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การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่วนบุคคลทีม่ ตี ่ อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า
จากร้านค้าปลีกชุมชน 2) เพื่อศึกษาระดับของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและระดับของกระบวนการตัดสินใจซื้อสิน ค้าจาก
ร้านค้าปลีกชุมชน และ 3) ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ ผี ลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกชุมชนของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลตํ าบลท่าสาย อํ าเภอเมือง จังหวัดเชีย งราย ทําการเก็บรวบรวมข้อ มูล จากแบบสอบถามจํานวน 400 ราย กับ
ตัวอย่างผู้บริโภคที่ซ้อื สิน ค้าจากร้านค้าปลีกชุ มชน วิเคราะห์ขอ้ มูล ด้ว ยการหาค่าความถี่ ค่ าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสถิตทิ ี การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู
ผลการศึกษาพบว่า 1) อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และสถานภาพทีต่ ่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อ
สินค้าจากร้านค้าปลีกชุมชนแตกต่างกัน 2) ระดับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการพบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับกระบวนการ
ให้บริการมากทีส่ ุด ตามด้วยผลิตภัณฑ์ และบุคลากร 3) ระดับของกระบวนการตัดสินใจซื้อพบว่า ผูบ้ ริโภคให้ความสําคัญกับพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ การค้นหาข้อมูล และการตัดสินใจซื้อตามลําดับ 4) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า
จากร้านค้าปลีกชุมชนพบว่ามีจาํ นวน 4 ปั จจัยคือ ปั จจัยด้านราคา บุคลากร สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ และผลิตภัณฑ์

คําสําคัญ: กระบวนการตัดสินใจซื้อ ร้านค้าปลีกชุมชน ส่วนประสมทางการตลาดบริการ

Abstract

The purposes of this study were: 1) to compare the differences of the demographic factors towards the process of
the decision to buy products from community retail shops 2) to study the level of marketing mix factors and the level of
consumer decision-making process 3) to study the marketing mix factors affecting the consumer decision-making process. The
research was conducted in Thasai Sub-District Municipality, Muang District, Chiang Rai Province. The samples consisted of 400
respondents who used to buy products from community retail shops. The data were statistically analyzed by using Frequency,
Percentage, Mean, Standard Deviation, T-test, one way ANOVA and Multiple Regression Analysis.
The research results were: 1) The opinions of consumer decision-making process to buy products from community
retail shops, age, education, occupation, monthly income and marital status were significantly different 2) The level of marketing
mix factors revealed that Process was ranked at the highest level, followed by Product and People respectively 3) The level of
consumer decision-making process was found that Post purchase behavior, Information search, and Purchasing were
respectively ranked. 4) The marketing mix factors, Price, People, Physical evidence and Product were found to be affecting the
consumer decision-making process to buy from community retail shops.
Keywords: Consumer Decision-Making Process, Community Retail Shops, Service Marketing Mix
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1. บทนํา

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ในประเทศไทย ส่ งผลกระทบต่ อผู้เกี่ยวข้องทัง้ ประชาชนในฐานะ
ผูบ้ ริโภค ร้านค้าปลีก ผูบ้ ริหารช่องทางจําหน่ าย ผูผ้ ลิตสินค้า และผู้
มีส่วนเกีย่ วข้องทัง้ ทางตรงและทางอ้อมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงใน
โครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้ประชาชนผูบ้ ริโภคสินค้าได้รบั
ประโยชน์ โ ดยตรงจากการจับ จ่ า ยซื้อ สิน ค้ าอุ ป โภคบริโ ภคใน
สถานที่กว้างขวาง สะดวกสบายด้วยบริการและคุณภาพสินค้าที่
สูงขึน้ และมีทางเลือกมากยิง่ ขึน้ แต่อกี ด้านหนึ่งผูป้ ระกอบการค้า
ปลีก ดัง้ เดิมขนาดเล็ก ๆ จํานวนมากที่เป็ นของคนท้อ งถิ่น ได้ร บั
ผลกระทบด้านลบอย่างรุนแรง เนื่องจากกลุ่มลูกค้าซึ่งดัง้ เดิมเป็ น
ลูกค้าของผู้ประกอบการค้าปลีกรายเล็กๆ ในชุมชนต่างได้ทยอย
หดหายไปอย่ างรวดเร็ว และหัน ไปซื้อ สิน ค้าอุ ป โภคบริโภคจาก
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่แทนและนับว่าจํานวนร้านค้าปลีกเหล่านี้จะ
มีก ารขยายตัว จํ านวนเพิ่ม สูง ขึ้น (สถาบัน ยุ ท ธศาสตร์ก ารค้ า ,
http://utcc2.utcc .ac.th/, 2557) นอกจากนี้สถานการณ์ และความ
อยู่รอดของร้านค้าปลีกในปั จจุบนั พบว่า ธุรกิจประเภทดังกล่าวมี
การแข่งขันอย่างรุนแรงส่งผลให้ผปู้ ระกอบการต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ
เพือ่ ให้ธุรกิจของตนประสบความสําเร็จและอยู่รอดได้ ธุรกิจร้านค้า
ปลีกมีการแข่งขัน กัน ในกลุ่ มร้านค้าปลีกชุ มชนประเภทเดียวกัน
เนื่องจากเป็ น ธุรกิจที่ใช้เงินทุ นไม่มาก สามารถใช้ท่อี ยู่อาศัยเป็ น
ร้านค้าได้ สินค้าก็เป็ นของใช้ประจําวันซึ่งทุกคนคุน้ เคยดี ไม่ต้อง
ใช้ค วามสามารถพิ เศษมากนั ก คิด เลขเป็ นก็ทํ า การค้ า ขายได้
ดังนัน้ จึงมีผู้ป ระกอบการรายใหม่ เพิ่ม ขึ้น จํา นวนมากในชุ ม ชน
ชนบททีห่ ่างไกลจากตัวเมือง (จรัสศรี ชินวัฒน์, 2552, หน้า 1-3)
เทศบาลตําบลท่าสายเป็ นส่วนหนึ่งของเขตการปกครอง
ของอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปั จจุบนั มีรา้ นค้าปลีกชุมชนอยู่ใน
พื้ น ที่ ท ั ง้ หมด 84 แห่ ง มีพ้ื น ที่ ต ั ง้ อยู่ ไ ม่ ห่ า งไกลจากตั ว เมื อ ง
เชียงรายมากนักซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากการเปิ ดตัวของร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ ท่ีป ระชาชนสามารถเดิน ทางไปซื้อ สิน ค้าได้โดยง่าย
ในขณะทีพ่ บว่าร้านค้าปลีกแบบชุมชนก็ยงั สามารถดําเนินธุรกิจอยู่
ได้ และยังมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิม่ ขึน้ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริโภค
ในชุ ม ชนยังมีค วามต้ อ งการที่จะซื้อ สิน ค้าจากร้านค้าปลีก แบบ
ชุม ชนอยู่มาก ทํ าให้เกิดการแข่งขัน กัน อย่ างรุน แรงในกลุ่มผู้ค้า
ปลีกชุมชนด้วยกัน ดังนัน้ เพือ่ ความอยู่รอด ผูป้ ระกอบการควรต้อง
ทําความเข้าใจลักษณะของการค้าปลีกทีเ่ กิดขึน้ ในปั จจุบนั ตลอดจน
ปั จ จัย ที่ ม ีผ ลต่ อ กระบวนการซื้ อ สิน ค้า ของผู้ บ ริโ ภค เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการตัดสินใจดําเนินกิจการค้าปลีกชุมชนให้สามารถอยู่
รอดต่อไปได้จากสภาพปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ าว ผู้ ศ ึก ษาจึง มีค วามสนใจที่จ ะ
ศึกษาถึงปั จจัยทีม่ ผี ลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้า
ปลีกชุมชนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลตําบลท่าสาย อําเภอเมือง
จังหวัดเชีย งราย ซึ่งผลของการศึกษาครัง้ นี้ สามารถนํ าไปใช้เป็ น
แนวทางสําหรับผู้ป ระกอบการค้าปลีก ในการพิจารณาปรับ ปรุ ง
แก้ไขการดําเนินงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
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ผูบ้ ริโภคได้ดยี งิ่ ขึ้น อีกทัง้ ยังเป็ นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจสําหรับผูท้ ส่ี นใจลงทุนในกิจการร้านค้าปลีกชุมชนต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่วนบุคคล
ที่มตี ่ อ กระบวนการตัดสิน ใจซื้อสิน ค้าจากร้านค้าปลีก ชุมชนของ
ผู้ บ ริโ ภคในเขตเทศบาลตํ า บล ท่ า สาย อํ า เภอเมือ ง จัง หวัด
เชียงราย
2. เพื่อศึกษาระดับของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ และระดับของกระบวนการตัดสินใจซื้อสิน ค้าจากร้านค้า
ปลีกชุมชนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลตําบลท่าสาย อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ ี
ผลต่ อ กระบวนการตัดสิน ใจซื้อสิน ค้าจากร้านค้าปลีกชุ มชนของ
ผู้ บ ริโ ภคในเขตเทศบาลตํ า บล ท่ า สาย อํ า เภอเมือ ง จัง หวัด
เชียงราย

3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิ ด
3.1 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service
marketing mix) 7P’s
งานวิจยั นี้ได้ใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ
7P’s (Booms และ Bitner, 1981) ได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงการบริการสิง่ หนึ่งสิง่
ใดทีม่ กี ารนํ าเสนอแก่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และต้อ งการสร้างคุ ณ ค่ าให้ต รงกับความต้ อ งการของตลาดและ
ลูกค้า แต่ละบุคคลอย่างพึงพอใจ ซึ่งการบริการจัดอยู่ในประเภท
ผลิตภัณ ฑ์ท่ไี ม่มตี ัวตน (Intangible product) เช่ น ความสะดวก
ความรวดเร็ว ความสบายตัว ความสบายใจ การให้ค วามเห็น
การให้คําปรึก ษา โดยการบริการจะต้องมีคุณภาพเช่น เดีย วกับ
สินค้า
2) ราคา (Price) การกําหนดราคาจะต้องพิจารณาทัง้
ภายใน เช่น นโยบายด้านการตลาดของธุร กิจ การวางตํ าแหน่ ง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต้ น ทุ น ภาพลัก ษณ์ ก ารให้ บ ริก าร วงจรชี ว ิต ของ
ผลิตภัณฑ์และการบริการ ลักษณะความซับซ้อนของบริการ ส่วน
ปั จจัย ภายนอกธุ ร กิจ นั ้น ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง การแข่ ง ขัน และความ
คาดหวังของลูกค้ามีผ ลต่ อ การตัง้ ราคา และสภาวะอื่น ๆ ได้แ ก่
เศรษฐกิจ การเมือ ง เป็ น สิ่งที่กํ าหนดรายได้ข องบริก าร การตัง้
ราคาจึงมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
3) ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) ช่องทางการจัด
จําหน่ ายเป็ นส่วนสนับสนุ นให้ธุรกิจมียอดขายเพิม่ มากยิง่ ขึน้ ด้วย
ช่ อ งทางการจํ าหน่ ายที่ห ลากหลาย รวมถึงการมีส ถานที่ต ัง้ ที่ม ี
ความเหมาะสม สะดวกต่ อการเดินทางมารับบริการของผูบ้ ริโภค
ดัง นั ้น ธุ ร กิ จ ที่ ม ีส ถานที่ ต ั ง้ อยู่ บ ริเวณใกล้ เ คี ย งกับ กลุ่ ม ลู ก ค้ า
เป้ าหมายย่ อมมีโอกาสในการขายได้มากกว่าธุ รกิจที่มที ่ตี ัง้ ที่อ ยู่
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ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกชุมชน...
ไกลกว่า สถานทีต่ งั ้ จึงเปรียบเสมือนเป็ นจุดแข็งอีกประการหนึ่งทีม่ ี
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
4) การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริม
การตลาดเป็ นกลยุทธ์ทจ่ี ะช่วยสนับสนุ นให้ธุรกิจสามารถขายสินค้า
และบริการได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้ว ยการกระตุ้น จูงใจให้ลูก ค้าเกิด
ความสนใจและความต้องการ อีกทัง้ ยังเป็ นกลยุทธ์ทใ่ี ช้เพือ่ ต่อสูก้ บั
คู่แ ข่งขัน การส่งเสริม การตลาดประกอบด้ว ยการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การใช้พนักงานขาย และการส่งเสริมการขายด้วย
วิธกี ารต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ และสร้าง
ความสัมพัน ธ์อ ัน ดีก บั ลูกค้าอย่ างต่ อ เนื่ องส่งผลให้ลูก ค้ามีค วาม
จงรักภักดีในตราสินค้า
5) บุ ค ลากร (People) บุ ค คลทัง้ หมดในองค์ ก ารที่
ให้บริการตัง้ แต่เจ้าของ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับซึง่ มีผลต่อ
คุ ณ ภาพของการให้บ ริก าร ทัง้ พนัก งานที่ทํ างานพบกับ ลู ก ค้ า
โดยตรง (พนักงานส่วนหน้ า) กับพนักงานทีส่ นับสนุ น (พนักงาน
ส่วนหลัง) เพื่อทําให้พนักงานส่วนให้บริการส่งมอบบริการอย่างมี
คุณค่าให้ลกู ค้า
6) กระบวนการให้บ ริก าร (Process) กระบวนการ
ดําเนิ น งานที่ส ามารถส่ งมอบการบริก ารที่มคี ุ ณ ภาพ โดยทั ่วไป
มักจะประกอบด้วยหลายขัน้ ตอน ได้แก่ การต้อนรับ การสอบถาม
ข้อมูลเบื้องต้น การให้บริการตามความต้องการ การชําระเงิน ซึ่ง
ในแต่ละขัน้ ตอนต้องประสานเชื่อมโยงกันอย่างดี หากมีขนั ้ ตอนใด
ไม่ดแี ม้แต่ขนั ้ ตอนเดียวย่อมทําให้การบริการไม่เป็ นทีป่ ระทับใจแก่
ลูกค้า
7) สิ่งแวดล้ อ มทางกายภาพ (Physical Evidence)
สิ่งแวดล้อ มทางกายภาพขององค์ ก าร ได้แ ก่ อาคารของธุ ร กิจ
บริการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ เช่น เครื่อ งคอมพิวเตอร์ เครื่อ ง
เอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ให้บริการ การตกแต่งสถานที่ ลานจอดรถ การ
จัดสวน ห้องนํ้ า การตกแต่ง ป้ ายประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ
สิง่ เหล่านี้เป็ นสิง่ ที่ลูกค้าใช้เป็ นเครื่องหมายแทนคุณภาพของการ
ให้บริการ กล่าวคือ ลูก ค้าจะอาศัย สิ่งแวดล้อ มทางกายภาพเป็ น
ปั จ จัย หนึ่ ง ในการเลือ กใช้ บ ริก าร ดัง นั ้น หากสิ่ง แวดล้ อ มทาง
กายภาพมีค วามสวยงามเพีย งใดการบริก ารก็ย่ อ มจะมีคุ ณ ภาพ
ตามด้วย
3.2 กระบวนการตัดสิน ใจซื้อ (Consumer decisionmaking process)
ในทุ ก ๆ ขัน้ ตอนของกระบวนการตัด สิน ใจซื้อ มัก
พบว่าผู้ขายเป็ นผู้มบี ทบาทในการจูงใจให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจ
ซื้อ ดังนัน้ ผู้ขายทีป่ ระสบความสําเร็จสิง่ แรกจะต้องเข้าใจถึงความ
ต้องการของลูกค้าก่อนจากนัน้ จึงใช้ความพยายามที่จะใส่ใจในทุก
ขัน้ ตอนของกระบวนการตัดสิน ใจซื้อ เนื่อ งจากการตัดสิน ใจซื้อ
สิน ค้าแต่ละครัง้ ของลูกค้ามักมีเหตุ ผลเพื่อสนับสนุ นการซื้อเสมอ
เช่น การมีขอ้ มูลสารสนเทศต่างๆ จากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อ
ใช้ป ระกอบการตัด สิน ใจซื้อ และเมื่อ ได้ทํ าการตัดสิน ใจซื้อ แล้ว
ลูกค้าก็จะเกิดความรูส้ กึ ที่เป็ นปฏิกริ ยิ าภายหลังจากการซื้อ (Post

พิมพิกา ศรีจุมปา และสุธรี า อะทะวงษา
purchase) ว่ามีความพึงพอใจหรือผิดหวังต่อการซื้อหรือไม่ซง่ึ จะมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อในครัง้ ต่อไป (Downey, Downey, Jackson,
et al., 2012, p. 63) กระบวนการตัดสินใจซื้อจึงเป็ นกระบวนการ
สําคัญ ที่ผู้บ ริโภคใช้ในการตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้าหรือ บริก าร โดยมี
ปั จจัย ต่ างๆ ในกระบวนการตัดสิน ใจซื้อ สิน ค้า (Downey, et al.,
2 0 1 2 , p. 63; McDaniel, Lamb and Hair, 2012, p. 189)
ประกอบด้วย
1) การรับ รู้ค วามต้อ งการ (Need recognition) เป็ น
สภาวะทีผ่ ู้บริโภครับรูถ้ ึงความต้องการของตนเองซึ่งอาจเกิดจาก
สิง่ เร้า หรือ สิง่ กระตุ้น ทางการตลาดที่จะนํ าไปสู่การตัดสิน ใจซื้อ
สินค้า
2) การค้นหาข้อมูล (Information search) เป็ นการที่
ผูบ้ ริโภคเสาะหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับปั ญหาและความต้องการที่
กําลังเผชิญ อยู่ เพื่อเป็ นทางเลือ กประกอบการตัดสิน ใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ
3 ) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ท า ง เ ลื อ ก (Evaluation of
alternatives) เป็ นการนํ าเอาทางเลือกทีร่ วบรวมไว้ในขัน้ ตอนการ
แสวงหาข้อมูลมาพิจารณาประเมินเพื่อหาทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุดในการ
ซื้อสินค้าและบริการ
4) การตั ด สิ น ใจซื้ อ (Purchase) เป็ น ขั น้ ต อน ที่
ผู้บ ริโ ภคพร้อ มจะทํ าการตัด สิน ใจซื้ อ สิน ค้า จากทางเลือ กที่ไ ด้
กํ า หนดไว้ ท ั ง้ นี้ ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ อาจขึ้น อยู่ ก ั บ ความตั ง้ ใจซื้ อ
สถานการณ์ขณะทําการซื้อ และระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ
5) พ ฤติ ก รรมภ ายหลั ง การซื้ อ (Post purchase
behavior) เป็ น ความรูส้ ึกภายหลังจากที่ผู้บริโภคได้ใช้สนิ ค้าและ
บริการที่ได้ตดั สินใจซื้อแล้ว ซึ่งจะเกิดพฤติกรรมว่าการตัดสินใจ
ดังกล่าวมีผลเป็ นทีพ่ อใจหรือไม่เพื่อพิจารณาการตัดสินใจซื้อสินค้า
ต่อไปในอนาคต
จากแนวคิ ด ทฤษฎี ด ัง กล่ า วผู้ ว ิจ ัย สามารถนํ า มา
กําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตด้านตัวแปร โดยมีตวั แปรอิสระ
ประกอบด้วย 1) ปั จจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่ อเดือน และสถานภาพ 2) ปั จจัย
ส่ ว นประสมทางการตลาดบริก าร 7P’s ได้ แ ก่ ด้ า นผลิต ภัณ ฑ์
ด้านราคา ด้านช่ องทางการจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริมการตลาด
ด้านบุ ค ลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทาง
กายภ าพ มี ต ั ว แปรต ามคื อ กระบวน การตั ด สิ น ใจซื้ อ ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ย การรับ รู้ปั ญ หา การค้ น หาข้ อ มู ล การประเมิน
ทางเลือกการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ

4. วิ ธีวิจยั
4.1 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึก ษาครัง้ นี้ คือ ประชาชนผู้
อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลตําบลท่าสาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จํานวน 13 หมูบ่ า้ น มีจาํ นวนประชากรทัง้ สิ้น 8,988 ราย (เทศบาล
ตําบลท่ าสาย, 2557) นํ ามาคํานวณขนาดตัวอย่ างตามสูต รของ
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Taro Yamane (1973) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มัน่ 95 % ได้ ข นาด
ตั ว อย่ า งเท่ า กั บ 385 ราย และเพื่ อ ให้ ผ ลการศึ ก ษามี ค วาม
น่าเชื่อถือมากยิง่ ขึน้ จึงได้ทาํ การเก็บแบบสอบถามทัง้ สิ้น 400 ราย
จากนั ้น ใช้ ว ิธีก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบแบ่ งชัน้ (Stratified Random
Sampling) และสุ่ ม อย่ า งง่า ย (Simple Random Sampling) จาก
ตัวอย่างทีเ่ คยซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกชุมชนตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและตัวอย่าง
ที่

หมู่บา้ น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

บ้านสันขมิน้
บ้านร่องธาร
บ้านท่าสาย
บ้านแม่ลาวท่าสาย
บ้านหนองยาว
บ้านหัวดอย
บ้านป่ าหัด
บ้านห้วยบง
บ้านเขือ่ นแก้ว
บ้านห้วยฮ้อม
บ้านท่าสาย
บ้านหัวดอยสันติ
บ้านเวียงกลาง
รวม

ประชากร
(ราย)
528
493
747
948
837
556
644
1,018
474
880
726
567
570
8,988

ตัวอย่าง
(ราย)
24
22
33
42
37
25
29
45
21
39
32
25
26
400

4.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
ครัง้ นี้ ได้แก่ แบบสอบถามแบบสํารวจคําตอบ (Check List) โดย
กําหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมิน ข้อถามแต่ ละข้อว่ามีก าร
ปฏิบตั จิ ริงหรือไม่ หากมีการปฏิบตั จิ ริงจะตอบว่าใช่ซ่งึ มีค่าเท่ากับ
1 และหากไม่ใช่มคี ่าเท่ากับ 0 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องนํ ามาสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
ทําการแก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนํ าของทีป่ รึกษาการวิจยั จากนัน้
นํ า ไปให้ผู้เชี่ย วชาญจํา นวน 3 ท่ า น พิจ ารณาความเที่ ย งตรง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดว้ ยค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruency : IOC ) มี ค่ า ระหว่ า ง 0.67-1.00
แสดงว่าเป็ นข้อคําถามที่อยู่ในเกณฑ์ความตรงเชิงเนื้อหามีความ
สมบูรณ์และความครอบคลุม
4.3 วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้ศกึ ษาได้นําแบบสอบถามที่รวบรวมได้ท งั ้ หมดมา
ตรวจสอบความถู ก ต้องสมบูรณ์ ข องข้อ มูล จากนัน้ นํ ามาลงรหัส
ตามที่กํ า หนดไว้ล่ ว งหน้ าและได้ทํ า การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยมี
รายละเอียดดังนี้

Pimpika Srichumpa and Sutheera Atawongsa

วัตถุ ประสงค์ก ารวิจยั ข้อที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิติท ี (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway Analysis of Variance : ANOVA)
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
หาค่ าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean : ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) มีเกณฑ์สําหรับการแปล
ความหมายระดับความสําคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2548, หน้า 19)
ค่าเฉลีย่ 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความสําคัญมาก
ทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความสําคัญมาก
ค่าเฉลีย่ 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความสําคัญปาน
กลาง
ค่าเฉลีย่ 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความสําคัญน้อย
ค่าเฉลีย่ 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความสําคัญน้อย
ทีส่ ุด
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 3 วิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)

5. ผลการวิจยั และอภิ ปรายผล

จากการศึกษาความแตกต่ างของปั จจัยส่วนบุค คลที่ม ี
ต่ อ กระบวนการตัด สิน ใจซื้ อ สิน ค้ า จากร้า นค้ าปลีก ชุ ม ชนของ
ผูบ้ ริโภคในเขตเทศบาลตําบลท่าสาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ อี ายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลีย่ ต่ อเดือน และสถานภาพที่ต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจซื้อ
สิน ค้าจากร้านค้าปลีก ชุ ม ชนต่ างกัน สอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของ
เสาวนี ย์ พานิ ล (2551) ศึก ษาปั จจัย ที่ม ีผ ลต่ อ การซื้อ สิน ค้าใน
ร้านค้าปลีก แบบดัง้ เดิม กรณี ศ ึก ษาจังหวัด ขอนแก่ น ซึ่งพบว่ า
ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ม ี อายุ รายได้ เฉลี่ย ต่ อ เดือ นต่ า งกัน ให้
ความสํ า คัญ ต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ม ีผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ วรางคณา กาบ
ยุบล (2552) ศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าปลีกรายย่ อ ยในเขตเทศบาลนครอุ บลราชธานี ซึ่งพบว่ า
ผูบ้ ริโภคทีม่ อี าชีพต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าแตกต่างกัน ทัง้ นี้
อาจจะเป็ น เพราะลู กค้าที่ม าใช้บ ริก ารร้านค้าปลีก ชุ ม ชนในเขต
เทศบาลตํ า บลท่ า สายมีห ลากหลายอาชีพ เช่ น เกษตรกรรม
รับจ้างงานก่ อสร้าง พนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจ และรับราชการ
ซึ่งกลุ่มอาชีพ บางกลุ่ม เช่น พนักงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ และรับ
ราชการ อาจจะทํางานในตัวเมือง เมื่อมีความต้องการสิน ค้าก็จะ
แวะซื้อ จากร้านค้าปลีกสมัย ใหม่ในตัวเมืองของจังหวัดเชียงราย
เช่ น ร้านเซเว่ น -อีเลฟเว่ น ห้างสหทวีก ิจ ห้างธนะพิร ิย ะ ท็ อ ป
ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างบิก๊ ซี และห้างเทสโก้โลตัส นอกเสียจากสินค้า
ทีต่ ้องการเป็ นสินค้าท้องถิน่ ทีไ่ ม่สามารถซื้อจากร้านค้าขนาดใหญ่
ได้ เช่น ปุ๋ ย อาหารสัตว์ ถ่านไม้ ไม้กวาด เป็ นต้น ส่วนกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรม รับจ้างทัวไป
่ อาจจะมีความสะดวกทีจ่ ะหาซื้อสินค้าที่
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ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกชุมชน...
ต้องการตามร้านค้าปลีกชุมชนทีส่ ะดวกและประหยัดเวลามากกว่า
นอกจากนี้ ยัง มีปั จจัย ด้ า นรายได้ เ ป็ นปั จจัย สํ า คัญ ในอาชี พ
เกษตรกรรมและรับจ้างทั ่วไปอาจจะมีรายได้น้ อยกว่ากลุ่มอาชีพ
พนักงานเอกชน รัฐวิส าหกิจ และข้าราชการ จึงจําเป็ น ที่จะต้อ ง
ประหยัด ค่ า ใช้ จ่ า ยโดยเลือ กซื้ อ สิน ค้า จากร้า นค้ า ปลีก ชุ ม ชน
มากกว่ า ทํ า ให้ ผ ลการเปรี ย บเที ย บปั จจั ย ส่ ว นบุ คลที่ ม ี ต่ อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อมีความแตกต่างกัน
ผลการศึ ก ษาระดั บ ของปั จจั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริการและระดับของกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าปลีกชุมชนของผูบ้ ริโภคในเขตเทศบาลตําบลท่าสาย อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย มีดงั นี้
1) ด้านระดับของปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ พบว่าโดยภาพรวมผูบ้ ริโภคทีต่ อบแบบสอบถาม
ให้ค วามสําคัญ อยู่ในระดับ ปานกลาง ( X = 3.04) ผลค่ าเฉลี่ย มี
ความใกล้เคียงกับการศึกษาของ ละออทิพย์ เกิดน้ อย (2555)
จากการศึกษาผูบ้ ริโภคทีซ่ ้อื สินค้าจากร้านค้าปลีกดัง้ เดิมในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อพิจารณาค่าเฉลีย่ จําแนกตามรายด้าน
พบว่าลําดับแรก ส่วนใหญ่ ได้ให้ความสําคัญต่ อด้านกระบวนการ
ให้บริการมากที่สุ ด ( X = 3.47) สอดคล้อ งกับผลการศึก ษาของ
ละออทิพย์ เกิดน้อย เช่นเดียวกันทีผ่ บู้ ริโภคให้ความสําคัญต่อด้าน
นี้ เป็ นลําดับ แรก เนื่ อ งจากร้า นค้าปลีก ในชุ ม ชนไม่ ม ีข นั ้ ตอนที่
ยุ่งยากในการเลือ กซื้อ สิน ค้าและการชําระเงิน สามารถเปลี่ย น
สิน ค้าได้เมื่อพบสินค้าชํารุด เสียหาย และร้านค้าปลีกในชุมชนมี
การทัก ทายและสอบถามถึงความต้ อ งการของลูก ค้าก่ อ นเสมอ
ลําดับ ทีส่ องคือ ด้านผลิต ภัณ ฑ์ ( X = 3.25) เนื่ อ งจากร้านค้า
ปลีกในชุมชนจําหน่ ายสินค้าเฉพาะอย่างที่ไม่สามารถหาซื้อจาก
ร้านค้าปลีกอื่นได้ เช่น ไม้กวาด เครือ่ งมือทางการเกษตร ถ่านไม้
เป็ นต้น รวมถึงการมีสนิ ค้าหลากหลายประเภทให้สามารถเลือกซื้อ
ได้ตามความต้องการ และร้านค้าปลีกในชุมชนจําหน่ ายสินค้าทีม่ ี
คุณ ภาพได้มาตรฐาน ลําดับทีส่ ามคือ ด้านบุ คลากร ( X = 3.18)
โดยเห็นว่าผู้ให้บริการขายสินค้ามีความเป็ นกันเองกับลูกค้ามีการ
ขายสินค้าคุณภาพดี สะอาด และผูข้ ายให้บริการด้วยความรวดเร็ว
ทันใจ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรานนท์ ไชยวงศ์ (2549) เรื่อง
ปั จจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ ผี ลต่อการเลือกผูจ้ ดั จําหน่ ายสินค้า
อุปโภคบริโภคของร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งพบว่าผูซ้ ้อื ให้ความสําคัญในระดับมากกับการทีผ่ จู้ ดั
จําหน่ ายมีช นิดสิน ค้าและตรายี่ห้อ ตรงตามความต้อ งการ มีการ
บริการรับเปลีย่ นสินค้าทีเ่ สียหายหรือหมดอายุ มีปริมาณสินค้าให้
ซื้ อ อย่ า งเพี ย งพ อและมี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ ของผู้ จ ั ด จํ า หน่ าย
นอกจากนี้ ผู้ ให้ บ ริก ารขายสิน ค้า มีค วามเป็ นกัน เองกับ ลู ก ค้ า
เนื่อ งจากร้านค้าปลีก ชุมชนมีลูก ค้าเป้ าหมายเป็ นผู้ท่อี าศัยอยู่ใน
ชุม ชนและอาศัย อยู่ร่ ว มกัน มานานซึ่งมีค วามคุ้น เคยกัน อย่ างดี
ดังนัน้ เมือ่ ผู้ตอบแบบสอบถามไปซื้อสินค้าก็จะได้รบั การต้อนรับที่
เป็ นกันเอง เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ ตะวันพล เหล่าชัยเจริญผล
(2549) เรื่อง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านโชห่ว

พิมพิกา ศรีจุมปา และสุธรี า อะทะวงษา
ยของผูบ้ ริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ทพ่ี บว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญกับด้านพนักงานเพราะรูจ้ กั คุ้นเคยกับลูกค้า มีความ
สนิทสนมกับลูกค้าทัง้ นี้เนื่องจากร้านค้าปลีกชุมชน ผูซ้ ้อื ส่วนใหญ่
จะเป็ นผู้ท่อี าศัยอยู่ในชุมชนร่วมกันมานานซึ่งผูซ้ ้อื และผู้ขายจะมี
ความคุน้ เคยกันอย่างดี
2) ด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อ พบว่า ในภาพรวม
ผู้บริโภคที่ต อบแบบสอบถามให้ค วามสําคัญ ในระดับปานกลาง
( X = 3.31) และเมือ่ จําแนกในแต่ละกระบวนการพบว่า ลําดับแรก
ได้ให้ค วามสํ า คัญ ต่ อ ด้า นพฤติก รรมภายหลังการซื้ อ มากที่สุ ด
( X = 3.55) โดยมีความพึงพอใจในคุณภาพและราคาทีเ่ หมาะสม
มีค วามพึงพอใจในการให้บ ริก ารของเจ้าของและพนั ก งานของ
ร้านค้าปลีกชุ ม ชนทุ ก ครัง้ ที่ม าใช้บ ริก ารและได้แ นะนํ า คนสนิ ท
ญาติ หรือเพือ่ น ให้ไปซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกทีเ่ คยซื้อเป็ นประจํา
ลําดับทีส่ อง คือด้านการค้นหาข้อมูล ( X = 3.38) โดยจะเลือก
ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกในชุมชนที่เพื่อนบ้านมักนิยมไปซื้อ ซื้อ
เพราะความเคยชิน และบ่อยครัง้ ที่ซ้อื สินค้าในร้านค้าปลีกชุมชน
เพราะเห็ น ป้ ายโฆษณาหน้ าร้า น เห็ น สภาพร้านค้า หรือ จาก
ประสบการณ์ทเ่ี คยซื้อมาก่อน ลําดับทีส่ ามคือ ด้านการตัดสินใจซื้อ
( X = 3.30) โดยมีค วามมัน่ ใจในราคาที่เหมาะสม มีก ารซื้ อ ที่
บ่ อ ยครัง้ เมื่อ ของใช้ ใ นบ้ า นหมด มีค วามเชื่อ มัน่ และมัน่ ใจใน
คุณภาพการให้บริการ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากผูซ้ ้อื มีความพึงพอใจ
ในคุ ณ ภาพและราคาที่เหมาะสมซึ่งส่ ว นใหญ่ ม กั ซื้อ เป็ น ประจํ า
รวมถึ ง เพื่ อ นบ้ า นก็ นิ ย มซื้ อ สิ น ค้ า จากร้ า นค้ า ปลี ก ในชุ ม ชน
เช่น เดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของบุ ญ เกีย รติ ชีว ะตระกู ล กิจ (2549) ได้ก ล่ าวว่ า พฤติก รรม
ภายหลังการซื้อ เป็ น ความรู้ส ึก ภายนอกหลัง จากที่ผู้บ ริโ ภคได้
ทดลองใช้สนิ ค้าหรือบริการทีเ่ ลือกซื้อแล้ว ผูบ้ ริโภคจะประเมินผล
การตัดสินใจว่าการตัดสินใจนัน้ เป็ นทีพ่ อใจหรือไม่อนั จะนําไปสู่การ
ตัด สิน ใจครัง้ ต่ อ ไปในอนาคต ถ้ า การประเมิน ภายหลังการซื้ อ
ปรากฏว่ าผู้บ ริโ ภคมีค วามพอใจก็อ าจนํ าไปสู่ ก ารซื้อ ซํ้ าในครัง้
ต่อไปได้และส่งผลทีจ่ ะบอกต่อคนอื่นๆ ให้ไปซื้อสินค้าจากร้านค้า
ปลีกนัน้ จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมภายหลังการซื้อเป็ นปั จจัยสําคัญ
เช่ น กรณี ส ิ น ค้ า ที่ ซ้ื อ ไปมีปั ญหาก็ ส ามารถขอเปลี่ย นได้ ง่ า ย
เนื่องจากเป็ นคนในชุมชนเดียวกันมีความไว้ใจซึ่งกันและกัน หาก
ซื้อสินค้าจากร้านค้าสมัยใหม่ในตัวเมืองเมือ่ สินค้ามีปัญหาเกิดขึ้น
อาจไม่มนใจว่
ั ่ าจะได้รบั การเปลีย่ นคืนได้โดยง่ายหรือไม่ทงั ้ ยังต้อง
เสียเวลาในการเดินทางทีต่ อ้ งใช้เวลานาน
3) ผลการศึก ษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด
บริก ารที่มผี ลต่ อ กระบวนการตัดสิน ใจเลือ กซื้อสินค้าจากร้านค้า
ปลีกชุมชนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลตําบลท่าสาย อําเภอเมือง
จัง หวัด เชีย งราย ผู้ ว ิจ ัย ได้ ทํ า การตรวจสอบค่ า ความสัม พั น ธ์
(Correlation Coefficients) มีค่ า ไม่ เ กิ น 0.80 และค่ า Variance
Inflation Factor (VIF) ของตั ว แปรอิ ส ระ มีค่ า ตั ง้ แต่ 1.1921.917 ซึ่งตามเกณฑ์แล้วหากค่า VIF ใกล้ 10 จะทําให้เกิดปั ญหา
ภาวะร่ ว มเส้น ตรงพหุ (Multicollinearity) (Steven, 1996, p. 77)
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ดังนัน้ จึงทําการทดสอบปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ม ี
ผลต่ อกระบวนการตัดสิน ใจซื้อ สิน ค้าจากร้านค้าปลีก ชุมชนด้ว ย
การวิเคราะห์ ก ารถดถอยเชิงพหุ คู ณ
โดยผลการวิเคราะห์
พบว่า มีปัจจัย ส่ว นประสมทางการตลาดที่มผี ลต่ อ กระบวนการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า จากร้ า นค้ า ปลี ก ชุ ม ชน จํ า นวน 4 ปั จจั ย
ตามลําดับ ได้แก่ ปั จจัย ด้านราคา (Beta = .234) ด้านบุ ค ลากร

Pimpika Srichumpa and Sutheera Atawongsa

(Beta = .227) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Beta = .217) และ
ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ (Beta = .206) ส่ ว นปั จ จัย ด้ า นช่ อ งทางการจัด
จําหน่ าย การส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการไม่
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า (ดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ ผี ลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกชุมชน

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริ การ

กระบวนการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
สัมประสิ ทธิ์
ความคลาดเคลื่อน
ถดถอย
มาตรฐาน
b
Std. Error
Beta

ค่าคงที่ (a)
1.378
1. ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
.169
2. ปั จจัยด้านราคา
.136
3. ปั จจัยด้านช่องทางการจําหน่าย
-.046
4. ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
.058
5. ปั จจัยด้านบุคลากร
.140
6. ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริการ
.039
7. ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
.141
R= .622 R2= .386 Adjusted R2= .375
*** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001
สํ า ห รั บ ปั จจั ย ด้ า น ราคา ด้ า น บุ คลากร ด้ า น
สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ และด้านผลิตภัณ ฑ์ท่ีพ บว่ามีผ ลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกชุมชน ทัง้ นี้เป็ น
เพราะว่าร้านค้าปลีกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าสายมี
สินค้าทีใ่ ช้ในครัวเรือน และสินค้าพืน้ บ้านจําหน่าย เช่น
ไม้
กวาด ถ่ า นไม้ หรื อ อุ ป กรณ์ ทางการเกษตรที่ ร้า นค้ า ปลี ก
สมัยใหม่ในตัวเมืองไม่มจี าํ หน่าย และมีราคาถูกกว่าร้านค้าในตัว
เมืองเชียงราย การซื้อขายเป็ นแบบกันเอง เนื่องจากเป็ นคนใน
ชุมชนเดียวกัน ซึง่ บางครัง้ สามารถซื้อได้ดว้ ยเงินเชื่อ มีความไว้
เนื้อเชือ่ ใจซึง่ กันและกัน มีสถานทีจ่ อดรถสะดวกสบาย ไม่แออัด
เมือ่ พิจารณาในภาพรวมจะเห็นว่าตัวแปรด้านราคา เป็ นตัวแปร
ทีม่ คี วามสําคัญมากทีส่ ุด ทัง้ นี้อาจจะเนื่องจากผูท้ อ่ี าศัยในชุมชน
ส่ว นใหญ่ มีค วามคาดหวังว่ าสิน ค้าที่จําหน่ ายในร้านค้าปลีก
ชุมชนจะมีราคาไม่แพง หรือตํ่ากว่าในห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่
และมีค วามเหมาะสมกับคุณ ภาพด้วย สอดคล้องกับ ศิรวิ รรณ
เสรีรตั น์ (2546, หน้ า 13-14) ที่กล่าวว่า คุณสมบัติของการค้า
ปลีกมีราคาเป็ นปั จจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้า เนื่องจาก
ราคาเป็ นมูลค่าของสินค้าในรูปของเงินตรา การตัง้ ราคาสินค้า
จะต้องยึดหลักคุณค่ าที่รบั รู้ (Perceived value) ในสายตาของ
ลูกค้า อาทิ ลูกค้าคาดหวังว่าจะซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตได้
ในราคาถูก มีสนิ ค้าให้เลือกซื้อหลากหลายและมีราคาค่อนข้าง

.169
.039
.038
.048
.031
.031
.036
.036

.120
.206
.234
.197
.246
.227
.216
.217

t

p-value

8.162
4.320
3.620
-.962
1.915
4.528
1.105
3.860

.000***
.000***
.000***
.337
.056
.000***
.270
.000***

ตํ่า ลูกค้าคาดหวังว่าร้านค้าทีข่ ายสินค้าเฉพาะอย่างจะมีสนิ ค้าที่
ตนต้อ งการแน่ น อนแต่ ส ินค้าจะมีราคาแพง บางครัง้ ราคาของ
สินค้าจะถูกหรือแพงขึน้ อยู่กบั ประเภทและลักษณะของสินค้าที่
ขาย เช่น ร้านค้าทีข่ ายผลไม้ท่มี คี ุณภาพดีปลอดสารพิษ มีการ
ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ท่มี คี ุณภาพและสวยงามจะสามารถขายสินค้าใน
ราคาสูงได้ ส่ ว นร้านขายผลไม้แ ผงลอยจะขายผลไม้ราคาตํ่ า
เพราะสินค้ามีคุณภาพปานกลางและบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่ได้มคี ุณภาพ
หรือความสวยงามมากนัก
ผลการศึกษาในครัง้ นี้ ส่ ว น
ใหญ่ยงั มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ ภาวิณี กาญจนาภา
(2554) ซึง่ พบว่าปั จจัยด้านชนิดของสินค้าและบริการทีผ่ คู้ า้
ปลีกเสนอขาย ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
และการให้ความช่วยเหลือลูกค้า และปั จจัยที่จดั อยู่ในประเด็น
ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพได้แก่ การจัดวางผังร้านค้า การ
ออกแบบร้านค้าและการจัดแสดงสินค้าภายในร้านค้า และความ
สะดวกของทําเลที่ตงั ้ มีผลต่ อพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้าน
ร้านปลีก ดัง้ เดิม ของผู้บ ริโภคในทุ ก กระบวนการตัด สิน ใจซื้ อ
ได้แก่ การตระหนักถึงปั ญหาหรือรับรูค้ วามต้องการ การค้นหา
ข้ อ มู ล การประเมิ น ทางเลื อ ก การตั ด สิ น ใจซื้ อ และการ
ประเมินผลหรือพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
ในขณะที่ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการทีพ่ บว่าไม่
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ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกชุมชน...
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่าผูบ้ ริโภค
ไม่ได้คาดหวังในเรื่องดังกล่ าว เนื่อ งจากเป็ น ร้านค้าชุ มชนที่ม ี
ความคุ้น เคย เป็ นกัน เองอยู่แล้ว จึงไม่ต้อ งมีข นั ้ ตอนการซื้อ ที่
ยุ่งยาก ประกอบกับ สิน ค้าที่ซ้ือ มัก พบว่ าเป็ นสิน ค้าที่ซ้ือ เป็ น
ประจํา จึงไม่จําเป็ น ต้องมีก ารโฆษณาส่ งเสริมการขายดังเช่ น
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่หรือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่

6. สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการ
มีดงั นี้

1) จาก ก ารศึ ก ษ าปั จจั ย ส่ ว น บุ ค ค ลที่ ม ี ผ ล ต่ อ
กระบวนการตัดสิน ใจซื้อ สิน ค้าจากร้านค้าปลีก ชุ ม ชน พบว่ า
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพที่ต่างกัน มี
กระบวนการตัด สิน ใจเลือ กซื้อ สิน ค้า จากร้า นค้า ปลีก ชุ ม ชน
แตกต่ า งกัน แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลที่ ม ี ค วาม
หลากหลายจะมีรูปแบบกระบวนการตัดสินใจซื้อที่หลากหลาย
แตกต่ างกันตามไปด้วย ดังนัน้ ผู้ประกอบการควรศึก ษาความ
ต้องการของลูกค้าทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างกันเพือ่ นําเสนอสินค้าและ
การบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและได้รบั ความพึง
พอใจให้มากทีส่ ุด
2) จากการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มตี ่ อ กระบวนการตัดสิน ใจเลือ กซื้อ สิน ค้าจากร้านค้า
ปลีกชุมชนพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสําคัญ
ต่อ ด้านกระบวนการให้บริก ารมากที่สุด ดังนัน้ ผู้ประกอบการ
ควรพัฒนากระบวนการให้บริการให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้น เช่น
การให้ บ ริก ารตามลํ า ดับ ก่ อ นหลัง
การสอบถามความ
ต้องการของลูกค้า การชําระเงินทีถ่ ูกต้องรวดเร็ว การเปลีย่ นคืน
สินค้า เป็ นต้น เพือ่ ให้ลกู ค้าเกิดความประทับใจ
3) จากการศึก ษากระบวนการตัดสิน ใจซื้อ สิน ค้า
จากร้านค้าปลีกชุมชนพบว่าพฤติกรรมภายหลังการซือ้ เป็ นสิง่ ที่
ให้ความสําคัญมากทีส่ ุด ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญ
และพัฒนาการดําเนินงานของตนเองให้มปี ระสิทธิภาพ โดยอาจ
ยึดผลการดําเนินงานจากปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
เป็ นหลักเพื่อ ให้ลูก ค้าได้รบั ความพึงพอใจและเกิด การซื้อ ซํ้ า
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแนะนําหรือบอกต่อผูอ้ ่นื ให้มาซื้อสินค้า
ทําให้ผปู้ ระกอบการมียอดขายเพิม่ สูงขึน้
4) จากการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการทีม่ ผี ลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้า
ปลีกชุมชนพบว่า ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านสิง่ แวดล้อมทาง
กายภาพ และด้านผลิต ภัณ ฑ์ มผี ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ ดังนัน้
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกชุ มชนควรให้ค วามสําคัญกับปั จจัย
เหล่ านี้ ม ากเป็ นพิเศษ เช่ น การไม่ต ัง้ ราคาสิน ค้าสูงเกิน กว่ า
ท้องตลาด มีการติดป้ ายราคาทีช่ ดั เจน มีการบริการทีด่ ี มีการจัด
วางสินค้าภายในร้านอย่างเป็ นระเบียบ มีความสะอาดสวยงาม

พิมพิกา ศรีจุมปา และสุธรี า อะทะวงษา
และ มีส ิน ค้าที่มคี ุ ณ ภาพตรงกับความต้อ งการซื้อ ของลูก ค้า
เป็ นต้น
6.2 ข้อเสนอแนะการวิจยั ครัง้ ต่อไป มีดงั นี้
1) การศึกษาครัง้ นี้ ได้ศกึ ษาเฉพาะร้านค้าปลีกใน
ชุ ม ชนเท่ า นั น้ ดัง นั น้ การศึก ษาครัง้ ต่ อ ไปอาจทํ า การศึก ษา
เพิม่ เติมถึงร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เพื่อ
เปรี ย บเที ย บปั จจั ย ส่ ว นประสมท างการตลาดที่ ม ี ผ ลต่ อ
กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า จากร้ า นค้ า ปลีก ของแต่ ล ะ
ประเภทดังกล่าว
2) การศึก ษาครัง้ นี้ ศ ึก ษาเฉพาะปั จ จัย ด้ านส่ ว น
ประสมทางการตลาดบริการทีม่ ผี ลต่ อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
สิ น ค้ า จากร้ า นค้ า ปลี ก ชุ ม ชนในมุ ม มองของลู ก ค้ า ดั ง นั ้น
การศึก ษาครัง้ ต่ อ ไปอาจทํ าการศึก ษาควบคู่ ก ับ มุ ม มองของ
ผู้ประกอบการที่มตี ่ อ การดําเนิ น กลยุท ธ์ท างการตลาดเพื่อ ให้
ทราบข้อมูลทีม่ คี วามครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
3) การศึก ษาครัง้ นี้ ศ ึก ษาเฉพาะปั จ จัย ด้ านส่ ว น
ประสมทางการตลาดบริการทีม่ ผี ลต่ อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
สิน ค้าจากร้านค้าปลีก ชุ ม ชนซึ่งเป็ น การวัด จากกระบวนการ
ตั ด สิ น ใจในภาพรวม ดั ง นั ้น การศึ ก ษ าครัง้ ต่ อ ไปอาจวั ด
กระบวนการตัดสินใจซื้อจําแนกเป็ นรายด้านเพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีม่ ี
ความหลากหลายมากยิง่ ขึน้
4) การศึก ษาครัง้ นี้ ไ ด้ ว ัด เฉพาะตัว แปรตามคือ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าซึ่งในงานวิจยั ครัง้ ต่ อไปอาจทํา
การวัดตัวแปรอื่นๆ เพิม่ เติมทีอ่ าจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เช่น
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ความเชือ่ ทัศนคติ เป็ นต้น
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