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บทคัดย่อ
 การศกึษาวจัิยครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเป็นตวัแทนจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด ของร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี ตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 

ร้านอาหารที่จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยน�้าทิพย์ จ�านวน 250 ร้าน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ 

 ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรพยากรณ์ท่ีใช้ในการท�านายปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเป็นตัวแทนจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด มี 3 ตัวแปร เรียงล�าดับความส�าคัญดังนี้ ด้านกระบวนการด�าเนินงาน 

ด้านบคุคล และด้านการส่งเสรมิการตลาด และตวัแปรชดุนีร่้วมกนัพยากรณ์ปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิ

ใจจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัท ไทยน�า้ทิพย์ จ�ากัด ของร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี คิดเป็นร้อยละ 54.50 

ค�าส�าคัญ: ปัจจัยทางการตลาด การตัดสินใจเป็นตัวแทนจ�าหน่าย

Abstract
 This research aimed to study marketing factors affecting decision making of the food shop 

owners in Ubon Ratchathani to be the distributors of the products of Thai Namtip Co., Ltd. The 

samples were 250 food shop owners distributing the products of Thai Namtip Co., Ltd.They were 

randomized by stratified random sampling. The research instrument was a five-rating scale 

questionnaire. The statistics were percentage, mean, standard deviation, and multiple regression 

analysis. 

 The research findings showed that the predictive variables used to predict factors 

affecting decision making of the food shop owners to be the distributors of the products of Thai 

Namtip Co., Ltd. consisted of three variables. They were organized according to the important 

priority as follows: operation processes, the personals, and the marketing promotion. These 

variables were used together with the marketing factors affecting the decision making of the food 

shop owners to be the distributors of the products of Thai Namtip Co., Ltd. by 54.50 %. 
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บทน�า

 ตลาดน�้าอัดลมในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดกว่า 50,000 ล้านบาท ซึ่งน�า้ด�ายังเป็นสีที่ได้รับความนิยมของ

ผูค้นส่วนใหญ่ซึง่ครองสดัส่วนทางการตลาดถงึร้อยละ 70 ของตลาดน�า้อดัลมภายในประเทศ หรอืคดิเป็นมลูค่าตลาด

ประมาณ 35,000 ล้านบาท (ฉลองศักดิ์ สุขใจธรรม 2561) ตลาดน�้าอัดลมในปี 2560 ที่ผ่านมามียอดการจ�าหน่าย

ติดลบถึงร้อยละ 4 ของยอดจ�าหน่ายทั้งหมด เนื่องจากการแข่งขันของตลาดน�้าอัดลมที่รุนแรง ภาวะเศรษฐกิจที่

ถดถอยก�าลังซื้อของผู้บริโภคระดับล่างลดน้อยลง และอัตราการเจริญเติบโตของเครื่องดื่มประเภทอื่นมีเพิ่มขึ้น อีก

ทั้งผู้ประกอบการมีการปรับราคาเครื่องดื่มให้มีราคาสูงข้ึน เมื่อเป็นเช่นนี้กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน�้าอัดลม

จึงต้องเคลื่อนไหวกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความถี่ในการดื่มน�้าอัดลมให้เพิ่มมากขึ้นโดยการเพิ่มงบประมาณโฆษณา 

วางแผนรณรงค์การตลาด ปรบัเปลีย่นรปูแบบบรรจภุณัฑ์ เพือ่ช่วงชงิส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ 

(เอสเอ็มอี แพลนเน็ต 2561) 

 อาหารการกินเป็นสิ่งส�าคัญถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่คนเราจะขาดไม่ได้ ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะดีจะร้ายแค่

ไหน ด้วยสภาพแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ล้วนส่งผลต่อรูปแบบการด�ารงชีวิตในการเลือกซื้ออาหารรับประทาน 

คือ ต้องสะดวกในการรับประทาน ราคาไม่แพง สะดวกและรวดเร็ว ก็คือรูปแบบของอาหารจานด่วน อาหารจาน

เดียว ข้าวราดแกง ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านอาหารตามสั่ง สามารถพบเจอได้ทั่วไปใกล้ที่พัก ใกล้แหล่งท�างาน สถานศึกษา 

ร้านอาหารเหล่านี้มี ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคระดับล่างมีฐานะปาน

กลาง ไปจนถงึประชาชนผูม้รีายได้น้อย มกี�าลงัซือ้ไม่มากแต่จะซือ้เป็นประจ�าสม�า่เสมอ (ไทยเอสเอม็อเีซน็เตอร์ 2561) 

ลักษณะเด่นของอาหารไทยคือการใช้สมุนไพรและเครื่องเทศท�าให้อาหารมีรสเผ็ดจัดจ้าน ทั้งความเปรี้ยวและความ

เผ็ด อีกทั้งสภาพอากาศโดยรวมของประเทศไทยนั้นมีอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว เมื่อทานอาหารรสจัดประกอบกับ

เจออากาศทีร้่อนจงึท�าให้ต้องดืม่น�า้เยน็ ๆ  หรือน�า้แขง็กบัน�า้อดัลม เพือ่ลดทอนความเผด็ร้อนของอาหารลง และเพิม่

ความสดชื่นดับกระหายให้แก่ร่างกายอีกด้วย 

 โค้กได้ประกาศกลยุทธ์ล่าสุดด้วยการยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง เพิ่มนวัตกรรมด้วยการปรับสูตรเครื่องดื่ม

แต่ยังคงรสชาติเดิมไว้ และพัฒนาปรับขนาดบรรจุภัณฑ์ที่เล็กลง และจากผลการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 

พบว่า อันดับความพึงพอใจของลูกค้าในร้านอาหารโดยรวมทั่วประเทศ บริษัทไทยน�้าทิพย์ครองตลาดอันดับ 1 แต่

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ล�าดับที่ 2 รองจากบริษัทเสริมสุข ซึ่งผลการส�ารวจนี้ บริษัทไทยน�้าทิพย์ได้จัดเก็บ

ข้อมูลจาก 4 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น และ

จังหวัดอุบลราชธานี ท�าให้บริษัทไทยน�า้ทิพย์ได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเน้นการเจาะตลาดที่ต้องการเพิ่มยอดขาย 

โดยการเติบโตจากผลิตภัณฑ์เดิมในตลาดเดิมคือ การท�าโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม โดยเป้าหมายคือกลุ่มลูกค้า

ปัจจุบันเพื่อให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น (บริษัทไทยน�้าทิพย์จ�ากัด 2561) 

 จากที่มาและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัทไทยน�้าทิพย์ของร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ทราบข้อมูลปัจจัย

ทางการตลาดว่ามีความส�าคัญและมีผลต่อการตัดสินใจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัทไทยน�้าทิพย์จ�ากัดหรือ

ไม่ และน�ามาเป็นแนวทางทีจ่ะไป ปรับปรงุกลยทุธ์ทางการตลาดให้ทันสมัย พฒันากระบวนการด�าเนนิงานให้ก้าวหน้า

ทันต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 

 เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัท ไทยน�้าทิพย์

จ�ากัด ของร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 1. ประชากร คือ กลุ่มร้านอาหารจานด่วนประเภทร้านอาหารตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านข้าวราดแกง 

ที่จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทน�้าอัดลมของบริษัทไทยน�้าทิพย์ จังหวัดอุบลราชธานี จ�านวน 530 ร้าน (บริษัท 

ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด 2561)

  2. ตัวอย่าง ก�าหนดขนาดตัวอย่างจากตารางส�าเร็จรูป Krejcie and Morgan (สายชล สินสมบูรณ์ทอง 

2560) ได้ตัวอย่างจ�านวน 226 ร้าน เพื่อป้องกันค่าความคลาดเคลื่อนจึงเพิ่มตัวอย่างเป็น 250 ร้าน โดยสุ่มตัวอย่าง

แบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling)

 3. กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิยั ทีเ่กีย่วข้องปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเป็นตวัแทนจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์บริษัทไทยน�้าทิพย์จ�ากัดของร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี ได้สรุปกรอบแนวความคิดในการวิจัยได้

ดังนี้

  3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านบุคคล และด้านกระบวนการด�าเนินงาน 

  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัทไทยน�า้ทิพย์จ�ากัด

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

 

 4. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมลู  เป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้จากการศกึษาแนวคดิและทฤษฎี

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที ่2 ปัจจยัส่วนประสมทางการ

ตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ และส่วนที่ 3 การตัดสินใจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด 

และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ซึ่งค�าถามจะเกี่ยวกับการตัดสินใจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยน�้าทิพย์ 

จ�ากัด มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .96

ข้อมูลปัจจัยทางการตลาดว่ามีความส าคัญและมีผลต่อการตัดสินใจเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัทไทยน้ าทิพย์

จ ากัดหรือไม่ และน ามาเป็นแนวทางที่จะไป ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้ทันสมัย พัฒนากระบวนการด าเนินงาน

ให้ก้าวหน้าทันต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัทไทยน้ าทิพย์

จ ากัดของร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 

1. ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือกลุ่มร้านอาหารจานด่วนประเภทร้านอาหารตามสั่ง ร้าน

ก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวราดแกงที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทน้ าอัดลมของบริษัทไทยน้ าทิพย์ จังหวัดอุบลราชธานีจ านวน 

530 ร้านค้า (บริษัทไทยน้ าทิพย์จ ากัด 2561) 

2. กลุ่มตัวอย่าง จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น  คือกลุ่ม

ร้านอาหารจานด่วนประเภทร้านอาหารตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านข้าวราดแกงที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัทไทยน้ า

ทิพย์ จ านวน 530 ร้าน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูป Krejcie and Morgan (สายชล สินสมบูรณ์ทอง 

2560) ได้ตัวอย่างจ านวน 226 ร้าน เพื่อป้องกันค่าความคลาดเคลื่อนจึงเพิ่มตัวอย่างเป็น 250 ร้าน โดยสุ่มตัวอย่าง

แบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) 

3. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ที่เกี่ยวข้องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นตัวแทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์บริษัทไทยน้ าทิพย์จ ากัดของร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี ได้สรุปกรอบแนวความคิดในการวิจัยได้

ดังนี ้

 3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคคล และด้านกระบวนการด าเนินงาน  

3.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัทไทยน้ าทิพย์จ ากัด  โดยได้

สรุปกรอบแนวความคิดในการวิจัยได้ดังภาพที่ 1 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภัณฑ์

2. ราคา

3. การส่งเสริมการตลาด

4. ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

5. บุคคลากร

6. กระบวนการด�าเนินงาน 

การตัดสินใจจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์

บริษัทไทยน ้าทิพย์จ้ากัด
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 5. สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัท 

ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด ของร้านอาหารในจังหวัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากจ�านวนตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน 

พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.20 และเป็นเพศชายร้อยละ 36.80 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 

31 – 40 ปี ร้อยละ 38.80 รองลงมามีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ร้อยละ 33.20 ส่วนใหญ่มีสถานภาพแต่งงานแล้ว 

ร้อยละ 65.60 รองลงมาเป็นโสด ร้อยละ 24.40 ส่วนใหญ่มีการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 68.00 รองลงมามี

การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 28.40 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท ร้อยละ 50.80 

รองลงมามีรายได้ต�่ากว่า 30,000 บาท ร้อยละ 38.80 ส่วนใหญ่เปิดเป็นร้านอาหารตามสั่ง ร้อยละ 30.80 

รองลงมาเป็นร้านหมูกระทะ บุพเฟ่ ร้อยละ 24.40 และส่วนใหญ่เปิดด�าเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 – 4 ป ี

ร้อยละ 32.80 รองลงมาเปิดร้านมากกว่า 7 ปีขึ้นไป ร้อยละ 27

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวแปรต้น (X) และตัวแปรตาม (Y)

 จากตารางที่ 1 พบว่าตัวแปรพยากรณ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (x̄ = 4.28) รองลงมา ด้านบุคคล (x̄ = 4.22) 

และด้านกระบวนการด�าเนินงาน (x̄ = 4.07) 

 . เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบ ามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

จากการศึกษาแนวคิดและท ษ ี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบ ามเพื่อใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบ ามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ าม ส่วน

ที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ และ ส่วนที่ 3 การตัดสินใจเป็นตัวแทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์บริษัทไทยน้ าทิพย์และข้อเสนอแนะอื่น  ึ่งค า ามจะเกี่ยวกับการตัดสินใจเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลติภณัฑ์

ของบริษทัไทยน้ าทิพย์ มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบ ามเท่ากับ . 6 

 5.  ส ิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส ิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาจะใช้การ

หาค่าความ ี่ ร้อยละ ค่าเ ลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ ด อยพหุคูณ 

 

การวิเคราะห์ขอมล 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัทไทย

น้ าทิพย์จ ากัดของร้านอาหารในจังหวัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบ าม จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบ าม 250 

คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.20  และเป็นเพศชายร้อยละ 36. 0 ส่วนใหญ่มีอายุ

ระหว่าง 31 – 0 ป ร้อยละ 3 . 0 รองลงมามีอายุระหว่าง 1 – 50 ป ร้อยละ 33.20 ส่วนใหญ่มีส านภาพแต่งงาน

แล้ว ร้อยละ 65.60 รองลงมาเป็นโสด ร้อยละ 2 . 0 ส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 6 .00 

รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 2 . 0 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เ ลี่ยต่อเดือน 30 001 – 

50 000 บาท ร้อยละ 50. 0 รองลงมามีรายได้ต่ ากว่า 30 000 บาท ร้อยละ 3 . 0 ส่วนใหญ่เปดเป็นร้านอาหารตาม

สั่ง  ร้อยละ 30. 0 รองลงมาเป็นร้านหมูกระทะ บุพเ  ร้อยละ 2 . 0 และส่วนใหญ่เปดด าเนินการมาแล้วเป็น

ระยะเวลา 3 – 4 ป ร้อยละ 32. 0 รองลงมาเปดร้านมากกว่า  ปข้ึนไป ร้อยละ 2  

 

ตารางที  แสดงค่าเ ลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวแปรอิสระ (X) และตัวแปรตาม (Y) 

 

ตัวแปร x̅ S การแปลผล 

การตัดสินใจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บรษิัทไทยน้ าทิพย์ (Y) .05 .55 มาก 

ด้านผลิตภณัฑ์(X1) .2  .54 มาก 

ด้านราคา (X2) 3.62 .  มาก 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (X3) 3.  . 2 มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) 3.  . 2 ปานกลาง 

ด้านบุคคล (X5) .22 .63 มาก 

ด้านกระบวนการด าเนินงาน(X6) .0  .66 มาก 

ภาพรวม 3.95 .54 มาก 
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ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณและวิเคราะห์ค่าการพยากรณ์ของปัจจัยส่วนประสม 

 ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล  

 และด้านกระบวนการด�าเนินงานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด 

 ของร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธี Stepwise 

 จากตารางที ่3 พบว่า การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณู โดยวธีิ Stepwise เพือ่ศึกษาปัจจยัทางการตลาด

ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจจ�าหน่ายผลติภัณฑ์บรษิทัไทยน�า้ทพิย์จ�ากดัของร้านอาหารในจงัหวัดอบุลราชธาน ีด้วยตวัแปร

อิสระ 3 ตัว ได้แก่ ด้านกระบวนการด�าเนินงาน (X
6
) ด้านบุคคล (X

5
) และด้านการส่งเสริมการตลาด (X

4
) ได้ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีค่าเท่ากับ .742 (R = .742) แสดงว่าตัวแปรต้นทุกตัว

สามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .001 สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 54.50 

(R2
adj

 = .545)

สรุปผลการวิจัย

 ปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเป็นตวัแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์บรษิทัไทยน�า้ทพิย์จ�ากดัของร้าน

อาหารในจังหวัดอุบลราชธานีพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัท ไทยน�้าทิพย์

จ�ากัด ของร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี 3 ตัวแปร เรียงล�าดับความส�าคัญดังนี้ ด้านกระบวนการด�าเนินงาน 

ด้านบุคคล และด้านการส่งเสริมการตลาด และตัวแปรชุดนี้เมื่อร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัท ไทยน�า้ทิพย์ จ�ากัด ของร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี คิดเป็นร้อยละ 54.50 

อภิปรายผลการวิจัย

 ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัท ไทยน�า้ทิพย์ จ�ากัด ของร้าน

อาหารในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า มีตัวแปรเพียง 3 ตัวเท่านั้นที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นตัวแทน

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด ของร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเรียงล�าดับความส�าคัญของ

ตัวแปรดังนี้ ด้านกระบวนการด�าเนินงาน ด้านบุคคล และด้านส่งเสริมการตลาด สามารถน�ามาอภิปรายได้ ดังนี้

จากตารางที่ 1 พบว่าตัวแปรพยากรณ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  3. 5) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

โดยเรียงล าดับค่าเ ลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ ( X = .2 ) รองลงมา ด้านบุคคล 

(X = .22) และด้านกระบวนการด าเนินงาน (X  .0 )   

ตารางที 2 แสดงผลวิเคราะห์คา่สมัประสิทธิสหสัมพันธ์พหุคณูและวิเคราะห์ค่าการพยากรณ์ของปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล และด้าน

กระบวนการด าเนินงาน 

       ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจจ าหน่ายผลติภณัฑ์บริษัทไทยน้ าทิพย์จ ากัดของร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี 

โดยวิธี Stepwise  

model 

Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients t 

B Std Error Beta 

(Constant) 1.787 .172 8.130** 

ด้านกระบวนการด าเนินงาน(X6) .288 .052 .349 5.556** 

ด้านบุคคล (X5) .233 .048 .268 4.798** 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) .144 .036 .240 4.045** 

    F 31.617  sig F 0.00  R 0.742    R2 0.550  R2
adj 0.545 

 **มีนัยส าคัญทางส ิติที่ระดับ .01 

จากตารางท่ี 3 พบว่า การวิเคราะห์การ ด อยเชิงพหุคูณ โดยวิธี Stepwise เพื่อศึกษาปัจจัยทางการ

ตลาดที่มีผลต่อการตดัสนิใจจ าหน่ายผลติภณัฑ์บรษิัทไทยน้ าทิพย์จ ากัดของร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยตัว

แปรอิสระ 3 ตัว ได้แก่ ด้านกระบวนการด าเนินงาน (X6) ด้านบุคคล (X5) และด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) ได้ค่า

สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีค่าเท่ากับ 0. 2 (R  0.742) แสดงว่าตัวแปรอิสระ

ทุกตัวสามาร พยากรณ์ตัวแปรตามได้อย่างมีนัยส าคัญทางส ิติที่ 0.05 สามาร ร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 5 .50 

(R2
adj  0.545) 

สรุปผลการวิจัย 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัทไทยน้ าทิพย์จ ากัดของ

ร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัทไทยน้ า

ทิพย์จ ากัดของร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี 3 ตัวแปร เรียงล าดับความส าคัญดังนี้ ด้านกระบวนการด าเนินงาน 

ด้านบุคคล และด้านการส่งเสริมการตลาด และตัวแปรชุดนี้เมื่อร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัทไทยน้ าทิพย์จ ากัดของร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี คิดเป็นร้อยละ 5 .50  



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 15(1): มกราคม-เมษายน 256392

 1. ด้านกระบวนการด�าเนินงาน ผลการวิจัยพบว่าตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญและรู้สึกพึง

พอใจในกระบวนการด�าเนนิงานในเรือ่งความสะดวกรวดเรว็ในการให้บรกิาร มใีบเสรจ็รบัเงนิทีเ่ป็นมาตรฐานเพือ่เป็น

หลักฐานในการช�าระเงิน สามารถติดต่อพนักงานขายได้ง่าย รวดเร็ว พนักงานมีการจัดการด�าเนินงานอย่างรวดเร็ว 

มีการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่มีความเสียหาย หรือเกิดความผิดพลาดในการขนส่ง มีขั้นตอนท่ีไม่ยุงยาก 

ซบัซ้อน และมีการเก็บข้อมลู ส�ารวจความพงึพอใจและความต้องการของลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ สอดคล้องกบังานวจิยั

ของรุง่นภา นาพงษ์ (2557) ทีศ่กึษาส่วนประสมทางการตลาดทีใ่ช้ในการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผ้าของกลุม่วยัท�างานในเขต

เทศบาลต�าบลบางปะกง อ�าเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้ใน

การตดัสนิใจซือ้เสือ้ผ้าของกลุม่วัยท�างานในเขตเทศบาลต�าบลบางปะกง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ อนัดบัแรก

คือ ด้านกระบวนการ 

 2. ด้านบุคคล ผลการวิจัยพบว่าตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและให้ความส�าคัญ

ในเรือ่งทีพ่นกังานบรษิทัไทยน�า้ทิพย์จ�ากดัควรมคีวามซือ่สตัย์สจุรติ มีความรูค้วามสามารถแนะน�าสทิธปิระโยชน์และ

รายละเอียดของสินค้าเป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ การแต่งกาย เครื่องแบบของ

พนกังานมคีวามสะอาด เรยีบร้อย มป้ีายประจ�าตวัพนกังานมองเหน็ได้ชดัเจนเด่นชดั และพนกังานมคีวามกระตอืรอืร้น

ในการให้บริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกุลริสา วุฒิสิริกุล 

(2557) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล กรณีศึกษาธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการ

ตลาดอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ ์

ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดตามล�าดับ

 3. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจัยพบว่าตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีความพึง

พอใจและให้ความส�าคัญในเรื่องที่บริษัทไทยน�า้ทิพย์ จ�ากัด อาจให้มีการบริการรับแลกเปลี่ยนสินค้ากลับคืนเมื่อเกิด

ความเสียหายจากการขนส่ง การโฆษณาที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นการซื้อ มีการจัดโปรโมชั่นส่วนลดตามฤดูกาล 

มีของแถมของที่ระลึกในวาระโอกาสส�าคัญ งานเทศกาลต่าง ๆ การแจกแผ่นป้ายโฆษณา สติ๊กเกอร์ ธงราว การจัด

กิจกรรมพิเศษชิงโชคของรางวัลต่าง ๆ รวมถึงการท�าบัตรสมาชิกเพื่อสะสมแต้ม อาจมีการน�าเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ 

ของตวัสนิค้า เพือ่สร้างความน่าสนใจ และดงึกลุม่คนท่ีด่ืมหรอืเคยด่ืมให้กลบัมาดืม่ ตวัอย่างในเรือ่งนีก้คื็อ การรณรงค์

ให้ขาย Coke No Sugar คู่กับอาหารในร้าน โค้กสูตรไม่มีน�้าตาลรสชาติเหมือนโค้กแต่ปราศจากน�า้ตาลพร้อมปรับ

การดีไซน์แพคเกจ ตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบให้แก่ลูกค้าประจ�าของโค้ก และกลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้ที่ต้องการ

ดื่มด�่าความอร่อยตามแบบฉบับโค้กที่ไม่มีน�า้ตาลและพลังงานแคลอรี่

ข้อเสนอแนะ

 1. ด้านบคุคลากรควรจดัให้มกีารอบรมพนกังานตัง้แต่ก่อนเริม่ปฏบิตังิานกบับรษัิทไทยน�า้ทพิย์ และควรมี

การตรวจสอบคณุภาพ ประเมนิผลการท�างาน ทกุ ๆ  6 เดอืน หรอืมากกว่านัน้เพือ่พฒันาบคุลกิภาพและคณุภาพของ

บุคลากรอย่างสม�่าเสมอเพราะสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกค้า สามารถสร้างความพึงพอใจและเกิด

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและพนักงาน

 2. ด้านการส่งเสรมิการตลาด การส่งเสรมิการขายของ บริษทั ไทยน�า้ทพิย์ จ�ากดั ต้องมกีารให้ข้อมูลข่าวสาร

ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการ เพื่อน�าไปสู่การซ้ือขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือทางการสื่อสารหลายรูปแบบผสมผสานเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้บริโภค
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กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จได้ดี เนื่องด้วยได้รับความกรุณาให้ค�าแนะน�า และช่วยเหลือในการแก้ไขข้อบกพร่อง

ต่าง ๆ อย่างดียิ่ง จากคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้วิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งมา ณ โอกาสนี้
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