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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1)ส ารวจความคิดเห็นของความประทบัใจใน

คุณภาพงาน ความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงของผูผ้ลิตส่ือโฆษณา และการแนะน าต่อให้ใช้บริการ

ผลิตส่ือโฆษณาของบริษทัแห่งหน่ึง (2) วิเคราะห์อิทธิพลความประทบัใจในคุณภาพงาน 

ความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงของผูผ้ลิตส่ือโฆษณา และการแนะน าต่อให้ใชบ้ริการ เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม ซ่ึงไดท้ าการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ  และมีค่าความ

เช่ือมัน่ 0.972 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 200 คน เลือกจากการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง สถิติท่ีใช้

ประกอบสถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ความประทบัใจในคุณภาพงานและความเช่ือมัน่ใน

ช่ือเสียงของผูผ้ลิตส่ือโฆษณา ท่ีส่งผลต่อการแนะน าต่อให้ใช้บริการของบริษัทผลิตส่ือ

โฆษณาแห่งหน่ึง โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ  

 ________________________________________ 

 1 นกัศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

2 อาจารยท์ี่ปรึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง   



ถูกน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเลือกการทดสอบสมมติฐานไดร้ับการพิสูจน์แลว้ท่ีระดับ

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามโดยเฉลี่ย เห็นด้วยในระดับมากต่อความ

ประทบัใจในคุณภาพงาน และในระดบัมากท่ีสุดต่อความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงของผูผ้ลิตส่ือ

โฆษณากับการแนะน าต่อเพื่อใช้บริการของผูผ้ลิตรายเดียวกนั นอกจากน้ีในการทดสอบ

สมมุติฐานยงัพบว่าความประทบัใจในคุณภาพงาน และความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงของผูผ้ลิตส่ือ

โฆษณาส่งผลต่อการแนะน าต่อเพื่อให้ใช้บริการของผูผ้ลิตส่ือโฆษณารายเดียวกนัตามล าดับ

ค่าอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคัญ : การแนะน าต่อ  ความประทบัใจในคุณภาพงาน  ความเช่ือมัน่ในช่ือเสียง 

ส่ือโฆษณา 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this study were to (1)  investigate Consumer’s Opinion to analyze 

Quality Impression, Trust on Reputation, and Customer’s Advice for service usage of Media 

Production Company in Bangkok; (2) analyze the impacts of Quality Impression, and Trust 

on Reputation on Customer’s Advice for service usage of Media Production Company. The 

instrument for date collection was questionnaire approved by the expert. It’s alpha 

coefficient value of reliability was 0.972.  The 200  samples were randomly selected from 

Customer’s living in Bangkok district area. The descriptive statistics, including frequency, 

percentage, mean, and standard deviation, as well as the inferential statistics in terms of 

multiple regression analysis were applied to analyze the data selected. The hypothesis 

testing were proved. At statistically significant level of 0.05 



 The research findings were found that the respondent agreed in strong level for the 

quality impressions but in mostly strong level for the trust on advertising media producer’s 

reputation and the customer’s advice for service usage with the same producer, Moreover, 

according to the hypothesis testing, it was revealed that the quality impression and the trust 

on producer’s reputation differently affected the advice for service usage with the same 

producer respectively, regarding the effect value, at 0.05 of statistically significant level.    

 

Key word: Customer’s Advice for Service Usage of Media Production Company, Quality 

Impression Trust on Reputation 

1. สถานการณ์ ที่มา และปัญหาของการวิจัย 

ในปัจจุบนัน้ี การใช้ส่ือโฆษณานั้นมีจ านวนมากส าหรับการท าการตลาด เน่ืองจาก

การใช้ส่ือโฆษณาไดเ้ขา้มามีบทบาท และผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จึงให้ความส าคญัในการ

เลือกใชส่ื้อโฆษณา เพื่อส่งเสริมดา้นการตลาดและประชาสัมพนัธ์แก่คนจ านวนมาก เป็นการ

โฆษณาให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานท่ีใช้ส่ือโฆษณา สร้างแรงจูงใจ ท าให้เกิดความ

เช่ือมัน่กับผูป้ระกอบธุรกิจต่างๆนั้นได้หันมาใช้ส่ือโฆษณาหลากหลายรูปแบบจนท าให้

บริษทัท่ีเป็นผูผ้ลิตส่ือโฆษณานั้นมีมากขึ้น ( อาจารย ์ฉัตรชยั วิลิตไชย วิทยาลยัเทคโนโลยี

วิบูลยบ์ริหารธุรกิจ ) 

ความหมายของส่ือโฆษณา คือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบธุรกิจใช้เพื่อการ

ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีหนา้ท่ีน าพาข่าวสารท่ีผูโ้ฆษณาตอ้งการให้ผูบ้ริโภค ไดร้ับรู้และเกิดความ

ตอ้งการในสินคา้การท่ีผูโ้ฆษณาจะประสบความส าเร็จทางดา้นการส่ือสารผูโ้ฆษณาควรท่ี

จะรู้จกัลกัษณะของส่ือโฆษณาแต่ละชนิด เพื่อให้เกิดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพส่ือโฆษณา

ท่ีนิยมใช ้  โดยทัว่ไป ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วิทย ุโทรทศัน์ส่ือดงักล่าวเป็นส่ือหลกัท่ี

ใชก้นัเป็นส่วนมาก ในงานโฆษณาเน่ืองจากเป็นส่ือมวลชนท่ีเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคจ านวนมาก 



ดงันั้นในการวางแผนการใช้ส่ืองบประมาณดา้นส่ือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะมุ่งไปท่ีส่ือเหล่าน้ี

เป็นอันดับแรก ส าหรับส่ือนอกสถานท่ี ส่ือโฆษณากลางแจ้ง  เช่นแผ่นป้ายต่างๆจะมี

ความส าคญัในฐานะเป็นส่ือสนับสนุน ซ่ึงท าหน้าท่ีในการเตือนความจ าผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

สินคา้หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือตวัย  ้าสารโฆษณาจากส่ือหลกัซ่ึงไดโ้ฆษณาไปแลว้นั่นเอง ( 

อาจารย ์ฉตัรชยั วิลิตไชย วิทยาลยัเทคโนโลยีวิบูลยบ์ริหารธุรกิจ ) 

ความส าคญัของส่ือโฆษณา ในปัจจุบันนับว่ามีอิทธิพลต่อความรู้สึก ค่านิยม และ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เกิดขึ้นดว้ยหลายจุดประสงค ์เช่น เน้นย  ้าให้เห็นถึงจุดดีจุดเด่นเพื่อ

จ าหน่ายสินคา้หรือการให้บริการ การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเพื่อปลูกฝังหรือ

สร้างจิตส านึกให้ยึดถือปฏิบตัิตามกฎระเบียบของสังคม การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงาน 

เป็นต้น ดังนั้นความส าคญัของส่ือโฆษณาจึงมีฐานะเป็นส่ือสนับสนุนให้ขอ้มูลข่าวสารท่ี

ตอ้งการน าเสนอมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 ส่ือโฆษณาต่อผูบ้ริโภคส าคญั  ดงัน้ี 

1. สร้างความเขา้ใจในคุณสมบตัิของสินคา้และบริการท่ีต้องให้ผูบ้ริโภค

ตอ้งการทราบ เพราะเมื่อส่ือโฆษณาใดให้ขอ้มูลของสินคา้ไดต้รงกบัความสนใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีอยูแ่ลว้ยอ่มให้เกิดแรงจูงใจการซ้ือสินคา้ 

2. สร้างแรงกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการอยากทดลองใช้ เช่น การโฆษณาโดย

ใช้กลยุทธ์การลดแลก แจก หรือแถม จากท่ีผูบ้ริโภคไม่เคยทดลองใช้ เพราะสินคา้

ดงักล่าวนั้นมีราคาถูกหรือเป็นของแถมท่ีไดม้าฟรี 

3. สร้างความภูมิใจในสินคา้และบริการโฆษณาของผูผ้ลิตมกัน าบุคคลส าคญั

และเป็นท่ียอมรับในสังคมมาเป็นแบบในโฆษณา เช่น นักแสดง นักร้อง เพื่อให้

ผูบ้ริโภคเกิดความภาคภูมิใจ เมื่อไดใ้ชสิ้นคา้และบริการชนิดเดียวกบัท่ีบุคคลท่ีใช ้



4. สร้างความตอกย  ้าความทรงจ าของผูบ้ริโภค ท าให้เกิดการซ้ือสินคา้ซ ้าอีก

ครั้ ง ซ่ึงการโฆษณาบ่อยๆครั้ งท าให้ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชสิ้นคา้ของตนเองแลว้ไดก้ลบัมา

ซ้ือสินคา้นั้นอีก 

5. สร้างแรงจูงใจให้เกิดความสนใจท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการ โดยโฆษณาจะ

ช้ีแจงให้ผูบ้ริโภคเกิดความเขา้ใจว่า เมื่อใช้สินคา้และบริการแลว้จะท าให้ผูบ้ริโภค

ไดร้ับผลดี เกิดความสวยงามเกิดความสะดวกสบาย หรือแกไ้ขปัญหาให้กบัผูบ้ริโภค 

เพื่อประโยชน์ของผูบ้ริโภคในการรับขอ้มูลจากส่ือโฆษณาท่ีถูกตอ้ง   

ดงันั้นส่ือโฆษณา ส าคญัต่อการสร้างธุรกิจ เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีบทบาท

ส าคญัต่อผูค้นในสังคมและองคก์รต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผูท่ี้ท าธุรกิจ เพราะเป็น

ส่ือท่ีมีหนา้ท่ีน าขอ้มูลข่าวสารส่ือสารเร่ืองราวเหล่านั้นไปยงักลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผูบ้ริโภค 

เป็นงานบริการสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้รวมถึงมีการปรับตวัให้เขา้กับการ

เปลี่ยนแปลงตามยุคสมยัท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึง และรู้จกัธุรกิจส่ือโฆษณาของเราไดม้ากขึ้น 

ผูผ้ลิตส่ือโฆษณา ควรมีการผลิตส่ือท่ีสร้างสรรค ์ให้ข้อมูลท่ีมีความเป็นจริง มีจรรยาบรรณ

ในการเป็นผูผ้ลิตส่ือโฆษณาท่ีดี 

  ส าหรับการศึกษาครั้ งน้ี ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

แนะน าต่อของบริษทัผูผ้ลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึง ผูผ้ลิตส่ือโฆษณามีการแข่งขนักนัมาก จึง

ต้องการการแนะน าต่อจากลูกคา้เ ดิมตามทฤษฎีแนะน าต่อ  ทางด้านความประทับใจใน

คุณภาพ ด้านความเช่ือมัน่ในช่ือเสียง ในการท าให้ธุรกิจเป็นท่ียอมรับ และท าให้ถูกการ

แนะน าต่อไดน้ั้น เราตอ้งศึกษาเพื่อให้เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้

ชดัเจน เพื่อท่ีจะไดรู้้ว่าธุรกิจของเรานั้น จะขายให้กบัใครจากนั้นจึงค่อยๆศึกษาพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคเพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ให้เกิดความเขา้ใจยิ่งขึ้นว่าลูกคา้ของกลุ่มเป้าหมายมี

ความตอ้งการเช่นไร เราก็จะสามารถท าธุรกิจให้ออกมาตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี

เป็นกลุ่มเป้าหมาย และเป็นท่ียอมรับและส่งผลต่อการแนะน าต่อ 



ในการศึกษาครั้ งน้ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาโดยน าปัจจยัเร่ืองความประทบัใจในงาน และ

ความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงของผูผ้ลิตส่ือโฆษณา มาใช้ในการศึกษางานไดปั้ญหาของการวิจยั

ต่อไปน้ีคือ 

1. กลุ่มลูกค้าของบริษทัผูผ้ลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึง ให้ระดับความส าคญั

อย่างไรต่อความประทับใจในคุณภาพงานและความเช่ือมัน่ในช่ือเสียง และการ

แนะน าต่อให้ใชบ้ริการของบริษทัผูผ้ลิตส่ือโฆษณาแห่งนั้น 

2. ปัจจยัดา้นความประทบัใจในคุณภาพและความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงจะส่งผล

ต่อการแนะน าต่อให้ใชบ้ริการของบริษทัผูผ้ลิตส่ือโฆษณาแห่งนั้นหรือไม่ 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อให้สอดคล้องกบัปัญหาของการวิจัยท่ีผูว้ิจัยได้ก าหนดขึ้น ดังนั้นวตัถุประสงค์

ของการศึกษาในครั้ งน้ี ไดแ้ก่ 

 1.  เพื่อส ารวจความคิดเห็นของพนักงานให้บริการท่ีมีต่อความประทบัใจในคุณภาพ

งานความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงของผูผ้ลิตส่ือโฆษณา และการแนะน าต่อให้ใชบ้ริการของบริษทั

ผลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึง 

 2.  เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของความประทบัใจในคุณภาพงานและความเช่ือมั่นใน

ช่ือเสียงของผูผ้ลิตส่ือโฆษณาท่ีมีต่อการแนะน าต่อให้ใช้บริการของบริษทัผลิตส่ือโฆษณา

แห่งหน่ึง 

3. การสรุปสมมุติฐาน 

สรุปสมมุติฐานท่ีจะต้องนาไปทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติ สาหรับการศึกษาในครั้ งน้ีมี

ดงัต่อไปน้ี 

สมมุติฐานท่ี 1 : ความประทบัใจคุณภาพในงาน มีผลต่อการแนะน าต่อให้ใช้บริการของ

บริษทัผลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึง 



สมมุติฐานท่ี 2 : ความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงของผูผ้ลิตส่ือโฆษณามีผลต่อการแนะน าต่อให้ใช้

บริการของบริษทัผลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึง 

4. กรอบแนวความคิด  
ความประทบัใจในคุณภาพงานและความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงของผูผ้ลิตส่ือโฆษณา ท่ี

ส่งผลต่อการแนะนาต่อให้ใชบ้ริการของบริษทัผลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึง  
 

ตัวแปรอิสระ                                                                                     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 
 

5. ระเบียบวิธีวิจัย 

5.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง                                                                     

ประชากรท่ีในการศึกษาครั้ งน้ี ได้แก่ประชากรท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ ในด้านใช้

บริการการผลิตส่ือโฆษณามาก่อน ผูท่ี้เคยใชบ้ริการของผูผ้ลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึง และความ

เขา้ใจเก่ียวกบัความประทบัใจในคุณภาพงานและความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงของบริษทัผูผ้ลิต

ส่ือโฆษณาแห่งหน่ึง ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนไดเ้ก็บตวัอยา่ง 200 คน  

 

 

 

ความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของผูผ้ลิตส่ือ

โฆษณา 

ความประทบัใจในคณุภาพงาน 

- ดา้นการตอบสนองลกูคา้ 

- ดา้นความน่าเชื่อถือ 

- ดา้นความใส่ใจลกูคา้ 

 

การแนะน าต่อใหใ้ชบ้ริการของบริษัทผลิต

ส่ือโฆษณาแห่งหนึ่ง 



5.2 วิธีการสุ่มตัวอย่างและข้ันตอนการสุ่มตัวอย่าง                                                                    

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี เป็นผูท่ี้เคยใช้บริการผลิตส่ือโฆษณาของบริษทัผลิต

ส่ือโฆษณาแห่งหน่ึง สามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Yamane 

(1963)โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 93 และระดบัค่าความคลาดเคลื่อนบวกลบ

ร้อยละ 0.07 และเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 200 คน โดยเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งดว้ย

วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 

5.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัครั้ งน้ีเป็นการวิจยัโดยการส ารวจ โดยการแจกแบบสอบถามทางออนไลน์ 

(Online) และใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล  

5.4 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

 1) ศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ หลกัทฤษฎีหลกัการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ

ก าหนดขอบเขตของการวิจยัและสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมายของการวิจัย       

 2) น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบสอบถาม                                        

 3) ปรับปรุงรูปแบบของแบบสอบถามแล้วน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจัย เพื่อ

แกไ้ขปรับปรุงเพิ่มเติมและเพื่อให้ไดแ้บบสอบถามท่ีมีประสิทธิภาพ 

5.5 ลักษณะของแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 ความประทบัใจในคุณภาพงาน  
ส่วนท่ี 3 ความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงของผูผ้ลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึง  
ส่วนท่ี 4 ค  าถามเก่ียวกบัการแนะน าต่อผูอ่ื้นให้ใชบ้ริการบริษทัผูผ้ลิตส่ือโฆษณาแห่ง 
              หน่ึง 

 

 



5.6 ความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผูว้ิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบค าถามของแบบสอบถามก่อนท่ีจะน าไปแจกกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเภท  

1) การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถาม 
ให้แก่ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญต่อประเด็นค าถามท่ีจะใช้วดัความคิดเห็น
ของผูต้อบแบบสอบถาม รวมทั้งน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอความคิดเห็นท่ี
ท่านเหล่านั้นมีต่อค าถามท่ีใช้ ผูว้ิจยัจึงน าแบบสอบถามไปด าเนินการตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือต่อไป  

2) การตรวจสอบความเช่ือมัน่ หรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้ า 
แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นมาและปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปท าการทดลองจ านวน 30 
ชุด กบักลุ่มประชากรท่ีมีคุณสมบตัิใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่าง เพื่อตรวจสอบและ
ให้เกิดความแน่ใจว่าแบบสอบถามท่ีแจกไปนั้น สามารถส่ือความหมายตรงตาม
ความตอ้งการตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด จากนั้น
เมื่อไดร้ับค าตอบจึงน าค าตอบมาทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยการ
ค านวณค่าดว้ยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิครอนแบช (Cornbrash’s Alfa Coefficient) 
ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิดังกล่าวจะต้องมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.7 -1.00 จึงจะถือว่า
แบบสอบถามนั้นมีความน่าเช่ือถือ และสามารถน าไปใชไ้ด.้ 

5.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้สถิติส าหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษา เพื่อตอบวตัถุประสงค์ของ

การศึกษาในครั้ งน้ี คือ 

1) สถิติ เชิงพรรณ ได้แก่  ค่าถามถี่  ค่า ร้อยละ ใช้เพื่อวิ เคราะห์และอธิบายถึง

คุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม และความคิดเห็นเบ้ืองต้นเก่ียวกับ เพศ, อายุ ระดับ

การศึกษา, ประเภทธุรกิจ และค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้เพื่อวิเคราะห์และ

อธิบายความคิดเห็นของตวัอยา่งในเร่ืองความประทบัใจในคุณภาพงาน และความเช่ือมัน่ใน



ช่ือเสียงของผูผ้ลิตส่ือโฆษณาท่ีส่งผลต่อการแนะน าต่อให้ใช้บริการของบริษัทผลิตส่ือ

โฆษณาแห่งหน่ึง 

2) สถิติเชิงอนุมาน ผูว้ิจัยได้น ามาใช้เพื่อการทดสอบสมมุติฐานส าหรับการตอบ

วตัถุประสงค์ของการศึกษาท่ีตั้งไวว้่าเพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของความประทบัใจในคุณภาพ

งานและความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงของผูผ้ลิตส่ือโฆษณาท่ีส่งผลต่อการแนะน าต่อให้ใช้บริการ

ของบริษัทผลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึง ซ่ึงวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ในรูปของการส่งผล

ระหว่างตัวแปรอิสระท่ีใช่มาตรวัดอันตรภาคและตัวแปรตามท่ีใช้มาตรวัดอันตรภาค

เช่นเดียวกัน ผูว้ิจัยได้เลือกใช้สถิติ การวิเคราะห์การถอถอยเชิงพหุ (Multiple Regress on 

Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในรูปของอิทธิพลระหว่างตวัแปรอิสระ  

6. ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 : ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 36 มีอายรุะหว่างระหว่าง 

31 – 40 คิดเป็นร้อยละ 50.5 และเมื่อสอบถามเก่ียวกับระดับการศึกษา พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ78.5นอกจากน้ียงั

สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นธุรกิจประเภทธุรกิจบริการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.5 

ส่วนที่ 2 : เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 

2.1 : ความประทบัใจในคุณภาพงาน ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ความน่าเช่ือถือ  

และความใส่ใจลูกคา้ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในเร่ืองความประทบัใจในคุณภาพงานของผูผ้ลิตส่ือ

โฆษณาแห่งหน่ึงเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการตอบสนองต่อลูกคา้ภาพรวมมีความ

ประทบัใจมากท่ีสุด( X = 4.5525 , S.D = 0.59710 ) ตามดว้ย ดา้นความน่าเช่ือถือภาพรวมมี

ความประทบัใจมากท่ีสุด ( x= 4.5067, S.D = 0.61159 ) ด้านความใส่ใจลูกคา้ภาพรวมมี

ความคิดเห็นมากท่ีสุด ( ̅X = 4.4900, S.D = 0.51092 ) ตามล าดบั 



2.2 : ความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงของผูผ้ลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึง 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในเร่ืองความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงของผูผ้ลิตส่ือโฆษณา

แห่งหน่ึง ( X = 4.5273, SD = 0.50817 เมื่อพิจารณาขอ้ค าถามแต่ละประเภทพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงของผูผ้ลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึงเห็นดว้ยมากท่ีสุดใน

ทุกขอ้ค าถาม 

2.3 : การแนะน าต่อผูอ่ื้นให้ใชบ้ริการบริษทัผูผ้ลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึง 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในเร่ืองการแนะน าต่อให้ใช้บริการของบริษทัผูผ้ลิต

ส่ือโฆษณาแห่งหน่ึง ( X = 4.5993, SD = 0.51092 ) เมื่อพิจารณาขอ้ค าถามแต่ละประเภท

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการแนะน าต่อให้ใช้บริการของบริษทัผูผ้ลิตส่ือโฆษณาแห่ง

หน่ึง เห็นดว้ยมากท่ีสุดในทุกขอ้ค าถาม 

ส่วนท่ี 3 : เป็นการน าเสนอเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีศึกษา 

ตวัแปรความประทบัใจในคุณภาพงานจะส่งผลต่อการการแนะน าต่อให้ใช้บริการ

ของบริษทัผูผ้ลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P = 0.004) และความเช่ือมัน่

ในช่ือเสียงของผูผ้ลิตส่ือโฆษณาจะส่งผลต่อการแนะน าต่อให้ใช้บริการของบริษทัผูผ้ลิตส่ือ

โฆษณาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P = 0.000*) โดยท่ีตวัแปรอิสระทุกตวัเป็นอิสระต่อกนั คิด

เป็นร้อยละ 64.7 (R2 =0.647) (F = 180.711, P ≤ 0.000*) ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาแยกเป็นตวัแปรอิทธิพลแต่ละตวัยงัพบอีกว่า ตวัแปรอิทธิพล

แต่ละตวัส่งผลต่อการแนะน าต่อผูอ่ื้นให้ใช้บริการของผูผ้ลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึงอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที่ 1 : ความประทบัใจในคุณภาพงาน มีผลต่อการแนะน าต่อให้ใช้บริการ

ของบริษทัผลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึง ผลการทดสอบสมมุติฐาน  

ผลสรุปคือ ยอมรับสมมุติฐานติ 1 



สมมุติฐานที่ 2 : ความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงของผูผ้ลิตส่ือโฆษณามีผลต่อการแนะน าต่อ

ให้ใชบ้ริการของบริษทัผลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึง ผลการทดสอบสมมุติฐาน  

ผลสรุปคือ ยอมรับสมมุติฐานติ 2 

7. สรุป และอภิปราย 

 1. สรุป 

1.1 สรุปผลขอ้มูลประชากรศาสตร์ 

ผลการศึกษาขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการการผลิตส่ือ

โฆษณาของบริษทัผลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และประเภท

ของธุรกิจ สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงโดยมี

อายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี ในขณะท่ีธุรกิจซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอยู่นั้นคือ

ธุรกิจบริการ ซ่ึงส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

1.2 สรุปผลขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ 

ผลการศึกษาท่ีสรุปตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ 

1) ผลสรุปความคิดเห็นของความประทบัใจในในคุณภาพงานพบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความประทบัใจในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดในทุกหัวขอ้ 

ความคิดเห็นในความเช่ือมมั่นในช่ือเสียงของผู ้ผลิตส่ือโฆษณาพบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความเช่ือมัน่เห็นดว้ยมากท่ีสุดในทุกหัวขอ้ และการ

แนะน าต่อให้ใช้บริการของบริษัทผลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึงนั้ นพบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการแนะน าต่อเห็นดว้ยมากท่ีสุด ในทุกหวัขอ้ 

2) ผลสรุปการศึกษาท่ีตอ้งการวิเคราะห์ว่าความประทบัใจในคุณภาพงานและ

ความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงของผูผ้ลิตส่ือโฆษณาท่ีส่งผลต่อการแนะน าต่อให้ใช้บริการ

ของบริษทัผลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึงจากการศึกษาพบว่า ความประทบัใจในคุณภาพ

งานส่งผลต่อการแนะน าต่อให้ใช้บริการของบริษัทผลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึงซ่ึง



สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีเสนอไว ้และความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงของผูผ้ลิตส่ือโฆษณา

ท่ีส่งผลต่อการแนะน า ต่อให้ใช้บริการของบริษัทผลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึงนั้น

การศึกษาดงักล่าวยงัเป็นการสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีเสนอไวอี้กดว้ย 

2. อภิปราย 

การอภิปรายในเร่ืองน้ีเป็นการอภิปรายผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับแนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยอภิปรายเป็นล าดบัต่อไปน้ี 

2.1 ผลการศึกษาท่ีพบว่าความประทบัใจในคุณภาพงานมีผลต่อการแนะน าต่อให้ใช้

บริการของบริษทัผลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึงนั้นสอดคลอ้งการศึกษาของ สรอรรถ ปานอุดม

ลกัษณ์ (2557) ท่ีอธิบายว่าความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการร้านอาหารแฟรนไซส์แต่ละ

ประเภทส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของ กิรตภสั มิตรวิจารณ์ และคณะ ( 2020 ) ไดศ้ึกษาอิทธิพลของคุณค่าท่ีรับรู้

ดา้นคุณภาพ คุณค่าท่ีรับรู้ดา้นราคา และคุณภาพการให้บริการต่อความพึงพอใจ ความเช่ือใจ 

ความผูกพนั และการบอกต่อของลูกคา้ซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองผ่านบริษทั อสังหาริมทรัพย์

แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครและ ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อของ

ลูกค้า ท่ี ซ้ือคอนโดมิ เ นี ยมมื อสอง ผ่านบริษัท  อสั งหา ริมทรัพย์แ ห่งห น่ึงใน เขต

กรุงเทพมหานครนอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบั กรกนก ชุบแวงวาปี, วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ ( 

2557 ) ได้ศึกษาอิทธิพลความเป็นเลิศของคุณภาพบริการท่ีมีต่อความไวว้างใจในการใช้

บริการและการบอกต่อของผูใ้ช้บริการบางจาก กรีนวอช เดอะพรีเมี่ยม (สาขาวิภาวดีรังสิต 

หลกัส่ี) 

2.2 ผลการศึกษาท่ีพบว่าความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงของผูผ้ลิตส่ือโฆษณามีผลต่อการ

แนะน าต่อให้ใช้บริการของบริษัทผลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึงนั้ นมีความสอดคล้องกับ

การศึกษาของลลิตา ขวญัเมือง (2559) ท่ีอธิบายว่าช่ือเสียงขององค์กรมีอิทธิพลส่งผลต่อ

ความไว้วางใจ และสอดคล้องดังกล่าวสามารถอธิบายได้ในการศึกษาครั้ งน้ีว่า ความ



ประทบัใจในคุณภาพงานและความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงของผูผ้ลิตส่ือโฆษณาส่งผลต่อการ

แนะน าต่อให้ใช้บริการของบริษทัผลิตส่ือโฆษณาแห่งหน่ึง และยงัสอดคลอ้งกบัผลงานของ 

กิรตภสั มิตรวิจารณ์ และคณะ ( 2020 ) ไดศ้ึกษาอิทธิพลของคุณค่าท่ีรับรู้ดา้นคุณภาพ คุณ

ค่าท่ีรับรู้ด้านราคา และคุณภาพการให้บริการต่อความพึงพอใจ ความเช่ือใจ ความผูกพนั 

และการบอกต่อของลูกคา้ซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองผ่านบริษทั อสังหาริมทรัพยแ์ห่งหน่ึงใน

เขตกรุงเทพหมานคร ซ่ึงกล่าวว่าความเช่ือใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อของลูกคา้ท่ีซ้ือ

คอนโดมิเนียมมือสองผ่านบริษทั อสังหาริมทรัพยแ์ห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพหมานคร 

8. เอกสารอ้างอิง 

ณฎาร์ ประทุมทอง. ( 2554 ) ไดศ้ึกษาเร่ืองการส่ือสารแบบบอกต่อ ความคาดหวงัและการ 
รับรู้ของผูร้ับบริการคลินิกความงามวุฒิศกัด์ิคลินิก ในเขตกรงเทพมหานคร 
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การบอกต่อและการกลบัมาใชบ้ริการซ ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ยอมรับเทคโนโลยีต่อความตั้งใจซ้ือประกนัผ่านระบบออนไลน์ 

วิริยะ แกว้เจริญศรี ( 2557 ) กรณีศกึษาอิทธิพลของรูปแบบการตลาดแบบปากต่อปาก 

ท่ีมีต่อทศันคติของการตลาดแบบปากต่อปาก 
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