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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ 

Double A Fast Print ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาพฤตกิรรมในการใช้บริการเครื่อง

ปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามป�จจัยด้านประชากร 

3) เพื่อศึกษาป�จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ 

Double A Fast Print ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่ใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขต

กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป�นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ

การทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่าง

จะนำไปเปรียบเทียบเป�นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) 
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ผลการสมมติฐานพบว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาและรายได้เฉล่ีย

ต่างกัน ทำให้พฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขตกรุงเทพมหานครไม่

ต่างกัน และประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ และอาชีพต่างกัน ทำให้พฤติกรรมในใช้บริการ

เครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน ส่วนป�จจัยทางการตลาดด้าน

ราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้น

อัตโนมัติ Double A Fast Print ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

คำสำคัญ: ป�จจยัทางการตลาด พฤตกิรรมในการใช้บริการ เครื่องปริ้น 

 

Abstract 

The objectives of this study were 1) to study the behavior of using the Double A 

Fast Print automatic printing service of the population in Bangkok. 2) to study the behavior 

of using the Double A Fast Print automatic printing service of the population in Bangkok 

classified by population factors. 3) to study marketing mix factors affecting the behavior of 

using the Double A Fast Print automatic printing service of the people in Bangkok.  

The sample group was 400 people of customer who use Double A Fast Print 

automatic printing service. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. 

The data collected were analyzed by using the Frequency, percentage, mean and standard 

deviation. The hypothesis test is used to compare the test statistics using the t-test to test 

the hypothesis with one-way ANOVA. If differences are found, they are compared on a pair 

basis. By using LSD methods and using Multiple Regression. 

 The results of hypothesis testing showed that population in Bangkok with different 

education levels making the behavior of using the Double A Fast Print automatic printing 

service in Bangkok not different. Population in Bangkok with different gender, age and 

occupation causing the behavior in using the Double A Fast print automatic printing service 

in Bangkok different. Moreover, marketing mix included price, place and promotion affect 

the behavior of using the Double A Fast Print automatic printing service of the people in 

Bangkok. 

 

Keyword: marketing factor, using behaviors, DOUBLE A FASTPRINT 
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บทนำ 

 ในป�จจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทสำคัญกับการ

ดำเนินชีวิตของคนไทยมากขึน้ เริ่มตั้งแต่การศึกษาจนถึงการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนในเมอืง

หลวงกรุงเทพมหานคร ที่เป�นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศ มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ

ทำงานอย่างแพร่หลายในทุกๆองค์การ ทำให้บุคลากรในองค์การต่างๆ เกิดการตื่นตัวที่จะเรียนรู้การใช้งาน

คอมพิวเตอร์กันมากขึ้น เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) เป�นหนึ่งในอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สำคัญอย่างหนึ่งที่

ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซื้อไปใช้คู่กันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการพิมพ์เอกสารออกมาทางหน้ากระดาษ

ทั้งในแบบสีและขาวดำ จนกลายเป�นสิ่งจำเป�นของการศึกษาหรือการทำงาน ส่งผลให้ตลาดเครื่องพิมพ์

คอมพิวเตอร์ (Printer) ในประเทศไทย มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นทุกป�  

จากความต้องการใช้บริการร้านถ่ายเอกสารและร้านพิมพ์งานของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นได้ก่อให้เกิด

ธุรกิจร้านถ่ายเอกสารหรือร้านพิมพ์งานในเขตกรุงเทพมหานครจำนวนมาก จนเมื่อทางบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 

จำกัด ได้ทำการเป�ดธุรกิจใหม่ บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print  พร้อมตอบโจทย์ผู้บริโภค

ในยุคใหม่ ที่มีไลฟ์สไตล์การเรียน การทำงานแบบอิสระ และต้องการคุณภาพและแข่งกับเวลามากขึ้น ซึ่งไม่

ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถใช้งานง่าย โดยส่ังงานผ่านแอปพลิเคชัน อีกทั้งยังมี

พื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมแล้วกว่า 200 จุด 

จากสาเหตุดังกล่าวนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องป�จจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้

บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับ

ความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และป�จจัย

ทางการตลาดที ่ส่งผลต่อ พฤติกรรมในการใช้บริการเครื ่องปริ ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านจำนวนครั้งในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ เหตุผลที่

เลือกใช้บริการ การชำระค่าบริการ  

 

วัตถุประสงค ์

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ของประชาชนใน

เขตกรงุเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ของประชาชนใน

เขตกรงุเทพมหานคร จำแนกตามป�จจัยด้านประชากร 

3.เพื่อศึกษาป�จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤตกิรรมในการใชบ้ริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A 

Fast Print ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 1.ขอบเขตด้านเน้ือหา  

ขอบเขตการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะศึกษาผู้ที่ใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ที่

อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป�นเมืองหลวงที่สำคัญและเป�นเขตที่มีประชากร

มากที่สุดของประเทศไทย มีความหลากหลายในรูปแบบการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งเป�นเมืองเศรษฐกิจใหญ่ มี

ความหลากหลายในด้านอาชีพ การดำเนินชีวิต และความคิดจึงเป�นกลุ่มประชากรที่เหมาะสมที่จะเป�นกลุ่ม

ตัวอย่างในการศึกษาป�จจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double 

A Fast Print ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.ขอบเขตด้านประชากร 

เนื่องจากไม่ทราบจำนวนประชากรที่ใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขต

กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอน การกำหนดกลุ่มตัวอย่างจึงต้องกำหนดโดยการเป�ดตารางหาขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างของ Yamane (1973) ซึ่งทางผู้วิจัยได้กำหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 

0.05 จึงทำให้มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และจากการเป�ดตารางที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบว่าจำนวน

กลุ่มตัวอย่างที่ได้มีจำนวน 400 ตัวอย่าง 

3.ขอบเขตของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

การวิจัยครั ้งนี ้จะใช้เครื ่องมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี ่ยวกับป�จจัยทาง

การตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1.ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ป�จจัยด้านประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน และป�จจัยทางการตลาด ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 

และด้านการส่งเสริมการตลาด 

2.ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมในการใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยจำนวนครั้งในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 

เหตุผลที่เลือกใช้บริการ การชำระค่าบริการ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพื ่อให้ทราบถึงพฤติกรรมในการใช้บริการเครื ่องปริ ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.เพื ่อให้ทราบถึงพฤติกรรมในการใช้บริการเครื ่องปริ ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

3.เพื ่อให้ทราบป�จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการเครื ่องปริ ้นอัตโนมัติ 

Double A Fast Print ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปเป�นเครื่องมือประกอบการ

วิจัย มีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 (ภัควัฒน์ เชิดพุทธ, 2552 อ้างถึงใน นิธินันต์ โพธิ์ป�ญญาศักดิ์, 2553) ได้อธิบายว่า ส่วนประสม

การตลาด หมายถึง องค์การมีการควบคุมการส่ือสารให้สามารถส่ือสารให้ ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และคำว่า

ส่วนประสม คือ ความสัมพันธ์ของทุกตัวแปรที่มี ความสัมพันธ์ต่อกันและใช้ตัวแปรเหล่านี้ร่วมกัน ผู้ผลิตมี

การนำส่วนประสมทางการตลาดมาใช้ในการตลาดเพื่อให้เกิดความสำเร็จ ซึ่งเป�นนโยบายที่สำคัญของการ 

วางแผนการตลาด แต่อย่างไรก็ตามองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดจะมีการ กำหนดตามลักษณะ

ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประชากรศาสตร์ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) กล่าวไว้ว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) 

ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป�นเกณฑ์ที่เหมาะสม ได้รับความนิยมที่

มักใช้ในการจัดกลุ่มลูกค้าผู้บริโภค การแบ่งตลาด เนื่องจากตัวแปรด้านประชากรศาสตร์เป�นลักษณะที่สำคัญ

ที่ช่วยบ่งชี้ตลาดเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และเป�นตัวชี้วัดด้านประชากรศาสตร์ที่มีความง่าย ชัดเจน และ

สะดวกต่อการตัดกลุ่ม ดังนี้ 

 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, หน้า 5) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้าและบริการ (ผลิตภัณฑ์) โดยผ่านการแลกเปลี่ยนที่บุคคลต้องมีการ

ตัดสินใจทั้งก่อนและหลังการกระทำดังกล่าว โดยบุคคลที่จะถือว่า เป�นผู้บริโภคในที่นี้ คือ “บุคคลผู้ซึ่งมสิีทธิ

ในการได้มาและใช้ไปซึ่งสินค้าและบริการที่ได้มีการเสนอขายโดยสถาบันทางการตลาด”พฤติกรรมผู้บริโภค

เป�น “ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจรวมทั้ง

กระบวนการต่างๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดก่อนและเป�นตัวกำหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านั้น” 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ถนัดกิจ สิมอาจิน (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง ป�จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องพริ้น

เตอร์ พบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป�นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20 - 29 ป�การศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพรับจ้างหรือพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท 2. ยี่ห้อที่ซื้อ

มากที่สุด คือ CANON ชนิดของเครื่องพิมพ์ที่ซื ้อเป�นแบบหัวพ่นอิงค์เจ็ต (inkjet printer) แหล่งข้อมูลที่

นำมาใช้ในการตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่ได้มาจาก เพื่อน ผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการซื้อ คือ ตัวเองลักษณะการ

ซื้อส่วนใหญ่ ซื้อด้วยเงินสด ยี่ห้อที่จะซื้อในอนาคต คือ HP 3. พฤติกรรมจุดประสงค์ในการซื้อเครื่องพิมพ์

คอมพิวเตอร์ที่มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่ซื้อเพื่อใช้ในการทำงานส่วนตัว ใช้ในการศึกษา ความ

ต้องการทันต่อเทคโนโลยี ความต้องการเปลี่ยนไปใช้เครื่องพิมพ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม 4. ส่วน

ประสมทางการตลาดโดยรวมทั้ง 4 ด้าน และ ส่วนประสมทางการตลาดรายด้านทุกด้าน มีความสำคัญอยู่ใน

ระดับมาก  

 สุชัญญา สายชนะและชลิตา ศรีนวล (2561) ศึกษาวิจัยเรื่อง ป�จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้แอป

พลิเคชัน QueQ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป�นเพศหญิง สถานภาพโสด อายุ

ระหว่าง 20 - 25 ป� สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา และมี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วงต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีความถี่

ในการใช้งานแอปพลิเคชัน QueQ เฉลี่ย 2.28 ครั้งต่อเดือน 2) ป�จจัยส่วนบุคคลด้านอายุเป�นป�จจัยส่วน

บุคคลเพียงป�จจัยเดียวที่มีผลต่อความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชัน QueQ นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับอายุ

แตกต่างกันมีความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชัน QueQ ที่แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 ในขณะที่

ป�จจัยส่วนบุคคลด้านเพศสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ

การใช้แอปพลิเคชัน QueQ และ 3) ผลการศึกษาการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของคุณภาพการบริการที่มี

อิทธิพลต่อการใช้แอปพลิเคชัน QueQ พบว่าป�จจัยด้านการรับประกันมีอิทธิพลต่อการใช้แอปพลิเคชัน 

QueQ ในทิศทางทางบวก และป�จจัยด้านความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้ามีอิทธิพลต่อการใช้แอป

พลิเคชัน QueQ ในทิศทางทางลบ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เป�นการวิจัยแบบไม่ทดลอง ( Non-Experimental Design) คือ วิจัยที่มีการศึกษา

ตามสภาพแวดล้อมที ่เป�นอยู ่จริง โดยผู ้ว ิจ ัยไม่ได้กระทําการเปลี ่ยนแปลง หรือควบคุมตัวแปรและ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนั้นๆ เพื่อดําเนินการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติของการกระทำดังกล่าว 

โดย เป�นการวิจัยภาคสนามแบบตัดขวาง คือ การดำเนินการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใด เวลาหนึ่งเพียง

ครั้งเดียว แล้วนําข้อมูลนั้นมาวิเคราห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 
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 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่ใช้บริการ บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast 

Print ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สามารถทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนได้ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ

สะดวก (Convenient Sampling) เนื่องจากไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึง

ได้จากการเป�ดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) เพื่อกำหนดจานวนกลุ่มตัวอย่าง

เพื่อการศึกษา ซึ่งการเป�ดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะเป�ดตารางที่ค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ที่ 

5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง 

 การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ใช้แบบสอบถามเป�นเครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยทั ้งแบบปลายป�ดและแบบ

ปลายเป�ด โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป�น 4 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อม ูลส ่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม เป �นคำถามที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับล ักษณะ

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน คำถามมีจำนวนทั้งหมด 5 ข้อ เป�น

คำถามปลายป�ด 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลป�จจัยทางการตลาด ซึ่งเป�นคำถามเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง

การจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 13 ข้อ เป�นคำถามปลายป�ด คำตอบ

จะวัดระดับความสำคัญต่อพฤติกรรมในการใช้บริการ มีทั้งหมด 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมในการใช้บริการเครื่องปริ ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ซึ่งเป�น

คำถามเกี่ยวกับด้านจำนวนครั้งในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ เหตุผลที่เลือกใช้บริการ การชำระ

ค่าบริการ มีจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 15 ข้อ คำตอบเป�นแบบระบุปริมาณเป�นตัวเลขตามพฤติกรรมการใช้

งาน 2 ข้อ และวัดระดับพฤติกรรมการใช้บริการ 2 ข้อ มีทั้งหมด 5 ระดับ 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป�นคำถามที่เกี่ยวข้องกับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้

บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนข้อคำถาม 

1 ข้อ เป�นคำถามปลายเป�ด 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 

ได้แก่ ป�จจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ต่อเดือน 

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ

การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ป�จจัยทางการตลาด และพฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A 

Fast Print ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการเครือ่งปริน้อัตโนมัติ Double A Fast Print ของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามป�จจัยด้านเพศ จะใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการเครือ่งปริน้อัตโนมัติ Double A Fast Print ของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามป�จจัยด้านประชากร ด้านอายุ ด้านการศึกษา และด้านรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และหากการ

วิเคราะห์พบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป�นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 

2.3 เพื่อศึกษาป�จจัยทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A 

Fast Print ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression) 

 

ผลการวิจัย 

1.ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมในการใช้บริการเครื ่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลวิจัย พบว่า ด้านจำนวนครั้งในการใช้บริการและค่าใช้จา่ย

ในการบริการ มีการใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉล่ีย

มากที่สุดคือ 10 ครั้ง/เดือน และน้อยที่สุดคือ 1 ครั้ง/เดือน โดยเฉลี่ยใน 1 เดือนมีผู้ใช้บริการเครื่องปริ้น

อัตโนมัติ Double A Fast Print ในกรุงเทพมหานครเท่ากับ 3.24 ครั ้ง/เดือน โดยมีค่าส่วนเบี ่ยงเบน

มาตราฐานเท่ากับ 2.717 ครั ้ง นอกจากนี้ผู ้ใช้บริการมีการใช้เงินในการใช้บริการเครื ่องปริ ้นอัตโนมัติ 

Double A Fast Print ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉลี่ยมากที่สุดคือ 500 บาท/เดือน และน้อยที่สุดคือ 1 

บาท/เดือน ซึ่งผู้ใช้บริการใช้เงินในการใช้บริการ บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยเฉล่ียเท่ากับ 61.27 บาท โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 77.473 บาทเหตุผล

ที่เลือกใช้บริการและด้านการชำระค่าบริการ พบว่า พฤติกรรมในการใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double 

A Fast Print ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านเหตุผลที่เลือกใช้บริการและด้านการชำระ

ค่าบริการ โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป�นรายด้านพบว่า พฤติกรรม

ในการใช้บริการเครื ่องปริ ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้

ความสำคัญระดับปานกลางในด้านเหตุผลที่เลือกใช้บริการและด้านการชำระค่าบริการ 

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามป�จจัยด้านประชากร 

2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ที่มี

ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ย ต่างกัน ทำให้พฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast 

Print ในเขตกรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน 
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2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ที่มี

เพศ อายุ และอาชีพ ต่างกัน ทำให้พฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกัน 

3.ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ที ่มีผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการเครื ่องปริ้น

อัตโนมัติ Double A Fast Print ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลวิจัยได้ดังนี้ 

3.1 พฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขตกรุงเทพ-มหานครใน

ด้านจำนวนครั้งในการใช้บริการ พบว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้าน

การส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขต

กรุงเทพมหานครได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีผลต่อพฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้น

อัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขตกรุงเทพมหานครในด้านจำนวนครั้งในการใช้บริการร้อยละ 7.7 (R2 

adj = 0.077) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.293 

3.2 พฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขตกรุงเทพ-มหานครใน

ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ พบว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีผลต่อ

พฤติกรรมในใช้บริการเครือ่งปริน้อัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขตกรุงเทพมหานครได้อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีผลต่อพฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขต

กรุงเทพมหานครในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้อยละ 3.3 (R2 adj = 0.033) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

พหุคูณเท่ากับ 0.207 

3.3 พฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขตกรุงเทพ-มหานครใน

ด้านเหตุผลที่เลือกใช้บริการ พบว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด มีผลต่อพฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขตกรุงเทพมหานคร

ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีผลต่อพฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A 

Fast Print ในเขตกรุงเทพมหานครในด้านเหตุผลที่เลือกใช้บริการร้อยละ 13.8 (R2 adj = 0.138) มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.383 

3.4 พฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขตกรุงเทพ-มหานครใน

ด้านการชำระค่าบริการ พบว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ

พฤติกรรมในใช้บริการเครือ่งปริน้อัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขตกรุงเทพมหานครได้อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีผลต่อพฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขต

กรุงเทพมหานครในด้านการชำระค่าบริการรอ้ยละ 8.1 (R2 adj = 0.081) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ

เท่ากับ 0.301 
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อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยป�จจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double 

A Fast Print ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 1.1 ด้านจำนวนครั้งในการใช้บริการ ของผู้ใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีผู้ใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print จำนวน 1-10 ครั้ง/

เดือน จำนวนครั้งการใช้บริการเฉลี่ย 3.24 ครั้ง/เดือน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double 

A Fast Print มีจำนวนผู้ใช้งานที่บ่อย อาจเพราะผู้ที ่ใช้งาน มีความจำเป�นต้องใช้ในด้านการศึกษา การ

ทำงาน การใช้ทำสื่อบันเทิงต่างๆ ซึ่งเป�นการตอบสนองความต้องการของตนเองที่ต้องการซื้อหรือใช้บริการ

นั ้นๆ ซึ ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Schiffman and Kanuk (1964) ที ่กล่าวไว้ว ่า พฤติกรรมผู ้บริโภค 

(Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทำการค้นหาการคิด การซื้อ การใช้ การประเมินผล 

ในสินค้าและบริการซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าคนนั้นๆ และสอดคล้องกับแนวคิดของ 

ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่ก็ได้ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย สินค้า บริการ และความคิด 

ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และ มีมูลค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะทำให้ผลิตภัณฑ์

สามารถขายได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ นารีรัตน์ ฟ�กเฟ��องบุญ (2554) ที่กล่าวไว้ว่าพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคนั้นเกิดจาก การแสดงออกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื ่อให้ได้มาและใช้สินค้าหรือบริการ เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของบุคลนั้น โดยผ่านกระบวนการต่างๆ 

1.2 ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ของผู้ใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พบว่า มีผู้ใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print 

มีการใช้จ่าย 1-500 บาท/เดือน มีการใช้จ่ายในค่าบริการเฉลี่ย 77 บาท/เดือน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ด้วย

ราคาการพิมพ์เอกสารในแบบสีที่มีค่าบริการแผ่นละ 7.5 บาท ซึ่งมีราคาสูงพอสมควร ทำให้ค่าบริการเฉล่ีย

ของผู้ที่ใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print จึงสูง ทั้งนี้ด้วยคุณภาพการปริ้นแบบภาพสีด้วย

เครื่องปริ้นเลเซอร์ ที่มีคุณภาพการพิมพ์ที่สูง ภาพออกมาคมชัด หมึกที่แห้งเร็ว ทำให้ผู้บริโภคยอมที่จะจ่าย

เพื่อซื้อบริการที่ตรงกับความต้องการของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ยุพเรศ พิริยพลพงศ์ (2557) ที่

กล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่ก็ได้ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย สินค้า บริการ และ

ความคิด ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และ มีมูลค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะทำให้

ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ 

1.3 ด้านเหตุผลที่เลือกใช้บริการ ของผู้ใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขต

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าผู้ที่ใช้บริการปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast 

Print ส่วนมากมีจำเป�นต้องการใช้เครื่องปริ้นเพื่อทำงานส่วนตัว การนำไปใช้ด้านการศึกษา รวมทั้งการ
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นำไปใช้แทนเครื่องถ่ายเอกสาร ตัวอย่างเช่น การทำสำเนาบัตรประชาชนที่ถ่ายภาพมาจากกล้องมือถือ ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ วัชราภรณ์ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่า เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกศึกษาต่อเพราะต้องการมี 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541 : 83) ที่กล่าวว่า โมเดล

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป�นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อ 

โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้น

ถือว่าเป�นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า (Buying Motive) ซึ่งอาจใช้เหตุจูงใจซื้อด้านเหตุผล  

1.4 ด้านการชำระค่าบริการ ของผู้ใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขต

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ที่ใช้บริการปริ้นอัตโนมัติ Double A 

Fast Print ส่วนมากให้ความสำคัญในด้านการชำระบริการ เนื่องจากมีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย

ได้แก่ การใช้เครดิตในระบบ (สามารถเติมเงินได้ผ่านช่องทาง Mobile Banking ตู้ ATM หรือ แอพพลิเคชั่น 

Rabbit Line Pay) การจ่ายด้วยแอพพลิเคชั่น Rabbit Line Pay การจ่ายด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท การจ่ายด้วย

เครดิต/บัตรเดบิต การจ่ายด้วยแอพพลิเคชั่น K Plus การจ่ายด้วยบัญชีพร้อมเพย์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ กรรณิการ์ วัชราภรณ์ (2557) กล่าวว่า บริษัทจะต้องแข่งขันกับบริษัทอื่นที่พยายามนำเสนอ ผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกัน ดังนั้นบริษัทจึงจำเป�นต้องปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งขัน

อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัท 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน จำแนกตามเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังนี้  

 2.1 ผู้ใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกัน 

ทำให ้พฤต ิกรรมในใช ้บร ิการเคร ื ่องปร ิ ้นอ ัตโนม ัต ิ  Double A Fast Print ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เพศหญิงมีการใช้จ่ายในบริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ 

Double A Fast Print มากกว่าเพศชาย ทั้งนี้อาจเนื่องจากเพศหญิงมีการใช้เครื่องปริ้นในด้านใช้เพื่อความ

บันเทิงส่วนตัว (เช่น ทําการ์ดตามเทศกาล ทําสติ๊กเกอร์) สูงกว่าเพศชาย ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

นารีรัตน์ ฟ�กเฟ��องบุญ (2554) จากพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านศูนย์จำหน่าย เอส.บี. 

ดีไซน์สแควร์ พบว่า ผู้บริโภค ที่มีเพศต่างกัน มีความพอใจในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม่ต่างกัน และไม่

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุชัญญา สายชนะและชลิตา ศรีนวล (2561) ที ่ศึกษาเรื ่องป�จจัยที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน QueQ ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ป�จจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกตา่งกัน 

มีพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน QueQ ไม่แตกต่างกัน 

2.2 ผู้ใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตา่งกัน 

ทำให ้พฤต ิกรรมในใช ้บร ิการเคร ื ่องปร ิ ้นอ ัตโนม ัต ิ  Double A Fast Print ของประชาชนในเขต
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กรุงเทพมหานคร ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print 

ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ป� ส่วนใหญ่ใช้เครื ่องปริ้นเพื่อการศึกษา ซึ่งมีจำนวนครั้งการใช้งานเฉลี ่ยสูงสุด ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุจะมีความต้องการ

เลือกซื้อสินค้า มีความจำเป�นต่อสินค้าที่แตกต่างกัน หรือบริโภคสินค้าที่แตกต่างกัน เช่น วัยเด็กจะมีความ

ต้องการสินค้า หรือบริโภคที่ต่างกับวัยผู้สูงอายุ เป�นต้น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนาภรณ์ เงินยวง 

(2558) ที ่ทำการศึกษาเร ื ่อง ป�จจ ัยที ่ม ีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านไฮเปอร์มาร ์เก ็ตในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าอายุของกลุ่มตัวอย่างที่ต่างกันทำให้ พฤติกรรมการใช้บริการร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตใน

เขตกรุงเทพมหานคร ต่างกัน 

 2.3 ผู้ใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขตกรุงเทพมหานคร ที ่มีระดับ

การศึกษาต่างกัน ทำให้พฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นารีรัตน์ ฟ�กเฟ��องบุญ (2554) ที่ศึกษาเรื่อง

ป�จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในศูนย์จำหน่าย เอส. บี. ดี

ไซต์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซื้อสินค้า ไม่แตกต่างกัน 

2.4 ผู้ใช้บริการเครื่องปริ ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพ

ต่างกัน ทำให้พฤติกรรมในใช้บริการเครื ่องปริ ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า กลุ่มผู้ใช้ในบริการในแต่ละอาชีพมีพฤติกรรมแตกต่างกัน 

นักเรียน/นักศึกษามีการใช้เครื่องปริ้นเพื่อการศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวมีการใช้งานเพื่อทำงานส่วนตัว 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสุชัญญา สายชนะและชลิตา ศรีนวล (2561) ที่ศึกษาเรื่องป�จจัยที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน QueQ ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ป�จจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพที่แตกต่าง

กัน มีพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน QueQ ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาภรณ์ เงินยวง 

(2558) ป�จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรา้นไฮเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ป�จจัยด้าน

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านอาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2.5 ผู้ใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้ต่อ

เดือนต่างกัน ทำให้พฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print มี

รายได้เฉลี่ยเพียงพอต่อการใช้บริการ เนื่องจากมีราคาไม่สูงมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนารีรัตน์ ฟ�ก

เฟ��องบุญ (2554) ที่ศึกษาเรื่อง ป�จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ

ผู้บริโภคในศูนย์จำหน่าย เอส. บี. ดีไซต์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษา

แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ของผู้บริโภค ในศูนย์จําหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ไม่
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แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชัญญา สายชนะและชลิตา ศรีนวล (2561) ที่ศึกษาเรื่องป�จจยัที่

ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน QueQ ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ป�จจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ที่

ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน QueQ ไม่แตกต่างกัน 

 3. ศึกษาทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print 

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 3.1 ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ 

Double A Fast Print ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ที่ใช้บริการ

เครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพของเอกสารที่พิมพ์แบบสี ที่

ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานได้ คุณภาพของเอกสารที่พิมพ์แบบขาว-ดำ ที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ใช้งานได้ ความเร็วในการพิมพ์เอกสาร และแอพพลิเคชั่น Fast Print ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งาน 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ที่ทำการศึกษาเรื ่อง ป�จจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลาง พบว่า ป�จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผลต่อการ

ตัดสินใจซื ้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) และไม่

สอดคล้องกับงานวิจัยของอธิป�ตย์ พลอยพรายแก้ว (2554) ที่ศึกษาเรื่องป�จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ

เลือกถือครองบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิตในกรุงเทพมหานคร พบว่า ป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด

บริการ (7P’s) ด้านผลิตภัณฑ์ มีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดจากร้าน เดอ เค เค คาเฟ่ 

3.2 ส่วนประสมการตลาดด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A 

Fast Print ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านจำนวนครั้งในการใช้บริการ และด้านการชำระ

ค่าบริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐ์สุดา นิลดา (2560) กระบวนการตัดสินใจบริโภคนำมะพร้าว

สำเร็จรูปพร้อมดื่มของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ไม่มีผล

ต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ำมะพร้าวสำเร็จรูปพร้อมดื่มของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ

คล้องงานวิจัยของ สุณิสา ตรงจิตร (2559) ป�จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง

ตลาดกลาง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) พบว่า ป�จจัยด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และ

ราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-

Marketplace) 

3.3 ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้น

อัตโนมัติ Double A Fast Print ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านจำนวนครั้งในการใช้บริการ 

และด้านการชำระค่าบริการ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ใช้บริการเครื่องปริน้อัตโนมัติ Double A Fast Print ให้

ความสำคัญด้านป�จจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายในระดับมาก ในเรื่องของการจำนวนเครื่องปริ้นในเขต

กรุงเทพมหานครที่ครอบคลุมต่อความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคิดของ สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) 

กล่าวว่า ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place หรือ Distribution) คือ ช่องทางซึ ่งประกอบด้วยหน่วยหรือ
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กิจกรรมที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากกิจการไปยังตลาด ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และไม่

สอดคล้องกับงานวิจัยของอาภัสรา โสวะภาพ (2560) กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดจากร้าน เดอ เคเค 

คาเฟ่ ของพนักงานบริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม จำกัด พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟสดจากร้าน เดอ เค เค คาเฟ่  

3.4 ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อพฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้น

อัตโนมัติ Double A Fast Print ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านจำนวนครั้งในการใช้บริการ 

ด้านเหตุผลที่เลือกใช้บริการ และด้านการชำระค่าบริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของยุพเรศ พิริยพลพงศ์ 

(2558) ที่ศึกษาในเรื่อง ป�จจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าผ่านทาง

สมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผลต่อการตัดสินใจใช้โมบาย

แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตของผู้บริโภค เขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะการนำไปใช้ 

 จากผลวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อให้เป�นประโยชน์และเป�นแนวทางสำหรับบริษัท 

ดับเบิ้ลเอ จํากัดหรือผู้ที่จะลงทุนในปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ดังนี้ 

ป�จจัยด้านประชากร 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ และอาชีพ

ต่างกัน ทำให้พฤติกรรมในใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่างกัน ดังนั้นทางบริษัทหรือผู้ที ่จะลงทุนควรให้ความสนใจกับลักษณะกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เพราะ

เนื่องจากลักษณะของกลุ่มผู้ที่ใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast ที่แตกต่างกันไป ตามป�จจัยที่

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาไปแล้วนั้น มีผลต่อพฤติกรรมในใช้บริการต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาครั้งนี้เป�นการศึกษาเฉพาะผู้ที่ใช้บริการเครื่องปริ้นอัตโนมัติ Double A Fast Print ใน

เขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาให้กว้างและ

ครอบคลุมยิ่งขึ้น  

2. ควรให้มีการนำสถิติอื่นมาใช้ในการวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากที่ใช้วิเคราะห์ผลในครั้งนี้ เพื่อให้

ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความหลากหลายแตกต่างก่อให้เกิดความน่าสนใจและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

มากยิ่งขึ้น 
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