
การตดัสินใจใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาดบา้นและคอนโด ผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

USAGE DECISION MAKING OF HOUSE AND CONDO CLEANING SERVICE VIA ONLINE 
PLATFORM OF USERS IN BANGKOK AND METROPOLITAN AREAS. 

 

สิรวิชญ ์ ทุมวรรณ 
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแหง ประเทศไทย  

 
SIRAVITCH  THUMWAN 

E-mail: 6214060192@rumail.ru.ac.th 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING  

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY, THAILAND  
CORRESPONDING AUTHOR 

บทคัดย่อ 
  การวิจยัคร้ังมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการตดัสินใจใช้บริการพนักงานท าความสะอาดบา้นและ

คอนโดผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาขอ้มูล

ประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาดบา้นและคอนโดผา่นทางแอพพลิเคชัน่

ออนไลน์ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

และขนาดครอบครัว(สมาชิกครอบครัว) (3) เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการพนักงานท าความสะอาดบ้านและคอนโดผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู ้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (4) เพื่อศึกษาการตอบสนองต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการพนักงานท าความสะอาดบ้านและคอนโดผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู ้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล(5) เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

พนกังานท าความสะอาดบา้นและคอนโดผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล (6) เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ดา้นส่วนประสมทางการทางการตลาดและดา้น

สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการพนักงานท าความสะอาดบ้านและคอนโดผ่านทาง

แอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือประชากรในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยล่ะ ค่าเฉล่ีย และส่วน
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่าง

จะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD และใชส้ถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ

ขนาดครอบครัวท่ีต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการพนักงานท าความสะอาดบ้านและคอนโดผ่านทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ขณะท่ีประเภทท่ีอยู่อาศยัท่ี

แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการพนักงานท าความสะอาดบ้านและคอนโดผ่านทางแอพพลิเคชั่น

ออนไลน์ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในส่วนปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้น

ความสนใจในการเลือกซ้ือ อิทธิพลท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ และค่าใชจ่้ายในการซ้ือท่ีต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการพนักงานท าความสะอาดบ้านและคอนโดผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู ้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาขาย ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพนักงานท าความ

สะอาดบา้นและคอนโดผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน

ส่วนของปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีต่างกนัต่างกนั ไม่มีผลต่อการการตดัสินใจใชบ้ริการพนกังานท าความ

สะอาดบา้นและคอนโดผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ส่วน

ด้านสภาพแวดล้อมท่ีต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการพนักงานท าความสะอาดบ้านและคอนโดผ่านทาง

แอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
ABSTRACT 

           This independent study has the purposes to (1)  to study the decision of usage decision making of 

house and condo cleaning service via online platform of users in bangkok and metropolitan areas. (2) to study the 

demographic data of usage decision making of house and condo cleaning service via online platform of users in 

bangkok and metropolitan areas. Classified by gender, age, occupation, average monthly income and familisize of 

housing (3)  to study factor in technology adoption that affects for usage decision making of house and condo 

cleaning service via online platform of users in bangkok and metropolitan areas. (4) To study the marketing mix 

factors affecting the decision of purchasing usage decision making of house and condo cleaning service via online 

platform of users in bangkok and metropolitan areas.(5) To study the External environmental factors affecting the 

decision of purchasing usage decision making of house and condo cleaning service via online platform of users in 

bangkok and metropolitan (6) To study the factors of Consumer the demographic data , Marketing mix factors, and 
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the External environmental  affecting the decision of purchasing air purification plants through online channels 

among the population in 

The sample group used in this study is the population in Bangkok total in 400  people by using the 

questionnaire as the tool in collecting data. The statistics used in the analysis are frequency, percentage, average, 

and standard deviation. Test hypotheses with t-test statistics, One-way Variance Statistics (One-way ANOVA). If 

a difference is found, it will be compared individually using the LSD method and use Multiple Regression Analysis 

Hypothetical test results showed that: population with the difference: demographic factors,gender, age, 

occupation, average monthly income and famili size  will have different decision to usage decision making of house 

and condo cleaning service via online platform of users in bangkok and metropolitan areas. But while population 

with the difference types of housing will have no different decision to usage decision making of house and condo 

cleaning service via online platform of users in bangkok and metropolitan areas. For the factors of consumer 

behavior, population with difference: interested in buying, influence on purchasing decisions, and the cost of 

purchase will have no different decision tousage decision making of house and condo cleaning service via online 

platform of users in bangkok and metropolitan areas. In terms of marketing mix factors, population with difference: 

product, price, place and promotion will have different decision to buy usage decision making of house and condo 

cleaning service via online platform of users in bangkok and metropolitan areas. In terms of technology adoption  

with difference: purchase motivation, perception, and different areas of learning will have different decision to buy 

usage decision making of house and condo cleaning service via online platform of users in bangkok and 

metropolitan areas. . But different the External environmental factors will have different to buy usage decision 

making of house and condo cleaning service via online platform of users in bangkok and metropolitan areas. 

channels of the population in Bangkok. 

 

 บทน ำ 

ในปัจจุบนัโลกของธุรกิจออนไลน์เติบโดขึ้นอย่างต่อเน่ือง  ปัจจยัท่ีส าคญัมาจากการท่ีธุรกิจต่างๆ เล็งเห็น
ว่า ธุรกิจออนไลน์ เป็นช่องทางการจ าหน่ายหลกัอีกช่องทางหน่ึงในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ย่างรวดเร็วและตน้ทุน
ต ่า  ท าให้การเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว ง่ายดาย  ซ่ีงในปี 2020 นั้น ยงัคงเป็นยุค
ของธุรกิจออนไลน์ หรือ E-Commerce ท่ียงัมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากปีท่ีแลว้ถึง 14% สังเกตไดจ้ากธุรกิจทั้ง
ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ ต่างลงสนามแข่งขนัเพื่อความเป็นผูน้ ากระแส ช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด และดึงความ
สนใจลูกคา้ จากช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มกนัอย่างหนักหน่วง หรือแมแ้ต่ช่องทางออฟไลน์ท่ีต่าง ก็ตอ้งท า
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ควบคู่กนัไป เพื่อขยายฐานลูกคา้ และทนัต่อเทรนดพ์ฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เป็นท่ีน่าสนใจว่า 
ผูบ้ริโภคชาวไทยส่วนใหญ่ กว่า 99% ใช้สมาร์ทโฟนในการซ้ือสินคา้ และยงัหาขอ้มูล เพื่อวางแผนการซ้ือสินคา้ 
แบบไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ีอีกด้วย ส าหรับ ธุรกิจออนไลน์ปี 2020 ถือได้ว่า ปีน้ียงัเป็นปีทองของธุรกิจ E – 
Commerce หรือ SME อยู่นัน่เอง อีกทั้งธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบนันั้น มีความน่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กว่าแต่ก่อน เช่น ในกรณีท่ีมีปัญหาช ารุด เสียหาย หรือส่งของผิดพลาด หลายๆ บริษทัก็มีนโยบายมารองรับปัญหา
เหล่าน้ีแลว้ ดว้ยการคืนเงินหรือส่งคืนสินคา้ รวมถึงการมีระบบตรวจสอบการช าระเงินและสถานะการจดัส่งสินคา้
อีกดว้ย 

จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ท าให้หลายธุรกิจตอ้งชะลอตวัลงไป แต่ในวิกฤต
ยงัมีโอกาส เน่ืองจากพบว่ามีธุรกิจท าเงินใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในยุคท่ีหลาย ๆ คนอยู่บา้น หรือตอ้ง 
Work From Home ท าให้ธุรกิจบนช่องทางออนไลน์กลบัมีตวัเลขแบบเติบโตสวนกระแส แน่นอนว่า โดยล่าสุดมี
มูลค่าทะยานสูงขึ้นกว่า 3 ล้านล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2558 ท่ีมีมูลค่าอยู่ท่ี 2.2 ล้านล้านบาท โดยธุรกิจแม่บ้าน
ออนไลน์ เป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีมีความนิยมในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก หลงัจากท่ีมีการประกาศใช ้พ.ร.ก.การบริหาร
จดัการการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2560 ซ่ึงบงัคบัใหแ้รงงานต่างดา้วตอ้งไปขึ้นทะเบียนอยา่งถูกตอ้ง มีผลใหท้ า
ให้แรงงานต่างดา้วในระบบ โดยเฉพาะกลุ่มแม่บา้นต่างดา้วลดลง ส่งผลดีท าให้เกิดการขยายตวัของธุรกิจแม่บา้น
ออนไลน์ ท าให้มีกลุ่มลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการมากขึ้น จากเดิมมีเพียงกลุ่มบา้น คอนโดฯ และท่ีพกัอาศยั แต่ขณะน้ีมี
กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจโรงแรม ท่ีขาดแคลนแรงงานตอ้งการบริการ
แม่บา้นเป็นเอาตซ์อร์ซ (Outsource) ดงันั้นแมธุ้รกิจแม่บา้นออนไลน์จะไดรั้บความน่าเช่ือถือว่ามีคุณภาพดีแลว้ แต่
ในภาวะปัจจุบนัตวัเลขเศรษฐกิจล่าสุดในไตรมาสสามของไทยหดตวัลดลงจากปีก่อนเหลือร้อยละ -6.4 จากท่ีหดตวั
ถึงร้อยละ -12.1 ในไตรมาสสอง ซ่ึงหากเทียบเป็นการเติบโตแบบปรับฤดูกาลจากไตรมาสก่อนจะเพิ่มถึงร้อยละ 6.5 
โดยท่ีมาส าคญัในการฟ้ืนตวัมาจากการใชจ่้ายภาครัฐและการบริโภคภาคเอกชน ขณะท่ี ตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
การคา้สินคา้และบริการระหวา่งประเทศยงัติดลบอยูอี่กมาก 

ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจว่าปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการแม่บา้นผ่านทางแอพพลิเคชั่น
ออนไลน์บา้ง เหตุผลใดท่ีท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจใชบ้ริการหรือไม่ใชบ้ริการ เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค และทศันคติท่ีมีต่อการใช้บริการแม่บา้นผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ เพื่อท่ีจะสามารถน ามาพฒันา
ระบบการใช้บริการแม่บ้านออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริการผ่านช่องทางของ Mobile 
Application  
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจใช้บริการพนักงานท าความสะอาดบ้านและคอนโดผ่านทางแอพพลิเคชั่น

ออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาดบา้นและ
คอนโดผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนก
ตามเพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และขนาดครอบครัว(สมาชิกครอบครัว) 
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3. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการพนักงานท าความ
สะอาดบา้นและคอนโดผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

4. เพื่อศึกษาการตอบสนองต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการพนักงานท า
ความสะอาดบา้นและคอนโดผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

5. เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการพนักงานท าความ

สะอาดบา้นและคอนโดผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

6. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านการยอมรับเทคโนโลยี ด้านส่วนประสมทางการทางการตลาดและด้าน

สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการพนักงานท าความสะอาดบา้นและคอนโด

ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ขอบเขตกำรวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากร  

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทั้งหมดจ านวน 400 คน ส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม 

ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย   

  การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดเ้ร่ิมด าเนินการวิจยัในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – เมษายน 2563 

ขอบเขตด้านตัวแปร 

  การก าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยกลุ่มตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล และภาวะผูน้ าของ

หวัหนา้งาน ส่วนตวัแปรตาม คือ ความส าเร็จในการท างานของบุคลากรกรมการคา้ภายใน 

 ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ขนาดครอบครัว(2) 
ปัจจยัทางดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นความมีประสิทธิภาพ ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ ดา้น
ความพร้อมใชง้านของระบบ ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ (3) ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และ (4) ปัจจัยด้าน
สภาพแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ ดา้นการเมือง ดา้นการเศรษฐกิจ ดา้นสังคม  
 ตวัแปรตาม คือ ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ดา้นการซ้ืออยา่งแน่นอน ดา้นการบอกต่อ ดา้นการซ้ือซ ้า 
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สมมติฐำนของกำรวิจัย 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งท าใหผู้ว้ิจยัสามารถก าหนดกรอบแนวคิด เพื่อใชส้ าหรับการวิจยั

เร่ือง การตดัสินใจใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาดบา้นและคอนโด ผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ ของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั น่าจะท าให้การตดัสินใจใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาดบา้นและ
คอนโด ผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. ปัจจยัทางดา้นการยอมรับเทคโนโลยี น่าจะมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาดบา้น
และคอนโดผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด น่าจะมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาดบา้น
และคอนโดผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4. ปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก น่าจะมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาด
บา้นและคอนโดผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

5. ปัจจยัทางดา้นการยอมรับเทคโนโลย ี ดา้นส่วนประสมทางการทางการตลาดและดา้นสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก น่าจะมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาดบา้นและคอนโดผา่นทางแอพพลิเคชัน่
ออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ท ำให้ทรำบถึงการตดัสินใจใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาดบา้นและคอนโดผา่นทางแอพพลิเคชัน่

ออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. ท ำให้ทรำบถึงขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการพนักงานท าความสะอาด
บ้านและคอนโดผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู ้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ าแนกตามเพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และขนาดครอบครัว(สมาชิกครอบครัว) 

3. ท ำใหท้รำบถึงปัจจยัทางดา้นการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพนกังานท าความ
สะอาดบา้นและคอนโดผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

4. ท ำให้ทรำบถึงการตอบสนองต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพนักงาน
ท าความสะอาดบ้านและคอนโดผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู ้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

5. ท ำให้ทรำบถึงปัจจยัทางดา้นสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการพนักงานท า

ความสะอาดบา้นและคอนโดผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

6. ท ำให้ทรำบถึงปัจจยัทางดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ดา้นส่วนประสมทางการทางการตลาดและดา้น

สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการพนักงานท าความสะอาดบา้นและคอนโด

ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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กำรทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยทำงด้ำนกำรยอมรับเทคโนโลยี 
 เกวรินทร์ ละเอียดดีนนัท(์2557) ศึกษาเร่ือง “การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรม ผูบ้ริโภคออนไลน์ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”ผลการศึกษาพบวา่ การยอมรับ
เทคโนโลยี ด้านการน ามาใช้งานจริงส่งผลต่อการ  ตัดสินใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมา คือ พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ ดา้นทศันคติท่ีมี ต่อส่ือออนไลน์ การยอมรับ
เทคโนโลยี ดา้นความง่ายในการใชง้าน พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ ดา้นความบนัเทิงทางออนไลน์ ดา้นการรับรู้
ทางออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลย ี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยทำงด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์(2549, น. 41-45) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix) ของ 

Philip Kotler (2003) ว่าหมายถึง การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของ  ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดข้ายในราคาท่ี

ผูบ้ริโภคยอมรับได้และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ ้มค่า  รวมถึงมีการจัดจ าหน่ายกระจายสินค้าให้

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกคา้ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้ 

และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยทำงด้ำนสภำพแวดล้อมภำยนอก  

  ชิตณรงค์ สิทธิยานันท์ (2553) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ของ Kaplan & Norton (2008 : 75-85) ท่ีกล่าวถึง

การใช้ PEST Analysis ในการวิเคราะห์และท าความเข้าใจ "ภาพรวม" ของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

(เศรษฐกิจ,สังคมและวฒันธรรม,กฎระเบียบทางราชการ และเทคโนโลย)ี ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ (ทวีพล ไชยพงษ์, 

2557 : 12-13) และยงัสอดคลอ้งกับงานวิจยัของหลายท่าน เช่น นฤมล พึ่งทอง (2557 : บทคดัย่อ) ท่ีพบว่า ปัจจัย

ภายนอกองคก์ร ดา้นภาวะเศรษฐกิจกฎหมายการเมือง และวฒันธรรม ดา้นอตัราการแลกเปล่ียนเงินตรา ดา้นราคา

ของวตัถุดิบ และดา้นคู่แข่งขนัมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อการส่งออก และงานวิจยัของ Adeoye & Elegunde 

(2012 : 56-65) ท่ีพบว่า สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจภายนอก (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยี) มี

ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ การปฏิบติังานขององค์กร (ประสิทธิผล ประสิทธิภาพเพิ่มยอดขาย ความส าเร็จของ

เป้าหมายขององคก์ร) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเกี่ยวกับกำรตัดสินใจซ้ือ 

 กลัยรัตน์ โตสุขศรี (2552) ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเขาชอบมากท่ีสุด ทศันคติท่ีเก่ียวกบั บุคคล

อ่ืนมี 2 ดา้น ทศันะคติดา้นบวกและทศันะคติดา้นลบ ซ่ึงมีผลทั้งดา้นบวกและดา้นลบต่อการตดัสินใจ ซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภค 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

1.ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย  
           - ขอ้มูลประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และขนาดครอบครัว 

    - ปัจจยัทางดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีไดแ้ก่ ดา้นความมีประสิทธิภาพ ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ 

ดา้นความพร้อมใชง้านของระบบ  ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ 

    -  ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภทัณ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด  

- ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ ดา้นการเมือง ดา้นการเศรษฐกิจ ดา้นสังคม 

2.ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาดบา้นและคอนโด ผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน์

ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

       ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจัยตดัขวาง (Cross 

Sectional studies) การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยขอ

ความอนุเคราะห์ ให้ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการศึกษางานวิจัยจ านวน 3 ท่าน พบว่า ค่า IOC เท่ากับ = 0.96 ซ่ึงมีค่า

มากกว่า 0.50 แสดงว่าขอ้ค าถามทุกขอ้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีต้องการวดัและสามารถน าไปทดลองใช้ (try-out) กบั

ผูบ้ริโภคท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างของผูว้ิจยั จ านวน 30 คนไดแ้ละหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) หาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา = 0.954 แสดงวา่ ขอ้ค าถาม มีระดบัความเช่ือมัน่สูงและสามารถน าไปเก็บขอ้มูลได ้

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี  
1.     สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

        1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดับการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ขอ้มูล
ประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ยเพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และขนาดครอบครัว 

         1.2 ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ปัจจยั
ทางดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก 
                    2.      สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
                        2.1 ผูท่ี้ใช้บริการพนักงานท าความสะอาดบ้านและคอนโด ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของ
ผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และขนาด
ครอบครัวจะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่าง
จะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD 

                         2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัย
สภาพแวดลอ้มภายนอก ของผูท่ี้ใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาดบา้นและคอนโด ผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน์
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ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple 
Regression Analysis 
 
สรุปผลกำรวิจัย 

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ืองการศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการธนาคารกรุงไทย
สาขาสาธุประดิษฐ์  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม    ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.2  ช่วงอาย ุ  26-35 ปี คิด
เป็นร้อยละ 41.00   ระดบัการศึกษา  ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.5   อาชีพพนกังานบริษทั/ลูกจา้งบริษทั คิดเป็น
ร้อยละ 46.1 รายได ้ 15,001- 30,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ 33.0  ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการ  11.01- 13.00 น. คิดเป็นร้อย
ละ 54.7  ประเภทธุรกรรมคือ ดา้นการฝาก/ถอน/โอนเงิน คิดเป็นร้อยละ 31.7เหตุผลท่ีเขา้มาใชบ้ริการของธนาคาร 
คือ สาขาใกลบ้า้น/ท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 55.0 
สรุปผลกำรวิจัยได้ดังต่อไปนี ้
          1.ผลการวิเคราะห์ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย สาขาสาธุประดิษฐ์ มีพฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคาร 
โดยภาพรวม ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ของธนาคาร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.447  
ความถ่ีในการใชบ้ริการต่อสัปดาห์ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.80  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.927  จ านวนเงินใน
การท าธุรกรรม(บาท)  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 100279.50 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 589344.99 
           2. ผลการวิเคราะห์ผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงไทย สาขาสาธุประดิษฐ์ ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดโดยภาพรวม อยู่ในระดบัคะแนนมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.623  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้น
บุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัคะแนนมากทั้ง 7 ดา้น  

3. ผลการวิเคราะห์ผู ้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาสาธุประดิษฐ์ ให้ความส าคัญกับทัศนคติของ
ผูใ้ชบ้ริการ ภาพรวมอยู่ในระดบัคะแนนมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.632 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริการของธนาคาร   ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจใน
การบริการของธนาคาร ดา้นทศันคติต่อผูใ้หบ้ริการ อยูใ่นระดบัคะแนนมากทั้ง 3 ดา้น  

4. ผลการวิเคราะห์ผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงไทย สาขาสาธุประดิษฐ์ ให้ความส าคญักบั ความพึงพอใจต่อ
การให้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาสาธุประดิษฐ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัคะแนนมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00  และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.640 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทั้ง 3 ขอ้ อนัไดแ้ก่ 1) ท่านมีความพึงพอใจ
ต่อธนาคารกรุงไทย สาขาสาธุประดิษฐ์  2) ท่านจะแนะน าคนรู้จกัมาใชบ้ริการท่ีธนาคารกรุงไทย สาขาสาธุประดิษฐ์  
และ 3) ท่านจะใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย สาขาสาธุประดิษฐ์ ต่อไปในอนาคต อยูใ่นระดบัคะแนนมาก 

5. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย สาขาสาธุประดิษฐ์ จ าแนกตามเพศ 
ช่วงอาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการ ประเภทธุรกรรมท่ีใชบ้ริการ และ
และเหตุผลท่ีมาใชบ้ริการ สามารถสรุปการวิจยั ไดด้งัน้ี 

5.1 ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย สาขาสาธุประดิษฐ์ ท่ีมี เพศ ต่างกนั ท าใหลู้กคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ
ธนาคารกรุงไทย สาขาสาธุประดิษฐ์โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ส่วนช่วงอายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อ
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เดือน อาชีพ และพฤติกรรมการด่ืมกาแฟ ท่ีต่างกนั ท าใหลู้กคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย สาขาสาธุประดิษฐ์
ต่างกนั 

6. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย สาขาสาธุประดิษฐ์ พฤติกรรมการใช้
บริการธนาคารประกอบดว้ย  ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ของธนาคาร ความถ่ีในการใช้บริการต่อสัปดาห์  และจ านวน
เงินในการท าธุรกรรม(บาท)   มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการธนาคารกรุงไทยสาขาสาธุประดิษฐ์ ใน
ภาพรวมสามารถสรุปการวิจยัไดด้งัน้ี 
            6.1 พฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคาร ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการต่อสัปดาห์ และดา้นจ านวนเงินในการท า
ธุรกรรม(บาท)  มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการธนาคารกรุงไทยสาขาสาธุประดิษฐ์อย่างมีระดบันยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ท่ีมีอ านาจพยากรณ์ ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 4.012  ตวัแปรสองตวัน้ี
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย  สาขาสาธุประดิษฐ์ไดร้้อยละ 
6.9 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 6.9 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.100 
 
           6.2  พฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคาร คือ ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ของธนาคาร ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการธนาคารกรุงไทยสาขาสาธุประดิษฐ์อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
          7. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ี
ส่งผลต่อความความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการธราคารกรุงไทย สาขาสาธุประดิษฐ์ ในภาพรวมสามารถสรุปการวิจยั
ไดด้งัน้ี 

7.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย 
ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีส่งผลต่อความความพึงพอใจต่อการให้บริการธราคารกรุงไทย 
สาขาสาธุประดิษฐ์ อย่างมีระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ท าให้ตวัแปรทั้งห้าตวัน้ี สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการธราคารกรุงไทย สาขาสาธุประดิษฐ์ ไดร้้อยละ 
7.48 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 7.48 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.124 

7.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่ส่งผลต่อความความพึง
พอใจต่อการใหบ้ริการธราคารกรุงไทย สาขาสาธุประดิษฐ์อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
            8. ผลการวิเคราะห์ทศันคติของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงประกอบดว้ย ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับริการของธนาคาร  
ความเช่ือถือไวว้างใจในบริการของธนาคาร  ทศันคติต่อผูใ้หบ้ริการ  ส่งผลต่อความความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ
ธราคารกรุงไทย สาขาสาธุประดิษฐ์ ในภาพรวมสามารถสรุปการวิจยัไดด้งัน้ี 

8.1 ทศันคติของผูใ้ช้บริการ  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับบริการของธนาคาร  ความเช่ือถือไวว้างใจใน
บริการของธนาคาร  ทศันคติต่อผูใ้ห้บริการ  ส่งผลต่อความความพึงพอใจต่อการให้บริการธราคารกรุงไทย สาขา
สาธุประดิษฐ์ อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

9. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการธนาคาร  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติของ
ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการธนาคารกรุงไทย สาขาสาธุประดิษฐ์ ในภาพรวมสามารถสรุป
การวิจยัไดด้งัน้ี 
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9.1 จากผลวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการธนาคาร ได้แก่ ความถ่ีในการใช้บริการต่อสัปดาห์  และ
จ านวนเงินในการท าธุรกรรม(บาท)    ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการให้บริการ และทศันคติของผูใ้ชบ้ริการ  ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบับริการของธนาคาร  ความเช่ือถือไวว้างใจในบริการของธนาคาร  ทศันคติต่อผูใ้ห้บริการ  ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการธนาคารกรุงไทย สาขาสาธุประดิษฐ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ท าใหต้วัแปรทั้ง 
10 ตวัน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการธนาคารกรุงไทย สาขา
สาธุประดิษฐ์ไดร้้อยละ 78.90 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 78.90 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 
0.120  ในขณะท่ีตวัแปรดา้นอ่ืนของพฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคาร ไดแ้ก่ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ของธนาคาร และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการธนาคารกรุงไทย สาขาสาธุประดิษฐ์อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

9.2 พฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคาร ไดแ้ก่ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ของธนาคาร และปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านราคา และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ธนาคารกรุงไทย สาขาสาธุประดิษฐ์อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
อภิปรำยผล 

ผลการวิจยัการศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาดบา้นและคอนโด ผ่านทางแอปพลิเค
ชนัออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี  

1. ผลการศึกษาการตดัสินใจใช้บริการพนักงานท าความสะอาดบา้นและคอนโด ผ่านทางแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ขอ้ท่านเลือกใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาดบา้นและคอนโด ผา่นทางแอป
พลิเคชนัออนไลน์ เพราะแอปพลิเคชนัช่วยให้ท่านเกิดความสะดวกรวดเร็วขึ้นในการใช้บริการ อาจจะเป็นเพราะ
กลุ่มตวัอย่างเห็นแอฟพลิเคชั่นมีลูกเล่นเยอะ ใช้งานล าบาก และเขา้ใจยาก จึงท าให้ในส่วนน้ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจน้อยท่ีสุด และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ท่านเลือกใชบ้ริการพนักงานท าความสะอาดบา้นและคอนโด 
ผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ เพราะท่านเห็นโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของแอปพลิเคชนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ บุษกร ค าคง (2542) กล่าววา่ การตดัสินใจตอ้งใชข้อ้มูลพื้นฐานจากเร่ืองท่ีก าลงัพิจารณา โดยใชค้วามรู้พื้นฐาน
และขอ้สรุปท่ีเป็นท่ียอมรับน ามาผสมผสานกับการสรุปอา้งอิงเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย แสดงทิศทางน าไปสู่การ
ตดัสินใจ 

1.1 ผลการศึกษาปัจจัยทางด้านการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีผลการตดัสินใจใช้บริการพนักงานท าความ
สะอาดบา้นและคอนโด ผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ดา้นการตอบสนองต่อการ
บริการ อาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคยงัไม่ชินกับการใช้แอปพลิเคชันออนไลน์ จึงไม่สามารถเขา้ถึงแอปพลิเคชัน่ได้ 
รวมถึงยงัมีช่องทางการใชบ้ริการช่องทางอ่ืนอีกมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยะนนัท ์บุญณะโยไทย (2555) 
กล่าววา่ การรับรู้เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของแต่ละบุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะขึ้นอยูก่บัการรับรู้จาก
สภาพแวดล้อมของตนและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพตอนนั้ นๆ ดังนั้ นการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กบัส่ิงเร้าและปัจจยัการรับรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจยัการรับรู้ประกอบดว้ยประสาทสัมผสั 
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และปัจจยัทางจิตวิทยา คือความรู้เดิม เจตคติ และความตอ้งการ เป็นตน้ การรับรู้จะประกอบดว้ยกระบวนการสาม
ดา้น คือ การสัมผสั การแปลความหมาย และอารมณ์  

 1.2 ผลการศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลการตดัสินใจใชบ้ริการพนกังานท าความ
สะอาดบา้นและคอนโด ผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย อาจเป็นเพราะผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุยงัไม่สามารถเขา้ถึงแอปพลิเคชั่นได้ เน่ืองจากแอปพลิเคชั่นมีความ
ซบัซอ้น ใชย้าก จึงท าใหก้ลุ่มเป้าหมายใหค้วามส าคญัในส่วนน้ีนอ้ยท่ีสุด และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวไวว้่า เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมี
ความส าคญัในการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายและผูใ้ห้บริการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสาร 
หรือชกัจูงให้เกิดทศันคติ และพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ โดย
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสารการตลาดบริการในการส่งเสริมทางการตลาดอาจท าได ้4 แบบ คือ การโฆษณา การขาย
โดยใชพ้นกังาน การส่งเสริมการขาย ปละการประชาสัมพนัธ์ 
 1.3 ผลการศึกษาปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาด

บ้านและคอนโด ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการเศรษฐกิจ เน่ืองจาก

ผูใ้ชบ้ริการบางท่านค านึงถึงเสถียรภาพทางการเมืองก่อนการเลือกใช ้และปริมาณหน้ีครัวเรือนท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลใน

การเลือกใช้บริการพนักงานท าความสะอาดบา้นและคอนโดผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด คือ ดา้นสังคม เน่ืองจากจ านวนสมาชิกและคนรอบขา้งมีผลในการเลือกใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาด

บา้นและคอนโดผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานแนวคิดของนฤมล พึ่งทอง (2557) ท่ีพบว่า 

ปัจจยัภายนอกองคก์ร ดา้นภาวะเศรษฐกิจกฎหมายการเมือง และวฒันธรรม ดา้นอตัราการแลกเปล่ียนเงินตรา ดา้น

ราคาของวตัถุดิบ และด้านคู่แข่งขันมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อการส่งออก และงานวิจัยของ Adeoye & 

Elegunde (2012 : 56-65) ท่ีพบว่า  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายนอก (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

เทคโนโลยี) มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ การปฏิบติังานขององค์กร (ประสิทธิผล ประสิทธิภาพเพิ่มยอดขาย 

ความส าเร็จของเป้าหมายขององคก์ร) 

2. ผลศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาดบา้นและคอนโด ผ่านทางแอป
พลิเคชนัออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามจ าแนกตาม เพศ ช่วงอาย ุอาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และขนาดครอบครัว (จ านวนสมาชิกครอบครัว) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาดบา้นและคอนโด ผา่นทางแอปพลิเค
ชนัออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีเพศ ช่วงอาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
ขนาดครอบครัว (จ านวนสมาชิกครอบครัว)ท่ีแตกต่างกนั ท าใหก้ารการตดัสินใจใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาด
บา้นและคอนโด ผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน์โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ทั้งเพศ ช่วงอาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และขนาดครอบครัว (จ านวนสมาชิกครอบครัว) ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ การใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาดบา้น
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และคอนโด ผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน์เหมาะกบัทุกเพศ ทุกวยั และทุกอาชีพท่ีมีรายได ้จึงท าใหก้ารบริโภคไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภูรีภทัร ชัง่จนัทร์ (2558) กล่าวไวว้า่จากการท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาดบา้นและคอนโด ผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ 
อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และขนาดครอบครัวต่างกนั มีความพึงพอใจใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาดบา้น
และคอนโด ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก
ปัจจุบนัความแตกต่างในเร่ืองเพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ขนาดครอบครัวและไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคต์่อการใช้
บริการทั้งในระบบราชการและเอกชน อีกทั้งสังคมไทยเป็นสังคมประชาธิปไตย ซ่ึงใหสิ้ทธิทุกคนเท่าเทียมกนั โดย
ไม่ท าให้เกิดอภิสิทธ์ิเหนือบุคคลอ่ืนในการด าเนินชีวิต และการใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาดบา้นและคอนโด 
ผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ก็เช่นกนั 

3. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการพนกังานท าความสะอาดบา้นและคอนโด ผ่านทาง
แอปพลิเคชนัออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจากตวัแปร 1. ท่านตดัสินใจใช้
บริการพนกังานท าความสะอาดบา้นและคอนโดผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน์  2. ท่านใชบ้ริการพนกังานท าความ
สะอาดบา้นและคอนโดผ่านทางแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ ท่านจะแนะน าคนรอบขา้งให้ใชบ้ริการ 3. ท่านตั้งใจจะใช้
บริการพนกังานท าความสะอาดบา้นและคอนโดผ่านทางแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ภายในอีก 14 วนัขา้งหน้า ผูว้ิจยัจึง
อภิปรายเป็นรายขอ้และสามารถสรุปโดยภาพรวมไดด้งัน้ี 

3.1 ดา้นคุณภาพของแอพพลิเคชัน่ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาดบา้นและคอนโด 
ผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ ลูกคา้
ให้ความส าคญักบัการประสิทธิภาพ การตอบสนองความตอ้งการ การพร้อมใชง้านของระบบ และการตอบสนอง
ต่อการใช้บริการของแอปพลิเคชัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์(2557) ศึกษาเร่ือง “การ
ยอมรับเทคโนโลยแีละพฤติกรรม ผูบ้ริโภคออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร”ผลการศึกษาพบวา่ การยอมรับเทคโนโลย ีดา้นการน ามาใชง้านจริงส่งผลต่อการ ตดัสินใจ
ซ้ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมา คือ พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ 
ดา้นทศันคติท่ีมี ต่อส่ือออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี ดา้นความง่ายในการใชง้าน พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ 
ดา้นความบนัเทิงทางออนไลน์ ดา้นการรับรู้ทางออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลย ี

3.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการพนกังานท าความสะอาดบา้นและคอนโด ผ่านทางแอปพลิเค
ชนัออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในทางบวก ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมาก หากยิ่งผูป้ระกอบการรักษามาตรฐานคุณภาพและการ
พฒันาบริการให้มีความทนัสมยัและแปลกใหม่ หรือใหผู้บ้ริโภคมีส่วนร่วมในตวัสินคา้ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง จะช่วย
ให้มีลูกคา้ในกลุ่มใหม่ๆมาใชบ้ริการ โดยท่ีลูกคา้กลุ่มท่ีใชบ้ริการอยู่สม ่าเสมอยงัไดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆอีกดว้ย 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิภาวรรณ สุวรรณวงศ์ (2561) กล่าวไวว้่าจากการท่ีศึกษาเร่ืองการมีอิทธิพลของกล
ยทุธ์สามซี (Triple C Startegy) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าเน่ืองจากร้านกาแฟมีกลยุทธ์ในการขายกาแฟให้กับผู ้บริโภค ทั้ งน้ีได้น าการสร้าง
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ความสัมพนัธ์อนัดีต่อลูกคา้ การสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ ตลอดจนการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ท า
ใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจและเช่ือมัน่ต่อทางร้านมากขึ้น 

3.3 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการพนักงานท าความสะอาดบา้นและ
คอนโด ผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในทางบวก ซ่ึงผูว้ิจยั
มีความเห็นว่าปัจจัยด้านการเมือง ด้านการเศรษฐกิจ และด้านสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับงานแนวคิดของ Robbins 
(1990) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้ม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่ ภายนอกองค์กร คือ ส่ิงท่ีอยู่รอบๆ ตวัเราในขณะท่ี
ปฏิบติังานทั้งส่ิงท่ีมีชีวิตและส่ิงท่ีไม่มีชีวิต หรือส่ิงท่ีไม่สามารถสัมผสัจบัตอ้งไดแ้ละส่ิงท่ีสามารถสัมผสัจบัตอ้งได้
ส่ิงต่างๆ เหล่านั้นลว้นมีผลต่อผูป้ฏิบติังาน และสภาพแวดลอ้มยงัถือว่าเป็นภาพรวมทั้งหมดขององค์กร ส่วนตวั
องค์กรถือว่าเป็นส่วนประกอบ ย่อยท่ีอยู่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มภายนอก และองค์กรจะอยู่โดดเด่ียวไม่ไดจ้ะตอ้งมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มภายนอกดว้ย  
ข้อเสนอแนะน ำส ำหรับกำรท ำวิจัยคร้ังต่อไป 

1.เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นกรณีศึกษาผูจ้ดัท าไดศึ้กษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น เพื่อ
ใหผ้ลการศึกษามีความครอบคลุมมากขึ้น ควรมีการวิจยัในจงัหวดัอ่ืนๆเพิ่มเติมดว้ย  

2.เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นกรณีศึกษาเจาะจงเฉพาะลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการแม่บา้นออนไลน์เท่านั้น ควรมี
การวิจยัในกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการอยา่งอ่ืนเพิ่มเติม เช่น บริการการลา้งแอร์ บริการฆ่าเช้ือ หรือบริการก าจดัแมลง  
เพื่อน ามาพฒันาบริการใหมี้ประสิทธิภาพ ตอบสนองคนทุกกลุ่ม 

3.ควรท าการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่งอ่ืนในบริษทัประเภทเดียวกนั เพื่อน าผลวิจยัท่ีไดม้าปรับใชใ้น
การพฒันาและเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดในการเพิ่มลูกคา้มากยิง่ขึ้น 
เอกสำรอ้ำงอิง 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี บริการแม่บา้น สืบคน้จาก   https://th.wikipedia.org/wiki 
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