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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เปรียบเทียบความพึงพอใจตอสินคา ของรานคาที และ รานคา
เอส (2) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจตอสินคา ของรานเครื่องเขียนในอําเภอหัวหิน จังหวัด
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อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีกรอบแนวคิดของงานวิจัยประยุกตจาก แบบจําลองดัชนีความ
พึงพอใจของผูบริโภคของอเมริกัน  

วิธีการสํารวจ เก็บขอมูลดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ จํานวน 422 คน จากลูกคาของราน
รานคาที และ รานคาเอสเพ่ือตอบแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหตัวแปรทวินาม การ
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 The purposes of this research were; to compare levels of customer satisfaction on 
products between Shop T and Shop S; to determine factors affecting level of customer 
satisfaction on products of Stationery Business in Hua-Hin district Prachuapkhirikhan 
province; and to reveal factors determining opportunity of repurchase of Stationery 
Business in Hua-Hin district Prachuapkhirikhan province. Conceptual framework was based 
on American Customer Satisfaction Index model. 
 Stratified random sampling technique was applied to select 422 customers to 
answer self-reported questionnaire. Data were analyzed by bivariate analysis, Linear 
Regression model analysis and Ordered Probit model analysis. 
 Research findings revealed that levels of customer satisfaction on products of 
Shop T were significantly higher than those of Shop S; factors that significantly affected 
level of customer satisfaction on products of Shop T and Shop S consisted of Perceived 
Quality, Perceived Value and Image; and factors that significantly determined opportunity 
of repurchase products of Shop T and Shop S consisted of Customer Complaints and 
Customer Loyalty. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 “เครื่องเขียน” เชน ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ไมบรรทัด กระดาษ สมุด แฟม รวมถึง

วัสดุสํานักงาน ลวนเปนอุปกรณท่ีใชในการศึกษา การเผยแพร บันทึกความรู และใชในกิจกรรมตาง ๆ  ของ 

หนวยงาน และ สํานักงานตาง ๆ ดวยคุณสมบัติที่เปนสินคาสิ้นเปลือง ทําใหตลาดเครื่องเขียนของไทยมี

แนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง รวมทั้งการออกผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย ทั้งชนิดผลิตภัณฑ ลวดลาย รูปแบบ 

สีสันของน้ําหมึกและตัวเครื่องเขียน บรรจุภัณฑท่ีสวยงาม เพ่ือตอบสนองความตองการที่หลากหลายและ

แตกตาง ปจจุบันตลาดเครื่องเขียนในประเทศ มีมูลคาประมาณ 20,000 ลานบาท (ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน, 2561) ธุรกิจเครื่องเขียนนั้น ถือไดวาเปนธุรกิจที่ไดรับผลประโยชนจากรัฐบาลผาน โครงการ

เรียนฟรี 15 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2552 เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 11,011,539,100 บาท 

(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2554) ปงบประมาณ พ.ศ.2562 สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน 

หนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน รวมทั้งคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตั้งแต

ระดับกอนประถมศกึษา ถึงระดับมัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญและอาชีวศกึษา รวมทั้งการศึกษาพิเศษ

และการศึกษาสงเคราะห ในป พ.ศ.2562 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 37,796,600,300 บาท (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2562)  

 “เครื่องเขียน” เปนสินคาสําหรับกลุมผูใชบริการที่หลากหลาย วัตถุประสงคในการซื้อมีทั้งซื้อเพ่ือ
ความตองการของตนเอง ของหนวยงาน รวมทั้งซื้อไปเพ่ือขายตอ ทําใหมีผูประกอบการธุรกิจเครื่องเขียน
หลากหลาย เชน รานคาขนาดเล็กในชุมชน รานคาทองถ่ิน รานคาปลีกที่มีสาขาจํานวนมากในหลาย
จังหวัด รวมทั้งรานคาสะดวกซื้อซุปเปอรมารเก็ต และโมเดิรนเทรด ทําใหผูใชบริการมีทางเลือกในการซื้อ
ที่หลากหลาย ขณะเดียวกันมีหลายธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ หลายธุรกิจที่ชะลอตัว และบางธุรกิจเริ่มมี
ผลกระทบ ทําใหเกิดคําถามวาปจจัยอะไรคือสิ่งที่ผูใชบริการคาดหวังตองการไดรับ รวมทั้งปจจัยอะไรทํา
ใหผูใชบริการซื้อซ้ํา 

 รานคาที ประกอบธุรกิจคาปลีกเครื่องเขียน วัสดุสํานักงาน เปนธุรกิจครอบครัวของผูวิจัย ตั้งอยู

ดานหลังตลาดฉัตรไชยหัวหิน เนนกลุมลูกคานักเรียน นักศึกษา และกลุมธุรกิจโรงแรม โดยเปดดําเนินการ

เมื่อป พ.ศ.2539 ขณะที่เริ่มดําเนินธุรกิจ มีรานคาท่ีดําเนินธุรกิจชนิดเดียวกันเพียง 2 รานคา ตอมาในป 

พ.ศ.2551 ไดขยายสินคาเพิ่มอีก 1 ประเภท คือ หนังสือเรียน และเริ่มคาขายกับกลุมลูกคาโรงเรียน 

ตอมาป พ.ศ.2555 ไดเริ่มขยายธุรกิจตามงบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ป ทําใหยอดขายเพิ่มขึ้นและ

รอยละ 50 มาจากงบประมาณดังกลาว โดยมียอดขายรายปดังนี ้
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ภาพที่ 1.1 ยอดขายรายป รานคา ที 2543 - 2561 

ตลาดเครื่องเขียนอําเภอหัวหินมีการแขงขันกันมากขึ้น ป 2559 มีรานเครื่องเขียนที่ขยายสาขา

จากกรุงเทพเปดที่ชั้น 3 หางมารเก็ตวิลเลจ มีการจัดรานที่สวยงามและระบบ POS ที่ทันสมัย ทําใหผูวิจัย

เห็นผลกระทบที่จะเกิดข้ึน จึงเริ่มศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนารานคาที่มีอยู แตเปนการคิด

จากมุมมองเจาของธุรกิจ โดยมิไดมีเครื่องมือที่จะเก็บขอมูลวาผูใชบริการตองการอะไร 

ปจจุบันป 2562 มีรานคาจําหนายเครื่องเขียนในอําเภอหัวหินเพ่ิมมากขึ้น จากการสํารวจพบวามี 

14 รานคา โดย 12 รานคาเปนธุรกิจในทองถิ่น และ 2 รานคาเปนธุรกิจที่มีหลายสาขา คือ รานสมใจ และ

รานออฟฟตเมท พลัส โดยการสํารวจนี้ไมไดรวมถึงกิจการอ่ืน ๆ ที่มีมุมจําหนวยเครื่องเขียน เชน รานถาย

เอกสาร รานรับพิมพงาน-เขาเลม รานหนังสือ เชน ซีเอ็ด บีทูเอส และรานคานอกพื้นที่อําเภอหัวหินที่เขา

มาดําเนินการเสนอขายเครื่องเขียน ทําใหผูวิจัยในฐานะของเจาของธุรกิจตองการศึกษาและหาขอมูลจาก

ผูใชบริการเพ่ือใชในการปรับปรุงพัฒนา และเสริมสรางประสิทธิภาพใหธุรกิจ 

ประพันธ  เล็กสุมา, 2555 การแขงขันในธุรกิจเครื่องเขียน แกไขไดโดยการสงเสริมการขาย การ

โฆษณาประชาสมัพันธ การบริการท่ีดี สามารถสรางความภักดีตอรานคาของผูประกอบการ และปจจัย

ดานการตลาด ไดแก ความหลายหลายของสินคา การใชกลยุทธราคาต่ําและการสงเสริมการขาย ทําเล

ที่ตั้งที่ใกลกลุมลูกคาเปาหมาย 
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 ผูวิจัยไดเลือกศึกษาเปรียบเทียบรานคาที กับรานคาเอส เนื่องจากรานคาเอสเปนรานคาเปด

ดําเนินการมานานกวา 63 ป เปนธุรกิจครอบครวัที่ปจจุบันไดดําเนินในรูปแบบ บริษัทจํากัด มีหลายสาขา 

ในหลายจังหวัด ดําเนินธุรกิจตอเนื่องถึงรุนที่ 3 มีสาขาในอําเภอหัวหิน (ปยพร อรุณเกรียงไกร, 2559)  

ตารางที่ 1.1 ขอมูลของรานคาที และรานคาเอส 

 ทุนจด

ทะเบียน 

ที่อยู วันจดทะเบียน ยอดขาย 2560 ยอดขาย 2561 

รานคาที 1 ลานบาท อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 16 เม.ย. 39 33.2ลานบาท 33.3ลานบาท 

รานคาเอส 4 ลานบาท พระนคร กรุงเทพฯ 31 ก.ค. 24 160.5 ลานบาท 160.4 ลานบาท 

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย, 2562 

 ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยตองการทราบถึงปจจัยที่สงผลตอความคาดหวังและโอกาสกลับมา

ซื้อซ้ําของธุรกิจรานเครื่องเขียน : กรณีศกึษา รานคาทีและรานคาเอส ในพ้ืนที่อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ทั้งนี้เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงกิจการรานคาที ใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูใชบริการท้ังในปจจุบัน และอนาคตตอไป 

 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความคาดหวังของผูใชบริการรานเครื่องเขียน 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอโอกาสกลับมาซื้อซ้ําของผูใชบริการรานเครื่องเขียน 

 1.2.3 เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอโอกาสการเลือกกลับมาซื้อสินคาและโอกาสกลับมาซื้อ
ซ้ําของ รานคาทีและรานคาเอส ในเขตภาคใตตอนบน 

 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.3.1 ทราบถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอความคาดหวังของผูใชบริการรานเครื่องเขียน 
 1.3.2 ทราบถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอโอกาสกลับมาซื้อซ้ําของผูใชบริการรานเครื่องเขียน 

 1.3.3 ทราบถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอการเลือกกลับมาซื้อสินคาและโอกาสกลับมาซื้อซ้ําของ 
รานคาทแีละรานคาเอส ในเขตภาคใตตอนบน 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งน้ีทําการศึกษาระดับความคาดหวัง พรอมทั้งปจจัยที่

สงผลกระทบตอความคาดหวัง รวมถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอการกลับมาใชบริการซ้ําของธุรกิจราน

เครื่องเขียน : กรณีศกึษา รานคาทีและรานคาเอส โดยใชแนวความคิดตามแบบจําลอง American 

Customer Satisfaction Index (ACSI)  
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 1.4.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางไดแกผูใชบริการรานคาที และรานคาเอส ในเขต

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชัน้

ภูม ิ(Stratified Sampling) จํานวน 422 คน เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางครอบคลุมทุกกลุม 

 1.4.3 ขอบเขตระยะเวลา ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความคาดหวังและ
โอกาสกลับมาซื้อซ้ําของผูใชบริการของรานเครื่องเขียน: กรณีศึกษา รานคาทีและรานคาเอส ในชวงเดือน
พฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ 2563 

 1.4.4 ปจจัยที่เก่ียวกับความคาดหวังและโอกาสกลับมาซื้อซ้ําของผูใชบริการของรานเครื่อง

เขียน: กรณีศึกษา รานคาทีและรานคาเอส 

  1.4.4.1 ความคาดหวัง 

  1.4.4.2 มุมมองคุณภาพ 

  1.4.4.3 มุมมองคุณคา 

  1.4.4.4 ภาพลักษณ 

  1.4.4.5 ความพึงพอใจ 

  1.4.4.6 การรองเรียน 

1.4.4.7 ความภักดี 

1.5 นิยามคําศัพท 

 การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอสงผลกระทบตอความคาดหวังและโอกาสกลับมาซื้อซ้ําของธุรกิจ
รานเครื่องเขียน:กรณีศกึษา รานคาทีและรานคาเอสในพ้ืนที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีนิยาม
ศัพท ไดแก 
 ความคาดหวัง หมายถึง ความปรารถนา ความตองการ ท่ีสําคัญสําหรับลูกคาหรือผูรับบริการที่
เขาไมไดบอก (ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ, 2015) ความคาดหวังแตกตางกันตามสินคาและบริการ การ
ปรับปรุงสินคาและบริการเพ่ือตอบสนองความคาดหวังทําใหเกิดความพึงพอใจ จะสงผลตอโอกาสกลับมา
ซื้อซ้ํา จนทําใหเกิดความภักดีในที่สุด (SME MARKETING, 2514) ผูบริโภคคาดหวังวาจะไดรับการบริการ
ที่ดี และถาไมไดรับการบริการที่ดี ก็พรอมเปลี่ยนไปใชบริการจากที่อ่ืน โดยเฉพาะเทคโนโลยีในสมัยนี้มีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค (Marketing Opps, 2515)  
 โอกาสกลับมาซื้อซ้ํา หมายถึงโอกาสท่ีบุคคลซื้อสินคามากกวาหนึ่งครั้ง โดยรูปแบบวิธีการซื้อซ้ํา 
หลากหลาย ประกอบดวยหลายปจจัย (กิติทัศน ทัศกุณีย, 2559)  
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบหรือพอใจเมื่อไดรับการตอบสนองเปนการแสดงออกทาง
พฤติกรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได (PrasertRk, 2555)  

 เครื่องเขียน หมายถึง หนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน และสินคาเครื่องเขียน กระทรวง
พาณิชย กรมสงเสริมการสงออก แบงประเภทสินคาเครื่องเขียนเปน 5 หมวด 
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1) อุปกรณสําหรับเขียน เชน ดินสอดําดินสอไมดินสอกดปากกาลูกลื่น ปากกาเคมี ปากกาเมจิ 
ปากกาเขียนไวทบอรด 

2) สมุดบันทึกและกระดาษ เชน สมุดประเภทตาง ๆ กระดาษประเภทตาง ๆ  
3) แฟม เชน แฟมแขวน แฟมหนีบ แฟมหวง แฟมกระเปา อัลบั้มรูป สมุดใสนามบัตร 
4) อุปกรณวาดภาพ เชน ดินสอสี สีน้ํา สีน้ํามัน สีโปสเตอร ถานเขียนรูป สีเทียน สีสะทอนแสง 
5) อุปกรณสํานักงาน เชน แทนพิมพ หมึกเติมแทนพิมพ ลวดเสียบ กบเหลา แทนตัดเทป  
 

 รานเครื่องเขียน หมายถึง รานคาที่จําหนายสินคาในหมวดอุปกรณการเขียน อุปกรณสํานักงาน 
แฟมสํานักงานและกระดาษ สีและอุปกรณงานศิลป รวมถึงสินคาอ่ืนที่กลุมลูกคาตองการ (บริษัท เจ เอส 
มารเก็ตติ้ง (1996) จํากัด, 2019)  
 



 
 

 

บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
 การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและโอกาสกลับมาซื้อซ้ําของธุรกิจรานเครื่องเขียนกรณีศึกษา รานคา
ทีและรานคาเอส ในเขตภาคใตตอนบน ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ ใชเปน
แนวทางในการศกึษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความคาดหวังและโอกาสกลับมาซื้อซ้ํา ดังนี ้

2.1 ทฤษฎทีี่ใชในการศกึษา 
2.2 วิเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
2.1 ทฤษฎีที่ใชในการศึกษา 
 จอบสดีบี, 2014 ลูกคาคาดหวังอะไรจากการซื้อสินคาและบริการ ลูกคาไมไดซื้อสินคาจากคุณคา
ของตัวสินคา แตซื้อเพราะประโยชนของสินคาที่ลูกคาคาดหวังวาจะไดรับ ดังนั้นการขายสินคาใหไดอยาง
มืออาชีพ จึงตองนําเสนอประโยชนหรือคุณคาที่ลูกคาคาดหวังวาจะไดรับจากใชสินคานั้น ผูวิจัยจึงศึกษา
ทฤษฎีที่สามารถวัดและรูถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอความคาดหวังและโอกาสกลับมาซื้อซ้ํา เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาธรุกิจใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 
 2.1.1 ทฤษฎีเก่ียวของกับความพึงพอใจ 
  นภดล รมโพธิ์, 2554 จากเดิมการท่ีรานคาประสบความสําเร็จหรือไมนั้น มักจะพิจารณา
จากตัวเลขทางการเงนิท่ีเปนผลลัพธจากสิ่งท่ีไดกระทําในรอบปที่ผานมา เชน ยอดขาย สวนแบงการตลาด 
ฯลฯ แตเนื่องจากการแขงขันในปจจุบันท่ีรุนแรงข้ึน รานคาเริ่มสนใจตัวแปรในการพัฒนาปรับปรุงคณุภาพ
ของสินคาและบริการใหเหนือกวาคูแขง ผูบริหารเริ่มใหความสนใจปจจัยที่บงชี้วาลูกคาจะซื้อสินคาตอไป
ในอนาคตไดแก ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา
ชวยใหผูบริหารวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง เปนแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพธุรกิจ รักษาฐานลูกคาเดิมและ
ดึงดูดลูกคารายใหม ๆ เมื่อรานคามีขอมูลระดับความพึงพอใจ ปจจัยใดท่ีลูกคาพึงพอใจ หรือปจจัยใดที่
ลูกคาไมพึงพอใจ ทําใหสามารถพัฒนาปรับปรุงสินคาและบริการ เพ่ือพัฒนารานคาและสรางโอกาส
กลับมาซื้อซ้ําของลูกคาได 
  ดัชนีวัดความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction Index: CSI) เปนตัวชี้วดัที่
ไดรับความนิยมในหลายประเทศ เกิดจากความตองการวัดความพึงใจของลูกคาในธุรกิจ CSI ที่นิยมอยาง
แพรหลายไดแกAmerican Customer Satisfaction Index (ACSI) คิดคนโดย Professor Claes Fornell 
(1994) ผูอํานวยการ National Quality Research Center มหาวิทยาลัย Michigan ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เปนการวัดประสิทธิภาพ ผานการตอบแบบสอบถามที่อยูในกรอบของแบบจําลอง 6 ตัว
แปร ไดแก ความคาดหวัง คุณภาพ คุณคา ความพึงพอใจ ขอรองเรียน และความภักด ีนอกจากนี้ประเทศ
อ่ืน ๆ ก็มีการนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับประเทศของตน ในขณะ European Customer 
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Satisfaction Index (ECSI) สรางขึ้นในสวีเดนและทวีปยุโรปใชอยางแพรหลาย แตกตางจาก ACSI ในตัว
แปรที่เพ่ิมข้ึน ตัวแปรดานภาพลักษณ 
 อัมพร ศรีภิรมย และ ธัญนันท วรเศรษฐพงษ, 2562 ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกลับมาใชบริการ
ซ้ําของรานสะดวกซื้อ จากผลวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลเชิงบวกตอโอกาสใชซ้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ไดแก ปจจัยดานความภักดี ความพึงพอใจ และภาพลักษณ ปจจัยทีสงผลเชิงลบอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ไดแก ปจจัยขอรองเรียน 
 ในการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความคาดหวังและโอกาสกลับมาซื้อซ้ําครั้งนี้ ใชกรอบ
แนวคิดของ ACSI และโอกาสในการใชซ้ําดังนี ้

 
 
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย (ACSI) และโอกาสในการใชซ้ํา 
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 จากแบบจําลองความพึงพอใจ ACSI ผูวิจัยมีแนวคิดและแนวศึกษาแตละปจจัย ดังนี้ 
 X1 ความคาดหวัง (เบญจมาศ ศรีอมรรัตนกุล, 2559) แรงผลักดันใหเกิดความตองการ เปน
สิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษย แตละบุคคลมีความคาดหวังแตกตางกัน ในแตละชวงเวลา หรือ
สถานการณ ในการวิจัยนีท้ําการศกึษาความคาดหวังของผูซื้อสินคาเครื่องเขียนในดาน มีสินคาที่ตองการ 
มีสินคาหลากหลาย สะดวกในการเดินทางและพนักงานบริการ 
 X2 มุมมองคุณภาพ (ทวีพงศ สูสวัสดิ์, 2559) คุณภาพเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่สรางความแตกตางของ
ธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขันได การเสนอคุณภาพการท่ีตรงกับความคาดหวังเปนสิ่งที่ตองการทํา ในการ
วิจัยนี้ทําการศึกษามุมมองคุณภาพในดาน สินคามีคุณภาพดี สินคามีคุณภาพเหมาะสม การบริการดีเปน
มิตร การบริการตรงตามความตองการ 
 X3 มุมมองคณุคา (รวิศ หาญอุตสาหะ, 2562) คุณคาอะไรท่ีลูกคาคาดหวังมากที่สุด คุณคาสําคัญ
ที่ลูกคาคาดหวัง คือจริงใจ ตรงไปตรงมา ทําตามสัญญา บริการที่ดีท้ังกอนและหลัง แกปญหาใหลูกคาได 
รักษาคุณภาพ เสมอตนเสมอปลาย ในการวิจัยนี้ทําการศึกษามุมมองคุณคาของผูใชบริการ ในดาน ความ
เหมาะสมของราคาสินคา ความคุมคาของสินคากับเงินที่จาย ความคุมคาของบริการกับเงินที่จาย 
 X4 ภาพลักษณ (ดร.ธเนศ ศิริกิจ, 2557) การรับรูที่บุคคลมีในเรื่องตาง ๆ ความคิดรวบยอดที่กอ
ตัวเกิดขึ้นในจิตใจอันเปนผลจากการไดรับประสบการณตรงหรือประสบการณออมที่ไดรับรูมาเก่ียวกับสิ่ง
นั้น ๆ ซึ่งมีผลตอทัศนคติและการกระทําที่จะมีตอไปในอนาคต ในการวิจัยนี้ทําการศึกษาภาพลักษณของ
สินคาและบริการที่ผูใชบริการไดรับ ในดาน คุณภาพของสินคา รูปแบบที่ทันสมัยของสินคา สินคา
เหมาะสมกับราคา บริการที่สุภาพ 
 X5 ความพึงพอใจ (คลังความรูออนไลน, 2558) เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการทํางานประสบ
ความสําเร็จ นักธุรกิจศึกษาความตองการของลูกคาเพ่ือสรางความพึงพอใจในสินคาและบริการใหกับ
ลูกคาในการวิจัยนี้ทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ ในดาน สินคามีคุณภาพดี 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ การบริการรวดเร็วทันใจ ความพึงพอใจโดยรวมของสินคาและบริการ 
 X6 การรองเรียน (นริศรา เขตตกัน และศรีสมร ผองพุฒิ, 2562) เปนความพึงพอใจเชิงลบ คือ 
การที่ผูใชบริการไมไดรับการตอบสนอง ตามความคาดหวัง โดยสาเหตุของการรองเรียนเกิดไดจาก 
บุคลากรที่ใหบริการ การบริการ และสาเหตุที่มาจากปจจัยอ่ืน ๆ เชน การเปรียบเทียบคุณภาพบริการกับ
การใหบริการในลักษณะเดียวกัน เปนตน  
 Thailandcontactcenter, 2017 การรองเรียนและการรับคําแนะนําผานชองทาง Call Center 
โทรศพัท Website และ email เปนชองทางใหลูกคาติดตอกับผูใหบริการเปนสิ่งสําคัญมาก เพื่อใหลูกคา
รับรูวาหากมีปญหาหรือขอสงสัยสามารถติดตอได นอกจากเปนชองทางใหบริการลูกคาไดทันทีแลว ยัง
เปนการรักษาความสัมพันธระยะยาวอีกดวย ในการวิจัยนี้ทําการศึกษาการรองเรียนผานชองทางตาง ๆ 
ไดแก การรองเรียนไปยังบริษัท บอกปญหากับคนรูจัก และบอกปญหาในสื่อออนไลน 
 X7 ความภักด ี(นริศรา เขตตกัน และศรีสมร ผองพุฒิ, 2562) เปนความพึงพอใจในเชิงบวก เมื่อ
ผูใหบริการตอบสนองไดดีจนสามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการใช
บริการซ้ํา ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญแสดงใหเห็นประสิทธิภาพของผูใหบริการ  
 สุรางคนา ตระกูลบุญรักษ และศรีสมร ผองพุฒิ, 2562 ความภักดีเกิดขึ้นจากผูใชบริการไดรับรู
สินคาและบริการเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งผูใชบริการเกิดความพึงพอใจที่สูงกวาความคาดหวัง สงผลให
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ผูใชบริการเกิดความประทับใจจนกอเกิดความภักดีในการวิจัยนี้ทําการศึกษาระดับความภักดีของ
ผูใชบริการ ในดาน การบอกตอสิ่งด ีๆ ที่ไดรับใหคนที่รูจัก และการเลือกซื้อสินคาตอไปในอนาคต 
 Y โอกาสกลับมาใชซ้ําหรือซื้อซ้ํา (Nopavut Young, 2560) การชักชวนใหลูกคาเกาซื้อซ้ําคือหนึ่ง
ปจจัยที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จการซื้อซ้ํามักจะเกี่ยวโยงกับความภักดีเมื่อลูกคาภักดีแลว ลูกคาจะ
กลับมาซื้อซ้ําอยางสม่ําเสมอรวมถึงแนะนําคนรอบตัวดวยในการวิจัยนี้ทําการศึกษาโอกาสกลับมาใช
บริการซ้ําหรือซื้อซ้ําของผูใชบริการ 
 
 2.1.2 สมมติฐานของงานวิจัย 
  จากกรอบแนวคิด American Customer Satisfaction Index (ACSI) สามารถเขียน
สมมติฐานของงานวิจัยในรูปแบบสมการไดดงัน้ี 
 

 X1i = ตัวแปรอิสระ (Exogenous Variables)      (1)  

 X2i= β20 + β21X1i + β24X4i + ℇ2i      (2)  

 X3i = β30 + β31X1i + β32X2i + ℇ3i      (3)  

 X4i = β40 + β47X7i + ℇ4i       (4)  

 X5i = β50 + β51X1i + β52X2i + β53X3i + β54X4i + ℇ5i   (5)  

 X6i= β60 + β65X5i + ℇ6i       (6)  

 X7i= β70 + β75X5i + β76X6i + ℇ7i      (7)  

 Yi =  f (β80 + β84X4i+ β85X5i+ β86X6i+ β87X7i + ℇ8i)   (8)  

 

 กําหนดสมมติฐานของงานวิจัยไดดังนี ้
 

สมมติฐานที่ 1 (H1) ความคาดหวัง (X1) และภาพลักษณ (X4) ของธุรกิจรานเครื่องเขียนมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอมุมมองคุณภาพ: X2ของธุรกิจรานเครื่องเขียน 

สมมติฐานท่ี 2 (H2) ความคาดหวัง (X1) และมุมมองคุณภาพ (X2) ของธุรกิจรานเครื่องเขียน มี
ความสัมพันธเชิงบวกตอมุมมองคุณคา (X3) ของธุรกิจรานเครื่องเขียน 

สมมติฐานท่ี 3 (H3) ความภักดี (X7) ของธุรกิจรานเครื่องเขียนมีความสัมพันธเชิงบวกตอ
ภาพลักษณ (X4) ของธุรกิจรานเครื่องเขียน 

สมมติฐานที่ 4 (H4) ความคาดหวัง (X1) มุมมองคุณภาพ (X2) มุมมองคุณคา (X3) และ
ภาพลักษณ (X4) ของธุรกิจรานเครื่องเขียนมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจ (X5) ของธุรกิจราน
เครื่องเขียน 
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สมมติฐานท่ี 5 (H5) ความพึงพอใจ (X5) ของธุรกิจรานเครื่องเขียนมีความสัมพันธเชิงลบตอการ
รองเรียน (X6) ของธุรกิจรานเครื่องเขียน 

สมมติฐานที่ 6 (H6) ความพึงพอใจ (X5) มีความสัมพันธเชิงบวกตอความภักดี (X7) และการ
รองเรียน (X6) ของธุรกิจรานเครื่องเขียนมีความสัมพันธเชิงลบตอความภักดี (X7) ของธุรกิจรานเครื่อง
เขียน 

สมมติฐานที่ 7 (H7) ภาพลักษณ (X4) ความพึงพอใจ (X5) และความภักดี (X7) ของธุรกิจราน
เครื่องเขียนมีความสัมพันธเชิงบวกตอโอกาสในการกลับมาซื้อซ้ํา (Y) ของธุรกิจรานเครื่องเขียน ขณะที่
การรองเรียน (X6) ของธุรกิจรานเครื่องเขียนมีความสัมพันธเชิงลบตอโอกาสในการกลับมาซื้อซ้ํา (Y) ของ
ธุรกิจรานเครื่องเขียน 
 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของกับความคาดหวังและโอกาสกลับมาซื้อซ้ํา รวมถึงปจจัยที่
เก่ียวของ เพ่ือนําเสนอปจจัยท่ีมีผลตอความคาดหวังและโอกาสกลับมาซื้อซ้ํา ตามแนวคิด American 
Customer Satisfaction Index (ACSI) ดังนี ้
 นายวรท ธรรมวิทยาภูมิ, 2558 ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจและความภักดีของผูใชบริการสถานี
บริการน้ํามันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชแบบจําลองของ ACSI (American Customer 
Satisfaction Index) เพ่ือปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจและความภักดีของลูกคา เพื่อใชพัฒนาปรับปรุง
การใหบริการเพ่ือสรางความพึงพอใจและความภักดีแกลูกคาใหไดมากที่สุด ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผล
ตอความพึงพอใจของลูกคามากที่สุด คือ ปจจัยดานคุณคา รองลงมาคือปจจัยดานคุณภาพ และปจจัย
ดานความคาดหวังของลูกคา ตามลําดับ อีกทั้งปจจัยดานคุณภาพนั้นยังสงผลทางออมตอความพึงพอใจ
ของลูกคาผานทางปจจัยดานคุณคาที่ลูกคาไดรับ เชนเดียวกับปจจัยดานความคาดหวังที่สงผลทางออมตอ
ความพึงพอใจผานทางปจจัยดานคุณภาพและคุณคาในขณะที่ความภักดีนั้นไดรับอิทธิพลจากปจจัยดาน
ความพึงพอใจ สวนปจจัยดานขอรองเรียนนั้นไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานความพึงพอใจ แตไมสงผลถึง
ปจจัยดานความภักดี 
 ชาญณรงค เลาหวรรณธนา, 2561 ไดศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจตาม
แบบจําลอง ACSI (American Customer Satisfaction Index) ในหลาย ๆ ดานพรอมกัน ผลการศึกษา
พบวา คุณภาพการบริการดานความเปนรูปธรรมการบริการ ดานความเชื่อถือไววางใจ ดานความมุงมั่น
เต็มใจใหบริการ และดานความเขาใจเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ มีผลตอความพึงพอใจตามแบบจําลอง
ดานความคาดหวังมากที่สุด ดังนั้นจากการศึกษาครั้งนี้ ผูประกอบการดานบริการโดยเฉพาะธนาคาร
พาณิชยควรใหความสําคัญกับคุณภาพการบริการทั้ง 4 ดานที่สงผลตอความพึงพอใจดานความคาดหวัง
ของลูกคา ซึ่งอาจนําไปสูอัตราการรองเรียนที่ลดนอยลงไดในอนาคต 
 มลทิรา วิรัชชัยและฑัตษภร ศรีสุข, 2560 ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของ
ลูกคารานขาวเหนียวหมูเคม็แมสมคิด อําเภอเมืองจังหวัดลําปางตัวแปรที่ใชในการศกึษา ศึกษาจากทฤษฎี
แบบจําลอง ACSI (American Customer Satisfaction Index) ประกอบดวย ความตั้งใจกลับมาซื้อซ้ํา 
ความไววางใจของลูกคา บริการที่เหนือความคาดหวังของลูกคา และการบอกตอลูกคาอ่ืน ผลการวิจัย
พบวา 1) ปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ อาชีพ ปริมาณการซื้อตอครั้ง ท่ีพักอาศัยและการพักอาศัย ท่ี
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แตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจของลูกคา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน
ปจจัยสวนบุคคลรายไดและความถี่ในการซื้อ ที่แตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายได ความถี่ในการซื้อ 
ปริมาณการซื้อตอครั้ง ที่พักอาศัยและการพักอาศัยที่แตกตางกัน สงผลตอความจงรักภักดีไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยสวนบุคคลเรื่อง อาชีพที่แตกตางกัน สงผลตอความ
จงรักภักดี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ปจจัยความพึงพอใจ สงผลตอความ
จงรักภักดี โดยมีคา R = 0.719 คิดเปนรอยละ 71.90 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 จุฬาลักษณ เทียนรุงรัศมี, 2559 ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลเชิงสาเหตุ
ของปจจัยที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการการแพทยแผนไทยในภาคตะวันออกของประเทศไทย ตัว
แปรในโมเดลประกอบดวยตัวแปรแฝง 6 ตัว ไดแกความคาดหวัง การรับรูคุณภาพการรับรูคุณคา ความ
พึงพอใจ ขอรองเรียน และความภักดี วิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุดวยโปรแกรม LISREL 8.80 ผลการวิจัย 
สรุปไดวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความภักดี คือความพึงพอใจ รองลงมาไดแกการรับรูคุณคา ขอรองเรียน 
ความคาดหวังและการรับรูคุณภาพตามลําดับ 
 นภาพร สูนาสวน, 2559 ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการของราน
เซเวนอีเลฟเวนและรานแฟมิลี่มารทในจังหวัดนครปฐม โดยกรอบแนวคิดตามแบบจําลอง American 
Customer Satisfaction Index (ACSI) ผลการวิจัยพบวา 1) ลูกคามีความพึงพอใจตอสินคาและบริการ
ของรานแฟมิลี่มารทสูงกวารานเซเวนอีเลฟเวน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) ความคาดหวัง คุณภาพ และ
คุณคาของสินคาและบริการ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของลูกคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) 
ความพึงพอใจและขอเสนอแนะของลูกคามีความสัมพันธกับความจงรักภักดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผล
ดังกลางตีความวา ลูกคาที่มีความจงรักภักดีจะใหขอเสนอแนะตอธุรกิจเพ่ือใชในการพัฒนาและปรับปรุง
สินคาและบริการ 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความคาดหวังและโอกาสกลับมาซื้อซ้ําของธุรกิจรานเครื่องเขียน 
กรณีศึกษา รานคาทีและรานคาเอสในเขตภาคใตตอนบน มีข้ันตอนในดําเนินการวิจัย ดังนี้  
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 3.3 การรวบรวมขอมูล  
 3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 3.1.1 ประชากรที่ใชในกรณีศกึษา คือ ผูใชบริการที่เคยซื้อสินคาในรานคาทีและรานคาเอสใน
เขตภาคใตตอนบน  
 3.1.2 กลุมตัวอยางในการดําเนินการวิจัย คอื ผูใชบริการที่เคยซื้อสินคาในรานคาทีและรานคา
เอสในเขตภาคใตตอนบน ซึ่งผูวิจัยไมทราบจํานวนที่แนนอน จึงเลือกสุมตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางแบบ
ชั้นภูมิทางออนไลน จํานวน 422 คน และแบงการเก็บขอมูลดังตารางที่ 3.1 

 
ตารางที่ 3.1 องคประกอบของกลุมตัวอยาง 

 

การศกึษา รานคาที รานคา เอส รวม 

เพศชาย 83 49 132  
62.88% 37.12% 100.00% 

เพศหญิง 181 190 242 
 62.41% 37.59% 100.00% 
รวม 264 158 422  

62.56% 37.44% 100.00% 
 
 ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางในการจัดเก็บขอมูลจําแนก รานคาที 264 คน และ รานคา
เอส จํานวน 158 คน และแบงแยกตามเพศ เปนเพศชายจํานวน 132 คน และเพศหญิงจํานวน 242 คน 
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเอง (Questionnaire) แบงออกเปน 
3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนลักษณะคําถามแบบปด โดยใชการวัด
ตัวแปร ระดับนามมาตรา (Nominal Scale) และระดับอันดับมาตรา (Ordinal Scale) ประกอบดวย เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได 
  ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใชสินคาและบริการ แบบสอบถาม เปนลักษณะคําถามแบบปด 
โดยใชการวัดตัวแปร ระดับนามมาตรา (Nominal Scale) และระดับอันดับมาตรา (Ordinal Scale) 
ประกอบดวย ความถ่ี ระยะหางของท่ีอยู เวลาในการใชบริการ ประเภทสินคาที่ใช คาใชจายเฉลี่ย 
จุดประสงคในการใชบริการ การชําระเงิน และชองทางในการรับบริการ 
  ตอนที่ 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอสินคาและบริการ 
ประกอบดวย ความคาดหวัง มุมมองคุณภาพ คุณคาของสินคาและบริการ ภาพลักษณ ความพึงพอใจ การ
รองเรียนและขอแนะนําของผูใชบริการ และความจงรักภักดีตอสินคา/บริการ เปนแบบสอบถามที่ให
ผูตอบสามารถเรียงลําดับ (Ranking Question) ตามมาตรวัดลิเคริท (Likert Scale) 5 ระดับในการวัด
ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องตาง ๆ ซึ่งจะเปนการเรียงลําดับจากความไมเห็นดวย (ระดับ 
1) ไปเห็นดวยอยางยิ่ง (ระดับ 5)  
 
 3.2.2 การทดสอบเครื่องมือวิจัย โดยการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง โดยไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตาม
ตารางที่ 3.2 
 
ตารางที ่3.2 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) และความเชื่อถือได (Reliability) ของแบบสอบถาม 
 

Items 
Factor 

Loading 
% Total 
Variance 

Cronbach 
Alpha 

ความคาดหวังของลูกคา (Customer Expectation)   0.7141 0.8580 

มีสินคาที่ตองการ 0.8690   
มีสินคาหลากหลาย 0.8729   
ที่ตั้งรานสะดวกในการเดินทาง 0.8386   

พนักงานบริการ 0.7974   
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ตารางที ่3.2 (ตอ)  

Items 
Factor 

Loading 
% Total 
Variance 

Cronbach 
Alpha 

มุมมองตอคุณภาพ (Perceived Quality)   0.8187 0.9235 

สินคามีคุณภาพดี 0.8818   

สินคามีคุณภาพเหมาะสม 0.9034   

บริการดี, เปนมิตร 0.9022   

บริการตรงตามความตองการ 0.9312   

มุมมองตอคุณคา (Perceived Value)   0.8664 0.9217 

ราคาสินคามีความเหมาะสม 0.9456   
สินคาที่ไดรับคุมคากับเงินท่ีจายไป 0.9396   
บริการที่ไดรับคุมคากับเงนิท่ีจายไป 0.9068   
มุมมองภาพลักษณ (Perceived Image)   0.8016 0.9140 

ไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ 0.9102   

ไดผลิตภัณฑท่ีมีรูปแบบทันสมัย 0.8944   

ไดผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับราคา 0.9082   

บริการสุภาพ 0.8678   

ความพึงพอใจตอบริการ (Customer Satisfaction)   0.8456 0.9374 

สินคาคุณภาพดี 0.9046   
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 0.9136   
บริการรวดเร็วทันใจ 0.9068   
โดยรวมทานพึงพอใจกับสินคาและบริการ 0.9524   

การรองเรียน (Customer Complaints)   0.9144 0.9528 

รองเรียนปญหาไปยังบริษัท 0.9618   

บอกปญหาใหกับคนท่ีทานรูจัก 0.9475   

บอกปญหาในสื่อสังคมออนไลน 0.9594   

ความภักดีของลูกคา (Customer Loyalty)   0.8996 0.8878 

ทานจะบอกตอสิ่งด ีๆ ที่ทานไดรับไปยังคนที่ทานรูจัก 0.9484   

ทานจะเลือกใชสินคาและบริการของรานคาตอไปในอนาคต 0.9484   
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3.3 การรวบรวมขอมูล  
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังนี้  
 3.3.1 ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ประกอบดวย ขอมูล
ทางอินเทอรเน็ต หนังสือ ทางวิชาการ วิทยานิพนธ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ นํามาจัดทําเปนแบบสอบถาม
สําหรับเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทางออนไลน จํานวน 422 ชุด 
 3.3.2 แจกแบบสอบถามท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลในข้ันที่ 1 สงทางออนไลนใหกับบุคคลที่
อาศัยอยูในเขตภาคใตตอนบน ตรวจสอบและเก็บรวมรวมขอมูล 422 ชุด 

 
3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความคาดหวังและโอกาสกลับมาซื้อซ้ําของธุรกิจรานเครื่องเขียน 
กรณีศึกษา รานคาทีและรานคาเอสในเขตภาคใตตอนบน ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้ 
 3.4.1 นําขอมูลมาบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอรในรูปแบบ Excel เพ่ือประมวลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือการทําวิจัย 
 3.4.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  3.4.2.1 สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวยการวิเคราะหโดยการจําแนกความถี ่
(Frequency) การหาคารอยละ (Percentage) และหาคาเฉลี่ย (Mean)  
  3.4.2.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐานนั้นผูวิจัยทําการทดสอบ
ความสัมพันธ ระหวางสองตัวแปรในการพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรวามีมากนอยเพียงใดโดยใช
คาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธของ เพียรสัน เปนคาวัดความสัมพันธ อานกอนหลังหรือขณะของความสําคญั
จะใชตัวเลขของคา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธหาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธมีคาเขาใกล-1 หรอื 1 แสดงถึงการมี
ความสัมพันธในระดับสูง แต ถาหากคาเขาใกล0 แสดงถึงการมีความสัมพันธกันนอยหรือไมมีเลย (Hinkle 
D. E., 1998, p. 118) เครื่องหมาย +,-ตัวเลขสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะบอกถึงทิศทางของความสัมพันธ
โดยที่หาก r มี เครื่องหมาย + หมายถึงการมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน แตหาก r มีเครื่องหมาย - 
หมายถึงการมี ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 
 
 



 
 

 

บทที่ 4 

ผลการศกึษาวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลกระทบตอความคาดหวังและโอกาสกลับมาซื้อซ้ําของธุรกิจรานเครื่อง
เขียน ในเขตภาคใตตอนบน กรณีศึกษา รานคาที และ รานคาเอส มีวัตถุประสงคเพ่ือ1) เปรียบเทียบความ
พึงพอใจตอสินคา ของรานคาที และ รานคาเอส 2) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจตอสินคา ของราน
เครื่องเขียนในเขตภาคใตตอนบน และ 3) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอโอกาสการเลือกกลับมาซื้อซ้ําของราน
เครื่องเขียนในเขตภาคใตตอนบน 
 งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยตัวแปร

ที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย 1) ความคาดหวังของลูกคา 2) มุมมองตอคุณภาพบริการ 3) มุมมองตอ

คุณคา 4) มุมมองภาพลักษณ 5) ความพึงพอใจตอบริการ 6) การรองเรียน 7) ความภักดีของลูกคาตาม

กรอบแนวคิดตามแบบจําลอง American Customer Satisfaction Index (ACSI) โดยผูวิจัยขอเสนอผล

การศกึษาวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 

 4.1 การแจกแจงความถี่ของขอมูลจากแบบสอบถาม 

 4.2 การวิเคราะหตัวแปรจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร 

 4.3 การวิเคราะหตัวแปรจําแนกตามพฤติกรรมของลูกคา 
 4.4 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1 การแจกแจงความถี่ของขอมูลจากแบบสอบถาม 
 จากผลการศึกษาวิจัย ตามตารางที่ 4.1 การแจกแจงความถี่ของแตละตัวแปรมีดังนี้ 
 ความคาดหวังของลูกคา พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานความคาดหวังมากโดยมีคาเฉลี่ย
ระหวาง 4.147 – 4.581 โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากนอยไปหามากดังนี้ ท่ีตั้งรานสะดวกในการเดินทาง 
พนักงานบริการมีสินคาที่ตองการ และมีสินคาหลากหลาย 
 มุมมองตอคุณภาพพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานคุณภาพมากโดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 
4.419 – 4.552 โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากนอยไปหามากดังนี้ บริการดีเปนมิตรบริการตรงตามความ
ตองการสินคามีคณุภาพเหมาะสม และสินคามีคุณภาพดี 
 มุมมองตอคุณคา พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานคุณคามากโดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 
4.363– 4.427 โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากนอยไปหามากดังนี้ บริการที่ไดรับคุมคากับเงินท่ีจายไปสินคาที่
ไดรับคุมคากับเงินที่จายไป และราคาของสินคามีความเหมาะสม 
 มุมมองภาพลักษณพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานภาพลักษณมากโดยมคีาเฉลี่ยระหวาง 
4.353– 4.507 โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากนอยไปหามากดังนี้ บริการสุภาพไดผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับ
ราคาไดผลิตภัณฑท่ีมีรูปแบบทันสมัย และไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ 
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 ความพึงพอใจตอบริการพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอบริการมากโดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 
4.367– 4.517 โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากนอยไปหามากดังนี้ บริการรวดเร็วทันใจพึงพอใจกับสินคาและ
บริการราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และสินคาคุณภาพดี 
 การรองเรียนพบวา กลุมตัวอยางมีการรองเรียนนอยโดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 1.922–2.102 โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากนอยไปหามากดังนี้ รองเรียนปญหาไปยังบริษัท และบอกปญหาใหกับคนที่ทาน
รูจัก 
 ความภักดีของลูกคา พบวา กลุมตัวอยางมีความภักดมีากโดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 4.233– 4.303 
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากนอยไปหามากดังนี้ จะบอกตอสิ่งด ี ๆ ที่ไดรับไปยังคนท่ีรูจัก และจะยังคง
เลือกใชสินคาและบริการตอไปในอนาคต 
 
ตารางที่ 4.1 การแจกแจงความถี่ของขอมูลจากแบบสอบถาม 
 

เรื่อง 1 2 3 4 5 คาเฉลี่ย 

ความคาดหวังของลูกคา (Customer Expectation)      

มีสินคาที่ตองการ 0 1 34 116 271 4.557 

 0.0% 0.2% 8.1% 27.5% 64.2%  

มีสินคาหลากหลาย 0 0 31 115 276 4.581 

 0.0% 0.0% 7.3% 27.3% 65.4%  

ที่ตั้งรานสะดวกในการเดินทาง 6 12 85 130 189 4.147 

 1.4% 2.8% 20.1% 30.8% 44.8%  

พนักงานบริการ 3 4 67 122 226 4.336 

 0.7% 0.9% 15.9% 28.9% 53.6%  
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)  

เรื่อง 1 2 3 4 5 คาเฉลี่ย 

มุมมองตอคุณภาพ (Perceived Quality)          

สินคามีคุณภาพดี 0 0 28 133 261 4.552 

  0.0% 0.0% 6.6% 31.5% 61.8%   

สินคามีคุณภาพเหมาะสม 0 0 29 138 255 4.536 

  0.0% 0.0% 6.9% 32.7% 60.4%   

บริการดี, เปนมิตร 2 3 52 124 241 4.419 

  0.5% 0.7% 12.3% 29.4% 57.1%   

บริการตรงตามความตองการ 0 5 38 140 239 4.453 

  0.0% 1.2% 9.0% 33.2% 56.6%   

มุมมองตอคุณคา (Perceived Value)       

ราคาของสินคามีความเหมาะสม 0 2 41 154 225 4.427 

 0.0% 0.5% 9.7% 36.5% 53.3%  

สินคาที่ไดรับคุมคากับเงินท่ีจายไป 0 1 42 162 217 4.410 

 0.0% 0.2% 10.0% 38.4% 51.4%  

บริการที่ไดรับคุมคากับเงนิท่ีจายไป 0 5 46 162 209 4.363 

 0.0% 1.2% 10.9% 38.4% 49.5%  

มุมมองภาพลักษณ (Perceived Image)            

ไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ 0 2 28 146 246 4.507 

  0.0% 0.5% 6.6% 34.6% 58.3%   

ไดผลิตภัณฑท่ีมีรูปแบบทันสมัย 0 2 38 162 220 4.422 

  0.0% 0.5% 9.0% 38.4% 52.1%   

ไดผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับราคา 0 2 35 170 215 4.417 

  0.0% 0.5% 8.3% 40.3% 50.9%   

บริการสุภาพ 2 6 50 147 217 4.353 

  0.5% 1.4% 11.8% 34.8% 51.4%   
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)  

เรื่อง 1 2 3 4 5 คาเฉลี่ย 

ความพึงพอใจตอบริการ (CustomerSatisfaction)      

สินคาคุณภาพดี 0 2 26 146 248 4.517 

 0.0% 0.5% 6.2% 34.6% 58.8%  

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 0 3 35 147 237 4.464 

 0.0% 0.7% 8.3% 34.8% 56.2%  

บริการรวดเร็วทันใจ 2 4 51 145 220 4.367 

 0.5% 0.9% 12.1% 34.4% 52.1%  

พึงพอใจกับสินคาและบริการ 1 4 41 147 229 4.419 

 0.2% 0.9% 9.7% 34.8% 54.3%  

การรองเรียน (Customer Complaints)            

รองเรียนปญหาไปยังบริษัท 256 57 32 40 37 1.922 

  60.7% 13.5% 7.6% 9.5% 8.8%   

บอกปญหาใหกับคนท่ีทานรูจัก 213 83 41 40 45 2.102 

  50.5% 19.7% 9.7% 9.5% 10.7%   

ความภักดีของลูกคา (Customer Loyalty)       

ทานจะบอกตอสิ่งด ีๆ ที่ทานไดรับ 2 6 75 148 191 4.232 

ไปยังคนที่ทานรูจัก 0.5% 1.4% 17.8% 35.1% 45.3%  

ทานจะยังคงเลือกใชสินคาและ 2 2 67 146 205 4.303 

บริการตอไปในอนาคต 0.5% 0.5% 15.9% 34.6% 48.6%  
 
4.2 การวิเคราะหตัวแปรจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร 
 ผูตอบแบบสอบถามมีลักษณแตกตางกันตาม เพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน จากตารางที่ 4.2 พบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนลูกคารานคาที ลูกคาที่ตอบแบบสอบถามท้ังหมดใหความสําคัญ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01ดานมุมมองคุณภาพ มุมมองคุณคา ภาพลักษณ ความพึงพอใจ การ
รองเรียน และความภักดี 
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 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง โดยเพศที่แตกตางกันสงผลดานมุมมองคุณคา และ
ความพึงพอใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 ดานมุมมองคุณภาพ ภาพลักษณและความภักดสีงผลอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ในดานความคาดหวัง และการ
รองเรียน 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากอายุ 21 – 40 ป โดยอายุที่แตกตางกันสงผลดานการรองเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 ดานความคาดหวัง ภาพลักษณ ความพึงพอใจ และความภักดีสงผลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ในดานมุมมองคุณภาพ และมุมมอง
คุณคา 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีสถานภาพสมรสเปนโสด โดยสถานภาพสมรสที่แตกตางกันสง
สงผลดานมุมมองคุณคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากระดับการศกึษาปริญญาตรี โดยระดับการศึกษาที่แตกตางกันสงผล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.10ดานความคาดหวัง และสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดานมุมมอง
คุณภาพ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน โดยอาชีพที่แตกตางกันสงผลดาน
มมุมองคุณภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  
 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีรายได 0 – 10,000 บาท โดยรายไดที่แตกตางกันสงผล ดาน

ภาพลักษณและความพึงพอใจ และสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ดานมุมมองคุณภาพ มุมมอง

คุณคา และความภักดี 
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4.3 การวิเคราะหตัวแปรจําแนกตามพฤติกรรมของลูกคา 
 ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการซื้อสินคาแตกตางกันตาม ความถี่ในการซื้อสินคา เวลาในการ
เดินทาง ระยะเวลาในการเลือกซื้อสินคา ประเภทสินคา มูลคาซื้อสินคาเฉลี่ย วัตถุประสงคในการซื้อ 
วิธีการชําระเงิน และรูปแบบการซื้อสินคา จากตารางที่ 4.3 พบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความถี่ในการซื้อสินคา 1 – 2 ครั้งตอเดือน โดยความถี่ในการซื้อ
สินคาที่แตกตางกันสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดานมุมมองคุณคา ภาพลักษณ และความพึง
พอใจ และสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.1 ดานความภักดี 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากใชเวลาเดินทางมาซื้อสินคาไมเกิน 30 นาที โดยระยะเวลาในการ
เดินทางมาซื้อสินคาที่แตกตางกันสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดานมุมมองคุณภาพ มุมมองคุณคา 
ภาพลักษณ ความพึงพอใจ การรองเรียน และความภักดี และสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ดาน
ความคาดหวัง 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากใชเวลาในการเลือกซื้อสินคาไมเกิน 30 นาที โดยระยะเวลาในการ
เดินทางมาซื้อสินคาที่แตกตางกันไมสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากซื้อสินคาประเภทปากกา ดินสอ ยางลบ สมุด อุปกรณการเรียน 
อุปกรณสํานักงาน และไมซื้อหนังสือเรียนประเภทการซื้อสินคาที่แตกตางกันสงสงผลอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ดังนี ้
 การซื้อสินคาประเภทปากกา ดินสอ ยางลบทีแ่ตกตางกันสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 0.10 
ดานมุมมองคุณคา และภาพลักษณ สงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิต0ิ.05 ดานความคาดหวัง และมุมมอง
คุณภาพและสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ในดานความพึงพอใจ และความภักดี 
 การซื้อสินคาประเภทสมุดทีแ่ตกตางกันสงผลอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.10 ดานภาพลักษณ 
สงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดานมุมมองคุณภาพ มุมมองคุณคา และความพึงพอใจ และสงผล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ในดานความคาดหวัง และความภักดี 
 การซื้อสินคาประเภทอุปกรณการเรียนที่แตกตางกันสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.10ดานการ
รองเรียน และความภักดีสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05ดานมุมมองคุณภาพ มุมมองคุณคา 
ภาพลักษณ และความพึงพอใจ และสงผลอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.01 ดานความคาดหวัง  
 การซื้อสินคาประเภทอุปกรณสํานักงานที่แตกตางกันสงผลอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.01 ดาน
ความคาดหวัง มุมมองคุณภาพ มุมมองคุณคา ภาพลักษณ ความพึงพอใจ และความภักดี 
 การซื้อสินคาประเภทหนังสือเรียนที่แตกตางกันสงสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดาน 
มุมมองคุณคา และสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ดานความคาดหวัง มุมมองคุณภาพ ภาพลักษณ 
ความพึงพอใจ การรองเรียน และความภักดี 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีมูลคาซื้อสินคาเฉลี่ย 101 – 500 บาทตอครั้ง โดยมูลคาซื้อสินคา
เฉลี่ยตอครั้งที่แตกตางกันสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดานความคาดหวังและสงผลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ดานความภักดี 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากซื้อสินคาเพื่อใชสวนตัว ครอบครัว และธุรกิจหรือหนวยงาน โดย
วัตถุประสงคของการซื้อสินคาที่แตกตางกันสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนี้ 
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 การซื้อสินคาเพ่ือใชสวนตัวที่แตกตางกันสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดานความภักดี และ
สงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ดานความคาดหวัง มุมมองคุณภาพ มุมมองคุณคา ภาพลักษณ และ
ความพึงพอใจ 
 การซื้อสินคาเพ่ือใชในครอบครัวที่แตกตางกันสงผลอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ดานการ
รองเรียน และสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ดานความคาดหวัง มุมมองคุณภาพ มุมมองคุณคา 
ภาพลักษณ ความพึงพอใจ และความภักดี 
 การซื้อสินคาเพ่ือธุรกิจหรือหนวยงาน ท่ีแตกตางกันสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ดาน
ความคาดหวัง มุมมองคณุภาพ มุมมองคุณคา ภาพลักษณ ความพึงพอใจ และความภักดี 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากชําระคาสินคาเงินสด วิธีการชําระคาสินคาที่แตกตางกันสงผลอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนี้ 
 การชําระคาสินคาโดยเงินสดที่แตกตางกันสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 ดานความภักดี
สงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดานความพึงพอใจ และสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ดาน
ความคาดหวัง มุมมองคุณภาพ มุมมองคุณคา และภาพลักษณ  
 การชําระคาสินคาโดยเงินโอนหรือคิวอารโคดที่แตกตางกันสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
ดานการรองเรียน 
 การชําระคาสินคาโดยบัตรเครดิตที่แตกตางกันสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01ดานการ
รองเรียน 
 การชําระคาสินคาโดยสวนราชการที่แตกตางกันสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดานความ
ภักดี และสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ดานการรองเรียน 
 การชําระคาสินคาโดยสวนงานเอกชนที่แตกตางกันสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดาน
ภาพลักษณสงผลอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 มุมมองคุณภาพ มุมมองคุณคา และความพึงพอใจ และ
สงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ดานการรองเรียน และความภักดี 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากใชวิธซีื้อหนารานและนํากลับดวยตนเองวิธีการซื้อและรับสินคาที่
แตกตางกันสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนี้ 
 วิธีซื้อหนารานและนํากลับดวยตนเองท่ีแตกตางกันสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดานการ
รองเรียน และสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ดานความคาดหวัง มุมมองคุณภาพ มุมมองคุณคา 
ภาพลักษณ ความพึงพอใจ และความภักดี 
 วิธีซื้อหนารานและใหทางรานจัดสงที่แตกตางกันสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในดาน
ความคาดหวัง มุมมองคุณภาพ ภาพลักษณ ความพึงพอใจ และสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ดาน
มุมมองคุณคา การรองเรียน และความภักดี 
 สั่งซื้อทางโทรศัพท, แฟกซ และนํากลับดวยตนเองที่แตกตางกันสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 ดานความคาดหวัง และสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ดานมุมมองคุณภาพ มุมมองคุณคา 
ภาพลักษณ ความพึงพอใจ การรองเรียน และความภักดี 
 สั่งซื้อทางโทรศัพท, แฟกซ และใหทางรานจัดสงที่แตกตางกันสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.10 ดานมุมมองคุณภาพ สงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดานความคาดหวัง ภาพลักษณ ความพึง
พอใจ และสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ดานมุมมองคณุคา การรองเรียน และความภักดี 
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 สั่งซื้อทางออนไลนและนํากลับดวยตนเองสั่งซื้อทางออนไลน และนํากลับดวยตนเองที่แตกตาง
กันสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 ดานมุมมองคุณภาพ สงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดาน
ความคาดหวัง มุมมองคุณคา ภาพลักษณ และสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ดานการรองเรียน และ
ความภักดี 
 สั่งซื้อทางออนไลนและใหทางรานจัดสงที่แตกตางกันสงผลอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ดาน
มุมมองคุณภาพ มุมมองคุณคา และสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ดานดานความคาดหวัง การ
รองเรียน และความภักดี 
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4.4 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดสรางแบบจําลองหาคาสหสัมพันธโดยมีกรอบแนวคิดของงานวิจัยประยุกตจาก 

แบบจําลองดัชนีความพึงพอใจของผูบริโภคของอเมริกัน (ACSI) จํานวน 7 องคประกอบจากการวิเคราะห

ตัวแปรทวินาม การวิเคราะหแบบจําลองสมการถดถอยและการวิเคราะหแบบจําลองโพรบิทแบบ

เรียงลําดับ ไดผลลัพธดังนี้ 

ตารางที่ 4.4 การวิเคราะหแบบจําลองสมการถดถอย 

  PQ PV IM CSI CC CL Repurchase 

CE (X1) 0.566*** 0.144**  0.0417    

PQ (X2)  0.681***  0.0875***    

PV (X3)    0.161***    

IM (X4) 0.561***   0.696***   1.051 

CSI (X5)     -0.148** 0.612*** 0.582 

CC (X6)      0.0729*** -0.467*** 

CL (X7)   0.695***    2.890*** 

Constant -0.125*** 0.118*** 0.242*** 0.0223 0.357*** 0.301***   

N 422 422 422 422 422 422 422 

rss 5.862 8.425 10.21 2.067 43.68 8.09  

Log-likelihood 303.6 227 186.5 523.5 -120.2 235.6 -575 

F-test 712 393.6 303.5 866.9 4.08 186.2  

R2 0.773 0.653 0.419 0.893 0.00962 0.47  

Adj. R2 0.772 0.651 0.418 0.892 0.00726 0.468   
        

หมายเหต ุ CE = ความคาดหวัง PQ = มุมมองคุณภาพ PV = มุมมองคุณคา IM = ภาพลักษณ,  

 CSI = ความพึงพอใจ CC = การรองเรียน CL = ความภคัด ีRepurchase = โอกาสกลับมาซื้อซ้ํา 
 * มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.10  ** มีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05  *** มีนัยสําคัญทางสถติ ิ0.01 
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ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดของ ACSI และโอกาสกลับมาซื้อซ้ํา 

หมายเหตุ   * มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.1     ** มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05     *** มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

 

จากตารางท่ี 4.4 และภาพที่ 4.1 ผลการวิจัยพบความสอดคลองกับสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 (H1) ความคาดหวัง (X1) และภาพลักษณ (X4) ของธุรกิจรานเครื่องเขียนมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอมุมมองคุณภาพ: X2ของธุรกิจรานเครื่องเขียน 

ผลการศึกษาพบวาเปนไปตามสมมติฐาน โดยความคาดหวัง (X1) และภาพลักษณ (X4) มี
ความสัมพันธเชิงบวกตอมุมมองคุณภาพ (X2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

สมมติฐานท่ี 2 (H2) ความคาดหวัง (X1) และมุมมองคุณภาพ (X2) ของธุรกิจรานเครื่องเขียน มี
ความสัมพันธเชิงบวกตอมุมมองคุณคา (X3) ของธุรกิจรานเครื่องเขียน 

ผลการศึกษาพบวาเปนไปตามสมมติฐาน โดยความคาดหวัง (X1) และมุมมองคุณภาพ (X2) มี
ความสัมพันธเชิงบวกตอมุมมองคุณคา (X3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 

สมมติฐานท่ี 3 (H3) ความภักดี (X7) ของธุรกิจรานเครื่องเขียนมีความสัมพันธเชิงบวกตอ
ภาพลักษณ (X4) ของธุรกิจรานเครื่องเขียน 

ผลการศึกษาพบวาเปนไปตามสมมติฐาน โดยความภักดี (X7) มีความสัมพันธเชิงบวกตอ
ภาพลักษณ (X4) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
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สมมติฐานที่ 4 (H4) ความคาดหวัง (X1) มุมมองคุณภาพ (X2) มุมมองคุณคา (X3) และ
ภาพลักษณ (X4) ของธุรกิจรานเครื่องเขียนมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจ (X5) ของธุรกิจราน
เครื่องเขียน 

ผลการศึกษาพบวาเปนไปตามสมมติฐาน โดยมุมมองคุณภาพ (X2) มุมมองคุณคา (X3) และ
ภาพลักษณ (X4) มีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจ (X5) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 สวน
ความคาดหวัง (X1) มีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจ (X5) อยางไมมีนัยสําคัญ  

สมมติฐานที่ 5 (H5) ความพึงพอใจ (X5) ของธุรกิจรานเครื่องเขียน มีความสัมพันธเชิงลบตอการ
รองเรียน (X6) ของธุรกิจรานเครื่องเขียน 

ผลการศึกษาพบวาเปนไปตามสมมติฐาน โดยความพึงพอใจ (X5) มีความสัมพันธเชิงลบตอการ
รองเรียน (X6) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

สมมติฐานที่ 6 (H6) ความพึงพอใจ (X5) มีความสัมพันธเชิงบวกตอความภักดี (X7) และการ
รองเรียน (X6) ของธุรกิจรานเครื่องเขียน มีความสัมพันธเชิงลบตอความภักดี (X7) ของธุรกิจรานเครื่อง
เขียน 

ผลการศึกษาพบวาเปนไปตามสมมติฐาน โดยความพึงพอใจ (X5) มีความสัมพันธเชิงบวกตอ
ความภักดี (X7) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  

สวนการรองเรียน (X6) มีความสัมพันธเชิงบวกตอความภักดี (X7) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01 อธิบายไดวา รานคาที และรานคาเอส เปนรานคาขนาดเล็กที่เจาของหรือผูจัดการราน อยูดูแลธุรกิจ
ตลอดเวลาที่เปดทําการ เม่ือลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ และรองเรียนกับธุรกิจ เจาของหรือผูจัดการราน 
ก็ดําเนินการแกไขทันที ทําใหลูกคาไดรับประสบการณการบริการหลังการขาย ทําใหลูกคาที่รองเรียนเกิด
ความประทับใจ ความเชื่อมั่น และเกิดความภัคดีตอรานคา 

สมมติฐานที่ 7 (H7) ภาพลักษณ (X4) ความพึงพอใจ (X5) และความภักดี (X7) ของธุรกิจราน
เครื่องเขียน มีความสัมพันธเชิงบวกตอโอกาสในการกลับมาซื้อซ้ํา (Y) ของธุรกิจรานเครื่องเขียน ขณะที่
การรองเรียน (X6) ของธุรกิจรานเครื่องเขียน มีความสัมพันธเชิงลบตอโอกาสในการกลับมาซื้อซ้ํา (Y) 
ของธุรกิจรานเครื่องเขียน 

ผลการศึกษาพบวาเปนไปตามสมมติฐาน ความภักดี (X7) มีความสัมพันธเชิงบวกตอโอกาสใน
การกลับมาซื้อซ้ํา (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ขณะที่การรองเรียน (X6) ของธุรกิจรานเครื่องเขียน 
มีความสัมพันธเชิงลบตอโอกาสในการกลับมาซื้อซ้ํา (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 สวนภาพลักษณ 
(X4) ความพึงพอใจ (X5) มีความสัมพันธเชิงบวกตอโอกาสในการกลับมาซื้อซ้ํา (Y) อยางไมมีนัยสําคัญ  
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลกระทบตอความคาดหวังและโอกาสกลับมาซื้อซ้ําของธุรกิจรานเครื่อง
เขียนในเขตภาคใตตอนบน กรณีศึกษารานคา เอส และรานคา ที มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เปรียบเทียบ
ความพึงพอใจตอสินคา ของรานคาที และ รานคาเอส (2) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจตอสินคา
ของรานเครื่องเขียนในเขตภาคใตตอนบน และ (3) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอโอกาสการเลือกกลับมาซื้อซ้ํา
ของรานเครื่องเขียนในเขตภาคใตตอนบน 

งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งนําเสนอ
ผลการศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจตอสินคา และปจจัยท่ีสงผลตอโอกาสกลับมาซื้อซ้ํา 
ของธุรกิจรานเครื่องเขียน ผูวิจัยไดแบงการสรุปผลการวิจัย 3 สวน ดังนี ้

1) สรุปผลการวิจัยเก่ียวกับการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสินคา ปจจัยที่สงผลตอความพึง
พอใจตอสินคา และปจจัยที่สงผลตอโอกาสการเลือกกลับมาซื้อซ้ํา 

2) อภิปรายผลการวิจัย 
3) ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในอนาคต และขอจํากัดของการศึกษาวิจัย 

ดังนี้  
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะขอมูลทั่วไปในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 422 คน เปนลูกคา
ของรานคาเอส หรือรานคาที โดยผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะแตกตางกันตามเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษา อาชีพ รายได ความถ่ี ระยะหางของที่อยู เวลาในการใชบริการ ประเภทสินคาที่ใช 
คาใชจายเฉลี่ย จุดประสงคในการใชบริการ การชําระเงิน และชองทางในการรับบริการ ลักษณะที่
แตกตางกันสงผลกระทบตอบางองคประกอบจาก 7 องคประกอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 ผลการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสินคาของรานคาเอส และรานคาทีตามกรอบ
แนวคิดของงานวิจัยประยุกตจาก แบบจําลองดัชนีความพึงพอใจของผูใจบริโภคของอเมริกัน (ACSI) 
จํานวน 7 องคประกอบ พบวาทุกองคประกอบของรานคา เอส และรานคา ที อยูในทิศทางเดียวกัน (จาก
รูป 5.1) โดยคาเฉลี่ยของแตละองคประกอบของรานคา เอส มีคามากกวา รานคา ท ีตามภาพที่ 5.1 ดังนี ้
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ภาพที ่5.1 การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสินคา 7 องคประกอบ 
 
 จากภาพที่ 5.1 การศึกษาวิจัยนี้พบวา ลูกคามีความพึงพอใจตอสินคาของรานคา เอส มากกวา 
รานคา ท ีโดยปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจตอสินคาของธุรกิจรานเครื่องเขียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ในการศึกษาวิจัยนี้ ไดแกมุมมองคุณภาพ มุมมองคุณคา และภาพลักษณ โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
ขณะที่ความคาดหวังเปนปจจัยที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ปจจัยที่สงผลตอโอกาสการเลือกกลับมาซื้อซ้ําของธุรกิจรานเครื่องเขียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 
ในการศึกษาวิจัยนี้ ไดแก การรองเรียน และความภักดี โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ขณะที่ภาพลักษณ 
และความพึงพอใจเปนปจจัยที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 อธิบายไดวาลูกคาของรานคา เอส และรานคา ที ความความคาดหวังไมแตกตางกัน เชน สินคาที่
ตองการ สินคาหลากหลาย ที่ตั้งรานสะดวกในการเดินทาง บริการจัดสง พนักงานบริการ เปนตน และ
เมื่อลูกคาไดรับบริการหรือซื้อสินคาแลว ไดรับประสบการณที่แตกตางกัน สงผลใหเกิดปจจัยที่แตกตางกัน 
6 ดาน คือ ดานมุมมองคุณภาพ มุมมองคุณคา ภาพลักษณความพึงพอใจ การรองเรียน และความภักด ี
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลกระทบตอความคาดหวังและโอกาสกลับมาซื้อซ้ําของธุรกิจรานเครื่อง

เขียน ในเขตภาคใตตอนบน กรณศีกึษารานคา เอส และรานคา ที อภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี ้

1. ดานประชากรศาสตร พบวาความคาดหวังของลูกคาท่ีมีลักษณะแตกตางกันตามเพศ อายุ 

การศึกษา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระหวาง 0.01-0.05จากผลการศึกษาลูกคาสวน

ใหญมีลักษณะ เพศหญิง อายุ 31 ปขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

2. ดานพฤติกรรมการซื้อสินคา พบวาพฤติกรรมของลูกคาสวนใหญ คือ ระยะเวลาเดินทางไม

เกิน 30 นาที กลาวไดวาเปนลูกคาทองถ่ิน ความถ่ีในการซื้อ 1-2 ครั้งตอเดือน ใชเวลาในการเลือกซื้อ

สินคาภายใน 30 นาที สินคาสวนใหญเปน ปากกา ดินสอ ยางลบ สมุด อุปกรณการเรียน และ อุปกรณ

สํานักงาน มูลคาซื้อสินคาเฉลี่ย 101-500 บาทตอครั้ง มีวัตถุประสงคเพื่อใชสวนตัว ใชในครอบครัว 

รวมทั้งใชในหนวยงานหรือธรุกิจ ชําระคาสินคาดวยเงินสดเลือกซื้อสินคา และนํากลับดวยตนเอง 

3. จากเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสินคาของรานคาเอส และรานคาที สอดคลองกับพฤติกรรม

การซื้อสินคา โดยที่รานคาเอสเปนรานคาท่ีมีหลายสาขา ใหบริการเปนระบบ ตั้งอยูบนหางสรรพสินคา

ขนาดกลาง หางจากชุมชน 2 กิโลเมตร เนนสินคาเครื่องเขียนกลุมศิลปะ รานคาทีเปนรานคาทองถ่ิน 

ตั้งอยูกลางชุมชน ใหบริการแบบเปนกันเอง มีสินคาหลายหลาย สําหรับกลุมลูกคานักเรียน สํานักงานและ

ราชการสงผลใหคาเฉลี่ยขององคประกอบที่สงผลตอความพึงพอใจตอสินคาของรานคาเอส นอยกวา 

รานคาที รวมถึงการรองเรียน ดังนั้นจากนโยบายของรานคาที ที่ใหความใสใจและใหความสําคัญกับการ

รองเรียน ถือเปนโอกาสในการจัดการแกไขขอรองเรียน ปญหาหรือขอขัดแยงจากลกูคา เปนการใหบริการ

หลังการขาย สรางใหลูกคาเกิดความประทับใจในการแกไขขอรองเรียน จนทําใหเปลี่ยนเปนความภักด ี

4. ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจตอสินคาของรานเครื่องเขียนในเขตภาคใตตอนบน มีที่มาจาก 

2 สวนหลัก ๆ คือ สวนที่ 1 ไดแก มุมมองคุณภาพ และมุมมองคุณคา กลาวคือคุณภาพและคุณคาของ

สินคา ถือเปนปจจัยสําคัญในการสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนกับลูกคา และ สวนที่ 2 คือ ความพึงพอใจ 

ซึ่งสงผลกระทบตอการลดการรองเรียน และเพ่ิมความภักด ีซึ่งจะสงผลตอปจจัยอ่ืน ๆ และสงผลตอเนื่อง

ใหความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 

5. ศึกษาปจจัยที่สงผลตอโอกาสการเลือกกลับมาซื้อซ้ําของรานเครื่องเขียนในเขตภาคใตตอนบน 

มีปจจัยสนับสนุนหลัก คือ ความภักดขีองลูกคาสงผลใหเกิดการกลับมาซื้อซ้ํา และขยายผลทําใหบุคคลอ่ืน

มาซื้อ เปนการขยายฐานลูกคาเพ่ิมข้ึน ขณะที่ปจจัยการรองเรียนสงผลกระทบใหลดโอกาสการกลับมาซื้อ

ซ้ํา แตเมื่อการรองเรียนไดรับการตอบรับและแกไข จนกระทั่งประทับใจทําเกิดความภัคดี ดั้งนั้นในธุรกิจนี้

จึงควรสรางชองทางใหลูกคารองเรียนไดสะดวกรวดเร็ว และมีเจาหนาที่ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการขอ

รองเรียน เพ่ือเปลี่ยนจากขอรองเรียนใหเกิดเปนความประทับในใจการใสใจลูกคา เพิ่มประสิทธิภาพใน

การแกไขบัญหาใหลูกคา กระทั่งสงผลใหลูกคาประทับใจ จนเปลี่ยนเปนความภักดี  
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5.3 ขอเสนอแนะ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

  ผลการศึกษา ปจจัยที่สงผลกระทบตอความคาดหวังและโอกาสกลับมาซื้อซ้ําของธุรกิจ

รานเครื่องเขียนในเขตภาคใตตอนบนกรณีศึกษารานคา เอส และรานคา ที พบวา ธุรกิจเครื่องเขียน เปน

ธุรกิจที่มีความหลากหลายของประเภทสินคา กลุมลูกคา ซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน ดังนั้นผู

ประกอบตองชัดเจนในประเภทสินคาหลัก และกลุมลูกคาเปาหมาย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. สรางความพึงพอใจตอสินคาและบริการ เนื่องจากธุรกิจเครื่องเขียน มีสินคาท่ี

หลากหลาย ท้ังในสินคาชนิดเดียวกัน เชน ปากกาลูกลื่น มีหลายสี มีเสนหลายขนาด ฯ สินคากลุม

เดียวกัน เชน อุปกรณการเรียน ดินสอ ปากกา ยางลบ บรรทับ น้ํายาลบคําผิด ฯ ทําใหมีโอกาสในการ

เพิ่มยอดขาย ดังนั้นการกําหนดประเภทสินคาหลักของธุรกิจจึงมีความจําเปน เพ่ือลดปริมาณความ

หลากหลายของสินคา ใหอยูในขอบเขตที่ตองการ ซึ่งสงผลใหลูกคามีทางเลือกที่เพียงพอ ไมมากไป เพ่ือ

สรางใหลูกคาไดรับการตอบสนองความคาดหวัง ประสบการณดานมุมมองคุณภาพ และ มุมมองคุณคา 

สงผลใหเกิดความพึงพอใจตอสินคาและบริการของธุรกิจ 

2. สรางชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหวางลูกคา และธุรกิจ เนื่องจากลักณะ

ของธุรกิจที่มี สินคาหลากหลาย และครอบคลุมลูกคาหลายกลุม สงผลใหลูกคาบางสวนไดรับสินคา และ

บริการท่ีไมตรงกับความคาดหวัง ซึ่งสงผลใหเกิดการรองเรียน ดังนั้นการสรางชองทางการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพจะกระตุนใหลูกคารองเรียนโดยตรงกับธุรกิจ และสรางโอกาสใหธุรกิจสามารถแกไขปญหา

ใหลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางความประทับใจ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนจากการรองเรียนเปนความ

ภักดี เปนการเพ่ิมโอกาสในการกลับมาซื้อซ้ํา 

 

 5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

  การวิจัยครั้งนี้ไดเลือกสุมตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 

Sampling) ทางออนไลน ทําใหกลุมลูกคาสวนใหญเปนกลุมลูกคาซื้อปลีก ในการศึกษาครั้งตอไปอาจมี

การสุมตัวอยางเฉพาะเจาะจงไปยังกลุมลูกคาเฉพาะ เชน นักเรียน พนักงานเอกชน หรือขาราชการ เปน

ตน เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอโอกาสกลับมาซื้อซ้ําของลูกคาแตละกลุม เพ่ือขยายฐานลูกคาใน

อนาคต 

 

 5.3.3 ขอจํากัดของการศึกษาวิจัย 

  1. ผูวิจัยใชแบบสอบถามออนไลนในการเก็บขอมูล ทําใหการกระจายของประชากรแต

ละกลุมมีสัดสวนไมเทากัน 



45 
 

 
 

  2. ผูวิจัยศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความคาดหวังและโอกาสกลับมาซื้อซ้ําของธุรกิจ

รานเครื่องเขียนเปนการศึกษาความแตกตางของปจจัยตามองคประกอบ 7 ดานเทานั้น 
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ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 
 

สวนที่ 1 จาก 2 

ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอ รานไทยสงวนเครื่องเขียนและรานสมใจ ในพื้นที่อําเภอหัว

หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธตอการกลับมาใชซ้ํา 

แบบสอบถาม 

เรื่อง  ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ รานไทยสงวนเครื่องเขียน และรานสมใจ ในพ้ืนที่อําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธตอการกลับมาใชซ้ํา 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามนี้สรางข้ึนเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลความรูสึกความคิดเห็นของทานเก่ียวกับการศึกษา

ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานไทยสงวนเครื่องเขียนและรานสมใจ ในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธตอการกลับมาใชซ้ํา เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการทําวิจัยในการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดยในสวนของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 

ตอน 

 แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ  

 ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2   พฤติกรรมของการใชสินคาและบริการ 

 ตอนที่ 3   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาและบริการของบริษัท 

สวนที่ 2 จาก 2 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการทําวิจัยในการศกึษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

กรณีท่ีทานเคยซื้อสินคาและบริการจากทั้ง 2 รานคา โปรดทําแบบสอบถามนี้ 2 ครั้ง 

1. รานที่ทานเลือกประเมินความพึงพอใจ 

o 1. รานไทยสงวนเครื่องเขียน (บริษัท เปยมสุข โฮลดิ้ง จํากัด)  
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o 2. รานสมใจ มารเก็ตวิลเลจ หัวหิน 

2.  เพศ 

o 1. ชาย 

o 2. หญิง 

3.  อาย ุ

o 1. ไมเกิน 20ป 

o 2. 21 - 30 ป 

o 3. 31 - 40 ป 

o 4. 41 ปขึ้นไป 

4.  สถานภาพการสมรส      

o 1. โสด 

o 2. สมรส 

o 3. อื่น ๆ  

5.  กําลังศกึษาหรือจบการศึกษา 

o 1. นอยกวาปริญญาตรี 

o 2. ระดับปริญญาตรี 

o 4. ระดับสูงกวาปริญญาตรี 

6.  อาชีพ 

o 1. นิสิต / นักศึกษา 

o 2. รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 

o 3. พนักงานบริษัทเอกชน 

o 4. ธุรกิจสวนตัว 

o 5. อื่น ๆ  

7.  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

o 1. รายไดไมเกิน 10,000 บาท 

o 2. 10,001 – 15,000 บาท 

o 3. 15,001 – 20,000 บาท 
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o 4. 20,001 – 25,000 บาท 

o 5. 25,001 - 30,000 บาท 

o 6. 30,001 บาทขึ้นไป 

ตอนที่ 2 พฤตกิรรมของผูบริโภค 

1. ทานซื้อสินคาและบริการมากนอยเพียงใด 

o 1. นอยกวา 1 ครั้งตอเดือน 

o 2. ประมาณ 1-2 ครั้งตอเดือน 

o 3. มากกวา 2 ครั้งตอเดือน 

2. ทานอยูอาศัย, เรียน หรือทํางาน ใกลรานคาหรือไม 

o 1. ใกลรานคา เดินทางภายใน 30นาที 

o 2. ไกลจากรานคา เดินทางเกิน 30นาที 

3. ทานใชเวลาในการเลือกซื้อสินคามากนอยเพียงใด 

o 1. นอยกวา 30 นาที 

o 2. 30 นาที ขึ้นไป 

4. ทานใชสินคาและบริการใดบาง 

 1. ซื้อ 2. ไมซื้อ 
1. ปากกา ดินสอ ยางลบ   
2. สมุด   
3. อุปกรณการเรียน   
4. อุปกรณสํานักงาน   
5. หนังสือเรียน   

 

5. คาใชจายโดยเฉลี่ยที่ทานใชซื้อสินคาและบริการในราน 

o 1. นอยกวา 100 บาท 

o 2.  101-500 บาท 

o 3. 500-1,000 บาท 

o 4. มากกวา 1,000 บาท 
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6.จุดประสงคที่ทานใชสินคาและบริการ 

 1. ซื้อ 2. ไมซื้อ 
1. เพ่ือใชสวนตัว   
2. เพ่ือใชในครอบครัว   
3. เพ่ือใชในธุรกิจ หรือในหนวยงาน   

 

7. ทานชําระคาสินคาและบริการ โดย 

 1. ซื้อ 2. ไมซื้อ 
1. เงินสด   
2. เงินโอน QR code   
3. บัตรเครดิต   
4. จายโดยสวนงานราชการ   
5. จายโดยสวนงานเอกชน   

 

8.ทานซื้อสินคาและบริการผานชองทางใด 

 1. ซื้อ 2. ไมซื้อ 
1. ซื้อหนาราน และนํากลับดวยตนเอง   
2. ซื้อหนาราน และใหทางรานจัดสง   
3. สั่งซื้อทางโทรศัพท, แฟกซ และนํากลับดวยตนเอง   
4. สั่งซื้อทางโทรศัพท, แฟกซ และใหทางรานจัดสง   
5. สั่งซื้อทางออนไลน และนํากลับดวยตนเอง   
6. สั่งซื้อทางออนไลน และใหทางรานจัดสง   

 

ตอนที่ 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของทานที่มีตอสินคาและบริการ 

  ระดับความคิดเห็น 5  หมายถึง   เห็นดวยอยางยิ่ง 

  ระดับความคิดเห็น       4   หมายถึง   เห็นดวย 

  ระดับความคิดเห็น       3   หมายถึง   ไมแสดงความคดิเห็น 

ระดับความคิดเห็น       2  หมายถึง   ไมเห็นดวย 

  ระดับความคิดเห็น       1  หมายถึง   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 

1. ทานคาดหวังตอสินคาและบริการในระดับใด  
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 5 4 3 2 1 
1.1 มีสินคาที่ตองการ      
1.2 มีสินคาหลากหลาย      
1.3 ที่ตั้งรานสะดวกในการเดินทาง      
1.4  มีบริการจัดสง      
1.5 พนักงานบริการ      

 

2. มุมมองของทานที่มีตอคุณภาพของสินคาและบริการ 

 5 4 3 2 1 
2.1  สินคามีคุณภาพดี      
2.2  สินคามีคุณภาพเหมาะสม      
2.3 บริการดี, เปนมิตร      
2.4 บริการตรงตามความตองการ      

 

3. คุณคาของสินคาและบริการที่ทานไดรับอยูในระดับใด 

 5 4 3 2 1 
3.1  ราคาของสินคามีความเหมาะสม      
3.2 สินคาที่ไดรับคุมคากับเงินท่ีจายไป      
3.3 บริการที่ไดรับคุมคากับเงินท่ีจายไป      

 

4. ภาพลักษณของสินคาและบริการที่ทานไดรับอยูในระดับใด 

 5 4 3 2 1 
4.1 ไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ      
4.2 ไดผลิตภัณฑท่ีมีรูปแบบทันสมัย      
4.3 ไดผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับราคา      
4.4 บริการสุภาพ      

 

5. ความพึงพอใจที่ทานไดรับจากการสินคาและบริการอยูในระดับใด 
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 5 4 3 2 1 
5.1 สินคาคุณภาพดี      
5.2 ราคาเหมาะสมกับคณุภาพ      
5.3 บริการรวดเร็วทันใจ      
5.4 โดยรวมทานพึงพอใจกับสินคาและ
บริการ 

     

 

6. หากทานเคยมีปญหาที่ไมพอใจกับสินคาและบริการและเคยหรือมีโอกาสในการ 

 5 4 3 2 1 
6.1 รองเรียนปญหาไปยังบริษัท      
6.2 บอกปญหาใหกับคนที่ทานรูจัก      
6.3 บอกปญหาในสื่อสังคมออนไลน      

 

7. ทานมีความภักดีในสินคาหรือบริการของราน ในระดับใด 

 5 4 3 2 1 
7.1 ทานจะบอกตอสิ่งด ีๆ ที่ทานไดรับจาก
การใชสินคาและบริการไปยังคนที่ทานรูจัก 

     

7.2 ทานจะยังคงเลือกใชสินคาและบริการ
ของบริษัทตอไปในอนาคต 

     

 

8. ทานมีโอกาสในการกลับมาใชบริการซ้ํา 

 5 4 3 2 1 
0. ไมกลับมาใชซ้ําแน ๆ 0%      
1. นอยมาก 1 - 20%      
2. นอย 21 - 40%      
3. ปานกลาง 41 - 60%      
4. มาก 61 - 80%      
5. มาก ๆ 81 - 99%      
6. กลับมาใชซ้ําแนนอน 100%      
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