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 กำรคน้ควำ้แบบอิสระเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำทศันคติของผูบ้ริโภคใน อ ำเภอ
เมืองสมุทรสำคร ท่ีมีต่อร้ำนคำ้ปลีกแบบดั้งเดิมและร้ำนคำ้ปลีกแบบสมยัใหม่ โดยเก็บตวัอย่ำงจำก
ผูบ้ริโภคท่ีอำศยัในอ ำเภอเมืองสมุทรสำครท่ีเคยซ้ือสินคำ้ในร้ำนคำ้ปลีกแบบดั้งเดิมและคำ้ปลีกแบบ
สมยัใหม่ จ  ำนวน 300 รำย เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ คือ แบบสอบถำม และกำรวิเครำะห์ขอ้มูลใช ้
สถิติเชิงพรรณนำ ประกอบดว้ย ควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และกำรทดสอบค่ำเฉล่ียของ 2 กลุ่ม โดยใช ้t - 
test 
 จำกกำรศึกษำ พบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมเป็นเพศหญิง มีอำยุ 31 - 40 ปีมีระดบักำรศึกษำ
ขั้นสูงสุด คือ อนุปริญญำและปวส. มีอำชีพพนักงำนบริษทัเอกชน รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 
20,000 บำทสถำนะภำพโสด 
 ทศันคติต่อร้ำนคำ้ปลีกแบบดั้งเดิม พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจใน
ระดบัเห็นด้วยในเร่ืองของกำรมีสินคำ้ประเภทอำหำรส ำเร็จรูปจ ำหน่ำย ด้ำนควำมควำมรู้สึก พบว่ำ 
ผูต้อบแบบสอบถำมมีระดบัควำมคิดเห็นต่อปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่ำเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ เร่ืองมีสินคำ้มี
ให้เลือกหลำยประเภท ปัจจยัดำ้นรำคำ คือ เร่ืองรำคำสินคำ้มีรำคำท่ีเหมำะสม ปัจจยัดำ้นช่องทำงกำร
จดัจ ำหน่ำย คือ เร่ืองท่ีตั้งสะดวกในกำรเดินทำง ปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด คือ เร่ืองมีกำรใชส่ื้อ
ในกำรโฆษณำร้ำนค้ำทำงป้ำยหน้ำร้ำน ปัจจยัด้ำนพนักงำน คือ กิริยำมำรยำทของพนักงำนภำยใน
ร้ำนคำ้ปลีก มีควำมเหมำะสม ปัจจยัดำ้นน ำเสนอสินคำ้หรือบริกำร เร่ือง จดัเรียงสินคำ้หำไดง่้ำย ปัจจยั
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ดำ้นแนวโน้มพฤติกรรม พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมีแนวโน้มจะซ้ือสินคำ้ประเภท เคร่ืองด่ืม มำก
ท่ีสุด 
 ทศันคติต่อร้ำนคำ้ปลีกแบบสมยัใหม่ พบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจใน
ระดบัเห็นดว้ยในเร่ืองของกำรมีสินคำ้ประเภท เคร่ืองด่ืม เช่น น ้ ำด่ืม น ้ ำอดัลม น ้ ำหวำนจ ำหน่ำย ดำ้น
ควำมรู้สึก พบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมมีระดบัควำมคิดเห็นต่อปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่ำเฉล่ียสูงท่ีสุด 
คือ เร่ืองมีสินคำ้มีใหเ้ลือกหลำยประเภท ปัจจยัดำ้นรำคำ คือ เร่ืองมีกำรติดป้ำยแสดงรำคำชดัเจน ปัจจยั
ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย คือ เร่ืองเวลำปิด-เปิด ท่ีเหมำะสม ปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด คือ มี
กำรใชส่ื้อในกำรโฆษณำร้ำนคำ้ทำงเวบ็ไซต์ ปัจจยัดำ้นพนกังำน คือ กำรแต่งกำยของพนกังำนมีควำม
เหมำะสม ปัจจยัดำ้นน ำเสนอสินคำ้หรือบริกำร เร่ืองกำรจดัหมวดหมู่สินคำ้ในร้ำนท่ีเหมำะสม ปัจจยั
ด้ำนแนวโน้มพฤติกรรม พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมีแนวโน้ม จะซ้ือสินค้ำประเภท เคร่ืองด่ืม  
มำกท่ีสุด 
 เม่ือเปรียบเทียบทศันคติของผูต้อบแบบสอบถำมต่อร้ำนคำ้ปลีกแบบดั้งเดิมและร้ำนคำ้
ปลีกสมยัใหม่ โดยใช้ค่ำ t-test พบควำมแตกต่ำงในด้ำนควำมรู้ควำมเขำ้ใจว่ำร้ำนคำ้ปลีกสมยัใหม่
สำมำรถพบเห็นได้มำกกว่ำโดยเฉพำะบริเวณท่ีท ำงำน ด้ำนควำมรู้สึก พบว่ำ ปัจจยัด้ำนผลิตภณัฑ์ 
ร้ำนคำ้ปลีกแบบสมยัใหม่มีค่ำเฉล่ียสูงกวำ่ในเร่ือง จ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีมีคุณภำพ ปัจจยัดำ้นรำคำ ร้ำนคำ้
ปลีกแบบดั้งเดิมมีค่ำเฉล่ียสูงกวำ่ ในดำ้นสำมำรถต่อรองรำคำไดแ้ละ ดำ้นรำคำท่ีร้ำนคำ้ปลีกแบบใหม่
มีค่ำเฉล่ียสูงกวำ่ ในดำ้น รำคำสินคำ้มีรำคำเหมำะสม ปัจจยัดำ้นกำรจดัจ ำหน่ำย ร้ำนคำ้ปลีกสมยัใหม่มี
ค่ำเฉล่ียสูงกว่ำในเร่ือง ท่ีตั้ งสะดวกในกำรเดินทำง ปัจจยัด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ร้ำนค้ำปลีก
สมยัใหม่สูงกว่ำในเร่ือง มีกำรใช้ส่ือในกำรโฆษณำร้ำนคำ้ทำงโทรทศัน์ ปัจจยัดำ้นพนกังำน ร้ำนคำ้
ปลีกสมยัใหม่มีค่ำเฉล่ียสูงกว่ำ เร่ืองกำรบริกำรของพนักงำนขำยของร้ำนคำ้ปลีกมีควำมเหมำะสม 
ปัจจยัดำ้นน ำเสนอสินคำ้หรือบริกำร ร้ำนคำ้ปลีกแบบสมยัใหม่มีค่ำเฉล่ียสูงกว่ำ เร่ือง มีกำรจดัหน้ำ
ร้ำนท่ีเหมำะสม และด้ำนแนวโน้มพฤติกรรม พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมีแนวโน้มจะซ้ือสินค้ำ
ประเภทอำหำรส ำเร็จรูปจำกร้ำนคำ้ปลีกแบบสมยัใหม่ 
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed to investigate attitude of consumers in Mueang Samut 
Sakhon district towards traditional versus modern retail stores. Data were collected from 300 
consumers, who resided in Mueang Samut Sakhon district, and purchased products from both 
traditional and modern retail stores.  Questionnaires were used as the tool to collect data. Data 
analysis was conducted by the use of descriptive statistics, consisting of frequency, percentage, and 
mean, and T-Test to verify mean values of 2 groups. 
 The finding presented that respondents were female in the age of 31-40 years old. 
Their highest education background was diploma and high vocational certificate levels. They 
worked as private company employees, earned monthly income at 10,001-20,000 Baht in average, 
and were single.  
  The studied results on attitude towards traditional retail store were shown as follows. 
The cognition of respondents was ranked in an agree level towards the availability of instant food 
products being distributed. In affective approach, the respondents had the highest level of opinion 
towards variety of product types as found in product factor, reasonable product price as found in 
price factor, convenient location as found in place factor, advertisement on the store’s signboard as 
found in promotion factor, appropriate manners of the staff as found in people factor, and effective 
product placement as found in physical evidence factor. For the study on behavior trend approach, 
the findings suggested that the respondents mostly tended to purchase beverage type of product.  
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  The studied results on attitude towards modern retail store were shown as follows. The 
cognition of respondents was ranked in an agree level towards the availability of beverage products 
such as drinking water, soda pop, and soft drinks being distributed.  In affective approach, the 
respondents had the highest level of opinion towards variety of product types as found in product 
factor, clear price tag as found in price factor, appropriate service hours as found in place factor, 
advertisement on website as found in promotion factor, proper dressing of staff as found in people 
factor, and appropriate product placement according to its category as found in physical evidence 
factor. For the study on behavior trend approach, the findings suggested that the respondents mostly 
tended to purchase beverage type of product. 
  The comparative study on attitudes of respondents towards traditional and modern 
retail stores as conducted by the application of T-test showed that there were differences found in 
the studied approaches as follows. In cognitive approach, the modern retail store could be found 
easier, especially at workplace area. In affective approach, the mean values of traditional and 
modern retail stores were different with details described hereafter. In product factor, the mean 
value of modern retail store was higher than the traditional one in regard to quality of products 
distributed. In price factor, the mean value of traditional retail store was higher than the modern one 
in regard to price negotiability; while the mean value of modern retail store was higher than the 
traditional one in regard to reasonable price. In place factor, the mean value of modern retail store 
was higher than the traditional one in regard to convenient location. In promotion factor, the mean 
value of modern retail store was higher than the traditional one in regard to advertisement on 
television medium. In people factor, the mean value of modern retail store was higher than the 
traditional one in regard to proper services from staff. In physical evidence factor, the mean value of 
modern retail store was higher than the traditional one in regard to appropriate display of the store 
front. In behavior trend approach, the results suggested that the respondents tended to purchase 
instant food products from the modern retail store.  


