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การค้นคว้าแบบอิสระ พร้อมชี้ แนะแนวทางปรับปรุ งแก้ไขเพิม่ เติมให้คน้ คว้าแบบอิสระฉบับนี้ มีความ
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นี้
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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระเรื่ องนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาถึ งพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและส่ วน
ประสมการตลาดค้าปลีกที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อยในอาเภอ
เมืองสมุทรสาคร โดยเก็บตัวอย่างจากผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้ารายย่อยที่ต้ งั อยู่ในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
จานวน 033 ราย เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม และการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ สถิติเชิง
พรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย
จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 20 – 29 ปี มีระดับ
การศึกษาขั้นสู งสุ ด คือ มัธยมศึกษา/ปวช มีอาชีพพนักงานบริ ษทั รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000
บาทสถานะภาพโสด
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลี กรายย่อยในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มกั ซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าปลี กรายย่อยเพื่อซื้ อมาใช้เอง โดยไปซื้ อ
สิ นค้าด้วยตัวเอง ประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อบ่อยคือ เครื่ องดื่ ม เช่ น น้ าอัดลม นม น้ าเปล่า มักซื้ อสิ นค้าโดย
เฉลี่ยต่อครั้ง คือ 3 ชิ้น มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งจานวน 51 – 100 บาท ส่ วนใหญ่ซ้ื อเพราะใกล้บา้ น และ
เหตุผลที่ผตู ้ อบแบบสอบถามไม่เลือกซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย คือ มีสินค้าให้เลือกน้อย ส่ วน
ใหญ่เป็ นสมาชิ กในครอบครัวจะช่วยในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า โดยจะไปซื้ อสิ นค้าคนเดียวบ่อยที่สุด
มักซื้ อสิ นค้าทุกวัน ส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ โดยซื้ อสิ นค้าในช่วงเวลา 16.01-19.00
น. ในชี วิตประจาวันของผูต้ อบแบบสอบถามจะซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าปลี กสมัยใหม่ขนาดเล็ก จะซื้ อ
สิ นค้าที่ ร้านค้าปลี กรายย่อยเมื่ อสิ นค้าที่ ใช้อยู่หมดกะทันหัน รู ้ จกั ร้ านค้าปลี กรายย่อยเนื่ องจาก เป็ น
ทางผ่านกลับบ้านโดยลักษณะการซื้ อ จะเดินเลือกหาสิ นค้าเอง และจะชาระเงินด้วยเงินสด
ง

ผลการศึกษาส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
จากร้านค้าปลีกรายย่อยในอาเภอเมืองสมุทรสาคร พบว่า ส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกในด้านต่างๆ ที่
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดใน 3 อันดับแรก คือ เจ้าของร้านมีอธั ยาศัยที่ดีในการให้บริ การ (ด้านบุคลากร) เจ้าของ
ร้านรู ้จกั ลูกค้า ทักทายได้อย่างถูกต้อง (ด้านบุคลากร) และราคาสิ นค้าไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย (ด้านราคา)
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ABSTRACT
The purpose of this independent study is to examine behavior of consumers and
retailing mix affecting purchasing of goods from small retail store in Mueang Samut Sakhon. A set
of questionnaires was distributed to 300 consumer who purchased goods from small retail store
using quota sampling technique and analyzed by descriptive statistics to assess frequency,
percentage and means.
The results found that most of the respondents were females, age between 20-29 years
old, single, secondary education/vocational as the highest level of education, working in private
company and having the average monthly remuneration in range of THB 10,000-20,000.
The behavior of consumers towards buying goods from small retail stores in Mueang
Samut Sakhon found that most of the respondents purchased goods for themselves, the average
customers visiting the store were oneself, the most popular items were beverage products, the
average purchasing were 3 items per time, and the average cost were THB 51-100. Most of them
decided to purchase at small retail store because the short distance from their house. On the
contrary, the others preferred the available to a few product. The family members had the influence
on their purchasing decision, most of them visited the store alone, and purchasing frequency was
approximately every day and purchasing time were Monday- Friday from 16.01-19.00. In daily life,
respondents purchased goods from modern small retail store and purchased from small retail store

ฉ

when they found that their goods was out of stock. Besides, they finding goods by themselves, and
paid by cash.
The results of the study of retailing mix affecting consumer in buying goods from the
small retail store in Mueang Samut Sakhon district indicated that 3 sub factors of retailing mix with
highest mean score were courtesy of seller (People), the owner greeted recognized correctly
(People) and price does not change (Price).
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แสดงจานวนและร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามประเภทการ
ซื้ อสิ นค้า
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หน้ า
16
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26

สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.19
ตารางที่ 4.20
ตารางที่ 4.21
ตารางที่ 4.22
ตารางที่ 4.23
ตารางที่ 4.24
ตารางที่ 4.25
ตารางที่ 4.26
ตารางที่ 4.27

แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามจานวนชิ้น
ของการซื้ อสิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อครั้ง
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อครั้ง
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการซื้ อสิ นค้า
เพื่อใคร
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามผูท้ ี่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามผูท้ ี่มีส่วนร่ วม
ในการซื้ อสิ นค้า
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเหตุผลการ
เลือกซื้ อสิ นค้า
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเหตุผลที่ทาให้
ไม่เลือกซื้ อสิ นค้าร้านค้าปลีกรายย่อย
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการรู้จกั
ร้านค้าปลีกรายย่อย
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามลักษณะการ
เลือกซื้ อสิ นค้า
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามวิธีการชาระ
เงิน
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามความรู้สึก
หลังการเลือกซื้ อสิ นค้า
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการกลับ
มาซื้ อสิ นค้า
แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อของส่ วนประสม
การตลาดค้าปลีก ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกราย
ย่อย
ฎ

27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32

33

สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตารางที่ 4.28
ตารางที่ 4.29

ตารางที่ 4.30

ตารางที่ 4.31

ตารางที่ 4.32

ตารางที่ 4.33

ตารางที่ 4.34
ตารางที่ 4.35
ตารางที่ 4.36
ตารางที่ 4.37
ตารางที่ 4.38

แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อของส่ วนประสม
การตลาดค้าปลีก ด้านราคาที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย
แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อของส่ วนประสม
การตลาดค้าปลีก ด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจาก
ร้านค้าปลีกรายย่อย
แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อของส่ วนประสม
การตลาดค้าปลีก ด้านการจัดจาหน่ายที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีก
รายย่อย
แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อของส่ วนประสม
การตลาดค้าปลีก ด้านบุคลากรที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกราย
ย่อย
แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อของส่ วนประสม
การตลาดค้าปลีก ด้านการนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้า
จากร้านค้าปลีกรายย่อย
แสดงค่าเฉลี่ยรวมระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรายย่อยใน
อาเภอเมืองสมุทรสาครของผูต้ อบแบสอบถามต่อส่ วนประสมการตลาด
ค้าปลีกในแต่ละด้าน
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามการใช้บริ การบ่อย
ที่สุด จาแนกตามเพศ
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามความบ่อยในการ
ซื้ อสิ นค้า จาแนกตามเพศ
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามช่วงเวลาที่มาซื้ อ
สิ นค้าบ่อยที่สุด จาแนกตามเพศ
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามวันที่มาซื้ อสิ นค้า
บ่อยที่สุด จาแนกตามเพศ
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามประเภทของสิ นค้า
มากที่สุด จาแนกตามเพศ
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34

35

36

37

38

39
40
41
42
43
44

สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตารางที่ 4.39
ตารางที่ 4.40
ตารางที่ 4.41
ตารางที่ 4.42
ตารางที่ 4.43
ตารางที่ 4.44
ตารางที่ 4.45
ตารางที่ 4.46
ตารางที่ 4.47
ตารางที่ 4.48
ตารางที่ 4.49
ตารางที่ 4.50
ตารางที่ 4.51

แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามปริ มาณการซื้ อ
สิ นค้า(จานวนชิ้น) จาแนกตามเพศ
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ
ครั้งในการซื้ อสิ นค้า จาแนกตามเพศ
แสดงค่าเฉลี่ ยและระดับ ที่ มีผ ลต่ อการซื้ อสิ นค้าด้านผลิ ตภัณ ฑ์ในการซื้ อ
สิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย จาแนกตามเพศ
แสดงค่าเฉลี่ ยและระดับที่ มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านราคาในการซื้ อสิ นค้า
จากร้านค้าปลีกรายย่อย จาแนกตามเพศ
แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดใน
การซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย จาแนกตามเพศ
แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านการจัดจาหน่ายในการ
ซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย จาแนกตามเพศ
แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านบุคลากรในการซื้ อ
สิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย จาแนกตามเพศ
แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านการนาเสนอสิ นค้าหรื อ
บริ การในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย จาแนกตามเพศ
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามการเลือกประเภทร้านค้า
จาแนกตามอายุ
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามความถี่ในการเลื อก
ซื้ อสิ นค้า จาแนกตามอายุ
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามช่วงเวลาที่ซ้ื อสิ นค้าบ่อย
ที่สุด จาแนกตามอายุ
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49
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51
52
53
54
55

แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามวันที่มาซื้ อสิ นค้าบ่อย
ที่สุด จาแนกตามอายุ

56

แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามปริ มาณการซื้ อสิ นค้า
(จานวนชิ้น) จาแนกตามอายุ
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ฐ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตารางที่ 4.52
ตารางที่ 4.53
ตารางที่ 4.54
ตารางที่ 4.55
ตารางที่ 4.56

แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งใน
การซื้ อสิ นค้า จาแนกตามอายุ
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามประเภทสิ นค้า
จาแนกตามอายุ
แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์ในการซื้ อ
สิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย จาแนกตามอายุ
แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านราคาในการซื้ อสิ นค้า
จากร้านค้าปลีกรายย่อย จาแนกตามอายุ

ตารางที่ 4.60
ตารางที่ 5.1

62
63
64

แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านบุคลากรในการซื้ อ
สิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย จาแนกตามอายุ

ตารางที่ 4.59

61

แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านการจัดจาหน่ายในการ
ซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย จาแนกตามอายุ

ตารางที่ 4.58

59

แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย จาแนกตามอายุ

ตารางที่ 4.57

58

65

แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านการนาสิ นค้าหรื อ
บริ การในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย จาแนกตามอายุ

66

แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามที่ให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอื่นๆเพิม่ เติมของการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย

67

แสดงข้อมูลพฤติกรรมของผูต้ อบแบบสอบถามตามแนวทาง 6Ws และ 1H

68

ฑ

บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ธุ รกิ จค้าปลีกมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิ จของประเทศไทยโดยภาคการค้าปลี กสร้าง
รายได้ให้แก่ประเทศมากเป็ นอันดับสองหรื อ 14% ของอัตราการขยายตัวของ GDPในประเทศถึงแม้วา่
ช่ วงครึ่ งปี แรกของปี 2557 ธุ รกิ จค้า ปลี ก มี ก ารขยายตัวเพี ย ง 4.36% จากสถานการณ์ ที่ ไ ม่ แน่ น อน
ภายในประเทศ ที่ ส่ งผลให้ ผู ้บ ริ โ ภคชะลอการใช้ เงิ น และเน้ น การใช้ จ่ า ยที่ จ าเป็ นเท่ า นั้ น แต่
ผูป้ ระกอบการค้าปลีกต่างชาติยงั มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรอกาลังซื้ อที่จะกลับมา โดย คอนวี
เนี่ ยนสโตร์ มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น 7% ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต 3.5% ซุ ปเปอร์ เซ็นเตอร์ 3.5% ดีพาร์ ทเมนส
โตร์ 1.5% และร้านค้าเฉพาะทาง 4.5% (Marketeer Magazine, 2557:ออนไลน์)
จังหวัดสมุทรสาครแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 3 อาเภออาเภอที่มีประชากรหนาแน่ น
ที่ สุ ด คื อ อ าเภอเมื อ งสมุ ท รสาครมี ป ระชากรถึ ง 262,233 คน รองลงมาคื อ อ าเภอกระทุ่ ม แบน มี
ประชากร 162,210 คน และอ าเภอบ้านแพ้ว มี ป ระชากร 95,014 คน (ส านัก บริ ห ารการทะเบี ย น
กรมการปกครอง, 2556 : ออนไลน์ ) ซึ่ งอาเภอเมืองสมุทรสาครเป็ นเมืองแห่ งเศรษฐกิจ มีการคมนาคม
ขนส่ งที่สะดวก และเหมาะกับการลงทุนโดยเป็ นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม การประมง และการค้า
ส่ งค้าปลีกโดยพิจารณาจากรายงานสภาวะเศรษฐกิจ ปี 2556 พบว่ายอดขายส่ งขายปลี กเฉลี่ยไตรมาส
แรกเท่ากับ 35,453 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2557 เท่ากับ 38,118 ล้านบาทขยายตัว
ร้อยละ 0.10 (สานักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร, 2557: ออนไลน์)
จากภาวะการแข่งขันของธุ รกิ จค้าปลี กในปั จจุ บนั มี แนวโน้มรุ นแรงมากขึ้ น การเข้ามา
ของธุ รกิจค้าปลี กสมัยใหม่ส่งผลกระทบต่อธุ รกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิ มและร้านค้าปลี กรายย่อยโดยตรง
เห็นได้จากแนวโน้มที่ลดลงในปี 2555 มีจานวนสถานประกอบการลักษณะขายปลีกทั้งบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล จานวน 6,303 แห่ ง ลดลงจากในปี 2554 จานวน 6,611 แห่ ง เท่ากับ 278 แห่ งซึ่ งมีอตั รา
การขยายตัวลดลงถึ ง 4.7% (สถิ ติผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมสมุ ท รสาคร, 2556 : ออนไลน์ ) เนื่ องมาจาก
ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ให้ความสนใจลงทุนในพื้นที่อาเภอเมืองสมุทรสาครโดยการขยาย
สาขาอาทิเช่ น ร้านสะดวกซื้ อ7-11 ร้านบิ๊กซ้ง ร้านซี เจ บิ๊กซี โลตัส พอร์ โต้ชีโน่ คอมมูนิต้ ีมอลล์ รวม
ไปถึ ง การเข้า มาของร้ า นโมเดิ ร์ น เทรด แม็ ค โครที่ ก าลัง เปิ ดตัว เร็ ว ๆนี้ (สาครออนไลน์ , 2557 :
ออนไลน์ ) จากการขยายตัวของร้านค้าปลี กสมัย ใหม่และการส่ งเสริ มโปรโมชัน่ ส์ ต่างๆ ของคอนวี
เนี่ยนสโตร์ เช่น แสตมป์ 7-11 แสตมป์ โลตัสเอ็กเพรส ส่ วนหนึ่ งมาจากพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
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ที่เปลี่ ยนไปในการซื้ อสิ นค้า ซึ่ งเป็ นตัวแปรสาคัญในการดึ งดูดให้ผบู ้ ริ โภคเข้ามาจับจ่ายใช้สอยตาม
ร้านคอนเวียร์ เนี่ ยนสโตร์ มากขึ้นแทนการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกใกล้บา้ น ส่ งผลกระทบต่อธุ รกิจค้า
ปลี กแบบดั้งเดิมและร้านค้าปลีกรายย่อยถูกแย่งชิ งส่ วนแบ่งทางการตลาดโดยธุ รกิ จดิ สเคาท์โตร์ และ
ร้านสะดวกซื้ อ รวมไปถึ งการไม่ปรับตัวเพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างธุ รกิ จค้าปลี กและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชดั โดยร้านค้าปลีกรายย่อยก็ยงั ดาเนิ นการแบบที่เคย
ทามาโดยสิ นค้าหลักของร้ านค้าปลี กรายย่อยจะประกอบไปด้วย เครื่ องดื่ มประเภทต่างๆ เหล้า บุหรี่
ข้าวสาร มาม่า ขนมคบเคี้ยวและสิ นค้าบริ โภคอุปโภคอื่นๆ ซึ่ งร้านค้าปลีกรายย่อยยังมีความสาคัญกับ
คนในชุ มชนเพราะมีความผูกพันกับคนในท้องถิ่ นมานาน ให้บริ การที่ เป็ นกันเอง ไม่ตอ้ งใช้เวลาใน
การเดินทางหรื อยุง่ ยากในการไปซื้ อหาและสิ นค้าบางอย่างที่ตอ้ งการใช้เวลาจาเป็ นก็ตอ้ งพึ่งพาร้านค้า
ปลีกรายย่อยเพื่อทันต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคเอง
ดังนั้นการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองสมุทรสาครในการซื้ อสิ นค้า
จากร้ านค้าปลี กรายย่อยจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญ จะได้ทราบถึ งข้อมูลทัว่ ไป ปั จจัยทางด้านการตลาดและ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่าผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองสมุทรสาครมีพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกราย
ย่อยอย่างไร ทาให้เข้าใจถึงผูบ้ ริ โภคมากขึ้นและสามารถให้บริ การได้ตรงความความจาเป็ นและความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า มากที่ สุ ด เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การวางแผนกลยุ ท ธ์ ท างการตลาด ของ
ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยที่มีอยูเ่ ดิมและกาลังจะเปิ ดบริ การในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อยในอาเภอเมือง
สมุทรสาคร
2. เพื่อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดค้าปลีกที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าปลีกรายย่อยในอาเภอเมืองสมุทราคร
1.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อยใน
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
2. ทาให้ทราบถึงส่ วนประสมทางการตลาดค้าปลีกที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรายย่อยในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
3. สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการร้านค้า
ปลีกรายย่อยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
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1.4 นิยำมศัพท์
พฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภค จากร้านค้า
ปลีกรายย่อยในอาเภอเมืองสมุทรสาคร โดยวิเคราะห์จากการหาคาตอบ 7 ประการ ได้แก่ ใครอยูใ่ น
ตลาดเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
เมือใด ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหนและผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2550 : 9)
ผู้บริโภค หมายถึง ผูท้ ี่เคยซื้ อสิ นค้าอุปโภค บริ โภค จากร้านค้าปลีกแบบรายย่อยที่ต้ งั อยู่
ในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
ส่ วนประสมทำงกำรตลำดค้ ำปลีก (Retailing Mix) ประกอบด้วย ส่ วนประกอบของ
สิ นค้าและบริ การที่นาเสนอ นโยบายในการตั้งราคา การส่ งเสริ มการตลาด ทาเลที่ ต้ งั การออกแบบ
ร้ า นค้า และการจัด แสดงสิ น ค้า ในการก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารค้า ปลี ก นั้ น ผูค้ ้า ปลี ก จะต้อ งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดเป้ าหมายได้เหนื อกว่าคู่แข่งขัน (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2546 :
35)
ร้ ำนค้ ำปลีกรำยย่อย หมายถึง ร้านค้าที่จาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ยงั คงไว้ซ่ ึงลักษณะ
การจาหน่ายสิ นค้าและบริ การรู ปแบบเดิม ส่ วนใหญ่เป็ นร้านห้องแถวที่มีพ้นื ที่ไม่มาก ลูกค้าเกือบ
ทั้งหมดอาศัยอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกับร้านค้า การบริ หารจัดการเป็ นแบบครอบครัว การลงทุนน้อย ไม่มี
ระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานซึ่งมีทาเลที่ต้ งั อยูใ่ นอาเภอเมืองสมุทรสาคร (ปราณี เอี่ยมละออภักดี,
2550 : 313)
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ องพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อยในอาเภอ
เมืองสมุทรสาครในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นามาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2. แนวคิดเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดค้าปลีก
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกั บการวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริ โภค (Analyzing Consumer
Behavior) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2550) เป็ นการวิจยั หรื อค้นหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อหรื อการใช้ของ
ผูบ้ ริ โภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้น คาตอบที่ได้จะช่ วยให้
นัก การตลาดจัด กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดที่ ส ามารถตอบสนองความพึ ง พอใจของผูบ้ ริ โ ภคได้อ ย่า ง
เหมาะสมซึ่งประกอบไปด้วย 6W และ 1H
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็ นคาถามที่ตอ้ งการทราบ
ถึงตลาดเป้ าหมาย (Target Marker) หมายถึงกลุ่มของลูกค้า ซึ่ งผูข้ ายเลือกเจาะจงที่จะใช้ความพยายาม
ทางตลาด ประกอบด้วย (1) ลู ก ค้า (Customer) ของบริ ษ ัท ซึ่ งมี ความจาเป็ นหรื อความต้องการใน
ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ ง (2) มีอานาจซื้ อหรื อมีเงิน (3) มีความเต็มใจที่จะซื้ อ (4) มีอานาจตัดสิ นใจ
ซื้ อ เป็ นวิธีที่ผผู ้ ลิตหรื อผูข้ ายกาหนดความแตกต่างของแต่ละส่ วนตลาดที่สาคัญ แล้วเลือกส่ วนตลาด
ใดส่ ว นตลาดหนึ่ ง หรื อ หลายส่ ว นตลาด หรื อ ทั้ง หมดเป็ นเป้ าหมาย แล้ว พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ
โปรแกรมทางการตลาด ให้ ต อบสนองในแต่ ล ะส่ วนตลาดนั้น หรื อ ลัก ษณะของกลุ่ ม เป้ าหมาย
(Occupation) ว่าเป็ นกลุ่มไหน โดยการแบ่งตามลายระเอียดดังนี้
1.1 ภูมิศาสตร์ เป็ นการแบ่งตลาดตามที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ที่แตกต่างกัน เช่ น ขอบเขต
ขนาดจังหวัด ความหน่าแน่น ขนาดของประเทศ
1.2 ประชากรศาสตร์ เป็ นการแบ่งส่ วนตลาดตามลักษณะประชากรศาสตร์ ของคน
เช่นอายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว
1.3 สังคมศาสตร์ เช่น ชั้นของสังคม วัฒนธรรรม วงจรชี วิตครอบครัว
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1.4 จิตวิทยา เป็ นการแบ่งที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เช่น รู ปแบบการ
ดารงชีวิต บุคลิกภาพ การรับรู้ ความต้องการ-การจูงใจ และทัศนคติ เป็ นต้น
1.5 ความสัมพันธ์ในการใช้ เช่น อัตราการใช้ สถานะความซื่ อสัตย์ สภาพการรู้จกั
1.6 สถานการณ์การใช้ เช่น เวลา วัตถุประสงค์ ทาเลที่ต้ งั บุคคล
1.7 ผลประโยชน์และการประสมประสาน เช่น โครงร่ างด้านประชากรศาสตร์ /จิต
นิสัย ค่านิยมและรู ปแบบการดาเนินชีวติ เป็ นต้น
2. ผู้บริ โภคซื้ ออะไร (What Does the Consumer Buy?) เป็ นคาถามเพื่ อต้องการทราบ
ถึงสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้ อและต้องการได้จากผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งจะได้แก่
คุณสมบัติหรื อองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) ประกอบไปด้วย (1)
ผลิตภัณฑ์หลัก (2) รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ เช่น การบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสิ นค้า รู ปแบการบริ การ คุณภาพ และ
ลักษณะนวัตกรรม (3) ผลิตภัณฑ์ควบ (4) ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (5) ศักยภาพผลิตภัณฑ์
ความแตกต่างที่ เหนื อกว่าคู่แข่ง (Competitive Differentiation) ประกอบไปด้วย ความ
แตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ บริ การ พนักงาน และภาพลักษณ์
3. ท าไมผู้ บริ โ ภคจึ ง ซื้ อ (Why Does the Consumer Buy?) ค าถามนี้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
วัตถุ ประสงค์ในการซื้ อ (Objective) ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของเขาทางด้าน
ร่ างกายและจิตวิทยา ซึ่ งต้องศึกษาถึ งปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการซื้ อ คือ ปั จจัยเฉพาะบุคคล
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ได้แก่
3.1ปั จจัยเฉพาะบุค คล เช่ น ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ รู ป แบบการดาเนิ นชี วิต
และปัจจัยสถานการณ์
3.2 ปั จจัยด้านจิตวิทยา เช่น การรับรู ้และแรงจูงใจ เป็ นต้น
3.3 ปั จจัยด้านสังคม เช่น บทบาทและครอบครัว เป็ นต้น
4. ใครมี ส่ วนร่ วมในการตั ด สิ น ใจซื้ อ (Who Participates in the Buying?) ค าถามนี้
เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ประกอบด้วย
4.1 ผูร้ ิ่ เริ่ ม (Initiator) หมายถึ ง บุ คคลที่รับรู ้ ถึงความจาเป็ นหรื อความต้องการ ริ่ เริ่ ม
ซื้ อ และเสนอความคิดเกี่ยวกับความต้องการผลิตภัณฑ์ชนิดดชนิดหนึ่ง
4.2 ผูม้ ีอิทธิ พล (Influencer) หมายถึง บุคคลที่ใช้คาพูดหรื อการกระทาที่ต้ งั ใจหรื อไม่
ได้ต้ งั ใจที่มีอิทธิ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ การซื้ อและ (หรื อ) การใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
4.3 ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ (Decider) หมายถึง บุคคลที่ตดั สิ นใจหรื อมีส่วนในการตัดสิ นใจว่า
จะซื้ อหรื อไม่ ซื้ ออะไร ซื้ ออย่างไร หรื อซื้ อที่ไหน
4.4 ผูซ้ ้ื อ (Buyer) หมายถึง บุคคลที่ซ้ื อสิ นค้าจริ ง
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4.5 ผูใ้ ช้ (User) หมายถึ ง บุคคลที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการบริ โภค การใช้ผลิ ตภัณฑ์
หรื อบริ การ
5. ผู้บริ โภคซื้อเมื่อใด (When Does the Consumer Buy?) เป็ นคาถามที่ตอ้ งการทราบถึง
โอกาสในการซื้ อ (Occasions) และเกี่ยวข้องกับอิทธิ พลอันเกิดจากสถานการณ์ (Situation Influences)
ซึ่ งเป็ นเหตุให้กิจกรรมการซื้ อของลูกค้าเปลี่ ยนแปลงไปตามเวลา เช่ น การซื้ อผลิ ตภัณฑ์ตามฤดูกาล
การซื้ ออันเกิ ดจากการส่ งเสริ มการขาย หรื อตามข้อจากัดด้านงบประมาณ นอกจากนั้น การซื้ อของ
ลูกค้าอาจเกิดจากอิทธิ พลที่ซ่อนเร้นบางอย่าง ที่มีผล กระทบต่อพฤติกรรมการซื้ อ เช่น สภาพแวดล้อม
ทางสังคม เวลาและวัตถุประสงค์ของการซื้ อ เป็ นต้น
6. ผู้บริ โภคซื้ อที่ไหน (Where Does the Consumer Buy?) เป็ นคาถามที่ตอ้ งการทราบ
ถึงช่องทางหรื อสถานที่จดั จาหน่ าย (Outlets) ในอดี ตจะมองช่ องทางจาหน่ ายแบบดั้งเดิมเท่านั้น เช่ น
ผ่านตัวแทน ผูค้ า้ ปลี ก ผูค้ า้ ส่ ง ผูจ้ ดั การส่ วนใหญ่จะมุ่งเน้นการจาหน่ ายให้มากขึ้น และเลือกประเภท
ของผูค้ ้าปลี ก ที่ ลุ ก ค้าสนับ สนุ น แต่ ใ นปั จจุ บ นั ได้เกิ ดรู ป แบบของการจาหน่ ายหลายรู ป แบบที่ ใ ห้
เลื อกใช้ได้มากมาย รู ปแบบของการจัดจาหน่ายที่เจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วมากที่สุด คือการค้าปลี กที่
ไม่ตอ้ งอาศัยร้ านค้า การตลาดเจาะจง (Direct Marketing) โดยการขายผ่านแคตตาล็อก หรื อการเสนอ
ข่าวสารเชิงโฆษณา (Infomercials) และการจาหน่ายสิ นค้าทางอิเล็กทรอนิ กส์ ผา่ นอินเตอร์ เน็ตและทาง
โทรทัศน์ที่สามารถโต้ตอบกันได้(Interactive Television)และการใช้เครื่ องจักรเพื่อการสั่งซื้ อ(Video
Kiosks) เป็ นต้น
7. ผู้บริโภคซื้ออย่ างไร (How Does the Consumer Buy?) เป็ นคาถามที่ตอ้ งการทราบถึง
ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค (Operations) ประกอบด้วย
- การรับรู้ปัญหา ซึ่ งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลระลึกถึงความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่เขามีอยูก่ บั สิ่ งที่
เขาต้องการเช่น เหตุผลในการเลือกซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรายย่อย
- การค้นหาข้อมูล เมื่อบุคคลได้รับรู้ถึงความต้องการแล้ว เขาจะค้นหาวิธีการที่จะทาให้
ความต้องการดังกล่ าวได้รับการตอบสนองซึ่ งผูบ้ ริ โภคสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์หรื อ
บริ การที่ส ามารถตอบสนองความต้องการได้ เช่ น ผูบ้ ริ โภคทราบแหล่ งข้อมูลในการซื้ อสิ นค้าจาก
ร้านค้าปลีกรายย่อยจากแหล่งใดบ้าง
-การประเมิ น ผลทางเลื อกโดยพิ จารณาว่าสิ น ค้าใดเหมาะกับ ตนในขั้น นี้ การก าหนด
คุณสมบัติและบริ การต่างๆที่จะมอบให้ลูกค้าต้องมีจุดเด่นพอที่จะทาให้ลุกค้าตัดสิ นใจซื้ อ
-การตัดสิ นใจซื้ อ จะเป็ นขั้นตอนที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อหรื อการใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค
เช่ น ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลี กรายย่อยเพราะเหตุ ใด จานวนชิ้ นในการซื้ อต่อครั้งเท่ าใดและ
ราคาเฉลี่ยต่อการซื้ อต่อครั้งเท่าใด รู ปแบบกิจกรรมการส่ งเสริ มการขายที่ชอบคือแบบใด
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- พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเที ยบคุ ณค่าที่ได้รับจริ งจากการบริ โภค
หรื อใช้ผลิตภัณฑ์กบั ความคาดหวัง ถ้าคุณค่าที่ได้รับจริ งสู งกว่าความคาดหวังผูบ้ ริ โภคจะเกิดความพึง
พอใจก็จะกลับมาซื้ อสิ นค้ารื อบริ การนั้นต่อไป
ในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้ทฤษฎีพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค 6W 1H เป็ นหลักในการ
สร้ างแบบสอบถามและอาศัยแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดค้าปลี กเป็ นแนวทางในการสร้ างตัว
แปรต่างๆเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
2. แนวคิดเกีย่ วกับส่ วนประสมการตลาดค้ าปลีก
ส่ วนประสมการตลาดค้ าปลีก (Retailing Mix) ประกอบด้วย ส่ วนประกอบของสิ นค้า
และบริ การที่นาเสนอ นโยบายในการตั้งราคา การส่ งเสริ มการตลาด ทาเลที่ต้ งั การออกแบบร้ านค้า
และการจัดแสดงสิ นค้า ในการกาหนดกลยุทธ์ ก ารค้าปลี ก นั้น ผูค้ า้ ปลี กจะต้องสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในตลาดเป้ าหมายได้เหนือกว่าคู่แข่งขัน (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2546 : 35)
ทฤษฎีส่วนประสมการค้ าปลีก (Retailing Mix)
ส่ วนประสมทางการตลาดค้าปลี ก (Retailing Mix) แสดงถึ งส่ วนประสมการตลาดที่ใช้
ในการบริ ห ารธุ รกิ จค้าปลี ก โดยผสมผสานกลยุท ธ์ ส่ วนประสมการค้า ปลี ก กับ แผนการตลาด ที่
สอดคล้องกับการบริ หารธุ รกิจค้าปลีก
ส่ วนประสมการตลาดค้าปลีก (Retailing Mix) ประกอบด้วย 6Ps (ภัทธภร พลพนาธรรม,
2549: 98) ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิ จเพื่อสนองความต้องการของ
ลู กค้าให้เกิ ดความพึ งพอใจ ผลิ ตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อ ไม่ มีตวั ตนก็ได้ ผลิ ตภัณฑ์จึง
ประกอบไปด้วย สิ นค้า บริ การ ความคิด สถานที่ องค์กรหรื อบุคคล ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์
(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาลูกค้า จึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกาหนดกล
ยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายามคานึงถึงปั จจัยต่อไปนี้
1.1 ความแตกต่ างของผลิ ตภัณ ฑ์ (Product Different) และความแตกต่ างทางการ
แข่งขัน (Competitive Differentiation)
1.2 พิ จารณาจากองค์ประกอบ (คุ ณสมบัติ) ของผลิ ตภัณฑ์ (Product Component)
เช่น ประโยชน์พ้นื ฐาน รู ปร่ างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภณั ฑ์ ตราสิ นค้า ฯลฯ
1.3 การกาหนดผลิ ตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็ นการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ของ
บริ ษทั เพื่อเสนอตาแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้ าหมาย
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1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิ ตภัณฑ์มีลกั ษณะใหม่
และปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ข้ ึ น (New and Improve) ซึ่ งต้อ งค านึ งถึ งความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ดียงิ่ ขึ้น
1.5 กลยุท ธ์ ที่ เกี่ ย วกับ ส่ วนประสมผลิ ตภัณ ฑ์ (Product Mix) และสายผลิ ต ภัณ ฑ์
(Product Line) ประกอบด้วยดังนี้
ส่ ว นประสมผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Mix) หมายถึ ง กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ สายผลิ ต ภัณ ฑ์
ทั้งหมดที่กิจการนามาเสนอขาย โดยมีองค์ประกอบทั้ง 4 ประการของส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ อันได้แก่
ความกว้าง ความยาว ความลึก และความสอดคล้องของส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1.5.1 ความกว้างของส่ วนประสมผลิ ตภัณฑ์ (Product Mix Width) คือ จานวนของ
สายผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดของกิจการที่มีไว้เพื่อจาหน่าย
1.5.2 ความยาวของส่ วนประสมผลิ ตภัณฑ์ (Product Mix Length) คือ จานวนของ
สายผลิตภัณฑ์ทุกรายการในแต่ละสายผลิตภัณฑ์ของกิจการ
1.5.3ความลึ กของสายผลิ ตภัณ ฑ์ (Product Line Depth) คือ จานวนของรู ปแบบที่
แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการในแต่ละสายผลิตภัณฑ์ของกิจการ
ความสอดคล้องของส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix Consistency) คือ
ความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดของสายผลิตภัณฑ์ต่างๆในด้านการผลิต การใช้งานของผลิตภัณฑ์ ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย และเรื่ องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
สายผลิ ตภัณฑ์ หมายถึ ง กลุ่มของผลิ ตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดเนื่ องจาก
ได้รับการผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานในลักษณะที่คล้ายกันหรื อสามารถใช้ร่วมกันได้ มีลกั ษณะภายนอกบาง
ประการคล้ายคลึ งกัน สามารถใช้ช่องทางการจัดจาหน่ ายร่ วมกันได้ หรื อมี ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้เป็ นกลุ่ ม
เดียวกันหรื ออยูใ่ นช่วงระดับบราคาเดียวกัน เช่น โซดา เบียร์ และน้ าดื่มบรรจุขวด เป็ นต้น
ระดับของผลิตภัณฑ์
ในการวางแผนทางด้านผลิตภัณฑ์ผูว้ างแผนควรพิจารณาผลิตภัณฑ์โดยมีการแยกตาม
ระดับจาตามของของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งสามารถแบ่งออกได้ 3 ระดับดังนี้
- ผลิตภัณฑ์หลักหมายถึงประโยชน์หลักหรื อบริ การพื้นฐานที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริ ง
จากผลิตภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นสิ่ งตอบสนองความต้องการหรื อช่วยแก้ปัญหาให้กบั ลูกค้าได้นนั่ เอง
- ผลิ ตภัณฑ์ที่ แท้จริ งหมายถึ งสิ่ งที่ อยู่ร้อมรอบผลิ ตภัณฑ์หลักซึ่ งช่ วยท าให้ผลิ ตภัณ ฑ์
หลัก ท าหน้ า ที่ ไ ด้ส มบู รณ์ แ บบในการตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ แ ท้จ ริ ง นี้
ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ แท้จริ งนี้ ส ามารถแบ่ งออกเป็ น 5 ประเด็นย่อยได้แก่ ระดับ คุ ณ ภาพ คุ ณ สมบัติรูปหรื อ
ลักษณะภายนอก ตรายีห่ อ้ บรรจุภณั ฑ์
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- ผลิ ตภัณฑ์ เสริ มหมายถึ งสิ่ งที่ อยู่ล้อมรอบผลิ ตภัณ ฑ์หลัก และผลิ ตภัณ ฑ์ที่ แท้จริ งท า
หน้าที่นาเสนอผลประโยชน์หรื อบริ การเพิม่ เติมให้กบั ลูกค้าเพื่อที่จะทาให้ขอ้ เสนอของกิจการแตกต่าง
จากคู่แข่งขัน
2) ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ราคาเป็ น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นมา
ถัดจาก Product ราคาเป็ นต้น ทุ น (Cost) ของลูก ค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ย บเที ยบระหว่างคุ ณ ค่ า (Value)
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ับ ราคา (Price) ผลิ ตภัณ ฑ์ น้ ัน ถ้าคุ ณ ค่ าสู งกว่าราคาผูบ้ ริ โภคก็ จะตัด สิ น ใจซื้ อดังนั้น ผู ้
กาหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคานึงถึง (นฤมล กิมภากรณ์ และเอก บุญเจือ, 2555:132-134)
2.1 คุ ณค่าที่รับรู ้ (Perceived Value) ในสายตาลูกค้า ซึ่ งต้องพิจารณาว่าการยอมรับ
ของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์สูงกว่าราคาของผลิตภัณฑ์น้ นั
2.2 ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.3 การแข่งขัน
2.4 ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ในการกาหนดราคา
นักการตลาดจะต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของกิจการ
เช่ นกิ จการต้องการเป็ นผูน้ าด้านคุ ณ ภาพ กิ จการจะต้องใช้ตน้ ทุ นการผลิ ต ที่ สูงกว่าไม่ เน้นคุ ณภาพ
ต้นทุนไปที่สูงขึ้นมาจากการใช้วตั ถุดิบที่มีคุณภาพสู ง มีการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการวิจยั พัฒนา
อย่างต่ อเนื่ อง ตรงกันข้ามหากกิ จการต้องการเป็ นผูน้ าส่ วนแบ่ งตลาด กิ จการควรก าหนดราคาต่ า
สาหรับ ผลิ ตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาซึ่ งส่ วนแบ่งการตลาดที่ มากขึ้ นและได้ป ระโยชน์ด้านลดต้นทุ นต่ อ
หน่วยในการผลิตอีกด้วย
นอกจากนี้ การกาหนดราคาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต้องสอดคล้องกับองค์ประกอบอื่นๆ
ทางการตลาดไม่วา่ จะเป็ น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจาหน่ายรวมถึงการส่ งเสริ มการตลาด
ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์และราคา
ในมุมมองนักการตลาดเรื่ องการออกแบบผลิตภัณฑ์และคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ส่งผลต่อการรับรู ้ของ
ผูบ้ ริ โภคที่ มี คุณค่าของผลิ ตภัณฑ์น้ นั หากที่ จะการออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ที่เน้นการลดต้นทุ นโดยลบ
คุ ณ ลัก ษณะบางอย่างออกไป การก าหนดราคาส าหรั บ ผลิ ตภัณ ฑ์ น้ ี ค วรในราคาให้ ต่ า หากถ้าเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบพิเศษเน้นความหรู หราสะท้อนบุคลิ กของผูใ้ ช้ควรกาหนดราคาสู งเป็ นต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดจาหน่ายและราคา
การเลื อกช่ องทางการจัดจาหน่ ายมี ความสั มพันธ์ต่อราคาอย่างมากเพราะการรั บรู ้ ของ
ผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อช่ องทางการจัดจาหน่ ายแต่ละช่ องทางต่างกันส่ งผลต่อการรับ รู ้ ของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อ
คุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์ ที่จาหน่ายในช่องทางดังกล่าวด้วย เช่น ผูบ้ ริ โภคจะรับรู ้ต่อผลิตภัณฑ์ที่จาหน่าย
อยูใ่ นร้านค้าทัว่ ไป ต่างจากผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่วางขายในห้างสรรพสิ นค้าหรู เป็ นต้น
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ความสัมพันธ์ระหว่างการส่ งเสริ มการตลาดและราคา
การส่ งเสริ มการตลาดเป็ นเครื่ องมือที่นกั การตลาดใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารไปยัง
ผูบ้ ริ โภคให้เกิดการรับรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งวิธีต่างๆในการสื่ อสารย่อมมีผลต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค
ต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์อีกด้วย
3) การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ เพื่อ
สร้ างทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการซื้ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารอาจใช้ พ นัก งานขายท าการขาย (Personal
Selling) และการติดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้คน ( Non personal Selling) เครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารมี
หลายประการ ซึ่ งอาจเลื อกใช้ห นึ่ ง หรื อหลายเครื่ องมื อ ต้องใช้ห ลัก การใช้เครื่ องมื อสื่ อ สารแบบ
ประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication) โดยพิ จารณาจากความเหมาะสมกับ
ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกันได้ เครื่ องมือส่ งเสริ มสาคัญมีดงั ต่อไปนี้
3.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับองค์การ
และ (หรื อ) ผลิ ตภัณฑ์ บริ การ หรื อความคิด ที่ตอ้ งมีการจ่ายเงิ นโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการกลยุทธ์ในการ
โฆษณาจะเกี่ ยวข้องกับกลยุทธ์ ก ารสร้ างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) ยุทธวิธีการโฆษณา
(Advertising Tactics) และกลยุทธ์สื่อ (Media Strategy)
3.2 การขายโดยใช้ พ นั ก งาน (Personal Selling) หมายถึ ง กิ จ กรรมส่ งเสริ มที่
นอกเหนื อจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย และการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ซึ่ ง
สามารถกระตุน้ ความสนใจ ทดลองใช้ หรื อการซื้ อโดยลูกค้าขั้นสุ ดท้ายหรื อบุคคลอื่นในช่องทางการ
ส่ งเสริ ม การขายมี 3 รู ป แบบ คื อ การกระตุ น้ ผูบ้ ริ โภค เรี ยกว่า การส่ งเสริ ม การขายที่ มุ่ งสู่ ผูบ้ ริ โภค
(Consumer Promotion) การกระตุ ้น คนกลาง เรี ย กว่า การส่ ง เสริ ม การขายมุ่ ง สู่ พ นัก งานขาย (Sale
Force Promotion)
3.3 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) การให้ข่าว
เป็ นการนาเสนอความคิ ดเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การที่ ไม่ตอ้ งมี การจ่ายเงิ น ส่ วนการประชาสัมพันธ์
หมายถึ ง ความพยายามที่ มีการวางแผนโดยองค์การหนึ่ งเพื่อสร้ างทัศนคติที่ดีต่อองค์การให้เกิ ดกับ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การให้ข่าวเป็ นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์
3.4 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรื อ Direct Respond Marketing) และ
การตลาดเชื่ อ มตรง (Online Marketing) เป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ กลุ่ ม เป้ าหมายเพื่ อ ให้ เกิ ด การ
ตอบสนอง (Respond) โดยตรง หรื อหมายถึงวิธีการต่างๆ ที่นกั การตลาดใช้ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยตรง
กับผูซ้ ้ื อทาให้เกิดการตอบสนองในทันที ประกอบด้วย การขายทางโทรศัพท์ การขายโดยใช้จดหมาย
ตรง การขายโดยใช้แคตตาล็อค และการขายทางโทรทัศน์ วิทยุ หรื อหนังสื อพิมพ์ ซึ่ งจูงใจให้ลู กค้ามี
กิจกรรมตอบสนอง เช่น ให้คูปองแลกซื้ อ
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4) การจัดจาหน่ าย (Place) หมายถึง โครงสร้างทางช่องทางซึ่ งประกอบด้วยสถาบันและ
กิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์กรไปยังตลาด สถาบันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลาดเป้ าหมายก็คือสถาบันตลาด ส่ วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสิ นค้า ประกอบด้วยการขนส่ ง
การคลังสิ นค้า การจัดจาหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่ วน (รวิพร คูเจริ ญไพศาล, 2555: 160-162) ดังนี้
4.1ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (Channel of Distribution) เส้ น ทางที่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ
(หรื อ) กรรมสิ ทธิ์ ที่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ถู ก เปลี่ ย นมื อ ไปยัง ตลาด ในระบบช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยจึ ง
ประกอบด้วย ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ส่ ง ผูค้ า้ ปลีก ผูบ้ ริ โภค
4.2 การสนับสนุนการกระจายตัวของสิ นค้าไปยังตลาด (Market Logistic) หมายถึง
กิ จกรรมที่ เกี่ ยวกับ การเคลื่ อนย้ายตัวผลิ ตภัณ ฑ์ จากผูผ้ ลิ ตไปยังผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย การขนส่ ง
(Transportation) การเก็ บ รั ก ษา (Storage) คลั ง สิ นค้ า (Warehousing) การบริ หารสิ นค้ า คงคลั ง
(Inventory Management)
5) พนักงานขายภายในร้ าน (People) การบริ หารบุ คลากรในธุ รกิ จค้าปลี ก ทั้งในส่ วน
ความสามารถ และคุ ณ สมบัติ ส่ ว นบุ ค คล เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ต่ า ง ๆ ได้แ ก่ การขายด้ว ยพนัก งาน การ
ให้บ ริ การ การสร้ างความสั ม พันธ์ กบั ลู ก ค้า การรวบรวมข้อมูลการขาย ให้มี ประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางาน และการให้บริ การลูกค้า
6) การน าเสนอสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร (Presentation) ที่ ส ามารถดึ ง ดู ด ความสนใจจาก
ผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วยการน าเสนอสิ น ค้าให้ส ะดุ ดตา การท ากิ จกรรมส่ งเสริ ม การขายที่ เน้น การ
นาเสนอสิ นค้าเพื่อกระตุน้ ให้ลูกค้าเกิดความต้องการซื้ อสิ นค้าชนิ ดนั้น ๆ เช่นการจัดวางสิ นค้าให้โดด
เด่ น ให้ พ้ื น ที่ พิ เศษสาหรั บ สิ นค้ า ที่ ท ารายการส่ งเสริ มการขาย หรื อสิ นค้ า ใหม่ ที่ ต้ อ งท าการ
ประชาสัมพันธ์
องค์ประกอบส่ วนประสมการค้าปลีก เป็ นสิ่ งสาคัญที่ผบู ้ ริ หารต้องตัดสิ นใจเลือกใช้เป็ น
กลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างลงตัวและมีประสิ ทธิ ผล เพื่อนาธุ รกิจค้าปลีกสู่ ความสาเร็ จ
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
วราพร ไตรทศพร (2550) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง พฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค้าในร้ านค้าปลี ก ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่ อาศัย ศึ กษาหรื อทางานอยู่ใน
กรุ งเทพมหานครที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป จานวน 400 ตัวอย่างเครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญเป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด ประกอบ
อาชี พเป็ นข้าราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิ จ มี รายได้ต่อเดื อนต่ ากว่า 10,000 บาทและส่ วนใหญ่มี
จานวนสมาชิกในครอบครัวประมาณ 2-5 คน กลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีก
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ต่อครั้งน้อยกว่า 500 บาทมากที่ สุด โดยมีความถี่ในการไปซื้ อสิ นค้าประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดื อน ส่ วน
ใหญ่มกั จะซื้ อสิ นค้าในวันเสาร์ ช่ วงเย็น โดยสิ นค้าส่ วนใหญ่ที่ซ้ื อจะเป็ นของใช้ส่วนตัว และร้านค้า
ปลี กที่ กลุ่มตัวอย่างใช้บริ การมากที่สุดคือ เทสโก้ โลตัส ซึ่ งเป็ นร้ านค้าประเภทของดิ สเคาน์ทสโตร์
เน้นลูกค้าระดับกลางและระดับล่าง โดยจาหน่ายสิ นค้าราคาถูกในปริ มาณมากๆ และมีสินค้าให้เลือก
มากมายหลากหลายชนิ ดตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรม
การซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลี กของกลุ่มตัวอย่างในกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกันตามเพศ แต่มีความ
แตกต่างกันเมื่ อเที ยบกับอายุ สถานภาพสมรส อาชี พ รายได้ และจานวนสมาชิ กในครอบครัว ส่ วน
ปั จจัยที่ มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลี กของกลุ่ มตัวอย่าง ไม่มีความแตกต่างกันในการกาหนด
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกในแต่ละครั้งของกล่มตัวอย่าง
เสาวนีย์ พานิล (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้า
ปลี กแบบดั้งเดิ ม กรณี ศึกษาจังหวัดขอนแก่น เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อสิ นค้าจากร้ านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิมมีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไปที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดขอนแก่น จานวน 400 ราย ผลการศึกษา
พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15-22 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 5,000
บาท ส่ วนด้านพฤติกรรมนั้นผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความถี่ในการซื้ อสิ นค้าโดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
และมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าโดยเฉี่ ยประมาณ 50 - 100 บาทในด้านของส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยด้านร้ านค้าพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญด้านร้ านค้ามี ความน่ าเชื่ อถื อ และเป็ นที่
คุน้ เคยมากที่สุด ปั จจัยด้านราคา พบว่า ผูต้ อบแบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญในเรื่ องราคาสิ นค้า
ที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยมากที่สุด ปั จจัยด้านสถานที่ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญ
ในเรื่ อ งร้ า นค้า ที่ อ ยู่ใ กล้แ หล่ ง ที่ พ ัก อาศัย และเป็ นทางผ่ า นประจ ามากที่ สุ ด ในด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญในเรื่ องมีการรณรงค์ให้หนั มาใช้บริ การ
ร้านขายของชาร้ านโชว์ห่วยมากที่สุดและผลทดสอบสมมุติฐานพบว่า เพศ อายุ และรายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือน ที่แตกต่างให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน
นุ ชนาถ มีสมพืชน์ (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการซื้ อของลูกค้าและการตัดสิ นใจ
ซื้ อจากร้ านค้าปลีกในอาเภอพระนครศรี อยุธยา เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่มาใช้บริ การในร้านค้า
ปลีกจานวน 250 รายโดยแบ่งออกป็ น 5 ร้าน ในอาเภอพระนครศรี อยุธยา พบว่าด้านพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าลูกค้าส่ วนใหญ่ที่มาซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกมีความถี่ในการใช้บริ การทุกวัน เนื่องจากบริ เวณที่
ซื้ อสิ นค้าเป็ นประจาเป็ นบริ เวณใกล้ที่ พ กั มี ค วามสะดวกง่ ายต่ อการเดิ นทาง ช่ วงเวลาที่ ใช้บ ริ ก าร
ร้านค้าปลีกเวลาประมาณ 17.01-21.00 น. เพราะว่าเป็ นเวลาหลังเลิ กงานและเป็ นช่ วงเวลาที่ลูกค้ามา
ซื้ อ สิ น ค้าไปประกอบกับ อาหารมื อ เย็น และมี จานวนเงิ น ในการซื้ อสิ น ค้าแต่ ล ะครั้ ง 51-100 บาท
เนื่ องจากลูกค้าซื้ อในปริ มาณที่ไม่มากเพราะว่าเศรษฐกิ จไม่ดีและซื้ อสิ นค้าในการบริ โภคเพียงพอใน
แต่ละครั้ง ในด้า นปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ าย ลู ก ค้ามี ก าร
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ตัดสิ นใจซื้ อในระดับมาก ส่ วนด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านการส่ งเสริ มการตลาด ลูกค้ามีการ
ตัดสิ นใจซื้ อในระดับปานกลางและผลการวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบระดับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของ
ลู ก ค้า จากร้ านค้า ปลี ก แบบดั้ง เดิ ม จาแนกตามเพศและสมาชิ ก ในครอบครั ว ต่ า งกัน มี ระดับ การ
ตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยและด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด ไม่แตกต่างกัน จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษาและสถานภาพสมรสต่างกัน มีระดับการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้า นช่ องทางการจัด จ าหน่ าย และด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด แตกต่างกัน จาแนกตามอาชี พและรายได้ต่อเดื อน ต่างกัน มีระดับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ ม การตลาดไม่ แตกต่ างกัน ส่ วนด้านช่ องทางการจัด
จาหน่าย ลูกค้ามีระดับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่แตกต่างกัน
กานดา เจ๊ ะระวงค์ (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าปลี กแบบ
ดั้งเดิ ม ของผูบ้ ริ โภคในอาเภอระแงะ จังหวัดนราธิ วาส เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่ เคยซื้ อสิ นค้าจาก
ร้านค้าปลี กแบบดั้งเดิ มในอาเภอระแงะ จังหวัดนราธิ วาส จาก 4 ร้านค้าในอาเภอระแงะ จานวน 400
ราย ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง อายุ 31-44 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พรับราชการ รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 7,100 – 14,000
บาท พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิ มส่ วนใหญ่เลือกใช้บริ การเพราะ
อยูใ่ กล้บา้ น ประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อบ่อยคือ เครื่ องอุปโภค ช่วงเวลาที่ใช้บริ การคือ 16.01-19.00 น. ความถี่
ในการซื้ อสิ นค้ามากกว่า 4 ครั้ง/สัปดาห์ จานวนเงิ นที่ซ้ื อ 101-300 บาท/ครั้ง ระยะเวลาการเป็ นลูกค้า
ร้านค้าปลีกมากกว่า 3 ปี และบุคคลมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้บริ การคือ ตนเอง ปั จจัยด้านอายุและ
รายได้มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค้าของผูบ้ ริ โภคในทุ ก ปั จจัย ทั้ง เหตุ ผ ลในการซื้ อ
ประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อ ช่ วงเวลาที่ใช้บริ การ ความถี่ ในการซื้ อ จานวนเงิ นที่ซ้ื อแต่ละครั้ง ระยะเวลาการ
เป็ นลูกค้า และบุคคลที่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
วรฉั ตร แสงกิติสุวฒ
ั น์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าจาก
ร้านค้าปลี กแบบดั้งเดิ มในอาเภอเมื องลาพูนเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่อาศัยหรื อทางานอยู่ในอาเภอ
เมื อ งจัง หวัด ล าพู น และเคยซื้ อ สิ น ค้าอุ ป โภคบริ โภคจากร้ านค้าปลี ก แบบดั้งเดิ ม จานวน 200 ราย
เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามจากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 2029 ปี สถานภาพโสด มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 5,001-10,000 ส่ วนด้านพฤติกรรมนั้นผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
ซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าปลี กแบบดั้งเดิ มเพื่ อซื้ อมาใช้เอง โดยจานวนเฉลี่ ยที่ ไปซื้ อสิ นค้าด้วยคื อ 2 คน
ประเภทสิ น ค้าที่ ซ้ื อ บ่ อ ยคื อเครื่ อ งอุ ป โภคบริ โภคในครั วเรื อ น มัก ซื้ อ สิ น ค้าโดยเฉลี่ ย คื อ 2 ชิ้ น มี
ค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ต่ อ ครั้ งจ านวน 51-100 บาท ส่ วนใหญ่ ซ้ื อเพราะใกล้ บ ้ า นและสาเหตุ ที่ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามไม่เลือกซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม คือ ร้านสะดวกซื้ ออยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง โดย
ลักษณะการซื้ อเป็ นการซื้ อแบบเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ ซ้ื อเป็ นสิ นค้าหลักมีสัดส่ วนการซื้ อสิ นค้าเฉลี่ ยเมื่อ
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เทียบกับการซื้ อสิ นค้าทั้งหมดเท่ากับ 10% ซื้ อสิ นค้าเฉลี่ยประมาณ 5-10 นาทีมีลกั ษณะการเลือกซื้ อเอง
และชาระเป็ นเงินสด ในด้านของส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ ให้ความส าคัญในด้านผลิ ตภัณฑ์ที่มี ความหลากหลายของสิ นค้าให้เลื อก ด้านราคา ผูต้ อบแบ
สอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ ราคาที่ เท่ า กัน กับ ที่ อื่ น ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการให้ส่วนลดพิเศษให้แก่ลูกค้าประจา ด้านการจัดจาหน่าย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญในเรื่ องของทาเลที่ต้ งั ร้ านค้าใกล้บา้ น/ใกล้ที่พกั /ใกล้ที่
ทางาน ด้านบุคลากร ผูต้ อบแบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับเจ้าของร้านที่มีอธั ยาศัยที่ดีในการ
ให้บริ การมากที่สุด ด้านนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญใน
การจัดสิ นค้าให้เป็ นระเบียบ ทาให้หาสิ นค้าได้ง่ายและผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศหญิงกับ
เพศชายให้ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
และ ด้านบุ คลากรแตกต่างกัน ในขณะที่รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านการจัดจาหน่ายแตกต่างกัน
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อยในอาเภอ
เมืองสมุทรสาคร ดาเนินการศึกษาตามระเบียบวิธีวจิ ยั ซึ่งประกอบด้วย การกาหนดขอบเขตการศึกษา
วิธีการศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถานที่ในการดาเนินงานวิจยั และ
รวบรวมข้อมูล และระยะเวลาในการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนือ้ หา
เนื้ อหาในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ป ระกอบด้วย แนวความคิ ดเรื่ องค าถาม 7 ประการเกี่ ย วกับ
พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค 6 W’s 1H ประกอบด้วย ใครอยู่ใ นตลาดเป้ าหมาย (Who) ผูบ้ ริ โภคซื้ อ อะไร
(What) ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ(Why) ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ(Whom) ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด(When)
ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน(Where)และผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร(How) รวมถึงทฤษฎีส่วนประสมการค้าปลี กที่มี
ผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรายย่อยซึ่ งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์
(Product) ราคา (Price) การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) การจัด จ าหน่ า ย (Place) พนัก งานขาย
ภายในร้าน (People) การนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การ (Presentation)
3.1.2 ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรายย่อยที่ต้ งั อยูใ่ น
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผศู ้ ึกษาไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอนที่เคยซื้ อสิ นค้าในร้านค้า
ปลีกรายย่อยในอาเภอเมืองสมุทรสาครจึงกาหนดขนาดตัวอย่างจานวน 300 ราย เนื่ องจากเป็ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากครัวเรื อนในท้องถิ่นที่ไม่จาแนกกลุ่มย่อยที่จะวิเคราะห์ขอ้ มูล (Sudman, 1976, อ้าง
ถึงในกุณฑลี รื่ นรมย์ ,2551:187)
วิธีการเลือกตัวอย่าง ผูศ้ ึกษาได้ใช้ วิธีโค้วต้าตามพื้นที่ (Quota Sampling)
ตารางข้อมูลพื้นที่ตาบลต่างๆดังนี้
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ตารางที่ 3.1 แสดงข้อมูลตาบลต่างๆในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
ตาบล
จานวนตัวอย่าง
(ราย)
มหาชัย ท่าฉลอม โกรกกราก
50
นาดี ท่าทราย โคกขาม
50
บางโทรัด กาหลง นาโคก
50
ท่าจีน บางกระเจ้า บางหญ้าแพรก
50
บ้านบ่อ บ้านเกาะ ชัยมงคล
50
คอกกระบือ บางน้ าจืด พันท้ายนร
50
สิ งห์
รวม
300
ที่มา : สานักบริ หารกรมการทะเบียน กรมการปกครอง จังหวัดสมุทรสาคร 2556
หลังจากนั้นจึงเก็บแบบตามสะดวก(Convenience Sampling)ซึ่ งจะเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับ
ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรายย่อยในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
3.2 วิธีการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสารวจโดยใช้แบบสอบถาม
จากผูท้ ี่เคยซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภค จากร้านค้าปลีกรายย่อยในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี
สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลคือ บริ เวณร้านค้าปลีกรายย่อยใน อาเภอเมืองสมุทรสาคร
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิ ของการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดย
แบ่งออกเป็ น4 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคในร้ านค้า
ปลี กรายย่อยในอาเภอเมื องสมุ ทรสาคร ประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร
ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ ไหน และ
ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร เป็ นต้น
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ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้า
จากร้ านค้าปลี กรายย่อยในอาเภอเมืองสมุทรสาคร ประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ
ส่ งเสริ มการขาย ด้านสถานที่ ด้านพนักงานขายและด้านการนาเสนอสิ นค้า
ส่ วนที่ 4 ข้อมู ล เกี่ ยวกับ ความคิ ดเห็ น และข้อเสนอแนะอื่ น ๆที่ มี ต่อการซื้ อสิ นค้าใน
ร้านค้าปลีกรายย่อยในอาเภอเมือง สมุทรสาครเป็ นคาถามปลายเปิ ด
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ จ ากแบบสอบถามน ามาวิ เคราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และ
การค านวณค่ าเฉลี่ ย การจาแนกตามเพศ แบ่ งออกเป็ นเพศชายและเพศหญิ ง จาแนกตามอายุ แบ่ ง
ออกเป็ นอายุต่ ากว่า 20-29 ปี , อายุ30-49ปี และ อายุ 50- 60 ปี ขึ้นไป โดยในการวัดระดับการมีผลของ
ส่ วนประสมทางการค้าปลี ก ต่ อการซื้ อสิ น ค้าในด้านต่ างๆจะใช้ม าตรวัดส่ วนประมาณค่ า (Rating
Scale)โดยแบ่ งมาตรวัดออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่ สุ ด ( กุณฑลี
รื่ นรมย์, 5251:50)
ระดับทีม่ ีผลต่ อการซื้อ
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
นอกจากนี้ได้กาหนดค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้นามาวิเคราะห์แปลความหมาย โดยแบ่ง
ออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลีย่
แปลผล
ระหว่าง 4.50 – 5.00
หมายถึง
มีผลในระดับมากที่สุด
ระหว่าง 3.50 – 4.49
หมายถึง
มีผลในระดับมาก
ระหว่าง 2.50 – 3.49
หมายถึง
มีผลในระดับปานกลาง
ระหว่าง 1.50 – 2.49
หมายถึง
มีผลในระดับน้อย
ระหว่าง 1.00 – 1.49
หมายถึง
มีผลในระดับน้อยที่สุด
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3.4 ระยะเวลาในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ใช้เวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558
รวมระยะเวลา 6 เดือน เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม 5228 ถึงเดือนเมษายน 5228
3.5 สถานทีใ่ นการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สถานที่ในการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
2. บริ เวณหน้าร้านค้าปลีกรายย่อย ในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อยในอาเภอเมือง
สมุทรสาคร เป็ นการศึกษาเพื่อทาให้ทราบถึ ง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าและส่ วนประสม
การตลาดค้าปลี กที่มี ผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลี กรายย่อยในอาเภอเมือง
สมุทรสาคร และนาไปใช้เป็ นข้อมูล ในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีก
รายย่อยเพื่ อตอบสนองความต้องการของลู กค้าได้โดยใช้แบบสอบถามจากการเก็บ ข้อมูลจากกลุ่ ม
ตัวอย่างผูท้ ี่ เคยซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภค จากร้ านค้าปลี กรายย่อยในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลคือ บริ เวณร้านค้าปลีกรายย่อยใน อาเภอเมืองสมุทรสาคร และจะเก็บข้อมูล
ในช่ วงระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 1 มี นาคม -30 เมษายน 2558 เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 300 ราย ผลจากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ ยวกับ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าอุ ปโภคบริ โภคในร้ านค้า
ปลี กรายย่อยในอาเภอเมื องสมุ ทรสาคร ประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร
ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ ไหน และ
ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ ยวกับส่ วนประสมการตลาดค้าปลี กที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้า
ปลี กรายย่อยในอาเภอเมืองสมุทรสาคร ประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการ
ขาย ด้านสถานที่ ด้านพนักงานขายและด้านการนาเสนอสิ นค้า
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆที่มีต่อการซื้ อสิ นค้าในร้านค้า
ปลีกรายย่อยในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
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4.1 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสู งสุ ด อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนได้ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 4.1-4.6 ดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน(คน)
ร้ อยละ
ชาย
120
40.00
หญิง
180
60.00
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 60.00 และเพศ
ชาย คิดเป็ นร้อยละ 40.00
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน(คน)
ร้ อยละ
ต่ากว่า 20 ปี
25
8.33
20-29 ปี
104
34.67
30-39 ปี
89
29.67
40-49 ปี
38
12.67
50-59 ปี
33
11.00
60 ปี ขึ้นไป
11
3.66
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีช่วงอายุระหว่าง 20-29 ปี มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 34.67 รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 29.67และช่วงอายุระหว่าง 40-49
ปี คิดเป็ นร้อยละ 12.67 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน(คน)
ร้ อยละ
โสด
164
54.67
สมรส
131
43.67
อื่นๆ เช่น ม่าย,หย่าร้าง
5
1.66
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ
54.67 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 43.67 และสถานภาพอื่นๆ เช่น หม่าย,หย่าร้าง คิด
เป็ นร้อยละ 1.66 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษาสู งสุ ด
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
จานวน(คน)
ร้ อยละ
ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
48
16.00
มัธยมศึกษา/ปวช
94
31.33
อนุปริ ญญา/ปวส
52
17.33
ปริ ญญาตรี
82
27.34
สู งกว่าปริ ญญาตรี
24
8.00
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ร ะดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ด ในระดับ ชั้น
มัธ ยมศึ กษา/ปวชมากที่สุ ด คิ ดเป็ นร้อยละ 31.33 รองลงมาคือ ระดับ ชั้นปริ ญ ญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ
27.33 และระดับชั้นอนุปริ ญญา/ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 17.34 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน(คน)
นักเรี ยน/นักศึกษา
34
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
28
พนักงานบริ ษทั
87
รัฐวิสาหกิจ
32
ข้าราชการ
39
รับจ้างทัว่ ไป
49
ธุ รกิจส่ วนตัว/อาชีพอิสระ
29
อื่นๆ เช่น สถาบันการเงิน
2
รวม
300

ร้ อยละ
11.33
9.33
29.00
10.67
13.00
16.33
9.67
0.67
100.00

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด คิดเป็ น
ร้ อยละ29.00 รองลงมาคื อรั บ จ้างทัว่ ไป คิดเป็ นร้ อยละ 16.33 และข้าราชการ คิ ดเป็ นร้ อยละ 13.00
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่
จานวน(คน)
ร้ อยละ
ไม่เกิน 10,000
43
14.33
10,000-20,000
134
44.67
20,001-30,000
68
22.67
30,001-40,000
13
4.33
40,001-50,000
11
3.67
50,001-60,000
6
2.00
60,001-70,000
11
3.67
70,001-80,000
14
4.66
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน10,000-20,000 บาท
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 44.67 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 22.67 และมีรายได้ไม่
เกิน 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 14.33 ตามลาดับ
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4.2 ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสิ นค้ าจากร้ านค้ าปลีกรายย่อยในอาเภอเมือง
สมุทรสาคร
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อยในอาเภอเมือง
สมุทรสาครได้ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 4.7-4.26 ดังนี้
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามประเภทร้านค้าที่ซ้ื อสิ นค้า
ใช้ในชีวติ ประจาวันบ่อย
ประเภทร้ านค้ า
จานวน(คน)
ร้ อยละ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่
193
64.33
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็ก
191
63.67
ร้านค้าปลีกรายย่อย
184
61.33
* หมายเหตุ: ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ คานวณร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม
300 ราย
จากตารางที่ 4.7 พบว่ า ประเภทร้ า นค้ า ที่ ผู้ต อบแบบสอบถามซื้ อสิ นค้ า ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน คือ ร้านค้าปลี กสมัยใหม่ขนาดใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 64.33 ร้ านค้าปลี กสมัยใหม่ขนาด
เล็ก คิดเป็ นร้อยละ 63.67 และร้านค้าปลีกรายย่อย คิดเป็ นร้อยละ 61.33 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการซื้ อสิ นค้าที่ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันบ่อยที่สุด
ประเภทร้ านค้ า
จานวน(คน)
ร้ อยละ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่
73
24.33
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็ก
117
39.00
ร้านค้าปลีกรายย่อย
107
35.67
อื่นๆ เช่น ซื้ อปลีกร้านค้าส่ ง
3
1.00
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามซื้ อสิ นค้าที่ ร้านค้าปลี กสมัยใหม่ขนาดเล็ก
บ่อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 39.00 รองลงมาคือ ซื้ อที่ร้านค้าปลีกรายย่อย คิดเป็ นร้อยละ 35.67 และซื้ อที่
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 24.33 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามร้านค้าปลีกรายย่อยที่ใช้
บริ การบ่อยที่สุด
ประเภทร้ านค้ าปลีกรายย่อย
จานวน(คน)
ร้ อยละ
ร้านที่ใกล้ที่พกั
156
52.00
ร้านที่ใกล้ที่ทางาน
52
17.33
ร้านที่เป็ นทางผ่านกลับบ้าน
35
11.67
ใกล้ตลาดสด
20
6.67
ร้านที่มีที่จอดรถสะดวก
18
6.00
ใกล้กบั ศูนย์รวมชุมชน
5
1.67
ร้านที่รู้จกั คุน้ เคย
14
4.66
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมาใช้บริ การร้านค้า ปลีกรายย่อยร้านที่ใกล้ที่
พักมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ ร้านที่ ใกล้ที่ทางาน คิดเป็ นร้อยละ 17.33 และร้านที่
เป็ นทางผ่านกลับบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 11.67 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามโอกาสในการซื้ อสิ นค้าใน
ร้านค้าปลีกรายย่อย
โอกาสในการเลือกซื้อสิ นค้ า
จานวน(คน)
ร้ อยละ
ไปซื้ อเมื่อสิ นค้าที่ใช้อยูห่ มดกระทันหัน
160
53.33
ไม่ได้ซ้ื อเป็ นประจาแต่ตอ้ งการซื้ อเพิ่มเติม
109
36.33
ซื้ อสิ นค้าส่ วนใหญ่เป็ นประจาอยูแ่ ล้ว
104
34.67
* หมายเหตุ: ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ คานวณร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม
300 ราย
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามไปซื้ อเมื่อสิ นค้าที่ใช้อยูห่ มดกะทันหันมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 53.33 รองลงมาคือ ไม่ได้ซ้ื อเป็ นประจาแต่ซ้ื อเพิ่มเติม คิดเป็ นร้อยละ 36.33 และ
ซื้ อสิ นค้าส่ วนใหญ่เป็ นประจาอยูแ่ ล้ว คิดเป็ นร้อยละ 34.67 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.11 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามความบ่อยในการซื้ อสิ นค้า
ความบ่ อยในการซื้อสิ นค้ า
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ทุกวัน
82
27.33
5-6 ครั้งต่อสัปดาห์
28
9.33
4 ครั้งต่อสัปดาห์
53
17.67
2 ครั้งต่อสัปดาห์
58
19.33
1 ครั้งต่อสัปดาห์
34
11.33
2 สัปดาห์ต่อครั้ง
16
5.34
เดือนละครั้ง
17
5.67
น้อยกว่าเดือนละครั้ง
12
4.00
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 11 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมาซื้ อสิ นค้าทุกวันมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
27.33 รองลงมาคือ ซื้ อสิ นค้า2ครั้ งต่ อสั ป ดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 19.33 และ 4 ครั้ งต่ อสั ป ดาห์ คิ ดเป็ น
ร้อยละ 17.67 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.12 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามช่วงเวลาที่มาซื้ อสิ นค้า
ความบ่ อยในการซื้อสิ นค้ า
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ก่อน 08.00น.
21
7.00
08.01-12.00น.
27
9.00
12.01-16.00น.
35
11.67
16.01-19.00น.
133
44.33
หลัง19.00น.
84
28.00
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ช่วงเวลาที่ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มาซื้ อสิ นค้าในร้านค้า
ปลี กรายย่อย คือ ช่ วงเวลา 16.01-19.00 น. คิดเป็ นร้ อยละ 44.33 หลัง 19.00 น. คิดเป็ นร้ อยละ 28.00
และ 12.01-16.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 11.67 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.13 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามวันที่ซ้ื อสิ นค้า
ช่ วงวัน
จานวน (คน)
ร้ อยละ
วันจันทร์ -วันศุกร์
138
46.00
วันเสาร์ -วันอาทิตย์
134
44.67
อื่นๆโปรดระบุ เช่น ทุกวัน, วันจันทร์ -วัน
28
9.33
เสาร์
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 4.13 พบว่า วันที่ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มาซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีก
รายย่อย วันจันทร์ -วันศุกร์ คิดเป็ นร้อยละ 46.00และวันเสาร์ – วันอาทิตย์คิดเป็ นร้อยละ 44.67
ตารางที่ 4.14 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามประเภทการซื้ อสิ นค้า
ประเภทสิ นค้ าในร้ านค้ า
จานวน (คน)
ร้ อยละ
เครื่ องดื่ม เช่น น้ าอัดลม,นม,น้ าเปล่า
183
61.00
ขนมขบเคี้ยว
167
55.67
อาหารสาเร็ จรู ป/กึ่งสาเร็ จรู ป
125
41.67
เครื่ องอุปโภคบริ โภค
116
38.67
เครื่ องปรุ งรส
81
27.00
เครื่ องดื่มบารุ งกาลัง
76
25.33
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
70
23.33
บุหรี่
35
11.67
อาหารแช่แข็งสาเร็ จรู ป
32
10.67
อื่นๆ เช่น บัตรเติมเงิน
1
0.33
* หมายเหตุ: ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ คานวณร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม
300 ราย
จากตารางที่ 4.14 พบว่า สิ นค้าที่ ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อกซื้ อจากร้ านค้าปลี กรายย่อย
ได้แก่เครื่ องดื่ ม เช่ น น้ าอัดลม,นม,น้ าเปล่า คิดเป็ นร้อยละ 61.00 ขนมขบเคี้ยว คิดเป็ นร้ อยละ 55.67
และอาหารสาเร็ จรู ป/กึ่งสาเร็ จรู ปคิดเป็ นร้อยละ 41.67 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.15 แสดงจานวนและร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามจานวนชิ้ นของการซื้ อ
สิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อครั้ง
ปริมาณการซื้อสิ นค้ าเฉลีย่ ต่ อครั้ง
จานวน (คน)
ร้ อยละ
1 ชิ้น
20
6.67
2 ชิ้น
61
20.33
3 ชิ้น
90
30.00
4 ชิ้น
61
20.33
มากกว่า 4 ชิ้น
68
22.67
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการซื้ อโดยเฉลี่ยต่อครั้งจาวน 3
ชิ้ น คิ ด เป็ นร้ อยละ 30.00 รองลงมาคื อ มากกว่า 4 ชิ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 22.67 และ 2 ชิ้ น และ 4 ชิ้ น
คิดเป็ นร้อยละ 20.33 เท่ากันตามลาดับ
ตารางที่ 4.16 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง
ค่ าใช้ จ่ายเฉลีย่
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ไม่เกิน 20 บาท
8
2.67
21-50 บาท
47
15.67
51-100บาท
85
28.33
101-150บาท
37
12.33
151-200บาท
45
15.00
201-250บาท
24
8.00
252-300บาท
10
3.33
301-350บาท
9
3.00
351-400บาท
31
10.33
400 บาทขึ้นไป
4
1.34
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 4.16 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 51-100 บาท มากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 28.33 รองลงมาคือ 21-50 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 15.67 และ 151-200 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
15.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.17 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการซื้ อสิ นค้าเพื่อใคร
ซื้อสิ นค้ าเพือ่ ใคร
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ซื้ อใช้เอง
148
49.33
ซื้ อให้คนอื่น
22
7.33
ซื้ อใช้เองและให้คนอื่น
130
43.34
รวม

300

100.00

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าใช้เอง คิดเป็ นร้อยละ
49.33 รองลงมาคือ ซื้ อใช้เองและให้คนอื่น คิดเป็ นร้อยละ 43.33 และซื้ อให้คนอื่น 7.34 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.18 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามผูท้ ี่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้า
ผู้ทมี่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
จานวน(คน)
ร้ อยละ
ตนเอง
111
37.00
สมาชิกอื่นในครอบครัว
158
52.67
เพื่อน
31
10.33
รวม

300

100.00

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะมีสมาชิ กอื่นในครอบครัวเป็ น
ผูท้ ี่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 52.67 รองลงมาคือ ตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 37.00 และ
เพื่อน คิดเป็ นร้อยละ 10.33 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.19 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการซื้ อ
สิ นสิ นค้า
ผู้มีส่วนร่ วมในการซื้อสิ นค้ า
จานวน (คน)
ร้ อยละ
คนเดียว
148
49.33
เพื่อน
42
14.00
แฟน/สามี/ภรรยา
45
15.00
สมาชิกในครอบครัว
65
21.67
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 4.19 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ไ ปซื้ อสิ นค้าคนเดี ย ว คิ ดเป็ น
ร้อยละ 49.33รองลงมาคือ ไปกับสมาชิ กคนอื่นในครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 21.67 และไปกับแฟน/
สามี/ภรรยา คิดเป็ นร้อยละ 15.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.20 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเหตุผลการเลือกซื้ อสิ นค้า
เหตุผลในการเลือกซื้อสิ นค้ า
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ใกล้บา้ น
249
83.00
รู ้จกั คุน้ เคยกับผูข้ ายมาเป็ นเวลานาน
106
35.33
ไม่มีร้านค้าอื่นในบริ เวณใกล้เคียง
65
21.67
ราคาถูก
60
20.00
มีสินค้าที่ไม่สามารถซื้ อได้ในร้านค้า
58
19.33
สะดวกซื้ อ
มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
33
11.00
ซื้ อสิ นค้าเงินเชื่ อได้
28
9.34
* หมายเหตุ: ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ คานวณร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม
300 ราย
จากตารางที่ 4.20 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกราย
ย่อยเพราะใกล้บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 83.00 รองลงมาคือ รู ้ จกั คุ น้ เคยกับผูข้ ายมาเป็ นเวลานาน คิดเป็ น
ร้อยละ 35.33 และไม่มีร้านค้าอื่นบริ เวณใกล้เคียงคิดเป็ นร้อยละ 20.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.21 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเหตุผลที่ทาให้ไม่เลือกซื้ อ
ร้านค้าปลีกรายย่อย
เหตุผลทีไ่ ม่ เลือกซื้อสิ นค้ า
จานวน (คน)
ร้ อยละ
มีสินค้าให้เลือกน้อย
147
49.00
สิ นค้าในร้านดูเก่า
99
33.00
ราคาแพง
97
32.33
ไม่มีสินค้าที่ตอ้ งการ
96
32.00
การเดินทางไม่สะดวก
81
27.00
จัดวางสิ นค้าไม่เป็ นระเบียบ หาสิ นค้ายาก
62
20.67
มีร้านสะดวกซื้ ออยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง
61
20.33
การให้บริ การของผูข้ ายไม่ประทับใจ
46
15.33
* หมายเหตุ: ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ คานวณร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม
300 ราย
จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ไม่เลื อกซื้ อสิ นค้าเพราะมีสินค้า
ให้เลือกน้อย คิดเป็ นร้อยละ 49.00 รองลงมาคือ สิ นค้าในร้านดูเก่าคิดเป็ นร้อยละ 33.00 และไม่มีสินค้า
ที่ตอ้ งการ คิดเป็ นร้อยละ 32.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.22 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการรู้จกั ร้านค้าปลีกรายย่อ
การรู้ จักร้ านค้ าปลีกรายย่ อย
จานวน (คน)
ร้ อยละ
เป็ นทางผ่านกลับบ้าน
237
79.00
สมาชิกครอบครัวแนะนา
35
11.67
จากสื่ อโฆษณาในท้องถิ่น
13
4.33
เพื่อนแนะนา
15
5.00
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 4.22 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้จกั ร้านค้าปลีกรายย่อยเพราะเป็ น
ทางผ่านกลับบ้านคิดเป็ นร้อยละ 79.00 และจากสมาชิกในครอบครัวแนะนาคิดเป็ นร้อยละ 11.67 และ
จากเพื่อนแนะนา คิดเป็ นร้อยละ 5.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.23 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามลักษณะการเลือกซื้ อสิ นค้า
ลักษณะการเลือกซื้อสิ นค้ า
จานวน (คน)
ร้ อยละ
บอกผูข้ ายให้หยิบของให้
141
47.00
เดินเลือกหาสิ นค้าเอง
159
53.00
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 4.23 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีลกั ษณะการเลือกซื้ อสิ นค้าแบบเดินเลือก
หาสิ น ค้าเองคิ ดเป็ นร้ อยละ 53.00 รองลงมาคือ บอกกับ ผูข้ ายให้ หยิบ ของให้ คิ ดเป็ นร้ อยละ 47.00
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.24 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามวิธีการชาาระเงิน
วิธีการชาระเงิน
จานวน (คน)
ร้ อยละ
เงินสด
282
94.00
เงินเชื่อ
10
3.33
ไม่แน่นอนขึ้นอยูก่ บั จานวนเงินที่ซ้ื อ
8
2.67
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 4.24 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี วิธี ก ารชาระเงิ นด้วยเงิ น สด
คิดเป็ นร้อยละ 94.00รองลงมาคือ เงินเชื่อ คิดเป็ นร้อยละ 3.33และไม่แน่นอน ขึ้นอยูก่ บั จานวนเงินที่ใช้
คิดเป็ นร้อยละ 2.67 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.25 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามความรู้สึกหลัง
การเลือกซื้ อสิ นค้า
ความรู้ สึกหลังจากการใช้ บริ การ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
พอใจมากที่สุด
17
5.67
พอใจมาก
65
21.67
เฉยๆ
190
63.33
ไม่พอใจ
28
9.33
ไม่พอใจมากที่สุด
0
0
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 4.25 พบว่า โดยรวมผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความรู้สึกเฉยๆหลังจาก
การเลือกซื้ อสิ นค้าเท่ากับ 63.33 รองลงมาคือ พอใจมาก คิดเป็ นร้อยละ 21.67 และไม่พอใจ คิดเป็ น
ร้อยละ 9.33 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.26 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการกลับมาซื้ อสิ นค้า
การกลับมาซื้อสิ นค้ า
จานวน (คน)
ร้ อยละ
จะซื้ อแน่นอน
131
43.67
คาดว่าจะซื้ อ
122
40.67
ไม่แน่ใจ
36
12.00
คาดว่าจะไม่ซ้ื อ
6
2.00
ไม่ซ้ื อแน่นอน
5
1.66
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 4.26 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะกลับมาซื้ อสิ นค้าแน่นอน
คิดเป็ นร้อยละ 43.67 รองลงมาคือ คาดว่าจะกลับมาซื้ อคือ 40.67 และไม่แน่ใจว่าจะกลับมาซื้ อสิ นค้า
คิดเป็ นร้อยละ12.00 ตามลาดับ
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4.3 ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลส่ วนประสมการตลาดค้ าปลีกทีม่ ีผลต่ อผู้บริโภคในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าจาก
ร้ านค้ าปลีกรายย่ อยในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อยในอาเภอเมืองสมุทรสาครประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านการส่ งเสริ มตลาด ด้านการจัดจาหน่าย ด้านบุคลากร และด้านการนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การ
ได้ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 4.27-4.33
ตารางที่ 4.27 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับที่มีผลต่อการซื้ อของส่ วนประสมการตลาด
ค้าปลีก ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย
ระดับทีม่ ผี ลต่อการซื้อ

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับ
ที่

ด้ านผลิตภัณฑ์

มากทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

มาก
จานวน
(ร้ อยละ)

ปานกลาง
จานวน
(ร้ อยละ)

น้ อย
จานวน
(ร้ อยละ)

น้ อยทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

มีสินค้าที่หาซื้อ
ไม่ได้จากที่อื่น

25
(8.30)

67
(22.30)

120
(40.00)

56
(18.70)

32
(10.70)

2.99
(ปานกลาง)

3

มีสินค้าให้เลือก
หลายประเภท

33
(11.00)

57
(19.00)

134
(44.7)

60
(20.00)

16
(5.30)

3.10
(ปานกลาง)

1

มีสินค้าให้เลือก
หลายขนาด

28
(9.30)

57
(19.00)

137
(45.70)

56
(18.70)

22
(7.30)

3.04
(ปานกลาง)

2

สิ นค้ามีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา

25
(8.30)

64
(21.30)

120
(40.00)

55
(18.30)

36
(12.00)

2.96
(ปานกลาง)

4

ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

3.02
(ปานกลาง)

จากตารางที่ 4.27 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อด้านผลิตภัณฑ์ใน
ระดับปานกลางทุกด้านโดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 อันดับ ได้แก่ มีสินค้าให้เลือกหลายประเภท
(ค่ า เฉลี่ ย 3.10) มี สิ น ค้า ให้ เลื อ กหลายขนาด (ค่ า เฉลี่ ย 3.04) และมี สิ น ค้า ที่ ห าซื้ อ จากที่ อื่ น ไม่ ไ ด้
(ค่าเฉลี่ย 2.99) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.28 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับที่มีผลต่อการซื้ อของส่ วนประสมการตลาด
ค้าปลีก ด้านราคาที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย
ระดับทีม่ ผี ลต่อการซื้อ

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับ
ที่

ด้ านราคา

มากทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

มาก
จานวน
(ร้ อยละ)

ปานกลาง
จานวน
(ร้ อยละ)

น้ อย
จานวน
(ร้ อยละ)

น้ อยทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

ราคาสิ นค้าไม่
เปลี่ยนแปลงบ่อย

44
(14.70)

102
(34.00)

111
(37.00)

27
(9.00)

16
(5.30)

3.44
(ปานกลาง)

1

สามารถต่อรอง
ราคาได้

19
(6.30)

77
(25.70)

96
(32.00)

60
(20.00)

48
(16.00)

2.86
(ปานกลาง)

2

มีการให้ซ้ือสิ นค้า
เงินเชื่อ

24
(8.00)

63
(21.00)

98
(32.70)

58
(19.30)

57
(19.00)

2.80
(ปานกลาง)

3

ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

3.03
(ปานกลาง)

จากตารางที่ 4.28 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อด้านราคาทุกด้าน
ในระดับปานกลาง ได้แก่ ราคาสิ นค้าไม่ เปลี่ ยนแปลงบ่ อย (ค่าเฉลี่ ย 3.44) สามารถต่อรองราคาได้
(ค่าเฉลี่ย 2.86) และมีการให้ซ้ื อสิ นค้าเงินเชื่อ (ค่าเฉลี่ย 2.80) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.29 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับที่มีผลต่อการซื้ อของส่ วนประสมการตลาด
ค้าปลีก ด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย
ระดับทีม่ ผี ลต่อการซื้อ

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับที่

ด้ านส่ งเสริม
ทางการตลาด

มากทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

มาก
จานวน
(ร้ อยละ)

ปานกลาง
จานวน
(ร้ อยละ)

น้ อย
จานวน
(ร้ อยละ)

น้ อยทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

มีการแจกของแถม
เมื่อซื้อสิ นค้า

18
(6.00)

40
(13.30)

76
(25.30)

84
(28.00)

82
(27.30)

2.43
(น้อย)

1

มีส่วนลดให้แก่
ลูกค้าประจา

13
(4.30)

36
(12.00)

82
(27.30)

97
(32.30)

72
(24.00)

2.40
(น้อย)

2

มีการจัดกิจกรรมใน
วันสาคัญต่างๆ

8
(2.70)

24
(8.00)

86
(28.70)

81
(27.00)

101
(33.70)

2.19
(น้อย)

4

โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
ร้านค้า

16
(5.30)

28
(9.30)

84
(28.00)

85
(28.30)

87
(29.00)

2.34
(น้อย)

3

ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

2.34
(น้ อย)

จากตารางที่ 4.29 พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามให้ ร ะดับ ที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อ ด้านการ
ส่ ง เสริ ม การตลาดทุ ก ด้านในระดับ น้อย ได้แก่ มี ก ารแจกของแถมเมื่ อซื้ อสิ น ค้า (ค่ าเฉลี่ ย 2.43) มี
ส่ วนลดให้ แก่ ลู ก ค้าประจา (ค่ า เฉลี่ ย 2.40) และมี ก ารโฆษณาและประชาสั ม พัน ธ์ (ค่ าเฉลี่ ย 2.34)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.30 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับที่มีผลต่อการซื้ อของส่ วนประสมการตลาด
ค้าปลีก ด้านการจัดจาหน่ายที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย
ระดับทีม่ ผี ลต่อการซื้อ
มาก
ด้ านการจัดจาหน่ าย มากทีส่ ุ ด
จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
ทาเลที่ต้งั ของ
ร้านค้าสะดวกแก่
การเดินทาง
เวลาเปิ ด-ปิ ดร้าน
สะดวกต่อการไป
ซื้อ
มีสินค้าเพียงพอใน
การเลือกซื้อ

ปานกลาง
จานวน
(ร้ อยละ)

น้ อย
จานวน
(ร้ อยละ)

น้ อยทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับ
ที่

34
(11.3)

110
(36.70)

117
(39.00)

30
(10.00)

9
(3.00)

3.43
(ปานกลาง)

1

39
(13.00)

83
(27.70)

139
(46.30)

29
(9.70)

10
(3.30)

3.37
(ปานกลาง)

2

29
(9.70)

70
(23.30)

157
(52.30)

34
(11.30)

10
(3.30)

3.25
(ปานกลาง)

3

ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

3.35
(ปานกลาง)

จากตารางที่ 4.30 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ ระดับ ที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อ ด้านการจัด
จาหน่ายทุกด้านในระดับปานกลาง ได้แก่ ทาเลที่ต้ งั ของร้านค้าสะดวกแก่การเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 3.43)
เวลาเปิ ด – ปิ ด ร้านสะดวกต่อการไปซื้ อ (ค่าเฉลี่ย 3.37) และมีสินค้าเพียงพอในการเลือกซื้ อ (ค่าเฉลี่ ย
3.25)ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.31 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับที่มีผลต่อการซื้ อของส่ วนประสมการตลาด
ค้าปลีก ด้านบุคลากรที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย
ระดับทีม่ ผี ลต่อการซื้อ

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับ
ที่

ด้ านบุคลากร

มากทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

มาก
จานวน
(ร้ อยละ)

ปานกลาง
จานวน
(ร้ อยละ)

น้ อย
จานวน
(ร้ อยละ)

น้ อยทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

เจ้าของร้านรู ้จกั
ลูกค้า ทักทายได้
ถูกต้อง
เจ้าของร้านมี
อัธยาศัยที่ดีในการ
ให้บริ การ
ให้ความใส่ใจลูกค้า
ขณะมาซื้อสิ นค้าใน
ร้าน
ความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การ

34
(11.30)

132
(44.00)

96
(32.00)

28
(9.30)

10
(3.30)

3.51
(มาก)

2

40
(13.30)

133
(44.30)

82
(27.30)

32
(10.70)

13
(4.30)

3.52
(มาก)

1

34
(11.30)

109
(36.30)

113
(37.70)

25
(8.30)

19
(6.30)

3

30
(10.00)

94
(31.30)

124
(41.30)

34
(11.30)

18
(6.00)

3.38
(ปาน
กลาง)
3.28
(ปาน
กลาง)
3.42
(มาก)

ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

4

จากตารางที่ 4.31 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อด้านบุคลากรใน
ระดับมากทุกด้าน ได้แก่ เจ้าของร้านมีอธั ยาศัยที่ดีในการให้บริ การ (ค่าเฉลี่ย 3.52) และเจ้าของร้าน
รู้จกั ลูกค้า ทักทายได้ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 3.51) ตามลาดับ สาหรับด้านบุคลากรที่ผตู้ อบแบบสอบถามให้
ระดับที่มีผลต่อการซื้ อในระดับปานกลาง ได้แก่ ให้ความใส่ ใจลูกค้าขณะมาซื้ อสิ นค้าในร้าน (ค่าเฉลี่ย
3.38) และความรวดเร็ วในการให้บริ การ(ค่าเฉลี่ย 3.28) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.32 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับที่มีผลต่อการซื้ อของส่ วนประสมการตลาด
ค้าปลีก ด้านการนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากร้านค้า
ปลีกรายย่อย
ระดับทีม่ ผี ลต่อการซื้อ
ด้ านการนาเสนอ
สินค้ าหรือบริการ

มากทีส่ ุ ด
มาก
จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

ปานกลาง
จานวน
(ร้ อยละ)

น้ อย
จานวน
(ร้ อยละ)

น้ อยทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับ
ที่

มีการจัดสิ นค้าให้
เป็ นระเบียบทาให้
หาสิ นค้าได้ง่าย
การตกแต่งหน้า
ร้านสวยงาม

39
(13.00)

89
(29.70)

117
(39.00)

38
(12.70)

17
(5.70)

3.32
(ปานกลาง)

1

32
(10.70)

69
(23.00)

138
(46.00)

47
(15.70)

14
(4.70)

3.19
(ปานกลาง)

3

มีการตกแต่งภายใน
ร้านให้สวยงาม

33
(11.00)

69
(23.00)

136
(45.30)

45
(15.00)

17
(5.70)

3.19
(ปานกลาง)

3

ความสะอาดของ
ร้านและตัวสิ นค้า

32
(10.70)

94
(31.30)

120
(40.00)

41
(13.70)

13
(4.30)

3.30
(ปานกลาง)

2

ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

3.25
(ปานกลาง)

จากตารางที่ 4.32 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อด้านการนาเสนอ
สิ นค้าหรื อบริ การในระดับปานกลางทั้งหมด โดยเรี ยงค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 อันดับ ได้แก่ มีการจัดสิ นค้า
เป็ นระเบียบ ทาให้หาสิ นค้าได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 3.32) ความสะอาดของร้าน และตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.30)
และการตกแต่งหน้าร้านสวยงาม มีการตกแต่งภายในร้านให้สวยงาม (ค่าเฉลี่ย (3.19) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉลี่ ยรวมระดับที่ มีผลต่ อการซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลี กรายย่อยในอาเภอเมื อง
สมุทรสาครของผูต้ อบแบบสอบถามต่อส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกในแต่ละด้าน
ส่ วนประสม
การตลาดค้ าปลีก

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ด้านผลิตภัณฑ์

3.10
(ปานกลาง)
3.44
(ปานกลาง)
2.43
(น้อย)
3.43
(ปานกลาง)
3.52
(มาก)
3.32
(ปานกลาง)

ด้านราคา
ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด
ด้านการจัดจาหน่าย
ด้านบุคลากร
ด้านการนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การ

จากตารางที่ 4.33 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในร้านค้า
ปลีกรายย่อยต่อส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกในแต่ละด้านซึ่ งพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าด้านบุคคลากรในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.52) และให้ระดับที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านราคา(ค่าเฉลี่ ย 3.44) ด้านการจัดจาหน่ าย(ค่าเฉลี่ ย
3.43) ด้า นการน าเสนอสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารด้าน(ค่ า เฉลี่ ย 3.32) และด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ (ค่ า เฉลี่ ย 3.10)
ตามลาดับและผูต้ อบแบสอบถามให้ระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าด้านส่ งเสริ มทางการตลาด
ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.43
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3.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสิ นค้ าจากร้ านค้ าปลีกรายย่อยในอาเภอ
เมืองสมุทรสาครจาแนกตามเพศ ได้ ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 4.34-4.40
ตารางที่ 4.34 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามการใช้บริ การบ่อยที่สุด
จาแนกตามเพศ
เพศ
การใช้ บริการบ่ อยทีส่ ุ ด
ชาย (n=120)
หญิง (n=180)
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่
17
56
(14.20)
(31.10)
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็ก
58
59
(48.30)
(32.80)
ร้านค้าปลีกรายย่อย
45
62
(37.50)
(34.40)
อื่น เช่น ร้านค้าส่ ง
0
3
(0.00)
(1.70)
รวม
120
180
(100.00)
(100.00)
จากตารางที่ 4.34 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายส่ วนใหญ่ใช้บริ การร้านค้าประเภท
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็กบ่อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 48.30 รองลงมาคือ ร้านค้าประเภทร้านค้าปลีก
รายย่อย คิดเป็ นร้อยละ 37.50 และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 14.20 ตามลาดับ
สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิงส่ วนใหญ่เลือกใช้บริ การร้านค้าประเภทร้านค้าปลีก
รายย่อยบ่อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 34.40 รองลงมาคือ ร้านค้าประเภทร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็ก คิด
เป็ นร้อยละ 32.80 และ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ31.10 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.35 แสดงจานวนและร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามความบ่อยในการซื้ อสิ นค้า จาแนก
ตามเพศ
เพศ
ชาย (n=120)
หญิง (n=180)
ความบ่ อยในการซื้อสิ นค้ า
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
ทุกวัน
27
54
(22.50)
(30.00)
5-6 ครั้งต่อสัปดาห์
19
11
(15.80)
(6.10)
3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
24
29
(20.00)
(16.10)
2 ครั้งต่อสัปดาห์
20
37
(16.70)
(20.60)
1 ครั้งต่อสัปดาห์
17
17
(14.20)
(9.40)
2 สัปดาห์ต่อครั้ง
9
7
(7.50)
(3.90)
เดือนละครั้ง
4
13
(3.30)
(7.20)
น้อยกว่าเดือนละครั้ง
0
12
(0.00)
(6.70)
รวม
120
180
(100.00)
(100.00)
จากตารางที่ 4.35 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายมีความถี่ในการซื้ อสิ นค้าทุกวันมาก
ที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อยละ 22.50 รองลงมาคื อ 3-4 ครั้ ง ต่ อสั ป ดาห์ คิ ดเป็ นร้ อยละ 20.00 และ 2 ครั้ งต่ อ
สัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 16.70 ตามลาดับ
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สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิงมี ความถี่ ในการซื้ อสิ นค้าทุกวันมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 30.00 รองลงมาคือ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 20.60 และ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อย
ละ 16.10 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.36 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามช่วงเวลาที่มาซื้ อสิ นค้าบ่อยที่สุด
จาแนกตามเพศ
เพศ
ช่ วงเวลาทีม่ าซื้อสิ นค้ า
ชาย (n=120)
หญิง (n=180)
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
ก่อน 08.00 น.
5
16
(4.20)
(8.90)
08.01-12.00 น.
10
17
(8.30)
(9.4)
12.01-16.00 น.
13
22
(10.80)
(12.20)
16.01-19.00 น.
49
85
(40.80)
(47.20)
หลัง 19.00 น.
43
40
(35.80)
(22.20)
รวม
120
180
(100.00)
(100.00)
จากตารางที่ 4.36 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายมาซื้ อสิ นค้าในช่ วงเวลา 16.0119.00 น. มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 40.80 รองลงมาคื อ หลัง 19.00 น. คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 35.80 และ
ช่วงเวลา 12.01-16.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 10.80ตามลาดับ
สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิ งมาซื้ อสิ นค้าในช่ วงเวลา 16.01-19.00 น. มากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 47.20 รองลงมาคือ หลัง 19.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 22.20 และช่ วงเวลา 12.01-16.00 น.
คิดเป็ นร้อยละ 12.20 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.37 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามวันที่มาซื้ อสิ นค้าบ่อยที่สุด จาแนก
ตามเพศ
เพศ
วันทีม่ าซื้อสิ นค้ าบ่ อยทีส่ ุ ด
ชาย (n=120)
หญิง (n=180)
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
วันจันทร์ -วันศุกร์
58
79
(48.30)
(43.90)
วันเสาร์ -วันอาทิตย์
53
80
(44.20)
(44.40)
อื่นๆ เช่น ทุกวัน, วันจันทร์ -วันเสาร์
9
21
(7.50)
(11.70)
รวม
120
180
(100.00)
(100.00)
จากตารางที่ 4.37 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายส่ วนใหญ่จะมาซื้ อสิ นค้าในวัน
จันทร์ -วันศุกร์ คิดเป็ นร้อยละ 48.30 รองลงมาคือ วันเสาร์ -วันอาทิตย์ คิดเป็ นร้อยละ 44.20 และอื่นๆ
เช่น ทุกวัน,วันจันทร์ -วันเสาร์ คิดเป็ นร้อยละ 7.50 ตามลาดับ
สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิงส่ วนใหญ่จะมาซื้ อสิ นค้าในวันเสาร์ -อาทิตย์ คิดเป็ น
ร้อยละ 44.40รองลงมาคือ วันจันทร์ -วันศุกร์ คิดเป็ นร้อยละ 43.90 และอื่นๆ เช่น ทุกวัน, วันจันทร์ -วัน
เสาร์ คิดเป็ นร้อยละ 11.70 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.38 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามประเภทของสิ นค้ามากที่สุด
จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย (n=120)
หญิง (n=180)
ประเภทของสิ นค้ า
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
เครื่ องดื่ม เช่น น้ าอัดลม,นม,น้ าเปล่า

62
(51.70)

121
(67.20)

ขนมขบเคี้ยว

66
(55.00)

101
(56.10)

อาหารสาเร็ จรู ป/กึ่งสาเร็ จรู ป

40
(33.30)

22
(12.20)

เครื่ องอุปโภคในครัวเรื อน

32
(26.70)

84
(46.70)

เครื่ องปรุ งรส

16
(13.30)

65
(36.10)

เครื่ องดื่มบารุ งกาลัง

39
(32.50)

37
(20.60)

เครื่ องดื่มแอลกอฮออล์

48
(40.00)

22
(12.20)

บุหรี่

26
(21.70)

9
(5.00)

อื่นๆเช่น บัตรเติมเงิน

1
(0.83)

0
(0.00)

จากตารางที่ 4.38 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายส่ วนใหญ่เลือกซื้ อขนมคบเคี้ยว คิด
เป็ นร้ อ ยละ 55.00รองลงมาคื อ เครื่ อ งดื่ ม เช่ น น้ าอัด ลม นม น้ าเปล่ า คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 51.70 และ
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็ นร้อยละ 40.00 ตามลาดับ
สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิงส่ วนใหญ่เลือกเครื่ องดื่ม เช่น น้ าอัดลม นม น้ าเปล่า
คิดเป็ นร้อยละ 67.20 รองลงมา คือขนมขบเคี้ยว คิดเป็ นร้อยละ 56.10 และเครื่ องอุปโภคในครัวเรื อน
คิดเป็ นร้อยละ 46.70 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.39 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามปริ มาณการซื้ อสิ นค้า (จานวนชิ้น)
จาแนกตามเพศ
เพศ
ปริมาณการซื้อ(จานวนชิ้น)
ชาย (n=120)
หญิง (n=180)
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
1 ชิ้น
9
11
(7.50)
(6.10)
2 ชิ้น
27
33
(22.50)
(18.30)
3 ชิ้น
38
53
(31.70)
(29.40)
4 ชิ้น
22
39
(18.30)
(21.70)
มากกว่า 4 ชิ้น
24
44
(20.00)
(24.40)
รวม
120
180
(100)
(100.00)
จากตารางที่ 4.39 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายส่ วนใหญ่มีปริ มาณการซื้ อสิ นค้า 3
ชิ้น คิดเป็ นร้อยละ 31.70 รองลงมาคือ 2 ชิ้ น คิดเป็ นร้อยละ 22.50 และ มากกว่า 4 ชิ้ น คิดเป็ นร้อยละ
20.00 ตามลาดับ
ส าหรั บ ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิ งมี ป ริ ม าณการซื้ อสิ นค้า 3 ชิ้ น มากที่ สุ ด คิ ดเป็ น
ร้ อ ยละ 29.40 รองลงมาคื อ มากกว่า 4 ชิ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 24.40 และ 4 ชิ้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.70
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.40 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้ อ
สิ นค้า จาแนกตามเพศ
เพศ
ค่ าใช้ จ่ายเฉลีย่ ในการซื้อสิ นค้ า
ชาย (n=120)
หญิง (n=180)
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
ไม่เกิน 20 บาท
0
8
(0.00)
(4.40)
21-50 บาท
24
22
(20.00)
(12.20)
51-100 บาท
37
48
(30.80)
(26.70)
101-150 บาท
15
22
(12.50)
(12.20)
151-200 บาท
17
29
(14.20)
(16.10)
201-250 บาท
10
14
(8.30)
(7.80)
251-300 บาท
7
3
(5.80)
(1.70)
0
9
301-350 บาท
(0.00)
(5.00)
351-400 บาท
9
22
(7.50)
(12.20)
400 บาทขึ้นไป
1
3
(0.80)
(1.70)
รวม
120
180
(100.00)
(100.00)
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จากตารางที่ 4.40 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้ อ
สิ นค้า 51-100บาท คิดเป็ นร้อยละ 30.80 รองลงมาคือ 21-50 บาท คิดเป็ นร้อยละ 20.00 และ 101-150
บาท คิดเป็ นร้อยละ 12.50 ตามลาดับ
ส าหรั บ ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิ ง มี ค่ า ใช้จ่ ายเฉลี่ ย ในการซื้ อสิ น ค้า 51-100 บาท
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 26.70 รองลงมาคือ 151-200 บาท คิดเป็ นร้อยละ 16.10 และ 21-50 บาท กับ
101-150 บาท คิดเป็ นร้อยละ 12.20 ตามลาดับ
3.2 ข้ อมูลส่ วนประสมการตลาดค้ าปลีกทีม่ ีผลต่ อผู้บริ โภคในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าจาก
ร้ านค้ าปลีกในอาเภอเมืองสมุทรสาคร จาแนกตามเพศ
ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่ผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์ในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้า
ปลีกรายย่อย จาแนกตามเพศ
เพศ
ด้ านผลิตภัณฑ์
ชาย (n=120)
หญิง (n=180)
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
มีสินค้าที่หาซื้ อไม่ได้จากที่อื่น
3.00
2.98
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
มีสินค้าให้เลือกหลายประเภท
3.14
3.08
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
มีสินค้าให้เลือกหลายขนาด
3.08
3.02
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
สิ นค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
2.90
2.99
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
จากตารางที่ 4.41 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้าน
ผลิตภัณฑ์ทุกด้านในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 อันดับ ได้แก่ มี สินค้าให้เลื อก
หลายประเภท (ค่าเฉลี่ ย 3.14) มีสินค้าให้เลือกหลายขนาด (ค่าเฉลี่ ย 3.08) และมีสินค้าที่หาซื้ อไม่ได้
จากที่อื่น (ค่าเฉลี่ย 3.00) ตามลาดับ
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สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์ทุก
ด้านในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 อันดับ ได้แก่ มีสินค้าให้เลือกหลายประเภท
(ค่าเฉลี่ย 3.08) มีสินค้าให้เลือกหลายขนาด (ค่าเฉลี่ย 3.02) และสิ นค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
(ค่าเฉลี่ย 3.02) ตามลาดับ

ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านราคาในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีก
รายย่อย จาแนกตามเพศ
เพศ
ด้ านราคา
ชาย (n=120)
หญิง (n=180)
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
ราคาสิ นค้าไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย
3.41
3.46
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
สามารถต่อรองราคาได้
2.82
2.89
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
มีการให้ซ้ื อสิ นค้าเงินเชื่อ
2.92
2.72
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
จากตารางที่ 4.42 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายให้ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อด้าน
ราคาทุ ก ด้า นในระดับ ปานกลาง โดยเรี ย งล าดับ ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด 3 อัน ดับ ได้ แ ก่ ราคาสิ นค้า ไม่
เปลี่ ยนแปลงบ่อย (ค่าเฉลี่ ย 3.41) มีการให้ซ้ื อสิ นค้าเป็ นเงิ นเชื่ อ (ค่าเฉลี่ ย 2.92) และสามารถต่อรอง
ราคาได้ (ค่าเฉลี่ย 2.82) ตามลาดับ
สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อด้านราคาทุกด้านในระดับ
ปานกลาง โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 อันดับ คือ ราคาสิ นค้าไม่เปลี่ ยนแปลงบ่อย (ค่าเฉลี่ ย 3.46)
สามารถต่อรองราคาได้ (ค่าเฉลี่ย 2.89) และมีการให้ซ้ื อสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ (ค่าเฉลี่ย 2.72) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดในการซื้ อ
สิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย จาแนกตามเพศ
เพศ
ด้ านการส่ งเสริมทางการตลาด
ชาย (n=120)
หญิง (n180)
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
มีการแจกของแถมเมื่อซื้ อสิ นค้า
2.44
2.42
(น้อย)
(น้อย)
มีส่วนลดให้แก่ลูกค้าประจา
2.45
2.37
(น้อย)
(น้อย)
มีการจัดกิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ
2.23
2.17
(น้อย)
(น้อย)
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านค้า
2.33
2.34
(น้อย)
(น้อย)
จากตารางที่ 4.43 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายที่ให้ ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้า
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 อันดับ คือ มี ส่วนลด
ให้แก่ลูกค้าประจา (ค่าเฉลี่ย 2.45) มีการแจกของแถมเมื่อซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 2.44) และ มีโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ร้านค้า(ค่าเฉลี่ย 2.33) ตามลาดับ
สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิ งที่ ระดับที่ มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 อันดับ คือ มี การแจกของแถมเมื่ อซื้ อ
สิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 2.42) มี ส่วนลดให้แก่ลูกค้าประจา (ค่าเฉลี่ ย 2.37) และ โฆษณาและประชาสัมพันธ์
ร้านค้า (ค่าเฉลี่ย 2.34) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านการจัดจาหน่ายในการซื้ อสิ นค้าจาก
ร้านค้าปลีกรายย่อย จาแนกตามเพศ
เพศ
ด้ านการจัดจาหน่ าย
ชาย (n=120)
หญิง (n=180)
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
ทาเลที่ต้ งั ของร้านค้าสะดวกแก่การเดินทาง
3.48
3.40
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
เวลาเปิ ด- ปิ ดร้านสะดวกต่อการไปซื้ อ
3.37
3.38
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
มีสินค้าเพียงพอในการเลือกซื้ อ
3.19
3.28
(ปานกลาง
(ปานกลาง)
จากตารางที่ 4.44 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้าน
การจัดจาหน่ายในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ เรื่ องทาเลที่ต้ งั ของร้านค้าสะดวก
แก่ การเดิ นทาง(ค่าเฉลี่ ย 3.48) เวลาเปิ ด – ปิ ด ร้ านสะดวกต่อการไปซื้ อ (ค่าเฉลี่ ย 3.37) และมีสินค้า
เพียงพอในการเลือกซื้ อ (ค่าเฉลี่ย 3.19) ตามลาดับ
สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ระดับที่มีผ ลต่อการซื้ อด้านการจัดจาหน่ ายใน
ระดับปานกลางทั้งหมดโดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ทาเลที่ต้ งั ของร้านค้าสะดวกแก่การเดินทาง
(ค่าเฉลี่ ย 3.40) เวลาเปิ ด – ปิ ด ร้ านสะดวกต่อการไปซื้ อ (ค่าเฉลี่ ย 3.38) และมีสินค้าเพียงพอในการ
เลือกซื้ อ(ค่าเฉลี่ย 3.28) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านบุคลากรในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้า
ปลีกรายย่อย จาแนกตามเพศ
เพศ
ด้ านบุคลากร
ชาย (n=120)
หญิง (n=180)
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
เจ้าของร้านรู้จกั ลูกค้า ทักทายได้ถุกต้อง
3.58
3.46
(มาก)
(ปานกลาง)
เจ้าของร้านมีอธั ยาศัยที่ดีในการให้บริ การ
3.69
3.40
(มาก)
(ปานกลาง)
ให้ความใส่ ใจลุกค้าขณะมาซื้อสิ นค้าในร้าน
3.49
3.31
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
3.45
3.17
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
จากตารางที่ 4.45 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายให้ ระดับ ที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อด้า น
บุ ค ลากรในระดับ มาก คื อ เจ้า ของร้ านรู้ จกั ลู ก ค้า ทัก ทายได้ถู ก ต้อง (ค่ าเฉลี่ ย 3.58) เจ้าของร้ านมี
อัธยาศัยที่ดีในการให้บริ การ (ค่าเฉลี่ย 3.69) ตามลาดับ สาหรับด้านบุคลากรที่ผตู้ อบแบบสอบถามให้
ระดับที่มีผลต่อการซื้ อในระดับปานกลาง ได้แก่ ให้ความใส่ ใจลูกค้าขณะมาซื้ อสิ นค้าในร้าน (ค่าเฉลี่ย
3.49) ความรวดเร็ วในการให้บริ การ (ค่าเฉลี่ย 3.45) ตามลาดับ
สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิ งให้ระดับที่ มีผลต่อการซื้ อด้านบุคลากรในระดับ
ปานกลางทุ ก ด้าน ในเรื่ อ งเจ้า ของร้ านรู้ จกั ลู ก ค้า ทัก ทายได้ถู ก ต้อ ง (ค่ าเฉลี่ ย 3.46) เจ้าของร้ านมี
อัธยาศัยที่ดีในการให้บริ การ (ค่าเฉลี่ย 3.40 ) และให้ควรใส่ ใจลูกค้าขณะมาซื้ อสิ นค้าในร้าน (ค่าเฉลี่ย
3.31) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านการนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การในการ
ซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย จาแนกตามเพศ
เพศ
ด้ านการนาเสนอสิ นค้ าหรือบริการ
ชาย (n=120)
หญิง (n=180)
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
มีการจัดสิ นค้าเป็ นระเบียบทาให้หาสิ นค้าได้ง่าย
3.29
3.33
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
การตกแต่งหน้าร้านสวยงาม
3.15
3.22
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
มีการตกแต่งภายในร้านให้สวยงาม
3.17
3.20
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
ความสะอาดของร้านและตัวสิ นค้า
3.29
3.31
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
จากตารางที่ 4.46 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้าน
การนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การในระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ มีการจัดสิ นค้าให้เป็ นระเบียบทาให้หา
สิ นค้าได้ง่ายกับ ความสะอาดภายในร้านและตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.29) เท่ากัน และมีการตกแต่งหน้า
ร้านสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.17) ตามลาดับ
สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านการนาเสนอ
สิ นค้าหรื อบริ การในระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ มีการจัดสิ นค้าเป็ นระเบียบ ทาให้หาสิ นค้าได้ง่าย
(ค่าเฉลี่ ย 3.33) ความสะอาดภายในร้ านและตัวสิ น ค้า (ค่ าเฉลี่ ย 3.31) และการตกแต่ งหน้าร้ านให้
สวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.20) ตามลาดับ
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3.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสิ นค้ าจากร้ านค้ าปลีกรายย่ อยในอาเภอ
เมืองสมุทรสาครจาแนกตามอายุ ได้ ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 4.47-4.53 ดังนี้
ตารางที่ 4.47 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามการเลือกประเภทร้านค้า จาแนก
ตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 – 29 ปี
30-49 ปี
50- 60 ปี ขึน้ ไป
ประเภทร้ านค้ า
( n=129)
( n= 127)
( n= 44)
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่
28
33
12
(21.70)
(26.00)
(27.30)
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็ก
52
50
15
(40.30)
(39.40)
(34.10)
ร้านค้าปลีกรายย่อย
49
44
14
(38.00)
(34.60)
(31.80)
อื่น เช่น ร้านค้าส่ ง
0
0
3
(0.00)
(0.00)
(6.80)
รวม
129
127
44
(100.00)
(100.00)
(100.00)
จากตารางที่ 4.47 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ ต่ากว่า 20 – 29 ปี ส่ วนใหญ่เลือก
ร้านค้าประเภทร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็ก คิดเป็ นร้อยละ 40.30 รองลงมาคือ ร้านค้าปลีกรายย่อย
คิดเป็ นร้อยละ 38.00 และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 21.70 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต้ งั แต่ 30 – 49 ปี ส่ วนใหญ่เลือกร้านค้าประเภทร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ขนาดเล็ก คิดเป็ นร้อยละ 39.40 รองลงมาคือ ร้านค้าปลีกรายย่อย คิดเป็ นร้อยละ 34.60 และ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 26.00 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต้ งั แต่50 – 60 ปี ขึ้นไป ส่ วนใหญ่เลือกร้านค้าประเภทร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็กคิดเป็ นร้อยละ 34.10 รองลงมาคือ ร้านค้าปลีกรายย่อย คิดเป็ นร้อยละ 31.80
และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 27.30 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.48 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามความถี่ในการเลือกซื้ อสิ นค้า
จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 – 29 ปี
30-49 ปี
50- 60 ปี ขึน้ ไป
ความถี่ในการเลือกซื้อสิ นค้ า
( n=129)
( n= 127)
( n= 44)
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
ทุกวัน
32
42
6
(24.80)
(33.10)
(13.60)
5-6 ครั้งต่อสัปดาห์
10
17
4
(7.80)
(13.40)
(9.10)
3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
21
21
12
(16.30)
(16.50)
(27.30)
2 ครั้งต่อสัปดาห์
30
20
7
(23.30)
(15.70)
(15.90)
1 ครั้งต่อสัปดาห์
15
14
5
(11.60)
(11.00)
(11.40)
2 สัปดาห์ต่อครั้ง
13
1
1
(10.10)
(0.80)
(2.30)
เดือนละครั้ง
6
9
2
(4.70)
(7.10)
(4.50)
น้อยกว่าเดือนละครั้ง
2
3
7
(1.60)
(2.40)
(15.90)
รวม
129
127
44
(100.00)
(100.00)
(100.00)
จากตารางที่ 4.48 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่ากว่า 20 -29 ปี มีความถี่ในการมา
ซื้ อสิ นค้าทุ กวันมากที่ สุด คิดเป็ นร้อยละ 24.80 รองลงมาคือ 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 23.30
และ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 16.30 ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 30 – 49 ปี มีความถี่ ในการมาซื้ อสิ นค้าทุกวันมากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 33.10รองลงมาคือ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 16.50 และ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดป็ น
ร้อยละ 15.70 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี อายุ 50 – 60 ปี ขึ้ นไป มีความถี่ ในการมาซื้ อสิ นค้า 3-4 ครั้งต่อ
สัปดาห์ มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 27.30 รองลงมาคือ 2 ครั้งต่อสัปดาห์คิดเป็ นร้อยละ 15.90 และทุกวัน
คิดเป็ น 13.60 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.49 แสดงจานวนและร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามช่ วงเวลาที่ ซ้ื อสิ นค้าบ่อยที่ สุ ด
จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 – 29 ปี
30-49 ปี
50- 60 ปี ขึน้ ไป
ความถี่ในการเลือกซื้อสิ นค้ า
( n=129)
( n= 127)
( n= 44)
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
ก่อน 08.00 น.
9
8
4
(7.00)
(6.30)
(9.10)
08.01 – 12.00 น.
13
12
2
(10.10)
(9.40)
(4.50)
12.01 – 16.00 น.
19
10
6
(14.70)
(7.90)
(13.60)
16.01 – 19.00 น.
49
60
25
(38.00)
(47.20)
(56.80)
หลัง 19.00 น.
39
37
7
(30.20)
(29.10)
(15.90)
รวม
129
127
44
(100.00)
(100.00)
(100.00)
จากตารางที่ 4.49 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ ต่ากว่า 20 – 29 ปี มาซื้ อสิ นค้าใน
ช่วงเวลา 16.01-19.00 น. มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 38.00 รองลงมาคือ หลัง 19.00 น. คิดเป็ นร้อยละ
30.20 และ 12.01-16.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 14.70 ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 30 – 49 ปี มาซื้ อสิ นค้าในช่วงเวลา 16.01-19.00 น. มากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 47.20 รองลงมาคือ หลัง 19.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 29.10 และ 08.01- 12.00 น. คิดเป็ น
ร้อยละ9.40 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 – 60 ปี ขึ้นไป มาซื้ อสิ นค้าในช่วงเวลา 16.01-19.00 น.
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 56.80 รองลงมาคือ หลัง 19.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 15.90 และ 12.01- 16.00 น.
คิดเป็ นร้อยละ 13.60 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.50 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามวันที่มาซื้ อสิ นค้าบ่อยที่สุด จาแนกตาม
อายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี – 29 ปี
30 ปี - 49 ปี
50 - 60 ปี ขึน้ ไป
วันทีม่ าซื้อสิ นค้ าบ่ อยทีส่ ุ ด
( n=129)
( n= 127)
( n= 44)
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
วันจันทร์ – วันศุกร์
46
71
20
(35.70)
(55.90)
(45.50)
วันเสาร์ – วันอาทิตย์
71
45
17
(55.00)
(35.40)
(38.60)
อื่นๆ เช่น ทุกวัน, วันจันทร์ – วันเสาร์
12
11
7
(9.30)
(8.70)
(15.90)
รวม
129
127
44
(100.00)
(100.00)
(100.00)
จากตารางที่ 4.50 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ ต่ากว่า 20 – 29 ปี มาซื้ อสิ นค้าในวัน
เสาร์ -วันอาทิตย์มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 55.00 รองลงมาคือ วันจันทร์ - วันศุกร์ คิดเป็ นร้อยละ 35.70
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี อายุ 30 – 49 ปี มาซื้ อสิ น ค้าในวันจัน ทร์ – วัน ศุ ก ร์ มากที่ สุ ด
คิดเป็ นร้อยละ 55.90รองลงมาคือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ คิดเป็ นร้อยละ 35.40 ตามลาดับ
ผู้ต อบแบบสอบถามที่ มี อ ายุ 50 – 60 ปี ขึ้ นไป มาซื้ อ สิ นค้า ในวัน จัน ทร์ – วัน ศุ ก ร์
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 45.50รองลงมาคือ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ คิดเป็ นร้อยละ 38.60 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.51 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามประเภทของสิ นค้า จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 – 29 ปี
30-49 ปี
50- 60 ปี ขึน้ ไป
ประเภทสิ นค้ าทีซ่ ื้อบ่ อยทีส่ ุ ด
( n=129)
( n= 127)
( n= 44)
จานวน55
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
เครื่ องดื่ม เช่น น้ าอัดลม, นม,น้ าเปล่า
95
70
18
(73.60)
(55.10)
(40.90)
ขนมคบเคี้ยว
97
60
10
(75.20)
(47.20)
(22.70)
อาหารสาเร็ จรู ป/กึ่งสาเร็ จรู ป
59
51
15
(45.70)
(40.20)
(34.10)
เครื่ องอุปโภคในครัวเรื อน
37
55
24
(28.70
(43.30)
(54.50)
เครื่ องปรุ งรส
30
31
20
(23.30)
(24.40)
(45.50)
เครื่ องดื่มบารุ งกาลัง
26
36
14
(20.10)
(28.30)
(31.80)
เครื่ องดื่มแอลกอฮอลล์
23
37
10
(17.80)
(29.10)
(22.70)
บุหรี่
14
15
6
(10.90)
(11.80)
(13.60)
อาหารแช่แข็งสาเร็ จรู ป
11
18
3
(8.50)
(14.20)
(6.80)
จากตารางที่ 4.51 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ ต่ากว่า 20 ปี – 29 ปี ส่ วนใหญ่เลือก
ซื้ อขนมคบเคี้ยว คิดเป็ นร้อยละ รองลงมาคือ ขนมคบเคี้ยว คิดเป็ นร้อยละ 75.20 และอาหารสาเร็ จรู ป/
กึ่งสาเร็ จรู ป คิดเป็ นร้อยละ 17.10 ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 30 – 49 ปี ส่ วนใหญ่เลื อกซื้ อเครื่ องดื่ ม เช่ น น้ าอัดลม,นม,
น้ าเปล่ า คิดเป็ นร้ อยละ 55.10รองลงมาคือ ขนมคบเคี้ยว คิดเป็ นร้อยละ 47.20 และเครื่ องอุปโภคใน
ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 43.30 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 – 60 ปี ส่ วนใหญ่เลือกซื้ อเครื่ องอุปโภคในครัวเรื อน คิด
เป็ นร้อยละ 54.50 รองลงมาคือ เครื่ องปรุ งรส คิดเป็ นร้อยละ 45.50 และเครื่ องดื่ ม เช่ น น้ าอัดลม,นม,
น้ าเปล่า คิดเป็ นร้อยละ 40.90 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.52 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามปริ มาณการซื้ อสิ นค้า (จานวนชิ้น)
จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 – 29 ปี
30-49 ปี
50- 60 ปี ขึน้ ไป
ปริมาณการซื้อ
( n=129)
( n= 127)
( n= 44)
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
1 ชิ้น
11
6
3
(8.50)
(4.70)
(6.80)
2 ชิ้น
26
22
12
(20.20)
(17.30)
(27.30)
3 ชิ้น
44
41
6
(34.10)
(32.30)
(13.60)
4 ชิ้น
25
25
11
(19.40)
(19.70)
(25.00)
มากกว่า 4 ชิ้น
23
33
12
(17.80)
(26.00)
(27.30)
รวม
129
127
44
(100.00)
(100.00)
(100.00)
จากตารางที่ 4.52 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่ ากว่า 20 - 29 ปี มีปริ มาณการซื้ อ
สิ นค้า 3 ชิ้ น มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 34.10 รองลงมาคือ 2 ชิ้ น คิดเป็ นร้อยละ 20.20 และ 4 ชิ้ น คิด
เป็ นร้อยละ 19.40 เท่ากัน ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่ากว่า 30- 49 ปี มีปริ มาณการซื้ อสิ นค้า 3 ชิ้น มากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 32.30 รองลงมาคือ มากกว่า 4 ชิ้น คิดเป็ นร้อยละ 26.00 และ 4 ชิ้น คิดเป็ น ร้อยละ 19.70
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 – 60 ปี มีปริ มาณการซื้ อสิ นค้า 2 ชิ้ นและมากกว่า 4 ชิ้ น
มากที่ สุ ด คิดเป็ นร้ อยละ 27.30 รองลงมาคือ 4 ชิ้ น คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 และ 3 ชิ้ น คิดเป็ นร้ อยละ
13.60 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.53 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยต่อครั้งในการซื้ อ
สิ นค้า จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 – 29 ปี
30-49 ปี
50- 60 ปี ขึน้ ไป
ค่ าใช้ จ่ายเฉลีย่ ต่ อครั้ง
( n=129)
( n= 127)
( n= 44)
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
ไม่เกิน 20 บาท
5
3
0
(3.90)
(2.40)
(0.00)
21-50 บาท
24
17
5
(18.60)
(13.40)
(11.40)
51-100 บาท
42
29
14
(32.55)
(22.80)
(31.70)
101-150 บาท
17
15
5
(13.20)
(11.80)
(11.40)
151- 200 บาท
15
23
8
(11.60)
(18.10)
(18.20)
201-250 บาท
8
16
0
(6.20)
(12.60)
(0.00)
251 -300 บาท
2
6
2
(1.50)
(4.70)
(4.50)
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ตารางที่ 4.53 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้ อ
สิ นค้า จาแนกตามอายุ(ต่อ)
อายุ
ต่ากว่า 20 – 29 ปี
30-49 ปี
50- 60 ปี ขึน้ ไป
ค่ าใช้ จ่ายเฉลีย่ ต่ อครั้ง
( n=129)
( n= 127)
( n= 44)
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
301- 350 บาท
6
2
1
(4.65)
(1.60)
(2.30)
351 – 400 บาท
9
14
8
(7.00)
(11.00)
(18.20)
400 บาทขึ้นไป
1
2
1
(0.80)
(1.60)
(2.30)
รวม
129
127
44
(100.00)
(100.00)
(100.00)
จากตารางที่ 4.53 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่ ากว่า 20 – 29 ปี มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ ย
ต่อครั้งในการซื้ อ 51-100 บาท มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 32.55 รองลงมาคือ 21-50 บาท คิดเป็ นร้อยละ
18.60 และ 101-150 บาท คิดเป็ นร้อยละ 13.20 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 30 – 49 ปี มี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยต่อครั้งในการซื้ อ 51-100 บาท
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 31.80 รองลงมาคือ 151-200 บาท คิดเป็ นร้อยละ 18.20 และ 101-150 คิดเป็ น
ร้อยละ 13.40 เท่ากัน ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 50- 60 ปี ขึ้นไป มี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยต่อครั้งในการซื้ อ 51-100
บาท มากที่ สุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 31.70 รองลงมาคื อ 151-200 บาท กับ 351-400 บาท คิ ดเป็ น ร้ อยละ
18.20 เท่ากัน และ 21-50 บาท กับ 101-150 บาท คิดเป็ นร้อยละ 11.40 เท่ากัน ตามลาดับ
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3.4 ข้ อมูลส่ วนประสมการตลาดค้ าปลีกทีม่ ีผลต่ อผู้บริ โภคในการซื้อสิ นค้ าจากร้ านค้ า
ปลีกรายย่ อยในอาเภอเมืองสมุทรสาครจาแนกตามอายุ ได้ ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 4.54-4.59
ดังนี้
ตารางที่ 4.54 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์ตามการซื้ อสิ นค้าจาก
ร้านค้าปลีกรายย่อย จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 – 29 ปี
30-49 ปี
50- 60 ปี ขึน้ ไป
ด้ านผลิตภัณฑ์
( n=129)
( n= 127)
( n= 44)
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
มีสินค้าที่หาซื้ อไม่ได้จากที่อื่น

2.98
(ปานกลาง)

2.94
(ปานกลาง)

3.16
(ปานกลาง)

มีสินค้าให้เลือกหลายประเภท

3.14
(ปานกลาง)

3.02
(ปานกลาง)

3.23
(ปานกลาง)

มีสินค้าให้เลือกหลายขนาด

3.06
(ปานกลาง)

2.98
(ปานกลาง)

3.16
(ปานกลาง)

สิ นค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา

2.96
(ปานกลาง)

2.89
(ปานกลาง)

3.14
(ปานกลาง)

จากตารางที่ 4.54 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีอายุต่ ากว่า 20 – 29 ปี ให้ระดับที่มีผล
ต่อซื้ อสิ นค้าด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ทุก ด้านในระดับ ปานกลาง โดยเรี ยงตามล าดับค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ มี
สิ นค้าให้เลือกหลายประเภท(ค่าเฉลี่ย 3.14) มีสินค้าให้เลือกหลายขนาด (ค่าเฉลี่ย 3.06) และ มีสินค้าที่
หาซื้ อจากที่อื่นไม่ได้ (ค่าเฉลี่ย 2.98) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 30 – 49 ปี ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์
ทุกด้านในระดับ ปานกลาง โดยเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดได้แก่ มี สิ นค้าให้เลื อกหลายประเภท
(ค่ า เฉลี่ ย 3.02 ) มี สิ นค้า ให้ เลื อ กหลายขนาด (ค่ า เฉลี่ ย 2.98 ) และ สิ นค้า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ย 2.89) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี อ ายุ 50 – 60 ปี ขึ้ น ไป ให้ ระดับ ที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อ สิ น ค้า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ทุกด้านในระดับปานกลาง โดยเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ มีสินค้าให้เลือกหลาย
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ประเภท (ค่าเฉลี่ ย 3.23) มี สินค้าที่ หาซื้ อจากที่ อื่นไม่ได้ และมี สินค้าให้เลื อกหลายขนาด (ค่าเฉลี่ ย
3.16 ) เท่ากัน และสิ นค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ( ค่าเฉลี่ย 3.14) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.55 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านราคาในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีก
รายย่อย จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 – 29 ปี
30-49 ปี
50- 60 ปี ขึน้ ไป
ด้ านราคา
( n=129)
( n= 127)
( n= 44)
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
ราคาสิ นค้าไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย
3.43
3.39
3.57
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
(มาก)
สามารถต่อรองราคาได้
2.94
2.68
3.18
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
มีการให้ซ้ื อสิ นค้าเงินเชื่อ
2.88
2.69
2.89
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
จากตารางที่ 4.55 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี – 29 ปี ให้ระดับที่มีผล
ต่อซื้ อสิ นค้าด้านราคาทุกด้านในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 อันดับ ได้แก่ ราคา
สิ นค้าไม่เปลี่ ยนแปลง (ค่าเฉลี่ ย 3.43) สามารถต่อรองราคาได้ (ค่าเฉลี่ ย 2.94) และมีการให้ซ้ื อสิ นค้า
เป็ นเงินเชื่อ (ค่าเฉลี่ย 2.88) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ30 – 49 ปี ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านราคาทุกด้าน
ในระดับ ปานกลาง โดยเรี ยงล าดับ ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 อัน ดับ ได้แก่ ราคาสิ น ค้าไม่ เปลี่ ยนแปลงบ่ อย
(ค่าเฉลี่ย 3.39) รองลงมาคือ มีการให้ซ้ื อสิ นค้าเป็ นเงินเชื่ อ (ค่าเฉลี่ย 2.69) เท่ากัน และสามารถต่อรอง
ราคาได้ (ค่าเฉลี่ย 2.68) เท่ากัน ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 – 60 ปี ขึ้นไป ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านราคา
เกือบทุกด้านในระดับปานกลาง ได้แก่ สามารถต่อรองราคาได้ (ค่าเฉลี่ย 3.18) และ มีการให้ซ้ื อสิ นค้า
เงิ นเชื่ อ (ค่าเฉลี่ ย 2.89) ตามลาดับ ยกเว้น ราคาสิ นค้าที่ ไม่เปลี่ ยนแปลงบ่ อย ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ ย
3.57)
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ตารางที่ 4.56 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดในการซื้ อ
สิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 – 29 ปี
30-49 ปี
50- 60 ปี ขึน้ ไป
ด้ านส่ งเสริมทางการตลาด
( n=129)
( n= 127)
( n= 44)
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
มีการแจกของแถมเมื่อซื้ อสิ นค้า
2.47
2.33
2.59
(น้อย)
(น้อย)
(ปานกลาง)
มีส่วนลดให้แก่ลุกค้าประจา
2.47
2.31
2.45
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
มีการจัดกิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ
2.40
2.02
2.05
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
โฆษณาและประชาสัมพันธ์
2.50
2.13
2.48
(น้อย)
(น้อย)
(น้อย)
จากตารางที่ 4.56 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีอายุต่ ากว่า 20 – 29 ปี ให้ระดับที่มีผล
ต่อการซื้ อสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดเกื อบทุ กด้านในระดับน้อย โดยด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3
อันดับแรก ได้แก่ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ ย 2.50) และ มี การแจกของแถมเมื่ อซื้ อสิ นค้า
และมีส่วนลดให้แก่ลูกค้าประจา (ค่าเฉลี่ย 2.47) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 30 – 49 ปี ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดทุกด้านในระดับน้อย โดยปั จจัยย่อยในระดับน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีการแจกของแถมเมื่อ
ซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 2.33) มีส่วนลดให้แก่ลูกค้าประจา (ค่าเฉลี่ย 2.31) และโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ร้านค้า (ค่าเฉลี่ย 2.13) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 – 60 ปี ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดเกื อบทุ กด้านในระดับ น้อย ยกเว้นในเรื่ องมี ก ารแจกของแถมเมื่ อซื้ อสิ นค้า ในระดับปาน
กลาง
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ตารางที่ 4.57 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านการจัดจาหน่ายในการซื้ อสิ นค้าจาก
ร้านค้าปลีกรายย่อย จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 – 29 ปี
30-49 ปี
50- 60 ปี ขึน้
ด้ านการจัดจาหน่ าย
( n=129)
( n= 127)
ไป
( n= 44)
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
ทาเลที่ต้ งั ของร้านค้าสะดวกแก่การ
3.51
3.25
3.73
เดินทาง
(มาก)
(ปานกลาง)
(มาก)
เวลาเปิ ด- ปิ ดร้านสะดวกต่อการไปซื้ อ
3.53
3.23
3.34
(มาก)
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
มีสินค้าเพียงพอในการเลือกซื้ อ
3.30
3.16
3.34
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
จากตารางที่ 4.57 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่ากว่า 20 – 29 ปี ให้ระดับที่มีผลต่อ
การซื้ อสิ นค้าด้านการจัดจาหน่ ายเกือบทุกด้านในระดับมาก คือ เวลาเปิ ด – ปิ ดร้านสะดวกต่อการไป
ซื้ อ (ค่าเฉลี่ ย 3.53) และทาเลที่ต้ งั ของร้ านค้าค้าสะดวกแก่การเดิ นทาง (ค่าเฉลี่ ย 3.51) ) ส่ วนด้านการ
จัดจาหน่ายในระดับปานกลาง ได้แก่ มีสินค้าเพียงพอในการเลือกซื้ อ (ค่าเฉลี่ย 3.30) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี อายุ 30 – 49 ปี ให้ ระดับ ที่ มี ผ ลต่ อการซื้ อ สิ น ค้าด้านการจัด
จาหน่ ายทุ กด้านในระดับปานกลาง ได้แก่ ทาที่ ต้ งั ของร้ านค้าสะดวกแก่ การเดิ นทาง (ค่าเฉลี่ ย 3.25)
เวลาเปิ ด – ปิ ด ร้านสะดวกต่อการไปซื้ อ (ค่าเฉลี่ย 3.23) และมีสินค้าเพียงพอในการเลือกซื้ อ (ค่าเฉลี่ ย
3.16) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี อายุ 50 ปี – 60 ปี ให้ระดับที่ มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านการจัด
จาหน่ ายเกื อบทุกด้านในระดับปานกลาง ได้แก่ เวลาเปิ ด – ปิ ด ร้ านสะดวกต่อการไปซื้ อ (ค่าเฉลี่ ย
3.34)และมี สิ นค้าเพี ยงพอในการเลื อกซื้ อสิ นค้า ยกเว้น ด้านการจัดจาหน่ าย ด้านท าเลที่ ต้ งั ของร้ าน
สะดวกแก่การเดินทาง ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.73)
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ตารางที่ 4.58 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านบุคลากรในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้า
ปลีกรายย่อย จาตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 – 29 ปี
30-49 ปี
50- 60 ปี ขึน้ ไป
ด้ านบุคลากร
( n=129)
( n= 127)
( n= 44)
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
เจ้าของร้านรู้จกั ลูกค้า ทักทาย ได้
3.62
3.33
3.68
ถูกต้อง
(มาก)
(ปานกลาง)
(มาก)
เจ้าของร้านมีอธั ยาศัยที่ดีในการ
3.67
3.33
3.61
ให้บริ การ
(มาก)
(ปานกลาง)
(มาก)
ให้ความใส่ ใจลุกค้าขณะมาซื้อสิ นค้าใน
3.50
3.21
3.50
ร้าน
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
3.50
3.09
3.20
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
จากตารางที่ 4.58 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่ากว่า 20 – 29 ปี ให้ระดับที่มีผลต่อ
การซื้ อสิ นค้าด้านบุคลากรเกือบทุกด้านในระดับมาก ได้แก่ เจ้าของร้านมีอธั ยาศัยที่ดีในการให้บริ การ
(ค่าเฉลี่ย 3.67) และ เจ้าของร้านรู ้จกั ทักทาย ได้ถูกต้อง(ค่าเฉลี่ย 3.62) ยกเว้นปั จจัย การให้ความใส่ ใจ
ลูกค้าขณะมาซื้ อสิ นค้าในร้าน และ ความรวดเร็ วในการให้บริ การ (ค่าเฉลี่ย 3.50)เท่ากัน ในระดับปาน
กลาง
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 30 – 49 ปี ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านบุคลากรทุก
ด้านในระดับ ปานกลางโดยเรี ยงตามลาดับ ค่าเฉลี่ ย ได้แก่ เจ้าของร้านรู้ จกั ลู กค้า ทัก ทายได้ถูกต้อง
(ค่าเฉลี่ย 3.33) เท่ากัน และ การให้ความใส่ ใจลูกค้าขณะมาซื้ อสิ นค้าในร้าน (ค่าเฉลี่ย 3.21) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี อ ายุ 50 – 60 ปี ขึ้ น ไป ให้ ระดับ ที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อสิ น ค้าด้าน
บุคลากรในระดับมาก ได่แก่ เจ้าของร้านรู ้จกั ลูกค้า ทักทายได้ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 3.68) และเจ้าของร้านมี
อัธยาศัยที่ดีในการให้บริ การ (ค่าเฉลี่ย 3.61) และด้านบุคลากรในระดับปานกลาง ได้แก่ การให้ความ
ใส่ ใจลู ก ค้าขณะมาซื้ อสิ นค้าในร้ าน (ค่ าเฉลี่ ย 3.50 ) และ ความรวดเร็ วในการให้ บริ ก าร (ค่าเฉลี่ ย
3.20) ตามลาดับ

65

ตารางที่ 4.59 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการซื้ อด้านการนาสิ นค้าหรื อบริ การในการซื้ อสิ นค้า
จากร้านค้าปลีกรายย่อย จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 – 29 ปี
30-49 ปี
50- 60 ปี ขึน้ ไป
ด้ านการนาเสนอสิ นค้ าหรือบริการ
( n=129)
( n= 127)
( n= 44)
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
มีการจัดสิ นค้าเป็ นระเบียบทาให้หา
3.40
3.21
3.39
สิ นค้าได้ง่าย
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
การตกแต่งหน้าร้านสวยงาม
3.22
3.13
3.32
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
มีการตกแต่งภายในร้านให้สวยงาม
3.16
3.17
3.34
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
ความสะอาดของร้านและตัวสิ นค้า
3.36
3.22
3.39
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
จากตารางที่ 4.59 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่ากว่า 20 – 29 ปี ให้ระดับที่มีผลต่อ
การซื้ อสิ นค้าด้านการนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด 3 อันดับ ได้แก่ มีการจัดสิ นค้าให้เป็ นระเบียบทาให้หาสิ นค้าได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 3.40) ความสะอาด
ของร้านและตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.36) และมีการตกแต่งหน้าร้านสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.22) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 30 – 49 ปี ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านการแนะนา
สิ น ค้าหรื อบริ ก ารในระดับ ปานกลางทุ ก ด้าน โดยเรี ย งล าดับ ค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด 3 อัน ดับ ได้แก่ ความ
สะอาดของร้ านและตัวสิ นค้า (ค่ าเฉลี่ ย 3.22) มี ก ารจัดสิ นค้าให้เป็ นระเบี ยบท าให้หาสิ นค้าได้ง่าย
(ค่าเฉลี่ย 3.21) และการตกแต่งภายในร้านให้สวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.17) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 50 – 60 ปี ขึ้ นไป ให้ระดับที่ มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าด้านการ
นาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 อันดับ ได้แก่ มี
การจัดสิ นค้าให้เป็ นระเบี ยบทาให้หาสิ นค้าได้ง่ายและ ความสะอาดของร้านและตัวสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย
3.39) เท่ากัน และมีการตกแต่งภายในร้านให้สวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.34) ตามลาดับ
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4.4 ส่ วนที่ 4 ข้ อมู ลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามต่ อการซื้ อ
สิ นค้ า จากร้ านค้ าปลีกรายย่ อยในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
ตารางที่ 4.60 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามที่ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อื่นๆ เพิ่มเติมของการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย
ข้ อ
ข้ อเสนอแนะ
จานวน ส่ วนประสมการตลาด
ค้ าปลีก
1 ร้านค้าปลีกรายย่อยมีสินค้าที่ไม่ค่อยหลากหลายควร
5
ด้านผลิตภัณฑ์
จะมีสินค้าใหม่ๆให้ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา
2 ควรจัดวางสิ นค้าให้เป็ นหมวดหมู่แยกประเภทให้
9
ด้านการนาเสนอสิ นค้า
ชัดเจนเพื่อทาให้หาสิ นค้าได้ง่ายขึ้น
หรื อบริ การ
3 หมัน่ ดูแลความสะอาดในตัวสิ นค้าและการจัดวาง
5
ด้านการนาเสนอสิ นค้า
สิ นค้าต้องไม่ดูเก่าและหมดอายุ
หรื อบริ การ
4 ตกแต่งภายในร้านและนอกร้านให้ดูสวยงามน่าเข้า
3
ด้านการ
ไปซื้ อสิ นค้า
นาเสนอสิ นค้าหรื อ
บริ การ
5 พนักงานขายในร้านค้าปลีกรายย่อยควรพูดจาสุ ภาพ
2
ด้านบุคลากร
เรี ยบร้อยและใส่ ใจลูกค้าบริ การด้วยความเป็ นกันเอง
6 ไม่แสดงความคิดเห็น
276 หมายเหตุ : มีผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อเป็ นการปรับปรุ ง
และพัฒนาคุณภาพการบริ การด้านการค้าปลีกรายย่อยในอาเภอเมืองสมุทรสาคร จานวน 24 คน
จากตารางที่ 60 พบว่า มี ผูต้ อบแบบสอบถามจ านวน 24 คน ที่ ใ ห้ ค วามคิ ด เห็ น และ
ข้อ เสนอแนะการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก ารด้า นการค้าปลี ก รายย่อ ยในอ าเภอเมื อ ง
สมุทรสาคร โดยเรื่ องที่ได้รับการเสนอแนะมากที่สุดคือ เรื่ องการจัดวางสิ นค้าให้เป็ นหมวดหมู่แยก
ประเภทให้ชดั เจนเพื่อทาให้หาสิ นค้าได้ง่ายขึ้น จานวน 9 คนรองลงมาคือ ร้านค้าปลีกรายย่อยมีสินค้า
ที่ไม่ค่อยหลากหลายควรจะมีสินค้าใหม่ๆให้ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา หมัน่ ดูแลความสะอาดในตัวสิ นค้า
และชั้นวางสิ นค้าต้องไม่ดูเก่าและหมดอายุ จานวน 5 คน เรื่ องตกแต่งภายในร้ านและนอกร้านให้ดู
สวยงามน่ าเข้าไปซอสิ นค้า จานวน 3 คนและ พนักงานขายในร้านค้าปลีกควรพูดจาสุ ภาพเรี ยบร้อย
และใส่ ใจลูกค้าบริ การด้วยความเป็ นกันเอง จานวน 2 คน ตามลาดับ
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อค้นพบ และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าจาก
ร้ านค้าปลี ก รายย่อยในอาเภอเมื องสมุ ท รสาคร โดยใช้แนวทางการศึ กษา 6Ws และ 1H เพื่ อค้นหา
ลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย Who (ใครคือกลุ่มเป้ าหมาย) What (ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร)
Why (ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ) Whom (ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ) When (ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด)
Where (ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ ไหน) และ How (ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร) ร่ วมกับส่ วนประสมการตลาดค้าปลี ก
ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาและสามารถสรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะจาก
การศึกษาได้ดงั นี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชีพและรายได้ เฉลีย่ ต่ เดือน
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับ
การศึกษาสู งสุ ดคือ ระดับมัธยมศึกษา/ปวช มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั และ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
10,000-20,000 บาท
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสิ นค้ าจากร้ านค้ าปลีกรายย่อยในอาเภอเมือง
สมุทรสาคร
ตารางที่ 5.1 แสดงข้อมูลพฤติกรรมของผูต้ อบแบบสอบถาม ตามแนวทาง 6Ws และ 1H
คาถาม 6Ws 1H
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
1.ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย (Who ซื้ อสิ นค้าเพื่อใคร
is in the target market?)
- ซื้ อใช้เอง
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ร้อยละ
49.33

ตารางที่ 5.1 แสดงข้อมูลพฤติกรรมของผูต้ อบแบบสอบถาม ตามแนวทาง 6Ws และ 1H (ต่อ)
คาถาม 6Ws 1H
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ร้อยละ
2. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร
ประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อ
(What does the consumer buy ?)
-อันดับ 1 เครื่ องดื่ม เช่น น้ าอัดลม,นม
61.00
-อันดับ 2 ขนมคบเคี้ยว
55.67
-อันดับ 3 อาหารสาเร็ จรู ป/กึ่งสาเร็ จรู ป
41.67
ปริ มาณการซื้ อสิ นค้าเฉลี่ยต่อครั้ง
-จานวน 3 ชิ้น
30.00
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งที่ซ้ื อ
28.33
-51-100 บาท
3.ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ
เหตุผลในการซื้ อ
83.00
(Why does the consumer buy?)
-ใกล้บา้ น
เหตุผลในการไม่เลือกซื้ อสิ นค้า
-มีสินค้าให้เลือกซื้ อน้อย
49.00
4.ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ ผูท้ ี่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
(Who participates in the buying)
-สมาชิกอื่นในครอบครัว
52.70
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการซื้ อสิ นค้า
-ตนเอง
49.30
5.ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด
ความบ่อยในการซื้ อสิ นค้า
(When does the consumer buy?)
-ทุกวัน
27.33
ช่วงเวลาที่มาซื้ อสิ นค้า
-16.01-19.00 น.
44.30
-หลัง 19.00 น.
28.00
วันที่ซ้ื อสิ นค้าบ่อยที่สุด
-วันจันทร์ -วันศุกร์
46.00
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ตารางที่ 5.1 แสดงข้อมูลพฤติกรรมของผูต้ อบแบบสอบถาม ตามแนวทาง 6Ws และ 1H (ต่อ)
คาถาม 6Ws 1H
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ร้อยละ
6.ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน (ต่อ)
ซื้ อสิ นค้าในชีวติ ประจาวันจากร้านค้า
(Where does the consumer buy?) -ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่
64.30
-ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็ก
63.70
-ร้านค้าปลีกรายย่อย
61.30
ซื้ อสิ นค้าในชีวติ ประจาวันจากร้านค้าใดบ่อย
ที่สุด
39.00
-ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็ก
ร้านค้าปลีกรายย่อยที่ใช้บริ การบ่อยที่สุด
52.00
-ร้านที่ใกล้ที่พกั
7.ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร
โอกาสในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย
(How does the consumer buy ? ) -ไปซื้ อเมื่อสิ นค้าที่ใช้อยูห่ มดกระทันหัน
53.30
การรู้จกั ร้านค้าที่ใช้บริ การเป็ นประจา
-เป็ นทางผ่านกลับบ้าน
79.00
ลักษณะการเลือกซื้ อสิ นค้า
-เดินเลือกหาสิ นค้าเอง
53.00
วิธีการชาระเงิน
-เงินสด
94.00
ความรู้สึกหลังจากการใช้บริ การ
-เฉยๆ
63.30
การกลับมาซื้ อสิ นค้า
-จะซื้ อแน่นอน
43.70
จากตารางที่ 5.1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มกั ซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าปลี กราย
ย่อยเพื่อซื้ อใช้เอง คิดเป็ นร้อยละ 49.30 ประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อคือ เครื่ องดื่ม เช่น น้ าอัดลม,นม คิดเป็ นร้อย
ละ 61.00 ขนมขบเคี้ยว ร้อยละ 55.70 และอาหารสาเร็ จรู ป/กึ่งสาเร็ จรู ป ร้อยละ 47.70 ปริ มาณการซื้ อ
สิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อครั้ง คือ 3 ชิ้นคิดเป็ น ร้อยละ 30.00 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้ อสิ นค้าจานวน
51 – 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 28.30
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เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อยของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า
ส่ วนใหญ่ซ้ื อเพราะใกล้บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 83.00 และเหตุผลที่ผตู ้ อบแบบสอบถามไม่เลือกซื้ อสิ นค้า
จากร้านค้าปลีกรายย่อย คือ มีสินค้าให้เลือกน้อย คิดเป็ น ร้อยละ 49.00
สาหรับผูท้ ี่ มีผลต่อการตัดสิ นใจในการซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลี กรายย่อย ส่ วนใหญ่ เป็ น
สมาชิกอื่นในครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 52.70 และมักจะไปซื้ อสิ นค้าคนเดียวบ่อยที่สุด คิดเป็ น ร้อยละ
49.30
ความบ่อยในการซื้ อสิ นค้า คือ ทุกวันมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 27.33 โดยช่ วงเวลาที่มา
ซื้ อสิ นค้าคือในช่ วงเวลา 16.01-19.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 44.30 และเวลาหลัง 19.00 น. คิดเป็ นร้อยละ
28.00 วันที่ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย มาก คือวันจันทร์ -วันศุกร์ ร้อยละ 46.00 และวัน
เสาร์-วันอาทิตย์ คิดเป็ นร้อยละ 44.70
ในชี วิตประจาวันของผูต้ อบแบบสอบถามจะซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าปลี กสมัยใหม่ขนาด
ใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 64.30 ร้ านค้าปลี กสมัยใหม่ขนาดเล็ก ร้ อยละ 63.70 และสุ ดท้ายคือร้านค้าปลี ก
แบบรายย่อย ร้อยละ 61.30 และจะซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็กบ่อยที่สุด คิดเป็ น ร้อย
ละ 39.00 มีการใช้บริ การร้านค้าปลีกรายย่อย เนื่องจากร้านใกล้ที่พกั คิดเป็ นร้อยละ 52.00
โอกาสในการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลี ก รายย่อยของผูต้ อบแบบสอบถาม คือ ไปซื้ อเมื่ อ
สิ นค้าที่ใช้อยูห่ มดกะทันหัน คิดเป็ นร้อยละ 53.30 รู ้จกั ร้านค้าเนื่ องจากเป็ นทางผ่านกลับบ้าน คิดเป็ น
ร้อยละ 79.00 โดยมี ลกั ษณะการเดิ นเลื อกซื้ อสิ นค้าเอง คิดเป็ นร้อยละ 53.00 รวมถึงวิธีการชาระเงิน
ด้วยเงินสด คิดเป็ นร้อยละ 94.00 หลังจากการซื้ อสิ นค้าในร้านผูต้ อบแบบสอบถามรู ้สึกเฉยๆ คิดเป็ น
ร้อยละ63.30 และส่ วนใหญ่ถา้ มีโอกาสก็จะกลับมาซื้ อสิ นค้าแน่นอน คิดเป็ นร้อยละ 43.70
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลส่ วนประสมการตลาดค้ าปลีกทีม่ ีผลต่ อการซื้อสิ นค้ าจากร้ านค้ าปลีกราย
ย่อยในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
ด้ านผลิตภัณฑ์
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับที่ มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลี กรายย่อยโดยรวมใน
ระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรก คือ มีสินค้าให้เลือกหลายประเภท รองลงมา
คือ มีสินค้าให้เลือกหลายขนาดและมีสินค้าที่หาซื้ อไม่ได้จากที่อื่น
ด้ านราคา
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับที่ มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลี กรายย่อยโดยรวมใน
ระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกคือ ราคาสิ นค้าไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย รองลงมา
คือ สามารถต่อรองราคาได้และมีการให้ซ้ื อสิ นค้าเงินเชื่อ
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ด้ านการส่ งเสริมทางการตลาด
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับที่ มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลี กรายย่อยโดยรวมใน
ระดับน้อย โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรก คือ มีการแจกของแถมเมื่อซื้ อสิ นค้า รองลงมาคือ มี
ส่ วนลดให้แก่ลูกค้าประจาและโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านค้า
ด้ านการจัดจาหน่ าย
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับที่ มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลี กรายย่อยโดยรวมใน
ระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกคือ ทาเลที่ ต้ งั ร้ านค้าสะดวกแก่ การเดิ นทาง
รองลงมาคือ เวลาเปิ ด- ปิ ดร้านสะดวกต่อการไปซื้ อและมีสินค้าเพียงพอในการเลือกซื้ อ
ด้ านบุคลากร
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับที่ มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลี กรายย่อยโดยรวมใน
ระดับปานกลางโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรก คือ เจ้าของร้านมีอธั ยาศัยที่ดีในการให้บริ การ
รองลงมาคือ เจ้าของร้านรู้จกั ทักทายได้ถูกต้องและให้ความใส่ ใจลูกค้าขณะมาซื้ อสิ นค้าในร้าน
ด้ านการนาเสนอสิ นค้ าหรือบริการ
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับที่ มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลี กรายย่อยโดยรวมใน
ระดับปานกลาง โดยด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดอยู่ในระดับ มาก 3 ลาดับแรกคื อ มีการจัดสิ นค้าให้เป็ น
ระเบียบทาให้หาสิ นค้าได้ง่าย รองลงมาคือ ความสะอาดของร้านและตัวสิ นค้าและการตกแต่งหน้าร้าน
สวยงามและมีการตกแต่งภายในร้านให้สวยงามเท่ากัน
ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสิ นค้ าจากร้ านค้ าปลีกรายย่ อยใน
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จาแนกตามเพศ และอายุ
จาแนกตามเพศ
เพศชาย ซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็กมากที่สุด รองลงมา เป็ นร้านค้าปลีก
รายย่อยและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ โดยความถี่ในการมาซื้ อสิ นค้าทุกวันมากที่สุด รองลงมา
3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ และ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลาที่มาซื้ อสิ นค้าบ่อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เวลา
16.01-19.00 น. รองลงมา หลัง 19.00 น. และเวลา 12.01-16.00 น. วันที่ มาซื้ อสิ นค้าบ่ อยที่ สุดคื อวัน
จันทร์ - วันศุกร์ ประเภทสิ นค้าที่ ซ้ื อบ่อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ขนมคบเคี้ยว รองลงมา เครื่ องดื่ ม
เช่น น้ าอัดลม,นม,น้ าเปล่า และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ปริ มาณการซื้ อสิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อครั้งมากที่สุด 3
อันดับแรก ได้แก่ 3 ชิ้น รองลงมา 2 ชิ้น และมากกว่า 4 ชิ้น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้ อสิ นค้ามาก
ที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 51-100 บาท รองลงมา 21-50 บาทและ 151-200 บาท
เพศหญิง ซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อยมากที่สุด รองลงมา เป็ นร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ขนาดเล็กและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ โดยความถี่ในการมาซื้ อสิ นค้าทุกวันมากที่สุด รองลงมา
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2 ครั้งต่อสัปดาห์ และ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลาที่มาซื้ อสิ นค้าบ่อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เวลา
16.01-19.00 น. รองลงมา หลัง 19.00 น. และเวลา 12.01-16.00 น. วันที่ มาซื้ อสิ นค้าบ่ อยที่ สุดคื อวัน
เสาร์-วันอาทิตย์ ประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อบ่อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เครื่ องดื่ม เช่น น้ าอัดลม,นม,น้ าเปล่า
รองลงมา ขนมคบเคี้ยว และเครื่ องอุปโภคในครัวเรื อน ปริ มาณการซื้ อสิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อครั้งมากที่สุด
3 อันดับแรก ได้แก่ 3 ชิ้ น รองลงมา มากกว่า 4 ชิ้ น และ4 ชิ้ น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยต่อครั้งในการซื้ อสิ นค้า
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 51-100 บาท รองลงมา 151-200 บาทและ 101-150 บาท
จาแนกตามอายุ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่ากว่า 20-29 ปี ซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็ก
มากที่สุด รองลงมา ร้านค้าปลี กขนาดย่อย และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ โดยความถี่ในการมา
ซื้ อสิ นค้าทุ กวันมากที่ สุ ด รองลงมา 3-4 ครั้งต่อสัป ดาห์ และ 2 ครั้ งต่อสั ปดาห์ ในช่ วงเวลาที่ มาซื้ อ
สิ น ค้าบ่ อยที่ สุ ด 3 อันดับ แรก ได้แก่ เวลา16.01-19.00 น. รองลงมา หลัง 19.00 น. และเวลา 12.0116.00 น. วันที่มาซื้ อสิ นค้าบ่อยที่สุดคือวันจันทร์ -วันศุกร์ ประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อบ่อยที่สุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ขนมคบเคี้ยวรองลงมา เครื่ องดื่ม เช่ น น้ าอัดลม,นม,น้ าเปล่า และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ปริ มาณ
การซื้ อสิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อครั้งมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 3 ชิ้ น รองลงมา 2 ชิ้ น และมากกว่า 4 ชิ้ น
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้ อสิ นค้ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 51-100 บาท รองลงมา 21-50 บาท
และ 151-200 บาท
ผู้ต อบแบบสอบถามที่ มี อ ายุ 30-49 ปี ซื้ อสิ นค้า จากร้ า นค้า ปลี ก รายย่ อ ยมากที่ สุ ด
รองลงมา ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็ก และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ โดยความถี่ในการมาซื้ อ
สิ นค้าทุกวันมากที่สุด รองลงมา 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และ3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ในช่ วงเวลาที่มาซื้ อสิ นค้า
บ่อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เวลา16.01-19.00 น. รองลงมา หลัง 19.00 น. และเวลา 12.01-16.00 น.
วันที่ มาซื้ อสิ นค้าบ่อยที่ สุดคือวันเสาร์ -วันอาทิตย์ ประเภทสิ นค้าที่ ซ้ื อบ่อยที่ สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
เครื่ องดื่ม เช่ น น้ าอัดลม,นม,น้ าเปล่า รองลงมา ขนมคบเคี้ยว และเครื่ องอุปโภคในครัวเรื อน ปริ มาณ
การซื้ อสิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อครั้งมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 3 ชิ้ น รองลงมา มากกว่า 4 ชิ้น และ4 ชิ้ น
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยต่อครั้งในการซื้ อสิ นค้ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 51-100 บาท รองลงมา 151-200
บาทและ101-150 บาท
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 50-60 ปี ขึ้นไป ซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็ก
มากที่สุด รองลงมา ร้านค้าปลีกรายย่อย และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ โดยความถี่ในการมาซื้ อ
สิ นค้า 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด รองลงมา 2 ครั้งต่อสัปดาห์กบั น้อยกว่าเดือนละครั้ง และ 1 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ในช่วงเวลาที่มาซื้ อสิ นค้าบ่อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 16.01-19.00 น. รองลงมา หลัง 19.00
น. และเวลา 12.01-16.00 น. วันที่มาซื้ อสิ นค้าบ่อยที่สุดคือวันจันทร์ -วันศุกร์ ประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อบ่อย
ที่ สุ ด 3 อัน ดับ แรก ได้แก่ เครื่ อ งอุ ป โภคในครั วเรื อน รองลงมา เครื่ องปรุ งรส และเครื่ อ งดื่ ม เช่ น
73

น้ าอัดลม,นม,น้ าเปล่ า ปริ มาณการซื้ อสิ นค้าโดยเฉลี่ ยต่อครั้งมากที่ สุ ด 3 อันดับ แรก ได้แก่ 2ชิ้ นกับ
มากกว่า 4 ชิ้น รองลงมา 4 ชิ้น และ 3ชิ้น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้ อสิ นค้ามากที่สุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ 51-100 บาท รองลงมา 151-200 บาทกับ 351-400 บาทและ21-50 บาทกับ 101-150 บาท
ส่ วนที่ 5 ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาดค้ าปลีกทีม่ ีผลต่ อการซื้อสิ นค้ าจาก
ร้ านค้ าปลีกรายย่ อยในอาเภอเมืองสมุทรสาคร จาแนกตามเพศ และอายุ
จาแนกตามเพศ
เพศชาย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ให้ ร ะดับ ที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อ สิ น ค้า ในเรื่ อ งมี สิ นค้า ให้ เลื อ ก
หลากหลาย ด้านราคา ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในด้านราคาสิ นค้าไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยด้านการ
ส่ งเสริ มทางการตลาด ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในการมีส่วนลดให้แก่ลูกค้าประจา ด้านการจัด
จาหน่ าย ให้ระดับ ที่ มี ผ ลต่ อการซื้ อสิ น ค้าในด้านท าเลที่ ต้ งั ของร้ านค้าสะดวกแก่ การเดิ นทาง ด้าน
บุคลากร ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในด้านเจ้าของร้านมีอธั ยาศัยที่ดีในการให้บริ การ ด้านการ
นาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การ ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในด้านมีการจัดสิ นค้าให้เป็ นระเบียบทาให้
หาสิ นค้าได้ง่าย กับความสะอาดของร้านและตัวสิ นค้า
เพศหญิ ง ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ให้ ร ะดับ ที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อ สิ น ค้า ในเรื่ อ งมี สิ น ค้า ให้ เลื อ ก
หลากหลาย ด้านราคา ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในด้านราคาสิ นค้าไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ด้านการ
ส่ งเสริ มทางการตลาด ให้ระดับที่ มีผลต่อการซื้ อสิ นค้ามีการแจกของแถมเมื่ อซื้ อสิ นค้า ด้านการจัด
จาหน่ าย ให้ระดับ ที่ มี ผลต่อการซื้ อสิ นค้าในเรื่ องท าเลที่ ต้ งั ของร้ านค้าสะดวกแก่ ก ารเดิ นทาง ด้าน
บุคลากร ให้ระดับที่ มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในด้านเจ้าของร้านรู้จกั ทักทายได้ถูกต้อง ด้านการนาเสนอ
สิ นค้าหรื อบริ การ ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้ามีการจัดสิ นค้าให้เป็ นระเบียบทาให้หาสิ นค้าได้ง่าย
จาแนกตามอายุ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีอายุต่ ากว่า 20-29 ปี ด้านผลิ ตภัณฑ์ ให้ระดับที่ มีผลต่อการซื้ อ
สิ นค้าในเรื่ องมีสินค้าให้เลือกหลายประเภท ด้านราคา ให้ระดับที่ มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในด้านราคา
สิ นค้าไม่เปลี่ ยนแปลงบ่อย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในการมี
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดจาหน่าย ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในเรื่ องเวลาเปิ ด-ปิ ด
สะดวกต่อการไปซื้ อ ด้านบุคลากร ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในด้านเจ้าของร้านมีอธั ยาศัยที่ดีใน
การให้บริ การ ด้านการนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การ ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้ามีการจัดสิ นค้าให้
เป็ นระเบียบทาให้หาสิ นค้าได้ง่าย
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 30-49 ปี ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าใน
เรื่ องมีสินค้าให้เลื อกหลายประเภท ด้านราคา ให้ระดับที่ มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในด้านราคาสิ นค้าไม่
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เปลี่ยนแปลงบ่อย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในการมีการแจกของ
แถมเมื่ อซื้ อสิ นค้า ด้านการจัดจาหน่ าย ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในเรื่ องทาเลที่ ต้ งั ของร้ านค้า
สะดวกต่อการเดินทาง ด้านบุคลากร ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในด้านเจ้าของร้านมีอธั ยาศัยที่ดี
ในการให้บริ การกับเจ้าของร้ านรู ้จกั ลูกค้า ทักทายได้ถูกต้อง ด้านการนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การ ให้
ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในด้านความสะอาดของร้านค้าและตัวสิ นค้า
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี อายุ 50-60 ปี ขึ้ นไป ด้านผลิ ตภัณฑ์ ให้ระดับ ที่ มีผลต่อการซื้ อ
สิ นค้าในเรื่ องมีสินค้าให้เลือกหลายประเภท ด้านราคา ให้ระดับที่ มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในด้านราคา
สิ นค้าไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในการมีการ
แจกของแถมเมื่อซื้ อสิ นค้า ด้านการจัดจาหน่าย ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในเรื่ องทาเลที่ต้ งั ของ
ร้ านค้าสะดวกต่อการเดิ นทาง ด้านบุ คลกร ให้ระดับที่ มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในด้านเจ้าของร้านรู้ จกั
ลูกค้า ทักทายได้ถูกต้อง ด้านการนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การ ให้ระดับที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในการจัด
สิ นค้าให้เป็ นระเบียบทาให้หาสิ นค้าได้ง่ายกับความสะอาดของร้านค้าและตัวสิ นค้า
ส่ วนที่ 6 ข้ อมูลเกีย่ วกับความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามใน
การซื้อสิ นค้ าจากร้ านค้ าปลีกรายย่อยในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 300 คน มี จานวน 24 คน ได้แสดงความคิ ดเห็ นและ
ข้อ เสนอแนะการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก ารด้านการค้า ปลี ก รายย่อ ยในอ าเภอเมื อ ง
สมุ ท รสาคร โดยเรื่ องที่ ไ ด้รับ การเสนอแนะมากที่ สุ ด คื อ ควรจัด วางสิ น ค้า ให้ เป็ นหมวดหมู่ แยก
ประเภทให้ชดั เจนเพื่อทาให้หาสิ นค้าได้ง่ายขึ้น จานวน 4 คน รองลงมาคือ ร้านค้าปลีกรายย่อยมีสินค้า
ที่ไม่ค่อยหลากหลายควรจะมีสินค้าใหม่ๆให้ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลาและหมัน่ ดูแลความสะอาดในตัว
สิ นค้าและการจัดวางสิ นค้าต้องไม่ดูเก่าและหมดอายุ จานวน 5 คน การตกแต่งภายในร้ านและนอก
ร้านให้ดูสวยงามน่าเข้าไปซื้ อสิ นค้า จานวน 3 คน และ พนักงานขายในร้านค้าปลีกรายย่อยควรพูดจา
สุ ภาพเรี ยบร้อยและใส่ ใจลูกค้าบริ การด้วยความเป็ นกันเอง จานวน 2 คน ตามลาดับ
5.2 อภิปรายผล
จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและการวิเคราะห์ตามทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค 6W1H
และนาแนวคิดส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกมาอธิบายประกอบ ซึ่ งอธิ บายได้ดงั นี้
แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคจากแนวทาง 6Ws และ 1H สามารถนามาวิเคราะห์
พฤติกรรมการบริโภคเพือ่ ตอบคาถาม Who?, What ?,When ?,Where ?,Whom?และHow? ได้ ดังนี้
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?)
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จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 20-29 ปี สถานภาพ
โสด มี ระดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ดคื อ มัธ ยมศึ ก ษา/ปวช ส่ วนใหญ่ มี อาชี พ เป็ นพนัก งานบริ ษ ัท รายได้
10,000-20,000 บาท ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของวราพร ไตรทศพร (2550) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลี กของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครซึ่ งพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุ ระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรฉัตร
แสงกิติสุวฒั น์ (2555)ที่ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
ในอาเภอเมืองลาพูน ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี สถานภาพโสดซึ่ ง
ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนุชนาถ มีสมพืชน์ (2552) ที่ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการซื้ อของลูกค้า
และการตัดสิ นใจซื้ อจากร้ านค้าปลี กในอาเภอพระนครศรี อยุธยา พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 35 – 60 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากกลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน ได้ แ ก่ เขตพื้ น ที่ ใ นการเก็ บ แบบสอบถาม ช่ ว งอายุ ข องผู ้ที่ ต อบ
แบบสอบถาม รวมถึ งอาชี พ ของผูต้ อบแบบสอบถาม จึ งอาจท าการศึ ก ษาในเรื่ องตลาดเป้ าหมาย
แตกต่างกัน
2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?)
จากการศึ กษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะซื้ อสิ นค้าประเภทเครื่ องดื่ ม เช่ น
น้ าอัดลม,นม,น้ าเปล่า ปริ มาณการซื้ อสิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อครั้ง คือ 3 ชิ้น และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยต่อครั้งใน
การซื้ อสิ นค้าจานวน 51 – 100 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการศึ กษาของนุ ชนาถ มี สมพื ชน์ (2552)ที่
ศึ ก ษาเรื่ องพ ฤติ ก รรมการซื้ อของลู ก ค้ า และการตั ด สิ น ใจซื้ อจากร้ า น ค้ า ป ลี กใน อ าเภอ
พระนครศรี อยุธยา ที่พบว่า จานวนเงินในการซื้ อสิ นค้าแต่ละครั้ง 51-100 บาทซึ่ งไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของวรฉัตร แสงกิติสุวฒั น์ (2555) ที่ศึกษาเรื่ องพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าจาก
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอาเภอเมืองลาพูน ที่พบว่า ประเภทสิ นค้าที่นิยมซื้ อคือ เครื่ องอุปโภคบริ โภค
ในครัวเรื อนปริ มาณการซื้ อสิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อครั้ง 2 ชิ้น
3. ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?)
จากการศึ ก ษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ซ้ื อสิ น ค้าในร้ านค้า ปลี ก รายย่อ ย
เนื่ องจาก เจ้าของร้านมีอธั ยาศัยที่ดีในการให้บริ การกับเจ้าของร้านรู ้จกั ลูกค้า ทักทายได้อย่างถูกต้อง
รองลงมาคือ ราคาสิ นค้าไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย และทาเลที่ต้ งั สะดวกแก่การเดินทาง ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ วรฉัตร แสงกิติสุวฒั น์ (2555) ที่ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าจาก
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอาเภอเมืองลาพูน โดยพบว่า ให้ความสาคัญในระดับมากต่อปั จจัยย่อยด้าน
บุคลากรที่เจ้าของร้านมีอธั ยาศัยที่ดีในการให้บริ การ และปั จจัยรองลงมาคือ ด้ านราคา ซึ่ งสอดคล้อง
กับการศึกษาของเสาวนี ย ์ พานิ ล (2551) ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้า
ปลี กแบบดั้งเดิ ม กรณี ศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญใน
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เรื่ องของปั จจัยด้านราคาในเรื่ องราคาสิ นค้าไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยในระดับมาก ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของนุชนาถ มีสมพืชน์ (2552) ที่ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการซื้ อของลูกค้าและการตัดสิ นใจซื้ อ
จากร้านค้าปลีกในอาเภอพระนครศรี อยุธยาในด้านการจัดจาหน่ าย ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับ
มาต่อปั จจัยย่อยในเรื่ องร้านค้าอยูใ่ กล้ที่พกั อาศัยและเป็ นทางผ่านประจามากที่สุด และโอกาสที่ไปซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าปลีกรายย่อยเนื่ องมาจาก ไปซื้ อสิ นค้าที่ใช้อยูห่ มดกระทันหัน เหตุผลในการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าปลี กรายย่อยของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าส่ วนใหญ่ซ้ื อเพราะใกล้บา้ น และ
เหตุผลที่ ผูต้ อบแบบสอบถามไม่เลื อกซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าปลี กรายย่อยคือ มีสินค้าให้เลื อกน้อย ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของวรฉัตร แสงกิติสุวฒั น์ (2555) ที่ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคใน
การซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าปลี กแบบดั้งเดิ มในอาเภอเมืองลาพูน ซึ่ งพบว่า ร้ านสะดวกซื้ อและร้านขาย
ของชาที่นิยมไปซื้ อสิ นค้าเป็ นร้านที่ต้ งั อยูใ่ กล้บา้ น
4. ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อ (Who participate in the buying?)
สาหรับผูท้ ี่ มีผลต่อการตัดสิ นใจในการซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลีก รายย่อย ส่ วนใหญ่ เป็ น
สมาชิกอื่นในครอบครัว และมักจะไปซื้ อสิ นค้าด้วยตนเองบ่อยที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
วรฉัตร แสงกิ ติสุวฒั น์ (2555) ที่ ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าปลี ก
แบบดั้งเดิ มในอาเภอเมื องลาพูน ที่ พบว่า ผูท้ ี่ มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อเป็ นสมาชิ กในครอบครัว
และมัก จะไปซื้ อสิ นค้าคนเดี ยวบ่ อยที่ สุ ด ซึ่ งไม่ ส อดคลองกับ ผลการศึ ก ษาของกานดา เจ๊ะระวงค์
(2553) ที่ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของผูบ้ ริ โภคในอาเภอระแงะ
จังหวัดนราธิ วาส ที่พบว่า บุคคลมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้บริ การคือ ตนเอง
5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?)
จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความถี่ในการซื้ อสิ นค้าทุกวัน มากที่สุด โดยที่
ส่ วนใหญ่จะมาซื้ อสิ นค้าในช่ วงเวลา 16.01-19.00 น. มากที่สุดและวันที่มาซื้ อสิ นค้าบ่อยที่สุดคือ วัน
จันทร์ – วันศุก ร์ ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการศึ กษาของนุ ชนาถ มี ส มพื ชน์ (2552) ที่ พ บว่า ส่ วนใหญ่ มี
ความถี่ในการมาใช้บริ การทุกวัน และช่วงเวลาที่มาใช้บริ การร้านค้าปลีกคือ 17.01-21.00 น. มากที่สุด
แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวรฉัตร แสงกิติสุวฒั น์ (2555)ที่ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคใน
การซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าปลี กแบบดั้งเดิ มในอาเภอเมืองลาพูนที่ พบว่า ส่ วนใหญ่มีความถี่ ในการซื้ อ
สิ นค้าโดยเฉลี่ย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด
6. ผู้บริโภคซื้อทีไ่ หน (Where does the consumer buy?)
จากการศึกษาพบว่า ในชี วิตประจาวันของผูต้ อบแบบสอบถามจะซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้า
ปลี กสมัยใหม่ขนาดเล็กมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวรฉัตร แสงกิ ติสุวฒั น์ (2555) ที่
ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอาเภอเมืองลาพูน พบว่า
ส่ วนใหญ่มกั จะซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็กบ่อยที่สุด
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7. ผู้บริโภคซื้ออย่ างไร (How does the consumer buy?)
จากการศึ ก ษาพบว่ า โอกาสในการซื้ อสิ นค้ า ในร้ า นค้ า ปลี ก รายย่ อ ยของผู้ต อบ
แบบสอบถาม คือ ไปซื้ อเมื่อสิ นค้าที่ใช้อยู่หมดกะทันหัน รู ้จกั ร้ านค้าเนื่ องจากเป็ นทางผ่านกลับบ้าน
และมีลกั ษณะการเดิ นเลือกซื้ อสิ นค้าเอง รวมถึงวิธีการชาระเงินด้วยเงินสด หลังจากการซื้ อสิ นค้าใน
ร้ า นผูต้ อบแบบสอบถามรู้ สึ ก เฉยๆ และส่ ว นใหญ่ ถ้า มี โอกาสก็ จะกลับ มาซื้ อ สิ น ค้า แน่ น อน ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของของวรฉัตร แสงกิ ติสุวฒั น์ (2555) ที่ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคใน
การซื้ อสิ น ค้าจากร้ านค้าปลี ก แบบดั้งเดิ ม ในอาเภอเมื องลาพูน ที่ พ บว่า โอกาสในการซื้ อสิ นค้าใน
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของผูต้ อบแบบสอบถาม คือ ไปซื้ อเมื่อสิ นค้าที่ใช้อยูห่ มดกะทันหัน รู้จกั ร้านค้า
เนื่ อ งจากเป็ นทางผ่านกลับ บ้าน เพราะความใกล้บ้านท าให้ เป็ นเกณฑ์ ในการเลื อ กซื้ อสิ น ค้า โดย
ลักษณะการซื้ อ จะซื้ อรายการเล็กๆ น้อยๆ ไม่ใช่ ซ้ื อเป็ นสิ นค้าหลัก มีสัดส่ วนการซื้ อสิ นค้าเฉลี่ ยเมื่ อ
เทียบกับการซื้ อสิ นค้าทั้งหมดเท่ากับ 10 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนใหญ่มีระยะเวลาเฉลี่ยในการเลือกซื้ อสิ นค้า
คือ 5-10 นาที และมีลกั ษณะการเดินเลือกซื้ อสิ นค้าเอง รวมถึงวิธีการชาระเงินด้วยเงินสด หลังจากการ
ซื้ อสิ นค้าในร้ านผูต้ อบแบบสอบถามจะรู้สึกเฉยๆ และส่ วนใหญ่ถา้ มีโอกาสก็จะกลับมาซื้ อสิ นค้าอีก
ครั้ง
5.3 ข้ อค้ นพบ
จากผลการศึกษาในส่ วนของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย
ในอาเภอเมืองสมุทรสาครพบว่า
1.ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะเลือกซื้ อสิ นค้าประเภท เครื่ องดื่ม เช่น น้ าอัดลม, นม,
น้ าเปล่า ขนมคบเคี้ยวและอาหารสาเร็ จรู ป/กึ่งสาเร็ จรู ป
2. ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายส่ ว นใหญ่ จ ะเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม , ขนมคบเคี้ ย วและ
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ในขณะที่เพศหญิ ง จะเลื อกซื้ อ เครื่ อดื่ ม เช่ น น้ าอัดลม, นม, น้ าเปล่ า ขนมคบ
เคี้ยวและเครื่ องอุปโภคบริ โภค
3. ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรายย่อยเนื่องจาก ใกล้ที่พกั
4. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะมาซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรายย่อยบ่อยใน ทุกวัน
5. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ จ ะมาซื้ อ สิ น ค้า ในร้ า นค้าปลี ก รายย่อ ยในช่ ว งเวลา
16.01-19.00 น.
6. ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ จ ะเดิ น เลื อ กซื้ อ สิ น ค้า เองแต่ ผู ้ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าก็ยงั เป็ นสมาชิกอื่นในครอบครัว
7. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้บริ การร้านค้าปลีกทุกประเภทใกล้เคียงกันแต่ร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็กและร้านค้าปลีกรายย่อยยังเป็ นร้านค้าที่ผตู ้ อบแบบสอบถามไปใช้บริ การบ่อย
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ที่สุด แต่ถา้ จาแนกตามเพศจะแตกต่างกันโดยเพศชาย จะเลือกใช้บริ การในร้านค้าปลีกรายย่อยขนาด
เล็กบ่อยที่สุด ในขณะที่เพศหญิงจะเลือกใช้บริ การในร้านค้าปลีกรายย่อยบ่อยที่สุด
8. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับที่มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดค้า
ปลีกด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดในระดับน้อยซึ่ งไม่มีผลต่อในด้านพฤติกรรมในการเลือกซื้ อสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภค
9. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับที่มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดค้า
ปลีกด้านบุคลากรในระดับมากโดยเฉพาะในเรื่ องเจ้าของร้านรู้จกั และทักทายได้ถูกต้อง
10. ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 50-60ปี ขึ้นไปให้ระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ในปั จจัยด้านราคาสิ นค้าไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด มีการแจกของ
แถมเมื่ อซื้ อสิ นค้า มากกว่ากลุ่ มผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีอายุต่ ากว่า20-29ปี ที่ ให้ระดับที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อต่อปั จจัยด้านการจัดจาหน่ายในเรื่ องเวลาเปิ ด-ปิ ดร้านสะดวกต่อการไปซื้ อสิ นค้า
5.4 ข้ อเสนอแนะ
1. จากข้อ ค้น พบ ส่ วนใหญ่ ผูบ้ ริ โภคในอ าเภอเมื อ งสมุ ท รสาครมี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ
เครื่ องดื่ ม เช่ น น้ าอัดลม, นม ขนมคบเคี้ยวและอาหารสาเร็ จรู ป/กึ่ งสาเร็ จรู ป มากที่สุด ดังนั้นร้ านค้า
ปลี กรายย่อยควรเพิ่มสิ นค้าในหมวดหมู่เครื่ องดื่ มให้มากขึ้น โดยการเพิ่มความหลากหลายหรื อสาย
ของผลิ ตภัณฑ์ท้ งั ประเภทและขนาดของสิ นค้า เช่ น ขนาดของสิ นค้าทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่
2. จากข้อค้นพบที่ ผบู ้ ริ โภคให้เหตุผลในการเลื อกซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลี กรายย่อยเรื่ อง
ทาเลที่ต้ งั ของร้านค้าใกล้ที่พกั มากที่สุด ดังนั้น ผูป้ ระกอบการใหม่ที่ตอ้ งการจะเปิ ดกิจการร้านค้าปลีก
รายย่อย จึงควรให้ความสาคัญกับทาเลที่ต้ งั ของร้านค้าให้อยูใ่ กล้กบั แหล่งชุมชนหรื อที่พกั อาศัย
3. จากข้อค้นพบที่ผบู้ ริ โภคส่ วนใหญ่มาซื้ อสิ นค้าทุกวันและช่ วงเวลาที่มาซื้ อส่ วนใหญ่
คือ 16.01-19.00 น.ดังนั้น ผูป้ ระกอบการร้ านค้าปลี กรายย่อยจึงควรจัดเตรี ยมสิ นค้าให้พร้ อม ไม่ให้
สิ นค้าขาดหมดในช่ วงวันและเวลาดังกล่าว เพราะเป็ นช่ วงเวลาที่ผบู ้ ริ โภคนิ ยมมาซื้ อสิ นค้ามากที่สุด
ทั้งนี้ เพื่ออานวยความสะดวกและความรวดเร็ วให้กบั ผูบ้ ริ โภคอย่างสู งสุ ด รวมถึงเวลาในการเปิ ด-ปิ ด
ของร้านค้า ส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคมักมาซื้ อสิ นค้าในช่ วงเย็นมากกว่าช่วงเช้า ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรมี
การวางแผนการเปิ ดและปิ ดร้านค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค
4. จากข้อค้นพบว่าพฤติ กรรมของผูต้ อบแบบสอบถามการเลื อกซื้ อสิ นค้าส่ วนใหญ่จะ
เดินเลือกซื้ อสิ นค้าเองแต่ผทู ้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าก็ยงั เป็ นสมาชิกอื่นในครอบครัว ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยควรดาเนินกลยุทธ์ทางการตลาดแบบครอบครัวโดยมีสินค้าที่เหมาะ
กับทุกเพศทุกวัยในครอบครัวที่สามารถเลือกซื้ อสิ นค้าได้ตามความต้องการ
79

5. จากการศึ ก ษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ จะซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าปลี กทุ ก
ประเภทใกล้เคียงกันแต่ก็ยงั ใช้บริ การร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็กและร้านค้าปลีกรายย่อยบ่อยที่สุด
ซึ่ งนับ ว่า เป็ นโอกาสของร้ า นค้า ปลี ก รายย่อ ย ดัง นั้ น ผูป้ ระกอบการค้า ปลี ก รายย่อ ยจึ ง ควรมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ร้านค้า แจกใบปลิว ติดป้ ายหน้าร้านให้เห็นเด่นชัดเพื่อสร้างการรับรู ้ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
6. จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับที่มีผลต่อปั จจัยย่อยเรื่ องเจ้าของร้ าน
รู ้ จกั ลู ก ค้า ทัก ทายได้อย่างถู ก ต้องและเจ้าของร้ านมี อธั ยาศัย ที่ ดีใ นการให้ บ ริ ก ารมากที่ สุ ด ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เนื่องจากร้านค้าปลีกรายย่อยเป็ นที่รู้จกั คุน้ เคยกันดีระหว่าง
ลูกค้ากับเจ้าของร้านสร้างความรู ้สึกเป็ นกันเอง ซึ่ งเป็ นข้อดีของร้านค้าปลีกรายย่อยที่เหนื อกว่าร้านค้า
ปลีกแบบสมัยใหม่ที่จะมีความคุน้ เคยกันน้อย ดังนั้นร้านค้าปลีกรายย่อยจึงต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้าให้ยาวนานที่สุด และสร้ างแรงจูงใจให้กบั ลูกค้าใหม่ๆ ด้วยบริ การที่ดี มีความสุ ภาพในการ
ให้บริ การแก่ลูกค้า
7. จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับที่มีผลต่อปั จจัยย่อยเรื่ องราคาสิ นค้า
ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยมากที่สุด ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจึงควรให้ความสาคัญเรื่ องของการควบคุมราคา
สิ นค้าให้มีมาตรฐานไม่ให้สูงกว่าร้านค้าอื่น
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เลขที่แบบสอบถาม........
แบบสอบถาม
เรื่อง พฤติกรรมผู้บริ โภคในการซื้อสิ นค้ าจากร้ านค้ าปลีกรายย่ อยในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาปริ ญญาโท
หลักสู ตรบริ หาร ธุ รกิจมหาบัณฑิตจังหวัดสมุทรสาคร(สาหรับผูบ้ ริ หารรุ่ นใหม่) คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้า
ปลีกรายย่อยในอาเภอเมืองสมุทรสาคร จึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามเพื่อ
เป็ นข้อมมูลในเชิงวิชาการและขอขอบพระคุณในความอนุ เคราะห์ของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ร้ านค้ าปลีกรายย่อย หมายถึง ร้านค้าที่จาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค เช่น เครื่ องดื่ม เครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ ขนมคบเคี้ยว บุหรี่ เครื่ องปรุ งรส อาหารสาเร็ จรู ป/กึ่งสาเสร็ จรู ป เป็ นต้น ที่ยงั คงไว้ซ่ ึง
ลักษณะการจาหน่ายสิ นค้าและบริ การรู ปแบบเดิม ส่ วนใหญ่เป็ นร้านห้องแถวที่มีพ้ืนที่ไม่มาก ลูกค้า
เกือบทั้งหมดอาศัยอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกับร้านค้า การบริ หารจัดการเป็ นแบบครอบครัว การลงทุนน้อย
ไม่มีระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานซึ่ งมีทาเลที่ต้ งั อยูใ่ นอาเภอเมืองสมุทรสาคร
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่ อง  หน้ าข้ อความทีท่ ่านเลือก
ท่านเคยซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อยในอาเภอเมืองสมุทรสาครหรื อไม่
1. เคย (ตอบคาถามในข้อต่อไป)

2. ไม่เคย(จบการสัมภาษณ์)

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปในการตอบแบบสอบถาม
1. เพศ (WHO)
 1.ชาย
2. อายุ (WHO)
 1.ต่ากว่า 20 ปี
 2. 20-29 ปี
 4. 40-49 ปี
 5. 50-59 ปี
3. สถานภาพ (WHO)
 1. โสด
 2. สมรส
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 2.หญิง
 3. 30-39 ปี
 6. 60 ปี ขึ้นไป
 3.อื่นๆ

4. ระดับการศึกษาสู งสุ ด (WHO)
 1. ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า  2. มัธยมศึกษา/ปวช
 3. อนุปริ ญญา/ปวส
 4. ปริ ญญาตรี
 5. สู งกว่าปริ ญญาตรี
5. อาชีพ (WHO)
 1. นักเรี ยน/นักศึกษา
 2. แม่บา้ น/พ่อบ้าน
 3. พนักงานบริ ษทั
 4. รัฐวิสาหกิจ
 5. ข้าราชการ
 6. รับจ้างทัว่ ไป
 7. ธุ รกิจส่ วนตัว/อาชีพอิสระ  8. อื่นๆ โปรดระบุ...............
6. รายได้ครัวเรื อนเฉลี่ยต่อเดือน (WHO)
 1. ไม่เกิน 10,000 บาท  2. 10,000 – 20, 0000 บาท 3.20,001-30,000 บาท
 4. 30,001-40,000 บาท  5. 40,001-50,000 บาท
6.50,001-60,000 บาท
 7. 60,001-70,000บาท  8.70,001-80,000บาท
 9.80,000บาทขึ้นไป
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการซื้อสิ นค้ าของผู้บริโภคจากร้ านค้ าปลีกรายย่ อยในอาเภอ เมือง
สมุทรสาคร
7. โดยปกติท่านเลือกซื้ อสิ นค้าที่ใช้ในชีวติ ประจาวันจากร้านค้าประเภทใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)(WHERE)
 1. ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ เช่น โลตัส บิ๊กซี
 2. ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็ก เช่น 7-11, แฟมมิลี่มาร์ท
 3. ร้านค้าปลีกรายย่อย
 4.อื่นๆ โปรดระบุ........
8. โดยปกติท่านเลือกซื้ อสิ นค้าที่ใช้ในชีวติ ประจาวันจากร้านค้าประเภทใด บ่ อยทีส่ ุ ด
 1. ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่  2. ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
 3. ร้านค้าปลีกรายย่อย
 4. อื่นๆโปรดระบุ.........
9. ร้านค้าปลีกรายย่อยที่ใดที่ท่านใช้บริ การบ่ อยทีส่ ุ ด (WHERE)
 1. ร้านที่ใกล้ที่พกั
 2. ร้านที่ใกล้ที่ทางาน
 3. ร้านที่เป็ นทางผ่านกลับบ้าน
 4. ใกล้ตลาดสด
 5. ร้านที่มีที่จอดรถสะดวก
 6. ใกล้กบั ศูนย์รวมชุมชน
 7. ร้านที่รู้จกั คุน้ เคย
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10. ท่านซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรายย่อยในโอกาสใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (WHEN)
 1. ไปซื้ อเมื่อสิ นค้าที่ใช้อยูห่ มดกระทันหัน
 2. ไม่ได้ซ้ื อเป็ นประจาแต่ตอ้ งการซื้ อเพิ่มเติม
 3. ซื้ อสิ นค้าส่ วนใหญ่เป็ นประจาอยูแ่ ล้ว
 4. อื่นๆโปรดระบุ.............
11. ท่านซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรายย่อย บ่ อย เพียงใด (WHEN)
 1. ทุกวัน
 2. 5-6 ครั้งต่อสัปดาห์
 3. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
 4. 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 5. 1ครั้งต่อสัปดาห์
 6. 2 สัปดาห์ต่อครั้ง
 7. เดือนละครั้ง
 8. น้อยกว่าเดือนละครั้ง
12. ท่านซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรายย่อยช่วงเวลาใด บ่ อยที่สุด (WHEN)
 1. ก่อน 08.00 น.
 2. 08.01 – 12.00 น.
 3. 12.01 – 16.00 น.
 4. 16.01- 19.00 น.
 5. หลัง 19.00 น.
13. ท่านซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรายย่อยวันใด บ่ อยทีส่ ุ ด (WHEN)
 1.วันจันทร์ -วันศุกร์
 2.วันเสาร์ - อาทิตย์  3. อื่นๆโปรดระบุ......
14. ท่านเคยซื้ อสิ นค้าประเภทใดบ้างจากร้านค้าปลีกรายย่อย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (WHAT)
 1.เครื่ องอุปโภคในครัวเรื อน
 2.ขนมขบเคี้ยว
 3.เครื่ องปรุ งรส
 4.เครื่ องดื่มแอลกอฮอลล์
 5.เครื่ องดื่มบารุ งกาลัง
 6.เครื่ องดื่ม เช่น น้ าอัดลม, นม, น้ าเปล่า
 7.อาหารสาเร็ จรู ป/กึ่งสาเร็ จรู ป
 8.อาหารแช่แข็งสาเร็ จรู ป
 9.บุหรี่
 10.อื่นๆ โปรดระบุ......
15. ปริ มาณการซื้ อสิ นค้า (จานวนชิ้น) จากร้านค้าปลีกรายย่อย โดยเฉลี่ยต่อครั้ง (WHAT)
 1. 1 ชิ้น  2. 2 ชิ้น  3. 3 ชิ้น  4. 4 ชิ้น  5. มากกว่า 4 ชิ้น
16. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้ง ที่ใช้ในการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรายย่อย (WHAT)
 1. ไม่เกิน 20 บาท
 2. 21-50 บาท
 3. 51-100 บาท
 4. 101-150 บาท
 5. 151-200 บาท
 6. 201-250 บาท
 7. 251-300 บาท
 8. 301-350บาท
 9. 351- 400 บาท
 10. 400 บาทขึ้นไป
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17. ท่านซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อยเพื่อใคร (WHO)
 1.ซื้ อใช้เอง
 2. ซื้ อให้คนอื่น
 3. ซื้ อใช้เองและให้คนอื่น
18. นอกจากตัวท่านผูท้ ี่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรายย่อยของ
ท่านคือใคร(WHOM)
 1.ตนเอง  2.สมาชิกอื่นในครอบครัว  3.เพื่อน  4.อื่นๆ โปรดระบุ......
19. ท่านไปซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรายย่อยกับใคร บ่ อยที่สุด (WHOM)
 1.คนเดียว
 2.เพื่อน
 3.แฟน/สามี/ภรรยา
 4.สมาชิกในครอบครัว
 5.อื่นๆ โปรดระบุ................
20. เหตุผลที่ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรายย่อย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (WHY)
 1.ใกล้บา้ น
 2.มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
 3.ราคาถูก
 4.รู ้จกั คุน้ เคยกับผูข้ ายมาเป็ นเวลานาน
 5.ซื้ อสิ นค้าเงินเชื่ อได้
 6.ไม่มีร้านค้าอื่นในบริ เวณใกล้เคียง
 7.มีสินค้าที่ไม่สามารถซื้อได้ในร้านค้าสะดวกซื้ อ  8.อื่นๆ โปรดระบุ...................
21.เหตุผลที่ทาให้ท่าน ไม่ เลือกซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรายย่อย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. การเดินทางไม่สะดวก
 2. มีสินค้าให้เลือกน้อย
 3. ราคาแพง
 4.การให้บริ การของผูข้ ายไม่ประทับใจ
 5. สิ นค้าในร้านดูเก่า
 6. จัดวางสิ นค้าไม่เป็ นระเบียบ หาสิ นค้ายาก
 7. ไม่มีสินค้าที่ตอ้ งการ
 8. มีร้านสะดวกซื้ ออยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง
 9. อื่นๆ โปรดระบุ...............
22. ท่านรู ้จกั ร้านค้าปลีกรายย่อยที่ใช้บริ การเป็ นประจาได้อย่างไร (HOW)
 1.เป็ นทางผ่านกลับบ้าน
 2.สมาชิกในครอบครัวแนะนา
 3.จากสื่ อโฆษณาในท้องถิ่น
 4.เพื่อนแนะนา
 5.อื่นๆ โปรดระบุ...................
23. ลักษณะในการเลือกซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรายย่อยของท่านเป็ นอย่างไร (HOW)
 1. บอกผูข้ ายให้หยิบของให้  2. เดินเลือกหาสิ นค้าเอง
 3.อื่นๆ
24. โดยปกติท่านชาระเงินกับร้านค้าปลีกรายย่อยด้วยวิธีใด (HOW)
 1. เงินสด
 2. เงินเชื่อ
 3. ไม่แน่นอนขึ้นอยูก่ บั จานวนเงินที่ซ้ื อ
 4. อื่นๆ โปรดระบุ.............
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25. หลังจากซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรายย่อยแล้วท่านรู ้สึกอย่างไร (HOW)
 1. พอใจมากที่สุด
 2. พอใจมาก
 3. เฉยๆ
 4. ไม่พอใจ
 5. ไม่พอใจมากที่สุด
26. ท่านจะซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรายย่อยต่อไปหรื อไม่ (HOW)
 1.จะซื้ อแน่นอน
 2.คาดว่าจะซื้ อ
 3.ไม่แน่ใจ
 4.คาดว่าจะไม่ซ้ื อ
 5.ไม่ซ้ื อแน่นอน
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยต่อไปนี้มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อยในอาเภอเมืองสมุทรสาครของท่าน
ในระดับใด คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง ( ) ( HOW)
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการซื้อสิ นค้ าจากร้ านค้ าปลีก
รายย่อย
ด้ านผลิตภัณฑ์
1. มีสินค้าที่หาซื้ อไม่ได้จากที่อื่น
2.มีสินค้าให้เลือกหลายประเภท
3.มีสินค้าให้เลือกหลายขนาด
4.สิ นค้ามีการเปลี่ยงแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ด้ านราคา
1.ราคาสิ นค้าไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย
2.สามารถต่อรองราคาได้
3.มีการให้ซ้ื อสิ นค้าเงินเชื่อ
ด้ านส่ งเสริมทางการตลาด
1.มีการแจกของแถมเมื่อซื้ อสิ นค้า
2.มีส่วนลดให้แก่ลูกค้าประจา
3.มีการจัดกิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ
4.โฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านค้า

มาก
ทีส่ ุ ด
5
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มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้ อย
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการซื้อสิ นค้ าจากร้ านค้ าปลีก
รายย่อย
ด้ านการจัดจาหน่ าย
1.ทาเลที่ต้ งั ของร้านค้าสะดวกแก่การ
เดินทาง
2.เวลาเปิ ด – ปิ ดร้านสะดวกต่อการไปซื้ อ
3.มีสินค้าเพียงพอในการเลือกซื้ อ
ด้ านบุคลากร
1.เจ้าของร้านรู้จกั ลูกค้า ทักทายได้ถูกต้อง
2.เจ้าของร้านมีอธั ยาศัยที่ดีในการให้บริ การ
3.ให้ความใส่ ใจลูกค้าขณะมาซื้ อสิ นค้าใน
ร้าน
4.ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
ด้ านการนาเสนอสิ นค้ าหรือบริการ
1.มีการจัดสิ นค้าเป็ นระเบียบทาให้หาสิ นค้า
ได้ง่าย
2.การตกแต่งหน้าร้านสวยงาม
3.มีการตกแต่งภายในร้านให้สวยงาม
4.ความสะอาดของร้านและตัวสิ นค้า

มาก
ทีส่ ุ ด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้ อย
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

ส่ วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ณ โอกาสนี้
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวอุษณี ย ์ ศาลิคุปต

วัน เดือน ปี เกิด

19 เมษายน พ.ศ. 2530

ประวัติการศึกษา

ปี การศึกษา 2548 สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนศึกษานารี วทิ ยา
ปี การศึกษา 2552 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
บัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทางาน

พ.ศ.2552 ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บญั ชี บริ ษทั เฮลล์วอเตอร์ จากัด
พ .ศ.2553- ปัจจุบนั ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโสรักษาการ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การธุ รกิจการขาย ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
สาขาโพธิ์ แจ้
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