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การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโช
ห่วย) กรณีศึกษา ในตลาดไท ปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กับร้าน 7-11 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างไม่
อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling)
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้สว่ นใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน 106 คน มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีจานวน 122 คน และมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้อยู่ระหว่าง15,001 – 30,000 บาท ความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด
7Ps ผลิตภัณฑ์ ราคา กระบวนการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สถานที่ และกายภาพ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยที่ด้านผลิตภัณฑ์มีความต้องการให้สินค้าภายในร้านมีความทันสมัย กาลังเป็นที่นิยมใน
ปัจจุบัน มีสินค้าไว้คอยให้บริการที่หลากหลาย ด้านราคา ต้องการให้ราคาของสินค้าอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้เมื่อเทียบกับร้านค้าอื่นๆ และราคาของสินค้าเมื่อเทียบกับคุณภาพ หรือปริมาณที่ได้รับมี
ความเหมาะสม ในขณะที่ด้านสถานที่ต้อการร้านค้าตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนเดินทางสะดวก และมีการจัด
วางสินค้าภายในร้านเป็นหมวดหมู่ทาให้หาสินค้าได้สะดวก ด้านการส่งเสริมการตลาด ต้องการให้มี
การเปลี่ยนคืนสินค้าได้ และมีการลดแลกแจกแถม สาหรับด้านบุคคลต้องการให้มีความซื่อสัตย์ต่อ
ลูกค้าและมีการบริการที่เป็นมิตรเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดีสุภาพและเป็นกันเองกับลูกค้า ในด้าน
กระบวนการให้บริการ ต้องการกระบวนการคิดราคาและทอนเงินมีความถูกต้องครบถ้วน และ
กระบวนการในการชาระเงินมีความรวดเร็ว และด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ต้องการความมีเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน และการตกแต่งร้านสวยงาม
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ABSTRACT
This research on factors influencing on buying decision at old-fashioned retail
grocery stores: case study of Talaad Thai market in Pathumthani, aims to analyze on
factors influencing on buying decision at old-fashioned retail grocery stores and the
relationship between factors influencing on buying decision at old-fashioned retail
grocery stores as well as to compare factors influencing on buying decision at oldfashioned retail grocery stores and 7-11. This research is a quantitative research
conducted by using Non-Probability Sampling.
The results showed that the sample group responding to the questionnaires of this
research was mostly females in the quantity of 106 persons with the age ranged from 20-30
years and there were 122 samples graduated in Bachelor Degree. They also worked as
employees of private companies with income ranged from 15,001 – 30,000 baht. Their
opinions towards factors on marketing mix, 7Ps, products, price, process, promotion,
personnel, premises, and physical factors were in high level. For products, they demanded
modern, updated, various, and famous products. For price, they demanded acceptable
product price compared to other stores as well as appropriate product price compared to
quality and quantity. For premises, they demanded stores located in communities that
were convenient for transportation with display emphasizing on classification of
products for convenience. For promotion, they demanded return policy, discounts,
and premiums. For personnel, they demanded honesty towards customers as well as
friendly and polite servicing. For servicing, they demanded complete and correct
price calculation and money changing as well as rapid and accurate payment
process. For creation and presentation of physical characteristics, they demanded
traditional uniqueness of communities and attractive decoration of those grocery
stores.
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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ประสบความสาเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วยดี เนื่องด้วยได้รับ
ความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูงจากประธานกรรมการ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้คาแนะนา
ความรู้ และชี้แนะการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะ กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณารับ
เป็นที่ปรึกษาและเสียสละเวลาอันมีค่าให้การช่วยเหลือการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ช่วยควบคุมดูแล ให้
ความรู้ แนะนาเอกสารที่มีประโยชน์ต่อการทาการศึกษา ชี้แนะให้คาปรึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการ
ดาเนินการศึกษา และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดการค้นคว้า
อิสระในครั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นบรรทัดแรกในการทาการศึกษาจนถึงบรรทัดสุดท้ายกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ ผู้
ศึกษาจึงใคร่ขอกรอบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ผู้ศึกษา ขอกราบขอบพระคุณ ท่านคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
ต่างๆ และประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนให้ความช่วยเหลือที่ดี อานวยความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ที่ได้ให้คาแนะนาที่ดีในการจัดรูปแบบการเขียน การตรวจสอบ
ความเรียบร้อย และให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ในการค้นคว้าอิสระ ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุก
ท่านที่ได้สละเวลาให้ความร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถาม ในครั้งนี้
ขอบคุณเพื่อนนักศึกษา สาหรับมิตรภาพที่ดี กาลังใจ รอยยิ้ม ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะ คุณ
อาภา เจิ่งฤทธิ์ ที่ได้ให้คาแนะนา ช่วยหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ปรึกษาปัญหาและความช่วยเหลือ
ต่างๆ
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บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจยั
สถานการณ์โลกที่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทั้งด้าน
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์รวมถึงเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาให้คนในสังคม
ปัจจุบันจึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความเป็นไปในปัจจุบัน และในการดารงชีวิต
ในตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่มีการแข่งขันและเร่งรีบของคนเมืองทั่วไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน
นี้ทาให้ พื้นที่ต่าง ๆ การมีพัฒนามากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งในทางของธุรกิจ ธุรกิจที่มีความสาคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจนั้นได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ในปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกนั้นมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมหรือธุรกิจค้าปลีกแบบสมัยใหม่ แต่ในงานวิจัยครั้งนี้จะกล่าวถึงธุรกิจค้าปลีก
แบบดั้งเดิมหรือที่เรียกอีกอย่างว่า “โชห่วย”
ประเทศไทยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจการค้าปลีกของไทยอย่างมาก อาทิเช่น การเปิด
เสรีการค้า ธุรกิจและบริการการค้าปลีกของไทย โครงสร้างทางสังคม ครอบครัวที่เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมความเป็นอยู่ การดารงชีพของคนในสังคม ความต้องการและรสนิยม ตลอดจนการเมือง
ระหว่างประเทศที่ทาให้การค้าปลีกต้องเผชิญการแข่งขันในทุกรูปแบบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ทาให้
ร้านค้าปลีกดั้งเดิมขนาดเล็กในประเทศต้องยุบเลิกกิจการเป็นจานวนมาก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทา
ให้การขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติ มีการดาเนินการต่อเนื่องในรูปแบบที่เน้นการลงทุนร่วมกับ
กลุ่มนักธุรกิจในประเทศไทยจึงทาให้ธุรกิจข้ามชาติต่างๆ เป็นที่นิยมและสามารถขยายสาขาได้อย่าง
รวดเร็ว ธุรกิจรูปแบบค้าปลีกนี้เรียกว่า Modern Trade (พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์, 2551) และเมื่อ
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป วิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนตามกระแสโลกาภิวัฒน์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคเริ่มให้ความสาคัญต่อ
คุณภาพของสินค้ามากกว่าเน้นที่ปริมาณมากขึ้น การจับจ่ายซื้อของเน้นที่ความคุ้มค่าจากจานวนและ
ราคาในกลุ่มสินค้าที่เป็นสินค้าทั่วไปและยังเน้นใน การให้บริการและคุณภาพของสินค้ามากกว่าราคา
จากสาเหตุดังกล่าวทาให้ร้านค้าปลีกต้องหันมาเน้นด้านการสร้างรูปแบบการให้ บริการ และสร้าง
ความรู้สึกต่อตราสินค้า ผ่านการออกแบบตกแต่ง ร้านค้าที่โดดเด่นจูงใจ ที่นาไปสู่การเข้าไปซื้อสินค้า
การค้าปลีกดั้งเดิมหรือโชห่วยมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ร้านค้าทันสมัยที่เน้นความสะดวกและเน้นบริการ
ในหลาย ๆ ด้าน จึงทาให้จานวนร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมลดน้อยลง การดาเนินการธุรกิจค้าปลีกได้มี
การพัฒนารูปแบบการค้าที่เน้นในด้านการบริหารจัดการ ทั้งด้านเทคโนโลยี ทาให้เกิดการลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในด้านจัดส่งสินค้าลดลงส่งผลให้มีการปรับราคาและอัตรากาไร นอกจากนี้ยังมีการขยาย
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จานวนร้านค้าที่มีขนาดเหมาะสมต่อชุมชน รูปแบบการค้าปลีกสมัยใหม่มีการพัฒนามากขึ้นทาให้เกิด
การลดต้นทุนการจัดการค่าเช่าพื้นที่ และเน้นตลาดที่ใกล้ชิดกับผู้ซื้อ ทาให้ลูกค้าสะดวกในการซื้อขาย
สินค้ามากขึ้น อาจจะหมายความว่าการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ส่งผลกระทบให้กับธุรกิจ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม จึงทาให้ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมถูกมองข้ามไป เพราะการดาเนินงานของ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ เป็นการดาเนินงานแบบครอบครัว การจัดวางสินค้าไม่มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เน้นความสะดวกต่อเจ้าของร้านแต่ไม่สะดวกต่อผู้ซื้อ
จากปัญหาดังกล่าวเป็นสาเหตุทาให้รายได้ของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมหรือโชห่วย ลดลง
เนื่องจากผู้บริโภคหันไปใช้บริการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่มากขึ้นและร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมทาให้ต้อง
ปิดตัวลง ดังนั้นทางผู้ศึกษาจึงมีความสนใจต้องศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางการตลาด
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้าน
โชห่วย)ในตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ตลอดจนเปรียบเทียบปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
จากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กับร้าน 7-11 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย)
โดยใช้กรณีศึกษา ในตลาดไท ปทุมธานี
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
(ร้านโชห่วย)
1.2.2 เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย)
1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
(ร้านโชห่วย) กับร้าน 7-11
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณสาหรับการศึกษาครั้งนี้โดยเลือกใช้วิธีการสารวจด้วย
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นและได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้คือ ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กับร้าน 7-11
พื้นที่ตลาดไท ปทุมธานี ขอบเขตด้านการใช้ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบและใช้จานวน 150
คน คน ซึ่งจานวนนี้ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*power 3.1 (Buchner,
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2010) สถานที่ศึกษาที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือบริเวณพื้นที่ตลาดไท ปทุมธานี ระยะเวลาใน
การศึกษา จะเริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน 2558 ถึง เดือน เมษายน 2559
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่สนองความจาเป็นและความต้องการของมนุษย์เป็น
สิ่งที่ผู้ขายมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผลิตภัณฑ์
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ และ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้
ด้านราคา (Price) หมายถึง มูลค่าอยู่ในรูปของคุณค่าในผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) กับบริการและราคา (Price) ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้าจะซื้อ การกาหนด
ราคาการให้บริการต้องเหมาะสมกับระดับการให้บริการ และง่ายต่อการจาแนกระดับบริการที่ต่างกัน
ในที่นี้หมายถึงราคาของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กับร้าน 7-11
ด้านสถานที่ (Place) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ในการ
นาเสนอบริการ ทาให้มีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่นาเสนอ ซึง่
จะต้องพิจารณาในเรื่องของที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการนาเสนอบริการ (Channels)
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารให้
ผู้ใช้บริการ เพื่อแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม ในที่นี้หมายถึงการส่งเสริม
การตลาดของ ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กับร้าน 7-11
ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) หมายถึง บุคคลที่ใช้การคัดเลือก การ
ฝึกอบรม การชักจูง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ให้อยู่เหนือคู่แข่งขัน พนักงานที่ต้องมีความสามารถ มี
ทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม ใช้ความสามารถที่มีแก้ไขปัญหา ในที่นี้
หมายถึงพนักงานของ ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กับร้าน 7-11
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) หมายถึงการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้าง
คุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือ
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ ในที่นี้หมายถึงการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพของ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กับร้าน 7-11
ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการงานปฏิบัติในด้านการบริการ ที่
เสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างงรวดเร็ว และทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ
ในที่นี้หมายถึงกระบวนการของ ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กับ ร้าน 7-11

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
(ร้านโชห่วย) กรณีศึกษา ในตลาดไท ปทุมธานี ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ดาเนินการศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจัย มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและนาเสนอดังนี้
2.1 ธุรกิจค้าปลีก
2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ
2.4 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ธุรกิจค้าปลีก
การค้าปลีก (Retailing) หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขายสินค้าหรือ
บริการให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย โดยที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้า เพื่อนาไปใช้ส่วนตัวที่ไม่ใช่เป็นการใช้เพื่อ
ธุรกิจ (Stanton, Etzel & Walker, 1994)
รูปแบบธุรกิจค้าปลีก
ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าซึ่ง แบ่งได้ 2 ประเภทหลัก
คือ รูปแบบธุรกิจค้าปลีกที่มีรูปแบบเป็นร้านค้าและรูปแบบธุรกิจค้าปลีกที่ไม่มีร้านค้า โดยสามารถ
แบ่งรูปแบบธุรกิจค้าปลีกที่มีรูปแบบเป็นร้านค้า ได้เป็น 8 ประเภท ดังภาพที่ 2.1
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ภาพที่ 2.1: รูปแบบธุรกิจค้าปลีกที่มีรูปแบบเป็นร้านค้า

ร้านค้าเฉพาะ
อย่าง
แค็ตตาล็อกโชว์
รูม

ซุปเปอร์สโตร์

ห้างสรรพสินค้า

รูปแบบธุรกิจค้า
ปลีกที่มีรูปแบบ
เป็นร้านค้า

อ๊อฟไพรซ์รีเทล
เลอร์

ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ร้านค้าสะดวก
ซื้อ
ดิสเคานต์สโตร์

ที่มา: Stanton, W.J., Etzel, M.J., & Walker, B.J. (1994). Fundamentals of marketing.
New York: McGraw-Hill.
สาหรับด้านรูปแบบธุรกิจค้าปลีกที่ไม่มีร้านค้า นั้น เป็นรูปแบบของการค้าปลีกที่มีการ พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังภาพที่ 2.2
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ภาพที่ 2.2: รูปแบบของการค้าปลีกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การขายตรง

การตลาดทางตรง

เครื่องขาย
อัตโนมัติแบบ
หยอดเหรียญ

การซื้อบริการ

จากรูปแบบของการค้าปลีกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีด้าน
การสื่อสาร ที่ทาให้การค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้าสามารถทาได้โดยผ่านสื่อที่ทันสมัยเพื่อการเข้าถึง
ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เช่น ผ่านทางรายการสั่งซื้อทางโทรทัศน์ และการซื้อสินค้าทาง
อินเทอร์เน็ต ซึ่งกาลังได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้ (ธีรวิทย์ ฉายภมร, 2544 อ้างใน
Kotler, 1997)
เลฟวี่ และ เวทช์ ได้เสนอวิธีการแบ่งประเภทของร้านค้าปลีกโดยใช้ลักษณะความเป็น
เจ้าของ เป็นเกณฑ์สามารถ แบ่งเป็น 3 รูปแบบหลัก ดังภาพที่ 2.3
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ภาพที่ 2.3: ประเภทของร้านค้าปลีกโดยใช้ลักษณะความเป็นเจ้าของ เป็นเกณฑ์

ร้านค้าปลีก
เดี่ยวที่เป็น
อิสระ
ประเภทของ
ร้านค้าปลีก
ร้านค้าปลีก
ลูกโซ่ในรูป
บริษัท

แฟรนไซส์

ที่มา: ธีรวิทย์ ฉายภมร. (2544). ภาพลักษณ์ ความพึงพอใจ และความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธุรกิจขายปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม หรือร้านโชว์ห่วย เป็นร้านค้าที่จาหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภคที่ยัง
คงไว้ซึ่งลักษณะการจาหน่ายและบริการในรูปแบบเดิม การจัดเรียงสินค้าที่ไม่ทันสมัย ส่วนใหญ่เป็น
ร้านห้องแถวหรือใช้บางส่วนของที่อยู่อาศัยมาทาการค้า ที่มีพื้นที่ไม่มาก ลูกค้าเกือบทั้งหมดอาศัยอยู่
บริเวณใกล้เคียงกับร้านค้า การบริหารจัดการในแบบครอบครัว การใช้ทุนน้อย ไม่มีการจัดการที่เป็น
มาตรฐาน ในปัจจุบันพบว่า ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้
1. ตลาดสด / ตลาดนัด
ตลาดสด ตามเทศบัญญัติของ กทม. เรื่องตลาดเอกชน พ.ศ. 2487 และ พ.ศ.2491 หมายถึง
สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่มีทาเลเหมาะสม โดยเอกชน หรือ รัฐบาล เพื่อรวบรวมผู้ขายอาหารสด ส่วน
ตลาดนัด หมายถึง ตลาดที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง ตามวันทีได้ตกลงกันไว้ โดยยังสามารถแบ่งขนาดของ
ตลาดตามจานวนแผงขายสินค้าได้เป็น 4 กลุ่ม ดังภาพที่ 2.4
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ภาพที่ 2.4: การแบ่งขนาดของตลาดตามจานวนแผงขายสินค้า

• ตลาดที่มีขนาดแผง
มากกว่า 600 แผงขึ้นไป
เช่น ตลาดจตุจักร

• ตลาดที่มีแผงน้อยกว่า 150
แผง เช่นตลาดย่อยๆ ตาม
ชุมชน หรือหมู่บ้านจากข้อมูล
ตลาดสด

• ตลาดที่มีแผงตั้งแต่ 300
– 600 แผง เช่น ตลาด
สาโรง

ตลาดขนาด
ใหญ่มาก

ตลาดขนาด
ใหญ่

ตลาดขนาด
เล็ก

ตลาดขนาด
กลาง
• ตลาดที่มีแผงตั้งแต่ 150
– 300 แผง เช่น ตลาด
เทศบางตามจังหวัดใหญ่
ๆ ทั่วไป

2. หาบเร่ / แผงลอย
หาบเร่ / แผงลอย เป็นรูปแบบการค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่ยังมีให้เห็น ผู้ค้าปลีกจะนาสินค้าใส่
กระบะ หรือรถเข็นหรือรถปิ๊กอัพ ขายตามเส้นทางประจาโดยเฉพาะในหมู่บ้านใหม่ๆที่ไม่มีตลาดสด
รับรอง และไกลจากชุมชน มีขายทั้งเครื่องอุปโภค บริโภคและสินค้าตามเทศกาล ร้านค้าลักษณะนี้
โดยทั่วไปจะบริการชุมชนอยู่ในละแวกนั้น ประมาณ 50 –100 ครัวเรือน
3. โชวห่วย / ร้านขายของชา
โชวห่วย / ร้านชา เป็นร้านทีข่ ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยการมีหลักแหล่งที่แน่นอน เช่น
ตึกแถว , เพิงถาวร หรือการนาบางส่วนของที่อยู่อาศัยมาใช้เป็นพื้นที่ขาย และเจ้าของจะเป็น
ผู้ดาเนินการเอง ซึ่งมักจะเป็นที่อยู่อาศัยไปด้วย โดยทั่วๆ ไป ร้านชาเล็กๆ จะทาธุรกิจในพื้นที่ที่คน
น้อย ส่วนร้านโชวห่วยจะมีความเหมาะกับชุมชนที่มีความหนาแน่นปานกลาง หรือชุมชนที่สามารถ
รองรับจานวนประชาการได้ประมาณ 250 ครัวเรือน (Convenience Store และรองรับชุมชน
ประมาณ 1000- 1500 ครัวเรือน)
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4. ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง
ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง เป็นร้านค้าที่ขายสินค้าเฉพาะอย่างตามตึกแถวเช่น เสื้อผ้า ,
รองเท้า, ยา , สุรา ,สังฆภัณฑ์, ซึ่งผู้ค้ามักจะเป็นเจ้าของอาคาร หรือ เป็นผู้เช่าเอง โดยมีขนาดตั้งแต่ 1
คูหาขึ้นไป
โดยสามารถสรุปได้ว่า การค้าปลีก หมายถึง หน่วยการตลาดที่ทาหน้าที่จัดจาหน่ายสินค้าไป
ยังลูกค้า โดยตรงโดยผู้บริโภคจะซื้อไปอุปโภคบริโภค ไม่ได้นาไปผลิตขายต่อหรือแสวงหากาไร ธุรกิจ
ค้าปลีกจะมีความสาคัญต่อผู้บริโภคโดยตรง เพราะจะเป็นแหล่งรวมสินค้าทาให้สะดวกในการอุปโภค
บริโภคซื้อหา ยิ่งสินค้าบริการใดเมื่อมีคนต้องการมาก ก็จะมีการผลิตสินค้าบริการนั้นมาก
เช่นเดียวกันทาให้เกิดการผลิต การจ้างงาน คนมีงานทาจึงส่งผลในทางเศรษฐกิจและทางสังคม
โดยรวม นอกจากนี้แล้วธุรกิจค้าปลีกยังทาหน้าที่คอยจัดหาสินค้า บริการทาหน้าที่ส่งเสริมการขาย
อานวยความสะดวกแก่ลูกค้าเป็นคลังเก็บสินค้าและทาการตลาดกับชุมชน สังคมสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน
กิจการธุรกิจค้าปลีกมีการพัฒนาเปลี่ยนจากร้านค้าเล็ก ๆ มาเป็นขนาดใหญ่มีการแข่งขันสูงและมี
รูปแบบประเภทที่แตกต่างกันออกไป โดยแบ่งได้คือ แบ่งตามลักษณะหรือสายผลิตภัณฑ์ที่จัดจาหน่าย
แบ่งตามนโยบายของราคาสินค้า แบ่งตามลักษณะการดาเนิน การประกอบธุรกิจและแบ่งตามการ
ควบคุมกิจการหรือการเป็นเจ้าของ เป็นต้น จะเห็นว่าแนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกในอนาคต จะมีการ
ขยายตัวในรูปศูนย์กลางค้าขนาดใหม่ ที่ผสมผสานธุรกิจหลายประเภทเข้าด้วยกันเพื่ออานาจต่อรอง
ด้านการแข่งขัน มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ทาให้ธุรกิจค้าปลีกเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
บริการจัดการค้าปลีกได้รวดเร็วขึ้น และช่วยลดต้นทุนการดาเนินงาน
2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ความหมายและองค์ประกอบของส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)
Kotler (2000, p. 14) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไว้ว่า เป็นกลุ่มของ
เครื่องมือทางการตลาดที่องค์กรใช้ในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดกลุ่มเป้าหมาย
สอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงษ์ (2540) กล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาดว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด หมายถึง การผสานที่เข้ากันได้อย่างดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการกาหนดราคา การ
ส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายและระบบการจัดจาหน่ายซึ่งได้มีการจัดออกแบบเพื่อใช้สาหรับ
การเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ในขณะที่ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ได้กล่าวว่า เป็นตัวแปรทางการตลาดที่
ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย
เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า “ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps)
หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่
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กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเครื่องมือที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ทางการติดต่อสื่อสารของ
องค์การ”
จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่าส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง การตลาดที่
ควบคุมได้ ซึ่งเป็นกลุ่มของเครื่องมือทางการตลาดที่องค์กรใช้ร่วมกัน แล้วตอบสนองความต้องการได้
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) กล่าวว่า “ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps)
เป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจเสนอมาเพื่อตอบสนองความจาเป็นหรือ ความ
ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพอใจ ประกอบด้วย สิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุ ภัณฑ์ สี
ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการ และชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ สถานที่
บุคคลหรือความคิด (Stanton, Etzel & Walker 2001) สิ่งที่เสนอขาย อาจจะมีตัวคนหรือไม่มีตัวตน
ก็ได้ ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กร หรือบุคคล การกาหนดกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ต้องพยายามคานึงถึงปัจจัย ด้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentition)
และ (หรือ) ความแตกต่าง ทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation) และสองคือ
องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์ พื้นฐาน
รูปลักษณ์ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ฯลฯ สามคือ การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product
Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของบริษัทเพื่อแสดงสิ่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของ
ลูกค้าเป้าหมาย และสี่ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ให้เกิดผลิตภัณฑ์มีใหม่
และปรับปรุงให้ดีขึ้น (New and Improved) ซึ่งต้องนึกถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดียิ่ง และความแตกต่างสุดท้าย ห้า คือ กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์
(Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product Line)
คุณสมบัติที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ สามารถพิจารณาได้ดังตารางที่ 2.1

11

ตารางที่ 2.1: คุณสมบัติที่สาคัญของผลิตภัณฑ์
ที่
1.

รายการ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
(Product Quality)

2.

ลักษณะทางกายภายของ
สินค้า (Physical
Characteristics of
Goods)
ราคา (Price)

3.

4.

5.

รายละเอียด
เป็นการวัดการทางานและวัดความคงทนของ ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์
ในการวัดคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพ
ที่เหนือกว่าคู่แข่ง ถ้าสินค้าคุณภาพต่าผู้ซื้อจะไม่ซื้อีก ถ้าสินค้า
คุณภาพสูงเกินอานาจซื้อของผู้บริโภคสินค้าก็ขายไม่ได้ นักการ
ตลาดต้องพิจารณาว่าสินค้าควรมีคุณภาพระดับใดบ้างและ
ต้นทุนเท่าใดจึงจะเป็นที่พอใจของ ผู้บริโภค รวมทั้งคุณภาพ
สม่าเสมอมาตรฐานเพื่อที่จะสร้างการยอมรับ
เป็นลักษณะที่ลูกค้ามองเห็นได้ และรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เช่น รูปร่าง ลักษณะ
รูปแบบ การบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

เป็นจานวนเงินที่เป็นมูลค่าที่ผู้บริโภคยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับ
สิ่งที่จะได้รับจากสินค้าหรือบริการ การตัดสินในด้านราคาไม่
จาเป็นต้องเป็นราคาสูงหรือต่าแต่เป็นราคาที่ผู้บริโภคเกิดการ
รับรู้ในคุณค่า (Perceived Value)
ชื่อเสียงของผู้ขายหรือตรา ชื่อ คา สัญลักษณ์ การออกแบบหรือ ส่วนประสมของสิ่ง
สินค้า (Brand)
ดังกล่าว ระบุถึงสินค้าและบริการของผู้ขายหรือกลุ่มของผู้ขาย
ที่บ่งบอกถึงลักษณะที่แตกต่างกัน
บรรจุภัณฑ์ (Packaging) การออกแบบ และการผลิตสิ่ง บรรจุ หรือสิ่งห่อหุ้มผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ให้เกิดการรับรู้1คือการมองเห็นสินค้า เมื่อ
ผู้บริโภคเกิดการยอมรับในบรรจุภัณฑ์ก็จะนาไปสู่การจูงใจให้
เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จึงต้องมี ความโดดเด่น
โดยอาจแสดงถึงตาแหน่งผลิตภัณฑ์สินค้านั้นให้ชัดเจน
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): คุณสมบัติที่สาคัญของผลิตภัณฑ์
ที่
6.

รายการ
การออกแบบ (Design)

7.

การรับประกัน
(warranty)

8.

สีของผลิตภัณฑ์ (Color)

9.

การให้บริการ (Serving)

10. วัตถุดิบ (Raw Material)
หรือวัสดุที่ใช้ในการผลิต
(Material)
11. ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์
(Product Safety)
และภาระจากผลิตภัณฑ์
(Product Liability)

รายละเอียด
เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ ลักษณะ การบรรจุหีบห่อ ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
ดังนั้นผู้ผลิตที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการ ออกแบบจึงต้องศึกษา
ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อออกแบบสินค้าให้ตรงกับความ
ต้องการของ ผู้บริโภค
เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการแข่งขัน โดยเฉพาะสินค้าที่มีราคา
สูง เพราะเป็นการลดความเสี่ยงจากการซื้อสินค้าของลูกค้าและ
รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่น ฉะนั้น ผู้ผลิตหรือคนกลางอาจ
เสนอการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยคาพูด
โดยทั่วไปการรับประกันจะระบุเป็นประเด็นสาคัญ 3 ประเด็น
คือ การรับประกันต้องให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ การรับประกันจะต้อง
ให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าก่อนการซื้อ และการรับประกัน
เป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการซื้อ เป็นสื่อด้านจิตวิทยา ช่วยให้เกิดการ
รับรู้ และสนใจ
การตัดสินใจของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับการให้บริการแก่ ลูกค้าของ
ผู้ขายหรือผู้ผลิต คือ ผู้บริโภคมักจะซื้อสินค้ากับร้านค้าที่
ให้บริการดีและถูกใจ
ผู้ผลิตมีทางเลือกที่จะใช้ วัตถุดิบหรือวัสดุหลายอย่างในการ
ผลิต ซึ่งจะต้องคานึงถึงความต้องการว่าพอใจแบบใด ตลอดจน
ต้องพิจารณาถึงต้นทุนในการผลิต
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสาคัญ ถ้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ปลอดภัย อาจทาให้อันตรายทั้งลูกค้าและคนขาย ต้อง
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค

(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): คุณสมบัติที่สาคัญของผลิตภัณฑ์
ที่ รายการ
12. มาตรฐาน (Standard)
13. ความเข้ากันได้
(Compatibility)
14. คุณค่าผลิตภัณฑ์
(Product Value)

15. ความหลากหลายของ
สินค้า (Variety)

รายละเอียด
ต้องมีการกาหนดมาตรฐานการผลิตขึ้นจะช่วยควบคุมคุณภาพ
และ ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกัน และสามารถนาไปใช้
ได้ดีในทางปฏิบัติโดยไม่เกิดปัญหาในการใช้
เป็นลักษณะผลตอบแทนที่ได้รับจากการใช้ ผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ผู้บริโภคต้องเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าที่เกิดจากความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่า ต้นทุนหรือราคาที่จ่ายไป
ผู้บริโภคส่วนมากจะพอใจที่จะเลือกซื้อสินค้าที่มี ให้เลือกมาก
ในรูปของสี กลิ่น รส ขนาดการบรรจุหีบห่อ แบบ ลักษณะ
เนื่องจากผู้บริโภคมีความ ต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ผลิต
จึงจาเป็นต้องมีสินค้าหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับ
ผู้บริโภค ที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน

2. ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินหรือสิ่งอื่น ๆ ที่มีความจาเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ (Etzel, Walker & Stanton, 2001, p.7) หรือหมายถึง คุณค่า ผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเอง
ราคา เป็น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าผู้บริโภคจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูง
กว่าราคา ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ
ดังนั้นผู้กาหนดกลยุทธ์ด้านราคา ต้องคานึงถึง คือ คุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) ต้อง
พิจารณาและยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์นั้น ต้นทุนสินค้า
ค่าใช้จ่าย และปัจจัยอื่น ๆ
คุณสมบัติที่สาคัญของราคา (Kotler, 1997, pp. 611-630)
1. การกาหนดราคา (List Price) ธุรกิจต้องกาหนดราคาสินค้า ตั้งแต่มีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์
หรือเมื่ออีการแนะนาผลิตภัณฑ์เข้าในช่องทางการจาหน่ายใหม่ หรือในเขตพื้นที่ใหม่หรือเมื่อ มีการ
เข้าประมูลสัญญาจ้างครั้งใหม่ ธุรกิจต้องตัดสินใจว่าจะวางตาแหน่งคุณภาพผลิตภัณฑ์กับราคา
อย่างไรในแต่ละตลาด
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2. การให้ส่วนลด (Price Discount) แบ่งออกได้ดังภาพที่ 2.5
ภาพที่ 2.5: การให้ส่วนลด (Price Discount)

ส่วนลดเงิน
สด
ส่วนลด
ปริมาณ

ส่วนลด
ตาม
ฤดูกาล

จากภาพที่ 2-5 ส่วนลดเงินสด คือการลดราคาให้กับผู้ซื้อ สาหรับการชาระเงินโดยเร็ว
ในขณะที่ส่วนลดปริมาณ คือ การลดราคาสาหรับการซื้อในปริมาณมาก ซึ่งควรหักกับลูกค้าทุกคนใน
ปริมาณที่เท่าเทียมกัน และไม่ควรเกินต้นทุนของผู้ขาย การให้ส่วนลด อาจให้ตามคาสั่งซื้อแต่ละงวด
หรือให้ตามจานวนหน่วยโดยรวมในช่วงเวลาหนึ่ง และส่วนลดตามฤดูกาล คือการให้ส่วนลดสาหรับผู้ที่
ซื้อสินค้า หรือบริการนอกฤดูกาล เช่น โรงแรม ตั๋วเครื่องบิน ที่เสนอส่วนลดช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาล
3. การให้ระยะเวลาในการชาระเงินและระยะเวลาของสินเชื่อ (Payment Period and
Credit Term) คือ การให้ระยะเวลาในการชาระเงินสาหรับผู้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้ ดังนั้น ราคาจึงเป็นเครื่องมือที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ ถ้าผู้บริโภคคิดว่า
กาแฟสดมีมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการแล้ว ก็มีแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะยอมรับราคาของกาแฟสด
หากมีราคาสูงกว่ากาแฟสาเร็จรูป หรือกาแฟโบราณ
4. การจัดจาหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง ช่องทางในการจัดจาหน่ายสินค้า
ซึ่ง ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อการขายผลิตภัณฑ์และบริการจากธุรกิจไปยังตลาด
สถาบันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจาย
ตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัดจาหน่าย
ดังนี้
4.1 การกระจายตัวสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Physical
Distribution หรือ Market Logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การปฏิบัติตามแผน
การควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต และสินค้าสาเร็จรูป จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย
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ในการบริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งหวังกาไร หรือหมายถึง กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยัง ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม การ
กระจายตัวสินค้าที่สาคัญ ได้แก่ การขนส่ง (Transportation) การเก็บรักษาสินค้า (Storage) และ
การคลังสินค้า (Warehousing) และการบริหารสินค้าคงเหลือ (Inventory management)
ดังนั้นต้องพิจารณาว่าสถานที่ตั้งของร้านจาหน่ายกาแฟสดสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
หรือไม่ รูปแบบพฤติกรรมของการใช้ชีวิตประจาวันของผู้บริโภคเป็นอย่างไร เราควรจาหน่ายที่ใด ณ
จุดใดจึงจะให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายอย่างเต็มที่ในด้านการเดินทางคมนาคมที่สะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่ดีและประโยชน์อื่นและสามารถพบเห็นและซื้อได้ สถานที่จาหน่ายกาแฟสด
ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายแล้วหรือยัง และมีความสะดวกต่อการซื้อหามากน้อยแค่ไหน
5. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) “เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ต่อตราสินค้าหรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความ
ต้องการเพื่อเตือนความทรงจา (Remind) ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ
และพฤติกรรมการซื้อหรือเป็นการติดต่อสื่อสาร เกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้าง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้ พนักงานขาย (Personal Selling) ทาการขาย
และการคิดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน” (Nonpersonal Selling) เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลาย
ประการ องค์การอาจใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซึ่งต้อง ใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication หรือ IMC) โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุ จุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เครื่องมือ
การส่งเสริมการตลาดที่สาคัญ ดังภาพที่ 2.6
ภาพที่ 2.6: แสดงเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่สาคัญ
การโฆษณา
(Advertising)

การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์
(Publicity and Public Relations หรือ
PR)

การขายโดยใช้
พนักงานขาย
(Personal Selling)

การส่งเสริมการขาย (Sales
Promotion)
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จากภาพที่ 2.6 เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่สาคัญ ประกอบด้วย การโฆษณา
(Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์การและผลิตภัณฑ์หรือบริการ ความคิด
ทีต่ ้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ (Belch, 2001) กลยุทธ์ในการโฆษณาจะเกี่ยวข้องกับ
กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) และวิธีการโฆษณา (Advertising tactics)
กลยุทธ์สื่อ (Media Strategy) และส่วนที่สองคือการขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling)
เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับ บุคคลเพื่อพยายามจูงใจผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซื้อผลิตภัณฑ์
หรือบริการ หรือมีปฏิกิริยาต่อความคิด หรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพื่อให้เกิดการขาย
และสร้าง ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ตลอดจนส่วนที่สาม คือ การส่งเสริมการขาย (Sales
Promotion) เป็นสิ่งจูงใจที่มีคุณค่าพิเศษที่กระตุ้น หน่วยงาน (Sales Force) ผู้จัดจาหน่าย
(Distributors) หรือผู้บริโภคคนสุดท้าย (Ultimate Consumer) มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดการขายใน
ทันทีทันใด เป็นเครื่องมือ กระตุ้นความต้องการซื้อที่ใช้สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้
พนักงานขาย ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซื้อ โดยลูกค้า คนสุดท้ายหรือ
บุคคลอื่นในช่องทางการจัดจาหน่าย และส่วนที่สี่ คือ การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity
and Public Relations หรือ PR) อันประกอบด้วย การให้ข่าว (Publicity) เป็นการเสนอข่าว
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือตรา สินค้า หรือบริษัท ที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบัติจริง
อาจต้องมีการจ่ายเงิน) โดยผ่านสื่อกระจาย เสียง หรือสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการ
ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ (Public Relations หรือ PR) หมายถึง ความพยายามในการ
สื่อสารที่มีการวางแผนโดยองค์การหนึ่งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การต่อผลิตภัณฑ์หรือต่อนโยบาย
ให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม หรือป้องกันภาพพจน์ หรือผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท
6. การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) การโฆษณา
เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) และการตลาดเชื่อมตรง หรือการ
โฆษณาเชื่อมตรง (Online Advertising) มีความหมายต่างกันดังตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.2: ความหมายของการตลาดทางตรง การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง และ
การตลาดเชื่อมตรง หรือการโฆษณาเชื่อมตรง
ที่ รายการ
1 การตลาดทางตรง
(Direct Marketing
หรือ Direct Response
Marketing)
2 การโฆษณาเพื่อให้เกิด
การตอบสนองโดยตรง
(Direct Response
Advertising)
3 การตลาดเชื่อมตรงหรือ
การโฆษณาเชื่อมตรง
(Online Advertising)
หรือ การตลาดผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Marketing
หรือ E- marketing)

รายละเอียด
เป็น การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนอง
(Response) โดยตรง หรือ หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่นักการตลาด
ใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้ซื้อ และทาให้เกิดการตอบสนอง
ในทันที ทั้งนี้ต้องอาศัยฐานข้อมูลลูกค้าและการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อ
สื่อสารโดยตรงกับลูกค้า เช่น ใช้สื่อโฆษณา และแคตตาล็อก
เป็นข่าวสารการโฆษณาซึ่งถามผู้อ่าน ผู้รับฟัง หรือผู้ชม ให้เกิดการ
ตอบสนองกลับ โดยตรงไปยังผู้ส่งข่าวสาร ซึ่งอาจจะใช้จดหมาย
ตรง หรือสิ่งอื่น เช่น นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ หรือป้าย โฆษณา
เป็นการโฆษณาผ่าน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ
อินเตอร์เน็ต เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
โดย มุ่งหวังผลกาไรและการค้า เครื่องมือที่สาคัญในข้อนี้
ประกอบด้วย การขายทางโทรศัพท์ การขายโดยใช้จดหมายตรง
การขายโดยใช้แคตตาล็อกและการขายทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือ
หนังสือพิมพ์ ซึ่งจูงใจให้ลูกค้ามีกิจกรรม การตอบสนอง เช่น ใช้
คูปองแลกซื้อ

ดังนั้น จึงจาเป็นที่จะต้องพิจารณาเลือกใช้วิธีการต่างๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน ให้เป็นการส่งเสริม
การตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น กาแฟสดมุ่งที่จะสื่อสารโฆษณาทั้งทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
และนิตยสาร นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมการขายโดยการลดราคาสินค้า การแถมสินค้า เป็นต้น
จากเครื่องมือทางการตลาดหรือส่วนประกอบที่สาคัญของกลยุทธ์การตลาด 4 ประการ ที่
เรียกว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า 4P’s คือ Product, Price,
Place, Promotion ในการสนองความพึงพอใจของบุคคล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่ง
ส่วนประสมการตลาดจะประกอบด้วยรายละเอียดดังภาพที่ 2.7
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ภาพที่ 2.7: ส่วนประสมการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ (Product)
1. สินค้าให้เลือก (Product Varity)
2. คุณภาพ (Quality)
3. ลักษณะ (Feature)
4. การออกแบบ (Design)
5. สินค้า (Brand Name)
6. การบรรจุหบี ห่อ (Packing)
7. ขนาด (Size)
8. บริการ (Service)
9. การรับประกัน (Warranties)
10. การรับคืน (Returns)

ราคา (Price)
1. ราคาสินค้าในรายการ (List Price)
2. ส่วนลด (Discount)
3. ส่วนยอมให้ (Allowance)
4. ระยะเวลาการชาระเงิน (Payment
Period)
5. ระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Terms)
ตลาดเป้าหมาย
(Target Market)
ความต้องการและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย

การจัดจาหน่าย (Place)
1. การครอบคลุม (Coverage)
2. การเลือกคนกลาง (Assortment)
3. การสนับสนุนการกระจายสินค้าสู่ตลาด
(Market Logistics)
4. สินค้าคงเหลือ (Inventory)
5. การขนส่ง (Transportation)
6. การคลังสินค้า (Warehousing)

การส่งเสริมการตลาด(Promotion)
1. การโฆษณา (Advertising)
2. การขายโดยใช้พนักงาน (Personal
Selling) หรือ การใช้หน่วยงานขาย
3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)
4. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์
(Publicity and Public Relations)
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
และการตลาดเชื่อมตรง (Online Marketing)

ที่มา: Kotler, P. (2000). Marketing management. Upper Saddle River, NJ: Prentice–
Hall.
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ความหมายของกระบวนการตัดสินใจซื้อ
Walters (1978) ได้อธิบายความหมายของคาว่า การตัดสินใจ (Decision) ไว้ว่า หมายถึง
การเลือกที่จะกระทาการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะจากบรรดาทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ และ Kotler
(2000) กล่าวว่า การที่ผู้บริโภคทาการตัดสินใจประกอบด้วยปัจจัยภายใน ได้แก่ การจูงใจ การรับรู้
การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติของผู้บริโภคซึ่งจะสะท้อนถึงความต้องการ ความตระหนักในการที่
มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย กิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่ หรือข้อมูลที่
ฝ่ายผู้ผลิตให้มา และสุดท้ายคือการ ประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น สาหรับ C. Glenn Walters
การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกที่จะกระทาการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลือกจากบรรดาทางเลือก
ต่างๆ ที่มีอยู่
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล การตัดสินใจ คือ การคัดเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือกต่างๆ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหา (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล,
2546 อ้างใน สุทามาศ จันทรถาวร, 2556) และฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได้ให้ความหมาย
การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจาก
ทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอ
โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็น
กระบวนการที่สาคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)
สรุปได้ว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นการพิจารณาทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายๆ
ทางเลือก ที่ได้พิจารณาและประเมินอย่างดีแล้ว โดยนามาเปรียบเทียบกันจนได้ทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุดที่สามารถเป็นแนวทางในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นการการกระทาอย่างรอบคอบ โดย
ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมีความชื่นชอบมากที่สุด
กระบวนการตัดสินใจซื้อ
1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรก
ผู้บริโภคจะตระหนักถึงปัญหา ซึ่งปัญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความจาเป็น (Needs) ซึ่งเกิดจาก สิ่งกระตุ้น
ภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวข้าว กระหายน้า เป็นต้น และสิ่งกระตุ้นภายนอก
(External Stimuli) เกิดจากการกระตุ้นของส่วนประสมทางการตลาด (4 P's) เช่น เห็นขนมเค้กน่า
กิน จึงรู้สึกหิว, เห็นโฆษณาสินค้าในโทรทัศน์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซื้อ
อยากได้, เห็นเพื่อนมีรถใหม่แล้วอยากได้ เป็นต้น
2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้า
หรือบริการแล้ว ต่อไปผู้บริโภคก็จะทาการค้นหาข้อมูล เพื่อตัดสินใจ โดยแหล่งข้อมูลของผู้บริโภค
แบ่งได้ดังตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.3: แหล่งข้อมูลของผู้บริโภค
ที่
1

รายการ
แหล่งบุคคล (Personal Sources)

2

แหล่งทางการค้า (Commercial
Sources)
แหล่งสาธารณชน (Public Sources)

3

4

แหล่งประสบการณ์ (Experiential
Sources)

รายละเอียด
การถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรู้จักที่มี
ประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ
การหาข้อมูลจากโฆษณาตาม สื่อต่างๆ
พนักงานขาย ร้านค้า บรรจุภัณฑ์
การสอบถามจากรายละเอียด ของสินค้าหรือ
บริการจากสื่อมวลชน หรือองค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภค
เกิดจากการประสบการณ์ส่วนตัวของผู้บริโภค
ที่เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆมาก่อน

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว
ในขั้นต่อไปผู้บริโภคก็จะทาการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผู้บริโภคต้อง
กาหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่จะใช้ในการประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคา
ขายต่อหน่วย เป็นต้น
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากที่ได้ทาการประเมินทางเลือกแล้ว
ผู้บริโภคก็จะเข้าสู่ในขั้นของการตัดสินใจซื้อ ซึ่งต้องมีการตัดสินใจในด้านต่างๆ ได้แก่ ตรายี่ห้อที่ซื้อ
(Brand Decision) ร้านค้าที่ซื้อ (Vendor Decision) ปริมาณที่ซื้อ (Quantity Decision) เวลาที่ซื้อ
(Timing Decision) และวิธีการในการชาระเงิน (Payment-method Decision)
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) หลังจากที่ลูกค้าได้ทาการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้วนั้น ต้องมีการทาการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เมื่อคุณค่าของ
สินค้าหรือบริการที่ได้รับจริง ตรงใจลูกค้า ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือ บริการนั้น โดย
ถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะกลับมาซื้อซ้า หรือบอกต่อ เป็น
ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ (AIDA) ประกอบด้วย ความตั้งใจ (Attention) เริ่มต้นที่
ผู้บริโภคจะต้องรู้จักสินค้าและบริการนั้นก่อน เมื่อผู้บริโภคมีความตั้งใจในการรับสาร ความสนใจ
(Interest) นอกจากการรู้จักสินค้าแล้วก็ยังไม่เพียงพอผู้บริโภคต้องถูกเร้าความสนใจ จนสามารถ
แยกแยะสินค้านั้นออกจากสินค้าอื่นๆ ที่มีอยู่ในตลาด ความปรารถนา (Desire) ความสนใจที่ถูก
กระตุ้นจะกลายเป็นความอยาก ความปรารถนาที่จะได้ครอบครองสินค้านั้น ตามปกติความปรารถนา
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จะเกิดขึ้นจากการเห็นประโยชน์ที่สินค้านั้นเสนอให้หรือเกิดจากการเห็นหนทางแก้ปัญหาที่มีอยู่ที่
สินค้านั้นหยิบยื่นให้ และการกระทา (Action) เมื่อความปรารถนาเกิดขึ้นแล้ว กระบวนการซื้อจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้บริโภคก้าวเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการซื้อสินค้า จากแนวคิดการตัดสินใจ ดังนั้น
สรุปได้ว่าการตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด โดยมี
ปัจจัยคือข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้า สังคมและกลุ่มทางสังคม ทัศนคติของผู้บริโภค เวลาและโอกาส
ความตั้งใจ ความสนใจ ความปรารถนา และการกระทา (Lewis, 1898 อ้างใน ณภัทคอร
ปุณยาภาภัสสร, 2551)
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) กล่าวว่า ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision process)
เป็นลาดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค จากการสารวจรายงานของผู้บริโภคจานวนมากใน
กระบวนการซื้อ พบว่าผู้บริโภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ
ภาพที่ 2.8: โมเดล 5 ขั้นตอน ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Five – stage Model of
the Consumer Buying Process)
การรับรู้ถึงความต้องการ
(Need Recognition)
หรือการรับรู้ปัญหา
(Problem Recognition)

การค้นหาข้อมูล
(Information Search)

พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
(Post purchase
Behavior)

การประเมินผลทางเลือก
(Evaluation of
Alternatives)
การตัดสินใจซื้อ
(Purchase Decision)

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเทกซ์.
1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem
Tecognition) หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของตน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิด
จากสิ่งกระตุ้นภายในและ ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการที่เป็น
ความปรารถนา อันเป็นความต้องการทางด้านจิตวิทยา (Psychological Needs) สิ่งเหล่าเมื่อถึง
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ระดับหนึ่งจะกลายเป็นสิ่งกระตุ้น บุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่งกระตุ้นจากประสบการณ์ใน
อดีต
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) หมายถึง ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากขึ้น
และตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูลที่มากขึ้น แหล่งข้อมูลที่
ผู้บริโภคแสวงหาและมีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกัน จะประกอบด้วย ผู้ที่รู้จัก แหล่งการค้า (Commercial
Sources) ประกอบด้วย สื่อการโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนการค้า การบรรจุภัณฑ์ แหล่ง
ประสบการณ์ (Experiential Sources) ประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ การใช้สินค้า แหล่ง
ชุมชน (Public Sources) ประกอบด้วย สื่อมวลชน องค์การคุ้มครองผู้บริโภค และแหล่งทดลอง
(Experimental Sources) ประกอบด้วย หน่วยงานที่สารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปผู้บริโภค
ได้รับข้อมูลต่างๆ จากแหล่งการค้า ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่นักการตลาดสามารถควบคุมการให้ข้อมูลได้
โดยปกติข้อมูลจากแหล่งการค้าให้ข้อมูลทั่วๆ ไป แก่ผู้ซื้อแต่ข้อมูลจากแหล่งบุคคลจะช่วยประเมินผล
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อ นักการตลาดสามารถพิจารณาความสาคัญของแหล่งข้อมูลโดยสัมภาษณ์ผู้บริโภค
ว่ารู้จักผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร และแหล่งข้อมูลใดที่มีอิทธิพลมากต่อผู้บริโภค
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) หมายถึง เมื่อผู้บริโภคได้รับ
ข้อมูลมาแล้วจากขั้นที่สอง ผู้บริโภคจะมีความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ กระบวนการ
ประเมินพฤติกรรมผู้บริโภค
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หมายถึง ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เขา
ชอบมากที่สุด และปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างประเมินผลพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อ 3 ประการ
คือหลังจากประเมินทางเลือก ก่อนที่จะเกิดความตั้งใจซื้อ และเกิดการตัดสินใจซื้อในการตัดสินใจซื้อ
แต่ละครั้งผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หมายถึง “ภายหลังจากที่
ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าหรือบริการแล้ว พฤติกรรมหลังการซื้อบางอย่างก็จะตามมา เช่น อาจซื้อเพิ่มขึ้น
หรืออาจประเมินการซื้อที่ได้ตัดสินใจซื้อไปแล้ว ในหลายกรณี เมื่อผู้ซื้อสินค้าหรือบริการอย่างหนึ่ง
อย่างใดไปแล้ว ก็จะทาให้แรงดลใจ ทาให้เกิดการซื้อสินค้าหรือบริการอีกอย่างตามมา”
สรุปได้ว่า กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ คือ การนาข้อกาหนดหรือเครื่องมือต่าง ๆ มาช่วย
ในการการตัดสินใจเพื่อทาให้ ผู้ตัดสินใจมีโอกาสผิดพลาดน้อยลงหรือการตัดสินใจได้ถูกต้อง
มากขึ้น การตัดสินใจที่จะมีขึ้นภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่สามารถทาการประเมินได้ และใช้กฎเกณฑ์
หรือเครื่องมือดังกล่าวพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดในการตัดสินใจ
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2.4 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Defined) ได้มีการให้ความหมายไว้หลากหลาย
ที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้
Engle, Blackwell & Miniard (1990) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่
ผู้บริโภคแสดงออกในการแสวงหาสาหรับการซื้อ การใช้จ่าย ซึ่งสินค้าและบริการที่เขาคาดหวังว่าจะ
ทาให้ความต้องการได้รับความพอใจ สอดคล้องกับ Schiffman & Kanuk (1991)
ธงชัย สันติวงษ์ (2535) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทาของบุคคลหนึ่งที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหา ให้ได้มา และการใช้ซึ่งสินค้าและบริการ ทั้งนี้ หมายความรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้ว และเป็นสิ่งที่มีส่วนในการกาหนดให้เกิดการกระทาดังกล่าว
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2539) ได้ให้คาจากัดความของพฤติกรรมของผู้บริโภคไว้ว่า “ปฏิกิริยาที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่างๆของ
การตัดสินใจซึ่งเกิดก่อนและเป็นตัวกาหนดปฏิกิริยาต่างๆเหล่านั้น”
จากความหมาย พอสรุปได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทาของบุคคลที่แสดง
ออกมา ในการแสวงหาซื้อสินค้าและบริการที่คาดหวังว่าจะสามารถตอบสนอง ความต้องการและ
ความพึงพอใจของตนเองภายในกระบวนการตัดสินใจที่มีมาก่อนการซื้อ
ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Theory) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทา
ให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นจากการเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ทาให้เกิดความต้องการ
สิ่งกระตุ้นที่ผ่านเข้ามาทางความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคเปรียบเสมือนกล่องดา (Buyer’s Black Box)
ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค จะมีอิทธิพลก้ต่อเมื่อลักษณะ
ต่างๆ ของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ จุดเริ่มต้นอยู่ที่มีสิ่งมากระตุ้นทาให้
เกิดความต้องการก่อน แล้วทาให้เกิดการตอบสนอง (Buyer’s Purchase Decision) (ศิริวรรณ
เสรีรัตน์, 2538 อ้างใน ชัยณรงค์ ทรายคา, 2552)
แนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (The Concept of Consumer Behavior) ในการศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้การศึกษามีความเป็นไปได้ชัดเจน จึงมีผู้พยายามเสนอแนวคิด (Concept)
หรือแบบจาลอง (Model) ขึ้นหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้
แบบจาลองของ Kotler & Armstrong (Model of Consumer Behavior by Philip
Kotler and Gary Armstrong) Kotler เป็นผู้มีชื่อเสียงทางด้านการตลาดปัจจุบัน กาหนด
แบบจาลองของการศึกษาด้านพฤติกรรมผู้บริโภค โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น สิ่งกระตุ้นทางการ
ตลาดและสิ่งกระตุ้นอื่น (Marketing and other Stimuli) สิ่งกระตุ้นทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยที่
เรียกว่าส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบด้วย ตัวผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา
(Price) การวางจาหน่าย (Place) และการส่งเสริมการจาหน่าย (Promotion) ส่วนปัจจัยกระตุ้นอื่นๆ
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ดังนี้ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) เทคโนโลยี (Technological) การเมือง (Political) และ
วัฒนธรรม (Cultural) กล่องดาของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ประกอบด้วยลักษณะของผู้ซื้อ
(Buyer Characteristics) และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer Decision Process)การ
ตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer Responses) ไม่ว่าด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ การเลือกตราสินค้า การเลือก
ผู้จัดจาหน่าย เวลาที่ซื้อและจานวนที่ซื้อ
ภาพที่ 2.9: แบบจาลองของคอตเลอร์และอาร์มสตรอง
Marketing and other
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ลักษณะของตัวแบบนี้เริ่มจากการพิจารณาปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้น ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย
ทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การวางจาหน่าย และการส่งเสริมการจาหน่าย และปัจจัย
กระตุ้นอื่นที่แวดล้อม ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง วัฒนธรรม ปัจจัยทางการตลาดจะเป็น
ตัวกระตุ้นโดยตรง ส่วนปัจจัยอื่น ได้แก่ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจอาจชี้ให้เห็นอานาจซื้อของผู้บริโภค
หากเศรษฐกิจเจริญและขยายตัวผู้บริโภคก็จะมีอานาจซื้อสูง หากเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะตกต่า อานาจ
ซื้อก็จะลดลง และยังมีเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน รวมทั้งวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มสังคมเป็น
องค์ประกอบที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ สาหรับกล่องดา (Black Box) หมายถึง ลักษณะที่
ประกอบขึ้นเป็นมนุษย์แต่ละคนประกอบด้วยลักษณะทางบุคลิกภาพ (Characteristic) ซึ่งได้แก่
องค์ประกอบของมนุษย์แต่ละคนรวมตั้งแต่การแสดงออกทางกายจนถึงสภาพทัศนคติที่ต่อเรื่องต่างๆ
และรวมถึงลักษณะทางด้านกระบวนการตัดสินใจของบุคคลแต่ละคนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์แต่ละ
คนผ่านการเรียนรู้ทางสังคม (Socialization) และสั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กจนโตและหลอม
รวมกันเป็นมนุษย์แต่ละคน สิ่งเหล่านี้สะสมอยู่ในทัศนคติของแต่ละคน เรียกว่า “กล่องดา” หรือ
“Black Box” และส่งผลเป็นอย่างสูงไปยังขั้นตอนการตอบสนองต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
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การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ กล่าวคือ ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดใด ยี่ห้อใด ราคาเท่าใด เมื่อไร และจานวนเท่าใด ก็หลังจากที่ได้ผ่าน
ขั้นตอนกระตุ้นทางการตลาดและอื่นๆ ผ่านเข้ามาในขั้นของกล่องดา ผสมผสานกับทัศนคติ และส่งผล
ไปยังการตัดสินใจซื้อ (สุดาพร กุณฑลบุตร, 2552)
แนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภคของ Gilbert (2002) ให้คาจากัดความของพฤติกรรมผู้บริโภค
ว่า หมายถึง การกระทาและกระบวนการตัดสินใจของคนแต่ละคน ในการที่จะค้นหา ประเมิน จัดหา
และใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และได้มุ่งเน้นกับการให้ความสาคัญหรือเกี่ยวข้อง (Involvement) ของ
ผู้บริโภคก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ หมายถึง การที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับการซื้อสินค้าชนิดใดๆ
ในแต่ละครั้งอาจไม่เท่ากัน บางครั้งอาจไม่ได้สนใจยี่ห้อเรียกว่าการเกี่ยวข้องต่า (Low Involvement)
บางครั้งใช้เวลาในการเก็บข้อมูล หาความรู้และรายละเอียดต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อเรียกว่าเกี่ยวข้องสูง
(High Involvement) สรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ดังนี้
ภาพที่ 2.10: พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
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พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค หมายถึงการที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าใด จะผ่าน
กระบวนการของการเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ซื้อมาก่อน ไม่ว่าเป็นการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า การ
พิจารณารายละเอียด และกระบวนการที่ผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับสินค้าได้รับผลมาจากสองกลุ่มของ
ปัจจัย กลุ่มแรกได้แก่ปัจจัยทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคล เช่น การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ
อื่นๆ กลุ่มที่สอง ได้แก่ ปัจจัยทางสังคม เช่นวัฒนธรรม ชนชั้นทางสังคม กลุ่มอ้างอิงและครอบครัว
การซื้อสินค้าที่ต้องใช้ความเกี่ยวข้องต่า (Low Involvement) ได้แก่ การซื้อสินค้าประจาวัน ไม่มี
ราคาสูง ไม่มีผลทางสุขภาพมากนัก และไม่ได้ใช้เทคโนโลยี ทาให้สามารถตัดสินใจได้ง่าย ไม่ต้องหา
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ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ามากนัก การซื้อสินค้าที่ต้องใช้ความเกี่ยวข้องสูง (High Involvement) ได้แก่ การ
ซื้อสินค้าที่มีผลกับสุขภาพสูง มีราคาแพง มีความสาคัญ หรือเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ หรือมีเทคโนโลยีสูง
ผู้ซื้อต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ ตั้งใจหาข้อมูลมาก (สุดาพร กุณฑลบุตร, 2552)
ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค
ตุลยลักษณ์ อู๋ไพจิตร (2550) พฤติกรรมผู้บริโภคถูกกาหนดด้วยลักษณะทางกายภาพและ
ลักษณะทางกายภาพถูกกาหนดด้วยสภาพจิตวิทยา โดยสภาพจิตวิทยาถูกกาหนดด้วยครอบครัวและ
ครอบครัวถูกกาหนดด้วยสังคม รวมถึงสังคมจะถูกกาหนดด้วยวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ดังนั้นเมื่อ
ทราบถึงสิ่งเหล่านี้นักการตลาดจึงต้องคานึงถึงสิ่งต่าง ๆด้วยสาเหตุนี้นักการตลาดจาเป็นต้องศึกษาถึง
พฤติกรรมการซื้อ และพฤติกรรมการนั่นก็คือ พฤติกรรมผู้บริโภคนั่น เอง เนื่องจากว่าผู้บริโภคทุกคน
เป็นสิ่งมีชีวิต (Organic) ร่างกายของมนุษย์ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นฟิสิกส์ ชีววิทยา และเคมี การที่มี
ร่างกายสูง เตี้ย ผอม อ้วน เป็นลักษณะทางฟิสิกส์ การที่ร่างกายมีเลือด มีเนื้อ ก็เป็นลักษณะทาง
ชีววิทยา ขณะเดียวกันเรามีต่อมน้าลาย มีต่อมเหงื่อ ต่อมน้าตา เหล่านี้คือเคมี ซึ่งรวมแล้วเรียกว่า
มนุษย์เป็นอินทรีย์ มีการเกิดแก่ เจ็บ ตาย ดังนั้นจึงมีปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนี้
1. ลักษณะทางสรีระ (Physiological Condition) สรีระเป็นปัจจัยเบื้องต้น เมื่อการกาหนด
พฤติกรรมการซื้อและพฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภค เช่น การที่ผู้บริโภคสวมแว่นตา ก็เกิดจากสรีระคือ
สายตาสั้น หรือสายตายาว การที่ต้องไปสุขา ก็เกิดจากสรีระ หรือการที่กระหายน้า ต้องหานน้าดื่ม
เนื่องจากคอแห้ง ก็เป็นสาเหตุจากสรีระ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเบื้องต้นที่จะต้องศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภคให้เข้าใจก่อน ตัวอย่างเช่น แชมพูสระผมยี่ห้อหนึ่งซึ่งนาเข้าจากต่างประเทศแล้วไม่ประสบ
ความสาเร็จเท่าใดนัก สาเหตุเพราะสูตรของแชมพูเหมาะสาหรับผมของชาวซึ่งมีความแตกต่างกับเส้น
ผมของคนไทย ซึ่งเป็นเรื่องของสรีระ หรืออย่างเช่นบริษัทที่ผลิตเสื้อจาหน่ายก็ต้องมีการเปลี่ยนแบบ
เสื้อ เพราะเด็กไทยในปัจจุบันมีสรีระที่เปลี่ยนแปลงไป
2. สภาพจิตวิทยา (Psychological Condition) เป็นความต้องการที่เกิดจาก
จิตใจที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม รายละเอียดได้กล่าวไว้ในเรื่องของปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของมนุษย์ เมื่อมีความต้องการตอบสนองในเรื่องเดียวกัน แต่สภาพทางจิตใจไม่เหมือนกัน
เช่น คนบางคนรับประทานอาหารตามร้านริมบาทวิถีได้ แต่บางคนต้องรับประทานอาหารในร้านติด
แอร์ หรือร้านในโรงแรม หรืออย่างเช่น การสวมแว่นสายตา บางคนสวมเพื่อให้อ่านหนังสือได้เท่านั้น
แต่บางคนต้องการความเท่ด้วย ดังนั้นกรอบแว่นก็จะมีราคาแตกต่างกันไป ซึ่งเป็นสภาพทางจิตวิทยา
ของมนุษย์ที่ต่างกัน เช่น บางคนเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ บางคนเป็นคนฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย จากสภาพ
ทางจิตวิทยาของผู้บริโภค ทาให้นักการตลาดสามารถดาเนินกิจกรรมทางการตลาดอยู่ได้สภาพทาง
จิตวิทยาเป็นสิ่งที่มีบทบาทสาคัญกว่าสรีระ เพราะสรีระเป็นพื้นฐาน เช่น ความหิวเป็นพื้นฐาน แต่จะ
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รับประทานอะไรที่ไหนจะเริ่มไม่เป็นพื้นฐานแล้ว ถือว่าเป็นสภาพทางจิตวิทยา หรือจะต้องแต่งตัวไป
งานเลี้ยง จะต้องมีเสื้อผ้าปกปิดร่างกายซึ่งเป็นพื้นฐาน แต่การที่จะแต่งตัวแบบไหนแบบเรียบ แบบ
หรูหรา ก็จะมีเรื่องของสภาพจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้อง
3. ครอบครัว (Family) เป็นกลุ่มสังคมเบื้องต้นที่บุคคลเป็นสมาชิกอยู่ ครอบครัวเป็นแหล่ง
อบรมและสร้างประสบการณ์ของบุคคล ถ่ายทอดนิสัย และค่านิยมลักษณะของครอบครัวจึงมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมอื่นๆ ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของสังคมกร (Socialization)
และครอบครัวถือว่าเป็นหน่วยที่มีบทบาทในแง่ของการเตรียมตัวผู้บริโภคให้เข้าสู่สังคม (Socializing
agent)สังคมกร (Socialization) คือ กระบวนการสาหรับเตรียมคนให้เข้าสู่สังคม ซึ่งจะมีหน่วยที่จะ
เข้ากระบวนการนี้ (Socializing agent) หลายหน่วย เช่น ครอบครัว โรงเรียน วัด สถาบันการเมือง
สถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น ขณะที่ผู้บริโภคแต่ละคนเจริญเติบโตมานั้น ก็ได้รับการอบรมสั่งสอนมาจาก
ครอบครัว เช่น บางคนถูกสอนให้ไหว้พระก่อนนอน บางคนถูกสอนให้ดื่มนมก่อนนอน บางคนได้รับ
การสอนให้ประหยัดอดออม บางคนได้รับการสอนให้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย เพราะพ่อแม่ทาให้ดู หรือบาง
คนเสริมสวยในร้านที่แม่เคยทามา หรือซ่อมรถในร้านที่พ่อเคยทามา ฯลฯ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ได้มาจาก
ครอบครัว สิ่งที่สาคัญที่สุดที่ได้จากครอบครัวคือ นิสัยและค่านิยมลักษณะต่าง ๆ ด้านครอบครัวที่
จะต้องพิจารณา เช่น บทบาทในกระบวนการตัดสินใจซื้อของครอบครัว วัฏจักรชีวิตครอบครัว
(Family Life Cycle)
4. สังคม (Social Group) เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งจะมีผลที่เราต้องทาตัวให้สอดคล้องกับ
บรรทัดฐาน (Norm) ของสังคม การที่ผู้บริโภคเป็นคนชนชั้นสูง ชนชั้นกลาง หรือชนชั้นต่าซึ่งแต่ละชน
ชั้นก็จะมีพฤติกรรมแตกต่างกัน เช่น บางคนเที่ยวในประเทศไทย บางคนชอบเที่ยวต่างจังหวัด แต่บาง
คนต้องไปพักผ่อนยังต่างประเทศ วัฒนธรรมของชนชั้นจะบ่งบอกถึงพฤติกรรมการบริโภคของ
ผู้บริโภคว่าจะใช้เสื้อผ้าแบบไหน รับประทานอาหารแบบไหน จะท่องเที่ยวที่ไหน สิ่งเหล่านี้จะสอน
ผู้บริโภคทั้งหมด เพราะมนุษย์หลีกหนีการเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นไม่ได้ อย่างไรก็ตามต้องมีชนชั้นเป็น
ของตนเอง เช่น เป็นชาวไร่ ชาวนา เป็นกรรมกร เป็นข้าราชการ เป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นเศรษฐี เป็น
นายธนาคาร สิ่งเหล่านี้จะเป็นผู้กาหนดให้มนุษย์เสมออีกประการหนึ่งสงครามชนชั้นเป็นสงครามถาวร
ไม่มีวันหยุด ตลอดชีวิตของมนุษย์จะต้องพบกับสงครามชนชั้นตลอด เพราะชนชั้นล่างจะไล่ตามชนชั้น
บน ส่วนชนชั้นบนก็จะหนีชนชั้นล่างออกไป ตัวอย่างเช่น การใช้น้าหอม พอชนชั้นสูงเริ่มใช้น้าหอม
อะไร ชนชั้นล่างก็ใช้ตาม พอชนชั้นล่างใช้ตามชนชั้นสูงก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อให้สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ อัญมณี
กีฬา เสื้อผ้า ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งทาให้ชีวิตแพงขึ้นเรื่อย ๆ
5. วัฒนธรรม (Culture) ไม่ว่าเราจะอยู่ชนชั้นใดในสังคมก็ตาม ก็จะต้องมีวัฒนธรรมเป็นตัว
ครอบงา วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตที่คนในสังคมยอมรับ ประพฤติปฏิบัติตามกันเพื่อความงอกงามของ
สังคม คาว่า วัฒนะ แปลว่า งอกงาม ธรรม แปลว่า สิ่งที่ดีงาม ดังนั้น วัฒนธรรมก็แปลว่า สิ่งดีสิ่งงามที่
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คนในสังคมยอมรับที่จะประพฤติปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้สังคมนั้นดาเนินไปได้ด้วยดี เช่น คนไทยเมื่อพบ
กันก็ทักทายกันด้วยการไหว้ ส่วนชาวต่างประเทศทักทายกันด้วยการจับมือ เป็นต้น
ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะเข้ามาเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภค ได้แก่ ความ
จาเป็น (Needs) สิ่งจูงใจ (Motive) บุคลิกภาพ (Personality) ทัศนคติ (Attitude) การรับรู้
(Perception) และการเรียนรู้ (Learning)
1. ความจาเป็น (Needs) ความต้องการ (Wants) และความปรารถนา (Desire) ของมนุษย์
ซึ่งทั้ง 3 ประการนี้สามารถใช้แทนกันได้ ความจาเป็น (Needs) ใช้สาหรับสินค้าที่จาเป็นต่อการครอง
ชีพ ความต้องการ (Wants) ใช้สาหรับความต้องการทางจิตวิทยาที่สูงขึ้นว่าความจาเป็น (Needs)
ส่วนความปรารถนา (Desire) ถือว่าเป็นความต้องการทางด้านจิตวิทยาที่สูงที่สุด เป็นความปรารถนา
อันสูงส่งของมนุษย์ สิ่งที่เป็นปัญหาของผู้บริโภคที่ต้องแก้ไข เช่น ความหิวต้องแก้ไขโดยการ
รับประทานอาหาร ความหนาวแก้ไขโดยการใส่เสื้อผ้า เป็นต้น ดังนั้นความจาเป็น (Needs) และความ
ต้องการ (Wants) จึงทาให้นักการตลาดสามารถขายสินค้าได้ โดยที่สินค้า (Product) และบริการ
(Service) เป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะความจาเป็น (Needs) และความต้องการ (Wants) คือ
ปัญหา เช่น ทาไมจึงมีอาชีพซ่อมรถ คาตอบก็คือเพราะมีปัญหารถเสีย หรือทาไมจึงมีคนขาย
เครื่องปรับอากาศ คาตอบก็คือเพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน เป็นต้นนักการตลาดต้องศึกษาถึง
ลักษณะความต้องการทางกายภาพ ตัวอย่าง สมัยก่อนนั้นเมื่อจะสั่งทาเสื้อผ้าสาเร็จรูปออกขาย จะสั่ง
ทาขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ อย่างละเท่า ๆ กัน แต่ปัจจุบันจะสั่งทาขนาดเล็กน้อยที่สุด ขนาดกลางสั่ง
จานวนปานกลาง แต่ขนาดใหญ่จะสั่งมากที่สุดเพราะลักษณะทางกายภาพของคนไทยเปลี่ยนไปแล้ว
ปัจจุบันบุตรอายุ 14 ปี จะสูงกว่าพ่อและแม่ถ้าบริษัทใดยังติดอยู่ที่ภาพเดิม การตลาดก็จะผิดไป
ปัจจุบันธุรกิจลดความอ้วนเกิดขึ้นมาก ซึ่งเป็นค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
สาหรับความจาเป็น (Needs) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้
ความต้องการขั้นปฐมภูมิ หรือความต้องการทางชีวภาพ (Primary Needs or
Physiological Needs) เช่น ความหิว ความกระหาย ความง่วง การพักผ่อน การขับถ่าย ความ
ต้องการทางเพศ เป็นต้น เป็นสิ่งที่ต้องติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด เป็นสิ่งที่สังคมไม่จาเป็นต้องสอนแต่
เป็นลักษณะทางชีวภาพของมนุษย์ที่เกิดมาแล้วต้องหิว ต้องกระหาย ต้องพักผ่อน ต้องขับถ่าย
ความต้องการขั้นทุติยภูมิ หรือความต้องการทางสังคม (Secondary Needs or Social
Needs) ความต้องการนี้ หมายถึง ความต้องการที่เกิดจากการเรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมได้แก่
ความต้องการความรัก ความต้องการความภูมิใจ ความต้องการเพื่อน ความต้องการความปลอดภัย
ความต้องการมีสุขภาพดี เป็นต้น ความต้องการทุติยภูมิเป็นความต้องการที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยสภาพ
ร่างกายแต่เกิด แต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้จากคนอื่นที่อยู่ในสังคม และความต้องการทุติยภูมิที่จะ
เป็นความต้องการครอบคลุมความต้องการขั้นปฐมภูมิ ความต้องการขั้นปฐมภูมิเป็นสิ่งที่มนุษย์
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หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็นสิ่งที่บังคับให้เกิดขึ้นกับตัวเรา แต่ความต้องการขั้นทุติยภูมิจะเป็นตัวกาหนด
ทางเลือกของการบริโภคว่าถ้าหิวแล้วจะรับประทานอะไร ที่ไหน ถ้ากระหายจะดื่มอะไร ถ้าง่วงแล้วจะ
นอนที่ไหน อย่างนี้เป็นตัน
2. สิ่งจูงใจ (Motive) หมายถึง ปัญหาที่ถึงจุดวิกฤติที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดความไม่สบายใจ
แรงจูงใจจึงเป็นความต้องการที่เกิดขึ้นรุนแรงบังคับให้บุคคลค้นหาวิธีมาตอบสนองความพึงพอใจ
อาจจะเป็นความไม่สบายทางร่างกายหรือจิตใจก็ได้จนก่อให้เกิดความพยายามในการจะแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวนั้น โดยแรงจูงใจ (Motive) นั้นมีพื้นฐานมาจากความจาเป็น (Based on Needs) กล่าวคือ
ถ้าไม่มีความจาเป็น (Needs) ก็จะไม่เกิดแรงจูงใจ (Motive) และความจาเป็นเมื่อเกิดเป็นความรุนแรง
ขึน้ ในใจ ก็จะกลายเป็นตัณหาแห่งความต้องการ แต่ถ้าความต้องการ (Wants) นั้นไม่รุนแรงพอ ก็จะ
ไม่เกิดแรงจูงใจ (Motive) ดังนั้นนักการตลาดจึงมีหน้าที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อ
จนกระทั่ง ผู้บริโภคเกิดความต้องการจนเข้าสู่จุดวิกฤติ ที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดความไม่สบายใจอย่าง
รุนแรง (Tension) ทาให้ผู้บริโภคค้นหาวิธีมาตอบสนองความต้องการนั้นนักการตลาดต้องเป็น
นักจิตวิทยาโดยต้องเข้าใจถึงความต้องการ ทัศนคติ ความเชื่อฯลฯ ของผู้บริโภคเพื่อเป็นแนวทางใน
การที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้
3. บุคลิกภาพ (Personality) คือ ลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พัฒนาขึ้นมาในระยะยาว
ซึ่งมีผลกระทบต่อการกาหนดรูปแบบในการโต้ตอบ หรือตอบสนอง (Reaction) ที่ไม่เหมือนกัน เช่น
เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บุคคลแต่ละคนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ดังนั้นบุคลิกภาพจึงเป็นตัวกาหนดการตอบสนอง (Reaction) ของมนุษย์
4. ทัศนคติ (Attitude) คือ การประเมินความพอใจหรือไม่พอใจความรู้สึก และท่าที
ความรู้สึกที่คนเรามีต่อความคิดหรือสิสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติเป็นสิ่งที่จะนามาซึ่งการปฏิบัติของผู้บริโภค
เช่น ผู้บริโภคมีทัศนคติว่าการออกไปนอกบ้านนั้นน่าเบื่อ ดังนั้นถ้ามีใครมาชวนไปดูภาพยนตร์จึงมี
โอกาสที่จะตอบปฏิเสธสูงมาก ในทานองกลับกันถ้าผู้บริโภคคิดว่าการอยู่บ้านน่าเบื่อ ถ้ามีเพื่อนมา
ชวนไปดูภาพยนตร์ก็จะไปกับเขาทันที เพราะมีความพร้อมที่จะกระทา (Readiness to Act) สิ่งที่จะ
เข้ามากาหนดทัศนคติ (Attitude) มี 3 ประการคือ (1) ความรู้ (2) ความรู้สึก (3)แนวโน้มของนิสัย
หรือความพร้อมที่จะกระทา (Readiness to Act) ทั้งสามประการนี้เป็นสิ่งที่นักการตลาดพยายามจะ
เปลี่ยนแปลง โดยผู้บริโภคคนใดที่มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าเราก็พยายามรักษาเอาไว้แต่ถ้าผู้บริโภคคนใด
มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสินค้า เราก็พยายามจะเปลี่ยนทัศนคติของเขาให้ชอบสินค้าของเราในที่สุด การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของมนุษย์เป็นงานที่ยากมากของนักการตลาด จากกรณีนี้มักจะมีคนชอบพูดว่า
การที่นักการตลาดไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล เป็นงานที่ยากว่าการตลาดที่ตามพฤติกรรม
บุคคล ตัวแทนบุคคลที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมถือว่าเป็นตัวแทนกระบวนการทางสังคม (Socializing
Agent) โดยเราอาจแบ่งการตลาดได้เป็น 2 แบบคือ
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4.1 การตลาดแบบปรับตัวตามความต้องการของตลาด (Adaptive Marketing)
เป็นการตลาดแบบปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภค โดยศึกษาจากพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วปรับตัวตาม
การตลาดแบบนี้ง่ายกว่า ใช้งบประมาณน้อยกว่า เพราะมีพฤติกรรมของผู้บริโภครองรับการกระทา
ขององค์กรอยู่แล้ว ซึ่งนักการตลาดส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะปฏิบัติตาม
4.2 การตลาดแบบจงใจเปลี่ยนแปลงผู้บริโภค (Manipulative Marketing) เป็น
การตลาดที่เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภค สินค้าที่จะใช้การตลาดแบบจงใจเปลี่ยนแปลงผู้บริโภค
ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่นาสังคม โดยก่อนที่จะมีสินค้าดังกล่าวสังคมไม่มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับสินค้านั้น
แต่เมื่อมีสินค้าเข้ามาสนองความต้องการก็จะเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้เกิดความต้องการและ
พฤติกรรมการใช้สินค้า จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภคต้องได้รับความร่วมมือกันจาก
หลายฝ่าย
5. การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลเลือกจัดองค์กรและตีความข้อมูลเพื่อ
กาหนดภาพที่มีความหมาย การรับรู้เป็นสิ่งที่สาคัญมากในแง่การตลาด จนมีคากล่าวที่ว่า“สงคราม
การตลาดความจริงไม่ใช่สงครามสินค้า แต่เป็นสงครามการสร้างการรับรู้ (A marketing war is not
a battle of product but a battle of perception)” ซึ่งหมายถึง การแข่งขันทางด้านการตลาด
ไม่ได้แข่งขันกันเพียงทาให้สินค้าดีเท่านั้น แต่จะแข่งขันกันในด้านการสร้างภาพพจน์ให้ดีกว่าในสินค้า
เช่น สินค้า เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีแต่นักการตลาดไม่ใส่ใจในการสร้างภาพพจน์ ปล่อยให้ผู้บริโภค
รับรู้ภาพพจน์ของสินค้าในแง่ร้าย หรือรับรู้ภาพพจน์ที่เป็นธรรมดาสามัญจนผู้บริโภคไม่เกิดความชื่น
ชม ถึงแม้ว่าสินค้าของบริษัทจะดีแต่ก็ไม่อาจสร้างทัศนะคติที่ดีให้เกิดแก่ผู้บริโภคได้ ในขณะเดียวกัน
สินค้า
6. การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคคลซึ่งเกิดจากประสบการณ์
ดังนั้นการเรียนรู้จึงเป็นประสบการณ์ที่บุคคลสะสมไว้
สรุปได้ว่า การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคโดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เลือกใช้แนวคิดและทฤษฎีแบบจาลองของคอต
เลอร์และอาร์มสตรองประกอบด้วยคาถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือความถี่ในการ
ซื้อ รูปแบบที่ใช้ในปัจจุบัน รูปแบบที่ต้องการเปลี่ยน ราคาที่ซื้อ ช่องทางที่ได้รับสินค้า
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2.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กัลยรัตน์ โตสุขศรี (2552) พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแชมพูสระผม “แพ
นทีน โปร-วี” ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 21-30 ปี
มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31.0 โดยมีการศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี มี
รายได้ส่วนใหญ่ 5,001-10,000 บาท ด้านของทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้อ
ใช้แชมพูแพนทีน โปร-วี ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้ แชมพูแพนทีนสูตรโปร-วี สมูท แอนด์ ซิลกี้ ทาง
สถิติพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูแพนทีนแตกต่างกัน ส่วนใหญ่เลือกใช้
แพนทีน โปร-วี เพราะ คุณภาพดีมั่นใจในคุณภาพ และผู้บริโภคโดยรวมให้ความสาคัญต่อปัจจัย
ส่วนผสมการตลาดมีค่าเฉลี่ยระดับมาก เรียงลาดับคือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้าน
ราคา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคให้
ความสาคัญ ด้านคุณภาพของแชมพูสระผม เป็นอันดับ 1 ปัจจัยด้านราคาผู้บริโภคให้ความสาคัญ
เรื่องราคาต่อขวดเป็นอันดับ 1 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายผู้บริโภคให้ความสาคัญ ด้าน การซื้อ
ได้สะดวก เป็นอันดับ 1 ผู้บริโภคให้ความสาคัญปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายด้านการลดราคา เป็น
อันดับ 1
สุจินดา เจียมศรีพงษ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) ปัญหา
และทางแก้ไข พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ได้แก่ ประเภทสินค้าที่ขายใน
ร้านไม่มี ความหลากหลายเท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่หรือห้างค้าปลีกสมัยใหม่
ร้านค้าปลีกดั้งเดิมไม่มีการ ตกแต่งร้านค้าของตนเองให้ทันสมัย ขาดการจัดสินค้าให้เป็นระบบ ไม่มี
ป้ายบอกราคาที่แน่นอนชัดเจน รวมถึงไม่มีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น เครื่องบันทึกเงินสดที่จอดรถ
และอื่นๆ ราคาสินค้าสูงกว่าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และไม่ให้ เสรีภาพในการเดินเลือกซื้อสินค้าแก่
ผู้บริโภคทาให้ความต้องการซื้อของผู้บริโภคลดลง สิ่งที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมควรปรับปรุง คือ ควร
พัฒนาจัดร้านค้าปลีกของตนให้มีความทันสมัย มีการจัดวางสินค้าเป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อ
การเลือกซื้อ และควรเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าได้โดย อิสรเสรีควรหาลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายของตนให้ได้ว่าคือกลุ่มใด เพื่อจะได้จัดหาสินค้าสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรง กับ
ความต้องการและพัฒนาร้านค้าปลีกของตนให้โดดเด่นได้ ควรมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
บริหารจัดการมาก ขึ้นและควรมีการทาการตลาดสาหรับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมให้มากกว่านี้ สิ่งที่
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกควรทาเพื่อ ความอยู่รอดในอนาคต คือ สร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ค้าปลีก
แบบดั้งเดิมเพื่อสร้างอานาจต่อรองในการแข่งขันกับร้านค้า ปลีกขนาดใหญ่เพื่อรักษาลูกค้าเดิมไว้ให้ได้
ตลอดจนสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและปรับตัวให้ทันกับการ เปลี่ยนแปลงของร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม
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กฤษณ์ ทัพจุฬา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความสาเร็จของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความสาเร็จของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม จากอิทธิพลรวม (Total
Effect) เกิดจาก ความสามารถในการบริหาร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างภาพลักษณ์
ทางธุรกิจและการจัดการส่วนประสมทางการตลาด ตามลาดับ ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า
ความสามารถในการบริหารร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ผู้ประกอบการต้องมุ่งเน้นเรื่องระบบการบริหารใน
ด้านต่างๆ เช่น การจัดการระบบการเงิน การควบคุมรายจ่ายระบบสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีด้าน
คอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ การจัดการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ในการให้บริการและพูดถึงบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ลออทิพย์ เกิดน้อย (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
จากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมีอายุ 26-35ปี การศึกษาอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรชั้นสูง มีอาชีพเกษตรกร มีรายได้ต่อเดือน
5,001-15,000 บาท สถานภาพโสด ไม่มียานพาหนะส่วนตัว ครอบครัวมีจานวน 2-3 คน จากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้บริโภคมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มา
ใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมแตกต่างกันและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านค้าแบบดั้งเดิมในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย
อนุศาสตร์ สระทองเวียน (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ธุรกิจค้าปลีก ประเทศไทย สรุป
การศึกษาในครั้งนี้ได้ว่า การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงกาเปลี่ยนแปลงธุรกิจค้า ปลีกโลกและประเทศ
ไทยจากโครงสร้างของระบบค้าปลีกแบบ ดั้งเดิมเป็นรูปแบบการค้าขนาดใหญ่และใช้ระบบสาขาเพื่อ
เพิ่ม ศักยภาพในการสร้างความได้เปรียบทางการค้าและการตอบสนอง ผู้บริโภค รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่สามารถ ปรับตัวเพื่อการแข่งขันที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้ บริโภคส่งผลให้ธุรกิจขนาดเล็กมีประสิทธิภาพการแข่งขันที่ต่าลง กว่า ไม่สามารถ
แข่งขันได้จนทาให้มีการเลิกกิจการจานวนมากและ ร้านค้าปลีกดั้งเดิมที่ยังสามารถอยู่ได้ในปัจจุบันก็
เป็นธุรกิจที่ไม่ สามารถพัฒนาให้เป็นการค้าปลีกสมัยใหม่ได้ การพัฒนาธุรกิจค้า ปลีกนั้นไม่สามารถที่
จะกาหนดให้มีการหยุดการพัฒนาได้ เนื่องจากรูปแบบการดาเนินธุรกิจของทุกธุรกิจในยุคการค้าขาย
ที่ มีการแข่งขันรุนแรงและรวดเร็ว ปัจจุบันจาเป็นต้องมีการปรับ เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาและความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ตามสภาพสังคมรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น ดังนั้นธุรกิจที่ไม่สามารถปรับ
ตัวได้ต้องเลิกกิจการ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่กาลังเข้ามาดาเนิน การในขณะนี้มีการนากลยุทธ์ด้าน
ต่างๆ เข้ามาใช้บริหาร ไม่ว่าการ นาความได้เปรียบในเชิงขนาด การรวมตัวกันเพื่อสร้างความได้
เปรียบทั้งการตลาดและต้นทุน การบริหารโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ดี กว่า รวมถึงอานาจการต่อรองที่มี
มากขึ้น
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ภาพที่ 2.11: กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
คุณลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
ประเภทร้านค้าที่ซื้อสินค้าร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย)
กับร้าน 7-11

ตัวแปรตาม

การตัดสินใจซื้อสินค้า

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps
ผลิตภัณฑ์ ราคา กระบวนการ
การส่งเสริมการตลาด บุคลากร
สถานที่ และกายภาพ

กรอบแนวคิดข้างต้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ประเภทร้านค้าที่ซื้อสินค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กับร้าน 7-11
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps ผลิตภัณฑ์ ราคา กระบวนการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร
สถานที่ และกายภาพ ตลอดจนการตัดสินใจซื้อสินค้า ภายใต้แนวคิดเรื่อง รูปแบบธุรกิจค้าปลีกของ
Klotler (ธีรวิทย์ ฉายภมร, 2544 อ้างใน Kotler, 1997) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ของ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อของ Kotler (2000) และงานวิจัยเรื่อง
พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแชมพูสระผม “แพนทีน โปร-วี” ในเขต
กรุงเทพมหานคร (กัลยรัตน์ โตสุขศรี, 2552) เรื่อง ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย): ปัญหาและ
ทางแก้ไข (สุจินดา เจียมศรีพงษ์, 2553) เรื่อง ความสาเร็จของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขต
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กรุงเทพมหานคร (กฤษณ์ ทัพจุฬา, 2557) เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม ในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย (ลออทิพย์ เกิดน้อย, 2555) และเรื่อง ธุรกิจค้าปลีก
ประเทศไทย (อนุศาสตร์ สระทองเวียน, 2553)

บทที่ 3
วิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย)
กรณีศึกษา ในตลาดไท ปทุมธานี ผู้วิจยั ใช้วธิ ีการดาเนินงานวิจัยดังนี้
3.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ลูกค้าที่ซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กับร้าน 7-11 พื้นที่ตลาดไท
ปทุมธานี
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
ขอบเขตด้านการใช้ตัวอย่าง จานวน 150 คน ซึ่งจานวนนี้ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้โปรแกรม G*power 3.1 (Buchner, 2010) ในการหาขนาดจานวนประชากรดังนี้
ภาพที่ 3.1: หน้าจอแสดงการใช้โปรแกรม G* power 3.1 ในการกาหนดขนาดตัวอย่าง
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โดยกาหนดค่า Effect size ในระดับปานกลางเท่ากับ 0.15 ค่าความคลาดเคลื่อน (α)
เท่ากับ 0.10 ค่า beta เท่ากับ 0.15 (อานาจในการทดสอบ (power of test) ที่ระดับ 1.0) จึงได้
ขนาดตัวอย่างจานวน 142 คน และได้สารองเก็บเป็นจานวน 150 คน และใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
3.2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-Probability
Sampling) คือ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (วรรณี แกมเกตุ, 2551)
3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยมี
ลักษณะแบบปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) และแบบปลายเปิด (Opened-ended
Questionnaire)
3.3.2 นาแบบสอบถามที่ได้ไปดาเนินการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย (Pretest) จานวน 40 คน
เพื่อทดสอบความความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (-Coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลลัพธ์ค่าแอลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่
ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 <<1 ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2548)
จากการทดสอบได้ค่าความเชื่อมั่น .805 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปร
ค่าความเชื่อมั่น (N=40)
ด้านผลิตภัณฑ์
.822
ด้านราคา
.762
ด้านสถานที่
.933
ด้านการส่งเสริมการตลาด
.910
ด้านบุคคล
.878
ด้านกระบวนการให้บริการ
.820
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ .753
3.3.3 ปรับปรุงแบบสอบถามจนได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
3.3.4 นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กรณีศึกษา ในตลาดไท ปทุมธานี ผู้วจิ ัยใช้
วิธีการดาเนินงานวิจัยดังนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps ผลิตภัณฑ์ ราคา
กระบวนการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สถานที่ และกายภาพ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้า
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ในตอนที่ 2-3 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดการให้
ค่าน้าหนักคะแนนของตัวเลือก ดังนี้
คะแนน 1 หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
คะแนน 2 หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
คะแนน 3 หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
คะแนน 4 หมายถึง
เห็นด้วยมาก
คะแนน 5หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
วิธีการแปลผลแบบสอบถามส่วนนี้ได้ใช้ค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์คะแนนของแบบสอบถามส่วนที่ 2
ดังนี้(บุญชุม ศรีสะอาด, 2545)
คะแนนสูงสุด- คะแนนต่าสุด
จานวนระดับชั้น
= 5-1
= 0.8
5
ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยน้าหนักคาตอบ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.80
หมายความว่า น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 – 2.60
หมายความว่า น้อย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 – 3.40
หมายความว่า ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 – 4.20
หมายความว่า มาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 – 5.00
หมายความว่า มากที่สุด
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3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กรณีศึกษา ในตลาดไท
ปทุมธานี
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ สถิติ เอกสาร แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย)
กรณีศึกษา ในตลาดไท ปทุมธานี
3.6 การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
3.6.1 นาแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ
3.6.2 ดาเนินการลงรหัส (Coding) และนาข้อมูลมาประมวลผล
3.6.3 การเคราะห์ข้อมูลแยกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) การวิเคราะห์
โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) (ชูศรีวงศ์รัตนะ, 2544)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ได้แก่ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter (ศิริชัย กาญจนวาสี,
ทวีวัฒน์ ปิตานนท์ และดิเรก สรีสุโข, 2547) ด้วยการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของความ
คิดเห็นตามส่วนประสมทางการตลาด 7Ps กับการตัดสินใจซื้อสินค้า

บทที่ 4
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโช
ห่วย) กรณีศึกษา ในตลาดไท ปทุมธานี” ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กรณีศึกษา ในตลาดไท
ปทุมธานี แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps ผลิตภัณฑ์
ราคา กระบวนการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สถานที่ และกายภาพ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้า และตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
ได้จากการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กรณีศึกษา ในตลาดไท ปทุมธานี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps ผลิตภัณฑ์ ราคา
กระบวนการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สถานที่ และกายภาพ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้า
ตอนที่ 1 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) การวิเคราะห์โดย
ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ตารางที่ 4.1: แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ (N = 150)
เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม

จานวน (ราย)
ร้อยละ
44
29.33
106
70.67
150
100.00

40

จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย เกินครึ่งเป็นเพศหญิง
จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 70.67 และเป็นเพศชาย จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 29.33
ตามลาดับ ทั้งเนื่องจากตามครัวเรือนเพศหญิงจะเป็นฝ่ายที่ทาอาหารและจับจ่ายใช้สอยมากกว่าเพศ
ชาย จึงทาให้มีสัดส่วนของการเข้าร้านโชห่วยที่มากกว่าเพศชาย
ตารางที่ 4.2: แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ (N = 150)
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 -40 ปี
40 - 50 ปี
50 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน (ราย)
3
117
23
4
3
150

ร้อยละ
2.00
78.00
15.33
2.67
2.00
100.00

จากตารางที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ
20 – 30 ปีจานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00 รองลงมา คือ อายุ 31-40 ปี จานวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.33 และอายุ 40-50 ปี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.67 ตามลาดับ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่มี
อายุระหว่าง 20-30 ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปีเป็นช่วงที่เริ่มทางานได้และมีรายได้
เพิ่มขึ้นจึงทาให้มีอัตราการจับจ่ายใช้สอยมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ
ตารางที่ 4.3: แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา (N =
150)
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี

จานวน(ราย)
4
3
3
122

ร้อยละ
2.67
2.00
2.00
81.33
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
(N = 150)
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
รวม

จานวน(ราย)
ร้อยละ
18
12.00
150
100.00

จากตารางที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เกินครึ่งมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีจานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 81.33 รองลงมาคือปริญญาโท จานวน 18 คน
คิดเป็นร้อยละ 12.00 และมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.67 ตามลาดับ จากข้อมูล
จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และอนุปริญญา/
ปวส. อาจเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนน้อย อาจเกิดจากการมีรายได้ค่อนข้างจากัด จึงทาให้การจับจ่ายใช้สอยไม่
มากนัก
ตารางที่ 4.4: แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ (N = 150)
อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
พนักงานบริษัทเอกชน
รับจ้าง
นักศึกษา
อื่นๆ
รวม

จานวน(ราย)
10
40
58
15
20
7
150

ร้อยละ
6.67
26.67
38.67
10.00
13.33
4.67
100.00

จากตารางที่ 4.4 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ครึ่งหนึ่งประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้านจานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 38.67 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัว/
ประกอบอาชีพอิสระ จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 และนักศึกษาจานวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.33 ตามลาดับ จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ากลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนเป็นกลุ่มที่ตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุดเนื่องจากพนักงานบริษัทเป็นบุคคลที่อยู่ในช่วงอายุการทางานเป็นผู้บริโภคที่จับจ่ายใช้สอยมากที่สุด
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จึงเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ในการซื้อหาสินค้าให้กับครอบครัวทาให้ผู้บริโภคในกลุ่มนี้จึงพยายามมองหา
ความคุ้มค่าจากเงินที่จะต้องเสียไปทาให้มีการเปรียบเทียบราคาที่จะจ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการที่
ต้องการราคาถูกและคุณภาพเท่าเทียมกับร้านสะดวกซื้ออื่นๆ
ตารางที่ 4.5: แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้ครอบครัวต่อเดือน
(N = 150)
รายได้ครอบครัวต่อเดือน
น้อยกว่า 15,000 บาท
15,001 – 30,000 บาท
30,001 – 45,000 บาท
45,001 – 60,000 บาท
60,001 – 75,000 บาท
มากกว่า 75,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน (ราย)
26
95
12
7
3
7
150

ร้อยละ
17.33
63.33
8.00
4.67
2.00
4.67
100.00

จากตารางที่ 4.5 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่มีรายได้
ครอบครัวต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 รองลงมา คือน้อย
กว่า 15,000 บาท จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.33 และมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 30,001 45,000 บาท จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามลาดับ โดยจากข้อมูลสังเกตเห็นว่าผู้ที่มีรายได้
45,001 – 60,000 บาท 60,001 – 75,000 บาท และมากกว่า 75,001 บาทขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีรายได้
สูงการจัดจ่ายใช้สอยส่วนใหญ่อาจเข้าไปซื้อในห้างสรรพสินค้า หรือซุปเปอร์มาเก็ต
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps ผลิตภัณฑ์ ราคา กระบวนการ
การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สถานที่ และกายภาพ
ตารางที่ 4.6: แสดงค่าเฉลี่ย (xˉ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 7Ps ผลิตภัณฑ์ ราคา กระบวนการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สถานที่
และกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ (N = 150)
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ระดับความคิดเห็น
SD
ระดับ
xˉ
มีสินค้าไว้คอยให้บริการที่หลากหลาย
4.02 0.87 มาก
สินค้าภายในร้านมีความทันสมัย กาลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน 4.07 0.56 มาก
สินค้าภายในร้านมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
3.86 0.81 มาก
สินค้าในหนึ่งผลิตภัณฑ์มีหลายระดับราคาให้เลือก
3.31 1.09 ปานกลาง
สินค้าที่วางขายมีความสะอาดถูกต้องตามหลักอนามัย
3.54 1.17 มาก
ด้านผลิตภัณฑ์

จากตารางที่ 4.6 พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps ด้าน
ผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากได้แก่สินค้าภายในร้านมีความทันสมัย กาลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
(4.07) มีสินค้าไว้คอยให้บริการที่หลากหลาย (4.02) และสินค้าภายในร้านมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
(3.86)ในขณะที่สินค้าในหนึ่งผลิตภัณฑ์มีหลายระดับราคาให้เลือกอยู่ในระดับปานกลาง (3.31) โดย
การสังเกตจากข้อมูลนั้นพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps ด้านผลิตภัณฑ์
นั้นจะเน้นเกี่ยวกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์เป็นหลักเนื่องจากผู้บริโภคต้องการสินค้าที่มีความทันสมัย
สินค้าที่อยู่ในกระแสนิยม ต้องการความหลากหลายของสินค้าให้ได้เลือกซื้อมีลากหลายขนาดตั้งแต่
เล็กไปจนถึงใหญ่เพื่อให้ผู้บริโภคหลากหลายกลุ่มได้มีโอกาสที่มีจะสามารถเข้าถึงสินค้านั้นๆได้
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ตารางที่ 4.7: แสดงค่าเฉลี่ย (xˉ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 7Ps ผลิตภัณฑ์ ราคา กระบวนการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สถานที่
และกายภาพ ด้านราคา (N = 150)
ลาดับที่
1
2
3
4

ระดับความคิดเห็น
SD ระดับ
xˉ
สินค้ามีป้ายกากับราคาที่ชัดเจน
ปาน
3.23 1.34
กลาง
ราคาของสินค้าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้เมื่อเทียบกับร้านค้าอื่นๆ 3.74 0.75 มาก
ราคาสินค้าปรับขึ้นลงตามราคาตลาดอย่างเหมาะสม
3.55 0.93 มาก
ราคาของสินค้าเมื่อเทียบกับคุณภาพ หรือปริมาณที่ได้รับมี
มาก
3.69 0.78
ความเหมาะสม
ด้านราคา

จากตารางพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps ด้านราคาโดยรวมอยู่
ในระดับมากได้แก่ราคาของสินค้าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้เมื่อเทียบกับร้านค้าอื่นๆ (3.74) ราคาของ
สินค้าเมื่อเทียบกับคุณภาพ หรือปริมาณที่ได้รับมีความเหมาะสม (3.69) และ ราคาสินค้าปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาดอย่างเหมาะสม (3.55)ในขณะที่สินค้ามีป้ายกากับราคาที่ชัดเจนอยู่ในระดับปานกลาง
(3.23) โดยการสังเกตจากข้อมูลนั้นพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps ด้าน
ราคานั้นผู้ขายสินค้าควรมีการแสดงป้ายราคาที่ชัดเจนและถูกต้องเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อ
ได้ โดยอาจมีการตรวจสอบราคาการปรับขึ้นหรือลดของสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้บริโภคได้
ซื้อสินค้าที่ราคาเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ผู้บริโภคได้รับ
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ตารางที่ 4.8: แสดงค่าเฉลีย่ (xˉ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 7Ps ผลิตภัณฑ์ ราคา กระบวนการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สถานที่
และกายภาพ ด้านสถานที่ (N = 150)
ลาดับที่
1
2
3
4

ระดับความคิดเห็น
xˉ SD ระดับ
ร้านค้าตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนเดินทางสะดวก
4.03 0.97 มาก
ร้านค้ามีพื้นที่จอดรถสะดวกสบาย
ปาน
3.26 1.28
กลาง
การตกแต่งร้านค้ามีความปลอดโปร่ง โล่ง สบาย รู้สึกปลอดภัย
ปาน
3.35 1.31
เมื่อเข้ามาใช้บริการ
กลาง
การจัดวางสินค้าภายในร้านเป็นหมวดหมู่ทาให้หาสินค้าได้สะดวก 3.56 1.27 มาก
ด้านสถานที่

จากตารางพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps ด้านสถานที่อยู่ใน
ระดับมากได้แก่ร้านค้าตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนเดินทางสะดวก (4.03) การจัดวางสินค้าภายในร้านเป็น
หมวดหมู่ทาให้หาสินค้าได้สะดวก (3.56) ในขณะที่การตกแต่งร้านค้ามีความปลอดโปร่ง โล่ง สบาย
รู้สึกปลอดภัยเมื่อเข้ามาใช้บริการอยู่ในระดับปานกลาง (3.35)และร้านค้ามีพื้นที่จอดรถสะดวกสบาย
(3.26) ) โดยการสังเกตจากข้อมูลนั้นพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps
ด้านสถานที่ นั้นร้านค้าซึ่งเป็นสถานที่ขายสินค้าควรอยู่ในแหล่งชุมชนที่ผู้ซื้อสัญจรผ่านไปมาได้อย่าง
สะดวก มีสถานที่จอดรถเพียงพอ ร้านค้ามีการจัดแต่งอย่างสบายตามีการวางสินค้าให้เป็นหมดหมู่
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถหาสินค้าได้ตรงกับความต้องการซื้อ
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ตารางที่ 4.9: แสดงค่าเฉลีย่ (xˉ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 7Ps ผลิตภัณฑ์ ราคา กระบวนการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สถานที่
และกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด (N = 150)
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ด้านการส่งเสริมการตลาด
มีการลดแลกแจกแถม
มีการเปลี่ยนคืนสินค้าได้
มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
มีการชิงโชค
มีการจัดส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

ระดับความคิดเห็น
SD
ระดับ
xˉ
2.80 1.37 ปานกลาง
2.95 1.46 ปานกลาง
2.55 1.49 ปานกลาง
2.47 1.43 น้อย
2.74 1.61 ปานกลาง

จากตารางพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps ด้านการส่งเสริม
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางได้แก่มีการเปลี่ยนคืนสินค้าได้ (2.95) มีการลดแลกแจกแถม
(2.80) และ มีการจัดส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง(2.74)ในขณะที่มีการชิงโชคอยู่ในระดับน้อย (2.47)
โดยการสังเกตจากข้อมูลนั้นพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด นั้นร้านค้าควรมีการติดสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสินค้าแบรนด์ต่างๆหรือมี
กิจกรรมให้ร่วมสนุกกับสินค้าที่ทางร้านค้าจาหน่ายเพื่อกระตุ้นความต้องการให้กับผู้ซื้อสินค้ามีการ
แถมสินค้าขนาดทดลองให้ผู้บริโภคไปทดลองใช้รวมถึงมีการรับประกันหลังการขายมีการรับเปลี่ยนคืน
ถ้าสินค้านั้นเกิดความผิดพลาดจากผู้ผลิตเป็นต้น
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ตารางที่ 4.10: แสดงค่าเฉลี่ย (xˉ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 7Ps ผลิตภัณฑ์ ราคา กระบวนการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สถานที่
และกายภาพ ด้านบุคคล (N = 150)
ลาดับที่
1
2
3
4

ด้านบุคคล
มีการบริการที่เป็นมิตรเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดีสุภาพและเป็น
กันเองกับลูกค้า
มีความกระตือรือร้นในการบริการ
มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าภายในร้านเป็นอย่างดี
มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

ระดับความคิดเห็น
xˉ SD ระดับ
มาก
3.77 1.06
3.71 0.97 มาก
3.69 1.02 มาก
3.94 0.85 มาก

จากตารางพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps ด้านบุคคลโดยรวม
อยู่ในระดับมากทุกด้านได้แก่มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า (3.94) มีการบริการที่เป็นมิตรเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
อย่างดีสุภาพและเป็นกันเองกับลูกค้า (3.77) มีความกระตือรือร้นในการบริการ (3.71)และมีความรู้
เกี่ยวกับสินค้าภายในร้านเป็นอย่างดี (3.69) โดยการสังเกตจากข้อมูลนั้นพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps ด้านบุคคลนั้น ผู้ขายควรมีการบริการที่เป็นมิตรกับลูกค้ามีความ
สุภาพและเป็นกันเองกับลูกค้า มีความกระตือรือร้นในการบริการรวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าภายใน
ร้านเป็นอย่างดีเพื่อเป็นการสร้างความเป็นกันเองเพื่อให้ลูกค้าเกิดความคุ้นเคยและกลับมาซื้อสินค้าซ้า
อีก
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ตารางที่ 4.11: แสดงค่าเฉลี่ย (xˉ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 7Ps ผลิตภัณฑ์ ราคา กระบวนการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สถานที่
และกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ (N = 150)
ลาดับที่

ด้านกระบวนการให้บริการ

1
2

กระบวนการในการชาระเงินมีความรวดเร็ว
มีกระบวนการตรวจสอบสินค้าก่อนใส่ถึงให้ลูกค้า

3
4

กระบวนการคิดราคาและทอนเงินมีความถูกต้องครบถ้วน
มีกระบวนการในการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ราคา หรือโปรโมชั่นให้กับลูกค้าได้รับทราบ

ระดับความคิดเห็น
xˉ SD ระดับ
3.75 0.96 มาก
ปาน
3.47 1.14
กลาง
3.83 0.99 มาก
ปาน
3.15 1.43
กลาง

จากตารางพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps ด้านกระบวนการ
ให้บริการอยู่ในระดับมากได้แก่กระบวนการคิดราคาและทอนเงินมีความถูกต้องครบถ้วน
(3.83)กระบวนการในการชาระเงินมีความรวดเร็ว (3.75)ในขณะที่ระดับปานกลางได้แก่มีกระบวนการ
ตรวจสอบสินค้าก่อนใส่ถึงให้ลูกค้า (3.47) และมีกระบวนการในการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับราคา หรือโปรโมชั่นให้กับลูกค้าได้รับทราบ (3.15) โดยการสังเกตจากข้อมูลนั้นพบว่าความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps ด้านกระบวนการให้บริการนั้นผู้ขายควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ชี้แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคา หรือโปรโมชั่นให้กับลูกค้าได้รับทราบ การคิดราคา
และทอนเงินมีความถูกต้องครบถ้วนการชาระเงินมีความรวดเร็วและการตรวจสอบสินค้าก่อนใส่ถึงให้
ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็วและมีความถูกต้องเพื่อเสริมสร้างความประทับใจให้กับ
ลูกค้า
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ตารางที่ 4.12: แสดงค่าเฉลี่ย (xˉ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 7Ps ผลิตภัณฑ์ ราคา กระบวนการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สถานที่
และกายภาพ ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (N = 150)
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
การตกแต่งร้านสวยงาม
มีเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน
มีหลากหลายสาขาให้เลือกไปใช้บริการ
เจ้าของเป็นคนในชุมชนจึงตัดสินใจซื้อ

ระดับความคิดเห็น
SD
ระดับ
xˉ
3.23 1.24 ปานกลาง
3.49 1.07 ปานกลาง
3.20 1.42 ปานกลาง
3.23 1.19 ปานกลาง

จากตารางพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps ด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อได้แก่มีเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน (3.49)
การตกแต่งร้านสวยงาม (3.23) เจ้าของเป็นคนในชุมชนจึงตัดสินใจซื้อ (3.23) และมีหลากหลายสาขา
ให้เลือกไปใช้บริการ (3.20) โดยการสังเกตจากข้อมูลนั้นพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 7Ps ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพนั้นควรคงที่แกลักษณ์ของร้านความมี
เสน่ห์ของชุมชนมีการจัดร้านที่สวยงามและที่สาคัญคือเจ้าของเป็นคนในชุมชนจึงตัดสินใจซื้อ การขาย
สินค้าแบบเป็นธรรมไม่คิดราคาสูงจนเกินไปจะทาให้ทาให้สามารถอยู่รอดทั้งเจ้าของกิจการและผู้ซอ้ื
สินค้า
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้า
ตารางที่ 4.13: แสดงค่าเฉลี่ย (xˉ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้า (N = 150)
ลาดับที่
1
2
3
4
5

การตัดสินใจซื้อสินค้า
ท่านซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อเพราะมีความจาเป็นต้องใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
หากท่านต้องการซื้อสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวันท่านจะเลือกใช้
ร้านขายสินค้าที่ท่านใช้อยู่เป็นอันดับแรก
ก่อนซื้อสินค้าในร้านค้าที่มีการศึกษาข้อมูลหรือเปรียบเทียบข้อมูล
กับร้านอื่นๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ
หากร้านค้าที่ท่านใช้บริการในการซื้อสินค้าอยู่มีการขึ้นราคาที่
สูงขึ้นกว่าร้านอื่นท่านก็ยังคงใช้บริการร้านเดิมอยู่
หากมีคนแนะนาให้ท่านไปใช้บริการร้านค้าอื่น ท่านก็ยังคงเลือก
ซื้อสินค้าจากร้านเดิม

ระดับความคิดเห็น
xˉ SD ระดับ
มาก
4.09 0.79
4.04 0.88
3.69 0.90

มาก
มาก

ปาน
กลาง
ปาน
3.18 1.29
กลาง
2.88 1.45

จากตารางพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับมากได้แก่
ท่านซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อเพราะมีความจาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน (4.09) หากท่านต้องการ
ซื้อสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวันท่านจะเลือกใช้ร้านขายสินค้าที่ท่านใช้อยู่เป็นอันดับแรก (4.04) และ
ก่อนซื้อสินค้าในร้านค้าที่มีการศึกษาข้อมูลหรือเปรียบเทียบข้อมูลกับร้านอื่นๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ
(3.69) ใขณะที่ระดับปานกลางได้แก่ หากมีคนแนะนาให้ท่านไปใช้บริการร้านค้าอื่น ท่านก็ยังคงเลือก
ซื้อสินค้าจากร้านเดิม (3.18) และหากร้านค้าที่ท่านใช้บริการในการซื้อสินค้าอยู่มีการขึ้นราคาที่สูงขึ้น
กว่าร้านอื่นท่านก็ยังคงใช้บริการร้านเดิมอยู่ (2.88) ) โดยการสังเกตจากข้อมูลนั้นพบว่าความคิดเห็น
เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าสินค้าที่ผู้ซื้อซื้อจากร้านค้านั้นจะเป็นสินค้าที่ใช้อุปโภคบริโภคเป็นสินค้า
ที่จาเป็นในชีวิตประจาวันซึ่งก่อนทาการซื้อนั้นผู้บริโภคมีการเปรียบเทียบราคาหรือหาข้อมูลในการซื้อ
สินค้าเพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าของเงินที่เสียไปกับสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคได้รับผู้ขายควรมีการ
จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องมีการสร้างคาวามเป็นกันเองกับลูกค้าเพื่อดึงดูดลูกค้าให้ซื้อ
สินค้าและเป็นลูกค้าประจาของทางร้านสืบต่อไป
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ตารางที่ 4.14: การทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นตามส่วนประสม
ทางการตลาด 7Ps กับการตัดสินใจซื้อสินค้า

ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps
(Constant)
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านสถานที่
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคคล
ด้านกระบวนการให้บริการ
ด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ
2

การตัดสินใจซื้อสินค้า
สัมประสิทธิ์ ความคลาดเคลื่อน
ถดถอย
มาตรฐาน
2.724
.233
.032
.024
.037
.024
.020
.026
.075
.026
.087
.039
.082
.027

11.547
1.383
1.506
.868
2.776
2.341
3.081

.000
.155
.134
.391
.006
.012
.002

.085

3.124

.003

.029

R = 0.330 AdjR = 0.125 SEest = 0.14475
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

t

p-value

F = 6.305

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลกระทบเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อ
สินค้าโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้
ว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง คือ 33% (R = .330)
สาหรับ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ไม่มีความสัมพันธ์ ซึ่งได้ค่าคงที่เท่ากับ 2.724 ค่า
สัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted R2) ร้อยละ 12.5 และค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
เนื่องจากการวัด (SEest) เท่ากับ 0.14475
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
Y = 2.724 +.075 (ด้านการส่งเสริมการตลาด) + .087 (ด้านบุคคล) + .082 (ด้าน
กระบวนการให้บริการ) + .085 (ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ)
ค่า b ของด้านการส่งเสริมการตลาด = 0.075 หมายความว่า จานวนของการส่งเสริม
การตลาดเพิ่มขึ้น 1 หน่วย การตัดสินใจซื้อจะเพิ่มขึ้น 0.075
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ค่า b ของด้านบุคคล= 0.087 หมายความว่า จานวนของด้านบุคคลเพิ่มขึ้น 1 หน่วย การ
ตัดสินใจซื้อจะเพิ่มขึ้น 0.087
ค่า b ของด้านกระบวนการให้บริการ= 0.082 หมายความว่า จานวนของด้านกระบวนการ
ให้บริการเพิ่มขึ้น 1 หน่วย การตัดสินใจซื้อจะเพิ่มขึ้น 0.082
ค่า b ของด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ= 0.085 หมายความว่า จานวน
ของด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพเพิ่มขึ้น 1 หน่วย การตัดสินใจซื้อจะเพิ่มขึ้น
0.085
ทั้งนี้เนื่องจากสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านโชห่วยต่างๆ ล้วนมีสินค้าที่คล้ายๆกัน และส่วนใหญ่
จะตั้งอยู่ในชุมชนเหมือนกัน ประกอบกับราคาค่อนข้างจะมีความใกล้เคียงกันจึงทาให้ส่งผล ให้ด้าน
ผลิตภัณฑ์ราคา และสถานที่ไม่ได้ส่งผลต่อความตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย)
กรณีศึกษา ในตลาดไท ปทุมธานี มีประเด็นสาคัญในการนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
5.1 สรุปผล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 106
คน (ร้อยละ 70.67) และเป็นเพศชาย จานวน 44 คน (ร้อยละ 29.33) มีอายุระหว่าง 20-30 ปี
จานวน 117 คน (ร้อยละ 78.00) ระดับการศึกษาปริญญาตรีจานวน 122 คน (ร้อยละ 81.33) และมี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 58 คน (ร้อยละ 38.67) มีรายได้อยู่ระหว่าง15,001 – 30,000
บาท จานวน 95 คน (ร้อยละ 63.33)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps ผลิตภัณฑ์ ราคา
กระบวนการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สถานที่ และกายภาพ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากได้แก่สินค้าภายในร้านมี
ความทันสมัย กาลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน (4.07) มีสินค้าไว้คอยให้บริการที่หลากหลาย (4.02) และ
สินค้าภายในร้านมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ (3.86)ในขณะที่สินค้าในหนึ่งผลิตภัณฑ์มีหลายระดับราคา
ให้เลือกอยู่ในระดับปานกลาง (3.31) ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมากได้แก่ราคาของสินค้าอยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้เมื่อเทียบกับร้านค้าอื่นๆ (3.74) ราคาของสินค้าเมื่อเทียบกับคุณภาพ หรือปริมาณที่
ได้รับมีความเหมาะสม (3.69) และ ราคาสินค้าปรับขึ้นลงตามราคาตลาดอย่างเหมาะสม (3.55)
ในขณะที่สินค้ามีป้ายกากับราคาที่ชัดเจนอยู่ในระดับปานกลาง (3.23) ด้านสถานที่อยู่ในระดับมาก
ได้แก่ร้านค้าตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนเดินทางสะดวก (4.03) การจัดวางสินค้าภายในร้านเป็นหมวดหมู่ทา
ให้หาสินค้าได้สะดวก (3.56) ในขณะที่การตกแต่งร้านค้ามีความปลอดโปร่ง โล่ง สบาย รู้สึกปลอดภัย
เมื่อเข้ามาใช้บริการอยู่ในระดับปานกลาง (3.35)และร้านค้ามีพื้นที่จอดรถสะดวกสบาย(3.26) ด้าน
การส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางได้แก่มีการเปลี่ยนคืนสินค้าได้ (2.95) มีการลด
แลกแจกแถม (2.80) และ มีการจัดส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง(2.74)ในขณะที่มีการชิงโชคอยู่ใน
ระดับน้อย (2.47) ด้านบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านได้แก่มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า (3.94) มี
การบริการที่เป็นมิตรเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดีสุภาพและเป็นกันเองกับลูกค้า (3.77) มีความ
กระตือรือร้นในการบริการ (3.71)และมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าภายในร้านเป็นอย่างดี (3.69) ด้าน
กระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมากได้แก่กระบวนการคิดราคาและทอนเงินมีความถูกต้องครบถ้วน
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(3.83) กระบวนการในการชาระเงินมีความรวดเร็ว (3.75)ในขณะที่ระดับปานกลางได้แก่มี
กระบวนการตรวจสอบสินค้าก่อนใส่ถึงให้ลูกค้า (3.47) และมีกระบวนการในการประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคา หรือโปรโมชั่นให้กับลูกค้าได้รับทราบ (3.15) และด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อได้แก่มีเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน (3.49)
การตกแต่งร้านสวยงาม (3.23) เจ้าของเป็นคนในชุมชนจึงตัดสินใจซื้อ (3.23) และมีหลากหลายสาขา
ให้เลือกไปใช้บริการ (3.20)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโช
ห่วย) กรณีศึกษา ในตลาดไท ปทุมธานี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับมากได้แก่ท่านซื้อสินค้าในร้าน
สะดวกซื้อเพราะมีความจาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน (4.09) หากท่านต้องการซื้อสินค้าที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวันท่านจะเลือกใช้ร้านขายสินค้าที่ท่านใช้อยู่เป็นอันดับแรก (4.04) และก่อนซื้อสินค้าใน
ร้านค้าที่มีการศึกษาข้อมูลหรือเปรียบเทียบข้อมูลกับร้านอื่นๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ (3.69) ใขณะที่ระดับ
ปานกลางได้แก่ หากมีคนแนะนาให้ท่านไปใช้บริการร้านค้าอื่น ท่านก็ยังคงเลือกซื้อสินค้าจากร้านเดิม
(3.18)และหากร้านค้าที่ท่านใช้บริการในการซื้อสินค้าอยู่มีการขึ้นราคาที่สูงขึ้นกว่าร้านอื่นท่านก็ยังคง
ใช้บริการร้านเดิมอยู่ (2.88)
ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอย
การทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นตามส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps กับการตัดสินใจซื้อสินค้า พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลกระทบเชิงบวกกับการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
สาหรับ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ไม่มีความสัมพันธ์ ซึ่งได้ค่าคงที่เท่ากับ 2.724 ค่า
สัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted R2) ร้อยละ 12.5 และค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
เนื่องจากการวัด (SEest) เท่ากับ 0.14475
5.2 อภิปรายผล
จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 2030 ปีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้อยู่ระหว่าง15,001 –
30,000 บาท มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของเกยูร ใยบัวกลิ่น (2552) เรื่องผลกระทบของการ
ขยายตัวร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีต่อการดาเนินงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชว์ห่วย) มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมโดยทีข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม
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การตลาด 7Ps ผลิตภัณฑ์ ราคา กระบวนการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สถานที่ และกายภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านผลิตภัณฑ์มีความต้องการให้สินค้าภายในร้านมีความทันสมัย กาลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
มีสินค้าไว้คอยให้บริการที่หลากหลาย
ด้านราคา ต้องการให้ราคาของสินค้าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้เมื่อเทียบกับร้านค้าอื่นๆ และ
ราคาของสินค้าเมื่อเทียบกับคุณภาพ หรือปริมาณที่ได้รับมีความเหมาะสม
ด้านสถานที่ต้อการร้านค้าตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนเดินทางสะดวก และมีการจัดวางสินค้าภายใน
ร้านเป็นหมวดหมู่ทาให้หาสินค้าได้สะดวก
ด้านการส่งเสริมการตลาด ต้องการให้มีการเปลี่ยนคืนสินค้าได้ และมีการลดแลกแจกแถม
สาหรับด้านบุคคลต้องการให้มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและมีการบริการที่เป็นมิตรเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
อย่างดีสุภาพและเป็นกันเองกับลูกค้า ในด้านกระบวนการให้บริการ ต้องการกระบวนการคิดราคา
และทอนเงินมีความถูกต้องครบถ้วน และกระบวนการในการชาระเงินมีความรวดเร็ว
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ต้อการความมีเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน
และการตกแต่งร้านสวยงาม สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณ์ ทัพจุฬา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง
ความสาเร็จของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความสาเร็จของธุรกิจ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม จากอิทธิพลรวม (Total Effect) เกิดจาก ความสามารถในการบริหาร การ
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจและการจัดการส่วนประสมทาง
การตลาด ตามลาดับ ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้พบว่าความสามารถในการบริหารร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม ผู้ประกอบการต้องมุ่งเน้นเรื่องระบบการบริหารในด้านต่างๆ เช่น การจัดการระบบ
การเงิน การควบคุมรายจ่ายระบบสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ การจัดการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ในการให้บริการ
และพูดถึงบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิมควรหันมาให้ความสาคัญกับการ บริหารสินค้าให้มี
เพียงพอต่อการจา หน่าย ให้ความสาคัญกับการพัฒนาตนเอง โดยการติดตามข่าวสาร ความรู้ใหม่ๆ
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนที่จะเป็น ประโยชน์แก่การดา เนินกิจการร้านค้าปลีกดั้งเดิมและต้องมี
การปรับตัวให้มีความ ยืดหยุ่นในการดา เนินธุรกิจและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งสามารถปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หากพบว่าการทา งานแบบเดิมไม่ได้ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อกิจการ
มากนัก
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5.3.2 พัฒนาจุดเด่นของตนเองในเรื่องของการบริการที่ได้เปรียบคู่แข่งขัน ในด้านความ
ใกล้ชิดและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และ ให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการในครั้ง
ต่อไปส่วนธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็กกิจการยังสามารถที่จะแข่งขันได้หากมีการปรับปรุงตกแต่ง
ร้านค้าและการบริการ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวิจัยติดตามและประเมินผล
มาตรการของรัฐบาลเพื่อกากับ ควบคุมการเกิดขึ้นของการค้าปลีกแนวใหม่และศึกษาแนวโน้มการค้า
ปลีกของ ไทยในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมในการได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กรณีศึกษา
ในตลาดไทปทุมธานี
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีอยู่ 4 ตอนมีประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Psผลิตภัณฑ์ ราคา
กระบวนการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สถานที่ และกายภาพ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้า
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
2. ขอความกรุณาท่านโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง
ขอขอบคุณทุกท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
ผู้วิจัย
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ตอนที่ 1 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1.1 ชาย

1.2 หญิง

2.1 อายุต่ากว่า 20 ปี

2.2 อายุ 20-30 ปี

2. อายุ
2.3 อายุ 31-

40 ปี
2.4 อายุ 40 – 50 ปี
3. ระดับการศึกษา
3.1 ประถมศึกษา
3.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
3.5 ปริญญาตรี
3.7 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
4. อาชีพ
4.1 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.3 พนักงานบริษัทเอกชน
4.5 นักศึกษา
5. รายได้ส่วนตัวต่อเดือน
5.1 น้อยกว่า 15,000 บาท
5.3 30,001 – 45,000 บาท
5.5 60,001 – 75,000 บาท

2.5 อายุ 50 ปีขึ้นไป
3.2 มัธยมศึกษาตอนต้น
3.4 อนุปริญญา/ปวส.
3.6 ปริญญาโท

4.2 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
4.4 รับจ้าง
4.6 อื่นๆ โปรดระบุ………………
5.2 15,001 – 30,000 บาท
5.4 45,001 – 60,000 บาท
5.6 มากกว่า 75,001 บาทขึ้นไป
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 7Ps
คาชี้แจงโปรดทาเครื่องหมายลงในช่องทางขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเพียง
คาตอบเดียว
ระดับความคิดเห็น
ข้อ
มาก
ปาน
น้อย สาหรับ
ข้อความ
มาก
น้อย
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด ผูว้ ิจัย
5
4
3
2
1
ด้านผลิตภัณฑ์
1 มีสินค้าไว้คอยให้บริการที่หลากหลาย
2 สินค้าภายในร้านมีความทันสมัย กาลังเป็นที่นิยม
ในปัจจุบัน
3 สินค้าภายในร้านมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
4 สินค้าในหนึ่งผลิตภัณฑ์มีหลายระดับราคาให้เลือก
5 สินค้าที่วางขายมีความสะอาดถูกต้องตามหลัก
อนามัย
ด้านราคา
6 สินค้ามีป้ายกากับราคาที่ชัดเจน
7 ราคาของสินค้าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้เมื่อเทียบ
กับร้านค้าอื่นๆ
8 ราคาสินค้าปรับขึ้นลงตามราคาตลาดอย่าง
เหมาะสม
9 ราคาของสินค้าเมื่อเทียบกับคุณภาพ หรือปริมาณ
ที่ได้รับมีความเหมาะสม
ด้านสถานที่
10 ร้านค้าตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนเดินทางสะดวก
11 ร้านค้ามีพื้นที่จอดรถสะดวกสบาย
12 การตกแต่งร้านค้ามีความปลอดโปร่ง โล่ง สบาย
รู้สึกปลอดภัยเมื่อเข้ามาใช้บริการ
13 การจัดวางสินค้าภายในร้านเป็นหมวดหมู่ทาให้หา
สินค้าได้สะดวก
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ข้อ
ข้อความ
ที่
ด้านการส่งเสริมการตลาด
14 มีการลดแลกแจกแถม
15 มีการเปลี่ยนคืนสินค้าได้
16 มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
17 มีการชิงโชค
18 มีการจัดส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง
ด้านบุคคล
19 มีการบริการที่เป็นมิตรเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี
สุภาพและเป็นกันเองกับลูกค้า
20 มีความกระตือรือร้นในการบริการ
21 มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าภายในร้านเป็นอย่างดี
22 มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
ด้านกระบวนการให้บริการ
23 กระบวนการในการชาระเงินมีความรวดเร็ว
24 มีกระบวนการตรวจสอบสินค้าก่อนใส่ถึงให้ลูกค้า
25 กระบวนการคิดราคาและทอนเงินมีความถูกต้อง
ครบถ้วน
26 มีกระบวนการในการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับราคา หรือโปรโมชั่นให้กับลูกค้า
ได้รับทราบ
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
27 การตกแต่งร้านสวยงาม
28 มีเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน
29 มีหลากหลายสาขาให้เลือกไปใช้บริการ
30 เจ้าของเป็นคนในชุมชนจึงตัดสินใจซื้อ

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย สาหรับ
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด ผูว้ ิจัย
5
4
3
2
1
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ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้า
ระดับความคิดเห็น
ข้อ
มาก
ปาน
น้อย สาหรับ
ข้อความ
มาก
น้อย
ที่
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด ผูว้ ิจัย
5
4
3
2
1
1 ท่านซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อเพราะมีความ
จาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน
2 หากท่านต้องการซื้อสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
ท่านจะเลือกใช้ร้านขายสินค้าที่ท่านใช้อยู่เป็น
อันดับแรก
3 ก่อนซื้อสินค้าในร้านค้าที่มีการศึกษาข้อมูลหรือ
เปรียบเทียบข้อมูลกับร้านอื่นๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ
4 หากร้านค้าที่ท่านใช้บริการในการซื้อสินค้าอยู่มี
การขึ้นราคาที่สูงขึ้นกว่าร้านอื่นท่านก็ยังคงใช้
บริการร้านเดิมอยู่
5 หากมีคนแนะนาให้ท่านไปใช้บริการร้านค้าอื่น
ท่านก็ยังคงเลือกซื้อสินค้าจากร้านเดิม

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
ขอขอบคุณที่สละเวลาให้ข้อมูลคาตอบของท่านจะถูกนาไปใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น
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