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บทคดัย่อ 
 

การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เรื่อง การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการซือ้ของ
ลูกค้ากบัการให้ระดบัความส าคญัของคุณภาพด้านการบรกิารของลูกค้า รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ อ .
ไพศาล ีจ.นครสวรรค ์

มวีตัถุประสงค ์ คอื  
1. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 
2. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นพฤตกิรรมการซือ้ของลกูคา้ของรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 
3. เพื่อศกึษาระดบัการใหค้วามส าคญัปจัจยัดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารของลกูคา้รา้น

ธงชยัอเิลค็ทรคิ 
4. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะส่วนบุคคลและพฤตกิรรมการซือ้ของลกูคา้กบั

การใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการบรกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ   
เป็นการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองในเชงิปรมิาณ ซึง่ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มูล โดยการเก็บขอ้มูลจากลูกค้าที่เขา้ใช้บรกิารรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 

จ านวน 245 คน และน าขอ้มูลไปวเิคราะห์หาค่าสถติดิ้วยเครื่องคอมพวิเตอร ์โดยใช้โปรแกรม

ส าเรจ็รปูทางสถติ ิหาค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสถติ ิT - test แบบ 

Independent และวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of Variance: 

ANOVA) เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



จ 
 

 
 

ผลการศกึษาพบว่าลูกค้าของรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 57.90 มี
อายรุะหว่าง 20 - 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 37.00 ประกอบอาชพีเกษตรกรคดิเป็นรอ้ยละ 33.10 และมี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาทคดิเป็นรอ้ยละ 40.20 รองลงมา ลูกคา้ส่วนใหญ่เขา้ไปใช้
บรกิารรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิเพื่อ เลอืก/ซือ้สนิคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 57.10 ประเภทสนิคา้ทีลู่กคา้ซือ้จาก
รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ ได้แก่ สนิคา้ที่ใชใ้นหอ้งครวัคดิเป็นรอ้ยละ 61.40 เหตุผลทีลู่กคา้เขา้มาเลอืก
ซือ้สนิคา้จากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิส่วนใหญ่ คอื ซือ้ใชเ้องคดิเป็นรอ้ยละ 97.60 ลูกคา้ส่วนใหญ่รูจ้กั
รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิจากป้ายโฆษณา คดิเป็นรอ้ยละ 37.80 โดยส่วนใหญ่ลูกค้าตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารจากร้านธงชยัอเิลค็ทรคิด้วยตวัเอง คดิเป็นรอ้ยละ 62.20 ซึ่งช่วงเวลาที่ลูกค้าเขา้มาใช้
บรกิารที่รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิมากที่สุดคอื 13.01 น. - 18.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 47.60 ความถี่ที่
ลูกค้าเขา้มาใช้บรกิารหรอืซื้อสนิค้าจากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิคอื น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืนคดิเป็น
รอ้ยละ 48.80 และลูกค้าส่วนใหญ่จะเลอืกช าระค่าบรกิารหรอืซื้อสนิค้าจากรา้นธงชยัอิเล็คทรคิ 
ดว้ยเงนิสดคดิเป็นรอ้ยละ 71.7 

ปจัจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล พฤตกิรรมการซือ้ของลูกคา้ทีแ่ตกต่างกนั จะมกีารใหร้ะดบั
ความส าคญัของคุณภาพด้านการบรกิารของลูกค้ารา้นธงชยัอิเล็คทรคิ อ .ไพศาล ีจ.นครสวรรค์
แตกต่างกนัในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ความเอาใจใส่ การตอบสนอง ความมัน่ใจ ความไวว้างใจ และสิง่ที่
จบัต้องได้ เวน้แต่ผูท้ี่มเีหตุผลในการเขา้มาเลอืกใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนัให้ระดบัความส าคญัของ
คุณภาพด้านการบรกิารของลูกค้ารา้นธงชยัอเิลค็ทรคิไม่แตกต่างกนั ที่ระดบัเพศ ผูม้สี่วนร่วมใน
การตดัสนิใจในการเลอืกรา้น กลุ่มตวัอย่างที่เคยซื้อสนิค้าในแต่ละประเภทครัง้ล่าสุด มเีหตุผลที่
เลอืกเข้ามาซื้อ มคีวามถี่ในการเขา้ใช้บรกิาร และมรีูปแบบการช าระเงนิที่แตกต่างกนั ให้ระดบั
ความส าคัญคุณภาพด้านการบริการของร้านธงชัยอิเล็คทริคไม่มีความแตกต่างกัน  ที่ระดับ
นยัส าคญั 0.05 



 
 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบบันี้ส าเรจ็ได้ด้วยความอนุเคราะห์ของท่านอาจารย์ที่
ปรกึษา ดร.นิออน ศรสีมยง ที่ได้กรุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่าให้ความช่วยเหลอื ค าชี้แนะและ
ข้อคิดเห็นต่างๆ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องของชิ้นงาน ตลอดจนให้ก าลังใจและติดตามให้
ค าปรกึษาอย่างเตม็ที ่จนท าใหก้ารศกึษาคน้คว้าดว้ยตนเองฉบบันี้เสรจ็สมบรณ์ู ซึง่ผูท้ าวจิยัขอ 
กราบขอบพระคุณในความเมตตาเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
        ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ คณานุรกัษ์ และ 
อาจารยป์ระทานพร โสภาจติต์วฒันะ ทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะหใ์นการตรวจแก้ไขขอ้บกพร่อง 
และเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ 
ขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทีอ่ านวยความสะดวกในการตดิตามด าเนินงานใหก้าร
ประชุมและการส่งงานเป็นไปอยา่งราบรื่น  
 ขอขอบพระคุณ คุณวสิุทธิ ์พงษ์ธนะเศรษฐ และ คุณเพญ็ศร ีพงษ์ธนะเศรษฐ ผูบ้รหิาร
รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ ทีไ่ดส้ละเวลาอนัมคี่าในการใหข้อ้มลูของรา้นเพื่อประกอบการท าการศกึษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง ตลอดจนการใหข้อ้เสนอแนะในการท าการศกึษา และอ านวยความสะดวกใน
การใชพ้ืน้ทีภ่ายในรา้นเพื่อการเกบ็แบบสอบถามไดส้ าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
 ขอขอบพระคุณบดิา มารดา และครอบครวั ผูเ้ป็นก าลงัใจและเป็นผูท้ีใ่หก้ารสนับสนุนใน
การมาศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท ขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบทุกท่านที่ได้สละเวลาอนัมคี่าให้
ความอนุเคราะหต์อบแบบสอบถาม จนท าใหก้ารศกึษาคน้คว้าดว้ยตนเองฉบบันี้ ส าเรจ็ลุล่วงไป
ดว้ยด ีและขอบพระคุณเพื่อนๆ นกัศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูร CEO MBA รุ่นที ่9 มหาวทิยาลยั
หอการค้าไทย ที่ไดใ้หก้ าลงัใจและความช่วยเหลอืในการท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตลอด
มา 
         สุดทา้ยน้ีผูศ้กึษาหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ประกอบการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจค้าปลีกขาย
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า โดยการน าผลศกึษาวจิยัน้ีไปปรบัใชใ้นการวางแผนการจดัการองคก์รในดา้นการ
บรกิาร การวางแผนสรา้งกลยทุธท์างการตลาด เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุดใน
การด าเนินธุรกจิ และเพิม่ความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัใหก้บัธุรกจิทัง้ในระดบัอุตสาหกรรมและ
ระดบัประเทศ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
 การบรหิารจดัการรา้นขายเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในสมยัก่อนไม่ไดม้รีปูแบบการจดัการแตกต่าง
กนัมากนักในทุกๆรา้น โดยในอดตีเจา้ของธุรกจิขายเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนมากจะเน้นการบรหิาร
การจดัการต้นทุนของสนิคา้ทีจ่ะน ามาตัง้ขายภายในรา้น เพื่อสรา้งผลก าไรใหก้บักจิการของตน
ได้มากที่สุด ซึ่งผลพวงเหล่านี้มาจากพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อของลูกค้าที่เกิดจากการมอง
เพยีงว่าไดข้องทีม่รีาคาถูกตามทีต่นตอ้งการ อกีทัง้ไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ลีกัษณะ และคุณสมบตัทิี่
ไดต้ัง้เป้าหมายไวก่้อนเลอืกซือ้ 
 แต่ในปจัจุบนัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อสนิค้าของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ได้ยดึมัน่กบั
ราคาตวัสนิค้าทีว่างจ าหน่ายไว้เหมอืนเช่นในอดตี แต่เริม่หนัมามองถงึคุณภาพของการบรกิาร
ของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้ากนัมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบรกิารก่อนซื้อสนิค้า บรกิารระหว่างก าลงัซื้อ
สนิคา้ จนถงึกระทัง่บรกิารหลงัการซื้อสนิคา้ไปแลว้ จงึท าใหร้า้นจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าเริม่หนั
มามคีวามตระหนักเอาใจใส่ในการบรกิารกันมากขึ้น โดยในอดีตร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามวั
เสยีเวลาไปกบัการใช้กลยุทธ์เกี่ยวกบัราคาจนท าให้กจิการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายกจิการได้
ก าไรลดน้อยลงไปเรือ่ยๆ ในขณะทีก่ลุ่มลูกคา้เป้าหมายมกี าลงัซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้ากนัมากขึน้กว่า
ในอดตี และหลายกจิการขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามกัเขา้ใจกนัว่าธุรกจิหลกัของกจิการคอืสนิค้า แต่
แทจ้รงิแลว้กจิการขายเครือ่งใชไ้ฟฟ้ากเ็ปรยีบเสมอืนเป็นช่องทางจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่าย
ธุรกจิหลกัจรงิๆ จงึต้องไปมองในมุมของบรกิารมากกว่าสนิคา้ จงึท าให้พบว่าในปจัจุบนัมหีลาย
กจิการที่พฒันาคุณภาพการบรกิารการขายสนิค้าใหด้ขีึน้แลว้สามารถดงึดูดลูกค้าได้ และสรา้ง
ความโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นรถซ่อมเครื่องใช้ฟ้าแบบเคลื่อนที่สายฟ้าแลบ หรอืการเปิดห้อง
ตวัอย่างทีส่ามารถเขา้ไปทดลองใชเ้ครื่องใช้ไฟฟ้าตวัอย่างในห้องสมมตขิึน้ได ้เป็นต้น ซึ่งจุดนี้
เองจงึท าใหผู้บ้รโิภคยิง่ใหค้วามสนใจและเอาใจใส่ รวมถงึการยนิยอมจ่ายเงนิซือ้สนิคา้ในราคาที่
สูงขึน้เพื่อซือ้บรกิารจากรา้นคา้ดว้ย ไม่ใช่ว่าน าเงนิเพื่อแลกซือ้สนิคา้เพยีงอย่างเดยีว (ผูบ้รหิาร
รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ. สมัภาษณ์, 2556) 
 รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ เป็นรา้นขายเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในครวัเรอืนโดยสนิคา้จะแบ่งเป็นสอง
หมวดหลกัๆ คอื 

1. สนิคา้ทีใ่ชใ้นหอ้งครวั เช่น ตูเ้ยน็ หมอ้หุงขา้ว เตารดี เครือ่งป ัน่น ้าแขง็ เป็นต้น 
  2. สนิคา้ทีส่รา้งความบนัเทงิภายในบา้น เช่น ทวี ีเครือ่งซดี ีล าโพง เป็นตน้



2 

 

 
 

และมบีรกิารใหค้ าแนะน าปรกึษาในการเลอืกใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้า การรบัซ่อมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าจาก
ลกูคา้ นอกจากนี้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิมพีนัธกจิ คอื การสรา้งความไวว้างใจกบัลกูคา้ตอ้งมาก่อน 
ซึง่ลกูคา้หลกัของทางรา้นจะเป็นลกูคา้ทีอ่ยูใ่น เขต อ าเภอไพศาลสี าหรบัธุรกจิทีอ่ยู่พืน้ที ่เขต 
อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค ์ไดแ้ก่ 

1. รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 
2. รา้นพฒันาวทิยุ 
3. ตลาดโลตสั สาขา อ าเภอไพศาล ีจงัหวนัครสวรรค ์

โดยมสีภาพการแข่งขนัที่จดัว่าค่อนขา้งสูง เนื่องจากมรี้านที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในเขต อ าเภอ
ไพศาลจีดัว่ามอียู่น้อยราย และการทีลู่กคา้จะออกไปซือ้นอกเขต อ าเภอไพศาล ีกค็่อนขา้งเป็น
เรื่องที่มีค่าใช้จ่ายตามมาสูง เช่น ค่าน ้ ามนัในการเดินทางเพื่อข้ามไปซื้อสินค้าในเขตอื่น 
อยา่งเช่น ในตวั อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค ์เป็นตน้ จงึท าใหก้ารแข่งขนัยงัถอืว่าค่อนข้างสูง 
แต่การแข่งขนัในเขตนี้ จะเน้นไปในเรื่องของราคาตวัสนิคา้มากกว่าบรกิาร ดงัเช่นทีก่ล่าวไวใ้น
ขา้งต้น นอกจากนี้แล้วการรบัของจากซพัพลายเออร ์ก็มกีารรบัจากแหล่งเดยีวกนัดงันัน้เรื่อง
ของต้นทุน จงึยงัไม่มคีวามแตกต่างกันเท่าไร ยกเว้นของตลาดโลตสั   สาขา อ าเภอไพศาล ี
จงัหวดันครสวรรคท์ีจ่ะรบัจากซพัพลายเออรอ์ื่น แต่สนิคา้ทีน่ ามาขายกจ็ะค่อนขา้งเป็นสนิคา้ทีม่ ี
คุณภาพต ่ากว่า และขายในราคาที่ถูกกว่า ถงึอย่างไรก็ตามการขายยงัคงเน้นไปที่การตดัราคา 
ลดราคาเพื่อแย่งชงิลูกคา้จากคู่แข่ง ส าหรบัในส่วนของลูกค้าของธุรกจิสามธุรกจิทีก่ล่ าวมาแล้ว
ขา้งต้นนัน้ จดัว่ามกีลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเดยีวกนั คอื ประชากรในที่อาศยัอยู่ในเขต 
อ าเภอไพศาล ีขอ้มลูส่วนแบ่งการตลาด แสดงในภาพที ่1.1 
 

 
 
ภาพที ่1.1 แสดงส่วนแบ่งการตลาดในเขต อ าเภอไพศาล ี 
ทีม่า: ผูบ้รหิารรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ. สมัภาษณ์, 2556 
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จากภาพที่ 1.1 จะเหน็ได้ว่าส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในระดบัที่จะไม่ห่างกนัมากนัก โดย
รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิจะมสี่วนแบ่งทางการตลาดมากทีสุ่ดอยู่ประมาณรอ้ยละ 40 ส่วนของพฒันา
วทิย ุและตลาดโลตสั สาขา อ าเภอไพศาล ีจะอยู่ที่รอ้ยละ 30 และรอ้ยละ 20 ตามล าดบั ส าหรบั
ในส่วนของสภาพแวดล้อมธุรกจิในปจัจุบนัผู้ศกึษาใช้ PEST Analysis เพื่อเป็นกรอบในการ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ (ผูบ้รหิารรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ. สมัภาษณ์, 2556) 

1. กฎหมาย การเมอืง  
จัดว่าเป็นโอกาสในการท าธุรกิจเพราะ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของธุรกิจมีอาชีพ

เกษตรกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มทีไ่ด้รบัผลประโยชน์จากนโยบายของภาครฐั เช่น การจ าน าขา้ว เป็น
ตน้ ท าใหก้ลุ่มลกูคา้เป้าหมายมกี าลงัซือ้มากขึน้ 

2. สภาพเศรษฐกจิ  
ปจัจุบนัถงึแมภ้าครฐัจะมกีารจดันโยบายเพื่อช่วยเพิม่รายได้ใหก้บัประชาชน เช่น การ

จ าน าขา้ว เป็นตน้ แต่ขณะเดยีวกนัภาครฐัมนีโยบายเพิม่ค่าใชจ้่าย เช่น การปรบัราคาขึน้ค่าแก๊ส
หุงตม้ การปรบัราคาขึน้ค่าไฟ เป็นตน้ ปจัจยัน้ีอาจเป็นอุปสรรคทีส่่งผลใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายไม่
มกี าลงัพอทีจ่ะซือ้สนิคา้ประเภทเครือ่งใชไ้ฟฟ้าได ้

3. สงัคม  
รสนิยมการซื้อของของลูกค้าในปจัจุบัน แตกต่างจากในอดีตมาก ในขณะที่ในอดีต

ต้องการแต่ของราคาถูก ในปจัจุบนักลุ่มลูกค้าเป้าหมายเริม่หนัมาให้ความสนใจกบัสนิค้าที่มี
คุณภาพ และบรกิารทีด่หีลงัการขายมากขึน้ 

4. เทคโนโลย ี 
ในปจัจบุนัระบบเทคโนโลยใีหม่ๆ เช่น ระบบอนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ช่วยเอื้อต่อการท าธุรกจิ

เครื่องใช้ฟ้ามากขึน้โดยสามารถสัง่ตรวจสนิค้าได้รวดเรว็ขึน้ สามารถตอบสนองความต้องการ
ลกูคา้ไดด้ขีึน้ 

ส าหรบัขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัของรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิมดีงันี้ (ผูบ้รหิารรา้น
ธงชยัอเิลค็ทรคิ. สมัภาษณ์, 2556) 

1. เป็นกจิการทีม่ชีื่อเสยีงระดบัหนึ่งในเรื่องของความเชื่อมัน่ การไดร้บัความไว้วางใจ
จากลกูคา้ในเขตอ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค ์ในเรือ่งการขายเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

2. มเีงนิทุนในการซือ้ขายสนิคา้ทีส่ามารถรองรบัลูกคา้ทีต่้องการช าระหนี้แบบผ่อนจ่าย
ไดม้ากกว่าคู่แขง่รายอื่นๆ ในเขตเดยีวกนั 

3. มกีารดงึทรพัยากรจากภายนอกมาร่วมงานไดใ้นปรมิาณทีเ่พยีงพอกบัความต้องการ
ของลกูคา้ เช่น ช่างตดิตัง้แอร ์หรอืช่างตดิจานดาวเทยีมเป็นตน้ 

4. มสีนิคา้ใหล้กูคา้เลอืกไดอ้ยา่งหลากหลายแบบ เช่น ตูเ้ยน็ตัง้แต่ประตูเดยีว จนถงึสอง
ประตู เป็นตน้ และรวมไปถงึเครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีม่คีรบวงจรทีใ่ชใ้นครวัเรอืน 
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5. มกีารรบัสนิคา้บางตวัโดยตรง หรอืผ่านคนกลางน้อยรายที่สุดท าใหไ้ด้เปรยีบด้าน
ตน้ทุนกบัคู่แขง่ในสนิคา้บางชนิด 

รา้นธงชยัอิเล็คทรคิในปจัจุบนั มปีญัหาเรื่องข้อจ ากดัทางด้านทรพัยากรซึ่งจดัว่าเป็น
ปญัหาส าคญั คอื เรือ่ง การหาลูกจา้ง พนักงาน โดยการสรรหาพนักงานรา้นฯใชก้ารคดัสรรจาก
คนในพืน้ที ่แต่พนกังานส่วนมากทีเ่ขา้มาท างานนัน้มคีุณสมบตัไิม่ตรงกบัลกัษณะของงานอกีทัง้
ทกัษะการอ่าน การเขยีน ไม่ดพีอ ท าใหไ้ม่สามารถมอบหมายงานใหท้ าไดอ้ย่างเตม็ที ่เช่น งาน
เขยีนบลิสัง่ของ หรอืงานท าบญัชเีป็นต้น อกีทัง้ร้านธงชยัอเิลค็ทรคิยงัมปีญัหาเรื่องอตัราการ
หมุนเวยีนพนักงานสูงมาก เฉลี่ยประมาณ1คนต่อ 1 เดอืน ท าให้การท างานไม่มคีวามต่อเนื่อง
และรา้นฯไม่สามารถส่งพนักงานไปอบรมเพื่อพฒันาความรูท้กัษะการขายไดอ้ย่างจรงิจงั จงึท า
ใหก้ารด าเนินงานของรา้นค่อนขา้งตดิขดัในดา้นของของการแนะน าสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ จนไปถงึ
การสรา้งผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้า (ผูบ้รหิารรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ. สมัภาษณ์
, 2556) 

จากปญัหาต่างๆ ที่เกริน่มาขา้งต้น ท าใหป้ญัหาที่เกดิขึน้ตามมาคอืคุณภาพการบรกิาร
ของรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ กล่าวคอืไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได้ครบทุกด้าน 
เน่ืองจากปจัจุบนัลูกคา้ใหค้วามสนใจคุณภาพการบรกิารของรา้นทีเ่ขา้ไปซือ้สนิคา้ หรอืเลอืกใช้
บรกิารมากกว่าการหาสนิคา้ทีม่รีาคาถูกเพยีงอย่างเดยีว ถ้ารา้นใดบรกิารไดป้ระทบัใจลูกคา้กจ็ะ
เกดิความจงรกัภกัด ียนิยอมจา่ยแพงกว่า จงึท าใหเ้กดิการตัง้ค าถามใหก้บัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิว่า
พฤติกรรมของลูกค้ามคีวามสมัพนัธ์กบัการให้ความส าคญัของคุณภาพการบรกิารของลูกค้า
หรอืไมอ่ยา่งไร ซึง่ปญัหาดา้นคุณภาพการบรกิารของรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิควรทีจ่ะใหค้วามเอาใจ
ใส่ เพราะสนิคา้ทีน่ ามาตัง้จ าหน่ายภายในรา้นฯ นอกจากจะรบัจากซพัพลายเออรแ์หล่งเดยีวกนั
กบัคู่แขง่แลว้ ราคาสนิคา้กม็คีวามแตกต่างกนัไม่มากนักกบัคู่แข่ง ประกอบกบัถ้าใชก้ลยุทธด์า้น
ราคามาแข่งกนั จะเป็นการด าเนินกลยุทธท์ี่ไม่สามารถสรา้งความยัง่ยนืให้กบักจิการได้ ดงันัน้
รา้นฯจงึควรให้ความส าคญัทีคุ่ณภาพการบรกิาร ซึง่เป็นสิง่ที่จะสรา้งความต่างให้กบัลูกคา้หรอื
ผู้ใช้บรกิาร และยงัสามารถเพิม่มูลค่าให้กบักจิการและสนิค้าภายในรา้นได้อกีด้วย นอกจากนี้
ภายในเขต อ าเภอไพศาล ีเริม่มธีุรกจิรายใหญ่ๆ ที่มรีะบบบรหิารการจดัการด ีมอี านาจในการ
ต่อรองกับซพัพลายเออร์สูง แสดงถึงการที่จะมีต้นทุนสนิค้าที่น ามาจ าหน่ายค่อนข้างถูกกว่า
รา้นคา้ปลกีทัว่ไป เช่น ตลาดโลตสั สาขา อ าเภอไพศาล ีดงักล่าวไวใ้นขา้งต้น ซึง่กจิการเหล่านี้
เริม่เขา้มามบีทบาทและไดร้บัส่วนแบ่งการตลาดไปพอสมควร โดยเฉพาะงานบรกิารของกจิการ
ใหญ่ๆเหล่านี้ก็ค่อนขา้งมคีวามเป็นมาตรฐานที่สูงกว่า จงึท าให้ปญัหาเรื่องการจดัการคุณภาพ
ด้านบรกิารจะต้องได้รบัการให้ความสนใจ เพื่อให้ร้านธงชยัอิเล็คทรคิมคีวามสามารถในการ
แขง่ขนัต่อธุรกจิรายใหม ่และรายเก่าทีอ่ยู่ในตลาดเดมิอยู่แลว้ ท าใหด้ าเนินกจิการไดอ้ย่างยัง่ยนื
ในตลาด 
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ความส าคัญของรายงานการศึกษาฉบับนี้คือ แต่เดิมร้านธงชัยอิเล็คทริคไม่เคยมี
การศึกษา หรือท าแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม และระดับการให้ความส าคัญในเรื่อง
คุณภาพการใหบ้รกิารของลกูคา้ดงันัน้การศกึษาครัง้นี้จะช่วยใหร้า้นธงชยัอเิลค็ทรคิไดรู้เ้ร ื่องการ
จดัการคุณภาพด้านบรกิารในปจัจุบนัว่ามคีวามเหมาะสมกบัพฤตกิรรมของลูกค้าหรอืไม่ และ
สามารถตอบสนองลกูคา้กลุ่มเป้าหมายไดด้หีรอืไม ่อยา่งไรการศกึษาครัง้น้ียงัสามารถน าไปช่วย
ปรบัปรุงคุณภาพการบรกิาร เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านธงชยัอิเล็คทริค และสามารถ
แขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ได ้
 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 
2. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นพฤตกิรรมการซือ้ของลกูคา้ของรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 
3. เพื่อศกึษาระดบัการใหค้วามส าคญัปจัจยัดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารของลกูคา้รา้น

ธงชยัอเิลค็ทรคิ 
4. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะส่วนบุคคลและพฤตกิรรมการซือ้ของลกูคา้

กบัการใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการบรกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 
 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษา  ได้แก่ ลูกคา้ที่เคยเคยเขา้มาใชบ้รกิารรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 
ตัง้อยู่ในเขต อ าเภอไพศาล ีจงัหวนัครสวรรค์ ทีม่อีายุระหว่าง 20 - 60 ปี ทัง้หมด 750 คน 
(บญัชรีายชื่อลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ, 2555.) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในการวิจยั ได้แก่ ลูกค้าร้านธงชัยอิเล็คทริค ตัง้อยู่ในเขต 
อ าไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค ์จ านวน 254 คน จากการใชว้ธิกีารก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ
Krejcie and Morgan (1970) 
 
1.4 ค านิยามศพัท์ 
 
 1.4.1 คุณภาพการใหบ้รกิาร หมายถงึ ความสอดคลอ้งกนัของความต้องการของลูกคา้
หรอืผู้รบับรกิาร หรอืระดบัของความสามารถในการให้บรกิารที่ตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้หรอืผูร้บับรกิารอนัท าใหล้กูคา้หรอืผูร้บับรกิารเกดิความพงึพอใจจากบรกิารทีเ่ขาไดร้บั 
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1.4.2 การเอาใจใส่ หมายถงึ การมพีนักงานทีเ่ขา้ใจลูกคา้ รูจ้กัเอาใจเขามาใส่ใจเรามอง
ปญัหาต่างๆดว้ยสายตาของลกูคา้ มองเรือ่งราวต่างๆจากมุมมองของลูกคา้ อย่ามองแต่ดา้นการ
รกัษาผลประโยชน์ของบรษิัทเท่านัน้ ต้องท าให้ลูกค้ามองเห็นว่าเราพร้อมที่จะยนืหยดัดูแล
ผลประโยชน์ของลูกค้า เรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนโยบายของบรษิัทเน้นการรกัษาลูกค้า
มากกว่าเน้นการควบคุมงบประมาณ เพราะการเน้นการควบคุมงบประมาณนัน้จะท าใหพ้นักงาน
ไมก่ลา้ทีจ่ะดแูลรกัษาผลประโยชน์ของลกูคา้ เพราะเกรงว่าจะท าใหเ้กดิค่าใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ 

1.4.3 การตอบสนอง หมายถงึ การขานรบัขอ้เรยีกรอ้งของลูกค้าอย่างรวดเรว็ไม่ว่าจะ
เป็นการเสนอแนะ การเรยีกร้องให้มกีารแก้ไขข้อบกพร่อง หรือการร้องเรยีนเรื่องราวที่ไม่
พอใจ การบรกิารทีด่นีัน้วดัไดจ้ากการใหค้วามส าคญักบัขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้ มองความส าคญั
ของปญัหาของลูกคา้อยู่ในระดบัเดยีวกนักบัที่ลูกค้ามอง ไม่คดิว่าลูกค้าท าเรื่องเลก็ใหเ้ป็นเรื่อง
ใหญ่ ตอ้งใส่ใจความรูส้กึของลกูคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ลกูคา้ทีม่ขีอ้รอ้งเรยีนเกี่ยวกบัขอ้บกพร่อง
ของสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืลูกคา้ทีม่เีหตุแห่งความไม่พอใจหรอืความไม่สบายใจ การขานรบัขอ้
รอ้งเรยีนของลูกค้านี้ ต้องท าดว้ยความรวดเรว็ เต็มใจ สุภาพ ไม่แสดงท่าทไีม่พอใจ โกรธเคอืง 
หรอืร าคาญลูกคา้ ต้องคดิขอบคุณลูกคา้ทุกคนที่ท าใหเ้รามโีอกาสไดร้บัรูป้ญัหา และมโีอกาสได้
แกไ้ขปญัหาใหล้กูคา้ 

1.4.4 ความมัน่ใจ หมายถงึ การบรกิารทีด่จีะต้องเป็นทีไ่วว้างใจของลูกคา้ว่าจะรบัสิง่ที่
ถูกต้องเป็นไปตามค ามัน่สญัญา การบรกิารที่ดคีอืการท าตามสญัญา และท าสิ่งต่างๆ ให้กับ
ลกูคา้ถูกตอ้งครบถว้นไมม่คีวามผดิพลาด 

1.4.5 สิง่ทีจ่บัต้องได ้หมายถงึ สิง่ทีเ่ราเราสามารถท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายอนุมาน
ไดว้่าบรกิารของเราน่าจะด ีโดยดูจากสิง่ทีจ่บัต้องได ้เช่นตวัอาคาร การตกแต่งสถานที ่อุปกรณ์
เครื่องใช้ ชุดพนักงาน ห้องน ้า ที่จอดรถเป็นต้น  เพื่อให้ผู้บรโิภคเกิดความมัน่ใจว่าจะได้รบั
บรกิารที่ดก่ีอนทีจ่ะมาใช้บรกิารจรงิๆ ผู้บรหิารจะต้องให้ความส าคญักบัสิง่ที่จบัต้องได้ และสิง่
ต่างๆทีจ่บัตอ้งไดน้ัน้เป็นสญัญาณทีบ่่งบอกกบัผูบ้รโิภคว่าเขาน่าจะไดร้บับรกิารทีด่จีากเรา 

1.4.6 ความไวว้างใจ หมายถงึ  การบรกิารทีด่ตี้องมคีวามกลา้ในการรบัประกนัสิง่ทีพู่ด
กบัลกูคา้ เพื่อใหลู้กคา้มัน่ใจว่าจะไดร้บัสิง่ทีผู่ข้ายกล่าวอ้าง และควรจะแสดงความรบัผดิชอบว่า
หากไม่เป็นไปตามที่รบัประกนัไว้จะชดเชยให้แก่ลูกค้าอย่างไร  สินค้าบางอย่างอาจจะมกีาร
รบัประกนัในลกัษณะ Warranty หมายถงึการมใีบรบัประกนัเป็นสญัญาว่าจะแก้ไขหรอืชดเชย
อย่างไรในกรณีที่สนิค้ามขีอ้บกพร่องหรอืไม่สามารถท างานได้ตามทีเ่อ่ยอ้างไว้ในการตกลงซื้อ
ขาย แต่สนิคา้บางอย่างแมว้่าจะไม่มใีบ Warranty แต่ในการใหบ้รกิารทีด่นีัน้ ผูใ้หบ้รกิารควรที่
จะให้ความมัน่ใจด้วยวาจาว่าจะท าอะไรให้แก่ลูกค้าเมื่อใด ด้วยคุณภาพระดบัใด ด้วยความ
ถูกตอ้งครบถว้นอยา่งไร 

1.4.7 ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าร้านธงชยัอิเล็คทรคิที่อยู่ในเขต อ าเภอไพศาลี จงัหวัด
นครสวรรค ์
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1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 
 1. ท าให้ผู้ศึกษาได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าว่า กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของร้าน
ธงชัยอิเล็คทริคมีพฤติกรรมเป็นในลักษณะใด เพื่อจะได้น าไปปรับคุณภาพการบริการให้
เหมาะสมตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 
 2. การศกึษาครัง้นี้ช่วยใหร้า้นธงชยัอเิลค็ทรคิน าผลจากการศกึษาไปปรบัปรุงคุณภาพ
การบรกิาร ไดรู้ว้่าลกูคา้ส่วนมากเลง็เหน็ความส าคญัของคุณภาพการบรกิารอยู่ในระดบัใดในแต่
ละด้าน แล้วจะได้น าไปคัดเลือกมิติที่ลูกค้าให้ความส าคัญที่สุดมาใช้เป็นบริการหลักเพื่อ
ตอบสนองลกูคา้ 
 
1.6 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

ตวัแปรตน้          ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - Who (เพศ, อาย)ุ 
   - What (ใชบ้รกิารอะไร
หรอืซือ้อะไร) 
   - Why (เหตุผล) 
   - Who participate (ผูม้ ี
อทิธพิลในการตดัสนิใจ) 
   - When (ซือ้ในช่วงใด) 
   - Where (นยิมซือ้ทีไ่หน) 
   - How (ซือ้อยา่งไร) 
 

ระดบัการใหค้วามส าคญั
ปจัจยัดา้นคุณภาพการ

ใหบ้รกิาร 
  - ความเอาใจใส่ 
   - การตอบสนอง 
   - ความมัน่ใจ 
   - ความไวว้างใจ 
   - สิง่ทีจ่บัตอ้งได ้
 
 



 
 

 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศกึษาเรือ่ง ”ความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมของลกูคา้กบัการใหร้ะดบัความส าคญั

คุณภาพดา้นการบรกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค”์        
ผูศ้กึษาไดท้บทวนแนวคดิ ทฤษฎ ีผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัต่อไปนี้ 

2.1 แนวคดิเรือ่งพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (6W1H) 
2.2 แนวคดิเรือ่งกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
2.3 แนวคดิเรือ่งปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
2.4 แนวคดิเรือ่งลกัษณะการบรกิาร 
2.5 แนวคดิเรือ่งคุณภาพการบรกิาร 
2.6 แนวคดิเรือ่งเครือ่งมอืวดัคุณภาพการบรกิาร 

 2.7 แนวคดิเรือ่งตลาดสนิคา้ประเภทเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
 2.8 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
2.1 แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H) 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) ได้กล่าวถงึ การวเิคราะหใ์ห้ทราบถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
ว่าเป็นการวิจยัหรอืค้นหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อหรอืการใช้บรกิารของผู้บรโิภค โดยใช้
ค าถามช่วยในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6W1H ซึ่ง
การศกึษาครัง้นี้ไดป้ระยกุตท์ฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นกรอบในการศกึษา ดงันี้ 
 1. ใครบา้งอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the market?) เป็นค าถามเพื่อใหท้ราบถงึ
ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย (เป้าหมาย) ใชป้จัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้
และอาชพี 
 2. ผู้บรโิภคต้องการซือ้หรอืใช้บรกิารอะไร (What does the customer buy?) เป็น
ค าถามเพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือใช้บริการ 
(Object) คอืตอ้งการคุณสมบตัหิรอืส่วนประกอบของผลติภณัฑ์ (Product Component) โดยการ
ใชป้จัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑห์รอืบรกิารมาเป็นตวัอธบิายความต้องการซื้อ
สนิคา้ของผูบ้รโิภค 
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3. ท าไมผูบ้รโิภคจงึไดต้ดัสนิใจซือ้ (Why does the customer buy?)  เป็นค าถามที่
ตอ้งการทราบวตัถุประสงคใ์นการซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้า หรอืใชบ้รกิาร และผูบ้รโิภคซือ้หรอืเลอืกใช้
บรกิารเพื่อสนองความตอ้งการในดา้นใด 

4. ใครบ้างมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ (Who participate buying?) เป็นค าถามเพื่อ
ตอ้งการทราบถงึบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organization) ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค
ซึง่ประกอบดว้ย ผูบ้รโิภคไปเขา้รา้นใชบ้รกิารกบัใครบา้ง ใครเป็นผูร้เิริม่ในการไปและใครบา้งมี
ส่วนรว่มตดัสนิใจในการเขา้ใชบ้รกิาร หรอืเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นไหน 
 5. ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด (When does the customer buy?)  เป็นค าถามเพื่อต้องการ
ทราบถึงโอกาสในการซื้อ (Occasion) ได้แก่ ผู้บริโภคจะเข้ามาซื้อหรือเลือกใช้บริการ
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าช่วงเวลาใด และมคีวามบ่อยครัง้ในการเขา้มามคีวามถีเ่ท่าใด 
 6. ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน (When does the customer buy?) เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบ
ถึงช่องทางหรือแหล่ง (Outlet) ที่ผู้บริโภคซื้อหรือเลือกใช้บริการ ได้แก่ ผู้บริโภคไปซื้อ
เครือ่งใชไ้ฟฟ้ารา้นใดบ่อยทีสุ่ด 
 7. ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร (How does the customer buy?) เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบ
ถงึขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ (Operation) ซึง่ประกอบดว้ย 
  - การรบัรูป้ญัหา ไดแ้ก่ เหตุผลในการเลอืกซือ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้าของผูบ้รโิภค 
  - การคน้หาขอ้มลู ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทราบแหล่งขอ้มลูในการซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้าได้
จากแหล่งใด 
  - การประเมนิทางเลอืก ได้แก่ ผู้บรโิภคซื้อสนิค้าทุดครัง้หรอืไม่ในการมารา้น
ธงชยัอเิลค็ทรคิ 

- การตดัสนิใจซือ้ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้าเพราะเหตุใด จ านวนชิน้ใน
การซือ้ต่อครัง้เท่าใด และราคาเฉลีย่ในการซื้อต่อครัง้เท่าใด รปูแบบกจิกรรมส่งเสรมิการขายที่
ชอบคอืแบบใด 

- ความรู้สึกหลังการซื้อ  ได้แ ก่  ผู้ บริโภคจะแนะน าบุคคลอื่ นให้มาซื้ อ
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีร่า้นธงชยัอเิลค็ทรคิต่อไปหรอืไม ่
 
2.2 แนวคิดเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) ได้กล่าวถงึ กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคเป็นล าดบั
ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค ที่อาจคล้ายคลงึกนั หรอืแตกต่างกนัก็ได้ แต่โดยส่วน
ใหญ่จะมกีระบวนการตดัสนิใจดงันี้ 
 1. การรบัรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) หรอืการรบัรู้ปญัหา (Problem 
recognition) การทีบุ่คคลรบัรูถ้งึความต้องการภายในของตน ซึง่อาจเกดิขึน้เอง หรอืเกดิจากสิง่
กระตุ้น เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ ความเจบ็ปวด ฯลฯ ซึ่งรวมถึง
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ความต้องการของร่างกาย (Physical Needs) และความต้องการที่เป็นความปรารถนา 
(Aegvierd Needs) อนัเป็นความต้องการด้านจติวทิยา (Psychological Needs) สิง่เหล่านี้
เกดิขึน้เมื่อถงึระดบัหนึ่งจะกลายเป็นสิง่กระตุ้น บุคคลจะเรยีนรู้ถงึวธิทีี่จะจดัการกบัสิง่กระตุ้น
จากประสบการณ์ในอดตี ท าใหเ้ขารูว้่าจะตอบสนองสิง่กระตุน้อยา่งไร 
 2. การคน้หาขอ้มลู (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ และสิง่ที่
สามารถตอบสนองตอบความตอ้งการอยูใ่กลก้บัผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคจะด าเนินการเพื่อใหเ้กดิความ
พอใจทนัท ีแหล่งขอ้มลูขอ้งผูบ้รโิภคประกอบดว้ย 5 กลุ่ม คอื 

ก. แหล่งขอ้มลูบุคคล (Personal Sources) ไดแ้ก่ ครอบครวั เพื่อน เพื่อนบา้น 
คนรูจ้กั ฯลฯ 

ข. แหล่งการคา้ (Commercial Sources) ไดแ้ก่ สื่อการโฆษณา พนักงานขาย 
ตวัแทนการคา้ การบรรจภุณัฑ ์การจดัแสดงสนิคา้ ฯลฯ 

ค. แหล่งชุมชน (Public Sources) ไดแ้ก่ สื่อมวลชน องคก์ารคุม้ครองผูบ้รโิภค 
ง. แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) 
จ. แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ไดแ้ก่ หน่วยงานทีส่ ารวจคุณภาพ

ผลิตภณัฑ์ หรอืหน่วยวิจยัภาวะตลาดของผลิตภณัฑ์ ประสบการณ์ตรงของผู้บรโิภคในการ
ทดลองใชผ้ลติภณัฑ ์
 3. การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บรโิภคได้ขอ้มูลมาแล้ว
จากขัน้ที่สองจะเกิดความเข้าใจและประเมนิผลทางเลอืกต่างๆ นักการตลาดจ าเป็นต้องรู้ถึง
วธิกีารต่างๆ ที่ผู้บรโิภคใช้ในการประเมนิผลทางเลอืก กระบวนการประเมนิผลไม่ใช่สิง่ที่ง่าย 
และไม่ใช่กระบวนการเดยีวที่ใช้กบัผู้บรโิภคทุกคนและไม่ใช่เป็นของผู้ซื้อคนใดคนหนึ่งในทุก
สถานการณ์การซอ้ กระบวนการประเมนิพฤตกิรรมผูบ้รโิภคมดีงันี้ 

ก. คุณสมบตัิผลิตภณัฑ์ (Product Attitudes) กรณีนี้ผู้บรโิภคจะพิจารณา
ผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะมีคุณสมบัติกลุ่มหนึ่ ง 
คุณสมบตัขิองผลติภณัฑใ์นความรูส้กึของผูซ้ือ้ส าหรบัผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดจะแตกต่างกนั 

ข. ผู้บรโิภคจะให้น ้าหนักความส าคญัส าหรบัคุณสมบตัผิลติภณัฑแ์ตกต่างกนั 
นกัการตลาดตอ้งพยายามคน้หา และจดัล าดบัส าหรบัผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดจะแตกต่างกนั 

ค. ผูบ้รโิภคมกีารพฒันาความเชื่อถอืเกีย่วกบัตราสนิคา้ เนื่องจากความเชื่อของ
ผู้บริโภคขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้บริโภค และความเชื่อถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์จะ
เปลีย่นแปลงไดเ้สมอ 

ง. ผู้บรโิภคมทีศันคตใินการเลอืกตราสนิค้า โดยผ่านกระบวนการประเมนิผล
เริม่ต้นด้วยการก าหนดคุณสมบตัิของผลติภณัฑ์ที่เขาสนใจ แล้วเปรยีบเทียบคุณสมบัติของ
ผลติภณัฑต์ราต่างๆ 
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 4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ในขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือกนี้ 
ผู้บริโภคจะสร้างรูปแบบความชอบในระหว่างตราสินค้าต่างๆ  ที่มีอยู่ในทางเลือกเดียวกัน 
นอกจากนี้ผูบ้รโิภคอาจสรา้งรปูแบบความต้องใจในการซือ้ไวท้ีต่ราสนิคา้ทีช่อบมากที่สุดแต่อาจ
มสีองปจัจยั ทีเ่ขา้มาสอดแทรกความตัง้ใจและการตดัสนิในการซือ้ คอื 

ก. ทศันคติของผู้อื่น (Attitudes of Others) ทศันคติของผู้อื่นจะมผีลต่อ
ทางเลอืกที่ชอบมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กบัความรุนแรงของทศันคติในแง่ลบของผู้อื่นที่มผีลต่อ
ทางเลอืกทีพ่อใจของผูบ้รโิภค และแรงจงูใจของผูบ้รโิภคทีจ่ะคลอ้ยตามความตอ้งการของผูอ้ื่น 

ข. ปจัจัยด้านสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า (Unanticipated 
Situational Factor) อาจเป็นตวัท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในการตัง้ใจซือ้ได้ 
 5. ความรูส้กึภายหลงัการซื้อ (Post Purchase Feeling) หลงัจากซื้อและทดลองใช้
ผลิตภณัฑ์ไปแล้วผู้บรโิภคจะมปีระสบการณ์เกี่ยวกับความพึงพอใจหรอืไม่พอใจผลิตภณัฑ ์
ดงันัน้จะตอ้งมกีารตรวจสอบความพอใจหลงัการซือ้ของผูบ้รโิภคดว้ย ไดแ้ก่ กจิกรรมหลงัการซือ้
การใช ้และการจดัการหลงัการซือ้ 
 
2.3 แนวคิดเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคอยู่ภายใต้อทิธพิลของปจัจยัต่างๆ 4 กลุ่ม
คอื 

1. ปจัจยัดา้นสงัคม (Social Forces)  
2. ปจัจยัดา้นจติวทิยา (Psychological Forces)  
3. ปจัจยัดา้นขา่วสารและขอ้มลู (Information Forces)  
4. ปจัจยัดา้นสถานการณ์ (Situation Forces)  
ซึ่งปจัจยัทัง้ 4 เหล่านี้จะสามารถสร้างผลกระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อของ

ผู้บรโิภคได้อย่างมนีัยส าคญัโดยเฉพาะในขัน้การยอมรบัความต้องการที่ถือเป็นกระบวนการ
พืน้ฐานเบือ้งต้นก่อนทีจ่ะเกดิการตดัสนิใจซื้ออย่างเป็นรปูธรรมของผูบ้รโิภคจงึจ าเป็นอย่างยิง่ที่
นักการตลาดจะต้องท าการศกึษาถงึผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้จากปจัจยัต่างๆเหล่าน้ีแมใ้นบาง
ปจัจยันักการตลาดจะไม่สามารถควบคุมได้ก็ตามเพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบการวเิคราะห์
เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคก่อนด าเนินกิจกรรมทางการตลาดให้กับ
ผลติภณัฑข์ององคก์รต่อไป 
1. ปจัจยัดา้นสงัคม (Social Forces)  

ปจัจยัด้านสงัคมในที่น้ีจะรวมถงึวฒันธรรมในสงัคมนัน้ๆดว้ยซึง่เป็นปจัจยัทีห่ล่อหลอม
ให้ผู้บรโิภคแต่ละคนมคีวามต้องการและรูส้กึนึกคดิที่แตกต่างกนัไปปจัจยัด้านสงัคมจงึมผีลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคได้ทัง้ในทางลกึและทางกว้างนักการตลาดจงึต้องศึกษา
และติดตามความเปลี่ยนแปลงต่างๆก่อนด าเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างรอบคอบโดยไม่
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ก่อใหเ้กดิความรูส้กึขดัแยง้ในปจัจยัดา้นสงัคมของผูบ้รโิภคปจัจยัดา้นสงัคมประกอบดว้ยตวัแปร
ทีส่ าคญัคอื 

 วฒันธรรม (Culture)  
วฒันธรรมหมายถงึ “สญัลกัษณ์หรอืสิง่ที่มนุษยใ์นสงัคมหนึ่งๆได้สรา้งขึน้และยอมรบั

จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งในฐานะที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ในสงัคมนัน้ๆ ” ซึ่ง
วฒันธรรมจะมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเช่นภาษาการแต่งกายและธรรมเนียมปฏบิตัิใน
สงัคมเป็นตน้การเขา้ใจวฒันธรรมจงึถอืเป็นพืน้ฐานของความเขา้ใจในพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคใน
สงัคมซึง่นักการตลาดจะต้องเขา้ใจวฒันธรรมหนึ่งๆทีจ่ะมผีลต่อรปูแบบการตดัสนิใจซือ้และการ
ยอมรบัผลติภณัฑป์ระเภทต่างๆดว้ยเหตุนี้นักการตลาดจงึไดน้ าความเขา้ใจดา้นวฒันธรรมของ
ผูบ้รโิภคมาใชใ้นการด าเนินกจิกรรมทางการตลาดหลายโอกาสเช่นการจดักจิกรรมพเิศษในช่วง
วาเลนไทน์หรอืครสิต์มาสของห้างสรรพสนิค้าทัว่ไปซึ่งเป็นการน าวฒันธรรมตะวนัตกที่ได้รบั
ความนิยมในกลุ่มวยัรุน่ของประเทศไทยมาด าเนินการใหเ้กดิประโยชน์ 

 วฒันธรรมยอ่ย (Subculture)  
วฒันธรรมย่อยหมายถงึวฒันธรรมของคนกลุ่มหนึ่งๆซึ่งอาจจะมคีวามแตกต่างไปตาม

เชื้อชาตศิาสนาและลกัษณะภูมปิระเทศที่มลีกัษณะแตกต่างจากวฒันธรรมของคนส่วนใหญ่ใน
สงัคมนัน้ดงันัน้นักการตลาดต้องให้ความส าคญัต่อปจัจยัดงักล่าวอย่างยิง่เช่นในธุรกจิคา้ปลกีที่
ตัง้อยู่ในย่านอาศยัของชาวมุสลมิอาจจะต้องยุตหิรอืหลกีเลีย่งอาหารทีม่สี่วนประกอบของหมมูา
จ าหน่ายภายในรา้น 

 ชนชัน้ทางสงัคม (Social Class)  
ชนชัน้ทางสงัคมคอืลกัษณะการจดัแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคตามการก าหนดของตวัแปรต่างๆ

เช่นอาชพีรายไดก้ารศกึษาฐานะทางสงัคมความมัง่คัง่และอื่นๆซึง่อาจจะเรยีกว่าชนชัน้ทางสงัคม
ตามสถานะเศรษฐกจิและสงัคม (Social Economic Status) แต่โดยทัว่ไปเราจะพบการจดัแบ่ง
ชนชัน้ทางสังคมหยาบๆ เป็นกลุ่มคนชัน้สูงชัน้กลางและระดับล่างของสงัคมซึ่งบ่งบอกถึง
พฤตกิรรมการบรโิภคและการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคและการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคในแต่ละ
ระดบัชัน้ได้นักการตลาดจงึจ าเป็นที่จะต้องสามารถวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มชัน้ทางสงัคมและ
พฤตกิรรมต่างๆทีเ่กดิขึน้ภายในสงัคมนัน้ๆ เพื่อด าเนินกจิกรรมทางการตลาดในอนัทีจ่ะสรา้งสิง่
กระตุน้เรา้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑต่์อไป 

ส าหรบัการจดัแบ่งชัน้ทางสงัคมภายในประเทศไทยจะนิยมน าชัน้ทางสงัคมตามสถานะ
เศรษฐกจิและสงัคมมาจดัแบ่งดงันี้ 

1. กลุ่ม A ถอืไดว้่าเป็นกลุ่มบนสุดของสงัคมมรีะดบัรายไดแ้ละการศกึษาสูงซึง่อาจมา
จากมรดกของครอบครวัเชือ้ตระกูลหรอืความส าเรจ็จากการประกอบธุรกจิมาอย่างยาวนานและ
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มชีื่อเสียงเป็นที่รู้จกัและยอมรบัของสงัคมเช่นกลุ่มครอบครวัเชื้อพระราชวงศ์นายธนาคาร
นายทหารระดบัสงูหรอืรฐัมนตร ี

2. กลุ่ม B จดัเป็นกลุ่มทีอ่ยู่ส่วนบนของชนชัน้กลางในสงัคมหรอืกลุ่มชนชัน้สูงส่วนล่าง
เช่นกลุ่มเศรษฐใีหม่ทีป่ระสบความส าเรจ็ทางธุรกจิแต่ยงัไม่ไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มชนชัน้  A 
ของสงัคมซึ่งอาจเป็นเพราะชาติตระกูลหรอืระดบัการศกึษาไม่สูงมากนักซึ่งกลุ่มลูกหลานของ
กลุ่มชนชัน้นี้จะมโีอกาสก้าวสู่ระดบั A ได้หากครอบครวัสามารถด ารงฐานะทางการเงนิและ
ชื่อเสียงไว้ในระยะยาวนอกจากนี้ชนกลุ่มนี้ยงัรวมถึงกลุ่มมอือาชีพที่มชีื่อเสียงเป็นที่รู้จกัใน
วชิาชพีที่เกี่ยวขอ้งกบัชนชัน้สูงมกีารศกึษาดมีอีาชพีทีม่เีกยีรตเิช่นนายแพทยน์ักธุรกจิอาจารย์
ในมหาวทิยาลยัจติรกรเป็นตน้ 

3. กลุ่ม C เป็นชนชัน้กลางทีม่ขีนาดกลุ่มใหญ่มากในสงัคมมรีะดบัรายไดป้านกลางซึง่
ปกติจะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานธุรกิจเอกชนและหน่วยงานราชการรวมถึง
ผูป้ระกอบการในกจิการขนาดเลก็และผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีัว่ๆ ไป 

4. กลุ่ม D เป็นชนชัน้ล่างสุดในชนชัน้ทางสงัคมและมขีนาดใหญ่ที่สุดในสงัคมของ
ประเทศไทยซึ่งโดยปกติจะมีการศึกษาต ่ ารายได้ต ่ าจึงมกัจะเป็นผู้ใช้แรงงานตามโรงงาน
อุตสาหกรรมหรอืเกษตรกรรายยอ่ย 

สิง่ทีน่กัการตลาดควรจะท าความเขา้ใจเพิม่เตมิเกีย่วกบัการศกึษาชัน้ทางสงัคมคอื
ผูบ้รโิภคจะมแีนวโน้มต่อการตดัสนิใจซือ้โดยองิอทิธพิลของชนชัน้ทางสงัคมมากกว่าระดบั
รายไดข้องตนเองดงันัน้ชัน้ทางสงัคมจงึมลีกัษณะเป็นกลุ่มอา้งองิ (Reference Groups) ประเภท
หนึ่งของผูบ้รโิภคอกีทัง้ผูบ้รโิภคจ านวนไม่น้อยจะมคีวามตอ้งการขยบัชัน้ทางสงัคมทีส่งูกว่าชัน้
ทางสงัคมของเขาประมาณ 1 ระดบัชัน้เพื่อใหผ้ลติภณัฑน์ัน้ๆ เป็นบนัไดสู่การยอมรบัของคนใน
ชัน้สงัคมทีส่งูขึน้ 

 กลุ่มและกลุ่มอา้งองิ (Group and Reference Groups)  
กลุ่มและกลุ่มอ้างอิงหมายถึงบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที่มอีิทธพิลต่อทศันคติค่านิยมและ

พฤตกิรรมของบุคคลอื่นดงัเป็นทีท่ราบกนัดวี่าผูบ้รโิภคทุกคนในสงัคมจะมกีลุ่มทีต่นเองสงักดัอยู่
เสมอทัง้ที่ตัง้ใจและไม่ตัง้ใจหรอือย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งสามารถที่จะจดัแบ่ง
ประเภทของกลุ่มไดด้งันี้ 

- กลุ่มปฐมภมู ิ(Primary Group) เป็นกลุ่มทีผู่บ้รโิภคสงักดัอยู่ในฐานะสมาชกิของกลุ่มที่
มคีวามสมัพนัธแ์ละรูจ้กักนัอยา่งใกลช้ดิเช่นครอบครวัเพื่อนบา้นเป็นตน้ 

- กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Group) เป็นกลุ่มที่ผู้บรโิภคสงักดัอยู่แต่จะไม่มี
ความสมัพนัธส์่วนบุคคลกบัสมาชกิในกลุ่มนัน้ๆ อย่างใกลช้ดิเช่นกลุ่มเพื่อนร่วมสถาบนัสมาชกิ
ชมรมเป็นตน้ 
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- กลุ่มอา้งองิ (Reference Group) เป็นบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีอ่าจจะไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ
ในกลุ่มเดยีวกบัผูบ้รโิภคแต่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคเป็นอย่างมากซึง่กลุ่ม
อา้งองิส่วนใหญ่มกัจะเป็นบุคคลสาธารณะเช่นนกัรอ้งนักธุรกจิเป็นตน้ 

ในการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑบ์างชนิดกลุ่มปฐมภูมแิละกลุ่มอ้างองิจะมอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะการซื้อผลติภณัฑท์ี่ผู้บรโิภคมรีะดบัเกี่ยวพนัที่สูง  (High-
Involvement Product) ซึง่นกัการตลาดเรยีกกลุ่มผูม้อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ในลกัษณะนี้ว่าผู้
ชีน้ าทางความคดิ (Opinion Leaders)  

 ครอบครวัและครวัเรอืน (Family and Households)  
ครอบครวั (Family) คอืกลุ่มของสมาชกิในสงัคมทีม่คีวามผูกพนักนัทางสายเลอืดหรอื

ดว้ยการแต่งงานซึง่จะแตกต่างจากครวัเรอืน (Households) ซึง่หมายถงึกลุ่มบุคคลทีอ่าศยัอยู่
รวมกนัโดยอาจจะมคีวามผูกพนักนัทางสายเลอืดหรอืไม่ก็ได้เช่นกลุ่มนักศึกษาที่เช่าบ้านพกั
อาศยัรว่มกนัเป็นตน้ 

สถาบนัครอบครวันับเป็นปจัจยัที่มอีิทธพิลอย่างสูงต่อพฤติกรรมการบรโิภคและการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคกล่าวคอืสมาชกิในครอบครวัทีป่ระกอบดว้ยพ่อแม่และลูกจะ
มบีทบาทในการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันไปเช่นสินค้าประเภทเสื้อผ้าและของเด็กเล่นผู้มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้ออาจจะเป็นลูกแต่ผู้มอี านาจในการซื้อที่แท้จรงิคอืผู้เป็นพ่อหรอืแม่
เหล่านี้คอืตวัอย่างที่นักการตลาดจะต้องเขา้ใจอย่างถ่องแท้ว่าในกระบวนการตดัสนิใจภายใน
ครอบครวัหนึ่งๆนัน้สมาชกิภายในครอบครวัคนใดมบีทบาทและความส าคญัต่อการตดัสนิใจซื้อ
ผลติภณัฑห์นึ่งๆอย่างไรเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการจดัท าแผนงานการตลาดที่มปีระสทิธภิาพ
และสามารถสื่อสารข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ไปสู่ผู้ที่มบีทบาทหรอือ านาจ
ตัดสินใจซื้อที่แท้จริงได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้นักการตลาดจะต้องทราบถึงลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงในบทบาทของสมาชิกในครอบครวัซึ่งจะเกิดขึ้นตามเงื่อนเวลาที่ผ่านไปและ
สถานการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปดว้ยตวัอย่างเช่นสภาพเศรษฐกจิและ
สงัคมในปจัจุบนัที่ผู้เป็นแม่จะเปลี่ยนจากบทบาทของแม่บ้านมาเป็นผู้หารายได้จากการออก
ท างานนอกบา้นมากขึน้กล่าวคอืแมจ่ะมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจมากขึน้ 
 
2. ปจัจยัทางจติวทิยา (Psychological Forces)  

ส าหรบัปจัจยัทางจติวทิยาที่นับเป็นอีกปจัจยัหน่ึงซึ่งมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อของ
ผูบ้รโิภคนัน้จดัเป็นปจัจยัที่ได้รบอทิธพิลจากปจัจยัดา้นสงัคมด้วยทีป่ระกอบด้วยปจัจยัหลกั 5 
กลุ่มโดยในแต่ละกลุ่มนัน้จะมอีทิธพิลต่อกนัและกนัดงันี้  
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ภาพที ่2.1 ปจัจยัทางจติวทิยา 
ทีม่า : วทิวสั รุง่เรอืงผล. (2545, หน้า 70) 
 

 แรงจงูใจ (Motivation)  
จากกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคทีเ่กดิขึน้ดว้ยล าดบัขัน้ตอนต่างๆ โดยเริม่จาก

การยอมรบัความตอ้งการแต่ในบางโอกาสแมผู้บ้รโิภคจะมคีวามต้องการผลติภณัฑน์ัน้ๆ แลว้แต่
ขาดสิ่งจูงใจที่เพียงพอจะท าให้เกิดการซื้อขึ้นมาได้ดงันัน้นักการตลาดจงึมหีน้าที่ที่จะสร้าง
สิง่จูงใจเพื่อกระตุ้นและเปลีย่นแปลงความต้องการของผูบ้รโิภคใหเ้ป็นการตดัสนิใจซื้อด้วยการ
ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นและอรรถประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้บรโิภคจะได้รบัหากใช้ผลติภณัฑ์นัน้ๆ
ดงันัน้แรงจงูใจจงึหมายถงึแรงกระตุน้ทีผ่ลกัดนัใหผู้บ้รโิภคเกดิการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง 

โดยทัว่ไปแรงจูงใจที่จะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะเป็นแรงจูงใจด้าน
กายภาพหรอืทางร่างกาย (Physiological Needs) เช่นการซือ้เสือ้ผา้ทีผ่ลติจากเสน้ใยฝ้ายเพื่อ
ความสบายในการสวมใส่แรงจูงใจอีกประเภทหนึ่ งคือแรงจูงใจทางจิตวิทยาหรือจิตใจ  
(Psychogenic Needs) เช่นการซือ้ประกนัชวีติเพื่อเป็นหลกัประกนัของชวีติในอนาคตเป็นต้น
แรงจูงใจทางกายภาพและแรงจูงใจทางจติวทิยาเหล่านี้ล้วนแฝงอยู่ภายในตวัผลติภณัฑแ์ต่ละ
ชนิดแล้วทัง้สิ้นดงันัน้หน้าที่หลกัของนักการตลาดจงึเป็นผู้ค้นหาแรงจูงใจเหล่านัน้ให้พบหรอื
สรา้งสิง่จงูใจเพิม่เตมิจากกจิกรรมทางการตลาดและน าเสนอสู่ผูบ้รโิภคเพื่อน าไปสู่การตดัสนิใจ
ซือ้ของผูบ้รโิภคในทีสุ่ดทัง้นี้เกี่ยวกบัการสรา้งสิง่จงูใจโดยน าทฤษฎแีรงจงูใจของ Maslow ทัง้ 5 
ระดบัมาปรบัใชต้ามความเหมาะสมซึง่ Maslow พบว่าแรงจงูใจของมนุษยม์อียู่ 5 ระดบัจาก
ระดบัล่างสุดถงึสงูสุดดงันี้ 

ระดบัที ่ 1 ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เช่นอาหารน ้าทีอ่ยู่อาศยั
รวมถงึความตอ้งการทางเพศเป็นตน้ 

ระดบัที ่2 ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง (Safety and Security Needs)  
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ระดบัที ่ 3 ความต้องการทางสงัคม (Social Needs) ไดแ้ก่ต้องการความรกัและความ
เป็นมติร 

ระดบัที ่4 ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem Needs) คอืความตอ้งการที่เดีย่วกบัความ
ภาคภมูใิจในสถานภาพทางสงัคมหรอืความเคารพทีไ่ดร้บัจากสงัคมเป็นตน้ 

ระดบัที ่5 ความต้องการบรรลุเป้าหมายในชวีติ (Self - Actualization Needs) คอืความ
มุ่งหวงัส่วนตวัของแต่ละบุคคลซึ่งอาจจะแตกต่างจากสถานภาพในปจัจุบนัของบุคคลนัน้ๆ  ได้
จงึยากที่บุคคลอื่นจะเขา้ใจความต้องการในระดบันี้ของบุคคลหนึ่งๆ เช่น เป้าหมายสูงสุดของ
นักการเมอืงอาจต้องการเป็นนายกรฐัมนตรเีป็นต้นและเมื่อนักการตลาดทราบถึงระดบัความ
ต้องการของผูบ้รโิภคจะสามารถด าเนินกจิกรรมทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภคดว้ยการสรา้งสิง่จงูใจเพิม่เตมิเพื่อกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการสนิคา้หรอืบรกิาร
นัน้ๆ พรอ้มกบัการตดัสนิใจซือ้ในขัน้ตอนต่อไป 

 การรบัรู ้(Perception)  
การรบัรูค้อืกระบวนการเปิดรบัตคีวามและท าความเขา้ใจสิง่ต่างๆ รอบตวัของผูบ้รโิภค

ดว้ยประสาทสมัผสัทัง้ 5 ซึ่งการตคีวามดงักล่าวส าหรบัผูบ้รโิภคแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไป
ตามประสบการณ์และสิง่ทีผู่้บรโิภคนัน้ๆ ได้พบเหน็ในการท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัการรบัรูข้อง
ผู้บรโิภคนักการตลาดได้พบว่าผู้บรโิภคจะมกีระบวนการการเลอืกที่จะรบัรู้ซึ่งแบ่งได้เป็น  3 
ระดบัคอื 

1. การเลอืกสนใจ (Selective Attention) กล่าวคอืผูบ้รโิภคจะเลอืกรบัรูใ้นสิง่ทีผู่บ้รโิภค
นัน้ๆใหค้วามสนใจเช่นหากผู้บรโิภคก าลงัสนใจทีจ่ะซื้อรถยนต์เขาจะเลอืกหรอืพลกิหาโฆษณา
รถยนต์มากว่าปกตหิรอืในท านองเดยีวกนัที่ผู้บรโิภคจะให้ความสนใจในสิง่ที่มลีกัษณะผดิแผก
แตกต่างจากทีไ่ดเ้คยรบัรูม้าในอดีตเช่นแตงโมรปูทรงสีเ่หลีย่มจะมคีวามน่าสนใจกว่าแตงโมที่มี
รปูทรงกลม 

2. การเลอืกตคีวาม (Selective Distortion) การบดิเบอืนขอ้มลูตามสิง่ทีผู่บ้รโิภคแต่ละ
บุคคลเชื่อหรอืมปีระสบการณ์เช่นถา้ผูบ้รโิภคมปีระสบการณ์จากการรบัประทานซุปไก่และรูส้กึดี
ต่อสุขภาพต่อมาเมื่อได้พบบทความหรืออื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าซุปไก่สกัดไม่มคีุณค่าทาง
โภชนาการหรอืมคีุณค่าเทยีบไดก้บัไข่ไก่หนึ่งฟองเหล่านี้ผูบ้รโิภคอาจจะเลอืกทีจ่ะไม่เชื่อเหล่านี้
คอืกระบวนการเลอืกทีจ่ะเชื่อหรอืไมเ่ชื่อหรอืเป็นการเลอืกทีจ่ะตคีวามตามประสบการณ์การรบัรู้
ของผูบ้รโิภคแต่ละบุคคล 

3. การเลอืกจดจ า (Selective Retention) กล่าวคอืโดยปกตผิูบ้รโิภคจะมพีฤตกิรรมทีจ่ะ
เลือกจดจ าในสิ่งที่สนับสนุนต่อความเชื่อหรอืทศันคติที่เคยรบัรู้มาในอดีตและกระบวนการ
ดงักล่าวจงึเป็นที่มาของตรายีห่้อของผลติภณัฑ์ที่มจี าหน่ายในตลาดมาอย่างยาวนานจะได้รบั
ความนิยมหรอืเชื่อถอืมากกว่าตรายีห่อ้ของผลติภณัฑใ์หม่ดงันัน้ตรายีห่้อของผลติภณัฑใ์หม่ที่
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ตอ้งการจะใหผู้บ้รโิภคเกดิการยอมรบัและจดจ าไดน้ัน้จ าเป็นจะต้องใชก้ารโฆษณาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิการจดจ าในตรายีห่อ้ของผลติภณัฑห์รอืในหลายครัง้เช่นกนั 

 การเรยีนรู ้(Learning)  
การเรยีนรูค้อืการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ทีผ่่านมาของแต่

ละคนแต่ไม่รวมถงึการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมอนัเกดิจากการตอบสนองโดยสญัชาตญิาณเช่น
ความหวิความงว่งฯลฯในการท าความเขา้ใจเกีย่วกบัการเรยีนรูน้ัน้ไดม้ทีฤษฎเีกี่ยวกบัการเรยีนรู้
ชื่อว่าทฤษฎกีารกระตุ้นและการตอบสนอง (Stimuless-Response Theory) ทีเ่ชื่อว่าการเรยีนรู้
ของมนุษยเ์กดิขึน้จากการทีม่นุษยไ์ดร้บัสิง่กระตุ้นและการตอบสนองจากสิง่กระตุ้นนัน้และเมื่อมี
การกระตุ้นและการตอบสนองอย่างเป็นระบบจะท าให้มนุษย์เกิดกระบวนการการเรยีนรู้โดย
อาศยัสิง่กระตุน้นัน้ๆ โดยทฤษฎดีงักล่าวยงัไดอ้ธบิายถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อการเรยีนรูข้องมนุษยไ์ด้
เป็น 4 ปจัจยัคอื 

1. แรงกระตุน้ (Drive) คอืสิง่ทีจ่ะมากระตุน้ใหม้นุษยเ์กดิพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
2. สญัญาณ (Cues) คอืสิง่ทีถู่กสรา้งขึน้เพื่อใชท้ดแทนแรงกระตุน้ 
3. การตอบสนอง (Responses) คอืปฏกิริยิาหรอืการกระท าของมนุษยท์ีเ่กดิขึน้จากการ

ไดร้บัแรงกระตุน้ 
4. สิง่สนับสนุน (Re-inforcement) คอืรางวลัหรอืการลงโทษทีม่นุษยจ์ะไดร้บัจากการ

กระท าหรอืไมท่ าสิง่ใดสิง่หนึ่ง 
จะสงัเกตได้ว่านักการตลาดได้น าสญัญาณต่างๆเข้ามาใช้ในกระบวนการเรยีนรู้ของ

ผูบ้รโิภคเช่นสญัลกัษณ์ตวั M เหนือรา้นแมคโดนัลดจ์ะเป็นเสมอืนสญัญาณกระตุ้นใหผู้บ้รโิภค
เกิดความรู้สกึอยากรบัประทานอาหารของแมคโดนัลด์พร้อมกับเป็นสญัญาณที่แสดงถึงการ
รบัประกนัคุณภาพในมาตรฐานของแมคโดนลัด ์

 บุคลกิภาพ (Personality)  
บุคลกิภาพหมายถึงรูปแบบพฤติกรรมและลกัษณะอุปนิสยัของมนุษย์ที่สะท้อนความ

เป็นบุคคลนัน้ๆโดยจะสะท้อนออกมาเป็นบุคลกิลกัษณะต่างๆเช่นก้าวรา้วสุภาพร่าเรงิเศรา้ซมึ
เป็นต้นซึ่งบุคลกิลกัษณะนี้ซกิมนัด์ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ผู้คดิค้นทฤษฎีเกี่ยวกับ
บุคลกิลกัษณะ Psychoanalytic Theories of Personality ไดก้ล่าวถงึสภาพความแตกต่างที่
เกดิขึน้เหล่านี้ของมนุษยแ์ต่ละคนว่ามทีีม่าจากแรงผลกัดนัภายในจติใจหรอืความรูส้กึนึกคดิของ
แต่ละคนเป็นส าคญัซึง่สามารถทีจ่ะจดัแบ่งระดบัของแรงผลกัดนัเหล่านี้ ได้เป็น 3 ระดบัคอือดิ 
(Id) อโีก ้(Ego) และซุปเปอรอ์โีก ้(Superego)  

1. อดิ (Id) เป็นแรงขบัตามสญัชาตญิาณดบิของมนุษยท์ีแ่ฝงอยูใ่นตวัตนของแต่ละคน 
2. ซุปเปอรอ์โีก ้(Superego) คอืมโนธรรมในตวัมนุษยท์ีจ่ะเป็นสิง่คานอ านาจของอดิ 
3. อโีก ้(Ego) คอืสตหิรอืความมเีหตุผลซึง่เป็นเครือ่งควบคุมสมดุลระหว่างอดิกบัอโีก้ 
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บุคลกิภาพของมนุษยจ์ะถูกสะท้อนจากส่วนประสมของอิดซุปเปอร์อโีก้และอโีก้ในตวั
ของมนุษย์แต่ละคนซึ่งบุคคลที่มอีิดในตัวมากจะสะท้อนออกมาในบุคลิกก้าวร้าวชอบความ
รุนแรงขณะที่บุคคลที่มซีุปเปอรอ์โีก้สูงจะสะท้อนออกมาในบุคลกิลักษณะของพ่อพระที่มคีวาม
เมตตาชอบใหอ้ภยัและส าหบับุคคลทีม่อีโีก้สูงจะมบีุคลกิลกัษณะของความเชื่อมัน่ในตนเองสูงมี
เหตุมผีลนอกจากนี้บุคลกิภาพของแต่ละบุคคลยงัอาจจะสะท้อนออกมาจากวธิทีี่บุคคลนัน้ๆจะ
มองตนเอง (Self - Concept) ซึง่ประกอบดว้ยการมองตวัเองในความเป็นจรงิ (Actual Self -
Concept) หรอืสิง่ทีบุ่คคลนัน้ๆคดิว่าเขาเป็นคนอย่างไรและการมองตวัเองในอุดมคติ (Ideal self 
- Concept) หรอืสิง่ที่บุคคลต้องการจะเป็นในอุดมคติและในกระบวนการตดัสนิใจซื้อของ
ผูบ้รโิภคแต่ละคนจะไดร้บัอทิธพิลจากการมองตนเองของผูบ้รโิภคดว้ยเช่นนักธุรกจิที่มองตนเอง
ว่าเป็นผูป้ระสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานอาจจะตดัสนิใจซื้อรถเบนซต์าม Actual Self -
Concept ของเขาและซือ้รถสปอรต์เพื่อสนอง IdealSelf - Concept ทีจ่ะแสดงออกถงึความเป็น
คนหนุ่มผู้ปราดเปรยีวทนัสมยัเหล่านี้เป็นต้นสิง่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของผู้บริโภค
นบัเป็นตวัแปรหนึ่งทีม่อีิทธพิลอย่างสูงต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคซึง่นักการตลาด
จะต้องศกึษาถงึบุคลกิภาพของผูบ้รโิภครวมถงึบุคลกิลกัษณะทีผู่บ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายต้องการ
จะเป็นเพื่อการก าหนดบุคลกิภาพใหก้บัผลติภณัฑ ์

 ทศันคต ิ(Attitude)  
ทศันคติคือความรู้สกึของบุคคลที่มต่ีอสิ่งใดสิง่หนึ่งในเชงิการประเมนิเช่นความชอบ

หรอืไมช่อบความรูส้กึในเชงิบวกหรอืเชงิลบซึง่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคเช่นผูบ้รโิภค
ที่มทีศันคตวิ่ารถยุโรปมคีวามทนทานมากกว่ารถญี่ปุ่นและมทีศันคติว่ารถญี่ปุ่นเป็นรถยนต์ที่
ประหยดัน ้ามนัและมคี่าซ่อมบ ารงุทีต่ ่ากว่ารถยนต์ยุโรปเหล่านี้จะมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์
ของผูบ้รโิภคหรอืในการเลอืกนักแสดงเพื่อมาเป็นตวัแทนการน าเสนอ (Presenter) ผลติภณัฑ์
ในการโฆษณา 
 
3. ปจัจยัดา้นขา่วสารขอ้มลู (Information Factors)  

การน าเสนอขอ้มลูขา่วสารของผลติภณัฑส์ู่ผูบ้รโิภคจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องดว้ย
เป็นปจัจยัหน่ึงที่มคีวามสมัพนัธ์อย่างลกึซึ้งกบัปจัจยัต่างๆ ทัง้ทางด้านสงัคมและจติวทิยาใน
ทุกๆ ตวัแปรดว้ยเช่นกนันอกจากนี้ขา่วสารและขอ้มลูในเบือ้งต้นยงัมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้
ของผู้บรโิภคเริม่ตัง้แต่ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑต์รายีห่อ้ราคาผูจ้ าหน่ายสถานที่จ าหน่าย
ผลติภณัฑน์ัน้ๆ รวมถงึสิง่ทีผู่้บรโิภคคาดหวงัที่จะได้รบัจากผลติภณัฑน์ัน้ๆ สามารถจดัแบ่งได้
เป็น 2 ประเภทคอื 

ก. ขา่วสารและขอ้มลูเพื่อการคา้ (Commercial Sources) จะหมายถงึข่าวสารและขอ้มลู
ทีเ่สมอืนเป็นทางการขององค์กรและต้องการจะสื่อข่าวสารและขอ้มูลต่างๆเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์
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ไปสู่ผูบ้รโิภคเพื่อกระตุน้กระบวนการตดัสนิใจซือ้ผ่านช่องทางต่างๆ ซึง่ขอ้มลูข่าวสารในลกัษณะ
นี้นักการตลาดจะสามารถควบคุมใหด้ าเนินไปตามแผนงานทีก่ าหนดไดแ้ละสามารถกระตุ้นการ
ซือ้ของผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอยา่งด ี

ข. ข่าวสารและข้อมูลทัว่ไป (Social Sources) หมายถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบั
ผลิตภณัฑ์รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาพลกัษณ์ขององค์กรที่ผู้บรโิภคจะไม่ได้รบัรู้จากสื่อ
โฆษณาหรือตัวแทนจ าหน่ายขององค์กรแต่จะรับทราบข้อมูลเหล่านี้ผ่านกลุ่มอ้างอิงและ
ครอบครวัทีผู่บ้รโิภคเป็นสมาชกินอกจากนี้ผูบ้รโิภคยงัอาจจะไดร้บัขอ้มลูข่าวสารผ่านสื่อมวลชน
แขนงต่างๆโดยส่วนมากช่องทางเหล่านี้นักการตลาดไม่สามารถควบคุมให้เนื้อหาของข้อมูล
ขา่วสารเป็นไปตามวตัถุประสงคท์างการตลาดทีต่้องการไดจ้งึอาจจะเกดิการบดิเบอืนของขอ้มลู
ข่าวสารแก่ผู้บรโิภคได้ด้วยเหตุนี้การค าเนินการด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อกระตุ้นกระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้จงึควรตระหนักพืน้ฐานการรบัรูป้ระสบการณ์การเรยีนรูแ้ละทศันคตขิองผูบ้รโิภคใน
การใหข้อ้มลูขา่วสารของผลติภณัฑแ์ละองคก์รแก่ผูบ้รโิภคดว้ย 

ด้วยจ านวนข้อมูลข่าวสารที่มีมากในแต่ละวันจะเป็นปจัจยัที่ท าให้ข้อมูลขาดความ
น่าสนใจและไม่ก่อให้เกดิการจดจ าแก่ผู้บรโิภคแต่หากข้อมูลข่าวสารนัน้มคีวามสอดคล้องกบั
ทศันคตแิละความเชื่อของผูบ้รโิภคจะท าใหจ้ดจ างา่ยขึน้ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ี่
มขีอ้มลูอยูแ่ลว้ในเบือ้งตน้ 
4. ปจัจยัดา้นสถานการณ์ (Situation Factors)  

ปจัจยัด้านสถานการณ์เป็นการวเิคราะห์พฤติกรรมของผู้บรโิภคเกี่ยวกบักระบวนการ
ตดัสินใจซื้อโดยมปีจัจยัด้านสถานการณ์ต่างๆ เช่นเวลาสถานที่และบรรยากาศเป็นต้นโดย
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ของผู้บรโิภคที่นักการตลาด
จะตอ้งวเิคราะหป์ระกอบดว้ยปจัจยัต่างๆ ดงันี้ 

 ซือ้เมือ่ไร (When Consumers Buy)  
เป็นการท าความเขา้ใจเงื่อนไขด้านเวลาที่มผีลกระทบต่อการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค

เช่นรา้นอาหารจะมลีูกคา้มาใช้บรกิารมากในช่วงเทีย่งวนัและหวัค ่าแต่หากเป็นรา้นคาราโอเกะ
ลูกค้าจะมาใช้บรกิารมากในช่วงดึกหรอืในช่วงเมษายนเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดส าหรบัการ
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วต่างประเทศของบรษิทัทวัรด์งันัน้จะสงัเกตไดถ้งึความส าคญัของช่วงเวลา
ฤดูกาลเทศกาลล้วนมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตดัสนิใจ
ด าเนินกจิกรรมทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑน์ัน้ๆ ของผูบ้รโิภค 

 ซือ้ทีไ่หน (Where Consumers Buy)  
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนัน้จะได้ร ับอิทธิพลด้านสถานที่จ ัดจ าหน่ายอย่างมี

นัยส าคญัซึ่งหมายรวมถงึบรรยากาศภายในสถานทีจ่ดัจ าหน่ายการจดัแสงเสยีงกลิน่และความ
คบัคัง่ของผู้บรโิภคที่มาจบัจ่ายซื้อหาผลติภณัฑใ์นสถานทีจ่ดัจ าหน่ายนัน้ๆ ด้วยจากการวจิยัที่
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พบว่าสถานที่จดัจ าหน่ายใดที่มผีู้บรโิภคมาใช้บริการอย่างคบัคัง่จะเป็นสิ่งกระตุ้นส าคญัให้
ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายภายในสถานที่นัน้ๆ  เร็วขึ้นและจะไม่ให้
ความส าคญักบัรายละเอยีดของผลติภณัฑม์ากนักนอกจากนี้บรรยากาศของสถานทีจ่ดัจ าหน่าย
ยงัสามรถกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคยนิยอมทีจ่ะจา่ยค่าผลติภณัฑใ์นราคาทีแ่พงขึน้ไดเ้ช่นอาหารภายใน
โรงแรมระดบัหรหูราจะมรีาคาจ าหน่ายที่สูงกว่าอาหารประเภทและชนิดเดยีวกนัจากรา้นอาหาร
ภายนอกโรงแรมซึง่ผูบ้รโิภคกย็นิยอมทีจ่ะจา่ยในราคาทีแ่พง 

 ซือ้ท าไม (Why Consumers Buy)  
การคาดหวงัในสิง่ทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บัจากผลติภณัฑน์ัน้ๆเช่นผูบ้รโิภคทีม่คีวามต้องการ

เสื้อซึ่งผลติจากใยฝ้ายย่อมหมายถึงความต้องการความสบายจากการสวมใส่เสื้อผ้านอกจาก
ความตอ้งการความพอใจโดยตรงทีจ่ะไดร้บัจากผลติภณัฑน์ัน้ๆ แลว้นอกจากนี้ยงัพบว่าบ่อยครัง้
มากที่การซื้อไม่ได้เกิดขึ้นจากความต้องการผลิตภณัฑ์นัน้โดยตรงแต่เป็นความต้องการใน
อรรถประโยชน์อื่นทีแ่ฝงอยู่ในตวัผลติภณัฑซ์ึง่หากสามารถวเิคราะหแ์ละทราบถงึความต้องการ
ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องจะสามารถน าข้อมูลที่ได้นี้มาพัฒนาแผนส่งเสริมการขายให้มี
ประสทิธภิาพได ้

 ซือ้อยา่งไร (How Consumers Buy)  
เพื่อใหท้ราบถงึวธิกีารซือ้ผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคเช่นความนิยมทีจ่ะช าระค่าผลติภณัฑ์

ด้วยบตัรเครดิตเงนิสดหรอืเงนิผ่อนและมคีวามต้องการที่จะซื้อผลติภณัฑ์ที่ต้องการนัน้จาก
พนกังานขายโดยตรงหรอืจากเครือ่งจดัจ าหน่ายอตัโนมตัหิรอืความต้องการทดลองใชผ้ลติภณัฑ์
หรอืไม่จากนัน้จงึมาพฒันาในแผนงานการตลาดเพื่อมุ่งตอบสนองต่อความพอใจสูงสุดของ
ผูบ้รโิภคเช่นหา้งแมคโครซึง่ในอดตีจะใชน้โยบายการขายที่เป็นเงนิสดอย่างเขม้แขง็แต่เมื่อเกดิ
คู่แข่งทีพ่รอ้มจะใหบ้รกิารรบัช าระค่าสนิคา้ดว้ยบตัรเครดติจงึท าใหแ้มคโครเปลีย่นนโยบายดว้ย
การยนิยอมรบัช าระสนิคา้ดว้ยบตัรเครดติเช่นเดยีวกบัคู่แขง่ 

 เงือ่นไขอื่นๆ (Condition under Which Consumer Buy)  
ผู้บรโิภคอาจจะมพีฤติกรรมกาตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์ที่แตกต่างจากแบบแผนที่เคย

ปฏบิตัเิป็นปกตภิายใตเ้งือ่นไขหรอืสถานการณ์อื่นๆเช่นผูบ้รโิภคทีป่กตจิะเดนิทางโดยรถประจ า
ทางอาจจะตดัสนิใจโดยสารรถแทก็ซี่ซึ่งอาจจะมสีาเหตุมาจากความรูส้กึไม่สบายหรอืต้องการ
ความรวดเรว็ในการเดนิทางที่มากกว่าปกติหรอืผู้บรโิภคที่เป็นเดก็หนุ่มวยัรุ่นซึ่งปกติจะเลอืก
รา้นอาหารฟาสต์ฟูดในการทานอาหารกบัเพื่อนโดยจะไม่นิยมรบัประทานอาหารในร้านระดบั
หรูหราแต่เมื่อมีนัดทานอาหารค ่ ากับคู่ร ักในวันแห่งความรักเขาก็อาจจะเลือกใช้บริการ
รา้นอาหารทีห่รหูราเพื่อเป็นสถานทีน่ัดและทานอาหารร่วมกบัคู่รกัแทนรา้นฟาสต์ฟู้ดทีท่านเป็น
ประจ า 
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จากการศกึษากระบวนการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคในแต่ละขัน้ตอนรวมถงึปจัจยัด้าน
ต่างๆ ที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคจะพบว่าการศกึษาเกี่ยวกบัพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคเป็นกระบวนการศกึษาทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นและเกี่ยวเน่ืองโยงใยกนัระหว่างปจัจยัและ
ตวัแปรต่างๆ อย่างลกึซึ้งซึ่งอาจจะเป็นการยากที่จะศกึษาให้ครบถ้วนก่อนตดัสนิใจก าหนดกล
ยุทธ์ทางการตลาดเพื่อด าเนินกิจกรรมในอันที่จะส่งเสรมิและกระตุ้นผู้บรโิภคให้เกิดการซื้อ
ผลติภณัฑข์ององคก์รได ้

แต่ถงึอย่างไรก็ตามความรูค้วามเขา้ใจในพฤตกิรรมดา้นต่างๆของผูบ้รโิภคโดยเฉพาะ
ในกลุ่มเป้าหมายที่ไดก้ าหนดไวน้ัน้จะเป็นสิง่จ าเป็นที่จะช่วยใหก้ารวางแผนและก าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
2.4 แนวคิดเร่ืองลกัษณะการบริการ 

การบรกิารมลีกัษณะทีส่ าคญั 4 ประการซึง่มอีทิธพิลต่อการก าหนดกลยทุธก์ารตลาด
ดงันี้ 

1. ไม่สามารถจบัต้องได้ (Intangibility) การบรกิารไม่สามารถมองเห็นหรอืเกิด
ความรู้สึกได้ก่อนที่จะมกีารซื้อเพื่อลดความเสี่ยงของผู้ซื้อผู้ซื้อต้องพยายามวางกฎเกณฑ์
เกี่ยวกบัคุณภาพและประโยชน์จากการบรกิารทีเ่ขาจะไดร้บัเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ในการซื้อใน
แงข่องสถานทีต่วับุคคลเครื่องมอืวสัดุทีใ่ชใ้นการตดิต่อสื่อสารสญัลกัษณ์และราคาสิง่เหล่านี้เป็น
สิง่ทีผู่ข้ายบรกิารจะตอ้งจดัหาเพื่อเป็นหลกัประกนัใหผู้ซ้ือ้สามารถท าการตดัสนิใจไดเ้รว็ขึน้ 

1.1 สถานที ่(Place) ต้องสามารถสรา้งความเชื่อมัน่และความสะดวกใหเ้กดิกบั
ผูม้าใชบ้รกิารโดยออกแบบใหเ้กดิความคล่องตวัมบีรรยากาศทีจ่ะสรา้งความรูส้กึทีด่ ี

1.2 บุคคล (People) พนกังานทีข่ายบรกิารตอ้งมกีารแต่งตวัทีเ่หมาะสมบุคลกิดี
หน้าตายิม้แยม้แจม่ใสพดูจาดเีพื่อใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจและเกดิความเชื่อมัน่ 

1.3 เครื่องมอื (Equipment) อุปกรณ์ภายในทีท่ างานต้องมคีวามทนัสมยัและมี
ประสทิธภิาพในการไดบ้รกิารทีร่วดเรว็และใหล้กูคา้พอใจ 

1.4 วสัดุสื่อสาร (Communication Material) สื่อโฆษณาและเอกสารการ
โฆษณาต่างๆ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะของบรกิารทีเ่สนอขายและลกัษณะของลกูคา้ 

1.5 สญัลกัษณ์ (Symbols) คอืชื่อตราสนิคา้หรอืเครื่องหมายตราสนิคา้ทีใ่ชใ้น
การบรกิารเพื่อใหผู้บ้รโิภคเรยีกชื่อและจ าสนิคา้ไดด้ ี

1.6 ราคา (Price) การก าหนดราคาควรเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้รกิารและง่าย
ต่อการจ าแนกระดบับรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

2. ไม่สามารถแบ่งแยกการใหบ้รกิาร (Inseparability) การใหบ้รกิารเป็นการผลติและ
การบรโิภคขณะเดยีวกนั 
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3. ไม่แน่นอน (Variability) ลกัษณะของการบรกิารไม่แน่นอนขึน้อยู่กบัว่าผูข้ายบรกิาร
เป็นใครจะใหบ้รกิารเมือ่ไรทีไ่หนและอย่างไร 

4. ไมส่ามารถเกบ็ไวไ้ด ้(Perishability) บรกิารไมส่ามารถผลติเกบ็ไวไ้ดเ้หมอืนสนิคา้อื่น
ถา้ความตอ้งการมสีม ่าเสมอการใหบ้รกิารกจ็ะไม่มปีญัหาแต่ถ้าลกัษณะความต้องการไม่แน่นอน
จะท าให้เกิดปญัหาคือบรกิารไม่ทนัหรอืไม่มลีูกค้าเช่นการบรกิารล้างรถกลยุทธ์การตลาดที่
น ามาใช้เพื่อปรบัความต้องการซื้อให้สม ่าเสมอและปรบัการให้บรกิารเพื่อไม่ให้เกดิปญัหาคน
มากหรอืน้อยเกนิไปมดีงันี้ 

4.1 กลยทุธเ์พื่อปรบัความต้องการซือ้ (Demand) มดีงันี้ 
(1) การตัง้ราคาใหแ้ตกต่างกนั (Differential Pricing) เพื่อปรบัความต้องการซือ้

ใหส้ม ่าเสมอเช่นการลดราคาค่าซ่อมใหต้ ่ากว่าคู่แขง่ 
(2) กระตุน้ในช่วงทีม่คีวามต้องการซือ้น้อยโดยการจดักจิกรรมลดราคาและการ

ส่งเสรมิการขายเช่นมกีารลดราคาสนิคา้บางตวั เช่น ลดราคาพดัลมในช่วงฤดหูนาว 
(3) การให้บรกิารเสรมิ (Complementary Service) เช่นมเีครื่องเอทเีอ็มมี

หอ้งน ้าทีส่ะอาด 
(4) ระบบการนัดหมาย (Reservation System) เพื่อใหท้ราบถงึจ านวนลูกคา้ที่

แน่นอนเพื่อการวางแผนการให้บรกิารที่เหมาะสมและเพื่อปรบัระดบัอุปสงค์ให้เหมาะสมเช่น 
การซ่อมเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

4.2 กลยทุธเ์พื่อปรบัการใหบ้รกิารมดีงันี้ 
(1) เพิม่พนกังานชัว่คราว (Part Time Employee) เช่นช่วงเวลาทีเ่ทศกาล 
(2) การก าหนดวธิกีารท างานทีม่ปีระสทิธภิาพในช่วงคนมาก (Peak Time 

Efficiency Routine) จดัคนใหเ้หมาะสมกบังาน 
(3) ใหผู้บ้รโิภคมสี่วนรว่มในการใหบ้รกิาร(Increased ConsumerParticipation)  
(4) การใหบ้รกิารรว่มกนัระหว่างผูข้าย (Shared Service) 
(5) การขยายสิง่อ านวยความสะดวกในอนาคต (Facilities for Future 

Expansion) เช่น การขยายพื้นที่การให้บรกิารการเพิ่มบรกิารเสริมธุรกิจที่ให้บริการนัน้
ผูป้ระกอบการจะใชเ้ฉพาะส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรอื 4 Ps นัน้ไม่เพยีงพอ
เครือ่งมอืทีจ่ าเป็นตอ้งใชเ้พิม่เตมินอกเหนือจาก 4 Ps คอื 

1. การตลาดภายใน (Internal Marketing) การตลาดภายในของบรษิทัจะรวมถงึการ
ฝึกอบรมและการจงูใจพนักงานขายบรกิารในการสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้รวมถงึพนักงานที่
ใหก้ารสนบัสนุนการใหบ้รกิารโดยใหเ้กดิการท างานรว่มกนัเป็นทมีเพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บั
ลกูคา้ 

2. การตลาดทีส่มัพนัธก์นัระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (Interactive Marketing) หมายถงึ การ
สรา้งคุณภาพบรกิารให้เป็นทีเ่ชื่อถอืเกดิขึ้นในขณะที่ผูข้ายใหบ้รกิารกบัลูกค้าซึ่งคุณภาพนัน้จะ
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เป็นที่ยอมรบัหรอืไม่ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าการพิจารณาคุณภาพของลูกค้าต่อการ
ใหบ้รกิารของผูข้ายจะพจิารณาดา้นต่างๆคอืคุณภาพดา้นเทคนิค (Technical Quality) คุณภาพ
ดา้นหน้าที่ (Functional Quality) เช่นมคีวามรู้เรื่องการรกัษาท าความสะอาดตู้เยน็ลกัษณะ
บรกิารทีล่กูคา้สามารถประเมนิไดก่้อนท าการซือ้เช่นการมเีกยีรตบิตัรการจบหลกัสูตรตดิตัง้จาน
ดาวเทยีม (ExperienceQualities) และคุณภาพความเชื่อถอืทีเ่กดิขึน้จรงิ (Credence Qualities) 

 
2.5 แนวคิดเร่ืองคณุภาพบริการ 
ความหมายของคณุภาพ 

ณฐัพนัธ ์เขจรนนัทน์ และคณะ (2546: 20 – 22) ไดใ้หท้รรศนะว่าปจัจุบนัเราทุกคนต่าง
ใช้ชวีติอยู่ในสงัคมโลกที่ให้ความส าคญัและต้องการความมคีุณภาพในด้านต่างๆ ซึ่งจะไม่ถูก
จ ากัดเพียงลูกค้าต้องการสินค้าหรอืบริการที่มคีุณภาพเท่านัน้แต่ความต้องการคุณภาพจะ
ขยายตวัครอบคลุมไปในมติิและระดบัต่างๆของสงัคมเช่นผู้บงัคบับญัชาต้องการลูกน้องที่มี
คุณภาพประชาชนต้องการชุมชนท้องถิ่นและรัฐบาลที่มีคุณภาพผู้ป่วยต้องการการ
รกัษาพยาบาลทีม่คีุณภาพนกัเรยีนนิสติและนกัศกึษาตอ้งการการศกึษาทีม่คีุณภาพหรอืประเทศ
กต็อ้งการประชาชนทีม่คีุณภาพเป็นต้นเราจะเหน็ว่าคุณภาพจะแทรกอยู่ในแทบทุกดา้นของการ
ใชช้วีติ 

คุณภาพ (quality) เป็นศพัท์อกีค าหนึ่งที่เรามกัจะได้ยนิและใชง้านบ่อยครัง้ในสงัคม
อุตสาหกรรมและการแข่งขนัทางธุรกิจตัวอย่างเช่นเราต้องการน ารถยนต์ไปตรวจสอบและ
บ ารุงรกัษากบัศูนยบ์รกิารคุณภาพเป็นต้นแต่เมื่อใหเ้ราอธบิายความหมายของคุณภาพเรากลบั
ไมส่ามารถอธบิายไดอ้ยา่งชดัเจนหลายคนตอบค าถามแบบตาบอดคล าชา้งบา้งหรอืก าป ัน้ทุบดนิ
บา้งสุดทา้ยแลว้กไ็มส่ามารถก าหนดไดว้่าคุณภาพคอือะไรดงันัน้ก่อนเราจะศกึษาแนวคดิปรชัญา
และกรอบความคดิในการจดัการคุณภาพ (quality management) เราสมควรเริม่ต้นท าความ
เขา้ใจความหมายของคุณภาพจากนกัวชิาการทีม่ชีื่อเสยีงและไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมดงันี้ 
คุณภาพหมายถงึสิง่ทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัเงือ่นไขดา้นการใชง้านและราคาของลกูคา้ (ณฐัพนัธ์
เขจรนนัท ์และคณะ. 2546: 21) 

คุณภาพหมายถงึความเหมาะสมกบัการใช้ 
คุณภาพหมายถงึการเป็นไปตามความตอ้งการหรอืสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด 
คุณภาพหมายถึงคุณภาพของการออกแบบและคุณภาพของความสอดคล้องในการ

ด าเนินงานทีจ่ะน ามาซึง่ความภาคภูมใิจแก่เจา้ของผลงาน 
คุณภาพหมายถงึการประหยดัทีสุ่ดมปีระโยชน์ในการใชง้านสงูสุดและสรา้งความพงึพอใจใหก้บั
ลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ 

บรรจง จนัทมาศ (2546: 51) กล่าวว่าคุณภาพหมายถงึคุณสมบตัทิุกประการของ
ผลติภณัฑ ์/ การบรกิารทีต่อบสนองความตอ้งการและสามารถสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ 
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คุณภาพหมายถึงเป็นรูปร่างและลกัษณะทัง้หมดของผลติภณัฑห์รอืบรกิารที่สามารถ
ตอบสนองความจ าเป็นตามทีก่ าหนดไว ้(ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. 2546: 104) 

จากทรรศนะของนักวชิาการกล่าวมานัน้สรุปได้ว่าคุณภาพหมายถึงการด าเนินงานให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดที่ต้องการโดยสรา้งความพอใจให้กบัลูกค้าและมตี้นทุนการด าเนินงานที่
เหมาะสม 
 
การจดักิจกรรมคณุภาพ 

ค ากล่าวที่ว่า “คุณภาพต้องมาก่อน” เป็นเสมอืนปรชัญาในการท างานที่มุ่งเน้นให้
ความส าคญัอย่างมากต่อการพฒันาสนิค้าและบรกิารมากกว่าทางด้านต้นทุนการผลติการขาย
แต่การที่มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาคุณภาพจนได้มาตรฐานที่สูงขึน้นัน้ย่อมจะน ามาซึง่ต้นทุนทีต่ ่าลงและ
การเพิม่ผลผลติจะสูงตามไปด้วยเช่นกนัซึง่ท าใหย้อดการขายเพิม่ขึน้และก าไรก็จะเพิม่ตามมา
ซึ่งเป็นหลกัส าคญัในการบรหิารงานที่บรรลุส าเรจ็ได้โดยอาศยัหลกัปรชัญา “คุณภาพต้องมา
ก่อน” แต่ถ้าหากหน่วยงานใดไรซ้ึ่งคุณภาพในการบรหิารจดัการและไรคุ้ณภาพในสนิค้าและ
บรกิารแลว้หน่วยงานนัน้ไม่สามารถสรา้งก าไรและสรา้งความเจรญิเตบิโตในธุรกจินัน้ๆไดอ้ย่าง
แน่นอนดงันัน้จงึตอ้งสรรหาปจัจยัพืน้ฐานทีก่่อใหเ้กดิคุณภาพมาช่วยในการบรหิารงานเช่น 5 ส. 
QCC กจิกรรมขอ้เสนอแนะฯลฯและระบบบรหิารคุณภาพต่างๆ มาช่วยเช่น ISO 9000 , ISO 
14000 มก. 18000 และ TQM, TQC เป็นตน้ 

บรรจง จนัทมาศ (2546: 13 - 22) ไดใ้หท้รรศนะเกี่ยวกบักจิกรรม 5 ส. ว่า 5 ส. คอื
ปจัจยัพื้นฐานของการจดัท ากิจกรรมในองค์กรหรอืที่ท างานสถานประกอบการต่างๆเพื่อการ
ปรบัปรุงและพฒันาประสทิธภิาพการท างานของหน่วยงานนัน้ๆตามหลกัการบรหิารเพื่อพฒันา
ประสทิธภิาพนัน้คอืการบรหิารคนและบรหิารงานการบรหิารคนนัน้เป็นสิง่ที่ยากมากเพราะคน
แต่ละคนจะมีความรู้สึกนึกคิดและบุคลิกลกัษณะพร้อมภูมหิลังแตกต่างกันออกไปส่วนการ
บรหิารงานนัน้การเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานจะเริม่จากการน าเอาระบบของ  5 ส. เป็น
กจิกรรมปพูื้นก่อนทัง้สิน้เพราะ 5 ส. เป็นกจิกรรมปพูื้นฐานของการท างานทุกอย่างตัง้แต่การ
ดูแลตวัเองดูแลอุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องจกัรดูแลสถานประกอบการสถานที่ตลอดจนการท างาน
โดยทัว่ไปทุกชนิดทุกระดบั 5 ส. จะช่วยให้การด าเนินงานส าเรจ็ลุล่วงด้วยดที างานถูกวธิี
ปลอดภยัได้ผลตามที่คาดหมายและมปีระสิทธภิาพถ้าไม่มกีิจกรรมปูพื้นฐานการจดัการด้วย
ระบบ 5 ส. ก่อนแลว้ไมว่่าจะน าเอาระบบบรหิารแบบใดหรอืเทคนิคใดเขา้มาใชก้ย็ากทีจ่ะประสบ
ผลส าเรจ็ถา้จะเปรยีบเทยีบกจิกรรม 5 ส. กเ็หมอืนกบัรากของตน้ไมถ้า้ขาดรากตน้ไมก้จ็ะตาย 

การปรบัปรุงการเพิม่ผลผลติที่ลงทุนน้อยและยัง่ยนืคอืการปรบัปรุงวธิกีารท างานและ
ระบบดว้ยการพฒันาทรพัยากรบุคคลคอืการใหค้วามรูแ้ละจงูใจใหพ้นักงานไดม้ีส่วนร่วมคดิร่วม
ท าและหาวธิกีารใหม่ๆให้การท างานมคีวามสะดวกคล่องตวัมากขึน้หนึ่งในหลายวธิกีารที่เป็น
กจิกรรมพืน้ฐานที่ท าใหค้นในองคก์รมคีุณภาพทีส่ามารถปรบัปรุงงานและมสีภาพแวดลอ้มของ
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การท างานไดด้คีอื 5 ส. หรอื 5S ในแบบญี่ปุ่นถ้าไดม้กีารท ากจิกรรม 5 ส. อย่างจรงิจงัแลว้จะ
พบว่าการท างานในที่ท างานหรอืสถานประกอบการนัน้จะมลีกัษณะดงันี้มคีวามปลอดภยัมี
บรรยากาศรื่นรมยน่์าท างานการท างานไม่เกดิการสูญเปล่าขึน้ไม่มคีวามสูญเปล่าในการลงทุน
หรอืในการจดัซือ้และลดการเกบ็สนิคา้หรอืมขีองคงคลงัน้อยลง 

ปญัหาการท า 5 ส. ไม่ส าเรจ็ปญัหาที่เกดิจากผู้บรหิารได้แก่ไม่ใส่ใจอย่างจรงิจงัและ
จรงิใจในการจดัท าไม่มนีโยบายของหน่วยงานชดัเจนมอบงานให้คนใดคนหนึ่งรบัผดิชอบแทน
มองไม่เหน็ประโยชน์ของการท า 5 ส. คดิว่าเป็นการเพิม่งานและสิน้เปลอืงไม่เขา้ใจในบทบาท
หน้าทีต่วัเองและไมส่นบัสนุนในปจัจยัต่างๆ 

ปญัหาที่เกิดจากผู้ร่วมงานได้แก่ไม่มีการสื่อความหมายที่ถูกต้องไม่มีการอบรมให้
ความรู้แนะน าและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรทราบไม่เห็นความส าคัญในการท า
กจิกรรม 5 ส. เพื่อประยุกต์ใช้งานไม่มจีติส านึกที่จะท าเพราะคดิว่ามภีาระเพิม่ขึน้ขาดการ
สนบัสนุนจากปจัจยัต่างๆช่วยบา้งแต่ไม่จรงิจงัจรงิใจและขาดแรงกระตุ้นและขวญัก าลงัใจในการ
ท างาน 

กจิกรรม 5 ส. กบัการปรบัปรงุคุณภาพบรกิาร 
วรีพงษ์ เฉลมิจริะรตัน์ (2542: 137) ได้ใหท้รรศนะเกี่ยวกบักจิกรรม 5 ส. กบัการ

ปรบัปรุงคุณภาพบรกิารว่ากจิกรรม 5 ส. (หา้สอ) ทีน่ิยมใชเ้ป็นแนวปฏบิตัใินการรณรงคเ์พื่อ
ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานทัง้ในโรงงานและในส านักงานมคี าศพัทส์ าคญั  5 ค าคอื
สะสาง>สะดวก>สะอาด>สุขอนามัย>สร้างนิสัยสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมคุณภาพเป็น
ปจัจยัพื้นฐานของการท ากิจกรรมในองค์กรหรอืสถานประกอบการเพื่อปรบัปรุงและพฒันา
ประสทิธภิาพการท างานของหน่วยงานนัน้ๆ 
 
การปฏิบติัการทางการตลาดเพ่ือสร้างคณุภาพโดยรวม 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคนอื่นๆ (2546: 103) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกบัการปฏบิตักิาร
ทางด้านการตลาดเพื่อสร้างคุณภาพโดยรวมว่าการบรหิารคุณภาพโดยรวม  Total Quality 
Management (TQM) เป็นกจิกรรมที่ครอบคลุมทัง้องค์การในการปรบัปรุงคุณภาพของทุก
กระบวนการในบรษิทัไดอ้ย่างต่อเนื่องซึง่รวมถงึสนิคา้และบรกิารหรอืเป็นโปรแกรมทีอ่อกแบบ
เพื่อใชป้รบัปรุงคุณภาพขายสนิค้าบรกิารและกระบวนการทางการตลาดอย่างต่อเนื่องหรอืเป็น
ปรชัญาที่มีล ักษณะเฉพาะเจาะจงทางด้านวิธีการนโยบายและการปฏิบัติขององค์การเพื่อ
ปรบัปรงุคุณภาพในทุกกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
กลยทุธก์ารตลาดเพ่ือสร้างคณุภาพโดยรวม Pursuing Total Quality Management 
(TQM) คอืสรา้งคุณภาพโดยรวมไวด้งันี้ 
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1. คุณภาพจะต้องเป็นที่ยอมรบัของลูกค้า (Quality Must by Perceived by 
Customers) คุณภาพเริม่ต้นที่การศกึษาความต้องการของลูกค้าและสิ้นสุดลงที่การรบัรูข้อง
ลูกคา้ถ้าลูกคา้ต้องการความไวว้างใจความคงทนการท างานทีม่ากขึน้การปรบัปรุงคุณภาพกจ็ะ
ถือเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงจากการยอมรบัของลูกค้าจงึต้องอาศยัข้อมูลจากการ
ออกแบบวศิวกรรมการผลติและการจดัจ าหน่าย 

2. คุณภาพจะสะท้อนถงึทุกกิจกรรมของบรษิทัไม่ใช่เฉพาะแต่ผลติภณัฑข์องบรษิัท
เท่านัน้ (Quality Must Be Reflected in Every Company Activity, Not Just in Company 
products) นอกจากจะต้องมคีุณภาพด้านผลติภณัฑแ์ล้วจะต้องมคีุณภาพในการโฆษณาการ
บรกิารขอ้มลูดา้นผลติภณัฑก์ารขนส่งการบรกิารหลงัการขายและอื่นๆ 

3. คุณภาพต้องการความร่วมมอืจากบุคลากรทัง้หมด (Quality Requires Total 
Employee Commitment) ในกรณีต้องอาศยัความร่วมมอืจากฝ่ายต่างๆ ในการสรา้งคุณภาพ
ตอ้งมกีารจงูใจฝึกอบรมบุคลากรเพื่อส่งมอบคุณภาพให้ลกูคา้ 

4. คุณภาพต้องการผู้ร่วมงานที่มคีุณภาพสูง (Quality Requires High-Quality 
Partners) คุณภาพสามารถส่งไปยงัลูกคา้โดยอาศยัเครอืข่ายการสรา้งคุณภาพ (Value Chain) 
โดยผูจ้ดัจ าหน่ายและผูข้ายปจัจยัการผลติทีม่คีุณภาพสงู 

5. คุณภาพสามารถปรบัปรุงใหด้ขีึน้ตลอดเวลา (Quality Can Always Be Improved)
โดยยดึหลกัว่าการปรบัปรุงทุกสิง่ตลอดเวลาโดยทุกคน (Continuous Improvement of 
Everything by Everyone)  

6. คุณภาพต้องมกีารปรบัปรุงให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชดั  (Quality Improvement 
Sometimes Requires Quantum Leaps) จากการปรบัปรุงคุณภาพจงึต้องการผลลพัธท์ีป่รากฏ
ชดัจากลกูคา้ 

7. คุณภาพจะท าใหไ้ม่มสีนิคา้ทีด่อ้ยคุณภาพ (A Quality Drive Cannot Save a Poor 
Product) หมายความว่าสนิค้าทีด่อ้ยคุณภาพต้องเลกิการผลติไปมฉิะนัน้อาจจะมผีลกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์สนิคา้ตวัอื่นของบรษิทั 

8. คุณภาพเป็นสิง่จ าเป็นแต่ไม่มคี าว่าเพยีงพอ (Quality Is Necessary Buy May Not 
Be Deficient) การปรบัปรุงคุณภาพบรษิทัเป็นสิง่ทีต่้องท าและไม่มสีิน้สุดเพราะผูซ้ือ้จะมคีวาม
ต้องการมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาคุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งขนัเป็นสิง่ส าคญัที่จะต้องค านึงถึงใน
ขณะทีคู่่แข่งขนัมกีารพฒันาคุณภาพให้ดขีึน้บรษิทัจะต้องพยายามพฒันาคุณภาพใหเ้หนือกว่า
คู่แข่งขนัตวัอย่างสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ได้ชื่อว่าเป็นสายการบนิที่ดทีี่สุดในโลกโดยเน้นคุณภาพด้าน
การบรกิารและสามารถเพิม่ส่วนครองตลาดได ้

9. คุณภาพไม่ได้ท าให้ต้นทุนเพิม่ขึน้เสมอไป (Quality Does Not Cost More) 
แนวความคดิในอดตีถอืว่าคุณภาพทีสู่งขึน้จะท าใหต้้นทุนสูงขึน้ดว้ยแต่ในความเป็นจรงิคุณภาพ
ทีส่งูขึน้อาจท าใหต้น้ทุนลดลงไดเ้ช่นการประหยดัจากขนาดการผลติการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ
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และไม่มกีารสูญเปล่าท าให้ต้นทุนลดลงและยงัท าให้ลูกค้ามคีวามพอใจเพิม่ขึ้นอนัจะส่งผลให้
ยอดขายเพิม่ขึน้และก าไรมากขึน้ดว้ย 

 
คณุสมบติัของสินค้าหรือบริการท่ีมีคณุภาพ 

ณฐัพนัธ ์เขจรนันทน์ และคณะ (2546: 27 - 30) ไดใ้หท้รรศนะเกี่ยวกบัคุณสมบตัขิอง
สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพว่าถึงจุดนี้เราทุกคนต่างยอมรบัว่าเราต่างก็ใช้ชีวิตในสังคมที่
ต้องการเรยีกรอ้งและพยายามท างานเพื่อให้การด าเนินชวีติมคีุณภาพแต่เราจะสามารถบอกได้
อย่างไรว่าเราได้รบัสนิค้าและบรกิารทีม่คีุณภาพหรอืสนิค้าและบรกิารใดมคีุณภาพมากกว่ากนั
ซึง่เราสามารถพจิารณาไดจ้ากปจัจยัทีเ่รยีกว่า "คุณสมบตัหิรอืคุณลกัษณะของคุณภาพ (quality 
characteristics)" จะเป็นคุณลกัษณะทีก่ าหนดคุณภาพของสนิคา้หรอืบรกิารทีม่คีุณภาพซึง่แยก
พจิารณาออกเป็น 2 ลกัษณะไดแ้ก่ 

1. คุณภาพของผลติภณัฑ ์
ปกตเิราจะประเมนิคุณภาพของสนิคา้ต่างๆจากการพจิารณาคุณสมบตัสิ าคญั 8 ดา้นคอื 

1.1 สมรรถนะ (Performance) เป็นคุณสมบตัพิืน้ฐานในการด าเนินงานของ
ผลติภณัฑ ์Primary Operating Characteristics) เช่นวทิยุจะต้องมเีสยีงรถยนต์จะต้องเคลื่อนที่
หรอืปากกาจะตอ้งเขยีนหนงัสอืและวาดภาพไดเ้ป็นตน้ 

1.2 ลกัษณะเฉพาะพเิศษ (Features) เป็นคุณสมบตัริองในการด าเนินงานของ
ผลติภณัฑ ์ (Secondary Operating Characteristics) ที่เพิม่ขึน้จากคุณสมบตัเิบือ้งต้นและ
กระตุน้ใหล้กูคา้ตดัสนิใจซือ้สนิคา้นัน้ๆเช่น 

1.3 ความเชื่อถอืได้ (Reliability) ความมัน่ใจว่าผลติภณัฑจ์ะสามารถท างานได้
ตามที่ลูกค้าต้องการภายใต้กรอบระยะเวลาและสถานการณ์ที่ก าหนดตัวอย่างเช่นอาหาร
กระป๋องจะมสีภาพตามทีผู่้บรโิภคต้องการและจะไม่เน่าเสยีก่อนถงึวนัหมดอายุถ้าถูกเก็บไว้ใน
สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมเป็นตน้ 

1.4 ความสอดคล้องตามที่ก าหนด (Conformance) ผลติภณัฑ์สามารถ
ด าเนินงานไดต้ามรายละเอยีดทีท่างบรษิทัแจง้ไวใ้นขอ้ก าหนด (Specification) ตวัอย่างเช่นยา
หรอือาหารเสรมิตอ้งใหผ้ลตามเอกสารก ากบัเป็นตน้ 

1.5 ความทนทาน (Durability) ครอบคลุมระยะเวลาและรปูแบบการใชง้านใน
สภาพต่างๆของผลิตภณัฑ์ว่าเป็นไปตามที่ก าหนดการกล่าวอ้างและความคาดหวงัเพียงใด
ตวัอย่างเช่นรถยนต์ขบัเคลื่อนสี่ล้อ (4WDs) สมควรจะต้องใช้งานได้ในพื้นที่ทุรกันดาร 
(outback) ไดเ้ป็นปกตเิป็นตน้ 

1.6 ความสามารถในการใหบ้รกิาร (Service Ability) ความเรว็ความสะดวกและ
ความสามารถในการเขา้ถงึและใช้บรกิารภายหลงัการขายซึ่งจะรวมถงึมารยาทบุคลกิภาพและ
ความพรอ้มจะใหบ้รกิารของพนกังานในศูนยบ์รกิาร 
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1.7 ความสวยงาม (Aesthetics หรอืEsthetics) รูปแบบการน าเสนอของ
ผลติภณัฑเ์ช่นความสวยความดงึดูดใจและความน่าใชง้านของผลติภณัฑต์วัอย่างเช่นรปูแบบสี
กลิน่หรอืรสชาตขิองอาหารเป็นตน้ 

1.8 การรบัรูคุ้ณภาพหรอืชื่อเสยีง (Perceived Quality หรอื Reputation) เป็น
การยอมรับในตราสินค้าที่ลูกค้ามีต่อสินค้าหรือบริการนัน้ซึ่งจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์
กติตศิพัท์และการยอมรบัในสงัคมเช่นรถยนต์ Mercedes Benz นาฬิกา Rolex และ
เครือ่งส าอาง channel เป็นตน้ 

2. คุณภาพของงานบรกิาร 
งานบรกิารจะมคีวามแตกต่างจากการผลติสนิคา้ในหลายดา้นโดยคุณภาพของงาน

บรกิารจะประกอบดว้ยคุณสมบตั ิ10 ดา้นคอื 
2.1 ความเชื่อถอืได ้(Reliability) เป็นความสม ่าเสมอของผลงานทีส่งมอบใหก้บั

ลกูคา้การรกัษาค ามัน่สญัญาและเป็นทีพ่ึง่พาของลกูคา้เมือ่เกดิปญัหาขึน้กบัการด าเนินงาน 
2.2 การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ของลูกคา้ไดอ้ย่างทนัที

ถูกต้องรวดเรว็และดว้ยความเต็มใจไม่ต้องใหลู้กคา้รอคอยต่อว่าและเลกิใชบ้รกิารหรอืหนัไปใช้
บรกิารของคู่แขง่ขนัรายอื่นๆ 

2.3 ความสามารถ (Competence) ความรูท้กัษะและประสบการณ์ของพนักงาน
ทีพ่รอ้มในการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้โดยพนักงานจะต้องมคีวามสามารถทีเ่หมาะสมและสรา้งความ
เชื่อมัน่ใหแ้ก่ลกูคา้ว่าเขาจะไดร้บับรกิารตามทีเ่ขาตอ้งการและเป็นไปตามขอ้ก าหนด 

2.4 การเขา้ถงึได้ (Access) ลูกคา้สามารถเขา้ถงึบรกิารไดเ้มื่อต้องการโดยไม่
ตอ้งเสยีเวลาคน้หาสถานทีร่อคอยการบรกิารและมขีัน้ตอนในการตดิต่อทีย่าวนาน 

2.5 ความสุภาพ (Courtesy) ไม่ไดห้มายถงึการพูดจาทีสุ่ภาพและการแต่งกาย
ทีเ่รยีบรอ้ยเท่านัน้แต่จะครอบคลุมถงึการแสดงออกที่เหมาะสมกบักาลเทศะดว้ยความเตม็ใจและ
จรงิใจตลอดจนการแสดงความสุภาพออกมาจากใจจนลกูคา้สามารถสมัผสัไดจ้ากความรูส้กึทีด่ ี 

2.6 การตดิต่อสื่อสาร (Communication) สรา้งความเขา้ใจให้กบัลูกคา้และ
พยายามท าความเขา้ใจลกูคา้เพื่อทีจ่ะสามารถใหบ้รกิารและแกป้ญัหาอย่างเหมาะสม 

2.7 ความน่าเชื่อถือ (Creditability) ความเชื่อใจที่ลูกค้ามต่ีอธุรกิจซึ่งจะ
พจิารณาจากชื่อเสยีงความซื่อสตัยแ์ละความโปรง่ใสในการด าเนินงานของธุรกจิ 

2.8 ความปลอดภยั (Security) จากการใชบ้รกิารทัง้ทางกายภาพความรูส้กึและ
ขอ้มลูโดยลกูคา้มัน่ใจไดว้่าเขาจะไดร้บับรกิารที่ไมต่อ้งเสีย่งต่ออนัตรายความผดิพลาดหรอืความ
สญูเสยีทีจ่ะเกดิขึน้กบัตนเองและสิง่แวดลอ้มตลอดจนไมต่อ้งกงัวลว่าขอ้มลูของตนจะถูกเผยแพร่
สู่สาธารณะโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตเสยีก่อน 
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2.9 ความเขา้ใจลูกค้า (Understanding the Customer) เพื่อทีจ่ะสามารถ
ใหบ้รกิารทีส่รา้งความพอใจ (Satisfaction) และความชื่นชม (Appreciation) จากลูกคา้ท าใหเ้ขา
ผกูพนัซื่อสตัยแ์ละกลบัมาใชบ้รกิารอยา่งสม ่าเสมอ 

2.10 สามารถจบัต้องหรอืรูส้กึได้ (Tangibles) ถงึความพรอ้มและความใส่ใจใน
การให้บรกิารเช่นเครื่องมอืและอุปกรณ์การให้บรกิารเครื่องแบบพนักงานและความสะอาดของ
สถานทีเ่ป็นตน้ 

สรุปได้ว่าคุณสมบตัิของสินค้าหรอืบรกิารที่มคีุณภาพซึ่งแยกพจิารณาออกเป็น  2 
ลกัษณะไดแ้ก่ 

1. คุณภาพของผลติภณัฑป์กตเิราจะประเมนิคุณภาพของสนิคา้ต่างๆจากการพจิารณา
คุณสมบตัสิ าคญั 8 ดา้นคอืสมรรถนะลกัษณะเฉพาะพเิศษความเชื่อถอืไดค้วามสอดคลอ้งตามที่
ก าหนดความทนทานความสามารถในการใหบ้รกิารความสวยงามและการรบัรูคุ้ณภาพ 

2. คุณภาพของงานบรกิารงานบรกิารจะมคีวามแตกต่างจากการผลติสนิคา้ในหลายดา้น
โดยคุณภาพของงานบรกิารจะประกอบดว้ยคุณสมบตัิ 10 ดา้นคอืความเชื่อถอืไดก้ารตอบสนอง
ความต้องการความสามารถการเข้าถึงได้ความสุภาพการติดต่อสื่อสารความน่าเชื่อถือความ
ปลอดภยัความเขา้ใจลกูคา้และสามารถจบัตอ้ง หรอืรูส้กึได้ 
 
2.6 แนวคิดเร่ืองเคร่ืองมือวดัคณุภาพการบริการ 

การพฒันาขัน้ตอนการประเมนิคุณภาพบรกิารให้ลูกค้าเกดิความพงึพอใจในปี  1998 
พาราสุรามาน, แซทแฮล์มและแบรร์ี่ (Parasuraman, Zeithaml; & Berry. 1998) ไดส้รา้ง
เครือ่งมอืชุดคุณภาพการบรกิารจ าแนก 5 ดา้นดงันี้ 

1. ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร (Tangibles)  
งานบรกิารควรมคีวามเป็นรูปธรรมที่สามารถสมัผสัจบัต้องได้มลีกัษณะทางกายภาพที่

ปรากฏใหเ้หน็ เช่น สถานทีเ่ครื่องมอือุปกรณ์ต่างๆ วสัดุและบุคคลในการตดิต่อสื่อสารกบัลูกคา้
นัน้ช่วยใหล้กูคา้รบัรูว้่าพนกังานมคีวามตัง้ใจใหบ้รกิารเหน็ภาพไดช้ดัเจน 

2. ความเชื่อมัน่ไวว้างใจได ้(Reliability)  
การให้บรกิารต้องตรงตามการสื่อสารที่นาเสนอแก่ลูกค้างานบรกิารที่มอบหมายให้แก่

ลูกค้าทุกครัง้ต้องมีความถูกต้องเหมาะสมและมคีวามสม ่าเสมอที่สามารถสร้างความเชื่อถือ
ไวว้างใจงานบรกิารจากลกูคา้ 

3. การตอบสนองลกูคา้ (Responsive)  
พนักงานมหีน้าที่ให้บรกิารลูกค้าด้วยความเต็มใจและมคีวามพรอ้มที่จะช่วยเหลอืหรอื

ใหบ้รกิารลกูคา้ทนัทลีกูคา้ไดร้บับรกิารทีส่ะดวกและรวดเรว็ 
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4. การใหค้วามมัน่ใจแก่ลกูคา้ (Assurance)  
การบรกิารจากพนักงานที่มคีวามรู้ความสามารถทกัษะในการทางานตอบสองความ

ต้องการของลูกค้าและมมีนุษยส์มัพนัธ์ที่ดสีามารถท าให้ลูกค้าเกดิความเชื่อถอืและสรา้งความ
มัน่ใจว่าลกูคา้ไดร้บับรกิารทีด่ ี

5. การเขา้ใจและรูจ้กัลกูคา้ (Empathy)  
พนักงานที่ใหบ้รกิารแก่ลูกค้าแต่ละรายด้วยความเอาใจใส่และให้ความสนใจแก่ผูม้าใช้

บรกิารเพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานวดัคุณภาพบรกิารดงักล่าวนี้มชีื่อเรยีกว่า “SERVQUAL” 
 

ตารางที ่2.1 ความสมัพนัธข์องปจัจยัก าหนดคุณภาพการบรกิารใน SERVQUAL และ 
     ปจัจยัพืน้ฐานส าหรบัการประเมนิคุณภาพการบรกิาร 
 

ปจัจยัพืน้ฐานส าหรบัการ
ประเมนิคุณภาพการบรกิาร 

ลกัษณะ
ภายนอก 

ความเชื่อถอื
ได ้

การตอบสนอง
อย่างรวดเรว็ 

ความมัน่ใจได ้ การเขา้ถงึ
จติใจ 

ลกัษณะทางกายภาพ      
ความน่าเชื่อถอื      
การตอบสนอง      
ความสามารถ 
ความมมีารยาท 
ความน่าศรทัธา 
ความปลอดภยั 

     

การเขา้ถงึบรกิาร 
การสือ่สาร 
ความเขา้ใจ 

     

ทีม่า: Parasuraman,A. Zeithaml, V.A.; &Berry.L.L. (1990).The customer view of service  
        quality,“Delivering Quality Service”. 
 

สรุป SERVQUAL เป็นเครื่องมอืสาหรบัการวดัคุณภาพการบรกิารตามความคาดหวงั
ของลกูคา้และการไดร้บับรกิารเหล่านัน้จรงิโดยถ้า (ES > PS) ผูบ้รโิภคจะไม่พอใจในการบรกิาร
ทีไ่ดร้บั (ES = PS) ผูบ้รโิภคจะรูส้กึพอใจต่อการบรกิารและ (ES < PS) ผูบ้รโิภคจะรูส้กึ
ประทบัใจในการบรกิารทีเ่ขาไดร้บัซึง่มมีากกว่าความคาดหวงั 
 
2.7 แนวคิดเร่ืองตลาดสินค้าประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าเป็นเครือ่งมอืทีเ่ปลีย่นพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานรปูแบบต่างๆทีต่้องการ
โดยใช้กระแสไฟฟ้าเป็นพลงังานขบัเคลื่อนท าใหเ้กดิการท างานของอุปกรณ์เหล่านัน้ภายในตวั



31 
 

 
 

หรอืระบบเครื่องไฟฟ้าต่างๆนัน้อาจประกอบไปดว้ยอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสเ์พยีงอย่างเดยีวหรอื
ประกอบด้วยอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์ละอุปกรณ์ทางกลท างานร่วมกนัซึง่เครื่องใชไ้ฟฟ้าที่ผลติ
และจ าหน่ายโดยทัว่ไปมมีากมายหลายประเภทเช่นประเภทภาพ  (Video) ได้แก่เครื่องรบั
โทรทศัน์ประเภทเสยีง (Audio) ไดแ้ก่เครื่องขยายเสยีงประเภทสื่อผสม (Multimedia) ไดแ้ก่
โทรศพัท์มอืถือและรวมทัง้ระบบคอมพวิเตอร์กราฟฟิกประเภทเครื่องใช้อ านวยความสะดวก  
(Appliance) ไดแ้ก่เครือ่งซกัผา้เครือ่งอบผา้เป็นตน้อยา่งไรกด็บีรรดาเครือ่งใชไ้ฟฟ้าเหล่าน้ีกม็ทีัง้
ทีผ่ลติขึน้ภายในประเทศและน าเขา้มาจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ขณะนี้ประเทศไทยได้
ท าขอ้ตกลงทางการค้าทัง้ AFTA, FTA กบันานาประเทศท าให้มกีารลดภาษีศุลกากรใน
ผลิตภณัฑ์หลายประเภทรวมทัง้เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยท าให้โอกาสที่จะมกีารน าเข้าผลิตภณัฑ์
เหล่านี้มากขึ้นทัง้นี้เพราะผลิตภัณฑ์มรีาคาที่ต ่ าลงค่อนข้างมากผู้บริโภคมีความเชื่อมัน่ใน
คุณภาพของผลติภณัฑค์วามจงรกัภกัดต่ีอตรายีห่้อผลติภณัฑแ์ละประสทิธภิาพการท างานของ
ผลติภณัฑท์ีม่คีวามเสถยีรมากกว่า 

 
ตลาดสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ตลาดของเครื่องใชไ้ฟฟ้าในบา้น (Household Appliances) สามารถแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่มใหญ่คอืกลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้าหลกั (Major Appliances) ซึง่ไดแ้ก่เครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่
เช่นตู้ เย็นตู้แช่แข็งเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเตาแก๊สหุงต้มอาหารเครื่องล้างจานและ
เครื่องปรบัอากาศเป็นต้นและกลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Appliances) ซึง่ไดแ้ก่ตู้อบ
ไมโครเวฟหมอ้ตม้กาแฟ หมอ้หุงขา้วเครือ่งอบขนมปงัเครือ่งป ัน่อาหารโทรทศัน์พดัลมเครื่องเป่า
ผมเครื่องท าความรอ้น เครื่องดูดฝุ่นเป็นต้นในปี พ.ศ. 2551 จากการรวบรวมขอ้มูลของกรม
ส่งเสรมิการส่งออกพบว่าสนิค้าทีอ่ยู่ในกลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้าหลกัคดิเป็นรอ้ยละ 65 ขณะทีเ่หลอื
รอ้ยละ 35 เป็นสนิค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนอกจากน้ียงัพบอีกว่าตลาดสนิค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องของแบรนด์ หรอืยีห่้อซึ่งผู้บรโิภคนิยมซื้อสนิค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มแีบ
รนด์และเป็นที่นิยมในตลาดมากกว่าซือ้สนิค้าที่เป็นแบรนดใ์หม่ดงันัน้สนิคา้แบรนด์ใหม่ทีจ่ะบุก
ตลาดเครือ่งใชไ้ฟฟ้าจะตอ้งเน้นการโฆษณาและการท าตลาดมากกว่าเดมิ 
 
รปูแบบการจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ส าหรบัรูปแบบการจ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3
รปูแบบหลกัๆ คอื 

1) รา้นคา้ตวัแทนจ าหน่าย (Dealer) เป็นช่องทางหนึ่งของผูป้ระกอบการSME เช่น
สนิคา้ญีปุ่น่ (พานาโซนิคมติซบูชิซินัโยโซนี่ฮติาช)ิ สนิคา้ยุโรปและสหรฐัอเมรกิา (ฟิลปิสย์อีเีวริล์
พลูอเิลก็โทรลกัซ)์ สนิคา้เกาหล ี(แอลจซีมัซุง) และสนิคา้ภายในประเทศ (ซงิเกอรไ์ดสตาร)์ 
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2) รา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ (Category Killer) เช่น พาวเวอรม์อลลพ์าวเวอรบ์ายถอืเป็น
รา้นคา้ปลกีเครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีม่ภีาพลกัษณ์เป็นพรเีมีย่มแบรนด ์

3) แผนกเครื่องใชไ้ฟฟ้าในดสิเคาน์สโตรเ์ช่นเทสโกโลตสับิก๊ซซีึ่งสดัส่วนยอดขายของ
ธุรกจิคา้ปลกีเครือ่งใชไ้ฟฟ้าส่วนใหญ่จะมาจากแผนกเครือ่งใชไ้ฟฟ้าน้ีเน่ืองจากมสีนิคา้ราคาถูกมี
การจดัรายการส่งเสรมิการขายอย่างสม ่าเสมอมบีรกิารจดัส่งสนิค้าฟรเีพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับลูกค้าตลอดจนมีบริการสินเชื่อจากสถาบันการเงินเกือบทุกแบรนด์เข้าร่วมจึงท าให้
ผูบ้รโิภคมกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดง้า่ยกว่าช่องทางอื่น 

แมว้่าเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมกีารแข่งขนัทางด้านราคาที่มทีัง้ของถูกจากจนีสนิค้าเฮ้าส์แบ
รนดแ์ละมกีารจดัรายการส่งเสรมิการขายโดยเน้นการใชร้าคาเป็นตวัก าหนดทศิทางตลาดแต่ยงั
ไม่หยุดเพยีงยุทธศาสตรด์า้นราคาเท่านัน้เครื่องใชไ้ฟฟ้ายงัต้องสรา้งภาพลกัษณ์ใหม่สู่ระดบัไฮ
เอนด์มากขึ้นเพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นดงันัน้จะเห็นได้ว่าลกัษณะของการจดัจ าหน่าย
เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมกีารแข่งขนัทางธุรกิจสูงโดยที่การจ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามหีลายช่องทาง
กล่าวคอืการขายผ่านตวัแทนจ าหน่าย (Dealer) การขายผ่านหา้งสรรพสนิคา้ซุปเปอรส์โตรแ์ละ
การขายผ่านธุรกิจเ ช่าซื้อ เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งการที่ธุ รกิจจัดจ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามี
ผูป้ระกอบการมากท าใหม้กีารแขง่ขนัทีส่งูมากขึน้ในอนาคตจงึมแีนวโน้มทีจ่ะมกีารแข่งขนัรุนแรง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะการแข่งขนัในด้านราคาและการส่งเสรมิการขายด้วยการแจกของแถมการ
แขง่ขนัของผูป้ระกอบการจะท าใหร้าคาสนิคา้เครื่องใชไ้ฟฟ้าปรบัลดลงซึง่จะส่งผลกระทบต่อผล
ก าไรของผูป้ระกอบการอกีทัง้ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจซือ้สนิคา้จากแบรนดท์ีเ่คยใชป้ระกอบกบัราคา
และคุณภาพมากขึน้ 
 
2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 พงศธร พมิล (2547) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง “การศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและปจัจยัที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการในห้างสรรพสินค้าเปรียบเทียบกับดิสเคาน์สโตร์ใน
กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ขัน้ตอนในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการใน
ห้างสรรพสินค้า ส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะใช้ประสบการณ์เดิมเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญในการ
ตดัสนิใจเลอืกซื้อ โดยนิยมเลอืกซือ้ในวนัเสารอ์าทติย ์ช่วงเวลา 12.01 - 18.00 น. ใชร้ะยะเวลา
ในการเลอืกซือ้ 1 - 3 ชัว่โมง นอกจากนี้นิยมไปเลอืกซือ้กบั ครอบครบั ญาต ิหรอืเพื่อน ส่วน
บุคคลที่มอีิทธิพลในการตัดสินใจมกัจะเป็นตัวผู้บรโิภคเอง หรอืครอบครวั นอกจากนี้ระดบั
ความส าคญัที่ผู้บรโิภคให้ความส าคญัมากที่สุดจากส่วนประสมการตลาดทัง้ 7 ด้าน คอื ด้าน
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ผู้บริโภคจะให้ระดับความส าคัญสูงสุดโดยจะเน้นเรื่องของความ
หลากหลายของสนิคา้ 
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 ปิยะพล พุ่มเพ็ชร์ (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่อง”คุณภาพการบรกิารของศูนย์บรกิาร 
บรษิทัโตโยต้า มหานคร จ ากดั” ผลการศกึษาพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 
20 - 30ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดยมคีวามคาดหวงัเรื่องคุณภาพการบรกิารในด้าน
ความไวว้างใจของผูใ้หบ้รกิารมากทีสุ่ด และเรื่องความเอาใจใส่กม็กีารใหค้วามคาดหวงัในระดบั
ต ่าสุด โดยที่ปจัจยัในเรื่องของเพศชายและหญิงจะสร้างระดบัความคาดหวงัในแต่ละด้านที่
แตกต่างกนั 
  
 ชนิญญา ตัง้ศุภกจิ (2552) ไดท้ าการศกึษาเรือ่ง”พฤตกิรรมและปจัจยัในการตดัสนิใจซือ้
เครื่องใชไ้ฟฟ้าจากต่างประเทศของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร” ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภค
ส่วนใหญ่เป็นหญงิอายุมากกว่า 35 - 45 ปีวุฒกิารศกึษาปรญิญาตรปีระกอบอาชพีส่วนตวัและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนมากกว่า 50,000 บาท โดยพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก
ต่างประเทศขึน้อยูก่บัสถานภาพดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และวุฒกิารศกึษามากทีสุ่ด และเพศมี
ผลต่อพฤตกิรรมการซื้อของผู้บรโิภคน้อยที่สุด โดยค านึงถงึตรายีห่้อของสนิค้าเป็นอนัดบัแรก 
นอกจากนี้ผู้บรโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนค่อนขา้งสูงจะมอี านาจในการใชจ้่ายสูง สามารถเลอืกซื้อ
ผลติภณัฑท์ีม่รีาคาแพงคุณภาพด ี
 

บุปผา วรทรพัย์ และคณะ (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง”การศึกษาพฤติกรรมและ
ทศันคตใินการตดัสนิใจเลอืกสนิคา้เครื่องใชไ้ฟฟ้าของนักศกึษาภาคปกต ิคณะวทิยาการจดัการ
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม” ผลการศึกษาพบว่า เพศและอายุที่แตกต่างกนัไม่ได้ท าให้
ทศันคติของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแตกต่างกัน รูปร่างลักษณะของตัว
ผลิตภัณฑ์ คุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า ราคาสินค้า และความจ าเ ป็นในการใช้งาน
เครื่องใช้ไฟฟ้า จะมผีลต่อการตัดสนิใจเครื่องใช้ไฟฟ้าเน่ืองจากผู้บรโิภคมคีวามต้องการสิ่ง
เหล่านี้ในระดบัมาก 
 

สุพตัรา จุฑาวิจิตรธรรม (2541) ได้ท าการศึกษาเรื่อง”พฤติกรรมการบริโภคสินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครวัเรอืน ของผู้บรโิภคจงัหวดัเชยีงใหม่” ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มผู้บรโิภค
ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อจากร้านจ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง เมื่อต้องการซื้อสินค้า
เครื่องใชไ้ฟฟ้ามากทีสุ่ดโดยส่วนใหญ่จะมกีารวางแผนล่วงหน้าก่อนการตดัสนิใจซือ้สนิคา้แต่ละ
ชนิด และผู้ที่มอี านาจการตัดสินใจจะเป็นผู้บรโิภคเอง นอกจากนี้ผู้บรโิภคส่วนใหญ่จะช าระ
สินค้าเป็นเงนิสด อีกทัง้โฆษณาไม่ได้มผีลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บรโิภค ตลอดจน
ผูบ้รโิภคนิยมซือ้สนิคา้จากรา้นจ าหน่ายเครื่องใชฟ้้าทีม่กีารรบัประกนัสนิคา้ และการบรกิารหลงั
การขาย มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายราคาถูก 
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วภิาวด ีณ เชยีงใหม่ (2549) ได้ท าการศกึษา”พฤตกิรรมการซื้อเครื่องใช้ฟ้าของลูกค้า 
บรษิทั เชยีงใหม่สยามทวี ีจ ากดั” ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มผูบ้รโิภคของสยามทวีทีีเ่ป็นเพศชาย
ใหค้วามส าคญัในเรือ่ง สนิคา้มรีะยะเวลาประกนั การบรกิารจดัส่งและตดิตัง้ และสนิคา้มคีุณภาพ
และมาตรฐาน สินค้ามีระยะเวลาประกัน การบริการจดัส่งและติดตัง้ และสินค้ามีคุณภาพ
มาตรฐานเช่นเดียวกัน ส่วนเรื่องท าเลที่ตัง้ เพศหญิงจะให้ความส าคัญในเรื่องการจดัเรียง
สวยงาม ส่วนเพศชายจะใหค้วามส าคญัเรือ่งสถานทีจ่อดรถ 

 
ตารางที ่2.2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิทฤษฎ ี
 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงาน หรอืช่ือ
หนังสือ(ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวข้อง
กบัตวัแปรท่ีจะศึกษา
ในรายงานตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรูเ้ก่ียวกบัตวัแปร
จากผลงานน้ี 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ การบรหิารการตลาดยุค
ใหม่ (2541) 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค พฤตกิรรมผูบ้รโิภคสามารถ
ศกึษาไดจ้ากการสรา้งค าถาม 
6w1h 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 
ปรญิลกั ษติานนท,์ ศุ
ภร เสรรีตัน์, องอาจ 
ปทะวานิช 

กลยุทธก์ารตลาดและการ
บรหิารการตลาด (2541) 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคใน
เรื่องของการซือ้
อย่างไร (How) 

กระบวนการตดัสนิใจในแต่ละ
ขัน้ตอนย่อมมผีลมาจาก
ปจัจยัต่างๆ ทัง้จากตวัผู้
ตดัสนิใจเอง ผูท้ีอ่ยู่รอบตวัผู้
ตดัสนิใจ ตลอดจน
สภาพแวดลอ้มของผูต้ดัสนิใจ 

วทิวสั รุ่งเรอืงผล 
 
 
 
 
 

หลกัการตลาด (2545) ผูม้อีทิธพิลในการ
ตดัสนิใจซือ้ขอ
ผูบ้รโิภค 

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจไดแ้ก่ ปจัจยัดา้น
สงัคม,ปจัจยัดา้นจติวทิยา
,ปจัจยัดา้นขา่วสารและขอ้มลู, 
ปจัจยัดา้นสถานการณ์ 

สมบุญ รจุจิร ค่ายน ้ามนัพล่านรบัศกึยุค
ไรแ้บรนดร์อยลัตี ้(2539) 

ลกัษณะของการบรกิาร
อย่างไรทีม่คีุณภาพ
ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร 

การบรกิารมลีกัษณะส าคญั 4
ประการ ดงันี้ ไม่สามารถจบั
ตอ้งได,้ ไม่สามารถแบ่งแยก
ได,้ ไม่สามารถเกบ็ไวไ้ด,้ 
และไม่แน่นอน 
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ตารางที ่2.2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิทฤษฎ ี(ต่อ) 
 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงาน หรอืช่ือ
หนังสือ(ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวข้อง
กบัตวัแปรท่ีจะศึกษา
ในรายงานตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรูเ้ก่ียวกบัตวัแปร
จากผลงานน้ี 

พาราสรุามาน , แซท
แฮลม์และแบรร์ี ่

SERQUAL: A multiple-
item scale for 
measuring customer 
perceptions of  
service quality (2541) 

คุณภาพการบรกิาร คุณภาพการบรกิารประกอบ
ไปดว้ย 5 ดา้นไดแ้ก่ ความ
เอาใจใส ่ความมัน่ใจ ความ
เชื่อใจ การตอบสนอง และสิง่
ทีจ่บัตอ้งไดโ้ดยจะมกีารสรา้ง
เป็นเครื่องมอืวดัเปรยีบเทยีบ 
โดยการน าคุณภาพทัง้10ดา้น 
มาจดัหมวดหมู่ใหอ้ยูใ่น
คุณภาพการบรกิาร 5 ดา้น
หลกัๆ 

ณฐัพนัธ ์เขจรนนัทน์
และคนอื่นๆ 

การจดัการทรพัยากร
มนุษย ์(2546) 

คุณภาพการบรกิาร คุณภาพของงานบรกิารจะ
ประกอบไปดว้ย10 ดา้น 
ไดแ้ก่ ความเชื่อถอื การ
ตอบสนอง ความสามารถ 
การเขา้ถงึได ้ความสภุาพ 
การตดิต่อสือ่สาร น่าเชื่อถอื 
ความปลอดภยั เขา้ใจลกูคา้ 
และจบัตอ้งได ้

กรมสง่เสรมิการ
สง่ออก 

เครื่องใชไ้ฟฟ้าปี’48 
ตลาดในบา้นเรายงัไปได้
ด ี(2548) 

รปูแบบของคุณภาพ
การบรกิารทีจ่ะ
น าเสนอของรา้น
เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

รปูแบบรา้นขาย
เครื่องใชไ้ฟฟ้า ไดแ้ก่ รา้นคา้
ตวัแทนจ าหน่าย, รา้นคา้ปลกี
สมยัใหม,่ แผนกขาย
เครื่องใชไ้ฟฟ้าในดสิเคาต์
สโตร ์
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ตารางที ่2.3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 
 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยั หรอื
ช่ือบทความ(ระบปีุ

ท่ีพิมพ)์ 

ขอบเขตของการ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี

เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษา
ในรายงาน 

พงศธร พมิล การศกึษาพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคและปจัจยัที่
มผีลต่อการเลอืกซือ้
สนิคา้และบรกิารใน
หา้งสรรพสนิคา้
เปรยีบเทยีบกบัดสิ
เคาน์สโตรใ์น
กรุงเทพมหานคร 
(2547) 

ประชากรทีม่อีายุ
ตัง้แต่20ปีขึน้ไป ที่
อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
และเคยเลอืกใช้
บรกิารและซือ้สนิคา้
จากหา้งสรรพสนิคา้ 
และดสิเคาน์สโตร ์

แบบสอบถามโดยมี
กลุ่มตวัอย่าง 400
คน 

อายุและ
การศกึษามผีลต่อ
พฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคในดา้น
การเลอืกใชซ้ือ้
และบรกิารโดยจะ
เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรดา้น 
พฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภค 

ปิยะพล พุ่มเพช็ร ์ คุณภาพการบรกิาร
ของศนูยบ์รกิาร 
บรษิทัโตโยตา้มหา
นคร จ ากดั(2552) 

ลกูคา้ทีน่ ารถยนต์
เขา้มาใชบ้รกิาร
ต่างๆกบัทาง
ศนูยบ์รกิาร บรษิทัโต
โยตา้ จ ากดั ทัง้13
สาขา 

แบบสอบถาม และ
แนวคดิวธิKีano’s 
Methodsถามกลุ่ม
ตวัอย่าง 400คน 

ความไวว้างใจ
จากผูใ้หบ้รกิาร
เป็นปจัจยัทีล่กูคา้
มคีวามคาดหวงั
สงูสดุโดยจะ
เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรดา้นคุณภาพ
การบรกิาร 

บุปผา วรทรพัย ์
และคณะ 
 

การศกึษาพฤตกิรรม
และทศันคตใินการ
ตดัสนิใจเลอืกสนิคา้
เครื่องใชไ้ฟฟ้าของ
นกัศกึษาภาคปกต ิ
คณะวทิยาการ
จดัการมหาวทิยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษม
(2550) 

นกัศกึษาภาคในเวลา
คณะวทิยาการ
จดัการ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษม 

แบบสอบถามโดยมี
กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 120คน 

เพศหรอือายุที่
แตกต่างกนัไมท่ า
ใหท้ศันคตขิอง
ผูบ้รโิภคในเรื่อง
การตดัสนิใจซอ้
เครื่องใชไ้ฟฟ้า
แตกต่างกนัโดย
จะเกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรดา้น 
พฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภค 
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ตารางที ่2.3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยั หรอื
ช่ือบทความ(ระบปีุ

ท่ีพิมพ)์ 

ขอบเขตของการ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี

เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษา
ในรายงาน 

ชนิญญา ตัง้ศภุ
กจิ 

พฤตกิรรมและ
ปจัจยัในการ
ตดัสนิใจซือ้
เครื่องใชไ้ฟฟ้าจาก
ต่างประเทศของ
ผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร
(2552) 

กลุ่มผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครที่
เคยซือ้ผลติภณัฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าจาก
ต่างประเทศ และมี
ภูมลิ าเนาใน
กรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถาม โดยมี
กลุ่มตวัอย่าง 400 
คน 

ผูบ้รโิภคทีม่ี
รายไดส้งูมกัจะ
ซือ้ผลติภณัฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีม่ี
คุณภาพด ีราคา
แพง และสว่น
ใหญ่จะค านงึถงึ
ตรายีห่อ้โดยจะ
เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรดา้น 
พฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภค 

สพุตัรา จุฑา
วจิติรธรรม 
 

พฤตกิรรมการ
บรโิภคสนิคา้
เครื่องใชไ้ฟฟ้าใน
ครวัเรอืน ของ
ผูบ้รโิภคจงัหวดั
เชยีงใหม่ (2541) 

ผูบ้รโิภคทีม่คีวาม
ตอ้งการซือ้
เครื่องใชไ้ฟฟ้าจาก
รา้นคา้ปลกีใน
เชยีงใหม่จ านวน 7
แห่ง ไดแ้ก่ แมคโคร 
อเิลก็ทรอนิคส์
พลาซ่า นิยมพานชิ 
สหพานิช ศริพิานิช 
หา้งสรรพสนิคา้โร
บนิสนั เซน็ทรลั 

แบบสอบถามโดยมี
กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 400คน 

ผูบ้รโิภคมกีาร
ตดัสนิใจก่อนซือ้
โดยดเูรื่อง
คุณภาพของ
สนิคา้อนัดบัแรก 
รองลงมากจ็ะเป็น
บรกิารหลงัการ
ขายโดยจะ
เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรดา้น 
พฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภค 
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ตารางที ่2.3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยั หรอื
ช่ือบทความ(ระบปีุ

ท่ีพิมพ)์ 

ขอบเขตของการ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี

เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษา
ในรายงาน 

วภิาวด ีณ 
เชยีงใหม ่

พฤตกิรรมการซือ้
เครื่องใชฟ้้าของ
ลกูคา้ บรษิทั 

เชยีงใหม่สยามทวี ี
จ ากดั(2549) 

 

ลกูคา้ทีซ่ือ้
เครื่องใชไ้ฟฟ้าของ
ลกูคา้บรษิทัสยาม

ทวี ีจ ากดั 

แบบสอบถามโดยมี
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 

400คน 

ผูบ้รโิภคใหค้วาม
สนใจเรื่อง การ
บรกิารหลงัการ
ขาย การจดัเรยีง
โชวส์นิคา้  สนิคา้
มปีระกนัโดยจะ
เกีย่วขอ้งกบัตวั

แปรดา้น 
พฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภค 
 



 
 

 
 

บทท่ี 3  
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่อง “ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า กับการให้ระดบั

ความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลูกคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ” มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา
ปจัจยัด้านพฤติกรรมของลูกค้าร้านธงชยัอิเล็คทรคิ และระดบัความส าคญัคุณภาพด้านการ
บริการของลูกค้า และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของลูกค้ากับระดับการให้
ความส าคญัปจัจยัด้านคุณภาพการให้บรกิารของลูกค้ารา้นธงชยัอิเลค็ทรคิ รายละเอยีดต่างๆ 
เกีย่วกบัระเบยีบวธิกีารศกึษา มดีงัต่อไปนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 
 ประชากร 
 ประชากรในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ลูกคา้ทีเ่ขา้ใชบ้รกิารรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ อ.ไพศาล ี
จ.นครสวรรค ์ทัง้เพศชายและเพศหญงิ ซึง่ประชากรที่ใช้ศกึษาในการวจิยันี้มจี านวนประชากร
ทัง้สิน้ 750 คน (บญัชรีายชื่อลกูคา้ประจ าปี 2555)  
  

กลุ่มตวัอย่าง 
ในการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง ผู้ศึกษาใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างตามตารางการก าหนดกลุ่ม

ตวัอย่างของเครจซี ่และ มอรแ์กรน (Krejcie and Morgan, 1970) จากจ านวนประชากร 750 
คน จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 245 คน 
 
3.2 ตวัแปรในการศึกษา 
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์และพฤตกิรรมการซือ้ของลกูคา้ 
รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ระดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิาร 
 จากการศกึษาครัง้นี้สามารถระบุรายละเอยีดของตวัโดยแยกเป็นตวัแปรทีเ่กบ็ขอ้มลูเชงิ
ลกัษณะ และตวัแปรทีเ่กบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณ ไดด้งันี้ 
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ตารางที ่3.1 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามเพ่ือวดัค่าของ
ตวัแปร 

ลกัษณะ
ค าตอบ 

ตวัเลือก 

ขอ้มลูดา้น
ประชากรศาสตร ์
 
ตวัแปรตน้ 

1. เพศ เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

(1) ชาย  
(2) หญงิ 

2. อายุ เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

(1) ต ่ากว่า 20ปี 
(2) 20 - 30 ปี 
(3) 31 - 40ปี 
(4) มากกว่า 40 ปี 

3. อาชพี เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

(1) เกษตรกร 
(2) ธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย 
(3) ราชการ/ รฐัวสิาหกจิ 
(4) พนกังานเอกชน/ลกูจา้ง 
(5) นกัเรยีน/นกัศกึษา 

5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

(1) ต ่ากว่า 10,000 บาท 
(2) 10,000–20,000 บาท 
(3) 20,001–30,000 บาท 
(4) 30,001บาทขึน้ไป 

พฤตกิรรมการซือ้
ของลกูคา้ 
 
ตวัแปรตน้ 

1. ความตอ้งการเขา้มา
ใชบ้รกิารรา้นธงชยั 
อเิลค็ทรคิ 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก 

(1) เลอืก/ซือ้สนิคา้ 
(2) ช าระค่างวดค่าสนิคา้ 
(3) ส่งซ่อมสนิคา้ 

2. ประเภทสนิคา้ทีล่กูคา้
ซือ้จากรา้นธงชยัอเิลค็ 
ทรคิในครัง้ล่าสุด 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก 

(1) สนิคา้ทีใ่ชใ้นหอ้งครวั 
(2) สนิคา้ทีใ่ชส้รา้งความ 
     บนัเทงิ 

3. เหตุผลทีล่กูคา้เขา้มา
เลอืกซือ้สนิคา้จากรา้น
ธงชยัอเิลค็ทรคิในครัง้นี้ 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก 

(1) ซือ้ใชเ้อง 
(2) ซือ้ใหผู้อ้ื่น 
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ตารางที ่3.1 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามเพ่ือวดัค่าของ
ตวัแปร 

ลกัษณะ
ค าตอบ 

ตวัเลือก 

พฤตกิรรมการซือ้
ของลกูคา้ 
 
ตวัแปรตน้ 

4. ท่านรูจ้กัรา้นธงชยั 
อเิลค็ทรคิจากแหล่งใด 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก 

(1) วทิยกุระจายเสยีง 
(2) อนิเตอรเ์น็ต 
(3) ใบปลวิ/ใบรายการสนิคา้ 
(4) ป้ายโฆษณา 
(5) อื่นๆ 

5. ผูท้ีม่สี่วนรว่มในการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
ของลกูคา้ 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก 

(1) ตวัเอง 
(2) ครอบครวั/ญาต ิ
(3) เพื่อน 

6. ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่
ท่านเขา้มาใชบ้รกิารที่
รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก 

(1) 7.00 น.-10.00 น. 
(2) 10.01 น.-13.00 น. 
(3) 13.01 น.-18.00 น. 

7. ความถีใ่นการเขา้มา
ใชบ้รกิารหรอืซือ้สนิคา้
จากรา้นรา้นธงชยั 
อเิลค็ทรคิ 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก 

(1) น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน  
(2) 1-2 ครัง้ต่อเดอืน 
(3) 3-4 ครัง้ ต่อเดอืน 
(4) มากกว่า 4 ครัง้ต่อเดอืน 

8. รปูแบบการช าระเงนิ
ค่าบรกิารหรอืซือ้สนิคา้
จากรา้นรา้นธงชยั 
อเิลค็ทรคิ 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก 

(1) ช าระดว้ยเงนิสด 
(2) ช าระแบบเงนิผ่อน 
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ตารางที ่3.2 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามเพ่ือวดัค่าของตวัแปร 
ลกัษณะ
ค าตอบ 

ตวัเลือก 

ระดบัความ 
ส าคญัคุณภาพ
การบรกิาร 
 
ตวัแปรตาม 

ดา้นการเอาใจใส่ 
1. พนกังานทีบ่รกิารภายในรา้นควร 
    ใหบ้รกิารดว้ยความเอาใจใส่ได ้
    อยา่งครบขัน้ตอน 
2. ทางรา้นควรแจง้ขอ้มลูสนิคา้  
    โปรโมชัน่ต่างๆ ใหท้นัสมยัอยู่ 
    ตลอดเวลาทีล่กูคา้เขา้รา้น 
3. ทางรา้นควรมกีารใหบ้รกิาร และ 
   จดัสนิคา้ไดถู้กตอ้งตรงความ 
   ตอ้งการของลกูคา้ 
4. ทางรา้นควรมกีารบรกิารทีใ่ห ้
   ความเป็นกนัเอง และดแูลท่าน 
   เปรยีบเสมอืนญาต ิ
5.พนกังานควรสรา้งความรูส้กึ 
   สบายใจใหก้บัลกูคา้เมือ่เขา้มาใช้ 
   บรกิารกบัทางรา้น 

มาตรวดั
แบบ 

Likert-Scale 

ระดบัความส าคญั 
1 ไมส่ าคญัอย่างยิง่ 
2 ส าคญัน้อย 
3 ส าคญัปานกลาง 
4 ส าคญัมาก 
5 ส าคญัอยา่งยิง่ 
 
 

ดา้นการตอบสนอง 
1. ทางรา้นควรมรีะบบการ 
    ใหบ้รกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ 
2. พนกังานควรมคีวามพรอ้มใน 
    การใหบ้รกิารทนัทเีมือ่มลีกูคา้ 
    เขา้รา้น 
3. พนกังานควรแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิ 
    ขึน้กบัลกูคา้ไดท้นัท ี
4. เมือ่มกีารแกไ้ขปญัหาใหล้กูคา้ 
    แลว้ ควรมกีารตดิตามผลว่า 
    ลกูคา้พงึพอใจหรอืไม่ 

มาตรวดั
แบบ 

Likert-Scale 

ระดบัความส าคญั 
1 ไมส่ าคญัอย่างยิง่ 
2 ส าคญัน้อย 
3 ส าคญัปานกลาง 
4 ส าคญัมาก 
5 ส าคญัอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่3.2 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามเพ่ือวดัค่าของตวัแปร 
ลกัษณะ
ค าตอบ 

ตวัเลือก 

ระดบัความ 
ส าคญัคุณภาพ
การบรกิาร 
 
ตวัแปรตาม 

ดา้นความมัน่ใจ 
1. พนกังานควรมคีวามรู ้
    ความสามารถการใหข้อ้มลู 
    เกีย่วกบัสนิคา้ และบรกิาร 
2. พนกังานสามารถใหบ้รกิารลกูคา้ 
    ไดต้รงตามทีเ่คยแจง้หรอื  
    โฆษณาไวไ้ด ้
3. เมือ่มกีารตดิตัง้เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
    ภายในบา้น พนกังานทางรา้น 
    ควรมคีวามรูเ้รือ่งการตดิตัง้ที ่
    ปลอดภยั และมมีาตรฐาน 
4. ภายในรา้นควรมกีารตดิป้าย 
    บอกราคาสนิคา้อยา่งชดัเจน 

มาตรวดั
แบบ 

Likert-
Scale 

ระดบัความส าคญั 
1 ไมส่ าคญัอย่างยิง่ 
2 ส าคญัน้อย 
3 ส าคญัปานกลาง 
4 ส าคญัมาก 
5 ส าคญัอยา่งยิง่ 
 
 

ดา้นความวางใจ 
1. ทางรา้นควรมกีารจดัส่งสนิคา้ 
    ตรงตามเวลาทีน่ัดกบัทางลกูคา้ไว ้
2. ทางรา้นควรมกีารเกบ็ขอ้มลู การ 
    ช าระเงนิของลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี
3. พนกังานควรมคีวามสามารถ 
    แนะน าสนิคา้ หรอืขัน้ตอนการ 
    ซ่อมหรอืตดิตัง้ต่างๆ ไดอ้ยา่ง 
    ชดัเจน 
4. พนกังานควรมจี านวนเพยีงพอ 
    ต่อการใหบ้รกิาร หรอืขายสนิคา้ 
    อยูต่ลอดเวลา 
5. พนกังานควรมคีวามสามารถในการ 
   ช่วยแกไ้ขปญัหากบัลกูคา้ดว้ยความ 
   เตม็ใจ 

มาตรวดั
แบบ 

Likert-
Scale 

ระดบัความส าคญั 
1 ไมส่ าคญัอย่างยิง่ 
2 ส าคญัน้อย 
3 ส าคญัปานกลาง 
4 ส าคญัมาก 
5 ส าคญัอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่3.2 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามเพ่ือวดัค่าของตวัแปร 
ลกัษณะ
ค าตอบ 

ตวัเลือก 

ระดบัความ 
ส าคญัคุณภาพ
การบรกิาร 
 
ตวัแปรตาม 

ดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้
1. ทางรา้นควรมกีารตกแต่งทีด่งึดดู 
   น่าสนใจ 
2. การตัง้โชวส์นิคา้ทีด่เูรยีบรอ้ย 
    เป็นหมวดหมู่ 
3. พนกังานควรมเีครือ่งแบบ 
    ส าหรบัพนกังาน 
4. สภาพแวดลอ้มภายในรา้นควรม ี
    ความสะอาด 
5. รา้นควรมที าเลทีต่ ัง้สะดวกต่อ 
    การเขา้มาใชบ้รกิาร หรอืซือ้ 
    สนิคา้ 

มาตรวดั
แบบ 

Likert-Scale 

ระดบัความส าคญั 
1 ไมส่ าคญัอย่างยิง่ 
2 ส าคญัน้อย 
3 ส าคญัปานกลาง 
4 ส าคญัมาก 
5 ส าคญัอยา่งยิง่ 
 
 

 

3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่ง

ประกอบดว้ย 3 ส่วนพรอ้มกบัวธิกีารตอบค าถามดงัต่อไปนี้ คอื 

 ส่วนที ่1 ค าถามเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
อาชพี และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close - ended) โดยให้
เลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีว 

ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมการซื้อของลูกค้ารา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค ์
วเิคราะหพ์ฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรคล์กัษณะค าถาม
เป็นแบบปลายปิด (Close - ended) ค าถามมทีัง้หมด 8ขอ้ เป็นค าถามทีม่ลีกัษณะใหเ้ลอืกได้
หนึ่งตวัเลอืก 

ส่วนที่ 3 ระดบัความส าคญัของคุณภาพด้านการบรกิารของรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ ซึ่งใช้
ทฤษฎมีติคิุณภาพ 5 มติ ิไดแ้ก่ ความเอาใจใส่ การตอบสนอง ความมัน่ใจ ความไวว้างใจ และ
สิง่ที่จบัต้องได้ โดยใช้มาตรวดัแบบประเมนิค่าระดบัความส าคญัของแต่ละมติติามแนวคดิของ 
Likert (Likert - Scale) จ านวน 23 ขอ้ 
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3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) 
เป็นข้อมูลปจัจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมของลูกค้าที่มผีลต่อการให้ระดบัความส าคญั

คุณภาพดา้นการบรกิารของรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค ์ผูศ้กึษาเป็นผูร้วบรวบ
เกบ็ขอ้มลูด้วยตนเองจากการเก็บแบบสอบถามจ านวน  254 ชุด ซึ่งมกีารชีแ้จงเพื่อท าความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัแบบสอบถามก้นการเก็บขอ้มูลจรงิ โดยเกบ็ขอ้มลูเดอืน ธนัวาคม 2556 เท่านัน้ 
เมือ่ไดข้อ้มลูแลว้จะน าไปประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูและท าการวเิคราะหท์างสถติิ 

2. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) 
เป็นข้อมูลเกี่ยวกบัหลกัการและทฤษฎี เอกสาร งานวจิยั รายงาน และสถิตเิกี่ยวข้อง

จากสารสนเทศต่างๆ 
 
3.5 การวิเคราะหข้์อมลู 
 การวเิคราะห์เชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) ผู้วจิยัจะน าเสนอข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามมาท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติ ิดงันี้ 
 ส่วนที่ 1 ปจัจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่ม
ประชากรตวัอย่าง โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) น าเสนอขอ้มลูด้วย
ตารางแบบรอ้ยละ (Percentage) และค่าเฉลีย่ (Mean) 
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าร้านธงชยัอิเล็คทรคิ อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค ์
วเิคราะหพ์ฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ ของกลุ่มประชากรตวัอย่าง ซึง่เป็นการ
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ออธบิายพฤตกิรรม
การใช้บรกิารโดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ได้แก่ ความถี่ รอ้ยละ และ
อธบิายเชงิพรรณนาประกอบ 

ส่วนที่ 3 ระดับความส าคัญของคุณภาพด้านการบริการของร้านธงชัยอิเล็คทริค 
วเิคราะห์ขอ้มูลการให้ระดบัความส าคญัของคุณภาพด้านการบรกิารของลูกค้าร้านธงชยัอเิล็ค 
ทรคิ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค ์ซึง่ใชท้ฤษฎมีติคิุณภาพ 5 มติ ิไดแ้ก่ ความเอาใจใส่ การ
ตอบสนอง ความมัน่ใจ ความไวว้างใจ และสิง่ทีจ่บัต้องได ้โดยใชม้าตรวดัแบบประเมนิค่าระดบั
ความส าคญัของแต่ละมติติามแนวคดิของ (LikertScale) โดยก าหนดความส าคญั ดงันี้ 
                           ไมส่ าคญัอยา่งยิง่              5 คะแนน 

ส าคญัน้อย    4 คะแนน 
ส าคญัปานกลาง    3 คะแนน 
ส าคญัมาก    2 คะแนน 
ส าคญัอยา่งยิง่    1 คะแนน 
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การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติอินุมาน (Inferential Statistic) 
การวเิคราะห์โดยใช้สถติอินุมานเพื่อใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย โดยใช้

การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (ANOVA) และ t - test แบบ Independentเพื่ออธบิาย
ค่าความต่างระหว่างปจัจยัส่วนบุคคล, พฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีต่่างกนัส่งผลต่อการให้ระดบั
ความส าคญัของคุณภาพดา้นการบรกิารของรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ ทีแ่ตกต่างกนั 
 



 
 

 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
จากการศกึษาเรื่อง“ความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการซื้อของลูกค้า กบัการให้ระดบั

ความส าคญัคุณภาพด้านการให้บรกิารของลูกค้าร้านธงชยัอเิลค็ทรคิ”  โดยสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 245 คนซึง่ผลการวจิยัน าเสนอ ดงันี้ 

สว่นที ่1 ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์
ส่วนที ่2 พฤตกิรรมการซือ้ของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ อ าเภอไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 

 ส่วนที ่3 ระดบัความส าคญัของคุณภาพดา้นการบรกิารของรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 
 ส่วนที ่4 การหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่างประชากรศาสตรแ์ละพฤตกิรรมการซือ้ของ
ลกูคา้ กบัการใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูด้านส่วนบคุคล 
ตารางที ่4.1 แสดงลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

ลกัษณะส่วนบคุคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 107 42.10 
หญงิ 147 57.90 

รวม 254 100.00 
อายุ ต ่ากว่า 20ปี 45 17.70 

20 - 30 ปี 94 37.00 
31 - 40ปี 80 31.50 
มากกว่า 40 ปี 35 13.80 

รวม 254 100.00 
อาชพี เกษตรกร 84 33.10 

ธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย 53 20.90 
ราชการ/ รฐัวสิาหกจิ 23 9.10 
พนกังานเอกชน/ลกูจา้ง 48 18.90 
นกัเรยีน/นกัศกึษา 46 18.10 

รวม 254 100.00 
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ตารางที ่4.1 แสดงลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

ลกัษณะส่วนบคุคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่า 10,000 บาท 102 40.20 
10,000 – 20,000 บาท 46 18.10 
20,001 – 30,000 บาท 48 18.90 
30,001บาทขึน้ไป 58 22.80 

รวม 254 100.00 
จากตารางที่ 4.1พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญงิรอ้ยละ 57.90 และเพศชายรอ้ยละ 

42.10 ขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างมอีายุระหว่าง 20 - 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 37.00 อายุระหว่าง 31 - 40 
ปี คดิเป็นรอ้ยละ 31.50 อายุต ่ากว่า 20 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 17.70 และอายุมากกว่า 40 ปี คดิเป็น
ร้อยละ 13.80 ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 33.10 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/ 
คา้ขาย คดิเป็นรอ้ยละ 20.90 พนกังานเอกชน/ ลกูจา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 18.90 นักเรยีน/ นักศกึษา
คดิเป็นรอ้ยละ 18.10 และรบัราชการ/ พนักงานรฐัวสิาหกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 9.10 และมรีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 40.20 รองลงมาคอื มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 
30,001 บาทขึน้ไปคดิเป็นรอ้ยละ 22.80 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาทคดิเป็น
รอ้ยละ 18.90 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,000 - 20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 18.10 
 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือของลกูค้าร้านธงชยัอิเลค็ทริค อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค ์
 
ตารางที ่4.2 แสดงความตอ้งการเขา้มาใชบ้รกิารรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 

ความต้องการเข้ามาใช้บริการร้านธงชยัอิเลค็ทริค จ านวน ร้อยละ 
เลอืก/ซือ้สนิคา้ 145 57.10 
ช าระค่างวดค่าสนิคา้ 27 10.60 
ส่งซ่อมสนิคา้ 82 32.30 

รวม 254 100.00 
จากตารางที ่4.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เขา้ไปใชบ้รกิารรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิเพื่อ

เลอืก/ ซือ้สนิคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 57.10 รองลงมาไดแ้ก่ ส่งซ่อมสนิคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 32.30 และ
ช าระค่างวดค่าสนิคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 10.60 
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ตารางที ่4.3 แสดงประเภทสนิคา้ทีล่กูคา้ซือ้จากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิในครัง้ล่าสุด 
ประเภทสินค้าท่ีลูกค้าซ้ือจากร้านธงชยัอิเลค็ทริค

ในครัง้ล่าสดุ 
จ านวน ร้อยละ 

สนิคา้ทีใ่ชใ้นหอ้งครวั 156 61.40 
สนิคา้ทีใ่ชส้รา้งความบนัเทงิ 98 38.60 

รวม 254 100.00 
จากตารางที ่4.3 พบว่าประเภทสนิคา้ทีล่กูคา้ซือ้จากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิในครัง้ล่าสุด 

 ไดแ้ก่ สนิคา้ทีใ่ชใ้นหอ้งครวัคดิเป็นรอ้ยละ 61.40 และสนิคา้ทีใ่ชส้รา้งความบนัเทงิ คดิเป็นรอ้ย
ละ 38.60 
 
ตารางที ่4.4 แสดงเหตุผลทีล่กูคา้เขา้มาเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิในครัง้นี้ 

เหตผุลท่ีลกูค้าเข้ามาเลือกซ้ือสินค้าจากร้าน
ธงชยัอิเลค็ทริคในครัง้น้ี 

จ านวน ร้อยละ 

ซือ้ใชเ้อง 248 97.60 
ซือ้ใหผู้อ้ื่น 6 2.40 

รวม 254 100.00 
จากตารางที ่4.4 พบว่าเหตุผลทีลู่กคา้เขา้มาเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิส่วน

ใหญ่ คอื ซือ้ใชเ้องคดิเป็นรอ้ยละ 97.60 และซือ้ใหผู้อ้ื่น คดิเป็นรอ้ยละ 2.40 
 
ตารางที ่4.5 แสดงช่องทางการสื่อสารทีล่กูคา้รูจ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 

ช่องทางการสื่อสารทีล่กูคา้รูจ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ จ านวน ร้อยละ 
วทิยกุระจายเสยีง 27 10.60 
อนิเตอรเ์น็ต 18 7.10 
ใบปลวิ/ใบรายการสนิคา้ 31 12.20 
ป้ายโฆษณา 96 37.80 
อื่นๆ 82 32.30 

รวม 254 100.00 
จากตารางที ่4.5 พบว่าช่องทางการสื่อสารทีลู่กคา้รูจ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิมากทีสุ่ด คอื 

ป้ายโฆษณา คดิเป็นรอ้ยละ 37.80 รองลงมา คอื อื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 32.30 และ ใบปลวิ/ ใบ
รายการสนิคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 12.20 
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ตารางที ่4.6 แสดงผูท้ีม่สี่วนรว่มในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของลกูคา้ 
ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใช้บริการของ

ลกูค้า 
จ านวน ร้อยละ 

ตวัเอง 158 62.20 
ครอบครวั/ญาต ิ 69 27.20 
เพื่อน 27 10.60 

รวม 254 100.00 
จากตารางที ่4.6 พบว่าผูท้ีม่สี่วนรว่มในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของลูกคา้คอื ตวัเอง

คดิเป็นรอ้ยละ 62.20 รองลงมา คอื ครอบครวั/ ญาต ิคดิเป็นรอ้ยละ 27.20 และ เพื่อน คดิเป็น
รอ้ยละ 10.60 
 
ตารางที ่4.7 แสดงช่วงเวลาทีล่กูคา้เขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 

ช่วงเวลาท่ีลูกค้าเข้ามาใช้บริการท่ีร้าน
ธงชยัอิเลค็ทริค 

จ านวน ร้อยละ 

7.00 น. -10.00 น. 56 22.00 
10.01 น. -13.00 น. 77 30.30 
13.01 น. -18.00 น. 121 47.60 

รวม 254 100.00 
จากตารางที ่4.7 พบว่าช่วงเวลาทีลู่กคา้เขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้นธงชยัอเิลค็ทรคิมากทีสุ่ด

คอื 13.01 น. - 18.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 47.60 รองลงมา คอื 10.01 น. - 13.00 น. คดิเป็นรอ้ย
ละ 30.30 และ 7.00 น. - 10.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 22.00 
 
ตารางที ่4.8 แสดงความถีใ่นการเขา้มาใชบ้รกิารหรอืซือ้สนิคา้จากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 

ความถ่ีในการเข้ามาใช้บริการหรือซ้ือสินค้าจาก
ร้านธงชยัอิเลค็ทริค 

จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 124 48.80 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 95 37.40 
3-4 ครัง้ ต่อเดอืน 23 9.10 
มากกว่า 4 ครัง้ต่อเดอืน 12 4.70 

รวม 254 100.00 
จากตารางที่  4.8 พบว่าความถี่ที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากร้าน

ธงชยัอเิลค็ทรคิคอืน้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืนคดิเป็นรอ้ยละ 48.80 รองลงมาคอื 1 - 2 ครัง้ต่อเดอืน 
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คดิเป็นรอ้ยละ 37.40 ถดัมา 3 - 4 ครัง้ ต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 9.10 และมากกว่า 4 ครัง้ต่อ
เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 4.70 
 
ตารางที ่4.9 แสดงรปูแบบการช าระเงนิค่าบรกิารหรอืซือ้สนิคา้จากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 

รปูแบบการช าระเงินค่าบริการหรือซ้ือสินค้าจาก
ร้านธงชยัอิเลค็ทริค 

จ านวน ร้อยละ 

ช าระดว้ยเงนิสด 182 71.7 
ช าระแบบเงนิผ่อน 72 28.3 

รวม 254 100.0 
 จากตารางที่  4.9 พบว่า รูปแบบการช าระเงินค่าบริการหรือซื้อสินค้าจากร้าน
ธงชยัอเิลค็ทรคิทีลู่กคา้เลอืกมากทีสุ่ด คอื ช าระดว้ยเงนิสด คดิเป็นรอ้ยละ 71.7 และช าระแบบ
เงนิผ่อน คดิเป็นรอ้ยละ 28.3 
 
ส่วนท่ี 3 ระดบัความส าคญัของคณุภาพด้านการบริการของร้านธงชยัอิเลค็ทริค 
ตารางที ่4.10 แสดงระดบัความส าคญัของคุณภาพดา้นการบรกิารของรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 

ระดบัความส าคญัของคณุภาพ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ล าดบัท่ี 

ดา้นการเอาใจใส่ 

1. พนกังานทีบ่รกิารภายในรา้นควรใหบ้รกิารดว้ยความ
เอาใจใส่ไดอ้ยา่งครบขัน้ตอน 

3.70 .951 3 

2. ทางรา้นควรแจง้ขอ้มลูสนิคา้ โปรโมชัน่ต่างๆให้
ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลาทีล่กูคา้เขา้รา้น 

3.53 1.144 4 

3. ทางรา้นควรมกีารใหบ้รกิาร และจดัสนิคา้ไดถู้กตอ้ง
ตรงความตอ้งการของลกูคา้ 

3.83 1.003 1 

4. ทางรา้นควรมกีารบรกิารทีใ่หค้วามเป็นกนัเอง และ
ดแูลท่านเปรยีบเสมอืนญาต ิ

3.83 1.013 1 

5.พนกังานควรสรา้งความรูส้กึสบายใจใหก้บัลกูคา้เมือ่
เขา้มาใชบ้รกิารกบัทางรา้น 

3.81 1.004 2 
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ตารางที ่4.10 แสดงระดบัความส าคญัของคุณภาพดา้นการบรกิารของรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ (ต่อ) 

ระดบัความส าคญัของคณุภาพ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ล าดบัท่ี 

ดา้นการตอบสนอง 
1. ทางรา้นควรมรีะบบการใหบ้รกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ 3.78 1.039 3 
2. พนกังานควรมคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารทนัทเีมือ่
มลีกูคา้เขา้รา้น 

3.85 1.064 1 

3. พนกังานควรแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัลกูคา้ไดท้นัท ี 3.79 1.026 2 
4. เมือ่มกีารแกไ้ขปญัหาใหล้กูคา้แลว้ ควรมกีารตดิตาม
ผลว่าลกูคา้พงึพอใจหรอืไม่ 

3.76 1.040 4 

ดา้นความมัน่ใจ 
1. พนกังานควรมคีวามรูค้วามสามารถการใหข้อ้มลู
เกีย่วกบัสนิคา้ และบรกิาร 

3.82 1.020 2 

2. พนกังานสามารถใหบ้รกิารลกูคา้ไดต้รงตามทีเ่คย
แจง้หรอื โฆษณาไวไ้ด้ 

3.75 1.051 3 

3. เมือ่มกีารตดิตัง้เครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น พนกังาน
ทางรา้นควรมคีวามรูเ้รือ่งการตดิตัง้ทีป่ลอดภยั และมี
มาตรฐาน 

3.94 1.091 1 

4. ภายในรา้นควรมกีารตดิป้ายบอกราคาสนิคา้อยา่ง
ชดัเจน 

3.94 .988 1 

ดา้นความวางใจ 
1. ทางรา้นควรมกีารจดัส่งสนิคา้ตรงตามเวลาทีน่ดักบั
ทางลกูคา้ไว ้

3.85 1.003 4 

2. ทางรา้นควรมกีารเกบ็ขอ้มลู การช าระเงนิของลกูคา้
ไดเ้ป็นอย่างด ี

3.89 1.031 3 

3. พนกังานควรมคีวามสามารถแนะน าสนิคา้ หรอื
ขัน้ตอนการซ่อมหรอืตดิตัง้ต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน 

3.93 1.025 2 
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ตารางที ่4.10 แสดงระดบัความส าคญัของคุณภาพดา้นการบรกิารของรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ (ต่อ) 

ระดบัความส าคญัของคณุภาพ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ล าดบัท่ี 

ดา้นความวางใจ (ต่อ) 
4. พนกังานควรมจี านวนเพยีงพอต่อการใหบ้รกิาร หรอื
ขายสนิคา้อยูต่ลอดเวลา 

3.84 .997 5 

5. พนกังานควรมคีวามสามารถในการช่วยแกไ้ขปญัหา
กบัลกูคา้ดว้ยความเตม็ใจ 

3.95 1.047 1 

ดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได้ 
1. ทางรา้นควรมกีารตกแต่งทีด่งึดดูน่าสนใจ 3.76 .937 4 
2. การตัง้โชวส์นิคา้ทีด่เูรยีบรอ้ยเป็นหมวดหมู่ 3.88 1.071 3 
3. พนกังานควรมเีครือ่งแบบส าหรบัพนกังาน 3.72 1.054 5 
4. สภาพแวดลอ้มภายในรา้นควรมคีวามสะอาด 3.94 1.035 1 
5. รา้นควรมที าเลทีต่ ัง้สะดวกต่อการเขา้มาใชบ้รกิาร 
หรอืซือ้สนิคา้ 

3.90 1.064 2 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับความส าคัญของคุณภาพด้านการบริการของร้าน
ธงชยัอเิลค็ทรคิด้านการเอาใจใส่ ลูกค้าให้ความส าคญัในเรื่องทางรา้นควรมกีารให้บรกิาร และ
จดัสนิค้าได้ถูกต้องตรงความต้องการของลูกค้า และทางร้านควรมกีารบรกิารที่ให้ความเป็น
กนัเอง และดูแลท่านเปรยีบเสมอืนญาต ิเป็นล าดบัแรกโดยมคี่าเฉลี่ย 3.83 รองลงมา คอื เรื่อง
พนักงานควรสรา้งความรูส้กึสบายใจใหก้บัลูกคา้เมื่อเขา้มาใช้บรกิารกบัทางรา้น โดยมคี่าเฉลี่ย 
3.81 และเรือ่งพนกังานทีบ่รกิารภายในรา้นควรใหบ้รกิารดว้ยความเอาใจใส่ไดอ้ย่างครบขัน้ตอน 
โดยมคี่าเฉลีย่ 3.70  

ระดับความส าคัญของคุณภาพด้านการบริการของร้านธงชัยอิเล็คทริคด้านการ
ตอบสนอง ลูกค้าให้ความส าคญัในเรื่องพนักงานควรมคีวามพรอ้มในการให้บรกิารทนัทเีมื่อมี
ลกูคา้เขา้รา้น เป็นล าดบัแรกโดยมคี่าเฉลีย่ 3.85 รองลงมา คอื เรื่องพนักงานควรแก้ไขปญัหาที่
เกดิขึน้กบัลกูคา้ไดท้นัท ีโดยมคี่าเฉลีย่ 3.79 และเรือ่งทางรา้นควรมรีะบบการใหบ้รกิารทีส่ะดวก
รวดเรว็ โดยมคี่าเฉลีย่ 3.78 

ระดบัความส าคญัของคุณภาพด้านการบรกิารของรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิด้านความมัน่ใจ 
ลูกคา้ให้ความส าคญัในเรื่องเมื่อมกีารตดิตัง้เครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบ้าน พนักงานทางรา้นควรมี
ความรูเ้รื่องการตดิตัง้ที่ปลอดภยั และมมีาตรฐาน และภายในร้านควรมกีารตดิป้ายบอกราคา
สนิคา้อย่างชดัเจน เป็นล าดบัแรกโดยมคี่าเฉลีย่ 3.94 รองลงมา คอื เรื่องพนักงานควรมคีวามรู้
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ความสามารถการให้ข้อมูลเกี่ยวกบัสนิค้า และบรกิาร โดยมคี่าเฉลี่ย 3.82 และเรื่องพนักงาน
สามารถใหบ้รกิารลกูคา้ไดต้รงตามทีเ่คยแจง้หรอื โฆษณาไวไ้ด ้โดยมคี่าเฉลีย่ 3.75 

ระดบัความส าคญัของคุณภาพดา้นการบรกิารของรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิด้านความวางใจ 
ลูกคา้ใหค้วามส าคญัในเรื่องพนักงานควรมคีวามสามารถในการช่วยแก้ไขปญัหากบัลูกค้าด้วย
ความเตม็ใจ เป็นล าดบัแรกโดยมคี่าเฉลีย่ 3.95 รองลงมา คอื เรื่องพนักงานควรมคีวามสามารถ
แนะน าสนิคา้ หรอืขัน้ตอนการซ่อมหรอืตดิตัง้ต่างๆไดอ้ยา่งชดัเจน โดยมคี่าเฉลีย่ 3.93 และเรื่อง
ทางรา้นควรมกีารเกบ็ขอ้มลู การช าระเงนิของลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 3.89 
ระดบัความส าคญัของคุณภาพดา้นการบรกิารของรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิดา้นสิง่ทีจ่บัต้องได ้ลูกคา้
ใหค้วามส าคญัในเรือ่งสภาพแวดลอ้มภายในรา้นควรมคีวามสะอาด เป็นล าดบัแรกโดยมคี่าเฉลีย่ 
3.94 รองลงมา คอื เรื่องรา้นควรมที าเลทีต่ ัง้สะดวกต่อการเขา้มาใชบ้รกิาร หรอืซือ้สนิคา้ โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.90 และเรือ่งการตัง้โชวส์นิคา้ทีด่เูรยีบรอ้ยเป็นหมวดหมู ่โดยมคี่าเฉลีย่ 3.88 
 
ส่วนท่ี 4 การหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบคุคลและพฤติกรรมการซ้ือของ 
              ลกูค้า กบัการให้ระดบัความส าคญัคณุภาพด้านการให้บริการของลกูค้าร้าน 
              ธงชยัอิเลค็ ทริค 
ตารางที ่4.11 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างเพศกบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการ 
                 ใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 
คณุภาพด้านการ

ให้บริการ 
เพศ N Mean S.D. 

t-test for Equality of Means 
t df Sig. 

ดา้นการเอาใจใส่ 
ทางรา้นควรมกีาร
ใหบ้รกิาร และจดั
สนิคา้ไดถู้กตอ้งตรง
ความตอ้งการของ
ลกูคา้ 

ชาย 107 3.79 1.141 -.565 252 
.013* 

หญงิ 147 3.86 .891 -.544 193.357 

พนกังานควรสรา้ง
ความรูส้กึสบายใจ
ใหก้บัลกูคา้เมือ่เขา้มา
ใชบ้รกิารกบัทางรา้น 

ชาย 107 3.78 1.152 -.478 252 .002* 

หญงิ 147 3.84 .884 -.459 190.901 
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ตารางที ่4.11 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างเพศกบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการ  
                  ใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ (ต่อ) 
คณุภาพด้านการ

ให้บริการ 
เพศ N Mean S.D. 

t-test for Equality of Means 
t df Sig. 

ดา้นการตอบสนอง 
ทางรา้นควรมรีะบบ
การใหบ้รกิารที่
สะดวกรวดเรว็ 

ชาย 107 3.72 1.164 -.835 252 .003* 

หญงิ 147 3.83 .939 -.808 197.982 
พนกังานควรมคีวาม
พรอ้มในการ
ใหบ้รกิารทนัทเีมือ่มี
ลกูคา้เขา้รา้น 

ชาย 107 3.86 1.212 .001 252 .009* 

หญงิ 147 3.83 .939 -.808 197.982 

ดา้นความมัน่ใจ 
เมือ่มกีารตดิตัง้
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายใน
บา้น พนกังานทาง
รา้นควรมคีวามรูเ้รือ่ง
การตดิตัง้ทีป่ลอดภยั 
และมมีาตรฐาน 

ชาย 107 3.94 1.250 -.012 252 
.007* 

หญงิ 147 3.95 .964 -.011 191.502 

ดา้นความวางใจ 
ทางรา้นควรมกีารเกบ็
ขอ้มลู การช าระเงนิ
ของลกูคา้ไดเ้ป็น
อยา่งด ี

ชาย 107 3.81 1.175 -1.011 252 
.004* 

หญงิ 147 3.95 .912 -.973 192.592 

พนกังานควรมี
ความสามารถในการ
ช่วยแกไ้ขปญัหากบั
ลกูคา้ดว้ยความเตม็
ใจ 

ชาย 107 3.87 1.182 -1.086 252 
.001* 

หญงิ 147 4.01 .936 -1.047 195.307  
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ตารางที ่4.11 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างเพศกบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการ  
                  ใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ (ต่อ) 
คณุภาพด้านการ

ให้บริการ 
เพศ N Mean S.D. 

t-test for Equality of Means 
t df Sig. 

ดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได้ 
ทางรา้นควรมกีาร
ตกแต่งทีด่งึดดู
น่าสนใจ 

ชาย 107 3.64 1.048 -1.674 252 .001* 

หญงิ 147 3.84 .842 -1.617 197.249 

การตัง้โชวส์นิคา้ทีดู่
เรยีบรอ้ยเป็น
หมวดหมู่ 

ชาย 107 3.81 1.199 -.873 252 .003* 

หญงิ 147 3.93 .970 -.844 198.399 

รา้นควรมที าเลทีต่ ัง้
สะดวกต่อการเขา้มา
ใชบ้รกิาร หรอืซือ้
สนิคา้ 

ชาย 107 3.84 1.183 -.772 252 
.019* 

หญงิ 147 3.95 .971 -.748 200.429 

จากตารางที ่4.11 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ ดว้ย t - test พบว่า ลูกคา้ทีม่เีพศ
แตกต่างกันให้ระดับความส าคญัคุณภาพด้านการให้บริการของลูกค้าร้านธงชัยอิเล็คทริค 
แตกต่างกนัในดา้นการเอาใจใส่ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความมัน่ใจ ดา้นความวางใจ และดา้น
สิง่ทีจ่บัตอ้งได ้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดงันี้ 

ด้านการเอาใจ พบว่า ลูกค้าเพศหญิงให้ระดบัความส าคญัในเรื่องทางร้านควรมกีาร
ใหบ้รกิาร และจดัสนิคา้ไดถู้กต้องตรงความต้องการของลูกคา้ และพนักงานควรสรา้งความรูส้กึ
สบายใจใหก้บัลกูคา้เมือ่เขา้มาใชบ้รกิารกบัทางรา้น มากกว่าเพศชาย 

ด้านการตอบสนอง พบว่า ลูกค้าเพศหญิงให้ระดบัความส าคญัในเรื่องทางร้านควรมี
ระบบการใหบ้รกิารทีส่ะดวกรวดเรว็มากกว่าเพศชาย ส่วนเพศชายให้ระดบัความส าคญัในเรื่อง
พนกังานควรมคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารทนัทเีมือ่มลีกูคา้เขา้รา้น มากกว่าเพศหญงิ 

ด้านความมัน่ใจ พบว่า ลูกค้าเพศหญิงให้ระดบัความส าคญัในเรื่องเมื่อมกีารติดตัง้
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน พนักงานทางร้านควรมีความรู้เรื่องการติดตัง้ที่ปลอดภยั และมี
มาตรฐานมากกว่าเพศชาย 

ด้านความวางใจ พบว่า ลูกค้าเพศหญงิให้ระดบัความส าคญัในเรื่องทางรา้นควรมกีาร
เก็บขอ้มูล การช าระเงนิของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และพนักงานควรมคีวามสามารถในการช่วย
แกไ้ขปญัหากบัลกูคา้ดว้ยความเตม็ใจ มากกว่าเพศชาย 
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ดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้พบว่า ลกูคา้เพศหญงิใหร้ะดบัความส าคญัในเรื่องทางรา้นควรมกีาร
ตกแต่งที่ดึงดูดน่าสนใจการตัง้โชว์สนิค้าที่ดูเรยีบร้อยเป็นหมวดหมู่ และร้านควรมที าเลที่ตัง้
สะดวกต่อการเขา้มาใชบ้รกิาร หรอืซือ้สนิคา้ มากกว่าเพศชาย 
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ตารางที ่4.12 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 

คณุภาพด้านการให้บริการ อาย ุ N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นการเอาใจใส ่

ทางรา้นควรมรีะบบการใหบ้รกิารที่
สะดวกรวดเรว็ 

ต ่ากว่า 20 ปี 45 4.02 .839 b.g 7.113 3 2.371 2.229 .085 
20 - 30 ปี 94 3.94 1.025 w.g 265.977 250 1.064 
31 - 40 ปี 80 3.60 1.074 total 273.091 253  
มากกว่า 40 ปี 35 3.80 .901     

ทางรา้นควรแจง้ขอ้มลูสนิคา้
โปรโมชัน่ต่างๆใหท้นัสมยัอยู่
ตลอดเวลาทีล่กูคา้เขา้รา้น 

ต ่ากว่า 20 ปี 45 3.76 1.048 b.g 11.730 3 3.910 3.059 .029* 
20 - 30 ปี 94 3.67 1.121 w.g 319.518 250 1.278 
31 - 40 ปี 80 3.44 1.112 total 331.248 253  
มากกว่า 40 ปี 35 3.09 1.292     

ดา้นการตอบสนอง 

พนกังานควรมคีวามพรอ้มในการ
ใหบ้รกิารทนัทเีมื่อมลีกูคา้เขา้รา้น 

ต ่ากว่า 20 ปี 45 4.16 .999 b.g 10.184 3 3.395 3.073 .028* 
20 - 30 ปี 94 3.95 1.071 w.g 276.131 250 1.105 
31 - 40 ปี 80 3.70 1.048 total 286.315 253  
มากกว่า 40 ปี 35 3.54 1.067     

พนกังานควรแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้กบั
ลกูคา้ไดท้นัท ี

ต ่ากว่า 20 ปี 45 3.93 .939 b.g 12.359 3 4.120 4.052 .008* 
20 - 30 ปี 94 3.99 1.032 w.g 254.161 250 1.017 
31 - 40 ปี 80 3.65 .995 total 266.520 253  
มากกว่า 40 ปี 35 3.37 1.060     
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ตารางที ่4.12 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ (ต่อ) 

คณุภาพด้านการให้บริการ อาย ุ N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นความมัน่ใจ 

เมื่อมกีารตดิตัง้เครื่อง 
ใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น พนกังาน
ทางรา้นควรมคีวามรูเ้รื่องการ
ตดิตัง้ทีป่ลอดภยั และมมีาตรฐาน 

ต ่ากว่า 20 ปี 45 4.16 .976 b.g 3.329 3 1.110 .931 .426 
20 - 30 ปี 94 3.96 1.087 w.g 297.900 250 1.192 
31 - 40 ปี 80 3.89 1.147 total 301.228 253  
มากกว่า 40 ปี 35 3.77 1.114     

ภายในรา้นควรมกีารตดิป้ายบอก
ราคาสนิคา้อย่างชดัเจน 

ต ่ากว่า 20 ปี 45 4.09 .793 b.g 4.084 3 1.361 1.401 .243 
20 - 30 ปี 94 4.03 .999 w.g 242.908 250 .972 
31 - 40 ปี 80 3.79 1.099 total 246.992 253  
มากกว่า 40 ปี 35 3.83 .891     

ดา้นความวางใจ 

พนกังานควรมจี านวนเพยีงพอ
ต่อการใหบ้รกิาร หรอืขายสนิคา้
อยู่ตลอดเวลา 

ต ่ากว่า 20 ปี 45 4.07 .889 b.g 4.606 3 1.535 1.553 .201 
20 - 30 ปี 94 3.89 1.010 w.g 247.095 250 .988 
31 - 40 ปี 80 3.69 1.001 total 251.701 253  
มากกว่า 40 ปี 35 3.77 1.060     

พนกังานควรมคีวามสามารถใน
การช่วยแกไ้ขปญัหากบัลกูคา้
ดว้ยความเตม็ใจ 

ต ่ากว่า 20 ปี 45 4.11 .935 b.g 3.314 3 1.105 1.007 .390 
20 - 30 ปี 94 4.01 1.102 w.g 274.120 250 1.096 
31 - 40 ปี 80 3.80 1.118 total 277.433 253  
มากกว่า 40 ปี 35 3.94 .838     



 
 

60
 

 

 
 

ตารางที ่4.12 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ (ต่อ) 

คณุภาพด้านการให้บริการ อาย ุ N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้

สภาพแวดลอ้มภายในรา้นควรมี
ความสะอาด 

ต ่ากว่า 20 ปี 45 4.11 .910 b.g 2.181 3 .727 .676 .568 
20 - 30 ปี 94 3.96 1.209 w.g 269.047 250 1.076 
31 - 40 ปี 80 3.84 .987 total 271.228 253  
มากกว่า 40 ปี 35 3.94 .765     

รา้นควรมที าเลทีต่ัง้สะดวกต่อการ
เขา้มาใชบ้รกิาร หรอืซือ้สนิคา้ 

ต ่ากว่า 20 ปี 45 4.04 1.086 b.g 1.142 3 .381 .334 .801 
20 - 30 ปี 94 3.88 1.115 w.g 285.397 250 1.142 
31 - 40 ปี 80 3.86 1.028 total 286.539 253  
มากกว่า 40 ปี 35 3.86 1.004     

จากตารางที ่4.12 ผลการทดสอบความสมัพนัธ ์พบว่า ลูกค้าทีม่อีายุแตกต่างกนัให้ระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลูกค้ารา้น
ธงชยัอเิลค็ทรคิในดา้นความมัน่ใจ แตกต่างกนัในดา้นการเอาใจใส่ และดา้นการตอบสนอง อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่4.13 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                 คุณภาพการบรกิารดา้นการเอาใจใส่ เรื่องทางรา้นควรแจง้ขอ้มูลสนิค้าโปรโมชัน่ 

                 ต่างๆ ให้ทันสมยัอยู่ตลอดเวลาที่ลูกค้าเข้าร้านโดยจ าแนกตามอายุของกลุ่ม 

                 ตวัอยา่ง 

อายุ Mean 
ต า่กว่า 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี มากกว่า 40 ปี 

3.76 3.67 3.44 3.09 
ต ่ากว่า 20 ปี 3.76  0.08 0.31 0.67* 

20-30 ปี 3.67 0.08  0.23 0.58* 

31-40 ปี 3.44 0.31 0.23  0.35 

มากกว่า 40 ปี 3.09 -0.67 -0.58 0.35 
 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางที ่4.13 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 
พบว่าลูกคา้ทีม่อีายุต ่ากว่า 20 ปี และอายุ 20 - 30 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิาร
ด้านการเอาใจใส่เรื่องทางร้านควรแจ้งขอ้มูลสนิค้าโปรโมชัน่ต่างๆ ให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลาที่
ลกูคา้เขา้รา้นมากกว่าลกูคา้ทีม่อีาย ุมากกว่า 40 ปี 
 
ตารางที ่4.14 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 
                 คุณภาพการบรกิารด้านการตอบสนอง เรื่องพนักงานควรมคีวามพร้อมในการ 
                 ใหบ้รกิารทนัทเีมือ่มลีกูคา้เขา้รา้นโดยจ าแนกตามอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง 

อายุ Mean 
ต า่กว่า 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี มากกว่า 40 ปี 

4.16 3.95 3.70 3.54 
ต ่ากว่า 20 ปี 4.16  0.20 0.45* 0.61* 

20-30 ปี 3.95 .20  0.24 0.40 

31-40 ปี 3.70 -0.45 0.24  0.15 
มากกว่า 40 ปี 3.54 -0.61 0.40 0.15  
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางที ่4.14 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่าลูกคา้ทีม่อีายุต ่ากว่า 20 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้นการเอาใจใส่เรื่อง
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พนักงานควรมคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารทนัทเีมื่อมลีูกคา้เขา้รา้นมากกว่าลูกคา้ทีม่อีายุ 31 - 

40 ปี และ อายมุากกว่า 40 ปี 

ตารางที ่4.15 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 
                 คุณภาพการบริการด้านการตอบสนอง เรื่องพนักงานควรแก้ไขปญัหาที่เกิด 
                 ขึน้กบัลกูคา้ไดท้นัทโีดยจ าแนกตามอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง 

อายุ Mean 
ต า่กว่า 20ปี 20-30 ปี 31-40 ปี มากกว่า 40 ปี 

3.93 3.99 3.65 3.37 

ต ่ากว่า 20 ปี 3.93  0.05 0.28 0.56* 

20-30 ปี 3.99 .056  0.33* 0.61* 
31-40 ปี 3.65 0.28 -0.33*  0.27 

มากกว่า 40 ปี 3.37 -0.56* -0.61* 0.27  
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางที ่4.15 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 
พบว่าลูกคา้ทีม่อีายุต ่ากว่า 20 ปี และอายุ 20 - 30 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิาร
ดา้นการเอาใจใส่เรื่องพนักงานควรแก้ไขปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัลูกคา้ไดท้นัทมีากกว่าลูกคา้ทีม่อีาย ุ
มากกว่า 40 ปีและลกูคา้ทีม่อีาย ุ20 - 30 ปี ใหค้วามส าคญัมากกกว่า ลกูคา้ทีม่อีาย ุ31 - 40 ปี 
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ตารางที ่4.16 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอาชพีกบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 

คณุภาพด้านการให้บริการ อาชีพ N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นการเอาใจใส ่

ทางรา้นควรมกีารใหบ้รกิาร 
และจดัสนิคา้ไดถู้กตอ้งตรง
ความตอ้งการของลกูคา้ 

เกษตรกร 84 4.00 .744 b.g 7.379 4 1.845 1.860 .118 
ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 53 3.85 1.099 w.g 246.999 249 .992 
ราชการ/ รฐัวสิาหกจิ 23 3.48 1.275 total 254.378 253  
พนกังานเอกชน/ลกูจา้ง 48 3.63 1.123     
นกัเรยีน/นกัศกึษา 46 3.87 .980     

ทางรา้นควรมกีารบรกิารทีใ่ห้
ความเป็นกนัเอง และดแูล
ท่านเปรยีบเสมอืนญาต ิ

เกษตรกร 84 3.98 .711 b.g 8.096 4 2.024 2.003 .095 
ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 53 3.89 1.138 w.g 251.625 249 1.011 
ราชการ/ รฐัวสิาหกจิ 23 3.35 1.335 total 259.720 253  
พนกังานเอกชน/ลกูจา้ง 48 3.71 1.129     
นกัเรยีน/นกัศกึษา 46 3.87 .980     

ดา้นการตอบสนอง 

ทางรา้นควรมรีะบบการ
ใหบ้รกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ 

เกษตรกร 84 3.96 .719 b.g 10.943 4 2.736 2.599 .037* 
ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 53 3.75 1.090 w.g 262.147 249 1.053 
ราชการ/ รฐัวสิาหกจิ 23 3.22 1.445 total 273.091 253  
พนกังานเอกชน/ลกูจา้ง 48 3.69 1.114     
นกัเรยีน/นกัศกึษา 46 3.87 1.087     
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ตารางที ่4.16 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอาชพีกบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ (ต่อ) 

คณุภาพด้านการให้บริการ อาชีพ N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นการตอบสนอง (ต่อ) 

พนกังานควรแกไ้ขปญัหาที่
เกดิขึน้กบัลกูคา้ไดท้นัท ี

เกษตรกร 84 3.83 .819 b.g 6.169 4 1.542 1.475 .210 
ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 53 3.79 1.063 w.g 260.351 249 1.046 
ราชการ/ รฐัวสิาหกจิ 23 3.48 1.082 total 266.520 253  
พนกังานเอกชน/ลกูจา้ง 48 3.63 1.178     
นกัเรยีน/นกัศกึษา 46 4.02 1.105     

ดา้นความมัน่ใจ 

พนกังานสามารถใหบ้รกิาร
ลกูคา้ไดต้รงตามทีเ่คยแจง้
หรอื โฆษณาไวไ้ด ้

เกษตรกร 84 3.96 .828 b.g 8.647 4 2.162 1.988 .097 
ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 53 3.75 1.125 w.g 270.727 249 1.087 
ราชการ/ รฐัวสิาหกจิ 23 3.35 1.265 total 279.374 253  
พนกังานเอกชน/ลกูจา้ง 48 3.60 1.047     
นกัเรยีน/นกัศกึษา 46 3.72 1.167     

เมื่อมกีารตดิตัง้
เครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 
พนกังานทางรา้นควรมคีวามรู้
เรื่องการตดิตัง้ทีป่ลอดภยั 
และมมีาตรฐาน 

เกษตรกร 84 4.18 .838 b.g 11.466 4 2.866 2.463 .046* 
ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 53 3.98 1.101 w.g 289.763 249 1.164 
ราชการ/ รฐัวสิาหกจิ 23 3.52 1.473 total 301.228 253  
พนกังานเอกชน/ลกูจา้ง 48 3.71 1.166     
นกัเรยีน/นกัศกึษา 46 3.93 1.124     
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ตารางที ่4.16 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอาชพีกบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ (ต่อ) 

คณุภาพด้านการให้บริการ อาชีพ N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นความวางใจ 

ทางรา้นควรมกีารจดัสง่สนิคา้
ตรงตามเวลาทีน่ดักบัทาง
ลกูคา้ไว ้

เกษตรกร 84 4.07 .708 b.g 14.016 4 3.504 3.631 .007* 
ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 53 3.91 1.005 w.g 240.299 249 .965 
ราชการ/ รฐัวสิาหกจิ 23 3.22 1.242 total 254.315 253  
พนกังานเอกชน/ลกูจา้ง 48 3.79 1.091     
นกัเรยีน/นกัศกึษา 46 3.76 1.119     

ทางรา้นควรมกีารเกบ็ขอ้มลู 
การช าระเงนิของลกูคา้ไดเ้ป็น
อย่างด ี

เกษตรกร 84 4.19 .685 b.g 14.662 4 3.665 3.590 .007* 
ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 53 3.89 1.171 w.g 254.251 249 1.021 
ราชการ/ รฐัวสิาหกจิ 23 3.43 1.199 total 268.913 253  
พนกังานเอกชน/ลกูจา้ง 48 3.75 1.139     
นกัเรยีน/นกัศกึษา 46 3.72 1.068     

ดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้

สภาพแวดลอ้มภายในรา้น
ควรมคีวามสะอาด 

เกษตรกร 84 4.13 .708 b.g 8.309 4 2.077 1.967 .100 
ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 53 3.96 1.192 w.g 262.920 249 1.056 
ราชการ/ รฐัวสิาหกจิ 23 3.48 1.344 total 271.228 253  
พนกังานเอกชน/ลกูจา้ง 48 3.90 .881     
นกัเรยีน/นกัศกึษา 46 3.87 1.258     
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ตารางที ่4.16 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอาชพีกบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ (ต่อ) 

คณุภาพด้านการให้บริการ อาชีพ N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้(ต่อ) 

การตัง้โชวส์นิคา้ทีด่เูรยีบรอ้ย
เป็นหมวดหมู ่

เกษตรกร 84 4.26 .642 b.g 24.120 4 6.030 5.638 .000* 
ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 53 3.87 1.161 w.g 266.336 249 1.070 
ราชการ/ รฐัวสิาหกจิ 23 3.26 1.421 total 290.457 253  
พนกังานเอกชน/ลกูจา้ง 48 3.73 1.144     
นกัเรยีน/นกัศกึษา 46 3.67 1.117     

 จากตารางที ่4.16 ผลการทดสอบความสมัพนัธ ์พบว่า ลูกคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัให้ระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลูกคา้รา้น
ธงชยัอเิลค็ทรคิในดา้นความมัน่ใจ แตกต่างกนัในดา้นการตอบสนองดา้นความมัน่ใจดา้นความวางใจ และดา้นสิง่ทีจ่บัต้องได้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.17 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                 คุณภาพการบรกิารด้านการตอบสนอง เรื่องทางรา้นควรมรีะบบการให้บรกิารที ่ 

                 สะดวกรวดเรว็โดยจ าแนกตามอาชพีของกลุ่มตวัอยา่ง 

อาชีพ Mean 
เกษตรกร 

ธรุกิจ
ส่วนตวั/
ค้าขาย 

ราชการ/
พนักงาน
รฐัวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน/
ลกูจ้าง 

นักเรียน/
นักศึกษา 

3.96 3.75 3.22 3.69 3.87 

เกษตรกร 3.96  0.21 0.74* 0.27 0.09 

ธุรกจิส่วนตวั/
คา้ขาย 

3.75 0.21  0.53* .067 0.11 

ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

3.22 -0.74* -0.53*  0.47 -0.65* 

พนกังานเอกชน/
ลกูจา้ง 

3.69 0.27 -.067 0.47  0.18 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 3.87 0.09 0.11 0.65* 0.18  
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางที ่4.17 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ลูกค้าที่มอีาชพีเกษตรกร อาชพีธุรกจิส่วนตวั/ ค้าขาย และนักเรยีน/นักศกึษา ให้ระดบั

ความส าคญัคุณภาพการบรกิารด้านการตอบสนอง เรื่องทางร้านควรมรีะบบการให้บรกิารที่

สะดวกรวดเรว็มากกว่าลกูคา้ทีม่อีาชพีราชการ/ พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
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ตารางที ่4.18 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                 คุณภาพการบรกิารด้านความมัน่ใจ เรื่องเมื่อมกีารติดตัง้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน 

                 บ้าน พนักงานทางร้านควรมคีวามรู้เรื่องการติดตัง้ที่ปลอดภยั และมมีาตรฐาน 

                 โดยจ าแนกตามอาชพีของกลุ่มตวัอยา่ง 

อาชีพ Mean 
เกษตรกร 

ธรุกิจ
ส่วนตวั/
ค้าขาย 

ราชการ/
พนักงาน
รฐัวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน/
ลกูจ้าง 

นักเรียน/
นักศึกษา 

4.18 3.98 3.52 3.71 3.93 

เกษตรกร 4.18  0.19 0.65* 0.47* 0.24 

ธุรกจิส่วนตวั/
คา้ขาย 

3.98 0.19  0.45 0.27 0.04 

ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

3.52 -0.65* 0.45  0.18 0.41 

พนกังานเอกชน/
ลกูจา้ง 

3.71 -0.47* 0.27 0.18  0.22 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 3.93 0.24 0.04 0.41 0.22  
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางที ่4.18 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ลูกค้าที่มอีาชพีเกษตรกรให้ระดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารด้านความมัน่ใจ เรื่อง

เมื่อมีการติดตัง้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน พนักงานทางร้านควรมคีวามรู้เรื่องการติดตัง้ที่

ปลอดภยั และมมีาตรฐาน มากกว่าลูกค้าที่มอีาชพีราชการ/ พนักงานรฐัวสิาหกิจ และอาชีพ

พนกังานเอกชน/ ลกูจา้ง 
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ตารางที ่4.19 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                 คุณภาพการบรกิารด้านความวางใจ เรื่องทางรา้นควรมกีารจดัส่งสนิค้าตรงตาม 

                 เวลาทีน่ดักบัทางลกูคา้ไวโ้ดยจ าแนกตามอาชพีของกลุ่มตวัอยา่ง 

อาชีพ Mean 
เกษตรกร 

ธรุกิจ
ส่วนตวั/
ค้าขาย 

ราชการ/
พนักงาน
รฐัวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน/
ลกูจ้าง 

นักเรียน/
นักศึกษา 

4.07 3.91 3.22 3.79 3.76 

เกษตรกร 4.07  0.16 0.85* 0.28 0.31 

ธุรกจิส่วนตวั/
คา้ขาย 

3.91 0.16  0.68* 0.11 0.14 

ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

3.22 -0.85* -0.68*  -0.57* -0.54* 

พนกังานเอกชน/
ลกูจา้ง 

3.79 0.28 0.11 0.57*  0.31 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 3.76 0.31 0.14 0.54* 0.31  
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางที ่4.19 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ลูกค้าที่มอีาชพีเกษตรกร อาชพีธุรกจิส่วนตวั/ ค้าขาย อาชพีพนักงานเอกชน/ ลูกจ้าง 

และนักเรยีน/ นักศกึษาใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้นความวางใจ เรื่องทางรา้น

ควรมีการจดัส่งสินค้าตรงตามเวลาที่นัดกับทางลูกค้าไว้  มากกว่าลูกค้าที่มีอาชีพราชการ/ 

พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
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ตารางที ่4.20 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                 คุณภาพการบรกิารด้านความวางใจ เรื่องทางรา้นควรมกีารเก็บขอ้มูล การช าระ 

                 เงนิของลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งดโีดยจ าแนกตามอาชพีของกลุ่มตวัอยา่ง 

อาชีพ Mean 
เกษตรกร 

ธรุกิจ
ส่วนตวั/
ค้าขาย 

ราชการ/
พนักงาน
รฐัวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน/
ลกูจ้าง 

นักเรียน/
นักศึกษา 

4.19 3.89 3.43 3.75 3.72 

เกษตรกร 4.19  0.30 0.75* 0.44* 0.47* 

ธุรกจิส่วนตวั/
คา้ขาย 

3.89 0.30  0.45 0.13 0.16 

ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

3.43 -0.75* 0.45  0.31 0.28 

พนกังานเอกชน/
ลกูจา้ง 

3.75 -0.44* 0.13 0.31  0.33 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 3.72 -0.47* 0.16 0.28 0.33  
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางที ่4.20 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ลูกค้าที่มอีาชพีเกษตรกรให้ระดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารด้านความวางใจ เรื่อง

ทางร้านควรมกีารเก็บข้อมูล การช าระเงนิของลูกค้าได้เป็นอย่างดี มากกว่าลูกค้าที่มอีาชีพ

ราชการ/ พนกังานรฐัวสิาหกจิอาชพีพนกังานเอกชน/ ลกูจา้ง และนกัเรยีน/น ักศกึษา 
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ตารางที ่4.21 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                  คุณภาพการบรกิารด้านสิง่ที่จบัต้องได้ เรื่องการตัง้โชว์สนิค้าที่ดูเรยีบร้อยเป็น 

                  หมวดหมูโ่ดยจ าแนกตามอาชพีของกลุ่มตวัอยา่ง 

อาชีพ Mean 
เกษตรกร 

ธรุกิจ
ส่วนตวั/
ค้าขาย 

ราชการ/
พนักงาน
รฐัวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน/
ลกูจ้าง 

นักเรียน/
นักศึกษา 

4.26 3.87 3.26 3.73 3.67 

เกษตรกร 4.26  0.39* 1.01* 0.53* 0.58* 

ธุรกจิส่วนตวั/
คา้ขาย 

3.87 -0.39*  0.60 0.13 0.19 

ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

3.26 -1.01* 0.60  0.46 0.41 

พนกังานเอกชน/
ลกูจา้ง 

3.73 -0.53* 0.13 0.46  0.05 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 3.67 -0.58* 0.19 0.41 0.05  
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางที ่4.21 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 
พบว่า ลกูคา้ทีม่อีาชพีเกษตรกรใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้นสิง่ทีจ่บัต้องได้ เรื่อง
การตัง้โชวส์นิคา้ทีด่เูรยีบรอ้ยเป็นหมวดหมู่ มากกว่าลกูคา้ทีม่อีาชพีธุรกจิส่วนตวั/ คา้ขาย อาชพี
ราชการ/ พนกังานรฐัวสิาหกจิอาชพีพนกังานเอกชน/ ลกูจา้ง และนกัเรยีน/ นกัศกึษา 
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ตารางที ่4.22 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนกบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 

คณุภาพด้านการให้บริการ รายได้เฉล่ียต่อเดือน N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นการเอาใจใส ่

พนกังานทีบ่รกิารภายในรา้น
ควรใหบ้รกิารดว้ยความเอาใจ
ใสไ่ดอ้ย่างครบขัน้ตอน 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 102 3.87 .875 b.g 7.602 3 2.534 2.863 .037* 
10,000–20,000 บาท 46 3.72 1.109 w.g 221.252 250 .885 
20,001–30,000 บาท 48 3.40 .818 total 228.854 253  
30,001 บาทขึน้ไป 58 3.66 1.001     

ทางรา้นควรแจง้ขอ้มลูสนิคา้ 
โปรโมชัน่ต่างๆใหท้นัสมยัอยู่
ตลอดเวลาทีล่กูคา้เขา้รา้น 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 102 3.55 1.149 b.g 2.152 3 .717 .545 .652 
10,000–20,000 บาท 46 3.67 1.175 w.g 329.096 250 1.316 
20,001–30,000 บาท 48 3.38 1.003 total 331.248 253  
30,001 บาทขึน้ไป 58 3.52 1.232     

ดา้นการตอบสนอง 

ทางรา้นควรมรีะบบการ
ใหบ้รกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 102 3.95 .813 b.g 6.048 3 2.016 1.887 .132 
10,000–20,000 บาท 46 3.80 1.046 w.g 267.042 250 1.068 
20,001–30,000 บาท 48 3.65 1.082 total 273.091 253  
30,001 บาทขึน้ไป 58 3.59 1.298     
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ตารางที ่4.22 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนกบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ  

คณุภาพด้านการให้บริการ รายได้เฉล่ียต่อเดือน N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นความมัน่ใจ 

พนกังานควรมคีวามรู้
ความสามารถการใหข้อ้มลู
เกีย่วกบัสนิคา้ และบรกิาร 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 102 3.91 .846 b.g 3.452 3 1.151 1.108 .346 
10,000–20,000 บาท 46 3.93 1.041 w.g 259.576 250 1.038 
20,001–30,000 บาท 48 3.65 1.041 total 263.028 253  
30,001 บาทขึน้ไป 58 3.72 1.240     

พนกังานสามารถใหบ้รกิาร
ลกูคา้ไดต้รงตามทีเ่คยแจง้
หรอื โฆษณาไวไ้ด ้

ต ่ากว่า 10,000 บาท 102 3.91 .955 b.g 7.012 3 2.337 2.145 .095 
10,000–20,000 บาท 46 3.78 1.134 w.g 272.362 250 1.089 
20,001–30,000 บาท 48 3.46 .967 total 279.374 253  
30,001 บาทขึน้ไป 58 3.69 1.173     

ดา้นความวางใจ 

ทางรา้นควรมกีารเกบ็ขอ้มลู 
การช าระเงนิของลกูคา้ไดเ้ป็น
อย่างด ี

ต ่ากว่า 10,000 บาท 102 4.05 .788 b.g 8.978 3 2.993 2.878 .037* 
10,000–20,000 บาท 46 4.04 1.074 w.g 259.935 250 1.040 
20,001–30,000 บาท 48 3.63 1.104 total 268.913 253  
30,001 บาทขึน้ไป 58 3.71 1.243     

 
 



 
 

74  

 

 
ตารางที ่4.22 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนกบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลูกคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ  
                  (ต่อ) 

คณุภาพด้านการให้บริการ รายได้เฉล่ียต่อเดือน N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้

ทางรา้นควรมกีารตกแต่งที่
ดงึดดูน่าสนใจ 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 102 3.97 .751 b.g 9.975 3 3.325 3.914 .009* 
10,000–20,000 บาท 46 3.80 1.003 w.g 212.375 250 .850 
20,001–30,000 บาท 48 3.50 .989 total 222.350 253  
30,001 บาทขึน้ไป 58 3.57 1.061     

รา้นควรมที าเลทีต่ัง้สะดวกต่อ
การเขา้มาใชบ้รกิารหรอืซือ้
สนิคา้ 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 102 4.09 .834 b.g 6.860 3 2.287 2.044 .108 
10,000–20,000 บาท 46 3.89 1.178 w.g 279.680 250 1.119 
20,001–30,000 บาท 48 3.75 1.139 total 286.539 253  
30,001 บาทขึน้ไป 58 3.71 1.228     

 จากตารางที ่4.22 ผลการทดสอบความสมัพนัธ ์พบว่า ลูกคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัให้ระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิาร
ของลูกค้ารา้นธงชยัอเิลค็ทรคิในด้านความมัน่ใจ แตกต่างกนัในด้านการเอาใจใส่ ด้านความวางใจ และด้านสิง่ที่จบัต้องได้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.23 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                  คุณภาพการบรกิารด้านการเอาใจใส่ เรื่องพนักงานที่บริการภายในร้านควร 

                  ใหบ้รกิารดว้ยความเอาใจใส่ได้อย่างครบขัน้ตอนโดยจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ 

                  เดอืนของกลุ่มตวัอยา่ง 

รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 

Mean 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000–
20,000 
บาท 

20,001–
30,000 
บาท 

30,001 บาท
ขึ้นไป 

3.87 3.72 3.40 3.66 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 3.87  0.15 0.47* 0.21 

10,000–20,000 บาท 3.72 0.15  0.32 0.06 
20,001–30,000 บาท 3.40 -0.47* 0.32  0.25 

30,001 บาทขึน้ไป 3.66 0.21 0.06 0.25  
จากตารางที ่4.23 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ลูกค้าที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่า 10,000 บาทให้ระดบัความส าคญัคุณภาพการ

บรกิารด้านการเอาใจใส่ เรื่องพนักงานที่บรกิารภายในรา้นควรให้บรกิารด้วยความเอาใจใส่ได้

อยา่งครบขัน้ตอน มากกว่าลกูคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท 
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ตารางที ่4.24 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                  คุณภาพการบรกิารด้านความวางใจเรื่องทางรา้นควรมกีารเก็บขอ้มูล การช าระ 

                  เงนิของลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งดโีดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของกลุ่มตวัอยา่ง 

รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 

Mean 

ต า่กว่า 
10,000 บาท 

10,000–
20,000 บาท 

20,001–
30,000 
บาท 

30,001 บาท
ขึ้นไป 

4.05 4.04 3.63 3.71 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 4.05  0.00 0.42* 0.34* 
10,000–20,000 บาท 4.04 0.00  0.41* 0.33 

20,001–30,000 บาท 3.63 -0.42* -0.41*  0.08 
30,001 บาทขึน้ไป 3.71 -0.34* 0.33 0.08  

จากตารางที ่4.24 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ลูกค้าที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่า 10,000 บาทให้ระดบัความส าคญัคุณภาพการ

บรกิารดา้นความวางใจเรื่องทางรา้นควรมกีารเกบ็ขอ้มูล การช าระเงนิของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

มากกว่าลูกค้าทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาทและ 30,001 บาทขึน้ไป ส่วน

ลูกค้าที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่า 10,000 บาท ให้ความส าคญัมากกว่าลูกค้าที่มรีายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท 
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ตารางที ่4.25 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                  คุณภาพการบรกิารด้านสิ่งที่จบัต้องได้เรื่องทางร้านควรมกีารตกแต่งที่ดึงดูด 

                  น่าสนใจโดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของกลุ่มตวัอยา่ง 

รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 

Mean 

ต า่กว่า 
10,000 
บาท 

10,000–
20,000 
บาท 

20,001–
30,000 บาท 

30,001 บาท
ขึ้นไป 

3.97 3.80 3.50 3.57 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 3.97  0.16 0.47* 0.40* 
10,000–20,000 บาท 3.80 0.16  0.30 0.23 

20,001–30,000 บาท 3.50 -0.47* 0.30  0.06 
30,001 บาทขึน้ไป 3.57 -0.40* 0.23 0.06  

จากตารางที ่4.25 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 
พบว่า ลูกค้าที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่า 10,000 บาทให้ระดบัความส าคญัคุณภาพการ
บรกิารด้านสิ่งที่จบัต้องได้เรื่องทางร้านควรมกีารตกแต่งที่ดึงดูดน่าสนใจ มากกว่าลูกค้าที่มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท และ 30,001 บาทขึน้ไป 
 



 
 

78  

 

ตารางที ่4.26 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความตอ้งการเขา้มาใชบ้รกิารกบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลกูคา้รา้น 
                 ธงชยัอเิลค็ทรคิ 

คณุภาพด้านการให้บริการ 
ความต้องการเข้ามา

ใช้บริการ 
N Mean S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นการเอาใจใส ่

ทางรา้นควรมกีารบรกิารทีใ่ห้
ความเป็นกนัเอง และดแูล
ท่านเปรยีบเสมอืนญาต ิ

เลอืก/ซือ้สนิคา้ 145 3.79 .891 b.g 3.071 2 1.536 1.707 .183 
ช าระค่างวดค่าสนิคา้ 27 3.44 1.086 w.g 225.783 251 .900 
สง่ซ่อมสนิคา้ 82 3.65 .998 total 228.854 253  

พนกังานควรสรา้งความรูส้กึ
สบายใจใหก้บัลกูคา้เมื่อเขา้
มาใชบ้รกิารกบัทางรา้น 

เลอืก/ซือ้สนิคา้ 145 3.66 1.082 b.g 5.782 2 2.891 2.230 .110 
ช าระค่างวดค่าสนิคา้ 27 3.33 1.387 w.g 325.466 251 1.297 
สง่ซ่อมสนิคา้ 82 3.37 1.149 total 331.248 253  

ดา้นการตอบสนอง 

ทางรา้นควรมรีะบบการ
ใหบ้รกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ 

เลอืก/ซือ้สนิคา้ 145 3.90 .923 b.g 4.899 2 2.450 2.293 .103 
ช าระค่างวดค่าสนิคา้ 27 3.59 1.248 w.g 268.191 251 1.068 
สง่ซ่อมสนิคา้ 82 3.63 1.139 total 273.091 253  

พนกังานควรมคีวามพรอ้มใน
การใหบ้รกิารทนัทเีมื่อมลีกูคา้
เขา้รา้น 

เลอืก/ซือ้สนิคา้ 145 3.99 .954 b.g 8.558 2 4.279 3.867 .022* 
ช าระค่างวดค่าสนิคา้ 27 3.44 1.311 w.g 277.757 251 1.107 
สง่ซ่อมสนิคา้ 82 3.73 1.123 total 286.315 253  
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ตารางที่ 4.26 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างความต้องการเขา้มาใช้บรกิารกบัระดบัความส าคญัคุณภาพด้านการให้บรกิารของลูกค้ารา้น 
                 ธงชยัอเิลค็ทรคิ (ต่อ) 

คณุภาพด้านการให้บริการ 
ความต้องการเข้ามา

ใช้บริการ 
N Mean S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นความมัน่ใจ 

พนกังานควรมคีวามรู้
ความสามารถการใหข้อ้มลู
เกีย่วกบัสนิคา้ และบรกิาร 

เลอืก/ซือ้สนิคา้ 145 3.99 .924 b.g 9.856 2 4.928 4.886 .008* 
ช าระค่างวดค่าสนิคา้ 27 3.56 1.155 w.g 253.172 251 1.009 
สง่ซ่อมสนิคา้ 82 3.61 1.086 total 263.028 253  

เมื่อมกีารตดิตัง้
เครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 
พนกังานทางรา้นควรมคีวามรู้
เรื่องการตดิตัง้ทีป่ลอดภยั 
และมมีาตรฐาน 

เลอืก/ซือ้สนิคา้ 145 4.06 1.019 b.g 4.125 2 2.063 1.742 .177 

ช าระค่างวดค่าสนิคา้ 27 3.78 1.155 w.g 297.103 251 1.184 

สง่ซ่อมสนิคา้ 82 3.80 1.180 total 301.228 253  

ดา้นความวางใจ 

พนกังานควรมจี านวน
เพยีงพอต่อการใหบ้รกิาร 
หรอืขายสนิคา้อยูต่ลอดเวลา 

เลอืก/ซือ้สนิคา้ 145 3.94 .919 b.g 4.002 2 2.001 2.028 .134 
ช าระค่างวดค่าสนิคา้ 27 3.59 1.083 w.g 247.699 251 .987 
สง่ซ่อมสนิคา้ 82 3.74 1.087 total 251.701 253  

พนกังานควรมคีวามสามารถ
ในการช่วยแกไ้ขปญัหากบั
ลกูคา้ดว้ยความเตม็ใจ 

เลอืก/ซือ้สนิคา้ 145 4.10 1.019 b.g 7.678 2 3.839 3.572 .030* 
ช าระค่างวดค่าสนิคา้ 27 3.74 .903 w.g 269.755 251 1.075 
สง่ซ่อมสนิคา้ 82 3.76 1.106 total 277.433 253  



 
 

80  

 

ตารางที่ 4.26 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างความต้องการเขา้มาใช้บรกิารกบัระดบัความส าคญัคุณภาพด้านการให้บรกิารของลูกค้ารา้น 
                 ธงชยัอเิลค็ทรคิ (ต่อ) 

คณุภาพด้านการให้บริการ 
ความต้องการเข้ามา

ใช้บริการ 
N Mean S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้

ทางรา้นควรมกีารตกแต่งที่
ดงึดดูน่าสนใจ 

เลอืก/ซือ้สนิคา้ 145 3.84 .855 b.g 2.345 2 1.172 1.337 .264 
ช าระค่างวดค่าสนิคา้ 27 3.70 .993 w.g 220.006 251 .877 
สง่ซ่อมสนิคา้ 82 3.63 1.048 total 222.350 253  

การตัง้โชวส์นิคา้ทีด่เูรยีบรอ้ย
เป็นหมวดหมู ่

เลอืก/ซือ้สนิคา้ 145 4.00 .972 b.g 4.835 2 2.417 2.124 .122 
ช าระค่างวดค่าสนิคา้ 27 3.67 1.359 w.g 285.622 251 1.138 
สง่ซ่อมสนิคา้ 82 3.74 1.120 total 290.457 253  

 จากตารางที ่4.26 ผลการทดสอบความสมัพนัธ ์พบว่า ลูกคา้ทีม่คีวามต้องการเขา้มาใชบ้รกิารแตกต่างกนัให้ระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการ
ให้บรกิารของลูกค้ารา้นธงชยัอเิลค็ทรคิในด้านความมัน่ใจ แตกต่างกนัในด้านการตอบสนองด้านความมัน่ใจและด้านความวางใจ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่4.27 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั

         คุณภาพการบรกิารดา้นการตอบสนองเรือ่งพนกังานควรมคีวามพรอ้มในการ 

         ให้บรกิารทนัทเีมื่อมลีูกค้าเขา้รา้นโดยจ าแนกตามความต้องการเขา้มาใชบ้รกิาร

         ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ความต้องการเข้ามา
ใช้บริการ 

Mean 
เลือก/ซ้ือ
สินค้า 

ช าระค่างวดค่า
สินค้า 

ส่งซ่อมสินค้า 

3.99 3.44 3.73 

เลอืก/ซือ้สนิคา้ 3.99  0.54* 0.26 

ช าระค่างวดค่าสนิคา้ 3.44 -0.54*  0.28 

ส่งซ่อมสนิคา้ 3.73 0.26 0.28  

จากตารางที ่4.27 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการเขา้มาใชบ้รกิารเพื่อเลอืก/ซือ้สนิคา้ใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพ

การบรกิารดา้นการตอบสนองเรือ่งพนกังานควรมคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารทนัทเีมือ่มลีกูคา้

เขา้รา้น มากกว่าลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการเขา้มาใชบ้รกิารเพื่อช าระค่างวดค่าสนิคา้ 

ตารางที ่4.28 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั
         คุณภาพการบรกิารดา้นความมัน่ใจเรือ่งพนกังานควรมคีวามรูค้วามสามารถการ
         ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ และบรกิารโดยจ าแนกตามความตอ้งการเขา้มาใช้ 
                  บรกิารของกลุ่มตวัอยา่ง 

ความต้องการเข้ามา
ใช้บริการ 

Mean 

เลือก/ซ้ือ
สินค้า 

ช าระค่างวดค่า
สินค้า 

ส่งซ่อมสินค้า 

3.99 3.56 3.61 

เลอืก/ซือ้สนิคา้ 3.99  0.43* 0.38* 

ช าระค่างวดค่าสนิคา้ 3.56 -0.43*  0.05 

ส่งซ่อมสนิคา้ 3.61 -0.38* 0.05  
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จากตารางที ่4.28 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ลูกค้าที่มคีวามต้องการเขา้มาใชบ้รกิารเพื่อเลอืก/ซือ้สนิค้าให้ระดบัความส าคญัคุณภาพ

การบรกิารด้านความมัน่ใจเรื่องพนักงานควรมคีวามรูค้วามสามารถการให้ขอ้มลูเกี่ยวกบัสนิค้า 

และบรกิาร มากกว่าลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการเขา้มาใชบ้รกิารเพื่อช าระค่างวดค่าสนิคา้และส่งซ่อม

สนิคา้ 

ตารางที ่4.29 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 
         คุณภาพการบรกิารดา้นความวางใจเรือ่งพนกังานควรมคีวามสามารถในการช่วย 
         แกไ้ขปญัหากบัลกูคา้ดว้ยความเตม็ใจโดยจ าแนกตามความตอ้งการเขา้มาใช ้
         บรกิารของกลุ่มตวัอย่าง 

ความต้องการเข้ามา
ใช้บริการ 

Mean 

เลือก/ซ้ือ
สินค้า 

ช าระค่างวดค่า
สินค้า 

ส่งซ่อมสินค้า 

4.10 3.74 3.76 

เลอืก/ซือ้สนิคา้ 4.10  0.42* 0.26 

ช าระค่างวดค่าสนิคา้ 3.74 -0.42*  0.16 

ส่งซ่อมสนิคา้ 3.76 0.26 0.16  

จากตารางที ่4.29 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 
พบว่า ลูกค้าที่มคีวามต้องการเขา้มาใชบ้รกิารเพื่อเลอืก/ซือ้สนิค้าให้ระดบัความส าคญัคุณภาพ
การบรกิารด้านความวางใจเรื่องพนักงานควรมคีวามสามารถในการช่วยแก้ไขปญัหากบัลูกค้า
ดว้ยความเตม็ใจมากกว่าลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการเขา้มาใชบ้รกิารเพื่อช าระค่างวดค่าสนิคา้ 
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ตารางที่ 4.30 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างประเภทสนิค้าที่ลูกค้าซื้อจากร้าน 
                    ธงชยัอเิลค็ทรคิในครัง้ล่าสุดกบัระดบัความส าคญัคุณภาพด้านการใหบ้รกิารของ 
                    ลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 
คณุภาพดา้นการ

ให้บริการ 
ประเภท
สินค้า 

N Mean S.D. 
t-test for Equality of Means 

t df Sig. 
ดา้นการเอาใจใส ่

พนกังานทีบ่รกิาร
ภายในรา้นควร
ใหบ้รกิารดว้ยความเอา
ใจใสไ่ดอ้ย่างครบ
ขัน้ตอน 

สนิคา้ทีใ่ชใ้น
หอ้งครวั 

156 3.76 .911 1.093 252 .088 

สนิคา้ทีใ่ช้
สรา้งความ
บนัเทงิ 

98 3.62 1.010 1.068 190.370 

ทางรา้นควรแจง้ขอ้มลู
สนิคา้ โปรโมชัน่ต่างๆ
ใหท้นัสมยัอยู่
ตลอดเวลาทีล่กูคา้เขา้
รา้น 

สนิคา้ทีใ่ชใ้น
หอ้งครวั 

156 3.51 1.122 -.328 252 .949 

สนิคา้ทีใ่ช้
สรา้งความ
บนัเทงิ 

98 3.56 1.185 -.324 197.752 

ดา้นการตอบสนอง 
พนกังานควรแกไ้ข
ปญัหาทีเ่กดิขึน้กบั
ลกูคา้ไดท้นัท ี

สนิคา้ทีใ่ชใ้น
หอ้งครวั 

156 3.79 .997 .021 252 .486 

สนิคา้ทีใ่ช้
สรา้งความ
บนัเทงิ 

98 3.79 1.077 .020 194.292 

เมื่อมกีารแกไ้ขปญัหา
ใหล้กูคา้แลว้ ควรมกีาร
ตดิตามผลว่าลกูคา้พงึ
พอใจหรอืไม ่

สนิคา้ทีใ่ชใ้น
หอ้งครวั 

156 3.78 1.012 .353 252 .478 

สนิคา้ทีใ่ช้
สรา้งความ
บนัเทงิ 

98 3.73 1.089 .347 194.780 

ดา้นความมัน่ใจ 
เมื่อมกีารตดิตัง้
เครื่องใชไ้ฟฟ้าภายใน
บา้น พนกังานทางรา้น
ควรมคีวามรูเ้รื่องการ
ตดิตัง้ทีป่ลอดภยั และ
มมีาตรฐาน 

สนิคา้ทีใ่ชใ้น
หอ้งครวั 

156 3.97 1.012 .424 252 .055 

สนิคา้ทีใ่ช้
สรา้งความ
บนัเทงิ 

98 3.91 1.211 .407 179.278 
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ตารางที่ 4.30 แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทสินค้าที่ลูกค้าซื้อจากร้าน 
                   ธงชยัอเิลค็ทรคิในครัง้ล่าสุดกบัระดบัความส าคญัคุณภาพด้านการให้บรกิารของ 
                   ลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ (ต่อ) 
คณุภาพดา้นการ

ให้บริการ 
ประเภท
สินค้า 

N Mean S.D. 
t-test for Equality of Means 

t df Sig. 
ดา้นความมัน่ใจ (ต่อ) 
ภายในรา้นควรมกีาร
ตดิป้ายบอกราคาสนิคา้
อย่างชดัเจน 

สนิคา้ทีใ่ชใ้น
หอ้งครวั 

156 3.96 .946 .368 252 .243 

สนิคา้ทีใ่ช้
สรา้งความ
บนัเทงิ 

98 3.91 1.056 .359 189.324 

ดา้นความวางใจ 

พนกังานควรมจี านวน
เพยีงพอต่อการ
ใหบ้รกิาร หรอืขาย
สนิคา้อยู่ตลอดเวลา 

สนิคา้ทีใ่ชใ้น
หอ้งครวั 

156 3.91 156 1.368 252 .001* 

สนิคา้ทีใ่ช้
สรา้งความ
บนัเทงิ 

98 3.73 98 1.302 173.616 

พนกังานควรมี
ความสามารถในการ
ช่วยแกไ้ขปญัหากบั
ลกูคา้ดว้ยความเตม็ใจ 

สนิคา้ทีใ่ชใ้น
หอ้งครวั 

156 3.98 156 .537 252 .001* 

สนิคา้ทีใ่ช้
สรา้งความ
บนัเทงิ 

98 3.91 98 .508 170.115 

ดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้  
ทางรา้นควรมกีาร
ตกแต่งทีด่งึดดูน่าสนใจ 

สนิคา้ทีใ่ชใ้น
หอ้งครวั 

156 3.86 156 2.141 252 .019* 

สนิคา้ทีใ่ช้
สรา้งความ
บนัเทงิ 

98 3.60 98 2.072 184.130 

การตัง้โชวส์นิคา้ทีดู่
เรยีบรอ้ยเป็นหมวดหมู่ 

สนิคา้ทีใ่ชใ้น
หอ้งครวั 

156 3.98 156 1.865 252 .004* 

สนิคา้ทีใ่ช้
สรา้งความ
บนัเทงิ 

98 3.72 98 1.784 177.075 



85 
 

 
 

จากตารางที่ 4.30 ผลการทดสอบความสมัพนัธ ์ดว้ย t - test พบว่า ประเภทสนิคา้ที่
ลูกค้าซือ้จากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิในครัง้ล่าสุดแตกต่างกนัในดา้นความวางใจและดา้นสิง่ทีจ่บัต้อง
ไดอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดงันี้ 

ด้านความวางใจ พบว่า ลูกค้าที่ซื้อสินค้าประเภทสินค้าที่ใช้ในห้องครัวให้ระดับ
ความส าคญัในเรื่องพนักงานควรมจี านวนเพยีงพอต่อการให้บรกิาร หรอืขายสนิค้าอยู่ตลอดเวลา
และพนกังานควรมคีวามสามารถในการช่วยแก้ไขปญัหากบัลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจ มากกว่าลูกคา้
ทีซ่ือ้สนิคา้ประเภท สนิคา้ทีใ่ชส้รา้งความบนัเทงิ 

ดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้ลกูคา้ทีซ่ือ้สนิคา้ประเภทสนิคา้ทีใ่ชใ้นหอ้งครวัใหร้ะดบัความส าคญัใน
เรื่องทางร้านควรมกีารตกแต่งที่ดงึดูดน่าสนใจและการตัง้โชว์สนิค้าที่ดูเรยีบร้อยเป็นหมวดหมู่ 
มากกว่าลกูคา้ทีซ่ือ้สนิคา้ประเภท สนิคา้ทีใ่ชส้รา้งความบนัเทงิ 
 
ตารางที ่4.31 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างเหตุผลทีล่กูคา้เขา้มาเลอืกซือ้สนิคา้จาก 
                  รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิในครัง้นี้กบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของ 
                  ลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 

คณุภาพดา้นการ
ให้บริการ 

เหตผุล N Mean S.D. 
t-test for Equality of Means 

t df Sig. 
ดา้นการเอาใจใส ่
ทางรา้นควรแจง้ขอ้มลู
สนิคา้ โปรโมชัน่ต่างๆให้
ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลาที่
ลกูคา้เขา้รา้น 

ซือ้ใชเ้อง 248 3.54 1.141 .429 252 .867 

ซือ้ใหผู้อ้ื่น 
6 3.33 1.366 .361 5.170 

ทางรา้นควรมกีาร
ใหบ้รกิาร และจดัสนิคา้
ไดถู้กตอ้งตรงความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

ซือ้ใชเ้อง 248 3.83 1.002 .807 252 .675 

ซือ้ใหผู้อ้ื่น 
6 3.50 1.049 .773 5.223 

ดา้นการตอบสนอง 
ทางรา้นควรมรีะบบการ
ใหบ้รกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ 

ซือ้ใชเ้อง 248 3.79 1.040 .676 252 .807 
ซือ้ใหผู้อ้ื่น 6 3.50 1.049 .670 5.241 

พนกังานควรแกไ้ขปญัหา
ทีเ่กดิขึน้กบัลกูคา้ไดท้นัท ี

ซือ้ใชเ้อง 248 3.80 1.026 1.097 252 .995 
ซือ้ใหผู้อ้ื่น 6 3.33 1.033 1.090 5.241 

ดา้นความมัน่ใจ 
พนกังานควรมคีวามรู้
ความสามารถการให้
ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ และ
บรกิาร 

ซือ้ใชเ้อง 
248 3.83 1.020 .784 252 .955 

ซือ้ใหผู้อ้ื่น 6 3.50 1.049 .764 5.231 
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ตารางที ่4.31 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างเหตุผลทีล่กูคา้เขา้มาเลอืกซือ้สนิคา้จาก 
                  รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิในครัง้นี้กบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของ 
                  ลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ (ต่อ) 

คณุภาพดา้นการ
ให้บริการ 

เหตผุล N Mean S.D. 
t-test for Equality of Means 

t df Sig. 
ดา้นความมัน่ใจ (ต่อ) 
พนกังานสามารถ
ใหบ้รกิารลกูคา้ไดต้รง
ตามทีเ่คยแจง้หรอื 
โฆษณาไวไ้ด ้

ซือ้ใชเ้อง 
248 3.77 1.046 1.383 252 .845 

ซือ้ใหผู้อ้ื่น 6 3.17 1.169 1.244 5.196 
 

ดา้นความวางใจ 
พนกังานควรมี
ความสามารถแนะน า
สนิคา้ หรอืขัน้ตอนการ
ซ่อมหรอืตดิตัง้ต่างๆได้
อย่างชดัเจน 

ซือ้ใชเ้อง 
248 3.94 1.020 1.844 252 .677 

ซือ้ใหผู้อ้ื่น 
6 3.17 .983 1.911 5.264 

พนกังานควรมจี านวน
เพยีงพอต่อการใหบ้รกิาร 
หรอืขายสนิคา้อยู่
ตลอดเวลา 

ซือ้ใชเ้อง 248 3.85 1.000 1.267 252 .885 

ซือ้ใหผู้อ้ื่น 
6 3.33 .816 1.537 5.369 

ดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้
พนกังานควรมเีครื่องแบบ
ส าหรบัพนกังาน 

ซือ้ใชเ้อง 248 3.73 1.055 .910 252 .889 
ซือ้ใหผู้อ้ื่น 6 3.33 1.033 .929 5.256 

สภาพแวดลอ้มภายใน
รา้นควรมคีวามสะอาด 

ซือ้ใชเ้อง 248 3.96 1.025 1.468 252 .318 
ซือ้ใหผู้อ้ื่น 6 3.33 1.366 1.115 5.137 

จากตารางที ่4.31 ผลการทดสอบความสมัพนัธ ์ดว้ย t - test พบว่า ลูกคา้ทีม่เีหตุผลใน
การเขา้มาเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิแตกต่างกนัใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการ
ใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิไมแ่ตกต่างกนั ทีน่ยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่4.32 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างช่องทางการสื่อสารทีล่กูคา้รูจ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิกบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิาร 
                  ของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 

คณุภาพดา้นการ
ให้บริการ 

ช่องทางการส่ือสาร N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นการเอาใจใส ่

ทางรา้นควรแจง้ขอ้มลู
สนิคา้ โปรโมชัน่ต่างๆให้
ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลาที่
ลกูคา้เขา้รา้น 

วทิยุกระจายเสยีง 27 3.33 1.359 b.g 14.405 4 3.601 2.830 .025* 
อนิเตอรเ์น็ต 18 2.89 1.231 w.g 316.843 249 1.272 
ใบปลวิ/ใบรายการสนิคา้ 31 3.29 1.321 total 331.248 253  
ป้ายโฆษณา 96 3.73 .888     
อื่นๆ 82 3.60 1.195     

ดา้นการตอบสนอง 

ทางรา้นควรมรีะบบการ
ใหบ้รกิารทีส่ะดวก
รวดเรว็ 

วทิยุกระจายเสยีง 27 3.52 1.156 b.g 21.791 4 5.448 5.398 .000* 
อนิเตอรเ์น็ต 18 3.17 1.505 w.g 251.299 249 1.009 
ใบปลวิ/ใบรายการสนิคา้ 31 3.32 1.423 total 273.091 253  
ป้ายโฆษณา 96 3.92 .842     
อื่นๆ 82 4.02 .785     
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ตารางที ่4.32 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างช่องทางการสื่อสารทีล่กูคา้รูจ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิกบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิาร 
                  ของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ (ต่อ) 

คณุภาพดา้นการ
ให้บริการ 

ช่องทางการส่ือสาร N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นความมัน่ใจ 

พนกังานควรมคีวามรู้
ความสามารถการให้
ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ และ
บรกิาร 

วทิยุกระจายเสยีง 27 3.56 1.013 b.g 28.880 4 7.220 7.177 .000* 
อนิเตอรเ์น็ต 18 3.00 1.414 w.g 250.494 249 1.006 
ใบปลวิ/ใบรายการสนิคา้ 31 3.39 1.230 total 279.374 253  
ป้ายโฆษณา 96 3.98 .894     
อื่นๆ 82 4.07 .813     

ดา้นความวางใจ 
พนกังานควรมี
ความสามารถแนะน า
สนิคา้ หรอืขัน้ตอนการ
ซ่อมหรอืตดิตัง้ต่างๆได้
อย่างชดัเจน 

วทิยุกระจายเสยีง 27 3.70 1.068 b.g 24.852 4 6.213 6.427 .000* 
อนิเตอรเ์น็ต 18 3.11 1.530 w.g 240.727 249 .967 
ใบปลวิ/ใบรายการสนิคา้ 31 3.52 1.435 total 265.579 253  
ป้ายโฆษณา 96 4.08 .790     
อื่นๆ 82 4.15 .788     
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ตารางที ่4.32 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างช่องทางการสื่อสารทีล่กูคา้รูจ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิกบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิาร 
                  ของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ (ต่อ) 

คณุภาพดา้นการ
ให้บริการ 

ช่องทางการส่ือสาร N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้

สภาพแวดลอ้มภายใน
รา้นควรมคีวามสะอาด 

วทิยุกระจายเสยีง 27 3.52 1.341 b.g 38.384 4 9.596 10.262 .000* 
อนิเตอรเ์น็ต 18 3.00 1.414 w.g 232.844 249 .935 
ใบปลวิ/ใบรายการสนิคา้ 31 3.48 1.338 total 271.228 253  
ป้ายโฆษณา 96 4.14 .776     
อื่นๆ 82 4.24 .713     

 จากตารางที ่4.32 ผลการทดสอบความสมัพนัธ ์พบว่า ลกูคา้ทีรู่จ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิจากช่องทางการสื่อสารทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความส าคญั
คุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิในดา้นการเอาใจใส่ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความมัน่ใจ ดา้นความวางใจ และดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่4.33 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                  คุณภาพการบรกิารดา้นการเอาใจใส่ เรือ่งทางรา้นควรแจง้ขอ้มลูสนิคา้ โปรโมชัน่ 

                  ต่างๆ ใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลาทีล่กูคา้เขา้รา้นโดยจ าแนกตามความช่องทางการ 

                  สื่อสารทีล่กูคา้รูจ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิของกลุ่มตวัอยา่ง 

ความต้องการเข้ามา
ใช้บริการ 

Mean 

วิทยุ
กระจาย 
เสียง 

อินเตอรเ์น็ต 
ใบปลิว/ใบ
รายการ
สินค้า 

ป้าย
โฆษณา 

อ่ืนๆ 

3.33 2.89 3.29 3.73 3.60 

วทิยกุระจายเสยีง 3.33  0.44 0.04 0.39 0.26 
อนิเตอรเ์น็ต 2.89 0.44  0.40 -0.84* -0.70* 
ใบปลวิ/ใบรายการ
สนิคา้ 

3.29 
0.04 0.40  0.43 0.30 

ป้ายโฆษณา 3.73 0.39 0.84* 0.43  0.13 

อื่นๆ 3.60 0.26* 0.70* 0.30 0.13  

จากตารางที ่4.33 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ลูกค้าทีรู่จ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิจากป้ายโฆษณาและอื่นๆ ให้ระดบัความส าคญัคุณภาพ

การบรกิารด้านการเอาใจใส่ เรื่องทางร้านควรแจ้งขอ้มูลสนิค้า โปรโมชัน่ต่างๆให้ทนัสมยัอยู่

ตลอดเวลาทีล่กูคา้เขา้รา้น มากกวา่ลกูคา้ทีรู่จ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิจากอนิเตอรเ์น็ต 
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ตารางที ่4.34 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                  คุณภาพการบรกิารดา้นการตอบสนองเรื่องทางรา้นควรมรีะบบการใหบ้รกิารที่ 

                  สะดวกรวดเรว็โดยจ าแนกตามความช่องทางการสื่อสารทีล่กูคา้รูจ้กัรา้น 

                  ธงชยัอเิลค็ทรคิของกลุ่มตวัอยา่ง 

ความต้องการเข้ามา
ใช้บริการ 

Mean 

วิทยุ
กระจาย 
เสียง 

อินเตอรเ์น็ต 
ใบปลิว/ใบ
รายการ
สินค้า 

ป้าย
โฆษณา 

อ่ืนๆ 

3.52 3.17 3.32 3.92 4.02 

วทิยกุระจายเสยีง 3.52  0.35 0.19 0.39 -0.50* 
อนิเตอรเ์น็ต 3.17 0.35  0.15 -0.75* -0.85* 
ใบปลวิ/ใบรายการ
สนิคา้ 

3.32 0.19 0.15  -0.59* -0.70* 

ป้ายโฆษณา 3.92 0.39 0.75* 0.59*  0.10 

อื่นๆ 4.02 0.50* 0.85* 0.70* 0.10  

 จากตารางที ่4.34 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ลกูคา้ทีรู่จ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิจากป้ายโฆษณาและอื่นๆ ใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพ

การบรกิารดา้นการตอบสนองเรือ่งทางรา้นควรมรีะบบการใหบ้รกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ มากกว่า

ลกูคา้ทีรู่จ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิจากอนิเตอรเ์น็ตและใบปลวิ/ ใบรายการสนิคา้ 
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ตารางที ่4.35 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                  คุณภาพการบรกิารดา้นความมัน่ใจเรือ่งพนกังานควรมคีวามรูค้วามสามารถการ 

                  ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ และบรกิารโดยจ าแนกตามความช่องทางการสื่อสารที ่

                  ลกูคา้รูจ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิของกลุ่มตวัอยา่ง 

ความต้องการเข้ามา
ใช้บริการ 

Mean 

วิทยุ
กระจาย 
เสียง 

อินเตอรเ์น็ต 
ใบปลิว/ใบ
รายการ
สินค้า 

ป้าย
โฆษณา 

อ่ืนๆ 

3.56 3.00 3.39 3.98 4.07 

วทิยกุระจายเสยีง 3.56  0.55 0.16 -0.42* -0.51* 
อนิเตอรเ์น็ต 3.00 0.55  0.38 -0.97* -1.07* 
ใบปลวิ/ใบรายการ
สนิคา้ 

3.39 0.16 0.38  -0.59* -0.68* 

ป้ายโฆษณา 3.98 0.42* 0.97* 0.59*  0.09 

อื่นๆ 4.07 0.51* 1.07* 0.68* 0.09  

จากตารางที ่4.35 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ลกูคา้ทีรู่จ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิจากป้ายโฆษณาและอื่นๆ ใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพ

การบรกิารดา้นความมัน่ใจเรือ่งพนกังานควรมคีวามรูค้วามสามารถการใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัสนิคา้ 

และบรกิาร มากกว่าลกูคา้ทีรู่จ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิจากวทิยกุระจายเสยีงอนิเตอรเ์น็ต และ

ใบปลวิ/ ใบรายการสนิคา้ 
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ตารางที ่4.36 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                  คุณภาพการบรกิารดา้นความวางใจเรือ่งพนกังานควรมคีวามสามารถแนะน า 

                  สนิคา้ หรอืขัน้ตอนการซ่อมหรอืตดิตัง้ต่างๆไดอ้ยา่งชดัเจนโดยจ าแนกตามความ 

                  ช่องทางการสื่อสารทีล่กูคา้รูจ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิของกลุ่มตวัอยา่ง 

ความต้องการเข้ามา
ใช้บริการ 

Mean 

วิทยุ
กระจาย 
เสียง 

อินเตอรเ์น็ต 
ใบปลิว/ใบ
รายการ
สินค้า 

ป้าย
โฆษณา 

อ่ืนๆ 

3.70 3.11 3.52 4.08 4.15 

วทิยกุระจายเสยีง 3.70  0.92* 0.39 0.21 0.33 
อนิเตอรเ์น็ต 3.11 -0.92*  0.53 -1.14* -1.25* 
ใบปลวิ/ใบรายการ
สนิคา้ 

3.52 0.39 0.53  -0.61* -0.72* 

ป้ายโฆษณา 4.08 0.21 1.14* 0.61*  0.11 

อื่นๆ 4.15 0.33 1.25* 0.72* 0.11  

จากตารางที ่4.36 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 
พบว่า ลูกค้าที่รูจ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิจากวทิยุกระจายเสยีงให้ระดบัความส าคญัคุณภาพการ
บรกิารดา้นความวางใจเรือ่งพนกังานควรมคีวามสามารถแนะน าสนิคา้ หรอืขัน้ตอนการซ่อมหรอื
ตดิตัง้ต่างๆไดอ้ยา่งชดัเจน มากกว่าลกูคา้ทีรู่จ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิจากอนิเตอรเ์น็ตส่วนลูกคา้ที่
รู้จกัร้านธงชยัอิเล็คทรคิจากป้ายโฆษณาและอื่นๆ ให้ความส าคญั มากกว่าลูกค้าที่รู้จกัร้าน
ธงชยัอเิลค็ทรคิจาก อนิเตอรเ์น็ต และใบปลวิ/ ใบรายการสนิคา้ 
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ตารางที ่4.37 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                  คุณภาพการบรกิารดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งไดเ้รื่องสภาพแวดลอ้มภายในรา้นควรมคีวาม 

                  สะอาดโดยจ าแนกตามความช่องทางการสื่อสารทีล่กูคา้รูจ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 

                  ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ความต้องการเข้า
มาใช้บริการ 

Mean 

วิทยุ
กระจาย 
เสียง 

อินเตอรเ์น็ต 
ใบปลิว/ใบ
รายการ
สินค้า 

ป้าย
โฆษณา 

อ่ืนๆ 

3.52 3.00 3.48 4.14 4.24 

วทิยกุระจายเสยีง 3.52  0.51 0.03 -0.61* -0.72* 
อนิเตอรเ์น็ต 3.00 0.51  0.48 -1.13* -1.24* 
ใบปลวิ/ใบรายการ
สนิคา้ 

3.48 0.03 0.48  -0.65* -0.76* 

ป้ายโฆษณา 4.14 0.61* 1.13* 0.65*  0.10 

อื่นๆ 4.24 0.72* 1.24* 0.76* 0.10  

จากตารางที ่4.37 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 
พบว่า ลูกค้าทีรู่จ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิจากป้ายโฆษณาและอื่นๆ ให้ระดบัความส าคญัคุณภาพ
การบรกิารดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได้เรื่องสภาพแวดลอ้มภายในรา้นควรมคีวามสะอาดมากกว่าลูกคา้ที่
รูจ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิจากวทิยกุระจายเสยีงอนิเตอรเ์น็ต และใบปลวิ/ ใบรายการสนิคา้ 
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ตารางที ่4.38 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างผูท้ีม่สี่วนรว่มในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของลกูคา้กบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการ 
                  ใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 

คณุภาพดา้นการ
ให้บริการ 

ผูท่ี้มีส่วนรว่มในการ
ตดัสินใจ 

N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นการเอาใจใส ่

ทางรา้นควรมกีารบรกิาร
ทีใ่หค้วามเป็นกนัเอง และ
ดแูลท่านเปรยีบเสมอืน
ญาต ิ

ตวัเอง 158 3.87 .956 b.g 5.444 2 2.722 2.687 .070 
ครอบครวั/ญาต ิ 69 3.90 1.031 w.g 254.277 251 1.013 
เพื่อน 27 3.41 1.217 

total 
259.720 253 

 

พนกังานควรสรา้ง
ความรูส้กึสบายใจใหก้บั
ลกูคา้เมื่อเขา้มาใชบ้รกิาร
กบัทางรา้น 

ตวัเอง 158 3.89 .917 b.g 8.104 2 4.052 4.120 .017* 
ครอบครวั/ญาต ิ 69 3.84 1.009 w.g 246.825 251 .983 
เพื่อน 27 3.30 1.325 

total 
254.929 253 

 

ดา้นการตอบสนอง 

ทางรา้นควรมรีะบบการ
ใหบ้รกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ 

ตวัเอง 158 3.84 1.000 b.g 3.640 2 1.820 1.696 .186 
ครอบครวั/ญาต ิ 69 3.78 1.027 w.g 269.450 251 1.074 
เพื่อน 27 3.44 1.251 total 273.091 253  

พนกังานควรมคีวาม
พรอ้มในการใหบ้รกิาร
ทนัทเีมื่อมลีกูคา้เขา้รา้น 

ตวัเอง 158 3.91 .970 b.g 5.000 2 2.500 2.231 .110 
ครอบครวั/ญาต ิ 69 3.88 1.182 w.g 281.315 251 1.121 
เพื่อน 27 3.44 1.219 total 286.315 253  
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ตารางที ่4.38 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างผูท้ีม่สี่วนรว่มในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของลกูคา้กบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการ 
                  ใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ (ต่อ) 

คณุภาพดา้นการ
ให้บริการ 

ผูท่ี้มีส่วนรว่มในการ
ตดัสินใจ 

N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นความมัน่ใจ 

เมื่อมกีารตดิตัง้
เครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 
พนกังานทางรา้นควรมี
ความรูเ้รื่องการตดิตัง้ที่
ปลอดภยั และมมีาตรฐาน 

ตวัเอง 158 3.93 1.071 b.g 3.516 2 1.758 1.482 .229 

ครอบครวั/ญาต ิ 69 4.09 1.067 w.g 297.712 251 1.186 

เพื่อน 27 3.67 1.240 total 301.228 253  

ภายในรา้นควรมกีารตดิ
ป้ายบอกราคาสนิคา้อย่าง
ชดัเจน 

ตวัเอง 158 3.93 .897 b.g 6.945 2 3.472 3.631 .028* 
ครอบครวั/ญาต ิ 69 4.12 1.065 w.g 240.047 251 .956 
เพื่อน 27 3.52 1.189 total 246.992 253  

ดา้นความวางใจ 

ทางรา้นควรมกีารจดัสง่
สนิคา้ตรงตามเวลาทีน่ดั
กบัทางลกูคา้ไว ้

ตวัเอง 158 3.89 .958 b.g 4.147 2 2.073 2.080 .127 
ครอบครวั/ญาต ิ 69 3.91 .951 w.g 250.168 251 .997 
เพื่อน 27 3.48 1.312 total 254.315 253  

ทางรา้นควรมกีารเกบ็
ขอ้มลู การช าระเงนิของ
ลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี

ตวัเอง 158 3.91 .940 b.g 5.413 2 2.707 2.578 .078 
ครอบครวั/ญาต ิ 69 4.00 1.029 w.g 263.500 251 1.050 
เพื่อน 27 3.48 1.424 total 268.913 253  
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ตารางที ่4.38 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างผูท้ีม่สี่วนรว่มในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของลกูคา้กบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการ 
                  ใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ (ต่อ) 

คณุภาพดา้นการ
ให้บริการ 

ผูท่ี้มีส่วนรว่มในการ
ตดัสินใจ 

N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้

พนกังานควรมเีครื่องแบบ
ส าหรบัพนกังาน 

ตวัเอง 158 3.83 .985 b.g 7.930 2 3.965 3.643 .028* 
ครอบครวั/ญาต ิ 69 3.65 1.096 w.g 273.223 251 1.089 
เพื่อน 27 3.26 1.228 total 281.154 253  

รา้นควรมที าเลทีต่ัง้
สะดวกต่อการเขา้มาใช้
บรกิารหรอืซือ้สนิคา้ 

ตวัเอง 158 3.96 1.009 b.g 2.645 2 1.322 1.169 .312 
ครอบครวั/ญาต ิ 69 3.87 1.042 w.g 283.895 251 1.131 
เพื่อน 27 3.63 1.391 total 286.539 253  

 จากตารางที ่4.38 ผลการทดสอบความสมัพนัธ ์พบว่า ลกูคา้ทีม่ผีูท้ ีม่สี่วนรว่มในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความส าคญั
คุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิในดา้นการเอาใจใส่ ดา้นความมัน่ใจ และดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่4.39 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                  คุณภาพการบรกิารดา้นการเอาใจใส่ เรือ่งพนกังานควรสรา้งความรูส้กึสบายใจ  

                  ใหก้บัลกูคา้เมือ่เขา้มาใชบ้รกิารกบัทางรา้นโดยจ าแนกตามผูท้ีม่สี่วนรว่มในการ 

                  ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของกลุ่มตวัอยา่ง 

ความต้องการเข้ามา
ใช้บริการ 

Mean 
ตวัเอง 

ครอบครวั/
ญาติ 

เพ่ือน 

3.89 3.84 3.30 

ตวัเอง 3.89  0.04 0.59* 
ครอบครวั/ญาต ิ 3.84 0.04  0.54* 

เพื่อน 3.30 -0.59* -0.54*  
จากตารางที ่4.39 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ลูกค้าทีต่ดัสนิใจใชบ้รกิารจากรา้นดว้ยตนเอง และม ีครอบครวั/ ญาต ิเป็นผู้ทีม่สี่วนร่วม

ในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารให้ระดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารด้านการเอาใจใส่ เรื่อง

พนักงานควรสรา้งความรูส้กึสบายใจใหก้บัลูกคา้เมื่อเขา้มาใชบ้รกิารกบัทางรา้น มากกว่าลูกค้า

ทีม่เีพื่อนเป็นผูท้ีม่สี่วนรว่มในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

ตารางที ่4.40 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                  คุณภาพการบรกิารดา้นความมัน่ใจเรือ่งภายในรา้นควรมกีารตดิป้ายบอกราคา 

                  สนิคา้อยา่งชดัเจนโดยจ าแนกตามผูท้ีม่สี่วนรว่มในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

                  ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ความต้องการเข้ามา
ใช้บริการ 

Mean 
ตวัเอง 

ครอบครวั/
ญาติ 

เพ่ือน 

3.93 4.12 3.52 

ตวัเอง 3.93  0.18 0.41* 
ครอบครวั/ญาต ิ 4.12 0.18  0.59* 

เพื่อน 3.52 -0.41* -0.59*  
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จากตารางที ่4.40 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ลูกค้าที่ตดัสนิใจใช้บรกิารจากรา้นด้วยตนเอง ให้ระดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิาร

ดา้นความมัน่ใจเรือ่งภายในรา้นควรมกีารตดิป้ายบอกราคาสนิคา้อย่างชดัเจน มากกว่าลูกคา้ทีม่ ี

ครอบครวั/ ญาต ิและเพื่อนเป็นผูท้ีม่สี่วนรว่มในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

ตารางที ่4.41 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                  คุณภาพการบรกิารดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งไดเ้รื่องพนกังานควรมเีครือ่งแบบส าหรบั 

                  พนกังานโดยจ าแนกตามผูท้ีม่สี่วนรว่มในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของกลุ่ม 

                  ตวัอยา่ง 

ความต้องการเข้ามา
ใช้บริการ 

Mean 
ตวัเอง 

ครอบครวั/
ญาติ 

เพ่ือน 

3.83 3.65 3.26 

ตวัเอง 3.83  0.17 0.57* 
ครอบครวั/ญาต ิ 3.65 0.17  0.39 

เพื่อน 3.26 -0.57* 0.39  
จากตารางที ่4.41 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ลกูคา้ทีต่ดัสนิใจใชบ้รกิารจากรา้นดว้ยตนเอง ใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิาร
ดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งไดเ้รือ่งพนักงานควรมเีครือ่งแบบส าหรบัพนกังาน มากกว่าลกูคา้ทีม่เีพื่อนเป็นผู้
ทีม่สี่วนรว่มในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 
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ตารางที ่4.42 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างช่วงเวลาส่วนใหญ่ทีท่่านเขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้นธงชยัอเิลค็ทรคิกบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการ 
                  ใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 

คณุภาพดา้นการ
ให้บริการ 

ช่วงเวลาในการเข้ามาใช้
บริการ 

N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นการเอาใจใส ่

ทางรา้นควรมกีาร
ใหบ้รกิาร และจดัสนิคา้ได้
ถูกตอ้งตรงความตอ้งการ
ของลกูคา้ 

7.00 น.-10.00 น. 56 4.07 .931 b.g 7.193 2 3.596 3.652 .027* 
10.01 น.-13.00 น. 77 3.91 .934 w.g 247.185 251 .985 
13.01 น.-18.00 น. 121 3.66 1.053 

total 
254.378 253 

 

พนกังานควรสรา้ง
ความรูส้กึสบายใจใหก้บั
ลกูคา้เมื่อเขา้มาใชบ้รกิาร
กบัทางรา้น 

7.00 น.-10.00 น. 56 4.00 .874 b.g 5.975 2 2.988 3.012 .051 
10.01 น.-13.00 น. 77 3.92 1.048 w.g 248.954 251 .992 
13.01 น.-18.00 น. 121 3.65 1.014 

total 
254.929 253 

 

ดา้นการตอบสนอง 

ทางรา้นควรมรีะบบการ
ใหบ้รกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ 

7.00 น.-10.00 น. 56 3.91 .880 b.g 5.005 2 2.502 2.343 .098 
10.01 น.-13.00 น. 77 3.92 .957 w.g 268.086 251 1.068 
13.01 น.-18.00 น. 121 3.64 1.140 total 273.091 253  

พนกังานควรมคีวาม
พรอ้มในการใหบ้รกิาร
ทนัทเีมื่อมลีกูคา้เขา้รา้น 

7.00 น.-10.00 น. 56 4.11 1.021 b.g 8.389 2 4.194 3.788 .024* 
10.01 น.-13.00 น. 77 3.95 1.037 w.g 277.926 251 1.107 
13.01 น.-18.00 น. 121 3.67 1.075 total 286.315 253  
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ตารางที ่4.42 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างช่วงเวลาส่วนใหญ่ทีท่่านเขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้นธงชยัอเิลค็ทรคิกบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้น 
          การใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ (ต่อ) 

คณุภาพดา้นการ
ให้บริการ 

ช่วงเวลาในการเข้ามาใช้
บริการ 

N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นความมัน่ใจ 

พนกังานควรมคีวามรู้
ความสามารถการให้
ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ และ
บรกิาร 

7.00 น.-10.00 น. 56 4.18 .897 b.g 12.353 2 6.176 6.184 .002* 
10.01 น.-13.00 น. 77 3.88 .917 w.g 250.675 251 .999 
13.01 น.-18.00 น. 121 3.62 1.090 

total 
263.028 253 

 

ภายในรา้นควรมกีารตดิ
ป้ายบอกราคาสนิคา้อย่าง
ชดัเจน 

7.00 น.-10.00 น. 56 4.16 .826 b.g 3.890 2 1.945 2.008 .136 
10.01 น.-13.00 น. 77 3.92 .943 w.g 243.103 251 .969 
13.01 น.-18.00 น. 121 3.84 1.072 total 246.992 253  

ดา้นความวางใจ 

ทางรา้นควรมกีารเกบ็
ขอ้มลู การช าระเงนิของ
ลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี

7.00 น.-10.00 น. 56 4.21 .803 b.g 11.471 2 5.735 5.592 .004* 
10.01 น.-13.00 น. 77 3.97 1.026 w.g 257.443 251 1.026 
13.01 น.-18.00 น. 121 3.69 1.088 total 268.913 253  

พนกังานควรมจี านวน
เพยีงพอต่อการใหบ้รกิาร
หรอืขายสนิคา้อยู่
ตลอดเวลา 

7.00 น.-10.00 น. 56 4.02 .863 b.g 4.310 2 2.155 2.187 .114 
10.01 น.-13.00 น. 77 3.92 .929 w.g 247.391 251 .986 
13.01 น.-18.00 น. 121 3.71 1.083 

total 
251.701 253 
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ตารางที ่4.42 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างช่วงเวลาส่วนใหญ่ทีท่่านเขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้นธงชยัอเิลค็ทรคิกบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการ 
                  ใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ (ต่อ) 

คณุภาพดา้นการ
ให้บริการ 

ช่วงเวลาในการเข้ามาใช้
บริการ 

N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้

การตัง้โชวส์นิคา้ทีดู่
เรยีบรอ้ยเป็นหมวดหมู ่

7.00 น.-10.00 น. 56 4.21 .986 b.g 18.537 2 9.268 8.555 .000* 
10.01 น.-13.00 น. 77 4.08 1.023 w.g 271.920 251 1.083 
13.01 น.-18.00 น. 121 3.60 1.076 total 290.457 253  

สภาพแวดลอ้มภายในรา้น
ควรมคีวามสะอาด 

7.00 น.-10.00 น. 56 4.16 .826 b.g 6.378 2 3.189 3.022 .050 
10.01 น.-13.00 น. 77 4.04 .979 w.g 264.850 251 1.055 
13.01 น.-18.00 น. 121 3.79 1.134 total 271.228 253  

 จากตารางที ่4.42 ผลการทดสอบความสมัพนัธ ์พบว่า ลกูคา้ทีม่ชี่วงเวลาเขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้นธงชยัอเิลค็ทรคิทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความส าคญั
คุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิในดา้นการเอาใจใส่ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความมัน่ใจ ดา้นความวางใจ และดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่4.43 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                  คุณภาพการบรกิารดา้นการเอาใจใส่ เรือ่งทางรา้นควรมกีารใหบ้รกิาร และจดั 

                  สนิคา้ไดถู้กตอ้งตรงความตอ้งการของลกูคา้โดยจ าแนกตามช่วงเวลาทีเ่ขา้มาใช้ 

                  บรกิารของกลุ่มตวัอยา่ง 

ช่วงเวลาท่ีเข้ามาใช้
บริการ 

Mean 

7.00 น.-10.00 
น. 

10.01 น.-13.00 
น. 

13.01 น.-18.00 
น. 

4.07 3.91 3.66 

7.00 น.-10.00 น. 4.07  0.16 0.41* 
10.01 น.-13.00 น. 3.91 0.16  0.24 

13.01 น.-18.00 น. 3.66 -0.41* 0.24  
จากตารางที ่4.43 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ลูกค้าที่มชี่วงเวลาเข้ามาใช้บรกิารที่รา้น 7.00 น. - 10.00 น. ให้ระดบัความส าคญั

คุณภาพการบรกิารด้านการเอาใจใส่  เรื่องทางรา้นควรมกีารใหบ้รกิาร และจดัสนิค้าไดถู้กต้อง

ตรงความตอ้งการของลกูคา้ มากกว่าลูกคา้ทีม่ชี่วงเวลาเขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้น 13.01 น. - 18.00 

น. 

ตารางที ่4.44 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                  คุณภาพการบรกิารดา้นการตอบสนอง เรือ่งพนกังานควรมคีวามพรอ้มในการ 

                  ใหบ้รกิารทนัทเีมือ่มลีกูคา้เขา้รา้นโดยจ าแนกตามช่วงเวลาทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารของ 

                  กลุ่มตวัอยา่ง 

ช่วงเวลาท่ีเข้ามาใช้
บริการ 

Mean 

7.00 น.-10.00 
น. 

10.01 น.-13.00 
น. 

13.01 น.-18.00 
น. 

4.11 3.95 3.67 

7.00 น.-10.00 น. 4.11  0.15 0.43* 
10.01 น.-13.00 น. 3.95 0.15  0.27 

13.01 น.-18.00 น. 3.67 -0.43* 0.27  
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จากตารางที่ 4.44 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยค่าสถติ ิLSD ที่

ระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกค้าทีม่ชี่วงเวลาเขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้น 7.00 น. - 10.00 น.ให้

ระดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้นการตอบสนอง เรื่องพนักงานควรมคีวามพรอ้มในการ

ให้บรกิารทนัทเีมื่อมลีูกค้าเขา้รา้น มากกว่าลูกค้าที่มชี่วงเวลาเขา้มาใช้บรกิารที่รา้น 13.01 น.-

18.00 น. 

ตารางที ่4.45 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                  คุณภาพการบรกิารดา้นความมัน่ใจเรือ่งพนกังานควรมคีวามรูค้วามสามารถการ 

                  ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ และบรกิารโดยจ าแนกตามช่วงเวลาทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารของ 

                  กลุ่มตวัอยา่ง 

ช่วงเวลาท่ีเข้ามาใช้
บริการ 

Mean 

7.00 น.-10.00 
น. 

10.01 น.-13.00 
น. 

13.01 น.-18.00 
น. 

4.18 3.88 3.62 

7.00 น.-10.00 น. 4.18  0.29 0.55* 
10.01 น.-13.00 น. 3.88 0.29  0.26 

13.01 น.-18.00 น. 3.62 -0.55* 0.26  
จากตารางที ่4.45 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ลูกค้าที่มีช่วงเวลาเข้ามาใช้บรกิารที่ร้าน 7.00 น. - 10.00 น. ให้ระดบัความส าคญั

คุณภาพการบริการด้านความมัน่ใจเรื่องพนักงานควรมีความรู้ความสามารถการให้ข้อมูล

เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารมากกว่าลกูคา้ทีม่ชี่วงเวลาเขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้น 13.01 น. - 18.00 น. 
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ตารางที ่4.46 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                  คุณภาพการบรกิารดา้นความวางใจเรือ่งทางรา้นควรมกีารเกบ็ขอ้มลู การช าระ 

                  เงนิของลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งดโีดยจ าแนกตามช่วงเวลาทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารของกลุ่ม 

                  ตวัอยา่ง 

ช่วงเวลาท่ีเข้ามาใช้
บริการ 

Mean 

7.00 น.-10.00 
น. 

10.01 น.-13.00 
น. 

13.01 น.-18.00 
น. 

4.21 3.97 3.69 

7.00 น.-10.00 น. 4.21  -0.55* 0.26 
10.01 น.-13.00 น. 3.97 0.55*  0.28 

13.01 น.-18.00 น. 3.69 0.26 0.28  
จากตารางที ่4.46 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ลูกค้าที่มีช่วงเวลาเข้ามาใช้บรกิารที่ร้าน10.01 น. - 13.00 น.ให้ระดบัความส าคญั

คุณภาพการบรกิารดา้นความวางใจเรื่องทางรา้นควรมกีารเกบ็ขอ้มลู การช าระเงนิของลูกคา้ได้

เป็นอยา่งด ีมากกว่าลกูคา้ทีม่ชี่วงเวลาเขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้น 7.00 น. - 10.00 น. 

ตารางที ่4.47 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                   คุณภาพการบรกิารด้านสิง่ที่จบัต้องได้เรื่องการตัง้โชว์สนิค้าที่ดูเรยีบร้อยเป็น 

                   หมวดหมูโ่ดยจ าแนกตามช่วงเวลาทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารของกลุ่มตวัอยา่ง 

ช่วงเวลาท่ีเข้ามาใช้
บริการ 

Mean 

7.00 น.-10.00 
น. 

10.01 น.-13.00 
น. 

13.01 น.-18.00 
น. 

4.21 4.08 3.60 

7.00 น.-10.00 น. 4.21  0.13 0.61* 
10.01 น.-13.00 น. 4.08 0.13  0.47* 

13.01 น.-18.00 น. 3.60 -0.61* -0.47*  
จากตารางที ่4.47 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ลูกค้าที่มชี่วงเวลาเขา้มาใช้บรกิารที่รา้น7.00 น. - 10.00 น.และช่วงเวลา 10.01 น. - 
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13.00 น.ให้ระดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารด้านสิง่ที่จบัต้องได้เรื่องการตัง้โชว์สนิค้าที่ดู

เรยีบรอ้ยเป็นหมวดหมู่ มากกว่าลกูคา้ทีม่ชี่วงเวลาเขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้น13.01 น. - 18.00 น. 
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ตารางที ่4.48 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความถีใ่นการเขา้มาใชบ้รกิารหรอืซือ้สนิคา้จากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิกบัระดบัความส าคญัคุณภาพ 
                  ดา้นการใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 

คณุภาพดา้นการ
ให้บริการ 

ความถ่ีในการเข้ามาใช้
บริการ 

N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นการเอาใจใส ่

พนกังานทีบ่รกิารภายใน
รา้นควรใหบ้รกิารดว้ย
ความเอาใจใสไ่ดอ้ย่าง
ครบขัน้ตอน 

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 124 3.87 .806 b.g 7.058 3 2.353 2.652 .049* 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 95 3.52 1.061 w.g 221.796 250 .887 
3-4 ครัง้ ต่อเดอืน 23 3.65 1.071 total 228.854 253  
มากกว่า 4 ครัง้ต่อเดอืน 12 3.58 .996     

ทางรา้นควรแจง้ขอ้มลู
สนิคา้ โปรโมชัน่ต่างๆให้
ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลาที่
ลกูคา้เขา้รา้น 

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 124 3.55 1.070 b.g 4.197 3 1.399 1.070 .363 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 95 3.41 1.284 w.g 327.051 250 1.308 
3-4 ครัง้ ต่อเดอืน 23 3.74 1.054 total 331.248 253  
มากกว่า 4 ครัง้ต่อเดอืน 12 3.92 .793     

ดา้นการตอบสนอง 

ทางรา้นควรมรีะบบการ
ใหบ้รกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ 

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 124 3.97 .855 b.g 14.012 3 4.671 4.507 .004* 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 95 3.57 1.182 w.g 259.078 250 1.036 
3-4 ครัง้ ต่อเดอืน 23 3.43 1.080 total 273.091 253  
มากกว่า 4 ครัง้ต่อเดอืน 12 4.25 1.055     
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ตารางที ่4.48 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความถีใ่นการเขา้มาใชบ้รกิารหรอืซือ้สนิคา้จากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิกบัระดบัความส าคญัคุณภาพ 
                  ดา้นการใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ (ต่อ) 

คณุภาพดา้นการ
ให้บริการ 

ความถ่ีในการเข้ามาใช้
บริการ 

N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นการตอบสนอง (ต่อ) 

พนกังานควรมคีวาม
พรอ้มในการใหบ้รกิาร
ทนัทเีมื่อมลีกูคา้เขา้รา้น 

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 124 4.00 .855 b.g 7.308 3 2.436 2.183 .091 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 95 3.66 1.260 w.g 279.007 250 1.116 
3-4 ครัง้ ต่อเดอืน 23 3.70 1.063 total 286.315 253  
มากกว่า 4 ครัง้ต่อเดอืน 12 4.08 1.165     

ดา้นความมัน่ใจ 
พนกังานควรมคีวามรู้
ความสามารถการให้
ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ และ
บรกิาร 

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 124 3.93 .894 b.g 5.023 3 1.674 1.622 .185 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 95 3.64 1.120 w.g 258.004 250 1.032 
3-4 ครัง้ ต่อเดอืน 23 3.91 1.203 total 263.028 253  
มากกว่า 4 ครัง้ต่อเดอืน 12 4.00 .953     

พนกังานสามารถ
ใหบ้รกิารลกูคา้ไดต้รง
ตามทีเ่คยแจง้หรอื 
โฆษณาไวไ้ด ้

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 124 3.89 .913 b.g 7.058 3 2.353 2.160 .093 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 95 3.54 1.147 w.g 272.316 250 1.089 
3-4 ครัง้ ต่อเดอืน 23 3.87 1.140 total 279.374 253  
มากกว่า 4 ครัง้ต่อเดอืน 12 3.83 1.267     
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ตารางที ่4.48 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความถีใ่นการเขา้มาใชบ้รกิารหรอืซือ้สนิคา้จากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิกบัระดบัความส าคญัคุณภาพ 
                  ดา้นการใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ (ต่อ) 

คณุภาพดา้นการ
ให้บริการ 

ความถ่ีในการเข้ามาใช้
บริการ 

N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นความวางใจ 

ทางรา้นควรมกีารจดัสง่
สนิคา้ตรงตามเวลาทีน่ดั
กบัทางลกูคา้ไว ้

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 124 3.96 .869 b.g 5.411 3 1.804 1.811 .146 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 95 3.68 1.187 w.g 248.904 250 .996 
3-4 ครัง้ ต่อเดอืน 23 3.78 .850 total 254.315 253  
มากกว่า 4 ครัง้ต่อเดอืน 12 4.17 .835     

พนกังานควรมี
ความสามารถแนะน า
สนิคา้ หรอืขัน้ตอนการ
ซ่อมหรอืตดิตัง้ต่างๆได้
อย่างชดัเจน 

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 124 4.11 .867 b.g 11.053 3 3.684 3.619 .014* 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 95 3.68 1.104 w.g 254.525 250 1.018 
3-4 ครัง้ ต่อเดอืน 23 3.78 1.242 total 265.579 253  
มากกว่า 4 ครัง้ต่อเดอืน 12 4.17 1.115 

 
   

ดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้

ทางรา้นควรมกีารตกแต่ง
ทีด่งึดดูน่าสนใจ 

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 124 3.85 .865 b.g 3.045 3 1.015 1.157 .327 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 95 3.62 1.033 w.g 219.305 250 .877 
3-4 ครัง้ ต่อเดอืน 23 3.87 .920 total 222.350 253  
มากกว่า 4 ครัง้ต่อเดอืน 12 3.75 .866     
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ตารางที ่4.48 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความถีใ่นการเขา้มาใชบ้รกิารหรอืซือ้สนิคา้จากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิกบัระดบัความส าคญัคุณภาพ 
                  ดา้นการใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ (ต่อ) 

คณุภาพดา้นการ
ให้บริการ 

ความถ่ีในการเข้ามาใช้
บริการ 

N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S df M.S F Sig. 

ดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้(ต่อ) 

รา้นควรมที าเลทีต่ัง้
สะดวกต่อการเขา้มาใช้
บรกิาร หรอืซือ้สนิคา้ 

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 124 4.08 .870 b.g 8.936 3 2.979 2.683 .047* 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 95 3.67 1.216 w.g 277.603 250 1.110 
3-4 ครัง้ ต่อเดอืน 23 3.87 1.217 total 286.539 253  
มากกว่า 4 ครัง้ต่อเดอืน 12 3.92 1.084     

 จากตารางที ่4.48 ผลการทดสอบความสมัพนัธ ์พบว่า ลกูคา้ทีม่คีวามถีใ่นการเขา้มาใชบ้รกิารหรอืซือ้สนิคา้จากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิทีแ่ตกต่างกนั
ใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพด้านการให้บรกิารของลูกค้ารา้นธงชยัอเิลค็ทรคิในด้านการเอาใจใส่ ดา้นการตอบสนอง ด้านความวางใจ และด้านสิง่ทีจ่บั
ตอ้งได ้แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่4.49 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                   คุณภาพการบรกิารด้านการเอาใจใส่ เรื่องพนักงานที่บรกิารภายในร้านควร 

                   ให้บรกิารดว้ยความเอาใจใส่ไดอ้ย่างครบขัน้ตอนโดยจ าแนกตามความถี่ในการ 

                   เขา้มาใชบ้รกิารหรอืซือ้สนิคา้ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ช่วงเวลาท่ีเข้ามาใช้
บริการ 

Mean 

น้อยกว่า 
1 ครัง้ต่อ
เดือน 

1-2 ครัง้
ต่อ
เดือน 

3-4 ครัง้ 
ต่อ
เดือน 

มากกว่า 4 
ครัง้ต่อ
เดือน 

3.87 3.52 3.65 3.58 

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 3.87  0.35* 0.21 0.28 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 3.52 -0.35*  0.13 0.06 

3-4 ครัง้ ต่อเดอืน 3.65 0.21 0.13  0.06 

มากกว่า 4 ครัง้ต่อเดอืน 3.58 0.28 0.06 0.06  

จากตารางที ่4.49 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ลูกค้าที่มคีวามถี่ในการเขา้มาใช้บรกิารหรอืซื้อสนิค้าน้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืนให้ระดบั

ความส าคัญคุณภาพการบริการด้านการเอาใจใส่ เรื่องพนักงานที่บริการภายในร้านควร

ใหบ้รกิารดว้ยความเอาใจใส่ไดอ้ยา่งครบขัน้ตอนมากกว่าลกูคา้ทีม่คีวามถี่ในการเขา้มาใชบ้รกิาร

หรอืซือ้สนิคา้ 1 - 2 ครัง้ต่อเดอืน 
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ตารางที ่4.50 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                   คุณภาพการบรกิารด้านการตอบสนองเรื่องทางรา้นควรมรีะบบการให้บรกิารที่ 

                   สะดวกรวดเรว็โดยจ าแนกตามความถี่ในการเขา้มาใช้บรกิารหรอืซือ้สนิค้าของ 

                   กลุ่มตวัอยา่ง 

ช่วงเวลาท่ีเข้ามาใช้
บริการ 

Mean 

น้อยกว่า 
1 ครัง้ต่อ
เดือน 

1-2 ครัง้
ต่อเดือน 

3-4 ครัง้ 
ต่อเดือน 

มากกว่า 4 ครัง้
ต่อเดือน 

3.97 3.57 3.43 4.25 

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 3.97  0.39* 0.53* 0.28 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 3.57 -0.39*  0.13 0.68 

3-4 ครัง้ ต่อเดอืน 3.43 0.53* 0.13  0.81 

มากกว่า 4 ครัง้ต่อเดอืน 4.25 0.28 0.68 0.81  
จากตารางที ่4.50 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ลูกค้าที่มคีวามถี่ในการเขา้มาใช้บรกิารหรอืซื้อสนิค้าน้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืนให้ระดบั

ความส าคญัคุณภาพการบรกิารด้านการตอบสนองเรื่องทางร้านควรมรีะบบการให้บรกิารที่

สะดวกรวดเรว็มากกว่าลูกคา้ทีม่คีวามถี่ในการเขา้มาใชบ้รกิารหรอืซือ้สนิคา้1 - 2 ครัง้ต่อเดอืน

และ 3 - 4 ครัง้ ต่อเดอืน 
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ตารางที่ 4.51 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยของการให้ระดบั

ความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้นความวางใจเรื่องพนักงานควรมคีวามสามารถแนะน าสนิค้า 

หรอืขัน้ตอนการซ่อมหรอืติดตัง้ต่างๆได้อย่างชดัเจนโดยจ าแนกตามความถี่ในการเข้ามาใช้

บรกิารหรอืซือ้สนิคา้ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ช่วงเวลาท่ีเข้ามาใช้
บริการ 

Mean 

น้อยกว่า 
1 ครัง้ต่อ
เดือน 

1-2 ครัง้
ต่อ
เดือน 

3-4 ครัง้ 
ต่อเดือน 

มากกว่า 4 ครัง้
ต่อเดือน 

4.11 3.68 3.78 4.17 

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 4.11  0.42* 0.330 0.05 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 3.68 -0.42*  0.09 0.48 

3-4 ครัง้ ต่อเดอืน 3.78 0.330 0.09  0.38 

มากกว่า 4 ครัง้ต่อเดอืน 4.17 0.05 0.48 0.38  
จากตารางที ่4.51 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ลูกค้าที่มคีวามถี่ในการเขา้มาใช้บรกิารหรอืซื้อสนิค้าน้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืนให้ระดบั

ความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้นความวางใจเรื่องพนักงานควรมคีวามสามารถแนะน าสนิค้า 

หรอืขัน้ตอนการซ่อมหรอืตดิตัง้ต่างๆได้อย่างชดัเจนมากกว่าลูกค้าที่มคีวามถี่ในการเข้ามาใช้

บรกิารหรอืซือ้สนิคา้ 1 - 2 ครัง้ต่อเดอืน 
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ตารางที ่4.52 ตารางแสดงผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญั 

                   คุณภาพการบรกิารด้านด้านสิง่ที่จบัต้องได้เรื่องรา้นควรมที าเลที่ตัง้สะดวกต่อ 

                   การเขา้มาใชบ้รกิาร หรอืซือ้สนิคา้โดยจ าแนกตามความถี่ในการเขา้มาใชบ้รกิาร 

                   หรอืซือ้สนิคา้ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ช่วงเวลาท่ีเข้ามาใช้
บริการ 

Mean 

น้อยกว่า 
1 ครัง้ต่อ
เดือน 

1-2 ครัง้
ต่อ
เดือน 

3-4 ครัง้ 
ต่อเดือน 

มากกว่า 4 ครัง้
ต่อเดือน 

4.08 3.67 3.87 3.92 

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 4.08  0.40* 0.21 0.16 
1-2 ครัง้ต่อเดอืน 3.67 -0.40*  0.19 0.24 

3-4 ครัง้ ต่อเดอืน 3.87 0.21 0.19  0.04 

มากกว่า 4 ครัง้ต่อเดอืน 3.92 0.16 0.24 0.04  
จากตารางที ่4.52 ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ลูกค้าที่มคีวามถี่ในการเขา้มาใช้บรกิารหรอืซื้อสนิค้าน้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืนให้ระดบั
ความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้นด้านสิง่ที่จบัต้องได้เรื่องรา้นควรมที าเลที่ตัง้สะดวกต่อการ
เขา้มาใชบ้รกิาร หรอืซือ้สนิคา้มากกว่าลูกค้าทีม่คีวามถี่ในการเขา้มาใชบ้รกิารหรอืซือ้สนิคา้1-2 
ครัง้ต่อเดอืน 
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ตารางที ่4.53 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างรปูแบบการช าระเงนิค่าบรกิารหรอืซือ้ 
                  สนิคา้จากรา้นรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิกบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิาร 
                  ของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 

คณุภาพดา้นการ
ให้บริการ 

รปูแบบ
การช าระ

เงิน 
N Mean S.D. 

t-test for Equality of Means 

t df Sig. 

ดา้นการเอาใจใส ่
ทางรา้นควรมกีาร
บรกิารทีใ่หค้วามเป็น
กนัเอง และดแูลท่าน
เปรยีบเสมอืนญาต ิ

เงนิสด 182 3.85 1.002 .386 252 .440 

เงนิผ่อน 72 3.79 1.047 .378 125.278 

พนกังานควรสรา้ง
ความรูส้กึสบายใจใหก้บั
ลกูคา้เมื่อเขา้มาใช้
บรกิารกบัทางรา้น 

เงนิสด 182 3.87 .958 1.585 252 .120 

เงนิผ่อน 72 3.65 1.103 1.491 115.685 

ดา้นการตอบสนอง 
ทางรา้นควรมรีะบบการ
ใหบ้รกิารทีส่ะดวก
รวดเรว็ 

เงนิสด 182 3.84 1.011 1.262 252 .149 

เงนิผ่อน 72 3.65 1.103 1.216 120.853 

เมื่อมกีารแกไ้ขปญัหาให้
ลกูคา้แลว้ ควรมกีาร
ตดิตามผลว่าลกูคา้พงึ
พอใจหรอืไม ่

เงนิสด 182 3.80 1.038 .935 252 .571 

เงนิผ่อน 72 3.67 1.048 .931 129.115 

ดา้นความมัน่ใจ 
พนกังานควรมคีวามรู้
ความสามารถการให้
ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ 
และบรกิาร 

เงนิสด 182 3.87 1.011 1.126 252 .526 

เงนิผ่อน 72 3.71 1.041 1.112 126.934 

ภายในรา้นควรมกีารตดิ
ป้ายบอกราคาสนิคา้
อย่างชดัเจน 

เงนิสด 182 3.96 .977 .628 252 .155 

เงนิผ่อน 72 3.88 1.020 .617 125.395 
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ตารางที ่4.53 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างรปูแบบการช าระเงนิค่าบรกิารหรอืซือ้ 
                  สนิคา้จากรา้นรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิกบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิาร 
                  ของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ (ต่อ) 

คณุภาพดา้นการ
ให้บริการ 

รปูแบบ
การช าระ

เงิน 
N Mean S.D. 

t-test for Equality of Means 

t df Sig. 

ดา้นความวางใจ 
ทางรา้นควรมกีารจดัสง่
สนิคา้ตรงตามเวลาทีน่ดั
กบัทางลกูคา้ไว ้

เงนิสด 182 3.91 .956 1.423 252 .018* 

เงนิผ่อน 72 3.71 1.106 1.336 115.210 

ทางรา้นควรมกีารเกบ็
ขอ้มลู การช าระเงนิของ
ลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี

เงนิสด 182 3.93 1.022 1.089 252 .336 

เงนิผ่อน 72 3.78 1.051 1.076 127.112 

ดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้
ทางรา้นควรมกีาร
ตกแต่งทีด่งึดดูน่าสนใจ 

เงนิสด 182 3.80 .901 1.146 252 .088 
เงนิผ่อน 72 3.65 1.023 1.084 116.914 

รา้นควรมที าเลทีต่ัง้
สะดวกต่อการเขา้มาใช้
บรกิาร หรอืซือ้สนิคา้ 

เงนิสด 182 3.95 1.026 1.167 252 .163 

เงนิผ่อน 72 3.78 1.153 1.109 117.887 

จากตารางที ่4.53 ผลการทดสอบความสมัพนัธ ์ดว้ย t-test พบว่าลูกคา้ทีเ่ลอืกรปูแบบ
การช าระเงินค่าบริการหรือซื้อสินค้าจากร้านร้านธงชัยอิเล็คทริคที่แตกต่างกัน ให้ระดับ
ความส าคญัคุณภาพด้านการใหบ้รกิารของลูกค้ารา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ แตกต่างกนัในดา้นความ
วางใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้ลูกค้าที่เลือกช าระเงินสด ให้ระดับ
ความส าคญัในเรื่องทางร้านควรมกีารจดัส่งสนิค้าตรงตามเวลาที่นัดกบัทางลูกค้าไว้  มากกว่า
ลกูคา้ทีเ่ลอืกช าระเงนิผ่อน 



บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการซือ้ของลูกคา้ กบัการ

ให้ระดับความส าคญัคุณภาพด้านการบริการของลูกค้าร้านธงชัยอิเล็คทริค อ าเภอไพศาล ี
จงัหวดันครสวรรค ์โดยมวีตัถุประสงคข์องการศกึษา คอื เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ของลูกคา้
ของรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ เพื่อศกึษาระดบัการให้ความส าคญัคุณภาพด้านการบรกิารของลูกค้า
รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ และเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการซือ้ของลูกคา้กบัการให้
ระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการบรกิารของลูกคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิจ านวนตวัอย่าง 254 คน 
โดยมเีครื่องมอืที่ใช้เก็บข้อมูลคอื แบบสอบถาม ใช้ค าถามปลายปิดที่ประกอบไปด้วย 3ส่วน 
ไดแ้ก่ ขอ้มลูส่วนบุคคล ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการซือ้ และการใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพดา้น
การบรกิารของลูกคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ ซึ่งการเกบ็ขอ้มลูจะแบ่งออกเป็น 2ลกัษณะ คอื ขอ้มลู
ปฐมภูมทิี่มกีารเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และข้อมูลทุตยิภูมทิี่เก็บรวบรวมขอ้มูลจากต าราที่
เกีย่วขอ้งกบัการท าวจิยั วทิยานิพนธ ์ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ต และเอกสารต่างๆ เพื่อใชใ้นการท า
วจิยัในครัง้นี้ สามารถสรปุผลการวจิยัได ้ดงันี้ 
 
5.1 สรปุผลการศึกษา 
 การศกึษาครัง้นี้สามารถสรปุผลออกเป็น 4 ส่วน ดงันี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูด้านลกัษณะส่วนบคุคล 
 ลูกคา้ของรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 57.90 มอีายุระหว่าง 20 - 
30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 37.00 ประกอบอาชพีเกษตรกรคดิเป็นรอ้ยละ 33.10 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนต ่ากว่า 10,000 บาทคดิเป็นรอ้ยละ 40.20 รองลงมา 
 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือของลกูค้าร้านธงชยัอิเลค็ทริค อ าเภอไพศาลี จ.นครสวรรค ์

จากการศกึษาพฤตกิรรมการซื้อของลูกค้าร้านธงชยัอเิล็คทรคิ อ าเภอไพศาล ีจังหวดั
นครสวรรค์ พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่เขา้ไปใช้บรกิารรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิเพื่อ เลอืก/ ซื้อสนิค้า คดิ
เป็นรอ้ยละ 57.10 ประเภทสนิคา้ทีลู่กคา้ซือ้จากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ ไดแ้ก่สนิคา้ทีใ่ชใ้นหอ้งครวั
คดิเป็นรอ้ยละ 61.40 เหตุผลที่ลูกคา้เขา้มาเลอืกซือ้สนิค้าจากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิส่วนใหญ่ คอื 
ซือ้ใชเ้องคดิเป็นรอ้ยละ 97.60 ลูกคา้ส่วนใหญ่รูจ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิจาก ป้ายโฆษณาคดิเป็น
รอ้ยละ 37.80 โดยส่วนใหญ่ลูกค้าตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารจากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิด้วยตวัเอง
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คดิเป็นร้อยละ 62.20 ซึ่งช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้ามาใช้บรกิารที่ร้านธงชยัอิเล็คทรคิมากที่สุดคือ 
13.01 น. - 18.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 47.60 ความถีท่ีล่กูคา้เขา้มาใชบ้รกิารหรอืซือ้สนิคา้จากรา้น
ธงชยัอเิลค็ทรคิคอืน้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืนคดิเป็นรอ้ยละและมากกว่า 4 ครัง้ต่อเดอืน คดิเป็น
รอ้ยละ 4.70 และลูกค้าส่วนใหญ่จะเลอืกช าระค่าบรกิารหรอืซื้อสนิค้าจากร้านธงชยัอิเล็คทรคิ 
ดว้ยเงนิสดคดิเป็นรอ้ยละ 71.7 

 
ส่วนท่ี 3 ระดบัความส าคญัของคณุภาพด้านการบริการของร้านธงชยัอิเลค็ทริค 

จากการศึกษา พบว่าระดับความส าคัญของคุณภาพด้านการบริการของร้าน
ธงชยัอเิลค็ทรคิด้านการเอาใจใส่ ลูกค้าให้ความส าคญัในเรื่องทางรา้นควรมกีารให้บรกิาร และ
จดัสนิค้าได้ถูกต้องตรงความต้องการของลูกค้า และทางร้านควรมกีารบรกิารที่ให้ความเป็น
กนัเอง และดูแลท่านเปรยีบเสมอืนญาต ิเป็นล าดบัแรกโดยมคี่าเฉลี่ย 3.83 รองลงมา คอื เรื่อง
พนักงานควรสรา้งความรูส้กึสบายใจใหก้บัลูกคา้เมื่อเขา้มาใช้บรกิารกบัทางรา้น โดยมคี่าเฉลี่ย 
3.81 และเรือ่งพนกังานทีบ่รกิารภายในรา้นควรใหบ้รกิารดว้ยความเอาใจใส่ไดอ้ย่างครบขัน้ตอน 
โดยมคี่าเฉลีย่ 3.70 

ระดับความส าคัญของคุณภาพด้านการบริการของร้านธงชัยอิเล็คทริคด้านการ
ตอบสนอง ลูกค้าให้ความส าคญัในเรื่องพนักงานควรมคีวามพรอ้มในการให้บรกิารทนัทเีมื่อมี
ลกูคา้เขา้รา้น เป็นล าดบัแรกโดยมคี่าเฉลีย่ 3.85 รองลงมา คอื เรื่องพนักงานควรแก้ไขปญัหาที่
เกดิขึน้กบัลกูคา้ไดท้นัท ีโดยมคี่าเฉลีย่ 3.79 และเรือ่งทางรา้นควรมรีะบบการใหบ้รกิารทีส่ะดวก
รวดเรว็ โดยมคี่าเฉลีย่ 3.78 

ระดบัความส าคญัของคุณภาพด้านการบรกิารของรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิด้านความมัน่ใจ 
ลูกคา้ให้ความส าคญัในเรื่องเมื่อมกีารตดิตัง้เครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบ้าน พนักงานทางรา้นควรมี
ความรูเ้รื่องการตดิตัง้ที่ปลอดภยั และมมีาตรฐาน และภายในร้านควรมกีารตดิป้ายบอกราคา
สนิคา้อย่างชดัเจน เป็นล าดบัแรกโดยมคี่าเฉลีย่ 3.94 รองลงมา คอื เรื่องพนักงานควรมคีวามรู้
ความสามารถการให้ข้อมูลเกี่ยวกบัสนิค้า และบรกิาร โดยมคี่าเฉลี่ย 3.82 และเรื่องพนักงาน
สามารถใหบ้รกิารลกูคา้ไดต้รงตามทีเ่คยแจง้หรอื โฆษณาไวไ้ด ้โดยมคี่าเฉลีย่ 3.75 

ระดบัความส าคญัของคุณภาพดา้นการบรกิารของรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิด้านความวางใจ 
ลูกคา้ใหค้วามส าคญัในเรื่องพนักงานควรมคีวามสามารถในการช่วยแก้ไขปญัหากบัลูกค้าด้วย
ความเตม็ใจ เป็นล าดบัแรกโดยมคี่าเฉลีย่ 3.95 รองลงมา คอื เรื่องพนักงานควรมคีวามสามารถ
แนะน าสนิคา้ หรอืขัน้ตอนการซ่อมหรอืตดิตัง้ต่างๆไดอ้ยา่งชดัเจน โดยมคี่าเฉลีย่ 3.93 และเรื่อง
ทางรา้นควรมกีารเกบ็ขอ้มลู การช าระเงนิของลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 3.89 

ระดบัความส าคญัของคุณภาพดา้นการบรกิารของรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิด้านสิง่ที่จบัต้อง
ได ้ลกูคา้ใหค้วามส าคญัในเรือ่งสภาพแวดลอ้มภายในรา้นควรมคีวามสะอาด เป็นล าดบัแรกโดย
มคี่าเฉลี่ย 3.94 รองลงมา คอื เรื่องรา้นควรมที าเลที่ตัง้สะดวกต่อการเขา้มาใช้บรกิาร หรอืซื้อ
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สนิค้า โดยมคี่าเฉลีย่ 3.90 และเรื่องการตัง้โชว์สนิค้าที่ดูเรยีบรอ้ยเป็นหมวดหมู่ โดยมคี่าเฉลี่ย 
3.88 
 
ส่วนท่ี 4 การหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือของ 
              ลูกค้า กบัการให้ระดบัความส าคญัคุณภาพด้านการให้บริการของลูกค้าร้าน 
              ธงชยัอิเลค็ทริค 

1. การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างเพศกับระดบัความส าคญัคุณภาพด้านการ
ใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ ผลการทดสอบความสมัพนัธ ์ดว้ย t - test พบว่า ลูกคา้
ทีม่เีพศแตกต่างกนัใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลูกคา้รา้นธงชยัอิเลค็ทรคิ 
แตกต่างกนัในดา้นการเอาใจใส่ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความมัน่ใจ ดา้นความวางใจ และดา้น
สิง่ทีจ่บัตอ้งได ้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดงันี้ 

ด้านการเอาใจ พบว่า ลูกค้าเพศหญิงให้ระดบัความส าคญัในเรื่องทางร้านควรมกีาร
ใหบ้รกิาร และจดัสนิคา้ไดถู้กต้องตรงความต้องการของลูกคา้ และพนักงานควรสรา้งความรูส้กึ
สบายใจใหก้บัลกูคา้เมือ่เขา้มาใชบ้รกิารกบัทางรา้น มากกว่าเพศชาย 

ด้านการตอบสนอง พบว่า ลูกค้าเพศหญิงให้ระดบัความส าคญัในเรื่องทางร้านควรมี
ระบบการใหบ้รกิารทีส่ะดวกรวดเรว็มากกว่าเพศชาย ส่วนเพศชายให้ระดบัความส าคญัในเรื่อง
พนกังานควรมคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารทนัทเีมือ่มลีกูคา้เขา้รา้น มากกว่าเพศหญงิ 

ด้านความมัน่ใจ พบว่า ลูกค้าเพศหญิงให้ระดบัความส าคญัในเรื่องเมื่อมกีารติดตัง้
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน พนักงานทางร้านควรมีความรู้เรื่องการติดตัง้ที่ปลอดภยั และมี
มาตรฐานมากกว่าเพศชาย 

ด้านความวางใจ พบว่า ลูกค้าเพศหญงิให้ระดบัความส าคญัในเรื่องทางรา้นควรมกีาร
เก็บขอ้มูล การช าระเงนิของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และพนักงานควรมคีวามสามารถในการช่วย
แกไ้ขปญัหากบัลกูคา้ดว้ยความเตม็ใจ มากกว่าเพศชาย 

ดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้พบว่า ลกูคา้เพศหญงิใหร้ะดบัความส าคญัในเรื่องทางรา้นควรมกีาร
ตกแต่งที่ดึงดูดน่าสนใจการตัง้โชว์สนิค้าที่ดูเรยีบร้อยเป็นหมวดหมู่ และร้านควรมที าเลที่ตัง้
สะดวกต่อการเขา้มาใชบ้รกิาร หรอืซือ้สนิคา้ มากกว่าเพศชาย 

2. การทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างอายุกับระดบัความส าคัญคุณภาพด้านการ
ให้บริการของลูกค้าร้านธงชยัอิเล็คทรคิผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ลูกค้าที่มอีายุ
แตกต่างกนัใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลูกคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิในดา้น
ความมัน่ใจ แตกต่างกนัในดา้นการเอาใจใส่ และดา้นการตอบสนอง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 
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3. การทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิาร
ด้านการเอาใจใส่ เรื่องทางรา้นควรแจง้ขอ้มูลสนิค้าโปรโมชัน่ต่างๆให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลาที่
ลกูคา้เขา้รา้นโดยจ าแนกตามอายขุองกลุ่มตวัอยา่งผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ 
ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่าลูกค้าที่มอีายุต ่ากว่า 20 ปี และอายุ 20 - 30 ปี ให้ระดบั
ความส าคญัคุณภาพการบรกิารด้านการเอาใจใส่เรื่องทางร้านควรแจ้งข้อมูลสินค้าโปรโมชัน่
ต่างๆ ใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลาทีล่กูคา้เขา้รา้นมากกว่าลกูคา้ทีม่อีาย ุมากกว่า 40 ปี 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่าลูกคา้ที่มี
อายุต ่ากว่า 20 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้นการเอาใจใส่เรื่องพนักงานควรมี
ความพรอ้มในการใหบ้รกิารทนัทเีมื่อมลีูกคา้เขา้รา้นมากกว่าลูกคา้ทีม่อีายุ 31 – 40 ปี และอายุ
มากกว่า 40 ปี 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่าลูกคา้ที่มี
อายตุ ่ากว่า 20 ปี และอายุ 20 - 30 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้นการเอาใจใส่
เรื่องพนักงานควรแก้ไขปญัหาที่เกดิขึน้กบัลูกคา้ไดท้นัทมีากกว่าลูกคา้ที่มอีายุ มากกว่า 40 ปี
และลกูคา้ทีม่อีาย ุ20 - 30 ปี ใหค้วามส าคญัมากกกว่า ลกูคา้ทีม่อีาย ุ31 – 40 ปี 

4. การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างอาชพีกบัระดบัความส าคญัคุณภาพด้านการ
ให้บรกิารของลูกค้าร้านธงชยัอิเล็คทรคิผลการทดสอบความสมัพนัธ์ พบว่า ลูกค้าที่มอีาชีพ
แตกต่างกนัใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลูกคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิในดา้น
ความมัน่ใจ แตกต่างกนัในดา้นการตอบสนองดา้นความมัน่ใจด้านความวางใจ และดา้นสิง่ทีจ่บั
ตอ้งได ้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ที่มี
อาชีพเกษตรกร อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย และนักเรยีน/นักศึกษา ให้ระดบัความส าคัญ
คุณภาพการบรกิารดา้นการตอบสนอง เรื่องทางรา้นควรมรีะบบการใหบ้รกิารทีส่ะดวกรวดเรว็
มากกว่าลกูคา้ทีม่อีาชพีราชการ/ พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ที่มี
อาชพีเกษตรกรให้ระดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารด้านความมัน่ใจ เรื่องเมื่อมกีารตดิตัง้
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน พนักงานทางร้านควรมีความรู้เรื่องการติดตัง้ที่ปลอดภยั และมี
มาตรฐาน มากกว่าลูกค้าที่มอีาชพีราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ และอาชพีพนักงานเอกชน/
ลกูจา้ง 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ที่มี
อาชีพเกษตรกร อาชีพธุรกิจส่วนตวั/ ค้าขาย อาชีพพนักงานเอกชน/ ลูกจ้าง และนักเรยีน/
นักศกึษาใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้นความวางใจ เรื่องทางรา้นควรมกีารจดัส่ง
สนิคา้ตรงตามเวลาทีน่ดักบัทางลกูคา้ไว ้มากกว่าลกูคา้ทีม่อีาชพีราชการ/ พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
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ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ที่มี
อาชพีเกษตรกรใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้นความวางใจ เรื่องทางรา้นควรมกีาร
เก็บข้อมูล การช าระเงนิของลูกค้าได้เป็นอย่างดี มากกว่าลูกค้าที่มอีาชพีราชการ /พนักงาน
รฐัวสิาหกจิอาชพีพนกังานเอกชน/ ลกูจา้ง และนกัเรยีน/นกัศกึษา 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ที่มี
อาชพีเกษตรกรให้ระดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารด้านสิ่งที่จบัต้องได้ เรื่องการตัง้โชว์
สนิค้าที่ดูเรยีบรอ้ยเป็นหมวดหมู่ มากกว่าลูกค้าทีม่อีาชพีธุรกจิส่วนตวั/ คา้ขาย อาชพีราชการ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิอาชพีพนกังานเอกชน/ ลกูจา้ง และนกัเรยีน/ นกัศกึษา 

5. การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนกบัระดบัความส าคญัคุณภาพ
ด้านการให้บรกิารของลูกค้ารา้นธงชยัอเิลค็ทรคิผลการทดสอบความสมัพนัธ์ พบว่า ลูกค้าที่มี
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัให้ระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลูกคา้รา้น
ธงชยัอเิลค็ทรคิในดา้นความมัน่ใจ แตกต่างกนัในดา้นการเอาใจใส่ ดา้นความวางใจ และดา้นสิง่
ทีจ่บัตอ้งได ้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ที่มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่า 10,000 บาทใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้นการเอา
ใจใส่ เรื่องพนักงานที่บรกิารภายในร้านควรให้บรกิารด้วยความเอาใจใส่ได้อย่างครบขัน้ตอน 
มากกวา่ลกูคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่า 10,000 บาทใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้นความ
วางใจเรือ่งทางรา้นควรมกีารเกบ็ขอ้มลู การช าระเงนิของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี มากกว่าลูกคา้ทีม่ ี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาทและ 30,001 บาทขึน้ไป ส่วนลูกคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน ต ่ากว่า 10,000 บาท ใหค้วามส าคญัมากกว่าลูกคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 
30,000 บาท 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ที่มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่า 10,000 บาทใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้นสิง่ทีจ่บั
ต้องได้เรื่องทางร้านควรมกีารตกแต่งที่ดงึดูดน่าสนใจ มากกว่าลูกค้าที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
20,001 - 30,000 บาทและ 30,001 บาทขึน้ไป 

6. การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความต้องการเขา้มาใชบ้รกิารกบัระดบัความส าคญั
คุณภาพด้านการให้บรกิารของลูกค้าร้านธงชยัอิเล็คทรคิผลการทดสอบความสมัพนัธ์ พบว่า 
ลูกค้าที่มีความต้องการเข้ามาใช้บริการแตกต่างกันให้ระดับความส าคัญคุณภาพด้านการ
ใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิในดา้นความมัน่ใจ แตกต่างกนัในดา้นการตอบสนองดา้น
ความมัน่ใจและดา้นความวางใจ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ที่มี
ความต้องการเขา้มาใช้บรกิารเพื่อเลอืก/ซื้อสนิค้าให้ระดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารด้าน
การตอบสนองเรือ่งพนกังานควรมคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารทนัทเีมื่อมลีูกคา้เขา้รา้น มากกว่า
ลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการเขา้มาใชบ้รกิารเพื่อช าระค่างวดค่าสนิคา้ 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ที่มี
ความต้องการเขา้มาใช้บรกิารเพื่อเลอืก/ซื้อสนิค้าให้ระดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารด้าน
ความมัน่ใจเรื่องพนักงานควรมคีวามรู้ความสามารถการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสนิค้า และบรกิาร 
มากกว่าลกูคา้ทีม่คีวามต้องการเขา้มาใชบ้รกิารเพื่อช าระค่างวดค่าสนิคา้และส่งซ่อมสนิคา้ 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ที่มี
ความต้องการเขา้มาใช้บรกิารเพื่อเลอืก/ซื้อสนิค้าให้ระดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารด้าน
ความวางใจเรื่องพนักงานควรมคีวามสามารถในการช่วยแก้ไขปญัหากบัลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจ
มากกว่าลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการเขา้มาใชบ้รกิารเพื่อช าระค่างวดค่าสนิคา้ 

7. การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทสนิคา้ทีลู่กคา้ซือ้จากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิใน
ครัง้ล่าสุดกบัระดบัความส าคญัคุณภาพด้านการให้บรกิารของลูกคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิผลการ
ทดสอบความสมัพนัธ ์ดว้ย t - test พบว่า ประเภทสนิคา้ทีลู่กคา้ซือ้จากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิใน
ครัง้ล่าสุดแตกต่างกนัในด้านความวางใจและด้านสิง่ที่จบัต้องได้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ดงันี้ 

ด้านความวางใจ พบว่า ลูกค้าที่ซื้อสินค้าประเภทสินค้าที่ใช้ในห้องครัวให้ระดับ
ความส าคญัในเรือ่งพนกังานควรมจี านวนเพยีงพอต่อการใหบ้รกิาร หรอืขายสนิคา้อยู่ตลอดเวลา
และพนักงานควรมคีวามสามารถในการช่วยแก้ไขปญัหากบัลูกค้าด้วยความเต็มใจ มากกว่า
ลกูคา้ทีซ่ือ้สนิคา้ประเภท สนิคา้ทีใ่ชส้รา้งความบนัเทงิ 

ดา้นสิง่ที่จบัต้องได้ ลูกค้าทีซ่ือ้สนิคา้ประเภทสนิคา้ทีใ่ช้ในหอ้งครวัใหร้ะดบัความส าคญั
ในเรือ่งทางรา้นควรมกีารตกแต่งทีด่งึดดูน่าสนใจและการตัง้โชวส์นิคา้ทีดู่เรยีบรอ้ยเป็นหมวดหมู่ 
มากกว่าลกูคา้ทีซ่ือ้สนิคา้ประเภท สนิคา้ทีใ่ชส้รา้งความบนัเทงิ 

8. การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างเหตุผลที่ลูกค้าเข้ามาเลอืกซื้อสนิค้าจากร้าน
ธงชัยอิเล็คทริคในครัง้นี้กับระดับความส าคัญคุณภาพด้านการให้บริการของลูกค้าร้าน
ธงชยัอเิลค็ทรคิผลการทดสอบความสมัพนัธ ์ดว้ย t - test พบว่า ลูกคา้ทีม่เีหตุผลในการเขา้มา
เลือกซื้อสินค้าจากร้านธงชัยอิเล็คทริคแตกต่างกันให้ระดับความส าคัญคุณภาพด้านการ
ใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิไมแ่ตกต่างกนั ทีน่ยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

9. การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างช่องทางการสื่อสารทีลู่กคา้รูจ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ
กบัระดบัความส าคญัคุณภาพด้านการให้บรกิารของลูกค้าร้านธงชยัอเิล็คทรคิผลการทดสอบ
ความสมัพนัธ์ พบว่า ลูกค้าที่รูจ้กัรา้นธงชยัอิเลค็ทรคิจากช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกนัให้
ระดบัความส าคญัคุณภาพด้านการใหบ้รกิารของลูกค้ารา้นธงชยัอเิลค็ทรคิในด้านการเอาใจใส่ 
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ดา้นการตอบสนอง ดา้นความมัน่ใจ ดา้นความวางใจ และดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกค้าที่
รูจ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิจากป้ายโฆษณาและอื่นๆ ใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้น
การเอาใจใส่ เรื่องทางรา้นควรแจง้ขอ้มลูสนิค้า โปรโมชัน่ต่างๆใหท้นัสมยัอยู่ตลอดเวลาทีลู่กค้า
เขา้รา้น มากกว่าลกูคา้ทีรู่จ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิจากอนิเตอรเ์น็ต 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกค้าที่
รูจ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิจากป้ายโฆษณาและอื่นๆ ใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้น
การตอบสนองเรื่องทางรา้นควรมรีะบบการให้บรกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ มากกว่าลูกค้าทีรู่จ้กัรา้น
ธงชยัอเิลค็ทรคิจากอนิเตอรเ์น็ตและใบปลวิ/ ใบรายการสนิคา้ 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกค้าที่
รูจ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิจากป้ายโฆษณาและอื่นๆ ใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้น
ความมัน่ใจเรื่องพนักงานควรมคีวามรู้ความสามารถการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสนิค้า และบรกิาร 
มากกว่าลูกค้าที่รู้จกัร้านธงชยัอิเล็คทรคิจากวิทยุกระจายเสียงอินเตอร์เน็ต และใบปลวิ/ ใบ
รายการสนิคา้ 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกค้าที่
รูจ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิจากวทิยกุระจายเสยีงใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้นความ
วางใจเรื่องพนักงานควรมคีวามสามารถแนะน าสนิคา้ หรอืขัน้ตอนการซ่อมหรอืตดิตัง้ต่างๆได้
อย่างชดัเจน มากกว่าลูกค้าที่รู้จกัร้านธงชยัอิเล็คทรคิจากอินเตอร์เน็ตส่วนลูกค้าที่รู้จกัร้าน
ธงชยัอเิลค็ทรคิจากป้ายโฆษณาและอื่นๆ ใหค้วามส าคญั มากกว่าลูกคา้ที่รูจ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ท
รคิจาก อนิเตอรเ์น็ต และใบปลวิ/ ใบรายการสนิคา้ 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกค้าที่
รูจ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิจากป้ายโฆษณาและอื่นๆ ใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้น
สิ่งที่จบัต้องได้เรื่องสภาพแวดล้อมภายในร้านควรมีความสะอาดมากกว่าลูกค้าที่รู้จกัร้าน
ธงชยัอเิลค็ทรคิจากวทิยกุระจายเสยีงอนิเตอรเ์น็ต และใบปลวิ/ ใบรายการสนิคา้ 

10. การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างผูท้ีม่สี่วนร่วมในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของ
ลูกค้ากับระดบัความส าคญัคุณภาพด้านการให้บรกิารของลูกค้าร้านธงชยัอิเล็คทรคิผลการ
ทดสอบความสมัพนัธ ์พบว่า ลกูคา้ทีม่ผีูท้ ีม่สี่วนร่วมในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั
ใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิในดา้นการเอาใจใส่ 
ดา้นความมัน่ใจ และดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกค้าที่
ตดัสนิใจใชบ้รกิารจากรา้นดว้ยตนเอง และม ีครอบครวั/ ญาต ิเป็นผูท้ีม่สี่วนร่วมในการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้นการเอาใจใส่ เรื่องพนักงานควรสรา้ง
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ความรูส้กึสบายใจใหก้บัลูกคา้เมื่อเขา้มาใช้บรกิารกบัทางรา้น มากกว่าลูกคา้ที่มเีพื่อนเป็นผูท้ี่มี
ส่วนรว่มในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกค้าที่
ตดัสนิใจใชบ้รกิารจากรา้นดว้ยตนเอง ใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้นความมัน่ใจ
เรื่องภายในร้านควรมกีารติดป้ายบอกราคาสนิค้าอย่างชดัเจน มากกว่าลูกค้าที่ม ีครอบครวั/
ญาต ิและเพื่อนเป็นผูท้ีม่สี่วนรว่มในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกค้าที่
ตดัสนิใจใชบ้รกิารจากรา้นดว้ยตนเอง ใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้นสิง่ทีจ่บัต้อง
ไดเ้รื่องพนักงานควรมเีครื่องแบบส าหรบัพนักงาน มากกว่าลูกคา้ทีม่เีพื่อนเป็นผูท้ี่มสี่วนร่วมใน
การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

11. การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ท่านเขา้มาใชบ้รกิารที่รา้น
ธงชยัอเิลค็ทรคิกบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลูกคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิผล
การทดสอบความสมัพนัธ์ พบว่า ลูกค้าที่มีช่วงเวลาเข้ามาใช้บรกิารที่ร้านธงชยัอิเล็คทรคิที่
แตกต่างกนัใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลูกคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิในดา้น
การเอาใจใส่ ด้านการตอบสนอง ด้านความมัน่ใจ ด้านความวางใจ และด้านสิ่งที่จบัต้องได ้
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ที่มี
ช่วงเวลาเขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้น 7.00 น. - 10.00 น. ใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้น
การเอาใจใส่  เรื่องทางรา้นควรมกีารให้บรกิาร และจดัสนิค้าได้ถูกต้องตรงความต้องการของ
ลกูคา้ มากกว่าลกูคา้ทีม่ชี่วงเวลาเขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้น 13.01 น. - 18.00 น. 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ที่มี
ช่วงเวลาเขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้น 7.00 น.-10.00 น. ใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้น
การตอบสนอง เรื่องพนักงานควรมีความพร้อมในการให้บริการทันทีเมื่อมีลูกค้าเข้าร้าน 
มากกว่าลกูคา้ทีม่ชี่วงเวลาเขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้น 13.01 น.-18.00 น. 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ที่มี
ช่วงเวลาเขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้น 7.00 น. - 10.00 น. ใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิารดา้น
ความมัน่ใจเรื่องพนักงานควรมคีวามรู้ความสามารถการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสนิค้า และบรกิาร 
มากกว่าลกูคา้ทีม่ชี่วงเวลาเขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้น 13.01 น. - 18.00 น. 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ที่มี
ช่วงเวลาเขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้น 10.01 น. - 13.00 น.ใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพการบรกิาร
ดา้นความวางใจเรือ่งทางรา้นควรมกีารเกบ็ขอ้มลู การช าระเงนิของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี มากกว่า
ลกูคา้ทีม่ชี่วงเวลาเขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้น 7.00 น. - 10.00 น. 
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ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ที่มี
ช่วงเวลาเขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้น 7.00 น. - 10.00 น. และช่วงเวลา 10.01 น. - 13.00 น.ใหร้ะดบั
ความส าคัญคุณภาพการบรกิารด้านสิ่งที่จบัต้องได้เรื่องการตัง้โชว์สินค้าที่ดูเรยีบร้อยเป็น
หมวดหมู ่มากกว่าลกูคา้ทีม่ชี่วงเวลาเขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้น 13.01 น.- 18.00 น. 

12. การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความถี่ในการเขา้มาใชบ้รกิารหรอืซือ้สนิคา้จาก
รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิกบัระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลูกค้ารา้นธงชยัอเิลค็ท
รคิผลการทดสอบความสมัพนัธ ์พบว่า ลกูคา้ทีม่คีวามถี่ในการเขา้มาใชบ้รกิารหรอืซือ้สนิคา้จาก
รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิที่แตกต่างกนัให้ระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการให้บรกิารของลูกคา้รา้น
ธงชยัอเิลค็ทรคิในดา้นการเอาใจใส่ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความวางใจ และดา้นสิง่ทีจ่บัต้องได ้
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ที่มี
ความถี่ในการเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าน้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดือนให้ระดับความส าคัญ
คุณภาพการบรกิารดา้นการเอาใจใส่ เรื่องพนักงานที่บรกิารภายในรา้นควรใหบ้รกิารดว้ยความ
เอาใจใส่ไดอ้ยา่งครบขัน้ตอนมากกว่าลกูคา้ทีม่คีวามถี่ในการเขา้มาใชบ้รกิารหรอืซือ้สนิคา้ 1 - 2 
ครัง้ต่อเดอืน 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ที่มี
ความถี่ในการเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าน้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดือนให้ระดับความส าคัญ
คุณภาพการบรกิารด้านการตอบสนองเรื่องทางรา้นควรมรีะบบการให้บรกิารที่สะดวกรวดเรว็
มากกว่าลกูคา้ทีม่คีวามถี่ในการเขา้มาใชบ้รกิารหรอืซือ้สนิคา้ 1 - 2 ครัง้ต่อเดอืนและ 3 - 4 ครัง้ 
ต่อเดอืน 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ที่มี
ความถี่ในการเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าน้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดือนให้ระดับความส าคัญ
คุณภาพการบรกิารดา้นความวางใจเรือ่งพนักงานควรมคีวามสามารถแนะน าสนิคา้ หรอืขัน้ตอน
การซ่อมหรอืตดิตัง้ต่างๆไดอ้ย่างชดัเจนมากกว่าลูกคา้ทีม่คีวามถี่ในการเขา้มาใชบ้รกิารหรอืซือ้
สนิคา้ 1-2 ครัง้ต่อเดอืน 

ผลการทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลูกคา้ที่มี
ความถี่ในการเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าน้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดือนให้ระดับความส าคัญ
คุณภาพการบรกิารด้านด้านสิ่งที่จบัต้องได้เรื่องร้านควรมที าเลที่ตัง้สะดวกต่อการเข้ามาใช้
บรกิาร หรอืซือ้สนิคา้มากกว่าลกูคา้ทีม่คีวามถีใ่นการเขา้มาใชบ้รกิารหรอืซือ้สนิคา้ 1 - 2 ครัง้ต่อ
เดอืน 

13. การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างรปูแบบการช าระเงนิค่าบรกิารหรอืซือ้สนิคา้จาก
ร้านร้านธงชัยอิเล็คทริคกับระดับความส าคัญคุณภาพด้านการให้บริการของลูกค้าร้าน
ธงชยัอเิลค็ทรคิผลการทดสอบความสมัพนัธ ์ดว้ย t - test พบว่าลูกคา้ทีเ่ลอืกรปูแบบการช าระ
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เงนิค่าบรกิารหรอืซื้อสินค้าจากร้านร้านธงชยัอิเล็คทรคิที่แตกต่างกัน ให้ระดบัความส าคัญ
คุณภาพดา้นการใหบ้รกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ แตกต่างกนัในดา้นความวางใจ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดงันี้ลูกคา้ที่เลอืกช าระเงนิสด ให้ระดบัความส าคญัในเรื่องทาง
รา้นควรมกีารจดัส่งสนิคา้ตรงตามเวลาทีน่ดักบัทางลกูคา้ไว ้มากกว่าลกูคา้ทีเ่ลอืกช าระเงนิผ่อน 
 
5.2 อภิปรายผล 
 จากการศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการซือ้ของลูกคา้ กบัการให้ระดบั
ความส าคญัคุณภาพด้านการบรกิารของลูกค้าร้านธงชัยอิเล็คทริค อ าเภอไพศาลี จงัหวัด
นครสวรรค ์ผูว้จิยัไดอ้ภปิรายผลการศกึษา ดงัต่อไปนี้ 
 ปจัจยัดา้นลกัษณะประชากรศาตรแ์ละพฤตกิรรมการซือ้ของลูกคา้ พบว่า สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ วภิาวด ีณ เชยีงใหม่ (2549) ซึ่งได้ศกึษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
ของลกูคา้บรษิทั เชยีงใหมส่ยามทวี ีจ ากดั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิทีม่อีายุอยู่
ในช่วงประมาณ 20 - 30ปี มกีารตดัสนิซือ้สนิค้าและเลอืกรา้นค้าดว้ยตนเอง โดยช่วงเวลาที่
เลอืกใชบ้รกิารและเลอืกซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้ามกัจะอยู่ในช่วงเวลา 13.00 น. - 18.00 น. และเลอืก
ช าระเงนิค่าสนิคา้และบรกิารดว้ยเงนิสดมากกว่าเงนิผ่อน นอกจากนี้ยงัพบว่าการเลอืกซือ้สนิคา้
ของกลุ่มตวัอย่างไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ วภิาวด ีณ เชยีงใหม่ (2549) ด้วยเช่นกนั โดย
พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เขา้มาเลอืกซือ้สนิคา้ประเภทสิง่สรา้งความบนัเทงิภายในครวัเรอืน 
เช่น ทวี ีกลอ้งบนัทกึภาพวดิโีอหรอื กลอ้งดจิติอล เป็นต้น ซึง่อธบิายตามแนวคดิเรื่องปจัจยัทีม่ ี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคด้านสังคมและวฒันธรรม เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของร้าน
ธงชยัอเิลค็ทรคิส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นเกษตรกร และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท 
จงึส่งผลถงึการตดัสนิใจซื้อสิง่ของเครื่องใช้ที่จ าเป็นในครวัเรอืนมากกว่าการตดัสนิใจซื้อสนิค้า
ประเภทสิง่สรา้งความบนัเทงิ ซึง่จดัไดว้่าเป็นสนิคา้ประเภทฟุ่มเฟือย 
 การก าหนดปจัจยัดา้นคุณภาพดา้นการบรกิารของรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ ไดศ้กึษาแนวคดิ
ของณฏัฐพนัธ ์เขจรนันทน์ และคณะ (2546: 27-301)ซึง่กล่าวไวว้่า ปจัจุบนัทุกคนในสงัคมต่าง
ใชช้วีติทีแ่สวงหาใหต้นด าเนินชวีติทีม่คีุณภาพท าใหก้ารเลอืกใชบ้รกิารจงึจ าเป็นทีจ่ะต้องมปีจัจยั
ประกอบเพื่อเป็นสิ่งที่ท าให้เราสามารถทราบได้ว่าเราก าลังได้รบับริการที่มคีุณภาพ ซึ่งจะ
ประกอบไปดว้ยคุณสมบตั ิ10 ดา้น อนัไดแ้ก่ ความเชื่อถอืได ้การตอบสนอง ความสามารถ การ
เข้าถึงได้ ความสุภาพ การติดต่อสื่อสาร ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภยั ความเข้าใจลูกค้า 
ตลอดจนสิง่ทีจ่บัต้องได ้หรอืรูส้กึได้ โดยผู้วจิยัน าคุณสมบตัทิัง้ 10 ด้านมารวบรวมไวใ้หเ้หลอื
เพยีง 5 ดา้นหลกัๆ ดงันี้ คอื ความเอาใจใส่ การตอบสนอง ความมัน่ใจ ความไวว้างใจ และสิง่ที่
จบัต้องได้ โดยที่คุณสมบตัขิองคุณภาพการบรกิารนี้มธีุรกิจใดที่สามารถตอบสนองให้กบักลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายไดค้รบทัง้ 5 ดา้น กจ็ะสามารถเป็นบรกิารทีม่คีุณภาพใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายได้
ในระดบัหนึ่ง จงึท าให้กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จงึเล็งเห็นให้ความส าคญัของคุณภาพบรกิารทัง้ 5 



127 

 

127
  

 
 

ดา้นเหล่านี้มคีวามส าคญัอยา่งยิง่ โดยผลการวจิยัพบว่า ลูกคา้ใหค้วามส าคญัระดบัคุณภาพดา้น
การบรกิารของรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ ทัง้ 5 ดา้น โดยเฉลีย่อยู่ในระดบัสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้น
ความไว้วางใจ ซึง่ลูกค้าให้ความไว้วางใจในคุณภาพการบรกิารของรา้นในเรื่องพนักงานควรมี
ความสามารถแนะน าสนิคา้ หรอืขัน้ตอนการซ่อมหรอืตดิตัง้ต่างๆไดอ้ย่างชดัเจน ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ พาราสุรามาน, แซทแฮล์ม และแบรร์ี่ (Parasuraman, Zeithmal; & Berry. 
1998) กล่าวว่า การบริการจากพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการท างาน
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้และมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่สีามารถท าใหลู้กค้าเกดิความเชื่อถอื
และสรา้งความมัน่ใจว่าลกูคา้จะไดร้บับรกิารทีด่ ี
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการศกึษาพฤตกิรรมของลูกคา้ท าใหพ้บว่า กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่มพีฤตกิรรม
การซือ้เขา้มาเพื่อเลอืกซือ้สนิคา้ โดยจะเน้นซือ้สนิคา้ทีเ่ป็นสนิคา้ทีใ่ชใ้นครวัเรอืน โดยส่วนใหญ่
จะซื้อสนิค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อใช้เอง ส่วนมากรูจ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิจาก ป้ายโฆษณา โดย
ตดัสนิใจซือ้ดว้ยตนเองและมกัเขา้ซือ้ในช่วงเวลา 13.01น. - 18.00น. มกีารเขา้มาใชบ้รกิารน้อย
กว่า 1 ครัง้ต่อเดือนและนิยมช าระเป็นเงินสด ดังนัน้ทางร้านควรมีการจดัโปรโมชัน่ที่เน้น
เกี่ยวกบัการซื้อ เช่น การลด การแลก การแจก หรอืแถม ในการเรยีกลูกค้าเขา้รา้นเพื่อเขา้มา
ซือ้ของ และควรมกีารเน้นสต๊อคสนิคา้ประเภทที่ใชใ้นครวัเรอืนในอตัราทีม่ากกว่าสนิคา้ประเภท
ที่สรา้งความบนัเทงิ ควรให้ความส าคญัในการให้บรกิารกบัลูกค้า เนื่องจากมกีารบอกปากต่อ
ปากสงูทีสุ่ด รวมถงึควรมกีารจดัโปรโมชัน่การแจกของแถมเมือ่ลกูคา้ชะร าสนิคา้ดว้ยเงนิสด 
 2. ด้านความเอาใจใส่ควรให้ความส าคญัในเรื่องของการจดัสนิค้าให้ตรงตามความ
ตอ้งการของลกูคา้โดยดูทีค่วามต้องการของลูกคา้เป็นหลกั ควรจดัสนิคา้ทีลู่กคา้ต้องการรวมไป
ถึงการบรกิารควรให้บรกิารลูกค้าด้วยความเป็นกนัเอง โดยเน้นการจดัอบรมพนักงานอย่าง
สม ่าเสมอ การรูจ้กัพดูสอบถามลกูคา้เพื่อใหเ้ขา้ใจความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้ 
 ด้านการตอบสนองทางร้านควรจัดพนักงานให้มีความพร้อม และเพียงพอต่อการ
ให้บรกิารลูกค้า เมื่อลูกค้าเข้าร้านควรมพีนักงานที่พร้อมให้บรกิารทนัทีอีกทัง้ควรมกีารรบั
พนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถทางดา้นการพดูภาษาองักฤษไดอ้กีดว้ย 

ดา้นความมัน่ใจควรมกีารจดัอบรมพนักงานฝ่ายช่างของทางรา้นใหม้กีารพฒันาความรู้
ใหม่ๆ เช่นการติดตัง้ ฯลฯ เพื่อรบัมอืกบัปญัหาต่างๆ ได้ตลอดจนสามารถถ่ายทอดให้ลูกค้า
เขา้ใจถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ได ้นอกจากนี้ทางรา้นควรมกีารตดิป้ายราคาสนิคา้ทุกประเภทดว้ย 
 ดา้นความไวว้างใจทางรา้นควรมกีารจดัส่งพนกังานขายไปอบรมเกี่ยวกบัทกัษะการขาย 
รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆ เพื่อที่จะสามารถอธิบายลูกค้าได้ อีกทัง้ควรมกีารน า
ปญัหาที่เกดิขึน้ในแต่ละวนัมาร่วมปรกึษาหารอื เพื่อให้ทมีงานระดมความคดิเหน็เพื่อหาแนว
ทางแกไ้ข 
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 ดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งไดท้างรา้นควรมกีารจดัสนิคา้ไวเ้ป็นหมวดหมู่ เป็นระเบยีบ และสะอาด
ตา มกีารปรบัเปลี่ยนเฟอรน์ิเจอร์ให้เขา้กบัสนิค้าที่น ามาตัง้วางขาย รวมไปถงึการสร้างความ
แปลกใหมใ่หก้บัลกูคา้อยูต่ลอดเวลา 
 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

1. เนื่องจากการศึกษาครัง้นี้มกีารเก็บขอ้มูลโดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยจากจ านวน
รายชื่อบญัชลีูกคา้ประจ าปี 2555 ซึง่การเก็บขอ้มลูลกัษณะนี้อาจจะไม่สามารถศกึษาพฤตกิรรม
ของลูกค้าทัง้หมดที่เป็นกลุ่มตลาดเป้าหมายของร้านธงชยัอิเล็คทรคิได้ ดงันัน้การศึกษาครัง้
ต่อไปควรยึดตามจ านวนเขต หรือพื้นที่ของลูกค้าในแต่ละเขตมาใช้ในการก าหนดจ านวน
ประชากร 

2. การศกึษาครัง้นี้เป็นเพยีงการศกึษาในเรือ่งของบรกิารเพยีงอย่างเดยีว ซึง่จะไมไ่ดล้ง
ลกึถามถงึสนิคา้ทีน่ ามาวางจ าหน่ายภายในรา้น ท าใหก้ารศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารก าหนด
กรอบแนวคดิโดยใชส้่วนประสมการตลาดคา้ปลกีมาเป็นกรอบในการเกบ็ขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่ง 

3. ควรมกีารศกึษาเรือ่งระดบัความพงึพอใจจากการไดร้บับรกิารจากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ
ดว้ย เพื่อใหท้ราบขอ้บกพรอ่งและประเดน็ทีต่อ้งแกไ้ขในส่วนของปญัหาทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนั 
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ภาคผนวก  ก 
แบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมการซ้ือของลกูค้า กบัการให้ระดบั
ความส าคญัคณุภาพด้านการบริการของลูกค้าร้านธงชยัอิเลค็ทริค 

อ าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค์ 
 
เรยีน ท่านผูต้อบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามเรือ่ง การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการซือ้ของลูกคา้ กบัการ
ให้ระดับความส าคัญคุณภาพด้านการบริการของลูกค้าร้านธงชัยอิเล็คทริค อ.ไพศาล ี             
จ.นครสวรรค์ ฉบับนี้จ ัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรปริญญาโท
บรหิารธุรกจิส าหรบัผูบ้รหิาร (CEO - MBA) คณะบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 ผูศ้กึษาจงึใครข่อความกรณุาตอบแบบสอบถามตามความคดิเหน็ทีอ่สิระ และเป็นความ
จรงิมากทีสุ่ด 
 
 
ผูต้อบแบบสอบถาม 
 ไดแ้ก่ ลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค ์และไดเ้ขา้มาใชบ้รกิารในวนัน้ี 
รายละเอยีดแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
 
ส่วนที ่1  ขอ้มลูทัว่ไปส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2  พฤตกิรรมของลกูคา้ในการซือ้ หรอืซือ้สนิคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 
ส่วนที ่3  การใหร้ะดบัความส าคญัของคุณภาพดา้นการบรกิารของลกูคา้รา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 



133 
 

133
  

 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง  กรณุาท าเครือ่งหมาย  ∕  ในช่อง หน้าขอ้ความทีต่รงกบัความเป็นจรงิของท่านมาก 
            ทีสุ่ด (เพยีงขอ้เดยีว) 
1. เพศ 

 1. ชาย      2.หญงิ 
2. อายุ 

 1. ต ่ากว่า 20 ปี     2. 20-30 ปี 
 3. 31-40 ปี      4. มากกว่า 40 ปี 

3. อาชพี 
 1. เกษตรกร      2. ธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย 
 3. รบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ   4. พนกังานเอกชน/ลกูจา้ง 
 5. นกัเรยีน/นกัศกึษา 

4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 1. ต ่ากว่า 10,000 บาท    2. 10,000-20,000 บาท 
 3. 21,001-30,000 บาท    4. 30,000 บาท ขึน้ไป 

 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมของลูกค้าในการเข้าใช้บริการ หรือซ้ือสินค้าร้านธงชยัอิเลค็ทริค 

ค าชีแ้จง กรณุาท าเครือ่งหมาย  ∕  ในช่อง หน้าขอ้ความทีต่รงกบัความเป็นจรงิของท่านมาก 
   ทีสุ่ด (เลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว) 
1. ท่านตอ้งการเขา้มาใชบ้รกิารดา้นใดจากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิในครัง้นี้ 

 1. เลอืก/ซือ้สนิคา้     2. ช าระค่างวดค่าสนิคา้ 
 3. ส่งซ่อมสนิคา้ 

2. ท่านเขา้มาซือ้สนิคา้ประเภทใดจากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิในครัง้ล่าสุด 
 1. สนิคา้ทีใ่ชใ้นหอ้งครวั (ตูเ้ยน็, เครือ่งซกัผา้, หมอ้หุงขา้ว เป็นตน้)  

  2. สนิคา้ทีใ่ชส้รา้งความบนัเทงิ (วทิยุ, เครือ่งซดี,ี ทวี.ี ล าโพง เป็นต้น) 
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3. เหตุผลทีเ่ลอืกมาซือ้สนิคา้จากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิในครัง้นี้ 
 1. ซือ้ใชเ้อง      2. ซือ้ใหผู้อ้ื่น 

4. ท่านรูจ้กัรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิจากแหล่งใด 
 1. วทิยกุระจายเสยีง     2. อนิเตอรเ์น็ต 
 3. ใบปลวิ/ใบรายการสนิคา้    4. ป้ายโฆษณา 
 5. อื่นๆ       

5. เมือ่ท่านมคีวามตอ้งการเลอืกใชบ้รกิาร หรอืซือ้สนิคา้ใครเป็นผูม้สี่วนรว่มในการตดัสนิใจใน 
    การเลอืกรา้น 

 1. ตวัเอง      2. ครอบครวั/ญาต ิ
 3. เพื่อน 

6. ช่วงเวลาส่วนใหญ่ทีท่่านเขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้นธงชยัอเิลค็ทรคิ คอื 
 1. 7.00 น.-10.00 น.     2. 10.01 น.-13.00 น. 
 3. 13.01 น.-18.00 น. 

7. ท่านเขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้นธงชยัอเิลค็ทรคิบ่อยครัง้อยา่งไร 
 1. น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน (เช่น 1 เดอืนมา 1 ครัง้)  
 2. 1-2 ครัง้ต่อเดอืน 
 3. 3-4 ครัง้ ต่อเดอืน      
 4. มากกว่า 4 ครัง้ต่อเดอืน 

8. เมือ่ท่านเลอืกใชบ้รกิาร หรอืซือ้สนิคา้จากรา้นธงชยัอเิลค็ทรคิ ท่านมคีวามสะดวกในการช าระ 
    เงนิแบบใด 

 1. ช าระดว้ยเงนิสด     2. ช าระแบบเงนิผ่อน 
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ส่วนท่ี 3 การให้ระดบัความส าคญัของคณุภาพด้านการบริการของลูกค้าร้าน 
              ธงชยัอิเลค็ทริค 
ค าชีแ้จง  คุณภาพการบรกิารในแต่ละดา้นต่อไปนี้ส าคญัต่อท่านมากน้อยเพยีงใด 
กรณุาท าเครือ่งหมาย  ∕  ในช่องระดบัคะแนนทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
1=ไมส่ าคญัอย่างยิง่   2=ส าคญัน้อย   3=ส าคญัปานกลาง    4=ส าคญัมาก     5=ส าคญัอยา่งยิง่ 
 

คุณภาพดา้นการบรกิารในแต่ละดา้น 
ระดบัความส าคญั 

1 2 3 4 5 
ดา้นการเอาใจใส่ 
พนกังานทีบ่รกิารภายในรา้นควรใหบ้รกิาร
ดว้ยความเอาใจใส่ไดอ้ยา่งครบขัน้ตอน 

     

ทางรา้นควรแจง้ขอ้มลูสนิคา้ โปรโมชัน่
ต่างๆใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลาทีล่กูคา้เขา้
รา้น 

     

ทางรา้นควรมกีารใหบ้รกิาร และจดัสนิคา้
ไดถู้กตอ้งตรงความตอ้งการของลกูคา้ 

     

ทางรา้นควรมกีารบรกิารทีใ่หค้วามเป็น
กนัเอง และดแูลท่านเปรยีบเสมอืนญาติ 

     

พนกังานควรสรา้งความรูส้กึสบายใจใหก้บั
ลกูคา้เมือ่เขา้มาใชบ้รกิารกบัทางรา้น 

     

การตอบสนอง  
ทางรา้นควรมรีะบบการใหบ้รกิารทีส่ะดวก
รวดเรว็ 

     

พนกังานควรมคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิาร
ทนัทเีมือ่มลีกูคา้เขา้รา้น 

     

พนกังานควรแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัลกูคา้
ไดท้นัท ี

     

เมือ่มกีารแกไ้ขปญัหาใหล้กูคา้แลว้ ควรมี
การตดิตามผลว่าลกูคา้พงึพอใจหรอืไม่ 
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คุณภาพดา้นการบรกิารในแต่ละดา้น 
ระดบัความส าคญั 

1 2 3 4 5 
ความมัน่ใจ 
พนกังานควรมคีวามรูค้วามสามารถการให้
ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ และบรกิาร 

     

พนกังานสามารถใหบ้รกิารลกูคา้ไดต้รงตามที่
เคยแจง้หรอื โฆษณาไวไ้ด้ 

     

เมือ่มกีารตดิตัง้เครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 
พนกังานทางรา้นควรมคีวามรูเ้รือ่งการตดิตัง้ที่
ปลอดภยั และมมีาตรฐาน 

     

ภายในรา้นควรมกีารตดิป้ายบอกราคาสนิคา้
อยา่งชดัเจน 

     

ความไวว้างใจ 
ทางรา้นควรมกีารจดัส่งสนิคา้ตรงตามเวลาที่
นดักบัทางลกูคา้ไว ้

     

ทางรา้นควรมกีารเกบ็ขอ้มลู การช าระเงนิของ
ลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี

     

พนกังานควรมคีวามสามารถแนะน าสนิคา้ 
หรอืขัน้ตอนการซ่อมหรอืตดิตัง้ต่างๆไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

     

พนกังานควรมจี านวนเพยีงพอต่อการ
ใหบ้รกิาร หรอืขายสนิคา้อยู่ตลอดเวลา 

     

พนกังานควรมคีวามสามารถในการช่วยแกไ้ข
ปญัหากบัลกูคา้ดว้ยความเตม็ใจ 
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คุณภาพดา้นการบรกิารในแต่ละดา้น 
ระดบัความส าคญั 

1 2 3 4 5 
สิง่ทีจ่บัตอ้งได ้
ทางรา้นควรมกีารตกแต่งทีด่งึดดูน่าสนใจ      
การตัง้โชวส์นิคา้ทีด่เูรยีบรอ้ยเป็นหมวดหมู่      
พนกังานควรมเีครือ่งแบบส าหรบัพนกังาน      
สภาพแวดลอ้มภายในรา้นควรมคีวามสะอาด      
รา้นควรมที าเลทีต่ ัง้สะดวกต่อการเขา้มาใช้
บรกิาร หรอืซือ้สนิคา้ 

     

 
 

ขอบพระคุณทุกท่านทีก่รณุาตอบแบบสอบถาม 
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ประวติัผูศึ้กษา 
 

นายพสิทิธิ ์พงษ์ธนะเศรษฐ เกดิเมื่อวนัที ่15 เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2530 ส าเรจ็การศกึษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จาก
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เมื่อปีการศกึษา 2554 และไดเ้ขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสูตร
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ใน
ปีการศกึษา 2555  
 




