บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา
และการอภิปรายผลการวิจัย ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ดังนี้
1. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
2. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจค้าปลีก
3. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
4. ปัจจัยทางการตลาดค้าปลีก
5. ประเภทธุรกิจค้าปลีก
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
การดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จในยุคที่ต้องแข่งขันเช่นในปัจจุบัน
ผู้วางแผนการตลาดจําเป็นต้องศึกษา
ค้นคว้าหาความต้องการของลูกค้าเป้าหมายและพยายามตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจ
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคทําได้โดยการศึกษาวิจัยถึงทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคต่างๆ มีดังนี้
พฤติกรรมผู้บริโภค มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้
Schiffman and Kanuk ได้ให้ความหมายของคําว่า “พฤติกรรมผู้บริโภค” ว่าหมายถึง
พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผล และการใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์และบริการ
โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ได้ให้ความหมายของคําว่า “พฤติกรรมผู้บริโภค”
ว่าหมายถึงกระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อทําการประเมินผล การจัดหา
การใช้ และการใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการขั้นสุดท้าย
หรืออาจหมายถึงผู้ที่มีความต้องการซื้อสินค้าไปใช้เพื่อส่วนตัว
ลูกค้า หมายถึง
บุคคลที่ซื้อสินค้าหรือคาดว่าจะซื้อสินค้าของธุรกิจประกอบด้วยผู้บริโภคและผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม
สามารถอธิบายลูกค้าได้ใน 2 ลักษณะดังนี้
1. ลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปใช้ส่วนตัว
เป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการเพื่อใช้ส่วนตัวหรือในครอบครัวซึ่งหมายถึงผู้บริโภคหรือผู้บริโภคคนสุดท้าย

12

2. ลูกค้าที่เป็นองค์การ ประกอบด้วยธุรกิจที่หวังกําไรและไม่หวังกําไร
ส่วนราชการและสถาบันซึ่งต้องซื้อผลิตภัณฑ์ ลูกค้าที่เป็นองค์การถือว่าเป็นผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม
ผู้ซื้อรายบุคคล หมายถึงบทบาทของผู้ซื้อแต่ละราย ซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลจากบุคคลอื่น
แต่อย่างไรก็ตามในหลายกรณีกลุ่มบุคคลจะมีความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจซื้อ
บทบาทพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึงบทบาทของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อซึ่งมี 5
บทบาทได้แก่
1. ผู้ริเริ่ม
บุคคลที่รับรู้ถึงความจําเป็นหรือความต้องการริ่เริ่มซื้อและเสนอความคิดเกี่ยวกับความต้องการผลิตภัณ
ฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง
2. ผู้มีอิทธิพล
บุคคลที่ใช้คําพูดหรือกระทําทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ การซื้อ
และ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
3. ผู้ตัดสินใจ บุคคลผู้ตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ ซื้ออะไร
ซือ้ อย่างไร หรือซื้อที่ไหน
4. ผูซ้ ื้อ บุคคลที่ซื้อสินค้าจริง
5. ผู้ใช้ บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริโภค การใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะช่วยอธิบายให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้บริโภคเป็นอย่าง
ดี (พิบูล ทีปะปาล, 2543) กล่าวว่า
ความรู้เกี่ยวกับแรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งต่อความสําเร็จในการดําเนินง
านการตลาด ต้องวิเคราะห์ถึงความต้องการ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างถ่องแท้
เพื่อนําข้อมูลต่างๆ มากําหนดช่องทางการจัดจําหน่าย การโฆษณา การกําหนดราคา
และเครื่องมือทางการตลาดอย่างอื่นให้สอดคล้องกับตลาดที่เราเลือกสรรไว้
ฮาโรลด์ เจ เลวิท กล่าวว่าก่อนที่มนุษย์จะแสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดออกมา
มักจะมีมูลเหตุที่จะทําให้เกิดพฤติกรรมเสียก่อน ซึ่งมูลเหตุดังกล่าวอาจะเรียกว่า
“กระบวนการของพฤติกรรม” และกระบวนการของพฤติกรรมมนุษย์มีลักษณะคล้ายกัน 3 ประการดังนี้
(Leavitt, 1964 อ้างถึงใน พิบูล ทีประปาล, 2534)
1. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสาเหตุทําให้เกิด ซึ่งหมายความว่า
การที่คนเราจะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมานั้นจะต้องมีสาเหตุทําให้เกิดและสิ่งซึ่งเป็นสาเ
หตุก็คือ ความต้องการที่เกิดขึ้นในตัวคนนั่นเอง
2. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้น
นั่นคือเมื่อคนเรามีความต้องการเกิดขึ้นแล้ว
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คนเราก็ปรารถนาที่จะบรรลุถึงความต้องการนั้นจนกลายเป็นแรงกระตุ้น
หรือจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้น
3. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่เป้าหมาย ซึ่งหมายความว่า
การที่คนเราแสดงพฤติกรรมอะไรออกมานั้น
มิได้กระทําไปอย่างเลื่อนลอยโดยปราศจากจุดมุ่งหมายหรือไร้ทิศทาง
ตรงกันข้ามกลับมุ่งไปสู่เป้าหมายที่แน่นอนเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จแห่งความต้องการของตน

ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่มีต่อธุรกิจค้าปลีก
Makens,
A.M.,
James
C.
&
Roe,
G.
R.
(1979)
ได้อธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าไว้ว่า
จะขึ้นกับระบบเศรษฐกิจซึ่งจะมีผลต่ออํานาจซื้อของผู้บริโภคแต่ละคนดังนี้
1. การที่ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุดนั้น ผู้บริโภคจะทําการซื้อสินค้าตามที่ตนวางแผนไว้ 3
ประการด้วยกันคือ
1.1 ผู้บริโภคจะเลือกสินค้าที่มีราคาสูง
ถ้ามีให้เลือกหลายยี่ห้อเนื่องจากผู้บริโภคจะมีความเชื่อว่า สินค้าที่ราคาสูงเป็นสินค้าคุณภาพดี
1.2 ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้ามักจะต้องทําการต่อรองสินค้าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเสมอ
1.3 ผู้บริโภคที่มรี ายได้สูงจะมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้ามูลค่าสูงตามไปด้วย
แต่ทั้งนี้ผู้บริโภคก็จะต้องไตร่ตรองให้ดีถึงสินค้าที่จะทําการซื้อใน 2 สถานการณ์คือ
1.3.1 ผู้บริโภคทําการไตร่ตรองอย่างละเอียดในการซื้อสินค้าจะซื้อสินค้าที่ตรงกับคว
ามต้องการ หรือซื้อสินค้าที่มีความจําเป็นต้องใช้ หรือซื้อสินค้าที่ใช้อยู่เป็นประจําอยู่แล้ว
เจ้าของธุรกิจค้าปลีกจึงนํากลยุทธ์การโฆษณาสินค้าที่จัดรายการในสื่อหนังสือพิมพ์หรือแผ่นพับต่างๆ
เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทําการวางแผนซื้อสินค้าไว้ก่อนล่วงหน้า
1.3.2 ผู้บริโภคที่ไม่ได้ทําการไตร่ตรองอย่างละเอียดในการซื้อสินค้าจะทําการซื้อสิน
ค้าที่ตนเห็นแล้วอยากได้ หรือซื้อสินค้าที่ตนไม่ได้ใช้เป็นประจํา
หรือซื้อสินค้าที่ใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อไม่นานนัก
ซึ่งเจ้าของธุรกิจค้าปลีกได้นํากลยุทธ์บัตรเครดิตมาใช้ในการชําระค่าสินค้า
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกในการซื้อสินค้า และผู้บริโภคอาจจะซื้อสินค้าในปริมาณที่มากขึ้น
2. รายได้เป็นปัจจัยประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่ออํานาจซื้อของผู้บริโภค
2.1 ถ้าผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้น
พฤติกรรมในการซื้อสินค้าจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่จะซื้อสินค้าในมูลค่าสูง ภายใต้การพิจารณาแล้วว่า
สินค้านั้นมีคุณภาพที่เหมาะสมกับราคา
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2.2 ถ้าผูบ้ ริโภคมีรายได้ต่ํา
หรือรายได้นั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้พฤติกรรมการซือ้ สินค้าก็จะไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้เช่นกัน
นอกจากนี้แล้วก็ยังได้ทําการศึกษาว่า
อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของมนุษย์ก็ยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการด้วยกัน
คือลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค บทบาททางสังคมของผู้บริโภค ชั้นทางสังคมของผู้บริโภค
และสถานภาพทางสังคมของผู้บริโภค
โดยธรรมชาติแล้วพฤติกรรมของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูของครอบครัว
การที่ผู้บริโภคจะเลือกใช้บริการในธุรกิจค้าปลีก ส่วนใหญ่จะเกิดจากความต้องการเป็นหลัก
ดังนั้นในการดําเนินธุรกิจค้าปลีก เจ้าของธุรกิจจะต้องทําความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภค
พยายามหารือเสนอบริการที่ทําให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจแล้วมาใช้บริการ
จนถึงขั้นตอนในการซื้อสินค้าไปบริโภคซึ่งในปัจจุบันธุรกิจประเภทนี้พยายามที่จะแผ่ขยายเนื้อที่ในการ
ดําเนินธุรกิจให้กว้างขวางมากขึ้น เพิ่มบริการต่างๆ เสนอให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น
ขายสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค
และเลือกทําเลที่ตั้งธุรกิจให้ผู้บริโภคได้รบั ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ
สภาพการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้
1. โครงสร้างของครอบครัว จากอดีตที่เด็กเคยอยู่บ้านกับบิดามารดา
โดยพ่อบ้านเป็นผู้นําครอบครัว เปลี่ยนมาเป็นการครองคู่กันโดยไม่อยากมีบุตร
แยกครอบครัวกันออกไปอยู่โดยลําพังจากที่แต่งงานแล้วหรือมีการหย่าร้างมากขึ้น
2. ระดับการบริโภค การบริโภคในอดีตจะบริโภคเท่าที่จะสามารถหามาได้
แต่ในปัจจุบันการบริโภคจะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ ให้ความสําคัญน้อยต่อขนบธรรมเนียมประเพณี
การซื้อสินค้าในราคาสูง
หรูหราหรือตามสมัยนิยมจึงเป็นสิ่งสําคัญในการประกอบการพิจารณาลักษณะการบริโภคในทุกวันนี้
3. คุณภาพของสินค้า
ในสมัยก่อนผู้บริโภคทั่วไปมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าทีส่ ามารถใช้งานได้สะดวก เก็บรักษาไว้ได้นาน
แต่จะต้องขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้าด้วย แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคหันมาบริโภคสินค้าตามสมัยนิยม
หรือสินค้าที่มีเทคโนโลยีในการผลิตสูง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สินค้าตกแต่งบ้านในรูปแบบที่ทันสมัย
หรือเสื้อผ้าตามสมัยนิยม เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลทําให้บุคลิกภาพของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ความต้องการเป็นเจ้าของเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผู้บริโภคจึงมีพฤ
ติกรรมในการที่จะแสวงหาสินค้าที่มีคุณภาพ เทียบเท่ากับสินค้าราคาสูง หรูหราทันสมัย
แต่จําหน่ายในราคาทีถ่ ูกลง
5. ปัจจัยทางด้านระยะเวลา ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่กําหนดพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น
คู่สมรสใหม่ชอบที่จะออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน
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หรือชอบเดินเล่นซื้อของตามศูนย์การค้าแต่เมื่อมีอายุมากขึ้นจะอยู่กับบ้าน
สั่งสินค้าทางไปรษณีย์มากกว่า เป็นต้น
6. ความเสี่ยง
ในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในสภาวะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความเสี่ยง
สินค้าจะต้องมีข้อความแสดงคุณสมบัติ ชื่อผู้ผลิต และวิธีการใช้
เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการที่จะเป็นเจ้าของสินค้าชิ้นนั้นด้วย
7. สัดส่วนของหนี้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
อัตราภาวะเงินเฟ้อมีสัดส่วนที่สูงขึ้น ประกอบกับเจ้าของธุรกิจค้าปลีกได้สร้างกลยุทธ์
โน้มน้าวให้ผู้บริโภคไปใช้บริการกันมากขึ้นด้วยการจัดรายการส่งเสริมการขาย
หรือเสนอสินค้าหลากหลาย ประเภทและยี่ห้อ
จึงส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปโดยซื้อสินค้าในปริมาณที่มากขึ้น
8. อัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้น
9. ค่าแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ทําให้แรงงานที่มีความสามารถหาได้ยากมากขึ้น บุคคลที่มีรายได้สูง
ก็จะมีพฤติกรรมในการซิ้อสินค้าที่เปลี่ยนไป และถ้าบุคคลนั้นมีครอบครัวแล้วก็จะส่งผลให้บุคคลอื่นๆ
ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่เปลี่ยนตามไปด้วย
10. ปัจจุบันบุคคลในสังคมชอบที่จะอยู่เป็นโสดมากกว่าที่จะมีครอบครัวเนื่องจากการมีครอบค
รัว จะต้องมีรายได้สูงพอที่จะเลี้ยงครอบครัวให้อยู่รอดได้ และสําหรับบุคคลที่มีครอบครัวแล้ว
ก็จะพยายามทําให้ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวนั้นมีน้อยที่สุด
11. หัวหน้าครอบครัวต้องการที่จะมีรถยนต์เป็นของตนเอง
และต้องการให้ภรรยาออกไปทํางานนอกบ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
และเป็นการยกฐานะทางสังคมของครอบครัวให้ดีขึ้น

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
มอร์ส (Morse, 1958) ให้ความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจไว้ว่าความพึงพอใจคือ
สภาวะที่จิตปราศจากความเครียด ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนมีความต้องการ
และถ้าความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วน ความเครียดก็จะลดลง
ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น และในทางกลับกันถ้าความต้องการนั้น ๆ
ไม่ได้รับการตอบสนองเลยความเครียดและความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น
อีเลีย และพาร์ทริกค์ (Elia and Partrick, 1972) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจเอาไว้ว่า
เป็นความรู้สึกของบุคคลในด้านความพึงพอใจ หรือสภาพจิตใจของบุคคลในด้านความพึงพอใจ
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หรือเป็นสภาพจิตใจของบุคคลว่า ชอบมากหรือชอบน้อยอย่างไร กู๊ด (Good, 1973 )
ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง สภาพหรือคุณภาพ
หรือระดับความพึงพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งที่ทําอยู่
โวลแมน (Wolman, 1973) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าความพึงพอใจหมายถึง
ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อได้รับผลสําเร็จตามความมุ่งหมายที่ต้องการหรือแรงจูงใจ วรูม (Vroom,1964)
กล่าวว่าทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้ เพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถึง
ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้นทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจ
สิ่งนั้น และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจนั่นเอง
ดิเรก ฤกษ์หร่าย (อ้างถึงใน อรวรรณ เมฆทัศน์, 2543) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง
ทัศนคติในทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นความพึงพอใจในการปฏิบัติต่อสิ่งนั้น
กิติมา ปรีดีดิลก (อ้างถึงใน อรวรรณ เมฆทัศน์, 2543) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง
ความรู้สึกชอบหรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบ
และสิ่งจูงใจในด้านต่างๆของงานและเขาได้รับการสนองความต้องการเขาได้
หลุย จําปาเทศ (อ้างถึงใน สิทธิชัย จริยวิทยานนท์, 2543) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง
ความต้องการ (Need) ได้บรรลุเป้าหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุขสังเกตได้จากสายตา
คําพูดและการแสดงออก
สาโรช ไสยสมบัติ (อ้างถึงใน จามจุรี จันทรัตนา, 2543) กล่าวว่า ความพึงพอใจ
เป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้งานประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานที่
เกี่ยวกับการให้บริการ นอกจากผู้บริการจะดําเนินการให้ผู้ทํางานเกิดความพึงพอใจในการทํางานแล้ว
ยังจําเป็นจะต้องดําเนินการที่จะทําให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจด้วย
เพราะความเจริญก้าวหน้าของงานบริการ ปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งทีเ่ ป็นตัวบ่งชี้ก็คือ
จํานวนผู้ที่มาใช้บริการ ดังนั้นผู้บริการที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้ลึกซึ้ง
ถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ที่จะทําให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มาใช้บริการ
เพื่อที่จะได้ ใช้เป็นแนวทางในการบริการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
สรุปความพึงพอใจจากแนวคิดข้างต้น ซึ่งเป็นความพึงพอใจจากบริการทั้งองค์กร
ของรัฐและเอกชนในเรื่องต่าง ๆ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการ คือ
เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีความพอใจ จากการได้รับผลสําเร็จ ตามความมุ่งหมายหรือความ
คาดหวังของตนหรือความต้องการของตนเอง ซึ่งในการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction)
จะประกอบไปด้วยผู้ให้บริการ (Man) การจัดการ (Management)
การสนองตอบตามความต้องการของลูกค้า (Customer) เกิดให้ลูกค้ามีความรู้สึกพึงพอใจ
อันมีปัจจัยที่ทําให้เกิดความพึงพอใจในบริการ คือ ความรวดเร็วว่องไว เมื่อมนุษย์มีความต้องการ
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อาจเป็นทางสรีระ เช่น ความหิว เมื่อเขาได้รับประทานอาหารโดยทันที ด้วยบริการที่รวดเร็ว
ทําให้ความทุกข์จาก ความหิว ความกระวนกระวายหมดไป
ความทุกข์ที่เรามีก็จะเปลี่ยนเป็นความสุขแทนที่ ส่วนความพึงพอใจทางด้านจิตใจ เช่น
การร้องขอความช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว ผู้ร้องขอจะมีความสุข
เมื่อได้รับผลสําเร็จตามที่ตนเองคาดหวังไว้ในเวลาอันรวดเร็ว ความพร้อม เรื่องเวลา อุปกรณ์ สถานที่
หรือบุคคลที่องค์กรได้จัดไว้ให้มีท่าทีตอบสนองความต้องการและนโยบายขององค์กรสามารถกําหนดน
โยบายได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วยความ
เป็นธรรมในการให้บริการที่เท่าเทียมกันตามลําดับก่อนหลัง เมื่อลูกค้ามาติดต่อมีปริมาณมาก
เป็นปัจจัยหนึ่งของความพึงพอใจ แต่ปัจจัยสําคัญในการสร้างปฏิสัมพันธ์ของบริการคือ คน (Man)
ซึ่งเป็นผู้เสนอและสนองความต้องการให้ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการด้วยใจจริง และ
พร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ (Service Mind)

ปัจจัยทางการตลาดค้าปลีก
พิบูล ทีปะปาล (2543)
กล่าวว่าการค้าปลีกเป็นกลไกที่เชื่อมโยงเรื่องการจัดจําหน่ายทางการตลาด
การค้าปลีกทําให้สินค้าและบริการมีสภาพพร้อมที่จะส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค
ความแตกต่างระหว่างการตลาดกับการค้าปลีก
คือการค้าปลีกเป็นกิจกรรมการทําการตลาดสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย
ซึ่งมีทั้งที่เป็นบุคคล ครอบครัว
และการใช้ในครัวเรือนเป็นกิจกรรมที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย
โดยจะต้องรักษาและปรับคุณภาพกิจกรรมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคนี้ มิได้อยู่แค่ความพึงพอใจในตัวสินค้าหรือบริการเท่านั้น
แต่ในการค้าปลีกนั้นจะต้องสร้างผลประโยช์นและความพึงพอใจในเรื่องอารมณ์ ความประหยัด
และการสร้างคุณค่าทางสังคมให้กับผู้บริโภคอีกด้วย
เจ้าของธุรกิจค้าปลีกจึงได้พัฒนากลยุทธ์การตลาดค้าปลีกขึ้นเป็นกระบวนการทางการตลาดในก
ารสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคโดยเลือกตลาดกลุ่มเป้าหมายในการค้าปลีกแล้วจัดส่วนผสมทางกา
รตลาดค้าปลีกให้ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของตนได้อย่างเต็มที่
ส่วนผสมทางการค้าปลีก ประกอบด้วยสินค้า ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สินค้า
กรณีร้านสะดวกซื้อประกอบด้วยความหลากหลายของสินค้าที่ขาย การจัดบริการที่ให้กับลูกค้า
การจัดตกแต่งร้าน และในขณะเดียวกันลูกค้าก็มักต้องการบริการอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
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ให้เกิดความสะดวก ความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วย เช่นบริการจัดส่ง การขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ
การชําระด้วยบัตรเครดิต ฯลฯ บริการต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยให้ขายสินค้าได้มากขึ้น เร็วขึ้น
หรือทําให้ลูกค้าพอใจมากขึ้น ทําให้ไม่เสียลูกค้าประจําไป
ช่วยเพิ่มยอดขายและยังเป็นการเพิ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใหม่อีกทางหนึ่งด้วย
2. ราคา
เป็นการกําหนดราคาสินค้าที่ขายซึ่งต้องครอบคลุมต้นทุนของสินค้าและค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การ มีการเลือกวิธีการกําหนดโดยพิจารณาจากต้นทุน ผู้ซื้อ หรือคู่แข่งเป็นหลักก็ได้
ราคาที่กิจการกําหนดขึ้นนั้นอาจเป็นราคาที่ต่ํามากจนเกือบไม่มีกําไร
ไปจนถึงราคาที่สูงมากจนลูกค้าไม่อยากซื้อได้ อาทิเช่น
2.1 กําหนดราคาโดยมุ่งเน้นที่ต้นทุนบวกเพิ่ม
เป็นการกําหนดราคาโดยบวกกําไรในอัตราที่ต้องการเข้ากับต้นทุนของสินค้า
2.2 กําหนดราคาโดยมุ่งเน้นที่การแข่งขัน
เป็นการกําหนดราคาโดยพิจารณาจากราคาของคู่แข่งขันเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ
ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะกําหนดเท่ากับคู่แข่งเสมอไป อาจจะมีการกําหนดต่ํากว่า สูงกว่า
หรือใกล้เคียงกันกับคู่แข่งขันก็ได้ เมื่อคู่แข่งขันคงระดับราคาไว้ตามเดิม ทั้งๆ
ที่ต้นทุนและความต้องการของตลาดเปลี่ยนไปแล้ว กิจการอาจต้องคงรักษาระดับราคาไว้ด้วย
และในทํานองเดียวกันถ้าคู่แข่งเปลี่ยนแปลงราคาทั้งๆ ที่ต้นทุนแล้วความต้องการของตลาดไม่เปลี่ยน
กิจการก็อาจเปลี่ยนราคาตามคู่แข่งด้วยเช่นกัน
2.3 การกําหนดราคาตามที่ถอื ปฏิบัติ
มีผลิตภัณฑ์บางชนิดที่บรรดาผู้ผลิตหรือผู้ขายกําหนดราคาเดียวกันและถือปฏิบัติตามกันเรื่องราคา เช่น
นมสด น้ําขวด เป็นต้น
2.4 การกําหนดราคาสูง ต่ํา หรือเท่ากับราคาตลาด
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตออกมาจําหน่าย
มักไม่ได้อยู่ขอบข่ายที่กําหนดราคาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการแน่นอนลงไป อย่างเช่น สินค้าฟุ่มเฟือย
เป็นต้น ผู้ผลิตมีสิทธิในการกําหนดราคาอย่างใดก็ได้ บางคนอาจกําหนดราคาสูงกว่าผู้ผลิตอื่น
บางคนก็กําหนดเท่าๆ กัน หรือต่ํากว่า เนื่องจากเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์ของตนมีคุณภาพและชื่อเสียงด้อยกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาด
นอกจากนี้ยังมีการตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา
ผู้ค้าปลีกรู้ว่าวิธีการตั้งราคาจะเป็นตัวที่ทําให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อ
การใช้หลักจิตวิทยาในการตั้งราคาจึงเป็นวิธีที่ดีและได้รับความนิยมในการค้าปลีกอย่างมาก
วิธีการตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา มีหลายแบบดังนี้
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1. การตั้งราคาขายแบบราคาเดียว เป็นการขายสินค้าให้กับลูกค้าทุกรายด้วยราคาที่เหมือนกัน
โดยติดป้ายราคาไว้ที่สินค้าหรือชั้นวางสินค้า ทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อโดยไม่ต้องต่อรองราคา
การใช้นโยบายราคาเดียวนี้ทําให้การบริหารและควบคุมต้นทุนทําได้ง่ายทําให้ผู้ค้าปลีกประหยัดค่าใช้จ่าย
ผู้ขายไม่ต้องใช้เวลาในการต่อรองกับลูกค้า
2. ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับคุณภาพ
ลูกค้าบางกลุ่มมีนิสัยในการซื้อสินค้าที่ยึดเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก โดยไม่เกี่ยงเรื่องราคา
และมีทัศนคติว่าสินค้าราคาสูงจะมีคุณภาพดีกว่า การตัดสินใจซื้อจึงไม่มีอิทธิพลจากราคาเป็นสําคัญ
นักการตลาดจึงใช้ความเชื่อนี้มากําหนดราคาสินค้า
3. การตั้งราคาเลขคี่ เป็นการตั้งราคาหน่วยสุดท้ายให้เป็นเลขคี่ เช่น
การตั้งราคาสินค้าที่ลงท้ายด้วย 9 ราคาดังกล่าวให้ความรู้สึกทางจิตวิทยาว่ามีราคาถูก
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย
หมายถึงกิจกรรมซึ่งทําให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่หาง่ายสําหรับลูกค้าเมื่อเขาต้องการซื้อเมื่อใดและที่ไ
หนก็ตามช่องทางการจัดจําหน่ายคือเส้นทางที่ผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) ใดๆ
เดินทางผ่านผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทั้งนี้อาจผ่านคนกลางระดับต่างๆ ก่อนถึงมือผู้บริโภค
(สําอาง งามวิชา, 2537:304) ปัจจุบันผู้ผลิตโดยมากจะไม่ขายสินค้าของตนเองสู่ผบู้ ริโภคโดยตรง
แต่จะอาศัยคนกลางซึ่งมีอยู่หลายประเภท และหลายระดับเป็นช่องทางการจัดจําหน่าย คนกลางได้แก่
ค้าส่ง และค้าปลีก
ส่วนคนกลางอีกประเภทที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้าแต่มีหน้าที่อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสิน
ค้าไปสู่สถานที่ต่างๆ ได้แก่ นายหน้า ตัวแทนผลิต และตัวแทนขาย
นิยามความหมายของคนกลางในช่องทางการจัดจําหน่ายคือบุคคลใดๆ
ที่ทําหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
ตัวแทนหรือนายหน้า คือคนกลางที่ทําการแทนผู้ผลิตในด้านการจัดจําหน่าย
ผู้ค้าส่ง คือคนกลางผู้ขายสินค้าไปให้ผู้อื่นๆ โดยปกติจะขายให้แก่ผู้ค้าปลีก
ผู้ค้าปลีก คือคนกลางผู้ขายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค
ผู้จัดจําหน่าย คือใช้เรียกคนกลางที่ทําหน้าที่หลายอย่างในด้านการตลาด รวมถึงการขาย การ
สต๊อกสินค้าไว้ขาย การให้เครดิต ฯลฯ
4. การส่งเสริมการตลาด
หมายถึง ความพยายามต่างๆทางการตลาดในการที่จะดึงดูดให้ลูกค้าหันมาซื้อสินค้า
แย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ตลอดจนรักษาลูกค้าไว้ไม่ให้เปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าของคู่แข่งขัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาดมีดังนี้
1. เพื่อให้ลูกค้ารู้จักสินค้าของบริษัท
2. เพื่อเพิ่มยอดขายในตัวสินค้า
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3. เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าใช้สินค้าอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อสกัดกั้นคู่แข่งไม่ให้แย่งชิงส่วนแบ่งตลาด
5. เพื่อแย่งชิงลูกค้าจากคู่แข่งขัน
6. เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
7. เพื่อให้ลูกค้าเกิดความภักดีในตัวสินค้า
นอกจากนี้มีสิ่งที่ต้องคํานึงในการส่งเสริมการตลาดดังต่อไปนี้
1. การวางกลุม่ เป้าหมาย
ในการส่งเสริมการตลาดนั้นจําเป็นที่จะต้องกําหนดหรือเลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสําหรับการส่งเสริมกา
รตลาดในแต่ละครั้ง
เพื่อที่จะได้กําหนดรูปแบบการส่งเสริมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของก
ลุ่มเป้าหมายที่วางไว้
2. ขอบเขตจะต้องระบุว่าการส่งเสริมการตลาดจะทําในขอบเขตที่กว้างหรือแคบแค่ไหน
อย่างไร จะทําเป็นระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นหรือเฉพาะกลุ่ม
3. ความเข้มข้นของการส่งเสริมการขาย
ในการส่งเสริมการตลาดนั้นจะทําโดยใช้เวลานานแค่ไหน ทําครั้งเดียว
หรือทําหลายครั้งในแต่ละช่วงเวลา เช่น การลดราคาอาจจะใช้เวลาสั้น
การแลกซื้อหรือชิงโชคอาจใช้เวลานาน ดังนั้น
กิจกรรมทางการตลาดแต่ละประเภทจึงมีระยะเวลาที่แตกต่างกัน

ประเภทธุรกิจค้าปลีก
อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์ (2545) พัฒนาการของธุรกิจค้าปลีกนับตั้งแต่ปี 2507 เป็นต้นมา
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของไทยเปลี่ยนจากยุคเก่าสู่ยุคใหม่
จากธุรกิจขนาดเล็กที่ดําเนินการลักษณะเจ้าของคนเดียวหรืออาจจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
แต่ดําเนินในลักษณะธุรกิจครอบครัว ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า “ธุรกิจกงสี” หรือ “ธุรกิจครอบครัว”
มาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ในรูปแบบศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า
ทั้งนี้ในการบริหารธุรกิจค้าปลีกค้าส่งยุคก่อน ก็เป็นแบบง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน
ด้วยการเปิดร้านในลักษณะร้านเบ็ดเตล็ดหรือร้านขายของชํา หรือที่เรียกในภาษาจีนว่า “ร้านโชวห่วย”
คํานี้มาจากภาษาจีนแต๋จิ๋วคือคําว่า “โชว” แปลว่า “หยาบหรือไม่ละเอียด”
หมายถึงไม่จําเพาะเจาะจงว่าเป็นอะไรแน่ชัดทีเ่ รียกกันว่า สิ่งของทั่วไป (เบ็ดเตล็ด) ส่วนคําว่า “ห่วย”
แปลว่า “ของ สิ่งของ สินค้า” ดังนั้นร้านโชวห่วยตามความหมายของคนจีน หมายถึง
“ร้านจําหน่ายสินค้าทั่วไปขายของจิปาถะ เบ็ดเตล็ดที่จําเป็นในชีวิจประจําวัน”
นั่นเองและสินค้าส่วนใหญ่ไม่พิถีพิถัน ไม่ต้องการความประณีตการบรรจุหีบห่อ
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ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจถึงพัฒนาการของร้านดังกล่าว จึงขอนํารายละเอียดร้านค้ายุคเก่า 3
ประเภทคือ ร้านขายส่ง ร้านค้าปลีก และร้านขายของชํา มากล่าวดังต่อไปนี้ (อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์,
2545)
ร้านขายส่ง ซึ่งคนจีนเรียกว่า “ร้านยี่ปั๊ว” หรือพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า
“ซัพพลายเออร์หรือเอเย่นต์”
ก็คือตัวแทนผู้ผลิตสินค้าเพื่อนําสินค้าจากโรงงานหรือจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตมาส่งจําหน่ายต่อให้แก่ร้าน
ขายของชํา หรือร้านจําหน่ายให้แก่ร้านขายส่งรองลงมา
และมีลักษณะการประกอบการโดยจําหน่ายสินค้าคราวละมากๆ ขนาดกิจการยังไม่ใหญ่นกั
สินค้าที่จําหน่ายเป็นสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องเขียน เสื้อผ้า
เครื่องใช้ภายในบ้าน เป็นต้น โดยมีศูนย์รวมร้านค้าขายปลีกขายส่งขนาดใหญ่ที่ย่านตลาดสําเพ็ง
รวมทั้งที่อื่นๆ ที่สําคัญรองลงมา เช่น ประตูน้ํา พาหุรัด เป็นต้น
ร้านขายปลีก เป็นร้านทีม่ ีขนาดไม่ใหญ่โต สินค้าที่มีจําหน่ายมีจํานวนไม่มาก
แต่แตกต่างหลายประเภท เช่น หนังสือ เครื่องเขียน ของใช้ประจําวัน อาหาร เป็นต้น
ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดมีราคาไม่แพงนักแต่ทางด้านคุณภาพก็ปานกลางหรือค่อนข้างต่ํา
ร้านค้าประเภทนี้กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งในชนบท หรือเมืองเล็กๆ ที่ยังมีคนอยู่ไม่มาก
เป็นร้านค้าที่เก่าแก่และมีจํานวนมากที่สุดในกิจการค้าปลีก และเป็นกิจการที่ใช้เงินลงทุนน้อย
ค่าใช้จ่ายต่ํา อันที่จริงแล้วร้านค้าของชําหรือร้านจําหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด
ก็จัดเป็นร้านค้าประเภทร้านค้าปลีกทั่วไปก็ได้ เพราะจําหน่ายสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
คือของกินของใช้ในชีวิตประจําวัน แต่ปัจจุบันนับวันสินค้าประเภทนี้จะมีจํานวนลดลงเรื่อยๆ
เมื่อสินค้าหลากหลายร้านค้าปลีกมันจะเลือกขายสินค้าเป็นบางอย่างทําให้ลูกค้าลดน้อยลง
โดยเฉพาะการรุกคืบเข้ามาของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่เรียกว่า “โมเดิร์นเทรด”
หรือคอนวีเนียนสโตร์เป็นต้น
ร้านขายของชํา เป็นร้านค้าแบบดั้งเดิมเน้นการจําหน่ายสินค้าที่จําเป็นในชีวิต
ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ค่อนข้างเงียบหรือเมืองใหญ่ๆ
แต่ร้านขายของชําในแต่ละท้องถิ่น จะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม เช่น
ร้านที่ตั้งอยู่ในชุมชนจะมีขายน้อยกว่าร้านที่อยู่หมู่บ้านชนบทหรือหมู่บ้านที่มีร้านค้าน้อย
ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือร้านขายของชําแบบครบเครื่องและแบบไม่ครบเครื่อง
และมีลักษณะการประกอบการโดยสินค้าที่ขายเป็นส่วนใหญ่คือสินค้าที่จําเป็นแก่การครองชีพ เช่น
ข้าวสาร น้ําตาล ผงซักฟอก น้ําแข็ง ปากกา เป็นต้น ถ้าเป็นร้านที่ครบเครื่อง ก็จะมีอาหารสดขายด้วย
ซึ่งอาจจะมีทั้งผักสด เนื้อสัตว์ต่างๆ เป็นต้น ร้านประเภทนี้จัดเป็นร้านที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากที่สุด
และจําหน่ายสินค้าที่จําเป็น
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นอกจากนี้การบริหารงานร้านค้าประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นแบบครอบครัวซึ่งเป็นระบบที่ไม่ทันสมัย
แต่ก็ทําให้ประหยัดต้นทุน และเข้ากับแหล่งชุมชนเป็นอย่างดี เพราะเป็นร้านค้าที่คุ้นเคยกับผู้บริโภค
ตลาดธุรกิจค้าปลีกในไทย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
และธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม โดยธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ได้แก่
โมเดิร์นเทรด เป็นผู้ประกอบการเป็นบริษัทต่างชาติประกอบด้วย แม็คโคร โลตัส บิ๊กซี คาร์ฟู
เป็นต้น
ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการหลักได้แก่ ห้างเซ็นทรัล และห้างเดอะมอลล์
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อประเภทเชนสโตร์ เช่น แฟมิลี่มาร์ท เซเว่นอีเลฟเว่น เป็นต้น
ส่วนธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมได้แก่ ตลาดสด และร้านโชวห่วย เป็นต้น
โอกาสของร้านโชวห่วยเริ่มมีความกดดันสูงในตลอดระยะที่ผ่านมา
อัตราการขยายตัวของร้านโชวห่วยในกรุงเทพฯ ลดลง เพราะประการที่ 1
คู่แข่งสูงมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะคู่แข่งจากธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประการที่ 2
คู่แข่งมีความแข็งแกร่ง ประการที่ 3 พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป มีความคาดหวังมากขึ้น
ในปัจจุบันร้านโชวห่วยเริ่มพบกับสถานการณ์ความเสี่ยงทั้งนี้เพราะ กําไรน้อยมาก
สินค้าสต๊อกที่กินพื้นที่ทําให้มีค่าต้นทุนเสียโอกาสในการขาย และขาดระบบการจัดการที่ดี

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภาสกร สุวรรณนิมิตร (2540)
ได้ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการร้านค้าสะดวกซื้อพบว่า
กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน มีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาทต่อเดือน
ความถี่หรือจํานวนครั้งที่มีใช้อยู่ระหว่าง 5-10 ครั้งต่อเดือน
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทั่วไปของผู้บริโภคกับพฤติกรรมด้านความถี่ในการเ
ข้าร้านและปริมาณซื้อ(ค่าใช้จ่าย) พบว่าเพศ อายุ รายได้ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมด้านความถี่ในการเข้าร้าน
ส่วนเพศ การศึกษา และรายได้ไม่มีผลต่อพฤติกรรมด้านปริมาณซื้อและความถี่ในการเข้าใช้บริการ
และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทั่วไปของผู้บริโภคกับการเลือกเข้าร้านแต่ละชื่อร้าน
พบว่า เพศ การศึกษา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกเข้าร้านแต่ละชื่อร้าน แต่อายุ
อาชีพและรายได้มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกเข้าร้านเนื่องจากกลุ่มอายุ 25-30 ปี
อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน มีรายได้ต่ํากว่า 10,000
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บาทต่อเดือนนั้นเป็นกลุ่มลูกค้าหลักโดยมองว่าต้องการเข้าร้านค้าที่ทําเลใกล้บ้านหรือที่ทํางาน
ร้านสะอาดทันสมัย และพนักงานบริการสุภาพ ซึ่งกลุ่มนี้เจาะจงเลือกเข้าร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น
ส่วนทัศนคติของผู้บริโภคเรื่องคุณสมบัติของร้านที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการด้านความถี่ใ
นการเข้าร้านพบว่าคุณสมบัติของร้านที่มีอิทธิพลต่อการให้บริการด้านความถี่เนื่องจากคุณสมบัติของร้า
นคือ มีทําเลที่ใกล้บ้าน/ที่ทํางาน เปิด 24 ชั่วโมง
ทําให้เกิดความสะดวกและซื้อได้บ่อยแต่คุณสมบัติของร้านไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อในด้านปริม
าณซื้อ (ค่าใช้จ่าย)
สุกัญญา ฉัตรสมพร (2546)
ได้คึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการซ้ําที่ร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.
ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ของผู้บริโภค วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อ ประกอบด้วยสื่อบุคคล
และสื่อที่ไม่ใช่บุคคล และส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ช่องทางการจัดจําหน่าย
และการส่งเสริมการขายกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการซ้ําที่ร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ํามั
น ปตท. ของผู้บริโภค
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื้อสินค้าและบริการ จํานวน
385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ
ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การทดสอบค่าที่
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ใช้วิธีของ Fisher’s Least
Significant Difference (LSD) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในสิถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน
สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรม SPSS For Windows Version 11
ผลการวิจัยพบว่า
1. กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรส หรือ อยู่ด้วยกัน และมีอายุถึง 30-34
ปีสูงสุด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และอาชีพส่วนใหญ่ คือ พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ระหว่าง
5,001-10,000 บาท
2. ผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อสื่อบุคคล และสื่อที่ไม่ใช่บุคคลโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
สําหรับส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายโดยรวมแล้ว
ผู้บริโภคได้ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากทีส่ ุดและผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด
ด้านของการส่งเสริมการขายโดยรวมอยู่ในระดับมาก
3. ผู้บริโภคมาซื้อสินค้าและบริการซ้ําโดยเฉลี่ย เดือนละ 10.18 ครั้ง
มีค่าใช้จ่ายในการซื้อโดยเฉลี่ยครั้งละ 137.87 บาท และใช้เวลาในการซื้อสินค้าและบริการโดยเฉลีย่
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14.92 นาที ส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าและบริการวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) ในช่วงเวลา 18.01-24.00 น.
โดยรถยนต์ส่วนตัว และจะมาซื้อสินค้าและบริการครั้งต่อไปอย่างแน่นอน
4. ผู้บริโภคที่มีเพศ และสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ
ด้านจํานวนครั้งที่มาซือ้ สินค้าและบริการ ด้านจํานวนเงินที่ใช้จ่าย
และด้านจํานวนเวลาที่ใช้ไม่แตกต่างกัน
5. ผู้บริโภคที่มีอายุ อาชีพ และรายได้ แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการด้านจํานวนครั้งที่มาซื้อสินค้าและบริการ
และด้านจํานวนเงินที่ใช้จ่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ผู้บริโภคที่มีอายุ
อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการในด้านจํานวนเวลาที่ใช้ไม่แตกต่างกัน
6. ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการซือ้ สินค้าและบริการด้านจํานวนครั้งที่มาซื้อสินค้าและบริการ และด้านจํานวนเวลาที่ใช้
ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ผบู้ ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ
ด้านจํานวนเงินที่ใช้จ่าย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. สื่อบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ
ในด้านจํานวนครั้งที่มาซื้อสินค้าและบริการ ด้านจํานวนเงินที่ใช้จ่ายและด้านจํานวนเวลาที่ใช้และ
สื่อที่ไม่ใช่บุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ
ในด้านจํานวนครั้งที่มาซื้อสินค้าและบริการและ ด้านจํานวนเงินที่ใช้จ่ายในทิศทางเดียวกัน และระดับต่ํา
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้ สินค้าและบริการในด้านจํานวนครั้งที่มาซื้อ
และด้านจํานวนเงินที่ใช้จ่ายทิศทางเดียวกันและระดับต่ํา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ในด้านจํานวนครั้งที่มาซือสินค้าและบริการ
ด้านจํานวนเงินที่ใช้จ่าย และด้านจํานวนเวลาที่ใช้ ในทิศทางเดียวกันและระดับต่ํา
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุรินพร เขินดํารงค์ (2546) ได้ศึกษาเรื่องการส่งเสริมการขาย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
และเป็นผู้ที่เคยซื้อสินค้าจากท็อปส์ซูเปอร์มาเก็ตโดยใช้การส่งเสริมการขายในการซื้อสินค้าตามสาขาต่า
งๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด คือ 440 คน
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โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (Independent sample t-test)
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance F-test)
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบอันดับ (Spearman Rank Correlation Coefficient)
ผลการวิจัยและการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้
1.
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการการส่งเสริมการขายของท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่า
ง 25-34 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ
25,001 บาทขึ้นไป มีจํานวนสมากชิกในครอบครัวประมาณ 4 คน
2. กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีทัศนคติที่เห็นด้วยต่อการส่งเสริมการขายลดสุดขีด / โบนัสคืนกําไร /
และประเภทของสินค้าที่นํามาจัดรายการน่าสนใจ
3.
กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีทัศนคติที่เห็นด้วยต่อการส่งเสริมการขายการรับประกันราคาถูกต้องและราคาที่ป
รากฎในเครื่องแคชเชียร์ตรงกับราคาที่ชั้นวางสินค้า
4. กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีทัศนคติที่เห็นด้วยต่อการส่งเสริมการขายการรับประกันความสด
และระยะเวลา 7 วัน ในการนําสินค้ามาเปลี่ยนหรือคืนเหมาะสม
5. กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีทัศนคติที่เห็นด้วยต่อการส่งเสริมการขายซื้อ 1 แถม 1 และระยะเวลา
1 – 2 สัปดาห์ในการจัดรายการเหมาะสม
6. กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีทัศนคติที่เฉย ๆ
ต่อการส่งเสริมการขายคูปองลดราคาหลังใบเสร็จรับเงิน
7. กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีทัศนคติที่เฉย ๆ ต่อการส่งเสริมการขาย การส่งชิงโชค
และของรางวัลที่จัดในการชิงโชคมีหลากหลายชนิด
8.
กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีทัศนคติที่เห็นด้วยว่าประเภทการส่งเสริมการขายมีความคุ้มค่าในการเข้าร่วมราย
การ จูงใจให้เข้ามาซื้อสินค้าและที่ต้องการให้จัดรายการสม่ําเสมอคือซื้อ 1 แถม 1
สําหรับที่ต้องการให้ยกเลิกคือการส่งชิงโชค และที่เป็นจุดเด่นคือ การรับประกันความสด
9. กลุ่มตัวอย่างมีลําดับความชอบ ดังนี้ 1) ซื้อ 1 แถม 1 2) ลดสุดขีด / โบนัสคืนกําไร 3)
การรับประกันราคาถูกต้อง 4) การรับประกันความสด 5) คูปองลดราคาหลังใบเสร็จรับเงิน 6)
การส่งชิงโชค
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10. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อสินค้าโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ครั้งต่อเดือน มูลค่าโดยเฉลี่ยประมาณ
630 บาทต่อครั้ง ใช้ระยะเวลาประมาณ 45 นาทีต่อครั้ง
ประเภทของสินค้าที่ซื้อคือประเภทของใช้ส่วนตัวสาขาที่ใช้บริการบ่อยที่สุดคือสาขาที่อยู่ใกล้บ้าน
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไปซื้อสินค้าคนเดียวและตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยตัวเอง ชําระค่าสินค้าด้วยเงินสด
ไม่มีวันกําหนดแน่นอนในการบริการ รับรู้การส่งเสริมการขายจากใบปลิว / แผ่นป้าย
11. เพศไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
12. อายุไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ในด้านจํานวนครั้งในการซื้อ
และระยะเวลาในการซื้ออย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
13. อายุมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน ในด้านมูลค่าในการซื้อต่อครั้ง
อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
14. การศึกษาไม่มีผลพฤติกรรมการซื้อสินค้า อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
15. อาชีพไม่มีผลพฤติกรรมการซื้อสินค้า อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
16.
รายได้ไม่มีผลพฤติกรรมการซื้อสินค้าในด้านจํานวนครั้งในการซื้อสินค้าและระยะเวลาในการซื้ออย่างมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
17. รายได้ไม่มีผลพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ในด้านมูลค่าในการซื้อต่อครั้งอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
18. จํานวนสมาชิกในครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า
อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
19. ทัศคติต่อการส่งเสริมการขายประเภทลดสุดขีด / โบนัสคืนกําไร รับประกันความสด ซื้อ 1
แถม 1 คูปองลดราคาหลังใบเสร็จรับเงิน การส่งชิงโชค ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า
อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
20. ทัศนคติต่อการส่งเสริมการขายประเภทรับประกันราคาถูกต้อง
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า ในด้านระยะเวลาในการซือ้ สินค้าต่อครั้ง
และมูลค่าในการซื้อต่อครั้ง อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
21. ทัศนคติต่อการส่งเสริมการขายประเภทรับประกันราคาถูกต้อง
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า ในด้านจํานวนครั้งในการซื้อต่อเดือน
อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
22. ทัศคติต่อการเรียงลําดับความชอบของประเภท / ชนิด ในการส่งเสริมการขาย ทั้ง 6
ประเภท มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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บดี บุญวานิช (2545)
ได้ศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพการบริการของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพการบริการของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าห้างเซ็นทรัลอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหาน
คร มีอายุระหว่าง 20 -45 ปี จํานวน 200 คน ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริโภคทัศนคติต่อคุณภาพการบริการโดยรวมของห้างเซ็นทรัลในระดับค่อนข้างดี
โดยเฉพาะสิ่งที่จับต้องได้ แต่ในมิติคุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ
และความเอาใจใส่พบว่า ผู้บริโภคมีทัศนคติค่อนข้างเฉยๆ
ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากผู้บริโภคที่ต้องการให้มีการปรับปรุงการบริการในมิติดังกล่าวให้ดีขึ้น
ประวิทย์ ลัญจกรกุล (2540)
ได้ศึกษาผลกระทบของห้างดีสเคาท์สโตร์ต่อร้านค้าปลีกขนาดเล็กในเขต อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยทําการสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไปพบว่า
ร้านค้าปลีกขนาดเล็กส่วนใหญ่มียอดขายสินค้าลดลงและจํานวนลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นประจําลดลง
แต่ไม่มีผลต่อการตั้งราคาขายสินค้า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านค้าที่จะไปซื้อสินค้าที่สําคัญ
ได้แก่ ความสะดวกสบาย และสินค้ามีให้เลือกซื้อ
ส่วนร้านค้าปลีกขนาดเล็กจะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของการจัดเรียงสินค้า
คนขายไม่มีความรู้ในข้อมูลของสินค้า บริการไม่ดี ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และสถานที่จอดรถ
อลิษา เกษทองมา (2551)
ได้ศึกษาผลกระทบของธุรกิจการค้าปลีกสมัยใหม่ต่อธุรกิจการค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอําเภอสว่างแดน
ดิน จังหวัดสกลนคร
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1)
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในการเข้ามาของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (2)
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (3)
ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อยอดขายของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (4)
การปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมภายหลังการเข้ามาของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เพื่อเสนอแนวทาง
ในการปรับตัวและพัฒนาของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม
โดยใช้ตัวอย่างผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกจํานวน 244 รายและผู้บริโภคจํานวน 321 ราย
ในพื้นที่อําเภอสว่างแดนดิน อําเภอเจริญศิลป์ อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for
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Windows เพื่อหาความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานคือ
การทดสอบไค–สแควร์ (Pearson Chi–Square test) เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก (Principal
Components Analysis: PCA) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ (Multiple Regression)
ผลการวิจัยพบว่า
การเข้ามาดําเนินงานของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงยอดขายและการดําเนิ
นงานธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่มีการดําเนินงานที่เป็นระบบและทันสมัย
มีการนําเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้มีอํานาจต่อรองกับผู้ผลิตมีการส่งเสริมการตลาด
มีสินค้าให้เลือกหลากหลายและราคาถูก นอกจากนี้ยังมีการอํานวยความสะดวกในการใช้บริการด้านต่าง
ๆ มากมาย ทําให้เป็นที่น่าสนใจและดึงดูดใจแก่ผู้บริโภค
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภค
ซึ่งจากการวิจัยพบว่าหลังจากธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เข้ามาดําเนินงานทําให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยน
แปลงไป โดยส่วนใหญ่หันไปใช้บริการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ดังนั้นเพื่อความอยู่รอด
ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมจึงต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสังคมที่เ
ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยควรมีการปรับตัวด้านการบริหารงาน ด้านการส่งเสริมการตลาด
และเน้นการติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากผู้บริโ
ภคและการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเป็นสําคัญ
วราพร วิเชียรมณี (2545)
ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคและรูปแบบร้านปลีกรายย่อยที่ผู้บริโภคต้องการในเข
ตอําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)
ศึกษาพฤติกรรมการซือ้ สินค้าของผู้บริโภคจากร้านค้าปลีกรายย่อย (2)
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความนิยมในร้านค้าปลีกรายย่อยจากผู้บริโภค (3)
ศึกษารูปแบบร้านค้าปลีกค้าราคาย่อยที่เหมาะสมที่ผู้บริโภคต้องการ (4)
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของร้านค้าปลีกรายย่อย ในเขตอําเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคจํานวน 318 ตัวอย่างและร้านค้าจํานวน 20
ตัวอย่าง
ผลการวิจัยในส่วนของผู้บริโภคพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน
อายุเฉลี่ย 34 ปี ส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี
อาชีพข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท
สถานภาพโสดและสมรสใกล้เคียงกัน จํานวนสมาชิกในครอบครัวอยู่ระหว่าง 3 – 4 คน
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ผู้บริโภคส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 88.7
ยังคงซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อยและจะซื้อจากร้านค้าที่อยู่ใกล้บ้านเป็นหลักโดยส่วนมากจะซื้ออา
หารและขนม ใช้จํานวนเงินในการซื้อต่อครั้งน้อยกว่า 50 บาท เฉลี่ยจะซื้อ 1 – 5
ครั้งต่อเดือนและซื้อในช่วงเวลา 15.00 น. – 18.00 น. มากที่สุด
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อมากที่สุดคือปัจจัยด้านสถานที่ที่ทําให้สะดวกในการเดินทาง
ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคาและการส่งเสริมการขายจะอยู่ในระดับปานกลาง
โดยผู้บริโภคเห็นว่าการรู้จักคุ้นเคยกับร้านค้า /
เจ้าของจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในปริมาณใกล้เคี
ยงกัน แต่จะเห็นว่าลักษณะและวิธีการดําเนินชีวิตในปัจจุบันจะมีอิทธิพลต่อการซือ้ สินค้ามากถึงร้อยละ
91.8
ปัญหาที่ผู้บริโภคพบเจอและเป็นสิ่งที่ร้านค้าควรปรับปรุงในระดับมากคือสินค้าในร้านมีจํานว
นน้อยและไม่มีป้ายแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจน และผู้บริโภคต้องการให้ร้านค้าเพิ่มบริการแนะนําสินค้า
จัดสินค้าในร้านให้เป็นหมวดหมู่ เพิ่มความหลากหลายของสินค้า
ให้ความสําคัญกับวันหมดอายุและวันที่ผลิตของสินค้า กําหนดระยะเวลาเปิด – ปิดร้านที่แน่นอน
เพราะหากร้านค้ามีการปรับปรุงแล้ว
ผู้บริโภคจะต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางและต้องการสนับสนุนร้านค้าในท้องถิ่นหรือในอํา
เภอเดียวกัน
ผลการวิจัยในส่วนของร้านค้าพบว่าผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ได้รับการศึกษาค่อนข้างต่ําคือในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว่า อายุเฉลี่ย 38 ปี
ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสการดําเนินการของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้เงินทุนส่วนตัว
มีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ระหว่าง 10,001 – 50,000 บาท ร้านค้าเปิดดําเนินการมาน้อยกว่า 5 ปี
และส่วนใหญ่เปิดบริการในช่วงเวลา 6.00 น. – 20.00 น.
ผู้ประกอบการมีความต้องการในการปรับปรุงร้านและไม่ต้องการปรับปรุงร้านในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
เหตุผลที่ต้องการปรับปรุงร้านค้าเดิมคับแคบและต้องการปรับตัวให้เข้ากับลูกค้าและเหตุการณ์ที่เปลี่ยน
แปลง ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยปรับปรุงเหตุผลหลักคือไม่มีเงินลงทุน
การสั่งซื้อสินค้าเข้าร้านจะสั่งซื้อจากร้านค้าขนาดใหญ่ในเมือง (ยี่ปั๊ว) และจากเทสโก – โลตัส
ส่วนมากร้านค้านิยมขายสินค้าด้วยเงินสด หากขายเงินเชื่อจะพิจารณาจากคนรู้จักก่อน
ปัญหาที่เกิดตามมาจากการขายเงินเชื่อคือได้รับเงินช้าและไม่ครบตามจํานวน
ปัญหาที่ผู้ประกอบการเจอในปัจจุบันคือจํานวนร้านค้าที่เพิ่มมากขึ้น
และได้รับผลกระทบจากร้านค้าขนาดใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านหรือในพื้นที่
โดยผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในด้านการสนับสนุนเงินทุน
ดอกเบี้ยต่ํา และการจัดหาแหล่งสินค้าราคาถูก

30

โดยสรุปผลการศึกษาพบว่าปัจจุบันผู้บริโภคในเขตอําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยังคงซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อยแต่ในอนาคต 5- 10 ปี
ข้างหน้าพฤติกรรมการบริโภคอาจเปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของร้านค้าปลีกรายย่อย
จะทําให้ร้านค้าสามารถดํารงอยู่ได้แม้สภาวะต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไป
เลอพงษ์ คงเจริญ (2548)
ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกของผู้บริโภคในจังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการร้านปลีก (2)
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก (3)
เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (4)
เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกจําแนกตามพฤติกรรมในการเลือก
ใช้บริการร้านค้าปลีก และ (5)
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก
โดยใช้ตัวอย่าง จํานวน 400 ราย ประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ใช้สถิติ ค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t –test ค่า F – test LSD และค่า Chi–Square
ผลการวิจัยพบว่า
1. พฤติกรรมเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก พบว่า สินค้าที่ซื้อเป็นประจําของผู้บริโภค
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเครื่องดื่มในตู้แช่เย็น เช่น น้ําอัดลม นม เบียร์ เครื่องดื่มบํารุงกําลัง
สถานที่ที่สะดวกในการเลือกใช้บริการเป็นร้านค้าปลีกที่ใกล้บ้าน
ระยะห่างจากร้านปลีกที่เลือกใช้บริการ ส่วนใหญ่จะมีระยะห่างน้อยกว่า 200 เมตร
ส่วนเหตุผลในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก เพราะใกล้สถานที่ที่ต้องการจะซื้อ
ความบ่อยครั้งในการใช้บริการ ส่วนใหญ่จะใช้บริการร้านค้าปลีก สัปดาห์ละ 1 – 3 ครั้ง
การใช้จ่ายในแต่ละครั้งในการซื้อสินค้าประมาณ 51 – 100 บาท
ข้อดีของร้านค้าปลีกที่ดึงดูดให้ผบู้ ริโภคใช้บริการจะต้องสะดวกใกล้บ้าน / ที่ทํางาน
ข้อเสียของร้านค้าปลีกที่ทําให้ผู้บริโภคไม่ใช้บริการ ส่วนใหญ่ คือ
ไม่ติดป้ายราคาและช่วงเวลาที่ใช้บริการร้านค้าปลีกเป็นประจํา คือ 18.01 น. – 24.00 น.
2. ระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจําหน่าย
และด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก
อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน โดยด้านร้านราคา
มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก ต่ํากว่าทุกด้าน
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3.
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ผู้บริโภคที่มี สถานภาพ แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก แตกต่างกัน
ในด้านราคา ผู้บริโภคที่มี อาชีพ แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก
แตกต่างกัน ในด้านสถานที่จัดจําหน่าย ส่วนผู้บริโภคที่มี รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน
มีระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก แตกต่างกัน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านสถานที่ที่จัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด
4. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก
จําแนกตามพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก พบว่า
ผูบ้ ริโภคที่มีการเลือกสถานที่ที่สะดวกในการเลือกใช้บริการ แตกต่างกัน
มีระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก แตกต่างกันในด้านราคา
ผู้บริโภคที่มีความบ่อยครั้งในการใช้บริการและการใช้จ่ายแต่ละครั้งที่ใช้บริการแตกต่างกัน
มีระดับความพึงพอใจในการเลือกในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก
แตกต่างกันในด้านสถานที่จัดจําหน่าย
ส่วนผู้บริโภคที่มีช่วงเวลาที่ใช้บริการร้านค้าปลีกเป็นประจําแตกต่างกัน
มีระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก แตกต่าง ในด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก พบว่า
ระดับการศึกษา
อาชีพและรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกสถานที่ที่สะดวกในการเลือกใช้บริการร้
านค้าปลีก ส่วนระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความบ่อยครั้งในการใช้บริการร้านค้าปลีก ส่วนอายุ สภาพภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกระยะห่างจากร้านค้าปลีที่ใช้บริการ
พฤติกรรมการใช้จ่ายแต่ละครั้งในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีก
และพฤติกรรมการเลือกช่วงเวลาที่ใช้บริการร้านค้าปลีกเป็นประจําของผู้บริโภค
วัชระพล ธุรกิจ (2550)
ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อําเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาลักษณะและรูปแบบของธุรกิจค้าปลีก (2)
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการในร้านค้าปลีก (3)
เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทีก่ ระตุ้นให้มาใช้บริการร้านค้าปลีก
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามที่เตรียมไว้เพื่อรวบรวมข้อมูล
จากประชากรที่มาใช้บริการร้านค้าปลีก ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
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ผลการศึกษาพบว่า
ลักษณะและรูปแบบของธุรกิจค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้มีการพัฒนาเปลี่ยนจากร้านค้าเล็กๆ
มาเป็นขนาดใหญ่ ที่มีต้นทุนในการดําเนินงานสูงกว่ารูปแบบเดิม มีการบริหารงานที่เป็นระบบมากขึ้น
และใช้บุคลากรในการดําเนินการเป็นจํานวนมากปัจจุบันร้านค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
มีหลากหลายประเภท และมีการแข่งขันภายในตลาดสูง
พฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกโดยทั่วไปของผู้บริโภค พบว่า
ส่วนใหญ่มาพร้อมกับครอบครัว โดยตั้งใจมาร้านค้าและตั้งใจมาซื้อสินค้าโดยตรง
มาใช้บริการสัปดาห์ละ 1 ครั้งในช่วงวัน ศุกร์ – เสาร์และอาทิตย์ ในช่วงเวลา 16.01 น. – 20.00 น.
ส่วนใหญ่มาร้านค้าโดยรถยนต์ส่วนตัว ระยะเวลาที่ใช้ในการชมสินค้า ใช้เวลาประมาณ 30 นาที – 1
ชั่วโมง สินค้าที่ซื้อเป็นประจําเป็นประเภท ของใช้ทั่วไปในชีวิตประจําวัน วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า
เพื่อไปใช้ในครอบครัวโดยเลือกซื้อสินค้าที่ตั้งใจจะซื้อมาก่อน
และเมื่อพบว่าสินค้าซื้อที่ต้องการไม่มีขายหรือขาดสต็อกจะนิยมเปลี่ยนไปซื้อยี่ห้ออื่นแทน
และการมาร้านค้าส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าทุกครั้ง
ปัจจัยกระตุ้นการมาใช้บริการร้านค้าปลีกของผู้บริโภคสามารถแยกปัจจัยที่มีส่วนช่วยกระตุ้นในผู้บริโภค
มาใช้บริการร้านค้าปลีกประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ ปัจจัยด้านราคารูปแบบร้านค้า
ปัจจัยด้านโปรโมชั่น ปัจจัยด้านบริการหลังการขาย ปัจจัยด้านสิทธิพิเศษสําหรับบัตรสมาชิก
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านสถานที่และปัจจัยด้านบริการ
นางธัชญา แสงศรี (2546)
ได้ศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของผู้บริโภค การวิจัยครั้งนี้
มุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมและทัศนติการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และรายได้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ
ผู้บริโภคที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2545 จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามและรับกลับคืน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) χ2, t – test, Anova และวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย Scheffe
Analysis การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
ผลการวิจัยพบว่า ในด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค
ส่วนใหญ่สินค้าที่ผู้บริโภคซื้อจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม คือ สินค้าอุปโภค
เหตุผลที่ซื้อสินค้าเพราะต้องการใช้สินค้าชนิดนั้นพอดี โดยลักษณะการใช้งาน คือ ซื้อมาเพื่อใช้เอง
ลักษณะการซื้อสินค้าจะซื้อเฉพาะสินค้าที่ต้องการ (เจาะจงซื้อ) ความถี่ในการซื้อสินค้าอยู่ที่สัปดาห์ละ 2
– 3 ครั้ง
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ปริมาณการซื้อแต่ละครั้งจะซื้อเป็นรายชิ้นราคาสินค้าที่ซื้อและยอมรับได้คือไม่แพงเกินกว่าราคาที่ซื้อจา
กร้านสะดวกซื้อ ทําเลของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมทีซ่ ื้อสินค้าจะอยู่ในแหล่งที่พักอาศัย
โดยมีระยะทางระหว่างแหล่งที่จะซื้อกับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมไม่เกิน 50 เมตร
เหตุจูงใจในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมคือ ทําเลของร้านอยู่ใกล้แหล่งที่พักหรือที่ทํางาน
สาเหตุสําคัญด้านสินค้าที่ทําให้ไม่ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมคือ ไม่มีคุณภาพ
สาเหตุสําคัญด้านราคาที่ทําให้ไม่ซื้อสินค้าจากร้านค้าหลีกแบบดั้งเดิม คือสินค้ามีราคาแพง
สาเหตุสําคัญด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่ทําให้ไม่ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม คือ
ไม่มีโอกาสได้เลือกสินค้า
และสาเหตุสําคัญด้านการส่งเสริมการตลาดที่ทําให้ไม่ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม คือ
ไม่มีการรับคืน/เปลี่ยนสินค้ากรณีที่สินค้าชํารุด
ในด้านทัศนคติพบว่า
ทัศนคติที่เป็นแรงจูงใจในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมมากที่สุดคือ
ร้านอยู่ใกล้แหล่งที่พักอาศัย/ที่ทํางาน
ในการศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในปัจจัยด้านเ
พศ อายุ วุฒิการศึกษา และรายได้ ผลการวิจัยพบว่า
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของผู้ตอบแบบสอบถามขึ้นอยู่กับเ
พศ ได้แก่ ทําเลของร้านค้าปลีกแบดั้งเดิม ขึ้นอยู่กับอายุและรายได้ ได้แก่
การเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมหรือร้านสะดวกซื้อ ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา ได้แก่
สาเหตุสําคัญด้านสินค้าที่ทําให้ไม่ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ในการเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคที่มีตอ่ ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในปัจจัยด้านเพศ อายุ
วุฒิการศึกษา และรายได้ ผลการวิจัยพบว่า
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมมีความแตกต่างกันในด้านเพศ ได้แก่
มีการรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ด้านอายุ ได้แก่ ด้านภาพรวมสินค้า มีสินค้าเป็นที่ต้องการของลูกค้า
มีสินค้าไว้จําหน่ายอย่างต่อเนื่อง และความหลากหลายในตรายี่ห้อของสินค้าทีว่ างจําหน่าย
ด้านวุฒิการศึกษา ได้แก่ ความหลากหลายในตรายี่ห้อของสินค้าที่วางจําหน่าย ราคา
สินค้ามีความยืดหยุ่นหรือสามารถต่อรองได้ และด้านรายได้ได้แก่
ความหลากหลายในตรายี่ห้อของสินค้าทีว่ างจําหน่าย
การบริการของเจ้าของร้านหรือพนักงานมีความเป็นกันเอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นุชรีนารถ เจงผาสุก (2547)
ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคต่อธุรกิจการค้าปลีกประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคต่อธุรกิจการค้าปลีกประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์
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ในเขตกรุงมหานคร โดยจําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือผู้บริโภคมาซื้อสินค้าและบริการใน คาร์ฟูร์ เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี
จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไค-แสควร์ (Chi-Square)
สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติใช้โปรแกรม SPSS For Windows Version 10
ผลการวิจัยพบว่า
1. ในจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26 – 35 ปี
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนเป็นส่วนใหญ่ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 15,001 ขึ้นไป
2. พฤติกรรมผู้บริโภคต่อธุรกิจค้าปลีก ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า
มีพฤติกรรมในการไปซื้อสินค้าและบริการที่โลตัสมากที่สุด
โดยมีความถี่เฉลี่ยต่อเดือนในการใช้บริการห้างร้านธุรกิจค้าปลีกเป็นจํานวน 3 – 4 ครั้งต่อเดือน
มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ โดยทั้งซือ้ สินค้าและรับประทานอาหาร และเครื่องดื่ม
เป็นประเภทของสินค้าที่ผู้บริโภคมีความต้องการมาก
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในแต่ละครั้งที่ไปใช้บริการร้านค้าธุรกิจค้าปลีก ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์
ส่วนใหญ่จะใช้เพียงไม่เกิน 1,000 บาท ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคนิยมไปใช้บริการร้านธุรกิจการค้าปลีก คือ
10.00 – 17.00 น. ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการใช้บริการประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อสินค้าเพื่อนํามาใช้ในครอบครัวมากที่สุด
3. ปัจจัยทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคธุรกิจค้าปลีก ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์
พบว่า
3.1 ด้านราคาและด้านการจัดจําหน่าย มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก
และในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาดมีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง
3.2 ด้านผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของสินค้า
มีผลต่อระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด
3.3 ด้านราคา การจัดจําหน่ายสินค้าในราคาที่ถูกกว่าที่อื่น ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
การลดราคาสินค้าจากปกติ และการเสนอป้ายที่ชัดเจนมีผลต่อระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก
3.4 ด้านการจัดหน่าย การมีสาขาให้เลือกมากมาย
มีที่จอดรถสะดวกสบายและมีความสะดวกในการเดินทาง มีผลต่อระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก
3.5 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีพฤติกรรมรายข้อในเรื่องการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ความสะดวกสบายในการชําระด้วยบัตรเครดิต การส่งใบแจ้งสินค้าลดราคาไปที่บ้าน
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สินค้าที่มีของแถม การแลกซื้อสินค้าของแถมในราคาถูก การมีบัตรสมาชิกและให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิก
และการจับฉลากชิงโชคของรางวัลมีผลต่อระดับพฤติกรรมปานกลาง
4. จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค
4.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลทําให้ พฤติกรรมผู้บริโภคต่อสินค้าธุรกิจค้าปลีก
ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในเรื่องความถี่ในการใช้บริการ วัตถุประสงค์ในการไปใช้บริการแตกต่างกัน
4.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลทําให้
พฤติกรรมผู้บริโภคต่อธุรกิจค้าปลีกประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในเรื่องของการเลือกร้านซูเปอร์เซ็นเตอร์
ความถี่ในการใช้บริการ วัตถุประสงค์ในการไปใช้บริการ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง
จํานวนเวลาที่ใช้ในการบริการ และประโยชน์จากการซื้อสินค้า แตกต่างกัน
4.3 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีผลทําให้ พฤติกรรมผู้บริโภคต่อธุรกิจค้าปลีก
ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในเรื่องของการเลือกร้านซูเปอร์เซ็นเตอร์ ความถี่ในการใช้บริการ
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ จํานวนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง ช่วงเวลาที่ใช้บริการ
และประโยชน์จากการซื้อสินค้า มีความแตกต่างกัน
4.4 ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีผลทําให้ พฤติกรรมผู้บริโภคต่อธุรกิจค้าปลีก
ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในเรื่องของการเลือกร้านค้าซูเปอร์เซ็นเตอร์ ความถี่ในการใช้บริการ
วัตถุประสงค์ในการไปใช้บริการ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง ช่วงเวลาที่ไปใช้บริการ
และประโยชน์จากการซื้อสินค้า แตกต่างกัน
4.5 ปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน
มีผลทําให้พฤติกรรมผู้บริโภคต่อธุรกิจค้าปลีก ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์
ในเรื่องของความถี่ในการใช้บริการ วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ จํานวนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง
ช่วงเวลาที่ใช้บริการ จํานวนเวลาที่ใช้ในการบริการ ที่มีความแตกต่างกัน
4.6 ปัจจัยทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกันมีผลทําให้
พฤติกรรมผู้บริโภคต่อสินค้าธุรกิจค้าปลีก ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในเรื่องความถี่ในการบริการ
และประโยชน์จากการซื้อสินค้ามีความแตกต่างกัน
4.7 ปัจจัยทางการตลาด ด้านการจัดจําหน่ายที่แตกต่างกัน มีผลทําให้
พฤติกรรมผู้บริโภคต่อธุรกิจค้าปลีก ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในเรื่องความถี่ในการใช้บริการ
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ จํานวนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง
ช่วงเวลาที่ใช้บริการและประโยชน์จากการซื้อสินค้ามีความแตกต่างกัน
4.8 ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกัน
มีผลทําให้พฤติกรรมผู้บริโภคต่อธุรกิจค้าปลีก ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์
ในเรื่องของการเลือกร้านซูเปอร์เซ็นเตอร์ ความถี่ในการใช้บริการ วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ
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จํานวนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งช่วงเวลาที่ใช้บริการ
จํานวนเวลาที่ใช้ในการบริการและประโยชน์จากการซื้อสินค้ามีความแตดต่างกัน
ทิภารัตน์ ชุมนุม (2547)
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าปลีก ขนาดใหญ่
ในเขตจังหวัดปทุมธานีกลุ่มตัวอย่างที่ทําการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อสินค้าได้แก่ เทสโก้
โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และคาร์ฟูร์ ไฮเปอร์มาร์เก็ตจํานวน 132 คน 156 คน และ
112 คน ตามลําดับ รวมทั้งสิน้ จํานวน 400คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามซึ่งผลการวัดค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าไค–
สแควร์ (Chi – Square)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 239
คนคิดเป็นร้อยละ 59.70 มีอายุน้อยกว่า 30 ปี จํานวน 161 คนคิดเป็นร้อยละ 40.20
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 127 คนคิดเป็นร้อยละ 31.80 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า
10,000 บาท จํานวน 277 คนคิดเป็นร้อยละ 69.20 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 133
คนคิคเป็นร้อยละ 33.30 จากผลการทดสอบสมมติฐานโดย ไค – สแควร์ ยังพบว่า เพศ อาชีพ รายได้
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ ส่วนด้านอายุ
ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ในจังหวัดปทุมธานี
2. ปัจจัยด้านการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีความสําคัญในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.56
ส่วนด้านสถานทีจ่ ัดจําหน่าย มีค่าเฉลี่ย 4.46 ด้านราคา ค่าเฉลีย่ 4.45 และด้านการส่งเสริมทางการตลาด
ค่าเฉลี่ย 4.22 โดยมีความสําคัญในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานโดย
ไค–สแควร์ (Chi-Square)
ปัจจัยด้านการตลาดทุกด้านมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าสินค้าในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
ในจังหวัดปทุมธานี
3. ปัจจัยด้านอื่น ๆ
พบว่ามีความสําคัญในระดับมากโดยลําดับความสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้ามีดังนี้ ด้านสังคม
ค่าเฉลี่ย 4.37 ด้านวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย 4.34 และด้านเศรษฐกิจค่าเฉลี่ย 4.29 นอกจากนี้ยังพบว่า
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยไค – สแควร์ ปัจจัยด้านอื่นๆ
ทุกด้านมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ในจังหวัดปทุมธานี
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วราพร ไตรทศพร (2550)
ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกข
องผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัย ศึกษา
และทํางานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี สถานภาพโสด
ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท
และส่วนใหญ่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวประมาณ 2- 5 คน
กลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าจากร้านปลีกต่อครั้งน้อยกว่า 500
บาทมากที่สุดโดยมีความถี่ในการไปซื้อสินค้าประมาณ 1 – 2 ครั้งต่อเดือน
ส่วนใหญ่มักจะซื้อสินค้าในวันเสาร์ ช่วงเย็น โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อจะเป็นของใช้ส่วนตัว
และร้านค้าปลีกที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการมากที่สุด คือ เทสโก้ โลตัส
ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกประเภทของดิสเคาน์สโตร์เน้นลูกค้าระดับกลางและระดับล่าง
โดยจําหน่ายสินค้าราคาถูกในปริมาณมากๆ และมี
สินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดตามความต้องการของผู้บริโภค
ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาพบว่า
พฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันตามเพศ
แต่มีความแตกต่างกันเมื่อเทียบกับอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ และจํานวนสมาชิกในครอบครัว
ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการซือ้ สินค้าในร้านค้าปลีกของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกัน
ในการกําหนดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกในแต่ละครั้งของกลุ่มตัวอย่าง
พรรณฤดี ช.เจริญยิ่ง (2545)
ได้ศึกษาการบริโภคสื่อนิตยสารในฐานะสือ่ โฆษณาของกลุ่มผู้หญิงวัยทํางาน
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1)
การบริโภคสื่อนิตยสารในฐานะสื่อโฆษณาของผู้หญิงวัยทํางานในเชิงกว้าง (2)
เพื่อศึกษาการบริโภคสื่อนิตยสารในฐานะสื่อโฆษณาของผู้หญิงวัย ทำงานในเชิงลึก และ (3)
เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าของนิตยสารผู้หญิงในกลุ่มผู้หญิงวัยทํางาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (1)
แบบสอบถามที่ใช้ในการสํารวจผู้หญิงวัยทํางาน จํานวน 400 คน อายุ 20-39
ปีที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร (2) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้หญิงวัยทํางานที่เป็นสมาชิกนิตยสาร
ดิฉัน แพรว Elle และ Cosmopolitan จํานวน 12 คน
ผลการวิจัยพบว่าผู้หญิงวัยทํางานมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อนิตยสารในรูปแบบแตกต่างกัน กล่าวคือ
บางคนจะเปิดอ่านตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย
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ขณะที่บางคนจะเลือกเปิดรับคอลัมน์ที่ตนสนใจมากที่สุดก่อน
โดยคอลัมน์ในนิตยสารผู้หญิงที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือคอลัมน์เกี่ยวกับสุขภาพ
อันดับรองลงมาคือ คอลัมน์ความงาม และเมื่อได้ศึกษาถึงระยะเวลาในการอ่านนิตยสารพบว่า
กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้สัมภาษณ์ใช้จํานวนวันในการอ่านนิตยสารโดยเฉลี่ยประมาณ 1-2 วันต่อฉบับ
ทั้งนี้พบว่าสถานที่ที่เหมาะสมกับการอ่านนิตยสารมากทีส่ ุดคือที่บ้าน
โดยสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมในการอ่านนิตยสารเล่มเดียวกับที่กลุ่มตัวอย่างอ่า
น นอกจากนี้
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกต่อนิตยสารเนื่องจากนิตยสารเปรียบเสมือนแหล่งข้อมูลที่เป็นประโ
ยชน์ต่อผู้อ่านทั้งในเรื่องการได้รับข่าวสารใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและสามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตประจําวั
นได้ สําหรับประเด็นเรื่องการเปิดรับโฆษณา พบว่า
โฆษณาหน้าขวาค่อนข้างมีอิทธิพลในการเปิดรับต่อกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากอยู่ในตําแหน่งที่สะดุดตากว่า
ขณะเดียวกันชิ้นงานโฆษณาขนาดใหญ่มีอิทธิพลต่อการจดจํามากกว่าขนาดเล็ก
และเมื่อทําการวัดคุณค่าตราสินค้าของสื่อนิตยสารทั้ง 4 ฉบับ ในฐานะที่เป็นตราสินค้า พบว่า
นิตยสารแพรวเป็นนิตยสารที่มีคุณค่าตราสินค้ามากที่สุด
พรกมล รัชนาภรณ์ (2542) ได้ศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของวัยรุ่นในจังหวัดเชียใหม่โดยการวิจัยครั้งนี้ไ
ด้นําข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับรูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
และพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ของเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานครที่ได้มีการศึกษาไว้
โดยทําการศึกษาเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 441 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า t-test
การวิเคราะห์ปัจจัยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการดําเนินชีวิตของวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่สามารถแบ่งออกเป็น 11 กลุ่ม คือ
กลุ่มรักกีฬา กลุ่มชอบสินค้าใหม่ๆ กลุ่มชอบเล่นคอมพิวเตอร์ กลุ่มรักการเรียน กลุ่มนักท่องเที่ยว
กลุ่มสนใจศาสนา กลุ่มรักบ้าน กลุ่มรักเฮฮา กลุ่มนักอ่าน กลุ่มนักดนตรี กลุ่มไม่จริงจังกับชีวิต
2. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่
พบว่ามีการเปิดรับสื่อในระดับมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อโทรทัศน์ รองลงมาคือสื่อวิทยุ
สําหรับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า
นิยมบริโภคอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด นิยมซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ประเภทเสื้อผ้าที่นิยมได้แก่
ยีนส์ และเสื้อผ้าแนวกีฬา มีการใช้อุปกรณ์สื่อสารในปริมาณที่น้อย
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3.
วัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะของรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เหมือนกับเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมห
านคร คือ ให้ความสนใจในเรื่องการเรียน เรื่องอนาคต การแต่งกาย ชอบเล่นกีฬา เปิดรับสือ่ ในระดับมาก
ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์และการปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและคิดว่าควรต่อต้าน
มีความเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์และให้ความสําคัญกับครอบครัว
ณัฐวุฒิ ศรีกตัญญู (2540) ได้ศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ของเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยการวิจัยครั้งนี้ได้นําข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับรูปแบบการดําเนินชีวิต
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ของเจเนอเรชั่นวายในอเมริกา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 481 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า t-test
การวิเคราะห์ปัจจัยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลการวิจัย
1. รูปแบบการดําเนินชีวิตของเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครสามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม
คือ กลุ่มรักสวยรักงาม กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มเด็กเรียน กลุ่มเอาแต่ตนเอง กลุ่มนักฝัน และกลุ่มรักบ้าน
2. เจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานครมีลักษณะของรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เหมือนกับเจเนอเรชั่
นวายในสังคมอเมริกันคือ เปิดรับสื่อในระดับมาก ชอบเล่นกีฬา
ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและพิษภัยของยาเสพติด ลักษณะที่แตกต่างคือ
เจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานครให้ความสําคัญกับครอบครัวและไม่ค่อยสนใจและไม่ค่อยนิยมใช้สิน
ค้าที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงในขณะที่เจเนอเรชั่นวายในอเมริกามีลักษณะที่ตรงกันข้าม
3. ลักษณะของเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานครที่ตรงตามนิยามของนักการตลาดในเมืองไทย
คือ ตามแฟชั่น ใช้เสื้อผ้าจากต่างประเทศ ต้องการลัทธิ เสรีภาพ และการยอมรับจากสังคม
ลักษณะที่ไม่ตรงตามนิยาม คือ ไม่ค่อยสนใจและไม่นิยมใช้สินค้าที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่
สุนทรี พัชรพันธ์ (2541)
ได้ศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ํามัน
เขตเมืองและชานเมืองของกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้บริโภคในเขตเมืองและชานเมืองเขตละ 420 คน โดยแบ่งเป็น
เก็บตาม 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลา 8.00-16.00 น. 16.00-24.00 น. และ 24.00-
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8.00น.การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า t-test, One way ANOVA
และค่าการวิเคราะห์ปัจจัยและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคในเขตเมืองและชานเมืองของกรุงเทพมหานครไม่แตกต่าง
กันยกเว้น งานอดิเรกที่ผู้บริโภคเขตชานเมืองทํากิจกรรมนี้สูงกว่าผู้บริโภคเขตเมือง
2. การเปิดรับสารที่เกี่ยวกับร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ํามันของผู้บริโภคในเขตเมืองและชาน
เมืองของกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ยกเว้น สื่อบุคคลในที่นี้หมายถึง บทบาทของพนักงานขาย
ซึ่งผู้บริโภคเขตชานเมืองให้ความสําคัญสูงกว่าผู้บริโภคเขตเมือง
3. รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
4. รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานค
รซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
5. การเปิดรับสารที่เกี่ยวกับร้านค้าสะดวกซื้อมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
สถาบันพัฒนา SMEs (วิทวัส รุ่งเรืองผล และคณะ, 2545) สถาบัน SMEs
มองเห็นการปิดตัวของร้านโชวห่วยไทยเนื่องจากการคุกคามโดยการเปลี่ยนแปลงของตลาด
และการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ต่างประเทศ จึงได้จัด
“โครงการส่งเสริมร้านค้าปลีกไทยประเภทร้านสะดวกซื้อ”
เพื่อศึกษาและทําความเข้าใจกับสภาพปัญหาและแสวงหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบก
ารให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ ผลการวิจัยสรุปเป็นข้อมูลที่น่าสนใจได้ดังนี้
ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกโดยทั่วไปของผู้บริโภคได้แก่
สถานที่ตั้งของร้าน (78.6%) ความหลากหลายของสินค้า (65.0%) ความสะดวกสบายของที่จอดรถ
(62.6%) ราคาของสินค้า (60.6%) และคุณภาพของสินค้า (60.0%) ตามลําดับ
ปัจจัยที่ดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาใช้บริการในร้านสะดวกซื้อ คือ
ทําเลที่ใกล้และสะดวกในการเข้ามาซื้อสินค้า (87.5%) ความคุ้นเคยกับลูกค้า (78.0%)
และความยืดหยุ่นในการค้าขายกับลูกค้า (70.5%) ตามลําดับ
ผู้บริโภคต้องการให้ร้านปรับปรุงเรื่องการลดราคาสินค้า (35.5%)
การหาสินค้าที่แตกต่างหรือสินค้าพื้นเมืองเข้ามาจําหน่าย (25.5%)
และการพัฒนาร้านให้มีลักษณะเป็นแฟรนไชส์ของไทย (20.0%) ตามลําดับ

