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แรงจูงใจของผู้บริโภคทีม่ีต่อสินค้าบริโภคจากร้านโชว์ห่วยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
MOTIVATION OF CONSUMER TOWARDS CONSUMER GOODS FROM 

GROCERY STORE IN BANGKOK METROPOLITAN REGION 
เมธนี  อภิรมยพ์ฤกษา 1    ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 

                         ---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยั
ส่วนบุคคลและพฤติกรรมท่ีมีต่อแรงจูงใจในการซ้ือสินค้าร้านโชว์ห่วยและศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ร้าน
โชว์ห่วย  โดยใช้การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) จากการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 400 คน 

ผลการศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่งอายุ 31 - 40 
ปี  สถานภาพโสด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท และจบการศึกษาปริญญา
ตรี โดยส่วนใหญ่ใช้บริการร้านโชวห่์วย เพราะร้านโชวห่์วยมีการจดัพื้นท่ีการให้บริการท่ี
สามารถอ านวยความสะดวก ตั้งอยู่ใกล้ตลาดและแหล่งชุมชน ใช้บริการ 3-4 คร้ังต่อ
สัปดาห์ ในช่วงเวลา 16:01 - 19:00 น. และใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังประมาณต ่ากวา่ 
200 บาท ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดของร้านโชวห่์วยโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก โดยเห็นดว้ยกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย  ดา้นสินคา้และบริการ  และดา้นส่งเสริมการตลาด  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลกัษณะประชากรดา้นเพศ สถานภาพท่ีแตกต่าง
กนัมีแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลแตกต่างกนั และพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการร้านโชวห่์วย ดา้นสถานท่ี
สะดวกในการเลือกใชบ้ริการและระยะห่างจากร้านสะดวกซ้ือท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจใน
การเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้นสินคา้และบริการ ดา้น
สถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจเลือกซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ , ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด , ร้านโชวห่์วย 

ABSTRACT 
This independent study had objectives to study the difference between personal 

factor and behavior which motivated to buy goods in grocery store, and to study the 
relationship between marketing mix and motivation to buy goods in grocery store by 
quantitative research and used questionnaire for 400 people. 
 From the study, it showed that most of female who aged between 31 to 40 years 
old, single status, 15,001 to 30,000 Baht for income per month, and graduated in 
Bachelor Degree, most of them went for grocery store ,because grocery store had manage 
service space which it could facilitate them ,and it located near market and community. 
They would go there for 3 to 4 times per week, between 4:01 - 07:00 pm., and they 
would spend to buy goods at least 200 Baht per time. The sample group agreed with 
marketing mix factors of grocery store for high level. They agreed with marketing mix 
factor in price the most, place of sale, goods and service, and marketing promotion. 
 The result of testing hypothesis found that the difference of characteristics in 
gender and status, it had different motivation for consumer to buy goods at grocery store 
in Bangkok Metropolitan Region. The factor of marketing mix in price, goods and 
service, place of sale, and marketing promotion had relation to motivated consumer to 
buy goods at grocery store in Bangkok Metropolitan Region by statistic significant for 
0.05 level. 
KEYWORD : Motivated , Grocery store , Marketing 
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บทน า 
ในปัจจุบนัร้านโชวห่์วยแบบดั้งเดิมก าลงัประสบปัญหาอยา่งหนกัในการแข่งขนั

กบัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีเปิดด าเนินการอย่างแพร่หลายในหลายพื้นท่ี จากการศึกษาวิจยั
เก่ียวกบัร้านโชวห่์วย ตามทศันะของผูบ้ริโภคและผูค้า้ปลีก พบว่าผูบ้ริโภคมีแรงจูงใจใน
การรอคอยการลดราคาสินคา้เพิ่มมากข้ึนและนิยมการไปซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่
แทนการซ้ือสินค้าจากร้านโชว์ห่วย เพราะสามารถซ้ือสินค้าทุกอย่างท่ีตอ้งการได้จาก
ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ รวมถึงราคาจ าหน่ายของสินคา้ท่ีถูกกว่าร้านคา้โชวห่์วยแบบดั้งเดิม 
แรงจูงใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินค้าบริโภคดังกล่าวส่งผลกระทบต่อก าไรและเป็นการ
ท าลายผูค้า้ปลีกแบบดั้งเดิมท่ีด าเนินธุรกิจในตลาด การขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่
ส่งผลกระทบต่อร้านโชว์ห่วย ท าให้มีร้านโชว์ห่วยจ านวนหน่ึงต้องปิดกิจการหรือ
ปรับเปล่ียนเป็นร้านสะดวกซ้ือ เพราะไม่สามารถแข่งขนัดา้นตน้ทุน ดา้นเทคนิคการบริหาร 
การบริการต่างๆ เน่ืองจากผูซ้ื้อเร่ิมคุน้เคยกบัความทนัสมยั ท าให้ร้านโชวห่์วยมีรายได้
ลดลงจนกระทัง่ถึงจุดหน่ึงก็ตอ้งเลิกกิจการ ผลกระทบดงักล่าวก็ไดก้ลายเป็นปรากฏการณ์
ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เร่ิมจากพื้นท่ีกรุงเทพฯและขยายไปยงัพื้นท่ีปริมณฑล โดยร้านโชว์
ห่วยท่ีไดรั้บผลกระทบมากก็คือร้านท่ีมีท าเลอยูใ่กลแ้หล่งร้านคา้ปลีกสมยัใหม่  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในช่วงรัศมี 1-10 กิโลเมตรท่ีอยูร่อบหา้งคา้ส่ง-คา้ปลีกขนาดใหญ่ 

รูปแบบทัว่ไปของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมหรือโชวห่์วย จะเป็นแบบร้านหน่ึงหรือ
สองคูหาตามหน้าตลาดสดหรือย่านการคา้ หลายองค์การมองว่าการแข่งขนัของธุรกิจคา้
ปลีกในอนาคต ความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัจะตกอยูก่บัหา้งสรรพสินคา้หรือศูนยก์ารคา้
ขนาดใหญ่เท่านั้นเน่ืองจากเป็นเพราะแรงจูงใจผูบ้ริโภคตอ้งการความสะดวกสบาย ณ จุด
เดียวกนัท าให้ศูนยก์ารคา้ในลกัษณะ “มีทุกอยา่งในร้านเดียว (All in one) ” จึงเป็นท่ีไดรั้บ
ความนิยมอยา่งรวดเร็วและมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตต่อไปในอนาคตอย่างต่อเน่ือง ทางรอด
ของร้านโชวห่์วยจะเหลือนอ้ยลงจากการเติบโตของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ดงักล่าว ส่งผลให้
ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

จ านวนร้านโชวห่์วยช่วงปี พ.ศ. 2542 – 2551 วารสารเศรษฐกิจวิเคราะห์ธนาคาร
กรุงศรีอยธุยาจ ากดั (มหาชน)ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ จ านวนร้านโชวห่์วยโดยเฉล่ียในช่วง 10 ปี
ท่ีผ่านมาเปล่ียนแปลงลดลงแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะช่วงปี 2550-2551   
เน่ืองมาจากการเขา้มาของร้านสะดวกซ้ือและร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ ปัจจุบนัร้านโชวห่์วยก
ลบักลายเป็นธุรกิจลา้หลงั ร้านเหล่าน้ีตอ้งมีการปรับตวัมากท่ีสุดและตอ้งการการพฒันาท่ี
ถูกตอ้งอย่างมาก เพราะในท่ี สุดร้านเหล่าน้ีตอ้งปรับตวัตามความตอ้งการของลูกคา้ คนท่ี
สามารถปรับตวัไดก้็จะอยูร่อดได ้แต่ถา้การปรับตวัยากหรือชา้มากเกินไปก็ตอ้งปรับเปล่ียน
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ธุรกิจเสียใหม่ เน่ืองจากการรุกไล่จากร้านคา้ท่ีทนัสมยักวา่ มีวิธีการให้บริการท่ีดีกวา่เขา้มา
แย่งตลาดไป การเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมตอ้งชัดเจนมากกว่าเดิม 
รูปแบบการจดัร้านคา้ท่ีตอ้งสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ มีวิธีการให้บริการท่ีดีกวา่
คู่แข่งขนั 

จากสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมค้าปลีกในปัจจุบนั ส่งผลให้รูปแบบ
การคา้ขายของผูป้ระกอบการร้านโชวห่์วยไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยา่งมาก การขยายตวั
อย่างรวดเร็วของห้างคา้ปลีกสมยัใหม่หรือแมแ้ต่ร้านสะดวกซ้ือท่ีมีจ  านวนสาขามากข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองทุกๆปี ท าให้กลุ่มลูกคา้ผูบ้ริโภค มีช่องทางในการจบัจ่ายใชส่้อยมากข้ึนอนั
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจคา้ปลีกดั้งเดิมท่ีมีขนาดเล็ก ดงันั้นเพื่อให้ผูป้ระกอบการคา้ปลีกราย
ย่อยสามารถด ารงอยู่ได้ตามสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการ
เปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงเป็นการปรับตวัเพื่อความอยู่รอด อาทิเช่น การ
น าเสนอสินคา้และบริการให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
การปรับปรุงรูปแบบการจดัเรียงสินค้าภายในร้านเพื่อให้สะดวกต่อการเลือกซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ตลอดจนการบริหารและควบคุมตน้ทุนซ่ึงตอ้งค านึงถึง การจดัการสินคา้คงคลงั
ให้มีประสิทธิภาพ ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการคา้ปลีกควรให้ความใส่ใจ
เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจคา้ปลีก  จากปรากฏการณ์ดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงตั้ง
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้บริโภคจากร้านโชวห่์วยในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล ซ่ึงเป็นพื้นท่ีก าลงัเผชิญกบักระแสการขยายตวัของร้านสะดวกซ้ือ
และธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ รวมถึงการ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและออกแบบบริหารจดัการดา้นการบริการท่ีจะท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความภกัดีและกลบัมาใชบ้ริการท่ีร้านโชวห่์วย อีกต่อๆไปในอนาคต 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

วจิยัน้ีมีวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัน้ี 
2.1 เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อแรงจูงใจในการซ้ือ

สินคา้ร้านโชวห่์วย 
2.2 เพื่อศึกษาความแตกต่างพฤติกรรมในการเลือกซ้ือท่ีมีต่อแรงจูงใจในการซ้ือ

สินคา้ร้านโชวห่์วย 
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัแรงจูงใจใน

การเลือกซ้ือสินคา้ร้านโชวห่์วย  
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แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
1. แนวความคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
      Schiffman; & Kanuk (2007) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 

Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลท าการคน้ควา้ (Serching) การซ้ือ (Purchasing) การ
ใช ้(Using) การประเมิน (Evaluating) และการใชจ่้าย (Disposing) ในผลิตภณัฑ์และบริการ
โดยคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา ซ่ึงมุ่งเนน้ไปท่ีการตดัสินใจของแต่ละคนใน
การใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่เช่น เงิน เวลา และความพยายามในการบริโภคสินคา้ และยงัรวมถึง
ลกัษณะของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคในแง่ต่างๆ ต่อไปน้ี คือ ซ้ืออะไร ซ้ือท าไม 
ซ้ือเม่ือไหร่ ซ้ือท่ีไหน ซ้ือบ่อยแค่ไหน และใชสิ้นคา้บ่อยแค่ไหน 

2. แนวความคิดทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจของผู้บริโภค 
       แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลกัดนัหรือแรงกระตุน้ท่ีเกิดจากความตอ้งการส่วน

บุคคลและตอ้งการไดรั้บการตอบสนองในส่ิงท่ีองคก์ารจดัให้ โดยอาจแสดงออกมาในรูป
พฤติกรรมในดา้นต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของตนเอง 

3. แนวความคิดและทฤษฎส่ีวนประสมการตลาด 
   ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึง

บริษทัตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์
(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place/Distribution) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 
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กรอบแนวคิดงานวจัิย 
รูปที ่1:  กรอบแนวความคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 
 

ตัวแปรอสิระ 
 

ตัวแปรตาม 

   ปัจจัยทางประชากรศาสตร์  
  - เพศ 
  - อาย ุ 
 

 - สถานภาพการสมรส  
  - ระดบัการศึกษา  
  - รายไดต่้อเดือน   
  

   
   
   พฤติกรรมในการเลอืกใช้บริการร้านโชว์ห่วย  

 
  

-สถานท่ีสะดวกในการเลือกใชบ้ริการ 
 

แรงจูงใจของผู้บริโภคทีม่ีต่อสินค้า 

-ระยะห่างจากร้านสะดวกซ้ือ 
 

บริโภคจากร้านโชว์ห่วย 

-ความบ่อยคร้ังในการใชบ้ริการ 
 

 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

-ช่วงเวลาท่ีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการร้านโชวห่์วย 
 

  

-การใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง 
 

  

 

 

 
   ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

  - Price  
  - Place  
  - Product  
  - Promotion  
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ระเบียบวธีิวจัิย 
1. กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในวิจยัน้ี คือประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20-60 ปีข้ึนไป  และเน่ืองจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้การค านวณขนาดจ านวนกลุ่มตวัอย่างในกรณีไม่ทราบ
จ านวน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 %ได ้ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งอยา่งต ่าคือ 400 ตวัอยา่ง ท า
การสุ่มแบบตามสะดวกกบัผูต้อบแบบสอบถามจากท่ีซ้ือสินคา้ท่ีร้านโชวห่์วยหรือเคยซ้ือ
สินคา้ท่ีร้านโชวห่์วย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแจกแบบสอบถามทาง
อีเมล ์(E-mail) 

 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ  
ส่วนที่  1   แบบสอบถามจะเป็นค าถามเ ก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม เป็นขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นประชากรศาสตร์ 
ส่วนที ่2 แบบสอบถามจะเป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการร้าน

โชวห่์วย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อร้านโชวห่์ว
ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจ าแนกเป็นแบบสอบถามตาม
ชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซ่ึงแบบสอบถามในส่วนท่ี 2  มีเกณฑ์มีการแบ่ง
ระดบัความคิดเห็น จ านวน 10 ระดบั (0 = แรงจูงใจนอ้ย และ 10 = แรงจูงใจมาก) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามจะเป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผล
ต่อแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงแบบสอบถามในส่วนท่ี 
3  มีเกณฑมี์การแบ่งระดบัการรับรู้จ านวน 10 ระดบั (0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง และ 10 = เห็น
ดว้ยอยา่งยิง่)  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามจะเป็นค าถามเก่ียวกบัแรงจูงใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้
บริโภคของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อร้านโชวห่์วย โดยจ าแนกเป็นแบบสอบถามตาม
ชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซ่ึงแบบสอบถามในส่วนท่ี 4  มีเกณฑ์มีการแบ่ง
ระดบัการรับรู้จ านวน 10 ระดบั (0 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด และ 10 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไดท้ดลองแจกจ านวน 30 ชุดเพื่อท าการทดสอบความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่รายด้านใช้
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สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงไดค้่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของแบบสอบถามโดยรวม เท่ากบั 0.846 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้

3. การวเิคราะห์ทางสถิติ 
วิจยัน้ีใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยใชส้ถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. ) และสถิติเชิงอนุมานส าหรับการทดสอบ
สมมติฐานใชก้ารวเิคราะห์สถิติ t-test ในการทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 
และสถิติ F-test (Analysis of Variance: ANOVA) และสถิติ Multiple Result of Analysis 
(MRA) 
สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.5 มีอายุ
ระหวา่งอายุ 31 - 40 ปี  ร้อยละ 45.5  มีสถานภาพโสด ร้อยละ 59.3 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 52.0 และระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 70.5 

 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือของร้านโชว์ห่วย 
สรุปผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ้ริการร้านโชวห่์วย  เพราะ

ร้านโชวห่์วยมีการจดัพื้นท่ีการให้บริการท่ีสามารถอ านวยความสะดวก ร้อยละ 38.8 ตั้งอยู่
ใกลต้ลาดและแหล่งชุมชน ร้อยละ 34.5 โดยใช้บริการร้านโชวห่์วย 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ 
ร้อยละ 44.5 ใชบ้ริการร้านโชวห่์วยในช่วงเวลา 16:01 - 19:00 น. ร้อยละ 69.5 และใชจ่้าย
ในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังในร้านโชวห่์วยประมาณต ่ากวา่ 200 บาท  ร้อยละ 46.0 

2. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านโชว์ห่วย 
สรุปผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด

ของร้านโชวห่์วย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเห็นดว้ยกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นราคา มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย  ดา้นสินคา้และบริการ  และดา้น
ส่งเสริมการตลาด (ดงัตารางท่ี 1) 
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ตารางที ่1:  ค่าเฉล่ียโดยรวม ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของปัจจยัส่วนประสม
การตลาดของร้านโชวห่์วย 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด Mean Std. Deviation แปลผล 

ดา้นสินคา้และบริการ 6.77 1.605 มาก 

ดา้นราคา 7.42 1.301 มาก 

ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 7.04 1.487 มาก 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 5.12 1.374 ปานกลาง 

รวม 6.59 1.442 มาก 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าบริโภคจากร้าน
โชว์ห่วย ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

สรุปผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อแรงจูงใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินค้าบริโภคจากร้านโชว์ห่วย ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดย
รวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย   โดยเห็นดว้ยกบัแรงจูงใจเก่ียวกบัความสามารถให้ขอ้มูลและ
แนะน าเก่ียวกบัสินคา้ในร้านเบ้ืองตน้ได้   รองลงมาคือพนักงานส่งมอบสินคา้พร้อม
ใบเสร็จรับเงินและเงินทอนให้ลูกค้าอย่างสุภาพ ยิ้มแยม้ พนักงานสามารถตอบได้ว่ามี
สินคา้ท่ีตอ้งการหรือไม่ สามารถจดัหาสินคา้ให้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และสินคา้คุณภาพดี สด 
ใหม่ ไม่มีหมออาย ุ

4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 “ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา รายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค
ท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั” 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าลกัษณะประชากรดา้นเพศและสถานภาพท่ี
แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินค้าของผู ้บ ริโภคท่ี ร้านโชว์ห่วยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ดงั
ตารางท่ี 2)  
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ตารางท่ี 2:  ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกบัแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(n = 400) 

ตัวแปร 
เพศชาย (170) เพศหญงิ (230) 

T p 
x  S.D. x  S.D. 

แรง จูงใจในการ เ ลือก ซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชว์
ห่วย 

6.594 0.653 6.626 0.740 18.387** .000 

**อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส่วนลกัษณะประชากรด้านรายได้ ระดบัการศึกษาและอายุท่ีแตกต่างกนัมี

แรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (ดงัตารางท่ี 3) 
ตารางท่ี 3:  ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์กบัแรงจูงใจใน

การเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานคร 
(n = 400) 

ตัวแปร 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F p 

อายุ 
  

Between Groups 3.215 4 .804 1.634 .165 
Within Groups 94.315 395 .492     
Total 97.530 399       

ร ะ ดั บ
การศึกษา 
  

Between Groups 1.344 3 .448 .904 .439 
Within Groups 96.186 396 .495     
Total 97.530 399       

สถานภาพ 
   

Between Groups 23.282 2 11.641 26.522 .000 
Within Groups 74.248 397 .439     
Total 97.530 399       

รายได้ต่อ
เดือน 

Between Groups 1.325 4 .331 .667 .615 
Within Groups 96.205 395 .497     
Total 97.530 399       

**อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานข้อที่ 2 “พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการร้านโชวห่์วย ท่ีประกอบ
ไปดว้ยสถานท่ีสะดวกในการเลือกใชบ้ริการ ระยะห่างจากร้านสะดวกซ้ือ  ความบ่อยคร้ัง
ในการซ้ือในการใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการร้านโชวห่์วยท่ีแตกต่างกนั และ
การใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั” 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการร้านโชวห่์วย 
ดา้นสถานท่ีสะดวกในการเลือกใชบ้ริการและระยะห่างจากร้านสะดวกซ้ือท่ีแตกต่างกนัมี
แรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ดงัตารางท่ี 4) 
ตารางท่ี  4:  ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการร้านโชว์

ห่วยกับแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชว์ห่วยในเขต
กรุงเทพมหานคร 

(n = 400) 

ตัวแปร 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F p 

สถานท่ีสะดวกใน
การใชบ้ริการ  

Between 
Groups 

17.766 18 .987 .924 .005 

Within 
Groups 

40.171 381 1.069     

Total 42.938 399       

ระยะห่างจากร้าน
สะดวกซ้ือ  

Between 
Groups 

43.935 18 2.441 1.254 .016 

Within 
Groups 

74.825 381 1.947     

Total 78.760 399       

ความบ่อยคร้ังใน
การใชบ้ริการ   

Between 
Groups 

8.354 18 .464 1.013 .444 

Within 
Groups 

74.646 381 .458     

Total 83.000 399       
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ช่วงเวลาท่ีลูกค้า
เข้ามาใช้บริการ
ร้านโชวห่์วย 

Between 
Groups 

8.472 18 .471 .861 .627 

Within 
Groups 

28.318 381 .547     

Total 26.790 399       
การใช้จ่ายในการ
ซ้ือ สินค้า แ ต่ละ
คร้ัง 

Between 
Groups 

24.717 18 1.373 1.081 .369 

Within 
Groups 

83.781 381 1.270     

Total 88.498 399       
**อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 3 “สมมติฐาน 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย
ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจดัจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพัน ธ์กับแรง จูงใจ เ ลือก ซ้ือสินค้าของผู ้บ ริโภค ท่ี ร้านโชว์ห่วยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ” 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา 
ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์
กับแรงจูงใจเลือกซ้ือสินค้าของผู ้บริโภคท่ีร้านโชว์ห่วยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ดงัตารางท่ี 5) 
ตารางที่ 5 : ค่าการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple linear regression) ของ                    

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัแรงจูงใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

(n = 400) 
ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

B SE. Beta t-test p 

ค่าคงท่ี (Constant) 2.775 .330 - 8.414 .000 

ดา้นราคา .013 .026 .020 .511 .009 

ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย .169 .033 .264 5.166 .000 

ดา้นสินคา้และบริการ .246 .031 .401 7.835 .000 

ดา้นส่งเสริมการตลาด .211 .024 .315 8.720 .000 
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R 2 = 0.484,  Adjusted R 2 = 0.479,  F = 92.576, sig = 0.000 , P>0.05 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

อภิปรายผล 

จากการวิจยัเร่ือง “แรงจูงใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้บริโภคจากร้านโชวห่์วย 
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล” ทางผูว้จิยัขออภิปรายในประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

ผลการทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 เป็นท่ียอมรับว่าลกัษณะประชากรดา้นเพศท่ี
แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินค้าของผู ้บ ริโภคท่ี ร้านโชว์ห่วยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ี
เน่ืองจากลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัยอ่มมีทศันคติ ความคิด ความตอ้งการ การ
รับรู้ท่ีส่งต่อพฤติกรรมติกรรม ความคิด และแรงจูงใจแตกต่างกนั ซ่ึงเพศชายกบัเพศหญิงมี
แรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกต่างกัน เพราะเพศหญิงเป็นเพศท่ีมักจะมีพฤติกรรมในการตัดสินใจท่ี
ไตร่ตรองเปรียบเทียบความคุม้ค่าท่ีไดม้ากกวา่เพศชาย เช่น การซ้ือสินคา้ในร้านโชวห่์วยท่ี
มีท่ีตั้งใกลก้ว่าร้านอ่ืน เพศชายอาจจะเลือกตดัสินใจซ้ือในทนัที แต่เพสหญิงจะคิดค านวน
ถึงปริมาณ ความคุม้ค่าและราคา ก่อนความสะดวก เป็นตน้ สอดคล้องกบัแนวคิดของศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ (2541)  ไดร้ายงานว่าเพศ (Sex) เป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ทั้งของตนเองและครอบครัว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรางคณา กาบยุคล (2552, 
บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกยอ่ย  ในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัมีแรงจูงใจในการบริโภคสินคา้
ร้านโชวห่์วยต่างกนัแต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุขุมาภรณ์ ชาณวงษ ์(2548, บทคดัยอ่) 
ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อกิจการคา้ปลีกของร้านสะดวกซ้ือ 
ในเขต ปากเกร็ด จงัหวดั นนทบุรี ไดพ้บว่าเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือใน
ดา้นการใช้บริการท่ีร้าน/คร้ังต่อเดือน เวลาในการซ้ือ จ านวนในการเขา้ไปใช้บริการไม่
แตกต่างกนั ทั้งเพศชายและหญิง มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือ ไม่
แตกต่างกนั  
 ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ลกัษณะประชากรดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั
มีแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ประภาพร ภูมิธรรมรัตน์ (2548, บทคดัยอ่) ศึกษา เร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีใชใ้น
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การตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมี
ค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการบริการท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือสินค้า
แตกต่างกนั เช่นเดียวกบัผลงานวจิยัของ อดุลยเดช ตนัแกว้ (2550, บทคดัยอ่) ศึกษากลยุทธ์
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของ บริษทั แอมเวย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดัของผูบ้ริโภคในเขต จงัหวดั อุบลราชธานี พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมี สถานภาพท่ีแตกต่างกนั
มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั และผูบ้ริโภคท่ีมี สถานภาพท่ีแตกต่างกนั เกิดผล
ต่อแรงจูงใจในการบริโภคสินคา้ร้านโชวห่์วยต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 เป็นท่ียอมรับวา่พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการ
ร้านโชวห่์วย ดา้นสถานท่ีสะดวกในการเลือกใชบ้ริการและระยะห่างจากร้านสะดวกซ้ือท่ี
แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการเลือกซ้ือสินค้าของผู ้บ ริโภคท่ี ร้านโชว์ห่วยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ี
เน่ืองจากแรงจูงใจเป็นปัจจยัท่ีเกิดจากความรู้สึก ทศันคติ ความพึงพอใจของบุคคลท่ีแสดง
ออกมาในรูปของพฤติกรรม (สิริรักษ ์วรรธนะพินธุ, 2548 : 12) ซ่ึงเม่ือผูบ้ริโภคมีทศันคติ 
ความคิด ความรู้สึก อยา่งเช่น การท่ีร้านโชวห่์วยตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีสะดวกต่อการใชบ้ริการ 
มีสินคา้ตรงตามความตอ้งการ ผูบ้ริโภคจะเลือกใช้บริการร้านโชวืห่วยนั้น ๆ แต่ในทาง
ตรงกนัขา้มถา้ร้านโชวห่์วยตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคไม่ตอ้งการ ผูบ้ริโภคก็จะปฏิเสธการ
ใชบ้ริการเช่นกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนงคราญ ฤาไชย (2546, บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาวิจยั
เร่ืองการศึกษากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อความอยู่รอดของร้านคา้ปลีกขนาดย่อมใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้
มากท่ีสุด คือ การท่ีร้านค้าอยู่ใกล้ท่ีพกัอาศยัสะดวกต่อการเดินทาง และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของจรัสศรี ชินวฒัน์ (2552, บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ลูกคา้ในการเลือกใช้บริการร้านคา้ปลีกในเขตอ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวจิยัพบวา่ เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกเพราะใกลส้ถานท่ีท่ีตอ้งการจะซ้ือ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้น
สินคา้และบริการ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั
แรงจูงใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีร้านโชวห่์วยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจากร้านโชวห่์วยส่วนใหญ่จะจ าหน่าย
สินค้าท่ีผูบ้ริโภคแสวงหาท่ีจะซ้ือบ่อยคร้ังทนัทีทนัใด และใช้ความพยายามในการซ้ือ
ค่อนขา้งนอ้ย  ไม่ตอ้งคิดตดัสินใจนาน สินคา้ในร้านสะดวกซ้ือต่างๆ เช่น บุหร่ี ขนมปัง นม 
ขนมขบเค้ียวในร้าน 7-11 เคร่ืองด่ืมในตูข้ายสินคา้ และหนงัสือพิมพห์รือนิตยสารต่างๆ บน
แผงหนงัสือลว้นแลว้แต่เป็นสินคา้สะดวกซ้ือทั้งส้ิน (ธงชยั สันติวงษ์, 2538: 251) ประกอบ
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กบัร้านโชวห่์วยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใกล้กบัสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคอยู่อาศยั และคนขายจะรู้จกั
และคุน้เคยกบัลูกคา้เป็นอยา่งดี ทั้งหมดน้ีคือปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีร้านโชวห่์วย
น ามาเสนอกบัลูกคา้ ซ่ึงจะตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ส่วนใหญ่ ท าให้เกิดแรงจูงใจใน
การใชบ้ริการสอดคลอ้งงานวิจยัของ อธิศกัด์ิ ราษฎร์บริหาร (2554) ศึกษา  ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
แรงจูงใจในการซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ง: กรณีศึกษามาดามทุสโซ กรุงเทพ ผล
การศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สรุปไดว้า่ในดา้นผลิตภณัฑ์ มีนยัส าคญั
เป็นปัจจยัใหเ้กิดแรงจูงให้ซ้ือบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
พงศ์ปณต มงัฆะรัตน์ (2551, บทคดัย่อ) ศึกษาปัจจยัและพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้และ
บริการจากร้านสะดวกซ้ือในอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการซ้ือสินคา้จากเซเว่นอีเลฟเว่นมากท่ีสุด คือปัจจยัด้านการส่งเสริมด้านการตลาด 
รองลงมาคือ ดา้นราคา และปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือสินคา้
จากเทสโกโ้ลตสั เอ็กซ์เพรส ส่วนใหญ่จะมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้จากเทสโกโ้ลตสั 
เอ็กซ์เพรส มากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด รองลงมา คือ ดา้นราคา และ 
ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ขององค์กร เช่นเดียวกบังานวิจยัของพงศา นวมครุฑ (2544, 
บทคดัยอ่)ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการคา้ปลีกของร้านคา้ปลีก
ขนาดใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีผลต่อการซ้ือของผูบ้ริโภค ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย  ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด  และปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์
องคก์ร  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญัในระดบัมาก ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะดา้นผลิตภณัฑ์ ดงัน้ีควรท าการ
ตรวจเช็คสินคา้บนชั้นวางอยา่ใหสิ้นคา้ขาดบ่อย และสินคา้เก่าหรือหมดอายุออกจากชั้นวาง 
การสั่งซ้ือสินคา้ควรให ้
สอดคลอ้งกบัสินคา้ท่ีขายเพื่อป้องกนัสินคา้ขาดสต็อค และควรจะจดบนัทึกขอ้มูลสินคา้ท่ี
ลูกคา้ถามหาบ่อยๆ ท่ีทางร้านไม่มี เพื่อน ามาพิจารณาในการน าสินคา้มาขายต่อไป 

2. ปัจจัยด้านราคา ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัในระดบัมาก ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะดา้นราคา  ท่ีควรแกไ้ข ดงัน้ี ควรมีการ
ส ารวจราคาจากคู่แข่งในบริเวณเดียวกนัเพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัราคาท่ีจ าหน่ายในร้านอยู่
เสมอ ซ่ึงถา้หากราคาสูงกวา่คู่แข่งมาก ก็ท าให้โอกาสในการขายลดลง และควรส ารวจการ
ติดป้ายราคาสินคา้ใหค้รบทุกช้ินอยา่งสม ่าเสมอ  
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3. ปัจจัยด้านสถานที ่ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะดา้นสถานท่ี ท่ีควรแกไ้ข ดงัน้ี วนัเปิด-
ปิด ร้าน ควรเปิดให้สม ่าเสมอและตรงต่อเวลาตามท่ีติดป้าย ไม่ควรจะปิดร้านบ่อยหรือถา้
จะปิดร้านควรแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ และแจง้ก าหนดวนัท่ีเปิดใหม่ให้ชดัเจน และเพิ่ม
ป้ายบอกต าแหน่งของสินคา้ เพือ่ใหลู้กคา้หาสินคา้ไดง่้ายข้ึน การวางแผนผงัภายในร้านควร
จดัวางสินคา้ใหเ้ป็นหมวดหมู่ ให้มีการเดินซ้ือของภายในร้านให้สะดวก และควรเปิดเพลง
เบาๆเพื่อสร้างบรรยากาศให้ลูกคา้รู้สึกผอ่นคลายในช่วงเวลาการเดินดูสินคา้ ซ่ึงจะท าให้
ลูกคา้อยูใ่นร้านนานมากข้ึน ท าใหมี้โอกาสในการขายสินคา้อ่ืนๆ เพิ่มมากข้ึน ถา้เป็นไปได้
ควรขยายร้านให้กวา้งขวางและปรับปรุงร้านให้สะอาด  นอกจากนั้นถา้ลูกคา้ซ้ือของมาก
ควรมีบริการส่งสินคา้ 

4. ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะดา้นส่งเสริมการตลาด 
ท่ีควรแกไ้ข ดงัน้ี ทางร้านควรจะเพิ่มโฆษณาทางวิทยุชุมชนให้มากข้ึน ถึงแมจ้ะท าให้มี
ค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน แต่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น เพราะท าให้ลูกคา้รู้จกัร้านมาก ควรให้ความส าคญัใน
การจดัรายการส่งเสริมการขาย ให้มากข้ึน โดยมีจดัรายการลดราคา เช่น ลดราคาสินคา้
พิเศษ โดยจดัร่วมกบัรายการส่งเสริมการขายของบริษทัท่ีขายสินคา้เพื่อจะไดสิ้นคา้ในราคา
ท่ีถูก ซ่ึงอาจคิดก าไรนอ้ยแต่ก็ถือวา่ เป็นการกระตุน้ยอดขายในสินคา้อ่ืนดว้ย  
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาปัญหาและความต้องการลูกค้าเก่ียวกับความต้องการและความ
คาดหวงัต่อร้านโชวห่์วย เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัร้านสะดวกซ้ือในพื้นท่ีใกลเ้คียง เพื่อน ามาเปรียบเทียบ
ให้เห็นถึงข้อแตกต่างท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนและเป็นแนวทางในการปรับปรุงร้านโชว์ห่วยให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้มากยิง่ข้ึนตามรูปแบบของร้านท่ีแตกต่างกนั 
กติติกรรมประกาศ 

บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยค้นควา้อิสระของการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ซ่ึงผูเ้ขียนใคร่ขอขอบคุณ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง อาจารยท่ี์
ปรึกษา และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีให้ค  าแนะน า รวมทั้ งผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนผูต้อบ
แบบสอบถามทุกท่าน ท่ีไดมี้ส่วนช่วยใหง้านวจิยัดงักล่าวน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี 
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