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--------------------------------บทคัดย่ อ

งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อส่วนประสมการค้าปลีกของร้านเซ่งฮะ
ศึกษาถึงกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคร้านเซ่งฮะ และศึกษาถึงผลกระทบของส่วนประสมการค้าปลีกที่ส่งผล
ต่อการซื้ อสิ นค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ของผูบ้ ริ โภคร้านเซ่งฮะ เป็ นการสํารวจเชิงปริ มาณ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวมรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม และสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกจํานวน 295 คน ที่เคยซื้อสิ นค้าร้านเซ่งฮะ การ
ตรวจสอบคุ ณภาพของแบบสอบถาม ใช้การตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา และการตรวจสอบความเชื่ อมัน่ จาก
ค่าครอนแบ็คอัลฟ่ า โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สถิ ติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าความถี่ ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าเฉลี่ย ใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเป็ นเพศหญิง อายุ 20-29 ปี มีการศึกษาระดับ ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
อาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว มีรายได้ต่ าํ กว่า 10001 บาท มีงานอดิ เรกดูหนัง/ฟั งเพลง และมีสมาชิ กในครอบครัว 4 คน เป็ น
ลูกค้าร้านเซ่งฮะมาเป็ นระยะเวลามากกว่า 20 ปี มีความถี่ในการซื้ อสิ นค้าอยูท่ ี่ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ เหตุผลที่เลือกซื้ อ
สิ นค้าร้านเซ่งฮะเพราะราคาถูก เข้ามาซื้ อสิ นค้าที่ร้านเซ่งฮะในช่วงเวลา 10.01-12.00 น. กลุ่มสิ นค้าที่ซ้ื อบ่อยที่สุดคือ
สิ นค้ากลุ่มของใช้ในครัวเรื อน และมีจาํ นวนเงินเฉลี่ยในการเป็ นจํานวนเงิน 500 บาทขึ้นไป
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการค้าปลีก และการตัดสิ นใจซื้อ โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็น
ด้วยมาก
กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนส่ วนประสมการค้าปลี กโดยรวมในระดับมาก และมีความเห็ นด้วยต่อด้านความ
หลากหลายของประเภทสิ นค้ามากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่วนประสมการค้าปลีกมีอิทธิพลต่อปั จจัยการตัดสิ นใจซื้อ
คําสําคัญ: ส่วนประสมการค้าปลีก, การตัดสิ นใจซื้อ, โชห่วย

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 561

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ABSTRACT

Research employing quantitative survey method with the sample size of 295 peoples who ever purchased
product at Tseng Ha Shop, those people were selected as convenience sampling. Questionnaire that had passed the
quality test of validity and reliability evaluated by Cornbrash’s alphas was used as research tool in collecting data.
The statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean standard deviation and multiple regression
analysis at the significance level of 0.05 to test the hypothesis.
The results found that the majority of sample sizes were female aged 20-29 years with 4 family members.
Mostly education level was under Bachelor's degree and also had small family business with less income
approximately 10,001 THB and they’re happy to watch movies and listens to music. Most of the samples have been
a royal customer of Tseng Ha for more than 20 years. The frequency of purchase 1-2 times a week. One of the biggest
reason to purchase product is cheap price especially negotiate condition to create consumer’s satisfaction. Primetime
that most of consumer came to the shop during 10.00-12.00 PM. Most frequently purchased items were consumer
product and with an average spend around 500 THB per visit.
The sample size commented on the Retailing mix. And purchase decisions overall at a high level.
The samples rates the overall Retailing mix at a high level and agree to the Merchandise Assortment terms
at a highest level.
According to the hypothesis testing result, Merchandise Assortment, Store Design and Display and
Customer Service influence on purchase decisions of Tseng Ha Klong16's but Location and Pricing have no influence.
Keywords: Retailing mix, Purchase decision, Traditional
1. บทนํา

ธุรกิจค้าปลีกเป็ นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้กบั ประเทศไทยมาเป็ นเวลานาน โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็ น
ต้นมา มีมูลค่าการตลาดทะลุถึง 3 ล้านล้านบาท (Marketeer,2558) และเติบโตขึ้นเรื่ อยๆทุกปี แม้ในปี พ.ศ. 2559 นี้ ก็ยงั
มีกาคาดการณ์วา่ จะเติบโตขึ้นอีก 3 % (ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์, 2559) แต่อย่างไรก็ตามการเติบโตในปี นี้ถือว่าเป็ นอัตรา
กาเติ บ โตที่ น้อ ยมากเนื่ อ งมาจากสถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ที่ ย่ าํ แย่ล ง ส่ ง ผลให้ธุ ร กิ จ มี ก ารแข่ ง ขัน ที่ รุ น แรงขึ้ น
ผูป้ ระกอบการจึงต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อกระตุน้ กําลังซื้อและเพิ่มยอดขายเพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในต่างจังหวัดถูกคุกคามจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่มากขึ้น เช่น ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ที่ ปัจจุบนั ได้ขยายสาขาครอบคลุมทัว่ ประเทศมากกว่า 8,800 สาขา เฉพาะในต่างจังหวัดมากกว่า 4,900 สาขา และ
บริ ษทั ซี พี ออลล์ ยังมีเป้ าหมายขยายสาขาให้ได้ 10,000 สาขา ภายในปี 2561 (ซี พี ออลล์ จํากัด, 2559) และนอกจากนี้
จากผลการวิจยั ของบริ ษทั ไนท์แฟรงค์ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ระบุว่าพื้นที่ธุรกิจค้าปลีกในบริ เวณโซนชาน
เมืองมีราว 447,757 ตารางเมตร (ไนท์แฟรงค์ชาร์ เตอร์ ,2557) และมีอตั ราการใช้พ้ืนที่การค้าปลีกที่สูงที่สุดถึงร้อยละ
96.9 ของย่านนี้ คือ ศูนย์การค้า แสดงให้เห็นถึงการขยายพื้นที่การค้าของธุรกิจสมัยใหม่ต้ งั แต่ปลายปี พ.ศ. 2556 ซึ่ ง
หากวันใดที่ธุรกิจเหล่านี้ ขยายตัวเข้ามาถึงต่างจังหวัด ในเขตที่ใกล้กบั แหล่งชุมชน ก็จะส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงกับ
ร้านขายของโชห่วย ที่ต้ งั อยูก่ ่อนมาเป็ นเวลานาน นอกจากนั้นผูว้ จิ ยั ยังได้ศึกษางานวิจยั ในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 562

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ส่ วนใหญ่ทาํ การศึ กษาเกี่ ย วกับปั จจัยด้านกลยุทธ์ และการบริ หารจัด การธุ ร กิ จค้าปลี กแบบดั้งเดิ มที่ ส่งผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อ เช่น งานวิจยั ของ ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ศึ กษาการบริ หารส่ วนประสมการค้าปลีก และการจัดการ
เชิ งกลยุทธ์การตลาดของร้านค้าปลี กแบบดั้งเดิ ม แต่งานวิจัยชิ้ นนี้ ผูว้ ิจัยได้เพิ่มเติ มให้เห็ นถึ งความสําคัญของการ
ปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็ นแล้วว่าการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่น้ ี ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคมีทางเลือกในการ
เลือกซื้อสิ นค้ามากยิง่ ขึ้น และถือเป็ นปั จจัยที่ธุรกิจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นงานวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั จึงได้ม่งุ เน้นไปที่ร้าน
เซ่ งฮะ คลอง 16 ซึ่ งเป็ นกิ จการที่ครอบครัวของผูว้ ิจยั ดําเนิ นธุ รกิ จสื บทอดกันมาอ่างต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบนั ผูว้ ิจยั จึง
ทําการศึกษาเรื่ อง ส่ วนประสมการค้าปลีกที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของสิ นค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่ วย) ของ
ผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา ร้านเซ่งฮะ ในชุมชนตลาดคลอง 16 จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (ธุรกิจ) นําผลไปใช้
ในการวางแผนการจัดการ ปรับปรุ ง และพัฒนาร้านค้าให้สามารถดําเนินธุรกิจให้ตอบสนองผูบ้ ริ โภคต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อส่วนประสมการค้าปลีกของร้านเซ่งฮะ
2. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคร้านเซ่งฮะ
3. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของส่ วนประสมการค้าปลีกที่ส่งผลต่อการซื้ อสิ นค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ของ
ผูบ้ ริ โภคร้านเซ่งฮะ
สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านส่วนประสมการค้าปลีกส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านเซ่งฮะ
สมมติฐานที่ 1.1 ทําเลที่ต้ งั ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านเซ่งฮะ
สมมติฐานที่ 1.2 ความกลากหลายของประเภทสิ นค้าส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านเซ่งฮะ
สมมติฐานที่ 1.3 การตั้งราคาส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านเซ่งฮะ
สมมติ ฐ านที่ 1.4 การออกแบบร้ า นและการจัด วางสิ น ค้า ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ร้ า นเซ่ ง ฮะ
สมมติฐานที่ 1.5 การให้บริ การลูกค้าส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านเซ่งฮะ
ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้ องกับการศึกษา ประกอบด้วย
1. ตัว แปรตาม คื อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู ้บ ริ โ ภค (คอตเลอร์ พี และ เคลเลอร์ เค, 2556, น.188-194)
ประกอบด้ว ย การตระหนัก ถึ งปั ญหา (Problem Recognition) การค้น หาข้อ มูล (Information Search) การประเมิ น
ทางเลื อ ก (Evaluation of Alternatives) การตัด สิ น ใจซื้ อ (Purchase Decision) และพฤติ ก รรมหลัง การซื้ อ (Post
purchase Behavior)
2. ตัวแปรอิสระ คือ ส่วนประสมการค้าปลีก (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, สุพาดา สิ ริกตุ ตา, อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง, พิมพา
หิ รัญกิ ตติ, เกรี ยงไกร ชํานาญไพศาล และชูชาติ มีจินดา, 2546, น. 83-281) ประกอบด้วยทําเลที่ต้ งั (Location) ควา
หลากหลายของประเภทสิ นค้า (Merchandise Assortment) การตั้งราคา (Pricing) การออกแบบร้านและการจัดวาง
สิ นค้า (Store Design and Display) และ การให้บริ การลูกค้า (Customer Service)
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กรอบแนวคิด

3. การดําเนินการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ ใช้การวิจยั เชิ งปริ มาณ ด้วยการสํารวจกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรคือผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าร้านเซ่ งฮะ อายุ 20 ปี ขึ้นไป อาศัยอยูบ่ ริ เวณโดยรอบ
ชุมชนตลาดคลอง 16 ต. ดอนฉิ มพลี อ.บางนํ้าเปรี้ ยว จ.ฉะเชิ งเทรา โดยอาศัยขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ประชากรใน
ชุมชนตลาดคลอง 16 มีท้ งั สิ้ น 547 คน (กศน.ตําบลดอนฉิ มพลี, 2560) กําหนดจากการใช้ตารางจากการคํานวณของ
Yamane โดยกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ ใช้ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ด้านการสุ่ มเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่ มเลือกแบบ
ตามสะดวก ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคือ 295 คน ที่เคยซื้อสิ นค้าร้านเซ่งฮะ เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ใช้แบบสอบถาม
เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งทั้งหมดเป็ นคําถามปลายปิ ด ประกอบไปด้วย 5 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 เป็ นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้าร้านเซ่งฮะ
ส่วนที่ 3 เป็ นความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการค้าปลีกของร้านเซ่งฮะ
ส่วนที่ 4 เป็ นความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคร้านเซ่งฮะ
ส่ วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ โดยลักษณะคําถามเป็ นคําถามปลายเปิ ด ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามสามารถแสดง
ความคิดเห็นเพิม่ เติมได้
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ด้านความเที่ยงตรงโดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 2 ท่าน ประเมินเนื้อหาและคําถาม
ทั้งหมด ใช้การประเมินจากค่าครอนแบ็คอัลฟา โดยแบบสอบถามด้านส่วนประสมการค้าปลีก ได้คา่ ครอนแบ็คอัลฟา
เท่ากับ 0.943, 0.817, 0.862, 0.845, 0.866, 0.847 และด้านการตัดสิ นใจซื้อ เท่ากับ 0.891 ซึ่งทั้งหมดสูงกว่า 0.700 สรุ ป
ได้วา่ แบบสอบถามมีคุณภาพเพียงพอที่จะถูกนําไปใช้ในการเก็บข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ทดสอบสมมติฐานการวิจยั
4. ผลการวิจยั
ผลการวิจยั กลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นลูกค้าร้านเซ่ งฮะ จํานวน 295 คน ด้านข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่าส่ วนใหญ่เป็ น (1) เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 63.2 (2) มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 63.4 (3) อยูใ่ นช่วงอายุ
20-29 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.2 (4) มีระดับการศึ กษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 70.2 (5) ประกอบอาชี พธุ รกิ จ
ส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 33.6 (6) มีรายได้ต่ าํ กว่า 10001 บาท คิดเป็ นร้อยละ 43.4 (7) มีงานอดิ เรกดูหนัง/ฟั งเพลง คิด
เป็ นร้อยละ 31.9 และ (8) มีสมาชิกในครอบครัว 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.4
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ด้านพฤติกรรม พบว่า ส่วนใหญ่ (9) เป็ นลูกค้าร้านเซ่งฮะมามากกว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.8 (10) มีความถี่
ในการซื้อสิ นค้า 1-2 วัน/สัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 34.9 (11) เหตุผลที่เลือกซื้อสิ นค้าเพราะราคาถูก 93 คน คิดเป็ นรอยละ
31.5 (12) เข้ามาซื้อสิ นค้าในช่วงเวลา 10.01-12.00 น. 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.1 (13) กลุ่มสิ นค้าที่ซ้ือบ่อยที่สุดคือกลุ่ม
ของใช้ในครัวเรื อน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.8 (14) จํานวนเงินเฉลี่ยในการซื้ อสิ นค้า 500 บาทขึ้นไป 85 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 28.8 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อส่ วนประสมการค้าปลีก และการตัดสิ นใจซื้ อ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมาก
ด้านทําเลที่ต้ งั มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.90 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.622 เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสู งสุ ดคือ ทําเลที่ต้ งั เป็ นจุดที่สามารถมองหาร้านได้ง่าย มีความเห็นด้วย
มาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.18 และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.743 รองลงมาคือ ทําเลที่ ต้ งั เดิ นทางไปมา
สะดวก มีความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.10 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.771 รองลงมาคือ ทําเล
ที่ ต้ งั ที่ เป็ นย่านธุ รกิ จค้าปลีก ง่ายต่อการเข้ามาเลือกซื้ อสิ นค้า มีความเห็ นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.03 และค่า
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.799 รองลงมาคือ ทําเลที่ต้ งั มีที่จอดรถเพียงพอ มีความเห็ นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.64 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.999 และสุ ดท้าย ทําเลที่ต้ งั ที่มีบริ การสาธารณูปโภคเพื่ออํานวย
ความสะดวก เช่น ห้องนํ้า รถประจําทาง เป็ นต้น มีความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.54 และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.006
ด้านความหลากหลายของประเภทสิ นค้า มี ค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 4.25 และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานรวม
เท่ากับ 0.596 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสู งสุ ดคือ ร้านค้ามีสินค้าครอบคลุมทุก
อย่างที่ท่านต้องการโดยที่ท่านไม่ตอ้ งไปหาซื้อจากร้านอื่นอีก มีความเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.33 และ
ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.741 รองลงมาคื อ ร้ า นค้า มี สิ นค้า ให้เลื อ กซื้ อตรงกับความต้อ งการของท่ าน
หลากหลายชนิ ด มีความเห็ นด้วยมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.33 และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.698
รองลงมาคือ ร้านค้ามีสินค้าที่ตรงกับความต้องการซื้ อของท่าน มีความเห็นด้วยมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.28
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.737 รองลงมาคือ ร้านค้ามีสินค้าพร้อมขายตลอดเวลาทําให้ท่านมัน่ ใจว่า จะ
ไม่เสี ยเวลา หรื อ เสี ยเที่ยวที่เดินทางมา มีความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.22 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.723 และสุ ดท้าย ร้านค้ามีสินค้าชนิ ดเดียวกันแต่หลากหลายยี่หอ้ ให้เลือก มีความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.09 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.809
ด้านการตั้งราคา มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.95 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.687 เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานสู งสุ ดคื อ ร้ านค้าขายสิ นค้าให้ลูกค้าทุ กคนในราคาเท่ าเที ยมกัน มี
ความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.12 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.765 รองลงมาคือ ท่านสามารถ
ต่อรองราคาสิ นค้าภายในร้านเซ่งฮะได้ มีความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.00 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.871 รองลงมาคือ สิ นค้าร้าน “เซ่งฮะ” ราคาถูกกว่าร้านอื่น มีความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.99 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.863 รองลงมาคือ ร้านค้ามีการให้ส่วนลดราคาสิ นค้าจากราคาที่กาํ หนด มีความเห็น
ด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.91และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.853 และสุดท้าย ร้านค้ามีสินค้าลดราคาให้
ท่านเลือกซื้อ มีความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.73และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.003
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ด้านการออกแบบร้านค้าและการจัดวางสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.72 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม
เท่ ากับ 0.692 เมื่ อพิจารณารายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานสู งสุ ดคื อ การนําสิ นค้าชนิ ดเดี ยวกัน
จํานวนมากมารวมอยูท่ ี่เดียวกัน สามารถดึงดูดท่านให้เข้ามาซื้ อสิ นค้า มีความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.90
และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.818 รองลงมาคื อ ร้ านค้ามี ตวั อย่างสิ นค้าให้ท่านชมก่ อนตัดสิ นใจซื้ อ มี
ความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.81 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.863 รองลงมาคือ ร้านค้ามีการ
จัดเรี ยงสิ นค้าให้เป็ นหมวดหมู่หยิบง่าย มีความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.74 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.840 รองลงมาคือ ร้านค้าจัดเรี ยงสิ นค้าโดยแยกตามราคาเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสิ นใจซื้อ มีความเห็นด้วยมาก มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.70 และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.918 และสุ ดท้าย ร้านค้ามีการตกแต่งสวยงามและ
น่ า สนใจ มี ค วามเห็ น ด้ ว ยมาก มี ค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กั บ 3.47 และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.848
ด้านการให้บริ การลูกค้า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.16 และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.647 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสู งสุดคือ พนักงานในร้านให้บริ การท่านด้วยความเป็ นมิตร
มีความเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.34 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.748 รองลงมาคือ ร้านค้ามี
บริ การนําสิ นค้าไปส่งที่รถของท่าน หรื อท่ารถโดยสารประจําทาง มีความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.16 และ
ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.828 รองลงมาคื อ ร้ านค้าให้ทดลองสิ นค้าบางชนิ ดก่ อนซื้ อ เช่ น ไฟฉาย ชุ ด
นักเรี ยน เป็ นต้น มีความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.15 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.849 รองลงมา
คื อ ร้ านค้ามี บริ การเปลี่ ยนคื นสิ นค้าหากสิ นค้าชํารุ ด มี ความเห็ นด้วยมาก มี ค่าเฉลี่ ยรวมเท่ ากับ 4.09 และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.841 และสุ ดท้าย ร้านค้าให้บริ การในการหยิบสิ นค้าและคิดราคาให้ท่านรวดเร็ วทันใจ มี
ความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.06 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.839
การตัดสิ นใจซื้อ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.07 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.497 เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุดคือ ท่านจะกลับมาซื้อสิ นค้าร้าน “เซ่งฮะ” อีก มีความเห็นด้วยมาก
ที่ สุด มี ค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กับ 4.38 และค่ า ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.699 รองลงมาคื อ ท่ า นพึ งพอใจต่อการ
ให้บริ การของพนักงานร้ าน “เซ่ งฮะ” มี ความเห็ นด้วยมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยรวมเท่ ากับ 4.35 และค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.726 ลําดับที่ 3 ร้าน “เซ่งฮะ” จําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ท่านจําเป็ นต้องซื้ อ มีความเห็นด้วย
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.27 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.726 รองลงมาคือ ท่านจะแนะนําให้คน
ใกล้ชิดมาซื้อสิ นค้าที่ร้าน “เซ่งฮะ” มีความเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.27 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.742 รองลงมาคือ ท่านคํานึงถึงประโยชน์ในการใช้งานสิ นค้าก่อนการตัดสิ นใจซื้อ มีความเห็นด้วยมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.24 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.711 รองลงมาคือ ท่านใช้ความพึงพอใจของตัวท่าน
เองเป็ นตัวตัดสิ นใจ มีความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.19 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.798
รองลงมาคือ ท่านพึงพอใจต่อราคาสิ นค้าที่ร้าน “เซ่งฮะ” นําเสนอ มีความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.18 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.671 รองลงมาคือ ท่านพึงพอใจต่อคุณภาพของสิ นค้าร้าน “เซ่งฮะ” มีความเห็นด้วย
มาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.17 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.761 รองลงมาคือ ท่านเปรี ยบเทียบคุณสมบัติ
ของสิ นค้าในการประเมิ นการตัดสิ นใจซื้ อ มี ความเห็ นด้วยมาก มี ค่าเฉลี่ ยรวมเท่ ากับ 4.05 และค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.790 รองลงมาคือ ท่านจะตัดสิ นใจซื้ อทันทีเมื่อเกิดความต้องการ มีความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.04 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.895 รองลงมาคือ ท่านเลือกยี่ห้อสิ นค้าก่อนตัดสิ นใจซื้ อ มี
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ความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.01 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.767 รองลงมาคือ ท่านสอบถาม
ข้อ มู ล สิ น ค้า จากพนัก งานขายก่ อนการตัดสิ นใจซื้ อ มี ค วามเห็ นด้ว ยมาก มี ค่ า เฉลี่ ยรวมเท่ า กับ 3.94 และค่ า ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.791 รองลงมาคือ ท่านมักจะศึกษาหาข้อมูลสิ นค้าที่ท่านต้องการ ก่อนที่ท่านจะตัดสิ นใจ
ซื้ อ มีความเห็ นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.87 และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.827 รองลงมาคือ ท่าน
สอบถามข้อมูลของสิ นค้าที่ท่านซื้ อกับคนรอบข้าง เช่น ญาติ เพื่อนบ้าน ก่อนที่จะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า มีความเห็นด้วย
มาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.82 และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.904 รองลงมาคือ ส่ วนใหญ่ท่านจะค้นหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ นค้าด้วยตนเอง มีความเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.77 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.908 และสุ ดท้าย ท่านมักจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าที่ มีชื่อเสี ยง มีความเห็ นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.54 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.026
ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 อิทธิพลระหว่างส่วนประสมการค้าปลีก ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า ร้านเซ่งฮะ (วิธีการถดถอยเชิงพหุ)
β
สมมติฐาน
T
Sig.
ผลการทดสอบ
1 ส่วนประสมการค้าปลีกส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
0.802 22.98 0.000*
ยอมรับ
สิ นค้าร้านเซ่งฮะ
1.1 ทําเลที่ต้ งั ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นคค้าร้านเซ่ง
-0.017 -3.364
0.716
ปฏิเสธ
ฮะ
1.2 ความหลากหลายของประเภทสิ นค้าส่งผลต่อการ
0.315 6.942 0.000*
ยอมรับ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านเซ่งฮะ
1.3 การตั้งราคามีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้าน
0.089 1.701
0.090
ปฏิเสธ
เซ่งฮะ
1.4 การออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้ามีอิทธิพล
0.231 4.653 0.000*
ยอมรับ
ต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านเซ่งฮะ
1.5 การให้บริ การลูกค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
0.359 7.148 0.000*
ยอมรับ
สิ นค้าร้านเซ่งฮะ
R Square= 0.689 F=127.886 Sig. = 0.000
สมมติ ฐานที่ 1 สรุ ปได้ว่า ส่ วนประสมการค้าปลีก มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้ านเซ่ งฮะอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอย (β) = 0.802 ดังนั้นแสดงว่า ส่ วนประสมการค้าปลีกมี
ผลเชิงบวกต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้านเซ่งฮะ หมายความว่า หากส่ วนประสมการค้าปลีกเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทําให้
การตัด สิ น ใจซื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น 0.802 หน่ ว ย และมี ค่ า R Square= 0.689 สรุ ป ได้ว่า ตัว แปรอิ ส ระร่ ว มกัน อธิ บ ายความ
แปรปรวนของการตัดสิ นใจได้ร้อยละ 68.9
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สมมติฐานที่ 1.1 สรุ ปได้วา่ ทําเลที่ต้ งั ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้านเซ่งฮะอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ 0.05 เมื่ อ พิ จารณาค่า สัมประสิ ทธิ์ การถดถอย (β) = -0.017 ดัง นั้น แสดงว่า ทํา เลที่ ต้ งั ไม่ มีผลเชิ งบวกต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านเซ่งฮะ
สมมติฐานที่ 1.2 สรุ ปได้วา่ ความหลากหลายของประเภทสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้านเซ่ง
ฮะอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอย (β) = 0.315 ดังนั้นแสดงว่า ความหลากหลาย
ของประเภทสิ นค้ามีผลเชิงบวกต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้านเซ่งฮะ หมายความว่า หากความหลากหลายของประเภท
สิ นค้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทําให้การตัดสิ นใจซื้อเพิ่มขึ้น 0.315 หน่วย
สมมติฐานที่ 1.3 สรุ ปได้วา่ การตั้งราคาไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านเซ่งฮะอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ 0.05 เมื่ อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอย (β) = 0.089 ดังนั้นแสดงว่า การตั้งราคาไม่มีผลเชิ งบวกต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านเซ่งฮะ
สมมติฐานที่ 1.4 สรุ ปได้วา่ การออกแบบร้านและการจัดวางสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้าน
เซ่งฮะอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอย (β) = 0.231 ดังนั้นแสดงว่า การออกแบบ
ร้านและการจัดวางสิ นค้ามีผลเชิงบวกต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้านเซ่งฮะ หมายความว่า หากการออกแบบร้านและ
การจัดวางสิ นค้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทําให้การตัดสิ นใจซื้อเพิ่มขึ้น 0.231 หน่วย
สมมติ ฐ านที่ 1.5 สรุ ป ได้ว่า การให้บ ริ ก ารลู ก ค้า มี อิ ทธิ พ ลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ สิ นค้า ร้ า นเซ่ ง ฮะอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอย (β) = 0.359 ดังนั้นแสดงว่า การให้บริ การลูกค้ามีผล
เชิงบวกต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านเซ่งฮะ หมายความว่า การให้บริ การลูกค้าเพิม่ ขึ้น 1 หน่วย จะทําให้การตัดสิ นใจ
ซื้อเพิ่มขึ้น 0.359 หน่วย
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยส่ วนประสมการค้าปลีกในภาพรวม มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้านเซ่ งฮะ แสดงให้เห็นว่า
ส่ วนประสมการค้าปลีกนั้น มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้านเซ่ งฮะ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ผูบ้ ริ หารร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมต้องให้ความสนใจกับส่วนประสมการค้าปลีกในด้านต่างๆ เพื่อความอยูร่ อดของ
ธุ ร กิ จ อย่า งยัง่ ยืน ผูบ้ ริ ห ารจึ ง ควรใช้ส่ว นประสมการค้า ปลี ก เพื่ อ พัฒ นากลยุท ธ์ ก ารค้า ปลี ก ของตนให้ป ระสบ
ความสําเร็ จเหนือคู่แข่งขันและให้ผบู ้ ริ โภคมีความพอใจ
ปั จจัยด้านทําเลที่ต้ งั ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้านเซ่งฮะ แสดงให้เห็นว่าทําเลที่ต้ งั นั้นไม่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้านเซ่ งฮะ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้
เนื่ องจากร้านเซ่งฮะยังมีการให้บริ การที่ดี ซึ่ งจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ปั จจัยด้านการให้บริ การลูกค้ามีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านเซ่งฮะมาก และส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าที่ร้านมาเป็ นเวลามากกว่า 20 ปี ทําให้พนักงาน และลูกค้ามี
ความสัมพันธ์กนั มาเป็ นเวลานาน ลูกค้าที่ร้านส่วนใหญ่จึงเป็ นลูกค้าประจําที่เข้ามาซื้อสิ นค้าตั้งแต่รุ่ นบรรพบุรุษจนถึง
รุ่ นหลัง ซึ่ งในงานวิจยั ชิ้นนี้ก็ได้คน้ พบว่า ผูบ้ ริ โภคร้านเซ่งฮะส่ วนใหญ่จะกลับมาซื้ อสิ นค้าและจะแนะนําให้คนอื่นๆ
เข้ามาซื้อสิ นค้าที่ร้านเซ่งฮะด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั ยังได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(Interpersonal) ของ (Organ & Hamner, 1982) ได้อธิบายถึงการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตัวแบบเสริ มแรงไว้วา่
คน เราอาจมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อใครคนหนึ่ งได้เพียงเพราะเขามาปรากฏตัวอยูใ่ นขณะที่เรามีประสบการณ์ที่น่ายินดี
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และพึงพอใจ ซึ่ งลูกค้าร้านเซ่งฮะก็เข้ามาซื้ อสิ นค้าร้านเซ่งฮะอยูเ่ รื่ อยๆ และได้รับการบริ การที่ดีกลับไปทุกครั้งจึงทํา
ให้ลูกค้าร้านเซ่งฮะยังคงเข้ามาซื้อสิ นค้าที่ร้านอยูเ่ ป็ นประจํา
ปั จจัยด้านความหลากหลายของประเภทสิ นค้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้านเซ่งฮะ มีอิทธิ พลอย่างมี
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ 0.05 การจัด หาความหลากหลายเป็ นหน้า ที่ ที่ ผูค้ ้า ปลี ก จะต้อ งจัดหาให้สิ นค้า มี ความ
หลากหลายโดยที่ร้านค้าที่มีสินค้าครอบคลุมทุกอย่างและมีสินค้าตั้งพร้อมขายตลอดเวลาเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อ
สิ นค้าได้ตรงกับความต้องการซึ่ งนอกจากจะทําให้ร้านค้าของเราได้เปรี ยบร้ านคู่แข่งแล้ว ยังสามารถทําให้ลูกค้า
ตัดสิ นใจมาเลือกซื้อสิ นค้าที่ร้านเรา
ปั จจัยด้านการตั้งราคาไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้านเซ่งฮะ แสดงให้เห็นว่าการตั้งราคาไม่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้านเซ่ งฮะ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจาก งานวิจยั ชิ้นนี้ พบว่าลูกค้าส่ วน
ใหญ่เป็ นลูกค้าร้านเซ่งฮะมาเป็ นเวลามากกว่า 20 ปี และยังมีช่วงอายุเฉลี่ย 50 ปี ขึ้นไปที่เข้ามาซื้อสิ นค้าที่ร้านมากที่สุด
ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของลูกค้าที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าเป็ นเวลานาน ซึ่ งเป็ นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลที่ ลูกค้าร้านเซ่ งฮะมีประสบการณ์ที่ดีต่อร้านเซ่ งฮะมาเป็ นเวลานาน จึ งเข้ามาซื้ อสิ นค้าที่ ร้านเซ่ งฮะอยู่เสมอ
นอกจากนี้ ผูว้ ิจัย ยัง ได้ศึ ก ษาแนวคิ ด เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ ความจงรั ก ภัก ดี ข อง Kumar & Werner ได้ก ล่ า วว่า ลู ก ค้า ที่
จงรักภักดีต่อบริ การ คือ บุคคลที่เชื่อมัน่ และศรัทธาอย่างแรงกล้าว่าบริ ษทั จะตอบสนองความปรารถนา ของพวกเขาได้
ดีที่สุดทั้งปั จจุบนั และอนาคต และเต็มใจที่จะใช้บริ การต่อไป รวมไปถึงพร้อมที่จะทําหน้าที่เป็ นผูแ้ ทนขององค์กรใน
การเชิญชวนบุคคลใกล้ชิดของพวกเขาเข้ามาร่ วมเป็ นลูกค้าของบริ ษทั ซึ่งเป็ นความภักดีที่เกิดจากความรู ้สึกผูกพันกับ
องค์กรในระดับที่ลึกซึ้งและเกิดขึ้นในระยะยาว (Kumar & Werner, 2006)
ปั จจัยด้านการออกแบบร้านค้าและการจัดวางสิ นค้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้านเซ่ งฮะ มีอิทธิ พล
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสิ่ งที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ก่อนสิ่ งอื่น ก็คือ รู ปแบบของร้านค้า ถ้าการ
ออกแบบร้านค้ามีความสวยงามและน่าสนใจ ก็จะสามารถจูงใจลูกค้าให้เข้ามาในร้านได้ ดังนั้นการออกแบบร้านจึง
เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่มีผลต่อความสําเร็ จของธุรกิจค้าปลีก ซึ่ งนอกจากจะช่วยดึงดูดลูกค้าได้เป็ นอย่างดีแล้ว ยังเป็ นการ
เสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ร้านค้าด้วยอย่างเช่น การนําสิ นค้าชนิ ดเดี ยวกันจํานวนมากมารวมอยู่ที่เดี ยวกัน จะ
สามารถดึงดูดให้เข้ามาซื้ อสิ นค้า หรื อร้านค้ามีตวั อย่างสิ นค้าให้ชม หรื อมีการจัดเรี ยงสิ นค้าให้เป็ นหมวดหมู่หยิบง่าย
และแยกตามราคาเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสิ นใจซื้อ เป็ นต้น
ปั จจัยด้านการให้บริ การลูกค้าส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านเซ่งฮะมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 การให้บริ การที่ดีจะช่วยเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ธุรกิจ และนําพาธุรกิจไปสู่ความสําเร็ จในระยะยาว
โดยที่พนักงานในร้าน ควรให้บริ การด้วยความเป็ นมิตรหยิบสิ นค้าและคิดราคารวดเร็ วทันใจมีบริ การส่ งสิ นค้าและ
เปลี่ยนคืนสิ นค้าที่ชาํ รุ ดและควรมีบริ การให้ทดลองสิ นค้าบางชนิ ดก่อนซื้ อ เพื่อที่ผบู ้ ริ โภคจะได้เกิดความประทับใจ
และกลับมาซื้อสิ นค้าที่ร้านอีก
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาอิทธิ พลของส่ วนประสมการค้าปลีกที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อ พบว่า ส่ วนประสมการค้าปลีกมี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมาก ดังนั้นร้านค้าจึงควรนําปั จจัยส่ วนประสมการค้าปลีกมาปรับปรุ งและพัฒนากลยุทธ์
ของร้านค้าเพื่อดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคกลับมาซื้ อสิ นค้าที่ร้านของเรา เช่น การมีสินค้าในร้านที่หลากหลายให้เลือกซื้ อ การ
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ออกแบบร้านค้าให้สวยงามดูสะอาดตาและจัดเรี ยงสิ นค้าให้เป็ นหมวดหมู่หยิบง่าย และร้านค้าควรมีการให้บริ การ
ลูกค้าอย่างดีเยีย่ ม เพื่อให้ตอบสนองผูบ้ ริ โภคต่อไป
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