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บทคัดยอ 
 

ชื่องานวิจัย การสํารวจความพึงพอใจที่มีตอราน AT.C. ซุปเปอรมารท ของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ   

ชื่อผูวิจัย นางสาวดวงฤทัย     ผาสี 

ปการศึกษา 2562 
 

การสํารวจความพึงพอใจที่มีตอราน AT.C ซุปเปอรมารทของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอราน 

AT.C ซุปเปอรมารทของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยี 

อรรถวิทยพณิชยการ ที่ใชบริการซุปเปอรมารทของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 

100 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย  ระยะเวลาในการดําเนินงานต้ังแต ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ 

2563 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชสถิติ

วิเคราะห คือ จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา  

ความพึงพอใจที่มีตอราน AT.C  ซุปเปอรมารทของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย           

พณิชยการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอจากคาเฉลี่ย  พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ความพึงพอใจตอการจัดวางสินคา อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจใน

ความสะอาดภายในราน  อยูในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ความพึงพอใจตอการดูแล

เอาใจใสของพนักงานขายอยูในระดับมาก  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การวิจัยเร่ือง การสํารวจความพึงพอใจที่มีตอราน AT.C. ซุปเปอรมารท ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาของอาจารยกันตชาติ  

เมธาโชติมณีกุล ตลอดจนไดตรวจทานแกไขขอบกพรองพรอมทั้งอธิบายขอสงสัยตางๆ เพื่อให

ผูวิจัยมีความเขาใจในขั้นตอนและเน้ือหาวิจัยมากขึ้น จนการศึกษาฉบับน้ีเสร็จสมบูรณไปไดดวยดี  

 ขอขอบคุณกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 100 คน ที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 
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                                                    บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การคาปลีก มีความสําคัญยิ่งตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังน้ันระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

จึงมีกิจการธุรกิจประเภทคาปลีกอยูมาก ซึ่งธุรกิจคาปลีกของประเทศไทยในชวงที่ผานมามีการขยายตัวอยาง

รวดเร็วและตอเน่ืองเพราะธุรกิจคาปลีกเปนธุรกิจคาปลีกที่มีอัตราการขยายตัวควบคูกับการขยายตัวของ

เศรษฐกิจ การกระจายตัวของชุมชนและที่พักอาศัย และธุรกิจคาปลีกยังมีการปรับตัวใหสอดคลองกับ

พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมธุรกิจคาปลีกเปนเพียงการคาขนาดเล็ก ไดพัฒนามากขึ้น

จนมีขนาดใหญขึ้นและเร่ิมมีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงจับจายสินคาและบริการที่สะดวกสบายทันสมัย 

การที่ธุรกิจน้ีเขามาเปนสวนหน่ึงในชีวิตของสังคมปจจุบันทําใหมีจํานวนผูประกอบการเพิ่มมากขึ้น

ตามลําดับ สงผลใหสถานการณการแขงขันธุรกิจคาปลีกทวีความรุนแรงขึ้นเร่ือย ๆ โดยเฉพาะในยุคการ

แขงขันเสรี ปจจุบันจากขอตกลง AFTA (ASEAN Free Trade Agreement) หรือ WTO (World Trade 

Organization) ทําใหเกิดระบบการคาเสรีทั่วโลกซึ่งเปดโอกาสใหบรรดาผูคาปลีกจากตางประเทศ เขามาเปด

ตลาดในประเทศไทยอยางเสรี ดังน้ันผูประกอบการคาปลีกตองประสบกับภาวะแขงขันที่สูงขึ้นกวาเดิมซึ่ง

แขงขันกันเฉพาะผูประกอบการในประเทศเทาน้ัน ประกอบกับการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและการ

ติดตอสื่อสารที่รวดเร็ว อีกทั้งการขนสงที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ทําใหผูบริโภคซื้อสินคาไดรวดเร็วรวมถึงมี

ชองทางในการเลือกซื้อสินคามากกวาเดิม ดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ผูบริโภคเกิดความ

เคยชินตอความสะดวกสบายในพัฒนาการดานบริการ ปจจัยเหลาน้ีลวนมีสวนสนับสนุนใหธุรกิจการคาปลีก

ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น          

 จากการบริโภคภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการของนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการไดจัดต้ังราน AT.C ซุปเปอรมารท ซึ่งเปนรานสะดวกซื้อภายในโรงเรียน จากผูวิจัย

ตองการเขาใจถึงความตองการของผูบริโภคหรือนักศึกษา แสวงหากลยุทธใหมๆรวมถึงเทคนิคการตลาดเพื่อ

สรางความสัมพันธอันดีตอนักศึกษา ดังน้ันจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาเร่ืองการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอ

ราน AT.C ซุปเปอรมารทของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2562

วามีปจจัยอะไรบางที่จะตองเขาไปปรับปรุงแกไขและพัฒนา อยางเชน สถานที่ต้ัง ลักษณะของสินคา                 

การใหบริการและการแตงกายของพนักงานภายในรานคา รวมถึงอุปกรณอํานวยความสะดวก เพื่อนํา

ผลการวิจัยในคร้ังน้ีไปทําการปรับปรุงแกไขใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอราน AT.C ซุปเปอรมารทของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย            

พณิชยการ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากร คือ นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 2,824 คน (ขอมูลจาก

สํานักทะเบียนและวัดผล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 

 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่ใชบริการซุปเปอร                   

มารทของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 100 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย                       

ระยะเวลาในการดําเนินงานต้ังแต ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ 2563 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1.  นักศึกษา หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

2.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ประกอบดวย สถานที่ต้ัง การจัดวางสินคา จํานวนของสินคา ราคาสินคา คุณภาพของสินคา การใหบริการ 

และ การแตงกายของพนักงาน รวมทั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ไดทราบถึงความพึงพอใจที่มีตอราน AT.C ซุปเปอรมารทของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ 

2. ใชเปนขอมูลที่นําไปปรับปรุงแกไขในการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

   ตัวแปรตน          ตัวแปรตาม 

 
 
 

 

 

 

 

ขอมูลสวนตัวของ 

ผูตอบแบบสอบถาม 

 

 

ความพึงพอใจท่ีมีตอ                                   

ราน AT.C ซุปเปอรมารท 
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บทที ่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษา เร่ือง การสํารวจความพึงพอใจที่มีตอราน AT.C. ซุปเปอรมารทของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2562 มีแนวคิด ทฤษฏี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

ดังน้ี 
 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคา 

สิ่งที่ธุรกิจนํามาเสนอทั้งหลายจะมีผลกระทบตอความพึงพอใจของลูกคาและการกลับมาซื้อซ้ําไม

มากก็นอยโดยลูกคาจะซื้อสินคาจากกิจการที่นําเสนอคุณคาสูงสุดที่เขารับรูได ซึ่งคุณคาที่ลูกคารับรู 

หมายถึงคุณคาที่เกิดจากผลตางระหวางผลประโยชนโดยรวมของคุณคาทั้งหมดกับตนทุนทั้งหมด หมายถึง

คุณคาที่เปนผลประโยชนโดยรวมทั้งหมดที่ลูกคาคาดหวังจากการใชสินคาและบริการ ไมวาจะเปนคุณคาเชิง

เศรษฐกิจ เชิงหนาที่ และคุณคาเชิงจิตวิทยา สวนตนทุนทั้งหมดที่ลูกคาจายไป หมายถึงตนทุนที่ลูกคาคาดวา

จะตองจายเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาและบริการน้ัน 

 มนุษยมีความแตกตางกันในแตละบุคคล ทั้งดานรางกาย ความคิด ความตองการ ในเร่ืองตาง ๆ สิ่งที่

บุคคลหน่ึงชอบหรือพึงพอใจ อาจจะเปนสิ่งที่อีกบุคคลหน่ึงไมชอบหรือไมพึงพอใจก็เปนได ความชอบ 

ความพึงพอใจ ความไมชอบ หรือความไมพึงพอใจน้ัน เปนเร่ืองของความคิดเห็น เปนทัศนคติที่แตละบุคคล

จะพึงรูสึกกับสิ่งที่มากระทบกับตนเอง แอลเดอรเฟอร  กลาวไววา บุคคลจะมีความพึงพอใจก็ตอเมื่อความ

ตองการดังตอไปน้ีไดรับการตอบสนอง 

1. ความตองการดานวัตถุ เชน อาหาร นํ้า เงิน  คาจาง ผลประโยชนเกื้อกูล และสภาพแวดลอม  

การทํางานที่ดีกวา 

2. ความตองการที่จะมีความสัมพันธใกลชิดกับเพื่อนรวมงาน 

3. ความตองการความเจริญกาวหนาในอาชีพ 

ความพึงพอใจในความหมายของ วรูม (Vroom. 1964 : 99) หมายถึง ทัศนคติในทางบวก ในทาง

ตรงกันขาม ความไมพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติในทางลบที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน หรือ            

เมื่อไดปฏิบัติไปแลว 

ความพึงพอใจของลูกคา  คือระดับความรูสึกของบุคคลที่เปนผลจากการเปรียบเทียบการทํางานของ

ผลิตภัณฑตามที่เห็นหรือเขาใจกับความคาดหวังของบุคคล ดังน้ัน ระดับของความพึงพอใจจึงเปนฟงกชั่น

ของความแตกตางระหวางผลการทํางาน (ผล) ที่มองเห็นหรือเขาใจ และความคาดหวัง สามารถแบงออกเปน 

3 ระดับ กลาวคือหากการทํางานของขอเสนอ (หรือผลิตภัณฑ) ไมตรงกับความคาดหวัง ลูกคายอมเกิดความ
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ไมพอใจ หากการทํางานของขอเสนอ (หรือผลิตภัณฑ) ตรงกับความคาดหวัง ลูกคายอมพอใจ แตถาเกินกวา

ความคาดหวังลูกคาก็ยิ่งพอใจมากขึ้นไปอีก 

ความพึงพอใจของลูกคา เปนระดับความรูสึกของลูกคาที่มีผลจากการเปรียบเทียบระหวาง

ผลประโยชนจากคุณสมบัติผลิตภัณฑ หรือการทํางานของผลิตภัณฑ กับการคาดหวังของลูกคา ซึ่งการวัด

ความพึงพอใจของลูกคามีแนวทาง ดังน้ี        

 1.  ระบบการติเตียนและใหคําแนะนํา เปนการหาขอมูลทัศนคติของลูกคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ

การทํางานของบริษัท          

 2.  การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา จะใชการวิจัยตลาด เปนการออกแบบสอบถามเพื่อคนหา

ความพึงพอใจของลูกคา โดยการใหคะแนนความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑ หรือบริการ 

 3.  การเลือกซื้อโดยกลุมที่เปนเปาหมาย เปนการเชิญบุคคลที่คาดวาจะเปนผูซื้อที่มีศักยภาพให

วิเคราะหจุดแข็งและจุดออนในการซื้อสินคาของบริษัทและคูแขงขัน 

 4.  การวิเคราะหถึงลูกคาที่สูญเสียไป จะวิเคราะหหรือสัมภาษณลูกคาเดิมที่เปลี่ยนไปใชตราสินคา

อ่ืน 

 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 

พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึงการแสดงออกของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใชสินคา

และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลตอการแสดงออกคําวาพฤติกรรม

ผูบริโภค ไดมีผูใหความหมายไวตาง ๆ กันในหลายทรรศนะ ดังน้ี 

 1.  อีเกิ้ล แบคล แวล และไมนารด ไดใหความหมายไววา (Engle, Blackwell & Paul. 1990 : 5 ) 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาซึ่งการบริโภค และ

การจับจายซึ่งสินคาและบริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นกอนและหลังการกระทําดังกลาว 

 2.  สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา (America Marketing Association : AMA) ไดใหความหมาย

ไววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําซึ่งสงผลตอกันและกันตลอดเวลาของความรูความเขาใจ

พฤติกรรมและเหตุการณภายใตสิ่งแวดลอมที่มนุษยไดกระทําขึ้นในเร่ืองของการแลกเปลี่ยนสําหรับ          

การดําเนินชีวิตมนุษย 

 3.  ลอนดอน และบิตตา (London & Bitta. 1990 : 5) ไดใหความหมายไววาพฤติกรรมผูบริโภค 

หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของเมื่อมีการประเมินการไดมา 

การใช หรือการจับจายใชสอย ซึ่งสินคาและบริการ 

 4.  ชิฟฟแมน และแคนุก (Schiffman & Kanuk. 1994 : 5) ไดใหความหมายไววาพฤติกรรมผูบริโภค 

หมายถึงพฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกในการแสวงหาสําหรับการซื้อ การใช การประเมินและการจับจาย

ใชสอย ซึ่งสินคาและบริการที่เขาคาดหวังวาจะทําใหความตองการของเขาที่ไดรับความพึงพอใจ 
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 5.  โซโลมอน ไดใหความหมายไววาพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการตาง ๆ 

ที่บุคคลหรือกลุมบุคคลเขาไปเกี่ยวของ เพื่อทําการเลือกสรรการซื้อ การใช หรือการบริโภค อันเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ บริการ ความคิด หรือประสบการณ เพื่อสนองความตองการและความปรารถนาตาง ๆ ใหไดรับ

ความพอใจ 

 กระบวนการพฤติกรรมผูบริโภค 

 1. ปจจัยทางวัฒนธรรม เปนปจจัยขั้นพื้นฐานที่สุดในการกําหนดความตองการและพฤติกรรมของ

มนุษย เชน การศึกษา ความเชื่อ ยังรวมถึงพฤติกรรมสวนใหญที่ไดรับการยอมรับภายในสังคมใดสังคมหน่ึง

โดยเฉพาะ ลักษณะชั้นทางสังคม ประกอบดวย 6 ระดับ คือ 

 ขั้นที่ 1   Upper-Upper Class ประกอบดวยผูที่มีชื่อเสียงเกาแกเกิดมาบนกองเงินกองทอง 

 ขั้นที่ 2   Lower-Upper Class เปนชั้นของคนรวยหนาใหมบุคคลเหลาน้ีเปนผูยิ่งใหญในวงการ

บริหาร เปนผูที่มีรายไดสูงสุดในจํานวนชั้นทั้งหมด จัดอยูในระดับมหาเศรษฐี 

 ขั้นที่ 3   Upper-Middle Class ประกอบดวยชายหญิงที่ประสบความสําเร็จในวิชาอ่ืน ๆ สมาชิกชั้นน้ี

สวนมากจบปริญญาจากมหาวิทยาลัย กลุมน้ีเรียกกันวาเปนตาเปนสมองของสังคม 

 ขั้นที่ 4   Lower-Middle Class เปนพวกที่เรียกวาคนโดยเฉลี่ย ประกอบดวยพวกที่ไมใชฝายบริหาร 

เจาของธุรกิจขนาดเล็ก พวกทํางานน่ังโตะระดับตํ่า 

 ขั้นที่ 5   Upper-Lower Class เปนพวกจน แตซื่อสัตย ไดแกชนชั้นทํางานเปนชั้นที่ใหญที่สุดในชั้น

ทางสังคม 

 ชั้นที่ 6   Lower-Lower Class ประกอบดวยคนงานที่ไมมีความชํานาญ กลุมชาวนาที่ไมมีที่ดินเปน

ของตนเอง 

 2.  ปจจัยทางสังคม เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ซึ่ง

ประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซื้อ 

    2.1  กลุมอางอิง หมายถึง กลุมใด ๆ ที่มีการเกี่ยวของกัน ระหวางคนในกลุมแบงเปน 2 ระดับ คือ 

  2.1.1   กลุมปฐมภูมิ ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท มักมีขอจํากัดในเร่ืองอาชีพระดับชั้นทาง

สังคม และชวงอายุ 

  2.1.2   กลุมทุติยภูมิ เปนกลุมทางสังคมที่มีความสัมพันธแบบตัวตอตัว แตไมบอย มีความ

เหนียวแนนนอยกวากลุมปฐมภูมิ  ครอบครัวเปนสถาบันที่ทําการซื้อเพื่อการบริโภคที่สําคัญที่สุด นักการ

ตลาดจะพิจารณาครอบครัวมากกวาพิจารณาเปนรายบุคคล และ บทบาททางสถานะ บุคคลที่จะเกี่ยวของกับ

หลายกลุม เชน ครอบครัว กลุมอางอิง ทําใหบุคคลมีบทบาทและสถานภาพที่แตกตางกันในแตละกลุม 

 3.  ปจจัยสวนบุคคล การตัดสินใจของผูซื้อมักไดรับอิทธิพลจากคุณสมบัติสวนบุคคลตาง ๆ เชน 

อายุ อาชีพ สภาวการณทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดําเนินชีวิต วัฎจักรชีวิต  ครอบครัว 
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 4.  ปจจัยทางจิตวิทยา การเลือกซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งจัดปจจัยในตัว

ผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและใชสินคา ปจจัยทางจิตวิทยา ประกอบดวย การจูงใจ การรับรู 

ความเชื่อและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 

 ประเภทของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมที่แตกตางกันตามประเภทของสินคา การซื้อ

แปรงสีฟนกับรถยนตที่แตกตางกัน โดยปกติการตัดสินใจที่มีความสลับซับซอนมากมักเกี่ยวของกับ

ผูรวมงาน ในการซื้อมากรายขึ้นและมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น มีดังน้ี 

 1.  พฤติกรรมการซื้อที่มีความสลับซับซอน ผูบริโภคใชพฤติกรรมแบบน้ีเมื่อเขาทุมเทความพยายาม

สูง (ดําเนินการตามขั้นตอนของการตัดสินใจหลายขั้น) ในการซื้อและมีความรับรูแตกตางที่สําคัญระหวาง

ตราตาง ๆ สถานการณเชนน้ีเกิดขึ้นเมื่อราคาสินคาแพง สินคาเกี่ยวของกับการเสี่ยงภัย สินคาที่ซื้อไม

บอยคร้ังนักและสินคาที่เกี่ยวของกับการแสดงออกของตัวผูใช นักการตลาดของสินคาที่ตองใชความ

พยายามสูง ตองเขาใจพฤติกรรมการเก็บรวบรวมขาวสารและการประเมินสินคาของผูบริโภคที่ตองทุมเท

ความพยายามสูง ทั้งในเร่ืองของลักษณะสินคาความสําคัญของลักษณะดังกลาว นักการตลาดตองแยกให

ความแตกตางของลักษณะของตราน้ีโดยอธิบายในสื่อตาง ๆ และตองจูงใจพนักงานและผูที่ลูกคาคุนเคยเพื่อ

กออิทธิพลการเลือกคร้ังสุดทาย 

 2.  พฤติกรรมการซื้อเพื่อลดความสงสัย หลังจากซื้อผูบริโภคอาจมีความสงสัยหลังการซื้อซึ่งจะทํา

ใหเกิดความกังวลหรือไมสบายใจหลังการขายขึ้น ถาเขาเกิดไปพบเห็นขอบกพรองของผามานที่เขาซื้อมา

หรือเกิดไปไดยินสิ่งตาง ๆ ในทางที่ดีของตรายี่หอที่เขาไมซื้อ เพื่อจัดการลดความสงสัยหลังจากซื้อดังกลาว

นักการตลาดจะตองจัดใหมีการสื่อสารหลังการขายเพื่อเปนการใหหลักฐานและขอสนับสนุนความถูกตอง

ในการเลือกซื้อของผูบริโภคซึ่งก็จะชวยใหผูซื้อรูสึกดีกับการเลือกซื้อดังกลาว 

 3.  พฤติกรรมการซื้อที่ติดเปนนิสัย เกิดขึ้นในสภาวการณที่ผูบริโภคมีการทุมเทความพยายามนอย

และความแตกตางระหวางตรายี่หอมีนอย เชน การซื้อนํ้าปลา สินคาประเภทน้ีผูบริโภคทุมเทความพยายาม

นอย เพียงแตไปที่รานใกลบานก็จะเห็นตราที่ตองการ ถาเขาจะซื้อตราเดิมก็เปนเพราะนิสัย ไมใชเพราะเขามี

ความซื่อสัตยตอตรายี่หอสูง ผูบริโภคมักจะทุมเทความพยายามตํ่ากับสินคาที่ราคาตํ่าและมักจะซื้อบอยมาก 

 4.  พฤติกรรมการซื้อโดยการแสวงหาความหลากหลาย ผูบริโภคกอพฤติกรรมแบบน้ีใน

สถานการณที่มีการทุมเทความพยายามตํ่าแตความแตกตางของตรายี่หอเขารับรูไดดีมาก ในกรณีเชนน้ี

ผูบริโภคมักจะเปลี่ยนตรายี่หอ เชน เมื่อผูบริโภคซื้อช็อกโกแลต ผูบริโภคจะมีความเชื่อบางอยาง เลือก

ช็อกโกแลตโดยไมตองประเมินมาก จากน้ันก็ประเมินตรายี่หอระหวางที่มีการบริโภค แตคร้ังตอไปผูบริโภค

อาจซื้อตราอ่ืนเพราะเมื่อตราเดิมหมดหรือตองการตราแปลก ๆ จึงเกิดการเปลี่ยนตรายี่หอเกิดขึ้น เพราะความ

ตองการหลากหลายมากกวาเพราะความไมพอใจ 

 จากความหมายทั้งหมดที่กลาวมา พอสรุปเปนความคิดรวบยอดไดวา พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง

พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจในการใหไดมาซึ่งการบริโภค และการจับจายซึ่ง

สินคาและบริการ ที่เขาคาดหวังวาจะทําใหความตองการและความปรารถนาตาง ๆ ไดรับความพอใจ 
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แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ 

 การศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริการมีประเด็นที่สําคัญ ไดแก ความหมายของ

การบริการ ลักษณะเฉพาะของการบริการ ความสําคัญของการบริการ จําแนกระดับของการบริการ โดยมี

รายละเอียดในแตละประเด็นดังตอไปน้ี 

 คอตเลอร (Kotler. 1997 : 167) ไดใหคําจํากัดความของการบริการไววา การบริการ หมายถึง 

กิจกรรม หรือประโยชนเชิงนามธรรมซึ่งฝายหน่ึงไดเสนอเพื่อขายใหกับอีกฝาย โดยผูรับบริการไมได

ครอบครองบริการน้ัน ๆ อยางเปนรูปธรรม กระบวนการใหบริการอาจจะควบคูไปกับการจําหนาย

ผลิตภัณฑหรือไมก็ได การบริการจึงเปรียบเสมือนผลิตภัณฑที่เปนนามธรรม ซึ่งไมสามารถจับตองได

เหมือนสินคาทั่วๆไป ดังน้ันการบริการจะเกี่ยวของกับการเสนอขาย การปฏิบัติงาน หรือการกระทําใดๆ 

ใหกับอีกฝายหน่ึง โดยที่ผูใชบริการจะมิไดครอบครองการบริการน้ันๆ เหมือนการครอบครองสินคา 

 ศุภนิตย โชครัตนชัย (2546 : 13) ไดใหคําจํากัดความของการบริการไววา “การบริการเปน

กระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผูอ่ืนในอันที่จะทําใหผูอ่ืนไดรับความสุข ความสะดวกหรือความสบาย” 

นอกจากน้ีการบริการยังเปนการกระทําที่เกิดจากจิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดีชวยเหลือเกื้อกูล เอ้ือ

อาทรมีนํ้าใจไมตรีใหความสะดวกรวดเร็ว ใหความเปนธรรมและความเสมอภาค ผูรับบริการจะเกิดความ

ประทับใจหรือเกิดทัศนคติที่ดีตอการบริการดังกลาวได 

 หลักพื้นฐานของความสําเร็จในการบริการ หลักพื้นฐานที่เปนหัวใจนําไปสูความสําเร็จของการ

บริการที่มีคุณภาพ โดยนําเอาคําวา “บริการ” ที่ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Service” มาแยกตัวอักษรแตละตัว

เปนคําขึ้นตนขององคประกอบของความสําเร็จในการบริการ (วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน. 2543 : 108) มี

คุณภาพ จําเปนตองคํานึงถึงองคประกอบสําคัญ 7 ประการ ดังน้ี 

1.  ความพึงพอใจของผูรับบริการ การใหบริการที่ดีตองมีเปาหมายอยูที่ผูรับบริการหรือลูกคาเปน

สําคัญ โดยผูใหบริการจะตองถือเปนหนาที่โดยตรงที่ตองพยายามกระทําอยางใดอยางหน่ึงใหผูรับบริการ

เกิดความพึงพอใจใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได เพราะผูใชบริการจะตองมีจุดมุงหมายของการมารับบริการ

และคาดหวังใหมีการตอบสนองความตองการน้ัน หากผูใหบริการสามารถรับรูความตองการและสามารถ

แสดงพฤติกรรมที่สนองการบริการไดตรงกันพอดีผูรับบริการยอมเกิดความพึงพอใจและมีความรูสึกที่ดีตอ

การบริการดังกลาว ดังน้ัน คุณภาพของการบริหารการบริการและการใหบริการของพนักงานนับเปนปจจัย

สําคัญที่นําไปสูความสําเร็จ ซึ่งขึ้นอยูกับการวางแผนที่ตองสอดคลองกับความคาดหวังของผูรับบริการ และ

พัฒนาคุณลักษณะของพนักงานบริการที่ดี ไดแกการเปนผูมีจิตสํานึกของการใหบริการ รวมทั้งการมีความรู 

ความสามารถ เจตคติตลอดจนบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการ นอกจากน้ันสภาพแวดลอมและ

บรรยากาศของการบริการที่ดีก็เปนปจจัยที่มิควรละเลย การจัดสภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการให

สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย สะดวกสบาย สวยงาม และมีอุปกรณเคร่ืองใชที่ทันสมัยสําหรับใหบริการแกผู

มาใชบริการ รวมทั้งบุคลากรผูปฏิบัติงานบริการ จะชวยเสริมสรางบรรยากาศของการบริการที่สราง

ความรูสึกที่ดีและความพึงพอใจของการบริการทุกระดับ 
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2.  ความคาดหวังของผูรับบริการ เมื่อผูรับบริการมาติดตอกับองคกรหรือธุรกิจบริการใดๆมักที่จะ

คาดหวังที่จะไดรับบริการอยางใดอยางหน่ึงซึ่งผูใหบริการจําเปนที่จะตองรับรูและเรียนรูเกี่ยวกับความ

คาดหวังพื้นฐาน และรูจักสํารวจความคาดหวังเฉพาะของผูรับบริการ เพื่อสนองบริการที่ตรงกับความ

คาดหวัง ซึ่งจะทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจหรืออาจจะเกิดความประทับใจขึ้นได หากการบริการน้ัน

เกิดความคาดหวังที่มีอยูเปนที่ยอมรับวาผูรับบริการมักจะคาดหวังการบริการที่รวดเร็วทันใจ มีประสิทธิภาพ

และแสดงออกดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม ทั้งน้ีสิ่งที่ลูกคาคาดหวังไวน้ันจะแตกตางผันแปรไปตามลักษณะ

ของงานบริการ เชน ความคาดหวังของคนไขที่รอแพทยมาตรวจเช็คอาการปวยยอมแตกตางจากการคาดหวัง

ของวัยรุนที่ยืนรอเขาแถวเพื่อขึ้นรถไฟเหาะในสวนสนุก เพราะคนไขไมสบายก็จะคาดหวังใหไดรับการ

บริการที่รวดเร็วและเอาใจใสอยางดีเปนพิเศษ การวิจัยตลาดเกี่ยวกับความตองการ การรับรู การจูงใจ และ

เจตคติ รวมทั้งพฤติกรรมของผูที่เกี่ยวของกับการบริการ จะชวยคนหาขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผูรับบริการ

คาดหวังจากงานบริการหรือความตองการ การบริการใหมๆ ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการให

สามารถดําเนินไปอยางราบร่ืน 

 3.  ความพรอมในการบริการ ประสิทธิภาพของการบริการยอมขึ้นอยูกับความพรอมที่จะใหบริการ

ในสิ่งที่ผูรับบริการ ภายในเวลาและรูปแบบที่ตองการ ความตองการของบุคคลเปนเร่ืองที่ซับซอนและไม

อาจกําหนดตายตัวได เพราะความตองการของแตละบุคคลจะแตกตางกันตามธรรมชาติ ทั้งยังแปรเปลี่ยนไป

ไดทุกขณะตามสถานการณที่เกิดขึ้น หนวยหรือธุรกิจใหบริการจําเปนตองตรวจสอบดูแลใหบุคลากรรวมทั้ง

อุปกรณเคร่ืองใชตาง ๆ ใหมีความพรอมอยูตลอดเวลา จะทําใหผูรับบริการชอบและรูสึกประทับใจผู

ใหบริการจึงจําเปนตองมั่นใจวาไดเตรียมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการบริการไวพรอมสรรพที่จะใหบริการได

ทันทีเมื่อมีผูมารับบริการ 

 4.  ความมีคุณคาของการบริการ คุณภาพของการบริการที่ตรงไปตรงมาไมเอาเปรียบลูกคาดวยความ

พยายามที่จะทําใหลูกคาชอบใจและถูกใจกับบริการที่ไดรับ ยอมแสดงถึงคุณคาของการบริการที่คุมคา

สําหรับผูรับบริการ อาชีพบริการมีลักษณะตางๆ กันและมีวิธีการบริการที่ตางกัน คุณคาของการบริการ

ขึ้นอยูกับสิ่งที่ผูรับบริการไดรับและรูสึกประทับใจ เชน ลูกคาเขาไปในภัตตาคารแหงหน่ึงพนักงานเสิรฟให

การตอนรับดวยความสุภาพรับคําสั่งและนําอาหารมาเสิรฟถูกตอง ไมตองรอนาน อาหารมีรสชาติดี อาหาร

จัดไวอยางสวยงาม มีเสียงดนตรีเบาๆ มีการตกแตงทันสมัย ไมแออัด และสะอาดเรียบรอย หลังจากจายเงิน

คาบริการลูกคามีความรูสึกไมเสียดายเงินที่จายไปและต้ังใจที่จะกลับมาอีก เหลาน้ีแสดงใหเห็นวาลูกคา

ไดรับคุณคาจากการบริการอยางเต็มเปยม        

 5.  ความสนใจตอการบริการ การใหความสนใจอยางจริงใจตอลูกคาทุกระดับ และทุกคนอยาง

ยุติธรรม นับเปนหลักการของการใหบริการที่สําคัญที่สุด ไมวาลูกคาจะเปนใครก็ตามเขาก็จะไดรับบริการที่

ดีดวยกันทั้งสิ้น ผูใหบริการจึงจําเปนตองใหความสนใจตอลูกคาหรือผูรับบริการโดยเสมอภาคกัน การเอาอก

เอาใจเฉพาะลูกคาที่ซื้อสินคาคร้ังละมากๆ หรือลูกคาที่มีฐานะดี โดยไมเอาใจใสตอลูกคาคนอ่ืนยอมทําให

ลูกคาเห็นถึงความแตกตางและอาจไมพอใจที่จะมาเปนลูกคาตอไป ดังน้ันการปฏิบัติตอลูกคาจะตองสุภาพ
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ออนโยน และใหเกียรติลูกคาตลอดเวลา ผูใหบริการจะตองทราบเทคนิคการใหบริการที่เหมาะสมและเรียนรู

พฤติกรรมของลูกคาในการใหความใสใจไดอยางเหมาะสม      

 6.  ความมีไมตรีจิตในการบริการ การตอนรับลูกคาดวยใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใสและทาทีที่สุภาพ

ออนโยนของผูใหบริการ จะสงผลใหผูรับบริการเกิดความรูสึกที่ดีและประทับใจตอการบริการที่ไดรับ 

คุณสมบัติของผูใหบริการและพฤติกรรมการบริการที่ดีจึงเปนปจจัยสําคัญในการใหบริการดวยไมตรีจิตแก

ลูกคา ทั้งน้ีผูใหบริการจะตองมีบุคลิกสงางาม ยิ้มแยมแจมใสและมีทาทีที่สุภาพออนโยน รูจักคนหาความ

ตองการของผูรับบริการที่มีทักษะและจิตสํานึกของการใหบริการ 

 7.  ความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานบริการ ความสําเร็จของการบริการขึ้นอยูกับการบริการ

อยางเปนระบบที่มีขั้นตอนชัดเจน เน่ืองจากการบริการเปนงานที่เกี่ยวของระหวางคนกับคน การกําหนด 

“ปรัชญาการบริการ” หรือแผนในการใหบริการและการพัฒนากลยุทธการบริการเพื่อใหการบริการที่มี

คุณภาพสม่ําเสมอยอมแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการบริการ ซึ่งเร่ิมตนจากการวิเคราะหวิจัยความ

ตองการปฏิกิริยาตอบสนองและความประทับใจของผูรับบริการ นํามากําหนดเปาหมาย รวมทั้งแบบและ

ปจจัยพื้นฐานของการบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการโดยใหความสําคัญกับบุคลากรที่

ปฏิบัติงานบริการทุกฝาย ซึ่งมีบทบาทรับผิดชอบงานบริการที่ตนเองถนัดและมีอํานาจในการตัดสินใจ ขณะ

ปฏิบัติงานการตรวจสอบและปรับปรุงการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอใหเปนไปตามเกณฑและความคาดหวัง

ของผูรับบริการ ตลอดจนการฝกอบรมบุคลากรผูปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดมาตรฐาน

คุณภาพของงานบริการอยางสม่ําเสมอ 

 กลาวโดยสรุป การบริการ หมายถึงกิจกรรมหรือกระบวนการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงของ

บุคคลหรือองคการ เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลและกอใหเกิดความพึงพอใจ จากผลการกระทํา

น้ัน ๆ ซึ่งการบริการที่ดีจะเปนการกระทําที่สามารถตอบสนองความตองการของผูที่แสดงความจํานงใหได

ตรงกับสิ่งที่บุคคลน้ันคาดหวังไว พรอมทั้งทําใหบุคคลดังกลาวเกิดความรูสึกที่ดีและประทับใจตอสิ่งที่

ไดรับในเวลาเดียวกัน 

 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ        

 ความพึงพอใจเกิดขึ้นจากความตองการพื้นฐานของมนุษยเปนสําคัญ ตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร 

มีนักวิชาการหลายคนไดใหแนวคิดและทฤษฎีที่เปนประโยชนตอการนําไปประยุกตไวใชมากมาย ในที่น้ีจะ

ขอนําเสนอทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ มีรายละเอียดดังน้ี 

ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ เปนทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษย  (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ

คณะ.2545 : 311) ไดศึกษาเกี่ยวกับความจูงใจจากความตองการของมนุษย โดยที่มองเห็นวามนุษยทุกคน

ลวนแตมีความตองการที่จะสนองความตองการใหกับตนเอง ซึ่งความตองการน้ีจะไมมีที่สิ้นสุด และความ

ตองการของมนุษยจะมีลักษณะเปนลําดับขั้น จากระดับตํ่าสุดไปหาสูงสุด เมื่อความตองการในระดับหน่ึง
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ไดรับการตอบสนอง จะมีความตองการอ่ืนในระดับสูงตอไป ซึ่งมาสโลวไดนําความตองการมาจัดเรียงลําดับ

ขั้น จากขั้นตํ่าไปขั้นสูง ดังน้ี 

1.  ความตองการของรางกาย เปนความตองการพื้นฐานของมนุษย เพื่อความอยูรอด เชน                 

ความอบอุน ที่อยูอาศัย และการนอน การพักผอน มาสโลวไดกําหนดตําแหนงซึ่งความตองการเหลาน้ีไดรับ

การตอบสนองไปยังระดับที่มีความจําเปนเพื่อใหชีวิตอยูรอดและความตองการอ่ืนที่จะกระตุนบุคคลตอไป 

2.  ความตองการความมั่นคงหรือความปลอดภัย ความตองการเหลาน้ีเปนความตองการที่จะเปน

อิสระจากอันตรายทางรางกาย และความกลัวตอการสูญเสียงาน ทรัพยสินอาคาร หรือที่อยูอาศัย 

3.  ความตองการการยอมรับหรือความผูกพัน เน่ืองจากบุคคลอยูในสังคมจะตองการการยอมรับจาก

บุคคลอ่ืน 

4.  ความตองการการยกยอง ตามทฤษฎีของมาสโลว เมื่อบุคคลไดรับการตอบสนองความตองการ

การยอมรับแลว จะตองการการยกยองจากตัวเองและบุคคลอ่ืน ความตองการน้ีเปนความพึงพอใจในอํานาจ 

ความภาคภูมิใจ สถานะและความเชื่อมั่นในตนเอง 

5.  ความตองการความสําเร็จในชีวิต มาสโลวคํานึงวาความตองการในระดับสูงเปนความปรารถนา

ที่จะสามารถประสบความสําเร็จ เพื่อที่จะมีศักยภาพและบรรลุความสําเร็จในสิ่งใดสิ่งหน่ึงในระดับสูงสุด 

วิธีการที่จะสรางมูลคาผลิตภัณฑที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของลูกคา  

(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2545 : 530) มูลคาของผลิตภัณฑและความพึงพอใจของลูกคา ในความเปนจริง 

ลูกคาไมไดซื้อสินคาและบริการเทาน้ัน แตลูกคายังตองการใหแกปญหาและบําบัดความตองการหรือความ

จําเปนดวย ถาผลิตภัณฑไมสามารถแกปญหาหรือบรรลุความตองการหรือความจําเปนแลวผลิตภัณฑน้ันก็

ไมมีคาสําหรับลูกคาผลิตภัณฑ ซึ่งสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาอยางนอยที่สุด เรียกวาผลิตภัณฑทั่วไป 

ลูกคาอาจพอใจกับผลิตภัณฑจํานวนมาก แตผูบริหารอาจสรางความแตกตางใหเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑโดยการ

เพิ่มมูลคาเขาไป ซึ่งหมายถึงการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑเมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะของผลิตภัณฑทั่วไป มูล

คาที่เพิ่มขึ้นจะทําใหมีลักษณะรูปรางพิเศษ ซึ่งเสนอผลประโยชนที่ลูกคาตองการ การบริการเฉพาะเจาะจงที่

เพิ่มคุณคาของผลิตภัณฑทั่วไป หรือความรูสึกที่มีลักษณะพิเศษที่ผลิตภัณฑกอใหเกิดขึ้นกับผูใช เชน 

ความรูสึกวาเปนคนสําคัญ การใหความสําราญหรือความบันเทิง 

 การปรับปรุงความพึงพอใจของลูกคา การปรับปรุงความพึงพอใจของลูกคาไดโดยการกําหนด

ขอบเขต การพัฒนา การตลาด และการมีผลิตภัณฑควบโดยการบรรจุมูลคาเพิ่มที่ลูกคาตองการเขาไปใน

สินคา ซึ่งผูบริหารสามารถดําเนินการได 5 ขั้นตอน  

(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2545 : 532) ดังน้ี 

 1.  เขาใจความคาดหวังของลูกคา การวัดความพึงพอใจลูกคาเร่ิมแรกและคร้ังหลังสุดเปนสิ่งที่มี

ความเหมาะสมกับความคาดหวังของลูกคา ดังน้ันการวางหลักอยางมีเหตุผลในขั้นแรกได โดยการทําความ

เขาใจวาอะไรเปนสิ่งที่ลูกคาคาดหวัง ซึ่งขอมูลไดจากการสัมภาษณ การจัดทําแบบสอบถาม และวิธีการอ่ืน 
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ผูบริหารจําเปนตองเปดเผยวาอะไรเปนสิ่งที่ลูกคาคาดหวัง ซึ่งทําใหสามารถมองเห็นวิธีการที่ผลิตภัณฑจะมี

คุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดไว 

 2.  การกําหนดขอบเขตและการกําหนดเปาหมายความพึงพอใจของลูกคา เมื่อผูบริหารไดกําหนดวา

อะไรคือสิ่งที่ลูกคาคาดหวัง ผูบริหารก็สามารถระบุขอบเขตของเปาหมายความพึงพอใจของลูกคาได 

เปาหมายเฉพาะเจาะจงจะแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณที่มีลักษณะเฉพาะขององคการแตละแหง 

 3.  การจัดต้ังหรือการยกระดับโครงสรางพื้นฐานของสิ่งอํานวยความสะดวก เมื่อผูบริหารระดับสูง

ไดกําหนดขอผูกมัดในการปรับปรุงพึงพอใจของลูกคา ขั้นตอนตอไป 

คือ การวางแผนวิธีการที่จะบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายน้ัน ซึ่งความพึงพอใจของลูกคาในระยะยาวเปนสิ่งที่

ไมมีโปรแกรมโครงการ หรือคําขวัญ ผูบริหารตองการแนวทางที่มีระบบเพื่อการสงมอบมูลคาเพิ่มและความ

พึงพอใจของลูกคาอยางสม่ําเสมอบนพื้นฐานที่ดําเนินการไปอยางไมหยุดยั้ง โดยการจัดต้ังยกระดับ

โครงสรางพื้นฐานของสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งความตองการบุคคล การฝกอบรม โครงสรางองคการ 

การติดตอสื่อสาร และอุปกรณเคร่ืองมือ เพื่อความมั่นใจตอความพึงพอใจของลูกคา 

 4.  การวัดความพึงพอใจของลูกคา เมื่อเปาหมายของแผนและโครงสรางพื้นฐานไดถูก จัดต้ังขึ้น

มาแลว ขั้นตอนตอไปคือการวัดความพึงพอใจของลูกคา ผูบริหารสามารถวัดความพึงพอใจของลูกคาและ

คนหาปญหาที่ยังคงมีอยูอยางเปดเผยและกระตือรือรนมากกวาการรอคอยการรองเรียนที่เกิดความไมพึง

พอใจจากลูกคา  ผูบริหารสามารถวัดความพึงพอใจของลูกคาเหมือนกับวิธีที่ผูบริหารเปดเผยสิ่งที่คาดหมาย

ขององคการ โดยการยึดขอมูลที่พบปะลูกคาจํานวนมาก การสงแบบสอบถาม การอานจดหมายรองเรียน 

และการตอบคําถามลูกคาดวยโทรศัพทสายตรง 

 5.  การประเมินผลลัพธและการปฏิบัติการแกไขปญหา การวัดอยางเดียวไมสามารถปรับปรุงความ

พึงพอใจของลูกคาได ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพไดใชสิ่งที่เขาเรียนรูมาเพื่อดําเนินการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่

จําเปน ซึ่งหมายถึงการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานและขอรองเรียนกับเปาหมายความพึงพอใจของลูกคา  

เพื่อระบุถึงความลมเหลวระยะสั้น เปดเผยตนเหตุของปญหา และเพื่อดําเนินการแกไข ซึ่งชวยลดสิ่งที่จะ

กอใหเกิดความไมพึงพอใจ 

 มิลเลิท (Millert. 1954 : 38) ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใหบริการหรือ

ความสามารถในการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ โดยพิจารณาจากองคประกอบ 5 ดาน ดังน้ี 

 1.  การใหบริการอยางเสมอภาค หมายถึงความยุติธรรมในการบริหารงานของรัฐที่มีฐานะคติที่วา

คนทุกคนเทาเทียมกัน  ดังน้ันประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในแงของกฎหมาย ไมมี

การแบงแยกกีดกันในการใหบริการประชาชน จะไดรับการปฏิบัติในฐานะที่เปนปจเจกบุคคลที่ใช

มาตรฐานสากลใหบริหารเดียวกัน 

 2.  การใหบริการอยางทันเวลา หมายถึงในการบริการจะตองมองวาการใหบริการสาธารณะจะตอง

ตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ จะถือวาไมมีประสิทธิผลเลยถาไมมีการตรงเวลาที่จะสราง

ความไมพึงพอใจใหแกประชาชน 
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 3.  การใหบริการอยางพอเพียง หมายถึงการใหบริการสาธารณะตองมีลักษณะที่มีจํานวนการ

ใหบริการและสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม มิลเลิท เห็นวาความเสมอภาคหรือการตรงเวลา จะไมมี

ความหมายเลย ถามีจํานวนการใหบริการที่ไมเพียงพอและสถานที่ต้ังที่ใหบริการสรางความไมยุติธรรมให

เกิดขึ้น 

 4.  การใหบริการอยางตอเน่ือง หมายถึงการใหบริการสาธารณะที่เปนไปอยางสม่ําเสมอ โดยยึด

ประโยชนของสาธารณะเปนหลัก ไมใชยึดความพอใจของหนวยงานที่ใหบริการวาจะใหหรือหยุดบริการ

เมื่อใดก็ได 

 5.  การใหบริการอยางกาวหนา หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผล

การปฏิบัติงาน กลาวอีกในหน่ึงคือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทําหนาที่ไดมากขึ้น  โดยใช

ทรัพยากรเทาเดิม 

 เวเบอร (Weber. 1994 : 45) ไดใหทัศนคติเกี่ยวกับการใหบริการวาการจะใหการบริการมี

ประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอประชาชนมากที่สุด คือการใหบริการที่ไมคํานึงถึงตัวบุคคลหรือเปนการ

ใหบริการที่ปราศจากอารมณไมมีความชอบพอสนใจเปนพิเศษ ทุกคนไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตาม

หลักเกณฑอยูในสภาพที่เหมือนกัน 

 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ  

 พิษณุ จงสถิตยวัฒนา (2542 : 56) ไดกลาวถึงการตัดสินใจไววา กระบวนการในการบริโภค มักจะ

ตองตัดสินใจในทางเลือกตาง ๆ ของสินคาและบริการอยูเสมอในชีวิตประจําวัน โดยที่เขาจะเลือกสินคาหรือ

บริการตามขอมูล  และขอจํากัดของสถานการณ การตัดสินใจจึงเปนกระบวนการที่สําคัญและอยูภายใน

จิตใจของผูบริโภค ซึ่งถานักการตลาดสามารถ ทําความเขาใจและเขาถึงจิตใจของผูบริโภค การวางแผนการ

กระจายสินคาและสรางความยอมรับของผูบริโภคก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 1.  การรับรูและการเรียนรู คือกระบวนการที่ผูบริโภคเลือก จัดการ แปลความสิ่งที่มากระทบ หรือที่

เรียกวาปจจัยนําเขาในการสรางภาพที่มีความหมาย โดยผานประสาทสัมผัสตาง ๆ คือ หู ตา จมูก ลิ้น การ

สัมผัส และความรูสึกทางจิตใจ ทําการสรุปและตีความหมายของสิ่งที่สัมผัสน้ัน ๆ เพื่อที่จะสรางภาพใน

สมองใหเปนภาพที่มีความหมาย หรือ มีความสอดคลองกับภาพความทรงจําเดิม และสงใหเกิดการกระทํา 

การรับรู จะขึ้นอยูกับพื้นฐานความคิด ความรูสึก และสภาพแวดลอมของผูบริโภค ผูบริโภคจะไมสามารถ 

หรือไมเปดรับขอมูลทั้งหมด แตเลือกรับรู หรือเปดรับขอมูลเทาที่ศักยภาพ ในการรับรูของแตละคนจะทํา

เทาน้ัน เราจะสังเกตไดจากการรับรูสิ่งที่เรามีพื้นฐานอยูแลว จะทําใหเราสามารถเขาใจไดงายขึ้น  แตในสิ่ง

ใหมที่เราไมเคยมีพื้นฐานเลย เราจะไมสนใจ หรือรับรูไดยากกวาและสงผลใหเกิดการปฏิบัติตอการรับรู

ตางกันไปดวย ผูบริโภคจะเห็นประโยชน หรือ รับรูประโยชนของสิ่งของแตละชนิดแตกตางกันก็จะมีผลตอ

การกระทําที่แตกตางกัน ในการสรางการรับรูใหแกผูบริโภคนักการตลาดจําเปนตองทราบถึงพื้นฐานของ

หลักการบริหาร ไดเสนอหลักการทั่วไป ซึ่งผูบริหารควรเอาใจใสไว 14 ขอ ดังน้ี 
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 1.  การแบงงานกันทํา  ควรมีการแบงกันทําตามพื้นฐานและความสามารถ 

 2.  อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

 3.  วินัยจรรยา คนจะตองมีระเบียบวินัยอยางเครงครัด 

 4.  เอกภาพในการสั่งงาน กิจกรรมและวัตถุประสงคขององคกร จะตองเปนแบบอยางเดียวกัน 

 5.  เอกภาพในการควบคุม  จะมีผูบังคับบัญชา และสั่งการเพียงคนเดียว เพื่อปองกันการสับสน 

 6.  ถือประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว 

 7.  ผลประโยชนตอบแทน ผลตอบแทนเหมาะสมกับงานและความสามารถ 

 8.  อํานาจในการบริหาร จะรวมอยูสวนกลาง  เพื่อสะดวกในการควบคุม 

 9.  สายการบังคับบัญชา ต้ังแตระดับบนจนถึงระดับลางจะติดตอตามลําดับขั้น 

 10. คําสั่งและระเบียบขอบังคับ ควรกําหนดไวแนนอน ระบุความสัมพันธของงานแตละงานไว 

 11. ความเสมอภาค 

 12. ความมั่นคงในการทํางาน คนงานจะไดรับหลักประกันในความมั่นคงในงานที่เขาทําอยู 

 13. ความริเร่ิมในการทํางาน ใหโอกาสแกคนงานไดแสดงความคิดเห็น 

 14.  ความสามัคคี  ผูบริหารสงเสริมใหคนงานทํางานเปนทีม โดยมีเปาหมายรวมกัน 

 

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

จุฑารัตน สายโรจนพันธ (2560) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการซุปเปอร             

มารเก็ตของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ทัศนคติของผูบริโภค ปจจัยสวน

ประสมการตลาดบริการ และคุณภาพการบริการ ที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการซุปเปอรมารเก็ตของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามปลายปดที่ผานการทดสอบความเชื่อมั่นและความตรงเชิง 

เน้ือหาในการเก็บรวมรวมขอมูลจากผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก 

และใชจํานวน 400 ตัวอยาง เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถามที่มีคาความเชื่อถือไดเทากับ .934 

และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาจากผูทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนคือ 

สถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิง ที่ใชในการทดสอบ

สมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดแก การทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษา

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 30 – 39 ป  สวนใหญมี การศึกษาปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท นอกจากน้ีผลการศึกษา

ยังพบวา ทัศนคติของผูบริโภคโดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 

โดยรวมอยูในระดับสําคัญมากที่สุด คุณภาพการบริการ โดยรวมอยูในระดับสําคัญมาก และการตัดสินใจใช

บริการซุปเปอรมารเก็ตของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับสําคัญมาก ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา ทัศนคติของผูบริโภค ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ และคุณภาพการบริการ สงผล
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ตอการตัดสินใจใชบริการซุปเปอรมารเก็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

คนึงนิจต หนูเช็ก, ทัศนีย ประธาน, พรทิพย เสี้ยมหาญ และสุวัจนี เพชรัตน (2561) การจัดการสินคา

และบริการในธุรกิจคาปลีกสมัยใหมประเภทซุปเปอรมาเก็ต โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยคร้ังน้ีเพื่อศึกษา

พฤติกรรมการซื้อสินคาและความพึงพอใจของผูบริโภค และปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อที่

เกี่ยวของกับการจัดการสินคาและบริการของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทซุปเปอรมาเก็ต (Supermarket) 

จากกลุมตัวอยางจํานวน 416 ราย ที่ซื้อสินคาและบริการจาก ซุปเปอรมาเก็ต ในอําเภอหาดใหญ จังหวัด

สงขลา เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของกับการจัดการสินคาใหกับผูประกอบการ

ทองถิ่นที่ดําเนินธุรกิจสมัยใหมประเภทซุปเปอรมาเก็ต ใหพรอมตอสถานการณการแขงขันทั้งจากคูแขง

ทางตรงและทางออม ผลการศึกษาพบวา การกําหนดกลยุทธทางการตลาดมีผลตอการจัดการสินคาที่ดีโดย

ปจจัยทางการตลาดที่จะตองคํานึงถึง ไดแก คุณคาผลิตภัณฑ ราคาความสะดวกในการซื้อ บรรยากาศภายใน 

การสงเสริมการขาย และลักษณะการใหบริการ มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาในซุปเปอรมาเก็ตอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากน้ีปจจัยสวนบุคคลดานอายุ รายได ระดับการศึกษา และผูรวม

เดินทางมีอิทธิพลตอจํานวนคาใชจายในการซื้อสินคาแตละคร้ังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง

จากผลการวิจัยดังกลาวผูประกอบการซุปเปอรมาเก็ตในทองถิ่น สามารถนํามาปรับใชในการวางแผน             

การจัดการสินคา เพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหแกลูกคา และเพิ่มกําไรใหกับธุรกิจไดเปนอยางดี 
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บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

  การวิจัยเร่ือง “การสํารวจความพึงพอใจที่มีตอราน AT.C ซุปเปอรมารทของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2562” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่ง

ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนตาง ๆ คือ กําหนดประชากร   กลุมตัวอยาง จัดสรางเคร่ืองมือสําหรับ

การวิจัย เก็บรวบรวมขอมูล  จัดกระทํา   และวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 2,824 คน (ขอมูลจาก

สํานักทะเบียนและวัดผล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 

 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่ใชบริการซุปเปอร                   

มารทของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 100 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย                       

ระยะเวลาในการดําเนินงานต้ังแต ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ 2563 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งหมด 2 ตอน 

 ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล คือ เพศ และระดับของชั้นที่กําลังศึกษาอยู 

 ตอนที่ 2 เปนคําถามที่เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอราน AT.C ซุปเปอรมารทของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยเปนแบบวัดความพึงพอใจแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 

โดยการใหคะแนนระดับความพึงพอใจในแบบสอบถามแตละขอใชเกณฑดังน้ี 

5  หมายความวา   พึงพอใจมากที่สุด 

   4  หมายความวา   พึงพอใจมาก 

   3  หมายความวา   พึงพอใจปานกลาง 

   2  หมายความวา   พึงพอใจนอย 

   1  หมายความวา   พึงพอใจนอยที่สุด 
 

ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ 

1.  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะตาง ๆ ของราน AT.C ซุปเปอรมารทของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ 

2.  กําหนดคํานิยามศัพทเฉพาะของรายการคําถาม 

3.  รางขอคําถามใหสอดคลองกับคํานิยามศัพทเฉพาะ 
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4.  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปขอคําแนะนําจากหัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนา ตรวจสอบความถูก

ตอง และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง 

5.  จัดทําแบบสอบถามที่สมบรูณ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งเขียนคําชี้แจงใน

การตอบและวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยมีลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 1.  กอนแจกแบบสอบถาม ผูวิจัยชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงจุดประสงคของการวิจัย  ชี้แจง

วิธีการตอบแบบสอบถามแกนักศึกษา 

 2.  ตรวจแบบสอบถามวามีขอมูลครบถวนหรือสมบรูณหรือไม 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลคร้ังน้ีใชโปรแกรม SPSS for Windows หาคาสถิติตาง ๆ ดังน้ี 

1.  ขอมูลสวนบุคคล หาความถี่ และคารอยละ 

2.  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอราน AT.C  ซุปเปอรมารทของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ ที่เปนขอมูลจากขอคําถามที่เปน rating scale จะหาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) และเปรียบเทียบกับเกณฑดังน้ี 

การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรตาง ๆ ใชเกณฑตอไปน้ี 

คะแนน 4.50 – 5.00   คือ   พึงพอใจมากที่สุด 

คะแนน 3.50 – 4.49   คือ   พึงพอใจมาก 

คะแนน 2.50 – 3.49   คือ   พึงพอใจปานกลาง 

คะแนน 1.50 – 2.49   คือ   พึงพอใจนอย 

คะแนน 1.00 – 1.49   คือ   พึงพอใจนอยที่สุด 
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           บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยเร่ือง “การสํารวจความพึงพอใจที่มีตอราน AT.C ซุปเปอรมารท ของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ภาคเรียนที่  1  ประจําปการศึกษา  2562”  ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ซึ่งไดแจกแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยางจํานวน  100  คน  

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 

 ตอนที่    1  จํานวนและรอยละของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ                  

จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 

 ตอนที่  2  จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจที่มีตอราน AT.C 

ซุปเปอรมารทของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่  1 จํานวนและรอยละของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จําแนกตาม

ขอมูลสวนบุคคล คือ เพศ และ ระดับชั้นที่ศึกษา ดังแสดงผลการวิเคราะหขอมูลในตาราง 1-2 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จําแนกตามเพศ 

1. เพศ     ความถี่                                               รอยละ 

    ชาย                                                          29                                                    29.0 

    หญิง                                                          71                                                                71.0 

 จากตาราง  1  พบวา  นักศึกษาหญิง คิดเปนรอยละ 71.0 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 29.0 

 

ตาราง  2 จํานวนและรอยละของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จําแนกตามศึกษาอยู 

               ในระดับชั้น 

ศึกษาอยูในระดับชั้น            ความถี่                                               รอยละ 

    ปวช.                     61                                61.0 

 ปวส.                     39                     39.0 

  จากตาราง  2  พบวา นักศึกษาศึกษาอยูในระดับชั้นปวช.  คิดเปนรอยละ  61.0  และศึกษาอยูใน

ระดับชั้นปวส.  คิดเปนรอยละ  39.0 
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ตาราง 3 จํานวนและรอยละของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จําแนกตามสาขาวิชา 

ศึกษาสาขาวิชา             ความถี่                                               รอยละ 

    การบัญชี       13                   13.0 

 การตลาด       17         17.0 

    คอมพิวเตอรธุรกิจ       14         14.0 

    การจัดการโลจิสติกส      38                   38.0 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ       7         7.0 

   คอมพิวเตอรกราฟก                                6         6.0 

    English Program                                5         5.0 

 จากตาราง 3 พบวา นักศึกษาศึกษาในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คิดเปนรอยละ 38.0  รองลงมา

สาขาวิชาการตลาด คิดเปนรอยละ 17.0  สาขาวิชาการบัญชี คิดเปนรอยละ 13.0 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

คิดเปนรอยละ 14.0  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 7.0 สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก             

คิดเปนรอยละ 6.0  และสาขาวิชา English Program  คิดเปนรอยละ 5.0  ตามลําดับ 
 

ตาราง  4 จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจที่มีตอราน AT.C  

 ซุปเปอรมารทของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ท่ี รายการประเมิน x  SD แปลผล 

1 ความพึงพอใจตอคุณภาพสินคา 4.43 0.50 มาก 

2 ความพึงพอใจในราคาสินคาภายในราน 4.30 0.46 มาก 

3 ความพึงพอใจตอการจัดวางสินคา 4.59 0.49 มากที่สุด 

4 ความพึงพอใจในความสะดวกตอการเลือกซื้อสินคา 4.45 0.50 มาก 

5 ความพึงพอใจในความสะอาดภายในราน 4.50 0.50 มากที่สุด 

6 ความพึงพอใจในความแปลก 

ใหมและความหลากหลายของสินคา 
4.33 0.47 

มาก 

7 ความพึงพอใจในการแตงกายของพนักงานรานคา 4.24 0.61 มาก 

8 ความพึงพอใจในการบริการของพนักงานขาย 4.39 0.49 มาก 

9 ความพึงพอใจตอการดูแลเอาใจใสของพนักงานขาย 4.23 0.60 มาก 

10 ความพึงพอใจในการเปดปดของรานคา 4.40 0.49 มาก 

11 ความพึงพอใจในภาพรวมของรานคา ATC SUPERMART 4.43 0.50 มาก 

รวม 4.50 0.50 มากท่ีสุด 
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จากตาราง  4  พบวา ความพึงพอใจที่มีตอราน AT.C  ซุปเปอรมารทของวิทยาลัยเทคโนโลยี               

อรรถวิทยพณิชยการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x  =  4.50, SD. = 0.50)  เมื่อพิจารณารายขอจาก

คาเฉลี่ย  พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพึงพอใจตอการจัดวางสินคา อยูในระดับมากที่สุด                     

( x  =  4.59, SD. = 0.49) รองลงมา คือ ความพึงพอใจในความสะอาดภายในราน  อยูในระดับมาก ( x  =  

4.50, SD. = 0.50) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ความพึงพอใจตอการดูแลเอาใจใสของพนักงานขายอยูใน

ระดับมาก ( x  =  4.23, SD. = 0.60) 
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บทที ่5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
  

การวิจัยเร่ือง การสํารวจความพึงพอใจที่มีตอราน AT.C ซุปเปอรมารทของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอ

ราน AT.C ซุปเปอรมารทของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยี 

อรรถวิทยพณิชยการ ที่ใชบริการซุปเปอรมารทของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 100 คน 

โดยใชวิธีการสุมอยางงาย  ระยะเวลาในการดําเนินงานต้ังแต ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ 2563 เคร่ืองมือที่

ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชสถิติวิเคราะห คือ จํานวน คารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูล จากกลุมตัวอยาง  จํานวน 100 คน สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

ความพึงพอใจที่มีตอราน AT.C  ซุปเปอรมารทของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ          

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอจากคาเฉลี่ย  พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพึง

พอใจตอการจัดวางสินคา อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจในความสะอาดภายในราน              

อยูในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ความพึงพอใจตอการดูแลเอาใจใสของพนักงานขายอยูใน

ระดับมาก  

 

อภิปรายผล 

 ความพึงพอใจที่มีตอราน AT.C  ซุปเปอรมารทของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ          

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอจากคาเฉลี่ย  พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพึง

พอใจตอการจัดวางสินคา อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจในความสะอาดภายในราน              

อยูในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ความพึงพอใจตอการดูแลเอาใจใสของพนักงานขายอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของจุฑารัตน สายโรจนพันธ (2560) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการซุปเปอรมารเก็ตของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ทัศนคติ

ของผูบริโภค ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ และคุณภาพการบริการ ที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ

ซุปเปอรมารเก็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามปลายปดที่ผานการทดสอบความ

เชื่อมั่นและความตรงเชิงเน้ือหาในการเก็บรวมรวมขอมูลจากผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการ

สุมตัวอยางแบบสะดวก และใชจํานวน 400 ตัวอยาง เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถามที่มีคาความ

เชื่อถือไดเทากับ .934 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาจากผูทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใชในการ
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วิเคราะหขอมูลเบื้องตนคือ สถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง

อางอิง ที่ใชในการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดแก การทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอย

เชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติของผูบริโภคโดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก ปจจัยสวนประสม

การตลาดบริการ โดยรวมอยูในระดับสําคัญมากที่สุด คุณภาพการบริการ โดยรวมอยูในระดับสําคัญมาก 

และการตัดสินใจใชบริการซุปเปอรมารเก็ตของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับสําคัญ

มาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติของผูบริโภค ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ และคุณภาพ

การบริการ สงผลตอการตัดสินใจใชบริการซุปเปอรมารเก็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ขอเสนอแนะ 

 ควรวิจัยในลักษณะเชิงคุณภาพ เพราะจะไดรับขอมูลที่มีรายละเอียดมากขึ้น เชน การสัมภาษณหรือ

ใชเวลาพูดคุยกับนักศึกษา 
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ภาคผนวก 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถาม 

การสํารวจความพึงพอใจท่ีมีตอราน AT.C ซุปเปอรมารท 

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี  2  ประจําปการศึกษา 2562 

คําชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับน้ีจัดสรางขึ้นเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อเรียบเรียงงานวิจัย                     

เร่ือง “การสํารวจความพึงพอใจที่มีตอราน AT.C ซุปเปอรมารทของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนที่ 2  ประจําปการศึกษา 2562”  

 2.  แบบสอบถามชุดน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อสอบถามนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย            

พณิชยการ เพื่อเปนขอสนเทศใหแกวิทยาลัยฯในการพัฒนาและปรับปรุงในกระบวนการบริหารตอไป 

 3.  รายละเอียดของแบบสอบถาม แบบสอบถามมีทั้งหมด 2  ตอนดังน้ี 

       ตอนที่  1   ขอมูลสวนบุคคล 

       ตอนที่  2   การสํารวจความพึงพอใจที่มีตอราน AT.C  ซุปเปอรมารทของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ภาคเรียนที่  2  ประจําปการศึกษา 2562 

 4.  การสํารวจคร้ังน้ี เพื่อการศึกษาวิจัยเทาน้ัน ดังน้ันขอมูลที่ไดจากนักศึกษาจะนําไปพิจารณาโดย

ภาพรวม และจะไมมีผลกระทบตอนักศึกษาแตอยางใด ฉะน้ันขอใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามดวยตนเอง

ทุกขอตามความเปนจริงที่เกิดขึ้น เพราะผลที่ไดจากการตอบของนักศึกษา จะเปนประโยชนตอการวิจัยเปน

อยางยิ่ง 

 5.  ผูวิจัยขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนมา ณ  ที่น้ีที่กรุณาใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม 

 

                  ดวงฤทัย  ผาสี 

         ผูทํางานวิจัย 
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แบบสอบถาม 

การสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอราน AT.C. ซุบเปอรมารทของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ              

ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2562 

คําชี้แจง       ดวยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส   ไดจัดทําโครงการวิจัยความพึงพอใจในสินคาและ

บริการของราน AT.C. ซุบเปอรมารท  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินคาและการใหบริการ

ของรานคา ประจําภาคเรียนที่ 2   ประจําปการศึกษา  2562  ทางผูจัดทําโครงการ ตองการขอมูลจาก

ผูตอบแบบสอบถาม  เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 

โปรดขีด  /  ลงใน  (     )  ที่ตองการตอบ 

ตอนท่ี 1  ขอมูลของนักศึกษา 

1.  เพศ                                                              (     )   ชาย                               (     )   หญิง 

2.  ศึกษาอยูในระดับชั้น                                   (     )   ปวช. 

                                                                         (     )   ปวส. 

3. .  ศึกษาสาขาวิชา                          (    )   การบัญชี                         (    )   การตลาด 

                                                                         (    )   คอมพิวเตอรธุรกิจ           (    )   การจัดการโลจิสติกส 

                                                                         (    )   เทคโนโลยีสารสนเทศ     (    )   คอมพิวเตอรกราฟก  

          (    )   English Program   

ตอนท่ี 2  การสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอราน AT.C. ซุบเปอรมารท ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย  

 พณิชยการ ประจําภาคเรียนท่ี  2 ประจําปการศึกษา   2562 

5   เห็นดวย/พึงพอใจมากท่ีสุด          4   เห็นดวย/พึงพอใจมาก         3   เห็นดวย/พึงพอใจปานกลาง   

2   เห็นดวย/พึงพอใจนอย                  1   เห็นดวย/พึงพอใจนอยท่ีสุด  

ที่ รายการ 5 4 3 2 1 

1 ความพึงพอใจตอคุณภาพสินคา      

2 ความพึงพอใจในราคาสินคาภายในราน      

3 ความพึงพอใจตอการจัดวางสินคา      

4 ความพึงพอใจในความสะดวกตอการเลือกซื้อสินคา      

5 ความพึงพอใจในความสะอาดภายในราน      

6 ความพึงพอใจในความแปลกใหมและความหลากหลายของสินคา      

7 ความพึงพอใจในการแตงกายของพนักงานรานคา      

8 ความพึงพอใจในการใหบริการของพนักงานขาย      

9 ความพึงพอใจตอการดูแลเอาใจใสของพนักงานขาย      

10 ความพึงพอใจในการเปดปดของรานคา      

11 ความพึงพอใจในภาพรวมของรานคา ATC  SUPERMART      
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
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