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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อ
เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร*
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การศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่อง
ถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการตัดสินใจ
ในการเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่อง
ถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ลูกค้าของบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด ในเขตอ่อนนุช
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เลือกตัวอย่างจานวน 250 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา และนา
ข้อมูล ที่รวบรวมได้ม าประมวลผล โดยใช้ สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมู ล ได้ แก่ค่า ร้อยละ ค่า เฉลี่ย ทดสอบ
สมมติฐานด้วย t-test F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการ
วิเคราะห์การถดถอย
ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบริษัท จากัด มีจานวนพนักงานมากกว่า 500 คน
อายุของบริษัท 20-30 ปี ตาแหน่งที่มีอานาจในการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารคือผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่าย
จัดซื้อ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ภาพรวมระดับ
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก กระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อมูลส่วนบุคคลด้านตาแหน่งที่มีอานาจตัดสินใจที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อกระบวนการ
การตั ดสิ น ใจเช่ า ซื้ อเครื่องถ่า ยเอกสารยี่ ห้อริโ ก้ ที่ แตกต่า งกัน ความสัม พั น ธ์ ระหว่ า งปั จ จั ย ส่ว นประสมทาง
การตลาดกับกระบวนการการตัดสินใจในการเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับสูง
มากทิศทางเดียวกัน
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ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ผู้ บริหารบริษั ทริโก้ควรให้ความส าคัญกับการจัด ให้มีม าตรฐานที่
หลากหลาย มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ราคามีค วามเหมาะสมเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น มีจานวนสาขาและ
ศูนย์บริการที่เพียงพอ ตัวแทนจาหน่ายต้องมีมาตรฐานความน่าเชื่อถือ ให้ความสาคัญกับการรับประกันและ
บริการหลังการขายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
คาสาคัญ : กระบวนการการตัดสินใจ, ส่วนประสมทางการตลาด
Abstract

The Study of Marketing Mix Factors Influencing of Decision Making Process of Ricoh
Copier Hire in On-Nut District, Bangkok The purpose studying was investigate the decision-making
process of leasing Ricoh copiers and the marketing mix factors that affecting and decision to hire
Ricoh copiers. The population used in the study was Customers of Ricoh (Thailand) Co., Ltd
In On Nut District, Bangkok 250 samples were selected using a questionnaire as a tool for
the study. And the collected data. F-test (One-Way ANOVA) Correlation and Regression Analysis
The study found that most respondents were limited companies with more than 500 employees,
20-30 years of age. The decision to hire a copier the manager / head of procurement. Marketing
Mix Factor for Renting a Ricoh Copier The importance level was at a high level. The decision
process to hire Ricoh copier The overall picture is very high.
Results of differentiated decision-making personal data hypothesis tests. Affect the
decision process leasing Ricoh copier. Different the relationship between the marketing mix and the
decision making process of the Ricoh copier leasing very high. Suggestions from the study results.
Ricoh executives should focus on providing a wide range of standards. Safe to use. Price is
reasonable compared to other brands. There are enough branches and service centers. Dealers
must have a credible standard. We focus on warranty and after sales service to build confidence
for customers.
Keyword : Decision Marketing Process, Marketing Mix
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บทนา

บริษัท ริโก้ (ประเทศญี่ปุ่น) จากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2479 โดยคุณคิโยชิ อิชิมูระ ริโก้ได้สร้างสรรค์
นวัตกรรมชิ้นแรกในตลาดกล้องถ่ายรูป ภายใต้ชื่อ RicohFlex III จากนั้นในปี พ.ศ. 2498 จึงเปลี่ยนการผลิตมาเป็น
เครื่องใช้สานักงานซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนในการดาเนินธุรกิจที่ทาให้ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากบริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็นบริษัทสาขาของริโก้ (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งมี มร. จูเลี่ยน ไฟร
เอ็ด ประธานกรรมการบริหาร โดยผลิตภัณฑ์ของริโก้เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยมานานกว่า 35 ปี ริโก้เป็นผู้นาในกลุ่ม
ธุรกิจอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานอัตโนมัติ “Imaging Solutions” และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ “IT Solutions”
เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ 360 องศาและเพิ่มประสิทธิภาพในรูปแบบการท างานของสานักงานในอนาคต ด้วย
พนั กงานมากกว่ า 1,500 คน ปั จ จุ บั นมี ศู น ย์ การขาย และบริ การ 9 สาขาทั่ ว ประเทศ พร้ อมศู น ย์ บ ริ การใน
กรุงเทพมหานคร อีก 8 แห่ง ริโก้ถือได้ว่าเป็นบริษัทฯ แรกในอุตสาหกรรมเดียวกันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ระบบบริหารจัดการคุณภาพ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และยังเป็นบริษัทแรกที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวสาหรับเครื่องถ่ายเอกสารในประเทศไทย (Ricoh.co.th)
ในยุคของกระแสโลกาภิวัตน์ ผลจากการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่
เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล ทั่วทั้งโลกเข้าด้วยกัน ส่งผลให้มีการแข่งขันในด้าน
ธุรกิจและการบริการอย่างรุนแรง รวมถึงการแพร่กระจายของข่าวสารเทคโนโลยีกันอย่างรวดเร็ว สาหรับประเทศไทย
คาดว่าตลาดเครื่องใช้สานักงานโดยรวมโดยเฉพาะหมวดเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ จะมีอัตราการเติบโต
ประมาณ 10-12% จากมูลค่าตลาดโดยรวม เช่นเดียวกับที่มีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มการให้ บริการสินค้าไอที
และการเข้ามาของคลาวน์ (Cloud Service) เทคโนโลยี ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญจากรูปแบบการทางานใน
สานักงานปัจจุบัน รวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ โดยแยกกลุ่มเป้าหมายไปตามประเภทธุรกิจ เช่น
กลุ่มธุรกิจการบริการ ได้แก่โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา โรงแรม กลุ่มธุรกิจการค้า กลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน และ
ธุรกิจประกัน ถึงแม้ในปัจจุบันได้มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากมายเข้ามาช่วยตอบโจทย์เพื่อพัฒนาและลดต้นทุนใน
การดาเนินงานด้านเอกสาร นั่นเป็นเหตุผลที่กลยุทธ์การจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมในสานักงานเป็น
เรื่องสาคัญสาหรับหลายๆ บริษัทแต่งานด้านเอกสารก็ยังมีบทบาทสาคัญมากในการบริหารจัดการทรัพยากรของทุก
องค์กร ราว 80% และเป็นหัวใจสาคัญในการนาข้อมูลและองค์ความรู้ขององค์กรมาทาให้เกิดประโยชน์ ความจริง
ที่ว่าการใช้งานเอกสารต่างๆ อย่ างเต็ มประสิ ทธิ ภาพขององค์กรนั บเป็นปั ญหาที่ ยังแก้ไม่ตกของหลายๆ บริษั ท
เนื่องจากความจาเป็นในแง่ของเอกสารที่มุ่งเน้นถึงการนาเสนอผลงานหรือใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงต่างๆ ที่มี
ความจาเป็นต่อการดาเนินงานในสานักงานและกระบวนการทางธุรกิจ ริโก้จึงเล็งเห็นเป้าหมายสาคัญในการทา
การตลาด เพื่อครองส่วนแบ่งในการช่วยบริหารจัดการอุปกรณ์สานักงานด้านงานพิมพ์ทั้งหมด เนื่องจากต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องถ่ายเอกสารมีราคาค่อนข้างสูง ทาให้ริโก้มองเห็นโอกาสในการทาการตลาดการให้บริการ
เช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารขึ้น โดยมีการดาเนินงานให้บริการเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารในรูปแบบเช่าซื้อและรูปแบบการ
บริการขึ้น โดยจาแนกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 1.กลุ่มเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารโดยมีการจ่ายค่าเช่าเครื่องเป็นงวดๆ 2.กลุ่ม
เช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารโดยจะเรียกเก็บค่าบริการ ตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ทาการตกลงไว้ (Ricoh.co.th)
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จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงทาการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นประโยชน์
สาหรับผู้ประกอบการและผู้ที่มีความสนใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจการให้บริการเช่าซื้อ
เครื่องถ่ายเอกสารให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและเป็ นช่ องทางในการเพิ่ มลู กค้ ารายใหม่ รักษาฐานลู กค้ าเดิ ม
นอกจากนี้ยังจะนามาซึ่งแนวทางในการที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับสภาพการณ์ต่างๆได้อย่างมีคุณภาพและช่วย
ขยายองค์ความรู้ด้านการบริการที่จะสามารถดารงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกผลกระทบจาก
สภาพปัญหาเศรษฐกิจทั้งในอนาคตและปัจจุบันต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษากระบวนการการตัดสินใจในการเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเช่าซื้อเครื่องถ่าย
เอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับกระบวนการการตัดสินใจในการ
เช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานของการศึกษา
1. ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ใน
เขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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ตัวแปรต้น
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ตัวแปรตาม

ปัจจัยข้อมูลบริษัท
1. ประเภทธุรกิจ
2. จานวนพนักงาน
3. อายุของบริษัท
4. ตาแหน่งที่มีอานาจตัดสินใจ

กระบวนการการตัดสินใจเช่าซือ้
เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้
1. การมองเห็นปัญหา
2. การแสวงหาข้อมูล

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
3. การประเมินทางเลือก
1. ด้านผลิตภัณฑ์
4. การตัดสินใจซื้อ
2. ด้านราคา
5. ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ
3. ด้านการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้านกระบวนการการให้บริการ
6. ด้านบุคลากร
ภาพประกอบที่ 1. แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษา
1. ด้านเนื้อหา การศึกษาปัจจั ยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่าย
เอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับกระบวนการการตัดสินใจ
และส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ของ ฟิลลิปคอตเลอร์ (Philip Kotler) ซึ่งศึกษาเฉพาะด้าน ประกอบด้วยด้าน
ผลิตภัณฑ์(Product) ด้านราคา(Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย(Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด(Promotion)
ด้านกระบวนการให้บริการ(Process) และด้านบุคลากร(People) เพราะบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด มีช่องทาง
การจัดจาหน่ายโดยนาเสนอขายเครื่องถ่ายเอกสารผ่านตัวแทนขาย (Saleman)
2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือกลุ่มลูกค้าของบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเลือกตัวอย่างจานวน 250 ราย
3. ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2560
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนา การให้บริการเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ยี่ห้อริโก้ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามากาหนดโครงสร้างแบบสอบถาม
2. โครงสร้างแบบสอบถามประกอบด้วยส่วนสาคัญ 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1. ข้อมูลบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยคาถามเน้นที่ข้อมูลบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้ วยจ านวนคาถามทั้ งสิ้ น 4 ข้อ ประกอบด้ วย ประเภทธุ ร กิ จ จ านวนพนั กงาน อายุ ของบริษั ท และ
หน่วยงานที่มีอานาจตัดสินใจ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) การสร้างลักษณะคาถามเป็น
ลักษณะนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นการวัดข้อมูลเพื่อจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ ตามคุณสมบัติที่กาหนด
โดยมีคาตอบให้เลือกหลายคาตอบ แต่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบเพียงข้อเดียว ข้อมูลที่วัดได้ในระดับนี้ใช้สถิติอย่างง่าย
ในการคานวณคือ ค่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ (Percentage)
ส่วนที่ 2. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่ งผลต่อกระบวนการการตัดตัดสิ นใจเช่าซื้อเครื่องถ่าย
เอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็นคาถาม 6 ด้านดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์(Product)
ด้านราคา(Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย(Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด(Promotion) ด้านกระบวนการ
ให้บริการ(Process) และด้านบุคลากร(People) โดยเป็นลักษณะคาถามแบบค่าคะแนน แบ่งค่าคะแนนระดับความ
คิดเห็นออกเป็น 5 ลาดับ ตามแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นข้อคาถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)
ส่วนที่ 3. ข้อมูลกระบวนการการตัดสิ นใจเช่าซื้ อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร แบ่ งออกเป็ นคาถาม 5 ด้ าน ดั งนี้ ด้ านการมองเห็นปั ญหา ด้ านการแสวงหาข้อมู ลด้ านการ
ประเมินผลทางเลือก ด้านการตัดสินใจ และด้านทัศนคติภายหลังการซื้อ โดยเป็นลักษณะคาถามแบบค่าคะแนน แบ่ง
ค่าคะแนนระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นข้อ
คาถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
3. ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นนี้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง ด้านข้อความเนื้อหา ภาษา ความชัดเจน และความถูกต้องครบถ้วนตาม
ประเด็นที่ศึกษาแล้วนามาปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัยได้เลือกข้อคาถามที่มีค่ามากกว่า .05 ซึ่งผลการวัดค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง (IOC) ของคาถามอยู่ระหว่าง 0.69 ถึง 1.00 ซึ่งมีความความเที่ยงตรงใช้ได้
ส่วนที่ 4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดผู้ ตอบแบบสอบถามสามารถระบุ ข้ อมู ลเพิ่ มเติ มได้ เพื่ อเป็ น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข กระบวนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (frequency)
ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation-SD) เพื่อวัดการกระจาย
ของข้อมูล ใช้ในการอธิบายข้อมูลบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถาม ในการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics ) ใช้สาหรับการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์
แบบ ANOVA ใช้ (One-way ANOVA) Pearson Product Moment Correlation และ Multi Regression
Analysis
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 250 ราย ส่วนใหญ่เป็นบริษัท จากัด มีจานวนพนักงาน
มากกว่า 500 คน อายุของบริษัท 20-30 ปี และหน่วยงานที่มีอานาจในการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารคือ
ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
ผลการศึกษาระดับความสาคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้
ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบที่ 2. แสดงระดับความสาคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 6P’s
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 6 ด้าน ภาพรวมระดับความสาคัญอยู่ในระดับ
สาคัญมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดรายด้านพบว่า อยู่ในระดับความสาคัญมาก 6 รายการ ประกอบด้วย ด้านราคา
ด้านบุคลากร ด้ านกระบวนการให้บริการ ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ด้านการจัดจาหน่ าย และด้านผลิตภัณฑ์
ตามลาดับ
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ผลการศึกษาระดับความสาคัญของกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขต
อ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบที่ 3. แสดงระดับความสาคัญต่อกระบวนการการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอน
จากการศึกษาพบว่า กระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ทั้ง 5 ด้าน ภาพรวม
ระดับความสาคัญอยู่ในระดับสาคัญมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดรายด้านพบว่า อยู่ในระดับความสาคัญมาก 5
รายการ ประกอบด้วย ด้านการตัดสินใจซื้อ มีการพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ โปรโมชั่น มีการสนับ สนุนการขาย
อย่างไรระหว่างการบริการ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ การติดตามและดูแลผู้บริโภคภายหลังการซื้อ หากพบเจอกับ
ปัญหา ด้านการมองเห็นปัญหา พิจารณาจากความจาเป็น และความสะดวกสบายในการใช้บริการ ด้านการแสวงหา
ข้อมูล มี การเสาะแสวงหาข้อมู ลทั้ งภายในและภายนอกเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวสินค้าเพื่ อตอบสนองความ
ต้องการ และด้านการประเมินทางเลือก มีการพิจารณาถึงความปลอดภัยในการใช้งาน ดีไซน์ที่ทันสมัย และความมี
ชื่อเสียงของตราสินค้า ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
สมมติฐานที่ 1. ข้อมูลบริษัทที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลบริษัท ประเภทบริษัทมีค่า Sig. เท่ากับ 0.84 จานวนพนักงานมีค่า Sig.
เท่ากับ 0.422 อายุของบริษัทมีค่า Sig. เท่ากับ 0.116 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 แสดงว่า
ประเภทธุรกิจ จานวนพนักงาน และอายุของบริษัทที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่าย
เอกสารยี่ห้อริโก้ ไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่อง
ถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ความสัมพันธ์กระบวนการการตัดสินใจซื้อในภาพรวม

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านกระบวนการให้บริการ
ด้านบุคลากร

r
.772**
.768**
.733**

ค่า Sig
.000
.000
.000

ระดับความสัมพันธ์
สูงทิศทางเดียวกัน
สูงทิศทางเดียวกัน
สูงทิศทางเดียวกัน

ลาดับ
1
2
3

ด้านราคา
ด้านการส่งเสริมการตลาด

.465**
.320**

.000
.005

ปานกลางทิศทางเดียวกัน
น้อยทิศทางเดียวกัน

4
5

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ภาพรวมเฉลี่ย

.229**
.830**

.005
.000

น้อยทิศทางเดียวกัน
สูงมากทิศทางเดียวกัน

6

* ที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 1. เปรียบเทียบความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการการตัดสินใจเช่า
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้
จากตารางที่ 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่อง
ถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาพรวมเฉลี่ยมีความสัมพันธ์ระดับสูงมากทิศทาง
เดียวกัน (r) = .830
พิจารณาความสัมพันธ์จากสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ r เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยตามลาดับดังนี้
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์กับกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่าย
เอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ระดับความสัมพันธ์ สูงทิศทางเดียวกัน (r) =
.772
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านกระบวนการให้บริการกับกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อ
เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ระดับความสัมพันธ์ สูงทิศทาง
เดียวกัน (r) = .768
3. ปัจจั ยส่วนประสมทางการตลาดในด้านบุ คลากรกับกระบวนการการตั ดสิ นใจเช่ าซื้อเครื่องถ่าย
เอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ระดับความสัมพันธ์ สูงทิศทางเดียวกัน (r) =
.733
4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคากับกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ระดับความสัมพันธ์ ปานกลางทิศทางเดียวกัน (r) =
.465
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5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาดกับกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อ
เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ระดับความสัมพันธ์ น้อยทิศทาง
เดียวกัน (r) = .320
6. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านช่องทางการจัดจาหน่ายกับกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อ
เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ระดับความสัมพันธ์ ในทิศทาง
ตรงกันข้าม (r) = .229
สมมติฐานที่ 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิต่อกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่าย
เอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Model
(Constant)
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
1. มาตรฐานการผลิตทีไ่ ด้รับรองคุณภาพจากองค์กร
ที่น่าเชื่อถือ
2. ตราสินค้าเป็นที่นยิ มและยอมรับ
3. เป็นสินค้านาเข้าจากต่างประเทศ
4. มีความทันสมัย ฟังก์ชั่นการใช้งานหลากหลาย
5. เครื่องถ่ายเอกสารมีให้เลือกหลายรุ่น
6. วัสดุและอุปกรณ์มีความแข็งแรงทนทาน
7. สินค้ามีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
ด้านราคา (Price)
8. สามารถผ่อนชาระเป็นงวดๆ ได้
9. ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ
10. ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น
11. มีช่องทางการชาระเงินหลายทางเลือก
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
12. จานวนสาขาและศูนย์บริการมีความสะดวก
13. จานวนสินค้ามีเพียงพอ ไม่ขาดตลาด
14. สามารถหาซื้อง่าย สะดวก
15. มาตรฐานและความน่าเชื่อถือของตัวแทน
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
16. การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
17. การรับประกันและบริการหลังการขาย

Std.
Beta
Error
1.911 .373
B

ผลการ
ทดสอบ
5.125 .000
มี
t

Sig.

.051

.016

.162

.047
.019
.014
.027
.002
.025

.019
.011
.012
.018
.012
.012

-.105 -2.439 .016
.065 1.757 .040
-.051 -1.220 .024
-.064 -1.478 .141
-.004 -.122 .903
.063 1.994 .047

.011
-.008
.066
.014

.021 .026
.020 -.020
.022 .142
.027 .029

.077 .025
.047 .021
-.023 .018
.056 .024
.036
.514
3149

.019
.019

3.180 .002

มี
มี
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี

.505
-.419
3.028
.508

.614
.676
.003
.612

ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

.163 3.025
.175 2.244
-.091 1.294
.127 2.326

.003
.026
.197
.021

มี
มี
ไม่มี
มี

1.909 .058
.741 .459

ไม่มี
มี

.076
.053
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(ต่อ)
Model
18. มีพนักงานคอยดูแลให้คาแนะนาเกี่ยวกับเครื่อง
ถ่ายเอกสาร
19. มีเอกสารแนะนาสินค้าให้ผซู้ ื้อได้ศึกษา
(Constant)
20. การตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมก่อนส่งมอบ
21. ความรวดเร็วในขั้นตอนการดาเนินงาน
22. ตอบสนองการให้บริการได้ทั่วถึง
23. สามารถติดต่อได้ทุกครั้งที่มปี ัญหา
24. การสั่งซื้อและการชาระเงิน
ด้านบุคลากร (People)
25. พนักงานแต่งกายสุภาพ เหมาะสม
26. มีการติดต่อประสานงานที่รวดเร็ว
27. พนักงานมีความรู้เรื่องสินค้าเป็นอย่างดี
28. พนักงานสนใจและมีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ
29. พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
30. รับฟังปัญหาของผู้ใช้บริการ
* ที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

B
.038

Std.
Beta
Error
.022

.150

t

Sig.

1.720 .087

.006 .022 .013 .265
1.911 .373
5.125
.046 .022 .101 2.093
-.077 .017 -.185 4.445
.001 .021 .002 .050
.508 .014 .030 .579
.082 .015 .325 5.433

ผลการ
ทดสอบ
ไม่มี

.792
.000
.038
.000
.960
.563
.000

ไม่มี
มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี

-.015 .018 -.033 -.821 .412
.016 .025 .037 .668 .505
-.001 .022 -.002 -.043 .966

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

.036
.030
.120

.017
.012
.027

.091
.117
.268

2.095

.037

มี

2.555 .011
4.494 .000

มี
มี

ตารางที่ 2. เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อ
เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้
จากตารางที่ 2. พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 6 ด้าน คือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านบุคลากร มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
การตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการผลิตที่ได้รับรองคุณภาพจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ ตราสินค้าเป็นที่นิยมและ
ยอมรับ เป็นสินค้าที่ นาเข้าจากต่ างประเทศ และสิ นค้ามี ความปลอดภัยต่อการใช้ งาน ด้ านราคา ราคามี ความ
เหมาะสมเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย จานวนสาขาและศูนย์บริการมีความสะดวก จานวน
สินค้ามีเพียงพอ ไม่ขาดตลาด และมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของตัวแทนจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด การ
รับประกันและบริการหลังการขาย ด้านกระบวนการให้บริการ การตรวจสอบคุณภาพของงานซ่อมก่อนส่งมอบ ความ
รวดเร็ วในขั้ นตอนการด าเนิ นงาน และการสั่ งซื้ อและการช าระเงิ น ด้ านบุ คลากร พนั กงานสนใจและมี ความ
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กระตื อรือร้นในการให้บริการ พนั กงานมี มนุ ษย์ สั มพั นธ์ ที่ ดี ยิ้ มแย้ มแจ่ มใสและพู ดจาดี และรั บฟั งปั ญหาของ
ผู้ใช้บริการและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่าย
เอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษามีประเด็นนามาอธิปรายผลดังนี้
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ
และด้านบุคลากร พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับความสาคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จัยของ ณพณรงค์ กสิณบุญ
เกษม ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า ของ
ผู้ประกอบการในเขตจังหวัดชลบุรี กรณีศึกษา บริษัท เมธานนท์ ออฟฟิศ โปรดักส์ จากัด พบว่า ปัจจัยในการตัด
สอนใจซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า ในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับความสาคัญมาก
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่าย
เอกสารยี่ ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวั ดกรุงเทพมหานคร พบว่ า อยู่ ในระดั บความสาคัญมาก ซึ่ งสอดคล้องกั บ
งานวิจัยของ บัวแก้ว ดวงศรี (2557) ศึกษาเรื่องส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
รุ่นดร๊าฟ สเตชั่น ของบริษั ทอีสเทค ดิ จิ ตอลเทคโนโลยี่ จ ากัด กรุงเทพมหานคร พบว่ า ปัจจั ยส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสาคัญมาก
3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ที่มี ผลต่ อกระบวนการการตัดสิ นใจเช่าซื้อเครื่องถ่าย
เอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความสาคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พัชมณ ควัฒน์กุล (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า ของผู้ประกอบการ
ในเขตจังหวัดชลบุรี กรณีศึกษา บริษัท เมธานนท์ ออฟฟิศ โปรดักส์ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ราคาให้ความสาคัญมาก
4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเช่า
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความสาคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัชมณ ควัฒน์กุล (2558) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อเครื่องพริ้นเตอร์ของผู้บริโภค ที่ศูนย์การค้าเซียร์
รังสิต ในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ให้ความสาคัญ
มาก
5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อ
เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความสาคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัชมณ ควัฒน์กลุ (2558) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อเครื่องพริ้นเตอร์ของผู้บริโภค ที่ศูนย์การค้าเซียร์
รังสิต ในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความสาคัญมาก
6. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการการให้บริการ ที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจ
เช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความสาคัญมาก ซึ่งสอดคล้อง
3151

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

ISSN 1906 - 3431

กับงานวิจัยของ ถนัดกิจ สิมอาจิน (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องพริ้นเตอร์
พบว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านกระบวนการการให้บริการ ให้ความสาคัญมาก
7. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร ที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่าย
เอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความสาคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ของ ถนัดกิจ สิมอาจิน (2554) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยทางการตลาดที่ มีผลต่ อการเลือกซื้ อเครื่องพริ้นเตอร์ พบว่ า
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านบุคลากร ให้ความสาคัญมาก
8. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่าย
เอกสารยี่ห้อริโก้ ภาพรวม อยู่ในระดับสูงมากทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชมณ ควัฒน์กุล (2555)
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อเครื่องพริ้นเตอร์ของผู้บริโภค ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ในเขตจังหวั ดปทุมธานี พบว่า
ปัจจั ยส่ วนประสมทางการตลาด ด้ านผลิ ตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่าย และด้ านการส่ งเสริม
การตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องพริ้นเตอร์ของผู้บริโภค ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ในเขต
จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับสูงมาก
9. กระบวนการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้าน
พฤติกรรมหลังการซื้อ อยู่ในระดับความสาคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญญาพล เพิ่มพูล (2557) ศึกษา
เรื่อง การตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของบุคลากรในหน่วยงานราชการในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ให้ความสาคัญมาก
10. กระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ว่า ประเภทธุรกิจ อายุของบริษัทที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณพณรงค์ กสิณบุญเกษม, ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า ของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดชลบุรี กรณีศึกษา บริษัท เมธา
นนท์ ออฟฟิศ โปรดักส์ จากัด พบว่า ประเภทกิจการ และระยะเวลาดาเนินงานแตกต่างกัน เลือกปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องถ่ายเอกสารไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาดังนี้
จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเช่าซื้อเครื่องถ่าย
เอกสารยี่ห้อริโก้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้จัดจาหน่าย ควรให้ความสาคัญกับศักยภาพในการใช้งาน ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในรูปแบบการทางานของสานักงานในอนาคต ตราสินค้าเป็นที่รู้จัก ความ
หลากหลายของสินค้า ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าคู่
แข่งขัน ดังนั้น ต้องมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่อย่างไม่จากัด และ
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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ด้านราคา พบว่า ผู้จัดจาหน่าย ควรให้ความสาคัญกับราคา ในด้าน สามารถผ่อนชาระ ราคามีความ
เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพการใช้งาน และคู่แข่งขัน ดังนั้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
หลายระดั บ หากต้องการรักษาส่วนแบ่ งทางการตลาด จ าเป็นต้องมีการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ รูปแบบใหม่ๆ ให้
เหมาะสมกับการใช้งาน และสอดคล้องกับความต้องการ
ด้านการจัดจาหน่าย พบว่า จานวนสินค้ามีเพียงพอไม่ขาดตลาด หาซื้อง่าย สะดวก จานวนสาขาและ
ศูนย์ให้บริการ และมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของตัวแทนจาหน่าย ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า อย่ างต่อเนื่ อง ผู้จั ดจ าหน่า ยจ าเป็น ต้ อง มี การบริหารสิน ค้า การกระจายสิ นค้า ให้ทั่ว ถึง และตรงตาม
กาหนดเวลาตามที่ได้ระบุไว้ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีเอกสารแนะนาสินค้าให้ผู้ซื้อได้ศึกษารายละเอียดการโฆษณาผ่าน
สื่อต่างๆ มีพนักงานคอยดูแลให้คาแนะนา การรับประกันและการบริการหลังการขาย ดังนั้น พนักงานขายควรมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสินค้าเป็นอย่างดี มีการจัดการแสดงโชว์สินค้า การโฆษณาผ่านนิตยสาร เพื่อให้ลูกค้า
ได้สามารถได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และสร้างความประทับใจให้ลูกค้าเมื่อสัมผัส
ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ตอบสนองการให้บริการได้ทั่วถึง ความรวดเร็วในขั้นตอนการ
ดาเนินงาน การตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบ และสามารถติดต่อได้ทุกครั้งที่มีปัญหา ดังนั้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ ควรมีการบริการตอบปัญหาหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้า มีการสื่อสารที่ดี น่าประทับใจ และ
ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
ด้านบุคลากร พบว่า พนักงานแต่งกายสุภาพ เหมาะสม มีความรู้เรื่องสินค้าเป็นอย่างดี มีความสนใจ
และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ควนมีการจัดฝึกอบรม บุคลิกภาพ การติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ไมตรีที่ดีต่อลูกค้า และคู่ค้า เป็น
สาคัญ
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ศึ ก ษาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ บ ริ ก ารริ โ ก้ (ประเทศไทย) ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. ศึกษากระบวนการการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์รุ่นต่างๆ ของเครื่องถ่าย
เอกสารยี่ห้อริโก้
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