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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์คือ (1) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย)  (2) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โช
ห่วย)    

ผลการวิจัยพบว่า (1) การซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่แล้วคือต้องการ
อย่างเร่งด่วน ความถี่ในการซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็น 1-2 ครั้งต่อเดือน ส าหรับวัตถุประสงค์ในการซื้อ
สินค้าส่วนใหญ่คือ ซื้อสินค้ามาใช้เอง ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งส่วนใหญ่เป็น ต่ ากว่า 100 บาทต่อครั้ง 
ประเภทของสินค้าที่ซื้อส่วนใหญ่คือ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้ าอัดลม น้ าผลไม้ ส าหรับ
ช่วงเวลาในการซื้อ ส่วนใหญ่จะซื้อในช่วงเวลา 18.01-22.00 น. และ พบว่า ระยะทางในการเดินทาง
มายังร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่แล้วมีระยะทางน้อยกว่า 30 เมตร (2) ส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) พบว่า โดยรวมแล้วส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของส่วนประสมทาง
การตลาด(7Ps) พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านราคา และด้านส่งเสริมการตลาด ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านกระบวนการ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps), ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) 
 

ABSTRACT 
This research was conducted with a survey, with two objectives: (1) to study 

traditional retailers’ consumer behavior and (2) to study traditional retailers’ marketing 
mix (7Ps). 

There are two findings from the research. (1 )  The purchasing products from 
traditional retailers is the consumers’ urgent need, with a purchasing frequency of 1-2 
times per month. Their purpose for the purchase is mainly for their personal use, and 
they spend less than 100  baht per visit. With regard to the type of products, the 
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consumers buy mainly non-alcoholic beverages, such as soft drinks and fruit juice. 
They often purchase between 6:01 p.m. and 10:00 p.m. In addition, it was found that, 
most of the customer have the distance to the traditional retailers is less than 30 
meters. (2) Moreover, the findings show that the overall traditional retailer’s marketing 
mix (7Ps) was scaled at a high level. After considering each aspect of the marketing 
mix (7Ps), the researcher found that the aspects of the  marketing mix (7Ps) that were 
scaled at a high level are the physical environment, the personnel, the price, and the 
marketing promotion respectively. The aspects of the  marketing mix (7Ps) that were 
scaled at a moderate level are the process, the product, and the distribution channel 
respectively. 
 
Keywords: Consumer Behavior, Marketing Mix (7Ps), Traditional Retailer 
 

บทน า 
ธุรกิจค้าปลีกคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการไปสู่ “ผู้บริโภคคนสุดท้าย”

โดยอาจจะรับสินค้ามากจากผู้ผลิต หรือรับสินค้ามาจากผู้ค้าส่ง วิวัฒนาการธุรกิจค้าปลีกมีมายาวนาน
หลายพันปี ตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีการแลกเปลี่ยนสินค้า และใช้สื่อกลางการแลกเปลี่ยนอย่างเงินตราจน
แพร่หลาย พัฒนาการเป็นการค้าขายเกิดขึ้น เส้นทางการค้าที่รุ่งเรืองตั้งแต่ยุคเส้นทางสายใหม่ มาเป็น
เส้นทางเดินเรือโบราณ จนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดประโยชน์และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองมากมายมหาศาล (สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย), 2014) 

การค้าปลีกในสังคมไทยส่วนใหญ่ในอดีตจะเป็นลักษณะผ่านร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม หรือ
ร้านค้าปลีกโชห่วย ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมาช้านาน เพราะเป็นการ
จ้างงานและเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ จากรายงานผลส ารวจผู้บริโภคด้านการซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางค้าปลีกดั้งเดิม ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ของบริษัท เดอะ นีลเส็น (ประเทศไทย) จ ากัด ระบุว่า 
ร้านโชห่วยมีส่วนแบ่งการตลาดลดลงจากร้อยละ 52 ในปี 2550 เหลือร้อยละ 45 ในปี 2555 และมี
แนวโน้มลดลงเหลือร้อยละ 40 ในอีก 5 ปีข้างหน้า (อรพิมล สุวรรณวาล, 2558) โดยร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในท าเลที่ใกล้แหล่งชนชุม เช่น ตลาด โรงเรียน ย่านชุมชุน เพ่ือให้บริการขาย
สินค้าหลากหลายชนิด ซึ่งจะมีลักษณะเป็นบ้าน ห้องแถว อาคารพาณิชย์ ที่มีพ้ืนที่ไม่มากหนัก ไม่มี
การตกแต่งหน้าร้าน สินค้าส่วนใหญ่ที่ขายจะเป็นสินค้าอุปโภคท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิต เช่น ยาสีฟัน 
สบู่ ยาสระผม น้ าปลา น้ าตาล เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น การจัดวางสินค้าไม่เป็นระเบียบ และ
ไม่เป็นหมวดหมู่ โดยจัดวางสินค้าตามความสะดวกในการขาย  เป็นธุรกิจในครัวเรือน ลักษณะการ
บริหารเป็นแบบเจ้าของคนเดียวหรือครอบครัวไม่ซับซ้อน ด้วยการซื้อมาและขายไป ใช้เงินทุนไม่มาก
นัก และไม่มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการบริหารและจัดการ จุดเด่นคือ อยู่ใกล้ที่อยู่
อาศัยของผู้บริโภค ท าให้สะดวกในการใช้บริการ และมีราคาย่อมเยา จึงตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ ซึ่งร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมเหล่านี้เติบโต และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในสังคมไทยมา
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ช้านาน โดยที่แทบจะไม่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิมตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา
เหตุผลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ร้านค้าปลีก(โชห่วย)ไม่มีการเจริญเติบโต 

เมื่อเข้ามาสู่ยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างของธุรกิจค้าปลีก จาก
รูปแบบเดิมที่กล่าวข้างต้นให้มีความทันสมัยและมีความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภคมากข้ึนโดยน าแนวคิด
มาจากการลงทุนจากประเทศในธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกค้าสมัยใหม่ ( Modern 
Trade) เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก รวมถึงนายทุนต่างๆมีการร่วมทุนกับองค์กรต่างชาติในการก่อตั้ง
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร หรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งเข้ามามีบทบาทและ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยไปอย่างมาก การเจริญเติบโตเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วภายในเวลาไม่ก่ีปี  การเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนตลาดธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ และเนื่องจากองค์กร
เหล่านี้ เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีอ านาจต่อรองกับผู้ผลิตสูงจึงท าให้ขายสินค้าในราคาที่ต่ า มีชื่อเสียง
ขององค์กรเป็นตัวการันตีคุณภาพ การรับประกัน รวมถึงการลด แลก แจก แถม จูงใจผู้บริโภค จึง
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม 

จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ร้านค้าโชห่วย ประสบปัญหาผู้มาใช้บริการน้อยลง และ
ก่อให้เกิดการลดลงของร้านค้าโชห่วยเป็นจ านวนมาก ด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถปรับตัวหรือพัฒนาการ
บริหารจัดการเพ่ือเผชิญกับการแข่งขันได้  แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้บริโภคที่จ าเป็นต้องใช้บริการร้านค้า
ปลีกขนาดเล็ก หรือโชห่วยอยู่ 

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่น และเป็นย่านธุรกิจการค้ามากมาย 
เป็นเขตที่อยู่ระหว่างกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ท าให้มีประชากรที่หลากหลายด้านความคิด จึง
เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของประชากรทั้งประเทศได้ ผู้บริโภคซึ่งอาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร 
บางส่วนยังมีปัจจัยข้อจ ากัดต่างๆ เช่น รายได้ การเข้าถึง หรือการไม่มีตัวเลือก ท าให้ผู้บริโภคเหล่านี้มี
การใช้จ่ายในปริมาณที่ต่ า ซื้อเพียงสินค้าอุปโภคหรือบริโภคที่จ าเป็นเท่านั้น ดั งนั้นการไปใช้บริการ
จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กหรือโชห่วยจึงมีความจ าเป็น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด(7Ps)ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ในจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์
ในการปรับกลยุทธ์การด าเนินงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและอยู่
รอดในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ในจังหวัดสมุทรสาคร 
2. ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ในจังหวัด

สมุทรสาคร 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบ

ดั้งเดิม(โชห่วย) ในจังหวัดสมุทรสาคร 
2. ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) แตกต่างกันตาม

ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร 
 

วิธีการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ(Survey Research) โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ศึกษาคือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ในจังหวัด

สมุทรสาคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
ในการก าหนดขนาดตัวอย่างผู้วิจัยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane(Yamane, 1973) 

โดยใช้ขนาดจ านวนประชากรมากกว่า 400,000 คน ณ ระดับความคลาดเคลื่อน  ±5% และระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดตัวอย่างเป็น 400 คน 

เนื่องจากประชากรไม่มีกรอบประชากร(Population Frame) ที่ชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น(Nonprobability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก(Convenience Sampling)  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม

วัตถุประสงค์ของวิจัยโดยใช้ค าถามปลายปิด (Close-ended question)ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่างๆโดยจัดล าดับเนื้อหาของแบบสอบถามให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะค าถาม
เป็นปลายปิด (Close-ended question) แบบเลือกตอบตัวเลือกเพียงตัวเลือกเดียว มีทั้งหมดจ านวน 
7 ข้อ ได้แก่ ตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนสมาชิก
ในครอบครัว โดยการวัดตัวแปรในแบบสอบถามส่วนนี้จะท าให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โช
ห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร แบบสอบถามมีลักษณะค าถามเป็นปลายปิด (Close-ended 
question) แบบเลือกตอบตัวเลือกเพียงตัวเลือกเดียว มีทั้งหมดจ านวน 7 ข้อ ได้แก่ตัวแปร  เหตุผลใน
การซื้อ ความถี่ในการซื้อ ผู้มีอิทธิพลในการซื้อ ปริมาณการซื้อ ประเภทสินค้าที่ซื้อ ช่วงเวลาที่ซื้อ 
ระยะห่างจากร้านที่ซื้อ โดยการวัดตัวแปรในแบบสอบถามส่วนนี้จะท าให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม(โชห่วย) ในจังหวัดสมุทรสาคร มี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) 
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ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) โดยการวัดตัวแปรใน
แบบสอบถามส่วนนี้จะท าให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ ลักษณะค าถามเป็นแบบ Likert Scale แบ่งเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน 5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
 ระดับคะแนน 4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมาก 
 ระดับคะแนน 3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
 ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
 ระดับคะแนน 1 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

และมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรในแบบสอบถามส่วนที่ 3 
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2539 : 66-67) 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึงระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึงระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึงระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึงระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึงระดับน้อยที่สุด 
 
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือแบบสอบถามส าหรับการวิจัยนี้ 
ผู้วิจัยได้ท าดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของตัวแปรแต่ละตัวใน
แบบสอบถามว่าตรงกับสิ่งที่ต้องการวัดหรือไม่ โดยใช้วิธีการหาค่า Index of Concurrence(IOC) 
จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยถ้าค่า IOC ส าหรับตัวแปรแต่ละตัวในแบบสอบถามมีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ 0.5 หมายความว่าตัวแปรตัวนั้นมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาที่จะวัด ในที่นี้แบบสอบถาม
ทุกข้อมีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่าตัวแปรทุกตัวในแบบสอบถามนี้มีความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา 

2. ความเชื่อมั่น(Reliability) ของตัวแปรในแบบสอบถาม การวัดความเชื่อมั่นของตัวแปร
ในแบบสอบถามจะใช้ได้เฉพาะกับตัวแปรเชิงปริมาณเท่านั้น ซึ่งความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
หมายความว่าจะถามผู้ตอบแบบสอบถามกี่ครั้งก็ตามในเวลาใกล้เคียงกัน ผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบ
เหมือนกันทุกครั้ง นั่นก็คือ หมายความว่าแบบสอบถามมีความชัดเจนเข้าใจได้ดี ซึ่งในที่นี้การหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท าได้โดยการหาค่า Cronbach's alpha(α) ส าหรับการวิจัยเชิงส ารวจ
ด้วยแบบสอบถาม แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นส าหรับวัดตัวแปรเชิงปริมาณ จะต้องมีค่า 
Cronbach's alpha(α) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 (รัตนา ศิริพานิช, 2532) ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยได้หาค่า 
Cronbach's alpha(α) ของตัวแปรเชิงปริมาณ พบว่า ตัวแปรเชิงปริมาณทุกตัวซึ่งในที่นี้คือ ส่วน
ประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) มีค่านี้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 คือ α 
ของปัจจัยส่วนประสมการตลาด(7Ps) แต่ละด้าน คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการ และรวมทุกด้าน เป็น 0.75  
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0.82  0.81 0.85  0.71  0.83  0.87 และ 0.79 ตามล าดับ ดังนั้นแสดงว่า ในที่นี้แบบสอบถามที่วัด
ค่าตัวแปรเชิงปริมาณทุกตัวมีความเชื่อมั่น 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

หลังจากที่ได้แบบสอบถามที่มีคุณภาพแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการอบรมพนักงานสนามเพ่ือให้มี
ความเข้าใจที่ตรงกันทุกคนแล้วมอบหมายให้พนักงานสนามไปท าการเก็บรวมรวบข้อมูลจากผู้บริโภคที่
ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย)  ในจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยแบบสอบถามที่สร้างไว้
ดังกล่าว โดยกระจายไปยังบริเวณร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ครอบคลุมในจังหวัดสมุทรสาคร 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2559 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ผู้วิจัยใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐาน มีดังนี้ 
1. ค่าสถิติ ร้อยละ(%) ใช้ส าหรับการบรรยายลักษณะของปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรม

ผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) 
2. ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับบรรยายระดับความมากน้อยของ

ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย)  
3. ค่าสถิติ Chi-Square ส าหรับทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค

กับพฤติกรรมผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) 
4. ค่าสถิติ Independent Sample t-test ส าหรับทดสอบเพ่ือการเปรียบเทียบส่วน

ประสมทางการตลาด(7Ps)ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคที่มี 2 กลุ่ม 

5. ค่าสถิติ One Way ANOVA ส าหรับทดสอบเพ่ือการเปรียบเทียบส่วนประสมทาง
การตลาด(7Ps)ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่มี
มากกว่า 2 กลุ่ม 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยน าเสนอตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐาน ได้ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย(51.8%) อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 21-35 ปี

(61.0%) มีสถานภาพโสด(46.8%) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี(64.0%) มีอาชีพ
เป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ(32.8%) รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
10,001 – 20,000 บาท(44.0%) 
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) 
พฤติกรรมผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) พบว่า ส่วนใหญ่แล้วแรงจูงใจที่ผู้บริโภค

ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) คือ ต้องการอย่างเร่งด่วน มีความถี่ในการซื้อส่วนใหญ่ 
1-2 ครั้งต่อเดือน วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าส่วนใหญ่ซื้อมาใช้เอง ส่วนใหญ่ซื้อครั้งละต่ ากว่า 100 
บาท สินค้าที่ซื้อส่วนใหญ่แล้วเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และส่วนใหญ่มักซื้อในช่วงเวลา 18.01-
22.00 น. และส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคเดินทางมายังร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) เป็นระยะทางน้อย
กว่า 30 เมตร 
 

ส่วนที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริโภค 

ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริโภคแสดงได้ดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ตามความคิดเห็นของ

ผู้บริโภค 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

ด้านผลิตภัณฑ ์    
 ในร้านมีสินค้าใหเ้ลือกหลากหลายประเภท 3.89 0.556 มาก 
 สินค้ามีคณุภาพ สดใหม่ สะอาดและได้มาตรฐาน 2.28 0.594 น้อย 
 บรรจภุัณฑ์ของสินค้ามสีภาพสมบรูณไ์ม่แตกหัก  
  เสียหายหมดอาย ุ

 
2.94 

 
0.444 

 
ปานกลาง 

 สินค้ามีความครบถ้วนตามความตอ้งการ 3.02 0.409 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.03 0.252 ปานกลาง 

ด้านราคา    
 มีป้ายราคาสินค้าก าหนดไว้ชัดเจน 2.67 0.657 ปานกลาง 
 ราคาสินค้าถูกและมีมาตรฐานเมื่อเทียบกับร้านอื่น 3.98 0.573 มาก 
 สามารถต่อรองราคาได/้ปรับลดราคาตามสัดส่วน  
  ปริมาณการซื้อ 

 
4.19 

 
0.529 

 
มาก 

 ราคามีความเหมาะสม 3.98 0.559 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.71 0.389 มาก 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    
 ใกล้แหล่งชุมชนเข้าถึงง่าย 4.02 0.584 มาก 
 ร้านค้ามีที่จอดรถสะดวกสบาย 2.76 0.564 ปานกลาง 
 จัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ น่าสนใจหาง่าย 2.97 0.578 ปานกลาง 
 มีช่องทาง social media ในการเสนอขายสินค้า  2.10 0.590 น้อย 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.96 0.277 ปานกลาง 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด    
 มีการลดราคาสินค้าเมื่อซื้อจ านวนมาก 3.91 0.549 มาก 
 จัดกิจกรรมให้ลูกคา้ได้ร่วมสังสรรค์และรบัรางวัล 3.58 0.591 มาก 
 มีตัวอย่างสินค้าใหลู้กค้าทดลองใช้/ชิม 3.13 0.585 ปานกลาง 
 ทางร้านมีการแจกของให้กับลูกค้าตามเทศกาล 3.93 0.575 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.63 0.290 มาก 
ด้านบุคลากร    
 พนักงานบริการด้วยความเป็นมติรยิ้มแย้มแจม่ใส 4.56 0.532 มากที่สุด 
 ความกระตือรือร้นและความเตม็ใจให้บริการของ

พนักงาน 
4.01 0.544 

มาก 

 พนักงานมีบุคลิกภาพและการแต่งกายเหมาะสม 3.10 0.578 ปานกลาง 
 พนักงานให้บริการด้วยเวลาที่เหมาะสม 4.03 0.367 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.92 0.263 มาก 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
 การตกแต่งรา้นทันสมัย ป้ายหน้ารา้นเด่นชัด 4.01 0.617 มาก 
 การจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ สะอาดเรยีบร้อย 4.19 0.551 มาก 
 พื้นที่ในร้านกว้างขวางไม่แออัด 4.07 0.787 มาก 
 มีการแยกประเภทของสินค้า 4.26 0.816 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.13 0.447 มาก 
ด้านกระบวนการ    
 คิดราคาและทอนเงินครบถ้วนถูกต้อง 4.68 0.660 มากที่สุด 
 มีบริการจัดส่งถึงบ้าน 2.20 0.592 น้อย 
 มีการตดิต่อ แจ้งข่าวสารและรายการโปรโมช่ัน 
  ให้แก่ลูกค้า 

 
2.48 

 
0.648 

 
น้อย 

 มีป้ายระบุสินค้าตามช้ันวางเพื่อสะดวกในการเข้ามา 
  เลือกซื้อ 

 
4.04 

 
0.463 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.34 0.336 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน 3.53 0.133 มาก 

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบ

ดั้งเดิม(โชห่วย) ตามความคิดเห็นของผู้บริโภค พบว่า โดยรวมแล้วส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) 
ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของส่วนประสม
ทางการตลาด(7Ps) พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านราคา และด้านส่งเสริมการตลาด ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านกระบวนการ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย       
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ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดในบรรดา 7Ps คือคะแนน 2.96 แปล
ความหมายได้ว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อดูเป็นรายข้อของด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายพบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยคือมีช่องทาง social media และข้อที่มีคะแนน
เฉลี่ยน้อยรองลงมา ได้แก่ ร้านค้ามีท่ีจอดรถสะดวกสบาย และจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ น่าสนใจหา
ง่าย 

ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ารองลงมาได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ โดยผู้บริโภคมีคะแนนความคิดเห็น
เฉลี่ยเป็น 3.03 คะแนน นั่นคือมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งข้อที่มีคะแนนอยู่ในระดับน้อย
ได้แก่ สินค้ามีคุณภาพ สดใหม่ สะอาด และได้มาตรฐาน ส าหรับข้อที่มีคะแนนปานกลางมี 2 ข้อได้แก่ 
บรรจุภัณฑ์ของสินค้ามีสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกหักและสินค้ามีความครบถ้วนตามต้องการ 

ส าหรับคะแนนเฉลี่ยของส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ที่อยู่ในระดับปานกลางอีกด้าน 
คือ ด้านกระบวนการ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.34 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านนี้ พบว่า ข้อ
ที่มีคะแนนน้อยได้แก่ มีบริการจัดส่งถึงบ้าน และมีการติดต่อแจ้งข่าวสาร และรายการโปรโมชั่นให้แก่
ลูกค้า 
 

ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน  
1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคร้านค้าปลีก

แบบดั้งเดิม(โชห่วย)  
การทดสอบสมมติฐานที่ว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

ผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) นั้น ได้ใช้สถิติ Chi Square ซึ่งเป็นสถิติส าหรับการทดสอบ
สมมติฐานว่าด้วยความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ได้ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ดังนี้ 

1) เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในทุกด้าน 
2) อายุมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการซื้อ(𝑥2 = 12.202, Sig = 0.058) ความถี่ในการ

ซื้อ(𝑥2 = 15.115, Sig = 0.015) วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า(𝑥2 = 16.083, Sig = 0.009) ค่าใช้จ่าย
ในการซื้อต่อครั้ง(𝑥2 = 19.803, Sig = 0.002) ประเภทของสินค้าที่ซื้อ(𝑥2 = 91.537, Sig = 0.000) 
ช่วง เวลาในการซื้ อ (𝑥2 = 26.580, Sig = 0.000) ที่ ระดับนัยส าคัญ 0.05 แต่พบว่ าอายุ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับระยะทางในการเดินทางมายังร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม 

3) สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการซื้อ(𝑥2 = 13.322, Sig = 0.038) 
ความถี่ในการซื้อ(𝑥2 = 26.775, Sig = 0.000) วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า(𝑥2 = 13.155, Sig = 
0.027) ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง(𝑥2 = 24.043, Sig = 0.001) ประเภทของสินค้าที่ซื้อ(𝑥2 = 
21.818, Sig = 0.016) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แต่พบว่าอายุไม่มีความสัมพันธ์กับ ช่วงเวลาในการซื้อ 
และระยะทางในการเดินทางมายังร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม 

4) ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการซื้อ(𝑥2 = 19.725, Sig = 0.003) 
ความถี่ในการซื้อ(𝑥2 = 22.176, Sig = 0.001) วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า(𝑥2 = 23.635, Sig = 
0.000) ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง(𝑥2 = 41.236, Sig = 0.000) ประเภทของสินค้าที่ซื้อ(𝑥2 = 
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36.028, Sig = 0.000) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แต่พบว่าอายุไม่มีความสัมพันธ์กับ ช่วงเวลาในการซื้อ 
ระยะทางในการเดินทางมายังร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม 

5) อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในทุกด้าน ได้แก่ อาชีพมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
การซื้อ(𝑥2 = 56.649, Sig = 0.000) ความถี่ในการซื้อ(𝑥2 = 65.364, Sig = 0.000) วัตถุประสงค์ใน
การซื้อสินค้า(𝑥2 = 40.654, Sig = 0.006) ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง(𝑥2 = 69.272, Sig = 0.000) 
ประเภทของสินค้าที่ซื้อ(𝑥2 = 0.000, Sig = 0.000) ช่วงเวลาในการซื้อ(𝑥2 = 43.808, Sig = 0.002) 
ความสัมพันธ์กับระยะทางในการเดินทางมายังร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(𝑥2 = 45.058, Sig = 0.002) 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

6) รายได้มีความสัมพันธ์กับ ความถี่ในการซื้อ(𝑥2 = 15.336, Sig = 0.013) ค่าใช้จ่ายใน
การซื้อต่อครั้ง(𝑥2 = 19.382, Sig = 0.002) ประเภทของสินค้าที่ซื้อ(𝑥2 = 29.930, Sig = 0.001) ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 แต่พบว่ารายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อ 
ช่วงเวลาในการซื้อ ระยะทางในการเดินทางมายังร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม 

1.2 ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ตามความ
คิดเห็นของผู้บริโภคแตกต่างกันตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค 

การทดสอบสมมติฐานที่ว่าส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โช
ห่วย) ตามความคิดเห็นของผู้บริโภคแตกต่างกันตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค นั้น ได้ใช้ 
Independent Sample t-test ส าหรับทดสอบเพ่ือการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps)ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ตามความคิดเห็นของผู้บริโภค ตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้บริโภคที่มี 2 กลุ่ม แต่ส าหรับตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ได้ใช้ 
One Way ANOVA ได้ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของผู้บริโภคร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม(โชห่วย) ทั้ง 7 ด้าน ระหว่าง เพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน 

2) ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) แตกต่างกันทางด้านบุคลากร(F = 2.912, Sig = 0.021) 
และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ(F = 3.231, Sig = 0.013) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แต่ไม่มีความ
แตกต่างกันทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
และด้านกระบวนการ 

3) ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) แตกต่างกันทางด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ(F = 
3.889, Sig = 0.021) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แต่ไม่มีความแตกต่างกันใน 6 ด้าน ที่เหลือ ได้แก่ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรและด้าน
กระบวนการ 

4) ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ทั้ง 7 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 

5) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) แตกต่างกันทางด้านราคา(F = 4.828, Sig = 0.000) ที่
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ระดับนัยส าคัญ 0.05 แต่ไม่มีความแตกต่างกันใน 6 ด้าน ที่เหลือ ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและด้าน
กระบวนการ 

6) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) แตกต่างกันทางด้านผลิตภัณฑ์(F = 2.644, Sig = 0.023) 
และด้านราคา(F = 5.296, Sig = 0.001) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แต่ไม่มีความแตกต่างกันใน 5 ด้าน 
ที่เหลือ ได้แก่ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพและด้านกระบวนการ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้  
1. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 21-35 ปี สถานภาพสมรส

เป็นโสด ถ้าพิจารณาระดับการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ส าหรับอาชีพส่วน
ใหญ่เป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 10,001 
– 20,000 บาท   

2. แรงจูงใจในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่แล้วคือต้องการอย่าง
เร่งด่วน ความถี่ในการซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็น 1-2 ครั้งต่อเดือน ส าหรับวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า
ส่วนใหญ่คือ ซื้อสินค้ามาใช้เอง ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งส่วนใหญ่เป็น ต่ ากว่า 100 บาทต่อครั้ง 
ประเภทของสินค้าที่ซื้อส่วนใหญ่คือ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  เช่น น้ าอัดลม น้ าผลไม้ ส าหรับ
ช่วงเวลาในการซื้อ ส่วนใหญ่จะซื้อในช่วงเวลา 18.01-22.00 น. และ พบว่า ระยะทางในการเดินทาง
มายังร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่แล้วมีระยะทางน้อยกว่า 30 เมตร  

3. ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ตามความคิดเห็น
ของผู้บริโภค พบว่า โดยรวมแล้วส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) 
ตามความคิดเห็นของผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของส่วนประสมทาง
การตลาด(7Ps) พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ด้านราคา ด้านบุคลากร และด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ส าหรับด้านที่ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางมี 4 ด้านที่
เหลือ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ 

4. ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมผู้บริโภคร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม(โชห่วย) พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ วัตถุประสงค์
ในการซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง ประเภทของสินค้าที่ซื้อ และช่วงเวลาในการซื้อ  ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ส าหรับสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ 
วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง และประเภทของสินค้าที่ซื้อ ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการซื้อ 
ความถ่ีในการซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง และประเภทของสินค้าที่ซื้อ 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนอาชีพนั้น พบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทุกด้านที่ศึกษา ที่
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ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส าหรับรายได้ พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับ ความถี่ในการซื้อ ค่าใช้จ่ายใน
การซื้อต่อครั้ง และประเภทของสินค้าที่ซื้อ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

5. ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) แตกต่างกันทางด้านบุคลากร และด้านสิ่งแวดล้อม ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 ส าหรับผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) แตกต่างกันทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ส าหรับผู้บริโภคที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) แตกต่างกันทางด้านราคา ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และส าหรับผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) แตกต่างกันทางด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

จากผลการวิจัยขั้นต้น ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้  

1. จากผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) จะมี
ลักษณะที่เน้นไปในความสะดวก ได้แก่ ซื้ออย่างเร่งด่วน โดยส่วนใหญ่แล้วมีการซื้อต่ ากว่า 100 บาท 
ต่อครั้ง และร้านค้าปลีกอยู่ห่างจากที่พักไม่ไกล ซึ่งคือน้อยกว่า 30 เมตร ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
แนวคิดที่ว่าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมมีลักษณะเป็นร้านค้าปลีกแบบสะดวกซื้อ ที่จะอ านวยความสะดวก
แก่พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกในการซื้อ โดยสอดคล้องกับแนวคิดของสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ Schiffman and Kanuk (2010 : 5) ที่ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคไว้
ว่า “เป็นพฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหาการซื้อ การใช้ การประเมินผลการใช้สอยผลิตภัณฑ์และ
การบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของผู้บริโภค” ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) จะต้องหาความต้องการมาตอบสนองให้กับผู้ใช้บริการ
ให้เกิดความพอใจสูงสุด จะท าให้ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) อยู่รอดต่อไป 

2. จากผลการวิจัย พบว่า ประเภทของสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อส่วนใหญ่ในร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม (โชห่วย) คือ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้ าอัดลม น้ าผลไม้ เป็นต้น ทั้งนี้อาจจะเนื่องจาก 
สินค้าดังกล่าวนั้น เป็นสินค้าท่ีผู้บริโภคท่ีเดินผ่านไปมา มักที่จะหาซื้อเพ่ือการบริโภค โดยซื้อในปริมาณ
ที่ไม่มาก ถ้าจะไปซื้อที่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ก็อาจจะไม่สะดวก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า 
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ควรจะหาสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
เช่น น้ าอัดลม น้ าผลไม้ ที่หลากหลายทั้งรูปแบบและยี่ห้อ  

3. จากผลการวิจัย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โช
ห่วย) ตามความคิดเห็นของผู้บริโภค ทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจจะเป็นเพราะว่า ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ไม่ได้ให้ความส าคัญทางด้านนี้ 
เนื่องด้วยอาจจะมีความคิดว่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายควรจะมีแต่เฉพาะการขายหน้าร้านกับลูกค้า
เท่านั้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ควรน า Social 
media เข้ามาใช้ในการด าเนินงานโดยมีการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าใน Facebook หรือ Line แล้วให้
ลูกค้าท าการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางสื่อดังกล่าว และใช้วิธีการส่งสินค้าโดยจัดส่งให้ลูกค้าถึงที่(Delivery) 
นอกจากนั้นผู้วิจัยเสนอแนะว่า เนื่องจากการขายหน้าร้านเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการขายประเภทนี้ 
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ดังนั้น ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ควรมีการจัดวางระบบสินค้าให้เป็นหมวดหมู่น่าสนใจและ
ลูกค้าหาได้ง่าย 

4. จากผลการวิจัย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โช
ห่วย) ตามความคิดเห็นของผู้บริโภค ทางด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจจะเป็น
เพราะว่า ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) มีการเก็บสินค้าแต่ละประเภทไว้จ านวนมาก 
จึงท าให้คุณภาพของสินค้าลดลง หรือขาดความสดใหม่ สะอาดได้มาตรฐาน หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
แตกหัก เสียหาย หมดอายุ ซึ่งต่างจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีภาพลักษณ์ในด้านผลิตภัณฑ์อยู่ใน
ระดับดี ตามผลการวิจัยของ ธีรศักดิ์ จินดาบถ(2555) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ควรที่จะมีหลักการจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการคลังสินค้าที่ดี 
เช่น ค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อแต่ละครั้งที่ประหยัดที่สุด หรือมีการจัดวางสินค้าคงคลังในห้องเก็บ
ของ(Stock) อย่างถูกหลักวิธี เช่นการจัดเรียงสินค้าในชั้นในห้องเก็บของ จะต้องเรียงให้ถูก วิธี เพ่ือ
ไม่ให้สินค้าเกิดการแตกหักเสียหาย นอกจากนั้น ผู้ประกอบการควรจะมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ส่งสินค้าให้กับทางร้าน(Supplier Relationship Management) เพ่ือที่จะท าให้ได้สินค้าที่ดีมี
คุณภาพได้มาตรฐานและราคาต่ ากว่าคู่แข่ง 

5. จากผลการวิจัย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โช
ห่วย) ตามความคิดเห็นของผู้บริโภค ทางด้านกระบวนการอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจจะเป็น
เพราะว่า ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) อาจจะขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการการเข้าถึงลูกค้า เช่น กระบวนการแจ้งข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ ให้แก่ลูกค้า ดังนั้นผู้วิจัย
จึงมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ควรที่จะจัดท าระบบแจ้งข่าวสาร
ต่างๆ เช่น รายการโปรโมชั่นให้แก่ลูกค้าผ่านทางสื่อต่างๆ ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ นอกจากนั้น
อาจจะต้องแจ้งข่าวสารต่างๆ ถึงลูกค้าผ่านทาง Social media ต่างๆ เช่น Facebook Line ที่ได้
จัดท าเป็นฐานข้อมูลลูกค้าแล้ว นอกจากนั้นผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) จะต้องมี
การจัดส่งสินค้าถึงบ้านให้แก่ลูกค้า(Delivery) โดยการให้ลูกค้าสั่งสินค้าผ่านทาง Social media ได้แก่ 
Facebook และ Line ที่ได้จัดท าเป็นฐานข้อมูลลูกค้าไว้ 

6. จากผลการวิจัย พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคทุกด้านที่ผู้วิจัยศึกษา 
ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลตัวอ่ืนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภค ในบางด้านต่างกันไปนั้น ทั้งนี้ 
สอดคล้องกับแนวความคิดของ Schiffman and Kanuk (2010 : 5) ที่กล่าวโดยรวมว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่าในการน าพฤติกรรม
ผู้บริโภค มาใช้ในการวางแผนการตลาด ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ไม่จ าเป็นต้อง
ให้ความส าคัญกับเพศของผู้บริโภค แต่จะต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนบุคคลตัวอ่ืน ได้แก่ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 

7. จากผลการวิจัย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โช
ห่วย) ทั้ง 7 ด้าน ตามความคิดเห็นของผู้บริโภคไม่แตกต่างกันตามตัวแปรเพศ และระดับการศึกษา
ของผู้บริโภค แต่จะแตกต่างกันตามตัวแปร อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ของผู้บริโภค โดย
ตัวแปรอายุและรายได้ของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps) แตกต่างกัน 2 ด้าน ส่วนตัวแปรสถานภาพสมรส อาชีพ ที่แตกต่างกันของผู้บริโภค มีความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) แตกต่างกันด้านเดียว ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลแต่ละตัวอาจมีความส าคัญกับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะว่า การน าส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) มาใช้ในการวางแผนการตลาด ผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) จะต้องให้ความส าคัญกับตัวแปร อายุ และรายได้ ของผู้บริโภคเป็น
พิเศษ 

ส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไปผู้วิจัยเสนอแนะว่า ควรท าการวิจัยโดยขยายประชากร ซึ่งคือ
ผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ให้กว้างขึ้นครอบคลุมทั่วประเทศ และนอกจากนั้นควรท า
วิจัยเชิงคุณภาพประกอบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยท าการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ประกอบการ และ
ผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) เพ่ือยืนยันผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
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