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กลยุทธ์ การแข่ งขันทางการตลาดของร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิม ในจังหวัดสระบุรี
Competitive marketing strategy of traditional retailers in Saraburi province
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อาจารย์ประจํา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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อาจารย์ประจํา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาถึงระดับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด
ของร้านค้าปลีกแบบดังเดิมของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดสระบุรี 2) ศึกษาพฤติกรรมการซื อสิ นค้าในร้านค้าปลีก
แบบดังเดิมของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดสระบุรี 3) ศึกษาเปรี ยบเทียบกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้านค้า
ปลี ก แบบดังเดิ ม ในจัง หวัดสระบุ รีจาํ แนกตามปั จจัย ส่ วนบุ ค คล ได้แก่ เพศอายุส ถานภาพสมรสระดับ
การศึกษาอาชี พรายได้ส่วนบุคคลเฉลียต่อเดือน 4) เพือศึกษาเปรี ยบเทียบกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด
ของร้านค้าปลี กแบบดังเดิ ม ในจังหวัดสระบุรีจาํ แนกตามพฤติกรรมการซื อสิ นค้า ได้แก่ เหตุผลในการซื อ
ประเภทของสิ นค้า ที ซื อ จํานวนเงิ นที ซื อในแต่ ละครั งช่ วงเวลาในการซื อสิ นค้า ความถี ในการซื อสิ นค้า
สัดส่ วนการซื อสิ นค้าจากร้ านค้าปลี กแบบดังเดิ ม โดยสํารวจจากกลุ่ มตัวอย่า งผูบ้ ริ โภคที ซื อสิ นค้าจาก
ร้านค้าปลี กแบบดังเดิ มในจังหวัดสระบุรีจาํ นวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่ มแบบบังเอิญ ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิ ติทีใช้ในการวิจยั คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี ยเลขคณิ ต ค่าส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลียและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ทีซื อสิ นค้าในร้านค้าปลีกแบบดังเดิมในจังหวัดสระบุรี เป็ นเพศ
หญิงมีอายุมากกว่า 40 ปี - 50 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาตํากว่าปริ ญญาตรี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน/
ลูกจ้างและมีรายได้ 10,001 - 20,000 บาทผูบ้ ริ โภคเห็นด้วยกับกลยุทธ์การตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิ ม
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ แต่ผบู ้ ริ โภคไม่
แน่ใจกับกลยุทธ์การตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิมด้านราคา ด้านส่ งเสริ มการขาย และด้านบุคคลโดยรวม
ผลการทดสอบสมมติฐาน ผูบ้ ริ โภคที มี อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ส่วนบุคคล
เฉลี ยต่อเดื อนแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็ นต่อกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดด้านราคา ช่ องทางการ
จํา หน่ า ย การส่ ง เสริ ม การขาย บุ ค คลและโดยรวมแตกต่ า งกัน ส่ วนผูบ้ ริ โภคที มี ป ระเภทสิ น ค้า ที ซื อ
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ค่าใช้จ่ายต่อครัง และสัดส่ วนการซื อในร้านค้าแบบดังเดิมและร้านสมัยใหม่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็น
ต่อกลยุทธ์ การแข่งขันทางการตลาดด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการขาย บุคคลและโดยรวม
แตกต่างกัน แตกต่างกัน
คําสํ าคัญ: กลยุทธ์ การแข่ งขันทางการตลาด, ร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิม, ผู้บริโภค
Abstract
The objectives of this research are 1) Study about rating of opinions in competitive marketing
strategy of traditional retailers’ consumers in Saraburi province 2) Study about buying behavior of
traditional retailers’ consumers in Saraburi province 3) Comparison study in competitive marketing
strategy of traditional retailers’ consumers in Saraburi province according partition of personal factors are
sex, age, marital status, education, occupation, and incoming revenue per month 4) Comparison study in
competitive marketing strategy of traditional retailers' consumers in Saraburi province according partition
of buying behavior which are reasons that they buy products, type of products, expenses, time spent,
frequency and the proportion of purchases in traditional retailers and modern retailers.
The participants consist of 400 people that buy goods from traditional retailers in Saraburi
province. The research is surveyed by the simple accidental method. A questionnaire is used as a tool to
collect the data. A statistical includes percentage, arithmetic mean, standard deviation, independent t-test
and one-way ANOVA.
The results of the research show that most of the consumers are female, aged more than 40 to
50 years, married, under bachelor's degree graduated, working in the private company or employee and
average salary between 10,001 to 20,000 baht. Consumers accept product factors, place factors, process
factors and physical evidence factors. Consumers uncertain about price factors, promotion factors, and
people factors.
The hypothesis testing shows that consumers with different personal factors which are age,
marital status, education and incoming revenue per month have different ratings of opinions in
competitive marketing strategy which are price, place, promotion, people and overall. Consumers that
have different buying behavior which are type of products, average expenses and the proportion of
purchases in traditional retailers and modern retailers have different ratings of opinions in competitive
marketing strategy which are place, promotion, people and overall.
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บทนํา
ธุ รกิ จการค้าปลี กเกิ ดขึ นพร้ อมกับการที มนุ ษย์ได้เริ มรู ้ จกั การจับ จ่ายใช้สอยเป็ นครั งแรกในโลก
การค้าปลีกมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นกลไกทีสําคัญในการหมุนเวียนเงิ นใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
มูลค่าธุ รกิ จค้าปลีกสิ นปี 2557 อยู่ที 1.55 ล้านล้านบาท ธุ รกิ จค้าปลีกแบบดังเดิ ม เป็ นร้ านค้าขาย
สิ นค้า เข้า ถึ ง ผูบ้ ริ โภคโดยผ่า นบุ ค คลที เป็ นเจ้า ของธุ รกิ จ ไม่ มี ร ะบบการจัดการบริ หารงาน มี รู ป แบบที
หลากหลาย ขายสิ นค้าในพืนฐานความจําเป็ นในการดํา รงชี วิต การค้า ปลี ก ขนาดเล็ กอาจจะดํา รงอยู่ไ ด้
เนืองจากอาศัยช่องว่างของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่คือ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มกั จะทําการตลาดโดยการดึงคน
เข้าไปใช้บริ การให้มากทีสุ ด ซึ งในความเป็ นจริ งหากเปรี ยบชี วิตประจําวันแล้วจะเห็นว่า คนในเมืองใหญ่ๆ
มักจะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการเดิ นทางมากนัก ตรงจุดนี เองจึงเป็ นข้อได้เปรี ยบของร้ านค้าปลี ก
ขนาดเล็กแบบดังเดิมทีสามารถใกล้ชิดผูบ้ ริ โภคได้มากกว่า
จังหวัดสระบุรี เป็ นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557 มีรายได้จากการขายส่ ง
ขายปลีก 9,426.1 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 มีสถานประกอบการธุ รกิจค้าปลีก จํานวน 7,224 แห่ง
จากความสําคัญทีได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าร้านค้าปลีกแบบดังเดิมมีทงจุ
ั ดเด่นและจุดด้อยต่างกัน
ไป ในการนี จึงเป็ นจุดทีน่ าสนใจทีจะทําการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดทีทําให้ร้านค้าปลีกแบบดังเดิมดํารง
อยูไ่ ด้ จึงทําให้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจทีจะศึกษากลยุทธ์การตลาดทีนํามาใช้ในร้านค้าปลีกแบบดังเดิม ในจังหวัด
สระบุรี โดยผลการวิจยั ทีได้จะเป็ นข้อมูลในการหาแนวทางแก่ผปู ้ ระกอบการร้านค้าปลีกแบบดังเดิม เพือไป
ประยุกต์ใช้ในธุ รกิจของตนเองให้ตอบสนองต่อความต้องการสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาถึงระดับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิ ม
ของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดสระบุรี
2. เพือศึกษาพฤติกรรมการซื อสิ นค้าในร้านค้าปลีกแบบดังเดิมของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดสระบุรี
3. เพือศึกษาเปรี ยบเทียบกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้ านค้าปลี กแบบดังเดิม ในจังหวัด
สระบุรี จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ส่วน
บุคคลเฉลียต่อเดือน
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4. เพือศึกษาเปรี ยบเทียบกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้ านค้าปลี กแบบดังเดิม ในจังหวัด
สระบุรี จําแนกตามพฤติกรรมการซื อสิ นค้า ได้แก่ เหตุผลในการซื อ ประเภทของสิ นค้าทีซื อ จํานวนเงินที
ซื อในแต่ละครัง ช่วงเวลาในการซือสิ นค้า ความถีในการซือสิ นค้า สัดส่ วนการซื อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบ
ดังเดิมและร้านค้าสมัยใหม่

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ ผูบ้ ริ โภคทีซื อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบดังเดิม ใน
จังหวัดสระบุรี
2. ขอบเขตตัวแปรทีใช้ในการศึกษาจะกําหนดตัวแปร 2 ลักษณะ ได้แก่ ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
ตัวแปรด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ส่วน
บุคคลเฉลียต่อเดือน และตัวแปรด้านพฤติกรรมการซื อสิ นค้า ประกอบด้วย เหตุผลในการซื อ ประเภทของ
สิ นค้าทีซื อ จํานวนเงินทีซื อในแต่ละครัง ช่วงเวลาในการซื อสิ นค้า ความถีในการซื อสิ นค้า สัดส่ วนการซื อ
สิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบดังเดิม
ตัวแปรตาม ด้านกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคคล กระบวนการ การแสดงออกทางกายภาพ
3. ขอบเขตเวลา งานวิจยั นีเป็ นการเก็บรวบรวมให้กบั ผูบ้ ริ โภคทีซื อสิ นค้าร้านค้าปลีกแบบดังเดิม ใน
จังหวัดสระบุรี โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตังแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิ ดหลักการทฤษฎี ทีเกี ยวข้อง มี จาํ นวน 4 เรื อง ได้แก่ ทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด
บริ การ (7P) ทฤษฎี ก ารสร้ างความได้เปรี ย บทางการแข่ง ขัน แนวคิ ดเกี ยวกับ การค้า ปลี ก และข้อมู ลเชิ ง
เศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี
2. งานวิ จ ัย ที เกี ยวข้อ ง มี จ าํ นวน 4 เรื อง ได้แ ก่ งานวิ จ ัย เรื องปั ญ หาและวิ ธี ก ารปรั บ ตัว ของ
ผูป้ ระกอบการร้ านค้าปลี กแบบดังเดิ มในการแข่งขันธุ รกิ จค้าปลี กสมัยใหม่ ในเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่
จังหวัดเชี ยงใหม่ ศึกษาโดย รัชนี เสาร์ แก้ว (2550) งานวิจยั เรื องปั จจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การร้านค้าปลีก แบบดังเดิม ในเขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาโดย นัฐติกูณฑ์ มุมินทร์
(2551) งานวิจยั เรื องแนวทางการปรับตัวทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม ตามทัศนคติของลูกค้า ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ศึกษาโดย พิชญา จุฑามณี นิล และคณะ (2551) งานวิจยั เรื องปั จจัยทีมีผล
ต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การร้านค้าปลีกดังเดิม ศึกษาโดยปาณิ ชา เทพทําพันธ์ (2555)
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจยั งานวิจยั นีเป็ นงานวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Researchโดยใช้แบบสอบถามเกียวกับ
ปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมการซื อสิ นค้า กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิมเป็ น
แบบสอบถามแบบปลายปิ ด ข้อคิดเห็ นหรื อข้อเสนอแนะเกียวกับการซื อสิ นค้าจากร้ านค้าปลี กแบบดังเดิ ม
เป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด เป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ขันตอนการวิจยั
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตํารา และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับงานวิจยั ครังนี
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากตํารา และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
3. กําหนดประเด็นและขอบข่ายของคําถาม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
4. สร้างแบบสอบถามฉบับร่ าง และนําเสนออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และให้อาจารย์ที
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม เพื อขอความเห็ น ในการพิ จ ารณาด้า นความครอบคลุ ม ของเนื อหาการเลื อ ก
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลและภาษาทีใช้
5. ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามทีผ่านการปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิ เพือตรวจสอบ
ความเทียงตรงของเนือหา พร้อมทังพิจารณาความถูกต้องของภาษาทีใช้ จํานวน 3 ท่าน
6. เมื อได้แบบสอบถามที ถู ก ตรวจสอบความถู ก ต้องแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นํา แบบสอบถามมา
ทดลองใช้ (try-out) กับผูบ้ ริ โภคที เคยซื อสิ นค้าในร้ านค้าปลี กแบบดังเดิ มใน อ.บ้านหมอ ซึ งมี ลกั ษณะ
ใกล้เคี ย งกับกลุ่ มประชากรตัวอย่างที จะทําการศึ กษา จํานวน 30 คน เพือคํานวณหาค่ าความเชื อมันเพื อ
ตรวจสอบความน่ า เชื อถื อโดยการวิเคราะห์ ป ระมวลหาค่ า ครอนบาร์ ค แอลฟ่ า (Cronbach’ Alpha
Coefficient) ซึ งได้ค่าเท่ากับ 0.918 ของแบบสอบถาม
7. ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามทีมีคุณภาพดี แล้วไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ ง ทีเป็ นผูบ้ ริ โภคทีซื อ
สิ นค้าในร้ านค้าปลี กแบบดังเดิ มใน อําเภอเมื อง อําเภอเสาไห้ อําเภอพระพุทธบาท และ อําเภอแก่ งคอย
จังหวัดสระบุรี จํานวน 400 คน โดยทําการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลตังแต่เดือนมิถุนายน ถึง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจะทําการสุ่ มตัวอย่างจากผูบ้ ริ โภคทีมาซื อสิ นค้าทีร้ านค้าปลี กแบบ
ดังเดิ ม จํานวน 40 ร้ านๆละ 10 คน โดยแบ่งเป็ น ร้ านค้าในอําเภอเมือง 10 ร้ าน อําเภอพระพุทธบาท 10 ร้ าน
อําเภอเสาไห้ 10 และอําเภอแก่งคอย 10 ร้าน
โดยผูว้ ิจยั กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยสู ตรการกําหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane ที
ระดับความเชือมันร้อยละ 95 ขนาดตัวอย่างทีคํานวณ คือ 385 ตัวอย่าง แต่ทางผูว้ ิจยั ต้องการความถูกต้องของ
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ข้อมู ล จึ งทําการแจกแบบสอบถามกับกลุ่ มตัวอย่างเพิ มขึ นอี ก 15 ตัวอย่าง ดังนันขนาดตัวอย่างที ใช้ใน
การศึกษานีจะเท่ากับ 400 ตัวอย่าง โดยมาจากการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิธีการทางสถิติทีใช้สาํ หรับงานวิจยั นี สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่
1. การรายงานผลด้วยสถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้บรรยายลักษณะพืนฐาน
ของข้อมูลและใช้แปลความหมายข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลียเลข
คณิ ต (Arithmetic Mean) และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การรายงานผลด้วยสถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้ทดสอบสมมติ ฐานของ
การศึกษาทัง 2 ข้อ ได้แก่ การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลีย (Independent t–test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจัย
ในการศึกษากลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม ในจังหวัดสระบุรี ผูว้ ิจยั
ขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
ผลการวิเคราะห์ ข ้อมูล ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลของผูบ้ ริ โภคที ซื อสิ นค้าในร้ า นค้าปลี ก แบบดังเดิ ม ใน
จังหวัดสระบุรี พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 40 ปี - 50 ปี สถานภาพสมรส มีระดับ
การศึกษาตํากว่าปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง และมีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท
ส่ วนด้านพฤติกรรมการซือสิ นค้าในร้านค้าปลีกแบบดังเดิม พบว่า เหตุผลหลักทีผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซือสิ นค้า
ในร้านค้าปลีกแบบดังเดิมคือ ร้านค้าอยูใ่ กล้บา้ น/ทีทํางาน ซื อสิ นค้าประเภทเครื องดืมต่างๆ เช่น เบียร์ กาแฟ
นําแข็ง มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลียในการซื อสิ นค้าต่อครังน้อยกว่า 50 บาท ซื อสิ นค้าในเวลา 15.01 - 18.00 น. เข้า
มาใช้บริ การ 3 - 4 ครังต่อสัปดาห์ และซื อสิ นค้าจากร้านค้าปลี กแบบดังเดิ มกับร้ านสะดวกซื อสมัยใหม่ใน
สัดส่ วน 50 ต่อ 50
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม
ในจังหวัดสระบุรี พบว่า ผูบ้ ริ โภคไม่แน่ใจกับกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิ ม
โดยรวม และเมือพิจารณาความคิดเห็นของกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิมเป็ น
รายข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคเห็นด้วยกับกลยุทธ์การแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย และด้านลักษณะทางกายภาพ แต่ผบู ้ ริ โภคไม่แน่ใจกับกลยุทธ์การแข่งขันด้านราคา ด้านบุคคล และ
ด้านการส่ งเสริ มการขาย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือทดสอบสมมติ ฐานวิจยั เกี ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลที มีผลต่อระดับความ
คิดเห็นต่อกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม ในจังหวัดสระบุรี พบว่า ผูบ้ ริ โภคใน
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จังหวัดสระบุ รีทีมีปัจจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศและอาชี พแตกต่างกันมี ระดับความคิ ดเห็ นต่อกลยุทธ์ การ
แข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม ในจังหวัดสระบุรีไม่แตกต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคในจัง หวัดสระบุ รี ที มี อายุ แตกต่ า งกัน มี ระดับ ความคิ ดเห็ น ต่ อ กลยุท ธ์ ก ารแข่ ง ขัน ทาง
การตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิมแตกต่างกันด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านบุคคล และกลยุทธ์โดยรวม
ผูบ้ ริ โภคในจัง หวัดสระบุ รีที มี ส ถานภาพสมรสแตกต่ า งกันมี ระดับ ความคิ ดเห็ นต่อกลยุท ธ์ ก าร
แข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิมแตกต่างกันด้านการส่ งเสริ มการขาย
ผูบ้ ริ โ ภคในจัง หวัดสระบุ รีที มี ระดับ การศึ ก ษาแตกต่ า งกันมี ระดับ ความคิ ดเห็ น ต่ อกลยุท ธ์ ก าร
แข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิมแตกต่างกัน ด้านกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านบุคคล และโดยรวม
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรีทีมีรายได้ส่วนบุคคลเฉลียต่อเดือนแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อกล
ยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้ านค้าปลี กแบบดังเดิมแตกต่างกันด้านกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด
โดยรวม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือทดสอบสมมติฐานวิจยั เกี ยวกับพฤติกรรมการซื อสิ นค้าทีมีผลต่อระดับ
ความคิ ดเห็ นต่ อกลยุทธ์ ก ารแข่ ง ขันทางการตลาดของร้ า นค้า ปลี ก แบบดังเดิ ม ในจัง หวัดสระบุ รี พบว่า
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรีทีมีพฤติกรรมการซื อสิ นค้า ได้แก่ เหตุผลหลักทีซื อ ช่วงเวลาทีซื อ และความถีใน
การซื อแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็ นต่อกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลี กแบบดังเดิ มใน
จังหวัดสระบุรีไม่แตกต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรีทีมีประเภทสิ นค้าทีซื อแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็ นต่อกลยุทธ์การ
แข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิมแตกต่างกัน ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ผูบ้ ริ โภคในจัง หวัดสระบุ รีที มี ค่า ใช้จ่า ยโดยเฉลี ยในการซื อแต่ ละครั งแตกต่ างกันมี ระดับ ความ
คิ ดเห็ นต่อกลยุทธ์ การแข่ง ขันทางการตลาดของร้ านค้าปลี กแบบดังเดิ ม แตกต่า งกัน ด้านช่ องทางการจัด
จําหน่าย ด้านบุคคล และกลยุทธ์โดยรวม
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรีทีมีสัดส่ วนการซื อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบดังเดิมและร้านค้าสมัยใหม่
แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิมแตกต่างกัน
ด้านการส่ งเสริ มการขาย
อภิปรายผลการวิจัย
ในการศึกษากลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม ในจังหวัดสระบุรี ผูว้ ิจยั
สามารถอภิปรายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
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1. ด้ านปัจจัยส่ วนบุคคลทีมN ีผลต่ อระดับความคิดเห็นต่ อกลยุทธ์ การแข่ งขันทางการตลาดของร้ านค้ า
ปลีกแบบดังเดิม ในจังหวัดสระบุรี
ผูบ้ ริ โภคในจัง หวัดสระบุ รีที มี ปัจจัย ส่ วนบุ ค คล ได้แก่ เพศและอาชี พ แตกต่า งกันมี ระดับความ
คิดเห็นต่อกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม ในจังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคในจัง หวัดสระบุ รี ที มี อายุ แตกต่ า งกัน มี ระดับ ความคิ ดเห็ น ต่ อ กลยุท ธ์ ก ารแข่ ง ขัน ทาง
การตลาดของร้ านค้าปลีกแบบดังเดิ ม ในจังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน ด้านกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด
โดยรวม ด้านการส่ งเสริ มการขาย และด้านบุคคล เนื องจาก ผูบ้ ริ โภคทีมีอายุต่างกัน ทําให้วิจารณญาณใน
การแยกแยะและการคิ ดวิเคราะห์ ต่อการส่ งเสริ มการขายได้ต่างกัน ผูบ้ ริ โภคที มี อายุมากส่ วนใหญ่จะซื อ
สิ นค้าทีมีการส่ งเสริ มการขายเมือถึงเวลาทีควรจะซื อเท่านัน ผูบ้ ริ โภคทีมีอายุมากจะมีการพูดคุยกันในเรื อง
ต่างๆในชีวติ ประจําวันมากกว่าผูบ้ ริ โภคทีมีอายุนอ้ ย
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุ รีทีมี สถานภาพสมรสแตกต่างกันมี ระดับความคิ ดเห็ นต่อกลยุทธ์ การ
แข่งขันทางการตลาดของร้ านค้าปลี กแบบดังเดิ ม ในจังหวัดสระบุรี แตกต่างกันด้านการส่ งเสริ มการขาย
เนื องจาก ผูบ้ ริ โภคทีมีสมรสแล้วมีภาระในครอบครัวมากและมักต้องซื อสิ นค้าเพือบุคคลในครอบครัวด้วย
จึงสนใจการลดราคาสิ นค้าทีจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ผูบ้ ริ โ ภคในจัง หวัดสระบุ รีที มี ระดับ การศึ ก ษาแตกต่ า งกันมี ระดับ ความคิ ดเห็ น ต่ อกลยุท ธ์ ก าร
แข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม ในจังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน ด้านกลยุทธ์การแข่งขันทาง
การตลาดโดยรวม ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย และด้านบุคคล
ความแตกต่างด้านราคาเกิ ดขึนเนื องจาก ผูบ้ ริ โภคทีมีระดับการศึกษาสู งกว่าส่ วนใหญ่จะพิจารณา
เกียวกับความคุม้ ค่าของสิ นค้าเมือเทียบกับราคา เช่น ปลากระป๋ องทีมีราคาสู ง จะมีขนาดของตัวปลาทีใหญ่
กว่า และรสชาติดีกว่า จึงทําให้ทานอร่ อยกว่า เป็ นต้น
ด้า นช่ องทางการจัดจํา หน่ า ยนัน ผูบ้ ริ โภคที มี ระดับ การศึ ก ษาสู ง กว่า จะเน้นความสะดวกสบาย
มากกว่าราคา เช่น ร้านค้า ก. อยูใ่ กล้บา้ นกว่าร้านค้า ข. แต่ราคาสิ นค้าในร้านค้า ข. ถูกกว่า 1-2 บาท ผูบ้ ริ โภค
ทีมีระดับการศึกษาสู งกว่าจะซื อสิ นค้าร้ านค้า ก. แต่ผูบ้ ริ โภคทีมีระดับการศึกษาตํากว่าส่ วนใหญ่จะไปซื อ
สิ นค้าร้าน ข. เป็ นต้น
ด้านการส่ งเสริ มการขาย ผูบ้ ริ โภคทีมีระดับการศึกษาสู งกว่าจะพิจารณาเกียวกับการส่ งเสริ มการขาย
นันๆมากกว่า เช่ น การซื อสิ นค้าราคาถูกกว่าปกติ จะต้องดู วนั เดื อนปี ทีสิ นค้าหมดอายุ สภาพสิ นค้า และ
พิจารณาถึงความจําเป็ นทีจะใช้สินค้าเหล่านันหรื อไม่ หากพิจารณาแล้วสมเหตุสมผล จึงทําการซือ เป็ นต้น
ผูบ้ ริ โภคทีมีระดับการศึกษาตํากว่าจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับพนักงานขายมากนัก แต่ผทู ้ ีมีระดับ
การศึกษาสู งกว่าจะให้ความสําคัญทังลักษณะ ความพร้ อม เช่น ลูกของเจ้าของร้ านกําลังดูโทรทัศน์อยู่ แต่มี
คนมาซื อของ เด็กคนนันจะมีสมาธิ ในการขายสิ นค้านันหรื อไม่ จะคิดเงินค่าสิ นค้าถูกต้องหรื อไม่ เป็ นต้น
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ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรีทีมีรายได้ส่วนบุคคลเฉลียต่อเดือนแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อกล
ยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้ านค้าปลี กแบบดังเดิ ม ในจังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน ด้านกลยุทธ์การ
แข่งขันทางการตลาดโดยรวม เนื องจากผูท้ ีมีรายได้สูงจะตัดสิ นใจซื อสิ นค้าได้รวดเร็ วกว่า และจะซื อไว้ใช้
ในอนาคตมากกว่า ซึ งจะต้องพิจารณาด้านต่างๆ จึงซื อสิ นค้าครังเดียวให้ครบถ้วนกับความต้องการใช้ให้มาก
ทีสุ ด โดยจะต้องคุม้ ค่ากับราคาและค่าเสี ยโอกาส
2. พฤติกรรมการซื อสิ นค้ าทีNมีผลต่ อระดับความคิดเห็นต่ อกลยุทธ์ การแข่ งขันทางการตลาดของ
ร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิม ในจังหวัดสระบุรี
ผูบ้ ริ โภคในจัง หวัด สระบุ รี ที มี พ ฤติ ก รรมการซื อสิ นค้า ได้แก่ เหตุ ผ ลหลัก ที ซื อ ช่ ว งเวลาที ซื อ
ความถี ในการซื อแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็ นต่อกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้ านค้าปลีกแบบ
ดังเดิม ในจังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรีทีมีประเภทสิ นค้าที ซื อจากร้ านค้าปลี กแบบดังเดิ มแตกต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็ นต่อกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดแตกต่างกันด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย เนื องจากร้ านค้า
ปลี กสมัยใหม่มกั ทําการส่ งเสริ มการตลาดในรายการสิ นค้าจําพวกขนมขบเคียว เครื องดืมบ่อยครังมากกว่า
ร้านค้าปลีกแบบดังเดิม ผูบ้ ริ โภคจึงนิ ยมซื อสิ นค้าเหล่านี จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่มากกว่า แต่สินค้าทีเป็ น
ของใช้ในครัวเรื อนมักวางขายในร้านค้าปลีกแบบดังเดิมหลากหลายชนิดกว่าจึงมักซื อจากร้านเหล่านัน
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุ รีทีมี ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี ยในการซื อแต่ละครั ง แตกต่างกันมี ระดับความ
คิดเห็นต่อกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิ ม ในจังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน ด้าน
กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดโดยรวม ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านบุคคล เนื องจาก ผูบ้ ริ โภคทีมี
จํานวนเงินทีซือสิ นค้าแต่ละครังจํานวนไม่มาก จะซื อสิ นค้าในร้านทีสะดวกสบาย เดินทางใกล้ จะซื อสิ นค้า
แค่เพียงพอต่อการใช้ เมือหมดแล้วจึงค่อยมาซื อใหม่ ไม่นิยมไปซื อสิ นค้าไกล และผูบ้ ริ โภคทีมีจาํ นวนเงินที
ซื อสิ นค้าแต่ละครังจํานวนไม่มากจะไม่ค่อยมีปฏิ สัมพันธ์กบั พนักงานขายมากนัก เพราะสิ นค้าทีซื อจะเป็ น
สิ นค้าทัวไป ไม่ตอ้ งได้รับคําแนะนําจากพนักงานขาย
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรีทีมีสัดส่ วนในการซื อจากร้ านค้าปลี กแบบดังเดิ มกับร้ านสะดวกซื อ
สมัยใหม่ แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็ นต่อกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลี กแบบดังเดิ ม
แตกต่างกัน ด้านการส่ งเสริ มการขาย เพราะร้านสะดวกซือสมัยใหม่มกั ทําการส่ งเสริ มการตลาดบ่อยครังด้วย
แคมเปญแบบต่างๆ โดยเน้นการซื อของผูบ้ ริ โภควัยหนุ่ มสาวที โสดซื อหาสิ นค้าเพือตนเองมากกว่า เช่ น
เครื องดืม ขนมขบเคียว เครื องสําอาง บัตรเติมเงิน เป็ นต้น แต่ผูบ้ ริ โภคทีซื อสิ นค้าสําหรับครอบครัวมักจะ
ซื อจากร้านค้าปลีกแบบดังเดิมทีมีสินค้าทีตนคุน้ เคยวางจําหน่ายอยูห่ ลากหลายกว่า
บทสรุ ป
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ในการศึกษากลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม ในจังหวัดสระบุรี ผูว้ ิจยั
ขอสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 40 ปี - 50 ปี สถานภาพ
สมรส มีระดับการศึกษาตํากว่าปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง และมีรายได้ 10,001 20,000 บาท เหตุผลหลักทีผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซือสิ นค้าในร้านค้าปลี กแบบดังเดิ มคือ ร้ านค้าอยู่ใกล้บา้ น/ที
ทํางาน ซื อสิ นค้าประเภทเครื องดื มต่างๆ เช่ น เบียร์ กาแฟ นําแข็ง มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี ยในการซื อสิ นค้าต่อ
ครังน้อยกว่า 50 บาท ซื อสิ นค้าในเวลา 15.01 - 18.00 น. เข้ามาใช้บริ การ 3 - 4 ครังต่อสัปดาห์ และซื อสิ นค้า
จากร้านค้าปลีกแบบดังเดิมกับร้านสะดวกซือสมัยใหม่ในสัดส่ วน 50 ต่อ 50
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรีทีมีเพศและอาชี พแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การแข่งขัน
ทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิม ในจังหวัดสระบุรีไม่แตกต่างกัน ส่ วนผูบ้ ริ โภคทีมีอายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา และรายได้ส่วนบุคคลเฉลียต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การ
แข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดังเดิมด้านราคา ช่องทางการจําหน่าย การส่ งเสริ มการขาย บุคคล
และโดยรวมแตกต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรีทีมี เหตุผลหลักทีซื อ ช่วงเวลาทีซื อ และความถี ในการซื อแตกต่างกันมี
ระดับความคิ ดเห็ นต่อกลยุทธ์ การแข่งขันทางการตลาดของร้ านค้าปลี กแบบดังเดิ มในจังหวัดสระบุ รีไ ม่
แตกต่างกัน ส่ วนผูบ้ ริ โภคทีมีประเภทสิ นค้าทีซื อ ค่าใช้จ่ายต่อครัง และสัดส่ วนการซื อในร้านค้าแบบดังเดิม
และร้านสมัยใหม่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบ
ดังเดิมด้านช่องทางการจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการขาย บุคคลและโดยรวมแตกต่างกัน แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเพือN การนําผลการวิจัยไปใช้ งาน
จากข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคลและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคทีซื อสิ นค้าในร้านค้าปลีกแบบดังเดิม ทํา
ให้ทราบว่า ผูบ้ ริ โภคที ซื อสิ นค้าในร้ านค้าปลี กแบบดังเดิ มจะซื อสิ นค้าทีใช้ในชี วิตประจําวัน และมี ความ
สะดวกในการเดินทาง ดังนันร้านค้าปลีกจึงควรขายสิ นค้าทีใช้ในชี วิตประจําวัน สิ นค้าทีสามารถแบ่งขายได้
สิ นค้าทีร้านสะดวกซือไม่มีขาย ส่ วนสิ นค้าทีเหมือนกับสิ นค้าทีขายในร้านสะดวกซื อนันอาจจะพิจารณาด้าน
ต้นทุ น หากสามารถขายได้ถูกกว่า แต่ปริ มาณการขายเพิมขึน อาจจะเป็ นทางเลื อกทีดี ของผูป้ ระกอบการ
ด้า นความสะดวกสบายในการเดิ น ทางนันเป็ นข้อ ได้เปรี ย บของร้ า นค้า ปลี ก แบบดังเดิ ม อยู่แ ล้ว จึ ง ขอ
เสนอแนะกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดดังต่อไปนี
1. ด้านผลิ ตภัณฑ์ ร้ านค้าปลี กแบบดังเดิ มควรมี สินค้าให้ครบถ้วน และหลายตรายีห้อ ให้ลูกค้า
เลื อกใช้ มีสินค้าทีเหมาะสมกับสภาพชุ มชนนันๆ รักษาความสะอาด สภาพสิ นค้า และลักษณะสิ นค้าให้มี
คุณภาพเหมือนใหม่อยูเ่ สมอ ไม่ควรให้มีฝนมาเกาะจั
ุ่
บมากเกินไป เพราะทําให้สินค้าไม่น่าซื อ
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2. ด้านราคา มีราคาเหมาะสมกับท้องตลาด เมือเทียบราคากับร้านค้าปลีกประเภทอืนๆ และร้านค้า
บางร้านควรมีบริ การให้ลูกค้าทีน่าเชือถือซื อสิ นค้าเป็ นเงินเชือบ้าง
3. ด้า นช่ องทางการจัดจํา หน่ า ย ทํา เลที ตังร้ า นค้า เหมาะสมกับสภาพชุ ม ชม และสะดวกในการ
เดินทาง มีบริ การส่ งของถึงทีบ้าง เมือถึงคราวจําเป็ น เช่น บริ การส่ งของให้กบั บ้านทีผูส้ ู งอายุโทรสังซื อของ
4. ด้านการส่ งเสริ มการขาย มีการลดราคาสิ นค้า เมือลูกค้าซื อสิ นค้าในปริ มาณมาก ควรมีป้ายให้ผทู ้ ี
สัญจรผ่านไปมาทราบว่าเป็ นร้ านค้า เพือทีจะใช้เป็ นจุดสังเกต หรื อเป็ นจุดสังเกตให้แก่บุคคลนอกพืนทีซึ ง
ต้องการซื อของ การขายสิ นค้าราคาตํากว่าปกติเมือสิ นค้าใกล้หมดอายุ และควรมีการร่ วมรับแลกรางวัลของ
ด้านผูผ้ ลิต
5. ด้านบุคคล พนักงานขายควรมีความพร้ อมในการขายเสมอในช่ วงเวลาเร่ งด่วน พูดจาสุ ภาพกับ
ลูกค้า พนักงานขายควรมีความรู ้ในเรื องราคาสิ นค้าให้ครบทุกคนจะได้ขายแทนกันได้
6. ด้านกระบวนการ ร้ านค้าปลีกแบบดังเดิมจะมีลกั ษณะการซื อทีเรี ยบง่าย บางครังจึงควรระวังใน
เรื องของความวุ่นวายในช่วงเวลาเร่ งด่วน หรื อลําดับของการเข้ามาซื อของของลูกค้าทีรี บซื อ มีการคิดเงิ น
สิ นค้าให้ถูกต้อง ไม่ควรปิ ดร้านในช่วงเวลาเร่ งด่วน และควรมีเวลาเปิ ดปิ ดร้ านทีแน่ นอน หากต้องการปิ ด
ร้านเพือไปทําธุ ระ ควรติดป้ ายประกาศแจ้ง และแจ้งเวลาทีจะกลับมาเปิ ดร้านให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และไม่
ควรให้สินค้าขาดสต๊อกบ่อยเกินไป
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ ควรรักษาความสะอาดของร้านค้าอยูเ่ สมอ ทังโต๊ะ เก้าอี ชันวางของ ตู ้
แช่ ฯลฯ เพือทีจะทําให้ร้านค้าน่าเข้าไปใช้บริ การ บริ การเสริ มตอนเย็นช่วงเลิกงาน หากมีลูกค้าใช้บริ การที
นังพักหน้าร้าน อาจมีการเปิ ดเพลงเพือให้ลูกค้าผ่อนคลายหลังจากกลับมาจากทีทํางาน

2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับงานวิจัยครังต่ อไป
การวิจยั ครังนีเป็ นการศึกษาเฉพาะในจังหวัดสระบุรีเท่านัน ควรมีการขยายขอบเขตการวิจยั
ในกว้างขึนไปยังภูมิภาคต่างๆ ซึ งแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีวิถีชีวิตความเป็ นอยูท่ ีต่างกัน อาจทําให้กล
ยุทธ์ทางการตลาดต่างกันด้วย
งานวิจยั ครังต่อไปอาจจะศึกษากลยุทธ์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการ
ซื อสิ นค้าจากร้ านค้าปลี กแบบดังเดิ มเปรี ยบเที ยบกับร้ านสะดวกซื อหรื อร้ านค้าปลี กสมัยใหม่ด้วย เพราะ
ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคไม่ได้ซือสิ นค้าแค่ทีเดียว
เอกสารอ้ างอิง
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