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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรา้นเช่าชดุแต่งงานของ

ประชาชนในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา 

FACTORS AFFECTING WEDDING STUDIOS SELECTION 

OF POPULATION IN PHNOM PHEN CAMBODIA 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเช่าชุดแต่งงานของ

ประชาชนในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเช่าชุดแต่งงานของประชาชนในกรุงพนมเปญ 

ประเทศกัมพูชา และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านคุณลักษณะที่ ผู้ให้บริการเสนอแก่

ลูกค้ากับการเลือกใช้บริการร้านเช่าชุดแต่งงานของประชาชนในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล ผลของการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการร้านเช่าชุดแต่งงาน อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ ที่แตกต่างกันท าให้

โอกาสในการเลือกแพค็เกจลดน้อยลง ส่วนอายุ และอาชีพ ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทาง

สถิติพบว่า อายุและอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กัน แต่ระดับการศึกษา รายได้ และจ านวนสมาชิกใน

ครอบครัวมีความสมัพันธก์นั ในขณะที่การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยด้านคุณลักษณะที่ ผู้ให้บริการเสนอแก่ลูกค้ากับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเช่าชุด

แต่งงานของประชาชนในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา พบว่า คุณลักษณะของร้านเช่าชุดแต่งงาน

ที่ผู้รับบริการพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ราคาของแพ็คเกจ คือ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ โปรโมช่ัน

แถมของช าร่วย 100 อัน จ านวนชุดแต่งงาน 10 ชุด สถานที่จัดงานแต่งอยู่ภายในกรุงพนมเปญ 

ท าเลที่ต้ังของร้านผู้ให้บริการอยู่ใจกลางเมือง อย่างไรกต็ามธุรกิจกไ็ม่ควรมองข้ามด้านการพัฒนา

ปรับปรุงคุณลักษณะทั้ง 5 ข้อเพ่ือขยายโอกาสและเพ่ิมประสทิธภิาพทางธุรกจิให้มากขึ้น  

 

ค าส าคญั: รูปแบบการให้บริการงานแต่งงาน, ร้านเช่าชุดแต่งงาน, การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม 
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Abstract 

 The objective of this research is Factors affecting wedding studios selection of 

population in Phnom Penh Cambodia is to study the relation between character factor that 

the provider offer to the client and factors influencing the decisions of choosing wedding 

dress rental service in Phnom Penh Cambodia. This is a survey research by using 

questionnaire as a tool to collect data. As per the research showed that, Finding the 

relationship between personal factors of people, the decision to choose a wedding dress 

rental service found that the age, education level, income and occupation differ, resulting in 

a lower chance of choosing. Statistics found. Age and occupation are not related. But the 

level of education, income and number of family members are related. The conjoint analysis 

found that the character of the wedding dress rental service that most satisfied clients are 

price of package, 6,000 dollars, free 100 souvenirs, the wedding ceremony location in 

Phnom Penh and the service shop is in the middle of the city. However, the business should 

not neglect these the development of the five features to expand opportunities and increase 

business efficiency. 

 

Keyword: Wedding Package, Wedding studios, Conjoint Analysis 

 

 

บทน า 

 ปัจจุบันโอกาสทางธุรกจิเพ่ิมขึ้นจากเดิมมากส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economic  Community : AEC) ท าให้เกิดการสนับสนุน

ให้พัฒนาธุรกิจ SMEs ด้วยการสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการที่มีอยู่แล้ว เรียกได้ว่าเป็นการ

สร้างความเท่าเทยีมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Equitable Economic Development) (กรม

เจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย,์ 2558)  

 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ อันได้แก่ 

บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย (ทีม

นักวิชาการอาเซียน, 2556) ธุรกิจหน่ึงที่น่าสนใจหากกล่าวถึงประเทศกัมพูชากคื็อ ธุรกิจชุด

แต่งงาน ด้วยเหตุที่ว่า ผู้คนชาวกมัพูชาชอบเร่ืองความสวยความงามและการแต่งกาย (กรกฎ ผดุง

จิตต์, 2547) ประกอบกับวัฒนธรรมและประเพณีการแต่งงานของชาวกัมพูชาที่มีหลากหลาย

ข้ันตอน ส่งผลให้ในแต่ละพิธีชุดที่ใส่เข้าพิธีจึงแตกต่างกันออกไป อีกทั้งในพิธีจะต้องมีเพ่ือน

เจ้าสาวเพ่ือนเจ้าบ่าวข้างละจ านวนอย่างน้อย 4 คนโดยใส่ชุดพิธีการที่เหมือนกันเพ่ือท าหน้าที่น าคู่

บ่าวสาวเดินเข้าและออกจากพิธี รวมไปถึงผู้ที่มาร่วมงานกจ็ะต้องเปล่ียนชุดไม่น้อยกว่า 3 ชุดด้วย
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เช่นกัน เพราะงานแต่งงานจะจัดขึ้นมากถึง 3 วัน ท าให้งานแต่งงานหน่ึงงานนับว่าใช้ชุดเยอะมาก

ทเีดียวเมื่อเทยีบกบัการแต่งงานในประเทศอื่นๆ ด้วยเหตุน้ีเองจึงไม่น่าแปลกใจหากมูลค่าทางการ

ตลาดส าหรับธุรกจิน้ีจะสงูถึง 700,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นอีกหน่ึงธุรกิจที่หลายคนอาจไม่เคย

รู้และไม่ทราบว่าจะมีมูลค่าและความน่าสนใจขนาดนี้  จึงเหมาะส าหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจ

ในธุรกจิร้านเช่าชุดแต่งงานที่ก  าลังมองหาตลาดใหม่ ถือเป็นโอกาสที่ดีทเีดียวที่จะเร่ิมท าธุรกิจหรือ

ขยายธุรกจิให้เติบโตมากขึ้น  

 จากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกดิความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเช่าชุดแต่งงานของประชาชน ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและพัฒนารูปแบบของธุรกิจให้

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ และเพ่ือเป็นข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจน าไปเป็น

แนวทางศึกษาในเร่ืองที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านเช่าชุดแต่งงานของประชาชนในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านคุณลักษณะที่ผู้ให้บริการเสนอแก่ลูกค้ากับ

การเลือกใช้บริการร้านเช่าชุดแต่งงานของประชาชนในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา 

 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมจากบทความ บทวิจัย และหนังสือในหลาย

แหล่ง โดยได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ในงานวิจัยน้ีได้ทั้งหมด 7 เร่ืองด้วยกันคือ การ

เลือกมีหลายทางเลือก (สุภาภรณ์ พลนิกร, 2548) กระบวนการตัดสินใจ 2 ส่วน คือ ด้านจิตใจ

และด้านกายภาพ (Schiffman and Kanuk, 1994) กระบวนการคิดของผู้บริโภค (เสรี วงษ์

มณฑา , 2542) กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ , 

2545) ทฤษฎี AIDA (ณภัคอร ปุณยภาภัสสร, 2553) ทฤษฎี6W 1H (ไพรัตน์ สุระศิรานนท์, 

2556) และผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค (ปัจจัยภายในและภายนอก) (ศิริวรรณ เสรี

รัตน์ และคณะ, 2538) ส าหรับงานวิจัยน้ี การตัดสนิใจซ้ือจึงหมายถึง การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

โดยมีกระบวนการตัดสินใจเลือกทั้งทางด้านจิตใจและพฤติกรรมทางกายภาพ ซ่ึงผู้บริโภคจะใช้

ข้อมูลและข้อจ ากดัที่ตนเองมีอยู่ มาเป็นส่วนประกอบในการตัดสนิใจเลือกใช้บริการในแต่ละคร้ัง 

การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) คือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็น

การศึกษาปัจจัยเชิงคุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบร้านเช่าชุดแต่งงานของ

ประชาชนในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพ่ือพิจารณาคุณลักษณะหรือค่าอรรถประโยชน์ และ
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น า้หนักความส าคัญของคุณลักษณะต่างๆ โดยก าหนดให้ข้อมูลคุณลักษณะที่ใช้มีรายละเอียดดัง

ตารางที่ 2.1 

 

ตารางที่ 1  คุณลกัษณะและระดบัคุณลกัษณะของรูปแบบรา้นเช่าชุดแต่งงาน ที่ใช้เพื่อ

ก าหนดชุดคุณลกัษณะในการวิจยั 

คุณลกัษณะ ระดบัคุณลกัษณะ 

จ านวนชุดแต่งงาน 5 ชุด, 8 ชุด, 10 ชุด 

สถานที่จัดงานแต่งงาน กรุงพนมเปญ, เมืองอื่นๆในกมัพูชา 

ราคาแพค็เกจ 6,000 $ / 8,000 $ / 10,000 $ 

สถานที่ต้ังร้าน ใจกลางเมือง, อยู่ในแหล่งที่มีธุรกจิประเภทเดียวกนั   

รูปแบบโปรโมช่ัน แถมของช าร่วย 100 อัน, แถมการ์ดแต่งงาน 300 

ใบ, ให้ยืมเคร่ืองประดับส าหรับเจ้าสาว ฟรี 

ที่มา:  จากการทบทวนวรรณกรรม 

  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยใช้เคร่ืองมือ Conjoint Analysis พบว่า 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือเร่ืองของราคา โดยงานวิจัยที่ได้ผลสรุปแบบเดียวกันน้ี

ได้แก่ งานวิจัยเร่ืองการศึกษาน าร่ององค์ประกอบในการตัดสินใจซ้ือบ้านส าเรจ็รูปเพ่ือผู้สูงอายุ

โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม ซ่ึงได้ผลการศึกษาว่า องค์ประกอบที่เป็นปัจจัย

ส าคัญที่สดุคือ ราคา ช้ีให้เหน็ว่ากลุ่มตัวอย่างเปรียบเทยีบราคากบัขนาดของบ้าน เป็นอันดับต้นใน

การตัดสนิใจซ้ือบ้าน (ปณิตา วงค์มหาดเลก็, มกราคม-ธันวาคม, 2558) อาจอนุมานได้ว่า ราคา 

เป็นปัจจัยหลักส าคัญของผู้บริโภคในการตัดสินใจซ้ือ สังเกตได้ว่า ในการทบทวนวรรณกรรมแต่

ละเร่ืองดังที่กล่าวข้างต้นถึงแม้ผลการวิจัยจะออกมาในรูปแบบต่างกัน แต่ถ้าลองคิดทบทวนดูแล้ว

จะทราบว่า การใช้เคร่ืองมือ Conjoint Analysis ผู้วิจัยต้องการทราบว่าผู้บริโภคชอบหรือต้องการ

สนิค้า/การใช้บริการแบบใดมากกว่ากนั ซ่ึงสามารถได้ค าตอบที่แน่นอนและตรงไปตรงมา เพ่ือน า

ข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงสินค้า บริการ งานต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้ น 

เหมาะสมแก่ผู้บริโภคหรืองานต่อไป 

ประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ัน (Admin, 2555) มีประชากรรวมกัน

มากกว่า 600 ล้านคนหรือคิดเป็น 10% ของประชากรทั้งโลก โดยประเทศกัมพูชามีประชากรทั้ง

ประเทศ 14 ล้านคน และมีรายได้เฉล่ียต่อคนในแต่ละปีดังต่อไปน้ี 
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ภาพที่ 1  กราฟแสดงข้อมูลรายได้ต่อหัวของประชาชนชาวกมัพูชา 

 

จะเห็นว่าจากปี 2005 ถึง ปี2014 มีจ านวนยอดรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้ นเร่ือยๆน้ัน

หมายความว่า ประเทศกัมพูชามีการพัฒนาประเทศไปในทศิทางที่ดีข้ึน เศรษฐกิจภายในประเทศ

ดีขึ้ นส่งผลให้ประชาชนชาวกัมพูชาจึงมีรายได้เพ่ิมมากขึ้ นอย่างต่อเน่ือง และคาดการณ์ว่าเมื่อมี

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แล้วประเทศกัมพูชาจะมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม 

รวมไปถึงรายได้ของประชาชนภายในประเทศกจ็ะเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 

พิธีแต่งงานของชาวกัมพูชาในสมัยใหม่ งานแต่งงานจะมีต้นทุนสูงและกลายเป็น

พิธกีรรมอย่างหน่ึงส าหรับคู่แต่งงานหนุ่ม-สาว ทั้งคนที่มีฐานะปานกลางที่มีรายได้มากข้ึน และคน

ที่ต้องการงานแต่งงานแบบแฟช่ันสมัยใหม่ มันดูเหมือนกับว่าความคาดหวังกเ็ร่ิมสูงข้ึนด้วย งาน

แต่งงานในกมัพูชาเปล่ียนไปมากในระยะเวลา 5 ปี คู่รักสมัยใหม่หลีกหนีจากประเพณีแบบเดิมๆ 

และผสมผสานงานเข้ากับวัฒนธรรมตะวันตกที่คู่รักได้เหน็จากนิตยสารและสื่ออินเทอร์เนต็ รวม

ไปถึงเร่ืองการแข่งขันด้วย เพราะทุกคนอยากให้งานของตัวเองดีที่สุด ดังน้ันงานแต่งงานเลยย่ิงดู

ฟุ่มเฟือยมากขึ้ นเร่ือยๆ ตัวแทนรับจัดงานแต่งงานในพนมเปญ เคยจัดการแต่งงานที่มีค่าใช้จ่าย

โดยเฉล่ียอยู่ที่ 400,000 – 500,00 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ในบางคร้ังคู่บ่าวสาวบางคู่ยอมจ่ายสูงถึง 

700,000 ดอลลาร์สหรัฐ คู่รักสมัยใหม่บางคู่เลือกที่จะลดเวลาจัดงานแต่งงานจาก 3 วันแบบ

วัฒนธรรมเดิม เหลือเพียง 1 วันคร่ึง บางคู่เลือกที่จะจัดงานเพียงวันเดียวกมี็ เจ้าสาวหลายคนก็

เลือกที่จะลดชุดที่จะเปล่ียนในพิธีด้วย ซ่ึงในแบบวัฒนธรรมเดิมน้ัน เจ้าสาวต้องเปล่ียนชุดถึง 15 

ชุดโดยประมาณ คู่รักในยุคปัจจุบัน ไม่ต้องการให้การจัดงานแต่งงานที่ยุ่งยาก ต้องการให้งานน้ัน

เรียบง่ายและเจ้าบ่าวเจ้าสาวสามารถมีความสุขกับงานได้ บางคร้ังคู่รักอยากจะออกแบบงาน

แต่งงานของตัวเองเพ่ือให้มีความแตกต่างจากงานของคนอื่นด้วยซ า้ ส าหรับคู่รักที่มีต้นทุนน้อยก็

ยังตามกระแสด้วยการผสมงานแต่งงานแบบดั้งเดิมเข้ากับความทนัสมัย แต่กเ็ป็นงานแสนพิเศษ

เช่นเดียวกนั ขณะที่ผู้เช่ียวชาญในธุรกิจน้ีเหน็อัตราเติบโตด้านการใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงานใน

56



 

6 
 

ท้องถิ่นที่เพ่ิมข้ึน และดึงดูดให้ชาวตะวันตกเข้ามาจัดงานแต่งงานในกัมพูชาเพ่ือลดค่าใช้จ่ายใน

งานแต่งงาน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจงานแต่งงาน ทั้งในประเทศไทยและประเทศ

กมัพูชา โดยใช้ข้อมูลจากเวปไซด์ของธุรกจิงานแต่งงานซ่ึงมีเกณฑ์ในการคัดเลือกของประเทศไทย

คือ จ านวนผู้เข้าเย่ียมชมเวปไซด์ต้ังแต่ 2,000 คนขึ้ นไป ถึง 1,000,000 คน และมีผู้เช็กอิน

สถานที่ว่าได้ไปที่ร้านแห่งน้ันจ านวนต้ังแต่ 100 คนข้ึนไป ถึง 700 คน และเกณฑ์การคัดเลือก

ของประเทศกัมพูชาคือ จ านวนผู้เข้าเย่ียมชมเวปไซด์ต้ังแต่ 4,000 คนขึ้ นไป ถึง 180,000 คน 

และมีผู้เช็กอินสถานที่ว่าได้ไปที่ร้านแห่งน้ันจ านวน 100 คนข้ึนไป ถึง 2,000 คนโดยพบจุดที่

เหมือนและแตกต่างกันตรงที่ธุรกิจงานแต่งงาน ในประเทศไทยจะเป็นแบบครบวงจรคู่สมรส

สามารถมาที่เดียวและได้ทุกอย่างภายในร้านเดียวได้เลยตามแต่ก าลังเงินของแต่ละคน ส่วนของ

ประเทศกมัพูชาจะมีทั้งแบบครบวงจรตามประเพณีการแต่งงานของประเทศกัมพูชาและแบบแยก

ส่วนคือมีให้บริการเฉพาะชุดอย่างเดียว มีให้บริการเฉพาะสถานที่เกี่ยวกับการจัดงานแต่งงาน

อย่างเดียว เป็นต้น ซ่ึงงานวิจัยน้ีได้ยกตัวอย่างธุรกิจร้านเช่าชุดแต่งงานของประเทศกัมพูชามา

ทั้งหมด 5 แห่งด้วยกนั  

ส าหรับขั้นตอนในการท าพิธีของชาวกัมพูชาประกอบไปด้วย ขบวนแห่ขันหมากจาก

ฝ่ายชาย การตัดผมเจ้าบ่าวเจ้าสาว ผูกสายสญิจน์ที่ข้อมือคู่บ่าวสาว ส่งต่อเทยีนของแขกในงานเพ่ือ

อวยพร และงานเล้ียงยามค ่าคืน ช่วงอายุที่เหมาะสมในการแต่งงานของชาวกัมพูชาคือ ชาย 19 – 

24 ปี และหญิง 16 – 22 ปี วันแต่งงานในแต่ละวันมีช่ือเรียกดังน้ี 1) วันรวมญาติหรือวันสุขดิบ 

2) วันแต่ง 3) วันส่งตัว ส่วนพิธตีามต านานที่ชาวกมัพูชาน ามาใช้ในพิธีแต่งงานได้แก่ การถือพาน

หมากพลู การถือผ้าพันคอ การถือดาบ และการถือเทยีนวนไปรอบๆบ่าวสาว 

สรุปผลการทบทวนวรรณกรรม จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่า 

ราคา คือปัจจัยส าคัญอันดับต้นในการตัดสินใจของผู้บริโภค จากผลข้อน้ีสามารถน าไปใช้

ประกอบการสร้างแบบสอบถามในงานวิจัยได้นอกจากน้ียังได้ทราบว่าการใช้วิธีวิเคราะห์

องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) เป็นเคร่ืองมือในการใช้หาความชอบของผู้บริโภคอย่าง

ตรงประเดน็ ด้วยการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ในประเภทเดียวกันที่มากกว่าสอง

ทางเลือกขึ้นไป เพ่ือสังเกตการให้ความส าคัญต่อคุณลักษณะของผู้บริโภค และนอกจากราคาแล้ว

ประเดน็รองลงมากคื็อ การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค โดยเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวกับการใช้จ่าย แน่นอน

ว่าทุกคนย่อมต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเอง ผู้วิจัยเองกมี็หน้าที่หาความต้องการของผู้บริโภค

เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาสนิค้า บริการ และงานวิจัยต่อไปด้วย 

ส าหรับประชาชนในประเทศกัมพูชากม็ีรายได้เพ่ิมขึ้นทุกปี แสดงให้เหน็ว่า สภาพทาง

การเงินและเศรษฐกิจของประเทศก าลังเติบโตไปในทิศทางที่ดี นอกจากน้ีจ านวนประชาชนที่

แต่งงานในทุกปีมีมากถึงร้อยละ 50 ของทั้งประเทศ ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีจ านวนร้อยละที่

ใกล้เคียงกัน และส่วนประชาชนที่ยังไม่ได้แต่งงานกมี็จ านวนร้อยละ 30 – 40 ต่อปี เพศหญิง
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อาจจะน้อยกว่าเพศชายเล็กน้อย จากข้อมูลตรงน้ีท าให้ทราบได้ว่า โอกาสที่ ธุรกิจร้านเช่าชุด

แต่งงานจะเติบโตได้มีค่อนข้างสูง จากมูลค่าการจัดงานแต่งงานอยู่ที่ 400,000 – 700,000 

ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสงูทเีดียวส าหรับประเทศกมัพูชา  

 

           ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 

 

  

  

 

 

  

 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีการด าเนนิการวิจยั 

ก าหนดประชากรโดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการ

วิจัยคร้ังน้ีคือ ประชาชนชาวกัมพูชาที่อยู่ในช่วงวัยแต่งงานหรือมีแผนจะแต่งงาน และอาศัยอยู่ใน

กรุงพนมเปญ ณ ขณะวิจัย ซ่ึงเป็นประชากรที่ทราบจ านวนที่แน่นอน ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ัง

น้ีเป็นแบบทราบจ านวนประชากร ดังน้ันผู้วิจัยจึงเลือกใช้สูตรของยามาเน (Yamane, 1973) โดย

ก าหนดค่าความเช่ือม่ันที่  90% ใช้วิธีในการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 

sampling)โดยขั้นแรก ท าการแยกประชากรออกเป็นกลุ่มประชากรย่อยๆ หรือแบ่งเ ป็นช้ันภูมิ

ก่อน โดยหน่วยประชากรในแต่ละช้ันภูมิจะมีลักษณะเหมือนกัน (Homogeneous) ได้แก่ 

ภูมิล าเนา ขั้นสอง ท าการสุ่มเลือกเขต 3 เขต จากทั้งหมด 9 เขตในกรุงพนมเปญ ซ่ึงทั้ง 3 เขต 

เป็นย่านการค้าที่ร้านเช่าชุดแต่งงานทั้งหลายต้ังอยู่บริเวณน้ี ข้ันสาม สุ่มเลือกคนที่อยู่ในบริเวณน้ัน

และเป็นกลุ่มคนเป้าหมาย เพ่ือให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างและ

กลุ่มประชากร ท าให้ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 273 ตัวอย่าง แต่เกบ็ข้อมูลจริงได้ 319 ตัวอย่าง 

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม (Questionnaire)  ซ่ึงจะถูกแบ่งเป็นสามส่วน 

คือ  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลเป็นแบบสอบถามประเภท Check 

List จ านวน 6 ข้อ และให้กรอกค าตอบจ านวน 2 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะที่พักอาศัย และผู้มีอิทธิพลใน

การตัดสนิใจเลือกเป็นทั้งตนเองและคู่สมรสตัดสนิใจร่วมกนั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1 . เพศ 

2 . อายุ 

3 . ระดับการศึกษา 

4 . รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

5 . อาชีพ 

6 . จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

7. ลักษณะที่พักอาศัย 

การเลือกรูปแบบการให้บริการ
งานแต่งงาน  

(Wedding Package) 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับคุณลักษณะของบริการร้านเช่าชุดแต่งงานที่

ผู้บริโภคเกดิความพึงพอใจ เน่ืองจากในสถานการณ์จริงผู้บริโภคจะตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการ

ต้องพิจารณาทั้งทางเลือกและปัจจัยต่างๆ พร้อมกัน ดังน้ันแบบสอบถามส่วนน้ีจึงสร้างขึ้ นจาก

การศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เปรียบ

เทยีบคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะในการประเมินทางเลือกที่พึงพอใจและตอบสนองต่อความ

ต้องการมากที่สุด โดยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดใจซ้ือแพ็คเกจหรือใช้บริการร้านเช่าชุดแต่งงาน โดยท าออกมาในรูปแบบ

ของการ์ดจ านวน 16 การ์ด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกให้คะแนนการ์ดละ 1 ค่าคะแนนมีค่า

คะแนนตั้งแต่ 1 – 7 (1 คือ ผู้ตอบไม่เลือกการ์ดน้ีแน่นอน เรียงไปจนถึงค่าที่ 7 คือเลือก

แน่นอน) 

หลังจากที่ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามเสร็จสิ้นแล้ว น าแบบสอบถามที่สร้าง

ข้ึนมาท าการหาค่าความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ

เพ่ือพิจารณาความครอบคลุมของเน้ือหาและลักษณะความถูกต้องของภ าษาที่ ใ ช้ โดย

แบบสอบถามจะแปลเป็นภาษากัมพูชาก่อนน าไปเกบ็ข้อมูลจริง จากน้ันน าแบบสอบถามที่แก้ไข

ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ ไปทดสอบกับประชากรจ านวน 10 คน เพ่ือวิเคราะห์ความเช่ือมั่น

ของแบบสอบถาม (Reliability) และช่วยลดจ านวนการ์ดให้มีความกระชับมากขึ้น  

หลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้ วิ จัยได้ท าการ วิเคราะห์

แบบสอบถามในส่วนที่ 1 ด้วยวิธีการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าร้อย

ละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ในการอธิบายข้อมูลส่วน

บุคคล และทดสอบสมมติฐานการวิจัย ส าหรับสมมติฐานที่ 1 ใช้วิธีการหาค่า Pearson Correlation 

ส่วนสมมติฐานที่ 2 ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) ได้น ามาวิเคราะห์

ในแบบสอบถามส่วนที่ 2 (ตามที่ได้อธิบายข้ันตอนไปแล้วข้างต้น) ใช้ในการประมาณค่าความพึง

พอใจชุดคุณลักษณะของผู้บริโภคที่มีต่อบริการร้านเช่าชุดแต่งงาน เพ่ือให้ได้รูปแบบบริการที่

เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สดุ 

 

ผลการวิจยั 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 319 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 

51.10 อายุ 20 – 24 ปี ร้อยละ 40.91 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 59.90 รายได้เฉล่ีย

ต่อเดือน 101 – 300 ดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 33.33 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อย

ละ 64.76 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 – 6 คน ร้อยละ 55.20 ลักษณะที่พักอาศัยเป็นหอพัก 

ร้อยละ 42.26 และผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกเป็นทั้งตนเองและคู่สมรสตัดสินใจร่วมกัน 

ร้อยละ 52.39 

ผลการศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัการตัดสนิใจเลือกใช้บริการร้านเช่า
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ชุดแต่งงานพบว่า อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ ที่แตกต่างกันท าให้โอกาสในการเลือก

แพค็เกจชุดที่ 10 ลดน้อยลง ส่วนอายุ และอาชีพ เม่ือดูที่ค่า Sig. จะเหน็ได้ว่า อายุและอาชีพไม่มี

ความสัมพันธ์กัน เพราะค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.1 (นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 10%) แต่ระดับ

การศึกษา รายได้ และจ านวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์กันเพราะค่า Sig. มีค่ามากกว่า 

0.1 (นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 10%) 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านคุณลักษณะที่ผู้ให้บริการเสนอแก่ลูกค้ากับการ

เลือกใช้บริการร้านเช่าชุดแต่งงานพบว่า คุณลักษณะที่ผู้รับบริการให้ความส าคัญ คือ จ านวนชุด

แต่งงาน 10 ชุด สถานที่จัดงานแต่งภายในกรุงพนมเปญ ราคา 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ต้ังร้านผู้

ให้บริการอยู่ใจกลางเมือง และโปรโมช่ันแถมของช าร่วย 100 อัน มากที่สุด ผลการวิเคราะห์ค่า

น า้หนักความส าคัญที่ผู้รับบริการใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้บริการร้านเช่าชุดแต่งงาน 

จ านวนชุดคิดเป็นร้อยละ 19.89 สถานที่จัดงานแต่งคิดเป็นร้อยละ 13.27 ค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อย

ละ 31.58 ท าเลที่ต้ังร้านผู้ให้บริการคิดเป็นร้อยละ 11.80 และโปรโมช่ันคิดเป็นร้อยละ 23.47 

ผลการวิเคราะห์ระดับอรรถประโยชน์ ที่มีต่อชุดทางเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน โดยรวมสามารถ

น ามาค านวณค่าความพึงพอใจรวมที่มีต่อชุดของคุณลักษณะร้านเช่าชุดแต่งงานทั้ง 16 ชุด พบว่า 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อชุดทางเลือกที่  10 มากที่สุด เป็นอันดับที่  1 โดยมีระดับ

อรรถประโยชน์รวมเทา่กบั 3.16 ซ่ึงมีลักษณะเป็นจ านวนชุดแต่งงาน 10 ชุด ดังตารางดานล่างน้ี 

 

ตารางที ่2 ผลการวิเคราะหแ์บบจ าลองความพงึพอใจต่อคุณลกัษณะรา้นเช่าชุดแต่งงานของ

ผูร้บับริการโดยรวมจ านวน319 ตวัอย่าง 

องคป์ระกอบของแพค็เกจ

(Attributes) 

ระดบั 

(Level of Attribute) 

ระดบัความพงึ

พอใจ (Utility) 

ความส าคญั 

(%) 

จ านวนชุด (dress) 1) 5 ชุด 

2) 8 ชุด 

3) 10 ชุด 

0.13 

0.27 

0.40 

19.89 

สถานที่จัดงานแต่ง

(wedding) 

1) ภายในกรุงพนมเปญ 

2) เมืองอื่นๆ 

0.06 

-0.06 
13.27 

ค่าใช้จ่าย (cost) 

 

 

1) 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

2) 8,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

3) 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

 

-0.30 

-0.59 

-0.89 

 

31.58 

 

สถานที่ต้ังของร้านผู้

ให้บริการ (place) 

1) ใจกลางเมือง 

2) แหล่งที่มีธุรกจิประเภท

เดียวกนั 

0.00 

-0.00 
11.80 
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โปรโมช่ัน (promotion) 1) แถมการ์ดเชิญ 300 ใบ 

2) แถมของช าร่วย 100 อนั 

3) ให้ยืมเคร่ืองประดับเจ้าสาว 

0.01 

0.04 

-0.04 

23.47 

ค่า Pearson's R 0.969 Sig.     0.00 0* 

ค่า Kendall's tau 0.883           Sig.  0.0 00*  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเช่าชุดแต่งงานของ

ประชาชนในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา” ผลของการศึกษาพบว่าผู้รับบริการให้ความส าคัญกับ

คุณลักษณะด้านราคา มากที่สุด สอดคล้องกับผลวิจัยของของปณิตา วงค์มหาดเลก็, 2558 จาก

การศึกษาน าร่ององค์ประกอบในการตัดสินใจซ้ือบ้านส าเร็จรูปเพ่ือผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์องค์ประกอบร่วม ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์ระดับอรรถประโยชน์ที่ ผู้ รับบริการมีต่อ

คุณลักษณะร้านเช่าชุดแต่งงานด้านราคา พบว่า คือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ที่ 

101 – 300 ดอลลาร์สหรัฐและมีความพึงพอใจต่อราคา 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ มากที่สุด ซ่ึงเป็น

ราคาของแพ็คเกจที่น้อยที่สุดจากอีก 2 ตัวเลือกได้แก่ ราคา 8,000 ดอลลาร์สหรัฐ และราคา 

10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจัยที่ผู้รับบริการใช้ในการพิจารณาเลือกใช้บริการร้านเช่าชุดแต่งงาน

ล าดับถัดมาคือ โปรโมช่ัน ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อโปรโมช่ัน พบว่า ผู้รับบริการ

พึงพอใจการแถมของช าร่วย 100 อัน มากที่สุด ปัจจัยที่ผู้รับบริการใช้ในการพิจารณาเลือกใช้

บริการร้านเช่าชุดแต่งงานล าดับสุดท้ายคือ ท าเลที่ต้ังร้านผู้ให้บริการ ผลการวิเคราะห์ระดับความ

พึงพอใจที่มีต่อท าเลที่ต้ังร้านผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจร้านที่ต้ังอยู่ใจกลางเมือง มาก

ที่สดุ และพึงพอใจร้านที่ต้ังอยู่ในแหล่งธุรกจิประเภทเดียวกนัน้อยที่สดุ  

 

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยั 

1) ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เร่ิมต้นจากการ

วางแผนเลือกสิ่งที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยการหาคู่ค้าที่มีสินค้าหรือบริการและข้อเสนอที่

ดี เช่น เลือกคู่ค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการโดยตรง การซ้ือหรือการเช่า/การจ้าง เป็นจ านวน

มากพอให้เกิดการประหยัดขนาด การหาคู่ค้ารายอื่นเพ่ือเพ่ิมโอกาสการต่อรองด้านราคาหรือ

ระยะเวลาการจ่ายเงิน เป็นต้น 

2) ผู้ประกอบการร้านเช่าชุดแต่งงานควรให้ความส าคัญกับการน าเสนอโปรโมช่ันที่

แปลกใหม่และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่

ดึงดูดใจเพ่ือกระตุ้นยอดขาย เช่น การแถมชุดแต่งงานของคู่บ่าว-สาว นอกเหนือจากชุดที่มีให้ใน

แพค็เกจ หรือการแถมชุดส าหรับบุคคลในครอบครัวใช้ใส่ส าหรับงานแต่งงาน เป็นต้น 

61



 

11 
 

3) ผู้ประกอบการต้องพัฒนาสินค้าอยู่เสมอให้มีความทนัสมัยตามสังคมนิยม ตามยุค

สมัย มีชุดแต่งงานแนวใหม่ รูปแบบใหม่ อยู่ตลอดเวลาผู้รับบริการจะรู้สกึได้ถึงความทนัสมัย 

4) ผู้ประกอบการร้านเช่าชุดแต่งงานที่ รับจัดงานแต่งงานด้วย ควรมีคู่ค้าที่เป็น

พันธมิตรทางธุรกิจเช่น โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจที่ให้บริการเช่าสถานที่จัดงาน อยู่ภายในกรุง

พนมเปญ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้บริการให้กบัลูกค้า เป็นต้น 

5) ผู้ประกอบการร้านเช่าชุดแต่งงาน โดยเฉพาะผู้ที่จะท าธุรกิจน้ีภายในประเทศ

กัมพูชา ควรจะทราบว่าสถานที่ต้ังร้านที่เหมาะสมและสามารถตอบความต้องการของลูกค้าได้ดี

ที่สุด คือ ใจกลางของเมืองน้ันๆ เช่น การต้ังร้านภายในห้างสรรพสินค้าถือเป็นทางเลือกหน่ึงที่ดี

เช่นกนั 

 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาเพ่ือหาความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

ช่ือเสยีงของร้านกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและรายย่อยกบัการต้ังระดับราคาแพค็เกจในกรณีที่

ใช้องค์ประกอบของแพค็เกจใกล้เคียงกนั 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint 

Analysis) เฉพาะคุณลักษณะของร้านเช่าชุดแต่งงาน ในอนาคตควรมีการศึกษาคุณลักษณะด้าน

การด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น กลุ่มลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าภายในประเทศ กลุ่มลูกค้าต่าง

ศาสนา เป็นต้น 

3. ควรศึกษาคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะของร้านเช่าชุดแต่งงานในด้านอื่นๆ 

เช่น เพ่ิมคุณลักษณะ การให้บริการของพนักงาน รูปแบบการตกแต่งของร้าน กระบวนการท างาน

แต่ละขั้นตอน เพ่ือหาคุณลักษณะอื่นของร้านเช่าชุดแต่งงานที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการ ซ่ึงข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการร้านเช่าชุดแต่งงานแก่ผู้ประกอบธุรกจิต่อไป 

4. ควรศึกษาความชอบของรูปแบบงานแต่งงานด้วยการจัดการทดสอบโดยให้

ผู้รับบริการได้ทดลองดูรูปแบบงานแต่งงานที่หลากหลายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในแต่ละรูปแบบ

ของงานแต่งงานที่เกดิข้ึนจากความรู้สกึต้องการที่มีต่อรูปแบบงานแต่งงานโดยตรงจากผู้รับบริการ 

5. ควรศึกษาระดับราคาแพค็เกจของร้านเช่าชุดแต่งงานในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ที่มีราคาแพ็คเกจ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นไปเพ่ือเป็นแนวทางวิเคราะห์ความพึง

พอใจของผู้รับบริการที่มีระดับก าลังซ้ือสงู 
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