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การศึกษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการด าเนิน

ชีวิต คณุภาพการบรกิารของตลาดนดัรถไฟรชัดากบัความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชั
ดาของลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดา โดยท าการศึกษากับกลุ่มตวัอย่างที่เป็นลกูคา้
ที่มาใชบ้ริการตลาดนัดรถไฟรชัดา ทัง้เพศชายและเพศหญิง ที่เป็นผูท้ี่เคยมาใชบ้ริการตลาดนัด
รถไฟรชัดามากกว่า 1 ครัง้ขึน้ไป จ านวน 400 คน ท าการเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม และท าการ
วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติค่ารอ้ยละ ความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน 
และใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว และสถิติการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 
2 ตัวแปร (Pearson’s Correlation Coefficient) ผลการศึกษาพบว่า ลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาด
นดัรถไฟรชัดาที่มีอายุแตกต่างกนั มีความภกัดีต่อการใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาแตกต่างกนั 
และพบว่า ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ ดา้นความคิดเห็น มี
ความสมัพันธก์ับความภักดีของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ นอกจากนัน้ยงัพบวา่ คณุภาพการบรกิารของตลาดนดัรถไฟรชัดา ดา้นความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได้ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการให้
ความมั่นใจ และดา้นการเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการ มีความสมัพนัธก์บัความภกัดีของลกูคา้ที่มา
ใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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This research aimed to study the relationship between lifestyle and service 

quality, affecting the brand loyalty of customers to the Train Night Market Ratchada. The 
case study was concerned with the brand loyalty of the customers to the Train Night 
Market Ratchada. The data were collected by questionnaires and then analyzed with 
statistics, percentage, frequency, average, standard deviation variance, a t-test, ANOVA 
and Pearson’s Correlation Coefficient. The results of the research indicated that 
customers from different age groups had different levels of loyalty to the Train Night 
Market Ratchada, with a 0.05 level of statistical significance. Factors including activities, 
lifestyle factors, interests and opinions were associated with the loyalty of customers 
using the services at the Train Night Market Ratchada were statistically significant. The 
factors of tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy were 
associated with the loyalty of customers who used the services available at the Train 
Night Market Ratchada, which were at a statistically significant level. 

 
Keyword : Lifestyle, Service quality, Brand Loyalty, Train Night Market Ratchada 
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บทที ่1 
บทน า 

ภมิูหลัง  

ในปัจจุบันตลาดนัดเกิดขึน้อย่างมากมายตามความตอ้งการของผู้บริโภค เนื่องจาก
ตลาดนัดต่างๆ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการได้ทั้ง ความสะดวกสบาย สินค้ามี
หลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงความหลากหลายของราคาตามคณุภาพของสินคา้ (ศิรินาถ, 2557) 
ซึ่งตลาดนัดที่ไดร้บัความนิยมของผูบ้ริโภคนัน้กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยตลาดนัดที่มี
ช่ือเสียงเป็นที่รูจ้กั และไดร้บัความนิยมมากตลาดหนึ่ง นั่นคือ ตลาดนดัรถไฟ  

โดยตลาดนัดรถไฟ เป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาดกลางคืนที่ไดร้บัความนิยม ติดอันดับ 1       
ใน 10 ของกรุงเทพมหานคร โดยมีผูก้่อตัง้คือ นายไพโรจน ์รอ้ยแกว้ เจา้ของธุรกิจตลาดนัดรถไฟ
แหล่งซือ้สินคา้ยามค ่าคืน ซึ่งปัจจบุนัตลาดนดัรถไฟมีอยู่ดว้ยกนัหลายสาขา ไดแ้ก่ ตลาดนดัรถไฟ
ศรีนครินทร ์ตลาดนัดรถไฟรชัดาฯ และตลาดนัดรถไฟถนนเกษตรนวมินทร ์โดยทัง้ 3 สาขาไดร้บั
ความนิยมจากลูกคา้ที่ ช่ืนชอบการท่องเที่ยวตลาดนัดยามค ่าคืน ซึ่งตลาดนัดรถไฟสาขาหนึ่ง            
ที่ ได้รับความนิยมมากจากลูกค้า คือ ตลาดนัดรถไฟรัชดา ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก หลัง
ศนูยก์ารคา้เอส พลานาด รชัดา อยู่ตรงขา้มกบัศนูยว์ฒันธรรมแห่งชาติ เซ็นทรลัพระราม 9 และอยู่
ติดกบั เอสพลานาด รชัดา ฟอจนูทาวด ์

 

 

ภาพประกอบ 1 แผนที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา 

ที่มา : www.facebook.com/taradrodfi.Ratchada 
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โดยตลาดนัดรถไฟรชัดาเปิดใหบ้ริการทุกวนัพฤหสั ถึงวนัอาทิตย ์ตัง้แต่เวลา 17.00 น.        
ถึง 01.00 น. มีจ านวนล็อคขายสินคา้ ทัง้หมด 1,000 ล็อค ขนาดล็อค 2 เมตร x 2 เมตร ส าหรบั
โซนโกดงั มีรา้นคา้โซนโกดงัประมาณ 100 หอ้งรา้นคา้ ตลาดนดัรถไฟรชัดา จะแบ่งเป็นโซนหลกัๆ        
5 โซนดว้ยกนั (paapai, 2561) คือ 

1.  โซนสินคา้แฟชั่นทั่วไป เช่น เสือ้ผา้ แวน่ตา รองเทา้ หมวก ฯลฯ 
2.  โซนสินคา้แปลกและคลาสสิก ที่ไม่ค่อยพบเห็นตามตลาดนดัทั่วไป เช่น รถตู ้รถแวน           

ที่น  ามาดดัแปลง  
3.  โซนอาหาร  
4.  โซนโกดงั ซึง่เป็นอาณาจกัรท่ีรวบรวมของเก่า ของสะสม ของแต่งบา้น เฟอรน์ิเจอรว์ิน

เทจ สินคา้วินเทจระดบัพรเีม่ียมเอาไวม้ากมาย 
5.  รา้นนั่ งพักผ่อน เป็นโซนร้านอาหารที่สามารถนั่ งเล่น นั่ งสังสรรค์กับเพื่อนใน

บรรยากาศสบายๆ มีดนตรสีดรอ้งคลอเพลินๆ  
นอกจากสินคา้และบริการที่หลากหลายที่ส่งผลท าใหต้ลาดนัดรถไฟรชัดาไดร้บัความ

นิยมแลว้นั้น ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท  าใหไ้ดร้บัความนิยมจากลูกคา้ใหม้าใชบ้ริการ คือ 
ความสะดวกในเรื่องของการเดินทาง ที่สามารถเดินทางมาไดห้ลากหลายช่องทางทัง้การเดินทาง
โดยรถโดยสารสาธารณะ รวมไปถึงรถยนตส์ว่นบคุคล 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในกรุงเทพมหานครมีกลุม่ลกูคา้ที่สนใจ และช่ืนชอบ รวมถึงมีก าลงั
ในการจับจ่าย ซือ้สินคา้และบริการจากตลาดนัดกลางคืนเป็นจ านวนมาก ท าใหปั้จจุบันธุรกิจ
ตลาดนดักลางคืนมีการแข่งขนักนัสงูมาก แต่ถึงแมว้า่ตลาดนดัรถไฟรชัดาจะมีคู่แข่งทางการตลาด
ทัง้คู่แข่งเจา้เก่าและเจา้ใหม่ในตลาดมากเพียงใด ก็ยงัสามารถยืนหยดัและไดร้บัความนิยมจาก
ลกูคา้ โดยมีการมาใชบ้รกิารซือ้สินคา้ ใชบ้รกิารรา้นอาหารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงความส าเรจ็ของการบริหารจดัการในเรื่องของการออกแบบรูปแบบการบริการใหเ้หมาะสมกับ
ความต้องการของลูกคา้ และการมีคุณภาพการบริการที่เหมาะสมของตลาดนัดรถไฟรชัดาที่
สามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ที่มาใชบ้รกิาร จนเกิดความภกัดีโดยการกลบัมาใชบ้รกิาร
ซ า้อย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบั  รูปแบบ
การด าเนินชีวิต และคณุภาพการบริการที่มีความสมัพนัธต์่อความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่
ตลาดนดัรถไฟรชัดา ทัง้นีส้าเหตทุี่ผูว้ิจยัเลือกน าตวัแปรรูปแบบการด าเนินชีวิต มาใชใ้นการศึกษา 
เนื่องจากรูปแบบการด าเนินชีวิตสามารถบ่งบอกถึงค่านิยม หรือรสนิยมในการด าเนินชีวิตของ
บุคคลนัน้ ๆ ได ้ดงันัน้หากมีการศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ก็จะ
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สามารถออกแบบรูปแบบการบริการของตลาดนัดใหส้อดคลอ้งกับค่านิยม ความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายได ้ในขณะเดียวกันในการศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจัยยงัน าตัวแปร เรื่อง คุณภาพ    
การบริการมาท าการศึกษา ทั้งนีเ้นื่องจากคุณภาพการบริการเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งของธุรกิจ
บรกิารตอ้งปรบัปรุงคณุภาพของการบรกิาร และใชค้ณุภาพสรา้งความแตกต่างเพื่อใหไ้ดเ้ปรียบใน
เรื่องของการแข่งขนั และตลาดนดัถือเป็นธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบการบรกิารอีกรูปแบบหนึ่ง และมีการ
แข่งขนักนัสงู ดงันัน้การศึกษาถึงคณุภาพการบรกิารของตลาดนดัรถไฟรชัดาก็จะช่วยใหต้ลาดนดั   
มีคณุภาพการบรกิารที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และพฤติกรรมของผูบ้รโิภคเปา้หมาย และช่วย
ใหมี้เสถียรภาพในการด าเนินธุรกิจ มีความแข็งแกรง่ในเรื่องของการแข่งขนักนัในการด าเนินธุรกิจ 
ซึง่ในการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ผลที่ไดจ้ากการศกึษาจะท าใหท้ราบว่า ตลาดนดัรถไฟรชัดามีรูปแบบ
การบริหารจัดการในเรื่องของคุณภาพการบริการอย่างไร และมีปัจจัยใดบา้งที่มีผลต่อการเกิด
ความภกัดีของลกูคา้ในการมาใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาอย่างต่อเนื่อง ถึงแมว้่าปัจจบุนัจะมี
ตลาดนัดยามค ่าคืน เปิดให้บริการมากมาย และมีรูปแบบของตลาดที่คล้ายคลึงกัน โดยผล
การศึกษาครัง้นีจ้ะมีประโยชนต์่อผูป้ระกอบการธุรกิจตลาดนัดกลางคืนในการน าขอ้มลูที่ไดจ้าก
การศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางในการบริการจัดการตลาดใหมี้รูปแบบ และคุณภาพการบริการที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ที่มาใชบ้ริการมากขึน้ เพื่อใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจ และ
ความภกัดีในการมาใชบ้รกิารซ า้ และแนะน าใหผู้อ้ื่นมาใชบ้รกิารดว้ยเพิ่มขึน้ตอ่ไป 
 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

การศึกษา เรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต และคุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา มีความมุ่งหมายของงานวิจยั ดงันี ้

1.  เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟ     
รชัดา ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม (Activities) ดา้นความสนใจ (Interest) และดา้นความคิดเห็น 
(Opinions) 

2.  เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของลกูคา้ที่มาใชบ้ริการตลาดนัดรถไฟรชัดาเก่ียวกับ
คณุภาพการบรกิารของตลาดนดัรถไฟรชัดา 

3.  เพื่อจ าแนกลกัษณะความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา 
4.  เพื่อศึกษาถึงระดับความภักดีต่อการใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาของลูกคา้

ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา 
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5.  เพื่อศึกษาถึงความสมัพันธร์ะหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต คุณภาพการบริการ
ของตลาดนัดรถไฟรชัดากับความภักดีต่อการใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาของลูกคา้ที่มาใช้
บรกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษา เรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต และคณุภาพการบริการที่มีความสมัพนัธต์่อ
ความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา มีขอบเขตการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้ 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ ลูกคา้ที่มาใชบ้ริการตลาดนัดรถไฟรชัดา ทัง้เพศชายและ

เพศหญิง ที่เป็นผูท้ี่เคยมาใชบ้รกิารตลาดนดัรถไฟรชัดามากกวา่ 1 ครัง้ขึน้ไป 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
    ในการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับการศึกษาวิจัยในครัง้นี ้เนื่องจาก

ผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรที่แทจ้รงิ ดงันัน้ในการค านวณหากลุม่ตวัอย่างที่เหมาะสมจงึใชส้ตูร
การค านวณ (Sample Size) กรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ของ Cochran (Cochran, 1953)      
ซึ่งผลการค านวณไดจ้ านวนกลุ่มเป้าหมาย เท่ากับ 384.16 คน และเพื่อใหไ้ดจ้  านวนประชากร   
กลุ่มตวัอย่างที่ครอบคลมุจ านวนประชากรทัง้หมดมากยิ่งขึน้ ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดจ านวนประชากร
กลุม่ตวัอย่างที่จะใชใ้นการศกึษาในครัง้นี ้คือ 400 ตวัอย่าง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
การเลือกกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัจึงท าการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก

(Convenience Sampling) โดยท าการลงพืน้ที่เก็บขอ้มลูจากลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารตลาดนดัรถไฟรชั
ดา ทัง้เพศชายและเพศหญิง ที่เป็นผูท้ี่เคยมาใชบ้รกิารตลาดนดัรถไฟรชัดามากกว่า 1 ครัง้ขึน้ไป ที่
มีความเต็มใจในการตอบแบบสอบถาม จนครบจ านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง 

 
ตัวแปรทีศ่ึกษา 
การศึกษา เรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต และคุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อ

ความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดา ในครัง้นี ้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจัยไดน้  าความรูท้ี่ไดจ้ากการศึกษามาท าการก าหนดตัวแปรที่ใชใ้น
การศกึษา ประกอบดว้ย 
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ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 
1.  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศกึษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน 
2.  ปัจจัยดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม (Activities) ดา้น

ความสนใจ (Interest) และดา้นความคิดเห็น (Opinions) 
3.  ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการ

บริการ (Tangibles) ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้(Reliability) ดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการ (Responsiveness) ดา้นการให้ความมั่นใจ (Assurance) และดา้นการเขา้ใจการรบัรู ้
ความตอ้งการ (Empathy) 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความภักดีของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการที่
ตลาดนดัรถไฟรชัดา 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง ค่านิยมหรือรสนิยมในการด าเนินชีวิต ผ่านรูปแบบของ
การบริโภคสินคา้ หรือการใชบ้รกิารต่าง ๆ ของผูบ้รโิภค ซึ่งในการศึกษาครัง้นีจ้ะหมายถึง รูปแบบ
การด าเนินชีวิตของลูกค้าที่มาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดา ซึ่งประกอบด้วย ด้านกิจกรรม 
(Activities) ดา้นความสนใจ (Interest) และดา้นความคิดเห็น (Opinions) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.  ด้านกิจกรรม (Activities) คือ การแสดงออกอย่างเด่นชัด เช่น การท่องเที่ยว
จับจ่ายซือ้ของตามตลาดนัดต่าง ๆ การเลือกซือ้สินคา้ตามตลาดนัดต่าง ๆ เพื่อเป็นการพักผ่อน 
เป็นตน้ 

2.  ดา้นความสนใจ (Interest) คือ ความช่ืนชอบ ความตื่นเตน้ที่เกิดขึน้กบัผูบ้ริโภค
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ความสนใจในเรื่องของแฟชั่นการแต่งตวัใหมี้ความทนัสมยัตลอดเวลา การ
ทดลองรบัประทานอาหารใหม่ ๆ ที่เป็นที่นิยมในขณะนัน้ ๆ หรือติดตามข่าวสารเก่ียวกบัแหลง่ชอ้ป
ป้ิงซือ้สินคา้ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการเดินทางไปท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา  เป็น
ตน้ 

3.  ด้านความคิดเห็น (Opinions) สิ่งที่บุคคลแต่ละบุคคลตอบสนองต่อสิ่งเรา้ที่
เกิดขึน้ ในลกัษณะการตีความ ความคาดหวงั และการประเมินผล โดยเป็นการประเมินผลดีและ
ผลเสียของการเลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น การที่บุคคลช่ืนชอบที่จะเที่ยวชม ซือ้สินคา้หรือ
อาหารตามตลาดนดัต่าง ๆ เพราะเป็นกิจกรรมท่ีไดเ้รียนรู ้ศกึษาขอ้มลูใหม่ ๆ เป็นตน้ 



  6 

คุณภาพการบริการ หมายถึง การรบัรูข้องผูร้บับริการที่มีต่อการบริการว่าสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัไดม้ากนอ้ยเพียงใด ซึง่ในการศกึษาครัง้นีป้ระกอบดว้ย 

1.  ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ สภาพแวดลอ้ม เครื่องมือ และอปุกรณต์่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ การมีขนาดพืน้ที่ของโครงการ
กวา้งขวาง ไม่แออัดเม่ือมีลูกคา้ไปใชบ้ริการจ านวนมาก พืน้ที่ให้บริการ และบริเวณโดยรอบมี
ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ หรือมีการตกแต่งสถานที่สวยงามทั้งภายในและบริเวณโดยรอบ
สวยงาม เป็นตน้ 

2.  ด้านความน่าเช่ือถือหรือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง การที่พนักงาน
สามารถให้บริการได้ตรงกับสิ่งที่ได้แจ้งไวก้ับลูกค้าทราบไวว้่า ในกระบวนการให้บริการจะมี
อะไรบา้ง ตอ้งไม่มีความผิดพลาด การใชเ้ครื่องมือในการใหบ้ริการที่ทันสมัย มีการเปิด-ปิดตรง
เวลา รวมถึงมีจุดประชาสมัพนัธแ์จง้ขอ้มลูข่าวสารใหก้บัลกูค้า หากลกูคา้ตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเติม
และมีระบบรกัษาความปลอดภยัใหก้บัลกูคา้ตลอดการใชบ้รกิาร 

3.  ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจที่จะ
ใหบ้ริการ ความพรอ้มที่จะใหบ้ริการ การติดต่อกบัลกูคา้อย่างต่อเนื่อง การวางแผนในการปฏิบตัิ
ต่อลกูคา้ เช่น มีสินคา้ บรกิาร และกิจกรรมสนัทนาการต่าง ๆ ที่ครบครนั สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ได ้หรือความสะดวกในการเดินทาง โดยสามารถเดินทางไปไดโ้ดยใชท้ั้งรถ
สว่นตวั หรือรถโดยสารสาธารณะตา่ง ๆ เป็นตน้ 

4.  ดา้นการใหค้วามมั่นใจ (Assurance) หมายถึง การที่พนกังานหรือสถานที่มีการ
ใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกับเรื่องของการบริการ รวมถึงการสรา้งความปลอดภยัใหล้กูคา้เกิดความ
เช่ือมั่นในการใชบ้ริการ โดยในการบริการนัน้พนักงานจะตอ้งมีความสุภาพมีความเช่ียวชาญ มี
มารยาท และสามารถสรา้งความมั่นใจในการใชบ้รกิารใหก้บัลกูคา้ได้ เช่น มีการรบัประกนั มีการ
ระบเุงื่อนไขการรบัผิดชอบต่าง ๆ  

5.  ดา้นการเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการ (Empathy) หมายถึง การที่พนกังานมีการ
เอาใจใส่ในการใหบ้ริการลูกคา้ รวมถึงมีการเปิดโอกาสใหล้กูคา้ไดมี้การรบัทราบขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกับกิจกรรมของผูใ้หบ้ริการอย่างต่อเนื่อง และนอกจากนัน้ยงัหมายถึง ความสามารถของผู้
ใหบ้รกิารในการรบัรู ้หรือมีความเขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ีกดว้ย 

ความภักดี หมายถึง การที่ลูกคา้มีความตอ้งการอย่างลึกซึง้ในการที่จะใชบ้ริการ 
หรือซือ้สินคา้ในรูปแบบเหมือนคนที่คอยสนับสนุนและอปุถมัภอ์ย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบนัไปจนถึง
อนาคต ซึ่งในการศึกษาครัง้นี ้หมายถึง การที่ลูกค้ามาใช้บริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาอย่าง
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ต่อเนื่อง และมีแนวโนม้จะมาใชบ้รกิารในอนาคต รวมถึงยินดีที่จะบอกต่อ แนะน าแก่ลกูคา้คนอื่น
ใหม้าใชบ้รกิารตลาดนดัรถไฟรชัดาดว้ย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง สามารถ

น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งกรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework) ไดด้งันี ้ 
 

  ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์
1.  เพศ 
2.  อาย ุ
3.  สถานภาพสมรส 
4.  ระดบัการศกึษา 
5.  อาชีพ 
6.  รายไดต้อ่เดือน 

ปัจจยัดา้นคณุภาพการบรกิาร 
1.  ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร 
(Tangibles) 
2.  ดา้นความน่าเช่ือถือหรอืไวว้างใจได ้(Reliability) 
3.  ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ  
(Responsiveness) 
4.  ดา้นการใหค้วามมั่นใจ (Assurance) 
5.  ดา้นการเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการ (Empathy) 
(Parasuraman, Zeithaml และ Berry, 1988) 

ความภกัดีของลกูคา้ท่ีมาใช้
บรกิารที่ตลาดนดั 

รถไฟรชัดา 

ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต 
1.  ดา้นกิจกรรม (Activities) 
2.  ดา้นความสนใจ (Interest) 
3.  ดา้นความคิดเห็น (Opinions) 

(Plummer, 1974) 
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สมมตฐิานการวิจัย 
1.  ลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาที่มีปัจจยัดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั 

มีความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาแตกตา่งกนั 
2.  ปัจจัยดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดา 

ประกอบด้วย  ด้านกิจกรรม (Activities) ด้านความสนใจ (Interest) และด้านความคิดเห็น 
(Opinions) มีความสมัพนัธก์บัความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา 

3.  ปัจจยัดา้นคณุภาพการบริการของตลาดนดัรถไฟรชัดา ประกอบดว้ย ดา้นความเป็น
รูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้(Reliability) ดา้นการ
ตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) ดา้นการใหค้วามมั่นใจ (Assurance) และดา้นการ
เขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการ (Empathy) มีความสมัพนัธก์ับความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่
ตลาดนดัรถไฟรชัดา 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง  

 
การวิจยั เรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต และคณุภาพการบรกิารที่มีความสมัพนัธต์่อความ

ภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา ในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษา ดงันี ้

1.  แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์
2.  แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต 
3.  แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคณุภาพการบรกิาร 
4.  แนวคิดเก่ียวกบัความภกัดีของผูใ้ชบ้รกิาร 
5.  ขอ้มลูเก่ียวกบัตลาดนดัรถไฟรชัดา 
6.  งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์
ประชากรศาสตร ์คือ การวิเคราะหท์างประชากรในเรื่องขนาดโครงสรา้ง การกระจายตวั

และการเปลี่ยนแปลงประชากรในเชิงที่สมัพนัธก์บัปัจจยัทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมอื่น  ๆ 
ปัจจัยทางประชากรอาจเป็นได้ทั้งสาเหตุและผลของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม โดยมีบคุคลใหค้ านิยมไวด้งันี ้

ประชากรศาสตร ์หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของบคุคลแต่ละบคุคล ที่มีความแตกต่างกนั
ออกไป โดยลักษณะทางประชากรนีห้มายรวมถึง สิ่งที่มองเห็นได้และไม่สามารถมองเห็นได้         
ซึง่ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศกึษา รายได ้ศาสนา สถานภาพครอบครวั เป็นตน้ (ธญัญช์ยา, 
2553) โดยลกัษณะทางประชากรศาสตรส์ามารถอธิบายถึงความแตกต่างที่ส่งผลถึงการสื่อสาร 
ดงันี ้

 1.  เพศ (Sex) เพศชายและหญิงมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ประการ เช่น มี
ความแตกต่างกันในเรื่องของความคิด ทัศนคติและค่านิยม เนื่องจากสังคม และวัฒนธรรมได้
ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนทัง้สองเพศไวแ้ตกต่างกนั เพศหญิงจึงมกัมีอารมณท์ี่อ่อนไหว
ง่าย และสามารถถูกจูงใจได้ง่ายกว่าเพศชาย โดย วิลโล, โกลด์ฮารบ์อร ์และแยทส์ (Wilo, 
Goldhaber, & Yates, 1980, p. 114 อา้งถึงในจุฑามณี คายะนันทน์, 2554) ศึกษาพบว่า โดย
ความแตกต่างทางดา้นเพศท าใหบุ้คคลมีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกนั โดยเพศหญิง
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จะมีแนวโนม้ และมีความตอ้งการในการรบั และสง่ข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่
มีความต้องการในการรบั และส่งข่าวสารเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีความต้องการในการสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดีใหเ้กิดขึน้จากข่าวสารที่ไดร้บันัน้ในสว่นของดา้นพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อมวลชน 
พบว่า เพศหญิงใชเ้วลาในการดโูทรทศัน ์และฟังวิทยมุากกว่าเพศชาย โดยมีความนิยมดรูายการ
ประเภทละคร ในขณะที่เพศชายมีความนิยมอ่านหนังสือพิมพม์ากกว่า ดา้นพฤติกรรมการชม
ภาพยนตรโ์ทรทศันข์องเด็กวยัรุน่ พบว่า วยัรุน่เพศชายจะมีความสนใจภาพยนตรเ์ก่ียวกบัสงคราม 
และการโจรกรรม ในขณะที่วัยรุ่นเพศหญิงจะมีความนิยมภาพยนตรท์างด้านวิทยาศาสตร์ 
(จฑุามณี, 2554) 

 2.  อายุ (Age) อายุเป็นลกัษณะประชากรอีกดา้นหนึ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดตามระยะเวลาการมีชีวิตอยู่ของบุคคลแต่ละบคุคล โดยอายเุป็นปัจจยัที่มีความส าคญัมาก
เก่ียวกบัเรื่องของการแสดงคณุวฒุิ วยัวฒุิของบคุคล และอายเุป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความสามารถ
ในการรบัข่าวสาร เขา้ใจข่าวสาร ตีความข่าวสารของบคุคลนัน้ๆ ได ้

 3.  การศึกษา (Education) เป็นลกัษณะทางประชากรที่มีความส าคญัต่อบุคคล
ในดา้นของความคิด ทศันคติ ค่านิยม รวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออกในดา้นใดดา้นหนึ่งที่แตกต่าง
กัน โดยจากการศึกษา พบว่า คนที่ มีการศึกษาสูงกว่ามักจะมีความได้เปรียบในเรื่องของ
ความสามารถในการเปิดรับข่าวสาร เข้าใจข่าวสาร และตีความข่าวสาร รวมถึงมีความรูท้ี่
กวา้งขวางกวา่คนที่มีการศกึษานอ้ยกว่า และผูท้ี่มีการศกึษาแตกต่างกนั จะมีความแตกต่างกนัใน
เรื่องของการตีความข่าวสาร และการเช่ือถือข่าวสารในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยคนที่มีการศึกษา
มากกว่าจะเช่ือข่าวสารที่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ และมักจะมีพฤติกรรมการแสวงหา
ข่าวสารจากสื่ออื่นๆ มากกวา่ 

 4.  ฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ (Social and economic status) เป็นปัจจัยที่บ่ง
บอกไดถ้ึงความสามารถในการเขา้ถึงข่าวสารท่ีแตกต่างกนั โดยคนที่มีฐานะทางสงัคมไม่วา่จะเป็น
อาชีพรายได ้ที่มากกว่า มกัจะมีโอกาสในการเขา้ถึงข่าวสารไดม้ากกว่า มีโอกาสไดร้บัข่าวสารใน
หลาย ๆช่องทางมากกว่า ท าใหมี้ขอ้มูลในการตัดสินใจก่อนที่จะเช่ือ หรือก่อนที่จะซือ้สินคา้หรือ
บรกิารมากกวา่คนที่มีสถานะทางสงัคมที่นอ้ยกวา่ (ธีระภทัร,์ 2551)  

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา โดยปัจจัยเหล่านี ้เป็นเกณฑ์ที่            
นกัการตลาดนิยมใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ดงันัน้จึงกล่าวไดว้่า ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็น
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สิ่งส  าคญัที่ช่วยในการก าหนดเป้าหมายทางการตลาด รวมทัง้ง่ายต่อการวดัผลมากกว่าตวัแปรอื่น 
เกณฑท์างดา้นประชากรศาสตรท์ี่ส  าคญั ประกอบไปดว้ยตวัแปรท่ีส าคญัดงันี ้(ศิรวิรรณ, 2550) 

 1.  อาย ุ(Age) เนื่องจากผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม
ผูบ้รโิภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั นกัการตลาดจงึใชป้ระโยชนจ์ากอาย ุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์
ที่แตกตา่งของสว่นตลาดเพ่ือช่วยในการคน้หาความตอ้งการของตลาดสว่นเลก็ (Niche Market) 

 2.  เพศ (Sex) เป็นตวัแปรที่ใชใ้นการแบ่งสว่นการตลาดเช่นกนั นกัการตลาดตอ้ง
ศึกษาตัวแปรชนิดนี ้อย่างรอบครอบ เพราะในปัจจุบันตัวแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมการบริโภค การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตจุากการที่สตรีท างานและมีบทบาท
ทางสงัคมมากขึน้ 
  3.  ลกัษณะครอบครวั (Marital status) เป็นปัจจยัที่มีความส าคญัยิ่งขึน้ในส่วนที่
เก่ียวกับผูบ้ริโภค ดงันัน้นักการตลาดควรจะใหค้วามสนใจในจ านวน และลกัษณะของบุคคลใน
ครวัเรือนที่ใชส้ินคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัผูต้ดัสินใจในครวัเรือนเพื่อช่วยในการพฒันากลยทุธก์ารตลาดให้
เหมาะสม 

 4.  รายได ้การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็น
ตัวแปรส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่ วไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคที่ มี
ความสามารถในการซือ้ แต่อย่างไรก็ตามครอบครวัที่มีรายได้ต ่าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ 
ปัญหาส าคัญในการแบ่งส่วนการตลาดโดยถือเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดียว คือรายไดจ้ะ เป็นตัวบ่งชี ้
ความสามารถในการจ่ายสินคา้ของผูบ้ริโภคได ้หรือไม่มีความสามารถในการจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง
สินคา้ ในขณะเดียวกนัการเลือกซือ้สินคา้ที่แทจ้รงิอาจถือเป็นเกณฑ ์

จากแนวคิดเก่ียวกับดา้นประชากรศาสตรส์รุปไดว้่า ลกัษณะทางประชากรเป็นปัจจัย
ส าคญัที่มีอิทธิพลต่อความคิดทศันคติ และการเปิดรบัข่าวสารรวมถึงการตดัสินใจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งของผูบ้ริโภค ดังนั้นลักษณะทางประชากรจึงถือเป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส  าคัญ       
ซึ่งจะท าใหน้กัการตลาดและผูป้ระกอบธุรกิจสามารถน าไปใชใ้นการก าหนดกลยทุธท์างการตลาด
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับพฤติกรรม และความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของตลาดนัดรถไฟ        
รชัดาไดต้่อไป 

 
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต 

รูปแบบการด าเนินชีวิตถือเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ งที่นักการตลาดจะต้องให้
ความส าคญัในเรื่องของการวางแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมและรูปแบบการด าเนิน
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ชีวิตของผูบ้รโิภคทัง้นีเ้นื่องจากรูปแบบการด าเนินชีวิตจะเป็นปัจจยัที่สามารถบ่งบอกไดว้า่ผูบ้รโิภค
มีพฤติกรรมการเลือกซือ้ เลือกใชบ้ริการหรือสินคา้นัน้ ๆ อย่างไร โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตเป็น    
สิ่งที่ เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วตามสภาพแวดล้อม และสังคมที่เปลี่ยนแปลง ไปดังนั้นผู้ที่
ต้องการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตจึงควรที่จะคอยติดตามความเคลื่อนไหว และ
สถานการณ ์ในปัจจุบนัอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะสามารถเขา้ใจและรูเ้ท่าทนัรูปแบบการด าเนินชีวิต     
ที่ก  าลงัเปลี่ยนแปลงไป 

 
ความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิต 
รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) คือ กิจกรรมโดยภาพรวมของการใชชี้วิตในแต่ละวนั

ของบุคคล ซึ่งหมายรวมถึง การใชเ้วลาการใชจ้่ายเงินและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถสะทอ้นใน
เรื่องของความคิด ความสนใจ รวมถึงความคิดเห็นของบคุคลแต่ละบคุคลนัน้ ๆ ได ้จากการศกึษา
ไดมี้นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งันี ้

Solomon ไดอ้ธิบายรูปแบบการด าเนินชีวิตในเชิงผูบ้ริโภค ไวว้่า รูปแบบการด าเนินชีวิต
ถือเป็นปัจจยัที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยม และรสนิยมในการใชชี้วิตของบคุคล รวมถึงพฤติกรรมใน
การซือ้และใชบ้รกิารสินคา้ต่าง ๆ ดว้ย ดงันัน้จึงสามารถสรุปไดว้่าบคุคลที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิต
คลา้ยๆกนัจะมีกิจกรรม หรือวา่สินคา้ที่ชอบคลา้ยคลงึกนั ดงันัน้นบัเป็นโอกาสที่ดีของนกัการตลาด
ในการก าหนดกลยุทธ์ หรือผลิตสินคา้ใหต้รงกับลักษณะและความตอ้งการของกลุ่มคนต่าง ๆ 
เหลา่นี ้(Solomon, 1996) 

Michman ได้อธิบายว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตถือเป็นอีกหนึ่ งปัจจัยที่ มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคโดยรูปแบบการด าเนินชีวิตนีจ้ะไดร้บัอิทธิพลมาจากปัจจัย
ต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่านิยมส่วนบุคคลบุคลิกภาพและปัจจัยทางสังคมที่เก่ียวขอ้ง  และส่งผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซือ้ของแตล่ะบคุคล (Michman, 1991) 

Spaargaren, G., and B. VanVliet ไดก้ล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นสิ่งที่บ่งบอก
ถึงทศันคติ ค่านิยม และมมุมองของแต่ละบคุคล ดงันัน้รูปแบบการด าเนินชีวิตจึงมีความหมายใน
เชิงการแสดงตัวตน และใชใ้นการสรา้งสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ประกอบกับอัตลักษณ์ของ
บคุคล (Spaargaren & VanVliet, 2000) 

ศิวฤทธ์ิ พงศกรรงัศิลป์ ไดใ้หค้  านิยาม รูปแบบการด าเนินชีวิตไวว้่า เป็นรูปแบบการใช้
ชีวิตของบุคคลอยู่ในโลกที่แสดงออกมาในรูปของกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) 
และความคิดเห็น (Opinions) ต่างๆ ซึ่งรูปแบบการด าเนินชีวิตจะใชใ้นความหมายครอบคลมุถึง
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กลุม่บคุคลที่รวมกนัอยู่ใน 3 ระดบั คือกลุม่ปัจเจกบคุคล กลุม่เล็กของบคุคลที่มีปฏิสมัพนัธก์นั และ
กลุม่บคุคลกลุม่ใหญ่ (ศิวฤทธ์ิ, 2555) 

Women & Minor (1998 อา้งถึงใน อปัษร ศรมี่วงคง, 2552) กลา่วว่า รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต หมายถึง บคุคลมีการด าเนินชีวิตและการเป็นอยู่อย่างไร (อปัษร, 2552) 

จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า รูปแบบการด าเนินชีวิต สามารถบ่งบอกถึง
ค่านิยม หรือรสนิยมในการด าเนินชีวิตของบคุคลนัน้ ๆ ได ้ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการศกึษารูปแบบ
การด าเนินชีวิต และเป็นที่สนใจอย่างยิ่งในกลุ่มนักการตลาด ซึ่งใช้แนวคิดนี ้ในการเรียนรู ้
พฤติกรรมผูบ้รโิภค เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงความตอ้งการ ความรูส้กึนกึคิด พฤติกรรมของผูบ้รโิภคตอ่ไป 

 
ลักษณะของรูปแบบการด าเนินชีวิต (Characteristics of Lifestyle) 
  จากที่กล่าวมาแลว้ในเบือ้งตน้ว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตถือเป็นปัจจยัที่สามารถ

อธิบายถึง พฤติกรรมการด าเนินชีวิตรวมถึงการตดัสินใจซือ้สินคา้และบริการของผูบ้ริโภคได้ โดย
สรนิยา สงคป์ระเสรฐิ ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของรูปแบบการด าเนินชีวิตของคน (Characteristics of 
Lifestyle) ไวด้งันี ้(สรนิยา, 2554) 

 1.  รูปแบบการด าเนินชีวิตไดร้บัอิทธิพลมาจากกลุ่มทางสังคมที่มีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตคลา้ยคลึงกัน เช่น เพื่อน ครอบครวั คนรูจ้ัก หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า กลุ่มคนที่มี
รูปแบบการด าเนินชีวิตต่างกนั จะมีกลุ่มทางสงัคมที่มีอิทธิพลต่อบคุคลนัน้แตกต่างกนั ย่อมสง่ผล
ท าใหมี้รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกตา่งกนัไปดว้ย 

 2.  รูปแบบการด าเนินชีวิต เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคโดยผูบ้ริโภคมักจะแสดงพฤติกรรมที่มีความสอดคลอ้งกับการด าเนินชีวิตของตนเอง 
ดงันัน้หากนักการตลาดสามารถทราบรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายได ้ก็จะสามารถ
คาดเดาถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลนัน้ได ้และสามารถออกแบบสินคา้และบริการที่สอดคลอ้ง
กบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภคกลุม่นัน้ได ้

 3.  รูปแบบการด าเนินชีวิตถือเป็นศูนยก์ลางของความสนใจของบุคคลแต่ละ
บคุคลดงันัน้จึงสามารถกลา่วไดว้่า รูปแบบการด าเนินชีวิตจะช่วยท าใหค้าดการณถ์ึงความสนใจที่
บคุคลนัน้ ๆ มีความสนใจ และมีแนวโนม้ที่จะมีพฤติกรรมการซือ้หรอืการใชบ้รกิารได ้

 4.  รูปแบบการด าเนินชีวิต ถือเป็นปัจจยัที่มีการเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลาตาม
สภาพทางสังคม โดยสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถท าให้บุคคลมีรูปแบบการด าเนินชีวิต           
ที่เปลี่ยนแปลงไปได ้
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กล่าวโดยสรุป รูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นปัจจัยที่สามารถท าใหน้ักการตลาดสามารถ
คาดเดาพฤติกรรม ความสนใจ ทัศนคติ และการเลือกซือ้เลือกใชบ้ริการของกลุ่มเป้าหมายได้
ดงันัน้จึงสามารถสรุปไดว้่า รูปแบบการด าเนินชีวิตสามารถน ามาใชป้ระโยชนท์างการตลาดและ
โฆษณาไดด้งันี ้คือ 1) ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบในการแบ่งสว่นตลาด 2) ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบในการ
ก าหนดต าแหน่งตราสินคา้ 3) ใชเ้ป็นขอ้มลู ประกอบในการพฒันาและวางแผนสื่อ และ 4) ใชเ้ป็น
ขอ้มลูประกอบในการหากลุม่เปา้หมายใหม่ใหก้บัสินคา้หรืองานโฆษณา 

 

แนวทางการวัดลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต 
การจะศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต มีมาตรวดัที่เป็นที่รูจ้กัอย่าง แพรห่ลายใน

การวัดลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตอยู่หลายแบบ ซึ่งแนวทางที่นิยมใช้ในการศึกษา คือ          
การแบ่งกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตดว้ยวิธีการแบ่งรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยใชค้  าถามเก่ียวกบั 
กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) ความคิดเห็น (Opinions)  

ส าหรบัวิธีการวดัรูปแบบการด าเนินชีวิตรูปแบบนีถื้อว่าเป็นวิธีที่ไดร้บัความนิยมอย่าง
มากโดยมีหลกัในการวดัอยู่ 3 ประการคือ 1 เป็นคนอย่างไร (Activities) 2 ใหค้วามสนใจเก่ียวกบั
เรื่องใด (Interest) และ 3 มีความคิดเห็นต่อเรื่องนัน้ๆ อย่างไร (Opinions) ซึ่งสามารถเรียกโดยย่อ
ว่า “AIO” โดยจะศึกษาดูว่าบุคคลมีการท ากิจกรรมต่าง ๆ มีความสนใจและมีความเห็นอย่างไร
บ้างกับเรื่องที่ เราต้องการศึกษา ซึ่งสามารถท าการวัดได้ทั้งในลักษณะกว้างจนถึงลักษณะ
เฉพาะเจาะจงของสินคา้ หรือบรกิาร รวมไปถึงการเลือกเปิดรบัสิ่งตา่ง ๆ ดว้ย 

รูปแบบการด าเนินชีวิต คือ ลกัษณะของความเป็นอยู่ที่แสดงถึงการใชเ้วลาของแต่ละคน
ว่าเป็นอย่างไร (Activities) การใหค้วามสนใจกับสภาพแวดลอ้มรอบตัว (Interests) และความ
คิดเห็นที่ มีต่อตนเองและสิ่งรอบข้าง (Opinions) ซึ่งตัวแปรเหล่านี ้คือลักษณะทางจิตวิทยา 
(Psychological Characteristics) ซึง่ประกอบดว้ย 

กิจกรรม หมายถึง การแสดงออกอย่างเด่นชัด เช่น การซือ้สินคา้ หรือการคุยกับเพื่อน
บา้นเก่ียวกบับรกิารใหม่ๆ ซึง่แมว้า่การแสดงออกเหลา่นีจ้ะสามารถสงัเกตเห็นได ้แต่ก็เป็นเรื่องยาก
ที่จะวดัถึงเหตผุลของการกระท าไดโ้ดยตรง 

ความสนใจ เป็นความสนใจในบางวตัถปุระสงคบ์างสถานการณ ์หรือบางเรื่อง หมายถึง 
ระดบัของความตื่นเตน้ที่เกิดขึน้ พรอ้มกบัความเอาใจใสเ่ป็นพิเศษ หรอืความเอาใจใสแ่บบตอ่เนื่อง 
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ความคิดเห็น เป็นสิ่งที่บุคคลให้ข้าหรือตอบสนองต่อสิ่งเรา้หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่ง
เปรียบเสมือน ค าถาม โดยความคิดเห็นจะถูกแสดงออกมาในลักษณะของการตีความหมาย        
การประเมินผล และเป็นการประเมินผลดีและผลเสียของการเลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 
จากการศึกษาพบว่าแนวทางส าหรบัการวดัรูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคล หรือ AIO 

Statements ที่เป็นที่นิยมมากที่สดุจะมีแนวทางดงัตารางที่ 1(Plummer, 1985)  
 

ตาราง 1 รูปแบบการด าเนินชีวิตหรือ AIO Statements
กิจกรรม 
(Activities) 

ความสนใจ 
(Interest) 

ความคิดเห็น 
(Opinions) 

ลกัษณะประชากร 
(Demographics) 

ท างาน (Work) 
งานอดิเรก (Hobbies) 

งานสงัคม 
(Social Event) 
การใชเ้วลาวา่ง 
(Vacation) 
การบนัเทิง 

(Entrainment) 
สมาชิกสโมสร 

(Club Memberships ) 
การรว่มกิจกรรมชมุชน 
(Community) 

การเลือกซือ้ (Activities) 
กีฬา (Sports) 

ครอบครวั 
(Family) 
บา้น (Home) 
งาน (Work) 
ชมุชน 

(Community) 
สนัทนาการ 

(Recreation) 
แฟชั่น (Fashion) 
อาหาร (Food) 
สื่อ (Media) 
ความส าเรจ็ 

(Achievement) 

ตอ่ตนเอง 
(Themselves) 
ประเด็นเก่ียวกบั
สงัคม 

(Social Issues) 
การเมือง (Politics) 
ธุรกิจ (Business) 

เศรษฐกิจ 
(Economics) 

การศกึษา 
(Education) 

ผลิตภณัฑ ์
(Product) 
อนาคต (Future) 

วฒันธรรม (Culture) 

อาย ุ(Age) 
การศกึษา 

(Education) 
รายได ้(Income) 

อาชีพ (Occupation) 
ขนาดครอบครวั 
(Family Size) 

ที่พกัอาศยั 
(Dwelling) 
ภมูิศาสตร์

(Geography) 
ขนาดของเมือง 
(City Size) 

ขัน้ตา่ง ๆ ในวงจร
ชีวิต(Stages in Life 

Cycle) 

 
จากตาราง 1 แสดงถึงรายละเอียดของรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) เป็นการวัด

เก่ียวกับด้านจิตใจ (Mental) ได้แก่  ทัศนคติ  (Attitudes) ความเช่ือ (Beliefs) ความคิดเห็น 
(Opinions) บุคลิกภาพ (Personality) การวิเคราะหแ์ละศึกษาเรื่องกิจกรรม หรือพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค (Schiffman & Kanuk, 1996) รวมถึงค่านิยมเป็นผลจากการแสดงออกของความรูส้ึก
ภายในของบุคคล (Self-Concept) ซึ่งการแสดงออกนีไ้ดร้บัอิทธิพลจากแรงจูงใจทางสถานะทาง



  17 

สงัคม และความปรารถนาภายในของบคุคล และแสดงออกเป็นรูปแบบการด าเนินชีวิตของคน เช่น 
สินคา้ที่เขาซือ้ วิธีที่เขาใชส้ินคา้ และวิธีคิดเก่ียวกบัสินคา้ ถือเป็นบทสรุปของการตดัสินใจในอดีต
และเป็นการวางแผนในอนาคต (Hawkins & Kenneth, 1998) เป็นภาพรวมทัง้หมดของบคุคลหนึ่ง
ที่มีต่อสิ่งแวดลอ้มของคนๆ นัน้ ซึง่ขอ้มลูดงักลา่วเป็นขอ้มลูที่มีประโยชนต์่อการแบง่สว่นตลาด  

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตสรุปไดว้่า แนวคิดในการศึกษา
รูปแบบการด าเนินชีวิต ซึ่งใชว้ิธีลักษณะค าถาม หรือ AIO Statement ในการใชว้ัดรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตนัน้ จะเป็นการศกึษาถึง กิจกรรม การกระท าต่าง ๆ (Activities) ความสนใจ (Interest) 
ความคิดเห็น (Opinions) ของบุคคล ซึ่งท าใหไ้ดข้อ้มูลรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยทั่วไป และใน
ลักษณะที่ เฉพาะเจาะจงเก่ียวกับสินค้า หรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ ง (Product Specific 
Approach) อย่างละเอียด 

 
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ  

คณุภาพการบริการเป็นแนวคิดที่มุ่งศกึษาถึงความสามารถขององคก์รหรือหน่วยงานใน
การใหบ้รกิารแก่ผูม้าใชบ้รกิารไดต้รงความคาดหวงัของบคุคลที่มาใชบ้รกิาร ซึง่คณุภาพของบรกิาร
จะมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจในแง่ของการสรา้งความแข็งแกร่งและความแตกต่างใหก้ับ
ธุรกิจได ้โดยจากการศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพการบรกิาร สามารถสรุปไดด้งันี ้ 
 

ความหมายของคุณภาพการบริการ 
คณุภาพการบริการเป็นการประเมินความคิดความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการ โดยการ

เปรียบเทียบความคาดหวังก่อนมาใชบ้ริการ และบริการที่ไดร้บัจากการใชบ้ริการ หรือกล่าวนัย       
ก็คือ เป็นการเปรียบเทียบความคาดหวงัก่อนและหลงัการมาใชบ้รกิาร โดยหากผูใ้หบ้รกิารสามารถ
ให้บริการโดยตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้  หรือสูงกว่าความคาดหวังของ
ผูใ้ชบ้ริการได้ ก็ย่อมส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ และจากการศึกษา พบว่า มีผูท้ี่ไดใ้ห้
ความหมายคณุภาพการบรกิารไวด้งันี ้

คณุภาพการบรกิาร ถือเป็นปัจจยัที่สามารถชีว้ดัระดบัมาตรฐานการบรกิารที่ผูใ้หบ้รกิาร
สง่มอบใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารไดว้่า มีความสอดคลอ้งหรือตรงกบัความตอ้งการ หรือความคาดหวงัของ
ผูใ้ชบ้รกิารไดม้ากนอ้ยเพียงใด (ธราภรณ,์ 2556) 

คณุภาพการบรกิาร ถือเป็นปัจจยัที่มีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจทัง้ระดบัธุรกิจและ
ระดับโลกที่มีการแข่งขนักันอย่างรุนแรง ดังนัน้หากบริษัทหรือองคก์รใดสามารถพัฒนาคุณภาพ
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การบรกิารของตนเองใหเ้หนือกว่าคู่แข่งได ้ย่อมมีแนวโนม้ที่จะสามารถด ารงอยู่ไดท้่ามกลางความ
แข็งขนัที่รุนแรงของธุรกิจ (ภทัรา, 2556) 

คุณภาพการบริการ หมายถึง การรบัรูข้องผู้รบับริการที่มีต่อการบริการว่าสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการ และความคาดหวังไดม้ากน้อยเพียงใด โดยคุณภาพการบริการจะดี
หรือไม่ดีขึน้อยู่กบัผูร้บัการบริการจะประเมินว่าการบรกิารที่ไดร้บัจรงิสงูกว่าหรือเท่ากบัการบรกิาร
ที่ตนเองคาดหวงัไว ้(เพียงพร, 2550) 

คณุภาพการบรกิาร หมายถึง คณุภาพที่เกิดจากความพงึพอใจของลกูคา้ต่อธุรกิจบรกิาร 
ถา้ธุรกิจบรกิารสามารถใหบ้รกิารไดต้รงตามที่ลกูคา้คาดหวงั โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง
บรกิารที่ไดร้บัจรงิหรือบรกิารที่รบัรูก้บับรกิารที่คาดหวงั ถา้บรกิารที่รบัรูเ้ท่ากบัหรือสงูกว่าบริการที่
คาดหวงัจงึเป็นการบรกิารที่มีคณุภาพ (วิไลพร, 2551) 

คณุภาพการบริการ เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องชีว้ดัความส าเรจ็ในการพฒันาสินคา้ หรือบรกิาร
ใหส้ามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูบ้รโิภคนัน้ ๆ ได ้(สพุจน,์ 2554) 

คุณภาพการบริการ หมายถึง ทัศนคติที่ผู้รบับริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไวว้่า        
จะไดร้บัการบริการที่สอดคลอ้งกับความคาดหวงั และความตอ้งการของตนเอง ซึ่งหากบริการที่
ไดร้บัจรงิอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ผูร้บับรกิารก็จะมีความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร (อสุมาน, 2554) 

คณุภาพการใหบ้รกิาร หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจ
ใหบ้รกิาร โดยคณุภาพของบรกิารเป็นสิ่งส  าคญัท่ีสดุท่ีจะสรา้งความแตกต่างของธุรกิจใหเ้หนือกว่า
คู่แข่งขนัได ้ดงันัน้การเสนอคณุภาพการใหบ้รกิารที่ตรงกบัความคาดหวงัของผูร้บับรกิารจึงเป็นสิ่ง
ที่ตอ้งกระท าเป็นอย่างยิ่ง เพราะผูร้บับรกิารจะพงึพอใจถา้ไดร้บัสิ่งที่ตอ้งการ (กนกวรรณ, 2555) 

กล่าวโดยสรุปคุณภาพการบริการ หมายถึง การที่ลูกค้ามีการเปรียบเทียบระหว่างความ

คาดหวังที่จะได้รับกับคุณภาพของการบริการจากหน่วยงานที่ได้รับจริง  ซึ่งหากองค์กรหรือ

หน่วยงานสามารถบรกิารไดต้รงหรือมากกว่าความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิารก็จะหมายถึงว่าบริการ

นัน้ๆ มีคณุภาพมากเพียงพอ 

 

แนวคิดคุณภาพการใหบ้ริการ 
การวัดช่องว่างที่เกิดขึน้ระหว่างความคาดหวังที่ผูใ้ชบ้ริการมีก่อนที่จะใชบ้ริการ และ

ความรูส้กึที่รบัรูไ้ดห้ลงัจากใชบ้รกิาร ซึง่การวดัช่องวา่งที่ 5 ของคณุภาพการบรกิารตามแนวคิดของ
พาราสุรามาน (Parasuraman, 1988) จากการศึกษาของพาราสุรามาน, เซียแทมล ์และเบอรร์ี่      
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ในปี ค.ศ. 1985 พบว่า เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการในมุมมองของผู้ใช้บริการที่
เรียกวา่ SERVQUAL (Service Quality) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 10 ประการ คือ 

 1.  ความไวว้างใจ (Reliability) หมายถึง ความน่าเช่ือถือไดข้องการให้บริการ 
ได้แก่พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานที่สามารถสรา้งความมั่นใจ ความถูกต้องในการ
ใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิาร 

 2.  ความรบัผิดชอบ (Responsiveness) หมายถึง ความพรอ้มในการตอบสนอง
การใหบ้ริการที่สอดคลอ้งกบัเวลา และการใหบ้ริการที่เหมาะสมตลอดจนสามารถช่วยแกปั้ญหา
ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารไดเ้ป็นอย่างดี 

 3.  ความสามารถ  (Competence) หมายถึ ง การที่ ผู้ ใช้บ ริการมีความ รู ้
ความสามารถ และทกัษะที่จะปฏิบตัิดา้นการใหบ้รกิารเป็นอย่างดี 

 4.  การเขา้ถึงบริการ (Access) หมายถึง ความสะดวก หรือความง่ายในการที่
ลูกคา้จะติดต่อ หรือเขา้ถึงการบริการ เช่น การติดต่อที่คล่องตัว ขัน้ตอนการใชบ้ริการไม่ติดขัด 
ช่วงเวลาที่รอรบับริการไม่ใชร้ะยะเวลานานเกินไป สถานที่ที่ใหบ้ริการ และช่วงเวลาที่ใชบ้ริการ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร  

 5.  ความสุภาพ/อัธยาศัยไมตรี (Courtesy) หมายถึง การที่ผู้ใหบ้ริการมีความ
สภุาพเรยีบรอ้ยมีความนบัถือในตวัผูใ้ชบ้ริการ มีความใสใ่จ และความเป็นมิตรต่อผูร้บับรกิาร 

 6.  การติดต่อสื่อสาร (Communication) หมายถึง การติดต่อสื่อสาร และให้
ขอ้มลูแก่ผูใ้ชบ้ริการดว้ยภาษาที่เขา้ใจง่าย รวมทัง้รบัฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ หรือค าติ
ชมของลกูคา้ในเรื่องตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้รกิาร 

 7.  ความเช่ือถือ (Credibility) หมายถึง ความน่าเช่ือถือ และความซื่อสัตย ์ซึ่ง
เก่ียวขอ้งกับการที่องคก์รมีสิ่งที่ลกูคา้ใหค้วามส าคัญ ซึ่งจะช่วยใหล้กูคา้เกิดความเช่ือถือในการ
บรกิารที่ไดร้บั เช่น ชื่อเสียง บคุลิก และลกัษณะของผูใ้หบ้รกิารท าใหน้่าเช่ือถือ 

 8.  ความปลอดภัย (Security) หมายถึง ความรูส้ึกปลอดภัยจากอันตราย ไม่มี
ความเสี่ยง และความสงสยัใด ๆ ในการบรกิาร 

 9.  การเขา้ใจและการรูจ้กัลกูคา้จรงิ (Understanding/ Knowing by Customer) 
หมายถึง การที่ผูใ้หบ้ริการรูถ้ึงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ การใหบ้ริการที่ตรงความสนใจของ
ลกูคา้แต่ละราย รวมถึงการที่ผูท้ี่ใหบ้รกิารสามารถจ าผูใ้ชบ้รกิารประจ าของตนได ้

 10.  สิ่งที่สามารถสมัผสัได/้ บรกิารท่ีเป็นรูปธรรม (Tangibles) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ            
ที่ผูใ้ชบ้ริการสามารถจับตอ้งได ้หรือสามารถสังเกตได ้เช่น สิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องมือ 
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อุปกรณท์ี่ใชใ้นการบริการ การแต่งกายของผูใ้หบ้ริการ ฯลฯ (Parasuraman and others, 1985) 
โดย Parasuraman (1988) กล่าวว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการที่ลูกคา้ประเมินคุณภาพของการ
บรกิารที่เขาไดร้บัเรียกว่า คณุภาพของการบรกิารที่ลกูคา้รบัรู ้(Perceived Service Quality) ซึ่งจะ
เกิดขึน้จากการที่ลกูคา้ท าการเปรียบเทียบบรกิารที่คาดหวงั (Expected Service) กบับรกิารที่รบัรู ้
(Perceived Service) ซึ่งก็คือ ประสบการณ์ที่เกิดขึน้หลังจากที่เขาไดร้บับริการแลว้นั่นเอง โดย
เกณฑใ์นการประเมินคณุภาพการใหบ้รกิารมีเกณฑก์ารประเมิน รวม 5 เกณฑด์งัตอ่ไปนี ้
 1.  ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ สภาพแวดล้อม เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง  ๆ ซึ่งได้แก่ ความทันสมัยของอุปกรณ ์
สภาพแวดลอ้มของสถานที่ใหบ้ริการ การแต่งกายของพนักงาน เอกสารเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกับ
บริการ เป็นต้น  เนื่องจากการบริการเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ การประเมินจึงต้องประเมินจาก
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่มีตัวตน ซึ่งอยู่รอบ ๆ การใหบ้ริการ โดยการประเมินจะเนน้ใน 2 
สว่น คือ 

1.1  เนน้ที่อปุกรณ ์และเครื่องอ านวยความสะดวกทางวตัถ ุ

1.2  เน้นที่ผู้ให้บริการ และวัสดุที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น การแต่งกายของ
พนักงาน โดยประเด็นที่ใชใ้นการประเมิน ไดแ้ก่ องคก์รมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ผูใ้ชบ้ริการสามารถ
สงัเกตเห็นถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไดง้่าย และสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีนัน้สอดคลอ้งกบั
การใหบ้รกิาร 

2.  ด้านความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถของผู้
ใหบ้รกิารในการใหบ้รกิารอย่างถกูตอ้ง และสามารถไวว้างใจได ้โดยการศกึษาครัง้นีห้มายถึง การ
ที่พนกังานสามารถปฏิบตัิงานในการใหบ้ริการไดต้รงกบัขัน้ตอนหรือขอ้มลูที่บริษัทใหไ้วก้บัลกูคา้
โดยมีการรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ และมีการท างานที่ไม่มีขอ้ผิดพลาด รวมถึงมีจ านวนพนักงานที่
เพียงพอตอ่การมาใชบ้รกิารของลกูคา้ดว้ย 

3.  ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจที่จะ
ใหบ้ริการทนัที (Promptness) และใหค้วามช่วยเหลือเป็นอย่างดี (Helpfulness) ไดแ้ก่ ความเต็ม
ใจที่จะใหบ้ริการ ความพรอ้มที่จะใหบ้รกิาร การติดต่อกบัลกูคา้อย่างต่อเนื่อง การวางแผนในการ
ปฏิบตัิต่อลกูคา้ เป็นตน้ 

4.  ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) หมายถึงการที่ผู้ให้บริการมีทักษะความรู้
ความสามารถที่จ  าเป็นต่อการใหบ้ริการลกูคา้รวมถึงมีการใหบ้ริการที่มีความเป็นมิตรพรอ้มและ
สภุาพจรงิใจในการใหบ้รกิาร 
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5.  ดา้นการเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการ (Empathy) หมายถึง การที่ผูใ้หบ้รกิารสามารถ
ออกแบบรูปแบบการบรกิารใหลู้กคา้สามารถเขา้มาใชบ้รกิารไดโ้ดยสะดวก เช่น สามารถติดต่อได้
ง่าย มีช่องทางในการติดต่อที่หลากหลาย รวมถึงมีรูปแบบการสื่อสารที่สามารถเข้าใจความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดง้่าย 

การวิจัยมิติคุณภาพการใหบ้ริการซึ่งใชอ้งคป์ระกอบที่ส  าคัญ 5 ดา้น ในการวัดความ
คาดหวงั และการรบัรูข้องลกูคา้ เพื่อเป็นหลกัในการประเมินคณุภาพการบรกิาร ซึ่งองคป์ระกอบที่
ส  าคญั (รุง่นภา, 2552) ไดแ้ก่ 

1.  ความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง การท าใหผู้ร้บับรกิารรูส้กึมีความไวว้างใจการ
บรกิาร ซึง่เกิดจาก ความสามารถในการปฏิบตัิหรือใหบ้รกิารตามที่สญัญาไวอ้ย่างถกูตอ้ง สามารถ
ประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจบรกิาร ดงันี ้

 1.1  มีการใหบ้รกิารตามสญัญาไวห้รอืไม่ 
1.2  ไม่ควรมีความผิดพลาดเกิดขึน้จากการใหบ้รกิาร 

2.  ความแน่นอน (Assurance) หมายถึง การท าใหผู้ร้บับรกิารรูส้กึมีความมั่นใจ ซึ่งเกิด
จากความรู ้ความสามารถ และมารยาทของบุคลากร รวมถึงความสามารถในการสรา้งความ
เช่ือถือ และไวว้างใจ ดงันี ้

2.1  รบัมือกบัปัญหาของผูร้บับรกิารได ้

2.2  เก็บความลบัของผูร้บับรกิารเป็นอย่างดี 
2.3  มีความสภุาพ ออ่นนอ้ม และออ่นโยนกบัผูร้บับรกิารตลอดเวลา 
2.4  มีความรูท้ี่สามารถตอบขอ้ซกัถามของผูร้บับรกิาร 

3.  วตัถ ุ/ สิ่งที่สามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles) หมายถึง การท าใหผู้ร้บับรกิารมองเห็นถึง
ความพรอ้ม และองคป์ระกอบต่าง ๆ ซึง่เกิดจากสาธารณปูโภคอปุกรณ ์เครื่องมือ และการแต่งกาย
ของบคุลากรในองคก์ร สามารถประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจบรกิารแต่ละแห่งได ้ดงันี ้

3.1  อปุกรณท์ี่ทนัสมยั และมีคณุภาพ 

3.2  มีอาคารสถานที่ เหมาะสม และดดูี 
3.3  บคุลากรรวมทัง้เจา้หนา้ที่ต่าง ๆ แต่งกายไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  ความเขา้อกเขา้ใจ (Empathy) หมายถึง การท าใหผู้ร้บับริการรูส้ึกถึงการบริการเอา
ใจใส่ ซึ่งเกิดจากการที่ผูใ้หบ้ริการใหค้วามใส่ใจและใหค้วามสนใจแก่ผูร้บับริการเป็นรายบุคคล 
ดงันี ้

4.1  ผูร้บับรกิารควรไดร้บัความสนใจเป็นรายบคุคล 
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4.2  ควรมีบคุลากรท่ีเพียงพอตอ่การใหค้ าปรกึษา 
4.3  มีปฏิสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิารในลกัษณะที่เป็นห่วงเป็นใย 

5.  ความรบัผิดชอบ (Responsiveness) หมายถึง การท าใหผู้ร้บับริการรูส้ึก การไดร้บั
การตอบสนอง ซึง่เกิดจาก ความตัง้ใจที่จะช่วยเหลือผูร้บับรกิาร และใหบ้รกิารที่รวดเรว็ ดงันี ้

5.1  ควรบรกิารผูร้บับรกิารอย่างทนัท่วงที 
5.2  ตัง้ใจในการช่วยเหลือเหลือผูร้บับรกิารอย่างสดุความสามารถ 

กลา่วโดยสรุปคณุภาพการบรกิาร หมายถึง การท่ีผูใ้หบ้รกิารสามารถบรกิารใหก้บัลกูคา้
ไดต้รงหรือมากกว่าความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ โดยในการศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจยัใชแ้นวคิดเก่ียวกบั
คุณภาพการบริการโดยอา้งจากแนวคิดของ Parasuraman (1988) ประกอบไปดว้ย ดา้นความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ หรือไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 
ดา้นการใหค้วามมั่นใจ ดา้นการเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการ ซึ่งเป็นหลกัส าคญัในการใหบ้ริการที่
จะสง่ผลตอ่คณุภาพของการบรกิาร 

 
แนวคิดเกี่ยวกับความภกัดขีองผู้ใช้บริการ 

ความภกัดีนัน้เป็นทศันคติเชิงบวกของผูใ้ชบ้รกิารที่เป็นผลมาจากกระบวนการประเมินที่
มีการใชบ้ริการประเภทนัน้ ๆ ซึ่งมีผลมาจากการรบัรูใ้นเรื่องของคณุภาพการบริการหรือคณุภาพ
ของสินคา้โดยมิไดค้  านึงในเรื่องของราคา ซึง่การศกึษาความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอาจสามารถวดัได้
จากทศันคติที่มีต่อการบรกิารและการซือ้หรอืใชบ้รกิารนัน้ซ  า้ ๆ ลกัษณะที่เป็นผลของการเกิดความ
ภกัดี คือผูท้ี่มีความภกัดีต่อการบรกิาร หรือสินคา้ ถา้ผูร้บับริการยินดีที่จะแสวงหาสินคา้ที่ตนชอบ
เพียงสินคา้เดียว โดยไม่ถกูจงูใจจากการโฆษณา หรือการลดราคาสินคา้และบรกิาร เพื่อเปลี่ยนไป
หาการบรกิาร หรือสินคา้อื่น ๆ 

 
ความหมายของความภกัด ี
ความภกัดี หรือ Loyalty เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะตอ้งแสวงหา ถือเป็นหวัใจส าคญัต่อการท า

ธุรกิจในหลายๆดา้น ความภกัดีคือการเกิดความรูส้กึเคารพซึง่กนัและกนั ของทัง้ผูบ้รหิารธุรกิจการ
บรกิารและผูบ้รโิภค โดยมีบคุคลใหค้ านิยมเอาไวด้งันี ้

ความภกัดีในตราสินคา้นัน้นอกจากจะหมายถึง การที่ลกูคา้มีพฤติกรรมในการซือ้สินคา้
ใดสินคา้หนึ่งอย่างต่อเนื่อง ไม่เปลี่ยนไปใชส้ินค้าตราสินคา้อื่นแล้ว ยังหมายถึงการที่ลูกคา้มี
ความรูส้ึกหรืออารมณ์ต่อสินคา้โดยการร่วมอยู่ดว้ย ดังนัน้เม่ือลูกคา้ไดร้บัรูมู้ลค่าจริงจากสินคา้ 
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หรือบริการ และรูส้ึกพึงพอใจจะมีผลต่อการเพิ่มการใชส้ินคา้ การซือ้ซ  า้ และความภักดีในตรา
สินคา้ (Hawkins & Coney, 2001) 

ความภักดีของผู้ใชบ้ริการ คือ การที่ลูกค้ามีความต้องการอย่างลึกซึง้ในการที่จะใช้
บริการ หรือซือ้สินคา้ในรูปแบบเหมือนคนที่คอยสนับสนุนและอุปถัมภ์สินคา้หรือบริการอย่าง
ต่อเนื่องในปัจจบุนัไปจนถึงอนาคต ถึงแมว้่าอาจจะมีเหตกุารณแ์ละความพยายามต่าง ๆ ในภาค
การตลาดที่พยายามจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการหรือซื ้อสินค้าก็ตาม 
(Mohamad & ShuHui, 2012) 

ความภักดีของลูกคา้ (Customer loyalty) หมายถึง ความรูส้ึกผูกพันของลูกคา้ที่มีต่อ
สินคา้หรือบริการนัน้ๆ โดยลูกคา้ที่มีความผูกพันต่อสินคา้ หรือบริการจะมีทัศนคติ มีพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งที่สนับสนุนสินคา้หรือบริการนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การซือ้สินคา้ซ า้อย่าง
ต่อเน่ือง เป็นตน้ (ธีรพนัธ,์ 2550) 

จากความหมายขา้งตน้สามารถ สรุปไดว้่าความภกัดีของผูใ้ชบ้รกิารไดว้่า คือ ระดบัของ
ทศันคติ และพฤติกรรมที่แสดงถึงความตัง้ใจที่จะอปุถมัภ ์หรือใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารท่ีใชบ้รกิาร
อยู่ในปัจจุบนัเพียงรายเดียวเท่านัน้ แมว้่าจะมีราคาที่สูงกว่าผูใ้หบ้ริการรายอื่น  ๆ ก็ตาม รวมถึง   
การบอกเลา่เก่ียวกบัผูใ้หบ้รกิารในแง่ที่ดีต่อผูอ้ื่นดว้ย 

 

ประเภทของความภกัด ี
ในปัจจบุนัความภกัดีของลกูคา้ต่อธุรกิจการบรกิารถือเป็นกญุแจความส าเรจ็ที่ยั่งยืน ซึ่ง

ทกุธุรกิจดงักล่าวใหค้วามส าคญั โดยสรา้งความทา้ทายใหก้บัธุรกิจการบรกิารต่าง ๆ ที่ไม่เพียงแค่
ดงึดดูลกูคา้ แตย่งัหมายถึงการใชก้ลยทุธต์่าง ๆ เพื่อรกัษาลกูคา้ใหอ้ยู่กบัองคก์รใหน้านที่สดุ  

แกมเบิล สโตน และวูดคอค ได้แบ่ง  ความภักดีออกเป็น 2  ประเภท (Gamble & 
Woodcock, 1989)ดงันี ้ 

 1. ความภกัดีดา้นอารมณ์ (Emotional Loyalty) หมายถึง การที่ลกูคา้มีทัศนคติ 
ความเช่ือและความปรารถนาดีต่อองคก์รสินคา้หรือบริการนั้นๆ ซึ่งหากลูกคา้มีความภักดีดา้น
อารมณต์่อองคก์รแลว้ ก็จะสง่ผลประโยชนต์่อองคก์รเป็นอย่างมาก ดงันัน้บรษัิทควรแสดงใหล้กูคา้
เห็นว่าความภกัดีของลกูคา้นัน้ตอ้งไดก้ารตอบแทนดว้ยความสมัพนัธท์ี่ดีอย่างเต็มประสิทธิภาพ
จากการบรกิาร 
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 2. ความภกัดีท่ีเกิดจากเหตผุล (Rational Loyalty) เกิดจากการที่ลกูคา้มีความชื่น
ชอบมีความเต็มใจ ที่จะใชบ้ริการจากสินคา้หรือบริการนัน้ๆ เนื่องจากสินคา้หรือบริการสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้ 

ดิกซ ์และบาซู ไดท้  าการแบ่งประเภทของความภักดีของผูบ้ริโภคโดยไตร่ตรองไดจ้าก
ทศันคติตอ่ตราสินคา้และการแสดงออกทางการซือ้ซ  า้ (Dick & Basu, 1994) มีดงันี ้ 

 1.  No Loyalty ไมมี่ความภกัดี คือ ไม่ช่ืนชอบ ไม่ซือ้ซ  า้  
 2.  Inertia Loyalty หรือ Pious Loyalty ความภกัดีเทียม คือ มีการซือ้ซ  า้สงู แต่มี

ทศันคติท่ีไม่ดีตอ่องคก์าร  
 3.  Latent Loyalty ความภกัดีที่แอบแฝง ผูบ้รโิภคมีทศันคติท่ีดีต่อสินคา้ แต่มีการ

ซือ้ซ  า้นอ้ย  
 4.  Premium Loyalty หรือ True Loyalty ความภักดีประเภทที่มีความผูกพันสูง 

พรอ้มทัง้มีการอดุหนนุหรือซือ้ซ  า้บอ่ย  
จากขอ้มลูขา้งตน้สรุปไดว้่า จากค านิยามของนกัวิชาการไดอ้ธิบายเก่ียวกบัประเภทของ

ความภกัดี โดยจะขึน้อยู่กบัทศันคติ อารมณ ์และเหตผุลในการซือ้ของผูบ้รโิภค หากผูบ้รหิารธุรกิจ
ดา้นการบรกิารสรา้งความประทบัใจจนเกิดความภกัดี ก็จะท าใหผู้บ้รโิภคเกิดการซือ้ซ  า้และเชื่อมั่น
ในการบรกิาร 

 
การวัดความภกัด ี
การวดัระดบัความภกัดีที่ผูบ้ริโภคมีต่อสินคา้นัน้ จะท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถบริหาร

คุณค่าตราสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ได้ ดังนั้นสิ่งส  าคัญ คือ การพยายามที่จะคิดคน้และ
พฒันาวิธีการในการวดัระดบัคุณค่าตราสินคา้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ โดยในการศึกษาพบว่า
สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกัน กลุ่มแรก คือ กลุ่มที่ เน้นวิธีการวัดด้านการเงิน 
(Financial measures) และกลุ่มที่สอง คือ กลุ่มที่เน้นวิธีการวัดเก่ียวกับผู้บริโภค (Consumer-
related measures) 

อาเคอร ์ใช้การวัดคุณค่าของตราสินค้าในมุมมองของผู้บริโภคที่แสดงออกจาก
องคป์ระกอบ 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ (Aaker, 1996) 

 1.  ดา้นความรูจ้ักตราสินคา้ สามารถวัดไดจ้ากความรูส้ึกของผู้บริโภคที่มีต่อ
สินคา้ในแง่ของการรบัรูข้องผูบ้รโิภค  
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 2.  ดา้นความชอบตราสินคา้ สามารถวดัไดจ้ากความช่ืนชอบของผูบ้ริโภคที่มีต่อ
ผลิตภณัฑห์รอืบรกิาร 

 3.  ดา้นความตัง้ใจซือ้ตราสินคา้ สามารถวดัไดจ้ากความเป็นไปไดท้ี่ผูบ้ริโภคจะ
ซือ้สินคา้ชนิดนัน้ๆ 

 4.  ดา้นความพึงพอใจในตราสินคา้ ซึ่งท าการวดัจาก ความสามารถตอบสนอง
ความ     พึงพอใจของผูบ้รโิภค ระดบัความพึงพอใจของผูบ้รโิภค c]tโอกาสที่ผูบ้รโิภคจะไดบ้รโิภค
สินคา้    ซ  า้อย่างต่อเน่ือง 

 5.  ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ พฤติกรรมการใชส้ินคา้ตราใดตราหนึ่งเป็น
ประจ าความมั่นใจในคุณภาพของตราสินคา้นัน้ ความภาคภูมิใจที่เป็นผูใ้ชส้ินคา้นัน้เป็นประจ า 
และมีความตอ้งการเฉพาะตราสินคา้นัน้อีกดว้ย 

จากแนวคิดเก่ียวกบัความภกัดีของผูใ้ชบ้รกิาร สรุปไดว้่า ความภกัดีในการใชบ้รกิารของ
ผูบ้ริโภคนั้น ประเมินไดจ้ากรูปแบบการ ซือ้ที่เกิดขึน้จริงของตราสินคา้หนึ่ง หรือจากอตัราในการ     
ซือ้ซ  า้ (Repurchase Rates) ความน่าจะเป็น ที่ลูกคา้กลับมาซือ้ (Percent of Purchases) และ
จ านวนตราสินคา้คา้ที่ถูกซือ้ (Number of Brand Purchased) เป็นสิ่งที่แสดงถึงความยึดมั่ นที่
ผูบ้รโิภคมีต่อตราสินคา้ความภกัดีต่อตราสินคา้ เม่ือผูบ้รโิภคมีความภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัสงู
ผูบ้รโิภคมีการซือ้สินคา้อย่างต่อเน่ือง โดยที่ความภกัดีของผูบ้รโิภคนัน้ มี 2 ลกัษณะ คือ ความภกัดี
ด้านอารมณ์ (Emotional Loyalty) เกิดจากสภาวะจิตใจ การมีทัศนคติ ความเช่ือ และความ
ปรารถนาของลูกคา้ที่มีต่อองคก์ร สินคา้ หรือบริการ โดยบริษัทไดป้ระโยชนจ์ากความภักดีของ
ลูกค้า ทัศนคติ และความเช่ือของลูกค้าเอง ซึ่งจะมีการแสดงออกในรูปแบบของการยอมรบั        
การพึงพอใจต่อการใชง้าน เป็นตน้ และความภกัดีที่เกิดจากเหตุผล (Rational Loyalty) เกิดจาก
กระท าดว้ยความชอบใจ เต็มใจ หรือช่ืนชอบจากการไดร้บัการตอบสนองจากสินคา้หรือบริการ    
อนัจะเป็นเกราะป้องกนัไม่ใหล้กูคา้ไปภกัดีต่อบรษัิทอื่น โดยผูบ้รโิภคจะมีการแสดงออกในรูปแบบ
ของการตดัสินใจซือ้ซ  า้ เป็นตน้  

 

ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดนัดรถไฟรัชดา 
ประวัตคิวามเป็นมาของตลาดนัดรถไฟ 
หากกลา่วถึงตลาดนดัคนเดินที่มีช่ือเสียงโด่งดงัเป็นอย่างมาก โดยตลาดนดัรถไฟรชัดานี ้

ตั้งอยู่บริเวณถนนรัชดาภิเษก ที่สืบทอดความคลาสสิกมาจากสาขาแรกที่อยู่ที่บริเวณถนน            
ศรีนครนิทรท์ี่มีช่ือว่า "ตลาดนดัรถไฟศรนีครนิทร"์ โดยบรรยากาศภายในยงัคงคอนเซ็ปต ์และเสน่ห์
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ของความเป็นวินเทจที่คลาสสิกเอาไวเ้ช่นเดิม นบัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงยามค ่าคืนแห่งใหม่ใจกลางกรุง
ที่คนรกัความคลาสสิกไม่ควรพลาด โดยมีที่มาของตลาดนดัรถไฟ ดงันี ้ 

จุดเริ่มตน้ของตลาดนัดรถไฟ เกิดจากผู้ก่อตัง้คือ นายไพโรจน ์รอ้ยแกว้ เจา้ของธุรกิจ
ตลาดนดัรถไฟแหลง่ซือ้สินคา้ยามค ่าคืนดว้ย ประสบการณท์ี่เป็นพอ่คา้มานานกว่า 20 ปี ท าใหเ้ขา
มองเห็นจุดแข็งของธุรกิจและสามารถท าตามจุดประสงค์ของธุรกิจตลาดนัดได้ จึงท าให้เกิด      
ตลาดนดัไดใ้นเวลาไม่นาน พ่อคา้และคนทั่วไป รูจ้กัเขาในช่ือของ "โรจน"์ เจา้ของรา้นขายของเก่า
ย่านจตุจักร รา้น “Rod’s Antique” แต่ชาวต่างชาติเรียกเขาว่า "ร็อด" ชายรูปร่างทว้มอายุ 39  ปี 
บุคลิกมั่นใจตรงไปตรงมา แต่มีความจริงใจของพ่อคา้ เขาเริ่มเปิดรา้นขายของที่ตลาดคลองถม 
ตัง้แต่อายุ 21 ปี จนอายุ 30 ปี จึงยา้ยมาเป็นเจา้ของธุรกิจตลาดนัดโดยมีช่ือว่า “ตลาดนัดรถไฟ 
จตจุกัร” นบัไดว้่าเขามีประสบการณเ์ป็นอย่างมากในธุรกิจเจา้ของตลาดนัด หลงัจากที่เปิดธุรกิจ
อยู่ไดไ้ม่นาน ก็เกิดเหตกุารณเ์ปลี่ยนแปลงขึน้อีกครัง้ คือ การถกูขอพืน้ที่ขายของคืนใหก้บัการรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อสรา้งสถานีรถไฟฟา้ ซึง่เป็นท าเลที่ดีท่ีสดุของคนท่ีตอ้งการท าตลาดนดั     
จึงเป็นแรงผลกัดนัใหเ้ขา เริ่มท าการก่อตัง้ "ตลาดนดัรถไฟ" เขาจึงตอ้งหาพืน้ที่ขายสินคา้แห่งใหม่
และดว้ยความที่เขาเป็นพ่อคา้ขายของเก่า เขาจึงมีความคิดตัง้ใจที่จะเปิดตลาดนัดวินเทจสไตล ์
โดยเขาไดร้วบรวมเงินหลกัหลายลา้นบาท เพื่อสรา้งอาณาจกัรตลาดนดัรถไฟบนถนนศรีนครินทร ์
ซึ่งเบือ้งหลงัของเงินกอ้นโตที่ลงทนุไปกบัตลาดนดัรถไฟที่ศรีนครนิทรแ์ห่งนีม้าจากเงินที่เป็นรายได้
มาจากการเปิดตลาดนดัรถไฟที่สวนจตจุักรที่เกิดจากการรวมตวัของผูค้า้ขายของเก่าที่ตลาดนัด
รถไฟจตจุกัร  

 

 

ภาพประกอบ 3 ไพโรจน ์ รอ้ยแกว้ ผูบ้รหิารตลาดนดัรถไฟ 
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ที่มา: https://www.leaderwings.co/marketing/tarad-roadfai/, 2561 

 

ภาพประกอบ 4 บรรยากาศตลาดรถไฟรชัดา 

ที่มา : http://www.vjpupe.com/eat/1083 

ปัจจุบัน ตลาดนัดรถไฟมี 3 สาขา คือ ที่ศรีนครินทร ์ถนนรชัดาฯ และถนนเกษตรนวมิ
นทร ์โดยโรจนต์ัง้ใจว่าจะเปิดทัง้หมด 5 แห่งในกรุงเทพฯ สว่นอีก 2 แห่งคือ ชลบรุี และ หวัหิน โดย
ยังคงคอนเซ็ปตข์องวินเทจสไตล ์ซึ่งวินเทจสไตล ์ของโรจนค์ือ เลือกอุปกรณ์จัดสถานที่ เพราะ
ตลาดนัดรถไฟส่วนหนึ่งที่ไดร้บัการตอบรบัจากคนที่มาเดินช้อปป้ิงจ านวนมากมาจากการจัด
สถานที่ใหน้่าเดิน เพราะถ้ามองตลาดนัดกลางคืนที่มีสไตลมี์อยู่ไม่ก่ีแห่ง นอกจากเรา ก็จะมีที่
เอเชียทีค ที่อื่น ๆ ก็ยงัไม่เห็นที่ไหนที่จดัสถานที่มีสไตลห์รอืกลา้ลงทนุเรื่องอปุกรณก์ารจดัสถานที่ได้
เหมือนกบัตลาดนดัรถไฟ 

 
แนวคดิการบริหารงาน 
การที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาจะประสบความส าเร็จมีช่ือเสียงกลายเป็นแหล่งที่รวมผูค้น

มากมายนบัหม่ืน เกิดจากความคิดสรา้งสรรค ์การต่อยอดพฒันาอย่างต่อเนื่องและมีแนวคิดการ
บรหิารท่ีดี โดยมีแนวคิดการบรหิารต่อไปนี ้

1.  ความเช่ือใจจากลกูคา้ ไดม้าจากความซื่อสตัย์ เม่ือลกูคา้ตดัสินใจซือ้สินคา้ของเรา
ส่วนส าคัญเกิดจากความเช่ือใจที่มีใหก้ับผูข้าย การขายสินคา้โดยอธิบายลักษณะสินคา้อย่าง
ตรงไปตรงมา จรงิใจ ไม่โกหก ท าใหไ้ดร้บัความเชื่อใจจากลกูคา้เสมอมา 

http://www.vjpupe.com/eat/1083


  28 

2.  ไม่มีหนังสือเล่มไหนสอนเราไดด้ีเท่าประสบการณ์ คือ เราเรียนรูจ้ากที่เราไม่รูอ้ะไร
เลย ผูบ้รหิารไดเ้รียนรูก้ารคิดหาหนทางในการพฒันาธุรกิจจากประสบการณท์ี่ไดล้งมือท าเอง เม่ือ
ได ้   ลงมือท าในแตล่ะขัน้ตอนก็เก็บเก่ียวความรูท้ี่ไดม้า เรียนรูแ้ละปรบัใชใ้นการท าธุรกิจตลอดมา 

3.  วิเคราะหห์นทางแกปั้ญหา หากเจอปัญหาใด ๆ ผูบ้ริหารจะท าการวิเคราะห ์คิดว่า
เพราะเหตใุดจึงเกิดผลลพัธเ์ป็นอย่างนัน้ เม่ือวิเคราะหอ์ย่างละเอียดจนท าใหม้องเห็นจดุบกพรอ่ง 
ก็คิดหาหนทางแกไ้ขพัฒนาเรื่อย ๆ จนท าใหส้ามารถฝ่าฟันแกปั้ญหาทุกปัญหาและขยายธุรกิจ      
ใหเ้ติบโต และพฒันาไดอ้ย่างตอ่เนื่อง 

4.  คน้หาจุดขายของธุรกิจ ผูบ้ริหารสามารถพัฒนาตลาดรถไฟใหก้ลายเป็นจุดนัดพบ      
ที่ใหญ่ที่สดุในศรนีครนิทรไ์ด ้ก็ดว้ยการน าเสนอสิ่งที่แปลกและแตกตา่งจากที่อื่น มีการสรา้งจดุขาย
ใหก้บัตลาดนดั มีเอกลกัษณข์องสถานที่ ที่ไม่เหมือนใครทัง้การออกแบบตกแต่งและการใหบ้รกิาร
ที่นี่เป็นแหล่งตลาดนดัที่ทุกคนที่มาสามารถใชส้ถานที่นีเ้ป็นจุดถ่ายรูปสวยๆในหลายๆ จุดไดเ้ลย 
เรียกว่านอกจากลูกคา้มาตลาดนัดเพื่อมาซือ้ของแลว้ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหก้ับลูกคา้ไดอ้ีก
ต่างหาก 

5.  วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายว่ามีหรือไม่  หากจะตัดสินใจท าตลาดนัดที่ไหนก็ตามใน
อนาคต สิ่งที่ผูบ้รหิารจะมองเป็นสิ่งแรกก็คือ กลุม่เปา้หมายของเขาวา่มีมากพอที่เขาจะไปท าตลาด
นดัที่นั่น หรือไม่นั่นแสดงว่าในความคิดของเขานัน้เป้าหมายเป็นสิ่งส  าคญั เพราะจะเป็นตวัหลกัที่
จะช่วยท าใหเ้ขาสามารถพฒันาตลาดนดัของเขาใหมี้สิ่งอื่น ๆ ต่อไปส าหรบักลุ่มเป้าหมายใหต้รง
จดุได ้

6.  ความกตญัญแูละซื่อสตัยเ์ป็นหนทางสู่ความกา้วหนา้ อีกคติหนึ่งที่ผูบ้ริหารไดย้ึดมั่น
ในการท าธุรกิจมาตลอดคตินัน้ก็คือ ความกตญัญแูละซื่อสตัย ์ดว้ยความคิดที่ตรงไปตรงมา จรงิใจ
กับลกูคา้ จึงท าใหเ้ขาสามารถดึงกลุ่มลกูคา้ใหอ้ยู่กับเขาไดน้าน เป็นผูน้  าที่มีลูกคา้เช่ือใจในการ
ใหบ้รกิารของเขาเป็นอย่างดี 

 
ข้อมูลทั่วไป ตลาดนัดรถไฟรัชดา 
ตลาดนดัรถไฟรชัดา เปิดขายของทกุวนัพฤหสั - อาทิตย ์ขายตัง้แต่เวลา 17.00 – 01.00 

น. มีจ านวนล็อคทัง้หมด 1,000 ล็อค ขนาดล็อค 2 เมตร x 2 เมตร ส าหรบัโซนโกดงั มีรา้นคา้โซน
โกดังประมาณ 100 ห้องรา้นค้า ตลาดนัดรถไฟ รัชดา จะแบ่งเป็นโซนหลักๆ 5 โซนด้วยกัน 
(paapaii, 2015) คือ 
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1.  โซนสินคา้แฟชั่นทั่วไป เช่น เสือ้ผา้ แวน่ตา รองเทา้ หมวก ฯลฯ 
 

 

ภาพประกอบ 5 โซนสินคา้แฟชั่น 

ที่มา : http://www.paapaii.com/train-night-market-ratchada/ 

2.  โซนสินคา้แปลกและคลาสสิก สินคา้ ชิค ๆ แนวๆ แปลกๆ ไม่ค่อยพบเห็นตามตลาด
นดัทั่วไป เช่น รถตู ้รถแวน ที่น  ามาดดัแปลง ตกแต่งใหแ้ปลกใหม่ บางรา้นเป็นสไตลน์่ารกั บางรา้น
มีการตกแต่งแบบเอาใจชาวรอ็ค บางรา้นเป็นการตกแต่งแบบสไตลย์อ้นยคุ บางรา้นก็สวยงาม เดิน
เลน่ไปเรื่อย ๆ เพลินตาไม่เบื่อ 

 

 

ภาพประกอบ 6 รา้นขายสินคา้แปลกๆ 

ที่มา : http://paapaii.com/train-night-market-ratchada/ 

 

http://www.paapaii.com/train-night-market-ratchada/
http://paapaii.com/train-night-market-ratchada/
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ภาพประกอบ 7 รา้นสินคา้แนววินเทจ 

ที่มา : https://www.mgronline.com/smes/detail/9580000076941 

3.  โซนอาหาร ซึง่มีรา้นเด็ดใหเ้ลือกมากมาย ไม่วา่จะเป็น สารพดัก๋วยเตี๋ยว มีทัง้รา้นชาม
ธรรมดา รา้นเตี๋ยวกุง้รถไฟ และรา้นชามใหญ่บะหมี่จอมพลงั สารพดัเมนขูา้วต่างๆ เช่น ขา้วเหนียว
ไก่ทอด ขา้วป้ัน ขา้วไข่เจียว ขา้วหนา้ไก่ ขา้วหนา้หม ูของหวาน น า้อดัลม น า้ป่ัน น า้ผลไม ้ขนมนม
เนย ชากาแฟ น า้แข็งใสถว้ยใหญ่ยกัษ ์เป็นตน้ 

 

 

ภาพประกอบ 8 เตี๋ยวกุง้รถไฟ @ ตลาดรถไฟรชัดา 

ที่มา: http://www.painaidii.com/ 

4.  โซนโกดงั ซึง่เป็นอาณาจกัรท่ีรวบรวมของเก่า ของสะสม ของแต่งบา้น เฟอรน์ิเจอรว์ิน
เทจ สินคา้วินเทจระดบัพรีเม่ียมเอาไวม้ากมาย มี"โซน Classic Car"ลานจอดรถสวยๆ ที่มาพรอ้ม
แฟชั่นน่าสนใจมากมายสามารถนั่งชมและเขา้ถึงบรรยากาศวินเทจ 

http://www.painaidii.com/
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ภาพประกอบ 9 โซนโชวร์ถ Classic Car 

ที่มา: http://paapaii.com/train-night-market-ratchada/ 

 

 

ภาพประกอบ 10 รา้นสินคา้แนววินเทจ 

ที่มา : https://www.mgronline.com/smes/detail/9580000076941 

5.  รา้นนั่งชิลเอาท ์เป็นโซนรา้นอาหารที่สามารถนั่งผ่อนคลาย หรือสังสรรคก์ับเพื่อน
บรรยากาศสบายๆ มีดนตรีสดรอ้งคลอเพลินๆ โดยมีรา้นใหเ้ลือกชมชิมมากมาย เช่น 

5.1  รา้น Dot Box Bar ตัวรา้นเป็นในลักษณะตูค้อนเทนเนอร ์โดยมีเพลงที่ท  าให้
บรรยากาศการนั่งมีความสนกุสนาน โดยบรรยากาศการตกแตง่รา้นเป็นแบบสไตลโ์กดงัสินคา้  

http://paapaii.com/train-night-market-ratchada/
https://www.mgronline.com/smes/detail/9580000076941
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ภาพประกอบ 11 รา้น Dot Box Bar 

ที่มา: https://www.chillpainai.com/scoop/7347/ 

5.1  รา้น โจนมมุตึก คาเฟ่ อีกหนึ่งรา้นชิลเอาท ์ที่มีบรรยากาศสบายๆและดนตรีสด
เพราะๆ ที่มีหลายโซนใหเ้ลือกนั่ง ทัง้ rooftop และโซนดา้นลา่งตกแต่งสวยงามน่านั่ง แถมยงัมีเมนู
เด็ดเสิรฟ์มาพรอ้มภาชนะแบบป่ินโตสดุครเีอทอีกดว้ย 

 

 

ภาพประกอบ 12 บรรยากาศรา้น โจนมมุตกึ คาเฟ่ 

ที่มา: https://www.chillpainai.com/scoop/7347 

 

 

https://www.chillpainai.com/scoop/7347/
https://www.chillpainai.com/scoop/7347
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ทีตั่ง้และการเดนิทาง 
ตลาดนดัรถไฟ รชัดา ตัง้อยู่บนถนนรชัดาภิเษก หลงัศนูยก์ารคา้เอสพลานาด รชัดา อยู่

ตรงขา้มกบัศนูยว์ฒันธรรมแห่งชาติ เซ็นทรลัพระราม 9 และอยู่ติดกบั เอสพลานาด รชัดา ฟอจูน
ทาวด ์

 

 

ภาพประกอบ 13 แผนที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา 

ที่มา : www.facebook.com/taradrodfi.Ratchada 

การเดินทาง 
1. รถไฟฟ้า เป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกที่สุด แนะน าใหน้ั่งรถไฟฟ้า MRT มาลงสถานี 

ศนูยว์ฒันธรรม แลว้ออกประต ู3 เหมือนมา เอสพลานาดรชัดา แต่เดินทางเขา้ไปทางดา้นหลงัของ
หา้ง เพราะบรเิวณตลาดนดัรถไฟ คือดา้นหลงัของหา้งเอสพลานาดรชัดา 

2. รถเมล ์สาย 63ก, 73ก, 136, 137, 172, 185, 206, 514, 529 
3. รถตูโ้ดยสาร ใหใ้ชส้าย รงัสิต - อ.ส.ม.ท.ในการเดินทาง 
4. รถส่วนตัว ถา้เป็นรถสี่ลอ้ อาจจะตอ้งใชบ้ริการของทางหา้ง แต่ถา้เป็นมอเตอรไ์ซค ์

สามารถน าเขา้ไปจอดในลานจอดรถดา้นหลงัได ้แต่รถจะเยอะมากๆ 
จากความชอบของเก่า ซือ้สะสมเป็นทุนเดิมมาตัง้แต่สมัยวัยรุ่นเป็นจุดเริ่มตน้ให ้คุณ

ไพโรจน ์พ่อคา้ของเก่ามีใจรกัและหลงใหลในความวินเทจ ไดส้ะสมทุนจนกลายมาเป็นผูบ้ริหาร
เจ้าของอาณาจักรตลาดนัดรถไฟสไตล์วินเทจ ตลาดที่ ตกแต่งด้วยของเก่าสุดคลาสสิค                     

http://www.facebook.com/taradrodfi.Ratchada
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ใหบ้รรยากาศสบายๆ สไตลว์ินเทจ ซึ่งถือเป็นเอกลกัษณข์องตลาดนดัแห่งนี ้โดยผูท้ี่มาเที่ยวชมจะ
ไดร้บัความรูส้ึกเหมือนไดย้อ้นยุคกลับไปอดีตอีกครัง้ ซึ่งในอนาคตมีแผนเปิดตลาดเพิ่มสาขาที่ 
ชลบรุี และหวัหิน 

 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์
 อนินทรีย ์โยธา ไดท้  าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภค

หา้งคา้ปลีกสมยัใหม่ในจังหวดัราชบุรี จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคในจงัหวดัราชบุรี 
สว่นใหญ่ไปซือ้สินคา้ที่ เทสโกโ้ลตสั โดยมีเหตผุลในการไปเลือกซือ้เพราะสถานที่สะดวกในการใช้
บริการใกล้บ้านมีระยะทางจากห้างค้าปลีกสมัยใหม่อยู่ระหว่าง 200 – 500 เมตร สินค้าดี มี
คณุภาพ ซือ้สินคา้ ระหว่าง 15.01 – 18.00 น.การตดัสินใจซือ้สินคา้จากหา้งคา้ปลีกสมยัใหม่ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากสถานที่จัดจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริม
การตลาดและราคาการเปรยีบเทียบการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภคเพศชาย และหญิง มีการตดัสินใจ
ดา้นราคาแตกต่างกัน ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้สินคา้แตกต่างกันในดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสง่เสรมิการตลาดและดา้นสถานที่จดัจ าหน่าย (อนินทรีย,์ 2551) 

 วิไลวรรณ ศิริอ  าไพ ไดท้  าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
สินคา้ของนักท่องเที่ยวตลาดโบราณบา้นสะแกรงั (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) จังหวัดอุทัยธานี                            
ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุต ่ากว่า 20  ปีมีการศึกษาต ่ากว่า
ปรญิญาตรีเป็น นกัเรียน/ นกัศกึษา และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่า 5,000 บาท สว่นใหญ่อาศยั
อยู่ในจังหวัดอุทัยธานี ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มี
ความส าคญั คือ ดา้นผลิตภณัฑอ์ยู่ในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ 
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และดา้นลักษณะทาง
กายภาพ โดยปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาดดา้นผลิตภณัฑท์ี่นกัท่องเที่ยวใหค้วามส าคญัที่สดุ 
คือ สินคา้มีคณุภาพมาก ปัจจยัสว่นประสมดา้นการตลาดดา้นราคาที่นกัท่องเที่ยวใหค้วามส าคญั
ที่สดุ คือ ราคามีใหเ้ลือกหลายระดบั ปัจจยัสว่นประสมดา้นการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
ที่นักท่องเที่ยวใหค้วามส าคัญที่สุด คือ การเดินทางมาตลาดมีความสะดวก ปัจจัยส่วนประสม       
ดา้นการตลาดดา้นสง่เสรมิทางการตลาดที่นกัท่องเที่ยวใหค้วามส าคญัที่สดุ คือ มีการจดัการแสดง
หรือนิทรรศการท่ีเนน้ศิลปะพืน้บา้น/ ประวตัิศาสตรอ์นัแสดงถึงวฒันธรรมของจงัหวดัอทุยัธานีที่น่า
ดึงดูดใจ ปัจจัยส่วนประสมดา้นบุคลากรที่นักท่องเที่ยวใหค้วามส าคัญที่สุด คือ แม่คา้พ่อคา้มี
อธัยาศยัไมตร ี(ยิม้แยม้แจ่มใส วาจา ไพเราะ) ปัจจยัสว่นประสมดา้นการตลาด ดา้นกระบวนการที่
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นกัท่องเที่ยวใหค้วามส าคญัที่สดุคือแม่คา้ พ่อคา้คิดราคาสินคา้ไดอ้ย่างถกูตอ้งแม่นย า และปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดด้านการสรา้ง และน าเสนอลักษณะทางกายภาพที่นักท่องเที่ยวให้
ความส าคญัที่สดุ คือ พืน้ที่จดักิจกรรมถนนคนเดินมีความปลอดภยัดา้นพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
พบว่า นักท่องเที่ยวที่ไปซือ้สินคา้ในตลาดโบราณบา้นสะแกรงัส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยมีวตัถุประสงค์
เพื่อการอุปโภค / บริโภคความถ่ีในการซือ้สินคา้ นาน ๆ ครัง้ช่วงเวลาในการซือ้สินคา้คือ ช่วง          
17-00 – 19.00 น. การจ่ายเงินเพื่อซือ้สินคา้แต่ละครัง้ ไม่เกิน 300  บาท ประเภทสินคา้ที่ซือ้คือ
อาหาร/ เครื่องดื่ม/ ผลไมแ้ละบคุคลที่มีสว่นในการตดัสินใจซือ้สินคา้คือตนเอง (วิไลวรรณ, 2555) 

 ชนานชุ อินธาระ ไดท้  าการศกึษาเรื่องการแบง่กลุม่ผูบ้รโิภคไข่ไก่ประเภทครวัเรอืน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปั้จจัยดา้นประชากรศาสตร ์ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภค                     
ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ตวัอย่างมีพฤติกรรมการเลือกซือ้ไข่ไก่ที่ความสดเป็นอนัดบัแรก บางส่วน
ยงัมีความเขา้ใจที่ไม่ถกูตอ้งเก่ียวกบัไข่ไก่ และแบ่งส่วนตลาดของผูบ้รโิภคไข่ไก่ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่ม1 “Worthy” ใหค้วามส าคญักบัความคุม้ค่าคุม้ราคา กลุ่ม 2 “Freshness” ใหค้วามส าคญักบั
ความสดใหม่ และกลุม่3 “Simply” ไม่ค่อยพิถีพิถนัในการซือ้ไข่ไก่ (ชนานชุ, 2556) 

 
งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 ปาลิดา ฉิมรกัษ ์ไดท้  าการศกึษาเรื่อง การแบ่งกลุม่ลกูคา้ที่ซือ้เสือ้ผา้ส าเรจ็รูป โดย

ใชปั้จจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซือ้ กรณีศึกษา
รา้นนิตเฮฟวี่ อ.เมือง จ.พทัลงุ ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพรบัจา้ง เพศหญิง อายุ 31-40 ปี รายไดส้่วนตวัต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่  10,000-20,000 

บาท มีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีชอบเลน่กีฬากลางแจง้ ผลการศกึษาพบวา่ สามารถแบง่กลุม่ลกูคา้
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 Methodical กลุ่มที่ 2 Polite และกลุ่มที่ 3 Modern และแต่ละกลุ่ม
แตกตา่งกนัในเรื่องของ เพศ สถานภาพ อาชีพ (ปาลิดา, 2557) 

 ปณิุกา ทวีธนธาตรี ไดท้  าการศกึษาเรื่อง การศกึษารูปแบบการด าเนินชีวิตของคน
ต่างเพศ : การเลือกซือ้สินคา้ท ามือออนไลน ์ผลวิจยัพบว่าปัจจยัการแข่งขนัของสินคา้ท ามือมาก
ที่สุด คือ ดา้นราคา ส่วนผูบ้ริโภคที่มีเพศที่ต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้สินคา้ท ามือโดยช่องทาง
ออนไลนไ์ม่ต่างกนั ผูบ้ริโภคที่มีไลฟ์สไตล ์(Lifestyle) ที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้สินคา้ ท า
มือช่องทางออนไลนแ์ตกต่างกนั โดยแยกว่าไลฟ์สไตลก์ลุม่ผูส้มหวงัในชีวิตมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจัยภาพรวมการตลาดมากกว่ากลุ่มผูอ้นุรกัษ์นิยม กลุ่มผูป้ระสบความส าเร็จ กลุ่มนักปฏิบัติ 
และกลุ่มผู้ดิน้รน นอกจากนีก้ลุ่มผู้ประสบความส าเร็จมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยภาพรวม
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การตลาดน้อยกว่ากลุ่มผู้แสวงหาประสบการณ์ใหม่ ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเสริมสรา้ง
ศกัยภาพทางการแข่งขนัส าหรบัสินคา้ท ามือที่เหมาะสม ไดแ้ก่ การระบุราคาที่ชัดเจนและความ
คุม้ค่าเม่ือเปรยีบเทียบกบัราคา เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของสินคา้และการออกแบบที่โดดเดน่ (ปณิุกา
, 2560) 

งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
 วิชชารียา เรืองโพธ์ิ ไดท้  าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศนูยก์ารคา้สยามพารากอน ผลการวิจยั พบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมีอายุ 21 – 30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
รายไดต้่อเดือน มากกว่า 40,000 บาท ขึน้ไป ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้สยามพารากอนโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยในรายดา้นสว่นใหญ่ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้สยามพารากอนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยใน
รายดา้นสว่นใหญ่ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การสิน
ใจเลือกใช้บริการศูนยก์ารค้าสยามพารากอน ในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านช่องทางจัด
จ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นคณุภาพการใหบ้ริการ ดา้นคณุลกัษณะศนูยก์ารคา้
อยู่ในระดบัมาก ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกนัมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้สยามพารากอน ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิารแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ผูบ้รโิภคที่มีอายแุตกต่างกนัมีปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้สยามพารากอนดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศนูยก์ารคา้สยามพารากอน ดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้สยามพารากอนไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 (วิชชารยีา, 2553) 

 กัญจนนภทีป์ ชลสินธนากุลย์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซือ้สินคา้ที่ตลาดนัดของผูบ้ริโภคบริเวณชุมชนรงัสิต  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยดา้น
แรงจงูใจ และปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้สินคา้ที่ตลาด
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นดัของผูบ้ริโภคที่อาศยัอยู่บริเวณชุมชนรงัสิตอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (กญัจนนภ
ทีป์, 2559) 

งานวิจัยเกี่ยวกับความภกัดขีองผู้ใช้บริการ 
 วรท ธรรมวิทยาภมูิ ไดท้  าการศกึษาเรื่อง การศกึษาความพงึพอใจและความภกัดี

ของผูใ้ชบ้ริการสถานีบรกิารน า้มนัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการวิเคราะหปั์จจยัที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการสถานีบริการน า้มนัในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล พบว่า ปัจจยัดา้นคณุค่าของสินคา้หรือบรกิารที่ลกูคา้ไดร้บัส่งผลต่อความพงึพอใจ
ของลูกคา้จากการใช้บริการสถานีบริการน า้มันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุด 
รองลงมาคือปัจจยัดา้นคณุภาพของสินคา้หรือบรกิาร (วรท, 2558) 

 จัก รพั น ธ์  กิ ติ น วรัตน์ ได้ท าการศึ กษ าเรื่อ ง  ความภักดี ต่ อผู้ ใช้บ ริก าร
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ของนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการศกึษา พบว่า 
ความภกัดีต่อผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของนักศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาขึน้อยู่กบัอิทธิพลของ
ภาพลักษณ์ของผูใ้ชบ้ริการ คุณภาพความสัมพันธ์ และคุณภาพบริการตามล าดับโดยตัวแปร
ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของความภักดีของลูกคา้ในระดับสูง ชีใ้หเ้ห็นว่าถ้าผูใ้ห้
บรกิารมีภาพลกัษณท์ี่ดี มีสมัพนัธภาพที่ดีกบัลกูคา้ และมีการบรกิารที่เป็นเลิศแลว้ ลกูคา้กลุม่นีจ้ะ
มีระดบัความภกัดีเพิ่มขึน้ดว้ย (จกัรพนัธ,์ 2558) 
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บทที ่3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจยั เรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต และคณุภาพการบรกิารที่มีความสมัพนัธต์่อความ
ภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดา ในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ใชว้ิธี
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดวิธีการด าเนินการวิจยั ตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2.  การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3.  การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4.  การจดักระท าขอ้มลู 
5.  การวิเคราะหข์อ้มลู 
6.สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั คือ ลกูคา้ที่มาใชบ้ริการตลาดนัดรถไฟรชัดา ทัง้เพศชายและ

เพศหญิง ที่เป็นผูท้ี่เคยมาใชบ้รกิารตลาดนดัรถไฟรชัดามากกวา่ 1 ครัง้ขึน้ไป 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
ในการก าหนดจ านวนกลุม่ตวัอย่างที่เหมาะสมกบัการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้เนื่องจากผูว้ิจยั

ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แทจ้รงิ ดงันัน้ในการค านวณหากลุ่มตวัอย่างที่เหมาะสมจึงใชส้ตูรการ
ค านวณ (Sample Size) กรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร ของ W.G. Cochran (1953) ซึ่งมีสูตร
การค านวณดงันี ้(อภินนัท,์ 2550) 

                       P    (1 – P) Z ² 

                                         e ² 

  n      =        ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

  P        =   สดัสว่นของประชากรท่ีผูว้ิจยัจะสุม่  

            P  ตอ้งก าหนดไม่ต ่ากวา่ 50 % ขนาดของกลุม่ตวัอย่างจงึจะอยู่
      ในระดบัที่เช่ือถือได ้(ธานินทร ์ศิลป์จารุ, 2550, หนา้ 48) 

  Z             =             ระดบัความมั่นใจที่ผูว้ิจยัก าหนดไว ้

 n                   = 
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                          โดย Z มีค่าเท่ากบั 1.96 ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95 % (ระดบั .05) 
  e             = สดัสว่นของความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเ้กิดขึน้ได ้

ซึง่ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ ผูว้ิจยัก าหนดให ้ P (สดัสว่นของประชากร) เท่ากบั 50 % หรือ 
0.50  ตอ้งการระดบัความเชื่อมั่นที่ 95 % และยอมใหมี้ความคลาดเคลื่อนได ้5 % 

แทนคา่   n        =      (0.50) (1 – 0.50) (1.96) ² 

                            (0.05) ² 
      n        =                           0.9604 

                          0.0250 

    n        =                      384.16 

เพื่อใหไ้ดจ้  านวนประชากรกลุ่มตวัอย่างที่ครอบคลมุจ านวนประชากรทัง้หมดมากยิ่งขึน้ 
ผูว้ิจยัจงึไดก้ าหนดจ านวนประชากรกลุม่ตวัอย่างที่จะใชใ้นการศกึษาในครัง้นี ้คือ 400 ตวัอย่าง 

 

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาวิจยัในครัง้นี ้เนื่องจากประชากรที่ใชใ้นการศึกษา คือ ลกูคา้ที่มาใชบ้ริการ

ตลาดนัดรถไฟรชัดา ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่เป็นผู้ที่เคยมาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรชัดา
มากกว่า 1 ครัง้ขึน้ไป ซึ่งผูว้ิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แทจ้ริง ดังนั้นในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ผูว้ิจัยจึงท าการก าหนดวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายทาง
ลกัษณะประชากร เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูจากการศึกษาที่ใกลเ้คียงกบัความเป็นจรงิมากที่สดุ โดยในการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี ้ใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability 
sampling) โดยเป็นวิธีการสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi - stage Sampling) ดงันี ้ 

ขัน้ตอนที่ 1 ใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกเก็บ
กลุ่มตวัอย่างจากลกูคา้ที่มาใชบ้ริการตลาดนดัรถไฟรชัดา ทัง้เพศชายและเพศหญิง ที่เป็นผูท้ี่เคย
มาใชบ้รกิารตลาดนดัรถไฟรชัดามากกวา่ 1 ครัง้ขึน้ไป เท่านัน้ 

ขัน้ตอนที่  2  ใชว้ิธีการสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ลงพืน้ที่เก็บข้อมูล ณ ตลาดนัดรถไฟรชัดา และท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความ
รว่มมือกบัผูว้ิจยัในการใหข้อ้มลู จนไดจ้ านวนครบทัง้ 400 ตวัอย่าง 
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การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสรา้ง

จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1  แบบสอบถามลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน
ทัง้สิน้ 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน โดยมี
ลักษณะค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวและเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended 
question)  

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูต้อบแบบสอบถาม  โดย
ระดบัคะแนนเป็นแบบ Likert scale ซึง่แบง่ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้(ศิรวิรรณ, 2552) 

2.1  ดา้นกิจกรรม (Activities) มีรายละเอียดดงันี ้
 มากที่สดุ  = 5 คะแนน 
 มาก   = 4 คะแนน 
 ปานกลาง  = 3 คะแนน 
 นอ้ย   = 2 คะแนน 
 นอ้ยมาก  = 1 คะแนน 
2.2  ดา้นความสนใจ (Interest) มีรายละเอียดดงันี ้
 มากที่สดุ  = 5 คะแนน 
 มาก   = 4 คะแนน 
 ปานกลาง  = 3 คะแนน 
 นอ้ย   = 2 คะแนน 
 นอ้ยที่สดุ  = 1 คะแนน 
2.3  ดา้นความคิดเห็น (Opinions) 
 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  = 5 คะแนน 
 เห็นดว้ย   = 4 คะแนน 
 เฉยๆ   = 3 คะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย  = 2 คะแนน 
 ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง = 1 คะแนน 
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การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจัยไดก้ าหนดเกณฑ์ส าหรบัวัดระดับรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็นระดับพฤติกรรม ระดับความสนใจ และระดับ
ความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนเป็นตวัชีว้ดั โดยก าหนดเกณฑด์งันี ้(วิเชียร, 2551) 

  ค่าเฉลี่ย         ระดบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 

4.21 – 5.00     หมายถึง   มีระดบัพฤติกรรม ระดบัความสนใจในระดบัสงู
      มาก และมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอย่าง
      ยิ่ง 

3.41 – 4.20     หมายถึง   มีระดบัพฤติกรรม ระดบัความสนใจในระดบัสงู 
      และมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย 

2.61 – 3.40     หมายถึง   มีระดับพฤติกรรม ระดับความสนใจ ในระดับ
      ปานกลาง และมีความคิดเห็น เฉย ๆ 

1.81 – 2.60     หมายถึง   มีระดับพฤติกรรม ระดับความสนใจในระดับ
      นอ้ย และมีความคิดเห็น ไม่เห็นดว้ย 

1.00 – 1.80     หมายถึง   มีระดับพฤติกรรม ระดับความสนใจในระดับ
      นอ้ยมาก และมีความคิดเห็น ไม่เห็นดว้ยอย่าง
      ยิ่ง 

ตอนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการของตลาด
นดัรถไฟรชัดา โดยระดบัคะแนนของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคณุภาพการบรกิารเป็นแบบ 
Rating scale ซึง่แบง่ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้(ศิรวิรรณ, 2552) 

มากที่สดุ  = 5 คะแนน 

มาก  = 4 คะแนน 

ปานกลาง  = 3 คะแนน 

นอ้ย  = 2 คะแนน 

นอ้ยที่สดุ  = 1 คะแนน 

การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจัยไดก้ าหนดเกณฑส์ าหรบัวัดระดับคุณภาพการ
บรกิาร โดยน าคา่เฉลี่ย (Mean) ของคะแนนเป็นตวัชีว้ดั โดยก าหนดเกณฑด์งันี ้(วิเชียร, 2551) 

   ค่าเฉลี่ย         ระดบัคณุภาพการบรกิารของตลาดนดั 
      รถไฟรชัดา 

4.21 – 5.00     หมายถึง   มีคณุภาพการบรกิารในระดบัสงูมาก 
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3.41 – 4.20     หมายถึง   มีคณุภาพการบรกิารในระดบัสงู 
2.61 – 3.40     หมายถึง   มีคณุภาพการบรกิารในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60     หมายถึง   มีคณุภาพการบรกิารในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80     หมายถึง   มีคณุภาพการบรกิารในระดบันอ้ยมาก 

ตอนที่ 4  แบบสอบถามความภกัดีที่มีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา  โดยระดบั
คะแนนของความภกัดีที่มีต่อการใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดา เป็นแบบ Rating scale ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้(ศิรวิรรณ, 2552) 

มากที่สดุ  = 5 คะแนน 

มาก  = 4 คะแนน 

ปานกลาง  = 3 คะแนน 

นอ้ย  = 2 คะแนน 

นอ้ยที่สดุ  = 1 คะแนน 

การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑส์ าหรบัวดัระดบัความภกัดีที่มี
ต่อการใช้บริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดา โดยน าค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนเป็นตัวชีว้ัด โดย
ก าหนดเกณฑด์งันี ้(วิเชียร, 2551) 

   ค่าเฉลี่ย         ระดบัความภกัดีที่มีต่อการใชบ้รกิาร 
      ที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา 

4.21 – 5.00     หมายถึง   มีความภกัดีในระดบัสงูมาก 

3.41 – 4.20     หมายถึง   มีความภกัดีในระดบัสงู 
2.61 – 3.40     หมายถึง   มีความภกัดีในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60     หมายถึง   มีความภกัดีในระดบันอ้ย 

1.00 – 1.80 หมายถึง   มีความภกัดีในระดบันอ้ยมาก 
 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
การสรา้งเครื่องมือแบบสอบถามผูว้ิจยัไดส้รา้งแบบสอบถามตามขัน้ตอนดงันี ้

1.  ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาขอ้มลูจากแนวความคิดที่เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเพื่อเป็น
กรอบขอ้มลูเบือ้งตน้ แลว้ก าหนดขอ้ค าถามใหค้รอบคลมุเนือ้หาที่ตอ้งการศกึษา 

2.  น าขอ้มลูที่ไดจ้ากการศกึษามาสรา้งแบบสอบถาม 
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3.  น าแบบสอบถามที่สรา้งขึน้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบ
ความถกูตอ้งตามเนือ้หา และความเหมาะสมที่จะใชใ้นการเก็บขอ้มลู และพิจารณาแกไ้ขปรบัปรุง
ใหแ้บบสอบถามมีความสมบรูณม์ากยิ่งขึน้ 

4.  น าแบบสอบถามที่ไดร้บัการปรบัปรุงและพิจารณารบัรองจากผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคณุวฒุิไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูในการศกึษาวิจยัตอ่ไป 

 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเช่ือถือ โดย

ท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูว้ิจัยไดน้  าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไขแลว้ มา
ทดสอบความเช่ือมั่นโดยการทดลองน าไปใช ้(Pre –Test) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 ชุด เพื่อ
ตรวจสอบว่าค าถามในแต่ละขอ้ของแบบสอบถามสามารถสื่อความหมายไดต้รงตามที่ผูศ้ึกษา
ตอ้งการ และเป็นค าถามเหมาะสมหรือไม่  เพื่อน ามาวิเคราะหค์ านวณหาค่าความเช่ือถือ โดยการ
หาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficient) ของคอนบราค (Cronbach) ซึง่มีสตูรการค านวณ 
ดงันี ้(Cronbach, L.J, 1951, p.297) 

                                               

   โดย  = คา่สมัประสิทธ์ิของความเช่ือถือได ้
    K = จ านวนขอ้ 

    Si
2
 = ความแปรปรวนของคะแนน 

    St
2
 = ความแปรปรวนของคะแนนในแต่ละขอ้ 

การแปลความหมายว่าค่าความเช่ือมั่นที่ค  านวณไดค้วรมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 เท่านัน้
กล่าวคือ ถ้าเครื่องมือการวัดหรือแบบสอบถามใดมีประสิทธิภาพ ผู้ตอบย่อมจะสามารถตอบ
ค าตอบท่ีคงที่คะแนนจากผลสอบแต่ละครัง้ก็จะคงที่ ท  าใหค้่าความเชื่อมั่นที่ค  านวณไดจ้ะใกลเ้คียง
กบั 1 หรือเท่ากบั 1 ในกรณีที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนเลย และในทางตรงกนัขา้ม แบบทดสอบใดที่
ขาดความเที่ยง ค่าความเชื่อมั่นจะลดลงไปเรื่อย ๆ จนเขา้ใกล ้0 และถา้คา่ความเช่ือมั่นเป็น 0 แลว้
ย่อมชีใ้หเ้ห็นว่าแบบทดสอบนัน้ไม่มีความเที่ยงเลย ดงันัน้แบบทดสอบที่ดีควรมีค่าความเช่ือมั่น
อย่างนอ้ย 0.70 โดยเกณฑก์ารแปลผลความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดังนี ้(เกียรติสุดา ศรีสุข, 
2552, หนา้ 13 ) 
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ตารางที่ 1  เกณฑว์ดัระดบัค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (เกียรติสดุา ศรีสขุ, 2552) 

ค่าความเช่ือมั่น ระดบัความเชื่อมั่น การน าไปใช ้
0.80 – 1.00 สงูมาก        ใชไ้ดด้ีมาก 
0.70 – 0.79 สงู ใชไ้ดด้ี 
0.50 – 0.69 ปานกลาง พอใช ้
0.30 – 0.49 ต ่า ควรปรบัปรุง 

0 - 0.29 ต ่ามาก ไม่สามารถใชไ้ด ้
 

การแปลความหมายว่าค่าความเช่ือมั่นที่ค  านวณไดค้วรมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 เท่านั้น
กล่าวคือถ้าเครื่องมือการวัดหรือแบบสอบถามใดมีประสิทธิภาพ ผู้ตอบย่อมจะสามารถตอบ
ค าตอบที่คงที่  คะแนนจากผลสอบแต่ละครัง้ก็จะคงที่  ท าให้ค่าความเช่ือมั่นที่ค  านวณได้จะ
ใกล้เคียงกับ 1 หรือเท่ากับ 1ในกรณีที่ ไม่มีความคลาดเคลื่อนเลย และในทางตรงกันข้าม 
แบบทดสอบใดที่ขาดความเที่ยง ค่าความเช่ือมั่นจะลดลงไปเรื่อย ๆ จนเขา้ใกล ้0 (ศนูย)์ และถา้     
ค่าความเชื่อมั่นเป็น 0 แลว้ย่อมชีใ้หเ้ห็นวา่แบบทดสอบนัน้ไม่มีความเที่ยงเลย ดงันัน้แบบทดสอบท่ี
ดีควรมีค่าความเช่ือมั่นอย่างนอ้ย 0.70 กล่าวโดยสรุปค่าแอลฟ่าที่ไดจ้ะแสดงถึงความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามโดยจะมีค่าระหวา่ง 0 <α< 1 ค่าที่ใกลเ้คียงกบั 1 มากแสดงวา่มีความน่าเช่ือถือมาก
โดยควรมีค่าความเช่ือมั่น ตัง้แต่ 0.7 ขึน้ไป (ชูศรี วงศร์ตันะ, 2541) ซึ่งจากการทดสอบค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ พบว่า แบบสอบถามทกุตอน มีค่าความเช่ือมั่นมากกว่า 
0.7 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูต้อบแบบสอบถาม  
  ดา้นกิจกรรม (Activities) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.77 
  ดา้นความสนใจ (Interest) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.86  
  ดา้นความคิดเห็น (Opinions) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.86 
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคณุภาพการบรกิารของตลาดนดั

รถไฟรชัดา  
  ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร (Tangibles) มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.89 
  ดา้นความน่าเชื่อถือหรอืไวว้างใจได ้(Reliability) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.92 
  ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ  (Responsiveness) มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 

0.88 
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  ดา้นการใหค้วามมั่นใจ (Assurance) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.89 
  ดา้นการเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการ (Empathy) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.83 
 ตอนที่ 4  แบบสอบถามความภกัดีที่มีต่อการใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดา มีค่าความ

เช่ือมั่นเท่ากบั 0.95 
 จากค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามที่พบ สามารถสรุปไดว้่า แบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสรา้ง

ขึน้ มีความน่าเชื่อถือ สามารถน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มลุจากกลุม่ตวัอย่างไดจ้รงิ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1.  แหล่งปฐมภูมิ (Primary data) การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาวิจัยในครัง้นี ้
ผูว้ิจยัด าเนินการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง โดยลงพืน้ที่เก็บแบบสอบถามจาก
ลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารตลาดนดัรถไฟรชัดา จนครบ 400 ตวัอย่าง เมื่อเก็บแบบสอบถามครบถว้นแลว้ 
จงึน าแบบสอบถามที่ไดร้บักลบัคืนมาตรวจสอบความสมบรูณข์องขอ้มลูค าตอบ  

2.  แหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary data) ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศึกษา คน้ควา้ และ
รวบรวมขอ้มลูจากหนงัสือ บทความและผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัของผูว้ิจยั เพื่อน ามาใช้
เป็นแนวทางในการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้

 

การจัดกระท าข้อมูล 
ในการศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจัยท าการประมวลผล โดยน าแบบสอบถามที่ตรวจสอบความ

สมบูรณ์แลว้มาลงรหัส (Coding) ในแบบลงรหัสส าหรบัการประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร ์
จากนั้นน าข้อมูลที่ลงรหัสไปแล้วไปบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลผล (Processing)  

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

ในการศกึษาครัง้นี ้มีการวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติ ดงันี ้
1.  การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหข์อ้มูล

เชิงพรรณนาจะใชค้่ารอ้ยละ (Percentage) ในการอธิบายลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
2.  การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะหข์อ้มูลเชิง

สถิติจะน าขอ้มูลที่ไดจ้ากวิธีการส ารวจโดยอาศัยแบบสอบถามน ามาวิเคราะหส์ถิติดว้ยเครื่อง
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คอมพิวเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อหาความสมัพนัธข์องลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์
กบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคโดยใชค้่าสถิติในการวิเคราะหด์งันี ้

สมมติฐานการวิจยัที่ 1 : ลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารท่ีตลาดนดัรถไฟรชัดาที่มีปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตรแ์ตกตา่งกนั มีความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาแตกตา่งกนั 

ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศกึษาอาชีพ และรายไดต้่อเดือน 

ตวัแปรตาม  คือ  ความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา 
สถิติที่ใช:้  1.  ใชส้ถิติ t - test เพื่อทดสอบกรณีมีสองกลุ่ม คือ ตัวแปรดา้น

เพศกบัความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา 
            2.  ใชค้่าสถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว  (One way 

analysis of variance : ANOVA )  เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม 
โดยใชท้ดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของตวัแปรดา้นอาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ 
และรายไดต้่อเดือนกบัความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 : ปัจจัยดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตของลูกคา้ที่มาใช้
บริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดา ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม (Activities) ดา้นความสนใจ (Interest) 
และดา้นความคิดเห็น (Opinions) มีความสมัพนัธก์บัความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาด
นดัรถไฟรชัดา 

สถิติที่ ใช้: ใช้สถิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร 
(Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดา้นรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม (Activities) 
ดา้นความสนใจ (Interest) และดา้นความคิดเห็น (Opinions) กับความภักดีของลูกคา้ที่มาใช้
บรกิารที่ ตลาดนดัรถไฟรชัดา 

สมมติฐานการวิจยัที่ 3 : ปัจจยัดา้นคณุภาพการบริการของตลาดนดัรถไฟรชัดา 
ประกอบดว้ย ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร (Tangibles) ดา้นความน่าเชื่อถือหรอืไวว้างใจ
ได ้(Reliability) ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ดา้นการให้ความมั่นใจ 
(Assurance) และดา้นการเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการ (Empathy) มีความสมัพนัธก์บัความภกัดี
ของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา 

สถิติที่ ใช้: ใช้สถิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร 
(Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยดา้นคุณภาพการ
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บริการของตลาดนดัรถไฟรชัดา ประกอบดว้ย ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 
ด้านความน่ า เช่ือ ถือหรือ ไว้วางใจได้  (Reliability) ด้านการตอบสนองความต้องการ 
(Responsiveness) ด้านการให้ความมั่ นใจ (Assurance) และด้านการเข้าใจการรับรู ้ความ
ตอ้งการ (Empathy) กบัความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา 
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บทที ่4  
การวิเคราะหข้์อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะหก์ารวิจัยเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต และคุณภาพการ

บรกิารท่ีมีความสมัพนัธต์่อความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา การวิจยัครัง้นี ้
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey) โดยใช้
แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์ประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ จากนัน้ท าการสรุปผลการวิจยัโดยน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมลูใน
รูปแบบของตารางบรรยาย 
 สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

การน าเสนอผลการศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณเ์พื่อใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
ดงันี ้

  n แทน จ านวนของกลุม่ตวัอย่าง 

  �̅� แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 
  S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  t แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณา t- Distribution 
  df แทน ชัน้ของความอิสระ Degree of Freedom 
  SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน Sum of Squares 
  MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกก าลงัสองของคะแนน Mean of Squares 
  F แทน ค่าที่ใชใ้นการพิจารณา F-Distribution 
  P แทน ค่าความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ 
  * แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการวิจัยในครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการเสนอผลการ
วิเคราะหข์อ้มลู โดยแบ่งการน าเสนอเป็น 5 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
พิจารณาจากค่าความถ่ี (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดย
พิจารณาจาก คา่เฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

สว่นที่ 3 การวิเคราะหค์วามคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคณุภาพการบริการของตลาดนดั
รถไฟรัชดา  โดยพิจารณาจาก ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 

สว่นที่ 4 การวิเคราะหค์วามภกัดีที่มีต่อการใชบ้รกิารท่ีตลาดนดัรถไฟรชัดา โดยพิจารณา
จาก ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

สว่นที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ์ 

ตาราง 2 แสดงจ านวนความถ่ี และรอ้ยละของลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน รอ้ยละ 

หญิง 223 55.75 

ชาย 177 44.25 
รวม 400 100.00 

 

จากตาราง 2  ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับลกัษณะทางประชากร จ าแนกตามเพศ 
พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง มีจ านวนทัง้สิน้ 223 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 55.75 และเพศชาย จ านวน 177 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.25 
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ตาราง 3 แสดงจ านวนความถ่ี และรอ้ยละของลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน รอ้ยละ 
20 - 29 ปี 
30 - 39 ปี 
40 - 49 ปี 
50 ปีขึน้ไป 

163 
134 
68 
35 

40.75 
33.50 
17.00 
8.75 

รวม 400 100.00 
 

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากร จ าแนกตามอาย ุ
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี จ านวน 163 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
40.75 รองลงมา คือ อายุ 30 - 39 ปี จ านวน 134 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.50 และที่นอ้ยที่สุด คือ 
อาย ุ50 ปีขึน้ไป จ านวน 35 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.75  
 
ตาราง 4 แสดงจ านวนความถ่ี และรอ้ยละของลักษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม 

จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน รอ้ยละ 
โสด 
สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 

310 
80 
10 

77.50 
20.00 
2.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากร จ าแนกตาม

สถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 310 คน คิดเป็นรอ้ยละ 77.50 รองลงมา คือ 
สถานภาพสมรส จ านวน 80 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.00 และที่นอ้ยที่สดุ คือ สถานภาพหมา้ย/หย่า
รา้ง/แยกกนัอยู่ จ  านวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.50 ตามล าดบั 
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ตาราง 5 แสดงจ านวนความถ่ี และรอ้ยละของลักษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

 

ระดบัการศกึษา จ านวน รอ้ยละ 
ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี
ปรญิญาตร ี
สงูกวา่ปรญิญาตร ี

78 
311 
11 

19.50 
77.75 
2.75 

รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 5  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกับลกัษณะทางประชากร จ าแนกตามระดบั

การศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 311 คน คิดเป็นรอ้ยละ 77.75 
รองลงมา คือ ต ่ากว่าปรญิญาตรี จ านวน 78 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.50 และที่นอ้ยที่สดุ คือ สงูกว่า
ปรญิญาตร ีจ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.75 ตามล าดบั 

 
ตาราง 6 แสดงจ านวนความถ่ี และรอ้ยละของลักษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม 

จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน รอ้ยละ 
พนกังานบรษัิทเอกชน 
ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
เจา้ของกิจการ 
นกัศกึษา/นิสิต 

183 
49 
41 

127 

45.75 
12.25 
10.25 
31.75 

รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับลกัษณะทางประชากร จ าแนกตามอาชีพ 

พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 183 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.75
รองลงมา คือ นักศึกษา/นิสิต จ านวน 127 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.75 และที่นอ้ยที่สดุ คือ เจา้ของ
กิจการ จ านวน 41 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.25 ตามล าดบั 
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ตาราง 7 แสดงจ านวนความถ่ี และรอ้ยละของลักษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามรายไดต้่อเดือน 

 

รายไดต้่อเดือน จ านวน รอ้ยละ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,001 บาท – 20,000 บาท 
20,001 บาท – 30,000 บาท 
30,001 บาท – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,001 บาทขึน้ไป 

93 
227 
80 
- 
- 

23.25 
56.75 
20.00 

- 
- 

รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกับลกัษณะทางประชากร จ าแนกตามรายได้

ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือน 10,001 บาท – 20,000 บาท จ านวน 227 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 56.75 รองลงมา คือ รายไดต้่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 93 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
23.25 และที่น้อยที่สุด คือ 20,001 บาท – 30,000 บาท จ านวน 80 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.00 
ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55 
 

การวิเคราะหเ์กี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 

โดยภาพรวม 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
ระดบัพฤติกรรม / ความสนใจ  

และความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 
ดา้นกิจกรรม (Activities) 4.45 0.40 สงูมาก 
ดา้นความสนใจ (Interest) 4.41 0.44 สงูมาก 
ดา้นความคิดเห็น (Opinions) 4.41 0.62 เห็นดว้ย 

รวม 4.42 0.24 สงูมาก 

 
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 

(Lifestyle) โดยภาพรวม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) อยู่ใน
ระดับสูงมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
รูปแบบในการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม (Activities) มากที่สดุ โดยมีระดบัพฤติกรรมอยู่ในระดบัสงู
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 รองลงมา คือ ด้านความสนใจ (Interest) และด้านความคิดเห็น 
(Opinions) โดยมีระดับความสนใจ และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นดว้ยเช่นเดียวกัน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.41 
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ตาราง 9  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
ดา้นกิจกรรม (Activities) 

 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
(Lifestyle) 

ระดบัพฤติกรรมในการท ากิจกรรม 

�̅� S.D. แปลผล มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
มาก 

ด้านกิจกรรม (Activities)      
1.  มกัจะไปจบัจ่ายซือ้ของ

ตามตลาดนดัต่างๆ 
เป็นงานอดิเรก 

182 
(45.50) 

209 
(52.25) 

8 
(2.00) 

1 
(0.25) 

0 4.43 0.54 สงูมาก 

2.  มกัจะนดัพบ สงัสรรค์
กบัเพื่อน คนรกั คนรูจ้กั
ตลาดนดัตา่ง ๆ 

199 
(45.00) 

209 
(52.25) 

11 
(2.75) 

0 0 4.42 0.54 สงูมาก 

3.  เม่ือเกิดความเครียด 
ความเหน่ือยลา้จาก
การท างาน หรอืการ
เรยีน มกัจะไปเดินเที่ยว
ดสูินคา้ เลือกซือ้สินคา้
ตามตลาดนดัต่าง ๆ 
เพื่อเป็นการพกัผ่อน 

199 
(45.00) 

190 
(47.50) 

8 
(2.00) 

3 
(0.75) 

0 4.46 0.57 สงูมาก 

4.  โดยปกติแลว้ มกัจะไป
เดินเลือกซือ้ของ ไม่วา่
จะเป็นของกิน ของใช้
ตามตลาดนดั มากกวา่ 
1 ครัง้ตอ่สปัดาห ์

205 
(51.25) 

184 
(46.00) 

11 
(2.75) 

0 0 4.48 0.55 สงูมาก 

โดยรวม      4.45 0.40 สงูมาก 
 

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
(Lifestyle) จ าแนกตามดา้นกิจกรรม (Activities) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภาพรวม
ของรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรมในระดบัสงูมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.45 เม่ือพิจารณา
ในรายละเอียดพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการด าเนินกิจกรรม โดยมกัจะไปเดินเลือกซือ้ของ ไม่
วา่จะเป็นของกิน ของใชต้ามตลาดนดั มากกว่า 1 ครัง้ต่อสปัดาห ์มากที่สดุ โดยมีพฤติกรรมในการ
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ท ากิจกรรมในระดบัสงูมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.48 รองลงมา คือ เม่ือเกิดความเครียด ความเหนื่อย
ลา้จากการท างาน หรือการเรียน มกัจะไปเดินเที่ยวดสูินคา้ เลือกซือ้สินคา้ตามตลาดนดัต่างๆ เพื่อ
เป็นการพักผ่อน โดยมีพฤติกรรมในการท ากิจกรรมในระดับสูงมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.46 และที่
นอ้ยที่สดุ คือ มกัจะนดัพบ สงัสรรคก์บัเพื่อน คนรกั คนรูจ้กัตามตลาดนดัต่าง ๆ อย่างไรก็ดีระดบั
พฤติกรรมที่พบ ก็ยงัอยู่ในระดบัสงูมาก คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.42 
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ตาราง 10  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
ดา้นความสนใจ (Interest) 

 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
(Lifestyle) 

ระดบัความสนใจ 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

ด้านความสนใจ (Interest)       
1.  สนใจติดตามข่าวสาร

เก่ียวกบัแหลง่ชอ้ปปิ้ง
ซือ้สินคา้ที่แปลกใหม่ 
น่าสนใจ เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการเดินทางไป
ท่องเที่ยวอยู่
ตลอดเวลา 

200 
(50.00) 

186 
(46.50) 

0 
14 

(3.50) 
0 4.43 0.67 สงูมาก 

2. เม่ือมีกระแสนิยมใหม่ 
เช่น อาหาร เสือ้ผา้ ที่
เที่ยว กิจกรรมสนัทนา
การ อาหารที่แปลกใหม่ 
มกัจะใหค้วามสนใจ
และเขา้รว่มกิจกรรมนัน้ 
ๆ เสมอ 

178 
(44.50) 

215 
(53.75) 

1 
(0.25) 

6 
(1.50) 

0 4.41 0.58 สงูมาก 
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ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
ดา้นความสนใจ (Interest) (ต่อ) 

 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
(Lifestyle) 

ระดบัความสนใจ 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

ด้านความสนใจ (Interest)       
3.  สนใจและช่ืนชอบการ
ออกไปท ากิจกรรมตา่ง 
ๆ นอกบา้นมากกวา่การ
พกัผ่อนอยู่กบับา้นใน
วนัหยดุ หรอืหลงัเวลา
ท างาน หรอืหลงัเลิก
เรยีน 

182 
(45.50) 

211 
(52.75) 

0 
7 

(1.75) 
0 4.42 0.59 สงูมาก 

4.  สนใจ และมีกิจกรรมใน
การเรียนรู ้เปิดโลก
ประสบการณใ์หม่ ๆ 
ดว้ยการออกไปท า
กิจกรรม  

185 
(46.25) 

202 
(50.50) 

1 
(0.25) 

12 
(3.00) 

0 4.40 0.65 สงูมาก 

โดยรวม 
     4.41 0.44 

สูง
มาก 

 

จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต  (Lifestyle) จ าแนกตามด้านความสนใจ ( Interest) พบว่า โดยภาพรวมแล้วผู้ตอบ
แบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ดา้นความสนใจ (Interest) ในระดบัสงูมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.41 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจติดตาม
ข่าวสารเก่ียวกบัแหล่งชอ้ปป้ิงซือ้สินคา้ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการเดินทางไป
ท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลามากที่สดุ โดยมีความสนใจในระดบัสงูมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.43 รองลงมา 
คือ มีความสนใจ และช่ืนชอบการออกไปท ากิจกรรมต่าง ๆ นอกบา้นมากกว่าการพกัผ่อนอยู่กับ
บา้นในวนัหยดุ หรือหลงัเวลาท างาน หรือหลงัเลิกเรียน โดยมีความสนใจในระดบัสงูมาก ค่าเฉลี่ย
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เท่ากบั 4.42 และที่นอ้ยที่สดุ คือ มีความสนใจ และมีกิจกรรมในการเรียนรู ้เปิดโลกประสบการณ์
ใหม่ ๆ ดว้ยการออกไปท ากิจกรรม โดยมีความสนใจในระดบัสงูมาก คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.40 

 
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 

ดา้นความคิดเห็น (Opinions) 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
(Lifestyle) 

ระดบัความคิดเห็น 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

เห็น
ดว้ย

อย่างยิ่ง 

เห็น
ดว้ย 

เฉย ๆ 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย
อย่าง
ยิ่ง 

ด้านความคิดเหน็ (Opinions)       
1.  การเที่ยวชมซือ้สินคา้

หรอือาหารตามตลาด
นดัต่างๆ เป็นกิจกรรม
ที่ท  าใหมี้ความสขุ 

199 
(49.75) 

173 
(43.25) 

10 
(2.50) 

13 
(3.25) 

5 
(1.25) 

4.37 0.79 

เห็น
ดว้ย
อย่าง
ยิ่ง 

2.  การเที่ยวชม ซือ้สินคา้
หรอือาหารตามตลาด
นดัต่างๆ เป็นกิจกรรม
ที่ไดเ้รยีนรู ้ศกึษา
ขอ้มลูใหม่ ๆ ที่ยงัไม่
เคยรู ้ 

211 
(52.75) 

162 
(40.50) 

13 
(3.25) 

10 
(2.50) 

4 
(1.00) 

4.41 0.76 

เห็น
ดว้ย
อย่าง
ยิ่ง 

3.  การเที่ยวชม ซือ้สินคา้
หรอือาหารตามตลาด
นดัต่าง ๆ เป็นการช่วย
ส่งเสรมิใหเ้กิดการ
หมนุเวียนของเงินตรา
ภายในประเทศ  

227 
(56.75) 

145 
(36.25) 

12 
(3.00) 

10 
(2.50) 

6 
(1.50) 

4.44 0.79 

เห็น
ดว้ย
อย่าง
ยิ่ง 

4.  การเกิดขึน้ของตลาด
นดัต่าง ๆ เป็นการ
สรา้งธุรกิจใหก้บัคนใน
ชมุชน ใหมี้อาชีพและ
รายไดท้ี่ดีขึน้ 

212 
(53.00) 

161 
(40.25) 

19 
(4.75) 

6 
(1.50) 

2 
(0.50) 

4.43 0.70 

เห็น
ดว้ย
อย่าง
ยิ่ง 
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ตาราง 11  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
ดา้นความคิดเห็น (Opinions) (ต่อ) 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
(Lifestyle) 

ระดบัความคิดเห็น 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

เห็น
ดว้ย

อย่างยิ่ง 

เห็น
ดว้ย 

เฉย ๆ 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย
อย่าง
ยิ่ง 

ด้านความคิดเหน็ (Opinions)       
โดยรวม 

     4.41 0.62 

เห็น
ดว้ย
อย่าง
ยิ่ง 

 
จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการด าเนิน

ชีวิต (Lifestyle) ดา้นความคิดเห็น (Opinions) พบว่า โดยภาพรวมแลว้ผู้ตอบแบบสอบถามมี
รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ดา้นความคิดเห็น (Opinions) อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า 
การเที่ยวชม ซือ้สินคา้หรืออาหารตามตลาดนัดต่าง ๆ เป็นการช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการหมนุเวียน
ของเงินตราภายในประเทศ ท าให้เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศดีขึน้มากที่สุด โดยมีความ
คิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.44 รองลงมา คือ การเกิดขึน้ของตลาดนดัต่าง 
ๆ เป็นการสรา้งธุรกิจใหก้ับคนในชุมชน ใหมี้อาชีพและรายไดท้ี่ดีขึน้  โดยมีความคิดเห็นในระดับ
เห็นดว้ยอย่างยิ่งค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และที่นอ้ยที่สดุ คือ การเที่ยวชมซือ้สินคา้หรืออาหารตาม
ตลาดนัดต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ท  าใหมี้ความสขุ แต่อย่างไรก็ดี ความคิดเห็นที่พบก็ยงัอยู่ในระดับ
เห็นดว้ยอย่างยิ่งค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.37 
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การวิเคราะหเ์กี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรัชดา 
 
ตาราง 12  แสดงค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นคณุภาพการบรกิารของตลาดนดั

รถไฟรชัดาโดยภาพรวม 
 

ปัจจยัดา้นคณุภาพการบรกิาร 
ของตลาดนดัรถไฟรชัดา  

ระดบัคณุภาพการบรกิาร 

�̅� S.D. แปลผล 
ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร (Tangibles) 4.16 0.64 สงู 
ดา้นความน่าเช่ือถือหรอืไวว้างใจได ้(Reliability) 3.69 0.97 สงู 
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 
(Responsiveness) 

3.56 0.89 สงู 

ดา้นการใหค้วามมั่นใจ (Assurance) 3.78 1.08 สงู 
ดา้นการเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการ (Empathy) 3.79 1.10 สงู 

รวม 3.80 0.77 สงู 

 
จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูคุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดาโดย

ภาพรวม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ตลาดนัดรถไฟรชัดา มีคุณภาพ
การบริการโดยรวมอยู่ในระดบัสงู มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.80 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ตลาด
นดัไฟฟ้ารชัดามีคณุภาพการบริการ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร (Tangibles) มากที่สดุ 
โดยมีคณุภาพการบรกิารอยู่ในระดบัสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 รองลงมา คือ ดา้นการเขา้ใจการรบัรู ้
ความตอ้งการ (Empathy) โดยมีคุณภาพการบริการอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และที่
นอ้ยที่สดุ คือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) โดยมีคณุภาพการบริการอยู่
ในระดบัสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.56 
 
 
 
 
 



 63 
 

ตาราง 13  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคณุภาพการบรกิารของ
ตลาดนดัรถไฟรชัดา ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร (Tangibles) 

 
ปัจจยัดา้นคณุภาพการ
บรกิารของตลาดนดัรถไฟ

รชัดา 

ระดบัคณุภาพการบรกิาร 

�̅� S.D. แปลผล มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)    
1.  ตลาดนดัรถไฟรชัดามี

ขนาดพืน้ที่ของ
โครงการกวา้งขวาง ไม่
แออดัเม่ือมีลกูคา้ไปใช้
บรกิารจ านวนมาก 

154 
(38.50) 

217 
(54.25) 

13 
(3.25) 

9 
(2.25) 

7 
(1.75) 

4.25 0.77 สงูมาก 

2.  บรเิวณพืน้ที่ใหบ้รกิาร 
และบรเิวณโดยรอบ
ของตลาดนดัรถไฟรชั
ดามีความสะอาด ถกู
สขุลกัษณะ 

199 
(49.75) 

177 
(44.25) 

14 
(3.50) 

5 
(1.25) 

5 
(1.25) 

4.40 0.73 สงูมาก 

3.  โดยภาพรวมของตลาด
นดัรถไฟรชัดามีการ
ตกแตง่สถานที่
สวยงามทัง้ภายในและ
บรเิวณโดยรอบ
สวยงาม 

164 
(41.00) 

204 
(51.00) 

17 
(4.25) 

6 
(1.50) 

9 
(2.25) 

4.27 0.80 สงูมาก 

4.  รา้นคา้ตา่ง ๆ ภายใน
ตลาดนดัรถไฟรชัดามี
การตกแต่งสถานที่
แปลกใหม่ น่าสนใจ 

135 
(33.75) 

137 
(34.25) 

56 
(14.00) 

34 
(8.50) 

38 
(9.50) 

3.74 1.26 สงู 

โดยรวม      4.16 0.64 สงู 
 

จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหปั์จจัยดา้นคุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดา 
ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าตลาดนัดรถไฟรชัดา มีคุณภาพการบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
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(Tangibles) โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ตลาดนัดรถไฟรชัดามีบริเวณพืน้ที่ใหบ้ริการ และ
บรเิวณโดยรอบของตลาดนดัรถไฟรชัดามีความสะอาด ถกูสขุลกัษณะมากที่สดุ โดยมีคณุภาพการ
บริการอยู่ในระดบัสงูมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.40 รองลงมา คือ โดยภาพรวมของตลาดนดัรถไฟรชั
ดามีการตกแต่งสถานที่สวยงามทัง้ภายในและบรเิวณโดยรอบสวยงาม  โดยมีคณุภาพการบรกิาร
อยู่ในระดบัสงูมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 และที่นอ้ยที่สดุ คือ รา้นคา้ต่าง ๆ ภายในตลาดนดัรถไฟ
รชัดามีการตกแต่งสถานที่แปลกใหม่ น่าสนใจ โดยมีคุณภาพการบริการอยู่ในระดับสงู ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.74 
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ตาราง 14  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคณุภาพการบรกิารของ
ตลาดนดัรถไฟรชัดา ดา้นความน่าเชื่อถือหรอืไวว้างใจได ้(Reliability) 
 

ปัจจยัดา้นคณุภาพการ
บรกิารของตลาดนดัรถไฟ

รชัดา 

ระดบัคณุภาพการบรกิาร 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสดุ 

ด้านความน่าเชื่อถอืหรือไว้วางใจได้ (Reliability)    
1.  ตลาดนดัรถไฟรชัดา

มีเวลาการเปิด – ปิด 
ตรงตามเวลาท่ี
ก าหนด โดยเปิด
ใหบ้รกิารตัง้แต่วนั
พฤหสับดี ถึงวนั
อาทิตย ์เวลา 17.00-
01.00 น. 

97 
(24.25) 

135 
(33.75) 

87 
(21.75) 

50 
(12.50) 

31 
(7.75) 

3.54 1.20 สงู 

2.  ราคาสินคา้ อาหาร 
และบรกิารในตลาด
นดัรถไฟรชัดามี
ความยตุิธรรม และ
ราคามีความคงท่ีทกุ
ครัง้ท่ีไปใชบ้รกิาร 

112 
(28.00) 

123 
(30.75) 

100 
(25.00) 

37 
(9.25) 

28 
(7.00) 

3.63 1.18 สงู 

3.  จดุประชาสมัพนัธ์
ของตลาดนดัรถไฟรชั
ดาใหบ้รกิารดี 

133 
(33.25) 

147 
(36.75) 

72 
(18.00) 

29 
(7.25) 

19 
(4.75) 

3.83 1.10 สงู 

4.  ตลาดนดัรถไฟรชัดา
มีระบบรกัษาความ
ปลอดภยั ท าใหรู้ส้กึ
อุน่ใจ ปลอดภยั ไวใ้จ
ไดใ้นการไปใชบ้รกิาร  

111 
(27.75) 

153 
(38.25) 

77 
(19.25) 

40 
(10.00) 

19 
(4.75) 

3.74 1.11 สงู 

โดยรวม      3.69 0.97 สงู 
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จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหปั์จจัยดา้นคุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดา 
ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้(Reliability) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าตลาดนัดรถไฟรัชดา มีคุณภาพการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือหรือไว้วางใจได ้
(Reliability) โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ตลาดนดัรถไฟรชัดามีจุดประชาสมัพนัธ์ที่ใหบ้ริการดีมาก
ที่สดุ โดยมีคุณภาพการบริการอยู่ในระดบัสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.83 รองลงมา คือ ตลาดนัดรถไฟ  
รชัดามีระบบรกัษาความปลอดภัย ท าใหรู้ส้ึกอุ่นใจ ปลอดภัย ไวใ้จไดใ้นการไปใชบ้ริการ  โดยมี
คณุภาพการบรกิารอยู่ในระดบัสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.74 และที่นอ้ยที่สดุ คือ ตลาดนดัรถไฟรชัดามี
เวลาการเปิด – ปิด ตรงตามเวลาที่ก าหนด โดยเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่วนัพฤหสับดี ถึงวนัอาทิตย ์เวลา 
17.00-01.00 น. โดยมีคณุภาพการบรกิารอยู่ในระดบัสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.54 
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ตาราง 15  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคณุภาพการบรกิารของ
ตลาดนดัรถไฟรชัดา ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) 

 

ปัจจยัดา้นคณุภาพการ
บรกิารของตลาดนดั

รถไฟรชัดา 

ระดบัคณุภาพการบรกิาร 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสดุ 

ด้านการตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness)    
1.  เมื่อถึงเวลาเปิด

ใหบ้รกิาร รา้นคา้ทกุ
รา้นคา้ รวมถึงแม่คา้
ในตลาดนดัรถไฟรชั
ดาจะมีความพรอ้มใน
การใหบ้รกิาร 

97 
(24.25) 

135 
(33.75) 

87 
(21.75) 

50 
(12.50) 

31 
(7.75) 

3.67 1.13 สงู 

2.  ตลาดนดัรถไฟรชัดามี
สิ น ค้ า ท่ี ค ร บ ค รัน 
สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูท่ี้
เดินทางไปเย่ียมชมได ้

112 
(28.00) 

123 
(30.75) 

100 
(25.00) 

37 
(9.25) 

28 
(7.00) 

3.58 1.34 สงู 

3.  ตลาดนดัรถไฟรชัดามี
การจัด โซน ร้านค้า
ชัด เจน ง่ายต่อการ
เดินหาซือ้ของกินของ
ใช้ โดยตลาดมีการ
แ บ่ ง โซ น ร้า น ค้ า ท่ี
ชั ด เจ น  3 โซ น  คื อ 
โซนสินคา้แฟชั่น โซน
สิ น ค้ า แ น ว วิ น เท จ 
ย้ อ น ยุ ค  แ ล ะ โซ น
อาหารการกิน 

133 
(33.25) 

147 
(36.75) 

72 
(18.00) 

29 
(7.25) 

19 
(4.75) 

3.23 1.49 
ปาน
กลาง 
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ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคณุภาพการบริการของ
ตลาดนดัรถไฟรชัดา ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) (ต่อ) 

 

ปัจจยัดา้นคณุภาพการ
บรกิารของตลาดนดั

รถไฟรชัดา 

ระดบัคณุภาพการบรกิาร 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสดุ 

ด้านการตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) (ต่อ)    
4.  ในการเดินทางไป

เท่ียวท่ีตลาดนดัรถไฟ
รชัดามีความสะดวก
ในการเดินทาง โดย
สามารถเดินทางไปได้
โดยใชท้ัง้รถสว่นตวั 
หรือรถโดยสาร
สาธารณะตา่ง ๆ 

111 
(27.75) 

153 
(38.25) 

77 
(19.25) 

40 
(10.00) 

19 
(4.75) 

3.77 1.17 สงู 

โดยรวม      3.56 0.89 สงู 

 
จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหปั์จจัยดา้นคุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดา 

ดา้นการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นว่า ตลาดนัดรถไฟรชัดา มีคุณภาพการบริการ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 
(Responsiveness) โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ในการเดินทางไปเที่ยวที่ตลาดนดัรถไฟรชัดามีความ
สะดวกในการเดินทาง โดยสามารถเดินทางไปไดโ้ดยใชท้ัง้รถส่วนตัว หรือรถโดยสารสาธารณะ
ต่างๆ มากที่สดุ โดยมีคณุภาพการบรกิารอยู่ในระดบัสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.77 รองลงมา คือ เม่ือถึง
เวลาเปิดใหบ้รกิาร รา้นคา้ทกุรา้นคา้ รวมถึงพอ่คา้แม่คา้ในตลาดนดัรถไฟรชัดาจะมีความพรอ้มใน
การใหบ้ริการแก่ลกูคา้ทนัที โดยมีคุณภาพการบริการอยู่ในระดบัสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และที่
นอ้ยที่สดุ คือ ตลาดนดัรถไฟรชัดามีการจดัโซนรา้นคา้ชดัเจน ง่ายต่อการเดินหาซือ้ของกินของใช ้
โดยตลาดมีการแบ่งโซนรา้นคา้ที่ชดัเจน 3 โซน คือ โซนสินคา้แฟชั่น โซนสินคา้แนววินเทจ ยอ้นยคุ 
และโซนอาหารการกิน โดยมีคณุภาพการบรกิารอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.23 
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ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคณุภาพการบริการของ
ตลาดนดัรถไฟรชัดา ดา้นการใหค้วามมั่นใจ (Assurance) 

 
ปัจจยัดา้นคณุภาพการ

บรกิารของตลาดนดัรถไฟรชั
ดา 

ระดบัคณุภาพการบรกิาร 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

ด้านการใหค้วามมั่นใจ (Assurance)    
1.  ตลาดนดัรถไฟรชัดามี

กฎระเบียบในการ
ใหบ้รกิารที่รา้นคา้ตอ้ง
ปฏิบตัิตามอย่างชดัเจน 
เครง่ครดั จึงมั่นใจไดว้า่
จะไดร้บัการบรกิารที่ดี
จากพ่อคา้แม่คา้ภายใน
ตลาด 

129 
(32.25) 

163 
(40.75) 

47 
(11.75) 

31 
(7.75) 

30 
(7.50) 

3.82 1.18 สงู 

2.  ตลาดนดัรถไฟรชัดา ไม่
ท าใหผ้ิดหวงั หรือ
เสียเวลาเดินทางไปโดย
เปล่าประโยชนเ์พราะมี
รา้นคา้ รา้นอาหารและ
กิจกรรมตา่ง ๆ ใหบ้รกิาร
ตามที่ประชาสมัพนัธ์
ขอ้มลูข่าวสารไวอ้ย่าง
ครบถว้น 

141 
(35.25) 

113 
(28.25) 

82 
(20.50) 

24 
(6.00) 

40 
(10.00) 

3.72 1.27 สงู 
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ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคณุภาพการบริการของ
ตลาดนดัรถไฟรชัดา ดา้นการใหค้วามมั่นใจ (Assurance) (ต่อ) 

 

ปัจจยัดา้นคณุภาพการ
บรกิารของตลาดนดัรถไฟ

รชัดา 

ระดบัคณุภาพการบรกิาร 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสดุ 

ด้านการใหค้วามมั่นใจ (Assurance) (ตอ่)    
3.  ตลาดนดัรถไฟรชัดามี

การรบัประกนัความ
ปลอดภยั และมีการระบุ
เง่ือนไขการรบัผิดชอบ 
หากเกิดความบกพรอ่ง
จากการใหบ้รกิารของ
รา้นคา้ภายในตลาดนดั
อย่างชดัเจน เหมาะสม 

138 
(34.50) 

144 
(36.00) 

56 
(14.00) 

28 
(7.00) 

34 
(8.50) 

3.81 1.22 สงู 

4.  ตลาดนดัรถไฟรชัดามี
สินคา้ และอาหารมี
คณุภาพ  

     ถกูสขุลกัษณะ เกิด
ความมั่นใจในการซือ้
สินคา้มาใช ้หรอืซือ้
อาหารมารบัประทาน 

147 
(36.75) 

123 
(30.75) 

64 
(16.00) 

28 
(7.00) 

38 
(9.00) 

3.78 1.27 สงู 

โดยรวม      3.78 1.08 สงู 

 
จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหค์ณุภาพการบรกิารของตลาดนดัรถไฟรชัดา ดา้นการให้

ความมั่นใจ (Assurance) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่าตลาดนดัรถไฟรชั
ดา มีคณุภาพการใหบ้รกิารดา้นการใหค้วามมั่นใจ (Assurance) โดยรวมอยู่ในระดบัสงู มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.78 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ตลาดนดั
รถไฟรชัดามีกฎระเบียบในการใหบ้รกิารที่รา้นคา้ตอ้งปฏิบตัิตามอย่างชดัเจน เครง่ครดั จึงมั่นใจได้
ว่าจะไดร้บัการบริการที่ดีจากพ่อคา้แม่คา้ภายในตลาดมากที่สดุ โดยมีคุณภาพการบริการอยู่ใน
ระดบัสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 รองลงมา คือ ตลาดนดัรถไฟรชัดามีการรบัประกนัความปลอดภยั 
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และมีการระบุเงื่อนไขการรบัผิดชอบ หากเกิดความบกพรอ่งจากการใหบ้ริการของรา้นคา้ภายใน
ตลาดนัดอย่างชัดเจน เหมาะสม โดยมีคุณภาพการบริการอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 
และที่น้อยที่สุด คือ ตลาดนัดรถไฟรชัดา ไม่ท าให้ผิดหวัง หรือเสียเวลาเดินทางไปโดยเปล่า
ประโยชนเ์พราะมีรา้นคา้ รา้นอาหารและกิจกรรมต่าง ๆ ใหบ้ริการตามที่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูล
ข่าวสารไวอ้ย่างครบถว้น โดยมีคณุภาพการบรกิารอยู่ในระดบัสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.72 
 
ตาราง 17  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคณุภาพการบรกิารของ

ตลาดนดัรถไฟรชัดา ดา้นการเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการ (Empathy) 
 
ปัจจยัดา้นคณุภาพการบรกิาร

ของตลาดนดั 
รถไฟรชัดา 

ระดบัคณุภาพการบรกิาร 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการ (Empathy)    
1.  ตลาดนดัรถไฟรชัดามีการ

ปรบัปรุงสถานที่ และการ
ตกแตง่สถานที่ใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของลกูคา้
อย่างสม ่าเสมอ 

144 
(36.00) 

136 
(34.00) 

59 
(14.75) 

20 
(5.00) 

41 
(10.25) 

3.80 1.26 สงู 

2.  ตลาดนดัรถไฟรชัดามีการ
ปรบัปรุงรา้นคา้หรอืบรกิาร
ใหม่ ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการและความ
นิยมของลกูคา้ในขณะนัน้ ๆ 
อย่างตอ่เน่ือง 

153 
(38.25) 

120 
(30.00) 

67 
(16.75) 

24 
(6.00) 

36 
(9.00) 

3.82 1.25 สงู 
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ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคณุภาพการบรกิารของ 
ตลาดนดัรถไฟรชัดา ดา้นการเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการ (Empathy) (ต่อ) 

 

ปัจจยัดา้นคณุภาพการ
บรกิารของตลาดนดั 

รถไฟรชัดา 

ระดบัคณุภาพการบรกิาร 

�̅� S.D. 
แปล
ผล มากท่ีสดุ มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสดุ 

ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการ (Empathy) (ต่อ)    
3.  ตลาดนดัรถไฟรชัดามีการ

ขยายสาขาสูแ่หล่งชมุชน
ตา่ง ๆ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการในดา้นความเขา้ถึง
ง่ายของลกูคา้ในเขตพืน้ที่
ตา่ง ๆ โดยปัจจบุนัเปิด
ใหบ้รกิาร 3 สาขา คือ ศรี
นครนิทร ์รชัดา และ
เกษตรนวมินทร ์

142 
(35.50) 

124 
(31.00) 

64 
(16.00) 

27 
(6.75) 

43 
(10.75) 

3.73 1.29 สงู 

4.  ตลาดนดัรถไฟรชัดามี
ช่องทางการ
ประชาสมัพนัธ์
ข่าวสารเพื่อใหเ้ป็น
ขอ้มลูส าหรบัลกูคา้ใน
การตดัสินใจก่อน
เดินทางมาท่องเท่ียวท่ี
ตลาดท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการและ
พฤติกรรมการเปิดรบั
ข่าวสารของลกูคา้ 

133 
(33.25) 

144 
(36.00) 

67 
(16.75) 

27 
(6.75) 

29 
(7.25) 

3.81 1.17 สงู 

รวม      3.79 1.10 สงู 

 
จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูคณุภาพการบริการของตลาดนดัรถไฟรชัดา ดา้น

การเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการ (Empathy) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าตลาด
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นดัรถไฟรชัดามีคณุภาพการบริการ ดา้นการเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการ (Empathy) โดยรวมอยู่
ในระดบัสงู มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.79 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นว่า ตลาดนดัรถไฟรชัดามีการปรบัปรุงรา้นคา้หรือบริการใหม่ ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการและความนิยมของลกูคา้ในขณะนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องมากที่สดุ โดยมีคณุภาพการบริการ
อยู่ ในระดับสูง ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ  3.82 รองลงมา คือ ตลาดนัดรถไฟรัชดามีช่องทางการ
ประชาสมัพนัธข์่าวสารเพื่อใหเ้ป็นขอ้มลูส าหรบัลกูคา้ในการตดัสินใจก่อนเดินทางมาท่องเที่ยวที่
ตลาดที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการและพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารของลูกคา้ โดยมีคุณภาพ   
การบรกิารอยู่ในระดบัสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 และท่ีนอ้ยที่สดุ คือ ตลาดนดัรถไฟรชัดามีการขยาย
สาขาสู่แหล่งชุมชนต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการในดา้นความเขา้ถึงง่ายของลกูคา้ในเขต
พืน้ที่ต่าง ๆ โดยปัจจุบนัเปิดใหบ้ริการ 3 สาขา คือ ศรีนครินทร ์รชัดา และเกษตรนวมินทร ์โดยมี
คณุภาพการบรกิารอยู่ในระดบัสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.73 
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การวิเคราะหค์วามภกัดทีีมี่ต่อการใช้บริการทีต่ลาดนัดรถไฟรัชดา   
 
ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความภกัดีที่มีต่อการใชบ้ริการที่ตลาดนัด

รถไฟรชัดา   
 
ความภกัดีที่มีต่อการใช้
บรกิารที่ตลาดนดั 

รถไฟรชัดา 

ระดบัความภกัดี 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

1.  เม่ือตอ้งการไปเดินเลือก
ซือ้สินคา้ หรอือาหาร 
มกัจะนกึถึงตลาดนดั
รถไฟรชัดาเป็นแห่งแรก 

107 
(26.75) 

133 
(33.25) 

97 
(24.25) 

34 
(8.50) 

29 
(7.25) 

3.63 1.17 สงู 

2.  มีความผกูพนักบัตลาด
นดัรถไฟรชัดา และมี
ความตัง้ใจที่จะมาใช้
บรกิารต่าง ๆ ที่ตลาดนดั
รถไฟรชัดาอย่างตอ่เน่ือง
ในอนาคต 

124 
(31.00) 

131 
(32.75) 

85 
(21.25) 

28 
(7.00) 

32 
(8.00) 

3.71 1.20 สงู 

3.  ไม่ลงัเลที่จะมาเดินเลือก
ซือ้สินคา้ หรอือาหารที่
ตลาดนดัรถไฟรชัดา 
ถึงแมว้า่จะมีตลาดนดัที่
อื่น ๆ ที่เปิดใหม่ หรอืมี
ความน่าสนใจกวา่ก็
ตาม 

132 
(33.00) 

148 
(37.00) 

65 
(16.25) 

29 
(7.25) 

26 
(6.50) 

3.82 1.15 สงู 

4.  มีการติดตามข่าวสาร
เก่ียวกบัตลาดนดัรถไฟ
รชัดาอย่างตอ่เน่ือง 

120 
(30.00) 

119 
(29.75) 

83 
(20.75) 

41 
(10.25) 

37 
(9.25) 

3.61 1.26 สงู 
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ตาราง 18 แสดงคา่เฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานความภกัดทีี่มีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดั
รถไฟรชัดา (ตอ่)   

ความภกัดีที่มีต่อการใช้
บรกิารที่ตลาดนดั 

รถไฟรชัดา 

ระดบัความภกัดี 

�̅� S.D. 
แปล
ผล 

มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

5.  เม่ือมีโอกาส จะแนะน า
ใ ห้ ค น ที่ รู ้ จั ก ม า
ท่องเที่ ยวที่ ตลาดนัด
ร ถ ไ ฟ รั ช ด า อ ย่ า ง
แน่นอน 

139 
(34.75) 

131 
(32.75) 

68 
(17.00) 

29 
(7.25) 

33 
(8.25) 

3.78 1.22 สงู 

รวม      3.71 1.01 สงู 

 
จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูความภกัดีที่มีต่อการใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชั

ดา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามความภกัดีที่มีต่อการใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสงู มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.71 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามไม่ลงัเลที่
จะมาเดินเลือกซือ้สินคา้ หรอือาหารท่ีตลาดนดัรถไฟรชัดา ถึงแมว้า่จะมีตลาดนดัท่ีอื่น ๆ ที่เปิดใหม่ 
หรือมีความน่าสนใจกว่าก็ตามมากที่สุด โดยมีความภักดีอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 
รองลงมา คือ เม่ือมีโอกาส จะแนะน าใหค้นที่รูจ้กัมาท่องเที่ยวที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาอย่างแน่นอน 
โดยมีความภักดีอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และที่นอ้ยที่สุด คือ มีการติดตามข่าวสาร
เก่ียวกบัตลาดนดัรถไฟรชัดาอย่างตอ่เนื่อง โดยมีความภกัดีอยู่ในระดบัสงู ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.61 
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ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานที่ 1  ลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาที่มีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์

แตกตา่งกนั มีความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาแตกตา่งกนั 
สมมติฐานย่อยที่ 1.1  ลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาที่มีเพศแตกต่างกนั มี

ความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาแตกตา่งกนั 
H0 : ลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารท่ีตลาดนดัรถไฟรชัดาที่มีเพศแตกต่างกนั มีความภกัดีต่อการใช้

บรกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารท่ีตลาดนดัรถไฟรชัดาที่มีเพศแตกต่างกนั มีความภกัดีต่อการใช้

บรกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา แตกต่างกนั 
 ส าหรบัสถิติที่ใชว้ิเคราะหห์าค่าสถิติของการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดบั
ความเช่ือมั่น 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ 2-tailed Prob. (P) มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene's Test โดยมี
สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่า Prob. (P) นอ้ยกวา่ 0.05 

 
ตาราง 19  แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เพศโดยใช ้Levene's test 
 

ตวัแปร Levene's test for Equality of Variances 
F Sig. 

ความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ 
ตลาดนดัรถไฟรชัดา 

1.86 0.17 

 
จากตารางที่ 19  แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเพศ พบว่า ความภกัดี

ต่อการใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.17 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศ
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ชายและเพศหญิงเท่ากนัจึงใชก้ารทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั (Equal variances 
assumed) 
 

ตาราง 20  แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของความภักดีต่อการใชบ้ริการที่
ตลาดนดัรถไฟรชัดา จ าแนกตามเพศ 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 20 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหวา่งความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาด
นดัรถไฟรชัดา จ าแนกตามเพศ พบว่า มีค่า t = -0.94 โดยมีค่า Sig. (2 - tailed) เท่ากบั 0.34ซึ่งมี
ค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 
แสดงว่า ลูกคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาที่มีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีต่อการใช้
บรกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาไม่แตกตา่งกนั 
 

สมมติฐานย่อยที่ 1.2 ลูกคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาที่มีอายุแตกต่างกัน มี
ความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาแตกต่างกนั 

H0 : ลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาที่มีอายแุตกตา่งกนั มีความภกัดีต่อการใช้
บรกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาไม่แตกตา่งกนั 

H1 : ลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาที่มีอายแุตกตา่งกนั มีความภกัดีต่อการใช้
บรกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาแตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชว้ิเคราะหห์าค่าสถิติของการทดสอบคา่ความแปรปรวนทางเดียว ที่ระดบั
ความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 และ
ถา้ขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ย
หนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ LSD กรณีที่มีค่าความ

ตวัแปร เพศ n �̅� S.D. t 
Sig. 
(2 - 

tailed) 
ความภกัดีต่อการใชบ้รกิารท่ีตลาด

นดัรถไฟรชัดา 
หญิง 
ชาย 

223 
177 

3.67 
3.76 

1.04 
0.97 

-0.94 
 

0.34 
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แปรปรวนเท่ากนั และใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunett's T3 กรณีที่มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั เพื่อหา
วา่คา่เฉลี่ยคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene's 
Test โดยมีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่า Prob. (P) นอ้ยกวา่ 0.05 
 
ตาราง 21  แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่อายโุดยใช ้Levene's test 
 

ตวัแปร Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ 

ตลาดนดัรถไฟรชัดา 
5.75 3 396 0.10 

 
จากตารางที่ 21  แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุม่อาย ุพบว่า ความภกัดี

ต่อการใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.10 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุม่อายเุท่ากนัจงึใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 
 

ตาราง 22  แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของความภักดีต่อการใชบ้ริการที่
ตลาดนดัรถไฟรชัดา จ าแนกตามอาย ุ
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 22 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหวา่งความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาด
นดัรถไฟรชัดา จ าแนกตามอาย ุพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ F – test โดยวิธี One - 
Way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรบัสมมติฐาน H1 แสดงวา่ ลกูคา้ที่มาใช้
บริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาที่มีอายแุตกต่างกนั มีความภกัดีต่อการใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชั
ดาแตกตา่งกนั 

เพื่อใหท้ราบความแตกต่างระหว่างอาย ุกบัความภกัดีต่อการใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟ
รชัดาแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ และท าการทดสอบว่าคู่ใดมีความภกัดีต่อการใช้
บรกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาแตกตา่งกนับา้ง ท าการทดสอบดว้ยการเปรียบเทียบพหคุณู (Multiple 
comparison) โดยใชว้ิธีการทดสอบ LSD Test ตามตาราง 23 ดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปร อาย ุ n Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

ความภกัดีต่อการใชบ้รกิาร
ท่ีตลาดนดั 
รถไฟรชัดา 

20 – 29 ปี 
30 – 39 ปี 
40 – 49 ปี 
50 ปีขึน้ไป 

163 
134 
68 
35 

4.00 
3.39 
3.72 
3.57 

0.84 
1.08 
1.07 
0.97 

9.85* 
 
 
 

0.00 
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ตาราง 23  แสดงการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความภกัดีต่อการใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา เป็น
รายคู ่จ  าแนกตามอาย ุ

  

อาย ุ x̄ 
20 – 29 ปี 
(4.00) 

30 – 39 ปี 
(3.39) 

40 – 49 ปี 
(3.72) 

50 ปี ขึน้ไป 
(3.57) 

20 – 29 ปี 4.00 
(Sig.) 

- 
0.61* 
(0.00) 

0.27 
(0.06) 

0.42* 
(0.02) 

30 – 39 ปี 3.39 
(Sig.) 

 - 
-0.33* 
(0.02) 

-0.18 
(0.31) 

40 – 49 ปี 3.72 
(Sig.) 

  - 
0.15 
(0.45) 

50 ปี ขึน้ไป 3.57 
(Sig.) 

   - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างความภักดีต่อการใช้
บริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาเป็นรายคู่ จ  าแนกตามอายุ ดว้ยวิธี LSD ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 
0.05 พบวา่ ผูท้ี่มีอาย ุ20 – 29 ปี จะมีความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดามากกวา่ผูท้ี่
มีอาย ุ30 – 39 ปี และพบว่า ผูท้ี่มีอาย ุ30 – 39 ปี จะมีความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟ
รชัดานอ้ยกวา่ผูท้ี่มีอาย ุ40 – 49 ปี 
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สมมติฐานย่อยที่ 1.3 ลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาที่มีสถานภาพแตกต่าง
กนั มีความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาแตกตา่งกนั 

H0 : ลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาที่มีสถานภาพแตกตา่งกนั มีความภกัดีต่อ
การใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาไม่แตกตา่งกนั 

H1 : ลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีความภกัดีต่อ
การใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาแตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชว้ิเคราะหห์าค่าสถิติของการทดสอบคา่ความแปรปรวนทางเดียว ที่ระดบั
ความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 และ
ถา้ขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ย
หนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ LSD กรณีที่มีค่าความ
แปรปรวนเท่ากนั และใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunett's T3 กรณีที่มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั เพื่อหา
วา่คา่เฉลี่ยคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene's 
Test โดยมีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่า Prob. (P) นอ้ยกวา่ 0.05 
 
ตาราง 24  แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่สถานภาพโดยใช ้Levene's test 
 

ตวัแปร Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ 

ตลาดนดัรถไฟรชัดา 
0.03 2 397 0.96 

 
จากตารางที่ 24  แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มสถานภาพ พบว่า 

ความภกัดีต่อการใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.96 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของ
แต่ละกลุม่สถานภาพเท่ากนัจงึใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 25  แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของความภักดีต่อการใชบ้ริการที่
ตลาดนดัรถไฟรชัดา จ าแนกตามสถานภาพ 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 25 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหวา่งความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาด
นดัรถไฟรชัดา จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ F – test โดยวิธี 
One - Way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า Sig. เท่ากับ 0.98 ซึ่งมีค่ามากกว่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 แสดงว่า ลกูคา้
ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาด
นดัรถไฟรชัดาไม่แตกตา่งกนั 

 
สมมติฐานย่อยที่ 1.4 ลูกคา้ที่มาใช้บริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาที่มีระดับการศึกษา

แตกตา่งกนั มีความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา แตกต่างกนั 
H0 : ลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีความ

ภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความ

ภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาแตกตา่งกนั 
ส าหรบัสถิติที่ใชว้ิเคราะหห์าค่าสถิติของการทดสอบคา่ความแปรปรวนทางเดียว ที่ระดบั

ความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 และ
ถา้ขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ย
หนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ LSD กรณีที่มีค่าความ

ตวัแปร สถานภาพ n Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

ความภกัดีต่อการใช้
บรกิารท่ีตลาดนดั 

รถไฟรชัดา 

โสด 
สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
หมา้ย/หย่ารา้ง/
แยกกนัอยู่ 

310 
80 
10 

3.71 
3.72 
3.66 

1.01 
1.00 
1.18 

0.01 
 
 

0.98 
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แปรปรวนเท่ากนั และใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunett's T3 กรณีที่มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั เพื่อหา
วา่คา่เฉลี่ยคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene's 
Test โดยมีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่า Prob. (P) นอ้ยกวา่ 0.05 
 
ตาราง 26  แสดงการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ระดบัการศกึษาโดยใช ้Levene's 

test 
 

ตวัแปร Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ 

ตลาดนดัรถไฟรชัดา 
0.37 2 397 0.68 

 
จากตารางที่ 26  แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระดบัการศกึษา พบว่า 

ความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.68 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของ
แต่ละกลุม่ระดบัการศกึษาเท่ากนัจงึใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84 
 

ตาราง 27  แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของความภักดีต่อการใชบ้ริการที่
ตลาดนดัรถไฟรชัดา จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 27 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหวา่งความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาด
นดัรถไฟรชัดา จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบวา่ ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ F – test โดย
วิธี One - Way ANOVA ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ Sig. เท่ากบั 0.63 ซึง่มีค่ามากกว่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 แสดงว่า ลกูคา้
ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่
ตลาดนดัรถไฟรชัดาไม่แตกตา่งกนั 
 

สมมติฐานย่อยที่ 1.5 ลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาที่มีอาชีพแตกต่างกนั มี
ความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาแตกตา่งกนั 

H0 : ลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารท่ีตลาดนดัรถไฟรชัดาที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีความภกัดีต่อการ
ใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาไม่แตกตา่งกนั 

H1 : ลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารท่ีตลาดนดัรถไฟรชัดาที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีความภกัดีต่อการ
ใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาแตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชว้ิเคราะหห์าค่าสถิติของการทดสอบคา่ความแปรปรวนทางเดียว ที่ระดบั
ความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 และ
ถา้ขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ย
หนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ LSD กรณีที่มีค่าความ
แปรปรวนเท่ากนั และใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunett's T3 กรณีที่มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั เพื่อหา
วา่คา่เฉลี่ยคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ตวัแปร ระดบัการศกึษา n Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

ความภกัดีต่อการใช้
บรกิารท่ีตลาดนดั 

รถไฟรชัดา 

ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 
ปรญิญาตรี 

สงูกวา่ปรญิญาตรี 

78 
311 
11 

3.64 
3.72 
3.94 

1.06 
0.99 
1.13 

0.46 
 
 

0.63 
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โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene's 
Test โดยมีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่า Prob. (P) นอ้ยกวา่ 0.05 
 
ตาราง 28  แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่อาชีพ โดยใช ้Levene's test 
 

ตวัแปร Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ 

ตลาดนดัรถไฟรชัดา 
1.34 3 396 0.25 

 
จากตารางที่ 28  แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มอาชีพ พบว่า ความ

ภักดีต่อการใช้บริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.25 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของ
แต่ละกลุม่อาชีพเท่ากนัจงึใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 29  แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของความภักดีต่อการใชบ้ริการที่

ตลาดนดัรถไฟรชัดา จ าแนกตามอาชีพ 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตวัแปร อาชีพ n Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

ความภกัดีต่อการ
ใชบ้รกิารที่ตลาด
นดัรถไฟรชัดา 

พนกังานบรษัิทเอกชน 
ขา้ราชการ/พนกังาน

วิสาหกิจ 
เจา้ของกิจการ 
นกัศกึษา/นิสิต 

183 
49 
41 

127 

3.75 
3.66 
3.73 
3.66 

0.97 
1.03 
1.02 
1.07 

0.23 
 
 
 

0.87 
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จากตาราง 29 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหวา่งความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาด
นดัรถไฟรชัดา จ าแนกตามอาชีพ พบวา่ ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ F – test โดยวิธี One - 
Way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า Sig. เท่ากับ 0.87 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จงึยอมรบัสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 แสดงวา่ ลกูคา้ที่มาใช้
บรกิารท่ีตลาดนดัรถไฟรชัดาที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีความภกัดีต่อการใชบ้รกิารท่ีตลาดนดัรถไฟรชั
ดาไม่แตกตา่งกนั 

 
สมมติฐานที่ย่อย 1.6 ลูกค้าที่มาใช้บริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาที่มีรายได้ต่อเดือน

แตกตา่งกนั มีความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาแตกตา่งกนั 
H0 : ลูกคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกัน มีความ

ภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ลูกคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกัน มีความ

ภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาแตกตา่งกนั 
ส าหรบัสถิติที่ใชว้ิเคราะหห์าค่าสถิติของการทดสอบคา่ความแปรปรวนทางเดียว ที่ระดบั

ความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 และ
ถา้ขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ย
หนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ LSD กรณีที่มีค่าความ
แปรปรวนเท่ากนั และใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunett's T3 กรณีที่มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั เพื่อหา
วา่คา่เฉลี่ยคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene's 
Test โดยมีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่า Prob. (P) นอ้ยกวา่ 0.05 
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ตาราง 30  แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่รายไดต้่อเดือน โดยใช ้Levene's 
test 

 

ตวัแปร Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ 

ตลาดนดัรถไฟรชัดา 
1.86 2 397 0.15 

 
จากตารางที่ 30  แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มรายไดต้่อเดือน พบว่า 

ความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.15 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของ
แต่ละกลุม่รายไดต้่อเดือน เท่ากนัจงึใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 31  แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของความภักดีต่อการใชบ้ริการที่

ตลาดนดัรถไฟรชัดา จ าแนกตามรายไดต้่อเดือน 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 31 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหวา่งความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาด
นดัรถไฟรชัดา จ าแนกตามรายไดต้่อเดือน พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ F – test โดย
วิธี One - Way ANOVA ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ Sig. เท่ากบั 0.71 ซึง่มีค่ามากกว่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 แสดงว่า ลกูคา้
ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาที่มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีความภกัดีต่อการใชบ้ริการที่
ตลาดนดัรถไฟรชัดาไม่แตกตา่งกนั 

ตวัแปร รายไดต้่อเดือน n Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

ความภกัดีต่อการใช้
บรกิารท่ีตลาดนดั

รถไฟรชัดา 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 
บาท 

10,001 - 20,000 บาท 
20,001 - 30,000 บาท 

93 
227 
80 

3.76 
3.72 
3.63 

0.95 
1.01 
1.08 

0.33 
 
 

0.71 
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัด
รถไฟรชัดา ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม (Activities) ดา้นความสนใจ (Interest) และดา้นความ
คิดเห็น (Opinions) มีความสมัพนัธก์บัความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา 

H0 : ปัจจัยดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดา      
ไม่มีความสมัพนัธก์บัความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา 

H1 : ปัจจัยดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดา       
มีความสมัพนัธก์บัความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา 
 
ตาราง 32  การวิเคราะหส์ัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตของ

ลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดา กับความภักดีของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัด
รถไฟรชัดา 
 

ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของลกูคา้ 
ที่มาใชบ้รกิารที่ 

ตลาดนดัรถไฟรชัดา 

จ านวน 

ความภกัดีของลกูคา้ท่ีมาใช้
บรกิารที่ 

ตลาดนดัรถไฟรชัดา 
(r) 

P 
(sig) 

ดา้นกิจกรรม (Activities) 
ดา้นความสนใจ (Interest) 
ดา้นความคิดเห็น (Opinions) 

400 
400 
400 

0.326** 
0.105** 
0.216** 

0.000 
0.036 
0.000 

โดยรวม 400 0.058** 0.008 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 32 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา กบัความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟ
รชัดา พบวา่  

1.  ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม (Activities) มีความสมัพนัธก์บัความ
ภักดีของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ ตลาดนัดรถไฟรัชดาอย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ  0.01 โดย
ความสมัพนัธด์งักล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา มี
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รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม (Activities) มาก ก็จะยิ่งมีความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิาร
ที่ตลาดนดัรถไฟรชัดามากตามไปดว้ย โดยความสมัพนัธท์ี่พบอยู่ในระดบัต ่า (r = 0.326**) 

2.  ปัจจัยดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ (Interest) มีความสัมพันธ์กับ
ความภักดีของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดย
ความสมัพนัธด์งักล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา มี
รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ (Interest) มาก ก็จะยิ่งมีความภักดีของลูกคา้ที่มาใช้
บริการที่ตลาดนัดรถไฟรัชดามากตามไปด้วย โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับต ่ามาก                
(r = 0.105**) 

3.  ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น (Opinions) มีความสมัพนัธก์บั
ความภักดีของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 โดย
ความสมัพนัธด์งักล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา มี
รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น (Opinions) มาก ก็จะยิ่งมีความภกัดีของลกูคา้ที่มาใช้
บริการที่ตลาดนัดรถไฟรัชดามากตามไปด้วย โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับต ่ามาก                  
(r = 0.216**) 
 4.  ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม มีความสมัพนัธก์บัความภกัดีของลกูคา้ที่มา
ใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.01 โดยความสมัพนัธด์งักลา่วเป็นไปใน
เชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา มีรูปแบบการด าเนินชีวิตมาก ก็จะ
ยิ่งมีความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดามากตามไปดว้ย โดยความสมัพนัธท์ี่
พบอยู่ในระดบัต ่า (r = 0.058**) 
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สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยดา้นคุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดา ประกอบดว้ย 
ปัจจยัดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร (Tangibles) ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ
ได ้(Reliability) ปัจจัยดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) ปัจจัยดา้นการให้
ความมั่ นใจ (Assurance) และปัจจัยด้านการเข้าใจการรับ รู ้ความต้องการ (Empathy) มี
ความสมัพนัธก์บัความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา 

H0 : ปัจจยัดา้นคณุภาพการบริการของตลาดนดัรถไฟรชัดา ไม่มีความสมัพนัธก์บัความ
ภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา 

H1 : ปัจจัยดา้นคุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดา มีความสมัพันธ์กับความ
ภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา 

 
ตาราง 33 การวิเคราะหส์มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นคณุภาพการบรกิารของตลาดนดั

รถไฟรชัดา กบัความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา 
 

ปัจจยัดา้นคณุภาพการบรกิารของตลาดนดั
รถไฟรชัดา 

จ านวน 

ความภกัดีของลกูคา้
ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดั

รถไฟรชัดา 
(r) 

P 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร 
(Tangibles) 

400 0.129** 0.010 

ดา้นความน่าเช่ือถือหรอืไวว้างใจได ้
(Reliability) 

400 0.791** 0.000 

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 
(Responsiveness) 

400 0.739** 0.000 

ดา้นการใหค้วามมั่นใจ (Assurance) 400 0.880** 0.000 
ดา้นการเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการ 
(Empathy) 

400 0.869** 0.000 

โดยรวม 400 0.885** 0.000 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
*   มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 33 พบว่า ปัจจยัดา้นคณุภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดา  กบัความ
ภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา พบวา่ 

1.  คุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดา ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
(Tangibles) มีความสมัพนัธก์ับความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาอย่างมี
นัยส าคญัที่ระดับ 0.01 โดยความสมัพันธด์ังกล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งตลาดนัดรถไฟ     
รชัดา มีคุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรัชดา ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
(Tangibles) มาก ก็จะยิ่งท าใหลู้กคา้ที่มาใชบ้ริการมีความภักดีต่อมาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟ    
รชัดามากตามไปดว้ย โดยความสมัพนัธท์ี่พบอยู่ในระดบัต ่า (r = 0.129**) 

2.  คุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดา ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้
(Reliability) มีความสมัพนัธก์ับความภักดีของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาอย่างมี
นัยส าคญัที่ระดับ 0.01 โดยความสมัพันธด์ังกล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งตลาดนัดรถไฟ    
รัชดา มีคุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรัชดา ด้านความน่าเช่ือถือหรือไว้วางใจได ้
(Reliability) มาก ก็จะยิ่งท าใหลู้กคา้ที่มาใชบ้ริการมีความภักดีต่อมาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟ    
รชัดามากตามไปดว้ย โดยความสมัพนัธท์ี่พบอยู่ในระดบัสงูมาก (r = 0.791**) 

3.  คุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรัชดา ด้านการตอบสนองความต้องการ 
(Responsiveness) มีความสมัพนัธก์ับความภักดีของลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดา
อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.01 โดยความสมัพนัธด์งักล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งตลาดนดั
รถไฟรชัดา มีคุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดา ด้านการตอบสนองความต้องการ 
(Responsiveness) มาก ก็จะยิ่งท าใหล้กูคา้ที่มาใชบ้รกิารมีความภกัดีต่อการมาใชบ้รกิารที่ตลาด
นดัรถไฟรชัดามากตามไปดว้ย โดยความสมัพนัธท์ี่พบอยู่ในระดบัสงูมาก (r = 0.739**) 

4.  คุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดา ดา้นการใหค้วามมั่นใจ (Assurance)     
มีความสัมพันธก์ับความภักดีของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.01 โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งตลาดนัดรถไฟรัชดา             
มีคณุภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดา ดา้นการใหค้วามมั่นใจ (Assurance) มาก ก็จะยิ่ง
ท าใหล้กูคา้ที่มาใชบ้ริการมีความภกัดีต่อมาใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดามากตามไปดว้ย โดย
ความสมัพนัธท์ี่พบอยู่ในระดบัสงูมาก (r = 0.880**) 

5.  คุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดา ดา้นการเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการ 
(Empathy) มีความสมัพันธ์กับความภักดีของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาอย่างมี
นัยส าคญัที่ระดับ 0.01 โดยความสมัพันธด์ังกล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งตลาดนัดรถไฟ    
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รัชดา มีคุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรัชดา ด้านการเข้าใจการรับรูค้วามต้องการ 
(Empathy) มาก ก็จะยิ่งท าใหลู้กคา้ที่มาใชบ้ริการมีความภักดีต่อมาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟ     
รชัดามากตามไปดว้ย โดยความสมัพนัธท์ี่พบอยู่ในระดบัสงูมาก (r = 0.869**) 

6.  คุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดาโดยรวม มีความสมัพันธก์ับความภกัดี
ของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 โดยความสมัพันธ์
ดังกล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งตลาดนัดรถไฟรชัดา มีคุณภาพการบริการของตลาดนัด
รถไฟรชัดามาก ก็จะยิ่งท าใหล้กูคา้ที่มาใชบ้รกิารมีความภกัดีต่อมาใชบ้รกิารท่ีตลาดนดัรถไฟรชัดา
มากตามไปดว้ย โดยความสมัพนัธท์ี่พบอยู่ในระดบัสงูมาก (r = 0.885**) 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต และคุณภาพการบริการที่มีความสมัพันธ์ต่อ

ความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาถึงรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม (Activities) 
ดา้นความสนใจ (Interest) และดา้นความคิดเห็น (Opinions) ศึกษาถึงความคิดเห็นของลูกคา้
ที่มาใชบ้ริการตลาดนัดรถไฟรชัดาเก่ียวกับคุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดา  จ าแนก
ลกัษณะความภกัดี และระดบัความภกัดีต่อการใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาของลกูคา้ที่มาใช้
บริการที่ตลาดนัดรถไฟรัชดา รวมถึงศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต 
คณุภาพการบริการของตลาดนดัรถไฟรชัดากบัความภกัดีต่อการใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา
ของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา 

โดยในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey) โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู แลว้น ามา
วิเคราะหป์ระมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  จากการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ไดด้งันี ้
 
สรุปผลการศึกษา 

ข้อมูลลักษณะทางประชากร 
ผลการศกึษาพบว่า จากผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นผูท้ี่มาใชบ้รกิารท่ีตลาดนดัรถไฟรชัดา 

จ านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง มีจ านวนทัง้สิน้ 
223 คน และเพศชาย จ านวน 177 คน มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมา คือ นักศึกษา/นิสิต 
และมีรายไดต้่อเดือน 10,001 บาท – 20,000 บาท รองลงมา คือ รายไดต้่อเดือนต ่ากว่า 10,000 
บาท  

ข้อมูลรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) อยู่ใน

ระดบัสงู เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีรูปแบบในการด าเนินชีวิต ดา้น
กิจกรรม (Activities) มากที่สุด 4.45 รองลงมา คือ ดา้นความสนใจ (Interest) และด้านความ
คิดเห็น (Opinions) เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายดา้น พบวา่ 
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ดา้นกิจกรรม (Activities) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้น
กิจกรรมในระดบัสงูมาก โดยมกัจะไปเดินเลือกซือ้ของ ไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใชต้ามตลาดนัด 
มากกว่า 1 ครัง้ต่อสปัดาห ์มากที่สดุ รองลงมา คือ เม่ือเกิดความเครียด ความเหนื่อยลา้จากการ
ท างาน หรือการเรียน มกัจะไปเดินเที่ยวดสูินคา้ เลือกซือ้สินคา้ตามตลาดนัดต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
พกัผ่อน  

ด้านความสนใจ (Interest) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิต 
(Lifestyle) ดา้นความสนใจ (Interest) ในระดบัสงูมาก โดยมีความสนใจติดตามข่าวสารเก่ียวกบั
แหล่งช้อปป้ิงซือ้สินคา้ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเดินทางไปท่องเที่ยวอยู่
ตลอดเวลามากที่สุด รองลงมา คือ มีความสนใจและช่ืนชอบการออกไปท ากิจกรรมต่าง ๆ นอก
บา้นมากกวา่การพกัผ่อนอยู่กบับา้นในวนัหยดุ หรอืหลงัเวลาท างาน หรอืหลงัเลิกเรยีน  

ด้านความคิดเห็น (Opinions) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิต 
(Lifestyle) ดา้นความคิดเห็น (Opinions) อยู่ในระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีความคิดเห็นว่า การ
เที่ยวชม ซือ้สินคา้หรืออาหารตามตลาดนัดต่าง ๆ เป็นการช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการหมุนเวียนของ
เงินตราภายในประเทศ ท าใหเ้ศรษฐกิจของชุมชนและประเทศดีขึน้มากที่สดุ รองลงมา คือ การ
เกิดขึน้ของตลาดนดัต่าง ๆ เป็นการสรา้งธุรกิจใหก้บัคนในชมุชน ใหมี้อาชีพและรายไดท้ี่ดีขึน้  

ข้อมูลปัจจัยด้านคุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรัชดา 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูคณุภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดาโดยภาพรวม พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ตลาดนัดรถไฟรชัดา มีคุณภาพการบริการโดย
รวมอยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ตลาดนัดไฟฟ้ารชัดามีคุณภาพการบริการ 
ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร (Tangibles) มากที่สดุ รองลงมา คือ ดา้นการเขา้ใจการรบัรู ้
ค วามต้อ งก าร  (Empathy) และที่ น้ อ ยที่ สุ ด  คื อ  ด้ าน การตอบสนองความต้อ งก า ร 
(Responsiveness)  เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายดา้น พบวา่ 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร (Tangibles) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่
มีความคิดเห็นว่าตลาดนดัรถไฟรชัดา มีคณุภาพการบรกิาร ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร 
(Tangibles) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัสงู โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ ตลาดนดัรถไฟ
รชัดามีบริเวณพืน้ที่ให้บริการ และบริเวณโดยรอบของตลาดนัดรถไฟรชัดามีความสะอาด ถูก
สุขลักษณะมากที่สุด รองลงมา คือ โดยภาพรวมของตลาดนัดรถไฟรชัดามีการตกแต่งสถานที่
สวยงามทัง้ภายในและบรเิวณโดยรอบสวยงาม 
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ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้(Reliability) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มี
ความคิดเห็นว่าตลาดนัดรถไฟรชัดา มีคุณภาพการบริการดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้
(Reliability) โดยรวมอยู่ในระดบัสงู โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ ตลาดนดัรถไฟรชัดา
มีจุดประชาสมัพนัธ์ที่ใหบ้ริการดีมากที่สดุ รองลงมา คือ ตลาดนัดรถไฟรชัดามีระบบรกัษาความ
ปลอดภยั ท าใหรู้ส้กึอุน่ใจ ปลอดภยั ไวใ้จไดใ้นการไปใชบ้รกิาร  

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่า ตลาดนัดรถไฟรชัดา มีคุณภาพการบริการ ด้านการตอบสนองความ
ตอ้งการ (Responsiveness) โดยรวมอยู่ในระดบัสงู โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ใน
การเดินทางไปเที่ยวที่ตลาดนดัรถไฟรชัดามีความสะดวกในการเดินทาง โดยสามารถเดินทางไปได้
โดยใชท้ั้งรถส่วนตัว หรือรถโดยสารสาธารณะต่าง ๆ มากที่สุด รองลงมา คือ เม่ือถึงเวลาเปิด
ใหบ้ริการ รา้นคา้ทุกรา้นคา้ รวมถึงพ่อคา้แม่คา้ในตลาดนัดรถไฟรชัดาจะมีความพรอ้มในการ
ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ทนัที  

ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าตลาดนัดรถไฟรชัดา มีคุณภาพการให้บริการด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) 
โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ตลาดนัดรถไฟรัชดามี
กฎระเบียบในการใหบ้ริการที่รา้นคา้ตอ้งปฏิบตัิตามอย่างชดัเจน เครง่ครดั จึงมั่นใจไดว้่าจะไดร้บั
การบริการที่ดีจากพ่อคา้แม่คา้ภายในตลาดมากที่สุด รองลงมา คือ ตลาดนัดรถไฟรชัดามีการ
รบัประกันความปลอดภัย และมีการระบุเงื่อนไขการรบัผิดชอบ หากเกิดความบกพร่องจากการ
ใหบ้รกิารของรา้นคา้ภายในตลาดนดัอย่างชดัเจน เหมาะสม  

ดา้นการเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการ (Empathy) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นว่าตลาดนัดรถไฟรัชดามีคุณภาพการบริการ ด้านการเข้าใจการรับรูค้วามต้องการ 
(Empathy) โดยรวมอยู่ในระดบัสงู โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ ตลาดนดัรถไฟรชัดา
มีการปรบัปรุงรา้นคา้หรือบริการใหม่ ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการและความนิยมของ
ลูกค้าในขณะนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องมากที่สุด รองลงมา คือ ตลาดนัดรถไฟรชัดามีช่องทางการ
ประชาสมัพนัธข์่าวสารเพื่อใหเ้ป็นขอ้มลูส าหรบัลกูคา้ในการตดัสินใจก่อนเดินทางมาท่องเที่ยวที่
ตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารของลกูคา้  
 
 
 



 96 
 

การวิเคราะหค์วามภกัดทีีมี่ต่อการใช้บริการทีต่ลาดนัดรถไฟรัชดา   
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูความภกัดีท่ีมีต่อการใชบ้รกิารท่ีตลาดนดัรถไฟรชัดา พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามความภักดีที่มีต่อการใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดย
ผูต้อบแบบสอบถามไม่ลงัเลที่จะมาเดินเลือกซือ้สินคา้ หรืออาหารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา ถึงแมว้่า
จะมีตลาดนัดที่อื่น ๆ ที่เปิดใหม่ หรือมีความน่าสนใจกว่าก็ตามมากที่สุด รองลงมา คือ เม่ือมี
โอกาส จะแนะน าใหค้นที่รูจ้กัมาท่องเที่ยวที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาอย่างแน่นอน และที่นอ้ยที่สดุ คือ 
มีการติดตามข่าวสารเก่ียวกบัตลาดนดัรถไฟรชัดาอย่างตอ่เนื่อง  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมตฐิานที่ 1  ลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาที่มีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์

แตกตา่งกนั มีความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาแตกตา่งกนั ผลการศกึษาพบวา่ 
1.  ลูกคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีต่อการใช้บริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาไม่
แตกตา่งกนั 

2.  ลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาที่มีอายแุตกต่างกนั มีความภกัดีต่อการ
ใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาแตกตา่งกนั โดยพบว่า ผูท้ี่มีอาย ุ20 – 29 ปี จะมีความภกัดีต่อการ
ใชบ้รกิารท่ีตลาดนดัรถไฟรชัดามากกวา่ผูท้ี่มีอาย ุ30 – 39 ปี และพบว่า ผูท้ี่มีอาย ุ30 – 39 ปี จะมี
ความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดานอ้ยกวา่ผูท้ี่มีอาย ุ40 – 49 ปี 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัด
รถไฟรชัดา ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม (Activities) ดา้นความสนใจ (Interest) และดา้นความ
คิดเห็น (Opinions) มีความสมัพนัธก์ับความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดา  
ผลการศกึษาพบวา่  

1.  ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม (Activities) มีความสมัพนัธก์ับ
ความภักดีของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 โดย
ความสมัพนัธด์งักล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา มี
รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม (Activities) มาก ก็จะยิ่งมีความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิาร
ที่ตลาดนดัรถไฟรชัดามากตามไปดว้ย โดยความสมัพนัธท์ี่พบอยู่ในระดบัต ่า (r = 0.326**) 

2.  ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ (Interest) มีความสมัพนัธก์บั
ความภักดีของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดย
ความสมัพนัธด์งักล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา มี
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รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ (Interest) มาก ก็จะยิ่งมีความภักดีของลูกคา้ที่มาใช้
บริการที่ตลาดนัดรถไฟรัชดามากตามไปด้วย โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับต ่ามาก                
(r = 0.105**) 

3.  ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น (Opinions) มีความสมัพนัธ์
กับความภักดีของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 โดย
ความสมัพนัธด์งักล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา มี
รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น (Opinions) มาก ก็จะยิ่งมีความภกัดีของลกูคา้ที่มาใช้
บริการที่ตลาดนัดรถไฟรัชดามากตามไปด้วย โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับต ่ามาก                
(r = 0.216**) 
         4.  ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม มีความสมัพนัธก์บัความภกัดีของลกูคา้
ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 โดยความสัมพันธ์ดังกล่าว
เป็นไปในเชิงบวก กลา่วคือ ยิ่งลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา มีรูปแบบการด าเนินชีวิต
มาก ก็จะยิ่งมีความภักดีของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดามากตามไปด้วย โดย
ความสมัพนัธท์ี่พบอยู่ในระดบัต ่า (r = 0.058**) 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยดา้นคุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดา ประกอบดว้ย 
ปัจจยัดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ
ได ้(Reliability) ปัจจัยดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) ปัจจัยดา้นการให้
ความมั่ นใจ (Assurance) และปัจจัยด้านการเข้าใจการรับ รู ้ความต้องการ (Empathy) มี
ความสมัพนัธก์บัความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา ผลการศกึษาพบวา่ 

1.  คุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดา ด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ (Tangibles) มีความสมัพนัธก์บัความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดา
อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.01 โดยความสมัพนัธด์งักล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งตลาดนดั
รถไฟรชัดา มีคุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดา ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
(Tangibles) มาก ก็จะยิ่งท าใหล้กูคา้ที่มาใชบ้รกิารมีความภกัดีต่อมาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชั
ดามากตามไปดว้ย โดยความสมัพนัธท์ี่พบอยู่ในระดบัต ่า (r = 0.129**) 

2.  คณุภาพการบรกิารของตลาดนดัรถไฟรชัดา ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้
(Reliability) มีความสมัพันธก์ับความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาอย่างมี
นยัส าคญัที่ระดบั 0.01 โดยความสมัพนัธด์งักลา่วเป็นไปในเชิงบวก กลา่วคือ ยิ่งตลาดนดัรถไฟรชั
ดา มีคณุภาพการบรกิารของตลาดนดัรถไฟรชัดา ดา้นความน่าเช่ือถือหรอืไวว้างใจได ้(Reliability) 
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มาก ก็จะยิ่งท าใหล้กูคา้ที่มาใชบ้ริการมีความภกัดีต่อมาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดามากตาม
ไปดว้ย โดยความสมัพนัธท์ี่พบอยู่ในระดบัสงูมาก (r = 0.791**) 

3.  คุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดา ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 
(Responsiveness) มีความสมัพันธก์ับความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดา
อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.01 โดยความสมัพนัธด์งักล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งตลาดนดั
รถไฟรชัดา มีคุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดา ด้านการตอบสนองความต้องการ 
(Responsiveness) มาก ก็จะยิ่งท าใหล้กูคา้ที่มาใชบ้ริการมีความภกัดีต่อมาใชบ้ริการที่ตลาดนดั
รถไฟรชัดามากตามไปดว้ย โดยความสมัพนัธท์ี่พบอยู่ในระดบัสงูมาก (r = 0.739**) 

4.  คุณ ภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรัชดา  ด้านการให้ความมั่ น ใจ 
(Assurance) มีความสมัพนัธก์บัความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาอย่างมี
นยัส าคญัที่ระดบั 0.01 โดยความสมัพนัธด์งักลา่วเป็นไปในเชิงบวก กลา่วคือ ยิ่งตลาดนดัรถไฟรชั
ดา มีคณุภาพการบรกิารของตลาดนดัรถไฟรชัดา ดา้นการใหค้วามมั่นใจ (Assurance) มาก ก็จะ
ยิ่งท าใหล้กูคา้ที่มาใชบ้รกิารมีความภกัดีต่อมาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดามากตามไปดว้ย โดย
ความสมัพนัธท์ี่พบอยู่ในระดบัสงูมาก (r = 0.880**) 

5.  คณุภาพการบรกิารของตลาดนดัรถไฟรชัดา ดา้นการเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการ 
(Empathy) มีความสมัพันธ์กับความภักดีของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาอย่างมี
นยัส าคญัที่ระดบั 0.01 โดยความสมัพนัธด์งักลา่วเป็นไปในเชิงบวก กลา่วคือ ยิ่งตลาดนดัรถไฟรชั
ดา มีคณุภาพการบรกิารของตลาดนดัรถไฟรชัดา ดา้นการเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการ (Empathy) 
มาก ก็จะยิ่งท าใหล้กูคา้ที่มาใชบ้ริการมีความภกัดีต่อมาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดามากตาม
ไปดว้ย โดยความสมัพนัธท์ี่พบอยู่ในระดบัสงูมาก (r = 0.869**) 
      6.  คณุภาพการบรกิารของตลาดนดัรถไฟรชัดาโดยรวม มีความสมัพนัธก์บัความภกัดี
ของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 โดยความสมัพันธ์
ดังกล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งตลาดนัดรถไฟรชัดา มีคุณภาพการบริการของตลาดนัด
รถไฟรชัดามาก ก็จะยิ่งท าใหล้กูคา้ที่มาใชบ้รกิารมีความภกัดีต่อมาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา
มากตามไปดว้ย โดยความสมัพนัธท์ี่พบอยู่ในระดบัสงูมาก (r = 0.885**) 
 
อภปิรายผลการศึกษา  

1.  ลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาที่มีอายแุตกต่างกนั มีความภกัดีต่อการใช้
บรกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาแตกต่างกนั โดยพบว่า ผูท้ี่มีอาย ุ20 – 29 ปี จะมีความภกัดีต่อการใช้
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บริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดามากกว่าผูท้ี่มีอายุ 30 – 39 ปี ทั้งนีเ้นื่องจากสินคา้และบริการของ
ตลาดนัดรถไฟรชัดา จะเป็นสินคา้และบริการที่เนน้แฟชั่น อยู่ในกระแส แปลกใหม่น่าสนใจ ณ 
ขณะนั้น ๆ ซึ่งจะสอดคลอ้งกับไลฟ์สไตล ์และความชอบของคนในวัยรุ่น วัยท างานตอนตน้ ๆ 
มากกว่าคนที่อยู่ในวัยผูใ้หญ่ ผูสู้งอายุ จึงท าใหผู้ม้าใชบ้ริการตลาดนัดรถไฟรชัดาจะมีช่วงอายุ
ระหว่าง 20 – 29 ปีมากที่สดุ จึงท าใหค้นในวยั 20 – 29 ปี มีโอกาสที่จะมาใชบ้ริการ จนเกิดเป็น
ความภกัดีต่อการใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดามากกว่าผูท้ี่มีอายุมากกว่า ทัง้นีเ้นื่องจากอายุที่
แตกตา่งกนั ท าใหบ้คุคลมีความสนใจและมีพฤติกรรมตอ่เรื่องใดเรื่องหนึง่ที่แตกตา่งกนัไป จงึสง่ผล
ท าใหล้กูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาที่มีอายแุตกต่างกนั มีความภกัดีต่อการใชบ้รกิารที่
ตลาดนดัรถไฟรชัดาแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของวิลโล, โกลดฮ์ารบ์อร ์และแยทส ์(Wilo, 
Goldhaber, & Yates, 1980, p. 114 อ้างถึงในจุฑามณี คายะนันทน์, 2554) ที่กล่าวว่า อาย ุ
(Age) เป็นคณุลกัษณะทางประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่หรือ
ตามช่วงวยัของแต่ละบุคคล โดยเป็นลกัษณะประจ าตัวของแต่ละบุคคลที่มีความส าคัญมากใน
การศกึษาและวิเคราะหท์างดา้นประชากรศาสตร ์เพราะอายจุะแสดงถึงวยัวฒุิของบคุคล และเป็น
สิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถในการท าความเขา้ใจในดา้นเนือ้หา และข่าวสาร รวมถึงการรบัรูต้่าง 
ๆ ไดม้ากนอ้ยแตกต่างกนั รวมไปถึงมีทศันคติ และพฤติกรรมตอ่เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่แตกต่างกนัดว้ย 
นอกจากนัน้ยังสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของอนินทรีย ์(2556) ไดท้  าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
และการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภคหา้งคา้ปลีกสมยัใหม่ในจงัหวดัราชบรุี  ที่พบว่า อายทุี่แตกต่างกนั 
ท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป โดยการศึกษาของอนินทรีย์ (2556) พบว่า 
ผูบ้รโิภคที่มีอายแุตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
สง่เสรมิการตลาดและดา้นสถานที่จดัจ าหน่าย 

2.  ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม (Activities) มีความสมัพนัธก์บัความ
ภักดีของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ ตลาดนัดรถไฟรัชดาอย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ  0.01 โดย
ความสมัพนัธด์งักล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา มี
รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม (Activities) มาก ก็จะยิ่งมีความภกัดีต่อการใชบ้รกิารท่ีตลาด
นดัรถไฟรชัดามากตามไปดว้ย จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดว้่า การที่ลกูคา้มีพฤติกรรม 
หรือกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัที่สอดคลอ้งกบัรูปแบบการใหบ้ริการของตลาดนดัรถไฟ ย่อมท าให้
ลกูคา้มีโอกาสที่จะเดินทางมาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาเป็นประจ า และก่อใหเ้กิดเป็นความ
ภกัดีต่อการที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาไดใ้นที่สดุ ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการศึกษาครั้งนีท้ี่
พบว่า ในส่วนของรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรมพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมักจะไปเดิน
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เลือกซือ้ของ ไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใชต้ามตลาดนดั มากกว่า 1 ครัง้ต่อสปัดาห ์และสอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ (สรินยา, 2554) ที่กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
บคุคล บคุคลจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่สอดคลอ้งกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของตนเอง เมื่อทราบ
รูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถคาดคะเน
พฤติกรรมต่างๆ รวมไปถึงความคิด และทศันคติท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบคุคลนัน้ได ้

3.  ปัจจัยดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ (Interest) มีความสัมพันธ์กับ
ความภักดีของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดย
ความสมัพนัธด์งักล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา มี
รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ (Interest) มาก ก็จะยิ่งมีความภักดีของลูกคา้ที่มาใช้
บรกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดามากตามไปดว้ย จากผลการศกึษาสามารถอภิปรายไดว้า่ ความสนใจ
ในสิ่งใด สิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท  าให้คนเรามีทัศนคติ มีพฤติกรรมที่
เก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัสิ่งนัน้ ๆ ที่เราสนใจ และเม่ือมีทศันคติ หรือมีพฤติกรรมที่เก่ียวขอ้งเช่ือมโยง
กบัสิ่งนัน้ ๆ อย่างสม ่าเสมอ ก็ย่อมท าใหเ้กิดเป็นความภกัดีต่อสิ่งนัน้ ๆ หรือเรื่องนัน้ ๆ ตามมาได ้
ดงัเช่นผลการศึกษาครัง้นีท้ี่พบว่า ในส่วนของรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ (Interest) 
นัน้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจติดตามข่าวสารเก่ียวกบัแหล่งชอ้ปป้ิงซือ้สินคา้ที่แปลกใหม่ 
น่าสนใจ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการเดินทางไปท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลามากที่สดุ  ซึ่งตลาดนดัรถไฟรชั
ดา ก็เป็นแหลง่ซือ้ขายสินคา้ขนาดใหญ่ ที่มีทัง้สินคา้และบรกิารที่แปลกใหม่ ไวค้อยใหบ้รกิารลกูคา้
ที่มาใชบ้รกิารอย่างครบครนั และถือเป็นแหลง่ซือ้ขายสินคา้ หรือเป็นตลาดนดัที่เป็นแหลง่รวบรวม
แฟชั่นยอดนิยม บรกิารรา้นอาหารแปลกใหม่นา่สนใจท่ีผลดัเปลี่ยนหมนุเวียนกนัมาใหบ้รกิารลกูคา้
ที่มาใชบ้ริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นส าหรบัลูกคา้ที่มีความสนใจในการติดตามข่าวสารเก่ียวกับ
แหล่งชอ้ปป้ิงซือ้สินคา้ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการเดินทางไปท่องเที่ยว  จึงมี
โอกาสที่จะติดตามข่าวสาร และเดินทางมาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟสูง จึงส่งผลท าใหเ้กิดเป็น
ความภักดีในการมาใช้บริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาตามมาไดใ้นที่สุด โดยผลการศึกษาที่พบ
สอดคลอ้งกับแนวคิดของ (สรินยา, 2554) ที่กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตสามารถบอกจุด
ศูนยก์ลางของความสนใจของบุคคล (Center of Interest) ท าใหส้ามารถคาดคะเนความสนใจ
อื่นๆ ที่เก่ียวพนัหรือใกลเ้คียงกบัความสนใจที่เป็นจดุศนูยก์ลาง เช่น ทศันคติของบุคคลนัน้ ๆ รวม
ไปถึงแนวโนม้การแสดงพฤติกรรมของบคุคลนัน้ ๆ ดว้ย 

4.  ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น (Opinions) มีความสมัพนัธก์บั
ความภักดีของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  0.01 โดย
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ความสมัพนัธด์งักล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา มี
รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น (Opinions) มาก ก็จะยิ่งมีความภกัดีของลกูคา้ที่มาใช้
บริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดามากตามไปดว้ย จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดว้่า ความ
คิดเห็น เป็นปัจจยัส าคญัที่ท  าใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรม และน าไปสู่ความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ 
และก่อใหเ้กิดความภกัดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามมา ดงัเช่นผลการศกึษาในครัง้นี ้
ที่พบว่า ในส่วนของรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น (Opinions) พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ การเที่ยวชม ซือ้สินคา้หรืออาหารตามตลาดนดัต่าง ๆ เป็นการช่วย
ส่งเสริมใหเ้กิดการหมนุเวียนของเงินตราภายในประเทศ ท าใหเ้ศรษฐกิจของชุมชนและประเทศดี
ขึน้มากที่สดุ รองลงมา คือ การเกิดขึน้ของตลาดนดัต่าง ๆ เป็นการสรา้งธุรกิจใหก้บัคนในชมุชน ให้
มีอาชีพและรายไดท้ี่ดีขึน้ ซึ่งจะเห็นไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่ดีต่อธุรกิจประเภท
ตลาดนัดต่าง ๆ ดงันัน้ในการศึกษาครัง้นีจ้ึงพบว่า ปัจจัยดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความ
คิดเห็น (Opinions) มีความสมัพนัธก์ับความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดา
อย่างมีนัยส าคัญ โดยการศึกษาที่พบ สอดคล้องกับแนวคิดที่กล่าวไวว้่า ทัศนคติ (Attitudes) 
ความเช่ือ (Beliefs) ความคิดเห็น (Opinions) เป็นผลจากการแสดงออกของความรูส้กึภายในของ
บุคคล (Self-Concept) ซึ่งการแสดงออกนีไ้ดร้บัอิทธิพลจากแรงจูงใจทางสถานะทางสงัคม และ
ความปรารถนาภายในของบุคคล และแสดงออกเป็นรูปแบบการด าเนินชีวิตของคน เช่น สินคา้ที่
เขาซือ้ วิธีที่เขาใชส้ินคา้ และวิธีคิดเก่ียวกบัสินคา้ ถือเป็นบทสรุปของการตดัสินใจในอดีตและเป็น
การวางแผนในอนาคต (Hawkins & Kenneth, 1998) เป็นภาพรวมทัง้หมดของบุคคลหนึ่งที่มีต่อ
สิ่งแวดลอ้มของคนๆ นัน้  

5.  คุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดา ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
(Tangibles) มีความสมัพันธก์ับความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาอย่างมี
นยัส าคญัที่ระดบั 0.01 โดยความสมัพนัธด์งักลา่วเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งตลาดนดัรถไฟรชั
ดา มีคุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรัชดา ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
(Tangibles) มาก ก็จะยิ่งท าใหล้กูคา้ที่มาใชบ้รกิารมีความภกัดีต่อมาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชั
ดามากตามไปดว้ย ทัง้นีเ้นื่องจากการใหบ้ริการที่เป็นรูปธรรม ดังเช่นในการศึกษาครัง้นีท้ี่พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ตลาดนัดรถไฟรชัดามีบริเวณพืน้ที่ใหบ้ริการ และบริเวณ
โดยรอบของตลาดนดัรถไฟรชัดามีความสะอาด ถูกสขุลกัษณะมากที่สดุ ย่อมท าใหล้กูคา้ที่มาใช้
บริการมีความมั่นใจไดว้่า สินคา้หรืออาหารที่จ  าหน่ายในพืน้ที่ของตลาดนัดรถไฟรชัดา มีความ
สะอาด ปลอดภยั ไม่ส่งผลเสียต่อสขุภาพ มีความปลอดภัยในการมาใชบ้ริการ ซึ่งเม่ือลกูคา้เช่ือ 
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และมั่นใจ ก็ย่อมส่งผลให้เกิดความภักดีในการใชบ้ริการตามมาในที่สุด ซึ่งผลการศึกษาที่พบ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดที่กลา่ววา่ ความภกัดี คือ พฤติกรรมการใชส้ินคา้ตราใดตราหนึ่ง หรือเลือกใช้
บรกิารยงัสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นประจ า เนื่องจากเกิดความมั่นใจในคณุภาพของตราสินคา้นัน้ 
หรือมั่นใจในคณุภาพการบรกิารของสถานที่นัน้ ๆ (Gamble & Woodcock, 1989) ซึ่งการที่จะท า
ใหล้กูคา้เกิดความมั่นใจในคณุภาพการบริการ ปัจจยัส าคญั คือ จะตอ้งมีการใหบ้ริการที่มีความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ สภาพแวดลอ้ม 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งได้แก่ ความทันสมัยของอุปกรณ์ สภาพแวดลอ้มของสถานที่
ใหบ้ริการ การแต่งกายของพนกังาน เอกสารเผยแพรข่อ้มลูเก่ียวกบับริการ เป็นตน้ เนื่องจากการ
บรกิารเป็นสิ่งที่จบัตอ้งไม่ได ้การประเมินจงึตอ้งประเมินจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่มีตวัตน 
ซึ่งอยู่รอบๆการให้บริการ โดยการประเมินจะเน้นใน 2 ส่วน คือ 1.  เน้นที่อุปกรณ์ และเครื่อง
อ านวยความสะดวกทางวตัถุ และ 2. เนน้ที่ผูใ้หบ้รกิาร และวสัดทุี่ใชใ้นการติดต่อสื่อสาร เช่น การ
แต่งกายของพนกังาน โดยประเด็นท่ีใชใ้นการประเมิน ไดแ้ก่ องคก์รมีอปุกรณท์ี่ทนัสมยั ผูใ้ชบ้รกิาร
สามารถสังเกตเห็นถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ไดง้่าย และสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีนั้น
สอดคลอ้งกบัการใหบ้รกิาร (Parasuraman, 1988) 

6.  คุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดา ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้
(Reliability) มีความสมัพันธ์กับความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาอย่างมี
นยัส าคญัที่ระดบั 0.01 โดยความสมัพนัธด์งักลา่วเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งตลาดนดัรถไฟรชั
ดา มีคณุภาพการบรกิารของตลาดนดัรถไฟรชัดา ดา้นความน่าเช่ือถือหรอืไวว้างใจได ้(Reliability) 
มาก ก็จะยิ่งท าใหล้กูคา้ที่มาใชบ้ริการมีความภกัดีต่อมาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดามากตาม
ไปดว้ย ทัง้นีเ้นื่องจากความน่าเชื่อถือหรือไวว้างใจได ้(Reliability) เป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยใหล้กูคา้
มีความรูส้กึความมั่นคงปลอดภยัในการมาใชบ้รกิารที่ตลาดนดั ซึ่งเม่ือลกูคา้รูส้กึว่า ตนเองมีความ
ปลอดภยั ไดร้บัการดแูลในชีวิตและทรพัยส์ินตลอดการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา ย่อมท าให้
ลกูคา้มีความอุ่นใจ เชื่อมั่น ประทบัใจ พงึพอใจในการใชบ้รกิาร และพรอ้มที่จะกลบัมาใชบ้รกิารซ า้
อีก จนเกิดเป็นความภกัดีในการมาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาไดใ้นที่สดุ ดงัเช่นผลการศึกษา
ในครัง้นีท้ี่พบว่า ในส่วนของคณุภาพการบรกิารของตลาดนดัรถไฟรชัดา ดา้นความน่าเช่ือถือหรือ
ไว้วางใจได้ (Reliability) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ตลาดนัดรถไฟรัชดามีจุด
ประชาสมัพนัธท์ี่ใหบ้รกิารดีมากที่สดุ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพการบรกิารที่ไดร้ะบุ
ไวว้่า คุณภาพการให้บริการ ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้(Reliability) ที่เหมาะสมนั้น 
จะตอ้งมีการใหบ้รกิารที่ท  าใหผู้ร้บับรกิารรูส้กึมีความไวว้างใจการบรกิาร ซึ่งเกิดจาก ความสามารถ
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ในการปฏิบตัิหรือใหบ้รกิารตามที่สญัญาไวอ้ย่างถกูตอ้ง (Parasuraman, 1988) อีกทัง้ผูใ้หบ้รกิาร
จะตอ้งมีความรู ้ความสามารถของพนกังานในการใหข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการบริการการสรา้ง
ความปลอดภัย และเช่ือมั่นในการรบับริการ ความมีมารยาท และความสุภาพของพนักงาน 
พฤติกรรมของพนกังานในการสรา้งความเช่ือมั่นในการใหบ้รกิาร (รุง่นภา, 2552) 

7.  คุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดา ด้านการตอบสนองความต้องการ 
(Responsiveness) มีความสมัพันธก์ับความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดา
อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.01 โดยความสมัพนัธด์งักล่าวเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งตลาดนดั
รถไฟรชัดา มีคุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดา ด้านการตอบสนองความต้องการ 
(Responsiveness) มาก ก็จะยิ่งท าใหล้กูคา้ที่มาใชบ้ริการมีความภกัดีต่อมาใชบ้ริการที่ตลาดนดั
รถไฟรชัดามากตามไปดว้ย ทัง้นีเ้นื่องจากการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ เป็นปัจจยัส าคญั
ที่จะท าใหล้กูคา้เกิดความพงึพอใจในการมาใชบ้รกิาร และเกิดเป็นความภกัดีในการใชบ้รกิารไดใ้น
ที่สดุ ดงัเช่นผลการศกึษาในครัง้นีท้ี่พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ ในการเดินทางไป
เที่ยวที่ตลาดนัดรถไฟรชัดามีความสะดวกในการเดินทาง โดยสามารถเดินทางไปไดโ้ดยใชท้ัง้รถ
ส่วนตวั หรือรถโดยสารสาธารณะต่าง ๆ มากที่สดุ ทัง้นีเ้พราะการเดินทาง ถือเป็นปัจจยั และเป็น
อปุสรรคในการเดินทางไปยงัสถานที่ใดสถานที่หนึ่งของผูค้นที่ใชชี้วิตในเมืองสงูมาก การเดินทางที่
ติดขัด ยากล าบาก เป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ท  าให้ผูค้นตัดสินใจยกเลิกการเดินทางไป
ท่องเที่ยวหรือไปใชบ้ริการ ณ สถานที่นั้น ๆ แต่ในทางตรงกันขา้ม หากสถานที่นั้น ๆ สามารถ
เดินทางไปไดโ้ดยสะดวก ก็ย่อมมีผลต่อการตดัสินใจในการเดินทางไปใชบ้ริการ ณ สถานที่นัน้ได้
ง่ายขึน้ และเม่ือเดินทางไปใชบ้รกิารไดง้่ายขึน้ ย่อมมีโอกาสที่จะเดินทางไปใชบ้รกิารบ่อยครัง้มาก
ขึน้ จนเกิดเป็นความภกัดีในการใชบ้ริการในที่สดุ ดงัเช่นผลการศึกษาครัง้นีท้ี่พบว่า คณุภาพการ
บริการของตลาดนัดรถไฟรัชดา ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) มี
ความสมัพนัธก์บัความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาอย่างมีนยัส าคญั โดยผล
การศึกษาที่พบสอดคลอ้งกบัแนวคิดที่ระบไุวว้่า บริการที่มีคณุภาพ ตอ้งมีความง่ายในการเขา้ถึง
บริการ หมายถึง ความสะดวก หรือความง่ายในการที่ลกูคา้จะติดต่อ หรือเขา้ถึงการบริการ เช่น 
การติดต่อที่คล่องตวั ขัน้ตอนการใชบ้ริการไม่ติดขัด ช่วงเวลาที่รอรบับริการไม่ใชร้ะยะเวลานาน
เกินไป สถานที่ที่ ให้บริการ และช่วงเวลาที่ ใช้บริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ 
(Parasuraman, 1988)  

8.  คณุภาพการบรกิารของตลาดนดัรถไฟรชัดา ดา้นการใหค้วามมั่นใจ (Assurance) มี
ความสมัพนัธก์บัความภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 
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0.01 โดยความสมัพนัธด์งักลา่วเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งตลาดนดัรถไฟรชัดา มีคณุภาพการ
บรกิารของตลาดนดัรถไฟรชัดา ดา้นการใหค้วามมั่นใจ (Assurance) มาก ก็จะยิ่งท าใหล้กูคา้ที่มา
ใชบ้ริการมีความภักดีต่อมาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดามากตามไปดว้ย ทั้งนีเ้นื่องจากหาก
ลกูคา้เกิดความมั่นใจในการมาใชบ้ริการ ย่อมท าใหล้กูคา้รูส้ึกอุ่นใจ ปลอดภยั สบายใจในการมา
ใชบ้รกิาร ยิ่งหากสถานที่นัน้ ๆ สรา้งความรูส้กึมั่นใจในการมาใชบ้รกิารไดม้ากกว่าสถานที่อื่น ๆ ก็
จะยิ่งท าใหล้กูคา้มีความภักดีต่อการมาใชบ้ริการไดง้่ายขึน้ ดงัเช่นในการศึกษาครัง้นีท้ี่พบว่า ใน
สว่นของคณุภาพการบรกิารของตลาดนดัรถไฟรชัดา ดา้นการใหค้วามมั่นใจ (Assurance) ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ตลาดนัดรถไฟรชัดามีกฎระเบียบในการใหบ้ริการที่รา้นคา้ตอ้ง
ปฏิบัติตามอย่างชัดเจน เคร่งครดั จึงมั่นใจไดว้่าจะไดร้บัการบริการที่ดีจากพ่อคา้แม่คา้ภายใน
ตลาดมากที่สดุ ก็จะท าใหล้กูคา้มีความภกัดีต่อการมาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดามากขึน้ โดย
ผลการศึกษาที่พบสอดคลอ้งกับแนวคิดที่ระบุไวว้่า การบริการที่ดี ที่จะสามารถท าใหลู้กคา้เกิด
ความพอใจ และมาใชบ้รกิารซ า้ จนเกิดเป็นความภกัดีได ้จะตอ้งเป็นบรกิารที่ท  าใหล้กูคา้เกิดความ
มั่ น ใจในการมาใช้บริการ โดยผู้ให้บริการมีความ รู้ และทักษะที่ จ  า เป็นในการบริการ 
(Competence) มีความสุภาพและเป็นมิตรกับลูกคา้ (Courtesy) มีความซื่อสัตย ์และสามารถ
สรา้งความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้ (Credibility) และความมั่นคงปลอดภัย (Security) ซึ่งได้แก่ 
ความรู ้ความสามารถของพนักงานในการใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการบริการการสรา้งความ
ปลอดภยั และเช่ือมั่นในการรบับริการ ความมีมารยาท และความสภุาพของพนกังาน พฤติกรรม
ของพนกังานในการสรา้งความเช่ือมั่นในการใหบ้รกิาร (Parasuraman, 1988) 

9.  คุณภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดา ดา้นการเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการ 
(Empathy) มีความสมัพันธ์กับความภักดีของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนัดรถไฟรชัดาอย่างมี
นยัส าคญัที่ระดบั 0.01 โดยความสมัพนัธด์งักลา่วเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งตลาดนดัรถไฟรชั
ดา มีคณุภาพการบรกิารของตลาดนดัรถไฟรชัดา ดา้นการเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการ (Empathy) 
มาก ก็จะยิ่งท าใหล้กูคา้ที่มาใชบ้ริการมีความภกัดีต่อมาใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดามากตาม
ไปดว้ย จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดว้่า หากผูใ้หบ้ริการมีการรบัรูถ้ึงความตอ้งการของ
ลกูคา้ และน าขอ้มลูความตอ้งการของลกูคา้ไปท าการปรบัปรุงรูปแบบการใหบ้รกิารของตนเองให้
สอดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากที่สุด ย่อมท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจในการใช้
บริการ และไม่เปลี่ยนใจไปใชบ้ริการ ณ สถานที่อื่น ๆ ก่อใหเ้กิดความภักดีในการใชบ้ริการไดใ้น
ที่สดุ ดงัผลการศกึษาในครัง้นีท้ี่พบวา่ ในสว่นของคณุภาพการบรกิารของตลาดนดัรถไฟรชัดา ดา้น
การเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการ (Empathy) ที่พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ตลาด
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นดัรถไฟรชัดามีการปรบัปรุงรา้นคา้หรือบรกิารใหม่ ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความ
นิยมของลกูคา้ในขณะนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยผลการศึกษาที่พบสอดคลอ้งกบัแนวคิดที่กล่าวไว้
ว่า การบริการที่ดี ที่จะสามารถท าใหล้กูคา้เกิดความพอใจ และมาใชบ้ริการซ า้ จนเกิดเป็นความ
ภักดีได้นั้น ผู้ให้บริการจะต้องมีความการเข้าใจการรับรูค้วามต้องการ (Empathy) หมายถึง 
สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก และสามารถติดต่อไดง้่าย (Easy Access) ความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร (Good Communication) และเขา้ใจลูกคา้ (Customer Understanding) ซึ่งไดแ้ก่ 
การใหค้วามสนใจ และเอาใจใส่ลกูคา้แต่ละคนของพนักงานบริการ เวลาในการเปิดใหบ้ริการให้
ความสะดวกแก่ลูกคา้ โอกาสในการรับทราบข่าวสาร ขอ้มลูต่างๆ ของกิจการผูร้บับริการ ความ
สนใจลกูคา้อย่างแทจ้ริงของพนกังาน ความสามารถในการเขา้ใจความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้
อย่างชดัเจน เป็นตน้ (Parasuraman, 1988) 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยในคร้ังนี ้
1.  จากการศึกษา พบว่า ลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาที่มีอายแุตกต่างกนั 

มีความภกัดีต่อการใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดาแตกต่างกนั โดยพบว่า ส่วนใหญ่ลกูคา้ที่มาใช้
บรกิาร และมีความภกัดีมากที่สดุ คือ ผูท้ี่มีอาย ุ20 – 29 ปี ดงันัน้ผูป้ระกอบการ และผูค้า้รายย่อย
ที่เป็นผูเ้ช่าพืน้ที่ของตลาดนัดรถไฟรชัดา จึงควรพิจารณาเลือกสินคา้และบริการที่เหมาะสมกับ
ผูใ้ชบ้ริการในวยัดังกล่าว เช่น แฟชั่นเครื่องแต่งกายที่ทันสมัย เมนูอาหารแปลกใหม่ ที่น่าสนใจ 
ชวนใหถ้่ายรูปเพื่ออพัลง IG เป็นตน้ และควรมีการปรบัเปลี่ยนสินคา้และบรกิารใหท้นัสมยัอยู่เสมอ 
ผูด้งึดดู กระตุน้ใหเ้กิดการเดินทางมาท่องเที่ยวซ า้ จนเกิดเป็นความภกัดีในการใชบ้รกิารในที่สดุ 

2.  ผูต้อบแบบสอบถามมีการด าเนินกิจกรรม โดยมกัจะไปเดินเลือกซือ้ของ ไม่ว่าจะเป็น
ของกิน ของใชต้ามตลาดนดั มากกวา่ 1 ครัง้ต่อสปัดาห ์ดงันัน้เพื่อลดความจ าเจในการเดินทางมา
เลือกซือ้ของ ผูป้ระกอบการในพืน้ที่จึงควรมีการปรบัเปลี่ยนหมุนเวียนสินคา้ใหมี้ความทันสมัย 
แปลกใหม่ในแต่ละวนั เช่น การปรบัเปลี่ยนการโชวส์ินคา้ภายในรา้นใหม่ เพื่อใหล้กูคา้รูส้กึว่า รา้น
มีสินคา้ใหม่ ๆ มาใหเ้ลือกซือ้ทกุครัง้ที่มาเที่ยว เป็นตน้ 

3.  ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจติดตามข่าวสารเก่ียวกับแหล่งชอ้ปป้ิงซือ้สินคา้ที่
แปลกใหม่ น่าสนใจ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการเดินทางไปท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา ดงันัน้เพื่อใหต้ลาด
นัดรถไฟรัชดา เป็นที่นิยม อยู่ในกระแส และมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 
ผูป้ระกอบการเจา้ของพืน้ที่ตลาดนัดรถไฟรชัดา จึงตอ้งมีการท าการโฆษณา ประชาสมัพนัธก์าร
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ท่องเที่ยวยังตลาดนัดรถไฟรชัดาลงสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ที่ปัจจุบันมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผูใ้ชบ้รกิารสงูมากอย่างต่อเน่ือง เพื่อสรา้งการรบัรู ้และท าใหช่ื้อเสียงของตลาดอยู่ใน
กระแสความนิยมอยู่เสมอ 

4.  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า การเที่ยวชม ซือ้สินคา้หรืออาหารตามตลาด
นดัต่าง ๆ เป็นการช่วยสง่เสรมิใหเ้กิดการหมนุเวียนของเงินตราภายในประเทศ ท าใหเ้ศรษฐกิจของ
ชุมชนและประเทศดีขึน้มากที่สดุ ดังนัน้เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณท์ี่ดีมากยิ่งขึน้ของตลาด 
ผูป้ระกอบการควรมีการสนบัสนนุใหเ้กิดการหมนุเวียนสินคา้ภายในประเทศมากขึน้ เช่น การเปิด
พืน้ที่ฟรีใหก้ับเกษตรกร หรือชาวบา้นที่ผลิตสินคา้พืน้บา้น ของดี ของเด่นประจ าทอ้งถิ่น มาวาง
จ าหน่าย ณ ตลาดนดัรถไฟรชัดาอย่างสม ่าเสมอ เช่น เดือนละ 2 ครัง้ เป็นตน้ 

5.  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ตลาดนัดรถไฟรชัดามีบริเวณพืน้ที่ใหบ้ริการ 
และบรเิวณโดยรอบของตลาดนดัรถไฟรชัดามีความสะอาด ถกูสขุลกัษณะมากที่สดุ ดงันัน้เพื่อเป็น
การพัฒนาคุณภาพการบริการ ตลาดนัดรถไฟรชัดา จึงควรมีการออกกฎ นโยบายส าหรบัพ่อคา้ 
แม่คา้ทั้งรา้นจ าหน่ายสินคา้ และอาหาร เครื่องดื่ม ให้มีมาตรฐานในเรื่องของการรกัษาความ
สะอาดอย่างเท่าเทียมกนั เพื่อยกระดบัคุณภาพการบริการดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
(Tangibles) ใหสู้งมากยิ่งขึน้ อันจะช่วยใหลู้กคา้มาใชบ้ริการแลว้มีความประทับใจ จนเกิดเป็น
ความภกัดีในการมาใชบ้รกิารไดใ้นที่สดุ 

6.  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ตลาดนัดรถไฟรชัดามีจุดประชาสัมพันธ์ที่
ใหบ้ริการดีมากที่สดุ ดงันัน้ผูป้ระกอบการทัง้ตลาดนดัรถไฟรชัดา และตลาดนดัอื่น ๆ ที่มีรูปแบบ
การใหบ้ริการที่ใกลเ้คียงกนั จะตอ้งใหค้วามส าคญัในเรื่องของจุดประชาสมัพนัธใ์หมี้ความพรอ้ม
ในการบริการผูท้ี่เดินทางมาท่องเที่ยว มาเลือกซือ้สินคา้ตลอดระยะเวลาที่เปิดใหบ้ริการ และใน
ส่วนพืน้ที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจ านวนมาก ควรจัดใหมี้จุด
ประชาสมัพนัธท์ี่สามารถใหบ้ริการในภาคภาษาองักฤษ จีน ฯลฯ ได ้เพื่ออ านวยความสะดวกต่อ
ลกูคา้ทกุชาติ ทกุภาษา 

7.  ความสะดวกในการเดินทาง โดยสามารถเดินทางไปไดโ้ดยใชท้ัง้รถส่วนตวั หรือรถ
โดยสารสาธารณะต่างๆ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท  าใหผู้ใ้ชบ้ริการเดินทางมาใชบ้ริการไดง้่าย จนมี
โอกาสก่อใหเ้กิดเป็นความภกัดีในการใชบ้รกิารตามมาได ้ดงันัน้สิ่งส  าคญัที่สดุในการด าเนินธุรกิจ
ประเภทตลาดนัด คือ ตอ้งดูท าเลที่ตั้งใหเ้ดินทางสะดวก มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ มีรถบริการ
สาธารณะเขา้ถึง 
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8.  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ตลาดนัดรถไฟรชัดามีกฎระเบียบในการ
ใหบ้รกิารที่รา้นคา้ตอ้งปฏิบตัิตามอย่างชดัเจน เครง่ครดั จึงมั่นใจไดว้่าจะไดร้บัการบริการที่ดีจาก
พ่อคา้แม่คา้ภายในตลาดมากที่สุด ซึ่งก่อใหเ้กิดความมั่นใจในการมาใชบ้ริการ และก่อเกิดเป็น
ความภกัดีต่อการใชบ้ริการได ้ดงันัน้เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้บัลกูคา้ และเพื่อใหพ้่อคา้  แม่คา้ผู้
เช่าพืน้ที่มีแนวทางในการใหบ้ริการลกูคา้ที่ชดัเจน มาตรฐานเดียวกนั ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการ
รา่งกฎระเบียบที่ตอ้งยึดถือ และปฏิบตัิร่วมกนัมาเป็นบรรทดัฐานใหพ้่อคา้ แม่คา้ด าเนินการตาม 
เช่น ในช่วงของการระบาดของเชือ้โรค มีมาตรการขายสินคา้ใหก้ับลูกคา้ที่ไม่ สวมใส่หน้ากาก
อนามยั เป็นตน้ 

9.  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ตลาดนดัรถไฟรชัดามีการปรบัปรุงรา้นคา้หรือ
บริการใหม่ ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการและความนิยมของลูกคา้ในขณะนั้น ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ดงันัน้สิ่งส  าคญันอกเหนือจากการดแูลพืน้ที่ใหส้ะอาดสวยงาม การสร้างมาตรฐานในการ
ใหบ้รกิารลกูคา้ การเลือกท าเลที่เดินทางไปมาสะดวกแลว้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งคดัสรรสินคา้และ
บรกิารที่เหมาะสมกบัลกูคา้หลกัของตลาด เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการใชบ้รกิาร และเกิดเป็น
ความภกัดีไดใ้นที่สดุ 

 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับความภักดีในการใชบ้ริการเพิ่มขึน้ เช่น 
ความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร ความคาดหวงัในการใชบ้รกิาร เป็นตน้ 

2.  ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการเก็บขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลกึ เพื่อให้
ไดข้อ้มูลที่มีประโยชนต์่อการน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจัดการตลาดใหมี้รูปแบบ และ
คณุภาพการบรกิารที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารมากขึน้ เพื่อใหล้กูคา้เกิด
ความพึงพอใจ และความภกัดีในการมาใชบ้ริการซ า้ และแนะน าใหผู้อ้ื่นมาใชบ้ริการดว้ยเพิ่มขึน้
ต่อไป 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจยั 
เร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต และคุณภาพการบริการทีมี่ความสัมพันธต่์อความภกัดี

ของลูกค้าทีม่าใช้บริการทีต่ลาดนัดรถไฟรัชดา 
************************************************************************************************* 
ค าชีแ้จง 
 1.  การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความภักดี และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ

ภกัดีของลกูคา้ที่มาใชบ้ริการที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา เพื่อน าผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
พัฒนาการให้บริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของตลาดนัดรถไฟรชัดาให้สอดคลอ้งกับรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของผู้ใชบ้ริการมากขึน้ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาในเรื่องของ
คณุภาพการบริการของตลาดนัดรถไฟรชัดาใหด้ียิ่งขึน้ ซึ่งจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อลกูคา้ที่มาใช้
บรกิารดว้ยในสว่นหนึ่ง ดงันัน้ผูว้ิจยัใครข่อความรว่มมือจากท่านในการตอบค าถามที่ตรงกบัความ
เป็นจรงิมากที่สดุ โดยค าตอบของท่านจะไม่มีผลเสียหายใด ๆ ต่อตวัท่าน เนื่องจากในการน าเสนอ
ขอ้มลู ผูว้ิจยัจะท าการประมวลผลเป็นภาพรวมเพื่อใชป้ระโยชนใ์นการวิจยัครัง้นีเ้ท่านัน้ 

 2.  ส  าหรบัเนือ้หาสาระในแบบสอบถามนี ้ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทัง้หมด 4 ตอน ดงันี ้
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคณุภาพการบริการของ

ตลาดนดัรถไฟรชัดา 
 ตอนที่ 4  แบบสอบถามความภกัดีที่มีต่อการใชบ้รกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา  

  

       ขอแสดงความขอบคณุเป็นอย่างยิ่ง 

                ผูว้ิจยั 
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ส่วนที ่1  ลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมาย /  ลงใน □ ที่ตรงตามความเป็นจริงเก่ียวกับตวัท่านมากที่สดุ

เพียง 1 ขอ้ 
 

1.  เพศ 
□ หญิง     □ ชาย 

 2.  อาย ุ
  □ 20 - 29  ปี  □ 30 – 39  ปี 
  □ 40 – 49  ปี  □ 50 ปีขึน้ไป 
 3.  สถานภาพสมรส 
  □ โสด      
  □ สมรส/อยู่ดว้ยกนั  

□ หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 
 4.  ระดบัการศกึษา 
  □ ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี
  □ ปรญิญาตร ี     
  □ สงูกวา่ปรญิญาตร ี
 5.  อาชีพ 
  □ พนกังานบรษัิทเอกชน □ ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
  □ เจา้ของกิจการ  □ นกัศกึษา/นิสิต    
  □ อื่นๆ โปรดระบ.ุ.............................................. 

6.  รายไดต้่อเดือน 
  □ ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท □ 10,001 - 20,000 บาท 
  □ 20,001 - 30,000 บาท  □ 30,001 - 40,000 บาท 
  □ 40,001 บาทขึน้ไป 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง กรุณาเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านเก่ียวกับ
รูปแบบการด าเนินชีวิต ซึง่ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคิดเห็น  

 
ส่วนที่ 2.1  แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ด้านกิจกรรม 

ล า 
ดับ 

ทา่นคิดว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตในประเดน็
ดังต่อไปนีส้อดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชวีิต

ของทา่น 
มากน้อยเพยีงใด 

ระดับพฤติกรรมในการท า
กิจกรรม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
มาก 

5 4 3 2 1 
1.  ด้านกิจกรรม (Activities) 
1.1 ท่านมกัจะไปจบัจ่ายซือ้ของตามตลาดนดัต่างๆ เป็น

งานอดิเรก 

     

1.2 ท่านมักจะนัดพบ สังสรรคก์ับเพื่อน คนรกั คนรูจ้ัก
ตามตลาดนดัต่าง ๆ 

     

1.3 เม่ือเกิดความเครียด ความเหนื่ อยล้าจากการ
ท างาน หรอืการเรียน ท่านมกัจะไปเดินเที่ยวดสูินคา้ 
เลือกซือ้สินค้าตามตลาดนัดต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
พกัผ่อน 

     

1.4 โดยปกติแลว้ท่านมกัจะไปเดินเลือกซือ้ของ ไม่ว่าจะ
เป็ นของกิ น  ของใช้ต ามตลาดนัด  ม ากกว่ า              
1 ครัง้ตอ่สปัดาห ์
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ส่วนที่ 2.2  แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้านความสนใจ (Interest) 

ล า 
ดับ 

ทา่นคิดว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตในประเดน็
ดังต่อไปนีส้อดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชวีิต

ของทา่น 
มากน้อยเพยีงใด 

ระดับความสนใจ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
2.  ด้านความสนใจ (Interest) 
2.1 ท่านสนใจติดตามข่าวสารเก่ียวกับแหล่งชอ้ปป้ิงซือ้

สินคา้ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการ
เดินทางไปท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา 

     

2.2 เม่ือมีกระแสนิยมใหม่ ๆ เช่น อาหาร เสือ้ผา้ ที่เที่ยว 
กิจกรรมสนัทนาการ อาหารที่แปลกใหม่ ท่านมักจะ
ใหค้วามสนใจและเขา้รว่มกิจกรรมนัน้ ๆ เสมอ 

     

2.3 ท่านสนใจและช่ืนชอบการออกไปท ากิจกรรมต่าง ๆ 
นอกบา้นมากกว่าการพักผ่อนอยู่กับบา้นในวนัหยุด 
หรอืหลงัเวลาท างาน หรอืหลงัเลิกเรยีน 

     

2.4 ท่านสนใจ และมีกิจกรรมในการเรียนรู ้ เปิดโลก
ประสบการณใ์หม่ ๆ ดว้ยการออกไปท ากิจกรรม เช่น 
การท่องเที่ยวเยี่ยมชม สถานที่ต่าง ๆ นอกบ้าน 
มากกว่าการอ่านหนังสื อ  เล่นอิน เตอร์เนตอยู่         
กบับา้น  
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ส่วนที ่2.3  แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ด้านความคิดเหน็ (Opinions) 

ล า 
ดับ 

ทา่นคิดว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตใน
ประเดน็ดังต่อไปนีส้อดคล้องกับรูปแบบ

การด าเนินชวีิตของทา่น 
มากน้อยเพยีงใด 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

เหน็
ด้วย 

เฉย ๆ 
ไม่
เหน็
ด้วย 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

5 4 3 2 1 
3.  ด้านความคิดเหน็ (Opinions) 
3.1 ท่านคิดว่า การเที่ยวชมซือ้สินคา้หรืออาหาร

ตามตลาดนดัตา่งๆ เป็นกิจกรรมที่ท  าใหท้่านมี
ความสขุ 

     

3.2 ท่านคิดว่า การเที่ยวชม ซือ้สินคา้หรืออาหาร
ตามตลาดนัดต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ได้เรียนรู ้
ศึกษาขอ้มลูใหม่ ๆ ที่ท่านยงัไม่เคยรู ้เช่น การ
เดินชมของเก่าในตลาดนดัรถไฟ เป็นตน้ 

     

3.3  ท่านคิดว่า การเที่ยวชม ซือ้สินคา้หรืออาหาร
ตามตลาดนัดต่าง ๆ เป็นการช่วยส่งเสริมให้
เกิดการหมนุเวียนของเงินตราภายในประเทศ 
ท าใหเ้ศรษฐกิจของชมุชนและประเทศดีขึน้ 

     

3.4 ท่านคิดวา่ การเกิดขึน้ของตลาดนดัต่าง ๆ เป็น
การสรา้งธุรกิจให้กับคนในชุมชน ให้มีอาชีพ
และรายไดท้ี่ดีขึน้ 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพการบริการของตลาด
นัดรถไฟ รัชดา 

ค าชีแ้จง กรุณาเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านที่มีต่อคณุภาพ
การบรกิารของตลาดนดัรถไฟรชัดา 

ล า 
ดับ 

ทา่นคิดว่าตลาดนัดรถไฟรัชดามีคุณภาพการบริการ
ในประเดน็ดังต่อไปนีม้ากน้อยเพยีงใด 

ระดับคุณภาพการบริการ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
1.  ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 
1.1 ตลาดนดัรถไฟรชัดามีขนาดพืน้ที่ของโครงการกวา้งขวาง 

ไม่แออดัเม่ือมีลกูคา้ไปใชบ้รกิารจ านวนมาก 

     

1.2 บริเวณพืน้ที่ใหบ้ริการ และบริเวณโดยรอบของตลาดนัด
รถไฟรชัดามีความสะอาด ถกูสขุลกัษณะ 

     

1.3 โดยภาพรวมของตลาดนัดรถไฟรัชดามีการตกแต่ง
สถานที่สวยงามทัง้ภายในและบรเิวณโดยรอบสวยงาม  

     

1.4 รา้นคา้ต่าง ๆ ภายในตลาดนัดรถไฟรชัดามีการตกแต่ง
สถานที่แปลกใหม่ น่าสนใจ เช่น รา้น Holy Shrimp ที่มี
การตกแต่งรา้นด้วยสีสม้ สะดุดตา มีบริการที่นั่ ง 2 ชั้น 
เป็นตน้ 

     

2.  ด้านความน่าเช่ือถอืหรือไว้วางใจได้ (Reliability) 
2.1 ตลาดนดัรถไฟรชัดามีเวลาการเปิด – ปิด ตรงตามเวลาที่

ก าหนด โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันพฤหัสบดี  ถึงวัน
อาทิตย ์เวลา 17.00 น. - 01.00 น. 

     

2.2 ราคาสินคา้ อาหาร และบริการในตลาดนัดรถไฟรชัดามี
ความยตุิธรรม และราคามีความคงที่ทกุครัง้ที่ไปใชบ้รกิาร  

     

2.3 จดุประชาสมัพนัธข์องตลาดนดัรถไฟรชัดาใหบ้รกิารดี      

2.4 ตลาดนัดรถไฟรชัดามีระบบรกัษาความปลอดภัย ท าให้
รูส้ึกอุ่นใจ ปลอดภัย ไว้ใจได้ในการไปใช้บริการ เช่น 
ระบบประกาศเสียงตามสาย รปภ.ตรวจความปลอดภัย 
ณ ลานจอดรถ และเดินตรวจความปลอดภยัในพืน้ที่ เป็น
ตน้ 
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ส่วนที ่3 (ต่อ) 

ล า 
ดับ 

ทา่นคิดว่าตลาดนัดรถไฟรัชดามีคุณภาพการบริการใน
ประเดน็ดังต่อไปนีม้ากน้อยเพยีงใด 

ระดับคุณภาพการบริการ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
3.  ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) 
3.1 เม่ือถึงเวลาเปิดให้บริการ รา้นค้าทุกรา้นค้า รวมถึงพ่อค้า

แม่ค้าในตลาดนัดรถไฟรัชดาจะมีความพร้อมในการ
ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ทนัที 

     

3.2 ตลาดนัดรถไฟรชัดามีสินคา้ที่ครบครนั สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูท้ี่เดินทางไปเยี่ยมชมไดท้กุดา้น  

     

3.3 ตลาดนัดรถไฟรชัดามีการจัดโซนรา้นคา้ชัดเจน ง่ายต่อการ
เดินหาซือ้ของกินของใช้ โดยตลาดมีการแบ่งโซนรา้นค้าที่
ชัดเจน 3 โซน คือ โซนสินค้าแฟชั่น โซนสินค้าแนววินเทจ 
ยอ้นยคุ และโซนอาหารการกิน 

     

3.4 ในการเดินทางไปเที่ยวที่ตลาดนัดรถไฟรชัดามีความสะดวก
ในการเดินทาง โดยสามารถเดินทางไปไดโ้ดยใชท้ัง้รถส่วนตวั 
หรอืรถโดยสารสาธารณะตา่ง ๆ  

     

4.  ด้านการใหค้วามมั่นใจ (Assurance) 
4.1 ตลาดนัดรถไฟรชัดามีกฎระเบียบในการใหบ้ริการที่รา้นคา้

ตอ้งปฏิบตัิตามอย่างชดัเจน เครง่ครดั จึงมั่นใจไดว้่าจะไดร้บั
การบรกิารที่ดีจากพ่อคา้แม่คา้ภายในตลาด 

     

4.2 ตลาดนดัรถไฟรชัดา ไม่ท าใหผ้ิดหวงั หรือเสียเวลาเดินทางไป
โดยเปล่าประโยชนเ์พราะมีรา้นคา้ รา้นอาหารและกิจกรรม
ต่าง ๆ ใหบ้ริการตามที่ประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารไวอ้ย่าง
ครบถว้น 

     

4.3 ตลาดนัดรถไฟรชัดามีการรบัประกันความปลอดภัย และมี
การระบุเง่ือนไขการรบัผิดชอบ หากเกิดความบกพร่องจาก
การให้บริการของร้านค้าภายในตลาดนัดอย่างชัดเจน 
เหมาะสม 

     

4.4 ตลาดนัด รถ ไฟ รัชดา มี สิ นค้าและอาหารมี คุณ ภาพ              
ถกูสขุลกัษณะ เกิดความมั่นใจในการซือ้สินคา้มาใช ้หรือซือ้
อาหารมารับประทาน เช่น  การได้รับป้าย Clean Food 
Good Taste ของรา้นอาหารภายในตลาดนดั เป็นตน้ 
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ส่วนที ่3 (ต่อ) 

ล า 
ดับ 

ทา่นคิดว่าตลาดนัดรถไฟรัชดามีคุณภาพการบริการใน
ประเดน็ดังต่อไปนีม้ากน้อยเพยีงใด 

ระดับคุณภาพการบริการ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
5.  ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการ (Empathy) 
5.1 ตลาดนัดรถไฟรชัดามีการปรบัปรุงสถานที่ และการตกแต่ง

สถานที่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่าง
สม ่าเสมอ 

     

5.2 ตลาดนดัรถไฟรชัดามีการปรบัปรุงรา้นคา้หรือบริการใหม่ ๆ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความนิยมของลกูคา้
ในขณะนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ือง  

     

5.3 ตลาดนัดรถไฟรชัดามีการขยายสาขาสู่แหล่งชุมชนต่าง ๆ 
เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านความเข้าถึงง่ายของ
ลูกคา้ในเขตพืน้ที่ต่าง ๆ โดยปัจจุบันเปิดใหบ้ริการ 3 สาขา 
คือ ศรนีครนิทร ์รชัดา และเกษตรนวมินทร ์

     

5.4 ตลาดนัดรถไฟรชัดามีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เพื่อใหเ้ป็นขอ้มูลส าหรบัลูกคา้ในการตดัสินใจก่อนเดินทาง
มาท่องเที่ยวที่ตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการและ
พฤติ ก รรมการเปิ ด รับ ข่ าวสารขอ งลูกค้า  เช่ น  ก าร
ประชาสัมพัน ธ์ผ่ านสื่ อออน ไลน์อย่ างต่ อ เน่ื อ ง เช่ น 
www.facebook.com/taradrodfi/ เป็นตน้ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.facebook.com/taradrodfi/
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ตอนที ่4  แบบสอบถามความภกัดทีีมี่ต่อการใช้บริการทีต่ลาดนัดรถไฟรัชดา  
ค าชีแ้จง กรุณาเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการใช้

บรกิารที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา  

ล า 
ดับ 

ความภกัดทีีมี่ต่อการใช้บริการ 
ทีต่ลาดนัดรถไฟรัชดา 

ระดับความภกัด ี
มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที่สดุ 

5 4 3 2 1 
1 เม่ือตอ้งการไปเดินเลือกซือ้สินคา้ หรอือาหาร ท่าน

มกัจะนกึถึงตลาดนดัรถไฟรชัดาเป็นแห่งแรก 

     

2 ท่านมีความผกูพนักบัตลาดนดัรถไฟรชัดา และมี
ความตัง้ใจท่ีจะมาใชบ้รกิารต่าง ๆ ที่ตลาดนดั
รถไฟรชัดาอยา่งตอ่เนื่องในอนาคต 

     

3 ท่านไม่ลงัเลท่ีจะมาเดินเลือกซือ้สินคา้ หรอือาหาร
ที่ตลาดนดัรถไฟรชัดา ถึงแมว้า่จะมีตลาดนดัท่ีอื่น 
ๆ ที่เปิดใหม่ หรือมีความน่าสนใจกวา่ก็ตาม 

     

4 ท่านมีการติดตามข่าวสารเก่ียวกบัตลาดนดัรถไฟ
รชัดา เช่น 
https://www.facebook.com/taradrodfi/ 
อย่างตอ่เนื่อง 

     

5 เม่ือมีโอกาส ท่านจะแนะน าใหค้นที่รูจ้กัมา
ท่องเที่ยวท่ีตลาดนดัรถไฟรชัดาอย่างแนน่อน 

     

 

ขอขอบคุณทกุทา่นทีใ่หค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

https://www.facebook.com/taradrodfi/
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวทสวรรณ ตนัเจรญิ 
วัน เดอืน ปี เกิด 7 พฤษภาคม 2533 
สถานทีเ่กิด จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
วุฒกิารศึกษา ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี คณะศิลปศาสตร ์หลกัสตูรศิลปศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บา้นเลขที่ 23/3 ถ.เปรมประชา ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
ผลงานตพีมิพ ์ - 
รางวลัทีไ่ด้รับ -   
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