
~ 1 ~ 

ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างความพึงพอใจในคณุภาพสินค้าและบริการ

ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค กรณีศึกษา จงัหวดัตรงั 

Relationship between satisfaction in product and service quality 

and consumer behavior Case Study Trang Province 

ธรรญสริฐัฐ ์ไชยทอง1 และ อุษา บุญถอื2 

บทคดัย่อ 

การวิจยัเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบริการต่อ

พฤติกรรมของผู้บรโิภค กรณีศึกษา จงัหวดัตรงั มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

ผูบ้รโิภคในการซื้อสนิคา้อุปโภคบรโิภคในชุมชนจงัหวดัตรงั เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจใน

คุณภาพสนิคา้และบรกิารทีม่จี าหน่วยในชุมชนจงัหวดัตรงั และเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง

ระดบัความพงึพอใจในคุณภาพสนิคา้และบรกิารต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคจงัหวดัตรงั โดยเกบ็

ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง คอื ประชาชนผูท้ีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดัตรงั จ านวน 400 

คน สถิติที่ใช้ส าหรบัวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิธกีารแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบีย่งเบนมาตราฐาน รวมถงึใชส้ถติไิคสแควรใ์นการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั  

ผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญงิ มชี่วงอายุ 26 – 30 ปี มี

สถานภาพสมรส มรีะดบัการศกึษามธัยมศกึษา/เทยีบเท่า และส่วนมากมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 

10,001 – 15,000 บาท ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนมากมซีือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภค 4-6 ครัง้ต่อสปัดาห ์ส่วนมากมซีือ้สนิคา้อุปโภค

บรโิภคจากรา้นสะดวกซือ้ ในช่วงเวลา12.00-17.59 น. มคี่าใชจ้่าย 100-300 บาท ระดบัความ

พงึพอใจในการซื้อสินค้าอุปโภคบรโิภค โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมาก ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบว่าความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบรกิารที่มจี าหน่ายในชุมชนมี

ความสมัพนัธ์เชงิบวกต่อพฤตกิรรมของผู้บรโิภค ด้านช่วงเวลาที่ซื้อสนิค้าอุปโภคบรโิภค และ

ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมของผู้บรโิภค 

ดา้นแหล่งซือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภค อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ค าส าคญั : สนิคา้อุปโภคบรโิภค , ความพงึพอใจ  

 

 

1 นกัศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
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Abstract 
Research on the relationship between product and service quality satisfaction 

and consumer behavior Case Study Trang Province The objective is to study the 

behavior of consumers in purchasing consumer goods in the Trang community. To 

study the level of satisfaction in the quality of products and services in Trang 

community, and to study the relationship between the satisfaction level in the quality of 

products and services to the behavior of Trang consumers. The data was collected with 

questionnaires from a sample of people living in Trang Province. Statistics used for data 

analysis include how to enumerate frequencies, percentages, averages, standard 

deviations, and chi-square statistics to test research hypotheses.  

The results showed that most of the respondents were female, between the 

ages of 26 and 30, had marital status, had a secondary/equivalent education level, and 

most had an average monthly income of 10,001 – 15,000 baht. It found that most 

respondents bought for 4-6 times a week. Most of them buy groceries from convenience 

stores during 12.00-17.59 p.m. It costs 100-300 baht. The level of satisfaction in buying 

consumer goods was high both overall and individual. Hypothesized tests showed that 

satisfaction in the quality of products and services available in the community was 

positively correlated with consumer behavior. In terms of the time of purchase of 

consumer goods. Moreover, the average monthly income correlated to consumer 

behavior in the place to buy consumer goods at statistically significant level of 0.05. 

Keywords : Groceries , Satisfaction 

บทน า 
1. ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา 

 สนิคา้กลุ่มอุปโภคบรโิภคเป็นสนิคา้ที่สามารถจ าหน่ายได้ตลอดทัง้ปี ไม่ว่าเทศกาลใดๆ 

ก็ไม่ท าให้ยอดขายลดลงได้ เพราะทุกคนจ าเป็นต้องใช้ เ ป็นสินค้าที่ทุกคนจ้องใช้ใน

ชวีติประจ าวนั ไม่สามารถขาดได้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคหรอืบรโิภค ไม่ว่าจะเป็นวยัเด็ก 

วัยรุ่น วัยท างาน หรือแม้แต่วัยชราทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงสินค้าประเภทนี้ได้ ทุกคน

จ าเป็นต้องกินต้องใช้ เพื่อการด ารงอยู่และอยู่รอดของตนเองและครอบครวั ซึ่งถ้ามองใน

ภาพรวมใหม้มุมองทีก่วา้งไปกว่าครวัเรอืน ทุกคนทัว่โลกกจ็ าเป็นตอ้งใชใ้นการอุปโภคบรโิภค 
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ดงันัน้ การจะเป็นผูท้ีค่รองส่วนแบ่งการตลาดสูงทางรา้นจ าเป็นจะต้องมขีอ้มลูทุกๆ ดา้น 

ของผู้บรโิภคภายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้าประเภทต่างๆ ที่ผู้บรโิภคต้องการ ราคา

เหมาะสมที่ผู้บรโิภคหรอืประชาชนในชุมชนสามารถเอื้อมถงึได้ รวมไปถงึคุณภาพของสนิค้าที่

เหมาะสมกบัราคาขาย หรอืแมก้ระทัง่การบรกิารดา้นต่างๆ ที่ผูบ้รโิภคต้องการ ซึ่งทางรา้นหรอื

ผูป้ระกอบการมคีวามจ าเป็นต้องศกึษาอย่างถ่องแทก่้อนเริม่ท าธุรกจิใหม่ทุกๆ ครัง้ เพื่อการอยู่

รอดและกา้วหน้าต่อไปของกจิการ 

2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

2.1 เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของผู้บรโิภคในการซื้อสนิค้าอุปโภคบรโิภคในชุมชนจงัหวดั

ตรงั 

2.2 เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจในคุณภาพสนิค้าและบรกิารที่มจี าหน่วยในชุมชน

จงัหวดัตรงั 

 2.3 เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัความพงึพอใจในคุณภาพสนิคา้และบรกิารต่อ

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคจงัหวดัตรงั 

3. ขอบเขตของการวิจยั 

 การศึกษาครัง้นี้มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจใน

คุณภาพสนิคา้และบรกิารต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค จงัหวดัตรงั โดยมรีะยะเวลาการด าเนินงาน

ในช่วง เดอืนพฤษภาคม 2565 – มถุินายน 2565 

 ประชากรที่ศกึษาในครัง้นี้ คอื ประชาชนผู้ทีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดัตรงั และกลุ่มตวัอย่างที่

ใชใ้นงานวจิยัชิน้น้ี คอื 400 คน  

4. สมมติฐานของการวิจยั 

4.1. ความพงึพอใจในคุณภาพสนิคา้และบรกิารทีม่จี าหน่ายในชุมชนมคีวามสมัพนัธเ์ชงิ

บวกต่อพฤตกิรรมขอ’ผูบ้รโิภค จงัหวดัตรงั 

4.2 ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคลมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค จงัหวดัตรงั 

5. นิยามศพัท ์

 5.1 รา้นคา้ในชุมชน หมายถงึ สถานทีจ่ าหน่ายสนิคา้ภายในชุมชนจงัหวดัตรงั 

5.2 สนิค้า หมายถงึ สนิค้าสนิค้าอุปโภค บรโิภคทัว่ไป ที่มกีารซือ้ขายได้อย่างรวดเรว็

และมรีาคาถูกจากต้นทุนทีต่ ่า ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของชวีติประจ าวนั เป็นสนิคา้ใชแ้ลว้หมดไป เช่น 

สบู่ แชมพ ูผงซกัฟอก ยาสามญัประจ าบา้น และเครือ่งดื่ม 

 5.3 บรกิาร หมายถงึ การให้ความช่วยเหลอืแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจเพื่อให้ลูกค้าพงึ

พอใจและกลบัมาใชบ้รกิารหรอืซือ้สนิคา้ทีร่า้นอกีในครัง้ต่อไป 
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 5.4 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ ลกัษณะการซือ้สนิคา้ทีม่วีางขายในชุมชน 

 5.5 คุณภาพของสนิค้า หมายถงึ คุณภาพหรอืประโยชน์ของสนิค้าที่วางขายในชุมชน

จงัหวดัตรงั 

 5.6 คุณภาพของบรกิาร หมายถงึ ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารของแม่คา้หรอืพนักงาน

ของรา้นคา้ในชุมชน 

6. ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รบั 

6.1 ท าให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบริการที่มจี าหน่วยใน

ทอ้งตลาดเพื่อให้พ่อค้า แม่ค้า เจา้ของกจิการ ได้ปรบัปรุงแก้ไข หรอืหาสนิค้าใหม่ที่มคีุณภาพ

มากกว่าเดมิมาจ าหน่าย แทนสนิคา้ทีไ่มม่คีุณภาพเท่าทีค่วร 

6.2 ท าให้ทราบถึงความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพสนิค้าและบรกิารต่อพฤติกรรมของ

บรโิภคเพื่อวเิคราะหท์ศิทางพฤตกิรรมของผู้บรโิภค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการค านวณสนิคา้ที่

จ าเป็นจะตอ้งซือ้มาเกบ็ไวเ้พื่อขายใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

7. กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
1. แนวคดิเกี่ยวกบัสนิค้าอุปโภคและบรโิภค : สนิค้าอุปโภคบรโิภคที่มอีตัราการ

หมุนเวยีนสูง (Fast Moving Consumer Goods: อุปโภคบรโิภคทัว่ไป (FMCG) ) ซึง่เป็นสนิคา้

ทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั สามารถขายไดอ้ย่างรวดเรว็เพราะมคีวามต้องการสูง ราคาไม่แพง ไดแ้ก่ 

แชมพู ยาสฟีนั น ้าผลไม้บรรจุกล่อง น ้ายาซกัผ้า เครื่องปรุงรส ซอส น ้าพรกิ เครื่องแกงต่างๆ 

(Majumdar, R., 2004) 

ปจัจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศกึษา 

5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ความพงึพอใจในคุณภาพ 

1. สนิคา้อุปโภค 

2. สนิคา้บรโิภค 

พฤตกิรรมการบรโิภค 

1. ความถีใ่นการซือ้ 

2. รา้นทีซ่ือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภค 

3. ช่วงเวลาทีซ่ือ้ 

4. ค่าใชจ้่ายต่อครัง้ 
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2. แนวคดิเกีย่วกบับรกิาร : การบรกิาร คอื การอ านวยความสะดวกซึง่เป็น “ผลงาน” ที่

เกดิขึน้จาก “การกระท า” ของ “บุคลากรหนึ่งคน” หรอื “ความร่วมมอื” จาก “บุคลากรหลายคน” 

โดยม ี“วตัถุ อุปกรณ์ สิง่ของ และ กระบวนการ” เป็นเครื่องมอื และมวีตัถุประสงคใ์นการสรา้ง 

“ความพงึพอใจ” ใหก้บัลกูคา้” (ณธาร สตวิรรธน์, 2019) 

3. แนวคดิเกี่ยวกบัความพงึพอใจ : ความพงึพอใจ (satisfaction) เป็นทศันคตขิอง

บุคคลทีแ่สดงความรูส้กึทางบวก ทางลบ และความสุขทีม่คีวามสมัพนัธก์นัอย่างซบัซอ้นต่อสิง่ใด

สิง่หนึ่งหรอืงาน เป็นความสุขของบุคคลอนัเกดิจากการปฏบิตัดิ าเนินการสิง่ใดสิง่หนึ่งและไดร้บั

ผลเป็นทีพ่งึพอใจ ท าใหบุ้คคลเกดิความกระตอืรอืรน้มคีวามสุขความมุ่งมัน่ทีจ่ะท าสิง่นัน้ มขีวญั

และก าลงัใจมคีวามผูกพนักบัหน่วยงาน มคีวามภาคภูมใิจในความส าเรจ็ของสิง่ที่ท า และสิง่

เหล่านี้จะส่งผลต่อประสทิธภิาพประสทิธผิลในการท างาน ความก้าวหน้า และความส าเรจ็ของ

องคก์าร ดงันัน้ การศกึษาปจัจยัทีจ่ะส่งผลต่อความพงึพอใจในดา้นเฉพาะเจาะจงในบรบิทต่างๆ 

เช่น ความพงึพอใจในการท างาน ความพงึพอใจในการเรยีน หรอืความพงึพอใจในการปฏริูป

การเรยีนรูจ้ะช่วยท าให้เราสามารถเพิม่ศกัยภาพ ยกระดบัคุณภาพชวีติ และเพิม่ความสุขของ

บุคคล ควบคู่ไปกบัประสทิธผิลของหน่วยงานหรอืองค์การอย่างมปีระสทิธภิาพด้วย (ชยัยุทธ 

กลบีบวั, 2563) 

4. แนวคดิเกี่ยวกบัคุณภาพสนิคา้ : คุณภาพของสนิคา้และบรกิารโดยความพงึพอใจจะ

ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมส าหรบัการใชง้านคุณภาพ คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะเฉพาะของสนิคา้

หรอืบรกิารที่มคีวามสามารถในการตอบสนองความต้องการตามที่ระบุไว้โดยเน้นลูกค้าเป็น

ศูนย์กลาง ผู้จ้าหน่ายสามารถส่งมอบคุณภาพสินค้าหรือบริการได้ตรงตามหรือเกินความ

คาดหวงัของลกูคา้นัน้เรยีกว่า คุณภาพ (กฤษดา เชยีรวฒันสุข และ สุรพร อ่อนพุทธา, 2560) 

5. แนวคดิเกี่ยวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค : พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) 

หมายถงึ กระบวนการ หรอืพฤตกิรรมในการตดัสนิใจซื้อ ใช้ และประเมนิผลการใช้สนิค้าหรอื

บรกิารของผู้ซือ้ ทัง้ทีเ่ป็นปจัเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล อนัจะมคีวามส าคญัต่อการซือ้สนิค้าและ

บริการทัง้ในปจัจุบันและอนาคต การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษา

ลักษณะเฉพาะของผู้บริโภค เพื่อพยายามท าความเข้าใจความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค

เป้าหมาย และประเมนิสิง่ที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจและกระบวนการการซื้อสนิค้าและบรกิาร 

(ดลยา, 2519) 

6. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง :  มรกต ซินประหัษฐ (2555) ศึกษาความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารของศาลปกครองเชยีงใหม ่การศกึษาครัง้นี้มสีตัถุประสงคเ์พื่อทราบถงึสถานภาพของ

ผูใ้ช้บรกิารของศาลปกครองเชยีงใหม่ ศกึษาถงึความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารต่อการให้บรกิาร
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ของศาลปกครองเชยีงใหม่ และศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างสถานภาพของผู้ใช้บรกิารกับ

ความพงึพอใจทีไ่ดร้บัการบรกิารจากศาลปกครองเชยีงใหม่ ผลการศกึษาพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารศาล

ปกครองเชียงใหม่มีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อการให้บริการของศาลปกครอง 

นอกจากนี้สถานภาพส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อระดบัความพงึพอใจต่อ

การไดร้บับรกิารศาลปกครองเชยีงใหม่ 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรในการวิจยัครัง้นี้  คือ ประชาชนในจงัหวัดตรงัที่เคยใช้สินค้าและบริการ

เกีย่วกบัสนิคา้อุปโภคบรโิภค จ านวน 642,869 คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่3 เมษายน 2561) ดงัตาราง

ต่อไปนี้ (ส านักงานทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง, 2561) จากการค านวณ พบว่า ณ ระดบั

ความเชื่อมัน่ที่ 95% ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับการวิจยัในครัง้นี้  คือ 400 

ตวัอยา่ง 

2. วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 โดยใชว้ธิกีารจบัสลากเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยใชช้ื่ออ าเภอทัง้หมดในจงัหวดัตรงัเขยีนใส่

ในขวดโหลและท าการจบัสลากขึน้มาจ านวน 4 อ าเภอ (Simple Random Sampling) ซึง่ผูว้จิยั

หยบิไดช้ื่อ อ าเภอหว้ยยอด อ าเภอเมอืงตรงั อ าเภอปะเหลยีน และอ าเภอรษัฎา  

3. การสร้างเครื่องมือและการทดสอบคณุภาพเครื่องมือ 

 3.1 การสร้างเครื่องมอื : งานวจิยันี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยั โดย

แบบสอบถามไดถู้กพฒันาขึน้จากกรอบแนวคดิของงานวจิยั  

 3.2 การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื :  ผู้วิจ ัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นท าการ

ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอืตามล าดบั ดงันี้ 

  1) น าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ให้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวขอ้ง จ านวน 3 ท่าน 

ประเมนิและตรวจสอบความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม (IOC) โดยก าหนดค่า IOC แต่ละขอ้ไม่

น้อยกว่า 0.05 และด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 

  2) หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรการหาค่าสมัประสทิธิแ์อล

ฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach 1970 : 161 อ้างใน สุรตัน์ สดงาม, 2557) 

การวัดหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิแ์อลฟ่า

ของครอนบคั ซึง่ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า (∝-Coefficient) ก าหนดให้ค่าความน่าเชื่อถอืได้ของ

สมัประสทิธิแ์อลฟ่าจ านวนมากกว่าหรอืเท่ากบั 0.7 โดยจากผลการทดสอบพบว่าค่าสมัประสทิธิ ์

แอลฟ่า (∝-Coefficient) เท่ากบั 0.901  
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4. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมตฐิานของงานวจิยั หลงัจาท าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลแบบสอบถามเรยีบร้อยแล้ว จึงท าการกรอกข้อมูลตามแบบสอบถามลงในโปรแกรม

ประมวลผล SPSS ประมวลผลโดยวธิกีารทางสถติ ิเพื่อน ามาวเิคราะห์ผล การแจกแจงขอ้มูล

ปจัจยัส่วนบุคคลใช ้จ านวน  และรอ้ยละในการแจกแจงขอ้มูล ส่วนระดบัความพงึพอใจในด้าน

ต่างๆ ใช่ค่าเฉลีย่ (x  )  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) ในการแจกแจงขอ้มลู และใช ้Chi-

square ในการทดสอบสมมตฐิาน 

5. วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 

 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรบัการวิจยัครัง้นี้ ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลมา

ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด น าขอ้มลูทีไ่ด้จากแบบสอบถามทัง้หมดมาจดัเรยีงขอ้มูล 

โดยการกรอกขอ้มลูลงในโปรแกรมประมวลผล SPSS หลงัจากนัน้จงึน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห์

โดยใช้สถิตเิชงิพรรณนา โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าค่ าเฉลี่ยมา

เปรยีบเทยีบกบัเกณฑก์ารแปลผล  หลงัจากนัน้จงึท าการวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติวิเิคราะหไ์คสแควร ์

(Chi-square) ในการทดสอบความสมัพนัธ ์โดยม ีปจัจยัส่วนบุคคล ความพงึพอใจในคุณภาพ

สนิค้าอุปโภคบรโิภค เป็นตัวแปรต้น และมพีฤติกรรมของผู้บรโิภคเป็นตัวแปรตาม เพื่อหา

ค าตอบของสมมตฐิานที ่1 – 2 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 

 1. จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญงิ จ านวน 326 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.5 รองลงมาคอืเพศชาย 

จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 ตามล าดบั 

2. จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอายุ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนมากมชี่วงอายุ 26 – 30 ปี จ านวน 191 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.7 รองลงมาคอื 

ช่วงอายุ 31 – 35 ปี จ านวน 104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.0 ช่วงอายุ 36 – 40 ปี จ านวน 57 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 14.3 ช่วงอายุ 20 – 25 ปี จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.0 และน้อยทีสุ่ดคอื 

ช่วงอาย ุ41 – 45 ปี จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 ตามล าดบั 

3. จ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพการสมรส พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมสีถานภาพสมรส จ านวน 269 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.3  รองลงมา

คอืสถานภาพโสด จ านวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.4 หย่ารา้ง/หมา้ย จ านวน 11 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 2.8 และน้อยทีสุ่ด คอื แยกกนัอยู ่จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 ตามล าดบั    
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 4. จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนมากมรีะดบัการศกึษามธัยมศกึษา/เทยีบเท่า จ านวน 262 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

65.5  รองลงมาคอืปรญิญาตร/ีเทยีบเท่า จ านวน 122 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.5 และน้อยทีสุ่ด คอื 

ประถมศกึษา จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 ตามล าดบั    

 5. จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 208 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 52.0  รองลงมาคอื 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.0 

รายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และน้อยที่สุด คอื มากกว่า 

20,000 บาท จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.0 ตามล าดบั 

 6. จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความถี่ในการซือ้สนิคา้อุปโภค

บรโิภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมซีื้อสนิค้าอุปโภคบรโิภค 4-6 ครัง้ต่อสปัดาห ์

จ านวน 151คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.7  รองลงมาคอื 1-3 ครัง้ต่อสปัดาห ์จ านวน 141 คน คดิเป็น

ร้อยละ 35.3 และน้อยที่สุด คือ น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อสปัดาห์ และมากกว่า 6 ครัง้ต่อสปัดาห ์

จ านวนอยา่งละ 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.5 ตามล าดบั 

 7. จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามแหล่งซือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภค 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมซีื้อสนิค้าอุปโภคบรโิภคจากร้านสะดวกซื้อ เช่น เซเว่น

อเีลฟเว่น แฟมลิี่มารท์ จ านวน 258 คน คดิเป็นร้อยละ 64.5  รองลงมาคอื ซื้อจากตลาดนัด/

ตลาดสด จ านวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.5 และน้อยทีสุ่ด คอื รา้นขายของช า จ านวน 36 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 9.0 ตามล าดบั 

 8. จ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาที่ซื้อสนิค้าอุปโภค

บรโิภค พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมซีือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภคช่วงเวลา12.00-17.59 น.  

จ านวน 274 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.5  รองลงมาคอื ช่วงเวลา 06.00-11.59 น. จ านวน 122 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 30.5 และน้อยที่สุด คอื ช่วงเวลา 18.00-23.59 น. จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

1.0 ตามล าดบั 

 9. จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามค่าใชจ้่ายต่อครัง้ พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนมากซื้อสนิคา้อุปโภคบรโิภคโดยมคี่าใช้จ่าย 100-300 บาท จ านวน 255 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 63.7  รองลงมาคอื 301-500 บาท จ านวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.5 น้อยกว่า 

100 บาท จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5 และน้อยทีสุ่ด คอื มากกว่า 500 บาทขึน้ไป จ านวน 

5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.3 ตามล าดบั 
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สรปุผลการวิจยั 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง 

จ านวน 326 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.5 ส่วนมากมชี่วงอายุ 26 – 30 ปี จ านวน 191 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 47.7 มสีถานภาพสมรส จ านวน 269 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.3 ส่วนมากมรีะดบัการศกึษา

มธัยมศึกษา/เทยีบเท่า จ านวน 262 คน คดิเป็นร้อยละ 65.5  และส่วนมากมรีายได้เฉลี่ยต่อ

เดอืน 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 208 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.0 ตามล าดบั 

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนมากมซีื้อสนิค้าอุปโภคบรโิภค 4-6 ครัง้ต่อสปัดาห์ จ านวน 151คน คดิเป็นร้อยละ 37.7  

ส่วนมากมซีือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภคจากรา้นสะดวกซือ้ เช่น เซเล่นอเีลฟเว่น จ านวน 258 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 64.5  ส่วนมากมซีือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภคช่วงเวลา12.00-17.59 น.  จ านวน 274 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 68.5 มคี่าใชจ้า่ย 100-300 บาท จ านวน 255 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.7 

 3. การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัระดบัความพงึพอใจในการซื้อสนิค้าอุปโภคบรโิภค ผล

การศึกษาพบว่าความพงึพอใจในการซื้อสนิค้าอุปโภคบรโิภค โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 

ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื สนิค้าบรโิภค และด้านที่มี

ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดได้แก่ สนิคา้อุปโภค ตามล าดบั โดยแยกเป็นรายดา้นดงันี้  ความพงึพอใจใน

การซือ้สนิคา้อุปโภค อยู่ในระดบัมาก ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มาก

ทีสุ่ด คอื สนิคา้ในชุมชนสามารถหาซือ้ไดง้า่ย รองลงมาคอื สนิคา้ในชุมชนมคีวามหลากหลายให้

เลอืกซือ้ สนิคา้ทีจ่ าหน่ายสามารถใชง้านไดจ้รงิ สนิคา้ในชุมชนมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ และขอ้ทีม่ ี

ค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ดไดแ้ก่ สนิค้าที่มกีารซือ้ขายในชุมชนมคีุณภาพเหมาะสมกบัราคา ในส่วนของ 

ความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้บรโิภค อยู่ในระดบัมาก ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้

ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื ไดร้บัมาตรฐานตามความเหมาะสม รองลงมาคอื มคีุณภาพเหมาะสม

กบัราคาที่จดัจ าหน่าย เป็นสนิค้าที่สามารถเก็บไว้ไดใ้นระยะเวลาที่เหมาะสม สนิคา้ในชุมชนมี

ความหลากหลาย และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดไดแ้ก่ สนิคา้ในชุมชนมเีอกลกัษณ์ ตามล าดบั 

 4. ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่1 ความพงึพอใจในคุณภาพสนิคา้และบรกิารทีม่จี าหน่ายใน

ชุมชนมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ดา้นช่วงเวลาทีซ่ือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภค 

อยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 

ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 2  ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มี

ความสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมของผู้บรโิภค ด้านแหล่งซื้อสนิค้าอุปโภคบรโิภค อย่างมนีัยส าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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อภิปรายผล 
จากวตัถุประสงคก์ารวจิยัที ่1 เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้อุปโภค

บรโิภคในชุมชนจงัหวดัตรงั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมซีื้อสนิคา้อุปโภคบรโิภค 4 -6 

ครัง้ต่อสปัดาห ์ ส่วนมากมซีือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภคจากรา้นสะดวกซือ้ เช่น เซเล่นอเีลฟเว่น แฟมิ

ลีม่ารท์ ส่วนมากมซีือ้สนิค้าอุปโภคบรโิภคช่วงเวลา 12.00-17.59 น.  และมคี่าใชจ้่าย 100-300 

บาท ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่าผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภคส าหรบัสมาชกิในครอบครวั และซือ้

สนิคา้บรโิภคค่อนขา้งบ่อย อกีทัง้ซือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภคจากรา้นสะดวกซือ้ เนื่องจากมสีนิคา้ที่

หลากหลาย และมีการจดัโปรโมชัน่ดึงดูดความสนใจผู้บริโภคมากกว่าร้านอื่นๆ ในชุมชน 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคช่วงบ่ายไปจนถึงเย็น เนื่องจากอาจไปซื้อสินค้า

อุปโภคบริโภคหลังจากเลิกงานและกิจกรรมระหว่างวัน รวมถึงมีค่าใช้จ่าย 100 -300 บาท 

เนื่องจากจากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 -15,000 

หมายความว่าผู้บรโิภคมรีายได้ตามกฎหมายแรงงานขัน้ต ่า โดยสอดคล้องกับงานวิจยัของ 

กฤตนนั เชือ้เจด็ตน (2559) พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภคของผูบ้รโิภค ต าบลเมอืงเลน็ 

อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค พฤตกิรรมแตกต่างกนั อาย ุ

15-50 ปี นิยมซือ้สนิคา้จากรา้นค้านอกต าบล ซือ้สนิคา้รา้นคา้บ่อยทีสุ่ดในช่วงเวลา 6 โมงเยน็ -

เทีย่งคนื อายุ 51 ปีขึน้ไปนิยมซือ้สนิคา้ในต าบลเมอืงเลน็ ซือ้สนิคา้รา้นคา้บ่อยทีสุ่ดในช่วงเวลา

เทีย่งวนั-6 โมงเยน็ มพีฤตกิรรมเหมอืนกนั คอื เดนิทางมาซือ้สนิคา้ดว้ยรถจกัรยานยนต์ ความถี่

ในการซื้อต่อเดอืน 5 ครัง้ขึน้ไป ซื้อสนิค้าจากร้านขายของช าในต าบลเมอืงเลน็ น้อยกว่า 200 

บาทซือ้สนิคา้รา้นคา้บ่อยทีสุ่ดในช่วงเวลาเทีย่งวนั-6 โมงเยน็ 

จากวัตถุประสงค์การวิจยัที่ 2 เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและ

บรกิารที่มจี าหน่วยในชุมชนจงัหวดัตรงั  พบว่า ระดบัความพงึพอใจในการซื้อสนิค้าอุปโภค

บรโิภค ผลการศกึษาพบว่าความพงึพอใจในการซื้อสนิค้าอุปโภคบรโิภค โดยภาพรวม อยู่ใน

ระดบัมาก ทัง้นี้อาจเป็นเพราะร้านขายสนิค้าอุปโภคบรโิภคในจงัหวดัตรงั มจี านวนมากและ

หลากหลาย ท าให้กลุ่มตวัอย่างมตีวัเลอืกหลากหลายและพงึพอใจในระดบัมาก โดยสอดคล้อง

กบัผลการศึกษาของสริกิร กาญจนสุนทร (2555) ศึกษาความพึงพอใจของผู้รบัรกิารต่อการ

ให้บรกิารรถทะเบยีนเคลื่อนที่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจการให้บรกิารรถทะเบยีน

เคลื่อนทีข่องเทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีในภาพรวมระดบัมาก และมคีวามพงึพอใจ

ด้านการประชาสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง ผลการวิจยัเชงิคุณภาพ พบว่า ด้านกระบวนการ

ขัน้ตอนการให้บรกิาร มรีะบบ สะดวก รวดเร็ว ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร มกีารยิ้มแย้มและ

สุภาพ มคีวามรูค้วามสามารถ อธบิายใหผู้ร้บับรกิารเขา้ใจขัน้ตอนต่างๆ ได ้ดา้นสิง่อ านวยความ
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สะดวก มเีครือ่งมอืทีม่คีุณภาพและทนัสมยั พืน้ทีใ่หบ้รกิารสะอาด เป็นระเบยีบ ดา้นคุณภาพการ

ให้บรกิาร มคีวามถูกต้อง รวดเรว็ และได้มาตรฐาน ด้านการประชาสมัพนัธ์ ประชาชนยงัไม่

ทราบขอ้มลูการใหบ้รกิารเท่าทีค่วร 

 จากวตัถุประสงค์การวจิยัที่ 3 เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างระดับความพงึพอใจใน

คุณภาพสินค้าและบริการต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคจังหวัดตรงั พบว่า ความพึงพอใจใน

คุณภาพสินค้าและบริการที่มีจ าหน่ายในชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค ด้านช่วงเวลาที่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ทัง้นี้อาจ

เพราะว่าผูบ้รโิภคแต่ละคนอาจมคีวามสะดวกในการซื้อทีม่ชี่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนัออกไป จงึท า

ให้มคีวามสมัพนัธ์กนั โดยสอดคล้องกบัผลการศกึษาของกฤษณ์ ปทัมะโรจน์ (2563) ส ารวจ

ความพงึพอใจและส่วนแบ่งทางการตลาดของส านักงานธนานุเคราะห ์ พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคล

ดา้นอายุ เนื่องจากอายุของผูท้ีม่าใชบ้รกิารเป็นส่วนส าคญัทีจ่ะตดัสนิใจมาใชบ้รกิารสถานธนานุ

เคราะห ์โดยอายุผูท้ีม่าใชบ้รกิารจากการแจกแบบสอบถามมอีายุอยู่ระหว่าง 31 – 40 ปี ซึง่อยู่

ในวยัท างาน ปจัจยัส่วนบุคคลด้านระดบัการศึกษาสูงสุดมคีวามสมัพนัธ์กับความคิดเห็นต่อ

สถานธนานุเคราะหด์า้นการรูจ้กัสถานธนานุเคราะห ์และดา้นจ านวนเงนิทีค่าดหวงัเมื่อเขา้มาใช้

บรกิารสถานธนานุเคราะห์ เนื่องจากระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัก็ท าให้บุคคลแสดงความ

คดิเหน็แตกต่างกนั ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัความคดิเหน็ต่อ

สถานธนานุเคราะหด์า้นการรูจ้กัสถานธนานุเคราะห ์และดา้นจ านวนเงนิทีค่าดหวงัเมื่อเขา้มาใช้

บรกิารสถานธนานุเคราะห ์เนื่องจากจ านวนเงนิที่ไดร้บัแต่ละเดอืนของผูต้อบแบบสอบถามอยู่

ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท เป็นไปตามสมมตฐิานดว้ยสถติ ิPearson Chi-Square ทีร่ะดบั

นยัส าคญัทางสถติ ิ(Sig) เท่ากบั 0.05 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการเก็บข้อมูลเพิม่เติมพบว่าร้านขายสินค้าอุปโภคบรโิภคมกีาร

ใหบ้รกิารทีไ่มด่นีกั จงึท าใหผู้บ้รโิภคหนัไปเขา้ใชบ้รกิารรา้นสะดวกซือ้แทน ดงันัน้ผูป้ระกอบการ

รา้นอื่นๆทีต่อ้งการอยูร่อด ควรปรบัปรงุการใหบ้รกิารอย่างมจีติบรกิาร 

 2. สินค้าที่มกีารซื้อขายในชุมชนมคีุณภาพที่ไม่เหมาะสมกับราคาที่ต้องจ่าย ดงันัน้

ผูข้ายควรพจิารณาถงึคุณภาพสนิคา้ทีจ่ าหน่ายดว้ย 

ข้อเสนอแนะส าหรบัหารวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ผู้วจิยัควรศกึษาเชงิลกึ โดยการสมัภาษณ์ผูบ้รโิภคในจงัหวดัตรงั เกี่ยวกบัความพงึ

พอใจในธุรกิจร้านขายสินค้าอุปโภคบรโิภค โดยเจาะจงธุรกิจ เนื่องจากแต่ละธุรกิจมลีกัษณะ
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สนิค้า และความต้องการที่แตกต่างกนั และเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการศกึษาที่สามารถน าไปใช้ได้
อยา่งตรงจดุ 

2. ผู้วจิยัควรศกึษาถึงปจัจยัด้านอื่นๆ เช่น การรบัรูต้ราสนิค้า ความจงรกัภกัด ีปจัจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 8 ประการ เนื่องจากมขีอ้เสนอแนะเจาะจงไปทีก่ารบรกิารของ
พนกังานรา้นคา้ เพื่อน าผลไปประยกุตใ์ชต่้อไป  
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