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( Traditional  Trade )  ของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิม                 

(Traditional Trade) ของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาด ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลีกแบบ

ดั้งเดิม  (Traditional Trade) ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีปจจัยทางการตลาดไดแก ปจจัยดาน

สินคา ปจจัยดานราคาปจจัยดานสถานท่ี ปจจัยดานการสงเสริมการขาย 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร  ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคา

ปลีกแบบดั้งเดิม  (Traditional Trade) ในจังหวัดนครราชสีมา  

การศึกษา ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดสุมตัวอยางจาก ผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา 

จํานวน 214คน โดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คา

รอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาสถิติไคสแควร (Chi-Square)  

 ตัวอยางท่ีใชในการศึกษา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.4 มีอายุระหวาง     

31-40 ป ระดับการศึกษามัธยมตอนตน มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอ

เดือน 10,001-15,000 บาท พบวาพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิมของ

ผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา ดานเหตุผลในการซ้ือสินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิมสวนใหญ

เปนเพราะใกลบาน รองลงมาคือความสะดวกในการเดินทาง 

ในการศึกษาคร้ังนี้พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคารานคา

ปลีกแบบดั้งเดิมปจจัยทางดานสินคา  พบวาผูบริโภคท่ีช่ืนชอบรานคาปลีกแบบดั้งเดิมเพราะมีการ

แบงขายสินคาเปนพิเศษ เชน แบงพลาสเตอร แบงถานไฟฉาย  ปจจัยทางดานราคา  พบวา

ผูบริโภคท่ีช่ืนชอบรานคาปลีกแบบดั้งเดิมเพราะไมตองตอแถวเพ่ือการชําระเงิน  ปจจัยทางดาน

สถานท่ี พบวาผูบริโภคท่ีช่ืนชอบรานคาปลีกแบบดั้งเดิมเพราะใกลบานและสะดวกตอการเดินทาง  

ปจจัยทางดาน การสงเสริมการตลาด พบวาผูบริโภคที่ช่ืนชอบรานคาปลีกแบบดั้งเดิมเพราะ 

เจาของรานคาปลีกแบบดั้งเดิมสวนใหญเปนกันเองกับลูกคา  

 
____________________________________ 
*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

**ท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
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1.บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ธุรกิจการคาปลีกนับไดวาเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญในการขับเคลื่อน

กระบวนการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม และเปนตัวจักรในการพัฒนา

มาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน ประเทศ โดยจะทําหนาท่ีเปนตัวกลางใน

การเช่ือมโยงและกระจายสินคาจากผูผลิตและสู ผูบริโภคอยางท่ัวถึงผานระบบตลาดท่ีมีผูเขามามี

สวนรวมจํานวนมากและเปน แหลงของการยังชีพของคนกลุมใหญตั้งแตผูผลิตสินคาเจาของ

โรงงาน ผูประกอบการธุรกิจคาสง การขนสง แรงงานรับจาง นอกจากนี้ ธุรกิจคาปลีกยังเปน

สัญลักษณของการดํารงชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนและทองถ่ินท่ีสําคัญ  

ปจจุบันรูปแบบการคาปลีกของประเทศไทย (Retailing Model of Thailand) แบงได 

2 รูปแบบ ตามแนวคิดของ อนุศาสตร สระทองเวียน (สมาคมคาปลีกแหงประเทศไทย, ประเภท

รานคาปลีก 2553) คือ ธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม และ ธุรกิจคาปลีกแบบทันสมัยหรือสมัยใหม 

ท้ังสองแบบมีความแตกตางกันในการดําเนินธุรกิจทางการคา ซึ่งความแตกตางนั้นมีผลมาจากการ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภค  

ธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ตามความหมายของ ฐิติพร จาตุรวงศ 

(เจาะธุรกิจคาปลีกสมัยใหม: ผูจัดการ, 2551) คือ ราน คาขายสินคาเขาถึงผูบริโภคโดยผาน

บุคคลท่ีเปนเจาของธุรกิจ ไมมีระบบการจัดการบริหารงาน มีรูปแบบท่ีหลากหลาย ขายสินคาใน

พ้ืนฐานความจําเปนในการดํารงชีวิต ลักษณะการดําเนินงาน สามารถสังเกตเห็นวัฒนธรรมไทย

และวัฒนธรรมทองถ่ินความเปนพ้ืนเมือง ความสามารถในการเจรจาตอรอง ความเปนมิตร 

ความเห็นอกเห็นใจกัน และความเปนกันเองในการสนทนาซักถามสารทุกขสุขดิบ เชนคนในสังคม

เดียวกัน ดวยความสนิทสนม และการท่ีตลาดหรือรานคาเหลานี้เปนสวนหนึ่งของสังคมและมี

ความคุนเคยกัน ระหวางผูคากับลูกคา การดําเนินธุรกิจจึงมีท้ังขายเงินสดและเงินเช่ือ มีความ

ยืดหยุนเร่ืองสินคาราคา และสถานท่ี ซึ่งเปนลักษณะการดํารงชีวิตของคนสวนใหญในประเทศไทย 

ธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิมจึงมีการดําเนินธุรกิจแบบพอเพียง 

ธุรกิจการคาปลีกรูปแบบใหมอาศัยความไดเปรียบทางดานวิทยาการความรู การ

ตอบสนองความตองการของลูกคาดานความสะดวกสบายและความครบถวนของสินคา สงผล

กระทบตอการลดลงของธุรกิจคาปลีกของคนไทยอยางตอเนื่องท้ังขนาดเล็ก และขนาดใหญ และมี

สัญญาณบงช้ีวารานคาปลีกดั้งเดิมในจังหวัดขนาดกลาง และขนาดเล็กในเมืองและในชุมชนท่ีหาง

จากตัวเมืองเร่ิมมีแนวโนมจะไดรับผลกระทบท่ีชัดเจนเพิ่มข้ึนเปนลําดับ โดยเฉพาะจังหวัด

นครราชสีมา หรือโคราช ซึ่งถือวาเปนจังหวัดท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของไทยซึ่งใหญกวากรุงเทพฯ โดย

มีประชากรในพ้ืนท่ีประมาณ 2.8 ลานคน มีผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดประมาณ 202,014 

ลานบาทซึ่งสูงมากและเปนอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกดวย โดยมีรายไดประชากร 
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71,405 บาทตอคนตอป การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจเฉล่ีย 8% ถือวาสูงกวาเฉล่ียของท้ัง

ประเทศ ( ASTV ผูจัดการออนไลน  http://www.manager.co.th ) 

ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษาถึงธุรกิจคาปลีกของคนไทย เพ่ือใหมีการปรับตัวไดทัน กับภาวะ

แวดลอมสังคมและธุรกิจท่ีกําลังเปล่ียนไป โดยใชความไดเปรียบในการใกลชิดลูกคาในทองถ่ิน 

สังเกตความตองการเพ่ือเสนอสินคาใหตรงตามความตองการมากท่ีสุด ใหบริการที่เปนมิตรกับ

ลูกคา การตั้งราคาขายท่ีจูงใจใหลูกคากลับมาซื้อซ้ํา จัดรานใหสะดวกสบายสะอาดนาเขา หยิบ

สินคาไดงาย และท่ีสําคัญควรมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตามโอกาส เพ่ือใหสามารถแขงขัน

ไดในอนาคตตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาด ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลีก

แบบดั้งเดิม  (Traditional Trade) ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีปจจัยทางการตลาดไดแก ปจจัย

ดานสินคา ปจจัยดานราคาปจจัยดานสถานท่ี ปจจัยดานการสงเสริมการขาย 

2.2 เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร  ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคา

ปลีกแบบดั้งเดิม  (Traditional Trade) ในจังหวัดนครราชสีมา  

 

3. สมมติฐานการวิจัย 

3.1 ลักษณะประชากรศาสตร มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคในรานคา

ปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดนครราชสีมา 

3.2 ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนผสมทางการตลาด มีพฤติกรรมการซื้อ

สินคาของผูบริโภคในรานคาปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดนครราชสีมา 

 

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

4.1 สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมาเปนประโยชนในดานการวางแผนการตลาด 

ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน เพ่ือใหมีศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ 

4.2 สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาดาน

สวนผสมทางการตลาดใหมีความเหมาะสมและตรงกับผูบริโภค 

4.3 สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมาใหผูประกอบการรานคาปลีกแบบดั้งเดิม 

สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุงสินคาและบริการใหสอดคลองกับ

ความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง 

4.4 สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมาใหผูขายสินคาตางๆ (Suppliers) สามารถนํา

ผลการวิจัยไปใชวางแผนในการจัดหาสินคาและบริการที่เหมาะสมกับรานคาปลีกแบบดั้งเดิม 
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5.ขอบเขตของการวิจัย 

5.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้จะศึกษาขอมูลจากพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลีกแบบ

ดั้งเดิม (Traditional Trade) ของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา และศึกษาจากกลุมตัวอยางของ

ประชากรที่อาศัยอยูในเขตพื้นท่ีสวนตางๆในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีลักษณะพ้ืนฐานดานตางๆ 

รวมท้ังวิถีการดําเนนิชีวิตตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคสินคาของประชากรในจังหวัด

นครราชสีมา 

5.2 เนื้อหา 

เฉพาะในสวนของปจจัยท่ีมีอิทธิพลในลักษณะของส่ิงกระตุนภายนอกที่มีอิทธิพล

ตอผูบริโภคนั้น  การวิจัยคร้ังนี้จํากัดกรอบอยูท่ีสวนประสมทางการตลาดพ้ืนฐาน (4P,s)  อัน

ไดแก  ผลิตภัณฑ  ระดับราคา  ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด   

5.3 ระยะเวลาการดําเนินงานวิจัยทําการศึกษา 

ตั้งแต 1 มิถุนายน 2557 ถึง 7 สิงหาคม 2557 

 

6. ระเบียบการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามจุดประสงคของการวิจัย โดยแบงการ

นําเสนออกเปน 4 ตอน ตามลําดบั ดังนี ้

สวนท่ี 1 การวเิคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลโดยการนาํขอมูลมาคํานวณ

วิเคราะหหาคาสถิติโดยใชคาความถี ่และคารอยละ 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤตกิรรมการซื้อสินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิม

ของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมาโดยการนําขอมูลมาคํานวณวิเคราะหหาคาสถิติโดยใช

คาความถี่ และคารอยละ 

สวนท่ี 3 การวเิคราะหเก่ียวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิม ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมามี

ลักษณะเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating scale)โดยการนาํขอมูลมาคํานวณวิเคราะหหา

คาสถิตโิดยใชคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

สวนท่ี 4 สถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

โดยใชสถิติการทดสอบไคสแควร (Chi-Square) โดยการทดสอบความมีนัยสําคัญในการวิเคราะห

ขอมูลจากตารางแจกแจงความถี่ ประเภทนามบญัญตัิ  เปนกลุม ๆ และทดสอบวาขอมูลในแตละ

กลุมท่ีจําแนกนั้นมีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญหรือไม โดยกาํหนดคานัยสําคัญ (Significance) ท่ี

ระดับคา p <.05 หรือระดับคาความเช่ือม่ันทางสถิติท่ีรอยละ  95 

 

 

82



7. สรุปผลการวิจัย 
 

สวนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล 

จากกลุมตัวอยาง จํานวน 214 คนพบวาสวนใหญเปนหญิงจํานวน 140 คน คิดเปน

รอยละ 65.4 สวนใหญพบวามีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 44.9 ระดับ

การศึกษาสวนใหญของกลุมตัวอยางมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 55 คนคิดเปน

รอยละ 19.6 กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดระหวาง  10,001-15,000 บาท จํานวน37.4 คน 

คิดเปนรอยละ 37.4 และสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 107 คน คิดเปน

รอยละ 50  

 

สวนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซ้ือสินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิมของ

ผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา 

ดานเหตุผลในการซื้อสินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิมสวนใหญเปน ใกลบาน จํานวน 

104 คน คิดเปน รอยละ 48.6  

ดานทานซื้อสินคาชนิดใดจากรานคาปลีกแบบดั้งเดิมสวนใหญเปนเคร่ืองดื่ม เชน น้ํา

ดื่ม, น้ําอัดลม, นมกลอง, น้ําผลไมแบบกลอง, น้ําแข็ง เปนตนและสินคาอุปโภคภายในบาน เชน 

ผงซักฟอก, น้ํายาลางจาน, กระดาษชําระจํานวน 131 คนอยางละเทากันคิดเปน รอยละ 13.6   

ดานปจจุบันทานซื้อสินคาจากรานคาปลีกแบบดั้งเดิมบอยเพียงใดสวนใหญเปน1 

คร้ัง/สัปดาหจํานวน 72 คน คิดเปน รอยละ 33.6  

ดาน ชวงเวลาในการซื้อสินคารานคาปลีกแบบดั้งเดิมสวนใหญเปนเวลา 12.01 – 

15.00 น.จํานวน 71 คน คิดเปน รอยละ 33.2  

ดาน ผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคารานคาปลีกแบบดั้งเดิมสวนใหญเปน

ตัดสินใจเองจํานวน 167 คน คิดเปน รอยละ 78.0  

 

สวนที่ 3 การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิม ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ผลท่ีไดจากการศึกษา แสดงคาผลรวมของขอมูลปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผล

ตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิม มีผลรวมท่ี 3.5922 ซึ่งเปนระดับ

ความคิดเห็นของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในระดับมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

สินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิมมาก โดยพบวา ปจจัยดานสินคา มีคาผลรวม สูงสุด 

ดานสินคา มีผลรวมท่ี 3.8427 ซึ่งเปนระดับความคิดเห็นของผูบริโภคในอําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา ในระดับมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิมมาก โดย

พบวา ปจจัยดานรานคาปลีกแบบดั้งเดิม มีสินคาทั่วไปขายเหมือนกับท่ีขายในรานสะดวกซื้อ มีคา

ผลรวม สูงสุดคือ 4.0327 
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ดานราคา มีผลรวมท่ี 3.4883 ซึ่งเปนระดับความคิดเห็นของผูบริโภคในอําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา ในระดับมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิมมาก โดย

พบวา ปจจัยดานราคาถูกกวารานสะดวกซื้อ มีคาผลรวม สูงสุด 

ดานสถานท่ี มีผลรวมท่ี 3.6711 ซึ่งเปนระดับความคิดเห็นของผูบริโภคในอําเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา ในระดับมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิมมาก 

โดยพบวา ปจจัยดานสะดวก/ ใกลบาน มีคาผลรวม สูงสุด 

ดานการสงเสริมการขาย มีผลรวมท่ี 3.3935 ซึ่งเปนระดับความคิดเห็นของผูบริโภค

ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในระดับมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีกแบบ

ดั้งเดิมปานกลาง โดยพบวา ปจจัยดานรับเปล่ียน/คืนสินคา มีคาผลรวม สูงสุด 

 
8. อภิปรายผล 

ผลการวิจัยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิม  

(Traditional Trade) ของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมามีประเด็นสําคัญท่ีสามารถนํามาอภิปราย

ผลไดดังนี้ 

1. ผูบริโภคสวนใหญท่ีอาศัยอยูในจังหวัดนครราชสีมาท่ีมีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรม

การซื้อสินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิม  (Traditional Trade) ไมแตกตางกัน พบวา ผูบริโภคท่ี

เปนเพศชายมีพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิมมากกวาผูบริโภคท่ีเปนเพศหญิง 

2. ผูบริโภคสวนใหญท่ีอาศัยอยูในจังหวัดนครราชสีมาท่ีมีอายุท่ีแตกตางกันมี

พฤติกรรมการซ้ือสินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิม  (Traditional Trade) ไมแตกตางกัน พบวา 

ผูบริโภคท่ีมีอายุระหวาง 21- 30 ป มีพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิมมากกวา

ผูบริโภคท่ีมีอายุอ่ืนๆ 

3. ผูบริโภคสวนใหญท่ีอาศัยอยูในจังหวัดนครราชสีมาท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน

มีพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิม  (Traditional Trade) แตกตางกัน พบวา 

ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลีกแบบ

ดั้งเดิมมากกวาผูบริโภคท่ีมีการศึกษาระดับอ่ืนๆ อาจเปนเพราะผูบริโภคที่มีระดับสูงกวาปริญญา

ตรีมีสํานึกในอาชีพดังเดิมของคนไทยมากกวากลุมผูบริโภคระดับการศึกษาอ่ืนๆ 

4.ผูบริโภคสวนใหญท่ีอาศัยอยูในจังหวัดนครราชสีมาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตาง

กันมีพฤติกรรมการซ้ือสินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิม  (Traditional Trade) ไมแตกตางกัน 

พบวา ผูบริโภคท่ีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 30,001 บาทข้ึนไป มีพฤติกรรมการซื้อสินคาใน

รานคาปลีกแบบดั้งเดิมมากกวาผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอ่ืนๆ 

5.ผูบริโภคสวนใหญท่ีอาศัยอยูในจังหวัดนครราชสีมาท่ีมีอาชีพแตกตางกันมี

พฤติกรรมการซ้ือสินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิม  (Traditional Trade) ไมแตกตางกัน พบวา
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ผูบริโภคท่ีมีอาชีพแมบานมีพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลีกแบบดั้งเดิมมากกวาผูบริโภคท่ีมี

อาชีพอ่ืนๆ 

 

9.ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
จากผลการศึกษาขางตนสามารถสรุปและเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหา

ซึ่งจะไดนําวิธีท่ีถูกตองมาใชในการสรางระดับความพึงพอใจแกผูบริโภค  เพ่ือใหธุรกิจรานคาปลีก

แบบดั้งเดิมของคนไทยดํารงตนอยูไดและใหบรรลุวัตถุประสงคและยกระดับกิจการรานคาปลีก

แบบดั้งเดิมใหเปนสถานท่ีซื้อ-ขายสินคาท่ีใกลบานไดอยางเหมาะสมและดํารงไวตอไป ดังนี้ 

ดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคารานคาปลีกแบบดั้งเดิมสวนใหญผูบริโภคจะ

สินคารานคาปลีกแบบดั้งเดิมเฉพาะเวลาฉุกเฉิน ฉะนั้นผูประกอบการรานคาปลีกแบบดั้งเดิม 

1. ควรตรวจสอบวาสินคาท่ีลูกคาซื้อบอยท่ีสุดคือสินคาอะไร และตองมีสตอกสินคาไว

ในรานไมใหขาด เพราะจะทําใหเสียโอกาสในการจําหนายสินคานั้นๆ โดยเฉพาะสินคาท่ีผูบริโภค

ซื้อมากท่ีสุดคือสินคาประเภทสินคาอุปโภคภายในบาน เชน ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน กระดาษ

ชําระสินคาอุปโภคสวนบุคคล เชน สบู ยาสระผม ยาสีฟน แปรงสีฟน โลช่ัน เปนตน พรอมกันนี้

รานคาปลีกแบบดั้งเดิม 

2. นําระบบการจัดการสินคาคงคลังเขามาใชในรานคาปลีกแบบดั้งเดิมเพ่ือสะดวกใน

การจัดทําสตอกสินคาเพ่ือการแขงขันท่ีสูงข้ึนทุกๆวัน 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคารานคาปลีกแบบดั้งเดิมปจจัย

ทางดานสินคา  พบวาผูบริโภคที่ช่ืนชอบรานคาปลีกแบบดั้งเดิมเพราะมีการแบงขายสินคาเปน

พิเศษ เชน แบงพลาสเตอร แบงถายไฟฉาย  แบงบุหร่ีขายแยกมวนแบงเหลาขาย เปนตนตองให

ความสําคัญและตองเตรียมถุงหรืออุปกรณหีบหอ (packing) เพื่อเสริมสรางภาพลักษดวย 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคารานคาปลีก

แบบดั้งเดิมปจจัยทางดานราคา  พบวาผูบริโภคท่ีช่ืนชอบรานคาปลีกแบบดั้งเดิมเพราะไมตองตอ

แถวเพ่ือการชําระเงินผูประกอบการรานคาปลีกแบบดั้งเดิมตองใหความสําคัญและเพิ่มความ

รวดเร็วในการจําระเงิน 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคารานคาปลีก

แบบดั้งเดิมปจจัยทางดานสถานท่ี พบวาผูบริโภคท่ีช่ืนชอบรานคาปลีกแบบดั้งเดิมเพราะใกลบาน

และสะดวกตอการเดินทาง ฉะนั้นผูประกอบการรานคาปลีกแบบดั้งเดิมหรือผูท่ีจะเลือกทําธุรกิจ

รานคาปลีกแบบดั้งเดิมตองมองหาทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมหรือในชุมชนน้ันเอง 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคารานคาปลีก

แบบดั้งเดิมปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด พบวาผูบริโภคที่ช่ืนชอบรานคาปลีกแบบดั้งเดิม

เพราะ เจาของรานคาปลีกแบบดั้งเดิมสวนใหญเปนกันเองกับลูกคาซึ่งตองใหความสําคัญและ

รักษาส่ิงท่ีผูบริโภครานคาปลีกแบบดั้งเดิมสวนใหญใหความสําคัญ 

85



สภาพปญหาและอุปสรรคท่ีควรปรับปรุงและพัฒนารานคาปลีกแบบดั้งเดิมพบวา

ผูบริโภคท่ีช่ืนชอบรานคาปลีกแบบดั้งเดิมสวนใหญใหความสําคัญกับ ปญหาสินคาเกา  ไมติดปาย

แสดงราคาสินคามีใหเลือกไมมาก สินคาจัดเรียงไมเปนระเบียบและในรานแสงสวางไมเพียงพอ 

ซึ่งปญหาเหลานี้เจาของรานคาปลีกแบบดั้งเดิมตองใหความสําคัญเปนอยางมาก 
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การวิเคราะหปจจัยเก่ียวกับผูบริโภค[ออนไลน]เขาถึงจาก:  

http://www.huso.buu.ac.th/vuttichat/consumerbehaviop1.doc วันท่ีสืบคน 19 

มิถุนายน 2547 

ความหมายของการตัดสินใจ [ออนไลน] เขาถึงจาก: http://www.gspa-

buu.net/DigitalLibrary/data/4721051.pdf วันท่ีสืบคน 19 มิถุนายน 2557 

คอตเลอร(Kotler, 200,p.160).ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (a model of consumer behavior)[

ออนไลน] เขาถึงจาก:   

http://www.gspa-buu.net/DigitalLibrary/data/4721051.pdf  วันท่ีสืบคนขอมูล: 

3 กรกรฎาคม -2557  

ไซมอน(simon,1960,p.241),อาภรณพันธ จนัทรสวาง (2525,หนา 156),จํานง พรายแยม 

(2529 หนา 29),แนวคดิเก่ียวกับการตดัสินใจ [ออนไลน] เขาถึงจาก: 

http://www.gspabuu.net/DigitalLibrary/data/4721051.pdf วันท่ีสืบคนขอมูล 

30 มิถุนายน 2557 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2542,หนา 106), เชิดศักดิ ์โฆวาสินธุ (2520, หนา 38),โกวิท กังสนันท 

(2529, หนา 3) ถวัลย วรเทพพุฒิพงษ (2530, หนา 2), แสวง รัตนมงคลมาศ

(2536, หนา 87), แพตเทอสัน (Patterson, 1980,p. 107 อางถึงในชัช หะซาเลม็, 

2540, หนา 6), ความหมายของการตัดสินใจ. [ออนไลน] เขาถึง  

:http://www.gspa-buu.net/DigitalLibrary/data/4721051.pdf วันท่ีสืบคน 30 

มิถุนายน 2557 

ทฤษฎีและแนวคิดทางดานบริการ [ออนไลน] เขาถึงจาก:   

 http://www.gspa-buu.net/DigitalLibrary/data/4721051.pdf วันท่ีสืบคน 30 

มิถุนายน 2557 
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บิสิเนสไทย [3-8-2002]  พฤติกรรมผูบริโภคสงผลตลาดคาปลีกโต. [ออนไลน] เขาถึงจาก: 

 http://www.businessthai.co.th/content.php?data=403564_Marketing%20 

Strategy  วันท่ีสืบคน 30 มิถุนายน 257 วันท่ีสืบคน 30 มิถุนายน 257 

ปจจัยทางดานจิตวิทยา  [ออนไลน] เขาถึงจาก:   (Psychological Factors) 

http://www.huso.buu.ac.th/vuttichat/consumerbehaviop1.doc วันท่ีสืบคน 28 

มิถุนายน 2557 

ประเภทของผูบริโภคในตลาด[ออนไลน] :เขาถึงจาก:  

http://www.huso.buu.ac.th/vuttichat/consumerbehaviop1.doc วันท่ีสืบคน 19 

มิถุนายน 2547) 

พาราสุรามาน เบอร่ี และเซียทามล (Parasuraman, Berry and Zeithaml, 1985), “คุณภาพการ

บริการ” ทฤษฎีและแนวคดิทางดานบริการ.[ออนไลน]เขาถึงจาก: 

http://www.gspbuu.net/DigitalLibrary/data/4721051.pdf  วันท่ีสืบคน 30 

มิถุนายน 2547 

พฤติกรรมผูบริโภค ศูนยกลางการเรียนรูบนโลกอินเตอรเน็ต [ออนไลน] เขาถึงจาก: 

 http://elearning.tapee.ac.th/index.php?mod=Courses&op=course_lesson&cid=1

04&sid. 

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ.กระบวนการตดัสินใจซ้ือ.2541 หนา 145-151 [ออนไลน] เขาถึง

จาก: http://www.gspa-buu.net/Digitallibrary/data/4721051.pdf  วันท่ีคน

ขอมูล: 3 กรกฎาคม 2557 
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