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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการ
ทหารอากาศดอนเมืองของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศดอนเมืองที่มีปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์
แตกต่างกัน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคร้านค้า
สวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง ก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีค�ำนวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่
ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 จ�ำนวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน เมื่อมีนัยส�ำคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ภายหลังด้วยวิธี Least Significant
Difference (LSD) Test
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการไม่แตกต่างกัน ซึ่งจากการที่ปัจจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง
นั้นเนื่องจาก ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่คุ้นเคยและมีความพึงพอใจกับการบริการ
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ของร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง เช่น ครอบครัวของทหารอากาศดอนเมือง ผู้อาศัยใกล้ร้านค้า
สวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง ผู้ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ เป็นต้น
ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัย, การตัดสินใจเลือกใช้บริการ, ร้านค้าสวัสดิการ

Abstract
This research study aimed to compare decision of customers to use the services
at Donmueang Welfare Stores of The Royal Thai Air Force which had differences
of demographic characteristic factors. Questionnaire was adopted as an instrument
to collect data. Research population by Simple Random Sampling, was 400
customers of Donmueang Air Force Welfare Stores, determining sample size by
the Taro Yamene’s formular. The level of confidence was at 95%. The data was
analyzed by descriptive statistic such as frequency, percentage, mean, standard
deviation, and inferential statistic for hypothesis testing such as T-test and analysis
variance and statistic significance through pairwise comparison by Least Significant
Difference Test.
The study results showed that demographic characteristic factors such as
gender, age, level of education, occupation, and difference of average income per
month did not affect decisions of customers to use the services. at Donmueang Air
Force Welfare Stores because the majority of customers, comprising Don Mueang Air
Force families, nearby residents as well as those with transport convenience, were
familiar and satisfied with services of Donmueang Air Force Welfare Stores.
Keywords: factors, service decision making, Welfare Store
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บทน�ำ
กรมสวัสดิการทหารอากาศเป็นหน่วยงานของกองทัพอากาศมีภารกิจทางด้านกิจการสวัสดิการ
ในกองทัพอากาศ ซึง่ เป็นการจัดสวัสดิการทหารทัง้ การส่งเสริมความบันเทิงเพือ่ บ�ำรุงขวัญ การส่งเสริม
ทางด้านการสวัสดิการ การส่งเสริมฐานะการครองชีพและเศรษฐกิจของทหารและครอบครัวในช่วง
เวลาการรับราชการและภายหลังออกจากราชการไปแล้วก็ยงั ได้รบั การช่วยเหลือตลอดไป เพือ่ ให้ฐานะ
มีความมัน่ คงและเป็นปึกแผ่น และเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจส่งเสริมสมรรถภาพของข้าราชการกองทัพ
อากาศในการท�ำงาน การกีฬา การบันเทิง พร้อมทั้งการจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง
ที่อยู่ในพื้นที่กองทัพอากาศจ�ำนวน 3 สาขา ประกอบด้วย 1) ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง
(ท่าดินแดง) เป็นสาขาหลักและส�ำนักงาน 2) ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง (ทุ่งสีกัน)
และ 3) ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง (กองบัญชาการกองทัพอากาศ) ซึ่งอยู่ในเขต
พืน้ ทีก่ องทัพอากาศ ดอนเมือง และเป็นเขตความปลอดภัยทางการทหารทีอ่ ยูภ่ ายใต้กฎระเบียบกองทัพ
อากาศ
ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองมีพื้นที่ทั้ง 3 สาขา เพื่อจ�ำหน่ายสินค้าและบริการให้
แก่สมาชิกกองทัพอากาศและครอบครัว และประชาชนทั่วไปในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ซึ่งเป็นการ
กระตุน้ ให้มผี บู้ ริโภคเข้ามาใช้บริการเพิม่ มากขึน้ และช่วยสนับสนุนภารกิจทางด้านสวัสดิการทหาร ได้แก่
บ้านพักอาศัย แฟลต (ดอนเมืองและทุ่งสีกัน) ตลาดสวัสดิการ (สินค้าสด/แห้ง และต้นไม้) สโมสร
หอประชุม และสวนสุขภาพ เป็นต้น เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันและความพึงพอใจให้แก่
ผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) ในการเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง แต่สิ่งส�ำคัญคือ
ผู้ประกอบการจะต้องรักษาระดับคุณภาพการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขันอยู่เสมอ และเป็นไปตาม
ที่ลูกค้าได้คาดหวังไว้ เพื่อรักษาลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ที่จะเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและการเติบโตของกรุงเทพมหานครตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้า สายสีเขียว (หมอชิต สะพานใหม่ คูคต และล�ำลูกกา) และแนวเส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต
ถนนพหลโยธิน ถนนล�ำลูกกา และถนนสายไหม ส่วนถนนภายในกองทัพอากาศที่อนุญาตให้บุคคล
ภายนอกใช้เป็นเส้นทางผ่านพื้นที่กองทัพอากาศ เพื่อบรรเทาปัญหาความหนาแน่นของการจราจร
บริเวณย่านสะพานใหม่ ล�ำลูกกา และสายไหม และมีการก่อสร้างเส้นทางใหม่เชื่อมระหว่าง
ถนนเทพรักษ์และถนนพหลโยธินกับถนนวิภาวดีอยูท่ างด้านทิศใต้ของสนามบินดอนเมือง ซึง่ เป็นข้อดี
ส�ำหรับกองทัพอากาศที่จะน�ำมาใช้จัดการระบบการเดินทาง และขนส่งที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายคน
(People) สินค้า (Goods) หรือบริการ (Services) ที่เหมาะสมรวมทั้งจัดการด้านสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก เพื่อสนับสนุนการเดินทางและการเข้าถึงร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองของผู้บริโภค
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ของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศ ดอนเมือง

ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันกองทัพอากาศด�ำเนินการจัดสร้างอาคารร้านค้าสวัสดิการทหาร
อากาศดอนเมืองแห่งใหม่บริเวณถนนท่าดินแดง 7 (ด้านฝัง่ ทิศตะวันออกของสวนสุขภาพ) เพือ่ ทดแทน
หลังเดิมและย้ายท�ำเลที่ตั้งของร้านค้าต่าง ๆ จึงเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบแก่ผู้ให้บริการและผู้รับ
บริการ หรือผูบ้ ริโภคได้โดยตรงในการถูกแย่งกลุม่ ลูกค้า เพราะห้างสรรพสินค้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่
มีการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างรุนแรงทั้งด้านความรวดเร็ว (Speed) ด้านคุณภาพ (Quality) และ
ด้านต้นทุน (Cost) ซึ่งในพื้นที่รัศมี 5-10 กิโลเมตรของร้านค้าสวัสดิการดอนเมืองที่มีห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ที่เป็นคู่แข่งขันทางธุรกิจการค้า เช่น ห้างเซ็นทรัล (สาขารามอินทรา) ห้างเทสโก้โลตัส
(สาขา หลักสี่ และสาขาคลองสอง) ห้าง Max Value (สาขาหลักสี่) ห้างบิ๊กซี (สาขาล�ำลูกกา) และ
ห้างฟิวเจอร์ปาร์ค (สาขารังสิต) เป็นต้น และร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-Eleven, Tesco Lotus, ร้าน
มินิมาร์ท เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อการวางแผนทางการตลาด และจัดสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้สามารถจูงใจให้ผู้
บริโภคเกิดความต้องการอยากซื้อสินค้าที่มีการจัดจ�ำหน่ายสินค้าอย่างหลากหลายตามความต้องการ
และผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับสิ่งกระตุ้นภายนอกเหล่านี้ ท�ำให้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองของผู้บริโภคในพื้นที่
กองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของกองทัพอากาศ ผู้บริหาร นักการตลาด
และผู้ที่สนใจสามารถน�ำผลจากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการ
วางแผนด�ำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการช่วยรักษาฐานลูกค้าเก่าและน�ำไปสู่การสร้างหรือ
เพิม่ ฐานลูกค้าใหม่ และการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการและคุณภาพสินค้าทีส่ ามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองของ
ผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศ ดอนเมืองที่มีปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน

การทบทวนวรรณกรรม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์
หมายถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้
อาชีพ ระดับการศึกษา เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนการตลาดประชากร เป็นสิ่งส�ำคัญ และสถิติที่วัดได้
ของประชากรทีช่ ว่ ยก�ำหนดตลาดของกลุม่ เป้าหมาย และง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอืน่ ๆ ซึง่ ตัวแปร
ทางด้านประชากรที่ส�ำคัญ คือ
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1. อายุ (Age) หมายถึง อายุของกลุ่มของผู้บริโภคซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการบริโภคสินค้า
หรือบริการที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้
ประโยชน์จากด้านอายุเพื่อเป็นตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันของส่วนตลาดและได้
ค้นหาความต้องการของตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) เน้นตลาดที่มีอายุเป็นกลุ่มส่วนนั้น ๆ
2. เพศ (Sex) หมายถึง เพศชายและเพศหญิงที่เป็นตัวแปรใช้แบ่งส่วนการตลาด ท�ำให้
นั ก การตลาดต้ อ งท� ำการศึ ก ษาตั ว แปรนี้ อ ย่ า งรอบคอบ เพราะปั จ จุ บั น ตั ว แปรด้ า นเพศจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคไปจากเมื่อก่อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุ
มาจากเพศหญิงที่มีการออกไปท�ำงานนอกบ้านมากขึ้นหรือมีบทบาททางสังคมเพิ่มมากขึ้น
3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) หมายถึง ลักษณะของครอบครัวเป็นเป้าหมายส�ำคัญ
ในการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด และมีความส�ำคัญที่เกี่ยวกับจ�ำนวนหน่วยของผู้บริโภค ท�ำให้
นักการตลาดจะสนใจจ�ำนวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช้สินค้าใด สินค้าหนึ่ง รวมถึงการ
พิจารณาลักษณะทางประชาการศาสตร์และโครงสร้างด้านสื่อที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นคนตัดสินใจใน
ครอบครัวเพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม
4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) หมายถึง ตัวแปร
ที่ส�ำคัญต่อการก�ำหนดส่วนของตลาด นักการตลาดส่วนใหญ่สนใจกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้สูง แต่
ครอบครัวที่มีรายได้ต�่ำเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ปัญหาส�ำคัญของการแบ่งส่วนการตลาดยึดถือเกณฑ์
รายได้เพียงอย่างเดียว เพราะรายได้เป็นตัวชี้วัดความสามารถของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าหรือไม่มี
ความสามารถในการซือ้ สินค้า และการเลือกซือ้ สินค้าอาจใช้เกณฑ์รปู แบบการด�ำรงชีวติ รสนิยม อาชีพ
การศึกษา ฯลฯ เป็นตัวก�ำหนดเป้าหมาย แม้รายได้เป็นตัวแปรที่นิยมใช้แต่นักการตลาดส่วนใหญ่
จะเชื่อมโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออื่น ๆ เนื่องมาจากเป็นตัวแปรในการ
แบ่งส่วนตลาดทีส่ ำ� คัญ ท�ำให้ผปู้ ระกอบธุรกิจสามารถนาํ ไปใช้ในการก�ำหนดตลาดเป้าหมายขององค์กร
ได้อย่างเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และศุกร เสรีรัตน์, 2550)
ฮาน เซน เชน และ ซุยฟาง เซียะ (Han-Shen Chen and Tsuifang Hsieh, 2010) ได้
กล่ า วถึ ง ผลของบรรยากาศต่ อ การรั บ รู ้ ข องลู ก ค้ า และการตอบสนองพฤติ ก รรมของลู ก ค้ า ใน
ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้า ลูกโซ่ โดยส�ำรวจรูปแบบของการสร้างและจัดการบรรยากาศร้านค้าใน
ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าลูกโซ่ในมุมมองของลูกค้า พบว่า (1) ปัจจัยที่ลูกค้ารับรู้บรรยากาศร้านค้าของ
ซูเปอร์มาร์เก็ต ประกอบด้วย 6 ปัจจัยใน 3 ประเภทคือ ปัจจัยการออกแบบ ปัจจัยสภาพแวดล้อม
(รวมถึงปัจจัยที่ไม่มีตัวตนและการกระตุ้นทางสายตา) และปัจจัยทางสังคม (รวมถึงภาพของพนักงาน
บริการ ภาพลักษณ์ของลูกค้ารายอื่นและความแออัดของสิ่งแวดล้อม) (2) ปัจจัยบรรยากาศร้านค้า
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มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญกับพฤติกรรมของลูกค้าแนวทางการออกแบบเป็นผลกระทบ
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในทุกปัจจัย โดยปัจจัยด้านบรรยากาศในร้านค้าจะไม่สง่ ผลต่ออารมณ์ความรูส้ กึ ของลูกค้า
เท่านั้น รวมถึงการประเมินมูลค่าทางปัญญาของสินค้าและบริการการประเมินมูลค่าทางปัญญาของ
ลูกค้าและการตอบสนองทางอารมณ์จะมีผลต่อพฤติกรรมของลูกค้าอย่างมีนัยส�ำคัญ; ในขณะ
เดียวกันความรู้ความเข้าใจและการตอบสนองทางอารมณ์ของลูกค้าจะเป็นตัวควบคุมผลกระทบของ
บรรยากาศร้านค้าทีม่ ตี อ่ พฤติกรรมของลูกค้าบางส่วน (3) ลูกค้าทีม่ ลี กั ษณะต่าง ๆ (รวมถึงการวางแผนการ
ช็อปปิงทีแ่ ตกต่างกัน ความเร่งด่วนด้านเวลา ความคุน้ เคยด้านสิง่ แวดล้อมและอืน่ ๆ) มีความแตกต่าง
ที่ส�ำคัญในการรับรู้และพฤติกรรมของลูกค้าโดยทั่วไป และมีข้อเสนอแนะและมาตรการเฉพาะในการ
สร้างบรรยากาศร้านค้าที่น่าพึงพอใจในซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าลูกโซ่ตามผลการวิเคราะห์เชิงประจักษ์
โซโลมอน เอ็ม อาร์, มาร์แชล จี ดับบลิว และสจ๊วต อี ดับบลิว (Solomon, Marshall and
Stuart, 2006) กล่าวว่า การแบ่งกระบวนการในการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค (Step in the Consumer
Decision Process) แบ่งได้ ดังนี้
1. การตระหนักถึงปัญหา (Problem Recognition) คือ การที่ผู้บริโภครับรู้ถึงความแตกต่าง
ระหว่างสภาวะทีแ่ ท้จริงหรือสภาวะปัจจุบนั (Current State) ของตน และสภาวะทีต่ นมีความปรารถนา
(Desired State) หรือการตระหนักถึงความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการนี้จะเป็นจุดเริ่มน�ำไป
สู่การตัดสินใจขั้นต่อไป
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมือ่ ความต้องการมีมากพอผูบ้ ริโภคจะเริม่ สืบค้น
ข้อมูลที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บริโภคมีข้อมูลเพียงพอที่จะ
ท�ำความเข้าใจแล้วก็จะน�ำข้อมูลเหล่านั้นมาเปรียบเทียบและประเมินผลเพื่อเลือกทางเลือกต่าง ๆ
4. การเลือกสินค้าหรือบริการ (Product Choice) จากการประเมินผลจะท�ำให้ผู้บริโภครู้ว่า
ควรเลือกทางเลือกใด แล้วจึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่ต้องการหรือสามารถตอบสนอง
ความต้องการของตนได้
5. พฤติกรรมหลังการซือ้ (Post Purchase Evaluation) หลังจากตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าหรือ
บริการไปแล้วผู้บริโภคอาจเกิดความพอใจหรือไม่พอใจ ซึ่งนักการตลาดควรทราบถึงระดับความพอใจ
ของผู้บริโภคภายหลังการซื้อด้วย เพราะจะส่งผลต่อการกลับมาซื้อล่าช้าและการบอกต่อของลูกค้า
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ทองเปี่ยม รัชฎาพร บุญเรือง รุจิภา สินสมบูรณ์ทอง ◆

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการ
ทหารอากาศดอนเมืองของผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีก่ องทัพอากาศดอนเมือง ซึง่ มีกรอบแนวคิดในการวิจยั แสดง
รายละเอียดไว้ในแผนภาพที่ 1 ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ                           
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา              
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้า
สวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง
ของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศ
ดอนเมือง



แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจยั ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ทแี่ ตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองของผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีก่ องทัพอากาศดอนเมืองแตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) ซึ่งมีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
(Quantitative Data) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีขั้นตอนในการด�ำเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรในการศึกษาวิจัย คือ ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ
ดอนเมือง ในพื้นที่กองทัพอากาศ ดอนเมือง ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ
กองทัพอากาศและครอบครัว และประชาชนทัว่ ไป ซึง่ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ ช้บริการ
ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง ทั้ง 3 สาขา (ทุ่งสีกัน, ท่าดินแดง และกองบัญชาการกองทัพ
อากาศ) มีจำ� นวนประชากรทีเ่ ป็นผูใ้ ช้บริการทัง้ สิน้ ประมาณ 19,500 คน (จากข้อมูลกรมสวัสดิการทหาร
อากาศดอนเมือง ณ เดือนธันวาคม 2561)
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1.2 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีค้ อื ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ
กองทัพอากาศและครอบครัว และบุคคลทัว่ ไปทีใ่ ช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองในพืน้ ที่
กองทัพอากาศ ดอนเมือง ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ด้วยวิธีค�ำนวณสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1970) จ�ำนวน 391 คน เพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงเพิ่มจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
อีก 9 คน เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 400 คน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาตัวแปรตามรายละเอียด ดังนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการ
ทหารอากาศดอนเมือง
3. ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่พัฒนาขึ้นจากแนวความคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีลักษณะเป็นแบบสอบถามออนไลน์
(Internet-Based Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง
5. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
5.1 การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ได้รับการตรวจสอบโดย
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นาวาอากาศเอกหญิง ดร.ฉายศรี ฉายากุล 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พรหมฤาษี และ
3) อาจารย์ ดร.โสพิศ สืบศักดิ์ เพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาและการใช้สำ� นวนภาษา ผลการ
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC)
มีค่าระหว่าง 0.70–1.00 พบว่าข้อค�ำถามมีค่า IOC เท่ากับ .842 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 น�ำไปใช้ได้
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5.2 การตรวจสอบค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามน�ำแบบสอบถามทีผ่ า่ น
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของผูเ้ ชีย่ วชาญ แล้วน�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุม่ ตัวอย่างทีค่ ล้ายคลึงกันซึง่ ไม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั โดยน�ำไปใช้กบั ข้าราชการของกองทัพอากาศอากาศทีใ่ ช้บริการร้านค้าสวัสดิการ
ทหารอากาศดอนเมือง จ�ำนวน 30 คน น�ำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยวิธี
การหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ .842
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การน�ำเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถาม (questionnaires) ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ
ผู้ใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองในพื้นที่กองทัพอากาศ ดอนเมือง ได้แก่ ข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพอากาศ และครอบครัว และประชาชนทั่วไป จ�ำนวน 400 คน
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถามบนแพลตฟอร์มกูเกิล
(Google Form) โดยการเก็บข้อมูลออนไลน์ (Online survey) เพือ่ ลดความเสีย่ งจากโรคไวรัสโคโรนา
(โควิด-19) และสอดคล้องกับการจัดการรูปแบบวิถชี วี ติ แบบใหม่ (New Normal) ของกองทัพอากาศ
โดยเก็บตัวอย่างจากกลุ่มผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง ซึ่งการใช้วิธี
ตอบแบบสอบถามทางออนไลน์จึงสะดวกและปลอดภัย
6.2 ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากเอกสาร บทความ
ทางวิชาการ บทความวิจยั วิทยานิพนธ์ หนังสือ ต�ำรา และเว็บไซต์ตา่ ง ๆ  ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ใช้เป็นฐานข้อมูล
ประกอบการศึกษาวิจัย
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Description Research) เป็นสถิติพื้นฐาน
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ประกอบด้วย
7.2.1 การทดสอบค่าที (t-test) เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ Independent sample t-test
7.2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance)
เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์
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ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติจะท�ำการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ท่ีระดับนัยส�ำคัญ 0.05 หรือระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้วิธีวิเคราะห์ Post Hoc แบบ Least Significant Difference (LSD)
เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบ
สอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน 400 คน จ�ำแนกตาม
ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ผลการวิเคราะห์ มีดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�ำนวน 214 คน ร้อยละ 53.5 และเป็นเพศหญิง จ�ำนวน 186 คน
ร้อยละ 46.5
จ�ำแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ร้อยละ 46.5
รองลงมา มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 24.8 และน้อยที่สุด มีอายุระหว่าง 51 ปี หรือสูงกว่า
ร้อยละ 7.8
จ�ำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี/หรือก�ำลังศึกษา ร้อยละ 58.3 รองลงมา ได้แก่ มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท/หรือ
ปริญญาเอก ร้อยละ 20.5 และล�ำดับสุดท้าย คือ มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/หรือ
ตอนปลาย ร้อยละ 4.3
จ�ำแนกตามอาชีพ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอี าชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ร้อยละ 39.3 รองลงมา ได้แก่ มีอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน ร้อยละ 30.3 และล�ำดับสุดท้าย คือ มีอาชีพ
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ร้อยละ 6.0
จ�ำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 15,000 20,000 บาท ร้อยละ 58.8 รองลงมา ได้แก่ มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 17.5 และล�ำดับ
สุดท้าย คือ มีรายได้มากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป ร้อยละ 1.3
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง
ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองในพื้นที่กองทัพ
อากาศ ดอนเมือง ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
บการ
S.D. ระดั
ตัดสินใจ
1. สินค้าและบริการมีความหลากหลายตรงกับความต้องการ 3.95 .655
มาก
มาก
2. การตกแต่งสถานที่สวยงาม ดึงดูดสายตา และมีความโดดเด่น 3.88 .648
3. สถานที่เหมาะสมในการพักผ่อนของครอบครัว และนัดพบ     3.79 .742
มาก
   เพื่อน
4. จะแนะน�ำร้านค้าสวัสดิการให้ครอบครัว ญาติ เพื่อน หรือ 4.21 .639 มากที่สุด
   คนที่รู้จัก ให้มาใช้บริการ
5. การจราจรบริเวณร้านค้าสวัสดิการ และที่จอดรถ สะดวก
3.85 .657
มาก
   สบาย ไม่ติดขัด
6. การได้รบั ข้อมูลร้านค้าสวัสดิการเพียงพอต่อความต้องการ
4.01 .727
มาก
   จึงตัดสินใจเลือกใช้บริการ
7. ขั้นตอนการรับบริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เช่น การช�ำระเงิน 3.80 .801
มาก
   ค่าสินค้าหรือบริการ ระบบสัญจรของลูกค้าภายในร้านค้า
8. มีการสมัครบัตรสมาชิกร้านค้าสวัสดิการเพื่อรับส่วนลดใน 3.84 .781
มาก
   การใช้บริการ
9. มารยาทของพนักงานมีความสุภาพ อ่อนน้อม และ
4.09 .704
มาก
   กระตือรือร้นในการให้บริการ
10. ความประทับใจและความไว้วางใจในการให้บริการตาม
4.10 .741
มาก
     เกณฑ์มาตรฐานความสะอาดปลอดภัย
รวม
3.95 .710
มาก
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ

X

ลำ�ดับ
5
6
10
1
7
4
9
8
3
2
-

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X =
3.95, S.D.= .710) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค�ำถาม พบว่า มี 1 ข้อค�ำถามอยู่ในระดับมากที่สุด และ
9 ข้อค�ำถามอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือจะแนะน�ำร้านค้าสวัสดิการให้ครอบครัว
ญาติ เพื่อน หรือ คนที่รู้จัก ให้มาใช้บริการ (X = 4.21, S.D.= .639) รองลงมา ได้แก่ ความประทับใจ
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และความไว้วางใจในการให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานความสะอาดปลอดภัย (X = 4.10, S.D.= .741)
มารยาทของพนักงานมีความสุภาพ อ่อนน้อม และกระตือรือร้นในการให้บริการ (X = 4.09,
S.D. = .704) การได้รับข้อมูลร้านค้าสวัสดิการเพียงพอต่อความต้องการจึงตัดสินใจเลือกใช้บริการ
(X = 4.01, S.D.= .727) สินค้าและบริการมีความหลากหลายตรงกับความต้องการ (X = 3.95,
S.D.= .655) การตกแต่งสถานทีส่ วยงาม ดึงดูดสายตา และมีความโดดเด่น (X = 3.88, S.D.= .648)
การจราจรบริเวณร้านค้าสวัสดิการ และที่จอดรถ สะดวกสบาย ไม่ติดขัด (X = 3.85, S.D.= .657)
มีการสมัครบัตรสมาชิกร้านค้าสวัสดิการเพื่อรับส่วนลดในการใช้บริการ (X = 3.84, S.D.= .781)
ขัน้ ตอนการรับบริการเข้าใจง่ายไม่ซบั ซ้อน เช่น การช�ำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ ระบบสัญจรของลูกค้า
ภายในร้านค้า (X = 3.80, S.D.= .801) และสถานที่เหมาะสมในการพักผ่อนของครอบครัว และ
นัดพบเพื่อน (X = 3.79, S.D.= .742) ตามล�ำดับ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อการทดสอบสมมติฐาน
ประกอบด้วย การทดสอบที (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
สมมติฐานการวิจัย ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ทแี่ ตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศ ดอนเมืองแตกต่างกัน
สมมติฐานที1่ .1 เพศ ทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหาร
อากาศดอนเมืองของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศ ดอนเมืองแตกต่างกัน
ตารางที่ 1 ทดสอบ t-test เพื่อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศดอนเมือง
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง จ�ำแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

จำ�นวน
214
186

X
3.96
3.95

S.D.
.243
.255

t
.163

P
.870

* ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศ
ดอนเมืองต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง จ�ำแนกตามเพศ
พบว่า ผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศ ดอนเมืองที่มีเพศต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้า
สวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองของผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีก่ องทัพอากาศ ดอนเมือง ไม่แตกต่างกันทีร่ ะดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05
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สมมติฐานที่ 1.2 อายุ ทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหาร
อากาศดอนเมืองของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศ ดอนเมืองแตกต่างกัน
ตารางที่ 2 ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศดอนเมือง ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการ
ทหารอากาศดอนเมือง จ�ำแนกตามอายุ
แหล่งความแปรผัน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
.095
24.461
24.556

DF
4
395
399

MS
.024
.062

F
.382

Sig.
.822

* ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศ
ดอนเมืองต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง จ�ำแนกตามอายุ พบว่า
ค่า sig. ในภาพรวมมากกว่าระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 อายุที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองของผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีก่ องทัพอากาศ ดอนเมือง ภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้า
สวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศ ดอนเมืองแตกต่างกัน โดย
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
ตารางที่ 3 ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เพือ่ เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศดอนเมือง ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการ
ทหารอากาศดอนเมือง จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
แหล่งความแปรผัน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
.021
24.535
24.556

DF
3
396
399

* ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05
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MS
.007
.062

F
.114

Sig.
.952

◆ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง ◆

ของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศ ดอนเมือง

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศ
ดอนเมืองต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง จ�ำแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ค่า sig. ในภาพรวมมากกว่าระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองของผู้บริโภคในพื้นที่
กองทัพอากาศ ดอนเมือง ภาพรวมไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.4 อาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการ
ทหารอากาศดอนเมืองของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศ ดอนเมืองแตกต่างกัน โดยวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
ตารางที่ 4 ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เพือ่ เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคในพื้นทีกองทัพอากาศดอนเมือง ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการ
ทหารอากาศดอนเมือง จ�ำแนกตามอาชีพ
แหล่งความแปรผัน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
.333
24.223
24.556

DF
3
396
399

MS
.111
.061

F
1.815

Sig.
.144

* ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05

จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศ
ดอนเมืองต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง จ�ำแนกตามอาชีพ
พบว่า ค่า sig. ในภาพรวมมากกว่าระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 อาชีพที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศ ดอนเมือง
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.5 รายได้ตอ่ เดือน ทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้า
สวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศ ดอนเมืองแตกต่างกัน โดย
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
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ตารางที่ 5 ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เพือ่ เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศ ดอนเมือง ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการ
ทหารอากาศดอนเมือง จ�ำแนกตามรายได้ต่อเดือน
แหล่งความแปรผัน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
.183
24.372
24.556

DF
5
394
399

MS
.037
.062

F
.593

Sig.
.705

* ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05

จากตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศ
ดอนเมืองต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง จ�ำแนกตามรายได้
ต่อเดือนพบว่า ค่า sig. ในภาพรวมมากกว่าระดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ .05 รายได้ตอ่ เดือนทีแ่ ตกต่างกัน
มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองของผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีก่ องทัพอากาศ
ดอนเมือง ภาพรวมไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั น�ำผลการวิจยั ทีค่ น้ พบข้อเท็จจริงแล้วน�ำมาอภิปรายผลทีส่ นับสนุน
ด้วยแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองในพื้นที่
กองทัพอากาศ ดอนเมือง พบว่า ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ จะแนะน�ำร้านค้าสวัสดิการให้ครอบครัว ญาติ เพือ่ น หรือ คนทีร่ จู้ กั ให้มาใช้
บริการรองลงมา คือ ความประทับใจและความไว้วางใจในการให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานความสะอาด
ปลอดภัย และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ สถานทีเ่ หมาะสมในการพักผ่อนของครอบครัว และนัดพบ
เพื่อน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นรินทร์ นิลวงศ์ (2563: 12) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4
ผลการศึกษา พบว่าการศึกษาเรือ่ งตัวแปรทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า
ของผู้บริโภคในงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4 อยู่ในระดับมากในทุกตัวแปร แต่ปัจจัยส่วน
บุคคลในเรื่องของเพศที่แตกต่างกัน และตัวแปรทางการตลาด (7Ps) ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคในงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครัง้ ที่ 4 โดยผลการวิจยั ในทุก ๆ
ด้านมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับการจัดงาน แต่ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย อายุ
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ของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศ ดอนเมือง

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ตอ่ เดือน สถานภาพสมรส มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า
ของผู้บริโภคในงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4 เนื่องจากบุคคลที่มีการศึกษาที่ดี มีงานที่ดี
มีรายได้ที่ดี มีครอบครัวที่ดี ก็จะมีก�ำลังในการเลือกซื้อสินค้าภายในงาน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวกับศิลปะจึงท�ำให้มีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด จึงท�ำให้ปัจจัยส่วนบุคคลที่กล่าวมามีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4
สอดคล้องกับงานวิจัยของนภาภรณ์ พุ่มชัย (2559: 1243) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง
20 - 30 ปี สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพท�ำงานในบริษทั เอกชน มีรายได้ตอ่ เดือน
มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป มีพาหนะส่วนตัว และมีสมาชิกในครอบครัว 4-5 คน พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ซื้อ
เมือ่ มีความต้องการสินค้าอย่างเร่งด่วน สินค้าส่วนใหญ่ซอื้ มาเพือ่ ใช้เอง โดยซือ้ มากกว่า 4 ครัง้ ต่อเดือน
เนื่องจากราคาถูกกว่าร้านค้าทั่วไป โดยมีมูลค่าซื้อสินค้าประมาณครั้งละ 301-500 บาท ประเภท
สินค้าที่ซื้อคือ สินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว ช่วงเวลาที่ซื้อ คือ เวลา 18:01 – 22:00 น. ระยะทาง
จากบ้านถึงร้านค้าประมาณ 100 เมตร นอกจากนี้ระดับความส�ำคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญมากทีส่ ดุ คือ ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านบุคคลมีความส�ำคัญเป็นอันดับสุดท้าย
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ทแี่ ตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศ ดอนเมืองไม่แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ เป็นเพียงการช่วยกําหนดการวางจ�ำหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ ในร้านค้า
สวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองให้เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของภักดี สูงใหญ่ ธีร์ธนิกษ์
ศิริโวหาร และวันทนีย์ ภูมิภัทราคม (2557: 80) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ผลการวิจัย พบว่า พบว่า ลูกค้าเพศชายและเพศหญิง
สถานภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ทั้งโดยรวม และรายด้าน ไม่ต่างกัน ลูกค้าที่มีอายุต่างกัน ระดับ
การศึกษาต่างกัน รายได้ต่อเดือนต่างกัน ที่พักอาศัยต่างกัน มีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ทีศ่ นู ย์การค้าเซียร์รงั สิต โดยรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 และแบบจ�ำลองด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีตวั แปรอิสระ 4 ตัว คือ ด้านสถานที่
และเวลา ด้านโปรโมชั่นและการศึกษา ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านบุคคล เป็นตัวแปร
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05 พบว่า
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ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของพิมพ์ลภัส วิมลโนธ และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกลู (2563: 337) ศึกษาเรือ่ ง
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและรูปแบบการด�ำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า (1) ปัจจัย
ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวของผู้บริโภค ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 มีอ�ำนาจ
ในการพยากรณ์ร้อยละ 68.2 และ (3) ปัจจัยรูปแบบการด�ำเนินชีวิตได้แก่ ด้านกิจกรรม และ
ด้านความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 มีอ�ำนาจในการพยากรณ์ ร้อยละ
67.9 สอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า ประชากรศาสตร์ หมายถึง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ
ระดับการศึกษา องค์ประกอบ ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนการตลาดประชากร โดยลักษณะ
ประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส�ำคัญ และสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก�ำหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย
และง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ๆ

องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยลักษณะความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศ
ดอนเมือง ไม่แตกต่างกัน ซึง่ จากการทีป่ จั จัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ไม่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือก
ใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมืองนั้น มีความเป็นไปได้ว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่มาใช้
บริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่คุ้นเคยและมีความพึงพอใจกับการบริการของร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ
ดอนเมื อ ง เช่ น สมาชิ ก กองทั พ อากาศดอนเมื อ งและครอบครั ว ผู ้ บ ริ โ ภคที่ อ าศั ย ใกล้ ร ้ า นค้ า
สวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง ผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ ผูบ้ ริโภคทีช่ นื่ ชอบ
สินค้าของร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เป็นต้น ซึ่งเป็นโอกาส
ของร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองที่มีพื้นที่ 3 สาขา ได้แก่ 1) ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ
ดอนเมือง (ท่าดินแดง) 2) ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง (ทุง่ สีกนั ) และ 3) ร้านค้าสวัสดิการ
ทหารอากาศดอนเมือง (กองบัญชาการกองทัพอากาศ) ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่กองทัพอากาศ ดอนเมือง
ที่จะน�ำข้อมูลจากผลการวิจัยที่ได้ในประเด็นส�ำคัญ น�ำมาพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดในด้าน
88

◆ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง ◆

ของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศ ดอนเมือง

ต่าง ๆ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละสาขาเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคทั้งที่เป็นผู้บริโภค
เดิมและเพิ่มจ�ำนวนผู้บริโภคใหม่

สรุป
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ
ดอนเมือง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ทแี่ ตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศ ดอนเมือง
แตกต่างกัน ซึง่ พบว่า เพศอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน มีการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองของผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีก่ องทัพอากาศดอนเมืองไม่แตกต่าง
กัน ซึง่ จากผลการวิจยั ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองสามารถน�ำมาพัฒนาปรับปรุงให้มคี ณ
ุ ภาพ
การบริการที่ดีมากยิ่งขึ้น ด้วยการที่กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมก�ำลังกองทัพอากาศ การป้องกัน
ราชอาณาจักร และด�ำเนินการเกี่ยวกับการใช้ก�ำลังกองทัพอากาศ ตามอ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวง
กลาโหม รวมทั้งการพัฒนาประเทศ และมีบทบาทและส่วนร่วมในการสนับสนุนการด�ำเนินงานด้าน
กิจการพลเรือนและการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชนภายใต้สภาวะแวดล้อมในปัจจุบนั
และอนาคต รวมทั้งการสนับสนุนสมาชิกกองทัพอากาศดอนเมืองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในเขตทหารของกองทัพอากาศเพือ่ ให้บริการทางด้านนันทนาการ ด้านความรู้
การบิน การรักษาธรรมชาติ การอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม และการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ตอ่ หน่วยงาน
ของกองทัพอากาศอย่างเป็นระบบต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผู้บริโภคตัดสินใจใช้บริการจากการแนะน�ำร้านค้าสวัสดิการให้ครอบครัว ญาติ เพื่อน หรือคน
ที่รู้จัก ให้มาใช้บริการ ดังนั้นผู้บริหารร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองควรสร้างกลยุทธ์ทาง
การตลาดสมัยใหม่ โดยแบ่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ�ำหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บรรจุภณ
ั ฑ์ พนักงานขาย การให้ขา่ วสารโปรโมตร้านในสือ่ ออนไลน์ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความ
ประทับใจต่อร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมืองก็จะเกิดการแนะน�ำร้านบอกต่อให้บคุ คลอืน่ มาใช้
บริการด้วยเช่นกัน
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ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการกลุ่มต่าง ๆ การเปรียบเทียบพฤติกรรม
การใช้บริการทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านค้า รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาด และการบริหารจัดการ
ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง เพื่อเพิ่มยอดขาย ผลก�ำไร และจ�ำนวนของผู้ใช้บริการให้มาก
ยิ่งขึ้น
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