จิราภรณ์ สุวรรณ และฐิติกานท์ สัจจะบุตร
Vol.2 No.1 July-December 2016

การศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่างความพึงพอใจด้ านส่ วนประสมการค้ าปลีก และพฤติกรรมการบริโภค
ของลูกค้ ากับแนวโน้ มการใช้ บริการร้ านสุ วรรณ
The relationship between the Satisfaction Levels of Retail Mix and Consumer Behavior to
Tendency Purchasing Products from Suwan Shop
จิราภรณ์ สุ วรรณ1 และ ฐิตกิ านท์ สัจจะบุตร2
10.14456/jrgbsrangsit.2016.16
บทคัดย่ อ
บทความนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณที่ ตอ้ งการศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านส่ วนประสม
การค้าปลีก และพฤติกรรมการบริ โภคของลูกค้ากับแนวโน้มการใช้บริ การร้านสุ วรรณ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจด้านส่ วนประสมการค้าปลีกที่มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริ การร้านสุ วรรณ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ ใช้บริ การร้ านสุ วรรณ เก็บแบบสอบถาม จานวน 400 คน สถิ ติที่ใช้ในการ
วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ร้ อ ยละ ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ANOVA , T-test และ Pearson Correlation
coefficient ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี สถานภาพสมรส มี
ระดับการศึ กษาสู งสุ ดระดับมัธยมศึกษา ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิ จส่ วนตัว มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในส่ วนประสมการค้าปลีกแต่ละด้านพบว่า ลูกค้าร้านสุ วรรณ มีความพึงพอใจด้านทาเล
ที่ต้ งั โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความหลากหลายของประเภทสิ นค้า ด้านส่วนประสมการสื่ อสาร
การตลาด ด้านการบริ การลูกค้า ด้านนโยบายราคา และด้านการออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า ตามลาดับ ด้าน
พฤติกรรมการบริ โภคของลูกค้าร้านสุ วรรณ พบว่ายอดซื้ อโดยเฉลี่ยแต่ละครั้งต่ากว่า 100 บาท ช่วงเวลาที่มาใช้บริ การ
บ่อยที่ สุด คือ ช่วงเย็น ช่วงวันที่ มาใช้บริ การบ่อยที่ สุด คือ ช่วงวันธรรมดา (จันทร์ -ศุกร์ ) ความถี่ในการมาใช้บริ การ
ร้านสุ วรรณในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาสู งสุ ด 6 ครั้งขึ้นไป การทดสอบสมติฐานพบว่าความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วน
บุคคลกับแนวโน้มการใช้บริ การร้านสุ วรรณ พบว่า ปั จจัยด้านเพศ และอาชีพที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการ
ใช้บริ การร้านสุ วรรณไม่แตกต่างกัน การทดสอบความแตกต่างต่างด้านพฤติกรรมการบริ โภคของลูกค้ากับแนวโน้ม
การใช้บริ การร้านสุ วรรณ พบว่า ช่วงวันที่มาใช้บริ การที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแนวโน้มการใช้บริ การร้านสุ วรรณ
ไม่แตกต่างกัน และทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจในส่ วนประสมการค้าปลีกมีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มการใช้
บริ การร้านสุ วรรณ พบว่าความพึงพอใจของลูกค้าในส่ วนประสมการค้าปลีกทุกด้านมีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มการ
ใช้บริ การร้านสุวรรณ
คาสาคัญ: ส่วนประสมการค้าปลีก, พฤติกรรมการบริ โภค
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Abstract
This quantitative research examines the relationship between the satisfaction levels of retail mix and
Consumer Behavior to Tendency Purchasing Products from Suwan Shop. This research aims to study the
correlation between the satisfaction levels of retail mix and consumer behaviors of tendency purchasing products
from Suwan Shop. The target survey group consists of 400 individuals, by using the test statistics of mean,
percentage, average value, ANOVA standard deviation, T-test and Pearson Correlation Coefficient. The research
shows that most of the survey participants are female aged from 30-39 years old, and are mainly married with a
high school degree and are currently having their own personal business. Their monthly average salary ranges from
20,001-30,000 Baht. The analysis of the data shows that most of Suwan Shop customers have a high level of
satisfaction in the location including the variety of products that the shop offers, the communication and marketing
schemes that the shop uses, the price and store design accordingly. In terms of consumer behavior, the average
price paid by customer per visit to Suwan Shop is 100 Baht, and most often consumers come in the afternoon and
evening to purchase the products on regular weekdays (Monday to Friday). The level of frequency that consumers
come to the shop on average is 6 times per month. The test statistic also showed that the factors that differentiate
each consumer behaviors to come purchase products of Suwan Shop is due to their gender and occupation. The test
statistic examined the difference between the days that each type of consumer come to the shop also differentiates
their purchasing behaviors. The hypothesis testing of the relationship between consumer behavior and satisfaction
level of retail mix of Suwan Shop showed that most consumers are satisfied with the service of the Suwan Shop.
The objective of this research identifies the correlation between the satisfaction levels of retailers and consumer
behaviors of Suwan Shop.
Key words: Retail Mix, Consumer Behavior
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ร้านค้าปลีกเป็ นกิ จการที่ อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน เริ่ มจากการค้าขายสิ นค้าการเกษตรของคนในชุมชนใน
ลักษณะหาบเร่ แล้วค่อย ๆ พัฒนามาตั้งเป็ นร้านค้าที่มีสินค้าหลากหลายมากขึ้น ร้านค้าปลีกที่คนไทยคุน้ เคยในอดีต คือ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Tradition Trade) หรื อเรี ยกกันอีกชื่อว่า ร้านโชห่ วย หรื อ ร้านขายของชา ซึ่ งจะจาหน่ายสิ นค้า
ประเภทอุปโภค บริ โภค รู ปแบบร้านส่ วนใหญ่เป็ นตึกแถว ใช้พ้ืนที่ ช้ นั ล่างจาหน่ ายสิ นค้า มี เจ้าของร้ านเป็ นผูด้ ูแล
กิจการและบริ หารร้านค้าด้วยตัวเอง เป็ นธุรกิ จแบบครอบครัว ปั จจุบนั มีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ขยาย
สาขาไปมากมายทัว่ ทั้งประเทศ เช่น ห้างสรรพสิ นค้า (Department Store) ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Supercenter) ซูเปอร์มาเก็ต
(Supermarket) และร้านสะดวกซื้ อ (Convenience Store) เป็ นต้น ร้านค้าปลีกสมัยใหม่น้ ันมี การบริ หารจัดการที่ เป็ น
มาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริ หารจัดการ มีสิ่งอานวยความสะดวกสบายให้ลูกค้ามากมาย และมีสินค้าที่
หลากหลาย ช่วงหลายปี ที่ ผ่านมาธุ รกิ จค้าปลีกสมัยใหม่ในไทยเติบโตสู งอย่างมาก และพัฒนารู ปแบบร้านค้าอย่าง
ต่อเนื่อง จนเกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น มีการขยายสาขาอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะร้านค้าปลีกขนาดเล็กอย่าง
ร้านสะดวกซื้ อเป็ นรู ปแบบที่ตอบโจทย์แก่ผบู ้ ริ โภคในปั จจุบนั ส่งผลกระทบต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของ
ไทยมากที่สุด (สรวัตร ทิ พยมงคลกุล, 2556) จากการศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของผูบ้ ริ โภคและผูค้ า้
ปลี ก พบว่าผูบ้ ริ โภคนิ ยมซื้ อสิ น ค้าจากร้ านค้าปลี ก สมัยใหม่ แทนการซื้ อสิ น ค้าจากร้ านค้าปลี ก แบบดั้งเดิ ม เพราะ
สามารถซื้ อสิ นค้าทุกอย่างที่ ตอ้ งการได้จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงราคาจาหน่ายของสิ นค้าที่ถูกกว่าร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อกาไรและเป็ นการทาลายผูค้ า้ ปลีกแบบดั้งเดิมที่ดาเนิ น
ธุรกิจในตลาด (กมล กมลตระกูล, 2551)
ร้านสุวรรณมีรูปแบบร้านเป็ นร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม หรื อร้านโชห่วย ตั้งอยูท่ ี่ 67/136 ซ.ท่าข้าม ถ.พระราม 2
แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ เป็ นอาคารพาณิ ชย์ 2 คูหา 4 ชั้น เปิ ดดาเนิ นธุรกิจมา 7 ปี จาหน่ายสิ นค้าทัว่ ไป
สาหรับใช้ในการอุปโภคบริ โภค มีเจ้าของร้านเป็ นผูด้ ูแลกิจการเองในทุก ๆ ด้าน ปั จจุบนั บริ เวณใกล้เคียงร้านสุวรรณ
มีห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ 1 แห่ ง (บิ๊ กซี ) และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 3 ร้าน (เซเว่นอิเลฟเว่น 2 ร้าน และ โลตัสเอ็กเพรซ)
ทาให้เกิดการแข่งขันสู ง ส่ งผลให้ยอดขายของร้านสุวรรณลดลง แต่เดิมในช่วงปี พ.ศ. 2552-2555 ยอดขายมีอตั ราเพิ่ม
สู งขึ้นเฉลี่ยปี ละ 15% แต่เมื่อปี พ.ศ. 2556-2557 ที่มีร้านสะดวกซื้ อขยายสาขาเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นส่ งผลให้ยอดขาย
ของร้านสุวรรณเพิ่มขึ้นเพียง 10% ซึ่งเป็ นอัตราที่ลดลงจากอดีต
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
2.1 เพื่อศึ กษาความแตกต่างของปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ กบั แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริ การร้าน
สุวรรณ
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านส่ วนประสมการค้าปลีกกับแนวโน้มพฤติกรรมการ
ใช้บริ การร้านสุวรรณ
3. การดาเนินการวิจยั
การวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิจัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีก ารวิจัย เชิ ง ส ารวจ เพื่ อ ศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านส่ วนประสมการค้าปลีกกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริ การร้านสุ วรรณ
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
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สาหรับงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Nonprobability sampling) โดยเลือกลูกค้าที่
ใช้บริ การร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม เจาะจงเฉพาะร้านสุวรรณ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการแจกแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นลูกค้าที่ใช้บริ การร้านสุวรรณ ให้ครบตามที่กาหนดไว้จานวน 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้สอบถามผูบ้ ริ โภค
ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่กาหนดขึ้น ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับ ข้อมู ลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด ลักษณะคาถามมีหลายคาตอบให้เลือก
ตอนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับความพึงพอใจด้านส่ วนประสมการค้าปลีกของลูกค้าที่มาใช้บริ การ
ร้านสุ วรรณ โดยมี ลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Likert scale) ซึ่ งแต่ละคาถามมี คาตอบให้เลื อกตามระดับ
ความสาคัญ 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ ตดั สิ นใจซื้ อสิ นค้าร้านสุ วรรณ เป็ นแบบสอบ
ถามชนิดปลายปิ ด ลักษณะคาถามมีหลายคาตอบให้เลือก
ตอนที่ 4 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับแนวโน้มพฤติ กรรมหลังการใช้บริ การร้านสุ วรรณ โดยมี ลกั ษณะ
เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) ซึ่งแต่ละคาถามมีคาตอบให้เลือกตามระดับความสาคัญ 5 ระดับ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน และสถิติสมั ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั
4. ผลการวิจยั
จากผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 30-39 ปี สถานภาพสมรส มี
ระดับการศึ กษาสู งสุ ดระดับ มัธยมศึ กษา ประกอบอาชี พค้าขาย/ธุรกิจส่ วนตัว มีรายได้ต่อเดื อน 20,001-30,000 บาท
พฤติกรรมการบริ โภคของลูกค้าร้านสุ วรรณ พบว่า ด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การร้าน
สุวรรณมากที่สุด คือ เพื่อน ด้านยอดซื้อโดยเฉลี่ยแต่ละครั้งสูงสุด คือ ต่ากว่า 100 บาท ด้านช่วงเวลาที่มาใช้บริ การร้าน
สุ วรรณบ่อยที่สุด คือ ช่วงเย็น ด้านช่วงวันที่มาใช้บริ การบ่อยที่ สุด คือ ช่วงวันธรรมดา (จันทร์ -ศุกร์ ) และด้านความถี่
ในการไปใช้บริ การร้านสุ วรรณในช่วง 1 เดือนที่ผา่ นเฉลี่ย 6 ครั้งขึ้นไป การวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านส่ วนประสม
การค้าปลีกของลูกค้าร้านสุ วรรณ พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจด้านส่ วนประสมการค้าปลีกโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่ อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจด้านทาเลที่ ต้ งั โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด รองลงมาคื อ ด้าน
ความหลากหลายของประเภทสิ นค้า ด้านส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด ด้านการบริ การลูกค้า ด้านนโยบายราคา
และด้านการออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า ตามลาดับ และการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริ การของ
ลูกค้าร้านสุ วรรณในอนาคต พบว่ามีแนวโน้มด้านการกลับมาใช้บริ การร้านสุ วรรณในอนาคต อยูใ่ นระดับกลับมาใช้
บริ การแน่นอนมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการแนะนาบุคคลอื่นมาใช้บริ การร้านสุวรรณ
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับแนวโน้มการใช้บริ การร้าน
สุ วรรณ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่ แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อ
แนวโน้มการใช้บริ การร้านสุวรรณแตกต่างกัน
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ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อศึ กษาความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการบริ โภคกับแนวโน้มการใช้บริ การ
ร้านสุวรรณ พบว่า พฤติกรรมการบริ โภคของลูกค้าที่ใช้บริ การร้านสุวรรณด้าน บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ยอดซื้ อโดยเฉลี่ย ช่วงเวลาที่ ใช้บริ การ และความถี่ในการมาใช้บริ การที่ แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อแนวโน้ม
การใช้บริ การร้านสุวรรณแตกต่างกัน
และผลการทดสอบสมมติ ฐานเพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจในส่ วนประสมการค้าปลี กที่ มีความสัมพัน ธ์ต่อ
แนวโน้มการใช้บริ การร้านสุ วรรณ พบว่าความพึงพอใจของลูกค้าในส่ วนประสมการค้าปลีกทุกด้าน ประกอบด้วย
ด้านทาเลที่ต้ งั ด้านความหลากหลายของประเภทสิ นค้า ด้านนโยบายราคา ด้านส่วนประสมการสื่ อสารการตลาด ด้าน
การออกแบบร้ านและการจัดวางสิ น ค้า และด้านการบริ การลูกค้า มี ความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ม การใช้บริ การร้าน
สุวรรณ
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึ กษาสามารถอภิ ป รายผลได้ดังต่ อไปนี้ ลูก ค้าที่ มีเพศแตกต่างกัน มี แนวโน้ม พฤติ กรรมการใช้
บริ การร้านสุ วรรณไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ละออทิ พย์ เกิ ดน้อย (2555) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมใน อ.เมือง จ.เชียงราย พบว่า เพศที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้บริ การร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมไม่แตกต่างกัน เนื่ องมาจากมีสินค้าหลายชนิ ดที่ใช้ได้ท้ งั เพศหญิงและ
ชาย จึ งทาให้พฤติกรรมการบริ โภคของลูกค้าเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
นัฐติกูณฑ์ มุมินทร์ (2554) ได้ทาการศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิ มในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า เพศที่ แตกต่างกันมี ผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการใช้
บริ การร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ระดับ การศึ กษา ลูกค้าที่ มี ระดับ การศึ กษาแตกต่างกัน มี แนวโน้มพฤติ กรรมการใช้บ ริ ก ารร้ านสุ วรรณ
แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐพล เสตกรณุ กร (2554) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง พฤติกรรมและปั จจัยที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าปลี ก พบว่าลูกค้าที่ มีระดับการศึ กษาแตกต่างกัน มี แนวโน้ม
พฤติ กรรมการใช้บริ การร้านสุ วรรณแตกต่างกัน เนื่ องจากลูกค้าที่ มีระดับการศึ กษาสู งมักจะคานึ งถึงความคุม้ ค่าที่
ได้รับเมื่อต้องใช้จ่ายเงินในการซื้อสิ นค้า ดังนั้นจึงทาให้ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีแนวโน้มการบริ โภค
สิ นค้าที่แตกต่างกัน
อาชี พ ลูกค้าที่ มีอาชี พแตกต่างกัน มี แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริ การร้านสุ วรรณทางด้านการกลับมาใช้
บริ การในอนาคต และการแนะนาบุคคลอื่นมาใช้บริ การไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ผลการ
วิเคราะห์ดงั กล่าวไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วราพร ไตรทศพร (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการซื้อสิ นค้า
ในร้านค้าปลีกของผูบ้ ริ โภค ผลการศึกษาพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการกลับมาซื้อสิ นค้าในร้านค้าปลีก
ช่วงวันที่มาใช้บริ การ ลูกค้าที่มีช่วงวันที่มาใช้บริ การที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริ การร้าน
สุวรรณไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุนนั ทา ฉันทโรจนา (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมและ
ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า ของTesco Lotus ในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีช่วงวันในการใช้บริ การเทสโก้โลตัสแตกต่างกันมีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
ไม่แตกต่างกัน
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ความถี่ในการใช้บริ การ ลูกค้าที่มีความถี่ในการใช้บริ การที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริ การ
ร้านสุ วรรณแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิมานมาศ ลีเลิศวงศ์ภกั ดี (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่ องความพึง
พอใจ และพฤติกรรมการบริ โภคของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการใช้บริ การร้าน Sorbet & Sherbet โกลเด้น
เพลซ พบว่า พฤติกรรมการบริ โภคของลูกค้าด้านความถี่ในการ มาใช้บริ การมีความสัมพันธ์กบั การกลับมาใช้บริ การ
ในอนาคตและการแนะนาบุคคลอื่นมาใช้บริ การ
และสอดคล้อ งกับ งานวิจัยของจิ ร วรรณ ดี ป ระเสริ ฐ และคณะ (2551) ได้ท าการศึ กษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผูบ้ ริ โภค: กรณี ศึกษาพื้นที่
กรุ งเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสี มา ภูเก็ต พบว่า ความถี่ ช่วงเวลา ค่าใช้จ่ายและ ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อที่
แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ความพึงพอใจในส่วนประสมการค้าปลีก ซึ่งประกอบด้วย ด้านทาเลที่ต้ งั ด้านความหลากหลายของประเภท
สิ นค้า ด้านนโยบายราคา ด้านส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด ด้านการออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า และด้าน
การบริ การลูกค้า มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริ การร้านสุ วรรณ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนัฐติ
กูณฑ์ มุมินทร์ (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมการค้าปลีกมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการ
ใช้บริ การร้านค้าปลีกแบบ ดั้งเดิม ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของภาวิณี กาญจนภา (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการบริ หารส่ วนประสมการค้า
ปลีก และการจัดการเชิง กลยุทธ์การตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม พบว่าปั จจัยด้านส่วนประสมการค้าปลีกที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมมี 4 อย่าง คือ ชนิดของ
สิ นค้าการให้บริ การ การจัดวางผังร้านค้า และความสะดวกของทาเลที่ต้ งั ของร้านค้า
และสอดคล้องกับ งานวิจัยของณัฐพล เสตกรณุ กร (2554) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง พฤติกรรมและปั จจัยที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าปลีก กรณี ศึกษา ร้านสุขเจริ ญผล พบว่า ราคาสิ นค้า การส่งเสริ ม
การขาย และการบริ การลูกค้ามีความสัมพันธ์กบั การกลับมาใช้บริ การร้านค้าปลีก
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของกาญจนา ซือมือ (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้อสิ นค้าในร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม คือ ด้านการมีป้ายราคากากับ การตกแต่งร้าน ความสะอาดของร้าน การจัดวางสิ นค้าในร้านเป็ นหมวดหมู่ และ
การบริ การ
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ครั้งนี้
จากผลการศึ กษาความพึงพอใจด้านส่ วนประสมการค้าปลี กของลูกค้าที่ มีต่อร้านสุ วรรณ พบว่า ลูกค้ามี
ระดับความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับพอใจมาก ซึ่งนับว่าเป็ นจุดแข็งของร้านสุวรรณที่จะต้องรักษา
มาตรฐานการขายสิ นค้าและบริ การที่ มีคุณภาพให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ องเพื่อตอบสนองและสร้างความพึง
พอใจสู งสุ ดให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดแนวโน้มในการกลับมาใช้บริ การ และมีการแนะนาบอกต่อแก่ผูอ้ ื่นในแง่ดี
มากยิง่ ขึ้น
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ผูป้ ระกอบการควรมีการพัฒนาและปรับปรุ งกลยุทธ์ทางด้านส่ วนประสมการค้าปลีกในด้านต่าง ๆ ให้ดี
ยิง่ ขึ้น ดังนี้
ด้านทาเลที่ต้ งั ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในด้านร้านอยูใ่ นพื้นที่ที่สะดวกต่อการมาใช้บริ การมาก
ที่ สุด ดังนั้นร้านสุ วรรณควรจะทาให้ร้านสามารถเห็ นได้เด่นชัด มีพ้ืนที่ ในการจอดรถให้แก่ลูกค้า สถานที่ มีความ
ปลอดภัยต่อพนักงาน และลูกค้า ควรให้มีแสงสว่างเพียงพอ
ด้านความหลากหลายของสิ นค้า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในด้านความหลากหลายของประเภท
สิ นค้า และชนิ ดของสิ นค้า จึงควรมีการเพิ่มความหลากหลายของสิ นค้าประเภทต่าง ๆ และมีสินค้าหลากหลายชนิ ด
มากขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด
ด้านนโยบายราคา ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในด้านราคาสิ นค้ากับคุณภาพมีความเหมาะสม จึง
ควรมีการเปรี ยบเทียบสิ นค้าชนิ ดเดียวกันแต่ต่างตราสิ นค้ากัน เนื่ องจากลูกค้าใช้ราคาเปรี ยบเทียบในการตัดสิ นใจซื้ อ
และราคายังเป็ นปั จจัยที่บ่งบอกถึงคุณภาพของสิ นค้า ถ้าราคาสูงคุณภาพของสิ นค้าก็ควรสูงด้วย ส่วนการแสดงราคา
สิ นค้าที่ชดั เจนนั้นผูต้ อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจน้อยที่สุด จึงควรมีการติดป้ ายราคาสิ นค้าให้ชดั เจน
กับสิ นค้าทุกชิ้นในร้าน
ด้านส่ วนประสมการค้าปลี ก ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในด้านมีพนักงานคอยให้คาแนะน า
สิ นค้ามากที่สุด จึงควรมีพนักงานคอยให้คาแนะนาสิ นค้าอยูเ่ สมอ และหมัน่ อบรมให้ความรู ้ในรายละเอียดสิ นค้าแก่
พนักงานอยูเ่ สมอ เพื่อให้พนักงานสามารถอธิบายลักษณะการใช้สินค้าต่างๆ ให้ลูกค้าได้
ด้านการออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในร้านมีการแบ่งหมวดหมู่
สิ นค้าอย่างชัดเจนมากที่สุด จึงควรจัดวางสิ นค้าในร้านให้เป็ นระเบียบและแยกหมวดหมู่สินค้าอย่างชัดเจน ดูแลร้าน
ให้สะอาดเพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกในการเลือกซื้ อสิ นค้า ส่ วนด้านการตกแต่งร้านสวยงามผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความพึงพอใจน้อยที่สุด จึงควรมีการปรับปรุ งด้านความสวยงามของร้าน ตกแต่งร้านเพื่อให้ดึงดูดใจลูกค้าให้เข้ามาใช้
บริ การที่ร้าน
ด้านการบริ การลูกค้า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในความรวดเร็ วในการให้บริ การมากที่สุด จึง
ควรให้ความสาคัญตั้งแต่การตรวจสอบสิ นค้าก่อนใส่ ถุงให้ลูกค้า ตรวจดูว่าสิ นค้าถูกต้องตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า การทอนเงินต้องถูกต้องครบถ้วน เพื่อไม่ให้ลูกค้าต้องเสี ยเวลาในการเปลี่ยนหรื อคืนสิ นค้า
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1. การศึ ก ษาครั้ งนี้ ท าการศึ ก ษาเพี ย งร้ า นสุ ว รรณเท่ านั้ น การศึ ก ษาในครั้ งต่ อ ไปควรท าการศึ ก ษาให้
ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อทาการเปรี ยบเทียบดูวา่ แต่ละเขตมีความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
2. การศึกษาในครั้งต่อไปควรทาการศึกษาในปั จจัยด้านอื่น ๆ เช่น ปั ญหาและอุปสรรคของร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม เมื่อมีร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้น
6. บทสรุป
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล และข้อมูลที่คน้ พบจากการศึกษาความพึงพอใจ และพฤติกรรมการบริ โภคของลูกค้า
ที่มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการใช้บริ การร้านสุวรรณ พบว่าลูกค้ามีระดับความพึงพอใจในส่ วนประสมการค้าปลีก
ด้านต่างๆ อยู่ในระดับพอใจมาก ซึ่ งนับว่าเป็ นจุ ดแข็งของร้านสุ วรรณที่ จะต้องรักษามาตรฐานการขายสิ นค้าและ
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บริ การที่มีคุณภาพให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ องเพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิด
แนวโน้มในการกลับมาใช้บริ การ และมีการแนะนาบอกต่อแก่ผอู ้ ื่นในแง่ดีมากยิง่ ขึ้น
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