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Abstract

การศึกษาเรื องปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อ
การตัด สิ น ใจใช้ บริ ก ารของผู้บ ริ โ ภคในร้ านค้ าแบบ
ดัง เดิ ม วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย
ทางการตลาดที มี ผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้ บริ ก ารของ
ผู้บริ โภค วิธีวิจยั เป็ นการศึกษาเชิงสํารวจรวบรวมข้ อมูล
จากแบบสอบถาม ใช้ ก ลุ่ม ตัว อย่าง คื อ จํ า นวน 400
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ ผลใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่
ความถี ร้ อยละ ค่ า เฉลี ย ค่ า เบี ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ ทดสอบความแตกต่างโดย
ใช้ สถิติแบบ T – test, F – Test และทดสอบความ
แตกต่างรายคูโ่ ดย LSD Method ทดสอบความสัมพันธ์
ค่า Chi – Square test และวัดความสัมพันธ์ โดยค่าสถิติ
Contingency Coefficient และทดสอบความสัมพันธ์
ใช้ สถิติทดสอบแบบ Pearson's Correlation Coefficient กําหนด
ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ประมวลผลข้ อมูล
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรูปทางสถิติ

The Research of Marketing Factors that
affected to customer decision with traditional
retail business aim to compare marketing factors
that that affected to customer decision. Research
methodology is fieldwork study that collective
data from questionnaire there are 400 samplings.
Data analysis from statistic descriptive which are
frequency, percentage, mean, standard deviation.
Quantitative Data Analysis Test the difference by
using a T - test, F - Test and test different pairs by
LSD Method correlation test the Chi - Square test,
and measure relationships by Statistics Contingency
Coefficient and test correlation statistical tests.
Pearson's Correlation Coefficient determines statistical
significance at the 0.05 level data from the
statistical computer program. The comparison
result showed that individual factor cover with
gender, age, occupation and married status

คําสําคัญ: ศูนย์การค้ า, บริ การ, การตัดสินใจ

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
showed that customer behavior which are
product, price, distribution channels, marketing
promotion, personal, create and physical
presentation and process are related with
product decision in traditional retail shop. Product
factor is highest relation that external factor was
related with product decision in traditional retail
shop. Society factor are highest related with
traditional retail shop, Minor is economic factor by
random order.
Keywords: shopping, services, decisions
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Source: National Economic and Social
Development Board
ซึงหากมาดูแล้ วจะเห็น ได้ ว่า การขยายตัวของ
การบริ โภคภาคเอกชนยังคงมีแรงขับเคลือนทีดียกเว้ น
กลุม่ ผลิตภัณฑ์เหล็ก ทีมีการเติบโตทีลดลง
ภาพรวมของธุรกิจ FMCG มีการเติบโตทีลดลง
แต่ในขณะเดียวกันนันn ในส่วนของช่องทาง ซูปเปอร์ ไฮเปอร์
S/H มีการเติบโตอย่างรวดเร็ วมากในแต่ละไตรมาส
ตรงกันข้ ามส่วนช่องทางร้ านค้ าเครดิต (Traditional
Trade) และร้ านค้ าสะดวกซื nอ (Convenience) เติบโต
ลดลงอย่างต่อเนือง (Nielsen Retail Index)

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

Source: National Economic and Social
Development Board November
ภาคเศรษฐกิจ ภาพรวมในปี 2014 ซบเซาอยู่ที
0.7% เมื อเที ย บกับ LY’13 โดยขณะที คาดหวัง ว่ า ปี
2015 จะสามารถเติบโตอยูท่ ี 3.5-4.5%

1. เพื อศึก ษาปั จ จัย ทางการตลาดที มี ผลต่อ
การตัด สิน ใจใช้ บ ริ ก ารของผู้ บ ริ โ ภคในกรณี ศึก ษา
ธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
n ม
2. เพือศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยทางการตลาดที
มี ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บริ การของผู้ บริ โภคใน
กรณีศึกษาธุรกิจแบบดังเดิ
n ม จําแนกตามคุณลักษณะ
ของผู้บริ โภค
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ ได้ แก่
1.1 ปั จจัยส่วนบุคคล 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับ
การศึกษา 4. อาชีพ 5. รายได้ 6. สถานภาพ
1.2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดสําหรับ
ธุ ร กิ จ บริ การ (The Services Marketing Mix) 7 ด้ าน
(7 Ps) ได้ แก่ 1. ด้ านผลิตภัณฑ์ 2. ด้ านราคา 3. ด้ านการจัด
จําหน่าย 4. ด้ านการส่งเสริ มการตลาด 5. ด้ านบุคคล
หรื อพนักงาน 6. ด้ านการสร้ างและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ 7. ด้ านกระบวนการ
1.3 พฤติกรรมการซื nอ ได้ แก่ ความถีในการซื nอ
ผู้มีอํานาจตัดสินใจซื nอ
1.4 ปั จจัยภายนอก ได้ แก่ เศรษฐกิจ สังคม
สภาพแวดล้ อม
2. ตัว แปรตาม ได้ แ ก่ การตัด สิน ใจใช้ บ ริ ก าร
ของผู้บริ โภคในร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
n ม
ขอบเขตด้ า นประชากร จํ า นวนกลุ่ม ตัว อย่า ง
400 คน
ขอบเขตเวลา จากจํ า นวนลูก ค้ าที เข้ ามาใช้
บริ การจริ งในวันที 1-30 พ.ค. 2558

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีทีเกี ยวข้ องกับการตัดสินใจ
ความหมายการตัดสินใจ คําว่าการตัดสินใจ (Decision
making) มีผ้ ูให้ ความหมายไว้ หลายทัศนะดังต่อไปนี n
(เอกรั ฐ วงศ์ วี ร ะกุล , 2553, หน้ า 11) บาร์ น าร์ ด
(Barnard) ได้ ให้ ความหมายของการตัดสินใจว่าเป็ น
เทคนิควิธีทีลดทางเลือกลงมาให้ เหลือเพียงทางเดียว
ไซมอน (Simon) ได้ ให้ ความหมายว่าการตัดสินใจเป็ น
กระบวนการของการหาโอกาสที จะตัด สิน ใจการหา
ทางเลือกทีพอเป็ นไปได้ และทางเลือกจากงานต่าง ๆ ที

มีอยู่ มูดี (Moody) ได้ ให้ ความหมายว่าการตัดสินใจ
เป็ นการกระทําทีต้ องทําเมือไม่มีเวลาทีหาข้ อเท็จจริ งอีก
ต่อไปปั ญหาทีเกิดขึ nนก็คือเมือใดถึงจะตัดสินใจว่าควร
หยุดหาข้ อเท็จจริ งแนวทางแก้ ไขจะเปลียนแปลงไปตาม
ปั ญหาที ต้ องการแก้ ไข ซึ งการรวบรวมข้ อเท็ จ จริ ง
เ กี ย ว พั น กั บ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เ ว ล า
กิ บ สั น และอิ ว านเซวิช (Gibson & Ivancevich) ได้
ให้ ความหมายของการตัดสินใจไว้ ว่าเป็ นกระบวนการ
สํ า คั ญ ขององค์ ก รที ผู้ บริ ห ารจะต้ องกระทํ า อยู่ บ น
พื nนฐานของข้ อมูลข่าวสาร (information) ซึงได้ รับมา
จากโครงสร้ างองค์ ก รพฤติ ก รรมบุค คลและกลุ่ม ใน
อ ง ค์ ก ร แ น ว ค ว า ม คิ ด เ กี ย ว กั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายของ
ความพึงพอใจไว้ หลายความหมาย ดังนี พn จนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ ให้ ความหมายของ
ความพึงพอใจไว้ ว่าพึงพอใจหมายถึงรักชอบใจและพึงใจ
หมายถึงพอใจชอบใจ ดิเรก (2528) กล่าวว่าความพึง
พอใจหมายถึงทัศนคติทางบวกของบุคคลทีมีต่อสิงใด
สิงหนึงเป็ นความรู้ สึกหรื อทัศนคติทีดีต่องานทีทําของ
บุคคลทีมีต่องานในทางบวกความสุขของบุคคลอันเกิด
จากการปฏิบตั ิงาน และได้ รับผลเป็ นทีพึงพอใจทําให้
บุคคลเกิดความกระตือรื อร้ นมีความสุขความมุ่งมันทีจะ
ทํางานมีขวัญและมีกําลังใจมีความผูกพันกับหน่วยงาน
มีความภาคภูมิใจในความสําเร็ จของงานทีทํา และสิง
เหล่านี nจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทํางานส่งผลต่อถึงความก้ าวหน้ าและความสําเร็ จของ
องค์การอีกด้ วย วิรุฬ (2542) กล่าวว่าความพึงพอใจ
เป็ นความรู้ สกึ ภายในจิตใจของมนุษย์ทีไม่เหมือนกัน
ขึ nนอยูก่ บั แต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิงหนึง
สิงใดอย่ า งไรถ้ าคาดหวัง หรื อ มี ค วามตังn ใจมากและ
ได้ รับการตอบสนองด้ วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่
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ในทางตรงกันข้ ามอาจผิดหวังหรื อไม่พึงพอใจเป็ นอย่าง
ยิ งเมื อไม่ ไ ด้ รั บ การตอบสนองตามที คาดหวั ง ไว้
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี ยวกับ พฤติ กรรมผู้บริ โภค ใช้ ใ น
การกํ าหนดกลยุทธ์ การตลาดโดยเฉพาะกลยุทธ์ การ
โฆษณาและผู้แสดงโฆษณา (Presenter) ให้ บทบาทใด
บทบาทหนึง เช่น ผู้ริเริ ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตดั สินใจซื nอ ผู้ซื nอ
และผู้ใช้ โดยทัวไปมี 5 บท บาท คือ (ธวัลวรัตน์ อินทนนชัย,
2552) 1. ผู้ริเริ ม (Initiator) 2. ผู้มีอิทธิพล (Influence)
3. ผู้ตดั สินใจ (Decision) 4. ผู้ซื nอ (Buyer) 5. ผู้ใช้ (User)
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี ยวกั บ ส่ ว นประสมทาง
การตลาด ศาสตราจารย์ฟิลลิปค็อตเล่อร์ (Philip Kotler)
กู รู ด้ า นการตลาดชันn นํ า ของโลกได้ ให้ แนวคิ ด ส่ ว น
ประสมทางการตลาดสํา หรั บ ธุ ร กิ จ บริ ก าร (Service
Marketing Mix) 7P's 1. ด้ านผลิตภัณฑ์ 2. ด้ านราคา
3. ด้ านการจัดจําหน่าย 4. ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
5. ด้ านบุคคลหรื อพนักงาน 6. ด้ านการสร้ างและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 7. ด้ านกระบวนการ
งานวิจัยที.เกี.ยวข้ อง
อนุสรณ์พลู เกษม (2547, บทคัดย่อ) ได้ ศึกษา
ปั จ จั ย ที มี ผ ล ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื nอ
โทรศัพท์เคลือนทีของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื nอ
โทรศัพท์โซนีอิริคสัน 2) ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลและ
ปั จจั ย ทางการตลาดกั บ พฤติกรรมการตัดสินใจซื nอ
3) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคล และ
ปั จจั ย ทางการตลาดกั บ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื อn
โทรศัพท์เคลือนที โซนีอิริคสัน ผลการวิจัยพบว่าปั จจัย
ส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีโซนีอิริคสัน
ส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมี อายุ 31-40 ปี มีวฒ
ุ ิการศึกษา
ปริ ญญาตรี รายได้ เฉลียต่อเดือนตํากว่า 15,000 บาท
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ปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื nอมากทีสุด ได้ แก่ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื nอโทรศัพท์เคลือนทีโซนีอิริคสันของผู้ใช้ บริ การ
โทรศัพ ท์ เ คลือนที โซนี อิ ริ ค สัน ส่ว นใหญ่ ตัด สิ น ใจซื อn
เนื องจากคุณ สมบัติ ฟัง ค์ ชันการใช้ งานตัด สิน ใจซื อn ที
ศูนย์จําหน่ายของผู้ให้ บริ การระบบ AIS, DTAC, TURE
ซื อn ในวั น ที สะดวกซื nอซื nอ 1 ครังn ต่อปี ราคาทีซื nอได้
11,001-14,000 บาท ตั ด สิ น ใจซื อn ด้ วยตนเอง
วัตถุประสงค์ในการซื nอเพือความสะดวก ซื nอเพราะนิยม
ยีห้อโซนีอิริคสันและใช้ โทรศัพท์เคลือนทีเพียง 1 เครื อง
ใช้ โทรศัพ ท์ เ คลื อนที ยี ห้ อโนเกี ย ด้ วยในอนาคตจะ
ตั ด สิ น ใจซื อn โซนี อิ ริ คสั น และตั ด สิ น ใจซื อn เพราะ
คุณสมบัติน่าเชื อถือความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่วน
บุ ค คลและปั จจั ย ด้ านการตลาดกั บ พฤติ ก รรมการ
ตัดสินใจซื nอพบว่าเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพและ
ราคาไม่มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื nอ ส่วนรายได้
ผลิตภัณฑ์การจัดจําหน่ายและ ด้ านส่งเสริ มการตลาดมี
ความสัม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจซื nอโทรศัพท์เคลือนที
โซนีอิริคสัน

วิธีดาํ เนินการวิจัย
ในกรณีศึกษาร้ านโชห่วย ครังn นี nเป็ นการวิจยั ใน
เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative) ในประเภทของการวิ จัย
แบบสํารวจ (Survey Research) ซึ งจะทํา การเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างทีใกล้ เคียง
กับประชากรทีแท้ จริ งและมีจํานวนมากพอทีจะอนุมาน
ผลลัพธ์ ไปสู่ประชากรได้ โดยดําเนินการ วิจัยตามขันตอน
n
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี n
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรทีใช้ ใน
การศึ ก ษาและทํ า วิ จัย ครั งn นี n คื อ ลูก ค้ า ที ตัด สิ น ใจใช้
บริ ก ารในร้ านโชห่ ว ย ซึ งไม่ ท ราบจํ า นวนที แน่ น อน
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เนื องจากไม่ ท ราบจํ า นวนประชากรที แน่ น นอน จึ ง
กําหนดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ สตู รการหาขนาดตัวอย่างใน
กรณีทีไม่ทราบจํานวนประชากรทีระดับความเชือมัน 95%
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2548, หน้ า 28) ได้ ขนาดตัวอย่าง
จํานวน 385 คน โดยใช้ สตู ร ดังนี n
n = Z2 pq
E2
แทนค่าในสูตร n
= Z2 pq
E2
= 0.9604/0.0025
กําหนด n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
Z = ระดับความเชือมัน
E = ค่าความคลาดเคลือนสูงสุดทียอมรับได้
p = ค่าเปอร์ เซ็นต์ทคาดหวั
ี
ง
a = 0.05 จะได้ Z มีคา่ เท่ากับ 1.96
E = 0.05 หรื อ 5%
จากการคํานวณได้ กลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 385
คน เพือป้องกันการผิดพลาดของแบบสอบถาม ผู้วิจัย
ได้ เพิ มจํ า นวนตัว อย่ า งอี ก 15 คน รวมเป็ นจํ า นวน
ตัวอย่างทังหมด
n
400 คนหลังจากทราบจํานวนตัวอย่าง
แล้ ว ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบบั ง เอิ ญ (Accidental
Sampling) จากจํานวนลูกค้ าทีเข้ ามาใช้ บริ การจริ งใน
ระหว่ า งวัน ที 1-30 พฤษภาคม 2558 จํ า นวนกลุ่ ม
ตัวอย่าง 400 คน
2. เครื องมื อ ที ใช้ ในการศึ ก ษาค้ นคว้ า แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอนดังนี n
ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกับข้ อมูลทัวไป
ของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ร ะดั บ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และ สถานภาพโดยมีลกั ษณะ
คําถามแบบมีคําตอบให้ เลือกหลายคําตอบ (Multiple
Choice Questions)

ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรม
การใช้ บ ริ ก าร ได้ แก่ การซื อn สิน ค้ า หรื อใช้ บ ริ การของ
ลูกค้ าจํานวนเงินทีซื nอสินค้ าหรื อใช้ บริ การต่อครังn สาเหตุ
การซื อn สิ น ค้ าหรื อ ใช้ บริ ก ารสื อที ทํ า ให้ ทราบข้ อมู ล
ข่าวสารการมีสว่ นร่ วมในการตัดสิบใจใช้ บริ การเวลาที
ใช้ บริ การความถีในการใช้ บริ การและการเดินทางมาใช้
บริ การของลูกค้ า โดยมีลกั ษณะคําถามแบบมีคําตอบ
ให้ เลือกหลายคําตอบ (Multiple Choice Questions)
ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกับปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที มี อิท ธิ พ ลต่อ การตัดสิน ใจซื อn
ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้ านการจัดจําหน่าย
ด้ านการส่งเสริ มการตลาดบุคคลหรื อพนักงาน ด้ านการ
สร้ างและนํ า เสนอลั ก ษณะทางกายภาพ ด้ าน
กระบวนการโดยมีลกั ษณะเป็ นคําถามเป็ นมาตราวัด
Likert’s Scale มี 5 ระดับคือ 5 หมายถึงระดับด้ วย
อย่างยิง 4 หมายถึงระดับเห็นด้ วย / 3 หมายถึงระดับ
เฉย / 2 หมายถึงระดับไม่เห็นด้ วย / 1 หมายถึงระดับไม่
เห็นด้ วยอย่างยิง แต่เมือหาค่าเฉลียออกมาแล้ วมีจุด
ทศนิยม (วิชิต อู่อ้น, 2553, หน้ า 285) ให้ ทําการแปล
ความหมายของคะแนน ดังนี n
ค่าเฉลีย 4.21-5.00 คือ กลุม่ ตัวอย่างเห็น
ด้ วยในระดับมากทีสุด
ค่าเฉลีย 3.41-4.20 คือ กลุ่มตัวอย่างเห็น
ด้ วยในระดับมาก
ค่าเฉลีย 2.61-3.40 คือ กลุ่มตัวอย่างเห็น
ด้ วยในระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.81-2.60 คือ กลุ่มตัวอย่างเห็น
ด้ วยในระดับน้ อย
ค่าเฉลีย 1.00-1.80 คือ กลุ่มตัวอย่างเห็น
ด้ วยในระดับน้ อยทีสุด
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3. ความถูกต้ องและความน่าเชือถือในการเก็บ
ข้ อมูล
1) ค ว า ม เ ที ย ง ต ร ง (Validity) โดยนํ า
แบบสอบถามทีสร้ างขึนn ไปเสนอที ปรึ ก ษาตรวจสอบ
เบื อn งต้ นจากนั นn แบบสอบถามไปให้ ผู้ เชี ยวชาญ
ตรว จสอ บอย่ า งละเอี ย ดโดยพิ จารณาจากความ
สอดคล้ องระหว่างประเด็นทีต้ องการวัดกับข้ อคําถามที
สร้ างขึ nน โดยใช้ วิ ธี ด ั ช นี ค วามสอดคล้ องระหว่างข้ อ
คําถามวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence
Index : IOC ซึงค่า IOC ทีคํานวณได้ ต้องมีคา่ มากกว่า
0.5
จากนันn นํ า แบบสอบถามทีผู้เ ชี ยวชาญ
ตรวจสอบแล้ วนันมาปรั
n
บปรุ ง แก้ ไขเปลียนแปลงตาม
คํ า แนะนํ า ของผู้ เชี ยวชาญแล้ ว นํ า ไปให้ อาจารย์ ที
ปรึ กษาตรวจสอบอีกครั งn ซึงงานวิจัยครังn นีผn ้ ูวิจัยได้ ทํา
การคํานวณค่า IOC ได้ 0.73
2) ความน่าเชื อถื อ (Reliability) ผู้วิจัยนํา
แบบสอบถามทีปรับปรุ งและแก้ ไขตามความเห็นของ
ผู้เชียวชาญแล้ วไปทดสอบ (Try out) กับกลุม่ ตัวอย่าง
อืน ๆ ทีมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 50
รายและเก็ บรวบรวมข้ อมูลมาวิเคราะห์ เพือหาความ
เชือมันเป็ นรายข้ อและหาความเชือมันรวมโดยใช้ วธิ ีของ
Cronbach (Conbarch’s Reliability Ciefficient alpha)
4. การสร้ างเครื องมือในการเก็บข้ อมูล
1) ศึ ก ษาข้ อมูล จากตํ า ราและงานวิ จั ย ที
เกียวข้ องเพือเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
2) ปรับปรุ งและดัดแปลงเป็ นแบบสอบถาม
ทีมีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีทีใช้
ในการวิจยั
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3) นํ า แบบสอบถามที สร้ างขึ นn เสนอต่ อ
อาจารย์ ที ปรึ ก ษาทํ า การตรวจสอบและเสนอแนะ
เพิมเติม
4) นํา แบบสอบถามที ได้ ป รั บปรุ ง แก้ ไ ขให้
ถูกต้ องและมีความเหมาะสมของเนือn หาไปทดลองใช้
(Try Out) กับกลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 50 ชุด เพือหาความ
เ ชื อ มั น โ ด ย ใ ช้ วิ ธ ี ห า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ อั ล ฟ่ า (aCoefficient) โดยวิ ธี ก ารคํ า นวณของครอนบั ค
(Cronbach) แล้ วนําเสนออาจารย์ทีปรึกษาปรับปรุงข้ อ
คําถามอีกครังn ก่อนนําไปใช้ จริ ง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการ
ค้ นหาข้ อมูลจากเอกสาร วารสาร ทีสามารถอ้ างอิงได้
ผลงานวิจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง รวมถึงแหล่งข้ อมูลทาง
อินเตอร์ เน็ต เพือประกอบการสร้ างแบบสอบถาม
2. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้ อมูลที
ได้ จ ากแบบสอบถาม เก็ บ ข้ อ มูล จากกลุ่ม ตัว อย่ า ง
จํานวน 400 ชุด ซึงจะดําเนินการเก็ บรวบรวมข้ อมูล
จากกลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นลูกค้ าทีตัดสินใจ เลือกใช้ บริ การ
ทีร้ านโชห่วย ตามทีได้ กําหนดไว้ จนครบตามจํานวน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistic) เพืออธิบายข้ อมูลประชากรศาสตร์
ของกลุม่ ตัวอย่างดังนี n
1.1 การหาค่าร้ อยละ (Percentage) สําหรับ
ข้ อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที 1 ปั จจัยส่วนบุคคลซึง
ประกอบด้ วยพื nนที ตําแหน่ง เพศ อายุสถานภาพและ
ระดับการศึกษา
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1.2 การหาค่าเฉลีย (Mean : x) สําหรับ
ข้ อมูลจากแบบสอบถามตอนที 2 – ตอนที 3 ส่วนเบียง
แบบมาตรฐาน (Standard deviation: S.D) สําหรับ
ข้ อมูลจากแบบสอบถามตอนที 2 - ตอนที 3
2. การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุม าน (Inferential
statistic) สถิติทีใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี n
2.1 สถิติวิเคราะห์คา่ ที (Independent-test)
ใช้ เปรี ยบเทียบค่าเฉลียของกลุ่ม 2 กลุ่มทีเป็ นอิสระต่อ
กั น เ พื อ ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น ข้ อ ที 1 ปั จ จั ย
ประชากรศาสตร์ ด้ านพืนn ที ตําแหน่ง เพศ สถานภาพ
และระดับการศึกษา
2.2 สถิติวิเคราะห์คา่ เอฟ (F-test) แบบวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of
variance) ใช้ เปรี ยบเทียบค่าเฉลียของกลุม่ ทีมากกว่า 2
ก ลุ่ ม เ พื อ ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น ข้ อ ที 1 ปั จ จั ย
ประชากรศาสตร์ ด้ านพืนn ที ตําแหน่ง เพศ สถานภาพ
และระดับการศึกษา
2.3 สถิ ติสมั ประสิทธิˆ ส หสัมพันธ์ อย่างง่า ย
ของเพียร์ สนั (Pearson product moment Correlation
coefficient) เพือหาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร 2 ตัว
แปร ทีเป็ นอิสระกัน (กัลยา วินิชย์บญ
ั ชา, 2546)

ผลการวิจัย
แสดงผลการศึก ษาปั จ จัย ลัก ษณะส่ว นบุค คล
ได้ แก่ เพศ/อายุ/ระดับการศึกษา/อาชีพ/สถานภาพ และ
รายได้ เฉลียต่อเดือน
ส่วนที 1 ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลกลุม่ ตัวอย่าง จํานวน
400 คน ด้ านเพศ พบว่า เป็ นเพศหญิ ง มากกว่า เพศชาย
โดยมีเพศหญิง จํานวน 219 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 45.75
และเพศชาย จํานวน 181 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 45.25

มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี จํานวน 165 คน คิดเป็ น ร้ อยละ
41.25 รองลงมาอายุ 31 – 40 ปี จํ า นวน 129 คน
คิดเป็ น ร้ อยละ 32.25 และ อายุ 41 – 50 ปี จํานวน 50
คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 12.50 น้ อยสุด ตํ ากว่ า 20 ปี
จํ า นวน 24 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 6.00 และมี ร ะดั บ
การศึกษาตํากว่าปริ ญญาตรี มากสุด จํานวน 185 คน
คิ ด เป็ น ร้ อยละ 46.25 รองลงมา ระดับ ปริ ญ ญาตรี
จํานวน 173 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 43.25 น้ อยสุด สูงกว่า
ปริ ญญาตรี จํานวน 42 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 10.50 ส่วน
ใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวหรื อค้ าขาย จํานวน
123 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 30.75 รองลงมา พนักงานหรื อ
ลูก จ้ า งบริ ษั ทเอกชน จํ านวน 79 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ
19.75 และ ข้ าราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน
70 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 17.50 น้ อ ยสุด นัก เรี ยนหรื อ
นักศึกษา จํานวน 33 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 8.25 และมี
สถานภาพสมรส จํ า นวน 236 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ
59.00 รองลงมา โสด จํานวน 130 คน คิดเป็ น ร้ อยละ
32.50 น้ อยสุด หม้ ายหรื อหย่าร้ างแยกกันอยู่ จํานวน
34 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 8.50 โดยมี ร ายได้ ต่ อ เดื อ น
10,000 – 20,000 บาท มากสุด จํานวน 143 คน คิด
เป็ น ร้ อยละ 35.75 รองลงมา 20,001-30,000 บาท
จํ า นวน 91 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 22.75 และ ตํ ากว่ า
10,000 บาท จํานวน 90 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 22.50
น้ อยสุด มากกว่า 50,000 บาท จํานวน 14 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 3.50 ตามลําดับ
ส่ ว นที 2 พฤติ ก รรมการซื อn สิ น ค้ า แสดงผล
การศึกษาข้ อมูลพฤติกรรมการซื nอสินค้ า ได้ แก่ สถานที
ในการเลือกซื nอ, ค่าใช้ จ่ายในการซื nอ, ความถีในการซื nอ,
บุคคลทีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื nอ, ช่วงเวลาในการซื nอ,
เหตุผลทีเลือกซื nอ และลักษณะการเลือกซื nอสินค้ า มีผล
การศึกษาดังนี n
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ผลการศึก ษาพฤติก รรมการซื อn สินค้ า ในด้ า น
สถ า นที ใ นก า ร เลื อ กซื อn พ บ ว่ า ส่ ว น ใ หญ่ ซื อn ที
ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ (เช่น Lotus/Big C) จํานวน
136 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 34.00 รองลงมา ร้ านสะดวกซือn
(เช่น 7-11/Family mart) จํานวน 128 คน คิดเป็ น ร้ อยละ
32.00 และ ร้ านขายของชํา/ร้ านค้ าโชห่วย จํานวน 61
คน คิดเป็ น ร้ อยละ 15.25 น้ อยสุด ตลาด จํานวน 5 คน
คิดเป็ น ร้ อยละ 1.25 โดยมีค่าใช้ จ่ายในการซื nอมากสุด
ตํากว่า 1,000 บาท จํ านวน 168 คน คิดเป็ น ร้ อยละ
42.00 รองลงมา จํานวน 1,000 – 5,000 บาท จํานวน
148 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 37.00 และ 5,001 - 10,000
บาท จํ า นวน 51 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 12.75 น้ อยสุด
มากกว่า 10,000 บาท จํานวน 33 คน คิดเป็ น ร้ อยละ
8.25 และมี ค วามถี ในการซื nอ 4-6 ครังn ต่อสัปดาห์
มากสุ ด จํ า นวน 102 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 25.50
รองลงมา 1 ครังn ต่อสัปดาห์ จํานวน 77 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 19.25 และ 2 ครังn ต่อเดือน จํานวน 75 คน คิด
เป็ น ร้ อยละ 18.75 น้ อยสุด ทุกวัน จํานวน 23 คน คิด
เป็ น ร้ อยละ 5.75
สํ า หรั บ บุค คลที มี อิ ท ธิ พ ลในการตัด สิ น ใจซื อn
มากสุด คื อ ตนเอง จํ านวน 244 คน คิด เป็ น ร้ อยละ
61.00 รองลงมา คู่รัก จํานวน 86 คน คิดเป็ น ร้ อยละ
21.50 และ พ่อแม่ จํานวน 26 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 6.50
สํ า หรั บ ช่ ว งเวลาในการซื อn มากสุด คื อ ไม่ แ น่ น อน
จํานวน 110 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 27.50 รองลงมา วัน
เสาร์ -วันอาทิตย์ ช่วงเช้ า จํานวน 75 คน คิดเป็ น ร้ อยละ
18.75 และ วันเสาร์ -วันอาทิตย์ ช่วงบ่าย จํานวน 67 คน
คิดเป็ น ร้ อยละ 16.75 โดยมีเหตุผลทีเลือกซื nอ มากสุด
ความหลากหลายของสิน ค้ า ในห้ า งหรื อ ร้ านค้ า นันn ๆ
จํ า นวน 192 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 48.00 รองลงมา
สะดวกต่อการเดินทาง จํานวน 102 คน คิดเป็ น ร้ อยละ
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25.50 และ โปรโมชันของร้ านค้ าหรื อห้ างนันn ๆ จํานวน
75 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 18.75 น้ อยสุด คนไม่เยอะเดิน
เลือกซื nอสินค้ าได้ สบาย จํานวน 31 คน คิดเป็ น ร้ อยละ
7.75 โดยมีลกั ษณะในการซื nอสินค้ า โดยส่วนใหญ่จะซื nอ
จํานวน 163 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 40.75 รองลงมา ซือn
เป็ นบางครั งn จํ านวน 122 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 30.50
และซื nอทุกครั งn จํานวน 99 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 24.75
น้ อยสุด ส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ ซื อn จํานวน 16 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 4.00 ตามลําดับ
ส่วนที 3 ความคิดเห็นต่อปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในการตัดสินใจซื nอสินค้ า
แสดงผลการศึ ก ษาปั จจั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดในการตั ด สิ น ใจซื อn สิ น ค้ า ได้ แก่ ด้ าน
ผลิต ภัณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นช่ อ งทางการจัด จํ า หน่า ย
ด้ า นการส่ง เสริ ม ทางการตลาด ด้ า นบุคคล ด้ า นการ
สร้ างและนําเสนอทางกายภาพ และด้ านกระบวนการ
มีผลการศึกษาดังนี n ผลการศึกษา ปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดการตัดสินใจซื nอสินค้ า ในภาพรวม พบว่า
ให้ ความสํ า คั ญ ในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี ย 4.01 ค่ า
เบียงเบนมาตรฐาน 0.41 ในรายด้ าน มีความสําคัญใน
ระดับมาก ทังn 7 ด้ าน โดยสูงสุด คือ ด้ า นผลิต ภัณ ฑ์
รองลงมา ด้ านราคา ด้ านกระบวนการ ด้ านการส่งเสริ ม
ทางการตลาด ด้ านบุคคล ด้ านการสร้ างและนําเสนอ
ทางกายภาพ และ ด้ านช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ย
ตามลําดับ
ส่วนที 4 ความคิดเห็นต่อปั จจัยภายนอกทีมีผล
ต่อการตัดสินใจซื nอสินค้ า
ผลการศึกษา ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที
มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื nอสินค้ า ด้ านผลิตภัณฑ์ใน
ภาพรวม พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก มีค่าเฉลีย
4.18 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.58 ในรายด้ าน พบว่า มี
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ความสํ า คัญ ในระดับ มากที สุด จํ า นวน 2 ด้ า น โดย
สู ง สุ ด ในด้ านมี สิ น ค้ าหลากหลายประเภททีต้ องการ
มีค่าเฉลีย 4.39 รองลงมา การจัดเรี ยงสินค้ าแยกเป็ น
หมวดหมู่ ( x = 4.21) และมีความสําคัญในระดับ
มาก จํานวน 2 ด้ าน ได้ แก่ มีสินค้ าหลากหลายแบรนด์/
ยีห้ อ ( x = 4.08) และมี สิ น ค้ าหลากหลายขนาด
( x = 4.03)
ผลการศึกษา ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อn สิ น ค้ า ด้ านราคาใน
ภาพรวม พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก มีค่าเฉลีย
4.14 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.63 ในรายด้ าน พบว่า มี
ความสํ า คัญ ในระดับ มากที สุด จํ า นวน 1 ด้ าน คื อ
คุณภาพสินค้ าเหมาะสมกับราคา มีค่าเฉลีย 4.38 และ
มีความสําคัญในระดับมาก จํานวน 2 ด้ าน ได้ แก่ สินค้ า
ของราคาตํากว่าร้ านค้ าทัวไป ( x = 4.08) และสินค้ า
ทุก ชนิ ด มี ป้ ายบอกราคาไว้ ชัด เจน ( x = 3.98)
ตามลําดับ
ผลการศึกษา ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื nอสินค้ า ด้ านช่องทางการจัด
จํ า หน่า ย ในภาพรวม พบว่า มีค วามสํา คัญในระดับ
มาก มีค่าเฉลีย 3.82 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.64 ใน
รายด้ าน พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก ทังn 5 ด้ าน
โดยสูงสุดในด้ านการจัดวางตําแหน่งของเป็ นสัดส่วน
แผนกได้ เหมาะสม มีคา่ เฉลีย 4.11 รองลงมา ทําเลทีตังn
สะดวกต่อการมาใช้ บริ การ ( x = 4.09) เวลาเปิ ดปิ ด
มีความเหมาะสม ( x = 3.68) รู ปแบบการจัดเรี ยง
สินค้ าสวยงาม ( x = 3.63) และการเลือกหาสินค้ าใน
แต่ละแผนกได้ ง่าย ( x = 3.57) ตามลําดับ

ผลการศึกษา ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื nอสินค้ า ด้ านการส่งเสริ มทาง
การตลาด ในภาพรวม พบว่า มีความสําคัญในระดับ
มาก มีค่าเฉลีย 3.99 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.53 ใน
รายด้ าน พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก ทังn 4 ด้ าน
โดยสูงสุดในด้ านมีการลดราคาสินค้ าในเทศกาลต่าง ๆ
มีคา่ เฉลีย 4.10 รองลงมา มีการแจกสินค้ าพิเศษสินค้ า
ตัวอย่าง ( x = 3.97) มีการประชาสัมพันธ์ทางสือต่าง ๆ
( x = 3.94) และมีการสะสมคูปองเพือแลกของรางวัล
( x = 3.93) ตามลําดับ
ผลการศึกษา ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อn สิ น ค้ า ด้ านบุ ค คล ใน
ภาพรวม พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก มีค่าเฉลีย
3.97 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.43 ในรายด้ าน พบว่า มี
ความสําคัญในระดับมาก ทังn 4 ด้ าน โดยสูงสุดในด้ าน
พนั ก งานมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ นในการให้ บริ ก าร มี
ค่า เฉลีย 4.14 รองลงมา พนัก งานให้ คํ า แนะนํา และ
คํ า ปรึ ก ษาในการเลื อ กซื อn สิ น ค้ า ( x =

3.97),

พนักงานมีความสุภาพอ่อนน้ อม ( x = 3.93) และ
พนักงานมีมนุษย์สมั พันธ์ และความเป็ นกันเอง ( x =
3.82) ตามลําดับ
ผลการศึกษา ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที
มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซือn สินค้ า ด้ านการสร้ างและ
นําเสนอทางกายภาพ ในภาพรวม พบว่า มีความสําคัญ
ในระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.90 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
0.50 ในรายด้ าน พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก ทังn
4 ด้ าน โดยสู ง สุ ด ในด้ านมี ที จอดรถสะดวกและ
ปลอดภัย มีค่าเฉลีย 4.05 รองลงมา ความมีชือเสียง
ของร้ านค้ า ( x = 4.01) ความสะอาดภายในร้ านค้ า
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เป็ นทีพอใจ ( x = 3.83) และอากาศภายในร้ านค้ า
เป็ นทีพอใจ เช่นไม่อับไม่มีกลินเหม็น เป็ นต้ น ( x =
3.74) ตามลําดับ
ผลการศึกษา ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื nอสินค้ า ด้ านกระบวนการ ใน
ภาพรวม พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก มีค่าเฉลีย
4.10 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.70 ในรายด้ าน พบว่า มี
ความสําคัญในระดับมากทีสุด 1 ด้ าน คือ ความสะดวก
รวดเร็ ว ในการให้ บริ ก าร มี ค่ า เฉลี ย 4.36 และให้
ความสําคัญในระดับมาก จํ านวน 2 ด้ าน ได้ แก่ การ
ให้ บริ การเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ วและถูกต้ อง ( x =
4.07) และ จํานวนพนักงานมีเพียงพอต่อการให้ บริ การ(

x = 3.87) ตามลําดับ
ส่วนที 5 ความคิดเห็นต่อปั จจัยภายนอกทีมีผล
ในการตัดสินใจซื nอสินค้ า
ผลการศึ ก ษา ปั จจั ย ภายนอกที มี ผ ลในการ
ตัดสินใจซื nอสินค้ า ในภาพรวม พบว่า ให้ ความสําคัญใน
ระดับมาก มีคา่ เฉลีย 3.51 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.59
ในรายด้ าน มีความสําคัญในระดับมาก ด้ านเศรษฐกิจ
และให้ ความสํา คั ญ ในระดับปานกลาง ด้ านสังคม
ผลการศึกษา ปั จจัยภายนอกทีมีผลในการตัดสินใจซื nอ
สินค้ า ด้ านเศรษฐกิจ ในภาพรวม พบว่า มีความสําคัญ
ในระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.62 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
0.70 ในรายด้ าน พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก ทังn
3 ด้ า น โดยสูง สุด สภาวะเศรษฐกิ จ ที สอดคล้ อ งกับ
พฤติกรรมการใช้ จ่าย มีค่าเฉลีย 3.81 รองลงมา สภาพ
คล่องในการใช้ เงินภายในครัวเรื อน ( x = 3.58) และ
ภาวการณ์ ทํ างานของประชาชน ( x = 3.48) ผล
การศึก ษา ปั จ จัย ภายนอกที มี ผ ลในการตัด สิน ใจซื อn
สินค้ า ด้ านสังคม ในภาพรวม พบว่า มีความสําคัญใน
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ระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย 3.39 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
0.77 ในรายด้ าน พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก 1
ด้ าน คือ ความนิยมและชือเสียงของร้ านค้ า มีค่าเฉลีย
3.46 และให้ ความสําคัญในระดับปานกลาง จํานวน 2
ด้ าน ได้ แก่ ความสะดวกต่อการเดินทาง ( x = 3.38)
และความเป็ นศูนย์ กลางความเจริ ญ ( x = 3.34)
ตามลํ า ดับ ผลการศึ ก ษา การตัด สิน ใจซื อn สิน ค้ า ใน
ภาพรวม พบว่า มีการตัดสินใจในระดับมาก มีค่าเฉลีย
4.10 ค่า เบียงเบนมาตรฐาน 0.45 ในรายด้ า นมีก าร
ตัดสินใจในระดับมากทีสุด จํานวน 2 ด้ าน โดยสูงสุดใน
ด้ านตัดสินใจไปซือn สินค้ าด้ วยตนเอง มีค่าเฉลีย 4.29
รองลงมา ค้ นหาข้ อมู ล ของร้ านค้ าก่อนตัดสินใจซื nอ
( x = 4.22) และมีการตัดสินใจซือn ในระดับมาก
จํานวน 3 ด้ าน ได้ แก่ เปรี ยบเทียบร้ านค้ าก่อนตัดสินใจ
ซื nอ ( x = 4.11), กลับไปซื nอในครังn ต่อไป ( x = 4.06)
และ แนะนําและบอกต่อให้ คนรู้ จักไปซื nอสินค้ า ( x =
3.82) ตามลําดับ

สรุ ปผล อภิปรายผล
สรุ ป ผลการทดสอบ ยอมรั บ H1 หรื อ ปั จจั ย
ลัก ษณะส่ว นบุค คล ด้ า นอายุ ที ต่า งกัน มี ผ ลต่อ การ
ตั ด สิ น ใจของสิ น ค้ าในร้ านสะดวกซื อn แบบดั งn เดิ ม
แตกต่า งกัน ระดับ นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที 0.05 โดยมี
ค่ า เ ฉ ลี ย ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กัน จํ า นวน 4 คู่ ที ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ได้ แก่
1) กลุ่ ม ผู้ บริ โภคอายุ น้ อยกว่ า 20 ปี จะมี
ค่าเฉลียการตัดสินใจของสินค้ าในร้ านสะดวกซื nอแบบ
ดังเดิ
n ม ตํากว่า กลุม่ ผู้บริ โภคอายุ 20-30 ปี อายุ 31-40
ปี และอายุ 41-50 ปี
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2) กลุ่มผู้บริ โภคอายุ 20 - 30 ปี จะมีค่าเฉลีย
การตัดสินใจของสินค้ าในร้ านสะดวกซื nอแบบดังเดิ
n ม ตํา
กว่า กลุม่ ผู้บริ โภคอายุ 31-40 ปี และอายุ 41-50 ปี
3) กลุ่มผู้บริ โภคอายุ 31 - 40 ปี มีค่าเฉลียการ
ตัดสินใจของสินค้ าในร้ านสะดวกซื nอแบบดังเดิ
n ม สูงกว่า
กลุม่ ผู้บริ โภคอายุ 50 ปี ขึ nนไป
4) กลุ่มผู้บริ โภคอายุ 41 - 50 ปี มีค่าเฉลียการ
ตัดสินใจของสินค้ าในร้ านสะดวกซื nอแบบดังเดิ
n มสูงกว่า
กลุม่ ผู้บริ โภคอายุ 50 ปี ขึ nนไป
การอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื nอสินค้ า พบว่า
ส่วนใหญ่ซื nอทีห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ (เช่น Lotus /
Big C) รองลงมา ร้ านสะดวกซือn (เช่น 7-11/Family
mart) และ ร้ านขายของชํา/ร้ านค้ าโชห่วย มีความถีใน
การซื nอ 4-6 ครังn ต่อสัปดาห์ มากสุด รองลงมา 1 ครังn
ต่อสัปดาห์ บุคคลทีมีอิทธิ พลในการตัดสินใจซื nอ มาก
สุด ตนเอง ส่วนใหญ่ มีช่วงเวลาในการซื nอทีไม่แน่นอน
รองลงมา วันเสาร์ -วันอาทิตย์ ช่วงเช้ า มีเหตุผลทีเลือก
ซื อn มากสุด ความหลากหลายของสิ น ค้ า ในห้ า งหรื อ
ร้ านค้ านันn ๆ รองลงมา สะดวกต่อการเดินทาง โดยส่วน
ใหญ่จะซื nอ รองลงมา ซื nอเป็ นบางครังn
2. ผลก า ร ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ส่ ว น ป ร ะ สม ท า ง
การตลาดมี ความสํา คัญ ในการตัด สิน ใจซือn สิน ค้ า ใน
ระดับ มาก โดยสูง สุด คื อ ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ รองลงมา
ด้ า นราคา ด้ านกระบวนการ ด้ า นการส่ ง เสริ ม ทาง
การตลาด ด้ านบุคคล ด้ านการสร้ างและนําเสนอทาง
กายภาพ และ ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ตามลําดับ
สอดคล้ องกับแนวคิดของ Payne Adrian (1933) ที
กล่ า วว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดของธุ ร กิ จ การ
ให้ บริ การ เป็ นปั จจั ย ที ต้ องพิ จ ารณาเพื อกํ า หนด

ตํ า แหน่ ง ของการบริ ก ารและกํ า หนดส่ว นตลาดของ
ธุรกิจบริ การ ส่วนประกอบ แต่ละส่วนของส่วนประสม
การตลาดจะมี ผ ลกระทบซึ งกั น และกั น และต้ อง
สอดคล้ อ งกัน เพื อให้ การดํ า เนิ น งานด้ า นการตลาด
ประสบความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ และให้ มีความ
สอดคล้ องกั บ พฤติ ก รรมและการตั ด สิ น ใจซื อn ของ
ผู้บ ริ โ ภค โดยผลการศึกษา พบว่า ด้ านผลิต ภัณฑ์ มี
สูง สุด ในด้ า นมี สิน ค้ า หลากหลายประเภทที ต้ อ งการ
ด้ านราคาสูงสุดด้ านคุณภาพสินค้ าเหมาะสมกับราคา
ด้ านช่องทางการจัดจํ าหน่ายสูงสุดในด้ านการจัดวาง
ตําแหน่งของเป็ นสัดส่วนแผนกได้ เหมาะสม ด้ านการ
ส่งเสริ มทางการตลาดสูงสุดในด้ านมีการลดราคาสินค้ า
ในเท ศกาลต่างๆ ด้ านบุคคลสูงสุดในด้ านพนักงานมี
ความกระตือรื อร้ นในการให้ บริ การ ด้ านการสร้ างและ
นําเสนอทางกายภาพสูงสุดในด้ านมีทีจอดรถสะดวก
และปลอดภัย และด้ านกระบวนการสูงสุดในด้ านความ
สะดวกรวดเร็ วในการให้ บริ การ
3. ผลการศึกษาปั จจัยภายนอกทีมี ผลในการ
ตัดสินใจซือn สินค้ าในระดับมาก โดยมีความสําคัญใน
ระดับมาก ด้ านเศรษฐกิจและให้ ความสําคัญในระดับ
ปานกลาง ด้ านสัง คม โดยผลการศึก ษา พบว่า ด้ า น
เศรษฐกิ จ มี ค วามสํ า คัญ สูง สุด สภาวะเศรษฐกิ จ ที
สอดคล้ องกั บ พฤติ ก รรมการใช้ จ่ า ย ด้ านสัง คม มี
ความสํ า คัญ สูง สุด ด้ า นความนิ ย มและชื อเสี ย งของ
ร้ านค้ า สอดคล้ องกับแนวคิดของ William J. Stanton,
Michael J.Etzel and other (2001) ทีอธิบายถึงตัว
แบบพฤติ ก รรมการซื อn ของผู้บ ริ โ ภค โดยปั จ จัย ด้ า น
สังคมและกลุม่ สังคม ประกอบด้ วยวัฒนธรรม ชันของ
n
สังคม กลุ่มอ้ างอิง ครอบครัว และสมาชิกในครอบครัว
เป็ นต้ น สิ งต่ า ง ๆ เหล่ า นี มn ี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงต่ อ การ
ตัดสินใจซื nอ และการก่อนให้ เกิดลักษณะทางจิตวิทยา
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ของผู้ ซื อn ด้ วย นอกจากนี ยn ั ง พบว่ า ผู้ บริ โ ภคมี ก าร
ตัดสินใจในระดับมาก โดยสูงสุดในด้ านตัดสินใจไปซื nอ
สินค้ าด้ วยตนเอง รองลงมา ค้ นหาข้ อ มูล ของร้ านค้ า
ก่อ นตัด สิน ใจซื อn และมี ก ารตัด สิน ใจซื อn ในระดับ มาก
ได้ แก่ เปรี ยบเทียบร้ านค้ าก่อนตัดสินใจซื nอ,กลับไปซื nอ
ในครังn ต่อไป และ แนะนําและบอกต่อให้ คนรู้ จักไปซื nอ
สินค้ า ตามลําดับ
4. ผลการทดสอบเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
พบว่า ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้ านเพศ อายุ อาชีพ
สถานภาพ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจของสิ น ค้ าในร้ าน
สะดวกซื nอแบบดังเดิ
n ม แตกต่างกัน
ผลการศึกษาข้ างต้ นสอดคล้ อ งกับแนวคิ ด
พฤติกรรมของผู้ซื nอหรื อผู้บริ โภคของ เสรี วงษ์ มณฑา
(2542, หน้ า 32-37) ทีกล่าวว่า ปั จจัยส่วนบุคคลที
แตกต่างกันส่งเป็ นสิงสําคัญทีส่งผลให้ พฤติกรรมการ
บริ โภคแตกต่างกันไป ไม่วา่ จะเป็ นสถานภาพทางสังคม
สิ งแวดล้ อ มและเศรษฐกิ จ เป็ นต้ น ซึ งจะส่ ง ผลต่ อ
พฤติ ก รรมการตัด สิน ใจของผู้ซื อn ที ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของคนทางด้ านต่ า ง ๆ โดยผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มผู้บริ โภคเพศหญิ งจะมีค่าเฉลีย
การตัดสินใจซื nอสูงกว่าผู้บริ โภคเพศชาย ด้ านอายุ กลุม่
ผู้บริ โภคอายุน้อยกว่า 20 ปี มีคา่ เฉลียการตัดสินใจของ
สิ น ค้ าในร้ านสะดวกซื อn แบบดั งn เดิ ม ตํ ากว่ า กลุ่ ม
ผู้บริ โภคอายุ 20 – 30 ปี อายุ 31 – 40 ปี และอายุ 41 –
50 ปี กลุ่มผู้บริ โภคอายุ 20 - 30 ปี จะมีค่าเฉลียการ
ตัดสินใจของสินค้ าในร้ านสะดวกซื nอแบบดังเดิ
n ม ตํากว่า
กลุม่ ผู้บริ โภคอายุ อายุ 31 – 40 ปี และ อายุ 41 – 50 ปี
และ กลุม่ ผู้บริ โภคอายุ 31 - 40 ปี และอายุ 41 - 50 ปี
มีคา่ เฉลียการตัดสินใจของสินค้ าในร้ านสะดวกซื nอแบบ
ดังn เดิม สูงกว่า กลุ่มผู้บริ โภคอายุ 50 ปี ขึนn ไป ด้ า น
อาชีพ พบว่า กลุม่ ผู้บริ โภคทีเป็ นนักเรี ยนและนักศึกษา
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จะมีค่าเฉลียการตัดสินใจของสินค้ าในร้ านสะดวกซือn
แบบดังn เดิ ม ตํ ากว่ า กลุ่ม ผู้บ ริ โ ภคที เป็ นข้ า ราชการ/
พนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ,ประกอบธุ ร กิ จ ส่ว นตัว /ค้ า ขาย
และพ่ อ บ้ าน/แม่ บ้ า น/เกษี ย ณอายุ ด้ า นสถานภาพ
พบว่า กลุ่มผู้บริ โภคสถานภาพโสด จะมีค่าเฉลียการ
ตัดสินใจของสินค้ าในร้ านสะดวกซื nอแบบดังเดิ
n ม ตํากว่า
กลุม่ ผู้บริ โภคทีสถานภาพสมรส
5. ผลก า ร ท ด สอ บ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ พ บ ว่ า
พฤติกรรมการซื nอสินค้ า ได้ แก่ สถานทีในการเลือกซือn
ค่าใช้ จ่ายในการซื nอ ความถีในการซื nอ บุคคลทีมีอิทธิพล
ในการตัดสินใจซื nอ ช่วงเวลาในการซื nอ เหตุผลทีเลือกซื nอ
และ ลักษณะการเลือกซื nอสินค้ า มีความสัมพันธ์ กบั การ
ตัด สิน ใจของสินค้ า ในร้ านสะดวกซื อn แบบดังn เดิ ม ผล
กา รศึ ก ษ าสอด ค ล้ อ งกั บ แนวคิด ของ ครรชิต พล
ยศพรไพบู ล ย์ (2546) ที กล่ า วว่ า การวิ เ คราะห์
พฤติกรรมผู้บริ โภคเป็ นการค้ นหาเกียวกับความต้ องการ
และพฤติกรรมการซื nอของผู้บริ โภค คําตอบทีได้ ช่วยให้
นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ การตลาดทีสามารถ
สนองความพึง พอใจของผู้บ ริ โ ภคได้ อ ย่า งเหมาะสม
โดยผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการซื nอสินค้ า ด้ าน
ค่าใช้ จ่ายในการซื nอ มีความสัมพันธ์ สูงสุด การตัดสินใจ
ของสิ น ค้ าในร้ านสะดวกซื อn แบบดังn เดิ ม รองลงมา
ความถีในการซื nอ ช่วงเวลาในการซื nอ ลักษณะการเลือก
ซื nอสินค้ า บุคคลทีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื nอ สถานที
ในการเลือกซื nอ และ เหตุผลทีเลือกซื nอตามลําดับ
6. ผลการทดสอบความสัม พัน ธ์ ปั จ จั ย ส่ว น
ประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา
ด้ า นช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ย ด้ า นการส่ง เสริ ม ทาง
การตลาด ด้ านบุคคล ด้ านการสร้ างและนําเสนอทาง
กายภาพ และด้ านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ กบั การ
ตั ด สิ น ใจของสิ น ค้ าในร้ านสะดวกซื nอแบบดังเดิ
n ม
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โดยด้ านผลิต ภัณ ฑ์ มี ค วามสัม พัน ธ์ สูงสุด รองลงมา
ด้ านการส่งเสริ มทางการตลาด ด้ านราคา ด้ านบุคคล
ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ นํ า เ ส น อ ท า ง ก า ย ภ า พ
ด้ า นกระบวนการ และด้ า นช่ อ งทางการจัด จํ า หน่า ย
ตามลําดับ ผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้ องกับแนวคิด
พฤติกรรมผู้บริ โภคกับกลยุทธ์ การตลาด ของ อดุ ล ย์
จาตุรงคกุล (2543, หน้ า 13-14) ที กล่ า วว่ า ส่ ว น
ประสมทางการตลาด นันn เป็ นกลยุทธ์ การตลาดทีทํ า
การคัดเลือกตลาดเป้าหมายการตังn วัตถุประสงค์และ
พัฒนาส่วนประสมทางการตลาด เพือตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าเป้าหมาย หรื อเป็ นกุญแจทีจะนําไปสู่
ความสําเร็ จก็คือต้ องทําความเข้ าใจพฤติกรรมผู้บริ โภค
และปั จจัยภายนอกมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจของ
สิ น ค้ าในร้ านสะดวกซื อn แบบดังn เดิ ม สอดคล้ อ งกั บ
แนวคิดของ Stanton & Futrell (1987) ทีศึกษาปั จจัย
สํา คัญ ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื อn ของผู้บ ริ โ ภค
พบว่ า ลั ก ษณะของผู้ ซื อn ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากปั จจั ย
ภายนอก ด้ านสังคม เศรษฐกิจและสิงแวดล้ อม ซึงผล
การศึกษาในครั งn นี n พบว่า ด้ านสังคมมี ความสัมพัน ธ์
การตัดสิน ใจของสินค้ า ในร้ านสะดวกซือn แบบดังn เดิ ม
สูงสุด รองลงมา ด้ านเศรษฐกิจ ตามลําดับ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั.วไป
1. จากผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ กับการ
ตัดสินใจของสินค้ าในร้ านสะดวกซื nอแบบดังเดิ
n ม สูงสุด
ดังนันผู
n ้ ประกอบการควรให้ ความสําคัญกับการเสนอ
สินค้ าให้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ าให้ มากทีสุด
ร้ านสะดวกซื nอแบบดังเดิ
n ม จะต้ องเข้ าใจถึงพฤติกรรม
และความต้ องการซื nอของลูกค้ าทีมาใช้ บริ การ

2. จากผลการศึ ก ษา พบว่า ปั จ จัย ภายนอก
ด้ า นเศรษฐกิ จ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การตัด สิ น ใจของ
สิ น ค้ าในร้ านสะดวกซื อn แบบดั งn เดิ ม สู ง สุ ด ดั ง นั นn
ผู้ประกอบการควรให้ ความสําคัญกับกิจกรรมส่งเสริ ม
การขายเพื อกระตุ้ นความสนใจและจู ง ใจให้ เกิ ด
พฤติก รรมการซื อn ร้ านค้ า ควรมีก ารจัดโปรโมชันบ้ า ง
ตามโอกาสทีเหมาะสมเพือเป็ นการดึงดูดลูกค้ าให้ เข้ า
มาใช้ บ ริ ก าร หรื อ อาจสมนาคุณ สิ น ค้ า บางอย่า งที มี
ต้ น ทุน ไม่ สูง นัก หรื อ อาจเป็ นสิ น ค้ า ที ขายยากไปกั บ
สิน ค้ า ที มี กํ า ไรมาก เพื อสร้ างความประทับ ใจให้ กับ
ลูกค้ า ก็ เป็ นการเรี ยกลูกค้ าในช่วงทีสถานการณ์ ทาง
เศรษฐกิจชะลอตัว
3. จากการศึก ษา พบว่า ปั จ จัย ลักษณะส่ว น
บุค คล ด้ านเพศ อายุ อาชี พ สถานภาพ มีผ ลต่อการ
ตั ด สิ น ใจของสิ น ค้ าในร้ านสะดวกซื อn แบบดั งn เดิ ม
แตกต่างกัน ดังนันผู
n ้ ประกอบการควรให้ ความสําคัญกับ
การให้ บ ริ การที เป็ นมิต รหรื อเป็ นกันเองกับลูกค้ าเพื อ
สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า เจ้ าของร้ านควรมีการ
แนะนํา สินค้ า เนื องจากมี ลูกค้ า จํ า นวนมากเลือ กซื อn
สิ น ค้ าตามคํ า แนะนํ า ดัง นันn การแนะนํ า สิ น ค้ าที มี
คุณภาพดีให้ กบั ลูกค้ าจะทําให้ ได้ รับความไว้ วางใจจาก
ลูกค้ า และเป็ นจุดเริ มต้ นทีดีของการสร้ างลูกค้ าประจํา
4. จากการศึก ษาครั งn นี n ผู้วิจัย มี ข้ อ เสนอแนะ
เพิ มเติ ม ในด้ า นช่ อ งทางการจัด จํ า หน่า ยภายในร้ าน
สะดวกซื nอแบบดังเดิ
n ม ควรมีการจัดแผนผังร้ านซึงจะ
ครอบคลุมพื nนทีภายในร้ านทังหมด
n
การวางผังสินค้ าใน
ร้ านให้ เหมาะสมเพือให้ ลกู ค้ าเดินไปยังจุดทีเราต้ องการ
จะให้ เข้ าไปหรื อให้ ลกู ค้ าสามารถเดินดูสินค้ าได้ อย่าง
ทัวถึ ง ตลอดจนควรมี ก ารออกแบบและการตกแต่ ง
ภายในร้ านเป็ นเทคนิคสําคัญทีควรมีการจัดตกแต่งร้ าน
ให้ ส วยงามน่ า เข้ า ควรมี ก ารติ ด ป้ ายประดับ ต่ า ง ๆ
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เพือให้ ร้านค้ ามีสีสนั และบรรยากาศทีดี สอดคล้ องกับ
รสนิยมของกลุม่ เป้าหมาย ทังยั
n งเป็ นการโฆษณาสินค้ า
ไปในตัว เช่น การจัดตกแต่งร้ านตามเทศกาลต่าง ๆ เช่น
ปี ใหม่ สงกรานต์ ตรุ ษ จี น เป็ นต้ น ทังn นี เn พื อเป็ นการ
ดึงดูดลูกค้ าให้ เข้ ามาใช้ บริ การและลูกค้ าจะได้ ทราบว่า
ร้ านค้ ามีสนิ ค้ าตามเทศกาลนันn ๆ
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครัง\ ต่ อไป
1. การศึกษาครังn ต่อไปควรศึกษาปั จจัยทีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของสินค้ าในร้ านสะดวกซื nอ
แบบดังn เดิ ม จํ า แนกตามประเภทกลุ่ม ลูก ค้ า เพื อผล
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การศึกษาจะทําให้ ทราบพฤติกรรมและสาเหตุต่าง ๆ ที
ลูกค้ ามาเลือกซือn ของทีร้ านของตนเพราะเหตุใด และ
พฤติ ก รรมในการเลื อ กซื อn ของลูก ค้ า แต่ ล ะกลุ่ม เป็ น
อย่างไร จะช่วยให้ ร้านค้ าสามารถจับประเด็นและนําไป
ปรับปรุงร้ านของตนได้ ดีขึ nน
2. การศึกษาครังn ต่อไปควรศึกษาทัศนคติและ
ความพึ ง พอใจในการใช้ บริ ก ารร้ านสะดวกซื อn แบบ
ดังn เดิ ม เพื อผลการศึ ก ษาจะเป็ นประโยชน์ ใ นการ
ปรั บ ปรุ ง และวางแผนกิ จ กรรมทางการตลาดให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ซื nอ
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