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บทคัดย่อ 
การค้นคว้าอิสระเรื่อง คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของ

ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีปัจจัยท่ีศึกษาคือ (1) ด้านการรับรู้ตอ่ความต้องการของผู้บริโภค (2) 

ด้านการตอบสนองต่อการให้บริการแก่ผู้บรโิภค (3) ด้านการให้ความเช่ือม่ันต่อผู้บริโภค โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 349 คน 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงตวัแปรคุณภาพการบรกิารท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดด้ีท่ีสุดคือ ด้านการรับรู้ต่อความต้องการของผู้บริโภค 

ด้านการให้ความเช่ือม่ันต่อผู้บริโภค ด้านการตอบสนองต่อการให้บรกิารแก่ผู้บริโภค ตามลำดับ และผลการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ดา้นต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการรับรู้ต่อความต้องการของผู้บริโภค ด้านการให้

ความเช่ือม่ันต่อผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงตรงตามสมมติฐาน และด้านการตอบสนองต่อการให้บริการแก่ผู้บริโภค ไม่มี

ความสัมพันธ์กับการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ตรงตามสมมติฐาน 

และสามารถอธิบายความผันแปรของคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอรข์องผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ประมาณร้อยละ 56.3 
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ABSTRACT 
The studies for service quality that influencing to the furniture purchase decisions of consumer in 

Bangkok that the objective are to studies the service quality that influencing to the furniture purchase 

decisions of consumer in Bangkok. By the study factors are (1) consumer demand recognition (2) provide 

service feedback (3) service provider reliability creation by using questionnaires as a tool for data 

collection, a sample of 349 consumers in Bangkok. The statistics used for data analysis were percentage, 

mean, standard deviation, correlation coefficient analysis, and multiple regression analysis 

 The research was found that, the service quality that influencing to the furniture purchase decisions 

of consumer in Bangkok in overall term was found that to highest level which the variables of service quality 

that influenced to the furniture purchase decisions of consumer in Bangkok the best were the consumer 

demand recognition, service provider reliability creation and the provide service feedback, respectively. 

And the multiple regression results showed that various aspects including the consumer demand recognition, 

the service provider reliability creation be relations with the furniture purchase decisions of consumer in 

Bangkok accurately followed the hypothesis, and the provide service feedback not be relations with the 

furniture purchase decisions of consumer in Bangkok which non-accurately followed the hypothesis, 

defined. Consequently. Able explained the variation for service qualities that influenced to the furniture 

purchase decisions of consumer in Bangkok equal to 56.3% 

 

บทนำ 
ในปัจจุบันปัจจัยสำคัญท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นั้น มีอยู่ส่ีปัจจัยด้วยกัน ได้แก่อาหาร ยา

รักษาโรค เครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัย ในส่วนของที่อยู่อาศัย นอกจากมีไว้เพื่อช่วยปกป้องมนุษย์จากภัย

อันตรายต่าง ๆ แล้วยังเป็นท่ีพักพิงของมนุษย์ท้ังทางกายและทางใจ เป็นท่ีท่ีเหมาะแก่การอยู่อาศัย จึงต้องมี

โครงสร้างท่ีม่ันคงแข็งแรงปลอดภัย มีความพร้อมในแง่ของประโยชน์ ใช้สอย มีความเหมาะสมกับรูปแบบ

การดำเนินชีวิต ท้ังยังต้องมีความสวยงามตรงตามรสนิยมของผู้อยู่อาศัยอีกด้วยองค์ประกอบสำคัญท่ีจะทำให้

ท่ีอยู่อาศัยมีความสมบูรณ์แบบและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัย ได้ก็คือเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ท่ีดี

ต้องมีความแข็งแรงทนทาน ตอบโจทย์ด้านการใช้งาน และยังต้องมีรูปแบบท่ีตรงตามความต้องการผู้บริโภค 

แต่ก่อนที่เฟอร์นิเจอร์สักชิ้นจะออกสู่ตลาดให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรตามความต้องการได้นั้น จะต้องผ่าน

ขั้นตอนที่สำคัญหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกวัสดุที่เหมาะสมหรือการออกแบบให้สอดคล้องตาม

ลักษณะการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ซ่ึงมักคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้งานเป็นหลักศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ

และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน (2562) จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่ได้กล่าวมา

ข้างต้นนั ้น ผู ้วิจัยจึงตลาดอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์นั ้นยังคงเป็นตลาดที่เติบโตขึ ้นเรื ่อย ๆ ทั้งตลาด

เฟอร์นิเจอร์ในระดับบน และตลาดเฟอร์นิเจอร์ในระดับล่าง อย่างไรก็ตามเฟอร์นิเจอร์ส่วนเป็นสิ่งสำคัญ

อย่างนึงในท่ีพักอาศัย ซ่ึงยังอยู่ในสินค้าท่ีมีความต้องการซ้ือ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น ทำให้ผู้วิจัย

ได้มีความสนใจทำการศึกษาคุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้บริโภคจัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีแนวโน้มสนใจในคุณภาพการบริการและการมีอำนาจในการ

ตัดสินใจซื ้อ เพื ่อที ่ผลวิจัยดังกล่าว จะสามารถตอบคำถามของผู้วิจัยได้และผลการวิจัยจะสามารถเป็น

ประโยชน์สำหรับผู้ท่ีสนใจในอนาคตต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาคณุภาพการบรกิารท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลด้านการรับรู้ต่อความต้องการของผู้บรโิภคท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลด้านการตอบสนองต่อการให้บรกิารแก่ผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลด้านการให้ความเช่ือม่ันต่อผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอรข์อง

ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ด้านการรับรู้ต่อความต้องการของผู้บริโภคส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของ

ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ด้านการตอบสนองต่อการให้บริการแก่ผู้บริโภคส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของ

ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ด้านการให้ความเช่ือม่ันต่อผู้บริโภคส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัย เรื่อง คุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจัยดังนี ้

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

มุ่งศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยมีตัวแปรในการศึกษาดังนี ้ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ต่อความต้องการของผู้บริโภค ด้าน

การตอบสนองต่อการให้บริการแก่ผู้บริโภค ด้านการให้ความเช่ือม่ันต่อผู้บริโภค ตัวแปรตาม คือ คุณภาพการ

บริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านการ

ตระหนักถึงข้อมูล ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการพิจารณาทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรม

หลังการซ้ือ 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจำนวน

ประชากรท่ีแน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการคำนวณแบบไม่ทราบจำนวนประชากรท่ีแน่นอน โดยคำนวณท่ีระดับ

ความเช่ือม่ันร้อยละ 95 สัดส่วนของประชากรท่ีต้องการสุ่ม เท่ากับ 0.05 ได้ขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 384 คน 

ซ่ึงผู้วิจัยขอกำหนดใช้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมก 400 คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลมากขึ้นและสะดวกในการประมวลผล 

ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิจัยครั้งน้ีจะทำการวิจัย ต้ังแต่เดือน กันยายน - ตุลาคม 2562 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. ผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์  นำความรู้จากผลการศึกษาในเรื่องคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค มาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพการบริการเพื่อเป็นการ

สร้างประสบการณ์ท่ีดีน่าประทับใจให้กับลูกค้า 
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 2. ผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ นำความรู้จากผลการศึกษาในเรื่องคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ด้านการรับรู้ต่อความต้องการของผู้บริโภค ด้านการตอบสนองต่อ

การให้บริการแก่ผู้บริโภค และ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์

ของผู้มาใช้บริการ มาใช้เป็นแนวทางในการให้บริการในเรื่องของการสร้างความประทับใจและสร้างความ

น่าเช่ือถือและไว้วางใจให้กับผู้บริโภค 

 3. ผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ นำความรู้จากผลการศึกษาในเรื่องคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู ้บริโภค ด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการ

ประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซ้ือ ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ เพ่ือนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางการ

ดำเนินธุรกิจต่อองค์กรและผู้บริโภค ประยุกต์ในการวางแผน 

 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย เรื่อง คณุภาพการบรกิารท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอรข์องผู้บริโภค ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

(Independent Variables)      (Dependent Variables) 

 

 

 

 

          

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพการบรกิารท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของ

ผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 มี 5ด้านประกอบด้วย 

1. ด้านการตระหนกัถึงปัญหา 

2. ด้านการแสวงหาข้อมูล 

3. ด้านการประเมินทางเลือก 

4. ด้านการตัดสินใจซ้ือ 

5. ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

 
 

ด้านการรับรู้ต่อความ

ต้องการของผู้บริโภค 

 

ด้านการตอบสนองต่อการ

ให้บริการแก่ผู้บริโภค 

 

ด้านการให้ความเช่ือม่ันต่อ

ผู้บริโภค  
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Parasuraman, Ziethaml & Berry (1985) อ้างใน พรประภา ไชยอนุกูล (2557) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพ

การให้บริการเป็นการให้บริการที่มากกว่าหรือตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการซึ่งเป็นเรื่องของการ

ประเมิน หรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นเลิศของการบริการในลักษณะของภาพรวมในมิติของ

การรับรู้ ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการกลุ่มนี้ช่วยให้เห็นว่าการประเมินคณุภาพการให้บริการตามการรบัรู้ 

ของผู้บริโภคเป็นไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีตอบริการท่ีคาดหวังและการบริการตามท่ีรับรู้

ว่ามีความสอดคล้องกันเพียงไร ข้อสรุปที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือการให้บริการที่มี คุณภาพนั้นหมายถึง 

การให้บริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ความพึง

พอใจต่อการบริการจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการทำให้เป็นไปตาม ความคาดหวังหรือการไม่เป็นไปตาม

ความคาดหวัง (confirm or disconfirm expectation) ของผู้บริโภค นั่นเอง ในเวลาต่อมา ตัวแบบและวิธีการ

ประเมินคุณภาพการให้บริการหรือ SERVQUAL  ที่ได้รับการนำมาทดสอบซ้ำจากโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์

แบบกลุ่มทั้งสิ้น 12 กลุ่มคำตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์  จำนวน 97 คำตอบได้ทำการจับกลุ่มเหลือเพียง 10 

กลุ่มท่ีแสดงถึงคุณภาพการให้บริการโดยแบบวัด SERVQUAL นี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือส่วนท่ี 1 

เป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดถึงความคาดหวัง ในบริการจากองค์การหรือหน่วยงาน และส่วนที่ 2 เป็นการวัด

การรับรู้ภายหลังจากได้รับบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว SERVQUAL สามารถแบ่งมิติได้เป็น 5 มิติหลักและ

ยังคงมีความสัมพันธ์กับมิติของคุณภาพการให้บริการท้ัง 10 ประการSERVQUAL  ท่ีทำการปรับปรุงใหม่จะ

เป็นการยุบรวมบางมิติจากเดิมให้รวมกันภายใต้ช่ือมิติใหม่ SERVQUAL ท่ีปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วย 5 มิติ

หลัก (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1990, p. 28) ประกอบไปด้วย มิติท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ

(tangibility) คือ ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อันได้แก่ สถานท่ี

บุคลากร อุปกรณ์  เครื่องมือเอกสารท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารและสัญลักษณ์  รวมท้ัง สภาพแวดล้อมท่ีทำให้

ผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับการดูแล ห่วงใย และความตั้งใจจากผู้ให้บริการบริการที่ถูกนำเสนอ ออกมาเป็น

รูปธรรมจะทำให้ผู ้รับบริการรับรู้ถึงการให้บริการนั้น ๆ  ได้ชัดเจนขึ้น มิติที ่ 2 ความเชื ่อถือไว้วางใจได้ 

(reliability) คือความสามารถในการให้บริการให้ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับบริการบริการที่ให้ทุกครั้ง

จะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการความสม่ำเสมอนี้ จะทำให้

ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการท่ีได้รับนั้นมีความน่าเช่ือถือ สามารถให้ความไว้วางใจได ้มิติท่ี 3 การตอบสนองต่อ

ลูกค้า (responsiveness) คือ ความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะให้บริการโดยสามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงทีผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย และได้รับความสะดวกจาก การใช้

บริการรวมทั้งจะต้องกระจ่ายการให้บริการไปอย่างทั ่วถึงและรวดเร็ว มิติที ่ 4 การให้ความเชื ่อม่ันต่อ

ผู้รับบริการ (assurance) คือความสามารถในการสร้างความเชื่อมั ่นให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการผู ้ให้บริการ

จะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการและตอบเเสนองความต้องการของ ผู้รับบริการ

ด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทที่ดี ใช้การติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและให้ความมั ่นใจว่า

ผู้รับบริการจะได้รับบริการท่ีดีท่ีสุด มิติท่ี 5 การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ(empathy) คือ ความสามารถในการ

ดูแลและเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการตามความต้องการท่ีแตกต่าง ของผู้รับบริการแต่ละคน 

 ชิฟฟ์แมน และคานุค (2000 อ้างถึงใน อาภัสรา โสวะภาพ, 2560) กระบวนการตัดสินใจซ้ือ หมายถึง 

ขึ้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรมผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

กับขบวนการตัดสินใจท้ังด้านจิตใจ และพฤตกิรรมทางกายภาพ ซ่ึงเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ณีรนุช ผดาเวช (2558) ไดศึ้กษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์

ภายในบ้านของผู้บริโภคในอำเภอหัวหิน กรรีศึกษา ร้านบ๊ิกเคี้ยงเฟอร์นิเจอร์ อำเภอหัวหิน จังหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ ผลการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดตอ่การตัดสินใจเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน

ของผู้บริโภคใน อำเภอหัวหิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมากท่ีสุดคือ ด้านช่องทางการจดัจำหน่าย 

รองลงมา คือ ด้านกระบวนการด้านบุคลากร ด้านกายภาพและการนำเสนอด้านผลิตภณัฑ์  ด้านราคา และ

ด้าน การส่งเสริมการตลาด พฤตกิรรมผู้บริโภค ประเภทสินค้าท่ีซ้ือ วัตถุประสงค์ในการซ้ือ ผู้มีส่วนรว่มใน

การตัดสินใจ ซ้ือ ช่วงวันท่ีมาซ้ือ ช่วงเวลาท่ีมาซ้ือ มีการเปรียบเทียบราคาก่อนซ้ือ จำนวนเงินท่ีใช้ในการซ้ือ

ต่อครั้ง มีความสัมพันธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านของผู้บริโภคในอำเภอหัวหิน 

กรณีศึกษา ร้านบ๊ิกเคี้ยงเฟอร์นิเจอร์  อย่างมีนยัสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การเปรยีบเทียบส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์  ภายในบ้านของผู้บริโภคในอำเภอหัวหิน กรณีศึกษา

ร้านบ๊ิกเคีย้งเฟอร์นิเจอร์  พบว่า ลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ และรายไดต้่อเดือนต่างกันมีความคดิเห็นโดยรวมไม่

แตกต่างกัน ส่วนลูกค้าท่ีมีสถานภาพ และระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ปิยะนันท์ สุคันธปรีย์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิลใน

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้ปารต์ิเกิล

ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือ คือ

เตียง ลักษณะการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้ปารต์ิเกิล คือซ้ือเป็นช้ิน จำนวนครั้งในการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิล ใน

ระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมา คือ 2 ครั้ง และการใช้ระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิล คือ

ตัดสินใจซ้ือทันที โดยโอกาสในการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้ปารต์เิกิล คือซ้ือเม่ือจัดบ้านใหม่/จัดห้องใหม่ และช่วง

เดือนท่ีมักจะเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิล คือปลายเดือน ช่วงวันท่ีมักจะเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิล 

คือหยุดสุดสัปดาห์ ส่วนผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิลของมากท่ีสุด คือตนเอง โดย

มีวัตถุประสงค์ในการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิล คือซ้ือเพ่ือใช้สอย ในท่ีพักอาศัยและเหตุผลท่ีทำให้ตัดสินใจ

ซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิล คือราคาเหมาะสมกับ คุณภาพ  

อรุชช์ ไร่นากิจ (2558) ไดศึ้กษาเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์จากชุมชนประชาคม

ประชานฤมิตรเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านต่าง ๆ ในการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์  จากชุมชน ประชาคมประชานฤมิตรเขตบางซ่ือกรุงเทพมหานครพบว่า โดย

ภาพรวมผู้บริโภคมีการตดัสินใจ เลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์  อยู่ในระดับ มากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า 

อันดับแรก คือด้านบุคลากร รองลงมา ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการบรกิารด้านสถานท่ี

ด้านราคา และอันดับสุดท้ายคือ ด้านการส่งเสริมการขาย 

ชนินทร เลิศรัตประภากร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บรกิารท่ีส่งผลต่อ

ความภกัดีในตราสินค้า ของ อินเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ผลจากการศึกษา พบว่า ผู้ให้ข้อมูล,ของอินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง

มอลล์และ เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

มีอาชีพเป็นพนักงาน/ห้าง และมีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บรกิารของอิน

เด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์และ เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงประกอบไปด้วย ด้านความน่าเช่ือถือและไว้วางใจได้ ด้านความ

รวดเร็วในการให้บริการ ด้านการรับประกันความม่ันใจ ด้านความเอาใจใส่และเข้าใจความรู้สึกของผู้บริโภค 

และด้านส่ิงท่ีสามารถสัมผัสได้ ซ่ึงผลการศึกษาวิเคราะห์สรุปได้ว่า ท้ังอินเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์และ เอส.บี. 



 7 

เฟอร์นิเจอร์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านประชากร เพศชายและหญิง

มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บรกิารท่ีไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ีย มี

ความพึงพอใจคุณภาพการบรกิารแตกต่างกัน นอกจากนี้พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบรกิารอิน

เด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์และ เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ ไม่แตกต่างกนั และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า เพศชาย 

และหญิง อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ีย มีความภกัดีในตราสินค้าท่ีแตกต่างกัน นอกจากนี้ผู้บรโิภค

มีความภกัดีในตราสินค้าของอินเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์และ เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ท่ีแตกต่างกัน ในส่วนของความ

พึงพอใจในคุณภาพการบรกิารให้บริการอย่างน้อยหนึ่งด้านส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า พบว่าความพึง

พอใจในคุณภาพบรกิารให้บรกิารด้านการรับประกนัความม่ันใจ และด้านส่ิงท่ีสามารถสัมผัสได้ ส่งผลต่อ

ความภกัดีในตราสินค้า และความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการไม่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าด้าน

ความรวดเร็วในการให้บริการ ม่ันใจ ด้านความเอาใจใส่และเข้าใจความรู้สึกของผู้บริโภค ด้านความน่าเช่ือถือ

และไว้วางใจได ้

ณัฎฐ์ดนัย ไชยวรฉตัร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมือง

เชียงใหม่ในการซ้ือเฟอร์นิเอจร์สำหรับคอนโดมิเนยีม จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปีการศึกษา ปริญญาตรีสถานภาพโสดรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท

พนักงานบริษัทเอกชน พฤติกรรมการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นมีขนาดพ้ืนท่ี

คอนโดมิเนียม 31- 60 ตรมโดยพักอาศัยอยู่เองเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์สำหรับคอนโดเป็นชุดห้องนอน (เตียง ตู้

เส้ือผ้า โต๊ะ เครื่องแป้ง) ตรายี่ห้อ  INDEX จะเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์เป็นช้ินโดยส่วนใหญ่จะซ้ือเฟอร์นิเจอร์จาก

ร้าน จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ท่ีเป็นเจ้าของตราสินค้า โดยตรงเช่น  Index Furniture Mall, Koncept Furniture, SB 

Furniture เหตุผลท่ีซ้ือเฟอร์นิเจอร์จากแหล่งจำหน่ายนั้นเพราะเดินทางสะดวกส่วนใหญ่เลือกซ้ือ เฟอร์นิเจอร์

เพ่ือตอบเเสนองการใช้งานในชีวิตประจำวนั ส่ือท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ส่วน ใหญ่ คือ

อินเตอร์เน็ต โดยตดัสินใจซ้ือด้วยตนเอง ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียท่ีซ้ือเฟอร์นิเจอร์เพ่ือตกแต่ง คอนโดมิเนียมต่ำกว่า

หรือเท่ากับ 50,000บาทชำระเงินโดยบัตรเครดิต เดบิตและปัญหาท่ีพบมาก ท่ีสุด ได้แก่ ต่อรองราคาไม่ได ้

นวพรรษ ภาษีสวัสดิ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบและกลยทุธ์การดำเนินธุรกิจจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

สำเรจ็รูปของผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอำเภอเมือง จังหวดันครปฐม ผล

จากการศึกษา พบว่า ธุรกิจจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมมีการนำแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของ  Philip Kotler  มาใช้ใน

การดำเนนิกลยุทธ์การตลาดท่ีแตกต่างกันไปจะเน้นการจำหน่ายด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ี

แตกต่างกันไปได้แก่ความทันสมัยความแข็งแรง คงทนความสะดวกในการใช้งานของลูกค้าแต่ละประเภท 

ด้านราคาขึ้นอยูก่ับวัสดุท่ีใช้ทำผลิตภณัฑ์และความยากในการผลิตสินค้า ด้านช่องทางการจำหน่ายหลายทาง 

มีการขายสินค้าหน้าร้านและส่งรูปภาพพร้อมรายละเอียดสินค้าผ่านทางแอปพลิเคช่ันบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

ด้านส่งเสริมการขาย มีบริการเสนอขายสินค้าถึงบ้านลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระสินค้าตามความสะดวก

ของลูกค้าด้านบุคลากรทางร้านจะให้ความสำคัญเกี่ยวกบับุคลากรฝ่ายขายเป็นพิเศษโดยมีการอบรมและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านลักษณะทางกายภาพมีการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานบรรยากาศร่มรืน่ดูเป็น

ธรรมชาติมีแยกหมวดหมู่ของสินค้าไว้อย่างชัดเจนมีการจัดตกแต่งหน้าร้านตามเทศกาลด้านกระบวนการ

ทำงานผู้ประกอบการจะให้ความสำคัญตั้งแต่ลูกค้าเดินเข้ามาในร้านปัญหาและอุปสรรคคือปัญหาทางด้าน

การเงินและบัญชีปัญหาคู่แข่งรายใหม่ปัญหาการเปล่ียนแปลงของบุคลากร 
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วิธีดำเนินการวิจัย  
ประชากรท่ีอยู่อาศัยทำงาน สนใจคณุภาพการบรกิารท่ีจะตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์  ท้ังนี้ผู้วิจยัไม่

ทราบจำนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงขอใช้สูตรคำนวณแบบไม่ทราบจำนวนประชากรท่ีแน่นอน 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำนวนคำถามท้ังหมด 5 ข้อได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ 

(Check-list) จำนวน 5 ข้อ แบบเลือกเพียงคำตอบเดียว (Best answer)  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบรกิารท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอรข์องผู้บริโภค ใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ด้านการรับรูต้่อความต้องการของผู้บริโภค ด้านการ

ตอบสนองต่อการให้บริการแก่ผู้บริโภค ด้านการให้ความเช่ือม่ันต่อผู้บริโภค ด้านการตระหนกัถึงปัญหา ด้าน

การแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจซ้ือ และด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

จากนั้นนำไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเที ่ยงตรงและถูกต้องของเนื ้อหาขอรับ

แบบสอบถามคืนจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำมาคำนสณค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of congruenee) นำ

แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 ชุด เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) และ

ค้นหาข้อบกพร่องของข้อคำถามท่ีใช้วัดตัวแปรดังกล่าว โดยได้นำโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ์มาใช้

ในการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (Reliability)  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเรื ่อง คุณภาพการบริการที ่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อเฟอร์นิเจอร์ของผู ้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 349 คน ผู้ศึกษาขอเสนอ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี ้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวจิัย คณุภาพการบรกิารมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจำนวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นผู้หญิง 

จำนวน 220 คน รองลงมาคือ ผู้ชาย จำนวน 129 คน ตามลำดับ ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาย ุ20 – 

29  ปี จำนวน 110 คน รองลงมาคือ 40 – 49 ปี จำนวน 92 คน 30 -39 ปี จำนวน 86 คน 50 ปีขึน้ไป จำนวน 57 

คน คดิเป็นร้อยละ 16.3 , ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 4 คน ตามลำดับ ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ ่มีการศึกษา

ระดับ ปริญญาตรี จำนวน 225 รองลงมา ต่ำกว่าปรญิญาตร ีจำนวน 76 คน, ปรญิญาโทหรือสูงกว่า จำนวน 48 

ตามลำดับ ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตวั จำนวน 133 คน 

รองลงมา พนักงงาน/ ลูกจ้างเอกชน จำนวน 126 คน , ข้าราช พนักงาน ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 47 

คน, อ่ืน ๆ จำนวน 29 คน, ว่างงาน / ไม่มีงานทำ จำนวน 14 คน ตามลำดับ ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

เงินเดือน มากกว่า 30,000 บาท จำนวน 180 คน รองลงมา 15,001 – 30,000 บาท จำนวน 124 คน ต่ำกว่า 

15,000 บาท จำนวน 31 คน, ไม่มีรายได ้จำนวน 14 คน ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริการมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นเิจอร์ของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

คุณภาพการบรกิารมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครโดย

รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการรับรู้ต่อความ
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ต้องการของผู้บริโภค ด้านการให้ความเช่ือม่ันต่อผู้บริโภค ด้านการตอบสนองต่อการให้บรกิารแก่ผู้บริโภค 

ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะห์ด้านการรับรู้ต่อความต้องการของผูบ้ริโภค 

จากผลการวิจัย คุณภาพการบริการมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้ต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความสำคญัอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ มีการรับประกันสินค้า เช่น การรับเปล่ียนสินค้า 

พนักงานมีความสุภาพ และยิ้มแย้ม ท่านมีความปลอดภัยในการใช้บรกิาร การให้บรกิารมีความจริงใจ 

พนักงานมีความรูค้วามสามารถในการตอบข้อสงสัยเรื่องสินค้า พนกังานตั้งใจให้บรกิารอย่างเต็มท่ีและใส่ใจ

รายละเอียดของลูกค้า พนักงานเข้าใจในความต้องการของลูกค้า พนกังานสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้

ตรงตามความต้องการ พนกังานให้บรกิารอย่างถูกต้องและแม่นยำ พนักงานมีการรับฟังความคดิเห็นของ

ลูกค้า พนกังานมีการแนะนำสินค้าท่ีมีโปรโมช่ันก่อนเสมอ ท่านได้รับความสะดวกสบายในการใช้บรกิาร 

พนักงานให้บรกิารได้อย่างรวดเรว็ พนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ พนกังานสามารถดูแล

ลูกค้าได้อย่างท่ัวถึง ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีมีความคดิเห็นอยู่ในระดับมาก คือ พนกังานไม่ทำกิจกรรมอ่ืน ๆ

ในขณะท่ีปฏิบัติงาน  

ผลการวิเคราะห์ด้านการตอบสนองต่อการให้บริการแก่ผูบ้ริโภค 

 จากผลการวิจัย คุณภาพการบริการมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อเฟอร์นิเจอร์ของบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านการตอบสนองต่อการให้บริการแก่ผู้บริโภค โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า ข้อที่มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด คือ พนักงานให้ข้อมูลสินค้าได้ถูกต้องและบรกิารไม่

ผิดพลาด มีการจัดสถานท่ีท่ีเป็นท่ีให้บริการมีความสวยงามและสะอาด ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก พนักงานให้คำแนะนำแก่ผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีใช้ใน

การบริการท่ีทันสมัย  ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะห์ดา้นการให้ความเชื่อม่ันต่อผู้บริโภค 

 จากผลการวิจัย คุณภาพการบริการมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อเฟอร์นิเจอร์ของผู ้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ข้อท่ีมีความสำคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด คอื มีทางเลือกในการชำระเงินท่ีหลากหลาย ส่วนข้อท่ีมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก การจัดวางและจัดตำแหน่งของสินค้ามีความเป็นระเบียบ ที่ตั้งร้าน/โชว์รูม มีความ

สะดวกสบายในการเดินทางมาใช้บริการ พนักงานมีการแต่งการเรียบร้อยน่าเช่ือถือ ความมีช่ือเสียงของร้าน/

โชว์รูม ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม 

 ด้านการตัดสินใจซ้ือโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความเห็นเห็น

อยู่ในระดับมากคือ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้าน

การตัดสินใจซ้ือ และด้านการแสวงหา ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะห์ด้านการตระหนักถึงปญัหา 

จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการตระหนกัถึงปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ท่านซ้ือเฟอร์นิเจอร์เพราะมีความจำเป็นต้องใช้ในบ้าน
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หรือท่ีพักอาศัย ท่านซ้ือเฟอร์นิเจอร์เพราะความคุ้มค่าและราคาท่ีเหมาะสม ท่านซ้ือเฟอร์นิเจอร์เพราะ

ตอบสนองการใช้งานของท่าน ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ท่านซ้ือเพ่ือทดแทน

ของเดิมท่ีชำรุด เห็นบุคคลอ่ืนใช้เฟอร์นิเจอร์ แล้วดีไซน์ทันสมัย สวยงาม ท่านจึงอยากซ้ือมาใช้งานบ้าง 

ตามลำดับ  

ผลการวิเคราะห์ด้านการแสวงหาข้อมูล 

จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการแสวงหาข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านได้ทำการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการก่อนการ

ตัดสินใจเลือกมาใช้บรกิาร ก่อนท่านซ้ือเฟอร์นิเจอร์ท่านคำนึงถึงประสบการณก์ารซ้ือเฟอร์นิเจอร์ในอดีต

จากร้านท่ีท่านเคยซ้ือมา ท่านไดร้ับรู้ข้อมูลข่าวสารเฟอร์นิเจอร์จากเว็บไซต์ออนไลน ์รับข้อมูลจากการ

โฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ ท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารจากคนรอบข้าง ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะห์ด้านการประเมินทางเลือก 

จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการประเมินทางเลือก โดยรวมอยู่ในระดับระดับ มาก  เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ คุณภาพท่ีดีของสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เฟอร์นิเจอร ์ดีไซน์และรูปทรงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก คือ ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของบรษิัท การให้บริการท่ีรวดเร็ว บุคคลรอบข้างใช้ ตามลำดับ  

ผลการวิเคราะห์ด้านการตัดสินใจซ้ือ 

จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการตัดสินใจซ้ือ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ตัดสินใจซ้ือเพราะชอบในสินค้า  ส่วนข้อท่ีระดับความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก คือ ท่านได้รับการบริการท่ีรวดเร็วในการซ้ือเฟอร์นิเจอร ์ท่านตัดสินใจซ้ือเพราะพนักงานให้

ข้อมูลสินค้าที่ครบถ้วน ตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์เพราะค่านิยมส่วนตัว ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการเพราะ

ท่านได้รับความดูและและเอาใจใส่ ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

จากผลการวิจัย พบว่า ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ โดยรวมอยู่ในระดับระดับ มาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ท่านพึงพอใจในการเลือกซ้ือ

เฟอร์นิเจอร์ด้วยตนเอง ส่วนข้อท่ีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ  หากไม่พอใจในอนาคตท่านจะไม่มา

ใช้บริการ ท่านพึงพอใจในภาพรวมของการมาการมาใช้บริการ หากไม่พอใจท่านจะไม่มีการแนะนำบุคคลอ่ืน 

ท่านจะแนะนำให้บุคคลอ่ืนมาซ้ือสินค้าหรือใช้บริการ ตามลำดับ 

 

การอภิปรายผล 
การวจิัยเรื่อง คุณภาพการบริการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา คุณภาพการบรกิารมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของ

ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการรับรูต้่อความต้องการของผู้บริโภค ด้านการตอบสนองต่อ

การให้บรกิารแก่ผู้บริโภค ด้านการให้ความเช่ือม่ันต่อผู้บริโภค ว่ามีอิทธิพลมากน้อยหรืออยู่ในระดบัใด โดย

ใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาค่าความสัมพันธ์ 

ระหว่างคณุภาพการบรกิารมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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คุณภาพการบริการมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้

ต่อความต้องการของผู้บริโภค 

 ผลการวิจัย พบว่า คณุภาพการบรกิารมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครด้านการรับรู้ต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การรับประกนั

สินค้า เช่น การรับเปล่ียนสินค้า พนักงานมีความสุภาพ และยิ้มแย้ม ท่านมีความปลอดภัยในการใช้บรกิาร 

การให้บรกิารมีความจริงใจ พนกังานมีความรู้ความสามารถในการตอบข้อสงสัยเรื่องสินค้า พนกังานตั้งใจ

ให้บริการอย่างเต็มท่ีและใส่ใจรายละเอียดของลูกค้า พนกังานเข้าใจในความต้องการของลูกค้า พนกังาน

สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ พนักงานให้บรกิารอย่างถูกต้องและแม่นยำ พนักงาน

มีการรับฟังความคดิเห็นของลูกค้า พนกังานมีการแนะนำสินค้าท่ีมีโปรโมช่ันก่อนเสมอ ท่านได้รับความ

สะดวกสบายในการใช้บรกิาร พนักงานให้บริการได้อย่างรวดเร็ว พนักงานมีความกระตือรือร้นในการ

ให้บริการ พนกังานสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างท่ัวถึง ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีมีความคดิเห็นอยู่ในระดับมาก คือ 

พนักงานไม่ทำกิจกรรมอ่ืน ๆในขณะท่ีปฏิบัติงาน  ซ่ึงสอดคล้องกับหลักแนวคิดของ (Parasuraman, 

Zeithaml & Berry, 1990, p. 28) มิติท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ(tangibility) มิติท่ี 2 ความเช่ือถือ

ไว้วางใจได้ (reliability) มิติท่ี 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) มิติท่ี 4 การให้ความเช่ือม่ันต่อ

ผู้รบับริการ (assurance) มิติท่ี 5 การรูจ้ักและเข้าใจผู้รับบริการ(empathy) 

คุณภาพการบริการมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการให้

ความเชื่อม่ันต่อผูบ้ริโภค 

ผลการวิจัยพบว่า คณุภาพการบรกิารมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านการให้ความเช่ือม่ันต่อผู้บริโภค โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ข้อท่ีมีความสำคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ มีทางเลือกในการชำระเงินท่ีหลากหลาย ส่วนข้อท่ีมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก การจัดวางและจดัตำแหน่งของสินค้ามีความเป็นระเบียบ ท่ีตั้งร้าน/โชว์รูม มีความ

สะดวกสบายในการเดนิทางมาใช้บรกิาร พนกังานมีการแตง่การเรียบร้อยน่าเช่ือถือ ความมีช่ือเสียงของร้าน/

โชว์รูม ตามลำดับ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักแนวคิดของ (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1990, p. 28) มิติท่ี 1 

ความเป็นรูปธรรมของบริการ(tangibility) กล่าวคือ ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็นถึงส่ิงอำนวยความ

สะดวกต่าง ๆ อันได้แก่ สถานท่ีบุคลากร อุปกรณ์  เครื่องมือเอกสารท่ีใช้ในการตดิต่อส่ือสารและสัญลักษณ์  

รวมท้ัง สภาพแวดล้อมท่ีทำให้ผู้รับบรกิารรู้สึกว่าได้รับการดูแล ห่วงใย และความตั้งใจจากผู้ให้บรกิารบริการ

ท่ีถูกนำเสนอ ออกมาเป็นรูปธรรมจะทำให้ผู้รับบรกิารรับรูถึ้งการให้บริการนั้น ๆ ได้ชัดเจนขึน้  

คุณภาพการบริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู ้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการ

ตอบสนองต่อการให้บริการแก่ผู้บริโภค  

 ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพการบริการมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านการตอบสนองต่อการให้บริการแก่ผู้บริโภค โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า ข้อที่มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด คือ พนักงานให้ข้อมูลสินค้าได้ถูกต้องและบรกิารไม่

ผิดพลาด มีการจัดสถานท่ีท่ีเป็นท่ีให้บริการมีความสวยงามและสะอาด ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก พนักงานให้คำแนะนำแก่ผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีใช้ใน

การบริการท่ีทันสมัย  ตามลำดับ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนินทร เลิศรัตประภากร (2559)  ผลการ



 12 

ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านประชากร เพศชายและหญิงมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท่ี

ไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ีอายุ ระดับ ในส่วนของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการให้บริการอย่างน้อยหนึ่ง

ด้านส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า พบว่าความพึงพอใจในคุณภาพบริการให้บริการด้านการรับประกัน

ความมั่นใจ และด้านสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า และความพึงพอใจตอ่คุณภาพ

การให้บริการไม่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ม่ันใจ ด้านความเอาใจใส่

และเข้าใจความรู้สึกของผู้บริโภค ด้านความน่าเช่ือถือและไว้วางใจได ้

คุณภาพการบริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการ

ตระหนักถึงปัญหา 

จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการตระหนักถึงปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ท่านซื้อเฟอร์นิเจอร์เพราะมีความจำเป็นต้องใช้ในบ้าน

หรือที่พักอาศัย ท่านซื้อเฟอร์นิเจอร์เพราะความคุ้มค่าและราคาที่เหมาะสม ท่านซื้อเฟอร์นิเจอร์เพราะ

ตอบสนองการใช้งานของท่าน ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ท่านซ้ือเพ่ือทดแทน

ของเดิมที่ชำรุด เห็นบุคคลอื่นใช้เฟอร์นิเจอร์ แล้วดีไซน์ทันสมัย สวยงาม ท่านจึงอยากซื้อมาใช้งานบ้าง 

ตามลำดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ณัฎฐ์ดนัย ไชยวรฉัตร 2559) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดท่ี

มีผลต่อผู ้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื ้อเฟอร์นิเอจร์สำหรับคอนโดมิเนียม พบว่า ผู ้ที ่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ถึงความต้องการและทราบเหตุผลในการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ คือ ซ้ือ เฟอร์นิเจอร์เพ่ือ

ตอบเเสนองการใช้งานในชีวิตประจำวัน ส่ือท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ส่วน ใหญ่ คืออินเตอร์เน็ต 

โดยจะทำการตัดสินใจซ้ือด้วยตนเอง 

คุณภาพการบริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการ

แสวงหาข้อมูล 

จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการแสวงหาข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านได้ทำการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการก่อนการ

ตัดสินใจเลือกมาใช้บริการ ก่อนท่านซื้อเฟอร์นิเจอร์ท่านคำนึงถึงประสบการณ์การซื้อเฟอร์นิเจอร์ในอดีต

จากร้านที่ท่านเคยซื้อมา ท่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเฟอร์นิเจอร์จากเว็บไซต์ออนไลน์ รับข้อมูลจากการ

โฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ ท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารจากคนรอบข้าง ตามลำดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

นวพรรษ ภาษีสวัสดิ์ 2560 ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป

ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า ในการ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร รายละเอียด เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์นั้นผ่านทางแอปพลิเคช่ันบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

คุณภาพการบริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู ้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการ

ประเมินทางเลือก 

จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการประเมินทางเลือก โดยรวมอยู่ในระดับระดับ มาก  เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ คุณภาพที่ดีของสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เฟอร์นิเจอร ์ดีไซน์และรูปทรงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ตามลำดับ ส่วนข้อที่ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก คือ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท การให้บริการที ่รวดเร็ว บุคคลรอบข้างใช้ ตามลำดับ ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ณีรนุช ผดาเวช 2558) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจ

เลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านของผู้บริโภคในอำเภอหัวหิน กรรีศึกษา ร้านบ๊ิกเคี้ยงเฟอร์นิเจอร์ อำเภอหัว

หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซ้ือ ช่วงวันท่ีมาซ้ือ ช่วงเวลาท่ีมาซ้ือ มีการ
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เปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ จำนวนเงินที ่ใช้ในการซื ้อต่อครั ้ง มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านของผู้บริโภคในอำเภอหัวหิน กรณีศึกษา ร้านบ๊ิกเคี้ยงเฟอร์นิเจอร ์

คุณภาพการบริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านการ

ตัดสินใจซ้ือ  

จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการตัดสินใจซ้ือ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ตัดสินใจซ้ือเพราะชอบในสินค้า  ส่วนข้อท่ีระดับความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก คือ ท่านได้รับการบริการท่ีรวดเร็วในการซ้ือเฟอร์นิเจอร ์ท่านตัดสินใจซ้ือเพราะพนักงานให้

ข้อมูลสินค้าที่ครบถ้วน ตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์เพราะค่านิยมส่วนตัว ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการเพราะ

ท่านได้รับความดูและและเอาใจใส่ ตามลำดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปิยะนันท์ สุคันธปรีย์ 2558) ได้

ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ประเภทของ

เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือ คือเตียง ลักษณะการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิล 

คือซ้ือเป็นช้ิน ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิล คือตัดสินใจซ้ือทันที โดยโอกาสในการ

ซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิล คือซ้ือเม่ือจัดบ้านใหม่/จัดห้องใหม่ 

คุณภาพการบริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู ้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน

พฤติกรรมหลังการซ้ือ  

จากผลการวิจัย พบว่า ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยรวมอยู่ในระดับ

ระดับ มากเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ท่านพึงพอใจในการ

เลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ด้วยตนเอง ส่วนข้อท่ีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ  หากไม่พอใจในอนาคตท่าน

จะไม่มาใช้บริการ ท่านพึงพอใจในภาพรวมของการมาการมาใช้บริการ หากไม่พอใจท่านจะไม่มีการแนะนำ

บุคคลอื่น ท่านจะแนะนำให้บุคคลอื่นมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ณัฎฐ์ดนัย ไชยวรฉัตร (2559)  ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นมีขนาดพื้นที่คอนโดมิเนียม 31- 60 ตรม

โดยพกอาศัยอยู่เองเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์สำหรับคอนโดเป็นชุดห้องนอน (เตียง ตูเส้ือผ้า โต๊ะ เครื่องแป้ง) ตรา

ยี่ห้อ  INDEX เหตุผลท่ีซ้ือเฟอร์นิเจอร์จากแหล่งจำหน่ายนั้นเพราะพอใจในสินค้า และเดินทางสะดวก  

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ด้านการตอบสนองต่อการให้บรกิารแก่ผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ ผู้ประกอบธุรกิจ ควรมีการรับประกนัสินค้า เช่นการรับเปล่ียนและรับเคลมสินค้า โดย

อาจจะรับเปล่ียนในกรณีท่ีลูกค้าซ้ือไปแล้วไม่ตรงกับการใช้งาน 

2. ด้านการตอบสนองต่อการให้บริการแก่ผู้บริโภค โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ ผู้ประกอบธุรกิจ ควรคำนึงถึงการจัดสถานท่ีท่ีให้บริการมีความสวยงามและอาด เช่น 

การจัดวางตำแหน่งของสินค้าต้องไม่ขวางทางเดิน 

3. ด้านการให้ความเช่ือม่ันต่อผู้บริโภค โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ ผู้ประกอบธุรกิจ ควรจะมีทางเลือกในการชำระเงินท่ีหลากหลายช่องทาง เช่น การชำระ

ด้วยเงินสด บัตรเครดติและเดบิต และการโอนเงินผ่านบัญชีต่าง ๆ 

4. ด้านการตระหนักถึงปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
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ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ ผู้ประกอบธุรกิจ ควรมีการสำรวจว่าตอนนี้ผู้บริโภคเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์เพราะมีความ

จำเป็นต้องใช้ในบ้านหรือท่ีพักอาศัย มากหรือน้อยแค่ไหน เช่น ปัจจุบัน ผู้บริโภค มีการซ้ือบ้านและท่ีพัก

อาศัยบ่อยแค่ไหน 

5. ด้านการแสวงหาข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ ผู้ประกอบธุรกิจ ควรมีการแจ้งข้อมูลและรายละเอียดสินค้า เพ่ือให้ผู้บริโภคนั้นไม่ต้อง

หาข้อมูลเพ่ิมเติมก่อนการตัดสินใจมาใช้บริการ เนการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค 

6. ด้านการประเมินทางเลือก โดยรวมอยู่ในระดับระดับมาก 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ ผู้ประกอบธุรกิจ ควรพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ดีและมีประสิทธิภาพอยู่สม่ำเสมอ 

7. ด้านการตัดสินใจซ้ือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

สิ่งที่ควรปรับปรุงคือ ผู้ประกอบธุรกิจ ควรจะสร้างความแตกต่างของสินค้าของตนเอง เพื่อให้ผู้บรโิภคช่ืน

ชอบในสินค้า 

8. ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ โดยรวมอยู่ในระดับระดับมาก 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงการท่ีผู้บริโภคมาเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ด้วย

ตนเอง โดยให้ความเอาใจใส่ดูแล แนะนำสินค้าเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างทางเลือกในการ

ตัดสินใจซ้ือ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
การวจิัยเรื่อง คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นการมองในมุมของด้านท่ีมีผลเพียง 3 ด้าน เท่านั้น ซ่ึงยังมีด้านอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจอีกมาก 

ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะสำหรับการวจิัยครั้งต่อไปดังนี ้

 1. การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตระยะเวลาแค่ช่วง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

เท่านั้น หากเม่ือวันเวลาผ่านไปอาจทำให้เกิดด้านใหม่ ๆ ท่ีมีผลขึ้นเพ่ิมเติมด้านท่ีผู้วิจัยเลือกมานี้อาจไม่ใช่ด้าน

ท่ีมีผลในอนาคจก็เป็นได ้

 2. การวิจัยในครั้งนี้กำหนดมุมของด้านท่ีมีผลเพียง 3 ด้าน เท่านัน้ คือ ด้านการรับรู้ต่อความต้องการ

ของผู้บริโภค ด้านการตอบสนองต่อการให้บริการแก่ผู้บริโภค ด้านการให้ความเช่ือม่ันต่อผู้บริโภค ซ่ึงอาจมี

ด้านอ่ืนท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือได้อีกเช่นกัน อย่างเช่น ส่วนประสมทางการตลาด 

 

เอกสารอ้างอิง 
ชนินทร เลิศรัตประภากร. (2559). การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บรกิารท่ีส่งผลต่อความภกัดีใน 

ตราสินค้า ของ อินเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ และ เอส.บี. เฟอร์นิเจอร.์ การค้นคว้าอิสระ ปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณทิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

ณัฎฐ์ดนัย ไชยวรฉตัร. (2559). ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ 

ในการซ้ือเฟอร์นิเอจร์สำหรับคอนโดมิเนียม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบัณฑิตวิยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ณีรนุช ผดาเวช. (2558). ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ภายใน 



 15 

บ้านของผู้บริโภคในอำเภอหัวหิน กรรีศึกษา ร้านบ๊ิกเคี้ยงเฟอร์นิเจอร์อำเภอหัวหิน จังหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์. ภาคนพินธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด์. 

นวพรรษ ภาษีสวัสดิ์. (2560).  รูปแบบและกลยุทธ์การดำเนินธุรกจิจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป 

ของผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. บัณ

ทิตวิทยาลัย มหาลัยศิลปากร สาขาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ปิยะนันท์ สุคันธปรีย์. (2558). พฤตกิรรมผู้บริโภคในการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิลในอำเภอ 

เมืองเชียงใหม่. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

พรประภา ไชยอนกุูล. (2557). คุณภาพการให้บรกิารของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อความพึง 

พอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในอำเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี. การคน้คว้าอิสระ บริหารธุรกจิ

มหาบัณทิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

อรุชช์ ไร่นากิจ. (2558). ปัจจัยในการตดัสินใจเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์จากชุมชนประชาคม ประชานฤมิตรเขต 

บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร. สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ศูนย์วิจัยเศรษฐกจิ ธุรกจิและเศรษฐกจิฐานราก ธนาคารออมสิน. (2562). อุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ ปี  2562. 

สืบค้นเม่ือ วันท่ี 5 ตุลาคม 2562  จากhttps://www.gsb.or.th/getattachment/b439f018-d8c1-4db2-

b75c-bc0423993af8/furniture_61_62.aspx 

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2003). Customer Behavior. (5th ed.). NJ: Upper Saddle River. 

 

 
 


