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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมจีดุมุง่หมาย เพื่อศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใช้

บรกิารตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทรข์องผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบคุลากร ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีเ่คยใชบ้รกิารตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทรจ์าํนวน 400 คน 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่างใช้ การทดสอบค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว การหา

ความแตกต่างโดยวธิกีาํลงัสองน้อยอย่างมนีัยสาํคญัน้อยทีสุ่ด หรอืวธิดีนัเน็ตต์ ท ี3 และการทดสอบความสมัพนัธโ์ดย

การหาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 

 จากผลการวจิยั พบวา่ 

 1.  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท และมีภูมิลําเนาเดิมอยู่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 2.  ความคิดเหน็ที่มต่ีอส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้าน

บุคลากร ด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ในขณะที่ด้านการส่งเสรมิการตลาดและด้านราคาม ีระดบั

ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบั 

 3.  กลุ่มผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ชืน่ชอบในการไปใชบ้รกิารโซนตลาดนดั รบัทราบขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัตลาดนดั

รถไฟศรนีครนิทรจ์ากอนิเทอรเ์น็ต เลอืกมาใชบ้รกิารตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทรใ์นวนัศุกร์-วนัอาทติย ์ช่วงเวลา 18.01-

21.00 น.บุคคลทีม่คีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร คอื ตวัเอง โดยเฉลีย่ใชบ้รกิารประมาณ 2 ครัง้ต่อเดอืน 

โดยเฉลีย่จาํนวนคนทีไ่ปใชบ้รกิารดว้ยประมาณ 3 คนต่อครัง้ และโดยเฉลีย่มคี่าใชจ้่ายประมาณ 805 บาทต่อครัง้ 

 4.  ผูบ้รโิภคที่ม ีเพศ อายุ การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ภูมลิําเนาเดมิแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม

การใช้บรกิารตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทร ์ในด้านความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใชบ้รกิารต่อเดอืนแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และผูบ้รโิภคทีม่ ีสถานภาพ อาย ุอาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารตลาดนดั

รถไฟศรนีครนิทร ์ในดา้นค่าใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

  

 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 5.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่าในทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการ

ใช้บริการตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ ในด้านความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใช้บริการต่อเดือนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ           

ทีร่ะดบั 0.01 

 6.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่ามากในทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรม

การใชบ้รกิารตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทร ์ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.01 

 

คาํสาํคญั: ตลาดนดั พฤตกิรรม บรกิาร 

 

Abstract 

 

 The purpose of research was to study Service marketing mix relating to consumer's usage service 

at Taradrodfi Srinakarin. Service Marketing Mix factors include: Product & Service, Price, Place, Promotion, 

People, Physical Evidence and Process aspects. 

 The sample group for this research were 400 consumers who had bought products and service 

from Taradrodfi Srinakarin. The data was collected through questionnaires. Percentage, means, standard 

deviation was provide for statistical analysis tools. T-test, one-way ANOVA, Least significant difference or 

Dunnett's T3 and Pearson product moment correlation coefficient was contributed to analyze the hypotheses 

testing. 

 The result of this research was as follows: 

 1.  The majority of consumers were female, 21-30 years old, single, education level of bachelor's 

degree, working as private organization employee with average income less than or equal to Baht 10,000 

and hometown in Bangkok and its vicinities. 

 2.  The consumers's opinions toward overall service marketing mix were at good level. Considering 

by each category, consumers' opinions toward category of Product & Service were at good level, followed by 

consumers' opinions toward category of Place, People, Physical Evidence, Process aspects while Promotion 

and Price aspects were at moderate level, respectively. 

 3.  The majority of consumers preferred using service in Market zone. The most consumers 

received information from Internet. Using service time was between 06.01 to 09.00 p.m. at Friday and the 

weekend. The most consumers made their own decision to visit this Taradrodfi Srinakarin. The average using 

service frequency was 2 times per months, the average accompanies were 3 persons per time and the 

average expenses was Baht 805 per month. 

 4.  Consumers with difference of gender, age, education level, occupation, average income and 

hometown have difference in usage service behavior in categories of using serviced frequency at 0.01 

statistically significant level. In addition, consumers with difference of marital status, age, occupation, average 

income have difference in usage service behavior in category of the average expenses at 0.01 statistically 

significant level. 

 5.  The correlation of service marketing mix in overall and usage service behavior in category of 

usage serviced frequency was at low level in positive direction at 0.01 statistically significant level. 
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 6.  The correlation of service marketing mix in overall and usage service behavior in category of 

the average expenses was at very low level in positive direction at 0.01 statistically significant level. 

 

Keywords: Flea market, health services 

 

บทนํา 

 ธุรกจิบรกิารค้าปลกีในเมอืงไทย นับเป็นธุรกจิทีม่กีารแข่งขนักนัอย่างดุเดอืด มตีัง้แต่ธุรกจิบรกิารค้าปลกี

ขนาดใหญ่แบบครบวงจรไปจนกระทัง่ธุรกจิบรกิารคา้ปลกีขนาดเลก็แบกบัดนิ ลว้นแต่มุ่งเน้นการขายสนิคา้ตามความ

ต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคใหม้ากทีสุ่ดและสรา้งผลกําไรใหแ้ก่ผูป้ระกอบการดว้ยเช่นกนั ประกอบกบัจํานวนประชากร          

ทีเ่พิม่มากขึน้จงึมผีลทาํใหธ้รุกจิบรกิารคา้ปลกีต่างๆ มกีารขยายตวัเพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย 

 เมื่อผูป้ระกอบการมชี่องทางจดัจาํหน่ายสนิคา้ของตนไดห้ลายช่องทาง จงึทําใหผู้บ้รโิภคมทีางเลอืกจบัจ่าย

ใชส้อยมากขึน้ตามไปดว้ย ธรุกจิบรกิารคา้ปลกีขนาดเลก็ทีน่่าสนใจและราคาถูกมอียู่หลายแห่ง แต่ในทีน้ี่จะขอกล่าวถงึ

แหล่งขายสนิคา้ในกรุงเทพมหานคร เขตศรนีครนิทร ์หรอืในอกีชือ่หน่ึงทีรู่จ้กักนัด ีคอื “ตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทร”์ หรอื

ทีเ่รยีกกนัคุน้หวูา่ ตลาดนดัรถไฟ ถอืเป็นธรุกจิการใหบ้รกิารการคา้ปลกีรปูแบบหน่ึง เป็นตลาดนดัยามคํ่าคนืแห่งใหม่ที่

เพิง่เปิดไดไ้ม่นาน โดยขยบัขยายมาจากตลาดนัดรถไฟสวนจตุจกัร เดมิทยีงัไม่เป็นทีรู่จ้กัมากนักแต่หลงัจากตลาดนัด

รถไฟสวนจตุจกัรปิดตวัลงตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทร์กเ็ป็นที่รูจ้กัขึน้มาทนัทเีพราะทีน่ี่มสีนิค้ามากมายที่ตอบโจทก์

บรรดาผูบ้รโิภคทกุไลฟ์สไตลต์ัง้แต่สนิคา้มอืหน่ึงไปจนถงึมอืสอง ทกุคํ่าคนืจะหนาแน่นไปดว้ยคนจากทัว่ทุกสารทศิทีมุ่่ง

หน้ามาที่ตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทร์ เพื่อรอซือ้ขา้วของกนัอย่างคกึคกัสนุกสนานมโีซนขายสนิคา้ทัง้แบบในร่ม (โซน

พลาซ่า) และแบบกลางแจง้ มสีนิคา้จําหน่ายกนัตัง้แต่ของกนิ ของใช ้สนิคา้ใหม่ สนิคา้มอืสอง ของสะสมหายาก ของ

เล่นโบราณ เฟอรนิ์เจอรข์องตกแต่งบา้น รถเก่า รถโบราณ อะไหล่รถคลาสสคิ เสือ้ผา้วนิเทจ ของฝากและมรีา้นอาหาร

หลากหลายรูปแบบ เรยีกไดว้่ามพีืน้ทีข่นาดใหญ่และเป็นตลาดนัดสนิคา้วนิเทจที่อลงัการพอๆกบัหา้งสรรพสนิค้าเลย

ทเีดยีว ส่วนคนรกัการถ่ายรูปนัน้สามารถถ่ายภาพประทบัใจกนัได้ไม่มจีํากดั จุดเด่นของที่น่ีคอื สนิคา้แนววนิเทจ ที่

สามารถเลอืกชมและต่อราคากนัไดแ้บบเตม็ที ่ตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทรต์ัง้อยูท่ี ่ซอยศรนีครนิทร ์51 ถนนศรนีครนิทร ์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ (หลงัหา้งซคีอน สแควร)์ เวลาเปิด-ปิด ตัง้แต่ 15.00-02.00 น. (โซนตลาดนัด 

เปิดวนัพุธและวนัพฤหสับด ีส่วนโซนพลาซ่า เปิดวนัองัคาร-วนัอาทติย)์ สามารถเดนิทางไปไดท้ัง้แบบรถยนต์ส่วนตวั

และรถโดยสารสาธารณะ (http://www.iurban.in.th/review/trainmarket, 1 มนีาคม 2558.) 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจ ัยสนใจที่จะศึกษา “ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสมัพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ของผู้บรโิภค” เน่ืองจากการทราบถึงส่วนประสมการตลาดและ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคนัน้มคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาระบบการใหบ้รกิารของทกุองคก์ร นอกจาก

จะเป็นสว่นหน่ึงทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึปญัหาและขอ้บกพร่องในการใหบ้รกิารไดอ้ยา่งชดัเจนแลว้ ยงัเป็นอกีแนวทางหน่ึงใน

การปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของการใหบ้รกิารไดอ้ยา่งดแีละมคีณุภาพมากยิง่ขึน้ ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะ

ศกึษาเรื่องดงักล่าวอกีทัง้เพื่อใหผู้ผ้ลติสนิคา้และบรกิารหรอืผูจ้ําหน่ายสามารถปรบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารให้

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดให้มีประสิทธิภาพและประสบ

ความสาํเรจ็มากยิ่งขึน้ นอกจากน้ีขอ้มูลทีจ่ะไดร้บันัน้ไม่เพยีงแต่ผู้ประกอบการหรอืผู้ที่สนใจที่จะประกอบกจิการใน

ตลาดนดัรถไฟเท่านัน้ทีจ่ะไดร้บัประโยชน์ หากแต่บุคคลอื่นทีม่คีวามสนใจทีจ่ะประกอบการในสถานทีอ่ื่นๆกส็ามารถที่

จะนําผลการศกึษาทีไ่ดร้บัน้ีไปประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัการทาํธรุกจิของตนไดอ้กีดว้ย 
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ของผู้บริโภคจําแนกตามลกัษณะด้าน

ประชากรศาสตร ์

 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤติกรรมการใช้บรกิารตลาดนัด

รถไฟศรนีครนิทรข์องผูบ้รโิภค 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงัน้ี 

  1.1  ขอ้มลูสว่นบุคคล 

   1.1.1  เพศ 

    1.1.1.1 ชาย 

    1.1.1.2 หญงิ 

   1.1.2  อายุ 

    1.1.2.1 ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 20 ปี 

    1.1.2.2 21 -30 ปี 

    1.1.2.3 31 -40 ปี 

    1.1.2.4 41-50 ปี 

    1.1.2.5 51 -60 ปี 

    1.1.2.6 มากกวา่ 61 ปีขึน้ไป 

   1.1.3  สถานภาพ 

    1.1.3.1 โสด 

    1.1.3.2 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

    1.1.3.3 หยา่รา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่

   1.1.4  การศกึษา 

    1.1.4.1 ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี

    1.1.4.2 ปรญิญาตร ี

    1.1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.5  อาชพี 

    1.1.5.1 นกัเรยีน/นกัศกึษา 

    1.1.5.2 พอ่บา้น/แมบ่า้น 

    1.1.5.3 ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 

    1.1.5.4 พนกังานบรษิทัเอกชน 

    1.1.5.5 เจา้ของธรุกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ 

    1.1.5.6 อื่นๆ โปรดระบุ.................... 

   1.1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

    1.1.6.1 ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 

    1.1.6.2 10,001 - 20,000 บาท 

    1.1.6.3 20,001 - 30,000 บาท 

    1.1.6.4 30,001 - 40,000 บาท 
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    1.1.6.5 40,001 บาทขึน้ไป 

   1.1.7  ภมูลิาํเนาเดมิ 

    1.1.7.1 กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

    1.1.7.2 ภาคกลาง 

    1.1.7.3 ภาคตะวนัออก 

    1.1.7.4 ภาคตะวนัตก 

    1.1.7.5 ภาคเหนือ 

    1.1.7.6 ภาคใต ้

    1.1.7.7 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

  1.2  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 

   1.2.1  ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

   1.2.2  ดา้นราคา 

   1.2.3 ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

   1.2.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

   1.2.5 ดา้นบคุลากร 

   1.2.6 ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 

   1.2.7 ดา้นกระบวนการ 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) แบง่เป็นพฤตกิรรมการใชบ้รกิารตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทรข์อง

ผูบ้รโิภค 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน และภมูลิาํเนาเดมิ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทรแ์ตกต่างกนั 

 2.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบคุลากร ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทรแ์ตกต่างกนั 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541)[1] ไดอ้า้งถงึ แนวคดิสว่น

ประสมทางการตลาดสาํหรบัธุรกจิบรกิาร (Service Mix) ของคอลเลอร ์(Philip Kotler. 1994)[2] ไวว้่าเป็นแนวคดิที่

เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิที่ให้บรกิารซึ่งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรอื 7P’s ในการกําหนดกลยุทธ์

การตลาดซึง่ประกอบดว้ย 

 1.  ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นสิง่ซึง่สนองความจําเป็นและความต้องการของมนุษยไ์ดค้อื สิง่ทีผู่ข้าย

ตอ้งมอบใหแ้ก่ลกูคา้ ซึง่ลกูคา้จะไดร้บัผลประโยชน์และคุณค่าของผลติภณัฑน์ัน้ๆ โดยทัว่ไปแลว้ผลติภณัฑแ์บ่งเป็น 2 

ลกัษณะ คอื ผลติภณัฑท์ีอ่าจจบัตอ้งไดแ้ละผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้งไม่ได ้

 2.  ด้านราคา (Price) หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑใ์นรปูตวัเงนิ ลกูคา้จะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) 

ของบรกิารกบัราคา (Price) ของบรกิารนัน้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสนิใจซื้อ ดงันัน้ การกําหนดราคาการ

ใหบ้รกิารควรมคีวามเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้รกิารชดัเจนและงา่ยต่อการจาํแนกระดบับรกิารทีต่่างกนั 
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 3.  ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบับรรยากาศสิ ่งแวดล้อมในการ

นําเสนอบรกิารให้แก่ลูกคา้ ซึ่งมผีลต่อการรบัรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบรกิารที่นําเสนอ ซึ่งจะต้อง

พจิารณาในดา้นทาํเลทีต่ัง้ (Location) และชอ่งทางในการนําเสนอบรกิาร (Channels) 

 4.  ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหน่ึงที่มีความสําคัญในการติดต่อสื่อสารให้

ผูใ้ชบ้รกิาร โดยมวีตัถุประสงคท์ีแ่จง้ขา่วสารหรอืชกัจงูใหเ้กดิทศันคตแิละพฤตกิรรมการใชบ้รกิารและเป็นกุญแจสาํคญั

ของการตลาดสายสมัพนัธ ์

 5.  ด้านบุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employee) ซึง่ต้องอาศยัการคดัเลอืกการฝึกอบรม การจูงใจ 

เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั เป็นความสมัพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้

ใหบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารต่างๆขององคก์ร เจา้หน้าทีต่อ้งมคีวามสามารถมทีศันคตทิีส่ามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร มี

ความคดิรเิริม่ มคีวามสามารถในการแกไ้ขปญัหาและสามารถสรา้งคา่นิยมใหก้บัองคก์ร 

 6.  ด้านการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการ

สรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลกูคา้ โดยพยายามสรา้งคณุภาพโดยรวมทัง้ดา้นกายภาพและรปูแบบการ

ให้บรกิารเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย ความสะอาดเรยีบร้อย การเจรจาที่ต้องสุภาพ

อ่อนโยนและการใหบ้รกิารทีร่วดเรว็หรอืผลประโยชน์อืน่ๆทีล่กูคา้ควรจะไดร้บั 

 7.  ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบ วธิกีาร และงานปฏบิตั ิในดา้นการ

บรกิารทีนํ่าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร เพือ่มอบการใหบ้รกิารอยา่งถกูตอ้งรวดเรว็และทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจ 

 ความหมายของการบริการ โบวี ่และทรลี (Bovee; & Thill. 1992: 692)[3] ไดใ้หค้วามหมายของการ

บรกิารวา่ เป็นรปูแบบของการจดัสง่โดยผนวกผลประโยชน์ไปสูผู่ซ้ือ้การบรกิาร สามารถแบง่เป็นเครือ่งมอื (Machine) 

บุคคล (Person) หรอืรวมทัง้สองอยา่งเขา้ดว้ยกนั สนิคา้สว่นใหญ่เป็นการรวมกนัของสนิคา้ทีจ่บัตอ้งไดแ้ละการบรกิารที่

จบัตอ้งไมไ่ด ้ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นสนิคา้ทาํหน้าทีใ่นการแลกเปลีย่นทางกายภาพทีล่กูคา้ต้องการ อกีดา้นหน่ึงคอืสนิคา้ที่

เป็นการบรกิาร ลกัษณะสาํคญัคอืการแลกเปลีย่นดว้ยการบรกิาร แมว้า่เราจะมกีารพดูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารโดย

แยกกนัแต่เราสามารถเหน็สนิคา้มากมายทีค่วบคูก่นัไปทัง้สองลกัษณะ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 อุทยั หริญัโต (2526: 14)[4] ใหค้วามหมายไวว้า่ พฤตกิรรม หมายถงึ กริยิาอาการหรอืปฏกิริยิาทีเ่มื่อเผชญิ

กบัสิง่เรา้ ซึง่จะมาจากภายในร่างกายหรอืภายนอกร่างกายกไ็ด ้และปฏกิริยิาทีแ่สดงออกน้ีมไิดเ้ป็นพฤตกิรรมทางกาย

เท่านัน้แต่รวมถงึพฤตกิรรมทีเ่กีย่วกบัจติใจดว้ย 

 เสร ีวงษ์มณฑา (2542)[5] ไดใ้หค้วามหมายของผูบ้รโิภค (Consumer) คอื ผูท้ีม่คีวามตอ้งการซือ้ (Need) มี

อาํนาจซือ้ (Purchasing power) พฤตกิรรมการซือ้ (Purchasing behavior) และพฤตกิรรมการใช ้(Use behavior) ดงัน้ี 

 1.  ผูบ้รโิภคเป็นบุคคลทีม่คีวามต้องการ (Need) การทีถ่อืว่าใครเป็นผูบ้รโิภคนัน้ บุคคลนัน้จะต้องมคีวาม

ตอ้งการผลติภณัฑ ์แต่ถา้บุคคลนัน้ไม่มคีวามตอ้งการกจ็ะไม่ใช่ผูบ้รโิภค 

 2.  ผูบ้รโิภคเป็นบุคคลทีม่อีาํนาจซือ้ (Purchasing power) ผูบ้รโิภคจะมแีค่ความต้องการเพยีงอย่างเดยีว

ไมไ่ดแ้ต่ตอ้งมอีาํนาจซือ้ดว้ย เพราะฉะนัน้การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคจงึตอ้งวเิคราะหไ์ปทีต่วัเงนิของผูบ้รโิภค

ดว้ย 

 3.  การเกดิพฤตกิรรมการซือ้ (Purchasing behavior) เมือ่ผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการและมอีาํนาจซือ้แลว้กจ็ะ

เกดิพฤตกิรรมการซือ้ เป็นต้นว่า ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน ซือ้เมื่อใด ใครเป็นคนซือ้ ใชม้าตรการอะไรในการตดัสนิใจซือ้ ซือ้

มากน้อยเพยีงใด 

 4.  พฤตกิรรมการใช ้(Use behavior) ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการใชส้นิคา้อย่างไร เช่น ดื่มสุราทีไ่หน ทีบ่า้น

หรือร้านอาหาร ดื่มกบัใคร ดื่มมากน้อยแค่ไหน ดื่มอย่างไร สุราอย่างเดียว หรอืผสมน้ํา หรือผสมโซดา หรือผสม

น้ําอดัลม 
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วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยใช้บรกิารตลาดนัดรถไฟศรี

นครนิทร ์ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ผู้บรโิภคที่เคยใช้บรกิารตลาดนัด

รถไฟศรนีครนิทร ์ซึง่ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้จงึกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรการคํานวณ

ประชากรกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่ทราบประชากรทีแ่น่นอน (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2545)[6] โดยกําหนดระดบัความเชื่อมัน่ 

95% และยอมใหค้วามคลาดเคลือ่นได ้5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ีเท่ากบั 385 คน และเพิ่มตวัอย่างไว ้

15 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเท่ากบั 400 คน สาํหรบัการเกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ี ข ัน้แรกใช้

วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) 

 

ผลการวิจยั  

 จากผลการวจิยั พบวา่ 

 1.  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท และมีภูมิลําเนาเดิมอยู่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 2.  ความคิดเหน็ที่มต่ีอส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้าน

บุคลากร ด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ในขณะที่ด้านการส่งเสรมิการตลาดและด้านราคาม ีระดบั

ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบั 

 3.  กลุ่มผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ชืน่ชอบในการไปใชบ้รกิารโซนตลาดนดั รบัทราบขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัตลาดนดั

รถไฟศรนีครนิทรจ์ากอนิเทอรเ์น็ต เลอืกมาใชบ้รกิารตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทรใ์นวนัศุกร์-วนัอาทติย ์ช่วงเวลา 18.01-

21.00 น.บุคคลทีม่คีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร คอื ตวัเอง โดยเฉลีย่ใชบ้รกิารประมาณ 2 ครัง้ต่อเดอืน 

โดยเฉลีย่จาํนวนคนทีไ่ปใชบ้รกิารดว้ยประมาณ 3 คนต่อครัง้ และโดยเฉลีย่มคี่าใชจ้่ายประมาณ 805 บาทต่อครัง้ 

 4.  ผูบ้รโิภคที่ม ีเพศ อายุ การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ภูมลิําเนาเดมิแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม

การใช้บรกิารตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทร ์ในด้านความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใชบ้รกิารต่อเดอืนแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และผูบ้รโิภคทีม่ ีสถานภาพ อายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารตลาดนดั

รถไฟศรนีครนิทร ์ในดา้นค่าใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 5.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่าในทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการ

ใช้บริการตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ ในด้านความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใช้บริการต่อเดือนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ             

ทีร่ะดบั 0.01 

 6.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่ามากในทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรม

การใชบ้รกิารตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทร์ ในด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใชบ้รกิารต่อครัง้อย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ       

ทีร่ะดบั 0.01 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง "ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิาร

ตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทรข์องผูบ้รโิภค" มปีระเดน็ทีนํ่ามาอภปิรายดงัน้ี 
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 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารตลาดนัด

รถไฟศรนีครนิทรท์ีแ่ตกต่างกนั 

 1.  ผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทร์ ในด้านความถี่โดย

เฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืนแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยเพศ

ชายมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทรใ์นดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารมากกว่าเพศหญงิ ทัง้น้ี

เน่ืองจากเพศชายเป็นผูนํ้าครอบครวัและมหีน้าทีห่ารายไดใ้หแ้ก่ครอบครวัเป็นหลกัและชอบทาํกจิกรรมจงึสามารถมาใช้

บรกิารไดบ้่อยครัง้ ส่วนเพศหญงินัน้จะมหีน้าทีเ่ป็นผูใ้หก้ารสนับสนุน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เศกสรรค ์สอนโส 

(2553: 129) พบว่า เพศชายมคีวามสนใจและความจําเป็นทีจ่ะนําเงนิไปใชจ้่ายในเรื่องทีแ่ตกต่างกนั จงึทําใหม้คีวามถี่

ในการใชบ้รกิารแตกต่างกนั 

 2.  ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทร ์ในดา้นความถี่

โดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืนไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้

ไว้ ทัง้น้ีเน่ืองจากการให้บริการตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุก

สถานภาพ เช่น คนโสดสามารถมาใช้บริการพร้อมกบัเพื่อนๆหรือคนที่สมรสแล้วสามารถมาใช้บริการพร้อมกับ

ครอบครวัได้ ดังนัน้ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนัจึงมีพฤติกรรมการใช้บริการตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ไม่

แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรรณกมล ถํ้าสวุรรณ (2552) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง ทศันคตแิละพฤตกิรรมการใช้

บริการร้านไก่กระต๊ากย่านเสนานิเวศน์ของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้

บรกิารที่ร้านไก่กระต๊ากย่านเสนานิเวศน์ไม่แตกต่างกนั ส่วนผู้บรโิภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้

บรกิารตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทร ์ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใช้บรกิารต่อครัง้แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิี่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บริโภคที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนัมพีฤตกิรรมการใช้

บรกิารตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทร ์ในดา้นค่าใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด/

หยา่รา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ ทัง้น้ีเน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนัมกีารจบัจ่ายใชส้อยกนัทัง้ครอบครวั 

จงึทาํใหค้า่ใชจ้า่ยในการซือ้ของในแต่ละครัง้มากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด/หยา่รา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ทีม่คี่าใชจ้่าย

สาํหรบัตนเองเพยีงอย่างเดยีว ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทศพร  สง่แกว้ (2549) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง ความต้องการ

ของลูกคา้ทีม่ต่ีอส่วนประสมการคา้ปลกีสาํหรบัรา้นซุปเปอรม์ารเ์กต็ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่พบว่า สถานภาพของ

ผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธก์บั สนิคา้ ความถี ่วนัเวลา ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ การเตรยีมตวัก่อนการซือ้ และซุปเปอรม์ารเ์กต็

ทีใ่ชบ้รกิารประจาํ 

 3.  ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทร์ ในด้านความถี่โดย

เฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืนและในดา้นค่าใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยช่วงอายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี มคีวามถีโ่ดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อ

เดอืนมากทีสุ่ด ทัง้น้ีเน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุม่น้ีเป็นกลุ่มทีย่งัไม่มภีาระหน้าทีท่ีต่้องรบัผดิชอบมากนัก จงึทําใหม้เีวลาใน

การใชบ้รกิารมากกวา่ชว่งกลุ่มอายอุืน่ๆ สว่นในดา้นคา่ใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้ พบวา่ ชว่งอายตุัง้แต่ 31 

ปีขึน้ไป มคีา่ใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้มากทีส่ดุ ทัง้น้ีเน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีมหีน้าทีก่ารงานสงู มคีวาม

มัน่คงทางการเงนิ จงึมกีาํลงัซือ้มากกวา่ชว่งกลุ่มอายอุืน่ๆ การทีช่ว่งอายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารตลาดนดั

รถไฟศรนีครนิทรแ์ตกต่างกนันัน้ เน่ืองจากในแต่ละช่วงอายุมกีารศกึษาและการพจิารณาเลอืกใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั

ออกไป อกีทัง้การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารหรอืการมปีระสบการณ์เชงิบวกต่างๆ กม็ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารตลาดนัด

รถไฟศรนีครนิทร์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศริิบูรณ์ หอมเงนิ (2549) ได้ทําการวจิยัเรื่อง พฤติกรรมและปจัจยั

ทางการตลาดทีม่คีวามสําคญัต่อการตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารหา้งสรรพสนิคา้ของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืง

พิบูลมงัสาหาร ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการห้างสรรพสนิค้าของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงพบิลูมงัสาหารแตกต่างกนั 
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 4.  ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทร์ ในดา้นความถี่

โดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืนแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย

กลุ่มผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตรมีกีารใช้บรกิารตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทร์มากทีสุ่ด ทัง้น้ีเน่ืองจาก

ผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีมรีายไดไ้มส่งูมาก มคีวามรบัผดิชอบน้อย จงึมเีวลาว่างมากกว่า ทําใหม้เีวลามาใชบ้รกิารมากกว่ากลุ่ม

การศึกษาอื่น สอดคล้องกบัแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2546: 116) กล่าวว่า การศึกษาเป็นลกัษณะสําคญัอีก

ประการหน่ึงที่มอีทิธพิลต่อผู้รบัสาร ดงันัน้คนที่ได้รบัการศกึษาในระดบัที่ต่างกนั ยุคสมยัที่ต่างกนั ระบบการศกึษา

แตกต่างกนั สาขาวชิาทีแ่ตกต่างกนั จงึมคีวามรูส้กึนึกคดิ อุดมการณ์ และความต้องการทีแ่ตกต่างกนัไปอกีดว้ย ส่วน

ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทรใ์นดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยใน

การใชบ้รกิารต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากสนิคา้ทีจ่ําหน่ายในตลาดนัดรถไฟมรีาคาย่อมเยาวเ์หมาะสม

กบัคนทกุกลุ่ม ดงันัน้ค่าใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้จงึไมแ่ตกต่างกนั 

 5.  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้บรกิารตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทร ์ในดา้นความถี่โดย

เฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืนและในดา้นค่าใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคที่มีอาชพีนักเรียน/นักศกึษา มีความถี่โดยเฉลี่ยทีม่าใช้

บรกิารต่อเดอืนมากทีส่ดุ ทัง้น้ีเน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มวยัรุ่น ชอบพบปะเพือ่นฝงูหากจิกรรมยามวา่งทาํร่วมกนั 

ซึ่งตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์มีโซนต่างๆที่สนับสนุนการทํากิจกรรมร่วมกนั ส่วนผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัมี

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทรใ์นดา้นคา่ใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพ่อบา้น/แม่บา้น/เจา้ของธุรกจิ

สว่นตวั/อาชพีอสิระ มคี่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใชบ้รกิารต่อครัง้มากที่สุด เน่ืองจากกลุม่ดงักล่าวมรีายได้และความ

มัน่คงทางการเงนิสงู ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมคีวามต้องการสนิคา้และบรกิารในลกัษณะที่แตกต่างกนั อกีทัง้

ประสบการณ์ทาํงานต่างสายงานงานกนักม็ผีลต่อความสนใจสนิคา้และบรกิารแตกต่างกนัดว้ย จงึมผีลต่อพฤตกิรรมการ

ใชบ้รกิารตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทรท์ีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วราภรณ์ สงวนศกัดิ ์(2553) ไดท้ําการ

วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบพฤติกรรมระหว่างการซื้อสินค้าในตลาดสดและซุปเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวจิยั พบว่า ระดบัการศกึษาและอาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าในตลาดสดและซุปเปอร์มาร์เก็ต

แตกต่างกนั 

 6.  ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทร์ ใน

ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืนแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท มคีวามถีโ่ดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืน

มากทีส่ดุ ทัง้น้ีเน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มวยัรุ่น ชอบพบปะเพื่อนฝงูหากจิกรรมยามว่างทาํร่วมกนั จงึมคีวามถี่ใน

การใชบ้รกิารตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทรม์ากกว่ากลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอื่นๆ ส่วนผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บรกิารตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทร์ ในด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บรกิารต่อครัง้

แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืนตัง้แต่ 40,001 บาทขึน้ไป มค่ีาใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้มากทีสุ่ด ทัง้น้ีเน่ืองจากผู้บรโิภคกลุ่มน้ีมี

รายไดส้งูมกีาํลงัซือ้ทีด่กีว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อปัษรศร ีม่วงคง (2552) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง ปจัจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารและความพงึพอใจโดยรวมของลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารภตัตาคารลอยน้ําเรอืรเิวอรไ์ซด ์พบว่า 

ลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารภตัตาคารลอยน้ําเรอืรเิวอรไ์ซดแ์ตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ธรีะภทัร ์เอกผาชยัสวสัดิ ์(2551) กล่าววา่ รายไดข้องบคุคลแสดงถงึฐานะทางเศรษฐกจิ ผูท้ีม่ ี

สถานภาพทางเศรษฐกจิสูงจะมโีอกาสทีด่กีว่าในการแสวงหาสิง่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง และสอดคลอ้งกบั

แนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า ผูบ้รโิภคเป็นบุคคลทีม่อีํานาจซือ้ (Purchasing power) ผูบ้รโิภคจะมแีค่

ความตอ้งการเพยีงอย่างเดยีวไม่ไดแ้ต่ตอ้งมอีาํนาจซือ้ดว้ย 
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 7.  ผู้บริโภคที่มีภูมิลําเนาเดิมแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ ในด้าน

ความถีโ่ดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืนแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้

ไว้ โดยผูบ้รโิภคทีม่ภีูมลิําเนาอยู่ภาคกลาง/ภาคตะวนัออก มคีวามถี่โดยเฉลี่ยที่มาใช้บรกิารต่อเดอืนมากที่สุด ทัง้น้ี

เน่ืองจากทาํเลทีต่ัง้ของตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทรต์ัง้อยูใ่นเขตภาคกลาง ทาํใหผู้บ้รโิภคกลุ่มน้ีมาใชบ้รกิารเป็นสว่นใหญ่ 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นนทศกัดิ ์สดุจติร (2553) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและปจัจยัทางการตลาด

ในการเลอืกใชบ้รกิารหา้งโคลเีซีย่ม สาขาสรุาษฎรธ์านี ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้รโิภคทีม่ภีมูลิาํเนาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรม

การใชบ้รกิารหา้งโคลเีซีย่มดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้น

ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบคุลากร ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทร ์

 ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารมคีวามสมัพนัธต่์อ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทร ์ในดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืน โดยมคีวามสมัพนัธ์

กนัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธ์

กนัในระดบัตํ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

โดยหวัขอ้มกีารบรกิารของตลาดนัดทีเ่อื้ออํานวยต่อคนทุกรุ่นทุกวยั มรีะดบัความสมัพนัธ์สงูที่สุด ในด้านความถี่โดย

เฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืน และมกีารใหบ้รกิารทีด่กีว่าตลาดนดัอื่นๆ มรีะดบัความสมัพนัธส์งูทีส่ดุ ในดา้นค่าใชจ้่าย

โดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้ ทัง้น้ีเน่ืองจากตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทรเ์ป็นแหล่งท่องเที่ยวทีม่สีนิคา้และบรกิารที่

หลากหลาย มรีา้นคา้และรา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมาย มบีรรยากาศทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั รองรบัและเตมิเตม็ความ

ต้องการของนักท่องเที่ยวไดห้ลากหลายกลุ่มอย่างครบถ้วน จงึทําให้ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ด้านผลติภณัฑแ์ละ

บริการโดยรวมมากกว่าส่วนประสมการตลาดด้านอื่นๆ ซึ่งหากมีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิง่ขึ้น 

ผูบ้รโิภคจะมคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรินิภา สระทองหน (2555) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง 

ปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้บรกิารร้านวตัสนัในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นวตัสนั ดา้นความถีใ่นการ

ใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืน 

 ด้านราคา ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านราคามคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารตลาดนัด

รถไฟศรนีครินทร์ ในด้านความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใช้บริการต่อเดอืน โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่าและเป็นไปใน

ทศิทางเดียวกนั และในด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บรกิารต่อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่ามากและ

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยหวัขอ้มรีะบบ

บรกิารชําระเงนิผ่านบตัรเครดติ มรีะดบัความสมัพนัธส์งูทีสุ่ด ในด้านความถี่โดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืนและดา้น

ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุกลัย ์นิรนัดรส์ุข (2549) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารทีศู่นยก์ารคา้เมโทรมอลลใ์นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ ผลการวจิยัพบว่า 

ปจัจยัการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารทีศู่นยก์ารคา้เมโทรมอลลใ์นระดบัปานกลางและ

ทศิทางเดยีวกนั 

 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมี

ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทร ์ในดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืน โดย

มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้ 

โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยหวัขอ้ตลาดนดัใกลแ้หล่งทีพ่กัอาศยัและแหล่งชุมชน มรีะดบัความสมัพนัธส์งูทีสุ่ด ในดา้นความถี่

โดยเฉลีย่ที่มาใชบ้รกิารต่อเดอืน และทําเลที่ตัง้สะดวกต่อการเดนิทาง มรีะดบัความสมัพนัธส์ูงที่สุด ในดา้นค่าใช้จ่าย
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โดยเฉลี่ยในการใช้บรกิารต่อครัง้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วลิาวลัย์ สุบนิ (2541) ได้ทําการวจิยัเรื่อง ปจัจยัที่มี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชส้ถานบรกิารธรุกจิรา้นคา้ปลกีและธรุกจิคา้สง่ขนาดใหญ่ของผูบ้รโิภคในเขตอาํเภอเมอืง 

จงัหวดัพษิณุโลก ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นปจัจยัการตลาดพบวา่ ปจัจยัทางดา้นผลติภณัฑ ์ราคา ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

และการส่งเสรมิการตลาด เป็นปจัจยัทีม่ผีลในระดบัมากต่อการเลอืกใช้สถานบรกิารธุรกจิร้านคา้ปลกีและธุรกจิค้าส่ง

ขนาดใหญ่ของผูบ้รโิภคในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพันธ์กับ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทร ์ในดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

โดยหวัขอ้มกีารส่งเสรมิการขายร่วมกบัห้างร้าน/บรษิัทต่างๆ เช่น การจบัรางวลัชงิโชค การมอบคูปองส่วนลด การ

สมคัรสมาชกิเพือ่รบัสทิธพิเิศษต่างๆ เป็นตน้ มรีะดบัความสมัพนัธส์งูทีส่ดุ แสดงใหเ้หน็วา่ถา้ตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทร์

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น ผู้บริโภคจะมีความถี่ในการใช้บริการเพิม่ขึ้น 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรินิภา สระทองหน (2555) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมและความพงึ

พอใจของผูบ้รโิภคต่อการใชบ้รกิารรา้นวตัสนัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ สว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิ

การตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นวตัสนั ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืน 

 ด้านบุคลากร ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านบุคลากรมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

ตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทร์ ในด้านความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใช้บรกิารต่อเดอืน และในด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้

บรกิารต่อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 

0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยหวัขอ้ผูป้ระกอบการรา้นคา้และบรกิารต่างๆของตลาดนดัใหบ้รกิารเป็นอย่าง

ดมีรีะดบัความสมัพนัธ์สูงที่สุด ในด้านความถี่โดยเฉลี่ยที่มาใช้บรกิารต่อเดอืน และผู้ประกอบการร้านค้าและบรกิาร

ต่างๆมกีารพดูจาสภุาพ มรีะดบัความสมัพนัธส์งูทีส่ดุ ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้ ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ นนทศกัดิ ์สดุจติร (2553) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและปจัจยัทางการตลาดในการเลอืกใช้

บรกิารห้างโคลเีซี่ยม สาขาสุราษฎร์ธานี ผลการวจิยั พบว่า ผู้บรโิภคให้ความสําคญัโดยรวมในด้านบุคคลากรว่ามี

ความสมัพนัธร์ะดบัมากทีส่ดุกบัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารหา้งโคลเีซีย่ม สาขาสรุาษฎรธ์านี 

 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพมี

ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทร ์ในดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืน และ

ในดา้นคา่ใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยหวัข้อตลาดนัด/ร้านค้าต่างๆ มีความ

ทนัสมยัและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มรีะดบัความสมัพนัธส์งูทีสุ่ด ในดา้นความถี่โดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืนและ

ดา้นคา่ใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นนทศกัดิ ์สุดจติร (2553) ไดท้ําการวจิยั

เรื่อง พฤตกิรรมผู้บรโิภคและปจัจยัทางการตลาดในการเลอืกใช้บรกิารห้างโคลเีซี่ยม สาขาสุราษฎรธ์านี ผลการวจิยั 

พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัในดา้นลกัษณะทางกายภาพว่ามคีวามสมัพนัธร์ะดบัมากทีสุ่ดกบัพฤตกิรรมการเลอืกใช้

บรกิารหา้งโคลเีซีย่ม สาขาสรุาษฎรธ์านี 

 ด้านกระบวนการ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการใช้

บรกิารตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทร ์ในดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืน โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่าและ

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยหวัขอ้ระบบการ

ใหบ้รกิารของขอ้มลูของตลาดนดัมคีวามทนัสมยัและชดัเจนมรีะดบัความสมัพนัธส์งูทีส่ดุ ในดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ทีม่าใช้

บรกิารต่อเดอืน สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) ไดอ้า้งถงึแนวคดิส่วนประสมทางการตลาดสาํหรบั

ธุรกจิบรกิาร (Service Mix) ของ Philip Kotler ไวว้่ากจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวธิกีารและงานปฏบิตัใินดา้นการ

บรกิาร ตอ้งมอบการใหบ้รกิารอยา่งถกูตอ้งรวดเรว็และทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจ และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
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ของ สุดาพร อุปคํา (2544) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารภายในศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัแอร์

พอร์ตพลาซ่า ผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารภายในศูนย์การค้าเซน็ทรลัแอร์พอรต์พลาซ่า 

ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร ดา้นราคา ดา้นสถานทีใ่หบ้รกิาร ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นการส่งเสรมิ

การตลาด ดา้นบุคลากร และด้านกระบวนการให้บรกิาร โดยผูบ้รโิภคมากกว่า 50 เปอร์เซน็ต์ ยอมรบัว่าปจัจยัต่างๆ

ขา้งตน้มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมกีารศกึษาทศันคติด้านส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้รกิาร

ตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทร ์เพือ่นําผลการศกึษามาใชเ้ป็นแนวทางปรบัปรุงแผนการตลาดใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มผูบ้รโิภค

และทาํใหผู้บ้รโิภคมรีะดบัความพงึพอใจสงูสดุ 

 2.  ควรมกีารศกึษาทศันคต ิความพงึพอใจ และแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของกลุ่มลูกคา้ธุรกจิ เช่น 

บรษิทันําเทีย่วทีนํ่านกัทอ่งเทีย่วต่างชาตมิาใชบ้รกิาร และลกูคา้ชาวต่างชาต ิเพือ่เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด

ในการรองรบันักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มจีํานวนเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองและเพื่อนําไปสู่การเป็นแหล่งท่องเทีย่วระดบัโลก 

(World Class Travel Destination)  

 3.  ควรมกีารศกึษาเชงิคุณภาพเพือ่เกบ็ขอ้มลูเชงิลกึ เพือ่ทาํใหท้ราบถงึความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่า

ใชบ้รกิารอยา่งเจาะลกึ เพือ่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดเฉพาะกลุ่ม 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ี สาํเรจ็ลงไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์าก รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์ซึง่เป็นอาจารย ์            

ทีป่รกึษา ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาใหค้ําปรกึษา คําแนะนํา และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆของงานวจิยั นับตัง้แต่เริม่ต้น

ดําเนินการจนสารนิพนธฉ์บบัน้ีเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา จงึขอกราบขอบพระคุณเป็น

อย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณท่าน รองศาสตราจารย ์สุพาดา สริกุิตตา และ อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีไ่ด้

กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามและเป็นกรรมการสอบ ตลอดจนให้คําแนะนําในงานวจิยัครัง้น้ี             

เป็นอยา่งด ี

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกๆท่านในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย               

ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีด่ ีซึง่มปีระโยชน์ยิง่แก่ผูว้จิยั 

 ขอกราบขอบพระคุณบดิามารดาและบุคคลในครอบครวั ที่เป็นกําลงัใจในการทําวจิยัในครัง้น้ี ตลอดจน

เพื่อนๆ MBA สาขาการตลาด การจดัการ และ การจดัการองค์กรเภสชักรรม รุ่นที่ 15 รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ใน

มหาวทิยาลยัทุกๆ ทา่น ทีใ่หค้าํแนะนําและความช่วยเหลอืแก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา 

 คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของบดิา มารดา 

ผูใ้หค้วามรกั ความเมตตาและสนับสนุนใหไ้ดร้บัการศกึษาเป็นอย่างดมีาโดยตลอด รวมทัง้พระคุณของครูบาอาจารย ์

ทุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐาน ตลอดจนครอบครวัของผูว้จิยัเองทีส่นับสนุนและ           

ใหก้าํลงัใจแก่ผูว้จิยั อนัก่อใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี 
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