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 วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ฉบับน้ี เป็นปีท่ี 15 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2558 ซ่ึงโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดทํา
อย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปีพุทธศักราช 2543 เพ่ือเป็นเวทีวิชาการ ลานปัญญา เพ่ิมคุณค่า
และพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
นักวิชาการท่ัวไป ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีท่ีคือ “ก้าวหน้าโลกบน
พ้ืนฐานภูมิปัญญาไทย” 
 วารสาร “ลานปัญญา” ฉบับน้ี มีสาระสําคัญของเล่มส่วนใหญ่เป็นบทความวิจัย
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ท่ีค้นพบและพัฒนา เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาและ
การพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
 โครงการบัณฑิตศึกษา ขอขอบคุณนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการทุกท่าน ที่ได้มอบบทความท่ีดีมีคุณค่าแก่การศึกษาค้นคว้า
และก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบยั่งยืน ซ่ึงคณะบรรณาธิการหวังว่า วารสาร “ลานปัญญา” 
ฉบับน้ี จะสามารถอํานวยประโยชน์ในการเรียนรู้ ตลอดจนได้รับใช้ท้องถิ่นและสังคมใน 
เชิงวิชาการต่อไป 
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การใช้บริการของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดเสริมสุข อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ* 
Of Service to the Consumer Sermsuk’s Market in Bangbo District 

Samutprakarn  Province 
 
                 นายเกียรติศักดิ์  บรรเจิดศิลป์** 
                 Mr. Kiattisak  Bunjerdsilp 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้บริการของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดเสริมสุข อําเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ 2) เปรียบเทียบการใช้บริการของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดเสริมสุข อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่มาใช้บริการตลาดเสริมสุข จํานวน 384 คน โดยใช้ตาราง
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ได้ค่าความน่าเช่ือมั่น 
0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
โดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) การใช้บริการของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดเสริมสุข ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้บริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อตลาดเสริมสุข ด้านราคาสินค้า ด้านสภาวะแวดล้อม
ภายนอก ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก และด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย อยู่ในระดับ 
ปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการใช้บริการของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดเสริมสุข อําเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคท่ีมี อาชีพ และความถ่ีในการมาซ้ือสินค้าใน
ตลาดสด ที่ต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และผู้บริโภคท่ีมี เพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดอืน ท่ี
ต่างกัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านราคาสินค้า ผู้บริโภคท่ีมี เพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน และความถ่ีในการมาซ้ือสินค้าในตลาดสด ท่ีต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และผู้บริโภค
ท่ีม ีอาชีพ ท่ีต่างกัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้บริโภคที่มี 
อาชีพ และความถี่ในการมาซื้อสินค้าในตลาดสด ท่ีต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
ผู้บริโภคท่ีมี เพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และท่ีต่างกัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคท่ีมี อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และความถ่ีในการมาซื้อสินค้าในตลาดสด ท่ีต่างกัน 
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และผู้บริโภคท่ีมี เพศ อายุ ที่ต่างกัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านสภาวะแวดล้อมภายนอก ผู้บริโภคท่ีมี อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และความถ่ีใน 
การมาซื้อสินค้าในตลาดสด ท่ีต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และผู้บริโภคท่ีมี เพศ อายุ 
ท่ีต่างกัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 
Abstract 
 This objectives of this research were to: 1) study the Of Service to the Consumer Sermsuk’s 
Market in Bangbo District Samutprakarn Province, 2) compare their of consumer services for 
Sermsuk’s market in Bangbo District Samutprakan Province. by personal factors. The sample included 
384 people. Using sizing samples of Krejcie and Morgan. A questionnaire was used as a research tool. 
Is the probability was 0.94. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, 
t-test and analysis of variance. 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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 The results of this research showed that: 1) overall of consumer services for the retail 
market is at high level. considering that it was found price, the external environment, the product at 
a high level and marketing and promotion the distribution channel is moderate; 2) comparison on 
mean score of consumer services for the retail market by individual it was found the product 
consumers with occupation and frequency of purchase of goods in different markets have no 
significant differences and consumers with gender, age and the average monthly income on the 
significantly different at .05 level the price consumers with gender, age, the average monthly income 
and frequency of purchase of goods in different markets have no significant differences and 
consumers with occupation on the significantly different at .05 level the distribution channel 
consumers with occupation and frequency of purchase of goods in different markets have no 
significant differences and consumers with gender, age, the average monthly income on the 
significantly different at .05 level marketing promotion Consumers with occupation, the average 
monthly income and frequency of purchase of goods in different markets have no significant 
differences and consumers with gender, age on the significantly different at .05 level the external 
environment Consumers with occupation, the average monthly income and frequency of purchase 
of goods in different markets have no significant differences and consumers with gender, age on the 
significantly different at .05  
 
ความนํา 
 “ตลาด” หรือ “ตลาดสด” เป็นสถานท่ีพบปะชุมนุมซ้ือขายแลกเปล่ียนสินค้าท่ีสําคัญของคนไทยมาต้ังแต่อดีต
กาลจนถึงปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่แล้วสินค้าท่ีวางจําหน่ายในตลาดสดจะเป็นสินค้าประเภทอาหาร โดยเฉพาะอาหารสด 
เช่น เน้ือสัตว์ อาหารทะเล ผักสด และผลไม้ เป็นต้นนอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการนิยมขายอาหารปรุงสําเร็จกันมากขึ้น 
ความสด ความสะอาด และความปลอดภัยจากคุณภาพของอาหารท่ีจําหน่าย ความสะดวกปลอดภัยในการมาใช้บริการ 
ความสะอาดถูกสุขลักษณะของสถานท่ี และการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะส่วนบุคคล การมีอัธยาศัยท่ีดี และความซ่ือสัตย์
ของผู้จําหน่าย ล้วนเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญท้ังส้ินต่อการมาใช้บริการตลาดสดในชุมชนน้ันๆ 
 นอกจากนี้ “ตลาด” หรือ “ตลาดสด” ยังเป็นศูนย์กลางของชุมชน สะท้อนถึงวิถีชีวิตของประชาชนชุมชน และ
สังคมของประเทศไทย แบบพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเวลานาน แต่ปัจจุบันการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตามวิถีชีวิตตะวันตกของประชาชนชาวไทยเป็นไปแบบก้าวกระโดด ทําให้เกิด
ห้างสรรพสินค้าท้ังขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าแบบซุปเปอร์สโตร์ของบริษัทต่างชาติมากมายท่ัว
ประเทศท่ีสามารถให้บริการแบบสะดวกสบายครบวงจร ส่งผลให้ประชาชนหันไปใช้บริการตามห้างสรรพสินค้ามากขึ้น 
และอีกเหตุผลก็คือสภาพตลาดสด ท่ีเราพบเห็นในปัจจุบันยังมีสภาพท่ีไม่ถูกสุขลักษณะอนามัยเท่าไรนัก กล่าวคือ 
ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดสดจัดวางสินค้าไม่เป็นระเบียบ ภายในบริเวณตลาดมีขยะมูลฝอยทิ้งอยู่มากมาย มีนํ้าขัง
เจ่ิงนองท้ังบนพ้ืนตลาดและบริเวณรอบตลาด มีสัตว์ท่ีเป็นพาหะของโรค เช่น หนู แมลงสาป แมลงวัน เป็นต้น อาศัยอยู่
จํานวนมาก สภาพโดยรวมของอาคารในตลาดยังสกปรกเต็มไปด้วยหยากไย่และข้ีฝุ่นเกาะ ห้องนํ้าไม่สะอาดและมีกล่ิน
เหม็น นอกจากน้ีอาหารท่ีจําหน่ายก็ไม่มีการควบคุมคุณภาพ ขาดการตรวจสอบการตกค้างของสารพิษ การชั่งนํ้าหนัก
อาหารไม่ได้มาตรฐาน และสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นภายในตลาด ทําให้ประชาชนขาดความพึงพอใจในการมารับบริการใน
ตลาดสดหันไปใช้บริการตลาดติดแอร์ภายในห้างสรรพสินค้าแทน ซ่ึงปัจจุบันตลาดสดในประเทศไทยตามท่ีกอง
สุขาภิบาลอาหาร กระทรวงสาธารณสุขสํารวจในปี พ.ศ. 2552 มีจํานวนทั้งส้ินจํานวน 1,536 แห่ง เป็นตลาดท่ีผ่าน
เกณฑ์โครงการตลาดสดน่าซ้ือ จํานวน 1,184 แห่ง (กองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์ดอทคอม, 2553) 
 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 มีผลบังคับใช้เมื่อ วันท่ี 13 มกราคม 2542  เกี่ยวกับ
การควบคุมการประกอบกิจการตลาดให้ถูกสุขลักษณะ หลังจากการบังคับใช้ปรากฏว่าตลาดส่วนใหญ่ยังไม่มีการ
ปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะ กรมอนามัยจึงได้จัดทําโครงการตลาดสด น่าซ้ือ ในปี 2545 เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ 
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ผู้ประกอบกิจการตลาดสด ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้มีการเร่งรัด ปรับปรุงตลาดสด ประเภทท่ี 1 (ตลาดท่ีมีโครงสร้างและ
ดําเนินกิจการเป็นประจําอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ; ตามนิยามลักษณะของตลาดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4, 2542) 
 ตลาดเสริมสุข ต้ังอยู่เลขท่ี 424 ถนนรัตนราช หมู่ท่ี 1 ตําบลบางบ่อ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พื้นท่ี 
924 ตารางเมตร ช่ือผู้ดําเนินกิจการ นางนาวกิตติพร กกหอม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ บรรเจิดศิลป์ เป็นผู้จัดการตลาด 
ประวัติความเป็นมา ตลาดเสริมสุขอําเภอบางบ่อก่อตั้งปี พ.ศ. 2547 ตลาดมีเน้ือท่ีประมาณ 10 ไร่  โดยแบ่งตลาด
ออกเป็น 3 โซน  ดังน้ี 1. ด้านหน้าเปิดเป็นตลาดนัด (อาหารสําเร็จรูป) 2. ตลาดสด 3. เปิดท้าย 
 1. โซนด้านหน้า (อาหารสําเร็จรูป) โซนอาหาร ตลาดอาหารดี 4 ภาค ไม่ว่าจะเป็น อาหารเหนือ แกงใต้ 
รสเด็ด แกงอีสานรสแซ่บ และอาหารภาคกลางมีร้านค้าให้ลูกค้าเลือกใช้บริการมากกว่า 200 ร้านได้รับรางวัล อาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย (Clean food good taste) จากกระทรวงสาธารณสุข 
 2. โซนอาหารสด สินค้าสดมากมายหลากหลายประเภท อาทิ เน้ือสัตว์ประเภทต่างๆ ผักสด หรือแม้แต่วัตถุดิบ
ในการปรุงอาหาร พวกเราทีมงานตลาดเสริมสุข ได้คัดสรรสินค้าเหล่านี้แล้ว เพื่อให้ผู้บริโภคได้สินค้าท่ีดีมีคุณภาพกลับไป 
 3. โซนเปิดท้าย สินค้ามากมายหลากหลายจากโรงงานคุณภาพ อาทิ เส้ือผ้าแฟช่ัน นาฬิกา กระเป๋าหนัง 
กระเป๋าสะพาย ของเล่น ของเก่าจากตลาดคลองถม 
 การดําเนินงานท่ีผ่านมา ตลาดเสริมสุขให้ความสําคัญกับความสะอาดของตลาดเป็นอย่างมากโดยจะจัดให้มี
การล้างตลาดทุกๆ วันพุธท่ี 2 ของทุกเดือน เพื่อความสะอาด และสุขอนามัยท่ีดีและมีคุณภาพ คงไว้ซ่ึงความน่าเช่ือถือ
ของผู้อุปโภคบริโภค ซ่ึงทําให้ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น ตลาดเสริมสุขเป็นตลาดสด 5 ดาว 5 ปีซ้อน ได้รับเคร่ืองหมาย Q 
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นแชมป์ตลาดสดน่าซ้ือของภาคตะวันออก (9 จังหวัด) เป็นประธานกลุ่มตลาดสด
ภาคตะวันออก มีสมาชิก 1,000 กว่าแห่ง โซนอาหารได้รับเครื่องหมาย Clean food good taste. 
 สภาพบริบทของตลาดเสริมสุข ตลาดอยู่จุดศูนย์กลางของชุมชน เป็นทางผ่านท้ังท่ีอยู่อาศัย ท่ีทํางาน และ
สถานท่ีราชการในชุมชนซึ่งเปรียบเสมือนเป็นแหล่งรวบรวมสินค้า ตลาดมีสินค้าและอาหารให้เลือกมากมายครบครันทํา
ให้สะดวกในการอุปโภคบริโภคสินค้าและอาหารสดสะอาด มีคุณภาพ ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขราคา
สินค้าท่ีจําหน่ายสามารถต่อรองกันได้ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายมีอัธยาศัยต่อกัน อย่างไรก็ตาม ของตลาด
เสริมสุขอําเภอบางบ่อพบจุดอ่อนเน่ืองจากประชาชนที่มาใช้สอยจับจ่ายตลาดเสริมสุขน้ันส่วนใหญ่จะกลับจากท่ีทํางาน
แล้วแวะซ้ือของเพื่อกลับท่ีอยู่อาศัยในเวลาเย็นเวลาพร้อมๆ กันจึงทําให้มีปัญหาเร่ืองท่ีจอดรถ ทําให้รถติด หาท่ีจอดยาก
ไม่มีการทํากิจกรรมทางการตลาดเหมือนคู่แข่งขัน ทําให้ผู้บริโภคเกิดการเปรียบเทียบราคาแล้วไม่ถูกกว่า หรือพอๆ กัน 
จึงหันไปซ้ือจาก Supermarket ซ่ึงสะดวกและบริการดีกว่า การบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ไม่มีทําให้
ผู้บริโภคต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ผู้บริโภคปัจจุบันมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป ผู้คนนิยมบริโภคอาหารนอกบ้านท้ังจาก
ร้านอาหาร ร้านค้า และห้างสรรพสินค้าและกระแสตื่นตัวรักษาสุขภาพ รู้จักจับจ่ายสินค้าในสถานท่ีท่ีมีป้ายสินค้า
ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และมีคุณค่ากับตนเอง คู่แข่งขันค้าปลีกมีการเปิด-ปิดในช่วงเวลาท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคบางแห่งเปิดตลอด 24 ชม. และมีการทํากิจกรรมการตลาดที่ใช้กลยุทธ์ขายตํ่ากว่าทุน ท้ังน้ี ในการพัฒนาตลาด
เสริมสุข โครงการอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กําลังเร่งเดินหน้าปรับปรุงยกระดับตลาดสด ใช้ช่ือโครงการตลาดสดน่า
ซ้ือ (Health market) ท่ีจะพัฒนาให้มีความสะอาด สดใส ปลอดภัย ปลอดโรค และได้มาตรฐาน โดยเกณฑ์ของตลาดสด
น่าซ้ือ ประกอบด้วยเกณฑ์ 3 ด้าน คือด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม ด้านความปลอดภัยของอาหาร และด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ซ่ึงตลาดสดต้องปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์ท้ัง 3 ด้านจึงจะได้รับการรับรองเป็นตลาดสดน่าซ้ือระดับดีหรือดีมาก ผล
การดําเนินงานจนถึงปีงบประมาณ 2552 พบว่ามีตลาดประเภทท่ี 1 ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตลาดสดน่าซ้ือระดับดีและ
ดีมาก ร้อยละ 71.62 ซ่ึงมีตลาดประเภทท่ี 1 ท่ีไม่ได้มาตรฐานท่ัวประเทศ จํานวน 439 แห่ง หากจะพัฒนาให้มีตลาดสด
น่าซ้ือเพิ่มมากข้ึนนอกจากจะต้องรักษามาตรฐานท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วยังต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงตลาด ประเภท
ท่ี 1 ท่ียังไม่ได้มาตรฐานดังกล่าวให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซ้ืออีกด้วย ดังนั้นจึงต้องค้นหาปัจจัยท่ีเป็นปัญหา
อุปสรรคท่ีเกดิจากการดําเนินโครงการ การบริหารจัดการของตลาด และสภาวการณ์ด้านสุขาภิบาลของตลาด ประเภทท่ี 
1 ท่ีไม่ได้มาตรฐาน เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ต่อไป ดังน้ันผู้ศึกษาเป็น
ผู้จัดการตลาดเสริมสุข จึงมีความสนใจต่อความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีเข้ามารับบริการในการเลือกซ้ือสินค้าภายในตลาด
ว่ามีความคิดเห็นในการจัดการตลาดอย่างไร เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาตลาดสดน่าซ้ือต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาการใช้บริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อตลาดเสริมสุข อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการใช้บริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อตลาดเสริมสุข อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ของ
ผู้บริโภค จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย  
 การใช้บริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อตลาดเสริมสุข อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ของผู้บริโภค จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนผู้มีท่ีพักอาศัยอยู่ในอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 
97,982 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2555) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 384 คน วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้
หลักความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Accessible sampling) และ
คัดเลือกจากประชากรผู้ท่ีมาซ้ือสินค้าท่ีตลาดเสริมสุข อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น โดยมีข้ันตอนตามลําดับ ดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังน้ี 
 2. การจัดทําโครงสร้างแบบสอบถาม ให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ แบบสอบถามมี 2 
ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1dข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ
ความถี่ในการมาซ้ือสินค้าในตลาดสด 
  ส่วนท่ี 2 การใช้บริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อตลาดเสริมสุข อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จํานวน 21 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูล
ดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความน่าเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.9345 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยดําเนินการขอหนังสือแนะนําตัว เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล และขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม 
 2. ผู้วิจัยนําแบบสอบถาม ไปแจกผู้ท่ีมาซ้ือสินค้าท่ีตลาดเสริมสุข อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และ
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคืน 
 3. เมื่อผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามแล้ว นํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วนํา
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปวิเคราะห์ต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ (Frequency) และ 
ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อตลาดเสริมสุข อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการใช้บริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อตลาดเสริมสุข อําเภอ 
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. การเปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการใช้บริการของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดเสริม
สุข อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant Difference 
(LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้า บริษัท พรชัยวัสดุภัณฑ์ จํากัด สามารถสรุปได้
ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.60 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 26.80 รองลงมา 36-45 
ปี อาชีพพนักงานบริษัท ร้อยละ 51.80 รองลงประกอบธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 16.90 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000–
20,000 บาท ร้อยละ 44.50 รองลงมา 20,001–30,000 บาท ร้อยละ 25.30 ความถ่ีในการมาซ้ือสินค้าในตลาดสด ซ้ือ
สินค้าสัปดาห์ละ 1-2 วัน ร้อยละ 41.90 รองลงมา ซ้ือสินค้าสัปดาห์ละ 3-4 วัน ร้อยละ 26.60 
 2. วิเคราะห์การใช้บริการของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดเสริมสุข อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
  ผลการวิเคราะห์ พบว่า การใช้บริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อตลาดเสริมสุข ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ การใช้บริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อตลาดเสริมสุข ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.67) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.21-4.34) จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. จํานวนร้านท่ีเปิดให้บริการ 
  2. คุณภาพสินค้าประเภทเส้ือผ้า และก๊ิฟช๊อป 
  ด้านราคาสินค้า การใช้บริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อตลาดเสริมสุข ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.15) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.38-4.29) จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ราคาของผลไม้  
  2. ปริมาณของอาหารกับราคา 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย การใช้บริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อตลาดเสริมสุข ในภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 2.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.42–4.07) จํานวน 4 รายการ คือ 
  1. ทําเล ท่ีตั้ง ของตลาดมีความเหมาะสมเพียงพอ 
  2. ความสะอาดของบริเวณตลาด 
  3. สถานท่ีกว้างขวางโปร่งสบายและไม่แออัด 
  4. สถานท่ีจอดรถเพียงพอ 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด การใช้บริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อตลาดเสริมสุข ในภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 3.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.62) จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. การเสมอภาคในการให้บริการ 
  2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 
  ด้านสภาวะแวดล้อมภายนอก การใช้บริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อตลาดเสริมสุข ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 4.02- 4.18) จํานวน 3 รายการ คือ 
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  1. มีการแยกมูลฝอยเป็นมูลฝอยสดและมูลฝอยท่ัวไป 
  2. ตลาดและบริเวณโดยรอบไม่มีนํ้าขังเฉอะแฉะ 
  3. มีการทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน 
 3. การเปรียบเทียบการใช้บริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อตลาดเสริมสุขอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการใช้บริการของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดเสริมสุขอําเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ
ความถี่ในการมาซื้อสินค้าในตลาดสด ท่ีต่างกันมีการใช้บริการ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกัน มีการใช้บริการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ 
ผู้บริโภคท่ีมีเพศต่างกัน มีการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 1 รายการ คือ ความสด/ใหม่ของ
อาหาร และผลไม้ 
  ผู้บริโภคท่ีมีอายุ ท่ีต่างกัน มีการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 1 รายการ คือ 
จํานวนร้านท่ีเปิดให้บริการ 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า จํานวนร้านท่ีเปิดให้บริการ ผู้บริโภคอายุต่ํากว่า 25 
ปี มีการใช้บริการไม่แตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมี อายุ 25-35 ปี และอายุ 36-45 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
และผู้บริโภค อายุ ต่ํากว่า 25 ปี มีการใช้บริการแตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมี อายุมากกว่า 45 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 
  และผู้บริโภค อายุ 25-35 ปี มีการใช้บริการแตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมี อายุ 36-45 ปี และมากกว่า 45 ปี ท่ี
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 1 
รายการ คือ จํานวนร้านท่ีเปิดให้บริการ 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า จํานวนร้านท่ีเปิดให้บริการผู้บริโภคอายุต่ํากว่า 25 
ปี มีการใช้บริการไม่แตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมี อายุ 25-35 ปี และอายุ 36-45 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
และผู้บริโภค อายุต่ํากว่า 25 ปี มีการใช้บริการแตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมี อายุมากกว่า 45 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 
  และผู้บริโภคอายุ 25-35 ปี มีการใช้บริการแตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีอายุ 36-45 ปี และมากกว่า 45 ปี ท่ี
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ผู้บริโภคท่ีอาชีพ และความถี่ในการมาซ้ือสินค้าในตลาดสด ท่ีต่างกัน มีการใช้บริการ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ด้านราคาสินค้า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ ที่ต่างกัน มีการใช้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการ
ใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 2 รายการ คือ ราคาของเคร่ืองด่ืม และราคาของสินค้าประเภท
เส้ือ 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ราคาของเครื่องดื่ม ผู้บริโภคอาชีพพนักงานบริษัท 
มีการใช้บริการแตกต่างกับผู้บริโภคที่มีอาชีพ เกษตรกร และรับจ้าง ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และผู้บริโภค
อาชีพข้าราชการ มีการใช้บริการไม่แตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ เกษตรกร รับจ้าง พนักงานบริษัท และประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  เรื่องราคาของสินค้าประเภทเส้ือ พบว่า ผู้บริโภคอาชีพ เกษตรกร มีการใช้บริการไม่แตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมี
อาชีพ รับจ้าง พนักงานบริษัท ข้าราชการ และประกอบธุรกิจส่วนตัว ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ
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ผู้บริโภคอาชีพ รับจ้าง มีการใช้บริการแตกต่างกับผู้บริโภคที่มีอาชีพ พนักงานบริษัท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
  ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และความถ่ีในการมาซ้ือสินค้าในตลาดสด ท่ีต่างกัน มีการใช้
บริการ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่ต่างกัน มีการใช้บริการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 ได้แก่ ผู้บริโภคท่ีมีเพศ ต่างกัน มีการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 2 รายการ คือ ทําเล 
ท่ีต้ัง ของตลาดมีความเหมาะสมเพียงพอ และสถานท่ีจอดรถเพียงพอ 
  ผู้บริโภคท่ีมีอายุ ท่ีต่างกัน มีการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 3 รายการ คือ 
ความสะอาดของบริเวณตลาด ความเป็นสัดส่วนในการจัดร้าน และสถานท่ีจอดรถเพียงพอ 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสะอาดของบริเวณตลาด ผู้บริโภคอายุต่ํากว่า 
25 ปี มีการใช้บริการไม่แตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีอายุ 25-35 ปี ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และผู้บริโภคอายุ
ตํ่ากว่า 25 ปี มีการใช้บริการแตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีอายุ 36-45 ปี และมากกว่า 45 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 และผู้บริโภคอายุ 25-35 ปี มีการใช้บริการแตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีอายุ 36-45 ปี และมากกว่า 45 ปี ท่ีระดับความ
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  และผู้บริโภคท่ีมีอายุ 36-45 ปี มีการใช้บริการไม่แตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีอายุมากกว่า 45 ปี ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  เร่ืองความเป็นสัดส่วนในการจัดร้าน พบว่า ผู้บริโภคอายุต่ํากว่า 25 ปี มีการใช้บริการแตกต่างกับผู้บริโภคท่ี
มีอายุ 25-35 ปี อายุ 36-45 ปี และมากกว่า 45 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และผู้บริโภคอายุ 25-35 ปี มี
การใช้บริการไม่แตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีอายุ 36-45 ปี และมากกว่า 45 ปี ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  และผู้บริโภคท่ีมีอายุ 36-45 ปี มีการใช้บริการไม่แตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีอายุมากกว่า 45 ปี ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  เร่ืองสถานท่ีจอดรถเพียงพอ ผู้บริโภคอายุต่ํากว่า 25 ปี มีการใช้บริการแตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีอายุ 25-35 
ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และผู้บริโภคอายุตํ่ากว่า 25 ปี มีการใช้บริการไม่แตกต่างกับผู้บริโภคที่มีอายุ 
36-45 ปี และมากกว่า 45 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และผู้บริโภคอายุ 25-35 ปี มีการใช้บริการ
แตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีอายุ 36-45 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  และผู้บริโภคอายุ 36-45 ปี มีการใช้บริการไม่แตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีอายุมากกว่า 45 ปี ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกัน มีการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 1 
รายการ คือ ความเป็นสัดส่วนในการจัดร้าน 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความเป็นสัดส่วนในการจัดร้าน ผู้บริโภคที่มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท มีการใช้บริการแตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท มีการใช้บริการไม่แตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท และ 
20,001-30,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ และความถี่ในการมาซ้ือสินค้าในตลาดสด ท่ีต่างกัน มีการใช้บริการ ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ ท่ีต่างกัน มีการใช้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ ผู้บริโภคท่ีมีเพศ 
ต่างกัน มีการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 2 รายการ คือ การอํานวยความสะดวกต่างๆ 
ภายในร้าน และรายการอาหารและเคร่ืองดื่มถูกต้องตามท่ีส่ัง 
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  ผู้บริโภคที่มีอายุ ท่ีต่างกัน มีการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 2 รายการ คือ การ
อํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในร้าน และเมื่อใช้บริการแล้วรู้สึกคุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายไป 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในร้าน 
ผู้บริโภคอายุตํ่ากว่า 25 ปี มีการใช้บริการแตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีอายุ 25-35 ปี อายุ 36-45 ปี และมากกว่า 45 ปี ท่ี
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และผู้บริโภคอายุ 25-35 ปี มีการใช้บริการไม่แตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีอายุ 36-45 
ปี และมากกว่า 45 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  และผู้บริโภคอายุ 36-45 ปีมีการใช้บริการไม่แตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีอายุมากกว่า 45 ปี ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  เรื่องเมื่อใช้บริการแล้วรู้สึกคุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายไป ผู้บริโภคอายุต่ํากว่า 25 ปี มีการใช้บริการแตกต่างกับ
ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 25-35 ปี อายุ 36-45 ปี และมากกว่า 45 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และผู้บริโภคอายุ 
25-35 ปี มีการใช้บริการไม่แตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีอายุ 36-45 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  และผู้บริโภคอายุมากกว่า 45 ปี มีการใช้บริการแตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีอายุ 25-35 ปี และอายุ 36-45 ปี ท่ี
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และความถ่ีในการมาซ้ือสินค้าในตลาดสด ท่ีต่างกัน มีการใช้บริการ 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ด้านสภาวะแวดล้อมภายนอก ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ ท่ีต่างกัน มีการใช้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ ผู้บริโภคท่ีมีเพศ 
ต่างกัน มีการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 1 รายการ คือ ทางเดินภายในตลาดมีความกว้าง
อย่างเหมาะสม 
  ผู้บริโภคท่ีมีอายุ ท่ีต่างกัน มีการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 1 รายการ คือ มี
การทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน 
  ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน 
ผู้บริโภคอายุตํ่ากว่า 25 ปี มีการใช้บริการไม่แตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีอายุ 25-35 ปี และอายุ 36-45 ปี ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และผู้บริโภคอายุ 25-35 ปี มีการใช้บริการแตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีอายุ 36-45 ปี ท่ีระดับความ
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  และผู้บริโภคอายุมากกว่า 45 ปี มีการใช้บริการแตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีอายุต่ํากว่า 25 ปี อายุ 25-35 ปี 
และอายุ 36-45 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และความถ่ีในการมาซ้ือสินค้าในตลาดสด ท่ีต่างกัน มีการใช้บริการ 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การใช้บริการของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดเสริมสุข อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้
ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังน้ี 
 1. การใช้บริการของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดเสริมสุข อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
  การใช้บริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อตลาดเสริมสุข อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้บริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อตลาดเสริมสุข ด้าน 
การส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.09 และ 2.71 ตามลําดับ) ซ่ึง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของ ชนทิรา ไทยพยัคฆ์  (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเก่ียวกับ โครงสร้างตลาดอาหาร
สดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือศึกษาวิวัฒนาการของตลาดสดในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้ซ้ือและผู้ขายในตลาดอาหารสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมของผู้ซ้ือและผู้ขาย และศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในตลาดอาหารสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จากการศึกษา
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่ามีปัญหาคือ ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ และความสะอาดสําหรับ ด้านราคาสินค้า ด้านสภาวะแวดล้อม
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ภายนอก ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.15, 3.69 และ 3.67 ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องของ อดุลย์ ก๋องระบาง (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลไม้สดของ
ผู้บริโภคในตลาดสดแม่ริม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า แนวทางในการดําเนินงานของธุรกิจค้าปลีกผลไม้สด 
ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีความเห็นด้วยมากที่สุด  
 2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน การใช้บริการของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดเสริมสุข อําเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการใช้บริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อตลาดเสริมสุข อําเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคที่มี ความถี่ในการมาซ้ือสินค้าในตลาดสด ท่ีแตกต่าง
กัน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ผู้บริโภคท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคท่ีมี อาชีพ และความถ่ีในการมาซ้ือสินค้าในตลาดสด ท่ีต่างกัน โดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
  ผู้บริโภคท่ีมี เพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และท่ีต่างกัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
  ด้านราคาสินค้า ผู้บริโภคท่ีมี เพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และความถ่ีในการมาซื้อสินค้าในตลาดสด ท่ี
ต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
  ผู้บริโภคท่ีมี อาชีพ ท่ีต่างกัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของ วิไลรัตน์ เสียมภักดี (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการตลาดสดใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จากการทดสอบสมมุติฐานด้วยการใช้ค่าไควสแคร์ พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะของสินค้าและ
บริการ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกไปซ้ือสินค้ายังตลาดสดอย่างมีนัยสําคัญ 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้บริโภคท่ีมี อาชีพ และความถ่ีในการมาซ้ือสินค้าในตลาดสด ท่ีต่างกัน 
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ผู้บริโภคท่ีมี เพศ อายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ วิไลรัตน์ เสียมภักดี (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการตลาดสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จากการทดสอบสมมุติฐานด้วยการใช้ค่าไควสแคร์ พบว่า 
ปัจจัยด้านความสะดวกในการเข้าถึง มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกไปซ้ือสินค้ายังตลาดสด
อย่างมีนัยสําคัญ 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคท่ีมี อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และความถ่ีในการมาซื้อสินค้าในตลาด
สด ท่ีต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ผู้บริโภคท่ีมี เพศ อายุ ท่ีต่างกัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ด้านสภาวะแวดล้อมภายนอก ผู้บริโภคที่มี อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และความถ่ีในการมาซ้ือสินค้าใน
ตลาดสด ท่ีต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ผู้บริโภคท่ีมี เพศ อายุ ท่ีต่างกัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จาการวิจัย 
  1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรแนะนําให้ผู้ขายตรวจสอบความสด/ใหม่ของอาหาร และผลไม้อย่างสม่ําเสมอ 
  1.2 ด้านราคา ควรมีการจัดต้ังราคาให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะสินค้าประเภทเส้ือ 
เพ่ือสร้างความยุติธรรมให้กับลูกค้า 
  1.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรจัดร้านเป็นสัดส่วน แยกประเภทของสินค้าให้อยู่ในโซนเดียวกัน 
  1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด จัดให้มีส่วนลด แลก แจก แถม ให้แก่ลูกค้า 
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  1.5 ด้านสภาวะแวดล้อมภายนอก ควรปรับให้เข้าหลักเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือให้ดีมากข้ึน เร่ืองห้อง
ส้วมไม่มีกล่ินเหม็น และมีการระบายอากาศดี 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาถึงแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการใช้บริการของผู้บริโภคในการพัฒนาตลาดสด 
  2.2 ควรมีการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาการจัดการตลาดสดให้เป็นตลาดน่าซ้ือด้านความปลอดภัย และ
ความคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค 
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คุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกลาง* 
Quality of Service Health Check-up at Bangkok Metropolitan 

Administration General Hospital 
 
                   นางสาวชลลดา  คําเอี่ยม** 

           Miss Chonlada  Kumeiam 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกลาง 
2) เปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกลาง ในทัศนะของผู้มาใช้บริการจําแนกตามข้อมูล
ส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้มาใช้บริการตรวจสุขภาพของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกลาง จํานวน 175 คน โดยการ
สุ่มแบบสะดวก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่น .90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของหาค่าเฉล่ียโดยใช้ สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล
กลาง ในภาพรวม และรายด้าน พบว่า ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
ความน่าเช่ือถือ ด้านความรวดเร็ว ด้านการให้ความมั่นใจ และด้านการเอาใจใส่ลูกค้า 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ
คะแนนคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกลางในทัศนะของผู้ใช้บริการ ในภาพรวม จําแนกตามเพศ 
อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และจํานวนคร้ังท่ีมาใช้บริการตรวจสุขภาพ พบว่า ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นด้าน 
การให้ความมั่นใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study the Quality of Service health check-up at 
Bangkok Metropolitan Administration GeneralHospital and 2) compare Quality of Service the hospital 
based on personal information of patients. The sample included 175 people by accessible sampling. 
Questionnaires were used as a research tool at .90 confidence level. Data were analyzed by 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and analysis of variance. 
 The results of this research indicated that: 1) the mean score Quality of Service was at high 
level. When considered the mean score in each aspect from high to low score levels were 
surrounding, credibility, rapidity, confidence and mining; 2) comparison of the mean score Quality of 
Service by gender, age, marital status, occupation, education-level, salary and frequency had no 
significant differences. When considered in each aspect it was found that patient of different aged 
had a significantly different level of confidence aspect at .05 level. 
 
ความนํา 
 มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการมีสุขภาพท่ีดี ปราศจากปัญหาเรื่องสุขภาพหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยจึงได้หันมาให้
ความสําคัญกับการตรวจสุขภาพมากข้ึน เน่ืองจากการตรวจสุขภาพจะช่วยให้มีความระมัดระวังในการรักษาสุขภาพ
อย่างสม่ําเสมอ แม้จะไม่มีอาการเจ็บปวดที่จะต้องได้รับการรักษาพยาบาลก็ตาม และการตรวจสุขภาพจะช่วยให้รู้ว่ามีส่ิง
                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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ผิดปกติหรือพบโรคใดๆ ท่ีจะก่อตัวเป็นโรคร้ายข้ึนมาในอนาคต จะได้ยับย้ังหรือรักษาได้อย่างทันที ประกอบกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 6 และมาตรา 107 ได้มีข้อกําหนดหลักเกณฑ์ให้นายจ้างต้องตรวจ
สุขภาพลูกจ้างครั้งแรกภายใน 30 วัน หลังรับเข้าทํางาน และจะต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี ปีละ 1 คร้ัง ให้กับ
ลูกจ้างท่ีทํางานเก่ียวกับปัจจัยเส่ียง โดยมีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์รับรองผลการตรวจ ผลการตรวจน้ีต้องเก็บไว้ 2 ปี 
(กระทรวงแรงงาน, 2547) จึงส่งผลให้ มีลูกจ้างจากบริษัทต่างๆ เข้ามาตรวจสุขภาพมากข้ึน ดังน้ันสถานพยาบาลจะต้อง
ปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มาใช้บริการ และสามารถรองรับกับจํานวนผู้มาใช้บริการท่ีจะ
มากข้ึนในอนาคตอีกด้วย 
 ปัจจุบันสถานพยาบาลต่างๆ ได้มีการแข่งขันกันทางด้านการให้บริการเพ่ือเสริมสร้างความประทับใจให้กับผู้มา
ใช้บริการ จึงใช้กลยุทธ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเสนอส่วนลดพิเศษ การประชาสัมพันธ์ต่างๆ การมุ่งมั่นพัฒนาทางด้าน
คุณภาพการบริการพยาบาล การศึกษาพยาบาลปริมาณพยาบาล ทักษะและความสามารถของบุคลากรพยาบาล สภาพ
การปฏิบัติงานของพยาบาลการมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทีมงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการ ตลอดจนมีการแสวงหา
เคร่ืองมือด้านการจัดการใหม่ๆ มาใช้ในงาน เพ่ือปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างองค์กรบริการ จัดการแข่งขันการบริการ ISO 
9000 และการสร้างนวัตกรรมการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเสริมสร้างประโยชน์ ตลอดจนความพึงพอใจในการ
บริการอย่างสร้างสรรค์ ในการพัฒนาด้านต่างๆ ของสถานพยาบาลต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ มุ่งเน้นผู้ป่วยหรือผู้มา
ใช้บริการเป็นศูนย์กลางมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการ ประกอบไปด้วย การดูแลผู้มาใช้บริการแบบองค์
รวม ท้ังร่างกายและจิตใจ รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้มาใช้บริการ เพ่ือให้ผู้มาใช้บริการเกิดความประทับใจต่อการบริการ 
และตอบสนองความต้องการได้อย่างครบถ้วนตามท่ีมุ่งหวังไว้ และกลับมาใช้บริการซ้ํา 
 การให้บริการตรวจสุขภาพของ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกลาง มีการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรค
เฉพาะทาง บริการตรวจสุขภาพพ้ืนฐาน บริการตรวจสุขภาพพ้ืนฐานสําหรับคู่สมรสโปรแกรม และบริการตรวจสุขภาพ
ประจําปี มีคณะแพทย์ผู้เช่ียวชาญทุกสาขาท้ังทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม และโรค
เฉพาะทางต่างๆ รวมท้ังมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือการรักษาท่ีทันสมัย และส่ิงสําคัญคือ การให้บริการท่ีดี จะส่งผลทําให้
ผู้รับบริการเกิดความประทับใจในการบริการของโรงพยาบาล ดังน้ันเพ่ือให้การบริการของโรงพยาบาลสามารถ
ตอบสนองความต้องการแก่ผู้มาใช้บริการได้ดีท่ีสุด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพ
ของโรงพยาบาลกลาง เพ่ือนําผลท่ีได้จากการวิจัยไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้มาใช้บริการให้ได้มากท่ีสุดรวมถึงการนําจุดแข็งมาใช้ในการจัดทํากลยุทธ์เพ่ือการแข่งขันทางการบริหารจัดการ
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกลาง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกลางในทัศนะของผู้มาใช้บริการ
จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาใช้บริการ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร คือ ผู้มาใช้บริการตรวจสุขภาพของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกลาง โดยเฉล่ียเดือนละ 322 
คน (แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกลาง, 2554) 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 
175 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
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 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน จํานวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการ แนวโน้มการมาใช้บริการในอนาคต รวมจํานวน 8 ข้อ 
 2. คุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านความรวดเร็ว ด้าน
การให้ความมั่นใจ ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า และด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 28 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะดําเนินการเก็บข้อมูล โดยขอความร่วมมือจากผู้มาใช้บริการตรวจสุขภาพท่ี
โรงพยาบาลกลาง แล้วเลือกกลุ่มเก็บข้อมูลโดยวิธีสะดวก จํานวน 175 คน เก็บแบบสอบถามในช่วงวันท่ี 1-30 กันยายน 
2556 ได้รับแบบสอบถามคืนจํานวน 175 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัสประมวลผล
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์คุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกลาง โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกลาง ในทัศนะ
ของผู้มาใช้บริการจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของ
โรงพยาบาลกลางในทัศนะของผู้มาใช้บริการ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.57 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 30.86 สถานภาพสมรส 
ร้อยละ 63.43 อาชีพ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ร้อยละ 45.14 ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 42.29 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000–20,000 บาท ร้อยละ 34.86 จํานวนครั้งท่ีมาใช้บริการตรวจสุขภาพ 2–4 ครั้ง ร้อยละ 
56.57 
 2. การวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกลาง 
  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกลางในภาพรวม อยู่
ในระดับมาก ( X = 3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านความน่าเชื่อถือ 
  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกลาง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.73 – 3.94) จํานวน 4 รายการ คือ 
  1. โรงพยาบาลมีหน่วยงานรับรองมาตรฐาน 
  2. การตรวจสุขภาพมีความเป็นมาตรฐานสากล 
  3. การตรวจสุขภาพมีความปลอดภัย 
  4. โรงพยาบาลมีช่ือเสียงและภาพพจน์ดี 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง อายุ 25-40 ปี 41-55 ปี และมากกว่า 55 ปี ทุก
กลุ่มสถานภาพสมรส ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มระดับการศึกษา ทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน กลุ่มท่ีมีจํานวนครั้งท่ีมาใช้
บริการตรวจสุขภาพ มาเป็นครั้งแรก และ 2-4 ครั้ง ทุกกลุ่มท่ีมีแนวโน้มการมาใช้บริการในอนาคต 
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  ด้านความรวดเร็ว 
  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกลาง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55–3.97) จํานวน 4 รายการ คือ 
  1. ให้บริการตรงตามท่ีนัดหมาย 
  2. ขั้นตอนการรับบริการชัดเจน ไม่ซับซ้อน 
  3. ระยะเวลารอรับบริการไม่นาน 
  4. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการ อายุ 25-40 ปี และ 41-55 ปี สถานภาพโสด และสมรส อาชีพนักเรียน/
นักศึกษา ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และพ่อบ้าน/แม่บ้าน/ว่างงาน ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 
และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท ทุกกลุ่มท่ี
มีจํานวนคร้ังท่ีมาใช้บริการตรวจสุขภาพ กลุ่มท่ีมีแนวโน้มการมาใช้บริการในอนาคต โดยกลับมาใช้บริการอีก 
  ด้านการให้ความมั่นใจ 
  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกลาง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55-3.88) จํานวน 4 รายการ คือ 
  1. บุคลากรผู้ให้บริการมีจํานวนเพียงพอ 
  2. บุคลากรผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพน่าเช่ือถือ 
  3. บุคลากรมีความรู้ในการให้บริการ 
  4. บุคลากรให้บริการอย่างถูกต้อง แม่นยํา 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการ อายุ 25-40 ปี 41-55 ปี และมากกว่า 55 ปี ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส 
อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และพ่อบ้าน/แม่บ้าน/ว่างงาน ทุกกลุ่มระดับการศึกษา รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท กลุ่มท่ีมีจํานวนคร้ังท่ีมาใช้บริการ
ตรวจสุขภาพ มาเป็นครั้งแรก และมากกว่า 4 คร้ัง 
  ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า 
  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกลาง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.69-3.84) จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาค 
  2. บุคลากรรับฟังความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
  3. บุคลากรตอบคําถามและอธิบายข้อสงสัยชัดเจนเข้าใจง่าย 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการเพศหญิง อายุ 25-40 ปี 41-55 ปี และมากกว่า 55 ปี ทุกกลุ่มสถานภาพ
สมรส ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มระดับการศึกษา ทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน ทุกกลุ่มท่ีมีจํานวนคร้ังท่ีมาใช้บริการตรวจ
สุขภาพ ทุกกลุ่มท่ีมีแนวโน้มการมาใช้บริการในอนาคต 
  ด้านสภาพแวดล้อม 
  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกลาง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.65-4.02) ทุกรายการ คือ 
  1. พ้ืนท่ีให้บริการมีจํานวน เพียงพอ 
  2. อุปกรณ์และของเครื่องใช้สะอาด 
  3. พนักงานแต่งกายเรียบร้อยและสะอาด 
  4. สาธารณูปโภคสะอาดและเพียงพอ 
  5. สถานที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย อากาศถ่ายเทสะดวก 
  6. อุปกรณ์และของเครื่องใช้ทันสมัย 
  7. สถานที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  8. อุปกรณ์และของเครื่องใช้มีเพียงพอ 
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  9. ป้ายแสดงหน่วยงานและเส้นทางเดินชัดเจน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส อาชีพลูกจ้าง/
พนักงานบริษัท ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และพ่อบ้าน/แม่บ้าน/ว่างงาน ทุกกลุ่มระดับ
การศึกษา ทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน ทุกกลุ่มท่ีมีจํานวนครั้งท่ีมาใช้บริการตรวจสุขภาพ ทุกกลุ่มท่ีมีแนวโน้มการมาใช้
บริการในอนาคต 
 3. การเรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกลางในทัศนะ
ของผู้ใช้บริการ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาใช้บริการ 
  ด้านความน่าเชื่อถือ 
  ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การตรวจสุขภาพมี
ความเปน็มาตรฐานสากล 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
การตรวจสุขภาพมีความปลอดภัย 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การตรวจ
สุขภาพมีความเป็นมาตรฐานสากล 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีแนวโน้มการมาใช้บริการในอนาคตต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ โรงพยาบาลมีหน่วยงานรับรองมาตรฐาน 
  ด้านความรวดเร็ว 
  ผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ขั้นตอนการรับ
บริการชัดเจน ไม่ซับซ้อน 
  ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ขั้นตอนการรับ
บริการชัดเจน ไม่ซับซ้อน 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ให้บริการ
ตามลําดับคิว (ก่อน-หลัง) 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
ระยะเวลารอรับบริการไม่นาน 
  ด้านการให้ความม่ันใจ 
  ผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ บุคลากรให้บริการ
อย่างถูกต้อง แม่นยํา 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีแนวโน้มการมาใช้บริการในอนาคตต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ บุคลากรผู้ให้บริการมีจํานวนเพียงพอ 
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  ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า 
  ผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ บุคลากรให้บริการ
ด้วยความเสมอภาค 
  ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ บุคลากรให้บริการ
ด้วยความเสมอภาค 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ บุคลากร
ตอบคําถามและอธิบายข้อสงสัยชัดเจนเข้าใจง่าย 
  ด้านสภาพแวดล้อม 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีแนวโน้มการมาใช้บริการในอนาคตต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ พนักงานแต่งกายเรียบร้อยและสะอาด 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง คุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกลาง ได้ข้อมูลท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกลางในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก และผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกลาง ใน
ทัศนะของผู้ใช้บริการ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาใช้บริการ ดังน้ี 
 ด้านความน่าเชื่อถือ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล
กลาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผู้ใช้บริการท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และแนวโน้มการมาใช้บริการใน
อนาคตต่างกัน มีความคิดเห็นเป็นรายข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
 ด้านความรวดเร็ว ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกลาง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผู้ใช้บริการท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเป็นรายข้อ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ด้านการให้ความมั่นใจ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล
กลาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ใช้บริการท่ีมีเพศ และแนวโน้มการมาใช้บริการในอนาคตต่างกัน มี
ความคิดเห็นเป็นรายข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล
กลาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผู้ใช้บริการท่ีมีเพศ อายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเป็นรายข้อ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
 ด้านสภาพแวดล้อม ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล
กลาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผู้ใช้บริการท่ีมีแนวโน้มการมาใช้บริการในอนาคตต่างกัน มีความคิดเห็นเป็นรายข้อ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) กล่าวถึง การวัดคุณภาพของการให้บริการ 
ลูกค้าจะวัดจากองค์ประกอบของคุณภาพในการบริการ ได้แก่ ส่ิงท่ีสัมผัสได้ เหมือนกับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
(Physical evidence) ซ่ึงเป็นหน่ึงในส่วนประสมทางการตลาด ตัวท่ี 7 (P7) ความเช่ือถือและไว้วางใจได้ เป็น
ความสามารถในการมอบบริการ เพ่ือสนองความต้องการของลูกค้าตามท่ีได้สัญญาหรือควรจะเป็นได้อย่างถูกต้อง และ
ได้ตรงวัตถุประสงค์ของการบริการน้ันภายในเวลาท่ีเหมาะสม ความรวดเร็วเป็นความต้ังใจท่ีจะช่วยเหลือลูกค้า โดย
ให้บริการอย่างรวดเร็ว ไม่ให้รอคิวนาน รวมท้ังต้องมีความกุลีกุจอ สอบถามถึงการมาใช้บริการอย่างไม่ละเลย และ
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กระบวนการในการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ ความมั่นใจ พนักงานท่ีบริการมีความรู้ ความสามารถ และมีความสุภาพ 
จริยธรรมในการให้บริการเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า จะได้รับการบริการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัยไร้
กังวล การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล เป็นการดูแลและเอาใจใส่ให้บริการอย่างตั้งอกตั้งใจ เน่ืองจากเข้าใจปัญหา หรือ
ความต้องการของลูกค้าที่ต้องได้รับการตอบสนอง เน้นการบริการและการแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างเป็นรายบุคคล ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน และผลงานวิจัยของ อนงรัก  โพธารินทร์ (2553) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการของห้องเจาะเลือด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น พบว่าอยู่ในระดับมาก และความสัมพันธ์
ของปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของประชาชน ไม่มี
ความสัมพันธ์และมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิจิตรา ทองจันทร์ (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การเลือกใช้บริการสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จากชนบทท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหน่ึง 
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ค่านิยม และทัศนคติเกี่ยวกับการรักษามีผลต่อ 
การเลือกมารับบริการสุขภาพ มีการตัดสินใจเลือกมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลที่ทําการศึกษาเพราะช่ือเสียงของ
โรงพยาบาลเป็นเหตุผลหลัก และยังคงมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลที่ทําการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพราะพึงพอใจใน 
การรักษา 
 จากการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมมากท่ีสุด รองลงมาเป็นความเช่ือถือและ
ไว้วางใจได้ (Reliability) และความรวดเร็ว (Responsiveness) การให้ความมั่นใจหรือ การรับประกัน (Assurance) 
และการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) ดังน้ันการบริการจึงต้องตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานท่ี
ให้บริการลูกค้า ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเร่ืองคุณภาพของการบริการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ด้านความน่าเชื่อถือ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาต่างกัน มีความเห็นว่าควรมี
การพัฒนาคุณภาพด้านการตรวจสุขภาพให้มีความเป็นมาตรฐานสากล และสร้างภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลให้เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการเกิดความเช่ือมั่นในการตัดสินใจเลือกรับบริการและเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล 
 ด้านความรวดเร็ว พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพต่างกัน มีความเห็นว่าควรมีการ
ลดขั้นตอนการรับบริการให้กระชับและมีประสิทธิภาพ และควรมีการให้บริการตามลําดับคิว (ก่อน-หลัง) ไม่มีเจ้าหน้าท่ี
แซงคิวให้ญาติหรือคนรู้จัก หรือมีการแซงคิวย่ืนก่อนถึงคิวบ้าง ควรจัดระเบียบหรือมาตรการท่ีเข้มงวดชัดเจนและ
ระยะเวลารอรับบริการไม่นานเกินไป 
 ด้านการให้ความมั่นใจ พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันท่ีระดับ 0.05 ผู้ใช้บริการท่ี
มีเพศ อายุต่างกันมีความเห็นว่าบุคลากรควรให้บริการอย่างถูกต้อง แม่นยํา ให้บริการอย่างสุภาพอ่อนน้อม จํานวน
เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ควรจัดเพ่ิมในช่วงของต้นสัปดาห์เพ่ือรองรับผู้มาใช้บริการจํานวนมาก 
 ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความเห็นว่าบุคลากร
ควรมีการให้บริการด้วยความเสมอภาค สามารถตอบคําถามและอธิบายข้อสงสัยชัดเจนเข้าใจง่าย ควรมีการแนะนําผู้มา
รับบริการด้วยอัธยาศัยไมตรี สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มารับบริการ 
 ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีแนวโน้มการมาใช้บริการในอนาคตท่ีแตกต่างกันควรเข้มงวดให้
พนักงานแต่งกายเรียบร้อยและสะอาด รักษาความสะอาดของสถานท่ีให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อากาศถ่ายเทสะดวก 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลอื่นๆ เพ่ือนําผลที่ได้มาวิเคราะห์และพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการให้บริการของผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพ เพ่ือนําผลท่ีได้มาจัดบริการ
และออกแบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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ส่วนประสมทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของ 
บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์พาร์ท จาํกัด* 

Marketing Mix affecting customer decision towards purchasing spare part 
of SCL Motorpart Co., Ltd 

 
             นายธงชัย ลิมปิติกรานนท์** 

       Mr. Thonngchai  Limpitikranon 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์
พาร์ท จํากัด และ 2) เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์พาร์ท จํากัด
จําแนกตามลักษณะกิจการ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 269 ราย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่น 
.86 โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ลูกค้ามีการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
พนักงาน และ ด้านกระบวนการให้บริการ มีการตัดสินใจซ้ือของลูกค้าอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านลักษณะทางกายภาพอยู่
ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของลูกค้าเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์บริษัท เอส.
ซี.แอล. มอเตอร์พาร์ท จํากัด จําแนกตามลักษณะกิจการ พบว่าลูกค้าท่ีมีอายุของกิจการต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ลูกค้าท่ีมียอดส่ังซ้ือต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวม
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ลูกค้าท่ีมีจํานวนร้านค้าท่ีส่ังซ้ือต่อเดือน
ต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ลูกค้าท่ีมี
จํานวนครั้งท่ีส่ังซ้ือต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อโดยรวมด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ลูกค้าท่ีมีทุนจดทะเบียนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมด้านพนักงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และลูกค้าท่ีมีผู้มีอํานาจส่ังซ้ือต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมด้านพนักงานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
Abstarct 
 The objectives of this research were: 1) to study customer decision towards purchasing spare 
part of SCL Motorpart Co., Ltd., and 2) to compare the decision from the clients classified by type of 
the business. The sample included 269 customers. The questionnaires was used as a research too, 
reliability .86. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and analysis of 
variance. 
 The research revealed that: 1) overall of the customer feedback about the decision to buy 
spare part average score was high level. Aspect analysis show that product, price, way to sale the 
product, marketing promotion, personnel and service was high level but the physical was medium 
level; 2) comparison of the comment from the clients classified by type of the business found that the 
customers which had a different business age, had significantly different opinion at .05. The customers, 
who had different orders per month, had significantly different decision making about the way to sale 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 20

the product at .05. The customers, who had different orders per month, had significantly different 
decision making about the marketing promotion at .01. The customers, who had different orders 
frequency, had significantly different decision making about the marketing promotion at .05. The 
customers, who had different capital, had significantly different decision making about the personnel at 
.05. The customers, who had different power to purchase, had significantly different decision making 
about the personnel at .05. 
 
ความนํา 
  ปัจจุบันรถยนต์เป็นปัจจัยท่ีสําคัญอย่างย่ิงในการดําเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน โดยรถยนต์ทําหน้าท่ีรับและ
ส่งคน ช่วยให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทางอีกท้ังยังใช้ขนส่งสินค้าต่างๆ ดังนั้นรถยนต์จึง
เปรียบเสมือนปัจจัยท่ี 5 ในการดํารงชีวิตด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยทําให้รถยนต์ เป็นพาหนะท่ีให้ความสะดวกสบายต่อ
ผู้ใช้มากขึ้น ทําให้ผู้คน ต่างพยายามหาซ้ือรถยนต์มาใช้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ใหม่หรือรถยนต์มือสองมาเพ่ือเป็น
พาหนะในการเดินทาง รถยนต์เป็นสินค้าท่ีต้องมีการซ่อมบํารุงตามระยะเวลา และ มีการซ่อมแซมเมื่อเกิด ความเสียหาย 
อีกท้ังยังมีความจําเป็นต้องเปล่ียนอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อะไหล่เครื่องยนต์ อะไหล่ช่วงล่าง อะไหล่แอร์ อะไหล่
ตัวรถ เป็นต้น ซ่ึงอะไหล่เหล่าน้ีจะมีการสึกหรอ มากน้อยตามอายุการใช้งาน บางชนิดจะมีการเปล่ียนตามอายุการใช้งาน 
เช่น ไส้กรองนํ้ามันเครื่องไส้กรองอากาศ สายพาน ท่อยาง หัวเทียน ซ่ึงบริษัทผู้ผลิตจะกําหนดอายุการใช้งานว่าครบก่ี
กิโลเมตร จึงเปล่ียนอะไหล่ สําหรับอะไหล่รถยนต์ บางชนิดจะเปล่ียนเมื่อรถยนต์มีอาการผิดปกติมีเสียงดังใช้งานแล้วมี
ปัญหา เช่น ผ้าเบรก ใบปัดนํ้าฝน เป็นต้น 
  รถยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ซ่ึงมีการหมดอายุการใช้งานหรือเส่ือมสภาพลงตามอายุการใช้งาน ดังน้ัน จึงไม่สามารถ
หลีกเล่ียงการซ่อมบํารุงได้ โดยปกติผู้ใช้รถยนต์มักจะนํารถยนต์เข้ารับบริการตรวจสอบสภาพและรับการดูแลท่ี
ศูนย์บริการรถยนต์ แต่เมื่อหมดระยะการรับประกันคุณภาพแล้ว อาจเลือกใช้บริการจากศูนย์บริการของรถยนต์น้ัน
เช่นเดิม หรือเลือกใช้บริการจากอู่ซ่อมรถยนต์ท่ัวไป ซ่ึงไม่ใช่ของผู้ผลิตรถยนต์ แต่เป็นอู่ซ่อมรถยนต์ท่ีมีอยู่ท่ัวไปแทน 
การเลือกใช้บริการจากศูนย์บริการและอู่ซ่อมรถยนต์ท่ัวไป มีท้ังข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการเอง การเข้าศูนย์บริการมีข้อดี คือ มีการรับประกันคุณภาพของตัวอะไหล่และการซ่อมใช้อะไหล่
แท้ท่ีมีคุณภาพซ่ึงเป็นอะไหล่ที่มีความเป็นมาตรฐาน ผลิตโดยบริษัทท่ีผลิตรถยนต์เอง แต่ข้อเสียคือ ลูกค้าไม่มีทางเลือก
ใช้อะไหล่ย่ีห้ออ่ืน ซ่ึงอาจมีคุณภาพใกล้เคียงอะไหล่แท้ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริการค่อนข้างแพงเมื่อเปรียบเทียบกับอู่
ซ่อมรถยนต์ท่ัวไป แต่การเลือกใช้บริการจากอู่ซ่อมรถยนต์ท่ัวไป ผู้ใช้บริการสามารถเลือกอะไหล่โดยไม่จําเป็นต้องใช้
อะไหล่แท้เท่าน้ัน อาจเลือกใช้อะไหล่ท่ีมีคุณภาพเทียบเคียงกับอะไหล่แท้แต่มีราคาท่ีถูกกว่า ซ่ึงหากมอง ในภาพรวมแล้ว 
ผู้ใช้รถยนต์จะเลือกใช้บริการ จากศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถยนต์ท่ัวไป ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากความคุ้มค่าของค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการเทียบกับคุณภาพของอะไหล่และบริการท่ีได้รับ 
  ตลาดอะไหล่รถยนต์ท่ีเติบโตขึ้นในปัจจุบัน มีสาเหตุมาจากยอดจําหน่ายรถยนต์ท่ีสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง จากสถิติ
การจดทะเบียนรถยนต์ในปี 2547 – 2556 มีรถยนต์จดทะเบียนท่ัวประเทศ 8,062,587 คัน ตลาดรถยนต์ ในประเทศ
ไทยมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมขึ้นมีท้ังรถยนต์น่ังส่วนบุคคล รถกระบะ 1 ตันเพ่ือการพาณิชย์ เพราะรถยนต์ให้ความ
สะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว ทําให้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จากตลาดรถยนต์ท่ีเติบโตข้ึน ทําให้ตลาดอะไหล่รถยนต์
มีอัตราเจริญเติบโตสูงขึ้นตามไปด้วย เน่ืองจากเมื่อรถยนต์มีการใช้งานนานๆ ก็จะเกิดการสึกหรอ จึงมีการซ่อมแซม
รถยนต์เกิดข้ึนเป็นระยะๆ ดังน้ันอะไหล่รถยนต์จึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงในการซ่อมเครื่องยนต์ 
  เมื่อการใช้งานรถยนต์ถึงระยะทางท่ีกําหนดต้องมีการเปล่ียนอะไหล่ จึงเกิดบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนอะไหล่ข้ึน
มากมาย ตามความถนัดและเทคโนโลยีของผู้ผลิต หรือมีผู้ผลิตช้ินส่วนในประเทศไทยซ่ึงมีท้ังผู้ผลิตอะไหล่รถยนต์ท่ีผลิต
ตามแบบช้ินงานโดยเน้นราคาถูก บางบริษัทผลิตอะไหล่รถยนต์ท่ีมีคุณภาพปานกลาง บางบริษัทผลิตอะไหล่ตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของผู้ใช้รถ ทําให้อุตสาหกรรมอะไหล่รถยนต์ใน
ประเทศไทย มีอัตราการแข่งขันท่ีสูง จึงทําให้บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนอะไหล่รถยนต์ และบริษัทผู้จัดจําหน่ายอะไหล่รถยนต์
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ต้องนํากลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาใช้ เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม การขายในรูปแบบต่างๆ ลด แลก 
แจก แถม การรับประกันคุณภาพสินค้า 
 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาระดับการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของ บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์พาร์ท จํากัด 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของ บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์พาร์ท จํากัด จําแนก
ตามลักษณะกิจการ 
  
 สมมุติฐานของการวิจัย 
  ส่วนประสมทางการตลาดที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์พาร์ท จํากัด 
จําแนกตามลักษณะกิจการแตกต่างกัน 
 
 ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ขอบเขตด้านประชากร 
   ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ลูกค้าบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์พาร์ท จํากัด จํานวน 902 ราย      
(อ้างอิงจากบัญชีลูกค้าบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์พาร์ท จํากัด, พฤษภาคม 2557) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 269 ราย 
  2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) แบ่งเป็น 2 ประเภท 
    2.1.1 ลักษณะกิจการ (Personal factors) ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของกิจการของลูกค้าบริษัท เอส.ซี.แอล. 
มอเตอร์พาร์ท จํากัด ได้แก่ ประเภทของกิจการ อายุของกิจการ ทุนจดทะเบียน ยอดส่ังซ้ือต่อเดือน ผู้มีอํานาจส่ังซ้ือ 
จํานวนร้านค้าท่ีส่ังซ้ือต่อเดือน และจํานวนครั้งที่ส่ังซ้ือต่อเดือน 
   2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจซ้ืออะไหล่
รถยนต์ของ บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์พาร์ท จํากัด 
    2.2.1 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix’7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ และ ด้านกระบวน การให้บริการ 
  3. ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 
   ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้ 
  1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังนี้ 
  2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี แบบสอบถามมี 
2 ส่วน คือ 
   2.1 ข้อมูลท่ัวไปของกิจการได้แก่ ประเภทของกิจการ อายุของกิจการ ทุนจดทะเบียน ยอดส่ังซ้ือต่อเดือน 
ผู้มีอํานาจส่ังซ้ือ จํานวนร้านค้าท่ีส่ังซ้ือต่อเดือน และจํานวนคร้ังท่ีส่ังซ้ือต่อเดือน 
   2.2 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์พาร์ท 
จํากัดแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
พนักงานขาย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการขาย ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 28 ข้อ 
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  3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้คําถามชัดเจน สามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสมย่ิงขึ้น 
  4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 ราย แล้วนําข้อมูล
มาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.865 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากลูกค้าบริษัท เอส.ซี.
แอล. มอเตอร์พาร์ท จํากัด โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 269 ราย แล้วขอรับคืนด้วย
ตนเอง 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  F-test ดังนี้ 
  1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถ่ีและค่าร้อยละ (Percentage) 
  2. วิเคราะห์ระดับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ของบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์พาร์ท จํากัด โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
  3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์พาร์ท 
จํากัด จําแนกตามลักษณะกิจการโดยใช้ F-test 
  4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของบริษัท เอส.ซี.แอล. 
มอเตอร์พาร์ท จํากัด จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
 สรุปผลการวิจัย 
  1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบกิจการเป็นบริษัทจํากัด ร้อยละ 39.03 รองลงมาคือ ห้างหุ้นส่วน
จํากัด ร้อยละ 32.72 อายุของกิจการอยู่ระหว่าง 5–10 ปี ร้อยละ 42.38 รองลงมาคือ มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 
30.11 กิจการใช้ทุนจดทะเบียน 1,000,001–5,000,000 บาท ร้อยละ 36.80 รองลงมาคือ 5,000,001–10,000,000 
บาท ร้อยละ 28.25 กิจการมียอดส่ังซ้ือต่อเดือน 100,001–500,000 บาท ร้อยละ 36.06 รองลงมา คือ 50,001–
100,000 บาท ร้อยละ 32.71 ผู้มีอํานาจส่ังซ้ือเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ ร้อยละ 33.83 รองลงมาคือ เจ้าของกิจการ ร้อย
ละ 29.74 กิจการส่ังซ้ือจากร้านค้ามากกว่า 15 ร้านขึ้นไป ร้อยละ 40.52 รองลงมาคือ 11–15 ร้าน ร้อยละ 32.71 และ
กิจการส่ังซ้ือมากกว่า 30 ครั้งข้ึนไป ร้อยละ 43.87 รองลงมาคือ 21–30 คร้ัง ร้อยละ 31.97 
  2. ผลวิเคราะห์การตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์พาร์ท จํากัด จําแนกตาม
ลักษณะกิจการ 
   ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ดังน้ี 
   ด้านผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.83) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.50–4.11) ทุกรายการ คือ 
   1. ตราย่ีห้อสินค้า 
   2. คุณภาพของสินค้า 
   3. การรับประกันสินค้า 
   4. มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 
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   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับประเภทของกิจการเป็นเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนจํากัด และบริษัทจํากัด อายุของ
กิจการน้อยกว่า 5 ปี และมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ทุนจดทะเบียน น้อยกว่า 1,000,000 บาท และมากกว่า 10,000,000 
บาทขึ้นไป ยอดส่ังซ้ือต่อเดือน น้อยกว่า 50,000 บาท, 100,001-500,000 บาท และมากกว่า 500,000 บาทขึ้นไป ผู้มี
อํานาจส่ังซ้ือเป็นเจ้าของกิจการ และผู้จัดการทั่วไป จํานวนร้านค้าท่ีส่ังซ้ือต่อเดือน 1-5 ร้าน, 6-10 ร้าน และมากกว่า 15 
ร้านขึ้นไป และจํานวนคร้ังท่ีส่ังซ้ือต่อเดือน 1-10 ครั้ง และ 21-30 ครั้ง 
   ด้านราคา การตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.73) และ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.57–4.04) ทุกรายการ คือ 
   1. ราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพ 
   2. ราคาขายถูกกว่าท่ีอื่น (กรณีสินค้าเหมือนกัน) 
   3. มีการระบุราคาและส่วนลดการค้าท่ีชัดเจนในใบกํากับภาษี 
   4. เครดิตการค้า 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับทุกประเภทของกิจการ อายุของกิจการน้อยกว่า 5 ปี, 5-10 ปี และมากกว่า 15 ปีขึ้น
ไป ทุกทุนจดทะเบียน ยอดส่ังซ้ือต่อเดือนน้อยกว่า 50,000 บาท, 50,001-100,000 บาท และมากกว่า 500,000 บาท
ขึ้นไป ผู้มีอํานาจส่ังซ้ือเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ เจ้าของกิจการ และผู้จัดการท่ัวไป จํานวนร้านค้าท่ีส่ังซ้ือต่อเดือน 6-10 
ร้าน, 11-15 ร้าน และมากกว่า 15 ร้านขึ้นไป และ จํานวนครั้งท่ีส่ังซ้ือต่อเดือน 1-10 คร้ัง,  21-30 คร้ัง และมากกว่า 30 
ครั้งขึ้นไป 
   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย การตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.47) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.54-3.60) จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. ท่ีตั้งบริษัทสะดวกในการเดินทางมาติดต่อ 
   2. มีพนักงานขายมาติดต่อท่ีร้านค้า 
   นอกน้ันอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.36 – 3.38) จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. มีช่องทางหลากหลายในการส่ังซ้ือ 
   2. การจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องและตรงเวลา 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับบริษัทจํากัด (มหาชน) อายุของกิจการน้อยกว่า 5 ปี และมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ทุนจด
ทะเบียนมากกว่า 10,000,000 บาท ยอดส่ังซ้ือต่อเดือนน้อยกว่า 50,000 บาท ผู้มีอํานาจส่ังซ้ือ และผู้จัดการท่ัวไป 
จํานวนร้านค้าท่ีส่ังซ้ือต่อเดือน 6-10 ร้าน และมากกว่า 15 ร้านขึ้นไป และจํานวนคร้ังท่ีส่ังซ้ือต่อเดือน 1-10 คร้ัง, 21-30 
ครั้ง และมากกว่า 30 คร้ัง 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด การตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.63) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.50-3.76) ทุกรายการ คือ 
   1. การจัดโปรโมช่ัน (ลด แลก แจก แถม) 
   2. มีการสะสมยอดขายประจําปี เพ่ือแลกของรางวัล 
   3. มีการแนะนําสินค้าจากพนักงานขาย 
   4. บริษัทมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ีดี 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับบริษัทจํากัด (มหาชน) อายุของกิจการน้อยกว่า 5 ปี และมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ทุนจด
ทะเบียน 5,000,001-10,000,000 บาท และมากกว่า 10,000,000 บาทขึ้นไป ยอดส่ังซ้ือต่อเดือนมากกว่า 500,000 
บาทข้ึนไป ผู้มีอํานาจส่ังซ้ือเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ และพนักงานขายอะไหล่ จํานวนร้านค้าท่ีส่ังซ้ือ       ต่อเดือน
มากกว่า 15 ร้านขึ้นไป และจํานวนครั้งท่ีส่ังซ้ือต่อเดือนมากกว่า 30 คร้ังขึ้นไป 
   ด้านพนักงาน การตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.68) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.61-3.74) ทุกรายการ คือ 
   1. ความรู้เก่ียวกับสินค้าและบริการของพนักงาน 
   2. ความสุภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ของพนักงาน 
   3. ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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   4. การให้บริการและแก้ปัญหาของพนักงาน 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับทุกประเภทของกิจการ ทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 1,000,000 บาท, 5,000,001-
10,000,000 บาท และมากกว่า 10,000,000 บาทขึ้นไป ทุกยอดส่ังซ้ือต่อเดือน ทุกผู้มีอํานาจส่ังซ้ือ ทุกจํานวนร้านค้าท่ี
ส่ังซ้ือต่อเดือน และจํานวนครั้งท่ีส่ังซ้ือต่อเดือน 11-20 คร้ัง, 21-30 คร้ัง และมากกว่า 30 ครั้งขึ้นไป 
   ด้านลักษณะทางกายภาพ การตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.08) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.84-3.36) ทุกรายการ คือ 
   1. บริษัทมีความสะอาดเรียบร้อย 
   2. บริษัทมีส่ิงอํานวยความสะดวก เช่น ท่ีน่ัง นํ้าดื่ม 
   3. บริษัทมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ 
   4. ป้ายบริษัทมองเห็นได้ชัดเจน 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับประเภทของกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนจํากัด และบริษัทจํากัด อายุของ
กิจการ 5-10 ปี, 11-15 ปี และมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ทุกทุนจดทะเบียน ทุกยอดส่ังซ้ือต่อเดือน ทุกผู้มีอํานาจส่ังซ้ือ ทุก
จํานวนร้านค้าท่ีส่ังซ้ือต่อเดือน และทุกจํานวนครั้งท่ีส่ังซ้ือต่อเดือน 
   ด้านกระบวนการให้บริการ การตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.73) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.68-3.76) ทุกรายการ คือ 
   1. ความถูกต้องในการให้บริการ 
   2. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
   3. การให้บริการมีมาตรฐานสากล 
   4. สามารถติดต่อได้ทุกครั้งท่ีมีปัญหาในการให้บริการ 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับทุกประเภทของกิจการ ทุกอายุของกิจการ ทุกทุนจดทะเบียน ทุกยอดส่ังซ้ือต่อเดือน 
ทุกผู้มีอํานาจส่ังซ้ือ ทุกจํานวนร้านค้าท่ีส่ังซ้ือต่อเดือน และทุกจํานวนครั้งท่ีส่ังซ้ือต่อเดือน 
  3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์
พาร์ท จํากัด จําแนกตามลักษณะกิจการ 
   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์พาร์ท จํากัด 
ท่ีมีอายุของกิจการต่างกัน พบว่ามีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ดงัน้ี 
   ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าท่ีมีอายุของกิจการต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีสินค้าเพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้า 
   ลูกค้าที่มียอดส่ังซ้ือต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ คุณภาพของสินค้า 
   ลูกค้าท่ีมีผู้มีอํานาจส่ังซ้ือต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การรับประกันสินค้า 
   ด้านราคา ลูกค้าท่ีมีอายุของกิจการต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ เครดิตการค้า 
   ลูกค้าท่ีมีทุนจดทะเบียนต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ เครดิตการค้า 
   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้าท่ีมีอายุของกิจการต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การจัดส่ง
สินค้าท่ีถูกต้องและตรงเวลา 
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   ลูกค้าท่ีมียอดส่ังซ้ือต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ที่ตั้ง
บริษัทสะดวกในการเดินทางมาติดต่อ 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้าท่ีมีอายุของกิจการต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมไม่แตกต่างกัน และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการสะสม
ยอดขายประจําปีเพ่ือแลกของรางวัล 
   ลูกค้าท่ีมีทุนจดทะเบียนต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการสะสมยอดขายประจําปีเพ่ือแลก
ของรางวัล 
   ลูกค้าที่มีผู้มีอํานาจส่ังซ้ือต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการแนะนําสินค้าจากพนักงานขาย 
   ลูกค้าท่ีมีจํานวนร้านค้าท่ีส่ังซ้ือต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 
รายการ คือ มีการสะสมยอดขายประจําปีเพ่ือแลกของรางวัล มีการแนะนําสินค้าจากพนักงานขาย และบริษัทมีการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ีดี 
   ลูกค้าท่ีมีจํานวนครั้งท่ีส่ังซ้ือต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ มีการแนะนําสินค้าจากพนักงานขาย 
   ด้านพนักงาน ลูกค้าท่ีมีอายุของกิจการต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือความกระตือรือร้นใน 
การปฏิบัติงานของพนักงาน 
   ลูกค้าท่ีมีทุนจดทะเบียนต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ ความ
สุภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ของพนักงาน และความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
   ลูกค้าท่ีมียอดส่ังซ้ือต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความรู้เกี่ยวกับสินค้า และบริการของ
พนักงาน 
   ลูกค้าท่ีมีผู้มีอํานาจส่ังซ้ือต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
   ลูกค้าท่ีมีจํานวนครั้งท่ีส่ังซ้ือต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การให้บริการและแก้ปัญหาของ
พนักงาน 
 
 อภิปรายผล 
  การศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์
พาร์ท จํากัด ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
  1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีเป็นลูกค้า ดําเนินกิจการมาแล้ว 5-10 ปี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของยุวดี 
จารุนุช (2554, บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ใน
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า เปิดดําเนินการมานานกว่า 5-10 ปี 
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  2. ผลวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์พาร์ท จํากัด จําแนก
ตามลักษณะกิจการ 
   ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า กิจการมีการตัดสินใจซ้ือ โดยพิจารณาจากคุณภาพของสินค้า ราคาขายถูกกว่าท่ีอื่น (กรณีสินค้าเหมือนกัน) ท่ีต้ัง
บริษัทสะดวกในการเดินทางมาติดต่อและการจัดโปรโมช่ัน (ลด แลก แจก แถม) พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฐพงษ์ บุญกว้าง (2555, บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าของลูกค้าร้านณัฐพงษ์ ท่าวัง
ทอง  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้า 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุณภาพสินค้า 2. ปัจจัยด้าน
ราคา ได้แก่ ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณภาพสินค้า 3. ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย ได้แก่ หาร้านง่ายเดินทางสะดวก และ 
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การจัดโปรโมช่ัน ลด แลก แจก แถม 
   นอกจากนี้ ความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์โดยรวม ในด้านผลิตภัณฑ์อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.83) และความคิดเห็นของลูกค้าเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์โดยรวม ในด้านราคาอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.73) ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของยุวดี จารุนุช (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดและปัจจัยผู้ซ้ือท่ีเป็นองค์กรท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออยู่ในระดับความสําคัญมาก คือ ปัจจัย
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยราคา 
  3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์พาร์ท 
จํากัด จําแนกตามลักษณะกิจการ 
   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของบริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์
พาร์ท จํากัด จําแนกตามลักษณะกิจการ พบว่า ลูกค้าท่ีมีจํานวนครั้งที่ส่ังซ้ือต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสิน ใจซ้ือโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ การให้บริการและแก้ปัญหาของพนักงาน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภคตรา พิมพ์ศักด์ิ (2554, 
บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออะไหล่เก่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจ เลือกซ้ืออะไหล่เก่าและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ กับอิทธิพลการตัดสินใจเลือกซ้ือ 
กรณีศึกษา บริษัท อชิรยนต์ จํากัด ผลการศึกษาพบว่า ในด้านการตัดสินใจซ้ือโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจาก
มากท่ีสุดจนถึงน้อยที่สุดได้แก่ การค้นหาข้อมูล การรับรู้ปัญหามีผลต่อการตัดสินใจการตัดสินใจซ้ือ การประเมิน
ทางเลือกมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับน่ัน คือในการตัดสินใจเลือกซ้ือจะมีผลต่อจํานวนครั้งท่ีส่ังซ้ือต่างกัน เมื่อมี 
การให้บริการและแก้ปัญหาต่างกัน 
 
 ข้อเสนอแนะ 
  จากการวิจัยพบว่าส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกค้าใช้ตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของบริษัท เอส.ซี.แอล. 
มอเตอร์พาร์ท จํากัด ทั้ง 7 ด้านพบว่า 
  1. ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทควรมีนโยบายเก่ียวกับการรับประกันสินค้าให้มากกว่าน้ี เช่น เมื่อสินค้ามีปัญหาบริษัท
นําสินค้าในสต๊อกทดแทนสินค้าท่ีมีปัญหาของลูกค้าเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้า โดยไม่ต้องรอการเคลมสินค้าจาก
ทางบริษัทรถยนต์ 
  2. ด้านราคา สินค้าบางรายการของบริษัทมีเครดิตการค้าท่ีน้อยกว่าคู่แข่งขันในตลาดทําให้ลูกค้า ไม่สนใจท่ีจะ
ส่ังซ้ือสินค้ารายการน้ัน บริษัทควรมีการปรับเปล่ียนสินค้าให้มีเครดิตการค้าเท่ากับคู่แข่งขัน เพ่ือให้สินค้าสามารถแข่งขัน
ในตลาดได้ 
  3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย การจัดส่งสินค้าของบริษัทมีความถูกต้องและรวดเร็ว ไม่เป็นท่ีพึงพอใจของ
ลูกค้า บริษัทควรจัดให้มีการอบรมและพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้องและรวดเร็ว โดยอบรมพนักงานในหน่วย
คลังสินค้าทุกเย็นวันจันทร์และวันพฤหัส เพ่ือพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพ 
  4. ด้านการส่งเสริมการตลาด บริษัทมีการสะสมยอดขายประจําปีเพ่ือแลกของรางวัล บริษัท ควรมีของรางวัล
ชดเชยให้กับลูกค้าท่ีมียอดขายสะสมประจําปีไม่ถึงเป้าหมายตามท่ีบริษัทกําหนด ท้ังนี้เพราะลูกค้ากลุ่มน้ีรู้สึกไม่พอใจท่ี
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ส่ังซ้ือสินค้ากับบริษัทแต่ไม่ได้รับของรางวัล รวมถึงการแนะนําสินค้าจากพนักงานขาย พนักงานขายมีการแนะนําสินค้า
รวมถึงโปรโมช่ันสินค้าให้กับลูกค้าน้อยมาก บริษัทควรจัดการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานขายในทุกเย็นวันจันทร์เพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานขาย 
  5. ด้านพนักงาน ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทควรมีการปรับปรุงเง่ือนไขค่า
คอมมิชช่ันรวมถึงเป้าการขาย เพ่ือให้พนักงานเกิดความท้าทายและกระตือรือร้นในการทําเป้าการขายให้ถึงเป้าหมายท่ี
บริษัทตั้งไว้ 
  6. ด้านลักษณะทางกายภาพ มีคะแนนน้อยท่ีสุด บริษัทควรหันมาให้ความสนใจพัฒนาลักษณะทางกายภาพให้
มากข้ึน โดยการปรับปรุงในมิติต่างๆ ของลักษณะทางกายภาพให้ดีขึ้น เช่น ความสะอาดเรียบร้อยของสถานท่ี การ
อํานวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้ลูกค้าสามารถตอบสนองระดับการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของกิจการได้
อย่างดีมากยิ่งขึ้น 
  7. ด้านกระบวนการให้บริการขาย บริษัทควรมีการอบรมพนักงานให้ตระหนักถึงความถูกต้อง และรวดเร็วใน
การให้บริการ โดยบริษัทจัดให้มีการอบรมพนักงานในทุกเย็นวันจันทร์เพ่ือพัฒนาการให้บริการ ให้เป็นมาตรฐานสากล
ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของบริษัท เอส.ซี.แอล. 
มอเตอร์พาร์ท จํากัด และศึกษาการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของบริษัท เอส.ซี.แอล. 
มอเตอร์พาร์ท จํากัด เพ่ือนําผลท่ีไดม้าวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัทต่อไป 
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ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ดูราแพค จํากัด 
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา* 

The Morale in Working of Employees at Durapak Ltd, Bangpakong District, 
Chachoengsao Province 

 
                      นายมงกุฎ  จอมทอง** 

       Mr. Mongkut  Jomthong 
 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ดูราแพค จํากัด 
2) เปรียบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ 
พนักงาน บริษัท ดูราแพค จํากัด จํานวน 127 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่น .95 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้
สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน คือ การมอบหมายงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา การจัดสภาพการปฏิบัติงาน โอกาสแสดงความคิดเห็น และ
ระบบการวัดผลสําเร็จในงาน 2) ผลการเปรียบเทียบ ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน จําแนกตาม สถานภาพส่วนบุคคล พบว่า พนักงานท่ีมี สถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกัน 
มีความคิดเห็น ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา และด้านระบบการวัดผลสําเร็จในงาน ท่ี
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ด้านโอกาสแสดงความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 พนักงานท่ี แผนก ต่างกัน มีความคิดเห็น ด้านการจัดสภาพการปฏิบัติงาน ท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และพนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นด้านการให้บําเหน็จรางวัล
และการลงโทษ ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง ด้านการมีความสัมพันธ์
อันดีกับลูกน้อง การปฏิบัติงานร่วมกัน การมีความสุขกับงาน เปิดโอกาสให้ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และยอมรับ
ฟังความคิดเห็น ซ่ึงจะทําให้พนักงานรู้สึกว่ามีส่วนร่วม และ มีความสําคัญ ควรมีการจัดบริเวณที่ทํางานให้สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และ ส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม จะทําให้กับพนักงาน ได้
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 Abstract 
  The purposes of this research were to: 1) study the morale in working of employees at 
Durapak Ltd. 2) compare the morale in working of employees at Durapak Ltd based on personal 
characteristics. The sample was 127 employees of Durapak. Questionnaires were used as a research 
tool. The reliability value of .95. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, and analysis of variance. 
  The results of this research showed that: 1) the mean score of overall of the morale in 
working of employees at Durapak Ltd was at highest level. When considered by each aspects it was 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
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found that 5 highest aspects were as follows: job assignment, relation among colleagues, settlement 
of work environment, opportunity to speech and evaluation system; 2) when compared the mean 
score results of the morale in working of employees by personal characteristics found that the 
employees with different married status have the overall opinions on the morale differences at the 
statistical significance of .05. And when compare the mean score of each aspects by different 
married status it was found that the opinions on relation among colleagues and evaluation system 
have difference at the statistical significance level of .05 and aspect of opportunity to speech has 
the difference of statistical significance level of .01. The employees from the different department 
have the opinions on settlement of work environment difference at the statistical significance level 
of .05 and the employees from the different salary base have the opinions on the pension, reward 
and punishment difference at the statistical significance level of .05. Advice: improving aspects 
consisted of a good relationship with subordinates, work with colleagues, enjoy working, opportunity 
to speech fully and boss listening that made employees feel participate and important. The work 
area should be clean, tidy and facilities that are used to work properly that will conduct the 
employees work more efficiently. 
 
 ความนํา 
  การดําเนินธุรกิจท่ีจะประสบความสําเร็จน้ันจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท่ีอยู่ภายในองค์การ
และนอกองค์การที่มีส่วนเก่ียวข้องกับองค์การผู้บริหารต้องให้ความสําคัญทุกหน่วยงานเท่ากัน หน่วยงานทรัพยากร
บุคคล ถือว่าเป็นหน่วยงานท่ีสําคัญหน่วยงานหน่ึง ท้ังน้ีในการท่ีจะบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายตรงตามนโยบายของ
องค์การ และปัจจัยในการบริหารท่ีสําคัญประการหนึ่งก็คือปัจจัยด้านขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานซ่ึงจะเป็นปัจจัย
สําคัญท่ีจะดําเนินการให้สําเร็จลุล่วง ดังน้ันหากในหน่วยงานหรือองค์การมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และ
ความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงานในหน้าท่ี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุด ผลงานท่ีออกมาก็จะประสบ
ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 
  ปัจจัยสําคัญขององค์การหรือหน่วยงาน คือ ปัจจัยด้านบุคลากร การจัดการงานบุคคลท่ีดีจะสามารถดึงดูด 
และบํารุงรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถไว้ในหน่วยงานได้มากและยาวนานท่ีสุดท่ีหน่วยงานต้องการ ดังน้ัน การ
บริหารงานบุคลากรจึงเป็นรากฐานอันสําคัญย่ิงต่อการบริหารงานในหน่วยงาน หรือองค์การผู้นําหรือผู้บริหารจึงควร
สร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีอยู่เสมองานจึงจะสําเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ หรือ
เป้าหมายท่ีวางไว้ ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคัญ เน่ืองจากเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นผู้ใช้ และควบคุมทรัพยากร
อื่นๆ ถ้าทรัพยากรมนุษย์ มีคุณภาพ จะทําให้การใช้ทรัพยากรอื่นๆ เป็นไปอย่างคุ้มค่า การท่ีผู้บังคับบัญชาจะเข้าใจ
พฤติกรรมของบุคคลจะต้องวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะตัวหรือเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลว่า มีความต้องการและ
แรงจูงใจส่วนบุคคลอะไรบ้าง รวมท้ังวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในท่ีปฏิบัติงานท้ังกายภาพ และสังคมส่ิงแวดล้อม ส่ิง
เหล่าน้ีประกอบกันเป็นสาเหตุของพฤติกรรมท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงานซ่ึงจะส่งผลให้ได้ผลงานออกมาน้ันมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญ และจําเป็นย่ิงกว่าทรัพยากรอ่ืน ๆ แม้จะมีความพร้อมด้าน
งบประมาณ และด้านอ่ืน ๆ แต่ถ้าขาดบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานก็ขาดประสิทธิผล ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องการผู้บังคับบัญชาท่ีไม่เพียงแต่ต้องการให้
งานสําเร็จเท่าน้ันแต่ต้องการผู้บังคับบัญชาท่ีมีวิธีการท่ีจะทําให้งานแล้วเสร็จในลักษณะท่ีผู้ใต้บังคับบัญชามีความพึง
พอใจ และมีความสุขเป็นการส่วนตัวในการปฏิบัติงาน 
  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจที่จะศึกษาถึงขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ดูราแพค 
จํากัด ว่าจะมีขวัญและกําลังใจอยู่ในระดับใด เพ่ือให้ผู้บริหารปรับเปล่ียนแนวทางในการดําเนินการธุรกิจขององค์การ
ใหม่ และรองรับต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นน้ัน เพ่ือนําพาองค์การก้าวไปสู่เป้าหมายความ สําเร็จที่คาดหวังไว้ใน
อนาคต ในกาปฏิบัติงานนอกจากจะมีระเบียบวินัย แล้วยังจําเป็นต้องมีการควบคุมและดูแล ให้บุคคลปฏิบัติงานสําเร็จ
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ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ และส่ิงสําคัญอย่างหน่ึงก็คือ ความสุขทางกายความสบายทางใจในการปฏิบัติงานซ่ึงความรู้สึก
ดังกล่าวจะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ อย่าง มาเป็นตัวกําหนดหรือเป็นพลังผลักดันให้บุคคลเกิดความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเพราะขวัญและกําลังใจท่ีดีจะเป็นตัวกําหนด หรือเป็นพลังผลักดันในการปฏิบัติงานถ้า
บุคคลมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีดีย่อมส่งผลต่อผลผลิต และความสําเร็จของงาน จึงจําเป็นท่ีผู้บริหารจะต้อง
เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ เพราะถ้าการบํารุงขวัญและกําลังใจท่ีดีจะทําให้มีการสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้แก่
องค์การ จึงต้องมีการเสริมสร้างขวัญ และบํารุงขวัญกําลังใจของพนักงาน และส่งผลไปถึงประสิทธิภาพของงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ เพ่ือรักษาเสถียรภาพของผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงตามความต้องการ และการ
ดําเนินงานเป็นไปตามทิศทางท่ีตั้งเอาไว้ได้เต็มประสิทธิภาพ 
  การศึกษาเรื่องขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือวิเคราะห์ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ของ
พนักงาน ในองค์การว่าอยู่ระดับใด เพ่ือหาแนวทางในการดําเนินการและปรับปรุงขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานให้
เกิดแก่พนักงาน เพราะขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานจะเป็นแรงจูงใจ เป็นการชักนําให้บุคคลปฏิบัติงาน เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยใช้ส่ิงจูงใจเพ่ือช่วยให้บุคคลมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานให้ความร่วมมือและ
บรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน เพื่อจะหาแนวทางในการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน หรือ ผู้ร่วมงานจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงเพราะการท่ีผู้ปฏิบัติงานในองค์การต่างๆ มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตาม กําลังสติปัญญา กําลัง
ความสามารถในการปฏิบัติ และยังทําให้เกิด ความมีระเบียบวินัย ส่งผลทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความภาคภูมิใจในฐานะเป็น
ส่วนหน่ึงขององค์การซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ผู้บริหารจะต้องสร้าง
แรงจูงใจถ้าพนักงานมีขวัญและกําลังใจท่ีดีย่อมจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ดูราแพคจํากัด อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตาม สถานภาพส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
  ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล แตกต่างกัน 
 
 ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือพนักงานท่ีปฏิบัติงานของบริษัท ดูราแพค จํากัด อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํานวน 190 คน (ข้อมูล : แผนกบุคคล บริษัท ดูราแพค จํากัด อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันท่ี 
6 มกราคม 2557) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p. 
608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 127 คน 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม ท่ีสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้ 
  1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ 
  2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี แบบสอบถามมี 
2 ส่วน คือ 
   2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ แผนก อายุงาน รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 
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   2.2 ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา การมอบหมายงาน การจัดสภาพการปฏิบัติงาน ระบบการวัดผลสําเร็จในงาน โอกาสแสดงความคิดเห็น 
การให้บําเหน็จรางวัลและการลงโทษ จํานวน 29 ข้อ 
  3. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูล
มาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบัค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.957 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก พนักงานท่ีปฏิบัติงานของบริษัท ดูราแพคจํากัด อําเภอ 
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 127 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืนมา 127 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
100.00 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
  2. วิเคราะห์ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) 
  3. เปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
  4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนน ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
 สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของพนักงาน ต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
ดูราแพค จํากัด อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสรุปได้ดังน้ี 
  1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.91 อายุ 25-34 ปี ร้อยละ 39.37 รองลงมา ต่ํากว่า 
25 ปี ร้อยละ 25.98 ระดับการศึกษา ต่ํากว่า ปวช. / ม.6  ร้อยละ 50.39 รองลงมา ปวช. / ม.6 ร้อยละ 29.92 
สถานภาพ สมรส ร้อยละ 62.99 รองลงมา โสด ร้อยละ 30.71 แผนก บรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 51.97 รองลงมา ฝ่ายผลิต 
ร้อยละ 35.43 อายุงาน 2-4 ปี ร้อยละ 35.43 รองลงมา ต่ํากว่า 2 ปี ร้อยละ 33.86 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-
15,000 บาท ร้อยละ 52.76 รองลงมา 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 25.98 
  2. วิเคราะห์ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
   พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.58) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.54-3.79) ทุกรายการ คือ 
    1. เข้าใจซ่ึงกันและกัน 
    2. ความสัมพันธ์อันดีกับลูกน้อง 
    3. ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีชีวิตชีวา 
    4. ผู้บังคับบัญชาวางตัวเป็นกลาง 
    5. บรรยากาศการปฏิบัติงานดี 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 33 

   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชายและเพศหญิง อายุ 25-34 ปี และ มากกว่า 45 ปี ระดับการศึกษา 
ปวส. / อนุปริญญา และปริญญาตรี / สูงกว่า สถานภาพ โสด และหม้าย/หย่าร้าง แผนก ฝ่ายผลิต และบรรจุภัณฑ์ อายุ
งาน มากกว่า 7 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท 
   การมอบหมายงาน พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.50-3.95) ทุกรายการ 5 อันดับแรก คือ 
    1. ปฏิบัติงานด้วยความพอใจ 
    2. มีความสุขกับงาน 
    3. การมอบหมายงานเป็นที่ถูกใจ 
    4. งานเหมาะสมกับบุคลิกภาพ 
    5. งานเหมาะสมกับความถนัด  
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน เพศชาย อายุ 25-34 ปี 35-45 ปี และ มากกว่า 45 ปี ระดับการศึกษาปวช. 
/ ม. 6  ปวส. / อนุปริญญา และปริญญาตรี / สูงกว่า สถานภาพ สมรส และหม้าย/หย่าร้าง แผนก ฝ่ายผลิต และบรรจุ
ภัณฑ์ อายุงาน 5-7 ปี และมากกว่า 7 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาท 
   การจัดสภาพการปฏิบัติงาน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.61) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.50-3.88) จํานวน 4 รายการคือ 
    1. แสงสว่างเพียงพอ 
    2. อุณหภูมิพอเหมาะ 
    3. บรรยากาศในที่ทํางานเหมาะสม 
    4. สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ มากกว่า 45 ปี ระดับการศึกษา ต่ํากว่า ปวช. / 
ม. 6 สถานภาพ โสด และหม้าย/หย่าร้าง แผนก บรรจุภัณฑ์ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท 
   ระบบการวัดผลสําเร็จในงาน พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.53) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.50-3.78) จํานวน 3 รายการคือ 
    1. การสนับสนุนเงินเดือนท่ีสูงขึ้น 
    2. ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบมีวินัย เคร่งครัดเสมอภาค 
    3. การเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความเป็นธรรม 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ พนักงานเพศหญิง 
   โอกาสแสดงความคิดเห็น พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.56) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.65-3.69) จํานวน 3 รายการ คือ 
    1. ผู้บริหารนําความคิดเห็นไปพิจารณา 
    2. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับความคิดเห็น 
    3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดย ยึดประโยชน์ของบริษัท และพนักงานร่วมกัน 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ พนักงานเพศหญิง อายุ ตํ่ากว่า 25 ปี และ 35-45 ปี ระดับการศึกษา ต่ํากว่า ปวช. / 
ม. 6 สถานภาพ สมรส แผนก สํานักงาน อายุงาน ต่ํากว่า 2 ปี และ 2-4 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-15,000 บาท 
และ 15,001-20,000 บาท 
   การให้บําเหน็จรางวัลและการลงโทษ พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.41) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.59) จํานวน 1 รายการคือ ได้รับการชมเชยเมื่อมีผลสําเร็จของ
งาน 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ พนักงานเพศชาย ระดับการศึกษา ต่ํากว่า ปวช. / ม. 6 สถานภาพ สมรส แผนก ฝ่าย
ผลิต อายุงาน ต่ํากว่า 2 ปี และ 5-7 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท 
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  3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตาม 
สถานภาพส่วนบุคคล 
   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ พนักงาน จําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล พบว่า พนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ท่ีต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
แผนก ท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   พนักงานท่ีมี สถานภาพ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ความสัมพันธ์
อันดีกับลูกน้อง 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสัมพันธ์อันดีกับลูกน้อง พนักงานท่ีมี 
สถานภาพ โสด มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานที่มี สถานภาพ สมรส ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
   และพนักงานท่ีมี สถานภาพ สมรส มีความคิดเห็นแตกต่างกับ พนักงานท่ีมี สถานภาพ หม้าย/หย่าร้าง ท่ี
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   พนักงานที่มี อายุงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี
ชีวิตชีวา 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีชีวิตชีวา พนักงานท่ีมี 
อายุงาน มากกว่า 7 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมี อายุงาน ตํ่ากว่า 2 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01 และมีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมี อายุงาน 2-4 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   พนักงานท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความสัมพันธ์
อันดีกับลูกน้อง 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสัมพันธ์อันดีกับลูกน้อง พนักงาน ท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 
และพนักงานท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-15,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   และพนักงานท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็น แตกต่างกับพนักงาน ท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,000-15,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   การมอบหมายงาน พนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และ รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   พนักงานท่ีมี สถานภาพ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีความสุขกับงาน 
   พนักงานท่ีแผนกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีความสุขกับงาน 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความสุขกับงาน พนักงานท่ีมี สถานภาพโสด มี
ความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส และพนักงานที่มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   พนักงานที่ แผนกฝ่ายผลิต มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานที่แผนกตรวจสอบคุณภาพท่ีระดับ ความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
   และพนักงานท่ี แผนก ตรวจสอบคุณภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ี แผนก บรรจุภัณฑ์ ท่ีระดับ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และ มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ี แผนก สํานักงาน ท่ีระดับความมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 
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   การจัดสภาพการปฏิบัติงาน พนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อายุงาน และรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   พนักงานท่ี แผนก ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ แสงสว่างเพียงพอ 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย พนักงานท่ีแผนก 
ฝ่ายผลิต มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ี แผนก ตรวจสอบคุณภาพ และพนักงานท่ี แผนก สํานักงาน ท่ีระดับความ
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   พนักงานที่ แผนก ตรวจสอบคุณภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ี แผนก บรรจุภัณฑ์ และ
พนักงานท่ี แผนก สํานักงาน ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
   และพนักงานท่ี แผนก บรรจุภัณฑ์ มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ี แผนก สํานักงานท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แสงสว่างเพียงพอ พนักงานท่ี แผนก ฝ่ายผลิต มี
ความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ี แผนก ตรวจสอบคุณภาพ ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
   และพนักงานท่ี แผนก ตรวจสอบคุณภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ี แผนก บรรจุภัณฑ์ ท่ีระดับ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และแตกต่างกับพนักงานท่ี แผนก สํานักงาน ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ระบบการวัดผลสําเร็จในงาน พนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และแผนก ท่ีแตกต่างกัน โดยรวม 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   พนักงานท่ีมี สถานภาพ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ปฏิบัติงาน
ด้วยความเป็นระเบียบมีวินัย เคร่งครัด เสมอภาค 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบมีวินัย เคร่งครัด
เสมอภาค พนักงานท่ีมี สถานภาพ โสด มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมี สถานภาพสมรส ท่ีระดับ ความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   พนักงานท่ีมี อายุงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ปฏิบัติงานด้วยความเป็น
ระเบียบมีวินัย เคร่งครัด เสมอภาค 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานท่ีมี อายุงาน มากกว่า 7 ปี มีความคิดเห็น
แตกต่างกับพนักงานที่มีอายุงาน ต่ํากว่า 2 ปี และพนักงานท่ีมี อายุงาน 2-4 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
   พนักงานท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ปฏิบัติงาน
ด้วยความเป็นระเบียบมีวินัย เคร่งครัด เสมอภาค 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบมีวินัย เคร่งครัด 
เสมอภาค พนักงานท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานที่มี รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
   และพนักงานท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-15,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมี รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และแตกต่างกับพนักงานที่มี รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
   โอกาสแสดงความคิดเห็น พนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนก อายุงาน และรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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   พนักงานท่ีมี สถานภาพ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ เปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือผู้บริหารยอมรับฟังความ
คิดเห็น 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
พนักงานท่ีมี สถานภาพ โสด มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมี สถานภาพ สมรส ท่ีระดับความมีนัย สําคัญทางสถิติ 
0.01 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็น พนักงานท่ีมี 
สถานภาพ โสด มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานที่มี สถานภาพ สมรส ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
   การให้บําเหน็จรางวัลและการลงโทษ พนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนก และอายุงาน ท่ี
แตกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   พนักงานที่มี สถานภาพ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การลงโทษ
ผู้ปฏิบัติงาน ท่ีทําผิดวินัย อย่างเป็นธรรม 
   พนักงานท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ 
การลงโทษผู้ปฏิบัติงานท่ีทําผิดวินัยอย่างเป็นธรรม 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การลงโทษผู้ปฏิบัติงานท่ีทําผิดวินัยอย่างเป็นธรรม
พนักงานท่ีมีสถานภาพ สมรส มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมี สถานภาพ โสด และพนักงานท่ีมี สถานภาพ 
หม้าย/หย่าร้าง ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   และพนักงานท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมี รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และมีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานท่ีมี 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-15,000 บาท และพนักงานมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
 
 อภิปรายผล 
  การศึกษาเร่ือง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ดูราแพค จํากัด ได้ผลการวิจัยท่ี
สามารถนํามาอภิปรายผลดังน้ี 
  1. วิเคราะห์ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
   พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม อยู่ ในระดับมาก ( X = 
3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา การมอบหมายงาน การจัดสภาพการปฏิบัติงาน ระบบการวัดผลสําเร็จในงาน และโอกาสแสดงความ
คิดเห็น อยู่ในระดับมาก ( X = 3.66, 3.72, 3.61, 3.53 และ 3.56 ตามลําดับ) สําหรับการให้บําเหน็จรางวัลและ 
การลงโทษ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.41) ซ่ึงสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ โชติกา กันทะกัน (2552) ศึกษาเร่ือง 
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สยามไฮเทคพรีซีช่ันโปรดักส์ จํากัด ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม
พนักงาน บริษัท สยามไฮเทคพรีซีช่ันโปรดักส์ จํากัด  มีสภาพขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ซ่ึง
สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ รุ่งทิพย์ บุญจํารูญ (2552) ศึกษาเรื่อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคอีสานตอนล่าง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาคอีสานตอนล่าง โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก และ สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของประเสริฐ สุยอด (2551) ศึกษาเร่ือง ขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร และครูท่ีปฏิบัติงาน ในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 37 

ผลการวิจัย พบว่า ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
สุรินทร์ อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94, SD = 0.32) จากข้อ ค้นพบดังกล่าว แม้ว่า
ขวัญและกําลังใจเป็นส่ิงที่มองไม่เห็น แต่เราก็สามารถรู้สึกและ สังเกตได้ นอกจากนั้น ขวัญและกําลังใจยังเป็นส่ิงสําคัญท่ี
ผู้บริหารควรติดตามและรับรู้ เพราะขวัญและกําลังใจเป็นปัจจัยที่สําคัญ ท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จ หรือความล้มเหลวใน
การบริหารงานในองค์การได้ 
  2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตาม 
สถานภาพส่วนบุคคล 
   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ พนักงาน จําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล พบว่า พนักงานท่ีมี พนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนก อายุงาน และรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน ที่แตกต่างกัน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   พนักงานที่มีสถานภาพ ต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณา เป็นรายด้าน ดังน้ี 
   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ 
แผนก ท่ีแตกต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   พนักงานท่ีมี สถานภาพ อายุงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
   การมอบหมายงาน พนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่าง
กัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิพนธ์ ประสารการ (2551) ศึกษาเร่ือง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
อ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวม ครูท่ีมีเพศ และอายุแตกต่างกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และครูท่ีมี
สถานภาพสมรสต่างกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จากข้อค้นพบดังกล่าว นอกจากจะให้
ความสําคัญ กับการมีส่วนร่วมแล้ว ยังเน้นให้ทุกคนรู้จักปรับปรุงงานของตนเองเป็นหลัก เพราะผู้ปฏิบัติย่อมรู้ดี ว่าปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานคืออะไร และจะแก้ไขได้อย่างไร โดยเร่ิมจากการสังเกตจากปัจจัยต่างๆ ท่ีมีเข้ามามีผลต่อ
การปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
   พนักงานท่ีมีสถานภาพ แผนก ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   การจัดสภาพการปฏิบัติงาน พนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อายุงาน และรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   พนักงานท่ี แผนก ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   ระบบการวัดผลสําเร็จในงาน พนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และแผนก ที่แตกต่างกัน โดยรวม 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   พนักงานท่ีมี สถานภาพ อายุงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดบั 
   ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ โชติกา กันทะกัน (2552) ศึกษาเร่ืองขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท สยามไฮเทคพรีซีช่ันโปรดักส์จํากัด ผลการวิจัยพบว่าพนักงาน ท่ีมีระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
และอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 
   โอกาสแสดงความคิดเห็น พนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนก อายุงาน และรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน ที่แตกต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   พนักงานท่ีมี สถานภาพ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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   การให้บําเหน็จรางวัลและการลงโทษ พนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนก และอายุงาน ท่ี
แตกต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   พนักงานที่มี สถานภาพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัย สําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
   1.1 ผู้บริหารควรพิจารณาและปรับปรุง ด้านระบบการวัดผลสําเร็จในงานจากผลการวิจัยพบว่า การเล่ือน
ตําแหน่งตามความรู้ความสามารถ ยังขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ทําให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่า มีการเลือกปฏิบัติ มีการใช้
ระบบพวกพ้องและระบบอุปถัมภ์ ซ่ึงอาจทําให้ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตกตํ่า 
   1.2 ผู้บริหารควรพิจารณาและปรับปรุง ด้านเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยเปิดโอกาสให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็น ควรให้ความสําคัญต่อข้อเสนอแนะ 
ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงานท่ีปฏิบัติ 
   1.3 ผู้บริหารควรพิจารณาและปรับปรุง มีระบบประเมินผลงานท่ีเป็นธรรมการประเมินผลงาน ต้องกระทํา
ด้วยความสุจริตใจ และต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน การบริหารงานควร
หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าท่ีการงานหรืออาจคุกคามและสร้าง
ความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 
   1.4 ผู้บริหาร ควรพิจารณาการปรับปรุง ด้านการจัดสภาพการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดบริเวณท่ีปฏิบัติงาน
ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน มีวัสดุอุปกรณ์ส่ิงอํานวยความสะดวก และมีแสงสว่างเพียงพอท่ีใช้ใน 
การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมจะทําให้พนักงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และจะทําให้พนักงานมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น 
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรศึกษาถึงแนวทางในการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
ดูราแพค จํากัด 
   2.2 ควรทําการศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ดูราแพค จํากัด 
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การตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกคา้บริษัท พรชัยวัสดุภัณฑ์ จํากัด* 
Purchase Decision on the Construction Materials of Customer’s  

at Pornchai Material Co., Ltd. 
 
                    นางศศิภา  จินดาศักดิ์ชัย** 

       Mrs. Sasipa  Jindasakchai 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้าบริษัท พรชัยวัสดุภัณฑ์ จํากัด 2) 
เปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้าบริษัท พรชัยวัสดุภัณฑ์ จํากัด จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการบริษัท พรชัยวัสดุภัณฑ์ จํากัด จํานวน 217 คน ได้มาด้วยวิธีการกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่น .95
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติ
ทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) การตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้าบริษัท พรชัยวัสดุภัณฑ์ จํากัด ในภาพรวมและ
รายด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมทางตลาด 
และด้านการจัดจําหน่าย 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้า ในภาพรวมจําแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้าท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และ
กลุ่มลูกค้า พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ลูกค้าท่ีมีอายุ
ต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างด้านราคา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และกลุ่มลูกค้าต่างกัน 
มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างจากการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study the purchase decision on construction 
materials of customer’s at Pronchai Material Co., Ltd., 2) compare their purchase decision based on 
personal information. The sample included 217 people. Using sizing samples of Krejcie and Morgan. 
The questionnaire was used as a research tool. Is the probability was 0.95. Data were analyzed by 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The results of this research indicated: 1) overall of purchase decision of customer is at high 
level. When considered the mean score in each aspect from high to low score levels are products, 
price, promotion and selling. 2) comparison on mean score of purchase decision by gender, age, 
marital status, education-level, salary, occupation and customer’s group have no significant 
differences. When considered in each aspect on the different age it was found that they were 
significantly different on price at .05 level meanwhile different customer’s group shown the 
significantly different result on the promotion aspect at .05 
 
 
 
 
                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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ความนํา 
 การประกอบการค้าวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยเริ่มต้นจากร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
แบบด้ังเดิมท่ีมีขนาดเล็กมีลักษณะเป็นตึกแถวอยู่ในย่านชุมชน และชานเมืองรอบนอก โดยมีการจําหน่ายสินค้าไม่กี่ชนิด 
มีข้อจํากัดในการเลือกซ้ือสินค้า เน่ืองจากรูปแบบของการจัดเรียงสินค้าไม่เป็นหมวดหมู่และกระจัดกระจาย ไม่มีป้าย
แสดงประเภทของสินค้าและราคา ทําให้ลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจในคุณภาพและราคาของสินค้า ปีพ.ศ. 2538 รูปแบบ
ของการค้าวัสดุก่อสร้างแบบครบวงจรได้เร่ิมเข้ามาในประเทศไทยเป็นคร้ังแรก ขณะน้ันมีกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่
ภายในประเทศเข้ามาเปิดดําเนินการจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง เพ่ือชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกับคู่แข่งจากต่างชาติ
เช่นเดียวกัน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2554) ซ่ึงเป็นช่วงที่ภาวการณ์ของธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์มีการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว มีการขยายสาขาและตัวแทนจําหน่ายไปตามภูมิภาคต่างๆ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจท่ีอยู่อาศัย 
ซ่ึงยังคงมีแนวโน้มเติบโตและมีความต้องการในการใช้วัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านเพิ่มสูงขึ้น ทําให้ลักษณะของร้าน
วัสดุก่อสร้างแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกคือ ร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ กลุ่มท่ีสอง คือ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบ
ดั้งเดิม โดยร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ จะเป็นร้านท่ีมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการให้เป็นแบบครบวงจร (One-Stop 
Shopping) โดยมีสินค้าจําหน่ายท่ีหลากหลายตั้งแต่สินค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์ หินแกรนิต 
กระเบื้อง ท่อนํ้า ไม้แปรรูป อิฐ หิน ปูน ทราย เป็นต้น จนกระท่ังเครื่องเรือนตกแต่งบ้าน เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และร้านค้าวัสดุ
ก่อสร้างสมัยใหม่อีกประเภทหน่ึงคือ ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ที่จําหน่ายสินค้าเฉพาะประเภท เช่น ร้านขาย
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์ เป็นต้น (เกยูร ใยบัวกล่ิน, 2552, หน้า 8) ส่วนร้านวัสดุก่อสร้างแบบด้ังเดิมน้ันจะ
เป็นร้านวัสดุก่อสร้างท่ีมีขนาดเล็กถึงปานกลาง ตั้งอยู่ในเขตเมืองหรือชุมชน โดยสินค้าที่จําหน่ายภายในร้านจะมีน้อย
และไม่มีความหลากหลายของสินค้าและบริการ มีลักษณะการจัดร้านแบบง่าย การจัดร้านจะคํานึงถึงความสะดวก
มากกว่าความเป็นระเบียบและความสวยงาม สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าหลักๆ ท่ีจําเป็นต่อคนในท้องถิ่นหรือละแวก
ใกล้เคียง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้แปรรูป เป็นต้น และวัสดุก่อสร้างที่คนในละแวกน้ันเลือกซ้ือและเลือกใช้เป็นประจํา 
หรือบางที หากสินค้าท่ีลูกค้าต้องการในขณะน้ันไม่มีก็จะมีการจัดหามาจําหน่ายตามความต้องการของลูกค้าได้ (มยุรี 
จักรกระวาฬ, 2551, หน้า 10) ฉะนั้น จึงทําให้ร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ มีความได้เปรียบร้านวัสดุก่อสร้างแบบด้ังเดิม
อย่างมาก คือ มีเงินทุนมาก มีความชํานาญในด้านการบริหาร และการจัดการ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ
บริหารกิจการท่ีมีสาขาจํานวนมาก มีอํานาจต่อรองกับชัพพลายเออร์ (Supplier) นําไปสู่การเกิดการประหยัดต่อขนาด 
(Economy of scale) ทําให้ได้ต้นทุนตํ่าและขายสินค้าในราคาถูกกว่าร้านวัสดุก่อสร้างแบบด้ังเดิมได้ (ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย, 2554) 
 ดังน้ันในปัจจุบันตลาดค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนับได้ว่าเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขันสูง ส่วน
หน่ึงเน่ืองมาจากการพัฒนารูปแบบร้านค้าและการขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์
ตกแต่งบ้านรูปแบบใหม่ ท่ีมีการกระจายสาขาไปตามพื้นท่ีต่างๆ ท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดผู้ประกอบการรายใหญ่มี
การทําแคมเปญการตลาดอย่างหนักโดยผ่านส่ือโฆษณาในรูปแบบต่างๆ นอกจากน้ียังมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไป และความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทําให้เกิดการพัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดมากมายและง่าย
ต่อการนํามาใช้ของผู้บริโภค ทําให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มนิยมตกแต่งและปรับปรุงบ้านด้วยตนเองมากขึ้นหรือมีพฤติกรรม
แบบ Do It Yourself มากข้ึน 
 จากสถานการณ์ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้าบริษัท 
พรชัยวัสดุภัณฑ์ จํากัด เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับตัวและพัฒนาธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบด้ังเดิม เน่ืองจาก
เห็นได้ชัดเจนว่าการแข่งขันของธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างมีการแข่งขันสูง จากกระแสการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจค้าวัสดุ
ก่อสร้างสมัยใหม่ เพ่ือผู้ประกอบการร้านวัสดุก่อสร้างแบบด้ังเดิมท่ีมีอยู่ในตลาด จะได้นําไปเป็นแนวทางในการวางแผน
และพัฒนากิจการของผู้ประกอบการร้านวัสดุก่อสร้างแบบด้ังเดิมให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด และสามารถแข่งขันกับธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ได้ พร้อมท้ังความอยู่รอดและสามารถ
ปรับตัวได้ทันตามสภาพการแข่งขันท่ีรุนแรงของธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้างในปัจจุบัน 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 41 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้าบริษัท พรชัยวัสดุภัณฑ์ จํากัด 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้าบริษัท พรชัยวัสดุภัณฑ์ จํากัด จําแนกตามลักษณะ
ส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 การตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้า บริษัท พรชัยวัสดุภัณฑ์ จํากัด จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคลแตกต่าง
กัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ บริษัท พรชัยวัสดุภัณฑ์ จํากัด จํานวนท้ังส้ิน 500 คน 
(ท่ีมา : ข้อมูลจํานวนลูกค้าของ บริษัท พรชัยวัสดุภัณฑ์ จํากัด พฤษภาคม 2556) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience sampling) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p. 608)  ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 217 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้ 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังนี้ 
 2. การจัดทําโครงสร้างแบบสอบถาม ให้มีเนื้อหาท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ีแบบสอบถามมี 2 
ส่วน คือ 
 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน และกลุ่มลูกค้า 
 2.2 การตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้า บริษัท พรชัยวัสดุภัณฑ์ จํากัด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ ของ Likert จํานวน 24 ข้อ 
 3. แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม 
แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมย่ิงข้ึน 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูล
ดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.783 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการของบริษัท พรชัยวัสดุภัณฑ์ จํากัดท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 217 คน ได้แบบสอบถามคืนมา จํานวน 217 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้า บริษัท พรชัยวัสดุภัณฑ์ จํากัด โดยใช้
ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
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 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้าบริษัท พรชัยวัสดุภัณฑ์ 
จํากัด ของลูกค้า จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. การเปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้า 
บริษัท พรชัยวัสดุภัณฑ์ จํากัด ของลูกค้า จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant Difference 
(LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้า บริษัท พรชัยวัสดุภัณฑ์ จํากัด สามารถสรุปได้
ดังน้ี 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 มีอายุมากกว่า 30 ปี จํานวน 105 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.4 สถานภาพสมรส จํานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 มีระดับการศึกษา ม.3-ม.6 จํานวน 92 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.4 รายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่างต่ํากว่า 10,000 บาท จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 มีอาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 โดยมีกลุ่มลูกค้ารับเหมา จํานวน 106 ราย คิดเป็นร้อยละ 
48.8 
 2. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้าบริษัท พรชัยวัสดุภัณฑ์ จํากัด 
   ลูกค้ามีระดับการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.89) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีระดับการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.05) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.75-4.91) จํานวน 3 รายการ คือ 
   1. มีปริมาณสินค้าเพียงพอกับความต้องการ 
   2. สินค้ามีความหลากหลาย 
   3. มีสินค้าท่ีทันสมัยมาวางจําหน่าย 
  อยู่ในระดับมาก ( X = 3.45) จํานวน 1 รายการ คือ 
   1. การรับประกันและรับคืนสินค้า  
  นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านราคา ลูกค้ามีระดับการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้าง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.99) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.38-4.29) จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. ผู้จําหน่ายมีส่วนลดพิเศษให้ในกรณีท่ีซ้ือสินค้าเป็นจํานวนมากๆ ( X = 4.38) 
   2. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า ( X = 4.29) 
  อยู่ในระดับมาก ( X = 3.97-4.08) จํานวน 3 รายการ คือ 
   1. มีระบบการให้สินเช่ือแก่ลูกค้า 
   2. มีความชัดเจนในราคาสินค้า เช่น ป้ายบอกราคา 
   3. ราคาสินค้ายุติธรรมกับลูกค้า 
  นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านการจัดจําหน่าย ลูกค้ามีระดับการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้าง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.68) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.48-4.14) จํานวน 5 รายการ คือ 
   1. มีสถานที่จอดรถสําหรับลูกค้า 
   2. ทําเลท่ีตั้งของร้านหาง่าย ติดถนน 
   3. มีการจัดตกแต่งหน้าร้าน 
   4. มีการจัดหมวดหมู่สินค้าในการเดินเลือกซ้ือ 
   5. ร้านค้ามีความสะอาด ปลอดภัย 
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  นอกน้ันอยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านการส่งเสริมทางตลาด ลูกค้ามีระดับการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้าง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 
3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 4.26-4.81) จํานวน 4 รายการ คือ 
   1. มีการจัดส่งสินค้าท่ีรวดเร็ว และถูกต้อง 
   2. พนักงานขายมีความเอาใจใส่ลูกค้าและตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ 
   3. มีพนักงานขายแนะนําข้อมูลสินค้า 
   4. พนักงานขายมีบุคลิกดีและน่าเช่ือถือ  
  อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.62) จํานวน 1 รายการ คือ 
   1. มีการลด แลก แจก แถม 
  นอกน้ันอยู่ในระดับน้อย 
 3. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้า จําแนกตามลักษณะส่วน
บุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้า จําแนกตามลักษณะส่วน
บุคคล พบว่า 
  3.1 ลูกค้าท่ีมีเพศต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้าง ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ี 
   ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 4 
รายการ คือ สินค้ามีความหลากหลาย มีสินค้าตัวอย่างให้เลือกดูได้ การรับประกันและรับคืนสินค้า และมีปริมาณสินค้า
เพียงพอกับความต้องการ 
   ด้านราคา ลูกค้ามีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 3 รายการ 
คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า ราคาสินค้ายุติธรรมกับลูกค้า และมีความชัดเจนในราคาสินค้า เช่น ป้ายบอก
ราคา 
   ด้านการจัดจําหน่าย ลูกค้ามีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 
2 รายการ คือ ร้านค้ามีความสะอาด ปลอดภัย และสามารถส่ังซ้ือทางโทรศัพท์ได้ 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
จํานวน 1 รายการ คือ มีการลด แลก แจก แถม 
  3.2 ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้าง ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ี 
   ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 1 
รายการ คือ สินค้ามีความหลากหลาย 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สินค้ามีความหลากหลาย ลูกค้าท่ีมี อายุตํ่า
กว่า 20 ปี มีการตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมี อายุ 26-30 ปี และมากกว่า 30 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 และลูกค้าที่มี อายุ 20-25 ปี มีการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกับลูกค้าที่มี อายุ ต่ํากว่า 20 ปี 26-30 ปี และมากกว่า 30 
ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านราคา ลูกค้ามีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติ จํานวน 2 รายการ 
คือ ราคาสินค้ายุติธรรมกับลูกค้า และมีการต่อรองราคาสินค้าได้ 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ราคาสินค้ายุติธรรมกับลูกค้า ลูกค้าท่ีมี อายุตํ่า
กว่า 20 ปี มีการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกับลูกค้าท่ีมี อายุ 20-25 ปี, 26-30 ปี และมากกว่า 30 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมี อายุ 26-30 ปี มีการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมี อายุมากกว่า 30 ปี ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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    เรื่องมีการต่อรองราคาสินค้าได้ พบว่า ลูกค้าที่มี อายุต่ํากว่า 20 ปี มีการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกับลูกค้า
ท่ีมี อายุ 20-25 ปี, 26-30 ปี และมากกว่า 30 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าที่มี อายุ 20-25 ปี มี
การตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมี อายุ 26-30 ปี และมากกว่า 30 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
   ด้านการจัดจําหน่าย ลูกค้ามีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 
1 รายการ คือ มีการจัดหมวดหมู่สินค้าในการเดินเลือกซ้ือ 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดหมวดหมู่สินค้าในการเดินเลือกซ้ือ 
ลูกค้าท่ีมี อายุ 20-25 ปี มีการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกับลูกค้าท่ีมี อายุต่ํากว่า 20 ปี และมากกว่า 30 ปี ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมี อายุ 26-30 ปี มีการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมี อายุตํ่ากว่า 20 ปี อายุ 
20-25 ปี และมากกว่า 30 ปี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้าท่ีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้าง โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3.3 ลูกค้าท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้าง ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ี 
   ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 1 
รายการ คือ มีสินค้าท่ีทันสมัยมาวางจําหน่าย 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีสินค้าท่ีทันสมัยมาวางจําหน่าย ลูกค้าท่ีมี 
สถานภาพ โสด สมรส และสถานภาพ หย่า/ร้าง มีการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านราคา ลูกค้ามีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 2รายการ 
คือ มีความชัดเจนในราคาสินค้า เช่น ป้ายบอกราคาและมีการต่อรองราคาสินค้าได้ 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความชัดเจนในราคาสินค้า เช่น ป้ายบอก
ราคา ลูกค้าท่ีมี สถานภาพ โสด มีการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกับลูกค้าท่ีมี สถานภาพ สมรส ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมี สถานภาพ หย่า/ร้าง มีการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมี สถานภาพ โสด และสถานภาพ
สมรส ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   เรื่องมีการต่อรองราคาสินค้าได้ พบว่า ลูกค้าท่ีมี สถานภาพ โสด มีการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกับลูกค้าท่ีมี 
สถานภาพ สมรส ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมี สถานภาพ หย่า/ร้าง มี 
การตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมี สถานภาพ โสด และสถานภาพสมรส ท่ีระดับความมนัียสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านการจัดจําหน่าย ลูกค้าท่ีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้าง โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้าท่ีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้าง โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3.4 ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้าง ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ี 
   ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 2 
รายการ คือ มีสินค้าท่ีมีตราย่ีห้อเป็นท่ียอมรับ และการรับประกันและรับคืนสินค้า 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีสินค้าที่มีตรายี่ห้อเป็นท่ียอมรับ ลูกค้าท่ีมี
ระดับการศึกษา ม.3 - ม.6 มีการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา ปวช. - ปวส. และปริญญาตรี ท่ีระดับ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกับลูกค้าท่ีมี
ระดับการศึกษา ปวช. - ปวส. และปริญญาตรี ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   เรื่องการรับประกันและรับคืนสินค้า ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา ม.3 - ม.6 มีการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่าง
กับลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา ปวช. - ปวส. และปริญญาตรี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมี ระดับ
การศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกับลูกค้าท่ีมี ระดับการศึกษา ม.3 - ม.6  ปวช. - ปวส. และ
ปริญญาตรี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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   ด้านราคา ลูกค้ามีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 2 รายการ 
คือ มีความชัดเจนในราคาสินค้า เช่น ป้ายบอกราคา และมีการต่อรองราคาสินค้าได้ 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความชัดเจนในราคาสินค้า เช่น ป้ายบอก
ราคา ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา ม.3 - ม.6 มีการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา ปวช. - ปวส. และ
ปริญญาตรี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี มี 
การตัดสินใจซ้ือแตกต่างกับลูกค้าที่มีระดับการศึกษา ม.3 - ม.6, ปวช. - ปวส. และปริญญาตรี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 
   เร่ืองมีการต่อรองราคาสินค้าได้ ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา ม.3 - ม.6 มีการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับ
ลูกค้าที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา ปวช. - ปวส. 
มีการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา ม.3 - ม.6  ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีระดับ
การศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านการจัดจําหน่าย ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้าง โดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
จํานวน 2 รายการ คือ มีการลด แลก แจก แถม และการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ ใบปลิวฯ 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการลด แลก แจก แถม ลูกค้าท่ีมีระดับ
การศึกษา ม.3 - ม.6 มีการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา ปวช. - ปวส. ปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าที่มีระดับการศึกษา ปวช. - ปวส. มีการตัดสินใจซ้ือไม่
แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
   เร่ืองการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ ใบปลิวฯ ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา ม.3 - ม.6 มี 
การตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับลูกค้าที่มีระดับการศึกษา ปวช. - ปวส. และปริญญาตรี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 และลูกค้าที่มีระดับการศึกษา ปวช. - ปวส. มีการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญา
ตรี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกับ
ลูกค้าที่มีระดับการศึกษา ปวช. - ปวส. และสูงกว่าปริญญาตรี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  3.5 ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้าง ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนี ้
   ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 1 
รายการ คือ มีสินค้าท่ีมีตราย่ีห้อเป็นท่ียอมรับ 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีสินค้าท่ีมีตรายี่ห้อเป็นท่ียอมรับ ลูกค้าท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท มีการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-
20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,000-20,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท, 20,001-30,000 
บาท และมากกว่า 30,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท มีการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านราคา ลูกค้ามีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 2 รายการ 
คือ มีความชัดเจนในราคาสินค้า เช่น ป้ายบอกราคา 
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   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความชัดเจนในราคาสินค้า เช่น ป้ายบอก
ราคา ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท มีการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,000-20,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท มีการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท ท่ี
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีการตัดสินใจซ้ือ
แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 
   ด้านการจัดจําหน่าย ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
จํานวน 2 รายการ คือ มีการจัดส่งสินค้าท่ีรวดเร็ว และถูกต้อง และการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ ใบปลิวฯ 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดส่งสินค้าท่ีรวดเร็ว และถูกต้อง ลูกค้า
ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท มีการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกับลูกค้าท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-
20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํา
กว่า 10,000 บาท มีการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท มีการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับลูกค้า
ท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน มากกว่า 30,000 บาท มีการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท และ 
20,001-30,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   เรื่องการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ ใบปลิวฯ ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 
บาท มีการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท และ
มากกว่า 30,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท
มีการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับลูกค้าท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ท่ีระดับ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับ
ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  3.6 ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้าง ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุกรายด้าน 
  3.7 ลูกค้าท่ีมีกลุ่มลูกค้าต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้าง ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ี 
   ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 1 
รายการ คือ การรับประกันและรับคืนสินค้า 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การรับประกันและรับคืนสินค้า กลุ่มลูกค้า
รับเหมา มีการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับ กลุ่มลูกค้าราชการ ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และกลุ่มลูกค้าราย
ย่อย มีการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกับ กลุ่มลูกค้าราชการ และกลุ่มลูกค้ารับเหมา ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านราคา ลูกค้ามีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 2 รายการ 
คือ มีความชัดเจนในราคาสินค้า เช่น ป้ายบอกราคา และมีระบบการให้สินเช่ือแก่ลูกค้า 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความชัดเจนในราคาสินค้า เช่น ป้ายบอก
ราคา กลุ่มลูกค้าราชการ มีการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับ กลุ่มลูกค้ารับเหมา และกลุ่มลูกค้ารายย่อย ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และกลุ่มลูกค้ารับเหมา มีการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกับ กลุ่มลูกค้ารายย่อย ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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   เรื่องมีระบบการให้สินเช่ือแก่ลูกค้า กลุ่มลูกค้าราชการ มีการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกับ กลุ่มลูกค้า
รับเหมา และกลุ่มลูกค้ารายย่อย ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และกลุ่มลูกค้ารับเหมา มีการตัดสินใจซ้ือไม่
แตกต่างกับ กลุ่มลูกค้ารายย่อย ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านการจัดจําหน่าย ลูกค้ามีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 
1 รายการ คือ ร้านค้ามีความสะอาด ปลอดภัย 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ร้านค้ามีความสะอาด ปลอดภัย กลุ่มลูกค้า
ราชการ มีการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกับ กลุ่มลูกค้ารับเหมา ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และกลุ่มลูกค้าราย
ย่อย มีการตัดสินใจซ้ือไม่แตกต่างกับ กลุ่มลูกค้าราชการ และกลุ่มลูกค้า รับเหมาท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
จํานวน 1 รายการ คือ มีการลด แลก แจก แถม และมีการจัดส่งสินค้าท่ีรวดเร็ว และถูกต้อง 
   ความแตกต่างระหว่างคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการลด แลก แจก แถม กลุ่มลูกค้าราชการ มี
การตัดสินใจซ้ือแตกต่างกับ กลุ่มลูกค้ารับเหมา และกลุ่มลูกค้ารายย่อย ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และกลุ่ม
ลูกค้ารับเหมา มีการตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกับ กลุ่มลูกค้ารายย่อย ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   เร่ืองมีการจัดส่งสินค้าท่ีรวดเร็ว และถูกต้อง กลุ่มลูกค้าราชการ มีการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกับ กลุ่ม
ลูกค้ารับเหมา และกลุ่มลูกค้ารายย่อย ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และกลุ่มลูกค้ารับเหมา มีการตัดสินใจซ้ือ
ไม่แตกต่างกับ กลุ่มลูกค้ารายย่อย ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้าบริษัท พรชัยวัสดุภัณฑ์ จํากัด 
ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังน้ี 
 1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้าบริษัท พรชัยวัสดุภัณฑ์ จํากัด 
  ลูกค้ามีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้าง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ลูกค้ามีการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมทางตลาด ด้าน
การจัดจําหน่าย ( X = 4.05, 3.99, 3.83 และ3.68 ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของ สิทธา เจียม
พานทอง (2551, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านวัสดุก่อสร้างของ
ลูกค้าในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมากในแต่ละด้านดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสินค้าท่ีมีปัญหา ปัจจัยด้านราคา 
ได้แก่ การกําหนดราคา มีความเป็นมาตรฐาน มีราคาให้เลือกตามคุณภาพสินค้า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ได้แก่ บรรยากาศภายในร้านดี สะดวกสบายเป็นกันเอง ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์
ดี และสอดคล้องกับวัชรินทร์ กิติพฤฒิพันธ์ุ (2551, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ 
การตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างท่ีร้านค้าสมัยใหม่ของผู้บริโภคในอําเภอเมืองสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมาก คือปัจจัยด้านราคา ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ดังน้ี 
  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ความ
รับผิดชอบต่อสินค้าท่ีมีปัญหา รองลงมาคือ ความทันสมัยของสินค้า และมาตรฐานของสินค้า 
  ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ กําหนด
ราคา มีความเป็นมาตรฐาน รองลงมาคือ มีราคาให้เลือกตามคุณภาพสินค้า และการต่อรองราคา 
  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ
แรกคือ ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์ รองลงมา คือ ความสะดวกในการเลือกซ้ือ และบรรยากาศภายในร้านดี 
สะดวกสบายเป็นกันเอง 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 48

  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ
แรกคือ ลูกค้าท่ีเป็นสมาชิกจะได้รับการบริการและเง่ือนไขพิเศษ รองลงมาคือ พนักงานให้ความรู้ในตัวสินค้า และ 
เง่ือนไขการรับเปล่ียน/คืนสินค้า 
 2. การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้าบริษัท พรชัยวัสดุภัณฑ์ จํากัด 
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้า บริษัท พรชัย
วัสดุภัณฑ์ จํากัด จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้าท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และกลุ่มลูกค้า ท่ีแตกต่างกัน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และกลุ่มลูกค้า
ท่ีต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุทัศน์ ทัศนานุตริยกุล (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองปัจจัยในการเลือกซ้ือ
วัสดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมกับร้านค้าปลีกแบบสมัยใหม่ของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า การ
วิเคราะห์โดยรวมลูกค้าให้ความสําคัญกับปัจจัยในการเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ซ่ึงด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  ลูกค้าที่มี อาชีพท่ีต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้าง โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 
  ด้านราคา ลูกค้าท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และกลุ่มลูกค้าท่ี
ต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุทัศน์ ทัศนานุตริยกุล (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองปัจจัยในการเลือกซ้ือ
วัสดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมกับร้านค้าปลีกแบบสมัยใหม่ของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า การ
วิเคราะห์โดยรวมลูกค้าให้ความสําคัญกับปัจจัยในการเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ซ่ึงด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  ลูกค้าที่มี อาชีพท่ีต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้าง โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 
  ด้านการจัดจําหน่าย ลูกค้าที่มี เพศ อายุ และกลุ่มลูกค้าท่ีต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้าง 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ลูกค้าท่ีมี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ มีระดับการตัดสินใจซ้ือวัสดุ
ก่อสร้าง โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปัทมา ต้ังต้นสกุลดี (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อ 
การตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าท่ีมี เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพสมรสท่ีต่างกัน มีปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือวัสดุ
ก่อสร้าง โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
  ด้านการส่งเสริมทางตลาด ลูกค้าที่มี เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และกลุ่มลูกค้าท่ีต่างกัน มี
ระดับการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้าง โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปัทมา ต้ังต้นสกุลดี (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อ 
การตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณา
เป็นรายปัจจัยพบว่า ลูกค้าท่ีมีเพศต่างกัน มีปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้าง ด้านกระบวนการ และด้านการ
ส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
  ลูกค้าที่มี อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ มีระดับการตัดสินใจซ้ือวัสดุก่อสร้าง โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จาการวิจัย 
  1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ร้านวัสดุก่อสร้างควรจัดให้มีสินค้าครบทุกวงจร ตั้งแต่ก่อสร้างถึงตกแต่ง ควรมีสินค้า
ตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสเลือกดูได้หลากหลาย 
  1.2 ด้านราคา ร้านวัสดุก่อสร้างควรมีการจัดต้ังราคาให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า เพ่ือสร้าง
ความยุติธรรมให้กับลูกค้า 
  1.3 ด้านการจัดจําหน่าย ร้านวัสดุก่อสร้างควรมีการบริการให้ลูกค้าสามารถส่ังซ้ือทางโทรศัพท์ได้ เพ่ือความ
สะดวกของลูกค้า 
  1.4 ด้านส่งเสริมการตลาด ร้านวัสดุก่อสร้างควรมีสร้างการส่งเสริมการตลาด จัดให้มีส่วนลด แลก แจก 
แถม เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเลือกซ้ือวัสดุก่อสร้างของลูกค้า 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการร้านค้าจําหน่ายวัสดุก่อสร้างด้านต่างๆ ท่ีส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ
ต่อลูกค้า เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างสมบูรณ์ 
  2.2 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพียงปัจจัยบางส่วน ผู้ท่ีสนใจควรศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลด้านอื่นๆ อีกท่ี
นอกเหนือจากผู้วิจัย เพ่ือหาความสัมพันธ์ว่าปัจจัยตัวใดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจแก่ลูกค้า หรือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ามากท่ีสุด 
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ความพงึพอใจต่อการเลอืกซื้อสินค้าในตลาดชิคาด้า อําเภอหวัหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์* 

The Satisfaction of Shopping at Cicada Market, Hua Hin, 
Prachuap Khiri Khan Province 

 
                     นายอดิสรณ์  พฤกษ์สดใส** 

       Mr. Adisorn  Prucksodsai 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า ของนักท่องเท่ียว จําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า ระหว่างวันศุกร์ – เสาร์ 
และอาทิตย์ จํานวน 364 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทําเลที่ต้ัง ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการอํานวยความ
สะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ด้านทําเลท่ีต้ัง นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านการอํานวยความสะดวก นักท่องเท่ียวมีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าใน ตลาดชิคาด้า อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความพึง
พอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักท่องเที่ยวท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส อาชีพ
ต่างกัน มีความพึงพอใจ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทําเลท่ีต้ัง ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการอํานวยความ
สะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักท่องเท่ียวท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจด้าน 
การส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความพึงพอใจ ด้านราคา ด้านทําเลท่ีตั้ง และด้านการอํานวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) study the satisfaction towards shopping at Cicada 
Market, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan, 2) compare the satisfaction towards shopping at the market 
Cicada destinations by personal factors. Sample included 364 tourists shopping at Cicada market on 
Fridays, Saturdays and Sundays. The instrument used was questionnaire. Data was collected by 
convenient sampling and analyzed by frequency, percentage, mean, Standard Deviation, t- test and 
analysis of variance. 
 The results revealed that: 1) tourists satisfied with shopping at Cicada Market, Hua Hin, 
Prachuap Khiri Khan. Satisfaction in products, price, location, promotion and facilities were overall at 
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a moderate level. Satisfactions in product and place were at high level while satisfactions in price, 
promotion and facilities were at moderate level; 2) the comparison of satisfaction toward shopping 
at Cicada Market showed that the satisfaction of tourists with different marital status, occupation and 
income were significantly different at the level of .01, and the satisfaction of tourists with different 
education level were statistically significance at the level of .05.  Satisfactory of tourists with different 
marital status and occupation in product, price, location, promotion and facilities differed at the 
statistical significance level of .01.  Moreover, satisfactory of tourists with different age in promotion 
differed at the significance level of .05, while tourists with the satisfaction of tourists with different 
education level in price, place and facilities differed at the statistical significance level of .05. 
 
ความนํา 
 กิจกรรมซ้ือขายแลกเปล่ียนดํารงอยู่ควบคู่กับสังคมมนุษย์มาช้านาน เพราะมนุษย์ไม่สามารถผลิตทุกอย่างได้
ด้วยตนเอง และบนพื้นฐานท่ีว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม ทําให้การซ้ือขายแลกเปล่ียนมีวิวัฒนาการไปเร่ือยๆ จากเดิมท่ีเป็น
เพียงการแลกเปล่ียนในชุมชน ไปสู่การแลกเปล่ียนในระดับท่ีสูงขึ้น ส่ิงท่ีนํามาซ้ือขายแลกเปล่ียนน้ันผูกพันกับ
ปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต และเป็นพ้ืนฐานของการดํารงสังคม ตลาดมีการพัฒนาไปตามการขยายตัวของสังคมเมือง
ในยุคสมัยต่างๆ ตลาดมิใช่เป็นเพียงสถานท่ีสําหรับดําเนินกิจกรรมซ้ือขายแลกเปล่ียนสินค้าเท่าน้ัน แต่ยังเป็นพ้ืนท่ีแห่ง
ชีวิตที่มีการพบปะสังสรรค์ของผู้คนในรูปแบบต่างๆ ท่ีน่าสนใจ หากปราศจากผู้คนท่ีเข้ามาทํากิจกรรมต่างๆ แล้ว พ้ืนท่ี
ตลาดก็เป็นเพียงสถานท่ีว่างเปล่าเท่าน้ัน ประเด็นท่ีน่าสนใจคือมีปัจจัยอะไรหรือกระบวนการอย่างไรในการทําให้พ้ืนท่ี
แห่งหน่ึงกลายเป็นพ้ืนท่ีท่ียอมรับของผู้คน ตลาดนับได้ว่าเป็นแหล่งท่ีใช้เพ่ือการส่ือสาร ประกาศ เผยแพร่ข่าวสารใน
ชุมชนและระหว่างประชาชนกับรัฐ และเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ของคนหลายวัย ทําให้เกิดการไปมาหาสู่ และมีการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
 การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้ังในด้านอัตราการเพ่ิมของประชากรโลกและพฤติกรรมของผู้บริโภคทุกกลุ่ม 
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นท่ีเป็นผู้นําในการรับเอาวัฒนธรรมจากทั่วโลก เช่น การแต่งกาย การบันเทิง หรือการรับประทาน
อาหารประเภทกินเร็ว เป็นต้น กลุ่มสตรีท่ีมีแนวโน้มออกไปทํางานนอกบ้านมากขึ้น และกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีอายุยืนยาวเพิ่ม
มากข้ึน ทําให้ความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ิมข้ึนอย่างมากมาย ความก้าวหน้าและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีก็มี
ส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของกลุ่มต่างๆ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีนอกจากเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วแล้ว ยังเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองและตลอดเวลา ทําให้บทบาทการตลาดได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และการแข่งขันท่ีทวีความรุนแรงและคู่แข่งขันที่มาจากทุกมุมโลกตลอดเวลา 
 ตลาดชิคาด้า เป็นสถานที่รวบรวมแหล่งสินค้า นานาชนิด หลากหลายประเภทท่ีมีความน่าสนใจหลายด้าน
ด้วยกัน และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในการซ้ือสินค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคหรือสินค้าบริโภค เป็นสินค้าท่ี
นักท่องเท่ียว (ไปเท่ียว) ซ้ือ และเกิดความประทับใจเพราะมีส่ิงท่ีมีคุณค่าด้านต่างๆ เช่น คุณค่าทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
และความเป็นอยู่ของประชาชน ทิวทัศน์ หรือทัศนีย์ภาพ สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจความประทับใจจากลมฟ้าอากาศ เป็น
ต้น สังเกตได้จากจํานวนร้านค้าท่ีมีอยู่เป็นจํานวนมากและจํานวนผู้มาใช้บริการ Cicada Market เปิดให้บริการทุกวัน
ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ (วันศุกร์ และเสาร์ ต้ังแต่ 16.00–23.00 น.วันอาทิตย์ 16.00–22.00 น.) ซ่ึงผู้บริโภคท่ีมาใช้
บริการมีท้ังคนในพ้ืนท่ีใกล้เคียงและคนต่างพ้ืนที่ แต่ยังมีบางอย่างท่ีควรได้รับการแก้ไข พัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัย
ตลอดเวลา และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า 
 ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึง ความพึงพอใจของต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ว่ามีอะไรท่ีสนับสนุนให้บุคคลเหล่าน้ัน ตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวและเลือกซ้ือสินค้าท่ีตลาดชิคาด้า 
และส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อการมาซ้ือสินค้า เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเป็นการสร้างความ
พึงพอใจแก่ลูกค้าได้มากท่ีสุด อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพความเป็นตลาดสถานท่ีท่องเท่ียว ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นําไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า ของนักท่องเที่ยว จําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า ของนักท่องเท่ียว จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้าระหว่างวันศุกร์ – 
เสาร์ และอาทิตย์ โดยเฉล่ียเดือนละ 3,500 คน (ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สํานักงานประจวบคีรีขันธ์, 
เมษายน 2557) 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า ระหว่างวันศุกร์ – เสาร์ และอาทิตย์ 
เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 346 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้ 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยครั้งน้ี 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี แบบสอบถาม
มี 2 ส่วน คือ 
  2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา  
อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน รวมท้ังหมดจํานวน 6 ข้อ 
  2.2 ความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านทําเลท่ีตั้ง ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการอํานวยความสะดวก ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 22 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยวิธีแบบสะดวก (Convenient sampling) ด้วยการ
ขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาซื้อสินค้าในตลาดชิคาด้า อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันศุกร์ – เสาร์ และอาทิตย์ จํานวน 346 คน และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยเก็บ
แบบสอบถามในช่วงวันท่ี 1 – 30 เมษายน 2557 ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 346 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส 
ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test  และ  LSD  
ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ความความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าใน ตลาดชิคาด้า ของ
นักท่องเท่ียว จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาด 
ชิคาด้า ของนักท่องเท่ียว จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล นักท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.20 อายุ 
25-40 ปี ร้อยละ 48.55 รองลงมาน้อยกว่า 25 ปี ร้อยละ 20.52 สถานภาพสมรส ร้อยละ 48.84 รองลงมาโสด ร้อยละ 
40.75 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 56.94 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 22.83 อาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน ร้อยละ 34.68 รองลงมาเจ้าของธุรกิจ ร้อยละ 18.50 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 
30.35 รองลงมา 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 27.46 
 2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 3.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.63-3.77) จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. มีการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
  2. สินค้ามีความแปลกใหม่และทันสมัย 
  3. ประเภทของสินค้าหลากหลาย 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับนักท่องเท่ียวเพศชาย และเพศหญิง อายุ 25-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
เจ้าของธุรกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 
  ด้านราคา นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 3.22-3.40) ทุกรายการ คือ 
  1. สินค้ามีหลายระดับราคา 
  2. ราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า 
  3. ความคงเส้นคงวาของราคาสินค้า 
  4. การต่อรองราคาสินค้า 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับนักท่องเท่ียวเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ สถานภาพสมรส และหม้าย/หย่าร้าง 
ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/รัฐวิหสากิจ พนักงานบริษัทเอกชน พ่อบ้าน/
แม่บ้าน และเจ้าของธุรกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท 
  ด้านทําเลท่ีต้ัง นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.67-4.05) จํานวน 4 รายการ คือ 
  1. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในตลาด 
  2. บรรยากาศของตลาดมีความร่มรื่น ไม่แออัด 
  3. มีสถานที่น่ังพักผ่อนเพียงพอ เป็นสัดส่วน 
  4. ทําเลท่ีต้ังของตลาดเดินทางมาได้สะดวก 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับนักท่องเท่ียวเพศชาย และเพศหญิง อายุ 25-40 ปี และ 41-55 ปี สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 
บาท 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.38-3.49) ทุกรายการ คือ 
  1. ความมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้ขาย 
  2. การให้ความรู้และคําแนะนําในสินค้าของผู้ขาย 
  3. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือมวลชนต่างๆ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับนักท่องเท่ียวเพศหญิง อายุ 25-40 ปี และ 41-55 ปี สถานภาพสมรส และหม้าย/ 
หย่าร้าง ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และเจ้าของธุรกิจ รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท 
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  ด้านการอํานวยความสะดวก นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 3.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 2.94-3.38) ทุกรายการ คือ 
  1. ป้ายสัญลักษณ์บอกทางชัดเจน 
  2. มีห้องนํ้าสะอาดและเพียงพอกับผู้มาใช้บริการ 
  3. สถานท่ีจอดรถสําหรับลูกค้าเพียงพอ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับนักท่องเท่ียวเพศชาย และเพศหญิง อายุ 25-40 ปี และ 41-55 ปี สถานภาพสมรส 
และหม้าย/หย่าร้าง ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/รัฐวิหสากิจ พนักงาน
บริษัทเอกชน พ่อบ้าน/แม่บ้าน และเจ้าของธุรกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 
บาท 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าใน ตลาดชิคาด้า ของนักท่องเท่ียว 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  3.1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า อําเภอ 
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของนักท่องเท่ียว เพศชาย และเพศหญิง พบว่า นักท่องเที่ยวเพศชายและเพศหญิง มี
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทําเลท่ีต้ัง ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการอํานวย
ความสะดวก นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกันมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
  3.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า อําเภอ 
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของนักท่องเท่ียว ท่ีมีอายุต่างกัน พบว่า นักท่องเที่ยวท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า นักท่องเท่ียวที่มีอายุต่างกัน ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
  3.3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า อําเภอ 
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของนักท่องเที่ยว ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน พบว่า นักท่องเที่ยวท่ีมีสถานภาพสมรม
ต่างกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักท่องเที่ยวท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ทําเลท่ีตั้ง ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการอํานวจความสะดวก มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 
  3.4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า อําเภอ 
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของนักท่องเท่ียว ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเท่ียวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ด้านราคา ด้านทําเลท่ีต้ัง และด้าน
การอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  3.5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า อําเภอ        
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของนักท่องเท่ียว ท่ีมีอาชีพต่างกัน พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจ
เก่ียวกับการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการอํานวยความ
สะดวก มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  3.6 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า อําเภอ 
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของนักท่องเที่ยว ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
ต่างกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน ด้านทําเลท่ีตั้ง ด้านการส่งเสริม
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การตลาด และด้านการอํานวยความสะดวก มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ด้านราคา 
มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้
ข้อมูลท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม นักท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.20 
อายุ 25-40 ปี ร้อยละ 48.55 สถานภาพสมรส ร้อยละ 48.84 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 56.94 อาชีพ 
พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 34.68 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 30.35 
 2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในภาพรวม อยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 3.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
และพบว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นแตกต่างกันในเร่ืองของประเภทของสินค้า มีให้เลือก
หลายหาย สินค้ามีความแปลกใหม่ คุณภาพดีมีความคงทนถาวร มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ประจําท้องถ่ิน และมีการ
ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง 
  ด้านราคา นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และพบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ สถานภาพการสมรสต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 และพบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นแตกต่างกันในเร่ืองของราคา
ของสินค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า มีความคงเส้นคงวา มีหลากหลายราคา และสามารถต่อรองราคาได้ 
  ด้านทําเลท่ีต้ัง นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และพบว่านักท่องเที่ยวท่ีมีสถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 และพบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องของทําเลท่ีตั้งของตลาด
สามารถเดินทางได้สะดวก สภาพแวดล้อมและบรรยากาศมีความร่มรื่น ไม่แออัด มีสถานท่ีน่ังพักผ่อนอย่างเพียงพอ และ
เป็นสัดส่วน มีการจัดแบ่งโซนสินค้าชัดเจน และวางสินค้าเป็นหมวดหมู่น่าสนใจ 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และพบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และพบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นแตกต่างกันในเร่ืองของ 
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือมวลชนต่าง ๆ การให้ความรู้และคําแนะนําสินค้า ความมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้ขาย 
  ด้านการอํานวยความสะดวก นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง และพบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และพบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
ในเรื่องของ สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ห้องน้ําสะอาด มีป้ายสัญลักษณ์บองทางอย่างชัดเจน 
  พบว่าเป็นไปตามทฤษฎีของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer 
satisfaction) เป็นความรู้สึกของลูกค้าว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ซ่ึงเป็นผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ใน
การทํางานของผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังของลูกค้า ทัศนคติ ประสบการณ์ ความชอบ รสนิยม ของแต่ละบุคคล ซ่ึงเกิด
จากการรับรู้ถึงความแตกต่างของมูลค่าท่ีได้รับกับส่ิงท่ีผู้บริโภคคาดหวังไว้ และทฤษฎีของฉัตยาพร เสมอใจ (2550) 
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เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า เพ่ือทําให้รู้ว่าควรจะพิจารณาท่ีปัจจัยใดบ้างในการท่ีจะพัฒนาปรับปรุง
แก้ไข และหาทางในการป้องกันปัญหาต่างๆ ท่ีจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ในด้านคุณภาพการบริการ (Service 
quality) ซ่ึงเป็นความคาดหวังของลูกค้าขั้นพ้ืนฐาน โดยท่ีลูกค้ามักคาดหวังว่าอย่างน้อยจะต้องได้รับเท่ากับที่เขา
คาดหวังไว้  ราคา (Price) เป็นส่ิงท่ีลูกค้าใช้กําหนดคุณภาพของบริการ ลูกค้ามักคาดหวังว่าเขาจะต้องได้รับคุณภาพท่ี
เหมาะสมกับมูลค่าของเงินท่ีเขาจ่ายไป เมื่อเปรียบเทียบคุณค่าของการบริการท่ีได้รับว่าเหมาะสมกับราคาของบริการก็
จะเกิดการยอมรับ สถานการณ์แวดล้อม (Environment) การบอกต่อของลูกค้ารายอ่ืนๆ การเข้ามาของคู่แข่งขันราย
ใหม่ๆ หรือการเปล่ียนแปลงของคู่แข่งขัน มักจะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดในการตัดสินใจของผู้บริโภคท้ังในแง่บวกและ 
แง่ลบ ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) จะเกี่ยวกับทัศนคติ ความเข้าใจต่อการบริการ และอารมณ์ของลูกค้า
ในขณะไปรับบริการ ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อการประเมินคุณภาพการบริการและส่งผลให้การประเมินคุณภาพต่ํากว่าความรู้สึก
ท่ีเป็นจริง และคุณภาพของสินค้า (Goods quality) ควรเลือกใช้แต่สินค้าท่ีมีคุณภาพมาตรฐานท่ีดี ไม่ควรนําของเก่า
หรือหมดสภาพการใช้งานมาใช้หรือจําหน่าย เพราะจะทําให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ ไม่กลับมาซ้ืออีก 
  จากการวิจัยพบว่านักท่องเท่ียวที่มีอายุ 25-40 ปี มีการเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกับผู้ท่ีอายุ น้อยกว่า 25 ปี และ 
55 ปีข้ึนไป เก่ียวกับประเภทของสินค้า นัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพ สมรส มีการเลือกซ้ือแตกต่างกับผู้ท่ีมีสถานภาพ 
หม้าย/หย่าร้าง ในเรื่องของประเภทของสินค้า และผู้ท่ีมีสถานภาพโสด มีการเลือกซ้ือแตกต่างกับผู้ท่ีมีสถานภาพสมรส 
ในเร่ืองของการต่อรองราคาสินค้า นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการเลือกซ้ือแตกต่างกับผู้ท่ีจบการศึกษา
สูงกวา่ปริญญาตรีในเร่ืองของสินค้าหลากหลายราคา ผู้ท่ีจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีการเลือกซ้ือแตกต่างกับผู้ท่ีจบ
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ในด้านบรรยากาศและสถานท่ีจอดรถ ผู้ท่ีมีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา แตกต่างกับ
เจ้าของธุรกิจ พ่อบ้าน/แม่บ้าน ในเร่ืองของสินค้ามีความแปลกใหม่และทันสมัย ผู้ที่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหิจ มีการ
เลือกซ้ือแตกต่างกับพนักงานบริษัทเอกชน ในเรื่องประเภทของสินค้า พนักงานบริษัทเอกชน มีการเลือกซ้ือแตกต่างกับ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน และข้าราชการ/รัฐวิสาหิจ  เจ้าของธุรกิจ ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่น่าสนใจ 
นักท่องเที่ยวท่ีมีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท มีการเลือกซ้ือแตกต่างกับผู้ที่มีรายได้ 10,000-20,000 บาท 20,001-
30,000 บาท เก่ียวกับราคาของสินค้า ผู้ท่ีมีรายได้ 10,000-20,000 บาท มีการเลือกซ้ือแตกต่างกับผู้ท่ีมีรายได้ 20,001-
30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ในเร่ืองของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือมวลชนต่างๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดชิคาด้า อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายรูปแบบ หลากหลายขนาด หลายระดับราคา สินค้า
ควรมีความแปลกใหม่และทันสมัย คุณภาพดีมีความคงทนถาวร มีความเป็นเอกลักษณ์ประจําท้องถิ่น โดยมีการออกแบบ
และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง พร้อมท้ังควรมีป้ายแสดงราคาสินค้ากํากับสินค้าไว้อย่างชัดเจน มีการ
จัดแบ่งโซนของร้านค้าและจัดสินค้าน่าสนใจโดดเด่นให้สะดุดตาลูกค้า มีการรับประกันความพึงพอใจของสินค้าให้กับ
ลูกค้า เช่น ลูกค้าซ้ือเส้ือไป แล้วใส่ไม่ได้สามารถนําสินค้าที่ซ้ือไปแล้วมาเปล่ียนได้ 
 ด้านราคา ควรมีการต้ังราคาสินค้าให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า ความคงเส้นคงวาของราคาสินค้า 
สามารถต่อรองราคาสินค้า โดยมีสินค้าหลากหลายระดับราคา มีการปรับปรุงคุณภาพและราคาของสินค้าให้มีความ
เหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 ด้านทําเลที่ตั้ง ควรมีการศึกษาถึงทําเลท่ีตั้งของตลาดเพื่อให้นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางมาท่องเท่ียวได้
สะดวกสบาย มีการจัดแบ่งโซนสินค้าให้เห็นอย่างชัดเจนและมีป้ายบอกทาง การจัดวางสินค้าควรเป็นหมวดหมู่น่ามีความ
น่าสนใจ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในตลาด ควรมีการจัดสถานท่ีให้มีความร่มร่ืน ไม่แออัด ให้ความสําคัญและ
ใส่ใจในเรื่องความสะอาดของสถานตลาดอยู่ตลอดเวลา เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของตลาด 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด การมาซ้ือสินค้าของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ได้รับทราบข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตซ่ึงจะ
เดินทางมาในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือมวลชนต่างๆ ให้
นักท่องเท่ียวได้ทราบข้อมูลของตลาดมากย่ิงขึ้น มีพนักงานคอยอธิบายแนะนําสินค้า ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
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ของตลาดเพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเท่ียว กระจายข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวท้ังนักท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติให้ได้รับรู้อย่างท่ัวถึง ควรมีการจัดทําข้อมูลทางการท่องเท่ียว โดยทําเป็นแผ่นพับ ใบปลิว หรือปฏิทินการ
ท่องเท่ียว เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวใหน้ักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี 
 ด้านการอํานวยความสะดวก เจ้าหน้าท่ีควรมีการจัดเพ่ิมจํานวนศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเท่ียว
ให้มากข้ึน จัดเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของความปลอดภัย 
การแนะนําสถานท่ี และหน่วยงานควรมีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต้อนรับเร่ืองการบริการลูกค้าเพ่ิมมากข้ึน ควรมี
การเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียว เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้
นักท่องเท่ียวเกิดความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยขณะท่ีมาเดินเท่ียวในตลาด และส่งผลให้มีการมาเท่ียวซํ้าในคร้ังต่อไปเพ่ิม
มากข้ึน สถานท่ีจอดรถ ห้องนํ้าสะอาดควรมีความเพียงพอและเหมาะสมกับผู้มาใช้บริการ ป้ายสัญลักษณ์บอกทางควรมี
ความชัดเจน มีการจัดทําป้ายข้อมูลประกอบการท่องเท่ียวให้เป็นสากล สามารถอ่านและเข้าใจง่าย 
 การวิจัยครั้งน้ี ได้ศึกษาความพึงพอใจเฉพาะจากนักท่องเที่ยวซ่ึงเปรียบเสมือนผู้มาเยือน (Guest) แต่เพียงฝ่าย
เดียว แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนน้ันจะต้องมองภาพจากท้ังสองฝ่ายคือ ฝ่ายเจ้าบ้าน (Host) และฝ่าย 
ผู้มาเยือน (Guest) ควบคู่กันไปแล้วหาจุดความเหมาะสมระหว่างสองฝ่าย ซ่ึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่าย ต้องมี 
การวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้รับทราบถึงข้อปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น และมีแนวทางในการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 
จึงต้องวางแผนรองรับเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจการบริหารด้านการท่องเท่ียวตลาดชิคาด้า อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทย และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า  
 2. ควรศึกษาปัจจัยทางด้านอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดชิคาด้า อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และปัจจัยท่ีมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือให้ราบถึงความต้องการของนักท่องเท่ียว และนําผลท่ีได้มา
ปรับปรุงการท่องเท่ียวให้ดีย่ิงขึ้น 
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