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ปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื!อสิ นค้ าจากร้ านค้ าปลีกแบบดั!งเดิม
ในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
Factors Influencing Buying Decision Traditional Trade in Khet Nongkhaem, Bangkok
นางสาวนภาภรณ์ พุม่ ชัย1
1
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าจาก
ร้ านค้าปลี กแบบดังเดิ ม ในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 2) เพือศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื อสิ น ค้า จากร้ า นค้า ปลี ก แบบดังเดิ ม ในเขตหนองแขม จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร 3) เพือศึกษาพฤติกรรมการซือสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้านค้าปลีกแบบดังเดิม ในเขตหนอง
แขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ ผูบ้ ริ โภคทีซื อจากร้ านค้าปลีกแบบ
ดังเดิม ในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน เก็บรวบรวมตัวอย่างแบบหลายขันตอน
(Multi-Stage Random Sampling) เครื องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ การแจกแจงความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติไคสแควร์ เพือทดสอบ
สมมติฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 30 ปี สถานภาพสมรส มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี อาชี พทํางานในบริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาทขึนไป มีพาหนะ
ส่ วนตัว และมีสมาชิ กในครอบครัว 4-5 คน พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคทีมาใช้บริ การร้ านค้าปลี กแบบดังเดิ ม
เขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่ซือเมื อมีความต้องการสิ นค้าอย่างเร่ งด่วน สิ นค้าส่ วน
ใหญ่ซือมาเพือใช้เอง โดยซื อมากกว่า 4 ครั งต่อเดื อน เนื องจากราคาถูกกว่าร้ านค้าทัวไป โดยมี มูลค่าซื อ
สิ นค้าประมาณครังละ 301-500 บาท ประเภทสิ นค้าทีซื อคือ สิ นค้าประเภทขนมขบเคียว ช่วงเวลาทีซื อคือ
เวลา 18:01 – 22:00น. ระยะทางจากบ้านถึ งร้านค้าประมาณ 100 เมตร นอกจากนี ระดับความสําคัญของ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยทีมีความสําคัญมากทีสุ ดคือ ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่ ายมากที สุ ด รองลงมาคื อด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านบุ คคลมี ความสําคัญเป็ นอันดับ
สุ ดท้าย
การทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลียต่อเดือน
พาหนะส่ วนตัว และจํานวนสมาชิ กในครอบครัว มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อจากร้านค้า
ปลีกแบบดังเดิม เขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร และปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
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ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านบุคลากรทีให้บริ การ ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อจากร้านค้าปลีกแบบ
ดังเดิม เขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
คําสําคัญ ส่ วนประสมทางการตลาด, ร้านค้าปลีกแบบดังเดิม, การตัดสิ นใจซือ
Abstract
This research aims 1) to study the demographic of customer’s traditional trade In Nongkhaem,
Bangkok 2) to study marketing mix of customer’s traditional trade In Nongkhaem, Bangkok 3) to study
customers’ behavior of traditional trade in Nongkhaem, Bangkok. The samples used for this study are 400
samples. This research was multi-stage random sampling. Questionnaires were used to collect data. The
data was analyzed as frequency, percentage, mean, and standard deviation. For hypothesis testing was
used chi-square.
The results of the study showed that most customers are female, aged between 20 - 30 years old,
hold bachelor’s degree, worked in private companies, income over 30,000 baht, own vehicle and family of
4-5 people. In addition, Most customers buy by goods urgently, product was purchased for their own used,
purchasing more than 4 time per month because cheaper products, about 301-500 baht per time, type of
product were snack, buy was during 18.01 to 22.00 hrs., distance from home to ship around 100 meters. In
addition, the overall marketing mixes were high level. The most of factor was distribution channels, the
second was physical evidence and person was important as the last.
The hypothesis testing revealed that demographic: gender, age, marital status, level of education,
occupation, income, vehicles and number of family related to behavior of customers of Traditional Trade
In Nongkhaem, Bangkok. In addition, the researcher found that marketing mix: product, price, distribution
channels, promotion, person, process and physical evidence related to customers’ to behavior of customers
of Traditional Trade In Nongkhaem, Bangkok.
Keyword: Marketing Mix, Traditional Trade, Buying decision
บทนํา
ธุ รกิ จค้าปลีกเป็ นธุ รกิจทีมีบทบาทสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยรู ปแบบธุ รกิ จค้า
ปลี กของไทยเริ มมาตังแต่สมัยโบราณ ตังแต่เริ มมี การเพราะปลูกพืชผักเพือใช้ดาํ รงชี วิต จากนันมีการนํา
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ผลผลิตทีได้มาซื อขายและเปลียนเป็ นสิ นค้าอืนๆ ทีไม่สามารถผลิตหรื อหาเองได้ การเริ มเข้ามาของพ่อค้าคน
จีนในไทยตังแต่สมัยรั ตนโกสิ นทร์ และการทําสัญญาด้านการค้าขายกับต่างประเทศในสมัยนัน ทําให้มี
พ่อค้า จากต่ า งประเทศมาทํา การค้า ขายในประเทศไทยมากยิงขึ น จนทํา ให้ก รุ ง เทพมหานครกลายเป็ น
ศูนย์กลางการค้าขนาดใหญ่ ซึ งในปั จจุบนั นีนับได้วา่ มีร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มากมายหลายรู ปแบบ ไม่วา่ จะ
เป็ นร้านสะดวกซื อ ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ภายในกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ศูนย์การค้าและร้ านค้าปลี ก
ขนาดใหญ่จากต่างประเทศ ต่างเข้ามามีอิทธิ พลต่อคนไทยอย่างมาก ในกรุ งเทพมหานครซึ งเป็ นศูนย์กลาง
แห่งการท่องเทียว และเศรษฐกิจ ชาวต่างชาตินิยมเข้ามาท่องเทียว มีเม็ดเงินไหลเข้ามาปี ละหลายพันล้านบาท
นักลงทุ นชาวต่างชาติ ต่างเข้ามาลงทุ นในหลากหลายธุ รกิ จ จึงมี ธุรกิ จค้าปลี กสมัยใหม่ (Modern Trade)
ประเภทไฮเปอร์ มาร์ เก็ต เช่น เทสโก้โลตัสทีมีทงขนาดใหญ่
ั
โลตัสเอกซ์เพรสทีกระจายอยู่ในแหล่งชุ มชน
บิoกซี บิoกซี เอกซ์ตร้า มินิบoิกซี เซเว่นอีเลฟเว่น เกิดขึนมากมาย
ในสมัยก่อนผูบ้ ริ โภคนิยมซื อสิ นค้าจากร้านประเภทค้าปลีก เนืองจากหาซื อได้ง่าย มีอยูใ่ นชุ มชนทุก
แห่ง สิ นค้าจะมีทงสิ
ั นค้าอุปโภคบริ โภค ทียังคงไว้ซึงลักษณะการจําหน่ายสิ นค้าและบริ การรู ปแบบเดิม การ
จัดวางสิ นค้าไม่ ทนั สมัย ส่ วนใหญ่เป็ นร้ า นห้องแถวที มี พื นที ไม่ มาก ลู กค้าเกื อบทังหมดอาศัย อยู่บ ริ เวณ
ใกล้เคียงกับร้านค้า การบริ หารจัดการเป็ นแบบครอบครัว การลงทุนน้อย ไม่มีระบบการจัดการ ผูซ้ ื อ ผูข้ าย
เป็ นกันเอง ช่ วยเหลื อกัน สามารถต่อรองราคากันได้ การเพิมขึนของธุ รกิ จขนาดใหญ่ ร้านสะดวกซื อต่างๆ
ร้านค้าเหล่านี จําหน่ ายเครื องอุปโภคบริ โภคทีจําเป็ นต่อการดํารงชี วิตราคาถูก จึงสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มากกว่าร้ านค้าปลี กแบบดังเดิ ม จึ งทําให้รายได้ของร้ านค้าปลี กแบบดังเดิ มลดลง
เนื องมาจากคู่แข่งทางการค้าทีให้บริ การผูบ้ ริ โภคกลุ่มเดี ยวกัน คื อ ธุ รกิ จค้าปลี กสมัยใหม่ทีมีเทคโนโลยี
ชันสู งมาช่ วยในการบริ การลู กค้า อีกทังการทํางานที เป็ นระบบ มีเงิ นทุ นสู งและมีเครดิ ตทางการค้าดี กว่า
ร้ านค้า ปลี กแบบดังเดิ ม ทําให้ผูบ้ ริ โภคหันไปใช้บริ การธุ รกิ จสมัยใหม่มากขึ น จากสภาวะการแข่งขันที
รุ นแรง ทําให้ร้านค้าปลีกแบบดังเดิมประสบปั ญหาขาดทุน และบางร้านต้องปิ ดตัวลงจึงจําเป็ นอย่างยิงทีต้อง
ศึกษาปั จจัยต่างๆ ทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซือสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้านค้าปลีกแบบดังเดิม เพือให้ทราบ
ว่าร้ านค้าปลี กดังกล่าวสามารถอยู่รอดได้และสามารถดําเนิ นกิจการได้ ซึ งมีความสําคัญอย่างยิงต่อเจ้าของ
กิจการ พ่อค้า แม่คา้ ทีทําร้านค้าปลีกแบบดังเดิม
ดังนันผูว้ ิจยั จึงสนใจที จะศึกษา“ปั จจัยที มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าจากร้ านค้าปลี กแบบ
ดังเดิม ในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร” เพือเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกในการ
ปรับปรุ งกลยุทธ์ดา้ นการตลาดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และทําให้ทราบถึงพฤติกรรมการซื อของ
ผูบ้ ริ โภคต่อไป ซึ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปปรับปรุ งธุ รกิ จค้าปลี กแบบดังเดิ มเพือสามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งและสามารถดําเนินธุ รกิจต่อไปได้
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบดังเดิม ในเขตหนอง
แขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2. เพือศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือสิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบ
ดังเดิม ในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
3. เพือศึกษาพฤติกรรมการซื อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้านค้าปลีกแบบดังเดิม ในเขตหนองแขม
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
การทบทวนวรรณกรรม
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2552) กล่าวว่าการตัดสิ นใจเป็ นวิธีการทีบุคคลควรประพฤติเพือให้ได้ผลสู งสุ ด
โดยมีวธิ ี การตัดสิ นใจ 6 ขันตอน คือ (1) ค้นหาความต้องการในการตัดสิ นใจ (2) สร้างเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ
(3) แบ่งนําหนักในแต่ละเกณฑ์ (4) พัฒนาทางเลือก (5) ประเมินผลทางเลือก และ (6) เลือกทางเลือกทีดีทีสุ ด
อดุลย์ จาตุรงกุล (2550) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลทีเกียวข้องโดยตรงกับการ
ได้รับและใช้สินค้า และบริ การ รวมทังกระบวนการต่างๆ ของการตัดสิ นค้าซึ งเกิ ดก่อนและเป็ นตัวกําหนด
ปฏิ กิริยาต่างๆ เหล่ านี ส่ วน Kotler (2000) กล่ าวว่า พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคหมายถึ ง ผูบ้ ริ โภคทังที เป็ นส่ วน
บุคคล กลุ่มและองค์กรนัน เลือกซื อ ใช้ และไม่ชอบสิ นค้า บริ การ ความคิด หรื อประสบการณ์ ทีสร้างความ
พึงพอใจตามความต้องการ และความปรารถนาของตนได้อย่างไร อีกทังยังดารา ทีปะปาล (2542) ได้กล่าวว่า
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทําใด ๆ ของผูบ้ ริ โภคทีเกียวข้องโดยตรงกับการเลือกสรร การซื อ การ
ใช้สินค้าและบริ การ รวมทังกระบวนการตัดสิ นใจ ซึ งเป็ นตัวนําหรื อตัวกระทําดังกล่ าว เพือสนองความ
จําเป็ นและความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้รับความพอใจ
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
เกยูร ใยบัวกลิน (2552) ทําวิจยั เรื อง ผลกระทบของการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ทีมีต่อการ
ดําเนิ นงานของร้ านค้าปลี กแบบดังเดิ ม (โชว์ห่วย) ผลการศึ กษาพบว่า ผลกระทบที ได้รับจากร้ านค้าปลี ก
สมัยใหม่ ส่ วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากร้านค้าปลี กเทสโก้โลตัส สําหรับความคิดเห็นเกี ยวกับการปรับตัว
ของร้านค้าปลีกแบบดังเดิ ม มีการปรับตัวโดยนําสิ นค้าทีมีคุณภาพมาจําหน่ าย จัดสิ นค้าเป็ นหมวดหมู่ แยก
ประเภทสิ นค้ารู ปแบบใหม่ๆ เข้ามาเพิมในร้านค้ามากขึน ความคิดเห็นเกียวกับร้านค้าปลีกแบบดังเดิม โดยมี
ความคิ ดเห็ นในระดับ ไม่ แน่ ใ จ ในด้า นผลิ ตภัณฑ์ คื อ สิ นค้ามี ความเหมาะสม ด้า นราคา คื อ มี ราคาเป็ น
มาตรฐานเหมาะสมกับ คุ ณ ภาพสิ น ค้า ด้า นการจัด จํา หน่ า ย คื อ ตังอยู่ใ กล้บ ้า น ที ทํา งาน ที โรงเรี ย น ที
มหาวิทยาลัย ด้านบริ หารจัดการ คือการจัดวางสิ นค้าเลือกหยิบง่าย และด้านบริ การ
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สงบ สิ งสันจิตร (2552) ได้ศึกษาเรื อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การร้านค้าปลีกแบบ
ดังเดิมในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ป็นเพศหญิง อายุระหว่าง
30-39 ปี มีสถานภาพสมรสแล้วการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช ประกอบอาชี พเกษตรกร รายได้
ต่อเดื อนระหว่าง 5,000-10,000 บาท มี ขนาดของครอบครั ว 3-5 คน ผูบ้ ริ โภคมี พฤติ ก รรมการใช้บริ การ
ร้านค้าปลีกแบบดังเดิ มในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จะซื อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (ร้านโชว์ห่วย) มาก
ทีสุ ด มีการใช้บริ การ้านค้าปลีกแบบดังเดิมโดยเฉลียสัปดาห์ละ 3-5 ครัง ประเภทของสิ นค้าทีซื อจากร้านค้า
ปลีกแบบดังเดิมเป็ นประจํา คือ ของใช้ในครัวเรื อน เช่น นําปลา นํามันพืชซี อิว นําตาล นมข้น กาแฟ ข้าวสาร
เหตุ ผลที ซื อสิ นค้า หรื อบริ การที ร้ า นค้า ปลี กแบบดังเดิ ม เพราะ สะดวกในการเดิ นทางมี ก ารทราบข้อมู ล
ข่าวสารการให้บริ การของร้ านค้าปลี กแบบดังเดิ มจาก เพือน/ญาติ การตัดสิ นใจซื อสิ นค้าหรื อบริ การมีการ
ตัดสิ นใจเอง ส่ วนใหญ่ใช้บริ การในช่ วงเวลา 16.01-18.00 น. โดยปกติวนั ทีจะไปใช้บริ การไม่แน่นอน และ
ในการซื อสิ นค้าหรื อบริ การแต่ละครังเป็ นเงิน 51-100 บาท ความพึงพอใจในการใช้บริ การร้านค้าปลีกแบบ
ดังเดิมในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือด้าน
บุ คคลากรหรื อพนักงาน ด้า นภาพลัก ษณ์ ท างกายภาพ ด้า นช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้า น
ประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ ด้านราคา ด้านกระบวนการ ตามลําดับ
สมมติฐานของการวิจัย
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบดังเดิ ม
ในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบ
ดังเดิมในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
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ตัวแปรต้ น (Independent Variable)
ลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. ระดับรายได้ต่อเดือน
6. สถานภาพสมรส
7. พาหนะส่ วนตัว
8. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านกระบวนการให้บริ การ
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ
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ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

H1

H2

พฤติกรรมการซื!อสิ นค้ า
1. เหตุผลในการซื อ
2. ความถีในการซื อ
3. ผูม้ ีอิทธิ พลในการซื อ
4. ปริ มาณการซื อ
5. ประเภทสิ นค้าทีซื อ
6. เวลาทีซื อ
7. ระยะห่างจากร้านทีซือ

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าจากร้ านค้าปลีกแบบดังเดิ มในเขตหนองแขม
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยมีวธิ ี ดาํ เนินการวิจยั ดังนี
1. การกําหนดประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคทีซื อสิ นค้าจากร้านค้าปลี กแบบดังเดิม ในเขตหนองแขม
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2. การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง แต่เนืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรทีแท้จริ งของผูบ้ ริ โภคทีซื อสิ นค้า
จากร้านค้าปลี กแบบดังเดิม ในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร การศึกษาครังนี จึงได้กาํ หนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากสู ตรคํานวณแบบไม่ทราบจํานวนประชากร (นราศรี ไววนิ ชกุล, 2551) ทีระดับความเชื อมัน
95% โดยคํานวณกลุ่มตัวอย่างได้ 384 ตัวอย่าง แต่เพือความแม่นยําของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงเก็บ
ตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง
1248

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

3. เครื องมื อที ใช้ใ นการวิจ ัย ครั งนี ได้แ ก่ แบบสอบถามที ผูว้ ิจ ัย ได้ส ร้ า งขึ น เพื อใช้ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล โดยใช้ทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคตามแนวคิดของศิริวรรณ
เสรี รัตน์ และผลงานวิจยั ทีเกี ยวข้อง อีกทังยังดัดแปลงจากแบบสอบถามทีมีผสู ้ ร้างมาแล้วเป็ นแนวทาง เพือ
นํามากําหนดกรอบและขอบเขตเนื อหาในการสร้ างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุ มวัตถุ ประสงค์ทีต้องการ
ศึกษา ซึ งแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี
ส่ วนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชี พ ระดับ รายได้ต่ อ เดื อ น สถานภาพสมรส พาหนะส่ ว นตัว และจํา นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว โดย
แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ส่ วนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการซื อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบดังเดิมในเขตหนอง
แขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ เหตุผลในการซื อ ความถี ในการซื อ ผูม้ ีอิทธิ พลในการซื อ ปริ มาณการ
ซื อ ประเภทสิ นค้าทีซื อ เวลาทีซื อ และระยะห่ างจากร้านทีซื อ มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check
List)
ส่ วนที 3 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ คลากร ด้านกระบวนการให้บ ริ การ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประยุกต์ตาม
มาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยแบ่งระดับความสําคัญออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากทีสุ ด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยทีสุ ด
4. การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผูว้ ิ จ ัย ทํา การเก็ บ รวบรวมตัว อย่า งแบบหลายขันตอน (Multi-Stage
Random Sampling) วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ ตังแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. จํานวนวันละ 40 ตัวอย่าง เป็ น
เวลา 10 วัน โดยเก็บข้อมูลในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ใช้ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย (Mean) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพืออธิ บายลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้บริ การ และใช้สถิ ติไคสแควร์ เพือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซื อ
สิ นค้า จากร้ า นค้า ปลี ก แบบดังเดิ ม ในเขตหนองแขม จัง หวัดกรุ ง เทพมหานคร และการหาคุ ณ ภาพของ
แบบสอบถาม ใช้วิธีสัมประสิ ทธิ• แอลฟ่ า ( α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ผลการทดสอบความ
เชือมันพบว่า α = 0.811
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ผลการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 58.00 และ
ร้อยละ 42.00 ตามลําดับ มีอายุ 20 - 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 46.30 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
42.50 ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 41.00 มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึนไป คิด
เป็ นร้อยละ 40.30 มีสถานภาพสมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 56.30 และมีจาํ นวนสมาชิ กในครอบครัว 4 – 5 คน
คิดเป็ นร้อยละ 36.50
พฤติกรรมการซื!อสิ นค้ าจากร้ านค้ าปลีกแบบดั!งเดิมในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีเหตุ ผลในการเลื อกซื อ เพราะต้องการซื อสิ นค้าทีใช้
เครดิ ต คิดเป็ นร้ อยละ 32.50 มีความถี ในการซื อสิ นค้ามากกว่า 4 ครังต่อเดื อน ผูท้ ีมีอิทธิ พลในการซื อมาก
ทีสุ ด คือ ตัวเอง คิดเป็ นร้อยละ 40.30 โดยมีปริ มาณการซื อ ประมาณ 301 – 500 บาทต่อครัง ประเภทสิ นค้าที
ซื อส่ วนมาก คื อ ขนมขบเคียว คิ ดเป็ นร้ อยละ 32.50 และระยะห่ างจากบ้านถึ งร้ านค้าปลี ก คื อ ระยะทาง
มากกว่า 100 เมตรขึนไป คิดเป็ นร้อยละ 32.30
ปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื!อสิ นค้ าจากร้ านค้ าปลีกแบบดั!งเดิม
จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบดังเดิมในเขต
หนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.07) เมือพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ด้านพบว่า ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้ามากทีสุ ดในด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ( x = 4.52)
รองลงมา ได้แก่ ปั จจัยด้านลักษณะกายภาพ ( x = 4.44) และปั จจัยทีมีอิทธิ พลน้อยทีสุ ด ได้แก่ ปั จจัยด้าน
บุคลากร ( x = 3.46) แสดงผลดังภาพที 1
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ด้านผลิตภัณฑ์
6.00
ด้านลักษณะทาง
กายภาพ

4.00

ด้านราคา

2.00
0.00
ด้านกระบวนการ

ค่าเฉลีย

ด้านบคุลากร

ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย

ด้านส่งเสริ มการตลาด

ภาพที 1 ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบดังเดิม
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการซื อสิ นค้าจากร้ านค้า
ปลีกแบบดังเดิมในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ และสถานสมรส มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซื อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบดังเดิมในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในด้านเหตุผลในการซื อ
ความถีในการซือ ผูม้ ีอิทธิ พลในการซื อ ปริ มาณการซื อ ประเภทสิ นค้าทีซื อ เวลาทีซื อ และระยะห่ างจากร้าน
ทีซื อ ส่ วนอายุ และ อาชีพ มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซื อความถีในการซื อ ผูม้ ีอิทธิ พลในการซื อ ส่ วน
ระดับการศึ กษา จํานวนสมาชิ กในครอบครั ว มี ความสัมพันธ์กบั เหตุ ผลในการซื อความถี ในการซื อ ผูม้ ี
อิทธิ พลในการซื อ ปริ มาณการซื อ ประเภทสิ นค้าทีซื อ และเวลาทีซื อ ส่ วนระดับรายได้ต่อเดือนและพาหนะ
เดินทางมีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซื อความถีในการซื อ ประเภทสิ นค้าทีซื อ และระยะห่ างจากร้านที
ซื อ จากผลการทดสอบสมมติฐานที 1 สามารถสรุ ปผลการทดสอบสมมุติฐานได้ดงั ตางรางที 1
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ตารางที 1 สรุ ปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ กบั พฤติกรรมการซื อสิ นค้า
จากร้านค้าปลีกแบบดังเดิมในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ลักษณะ
ประชากรศาสตร์

พฤติกรรมการซื อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบดังเดิมในเขตหนองแขม
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
เหตุผลใน ความถี
ผูม้ ี
ปริ มาณ ประเภท เวลา ระยะห่าง
ทีซื อ จากร้าน
การซื อ ในการ อิทธิ พล การซื อ สิ นค้า
ทีซื อ
ทีซื อ
ซื อ
ในการ
ซื อ

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
ระดับรายได้ต่อเดือน
สถานภาพสมรส
พาหนะส่ วนตัว
จํานวนสมาชิกฯ
หมายเหตุ : หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กนั
สมมติฐานที 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมี ค วามสัม พันธ์ กบั พฤติ กรรมการซื อสิ นค้า จาก
ร้านค้าปลีกแบบดังเดิมในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ั บ พฤติ ก รรมการซื อสิ นค้ า จากร้ า นค้ า ปลี ก แบบดังเดิ ม ในเขตหนองแขม จัง หวัด
กรุ ง เทพมหานคร ในด้า นเหตุ ผ ลในการซื อความถี ในการซื อ ปริ ม าณการซื อ ประเภทสิ นค้า ที ซื อ และ
ระยะห่างจากร้านทีซือ ส่ วนด้านราคา และด้านส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านเหตุผลในการ
ซื อความถีในการซือ และปริ มาณการซือ ส่ วนด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์
กับปั จจัยด้านเหตุผลในการซื อความถีในการซื อ ประเภทสิ นค้าทีซื อ เวลาทีซื อ และระยะห่ างจากร้ านทีซื อ
จากผลการทดสอบสมมติฐานที 2 สามารถสรุ ปผลการทดสอบสมมุติฐานได้ดงั ตางรางที 2
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ตารางที 2 สรุ ปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื อ
สิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบดังเดิมในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด

พฤติกรรมการซื อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบดังเดิมในเขตหนองแขม
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
เหตุผลใน ความถี
ผูม้ ี
ปริ มาณ ประเภท เวลา ระยะห่าง
ทีซื อ จากร้าน
การซื อ ในการ อิทธิ พล การซื อ สิ นค้า
ทีซื อ
ทีซื อ
ซื อ
ในการ
ซื อ

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย
ด้านส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการ
ด้านลักษณะทาง
กายภาพ
หมายเหตุ : หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กนั
สรุ ปและอภิปรายผล
1. ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญกับปั จจัยที มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าจากร้ านค้าปลี กแบบ
ดังเดิ มในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทังนี เพราะก่อนที ผูบ้ ริ โภคจะ
ตัดสิ นใจซือสิ นค้าจะต้องมีการศึกษา ค้นหาข้อมูล ประเมินผลทางเลือก เพือทีจะตัดสิ นใจเลือกสิ นค้า ซึ งการ
ประเมินทางเลื อกนันผูบ้ ริ โภคก็จะคํานึ งหรื อให้ความสําคัญกับร้ านค้าปลี กทีน่ าเชื อถื อเป็ นทียอมรับ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ และปริ มาณ ความสะดวก และการส่ งเสริ มการตลาด เช่น การให้ของแถมจากการซื อ
สิ นค้าในปริ มาณมาก ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2546, หน้า 80) ทีกล่าวว่าการตัดสิ นใจ
เป็ นวิธีการทีบุ คคลควรประพฤติเพือให้ได้ผลสู งสุ ด โดยมีวิธีการตัดสิ นใจ 6 ขันตอน คื อ (1) ค้นหาความ
ต้องการในการตัดสิ นใจ (2) สร้างเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ (3) แบ่งนําหนักในแต่ละเกณฑ์ (4) พัฒนาทางเลือก
(5) ประเมินผลทางเลือก และ (6) เลือกทางเลือกทีดีทีสุ ด
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2. ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ ระดับ รายได้ต่อเดื อ น
สถานภาพสมรส พาหนะส่ วนตัว และจํานวนสมาชิ กในครอบครั วมี ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการซื อ
สิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบดังเดิมในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ทังนี อาจเนื องมาจากพฤติกรรม
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคนัน ย่อมแตกต่างกันไปตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยผูท้ ีมี เพศต่างกัน
ย่อมมี พฤติ กรรมการใช้บริ การที แตกต่างกันออกไป ส่ วนผูท้ ี มีอายุต่างกัน ย่อมมี พฤติกรรมการบริ โภคที
เปลี ยนไปตามประสบการณ์ ในการบริ โภค นอกจากนี คนทีมีการศึกษาสู ง จะมีการพิจารณาหรื อหาข้อมูล
ก่อนทีจะตัดสิ นบริ โภค ส่ วนคนทีมีอาชี พต่างกันย่อมมีแนวคิดค่านิ ยมทีมีต่อผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไป
ตามอาชีพทีประกอบ ส่ วนคนทีมีรายได้สูง ย่อมมีพฤติกรรมการใช้จ่ายหรื อบริ โภคมากกว่าผูท้ ีมีรายได้ตาํ ซึ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2552, หน้า 199-201) ทีกล่าวว่า การตัดสิ นใจของผูซ้ ื อได้รับ
อิ ทธิ พลจากลักษณะส่ วนบุ คคลของคนทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ ขันตอนวัฎจักรชี วิต ครอบครั ว อาชี พ
โอกาสทางเศรษฐกิ จ การศึกษา รู ปแบบการดํารงชี วิต บุคลิ กภาพ และแนวความคิดส่ วนบุคคล โดยอายุที
แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน ส่ วนอาชี พของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ ความจําเป็ นและความ
ต้องการสิ นค้าและบริ การทีแตกต่างกัน สําหรับผูท้ ีมีการศึกษาสู งมีแนวโน้มจะบริ โภคผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี
มากกว่าผูท้ ีมีการศึ กษาตํา และรายได้ (Income) โอกาสทางเศรษฐกิ จของบุ คคลจะกระทบต่อสิ นค้าและ
บริ การทีเขาตัดสิ นใจซือ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สงบ สิ งสันจิตร (2552) ทีศึกษาเรื อง พฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การร้านค้าปลีกแบบดังเดิมในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
อายุ สถานภาพ อาชี พ และรายได้ มี ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการใช้บริ การร้ านค้าปลี กแบบดังเดิ มใน
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
3. จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้าน
ราคา ปั จ จัย ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย ปั จ จัย ด้า นส่ ง เสริ ม การตลาด ปั จ จัย ด้า นบุ ค ลากร ปั จ จัย ด้า น
กระบวนการ และปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื อสิ นค้าจากร้านค้าปลีก
แบบดังเดิมในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ทังนี อาจเนืองมาจากปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ซึ งถื อเป็ นปั จจัยทีช่ วยกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความต้องการสิ นค้า หรื ออาจกล่าวได้ว่า สิ งกระตุน้ ทางการ
ตลาด เป็ นมูลเหตุจูงใจให้เกิดการซื อสิ นค้า ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, หน้า 26) ที
กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาดถื อว่าเป็ นตัวกระตุน้ หรื อสิ งเร้ าทางการตลาดทีกระทบต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจซือ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญต่อด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายมากทีสุ ด ดังนัน
ผูป้ ระกอบการควรมี ก ารขยายช่ องทางการจัดจําหน่ า ยให้ครอบคลุ ม ทัวถึ งและมาใช้บ ริ การได้ง่ า ย และ
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ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านลักษณะกายภาพอยูใ่ นอันดับรองลงมา ดังนันผูป้ ระกอบการควรให้
ความสํา คัญในการพัฒนาสภาพแวดล้อม ให้มี ความสะดวกสบาย ให้มี ความสะอาดภายในร้ าน มี ค วาม
ปลอดภัย ในการมาใช้บ ริ ก าร เพื อให้เกิ ดความประทับ ใจ และเกิ ดการซื อซํา นอกจากนี ผูบ้ ริ โ ภคยัง ให้
ความสําคัญด้านบุคลากรอยู่ในอันดับสุ ดท้าย ดังนันผูป้ ระกอบการควรจัดให้มีการอบรมพัฒนาบุ คลากร
อย่างสมําเสมอ เพือให้บุคลากรมีการให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
เกยูร ใยบัวกลิน. 2552. ผลกระทบของการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ทีมีต่อการดําเนินงานของร้านค้า
ปลีกแบบดังเดิม (โชว์ห่วย). บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี.
ดารา ทีปะปาล. 2542. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค. กรุ งเทพฯ: รุ่ งเรื องสาส์นการพิมพ์.
ประคอง กรรณสู ต. 2542. สถิติเพือการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ . กรุ งเทพมหานคร.
สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สงบ สิ งสันจิตร. 2552. พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การร้านค้าปลีกแบบดังเดิมในจังหวัด
สุ ราษฎร์ ธานี. บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุ ราษฎร์ ธานี.
นราศรี ไววนิชกุล. 2551. การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ. กรุ งเทพฯ.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2552. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค. กรุ งเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.
สยามธุ รกิจ. 2558. สื บค้นเมือวันที 20 ธันวาคม 2558 จาก http://www.siamturakij.com/main/
อดุลย์ จุตรงกุล. 2550. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค. กรุ งเทพฯ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
Kotler, Philip. 2000. Marketing Management. 10th ed. New Jersey: Prentice – Hall, Inc.

1255

