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บทคัดย่อ 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการบริการร้านสปอร์ตพลัสมี

วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพการบริการของร้านสปอร์ตพลสั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นลูกคา้ท่ีใช้บริการซ้ือสินคา้ร้านปอร์ตพลสั โดยเลือกจากช่องทาง 2 

ช่องทาง คือ ติดต่อเลือกซ้ือหน้าร้านและช่องทาง Online จ  านวนทั้งหมด 400 คน โดยใช้สูตรค านวณของ 

Taro Yamane  ค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5 % การวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ 

Independent Sample T-Test และ ค่าสถิติ F-Test (ANOVA)  

 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนของ

ผูใ้ช้บริการร้านสปอร์ตพลสัท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริการไม่แตกต่างกนั ท่ีระดับ

นยัส าคญั 0.05 
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1.  บทน า 

กระแสการรักสุขภาพ ซ่ึงเป็นเทรนด์ท่ีเกิดข้ึนทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้ความสนใจใน
การออกก าลงักายและเล่นกีฬามีแนวโน้มเพิ่มข้ึน จากผลการส ารวจพฤติกรรมของประชาชนช่วงไวรัสโค
วิด-19 (สวนดุสิตโพล ออนไลน์,2563) สะทอ้นให้เห็นวา่คนไทยมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพเปล่ียนแปลงไป 
โดยพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปในทิศทาง    “มากข้ึน” ถือเป็นเทรนด์ยอดฮิตของกลุ่มคนรุ่นใหม่ และกระจาย
ความนิยมเป็นวงกวา้งไปทุกช่วงวยั เห็นไดจ้ากการเลือกรับประทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ เช่น การเลือกทาน
อาหารท่ีมีไขมนัต ่า (Low Fat), การทานอาหารคลีน (Clean Food) หรือท่ีคนส่วนใหญ่เรียกกนัว่า กินคลีน 
(Eat Clean, Clean Eating) คือ การทานอาหารท่ีสด สะอาด โดยเน้นการทานอาหารแบบธรรมชาติไม่ผ่าน
การปรุงแต่ง รวมถึงอาหารขยะและอาหารส าเร็จรูป ท่ีจะมีปริมาณแป้ง ผงชูรสและโซเดียมในปริมาณสูง 
และการทานอาหารคีโต (Intermittent Fasting Ketogenic) เป็นการทานอาหารท่ีเน้นทานไขมนัเพื่อช่วยลด
ไขมนัตามช่วงเวลา อาหารท่ีทานตอ้งมีแคลอร่ีมาจากไขมนัเป็นหลกั เล่ียงอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรต โดยมี
จุดประสงค์ในการบริโภคก็คือต้องการให้ตวัเองมีสุขภาพท่ีดีโดยเร่ิมมาจากการรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ เป็นการดูแลตวัเองจากภายในสู่ภายนอก ประกอบกบัการออกก าลงักายในรูปแบบต่างๆโดย
มุ่งหวงัท่ีจะมีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีหุ่นท่ีสวยงาม เพื่อให้ตวัเองมีรูปลกัษณ์ท่ีดีข้ึนเป็นการเสริมสร้างความมัน่ใจ
ในตวัเอง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากจ านวนการจดัตั้งใหม่ของธุรกิจท่ีเก่ียวกบัสถานท่ีออกกาลงักาย เช่น สปอร์ตคลบั, 
ศูนยฟิ์ตเนสและโยคะ, การเรียนเตน้ ฯลฯ ท่ีมีแนวโนม้ การจดัตั้งใหม่เพิ่มข้ึนทุกปี อีกทั้งกระแสการออก าลงั
กายดว้ยการวิ่งเป็นนิยมของคนไทย มากข้ึน โดยจะเห็นไดจ้ากจ านวนการจดังานวิ่งประเภทต่างๆ เช่น มินิ
มาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน มาราธอน ท่ีจดัข้ึนทัว่ประเทศดว้ยกระแสการออกก าลงักายและเล่นกีฬาท่ีไดรั้บ
ความนิยม มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการออกกาลงักาย เช่น ตลาดเส้ือผา้ รองเท้า และ
อุปกรณ์กีฬาต่างๆ สามารถเติบโต ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

 ร้าน SPORT PLUS ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2555 ด าเนินกิจการโดย นายเอกรัตน์ ภูษิตกาญจนา ซ่ึงรับ
กิจการต่อจากพี่สาว ซ่ึงโดยปกติร้าน SPORT PLUS เป็นร้านคา้ขายเส้ือผา้และอุปกรณ์กีฬาท่ีไม่มีหน้าร้าน 
เป็นห้องแถวเล็กๆ จดัสรรอุปกรณ์กีฬาและเสนอราคาตามงบประมาณท่ีแต่ละโรงเรียนต่าง ๆ ในจงัหวดั
กาญจนบุรีก าหนดให้เท่านั้น  ต่อมาปี 2562 นายเอกรัตน์ ภูษิตกาญจนา ไดเ้ล็งเห็นวา่การขายส่งอุปกรณ์กีฬา
เพียงอย่างเดียวน่าจะไม่เป็นท่ีรู้จกัมากเท่าไหร่ จึงได้น าประสบการณ์ท่ีสั่งสมในการขายอุปกรณ์กีฬาเป็น
เวลาทั้งหมด 8 ปี ไดต้ดัสินใจเปิดหนา้ร้าน ท่ีมีเน้ือท่ีประมาณ 400 ตารางวา รวมทั้งหมด 5 ห้องแถว บริเวณ
ใจกลางอ าเภอเมือง  ซ่ึงท าเลใกลต้ลาดชุกโดน ป้ายรถขนส่งสาธารณะ ร้านอาหาร ป๊ัมน ้ ามนั และโรงแรม 
เป็นท าเลท่ีมีคนสัญจรไปมาอยู่ตลอด พร้อมทั้ งเพิ่มพื้นท่ีบริเวณข้างร้านท าท่ีจอดรถเพื่อรองรับรถได้
ประมาณ 8 คนั อ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ท่ีน ารถส่วนตวัมา และยงัไดว้างแผนน าการการตลาดสมยัใหม่
เขา้มาช่วยโปรโมทร้านคา้ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ อาทิเช่น  Facebook, Instargram, Line, Shopee  
และเร่ิมเพิ่มประเภทสินคา้เก่ียวกบักีฬาให้มีตวัเลือกท่ีหลากหลาย รวมทั้งหาสินคา้ท่ีราคาท่ีจบัตอ้งไดจ้นถึง



ราคาสูง เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกคา้ใหก้วา้งข้ึน โดยแบ่งตามประเภทกีฬาทั้งหมดเพื่อใหค้รอบคลุมประเภทกีฬา
ต่าง ๆ ให้มากท่ีสุด สินคา้ท่ีเพิ่มเขา้มาก็จะเป็นประเภท รองเทา้กีฬาทางน ้ า รองเทา้วิ่ง รองเทา้แบดมินตนั 
อุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬา ถ้วยรางวลั อุปกรณ์ดนตรี เคร่ืองดนตรีต่าง ๆ ซ่ึงสินคา้ทั้งหมดทางร้านเป็นตวัแทน
น าเข้าจากแบรนด์ท่ี มี ช่ือเสียงทั้ งส้ิน อาทิเช่น Grandsport, Egosport, Pegan, Warrix, Adidas, Cadenza, 
Eureka, Flyhawk, FBT, Mikasa, Molten, Yonex, Eepro, Victory, Yamaha และแบรนด์อ่ืนๆ อีกมากมาย 
รวมถึงรับปัก สกรีน โพลีเฟล็กซ์ รับตดัชุด และท าเส้ือทีมอีกดว้ย 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาหัวขอ้ ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
บุคคลกบัคุณภาพการบริการของร้านสปอร์ตพลสั เพื่อช่วยให้ทราบถึงคุณภาพการบริการต่าง ๆ ในร้าน
สปอร์ตพลัส และสามารถน าขอ้มูลน ามาปรับใช้เป็นแนวทางในการพฒันากลยุทธ์ ในการบริการลู กค้า
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ รวมทั้งผูท่ี้ประกอบการร้านคา้ปลีกและร้านคา้ส่ง สามารถ
น าขอ้มูลดงักล่าวไปเป็นแนวทาง ในการพฒันาการบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิด
ความพึงพอใจในตวัสินคา้และคุณภาพการใชบ้ริการของร้านคา้ ท าใหลู้กคา้พอใจในการบริการ และกลบัมา
ใชบ้ริการซ ้ าอีกคร้ัง 

 
2.  วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพการบริการของร้านสปอร์ตพลัส 
จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

 

3.  สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการร้านสปอร์ตพลสัแตกต่างกนั 

 2. ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายตุ่างกนัมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการร้านสปอร์ตพลสัแตกต่างกนั 

 3. ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการร้านสปอร์ตพลสั
แตกต่างกนั 

 4. ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการร้านสปอร์ตพลสัแตกต่างกนั 

 5. ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการร้านสปอร์ตพลัส
แตกต่างกนั   

 



4.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ในการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการบริการของร้าน
สปอร์ตพลสั สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี 

1. สามารถน าผลท่ีไดรั้บเป็นแนวทางการพฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการ ให้มีประสิทธิภาพ และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการลูกคา้มากข้ึน 

2. ส าหรับนกัวิจยั นกัศึกษา หรือผูส้นใจทัว่ไปสามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาคร้ังน้ีไปเป็น
แนวทางในการศึกษาต่อไป 

 

5. ขอบเขตการวจัิย 

5.1 ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรท่ีใชว้จิยัในคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ในร้านสปอร์ตพลสั 

5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

Parasuraman & Zeithaml and Berry (1988). ได้ให้ความหมายของ คุณภาพการบริการ 
(Service Quality Satisfaction) หมายถึงเป็นการก าหนดคุณภาพของการบริการเป็นความแตกต่างระหว่าง
ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวในการให้บ ริการท่ีได้รับและการรับ รู้ถึงการบริการท่ีได้รับจริง  
(SERVQUAL) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 มิติ คือ 

 1.ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility) 

 2.ดา้นความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

 3.ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (Responsiveness) 

 4.ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) 

 5.ดา้นความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ (Empathy) 

5.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา  

ระยะเวลาในการวิจยัคร้ังน้ีใช้ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามและสรุปผล
การศึกษาระหวา่งเดือนตุลาคม 2563 ถึง พฤศจิกายน 2563  

 



6.  ระเบียบวธีิวจัิย 

6.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นลูกคา้ท่ีใชบ้ริการซ้ือสินคา้ร้านปอร์ตพลสั โดยเลือก

จากช่องทางและรูปแบบการเลือกซ้ือเส้ือผา้และอุปกรณ์กีฬา 2 รูปแบบ คือ 1. ติดต่อหน้าร้าน 2. ช่องทาง 
Online ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
สูตรค านวณของคอแครน (Cochran,1977) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วจิยัในคร้ังน้ีจ  านวน 385 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling)  

6.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าต่อการจัดการคุณภาพการให้บริการของร้าน

สปอร์ตพลสั ซ่ึงคณะผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และสอดคล้องตามวตัถุประสงค์ รวมทั้งกรอบแนวคิดท่ีก าหนดข้ึน โดยแบบสอบถามมีส่วนประกอบท่ี
สามารถแบ่งได ้3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานของผูต้อบ  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด

ท่ีมีตวัเลือกใหเ้ลือกตอบ (Check list) 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- รายได ้
- อาชีพ 

 

 

คุณภาพการให้บริการของร้านสปอร์ตพลสั 

- ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility) 
- ดา้นความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
- ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

(Responsiveness) 
- ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) 
- ดา้นความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ (Empathy) 



ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการจดัการคุณภาพการใหบ้ริการ 
 ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั โดยก าหนดให้ขอ้ค าถามท่ีมี
ความหมายเชิงปฏิฐาน (Positive) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงัน้ี ซ่ึงมีลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ซ่ึงก าหนดคะแนนไวด้งัน้ี 

ระดบั  5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด            
 ระดบั  4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก                    
      ระดบั  3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง          
    ระดบั  2  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ย                   
     ระดบั  1  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ  
 เป็นค าถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะท่ีท าให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจต่อการจดัการ
คุณภาพการให้บริการของร้านสปอร์ตพลสั โดยลกัษณะของค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open – ended) ให้
ตอบไดอ้ยา่งอิสระ 
 
7.  ผลการศึกษา 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพการบริการร้านสปอร์ตพลสั 
ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัและการอภิปรายผลดงัน้ี 

7.1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการวิจยัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 

229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.25 มีอายุอยู่ระหว่าง 21 - 30 ปี จ  านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 ระดับ
การศึกษา ส่วนใหญ่เป็นปริญญาตรี จ  านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 อาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 รายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20,001 - 
30,000 บาท จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 

7.2 ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมติฐาน 
 จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อ

เดือน ท่ีแตกต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการร้านสปอร์ตพลสัมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริการไม่แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 

 
 
 
 



8.  อภิปรายผล 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพการบริการร้านสปอร์ตพลสั 

ผูว้จิยัสามารถสรุปประเด็นส าคญัมาอภิปรายได ้ดงัน้ี 
 
8.1 จากการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของคุณภาพการบริการของร้านสปอร์ตพลสั  
ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพการบริการของร้านสปอร์ตพลสั พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility) อยูใ่น
ระดับมากท่ีสุด ด้านความไว้วางใจหรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (Responsiveness) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ 
(Assurance) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ (Empathy) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั 
ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ วชัราภรณ์ จนัทร์สุวรรณ (2555) , ลติกา จองพาณิชยเ์จริญ (2555) เร่ืองของ
ความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้บริการดา้นต่างๆของธนาคาร ซ่ึงดา้นการให้บริการพบว่า โดยภาพรวม
ลูกคา้ของแต่ละธนาคารมีความ พึงพอใจในระดบัมาก เน่ืองจากปัจจุบนัธนาคารมีขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีไม่
ยุ่งยาก ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทนัต่อเวลา ด้านการให้บริการของพนักงานพบว่า ระดบัความพึง
พอใจของลูกคา้อยู ่ในเกณฑ์มาก เพราะการพฒันาของธนาคารในปัจจุบนั ฝึกให้พนักงานพูดจาสุภาพ ยิ้ม
แยม้แจ่มใส เป็นมิตร การให้บริการกบัลูกคา้แต่ละรายมีความเท่าเทียมกนั ให้บริการดว้ยความกระตือรือร้น
และเอาใจใส่ ประเด็นดา้นสถานท่ีพบวา่ ลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นเกณฑ์ปานกลางถึงมาก เน่ืองจาก
ธนาคารมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย การตกแต่งท่ีท าการมีความทันสมัยท าให้เกิดความ
สะดวกสบายในการติดต่อ มีท่ีจอดรถเพียงพอ  ผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ทางร้านสปอร์ตพลสัมีส่ิงอ านวยความ
สะดวก ร้านมีความสะอาดเรียบร้อย พนกังานขายแต่งกายเหมาะสมพูดจาสุภาพ สินคา้ของท่ีร้านเป็นสินคา้
จากแบรนด์ชั้นน าใน ส่วนของการท างานของพนกังานสามารถหาสินคา้ท่ีตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็ว แนะน า
สินคา้ท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นประสบการณ์ท่ีดีส าหรับลูกคา้และจะกลบัมาใช้บริการร้าน
อยา่งต่อเน่ือง 
 8.2 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพการบริการร้านสปอร์ตพลสั 
จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ 

ผลการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการบริการร้านสปอร์ตพลสั สรุปวา่ เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อการใช้บริการ ไม่แตกต่างกนั 
เน่ืองจากคุณภาพการบริการของร้านสปอร์ตพลสัอยูใ่นระดบัท่ีดีมาก พนกังานใหบ้ริการใหบ้ริการดว้ยความ
รวดเร็ว และมีการเอาใจใส่ลูกคา้ จึงส่งผลให้ลูกคา้พึงพอใจในการบริการ ประกอบกบัคุณภาพสินคา้ของ
ร้านดีดว้ยจึงท าให้เป็นท่ีช่ืนชอบของผูม้าใช้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของ ดวงโกมล ณรงค์หนู (2548) 
การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผู ้ใช้บริการต่อ คุณภาพการให้บริการของส านักงานประกันสังคม : 
กรณีศึกษาส านกังานประกนัสังคมจงัหวดั ฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาวิจยัสรุปไดว้า่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 



รายได ้ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ใชบ้ริการ พบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการใหบ้ริการงานดา้น
ต่าง ๆ ของส านักงานประกนัสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า ทางร้านสปอร์ตพลสั ควร
รักษามาตรฐานการบริการ และมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีทนัสมยัมาพฒันาการบริการให้ดียิ่งข้ึน เพื่อ
รักษาฐานลูกคา้รายเดิม และเพิ่มลูกคา้รายใหม่เขา้มา 

 
9.  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพการบริการของร้าน
สปอร์ตพลสั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1. ควรศึกษาเก่ียวกบัสินคา้ท่ีลูกคา้มีความตอ้งการ เพื่อน ามาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านคา้ 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสนอสินคา้ใหต้รงต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้มากท่ีสุด  
 2. ควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการเพื่อพฒันาและรักษามาตรฐานของร้านให้
อยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุดต่อไป 
 
10.  กติติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพการบริการร้าน ฉบบัน้ี ประสบ
ความส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ดว้ยความเมตตาจากบุคคลหลาย ๆ ท่าน โดยไดรั้บความเมตตาอนุเคราะห์อยา่งดี
ยิ่งจาก ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร.ศิวนนัท์ ศิวพิทกัษ์ ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ซ่ึงไดใ้ห้ค  าปรึกษา การตรวจแกไ้ขขอ้
บกพร้องมาโดยตลอด และคณาจารย ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต ท่ีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ 
แนวคิด ทฤษฎี จนท าใหส้ารนิพนธ์ฉบบัน้ีเรียบร้อยและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอขอบพระคุณคณะผูบ้ริหาร พนกังานร้านสปอร์ตพลสั ผูท่ี้มาใชบ้ริการทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม ให้ขอ้มูล ขอ้เสนอแนะ ในการตอบแบบสอบถามดว้ยความเต็มใจ และตลอดจน
ทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการท าสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอยา่งยิ่งท่ีไดรั้บการช่วยเหลือจร
กระทัง่สารนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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