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ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบริการ
ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค กรณี ศึกษา จังหวัดตรัง
Relationship between satisfaction in product and service quality
and consumer behavior Case Study Trang Province
ธรรญสิรฐั ฐ์ ไชยทอง1 และ อุษา บุญถือ2

บทคัดย่อ
การวิจ ยั เรื่อ งความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งความพึง พอใจในคุ ณ ภาพสิน ค้า และบริก ารต่ อ
พฤติก รรมของผู้บริโภค กรณีศึกษา จังหวัดตรัง มีวตั ถุประสงค์เ พื่อ ศึกษาพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในชุมชนจังหวัดตรัง เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพสินค้าและบริการทีม่ จี าหน่ วยในชุมชนจังหวัดตรัง และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบริการต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคจังหวัดตรัง โดยเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผูท้ อ่ี าศัยอยู่ในจังหวัดตรัง จานวน 400
คน สถิติท่ใี ช้ส าหรับวิเ คราะห์ข้อ มูล ได้แก่ วิธกี ารแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ ว น
เบีย่ งเบนมาตราฐาน รวมถึงใช้สถิตไิ คสแควร์ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุ 26 – 30 ปี มี
สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/เทียบเท่า และส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001 – 15,000 บาท ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล เกี่ย วกับ พฤติก รรมผู้บ ริโ ภค พบว่า ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนมากมีซอ้ื สินค้าอุปโภคบริโภค 4-6 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ส่วนมากมีซอ้ื สินค้าอุปโภค
บริโภคจากร้านสะดวกซือ้ ในช่วงเวลา12.00-17.59 น. มีค่าใช้จ่าย 100-300 บาท ระดับความ
พึงพอใจในการซื้อสินค้าอุ ปโภคบริโภค โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ใ นระดับมาก ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่าความพึงพอใจในคุ ณภาพสินค้าและบริการที่มจี าหน่ ายในชุมชนมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ด้านช่วงเวลาที่ซ้อื สินค้าอุปโภคบริโภค และ
ปจั จัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
ด้านแหล่งซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ : สินค้าอุปโภคบริโภค , ความพึงพอใจ
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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

บทนา
1. ความเป็ นมา และความสาคัญของปัญหา
สินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคเป็ นสินค้าที่สามารถจาหน่ ายได้ตลอดทัง้ ปี ไม่ว่าเทศกาลใดๆ
ก็ ไ ม่ ท าให้ ย อดขายลดลงได้ เพราะทุ ก คนจ าเป็ น ต้ อ งใช้ เป็ น สิ น ค้ า ที่ ทุ ก คนจ้ อ งใช้ ใ น
ชีวติ ประจาวัน ไม่ส ามารถขาดได้ ไม่ว่าจะเป็ นสินค้าอุปโภคหรือบริโภค ไม่ว่าจะเป็ นวัยเด็ก
วัย รุ่น วัย ท างาน หรือ แม้แ ต่ ว ัย ชราทุ ก คนไม่ ส ามารถหลีก เลี่ย งสิน ค้า ประเภทนี้ ไ ด้ ทุ ก คน
จาเป็ น ต้อ งกิน ต้อ งใช้ เพื่อ การด ารงอยู่แ ละอยู่ร อดของตนเองและครอบครัว ซึ่ง ถ้า มองใน
ภาพรวมให้มมุ มองทีก่ ว้างไปกว่าครัวเรือน ทุกคนทัวโลกก็
่
จาเป็นต้องใช้ในการอุปโภคบริโภค
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ดังนัน้ การจะเป็นผูท้ ค่ี รองส่วนแบ่งการตลาดสูงทางร้านจาเป็ นจะต้องมีขอ้ มูลทุกๆ ด้าน
ของผู้บริโภคภายในชุม ชน ไม่ว่าจะเป็ นด้านสินค้าประเภทต่ างๆ ที่ผู้บริโภคต้อ งการ ราคา
เหมาะสมที่ผู้บริโภคหรือประชาชนในชุมชนสามารถเอื้อมถึงได้ รวมไปถึงคุณภาพของสินค้าที่
เหมาะสมกับราคาขาย หรือแม้กระทังการบริ
่
การด้านต่างๆ ที่ผบู้ ริโภคต้องการ ซึ่งทางร้านหรือ
ผูป้ ระกอบการมีความจาเป็ นต้องศึกษาอย่างถ่องแท้ก่อนเริม่ ทาธุรกิจใหม่ทุกๆ ครัง้ เพื่อการอยู่
รอดและก้าวหน้าต่อไปของกิจการ
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในชุมชนจังหวัด
ตรัง
2.2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบริการที่มจี าหน่ วยในชุมชน
จังหวัดตรัง
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบริการต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคจังหวัดตรัง
3. ขอบเขตของการวิ จยั
การศึก ษาครัง้ นี้มุ่งเน้ นการศึกษาเพื่อ ศึก ษาความสัมพัน ธ์ระหว่างความพึงพอใจใน
คุณภาพสินค้าและบริการต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค จังหวัดตรัง โดยมีระยะเวลาการดาเนินงาน
ในช่วง เดือนพฤษภาคม 2565 – มิถุนายน 2565
ประชากรที่ศกึ ษาในครัง้ นี้ คือ ประชาชนผู้ทอ่ี าศัยอยู่ในจังหวัดตรัง และกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในงานวิจยั ชิน้ นี้ คือ 400 คน
4. สมมติ ฐานของการวิ จยั
4.1. ความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบริการทีม่ จี าหน่ ายในชุมชนมีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อพฤติกรรมขอ’ผูบ้ ริโภค จังหวัดตรัง
4.2 ปจั จัยลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค จังหวัดตรัง
5. นิ ยามศัพท์
5.1 ร้านค้าในชุมชน หมายถึง สถานทีจ่ าหน่ายสินค้าภายในชุมชนจังหวัดตรัง
5.2 สินค้า หมายถึง สินค้าสินค้าอุปโภค บริโภคทัวไป
่ ที่มกี ารซือ้ ขายได้อย่างรวดเร็ว
และมีราคาถูกจากต้นทุนทีต่ ่ า ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ ประจาวัน เป็ นสินค้าใช้แล้วหมดไป เช่น
สบู่ แชมพู ผงซักฟอก ยาสามัญประจาบ้าน และเครือ่ งดื่ม
5.3 บริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจเพื่อให้ลูกค้าพึง
พอใจและกลับมาใช้บริการหรือซือ้ สินค้าทีร่ า้ นอีกในครัง้ ต่อไป
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5.4 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง ลักษณะการซือ้ สินค้าทีม่ วี างขายในชุมชน
5.5 คุณภาพของสินค้า หมายถึง คุณภาพหรือประโยชน์ ของสินค้าที่วางขายในชุมชน
จังหวัดตรัง
5.6 คุณภาพของบริการ หมายถึง ประสิทธิภาพในการให้บริการของแม่คา้ หรือพนักงาน
ของร้านค้าในชุมชน
6. ประโยชน์ ที่คาดว่าได้รบั
6.1 ท าให้ท ราบถึงระดับ ความพึง พอใจในคุ ณภาพสิน ค้า และบริการที่มจี าหน่ ว ยใน
ท้องตลาดเพื่อให้พ่อค้า แม่ค้า เจ้าของกิจการ ได้ปรับปรุงแก้ไข หรือหาสินค้าใหม่ท่มี คี ุณภาพ
มากกว่าเดิมมาจาหน่าย แทนสินค้าทีไ่ ม่มคี ุณภาพเท่าทีค่ วร
6.2 ทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสินค้าและบริการต่อพฤติกรรมของ
บริโภคเพื่อวิเคราะห์ทศิ ทางพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการคานวณสินค้าที่
จาเป็นจะต้องซือ้ มาเก็บไว้เพื่อขายให้เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค
7. กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ปจั จัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

พฤติกรรมการบริโภค
1. ความถีใ่ นการซือ้
2. ร้านทีซ่ อ้ื สินค้าอุปโภคบริโภค
3. ช่วงเวลาทีซ่ อ้ื
4. ค่าใช้จ่ายต่อครัง้

ความพึงพอใจในคุณภาพ
1. สินค้าอุปโภค
2. สินค้าบริโภค

วรรณกรรมและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคและบริโภค : สินค้าอุปโภคบริโภคที่มอี ตั ราการ
หมุนเวียนสูง (Fast Moving Consumer Goods: อุปโภคบริโภคทัวไป
่ (FMCG) ) ซึง่ เป็ นสินค้า
ทีใ่ ช้ในชีวติ ประจาวัน สามารถขายได้อย่างรวดเร็วเพราะมีความต้องการสูง ราคาไม่แพง ได้แก่
แชมพู ยาสีฟนั น้ าผลไม้บรรจุกล่อง น้ ายาซักผ้า เครื่องปรุงรส ซอส น้ าพริก เครื่องแกงต่างๆ
(Majumdar, R., 2004)
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2. แนวคิดเกีย่ วกับบริการ : การบริการ คือ การอานวยความสะดวกซึง่ เป็ น “ผลงาน” ที่
เกิดขึน้ จาก “การกระทา” ของ “บุคลากรหนึ่งคน” หรือ “ความร่วมมือ” จาก “บุคลากรหลายคน”
โดยมี “วัตถุ อุปกรณ์ สิง่ ของ และ กระบวนการ” เป็ นเครื่องมือ และมีวตั ถุประสงค์ในการสร้าง
“ความพึงพอใจ” ให้กบั ลูกค้า” (ณธาร สติวรรธน์, 2019)
3. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ : ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็ นทัศนคติของ
บุคคลทีแ่ สดงความรูส้ กึ ทางบวก ทางลบ และความสุขทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั อย่างซับซ้อนต่อสิง่ ใด
สิง่ หนึ่งหรืองาน เป็ นความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบตั ดิ าเนินการสิง่ ใดสิง่ หนึ่งและได้รบั
ผลเป็นทีพ่ งึ พอใจ ทาให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้นมีความสุขความมุ่งมันที
่ จ่ ะทาสิง่ นัน้ มีขวัญ
และกาลังใจมีความผูกพันกับหน่ วยงาน มีความภาคภูมใิ จในความสาเร็จของสิง่ ที่ทา และสิง่
เหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทางาน ความก้าวหน้า และความสาเร็จของ
องค์การ ดังนัน้ การศึกษาปจั จัยทีจ่ ะส่งผลต่อความพึงพอใจในด้านเฉพาะเจาะจงในบริบทต่างๆ
เช่น ความพึงพอใจในการทางาน ความพึงพอใจในการเรียน หรือความพึงพอใจในการปฏิรูป
การเรียนรูจ้ ะช่วยทาให้เราสามารถเพิม่ ศักยภาพ ยกระดับคุณภาพชีวติ และเพิม่ ความสุขของ
บุคคล ควบคู่ไปกับประสิทธิผลของหน่ วยงานหรือองค์การอย่างมีประสิทธิภาพด้ว ย (ชัยยุทธ
กลีบบัว, 2563)
4. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า : คุณภาพของสินค้าและบริการโดยความพึงพอใจจะ
ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมสาหรับการใช้งานคุณภาพ คุณสมบัตแิ ละคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า
หรือ บริก ารที่มคี วามสามารถในการตอบสนองความต้อ งการตามที่ระบุไว้โดยเน้ นลูกค้าเป็ น
ศู น ย์ก ลาง ผู้จ้า หน่ า ยสามารถส่ ง มอบคุ ณ ภาพสิน ค้า หรือ บริก ารได้ต รงตามหรือ เกิน ความ
คาดหวังของลูกค้านัน้ เรียกว่า คุณภาพ (กฤษดา เชียรวัฒนสุข และ สุรพร อ่ อนพุทธา, 2560)
5. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค : พฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Consumer Behavior)
หมายถึง กระบวนการ หรือพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ ใช้ และประเมินผลการใช้สนิ ค้าหรือ
บริการของผู้ซอ้ื ทัง้ ทีเ่ ป็ นปจั เจกบุคคลและกลุ่มบุคคล อันจะมีความสาคัญต่อการซือ้ สินค้าและ
บริก ารทัง้ ในป จั จุ บ ัน และอนาคต การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ พฤติก รรมผู้ บ ริโ ภค เป็ น การศึก ษา
ลัก ษณะเฉพาะของผู้บ ริโ ภค เพื่อ พยายามท าความเข้า ใจความต้อ งการของกลุ่ ม ผู้บ ริโ ภค
เป้าหมาย และประเมินสิง่ ที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจและกระบวนการการซื้อสินค้าและบริการ
(ดลยา, 2519)
6. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง : มรกต ซิ น ประหั ษ ฐ (2555) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริการของศาลปกครองเชียงใหม่ การศึกษาครัง้ นี้มสี ตั ถุประสงค์เพื่อทราบถึงสถานภาพของ
ผูใ้ ช้บริการของศาลปกครองเชียงใหม่ ศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ
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ของศาลปกครองเชียงใหม่ และศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพของผู้ใช้บริการกับ
ความพึงพอใจทีไ่ ด้รบั การบริการจากศาลปกครองเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริการศาล
ปกครองเชีย งใหม่ ม ีค วามพึง พอใจในระดับ ปานกลางต่ อ การให้บ ริก ารของศาลปกครอง
นอกจากนี้สถานภาพส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการทีแ่ ตกต่ างกันไม่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจต่อ
การได้รบั บริการศาลปกครองเชียงใหม่

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจ ยั ครัง้ นี้ คือ ประชาชนในจัง หวัด ตรัง ที่เ คยใช้ส ิน ค้า และบริก าร
เกีย่ วกับสินค้าอุปโภคบริโภค จานวน 642,869 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2561) ดังตาราง
ต่อไปนี้ (สานักงานทะเบียนกลาง กรมการปกครอง, 2561) จากการคานวณ พบว่า ณ ระดับ
ความเชื่อ มันที
่ ่ 95% ขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า งที่เ หมาะสมส าหรับ การวิจ ยั ในครัง้ นี้ คือ 400
ตัวอย่าง
2. วิ ธีการสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้วธิ กี ารจับสลากเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ช่อื อาเภอทัง้ หมดในจังหวัดตรังเขียนใส่
ในขวดโหลและทาการจับสลากขึน้ มาจานวน 4 อาเภอ (Simple Random Sampling) ซึง่ ผูว้ จิ ยั
หยิบได้ช่อื อาเภอห้วยยอด อาเภอเมืองตรัง อาเภอปะเหลียน และอาเภอรัษฎา
3. การสร้างเครื่องมือและการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.1 การสร้างเครื่องมือ : งานวิจยั นี้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจยั โดย
แบบสอบถามได้ถูกพัฒนาขึน้ จากกรอบแนวคิดของงานวิจยั
3.2 การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ : ผู้ว ิจ ัย ได้น าแบบสอบถามที่ส ร้า งขึ้น ท าการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือตามลาดับ ดังนี้
1) นาแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ให้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 ท่าน
ประเมินและตรวจสอบความเทีย่ งตรงของแบบสอบถาม (IOC) โดยกาหนดค่า IOC แต่ละข้อไม่
น้อยกว่า 0.05 และดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ
2) หาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ ์แอล
ฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach 1970 : 161 อ้างใน สุรตั น์ สดงาม, 2557)
การวัด หาค่ า ความเชื่อ มัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้ สู ต รการหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ แ์ อลฟ่ า
ของครอนบัค ซึง่ ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่า (∝-Coefficient) กาหนดให้ค่าความน่ าเชื่อถือได้ของ
สัมประสิทธิ ์แอลฟ่าจานวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 โดยจากผลการทดสอบพบว่าค่าสัมประสิทธิ ์
แอลฟ่า (∝-Coefficient) เท่ากับ 0.901
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4. วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั หลังจาทาการเก็บรวบรวม
ข้อ มูล แบบสอบถามเรีย บร้อ ยแล้ว จึงท าการกรอกข้อ มูล ตามแบบสอบถามลงในโปรแกรม
ประมวลผล SPSS ประมวลผลโดยวิธกี ารทางสถิติ เพื่อนามาวิเคราะห์ผล การแจกแจงข้อมูล
ปจั จัยส่วนบุคคลใช้ จานวน และร้อยละในการแจกแจงข้อมูล ส่วนระดับความพึงพอใจในด้าน
ต่างๆ ใช่ค่าเฉลีย่ (x ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) ในการแจกแจงข้อมูล และใช้ Chisquare ในการทดสอบสมมติฐาน
5. วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อ มูล ส าหรับการวิจ ยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั ได้น าแบบสอบถามที่เ ก็บ ข้อ มูล มา
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด นาข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามทัง้ หมดมาจัดเรียงข้อมูล
โดยการกรอกข้อมูลลงในโปรแกรมประมวลผล SPSS หลังจากนัน้ จึงนาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์
โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาค่ าเฉลี่ยมา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผล หลังจากนัน้ จึงทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์ไคสแควร์
(Chi-square) ในการทดสอบความสัมพันธ์ โดยมี ปจั จัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจในคุณภาพ
สินค้าอุ ปโภคบริโภค เป็ นตัว แปรต้น และมีพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็ นตัว แปรตาม เพื่อ หา
คาตอบของสมมติฐานที่ 1 – 2

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. จ านวนและร้ อ ยละของผู้ ต อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนมากเป็ นเพศหญิง จานวน 326 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.5 รองลงมาคือเพศชาย
จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 ตามลาดับ
2. จานวนและร้อ ยละของผู้ต อบแบบสอบถามจาแนกตามช่ว งอายุ พบว่า ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนมากมีช่วงอายุ 26 – 30 ปี จานวน 191 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.7 รองลงมาคือ
ช่วงอายุ 31 – 35 ปี จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.0 ช่วงอายุ 36 – 40 ปี จานวน 57 คน
คิดเป็ นร้อยละ 14.3 ช่วงอายุ 20 – 25 ปี จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.0 และน้อยทีส่ ุดคือ
ช่วงอายุ 41 – 45 ปี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลาดับ
3. จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพการสมรส พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากมีสถานภาพสมรส จานวน 269 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.3 รองลงมา
คือสถานภาพโสด จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.4 หย่าร้าง/หม้าย จานวน 11 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.8 และน้อยทีส่ ุด คือ แยกกันอยู่ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามลาดับ
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4. จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนมากมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/เทียบเท่า จานวน 262 คน คิดเป็ นร้อยละ
65.5 รองลงมาคือปริญญาตรี/เทียบเท่า จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.5 และน้อยทีส่ ุด คือ
ประถมศึกษา จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามลาดับ
5. จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท จานวน 208 คน คิด
เป็ นร้อยละ 52.0 รองลงมาคือ 15,001 – 20,000 บาท จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.0
รายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.0 และน้ อยที่สุด คือ มากกว่า
20,000 บาท จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามลาดับ
6. จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามความถี่ในการซือ้ สินค้าอุปโภค
บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีซ้อื สินค้าอุปโภคบริโภค 4-6 ครัง้ ต่อสัปดาห์
จานวน 151คน คิดเป็ นร้อยละ 37.7 รองลงมาคือ 1-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ จานวน 141 คน คิดเป็ น
ร้อ ยละ 35.3 และน้ อ ยที่สุ ด คือ น้ อ ยกว่า 1 ครัง้ ต่ อ สัปดาห์ และมากกว่า 6 ครัง้ ต่ อ สัปดาห์
จานวนอย่างละ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ตามลาดับ
7. จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามแหล่งซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภค
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีซ้อื สินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านสะดวกซื้อ เช่น เซเว่น
อีเลฟเว่น แฟมิล่มี าร์ท จานวน 258 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.5 รองลงมาคือ ซื้อจากตลาดนัด/
ตลาดสด จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และน้อยทีส่ ุด คือ ร้านขายของชา จานวน 36 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.0 ตามลาดับ
8. จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามช่วงเวลาที่ซ้อื สินค้าอุปโภค
บริโภค พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากมีซอ้ื สินค้าอุปโภคบริโภคช่วงเวลา12.00-17.59 น.
จานวน 274 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.5 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 06.00-11.59 น. จานวน 122 คน
คิดเป็ นร้อยละ 30.5 และน้อยที่สุด คือ ช่วงเวลา 18.00-23.59 น. จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ
1.0 ตามลาดับ
9. จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามค่าใช้จ่ายต่อครัง้ พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนมากซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยมีค่าใช้จ่าย 100-300 บาท จานวน 255 คน
คิดเป็นร้อยละ 63.7 รองลงมาคือ 301-500 บาท จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.5 น้อยกว่า
100 บาท จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และน้อยทีส่ ุด คือ มากกว่า 500 บาทขึน้ ไป จานวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลาดับ
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สรุปผลการวิ จยั
1. ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ทัว่ ไป พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นมากเป็ น เพศหญิง
จานวน 326 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.5 ส่วนมากมีช่วงอายุ 26 – 30 ปี จานวน 191 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 47.7 มีสถานภาพสมรส จานวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 ส่วนมากมีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า จานวน 262 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.5 และส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001 – 15,000 บาท จานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 ตามลาดับ
2. ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล เกี่ย วกับพฤติกรรมผู้บ ริโ ภค พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถาม
ส่วนมากมีซ้อื สินค้าอุปโภคบริโภค 4-6 ครัง้ ต่อ สัปดาห์ จานวน 151คน คิดเป็ นร้อยละ 37.7
ส่วนมากมีซอ้ื สินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านสะดวกซือ้ เช่น เซเล่นอีเลฟเว่น จานวน 258 คน คิด
เป็นร้อยละ 64.5 ส่วนมากมีซอ้ื สินค้าอุปโภคบริโภคช่วงเวลา12.00-17.59 น. จานวน 274 คน
คิดเป็นร้อยละ 68.5 มีค่าใช้จา่ ย 100-300 บาท จานวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.7
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ผล
การศึกษาพบว่าความพึงพอใจในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สินค้าบริโภค และด้านที่ ม ี
ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุดได้แก่ สินค้าอุปโภค ตามลาดับ โดยแยกเป็ นรายด้านดังนี้ ความพึงพอใจใน
การซือ้ สินค้าอุปโภค อยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ มาก
ทีส่ ุด คือ สินค้าในชุมชนสามารถหาซือ้ ได้งา่ ย รองลงมาคือ สินค้าในชุมชนมีความหลากหลายให้
เลือกซือ้ สินค้าทีจ่ าหน่ายสามารถใช้งานได้จริง สินค้าในชุมชนมีความเป็นเอกลักษณ์ และข้อทีม่ ี
ค่าเฉลี่ยน้อยทีส่ ุดได้แก่ สินค้าที่มกี ารซือ้ ขายในชุมชนมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ในส่วนของ
ความพึงพอใจในการซือ้ สินค้าบริโภค อยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อ
ทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ ได้รบั มาตรฐานตามความเหมาะสม รองลงมาคือ มีคุณภาพเหมาะสม
กับราคาที่จดั จาหน่ าย เป็ นสินค้าที่สามารถเก็บไว้ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม สินค้าในชุมชนมี
ความหลากหลาย และข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุดได้แก่ สินค้าในชุมชนมีเอกลักษณ์ ตามลาดับ
4. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบริการทีม่ จี าหน่ ายใน
ชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ด้านช่วงเวลาทีซ่ อ้ื สินค้าอุปโภคบริโภค
อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปจั จัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ด้านแหล่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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อภิ ปรายผล
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการซือ้ สินค้าอุ ปโภค
บริโภคในชุมชนจังหวัดตรัง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีซ้อื สินค้าอุปโภคบริโภค 4-6
ครัง้ ต่อสัปดาห์ ส่วนมากมีซอ้ื สินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านสะดวกซือ้ เช่น เซเล่นอีเลฟเว่น แฟมิ
ลีม่ าร์ท ส่วนมากมีซอ้ื สินค้าอุปโภคบริโภคช่วงเวลา 12.00-17.59 น. และมีค่าใช้จ่าย 100-300
บาท ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่าผูบ้ ริโภคซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภคสาหรับสมาชิกในครอบครัว และซือ้
สินค้าบริโภคค่อนข้างบ่อย อีกทัง้ ซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านสะดวกซือ้ เนื่องจากมีสนิ ค้าที่
หลากหลาย และมีก ารจัด โปรโมชัน่ ดึง ดูด ความสนใจผู้บ ริโ ภคมากกว่ า ร้า นอื่น ๆ ในชุ ม ชน
ผู้บริโภคส่ ว นใหญ่ ซ้ือ สินค้าอุ ปโภคบริโภคช่ ว งบ่า ยไปจนถึงเย็น เนื่อ งจากอาจไปซื้อ สินค้า
อุ ป โภคบริโภคหลัง จากเลิก งานและกิจกรรมระหว่า งวัน รวมถึงมีค่ าใช้จ่า ย 100 -300 บาท
เนื่ อ งจากจากผลการศึก ษาพบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามมีร ายได้เ ฉลี่ย อยู่ท่ี 10,000 -15,000
หมายความว่ าผู้บริโภคมีรายได้ต ามกฎหมายแรงงานขัน้ ต่ า โดยสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ
กฤตนัน เชือ้ เจ็ดตน (2559) พฤติกรรมการซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภคของผูบ้ ริโภค ตาบลเมืองเล็น
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภค พฤติกรรมแตกต่างกัน อายุ
15-50 ปี นิยมซือ้ สินค้าจากร้านค้านอกตาบล ซือ้ สินค้าร้านค้าบ่อยทีส่ ุดในช่วงเวลา 6 โมงเย็น เทีย่ งคืน อายุ 51 ปีขน้ึ ไปนิยมซือ้ สินค้าในตาบลเมืองเล็น ซือ้ สินค้าร้านค้าบ่อยทีส่ ุดในช่วงเวลา
เทีย่ งวัน-6 โมงเย็น มีพฤติกรรมเหมือนกัน คือ เดินทางมาซือ้ สินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ ความถี่
ในการซื้อต่อเดือน 5 ครัง้ ขึน้ ไป ซื้อสินค้าจากร้านขายของชาในตาบลเมืองเล็น น้ อยกว่า 200
บาทซือ้ สินค้าร้านค้าบ่อยทีส่ ุดในช่วงเวลาเทีย่ งวัน-6 โมงเย็น
จากวัต ถุ ประสงค์ก ารวิจยั ที่ 2 เพื่อ ศึก ษาระดับความพึงพอใจในคุ ณภาพสินค้าและ
บริการที่มจี าหน่ วยในชุมชนจังหวัดตรัง พบว่า ระดับความพึงพอใจในการซื้อ สินค้าอุปโภค
บริโภค ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ทัง้ นี้อ าจเป็ นเพราะร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัดตรัง มีจานวนมากและ
หลากหลาย ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีตวั เลือกหลากหลายและพึงพอใจในระดับมาก โดยสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของสิรกิ ร กาญจนสุนทร (2555) ศึกษาความพึงพอใจของผู้รบั ริการต่อการ
ให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจการให้บริการรถทะเบียน
เคลื่อนทีข่ องเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี ในภาพรวมระดับมาก และมีความพึงพอใจ
ด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า ด้านกระบวนการ
ขัน้ ตอนการให้บริการ มีระบบ สะดวก รวดเร็ว ด้านเจ้าหน้ าที่ผู้ให้บริการ มีการยิ้มแย้มและ
สุภาพ มีความรูค้ วามสามารถ อธิบายให้ผรู้ บั บริการเข้าใจขัน้ ตอนต่างๆ ได้ ด้านสิง่ อานวยความ
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สะดวก มีเครือ่ งมือทีม่ คี ุณภาพและทันสมัย พืน้ ทีใ่ ห้บริการสะอาด เป็นระเบียบ ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ มีความถูกต้อง รวดเร็ว และได้มาตรฐาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ประชาชนยังไม่
ทราบข้อมูลการให้บริการเท่าทีค่ วร
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดั บความพึงพอใจใน
คุ ณ ภาพสิน ค้า และบริก ารต่ อ พฤติก รรมของผู้บ ริโ ภคจัง หวัด ตรัง พบว่ า ความพึง พอใจใน
คุ ณ ภาพสิน ค้า และบริก ารที่ม ีจ าหน่ า ยในชุ ม ชนมีค วามสัม พัน ธ์เ ชิง บวกต่ อ พฤติก รรมของ
ผู้บ ริโ ภค ด้า นช่ว งเวลาที่ซ้ือ สิน ค้า อุ ป โภคบริโภค อย่า งมีนัยส าคัญ ที่ร ะดับ 0.05 ทัง้ นี้ อ าจ
เพราะว่าผูบ้ ริโภคแต่ละคนอาจมีความสะดวกในการซื้อทีม่ ชี ่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกันออกไป จึงทา
ให้มคี วามสัมพันธ์กนั โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาของกฤษณ์ ปทั มะโรจน์ (2563) สารวจ
ความพึงพอใจและส่วนแบ่งทางการตลาดของสานักงานธนานุ เคราะห์ พบว่า ปจั จัยส่วนบุคคล
ด้านอายุ เนื่องจากอายุของผูท้ ม่ี าใช้บริการเป็ นส่วนสาคัญทีจ่ ะตัดสินใจมาใช้บริการสถานธนานุ
เคราะห์ โดยอายุผทู้ ม่ี าใช้บริการจากการแจกแบบสอบถามมีอายุอยู่ระหว่าง 31 – 40 ปี ซึง่ อยู่
ในวัยทางาน ปจั จัยส่ วนบุค คลด้านระดับการศึกษาสูง สุด มีค วามสัมพันธ์ก ับความคิดเห็นต่ อ
สถานธนานุเคราะห์ดา้ นการรูจ้ กั สถานธนานุ เคราะห์ และด้านจานวนเงินทีค่ าดหวังเมื่อเข้ามาใช้
บริการสถานธนานุ เคราะห์ เนื่อ งจากระดับการศึกษาที่แตกต่างกันก็ทาให้บุค คลแสดงความ
คิดเห็นแตกต่างกัน ปจั จัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นต่อ
สถานธนานุเคราะห์ดา้ นการรูจ้ กั สถานธนานุ เคราะห์ และด้านจานวนเงินทีค่ าดหวังเมื่อเข้ามาใช้
บริการสถานธนานุ เคราะห์ เนื่องจากจานวนเงินที่ได้รบั แต่ละเดือนของผูต้ อบแบบสอบถามอยู่
ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท เป็ นไปตามสมมติฐานด้วยสถิติ Pearson Chi-Square ทีร่ ะดับ
นัยสาคัญทางสถิติ (Sig) เท่ากับ 0.05

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อ เสนอแนะจากการเก็บข้อมูลเพิม่ เติมพบว่าร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภคมีการ
ให้บริการทีไ่ ม่ดนี กั จึงทาให้ผบู้ ริโภคหันไปเข้าใช้บริการร้านสะดวกซือ้ แทน ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการ
ร้านอื่นๆทีต่ อ้ งการอยูร่ อด ควรปรับปรุงการให้บริการอย่างมีจติ บริการ
2. สินค้าที่มกี ารซื้อ ขายในชุมชนมีคุ ณภาพที่ไม่เ หมาะสมกับราคาที่ต้อ งจ่าย ดังนัน้
ผูข้ ายควรพิจารณาถึงคุณภาพสินค้าทีจ่ าหน่ ายด้วย

ข้อเสนอแนะสาหรับหารวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ผู้วจิ ยั ควรศึกษาเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ผบู้ ริโภคในจังหวัดตรัง เกี่ยวกับความพึง
พอใจในธุรกิจร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเจาะจงธุรกิจ เนื่องจากแต่ละธุรกิจมีลกั ษณะ
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สินค้า และความต้องการที่แตกต่างกัน และเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการศึกษาที่สามารถนาไปใช้ได้
อย่างตรงจุด
2. ผู้วจิ ยั ควรศึกษาถึงปจั จัยด้านอื่นๆ เช่น การรับรูต้ ราสินค้า ความจงรักภักดี ปจั จัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 8 ประการ เนื่องจากมีขอ้ เสนอแนะเจาะจงไปทีก่ ารบริการของ
พนักงานร้านค้า เพื่อนาผลไปประยุกต์ใช้ต่อไป
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