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บทคดัย่อ 

การวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม 
กรณีศกึษาโครงการบ้านเอือ้อาทรโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและเพื่อศกึษา
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ การวจิยันี้เป็นการวจิยั
เชงิปรมิาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล เพื่อน ามาวเิคราะห์ผลทางสถติ ิT- test และ One-Way 
ANOVA (F-test) และทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิโดยใชก้ารวเิคราะหผ์ลทางสถติแิบบไคสแควร ์(Chi-Square) 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 57.50 มอีายุ 20-29 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 27.00 
สถานภาพการสมรสเป็นโสด คดิเป็นรอ้ยละ 39.00 มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าอนุปรญิญา คดิเป็นรอ้ยละ 38.00 ประกอบ
อาชพีเป็นพนกังานเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 32.00 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 39.00 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ดว้ยกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ดา้น ปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิในดา้นต่าง ๆ แตกต่างกนัดว้ยนัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ บุคคลทีม่เีพศต่างกนัใชจ้ านวน
เงนิในการซือ้สนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั ผูท้ีม่คีรอบครวัแลว้ย่อมมคีวามจ าเป็นในการจบัจ่ายมากขึน้ อาชพีการงานและรายได้
ทีด่สี่งผลใหผู้ซ้ือ้มกี าลงัในการซือ้มากขึน้ ผูท้ีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนัมคีวามตอ้งการในการซือ้สนิคา้ทีแ่ตกต่างกนัดว้ย โดย
สว่นใหญ่ผูซ้ือ้นิยมซือ้สนิคา้ทีไ่ม่แพงกว่าราคาป้ายและราคาในรา้น 7-11 รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมินิยมขายสนิคา้อุปโภค
บรโิภคประจ าวนั โดยส่วนมากรา้นค้าปลกีแบบดัง้เดมิมชี่องทางการจดัจ าหน่ายเพยีงแค่หน้ารา้นเท่านัน้ การส่งเสรมิ
การขายเป็นสิง่ส าคญั รา้นสามารถก าหนดราคาสนิค้าเองไดอ้าจหวงัผลก าไรที่น้อยลงเพื่อดงึดูดลูกคา้ เจา้ของรา้นจะ
ดแูลรา้นดว้ยตนเอง มจีุดเด่นในดา้นการใหบ้รกิาร ความเป็นกนัเอง การจดัวางสนิคา้ทีห่ยบิจบัเลอืกซือ้ง่าย 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษารา้นคา้แบบดัง้เดมิเพยีงกลุ่มตวัอย่างเดยีว การศกึษาครัง้ต่อไปอาจท าการ
เปลี่ยนพื้นที่เพื่อศึกษากลุ่มตวัอย่างอื่น ๆ ควรมกีารวจิยัเชงิคุณภาพร่วมด้วย เช่น การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก การ
สงัเกต การสนทนากลุ่ม เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูแบบเจาะลกึทีล่ะเอยีด ชดัเจน และหลากหลายมากขึน้ 
 
ค าส าคญั: รา้นคา้ปลกีดัง้เดมิ, สว่นประสมทางการตลาด, พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ 

 
 



 

ABSTRACT 
 

This research aims to study factors influencing buying behavior from traditional trade, case study of 
Baan Eua Arthorn Rojana, Phra Nakhon Si Ayutthaya. The quantitative method was selected to use in the 
study. By using questionnaire as a data collecting and analyzing with descriptive statistics method. In 
addition, researcher compares and tests the relationship of factors with T-test and One-way Anova analysis 
by Chi-square 

The results showed that most of participants are females, age between 20-29 years old, single, 
under-bachelor’s degree graduated, business employees, personnel’s income per month between 10,001-
20,000 Thai Baths. The results found that all factors correlated to customer’s buying behavior at 0.05 
statistically significant level. Buying behavior affecting factors was gender, status, occupation and age. The 
top marketing mix affecting factor was price, place was the secondary, and promotion was the third. 

This research is study only one sample group, the traditional trade. For the further research, may 
change the scope to study others sampling. Qualitative methods, such as in-depth interviews, observation or 
group discussion should be conducted in order to obtain more in-depth, clear and detailed information. 
 
Keywords: traditional trade, marketing mix, buying behavior 

 
บทน า 

ธุรกิจค้าปลีก สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มแรก คือ ธุรกิจค้าปลีกดัง้เดิม (Traditional Trade) 
ลกัษณะของรา้นคา้จะไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการตกแต่งรา้นมากนกั มคีวามสนิทสนมคุน้เคยกบัลกูคา้ สนิคา้จะถูกวาง
กนัตามความพอใจ และบรหิารงานโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น รา้นคา้ตามตลาดนัด รา้นแผงลอย และทีรู่จ้กักนัมาก
ทีสุ่ดกค็อื รา้นค้าปลกีแบบดัง้เดมิ หรอื รา้นโชห่วย กลุ่มทีส่อง คอื ธุรกจิค้าปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) รา้นค้าใน
กลุ่มนี้จะลงทุนในการตกแต่งรา้น มกีารจดัเกบ็สนิคา้และจ าหน่ายสนิคา้อย่างเป็นระบบระเบยีบ มอี านาจการต่อรองสงู 
สามารถขายสนิค้าในปรมิาณมากได้ รูปแบบร้านค้ามักจะไม่ค่อยแตกต่างกนัมากนักไม่ว่าจะไปตัง้อยู่ที่ ไหน เช่น 
หา้งสรรพสนิคา้ รา้นสะดวกซือ้ต่าง ๆ ธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม่ รวมในสว่นของออนไลน์  

ธุรกจิคา้ปลกีเป็นสว่นหนึ่งในชวีติของคนจ านวนมาก ในปี 2560 มลูค่าธุรกจิคา้ปลกีของประเทศไทยอยู่ที่ 3.5 
ลา้นลา้นบาท คดิเป็น 23% ของ GDP ธุรกจิรา้นสะดวกซือ้และธุรกจิดสิเคาน์สโตรจ์ะมรีายไดส้งูเป็นหลกัแสนลา้นบาท 
ซึง่สงูกว่าคา้ปลกีกลุ่มอื่น ๆ เน่ืองจากมกีลุ่มลกูคา้ทีก่วา้งกว่า อย่างกรณีของ รา้น 7-11 มลีกูคา้ใชบ้รกิารกว่า 12.8 ลา้น
คนต่อวัน หรือของเทสโก้ โลตัส ก็มีลูกค้าใช้บริการกว่า 2.1 ล้านคนต่อวัน ในช่วงระหว่างปี 2558 – 2560 นัน้ 
อุตสาหกรรมคา้ปลกีมกีารลงทุนรวมกนักว่า 130,200 ลา้นบาท เฉลีย่ปีละ 43,400 ลา้นบาท (ลงทุนแมน, 2561) 

ธุรกิจค้าปลกีสมยัใหม่ ขยายสาขาใหม่ๆ ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางถึงในชุมชนที่พกัอาศยัของลูกค้า และ
ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมต้องการความสะดวกสบายในรา้นคา้ใกลบ้า้นทีเ่ขา้ถงึง่าย ปัจจุบนั เซเว่น อเีลฟเว่น (7-11) ไดช้ื่อ
ว่าเป็น “Convenience Food Store” เต็มรูปแบบ โดยสดัส่วนสินค้าที่จ าหน่ายภายในร้าน แบ่งเป็น “อาหารและ
เครื่องดื่ม” 70% ครอบคลุมทัง้เครื่องดื่ม-อาหาร ทัง้มือ้หลกั-มือ้ว่าง เช่น อาหารพรอ้มรบัประทาน, ขนมปัง, ขนมหวาน 
และกาแฟ All Café  รวมไปถงึเริม่ทดลองน าผกัสด-ผลไมพ้รอ้มรบัประทานเขา้มาจ าหน่ายในบางสาขา โดยกลุ่มสนิคา้



 

ผกั-ผลไมส้ด สะทอ้นใหเ้หน็ว่าปัจจุบนั “เซเว่น อเีลฟเว่น” ในไทย เริม่น าความเป็น “ซูเปอรม์ารเ์กต็” เขา้มาผสมผสาน
ภายในสาขา ขณะทีอ่กี 30% เป็นกลุ่มสนิคา้อุปโภค (ไม่รวมบตัรโทรศพัท)์ เช่น ของใชส้ว่นบุคคล ของใชใ้นครวัเรอืน ม ี 
Co-working Space มกีารส่งพสัดุ และ Counter Service Pay ครบทุกการจ่ายบลิออนไลน์ ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์
และอื่น ๆ ดว้ยบตัรเครดติ ไดทุ้กที ่ทุกเวลา All Bill บรกิารสะดวกจ่ายในทุกเรื่อง บรกิารดงักล่าวเป็นการเพิม่ความถีใ่น
การเขา้รา้นสะดวกซือ้มากยิง่ขึน้ 

ดา้นธุรกจิคา้ปลกีแบบดัง้เดมิขายสนิคา้ในพื้นฐานความจ าเป็นในการด ารงชวีติ มคีวามเป็นกนัเอง มคีวามเหน็
อกเหน็ใจกนั เป็นมติรที่ดต่ีอกนั มกีารสนทนาซกัถามสารทุกขส์ุขดบิด้วยความสนิทสนม มคีวามคุ้นเคยกนัระหว่าง
เจา้ของรา้นกบัลูกคา้ การด าเนินธุรกจิจงึมทีัง้ขายเงนิสดและเงนิเชื่อ มคีวามยดืหยุ่นเรื่องสนิคา้ ราคา และสถานที่ ซึ่ง
สถานทีป่ระกอบการสว่นใหญ่ใชท้ีอ่ยู่อาศยัเป็นรา้นคา้ปลกี ซึง่ในปัจจุบนัน้ีธุรกจิคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมาถงึยุคทีต่อ้งเผชญิ
กบัการเปลีย่นแปลงรอบดา้น ท าใหธุ้รกจิคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมรีายไดแ้ละก าไรลดลง มรีา้นคา้ปลกีสมยัใหม่และชอ็ปป้ิง
ออนไลน์ทีเ่ขา้มาเบยีดช่องทางขายแบบดัง้เดมิ ส่งผลใหผู้บ้รโิภคมทีางเลอืกมากขึน้ แต่ในเวลาเดยีวกนักม็าพรอ้มกบั
การแข่งขนัทีสู่งขึน้ตามมา รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิบางรา้นขาดทุนท าให้ต้องปิดกจิการลง ดงันัน้ผู้วจิยัจงึสนใจศกึษา
ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิคา้จากรา้นค้าปลกีแบบดัง้เดมิ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์และสามารถน าขอ้มูลไปใช้
ปรบัปรุงธุรกจิคา้ปลกีแบบดัง้เดมิให้ประสบผลส าเรจ็ในการด าเนินกจิการต่อไปและกจิการเจรญิเติบโตมผีลก าไรที่ดี
ยิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม  กรณีศึกษา 
โครงการบา้นเอือ้อาทรโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

2. เพื่อศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ 
กรณีศกึษา โครงการบา้นเอือ้อาทรโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 
ขอบเขตการวิจยั 

ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้  ผู้ท าวจิยัมุ่งเน้นศกึษา ปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าจากรา้นค้าปลกีแบบ
ดัง้เดมิ กรณีศกึษา โครงการบา้นเอือ้อาทรโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
ประชากร : ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีอ่ายุ 20 ปีขึน้ไป และอาศยัอยู่ในโครงการบา้นเอือ้อาทรโรจ
นะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยาทีซ่ือ้สนิคา้หรอืเคยซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ  

กลุ่มตวัอย่าง : เลอืกกลุ่มตวัอย่างจากการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยทราบจ านวนประชากรที่แน่ชดั จาก
ระบบสถิติทางการทะเบียน เดือนธนัวาคม 2561 จ านวนประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีสญัชาติไทย และมีชื่ออยู่ใน
ทะเบยีนบา้นจ านวน 5,820 คน ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาดตวัอย่างของการค านวณ 375 คน เพิม่จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างอกี 25 คน รวมเป็น 400 คน  สุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling) เกบ็รวบรวมโดยใช้
แบบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมไว ้

พืน้ที ่: โครงการบา้นเอือ้อาทรโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ระยะเวลา : ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์– เมษายน พ.ศ. 2562 

 
 

 



 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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สมมติฐานการวิจยั 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิ  กรณีศกึษา 

โครงการบา้นเอือ้อาทรโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
2. ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ กรณีศกึษา 

โครงการบา้นเอือ้อาทรโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 
นิยามศพัท ์

รา้นค้าปลกีดัง้เดมิ (Tradition Trade) หรอื ร้านโชห่วย ลกัษณะรา้นเป็นห้องแถว พื้นทีค่บัแคบ ไม่มกีารตก
แต่งหน้ารา้นมากมาย สนิคา้ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้อุปโภคบรโิภค การจดัวางสนิคา้ไม่เป็นหมวดหมู่ และไม่ทนัสมยั และ

 
ปัจจยัส่วนบคุคล 

• เพศ 
• อาย ุ
• สถานภาพการสมรส 
• ระดบัการศกึษา 
• อาชพี 
• รายไดต่้อเดอืน 

 

 
 
 

พฤติกรรมการซ้ือสินค้า 
• เหตุผลในการซือ้ 
• ความถีใ่นการซือ้ 
• ผูม้อีทิธพิลในการซือ้ 
• ปรมิาณการซือ้ 
• ประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้ 
• เวลาทีซ่ือ้ 
• ระยะห่างจากรา้นทีซ่ือ้ 

 

ปัจจยัส่วนประสม 
ทางการตลาด 

• ผลติภณัฑ ์(Product) 
• ราคา (Price) 
• ช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
• สง่เสรมิการตลาด (Promotion) 
• ดา้นบุคคล (People) 
• ดา้นเทคนิคและกระบวนการ 

(Process) 
• สิง่แวดลอ้มกายภาพ  

(Physical evidence) 



 

จดัวางตามความสะดวกการหยิบสนิค้า เป็นกจิการด าเนินงานโดยเจ้าของคนเดยีว หรอืร่วมกนัตัง้เป็นห้างหุ้นส่วน 
ด าเนินธุรกจิแบบครอบครวั เงนิลงทุนน้อย บรหิารงานง่ายๆ ไม่ซบัซอ้น ไม่มกีารใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยั ท าใหร้ะบบการ
จดัการไม่ไดม้าตรฐาน ลูกคา้เกอืบทัง้หมดอยู่บรเิวณใกลเ้คยีงรา้นคา้ รา้นคา้ทีจ่ดัอยู่ประเภทนี้ เช่น รา้นคา้ส่ง รา้นค้า
ปลกีทัว่ไป รา้นขายของช า (ฐติพิร จาตุรวงศ,์ 2551) 

ปัจจยัสว่นบุคคล หมายถงึ คุณลกัษณะส่วนตวัของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน 

"ผู้บรโิภค" ตามมพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ.2522 ให้ความหมายไวว้่า  หมายถึง  ผูซ้ื้อ ผูไ้ดร้บั
บรกิารจากผูป้ระกอบธุรกจิ  หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัการเสนอหรอืชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกจิ เพื่อใหซ้ือ้สนิคา้หรอืบรกิาร  และ
หมายความรวมถงึผูใ้ชส้นิคา้หรอืผูไ้ดร้บับรกิารจากผูป้ระกอบธุรกจิโดยชอบ  แมม้ไิดเ้สยีค่าตอบแทนกต็าม 

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ หมายถงึ พฤตกิรรมการแสดงออกของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ในรปูแบบของการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ในทนีี้ไดแ้ก่ เหตุผลในการซือ้ ความถีใ่นการซือ้ ผูม้อีทิธพิลใน
การซือ้ ปรมิาณการซือ้ ประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้ เวลาทีซ่ือ้ และระยะห่างจากรา้นทีซ่ือ้ 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด  
1. Products หรอื ผลติภณัฑ ์เป็นไดท้ัง้สนิคา้และบรกิาร โดยเราอาจจะแบ่งตวัผลติภณัฑไ์ดเ้ป็น 2 ชนิดไดแ้ก่ 

ผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้งไดก้บัผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้งไม่ได้ 
2. Price หรอืราคา ในการก าหนดราคาใหเ้หมาะสมนัน้กเ็ป็นอกีตวัแปรหนึ่งทีส่ าคญัเพราะหากเราใช้ กลยุทธ์

ในการก าหนดราคาทีผ่ดิพลาดจะสง่ผลไปยงั Demand ของลกูคา้ได ้
3. Promotion โปรโมชัน่เป็นการกระตุ้นใหเ้กดิการซือ้จากลูกคา้มากยิง่ขึน้ โดยการทีเ่ราจะสรา้งโปรโมชัน่ใด 

ๆ ออกมาควรค านึงถงึผลทีจ่ะตามมาและค่าใชจ้่ายทีเ่สยีไปว่าคุม้ค่าหรอืไม่ 
4. Place ปัจจยัด้านสถานทีเ่ป็นปัจจยัที่ส าคญัเพราะหากเราเลอืกท าเล ไม่ดจีะส่งผลให้ธุรกจิเราไม่สามารถ

ขายได ้ 
5. People ปัจจยัด้านบุคคลหรอืพนักงานจะต้องมคีวามรู้ความสามารถในการปฏบิตัิบรกิารให้ กบัลูกค้าได้

อย่างเตม็ความสามารถ อกีทัง้ตอ้งสามารถแกไ้ขปัญหาใหก้บัลกูคา้ได ้
6. Process ปัจจยัด้านกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยในการจดัการ โดยจ าเป็นต้องมรีะเบยีบขอ้ปฏบิตัทิี่ชดัเจน 

รวดเรว็ตอบสนองความตอ้งการใหก้บัลกูคา้ไดอ้ย่างมอือาชพี 
7. Physical Evidence คอื สิง่แวดลอ้มทางกายภาพทีล่กูคา้ทีม่าใชบ้รกิารตอ้งพบเจอ 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. เพื่อใหท้ราบถงึระดบัความส าคญัของปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ กรณีศกึษา โครงการบา้นเอือ้อาทรโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

2. เพื่อเป็นแนวทางแก่ผูท้ีม่คีวามสนใจในการประกอบธุรกจิเกีย่วกบัรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิสามารถน าขอ้มูล
ไปพฒันาปรบัปรุงธุรกจิได ้ 

3. เพื่อเป็นขอ้มลูใหแ้ก่ภาครฐั ในการช่วยเหลอืสง่เสรมิธุรกจิคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

การศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ  กรณีศกึษา โครงการบา้นเอือ้
อาทรโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มเีน้ือหาและสาระส าคญัในการด าเนินงานวจิยั ดงันี้ 



 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร (Population): ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้  คอื ผู้บรโิภคที่อายุ 20 ปีขึ้นไป และอาศยัอยู่ใน

โครงการบา้นเอือ้อาทรโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยาทีซ่ือ้สนิคา้หรอืเคยซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ  
กลุ่มตวัอย่าง (Sample) เลอืกกลุ่มตวัอย่างจากการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยทราบจ านวนประชากรทีต่รง

แน่ชัด คือ ประชากรหมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่  7 หมู่บ้านล าตาแขก ต าบลบ้านสร้างอ าเภอบางปะอิน  จังหวัด
พระนครศรอียุธยา จ านวน 5,820 คน (ระบบสถิติทางการทะเบยีน, 2561, จาก https://bit.ly/2Z1BwKy) ทัง้นี้เพื่อหา
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีเ่หมาะสม โดยมกีารหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ตามแนวคดิของ Taro Yamane ทีร่ะดบัความ
เชื่อมัน่ 95% ยอมรบัความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5% สามารถค านวณไดด้งันี้ (Taro Yamane, 1973: 727-728) 

จากการแทนค่าในสตูรไดข้นาดตวัอย่างของการค านวณ (ปัดเศษขึน้) ได ้375 คน เพิม่จ านวนกลุ่มตวัอย่างอกี 
25 คน รวมเป็น 400 คน กลุ่มตัวอย่างนี้ได้สุ่มตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) เกบ็รวบรวม
ประชากรอายุ 20 ปีขึน้ไปทีอ่าศยัอยู่ในโครงการบา้นเอือ้อาทรโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยาทีซ่ือ้สนิคา้หรอืเคยซือ้
สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ โดยใชแ้บบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมไว ้
 
2. เครือ่งมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
1. อปุกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาครัง้น้ี เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูซึง่ผูศ้กึษาไดจ้ดัท าขึน้เองโดยการสรา้ง
แบบสอบถาม (Questionnaire) ได้รวบรวมความรู้ทางด้านทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องน ามาประยุกต์ใช้  แบ่ง
ออกเป็น 3 สว่น คอื  

สว่นที ่1 ปัจจยัสว่นบุคคล 
1. เพศ มีลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด 2 ตัวเลือก (Two-ways Question) และใช้ระดับการวัดข้อมูล

ประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ไดแ้ก่ เพศชาย และเพศหญงิ 
2. อายุ มลีกัษณะค าถามประกอบดว้ยหลายค าตอบให้เลอืก (Multiple Choice Questions) และใชร้ะดบัการ

วดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) ไดแ้ก่ ช่วงอายุ 20-29 ปี อายุ 30-39 ปี อาย ุ40-49 ปี อาย ุ50-59 ปี และ
อาย ุ60 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพการสมรสมีลกัษณะค าถามประกอบด้วยหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) 
และใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตัิ (Nominal Scale) ไดแ้ก่ สถานภาพ โสด หย่า/หมา้ย สมรสแลว้แต่ยงัไม่
มบีุตร สมรสและมบีุตรแลว้ 

4. ระดบัการศกึษา มลีกัษณะค าถามประกอบดว้ยหลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choice Questions) และใช้
ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) ไดแ้ก่ ต ่ากว่าอนุปรญิญา อนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า ปรญิญาตร ี
และตัง้แต่ปรญิญาโทขึน้ไป 

5. อาชพี มลีกัษณะค าถามประกอบดว้ยหลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choice Questions) และใชร้ะดบัการ
วัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ได้แก่ นักศึกษา รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย 
พนกังานเอกชน รบัจา้ง/อาชพีอสิระ และอื่น ๆ โปรดระบุ 

6. รายได ้มลีกัษณะค าถามประกอบดว้ยหลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choice Questions) และใชร้ะดบัการ
วัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ได้แก่ ต ่ ากว่า 5,000 5,001 - 10,000 บาท 10,001 - 20,000 บาท 
20,001 - 30,000 บาท 30,001 - 50,000 บาท และ 50,001 บาทขึน้ไป 
  ส่วนที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าจากรา้นค้าปลกีแบบดัง้เดมิ  
กรณีศกึษา โครงการบา้นเอือ้อาทรโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มกีารวดัแบบ Linkert Scale  



 

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม กรณีศึกษา โครงการบ้านเอื้ออาทรโรจนะ 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มลีกัษณะค าถามประกอบดว้ยหลายค าตอบให้เลอืก (Multiple Choice Questions) และใช้
ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตัิ (Nominal Scale) ไดแ้ก่ เหตุผลในการซือ้ ความถี่ในการซือ้ ผูม้อีทิธพิลในการ
ซือ้ ปรมิาณการซือ้ ประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้ เวลาทีซ่ือ้ และระยะห่างจากรา้นทีซ่ือ้ มจี านวน 9 ขอ้                     
2. ขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมือในการออกแบบสอบถามของผูวิ้จยั ดงันี้ 

1. ร่างแบบสอบถามให้สอดคล้องกบักรอบแนวความคิดและวตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยศกึษาขอ้มูลจาก ต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้ง
แบบสอบถาม ใหค้รอบคลุมตามความมุ่งหมายของงานวจิยั 

2. หาค่า IOC จากการที่ให้ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบแบบสอบถามการวจิัย หาค่าสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามจากแบบสอบถามกบัวตัถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC : Index of item objective congruence) ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ 3 ท่าน ในการตรวจสอบโดยใหเ้กณฑใ์นการตรวจพจิารณาขอ้ค าถาม ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบแบบสอบถาม
ผ่านทัง้ 3 ท่าน จงึท าการทดสอบแบบสอบถามทีไ่ดด้ว้ยการน าไปลองใช ้(Try out) ก่อนเกบ็ขอ้มลูจรงิ 40 ชุด 

3. น าผลแบบสอบถามทีไ่ดม้าท าการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขใหถู้กต้อง โดยการทดสอบความ
เชื่อมัน่ โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟา (Cronbach’s Alpha) ผลลพัธข์องค่าแอลฟาทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัความคงทีข่อง
แบบสอบถาม (Reliability α ≥ 0.7) จากกลุ่มประชากรตวัอย่างจ านวน 40 คน Cronbach’s Alpha ไดค้่าความเชื่อมัน่ 
0.957 

4. น าแบบสอบถามที่แก้ไขเสรจ็สิ้นสมบูรณ์แบบแล้ว ไปด าเนินการเก็บข้อมูลตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่
ก าหนด  
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
          ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูท้ าวจิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยมแีหล่งทีม่ขีอ้มลูต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
          1. ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) รวบรวมจากการสรา้งเครื่องมอืในการคน้ควา้ คอื 
แบบสอบถามในลกัษณะปลายปิด (Close-Ended Question) น าแบบสอบถามแจกประชากรในโครงการบา้นเอือ้อาทร
โรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยเกบ็ตวัอย่างตามความสะดวก 
          2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เกบ็รวบรวมและค้นหาขอ้มูลและทฤษฎีจากหนังสอื วารสาร บทความ 
สิง่พมิพต่์าง ๆ รายงาน สารนิพนธ ์วทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
4. วิธีวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลและการทดสอบสมมติฐานของการศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จาก
รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ กรณีศกึษา โครงการบา้นเอือ้อาทรโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ทีไ่ดจ้ากการส ารวจขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดครัง้นี้ ผูท้ าการวจิยัไดน้ าโปรแกรมส าเรจ็รปูมาช่วยในการท าการวจิยั โดยวเิคราะหข์อ้มูล
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แลว้น าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการส ารวจแปลงเป็นรหสัตวัเลข แลว้บนัทกึลงเครื่อง
คอมพวิเตอร ์และใชค้ าสัง่ทางสถติ ิสามารถแบ่งการวเิคราะหข์อ้มลูเป็น 2 ประเภท คอื 

1. การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
 (1) การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยศกึษาและน าเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
 (2) การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยศกึษาและน าเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าสว่นเบีย่งแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 



 

(3) การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดิมของกลุ่มตวัอย่าง  โดย
ศกึษาและน าเสนอในรปูแบบตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 ในการทดสอบสมมตฐิานงานวจิยั (Hypothesis Testing) มกีารใชเ้ครื่องมอืในการวเิคราะหท์างสถติ ิดงันี้ 
 (1) การวิเคราะห์ผลทางสถิติแบบ Independent Sample (T-test) และ One-Way ANOVA (F-test) เพื่อ
ศกึษาปัจจยัสว่นบุคคลทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของกลุ่มตวัอย่าง 
 (2) การวเิคราะห์ผลทางสถิติแบบ ไคสแควร์ (Chi-Square) ในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อศกึษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของกลุ่มตวัอย่าง 
 
ผลการวิจยั 

การศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ กรณีศกึษา โครงการบา้น
เอือ้อาทรโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ครัง้นี้ผูว้จิยัไดส้รุปผลการศกึษาออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 

1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปัจจยัสว่นบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 57.50 มอีายุ 20-29 ปี คดิเป็นร้อยละ 27.00 สถานภาพการสมรสเป็นโสด คดิเป็น
รอ้ยละ 39.00 มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าอนุปรญิญา คดิเป็นรอ้ยละ 38.00 ประกอบอาชพีเป็นพนักงานเอกชน คดิเป็น
รอ้ยละ 32.00 มแีละรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 39.00 

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างสว่นใหญ่เหน็ดว้ยกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทัง้ 7 ดา้น โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02  

3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 
คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เมื่อต้องการสนิค้าเร่งด่วนมากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 28.80 ความต้องการซื้อ
สนิคา้และยอมรบัราคาสนิคา้ทีร่าคาไม่แพงกว่ารา้นสะดวกซื้อ 7-11 คดิเป็นรอ้ยละ 38.50 มเีหตุจูงใจทีท่ าให้ซือ้สนิค้า
จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมากทีสุ่ดคอื อยู่ใกล้ที่บา้น หรอื ที่ท างานสะดวกในการเดนิทางมาซื้อของ คดิเป็นร้อยละ 
41.30 เลอืกซือ้สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิประเภท ของใชป้ระจ าบา้น เช่น สบู่ ยาสฟัีน แป้ง ผงซกัฟอก คดิ
เป็นรอ้ยละ 61.80 ซื้อสนิค้าจากรา้นค้าปลกีแบบดัง้เดมิประมาณครัง้ละ 51-100 บาทต่อครัง้ คดิเป็นร้อยละ 30.00 มี
ความถี่ในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ถงึ 3-4 ครัง้ต่อสปัดาห์ คดิเป็นรอ้ยละ 44.30 ผูม้อีทิธพิลในการซื้อ
สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมากทีสุ่ด คอื ตวัท่านเอง คดิเป็นรอ้ยละ 70.50 ซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ
เวลา 15.01-20.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 41.50 และเลอืกระยะทางจากบา้นถงึรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิในการซือ้สนิคา้น้อย
กว่า30 เมตร คดิเป็นรอ้ยละ 39.00 

4. ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั  
สมมตฐิานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิใน

ดา้นต่าง ๆ แตกต่างกนัดว้ยนยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า  
กลุ่มตวัอย่างที่มปัีจจยัส่วนบุคคลด้านเพศต่างกนัส่งผลต่อจ านวนเงนิในการซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลกีแบบ

ดัง้เดมิและระยะทางในการไปซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบตัง้เดมิแตกต่างกนั  
กลุ่มตวัอย่างทีม่ปัีจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุต่างกนัส่งผลต่อพฤตกิรรมความต้องการซือ้สนิคา้ ประเภทสนิคา้ที่

ซือ้ ผูอ้ทิธพิลในการซือ้สนิคา้และระยะทางในการไปซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิแตกต่างกนั  
กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพการสมรสต่างกนัส่งผลต่อความถี่ในการซื้อสนิค้าและผู้มี

อทิธพิลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิแตกต่างกนั  



 

กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรบัราคาสนิค้า 
จ านวนเงนิในการซื้อสนิค้า ระยะเวลาในการซื้อสนิค้าและระยะทางในการไปซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม
แตกต่างกนั  

กลุ่มตวัอย่างทีม่ปัีจจยัสว่นบุคคลดา้นอาชพีต่างกนัสง่ผลต่อพฤตกิรรมความตอ้งการซือ้สนิคา้ ประเภทสนิคา้ที่
ซือ้สนิคา้ ความถีใ่นการซือ้สนิคา้และผูม้อีทิธพิลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิแตกต่างกนั  

กลุ่มตวัอย่างทีม่ปัีจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัสง่ผลต่อพฤตกิรรม ความต้องการซือ้สนิคา้ 
ประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้สนิคา้ จ านวนเงนิในการซือ้สนิคา้ ความถี่ในการซือ้สนิคา้และระยะเวลาในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้
ปลกีแบบดัง้เดมิแตกต่างกนั  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลกระทบเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าจากรา้นค้า
ปลกีแบบดัง้เดมิ กรณีศกึษา โครงการบา้นเอือ้อาทรโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา พบว่า การทดสอบสมัประสทิธิ ์
การถดถอยทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความคดิเหน็ตามสว่นประสมทางการตลาด 7Ps กบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้
ปลกีแบบดัง้เดมิ ในดา้น 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลกระทบเชงิบวกต่อพฤติกรรมความต้องการซื้อสนิค้า 
พฤตกิรรมการยอมรบัราคาสนิคา้ เหตุจูงใจในการซือ้สนิคา้ ประเภทสนิคา้ทีซ่ื้อสนิคา้ และความถี่ในการซือ้สนิคา้จาก
รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มผีลกระทบเชงิบวกต่อพฤตกิรรมความตอ้งการซือ้สนิคา้ เหตุจงูใจ
ในการซือ้สนิคา้ ประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้สนิคา้ จ านวนเงนิในการซือ้สนิคา้ ความถี่ในการซือ้สนิคา้ และระยะเวลาในการซือ้
สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลกระทบเชงิบวกต่อพฤตกิรรมความต้องการ
ซื้อสนิค้า พฤติกรรมการยอมรบัราคาสนิค้า ประเภทสนิค้าที่ซื้อสนิค้า จ านวนเงนิในการซื้อสนิค้า ความถี่ในการซื้อ
สนิคา้ และระยะทางในการไปซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสรมิการตลาดมีผลกระทบเชงิบวกต่อพฤติกรรมความต้องการซื้อ
สนิคา้ พฤตกิรรมการยอมรบัราคาสนิคา้ เหตุจงูใจในการซือ้สนิคา้ ประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้สนิคา้ จ านวนเงนิในการซือ้สนิคา้ 
ความถีใ่นการซือ้สนิคา้ ผูม้อีทิธพิลในการซือ้สนิคา้ และระยะทางในการไปซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลมีผลกระทบเชิงบวกต่อพฤติกรรมความต้องการซื้อสินค้า 
พฤติกรรมการยอมรบัราคาสนิค้า เหตุจูงใจในการซื้อสนิค้า ประเภทสนิค้าที่ซื้อสนิค้า จ านวนเงนิในการซื้อสนิค้า 
ความถีใ่นการซือ้สนิคา้ ผูม้อีทิธพิลในการซือ้สนิคา้ และระยะทางในการไปซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นเทคนิคและกระบวนการมผีลกระทบเชงิบวกต่อ พฤติกรรมการยอมรบั
ราคาสนิคา้ เหตุจงูใจในการซือ้สนิคา้ ประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้สนิคา้ ความถี่ในการซือ้สนิคา้ ผูม้อีทิธพิลในการซือ้สนิคา้ และ
ระยะทางในการไปซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ  

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นสิง่แวดลอ้มกายภาพมผีลกระทบเชงิบวกต่อ พฤตกิรรมความตอ้งการซือ้
สนิคา้ พฤตกิรรมการยอมรบัราคาสนิคา้ เหตุจงูใจในการซือ้สนิคา้ ประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้สนิคา้ จ านวนเงนิในการซือ้สนิคา้ 
ความถีใ่นการซือ้สนิคา้ และผูม้อีทิธพิลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ  
 
 
 
 



 

สรปุและวิจารณ์ผล 
การศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ กรณีศกึษา โครงการบา้น

เอือ้อาทรโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิใน
ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นจ านวนเงนิในการซือ้สนิคา้ ปัจจยัทีส่่งผลคอื เพศและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แสดงใหเ้หน็ว่าบุคคล
ทีม่เีพศต่างกนัใชจ้ านวนเงนิในการซือ้สนิคา้ทีแ่ตกต่างกัน รวมถงึรายไดท้ีม่ากขึน้ย่อมใชจ้่ายมากขึน้ดว้ย ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ศิรณิา ชูสอนสาย (2554) ศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลีกแบบ
ดัง้เดมิ (โชห่วย) ของผูบ้รโิภค ทีพ่บว่ารายไดต่้อเดอืนมผีลกบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิดา้น
จ านวนเงิน อีกทัง้ยังสอดคล้องกับงานวิจยัของ สุพัตรา ดีเลียบ, วิภาวรรณ กลิ่นหอม (2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นสะดวกซือ้ และรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภค พบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคลทุกดา้นมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภครา้นสะดวกซือ้ นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎดีา้นกระบวนการตดัสนิใจซือ้ในดา้นการเปลีย่นแปลงของสถานะทางการเงนิ  

ดา้นระยะทางในการไปซือ้สนิคา้ ปัจจยัทีส่ง่ผลคอื เพศ อายุและระดบัการศกึษา แสดงใหเ้หน็ว่าบุคคลทีม่เีพศ 
อายุและระดบัการศึกษาที่ต่างกนั มีการตดัสนิใจเลอืกเดนิทางไปซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิในระยะทางที่
ต่างกนั โดยส่วนใหญ่ผูซ้ือ้จะไม่เดนิทางไปซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ทีอ่ยู่ไกล เพื่อความสะดวกสบายในการซือ้ ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ สุพตัรา ดเีลยีบ, วภิาวรรณ กลิน่หอม (2559) ที่ศึกษาปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
สนิค้าในรา้นสะดวกซื้อ และร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิของผู้บรโิภค พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทุกด้านมีความสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภครา้นสะดวกซือ้ 

ดา้นผูม้อีทิธพิลในการซือ้สนิคา้ ปัจจยัทีส่ง่ผลคอื อายุ สถานภาพสมรสและอาชพี ซึง่สว่นใหญ่ไม่ไดร้บัอทิธพิล
จากบุคคลอื่น ดัง้นัน้ผูท้ีอ่ายุ สถานภาพสมรสและอาชพีทีแ่ตกต่างกนั ย่อมมกีารตดัสนิใจในการซือ้สนิคา้ดว้ยตนเองที่
แตกต่างกันด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา ดีเลียบ, วิภาวรรณ กลิ่นหอม (2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นสะดวกซือ้ และรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภค พบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคลทุกดา้นมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภครา้นสะดวกซือ้  

ดา้นความถีใ่นการซือ้สนิคา้ ปัจจยัทีส่ง่ผลคอื สถานภาพสมรส อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แสดงใหเ้หน็ว่า 
ผูท้ีม่คีรอบครวัแลว้ย่อมมคีวามจ าเป็นในการจบัจ่ายมากขึน้ นอกจากนี้การมอีาชพีการงานและรายไดท้ีด่สีง่ผลใหผู้ซ้ือ้มี
ก าลงัในการซือ้มากขึน้ จงึท าใหค้วามถี่ในการซือ้มากขึน้ดว้ย โดยสว่นใหญ่ซือ้สนิคา้ 3-4 ครัง้ต่อสปัดาห ์ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ พษิณุ อิม่วญิญาณ, พนิต กุลศริ ิ(2558) ทีศ่กึษารา้นคา้ปลกีทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของ
ผู้บรโิภค : การศกึษาร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร ที่พบว่าพฤติกรรมการซื้อสนิค้าด้านชื่อรา้นสะดวกซื้อที่ซื้อ
สนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บั อาชพี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพตัรา ดเีลยีบ, วภิาวรรณ 
กลิน่หอม (2559) ที่ศึกษาปัจจยัที่มคีวามสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลกีแบบ
ดัง้เดมิของผู้บรโิภค พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทุกด้านมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ของผู้บรโิภค
รา้นสะดวกซือ้ 

ดา้นความตอ้งการในการซือ้สนิคา้ ปัจจยัทีส่ง่ผลคอื อายุ อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แสดงใหเ้หน็ว่า ผูท้ีม่ ี
อายุที่แตกต่างกนัมคีวามต้องการในการซื้อสนิค้าที่แตกต่างกนัดว้ย ในด้านอาชพีและรายได้เฉลี่ยที่มากขึน้ส่งผลให้
ความต้องการในการซือ้สนิคา้มากขึน้ดว้ย โดยส่วนใหญ่มคีวามต้องการซื้อสนิคา้ที่เร่งด่วนและหลายหลาก ซึ่งรา้นค้า
ปลกีแบบดัง้เดมิตอบโจทยผ์ูซ้ือ้ไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริณิา ชูสอนสาย (2554) ศกึษาปัจจยัที่มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ (โชห่วย) ของผูบ้รโิภค ทีพ่บว่ารายไดต่้อเดอืนมผีลกบั
พฤติกรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นค้าปลกีแบบดัง้เดมิดา้นความต้องการในการซือ้สนิคา้ อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั



 

ของ สุพตัรา ดเีลยีบ, วภิาวรรณ กลิน่หอม (2559) ที่ศกึษาปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้สนิคา้ในรา้น
สะดวกซือ้ และรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผู้บรโิภค พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทุกดา้นมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภครา้นสะดวกซือ้ นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบัทฤษฎีพฤตกิรรมผุ้บรโิภคที่การตดัสนิใจซื้อ
ของผูบ้รโิภคขึน้อยู่กบั อาชพี รายไดแ้ละบทบาททางสงัคม  

ด้านประเภทสนิค้าที่ซื้อ ปัจจยัที่ส่งผลคือ อายุ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่มีอายุ
แตกต่างกนัมคีวามต้องการสนิคา้ต่างประเภทกนั ในสว่นของอาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ทีม่ากขึน้ย่อมมคีวามตอ้งการสนิคา้
ทีม่คีุณภาพยิง่ขึน้ดว้ย โดยสว่นมากสนิคา้ทีผู่ซ้ือ้มคีวามต้องการซือ้คอืสนิคา้อุปโภคทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ พษิณุ อิม่วญิญาณ, พนิต กุลศริ ิ(2558) ทีศ่กึษารา้นคา้ปลกีทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของ
ผู้บริโภค : การศึกษาร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร ที่พบว่าพฤติกรรมการซื้อสินค้าด้านประเภทสินค้า  มี
ความสมัพนัธก์บัอาชพี และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริณิา ชูสอนสาย (2554) ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ (โชห่วย) ของผูบ้รโิภค ทีพ่บว่ารายไดต่้อเดอืนมผีลกบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิดา้นประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้ อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สพุตัรา ดเีลยีบ, วภิาวรรณ กลิน่
หอม (2559) ทีศ่กึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ในรา้นสะดวกซือ้ และรา้นค้าปลกีแบบดัง้เดมิ
ของผู้บรโิภค พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทุกด้านมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อสนิค้าของผู้บริโภคร้าน
สะดวกซือ้ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎลีกัษณะของการเกดิพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในดา้นผลของการแกปั้ญหาในอดตี
น าไปสูปั่ญหาใหม่ เกดิจากการทีก่ารใชผ้ลติภณัฑอ์ย่างหนึ่งในอดตีอาจก่อใหเ้กดิปัญหาตามมา  

ดา้นระยะเวลาในการซือ้ ปัจจยัทีส่่งผลคอื ระดบัการศกึษาและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แสดงใหเ้หน็ว่าผูซ้ือ้ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาต ่ากว่าอนุปรญิญา อาจเป็นนักเรยีน นักศกึษา และผู้มีรายได้ซึ่งเป็นคนท างาน ช่วงเวลาในการซื้อ
สนิคา้จงึแตกต่างกนั เนื่องจากเวลาว่างของผูซ้ื้อแต่ละคนแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ ผูซ้ือ้จะซือ้สนิคา้ในช่วง 15.01 น. 
ถงึ 20.00 น. ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริณิา ชสูอนสาย (2554) ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ (โชห่วย) ของผูบ้รโิภค ที่พบว่าระดบัการศกึษาและรายไดต่้อเดอืนมผีลกบัพฤติกรรมการ
ซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิดา้นระยะเวลาในการซือ้ อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพตัรา ดเีลยีบ, วภิา
วรรณ กลิน่หอม (2559) ทีศ่กึษาปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้สนิค้าในร้านสะดวกซือ้ และรา้นคา้ปลกี
แบบดัง้เดิมของผู้บริโภค พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทุกด้านมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อสินค้าของ
ผูบ้รโิภครา้นสะดวกซือ้ 

ดา้นการยอมรบัราคาสนิคา้ ปัจจยัทีส่่งผลคอื ระดบัการศกึษา แสดงใหเ้หน็ว่าผูซ้ือ้มคีวามรูแ้ละความสามารถ
ในการตดัสนิใจในการเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้เพื่อเลอืกซือ้ โดยส่วนใหญ่ผูซ้ือ้นิยมซือ้สนิคา้ทีไ่ม่แพงกว่าราคาป้ายและ
ราคาในรา้น 7-11 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริณิา ชสูอนสาย (2554) ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้
สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ (โชห่วย) ของผูบ้รโิภค ที่พบว่าระดบัการศกึษามผีลกบัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้จาก
รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิดา้นการยอมรบัราคาสนิคา้ อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สพุตัรา ดเีลยีบ, วภิาวรรณ กลิน่
หอม (2559) ทีศ่กึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ในรา้นสะดวกซือ้ และรา้นค้าปลีกแบบดัง้เดมิ
ของผู้บรโิภค พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทุกด้านมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อสนิค้าของผู้บริโภคร้าน
สะดวกซือ้ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎลีกัษณะของการเกดิพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในดา้นการตดัสนิใจซือ้   

ในส่วนของรา้นคา้มปัีจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดดา้นต่าง ๆ ทีม่ผีลกระทบเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการซือ้
สนิค้า ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ มีผลกระทบเชงิบวกต่อพฤติกรรมความต้องการซื้อสนิค้า พฤติกรรมการยอมรบัราคา
สนิค้า เหตุจูงใจในการซื้อสนิค้า ประเภทสนิค้าที่ซื้อสนิค้า และความถี่ในการซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดิม 
เน่ืองจากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมกันิยมขายสนิคา้อุปโภคบรโิภคประจ าวนั โดยสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เขา้รา้นไดต้าม
ตอ้งการ ไม่ไดถู้กก าหนดจ านวนหรอืประเภทสนิคา้ ท าใหร้า้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ทีต่อบสนองต่อ



 

ลกูคา้ส่วนใหญ่ในรา้นของตนไดด้ ีท าใหไ้ม่ก่อใหเ้กดิสนิคา้คงคา้งอกีดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สพุตัรา ดเีลยีบ, 
วภิาวรรณ กลิน่หอม (2559) ทีศ่กึษาปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อสนิคา้ในรา้นสะดวกซือ้ และรา้นค้า
ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภค พบว่า ส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
ซื้อสนิค้าร้านสะดวกซื้อของผู้บรโิภคทุกด้านยกเว้นจ านวนเงนิที่ซื้อเฉลี่ยต่อครัง้  และงานวจิยัของศริณิา ชูสอนสาย 
(2554) ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ (โชห่วย) ของผูบ้รโิภค ทีพ่บว่า
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ  

ดา้นราคา มผีลกระทบเชงิบวกต่อพฤตกิรรมความตอ้งการซือ้สนิคา้ เหตุจงูใจในการซือ้สนิคา้ ประเภทสนิคา้ที่
ซือ้สนิคา้ จ านวนเงนิในการซือ้สนิคา้ ความถี่ในการซือ้สนิคา้ และระยะเวลาในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ 
ซึ่งร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิสามารถก าหนดราคาสนิค้าเองได้ อาจหวงัผลก าไรที่น้อยลงเพื่อดงึดูดลูกค้า โดยตัง้ราคา
สนิค้าให้ถูกกว่าร้านสะดวกซื้อทัว่ไป จงึเป็นเหตุให้ผู้ซื้อนิยมมาซื้อสนิค้าที่ร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของศริณิา ชูสอนสาย (2554) ศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นค้าปลกีแบบดัง้เดมิ 
(โชห่วย) ของผู้บรโิภค ที่พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภัณฑ์มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าจาก
รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ   

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลกระทบเชงิบวกต่อพฤตกิรรมความตอ้งการซือ้สนิคา้ พฤตกิรรมการยอมรบั
ราคาสนิค้า ประเภทสนิคา้ที่ซื้อสนิค้า จ านวนเงนิในการซื้อสนิค้า ความถี่ในการซื้อสนิค้า และระยะทางในการไปซื้อ
สนิค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม โดยส่วนมากร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมมชี่องทางการจดัจ าหน่ายเพียงแค่หน้าร้าน
เท่านัน้ อาจเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายทีไ่ม่หลากหลาย แต่การทีม่เีพยีงหน้ารา้นจะช่วยใหร้า้นคา้ประหยดัต้นทุนการ
ขนส่ง จงึสามารถลดราคาสนิคา้หรอืแถมสนิคา้เพื่อดงึดดูลกูคา้ได ้นอกจากนี้รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมินิยมจัง้อยู่ในแหล่ง
ชุมชน หรอืในจุดที่ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุพัตรา  ดีเลยีบ, วิภาวรรณ กลิน่หอม 
(2559) ที่ศกึษาปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลกีแบบดัง้เดิมของ
ผูบ้รโิภค พบว่า ส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้รา้นสะดวก
ซือ้ของผูบ้รโิภคทุกดา้นยกเวน้จ านวนเงนิทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อครัง้ และงานวจิยัของศริณิา ชูสอนสาย (2554) ศกึษาปัจจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าจากรา้นค้าปลกีแบบดัง้เดมิ (โชห่วย) ของผูบ้รโิภค ที่พบว่าปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นสถานทีห่รอืช่องทางการจดัจ าหน่ายมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ 

ดา้นส่งเสรมิการตลาด มผีลกระทบเชิงบวกต่อพฤตกิรรมความต้องการซือ้สนิคา้ พฤตกิรรมการยอมรบัราคา
สนิค้า เหตุจูงใจในการซื้อสนิค้า ประเภทสนิค้าที่ซื้อสนิค้า จ านวนเงนิในการซื้อสนิค้า ความถี่ในการซื้อสนิค้า ผู้มี
อทิธพิลในการซื้อสนิคา้ และระยะทางในการไปซือ้สนิค้าจากรา้นค้าปลกีแบบดัง้เดมิ แสดงให้เหน็ว่า การส่งเสรมิการ
ขายเป็นสิง่ส าคญัต่อร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิ โดยทัว่ไปนิยมติดป้ายประกาศโฆษณาเพื่อให้ทราบถึงต าแหน่งร้านค้า 
เพราะรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิจะเป็นต้องให้ผูซ้ือ้มาซือ้ที่หน้ารา้น นอกจากนี้การลดราคาหรอืแถมสนิคา้สามารถท าได้
ง่ายเพราะเป็นการบรหิารของเจ้าของคนเดยีวและไม่มกีฎเกณฑ์ตายตวั ท าให้เป็นการจูงใจผูซ้ื้อไดเ้ป็นอย่างดแีละจะ
เกดิการบอกแบบปากต่อปากช่วยให้เพิม่จ านวนลูกค้ามากขึน้อกีด้วย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุพตัรา  ดเีลยีบ, 
วภิาวรรณ กลิน่หอม (2559) ทีศ่กึษาปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อสินคา้ในรา้นสะดวกซือ้ และรา้นค้า
ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภค พบว่า ส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
ซือ้สนิคา้รา้นสะดวกซือ้ของผูบ้รโิภคทุกดา้นยกเวน้จ านวนเงนิทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อครัง้ 

ดา้นบุคคล มผีลกระทบเชงิบวกต่อพฤตกิรรมความตอ้งการซือ้สนิคา้ พฤตกิรรมการยอมรบัราคาสนิคา้ เหตุจูง
ใจในการซือ้สนิคา้ ประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้สนิคา้ จ านวนเงนิในการซือ้สนิคา้ ความถี่ในการซือ้สนิคา้ ผูม้อีทิธพิลในการซื้อ
สนิคา้ และระยะทางในการไปซื้อสนิคา้จากรา้นค้าปลกีแบบดัง้เดมิ โดยส่วนใหญ่รา้นค้าปลกีแบบดัง้เดมิจะเป็นธุรกจิ
แบบเจา้ของคนเดยีว ซึง่เจา้ของรา้นจะดูแลรา้นดว้ยตนเอง หรอือาจมกีารจา้งลกูจา้งจ านวนไม่มาก ท าใหเ้จา้ของรา้น



 

สามารถความคุมการท างานไดท้ัง้หมดรวมถงึการใหบ้รกิารแก่ลกูค้า โดยเฉพาะการใหบ้รกิารทีเ่ป็นมติรแก่ลกูคา้ทีเ่ป็น
จุดดงึดดูลูกคา้ของรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สพุตัรา ดเีลยีบ, วภิาวรรณ กลิน่หอม (2559) 
ทีศ่กึษาปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นสะดวกซื้อ และรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผู้บรโิภค 
พบว่า ส่วนผสมทางการตลาดด้านผลติภัณฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อสนิค้ารา้นสะดวกซื้อของ
ผูบ้รโิภคทุกดา้นยกเวน้จ านวนเงนิทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อครัง้ 

ด้านเทคนิคและกระบวนการมผีลกระทบเชิงบวกต่อพฤติกรรมการยอมรบัราคาสนิค้า เหตุจูงใจในการซื้อ
สนิคา้ ประเภทสนิค้าที่ซื้อสนิค้า ความถี่ในการซื้อสนิคา้ ผู้มอีทิธพิลในการซือ้สนิคา้ และระยะทางในการไปซือ้สนิค้า
จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ อาจเป็นเพราะรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมจีุดเด่นในดา้นการใหบ้รกิาร ความเป็นกนัเองในการ
พดูคุยกบัลูกคา้ และสามารถต่อรองราคาสนิคา้ได้ นอกจากนี้ยงัท าใหร้า้นคา้ทราบถงึความตอ้งการสนิคา้ของลูกคา้อกี
ดว้ย ซึง่แตกต่างจากรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ทีไ่ม่สามารถต่อรองราคาสนิคา้ไดเ้ลย ส่งผลใหผู้ซ้ือ้นิยมใชบ้รกิารรา้นคา้ปลกี
แบบดัง้เดมิทีต่อบสนองความตอ้งการสนิคา้ของตน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพตัรา ดเีลยีบ, วภิาวรรณ กลิน่หอม 
(2559) ที่ศกึษาปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลกีแบบดัง้เดิมของ
ผูบ้รโิภค พบว่า ส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้รา้นสะดวก
ซือ้ของผูบ้รโิภคทุกดา้นยกเวน้จ านวนเงนิทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อครัง้ 

ดา้นสิง่แวดล้อมกายภาพ มผีลกระทบเชงิบวกต่อพฤติกรรมความต้องการซื้อสนิค้า พฤติกรรมการยอมรบั
ราคาสนิคา้ เหตุจงูใจในการซือ้สนิคา้ ประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้สนิคา้ จ านวนเงนิในการซือ้สนิคา้ ความถีใ่นการซือ้สนิคา้ และ
ผูม้อีทิธพิลในการซื้อสนิคา้จากรา้นค้าปลกีแบบดัง้เดมิ จากปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดด้านบุคคลและกระบวนการ 
ส่งผลต่อสิง่แวดล้อมทางกายภาพดว้ย อาท ิการตกแต่งรา้น การจดัวางสนิคา้ทีห่ยบิจบัเลอืกซือ้ง่าย หรอืการทดลอง
สนิค้า ซึ่งสามารถท าได้ตามที่เจ้าของร้านต้องการ แตกต่างจากร้านค้าปลีกแฟรนไชสใ์นปัจจุบนั อาจเป็นจุดเด่นที่
ส าคญัของรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิทีด่งึดดูลกูคา้ใหม้าใชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สพุตัรา ดเีลยีบ, วภิาวรรณ 
กลิน่หอม (2559) ที่ศึกษาปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลกีแบบ
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รา้นสะดวกซือ้ของผูบ้รโิภคทุกดา้นยกเวน้จ านวนเงนิทีซ่ือ้เฉลีย่ต่อครัง้ 

จากการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ผู้วจิยัสามารถให้ขอ้เสนอแนะที่ได้จากผลการวจิยัซึ่งสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 
ทัง้นี้ทางร้านค้าแบบดัง้เดมิจงึควรรกัษาจุดเด่นของตนในด้าน คุณภาพดา้นการใหบ้รกิารเพื่อให้ลูกคา้ประทบัใจ และ
ควรก าหนดราคาที่ไม่แพงกว่ารา้นสะดวกซื้อ ถึงแม้ว่าท าเลที่ตัง้จะเป็นสิง่ที่เปลีย่นแปลงยาก แต่ปัจจยัอื่นที่กล่าวมา
ขา้งตน้จะช่วยใหผู้บ้รโิภคมาใชบ้รกิารรา้นคา้แบบดัง้เดมิมากขึน้ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์กบัธุรกจิคา้ปลกีแบบดัง้เดมิและ
กจิการเจรญิเตบิโตมผีลก าไรทีด่ยีิง่ขึน้ นอกจากนี้จากการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ กรณีศกึษา โครงการบา้นเอือ้อาทรโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ซึง่อาจมปัีจจยัอื่น ๆ ที่
อาจมผีลกระทบต่อพฤตกิรรมการเลอืกซื้อของผูบ้รโิภคอกี เช่น ทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอรา้นค้าดัง้เดมิ เป็นต้น ซึ่ง
อาจท าใหผ้ลการวจิยัมคีวามแม่นย ายิง่ขึน้ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป การศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษารา้นคา้แบบดัง้เดมิใน โครงการบา้น
เอือ้อาทรโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ซึง่เป็นเพยีงกลุ่มตวัอย่างเดยีว การศกึษาครัง้ต่อไปอาจท าการเปลีย่นพืน้ที่
เพื่อศกึษากลุ่มตวัอย่างอื่น ๆ ว่าปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคเป็นอย่างไร และแตกต่างจาก
พื้นที่เดิมอย่างไรบ้าง การวิจยัครัง้นี้เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ดังนัน้ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพร่วมด้วย เช่น การ
สมัภาษณ์แบบเจาะลึก การสงัเกต การสนทนากลุ่ม เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลแบบเจาะลึกที่ละเอียด ชัดเจน และ
หลากหลายมากขึน้ 
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กรณีศกึษา โครงการบา้นเอือ้อาทรโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ผลการวจิยัในครัง้นี้เพื่อเป็นแนวทางแก่ผูท้ีม่คีวาม
สนใจในการประกอบธุรกจิเกีย่วกบัรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิสามารถน าขอ้มูลไปพฒันาปรบัปรุงธุรกจิได้ และเป็นขอ้มูล
ใหแ้ก่ภาครฐั ในการช่วยเหลอืสง่เสรมิธุรกจิคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮนัตระกูล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาของงานวิจยั รวมทัง้สละเวลาให้
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