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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ของผู้บริโภค 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์

มาร์เกต็ของผู้บริโภค และศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้ากับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์

เกต็ของผู้บริโภค การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ 

ผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าและเข้ามาใช้บริการในห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

เลขคณติ ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และสถติิทดสอบสมมติฐานไคสแควร์ (Chi-Square) 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็โดยรวมอยู่ในระดับสูง 

ซ้ือสนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ เพราะคุณภาพสนิค้าและความหลากหลาย มีความถี่ใน

การซ้ือ 1-2 คร้ัง/สปัดาห์ ส่วนผู้ที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือสนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ คือ 

ตนเอง ซ่ึงซ้ือสนิค้าราคา 501 บาทขึ้นไป/คร้ัง โดยซ้ือสนิค้าประเภทเคร่ืองใช้ในครัวเรือนและซ้ือ

สนิค้าในช่วงเวลา 14.01-18.00 น. นอกจากน้ี พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกนั มีความถี่ในการ

ซ้ือ ผู้มีอิทธิพลต่อการซ้ือ ราคาการซ้ือต่อคร้ัง ประเภทสินค้าที่ซ้ือ และช่วงเวลาที่ซ้ือจากห้าง  

ค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ต่างกนั ส่วนผู้บริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้  สถานภาพ 

และจาํนวนสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มีเหตุผลในการซ้ือ ความถี่ในการซ้ือ ผู้มีอทิธพิลต่อการซ้ือ 

ราคาการซ้ือต่อคร้ัง ประเภทสนิค้าที่ซ้ือ และช่วงเวลาที่ซ้ือจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ต่างกนั 

 

 

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล   
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1. บทนาํ 

 ในปี 2557 ที่ผ่านมา ปัจจัยสาํคัญที่มีผลต่อความเช่ือม่ัน และการใช้จ่ายของผู้บริโภค

และส่งผลโดยตรงถึงภาพรวมของธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ กาํลังซ้ือของผู้บริโภค ที่ยังคงมีอยู่อย่าง

จํากัด และยังไม่มีปัจจัยหนุนใดที่จะมาช่วยเพ่ิมรายได้หรือกําลังซ้ือให้กับผู้บริโภค ดังน้ัน 

ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกต้องมีการวางแผนรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมๆ กับการนาํ     

กลยุทธก์ารตลาดมาใช้อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธท์ี่ใช้กระตุ้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคผ่าน

ช่องทางการทาํการตลาดที่หลากหลาย หรือที่เรียกว่า Multi-Channel Marketing อาท ิการทาํการ 

ตลาดผ่าน E-Commerce หรือแม้แต่การจัด Event นอกสถานที่ เพ่ือให้ธุรกจิสามารถเข้าถึงกลุ่ม

ลูกค้าได้อย่างกว้างขวางขึ้น (ศูนย์วิจัยกสกิรไทย, 2557, ก) 

 การดาํเนินธุรกจิค้าปลีกนับจากน้ีจะต้องดาํเนินธุรกจิที่เคล่ือนเข้าหาผู้บริโภคได้อย่าง

รวดเรว็ และมีการเลือกใช้กลยุทธท์ี่สามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ทาํ

ให้ผู้บริโภครู้สึกพึงพอใจ และอยากที่จะกลับมาใช้บริการซํา้ ผู้ประกอบการค้าปลีกยังต้องมีการ

ปรับกลยุทธ์ทางการแข่งขันต่าง ๆ ให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกันในแต่ละ

พ้ืนที่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการปรับ/เพ่ิมรปูแบบร้านค้าหรือช่องทางการจาํหน่ายสนิค้าและบริการใหม่ 

ที่เหมาะสม การเลือกทาํกลยุทธก์ารตลาดที่แตกต่างและเข้มข้นขึ้น รวมถึงการให้บริการเสริมของ

ผู้ประกอบการที่ครบวงจร ในขณะเดียวกันต้องมีการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น หรือให้มีต้นทุนตํ่าที่สุด เพราะจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันนอกจากน้ี การสร้าง

พันธมิตรทางการค้านับเป็นสิ่งสาํคัญที่ช่วยสร้างเครือข่ายธุรกจิให้มีการเช่ือมโยง เอื้อประโยชน์ซ่ึง

กนัและกนั เพ่ือร่วมถ่ายทอดเทคนิคการจัดการทกัษะต่างๆ การทาํการตลาด การสร้างพันธมิตร

ทางการค้าจะทาํให้ธุรกจิเข้าสู่ตลาดได้ง่ายกว่า เป็นต้น (ศูนย์วิจัยกสกิรไทย, 2557, ข) 

 ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า คาดว่าธุรกจิค้าปลีกของไทยน่าจะมีแนวโน้มเติบโตได้อกีมาก 

โดยเฉพาะในต่างจังหวัด จากปัจจัยหนุนทางด้านการขยายตัวของความเป็นเมืองและการค้า

ชายแดนที่คาดว่าจะขยายตัวสูงภายหลังจากการเปิดการค้าเสรี AEC ในปี 2558 จึงทาํให้

ผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่ยังคงรุกขยายสาขากันอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับกับกาํลังซ้ือของ

ผู้บริโภคที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นในระยะข้างหน้า แต่ทั้งน้ี การที่ธุรกิจค้าปลีกจะประสบ

ความสาํเรจ็ได้น้ัน สิ่งสาํคัญที่ต้องคาํนึงถึง คือ รูปแบบของร้านค้าปลีกที่จะเข้าไปทาํตลาดจะต้อง

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ทั้งทางด้านประชากร กาํลังซ้ือพฤติกรรมของผู้บริโภคในพ้ืนที่น้ัน

ด้วย (ศูนย์วิจัยกสกิรไทย, 2557, ข) 

 ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากห้าง  

ค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลที่ได้สามารถนําไปใช้

ประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ ร้านค้าปลีก 

รวมถึง ห้างสรรพสนิค้าต่าง ๆ ในการวางแผนปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือขยายการเติบโตของ
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ธุรกิจ  และสามารถแข่งขันในธุรกจิค้าปลีกได้ นอกจากน้ียังเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ศึกษาหาข้อมูลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างองิหรือศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

     2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสนิใจซ้ือสนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

     2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ของผู้บริโภคใน

เขตกรงุเทพมหานคร 

     2.3 เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าจาก           

ห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

     2.4 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้ากับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์

เกต็ของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 
3. สมมติฐานของการศึกษา 

      3.1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา  อาชีพ รายได้ สถานภาพ และจาํนวนสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือ

สนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ต่างกนั 

     3.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์

มาร์เกต็ต่างกนั 

 

4. ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการศึกษา 

     4.1 ทาํให้ทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ และพฤติกรรมการซ้ือสินค้าจากห้างค้าปลีก

ไฮเปอร์มาร์เกต็ของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

     4.2 ทาํให้ผู้ประกอบการห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ที่ดาํเนินธุรกจิในปัจจุบันสามารถ

ปรับกลยุทธท์างการตลาดให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเปิด

กจิการห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็หรือร้านค้าปลีกอื่น ๆ นาํข้อมูลจากกการวิจัยไปพัฒนาวางแผน

ทาํการตลาดในอนาคต 

     4.3 เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาหาข้อมูลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างองิหรือ

ศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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5. ขอบเขตของการศึกษา 

     5.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้บริโภคที่ซ้ือสนิค้าและเข้ามาใช้บริการในห้างค้า

ปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ในเขตกรงุเทพมหานคร 

     5.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ ห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ในเขตกรงุเทพมหานคร 

     5.3 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 

               5.3.1 ตัวแปรอสิระ ได้แก่  

        ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

สถานภาพ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

         ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการ

ตัดสนิใจซ้ือสนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการบริการ ด้าน

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

               5.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการซ้ือสนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์

เกต็ ประกอบด้วย เหตุผลในการซ้ือ ความถี่ในการซ้ือ ผู้มีอทิธพิลต่อการซ้ือ ราคาการซ้ือต่อคร้ัง 

ประเภทสนิค้าที่ซ้ือ ช่วงเวลาที่ซ้ือ 

     5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ทาํการศึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึง เดือน

พฤษภาคม 2558 รวมระยะเวลา 4 เดือน 

 

6. วิธีดาํเนินการวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  

เพ่ือใช้สอบถามผู้บริโภคซ่ึงสร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่กาํหนดขึ้น ซ่ึงแบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 

เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้  สถานภาพ และ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว

 ตอนที่ 2 ความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจ

ซ้ือสนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ 

 ตอนที่ 3 พฤติกรรมการซ้ือสนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็  

 

7. ผลการศึกษา 

 การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท สถานภาพ

โสด และมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 4 – 5 คน มีความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็โดยรวมอยู่ในระดับสูง 
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ซ่ึงส่วนใหญ่ซ้ือสนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ เพราะคุณภาพสนิค้าและความหลากหลาย มี

ความถี่ในการซ้ือสินค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อซ้ือ

สนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ คือ ตนเอง ซ่ึงซ้ือสินค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ใน

ราคา 501 บาทขึ้นไป/คร้ัง โดยซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองใช้ในครัวเรือนจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์  

มาร์เกต็ และซ้ือสนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ในช่วงเวลา 14.01-18.00 น.  
 การทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติิ 0.05 พบว่า  

 1. ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกนั มีความถี่ในการซ้ือ ผู้มีอทิธพิลต่อการซ้ือ ราคาการซ้ือต่อ

คร้ัง ประเภทสนิค้าที่ซ้ือ และช่วงเวลาที่ซ้ือสนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ต่างกนั  

 2. ผู้บริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้  สถานภาพ และจาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัวต่างกนั มีเหตุผลในการซ้ือ ความถี่ในการซ้ือ ผู้มีอทิธพิลต่อการซ้ือ ราคาการซ้ือต่อคร้ัง 

ประเภทสนิค้าที่ซ้ือ และช่วงเวลาที่ซ้ือสนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ต่างกนั 

 3. ผู้บริโภคที่มีความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัด

จาํหน่ายที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าต่างกนั มีเหตุผลในการซ้ือ ความถี่ในการซ้ือ ราคาการซ้ือ

ต่อคร้ัง ประเภทสนิค้าที่ซ้ือ และช่วงเวลาที่ซ้ือสนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ต่างกนั  

 4. ผู้บริโภคที่มีความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือสนิค้า

ต่างกัน มีเหตุผลในการซ้ือ ความถี่ในการซ้ือ ผู้มีอิทธิพลต่อการซ้ือ ราคาการซ้ือต่อคร้ัง และ

ประเภทสนิค้าที่ซ้ือ สนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ต่างกนั  

 5. ผู้บริโภคที่มีความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร 

และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าต่างกัน มีเหตุผลในการซ้ือ 

ความถี่ในการซ้ือ ผู้มีอทิธพิลต่อการซ้ือ ราคาการซ้ือต่อคร้ัง ประเภทสนิค้าที่ซ้ือ และช่วงเวลาที่ซ้ือ

สนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ต่างกนั  

 6. ผู้บริโภคที่มีความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยด้านกระบวนการบริการที่มีผลต่อการ

ตัดสนิใจซ้ือสนิค้าต่างกนั มีเหตุผลในการซ้ือ ผู้มีอทิธิพลต่อการซ้ือ ราคาการซ้ือต่อคร้ัง ประเภท

สนิค้าที่ซ้ือ และช่วงเวลาที่ซ้ือสนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ต่างกนั 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

 1. จากการศึกษาความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากห้างค้า

ปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็โดยรวมอยู่ในระดับสงู เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการบริการ

มีค่าเฉล่ียสงูสดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านบุคลากร ด้าน

ราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดับ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ลออทพิย์ เกิดน้อย (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสนิใจซ้ือสนิค้า

298



 
 

จากร้านค้าปลีกดั้งเดิม ในเขต อ.เมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีอทิธพิลต่อ

การตัดสนิใจซ้ือสนิค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 2. จากการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ ผลการศึกษา 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ เพราะคุณภาพ

สนิค้าและความหลากหลาย มีความถี่ในการซ้ือสนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ 1-2 คร้ัง/

สปัดาห์ ส่วนผู้ที่มีอทิธพิลต่อซ้ือสนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ คือ ตนเอง ซ่ึงซ้ือสนิค้าจาก

ห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ในราคา 501 บาทขึ้นไป/คร้ัง โดยซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือนจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ และซ้ือสนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ในช่วงเวลา 

14.01-18.00 น. สอดคล้องกบังานวิจัยของ ลออทพิย์ เกดิน้อย (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีกดั้งเดิม ในเขต อ.เมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า 

ซ้ือสินค้า 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุมาศ โต๊ะถม (2554) ศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินค้าตราเฉพาะในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของผู้บริโภคในอาํเภอเมือง

เชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่ตัดสนิใจเองทั้งหมดในการตัดสนิใจเลือก

ซ้ือสินค้าตราเฉพาะสาํหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการ

ซ้ือสนิค้าตราเฉพาะสาํหรับสนิค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ต่อคร้ัง 501 – 1,000 

บาท มากที่สดุ สอดคล้องกบังานวิจัยของ วรฉัตร แสงกติิสวัุฒน์ (2555) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรม

ของผู้บริโภคในการซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอาํเภอเมืองลําพูน พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามซ้ือเคร่ืองอุปโภคในครัวเรือนมากที่สดุ และซ้ือสนิค้าในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมบ่อย

ที่สดุในช่วงเวลา 16.01-19.00 น.  

 3. ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกนั มีความถี่ในการซ้ือ ผู้มีอทิธพิลต่อการ

ซ้ือ ราคาการซ้ือต่อคร้ัง ประเภทสนิค้าที่ซ้ือ และช่วงเวลาที่ซ้ือสนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์

เกต็ต่างกนั ส่วนผู้บริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้  สถานภาพ และจาํนวนสมาชิก

ในครอบครัวต่างกนั มีเหตุผลในการซ้ือ ความถี่ในการซ้ือ ผู้มีอิทธิพลต่อการซ้ือ ราคาการซ้ือต่อ

คร้ัง ประเภทสนิค้าที่ซ้ือ และช่วงเวลาที่ซ้ือสนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ต่างกนั สอดคล้อง

กบัแนวคิดของ มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช (2558) กล่าวว่า อายุที่แตกต่างกันจะมีความ

ต้องการสนิค้าและบริการที่ต่างกนั ขั้นตอนการดาํรงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว 

ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนของครอบครัวจะมีสิ่งที่มีอทิธพิลและความต้องการที่แตกต่างกนั อาชีพของแต่

ละบุคคลจะนําไปสู่ความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน สถานะทางเศรษฐกิจจะมี

ผลกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือของ และผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีแนวโน้มที่

จะต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ประเภทของผลิตภัณฑ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต่างกัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรนุช สังขศรี (2556) ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการใช้ร้าน

สะดวกซ้ือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการด้านความถี่ในการ

ใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ ด้านช่วงเวลาในการใช้บริการ ด้านประเภทสนิค้าที่ซ้ือ มีความสมัพันธก์บั
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เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน นอกจากน้ี พฤติกรรมการใช้

บริการด้านค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการใช้บริการ มีความสมัพันธ์กบัอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ต่อเดือน 

 4. ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และ

ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าต่างกนั มีเหตุผลในการซ้ือ ความถี่ใน

การซ้ือ ราคาการซื้ อต่อคร้ัง ประเภทสนิค้าที่ซ้ือ และช่วงเวลาที่ซ้ือสนิค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์

มาร์เกต็ต่างกนั ผู้บริโภคที่มีความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือสนิค้า

ต่างกัน มีเหตุผลในการซ้ือ ความถี่ในการซ้ือ ผู้มีอิทธิพลต่อการซ้ือ ราคาการซ้ือต่อคร้ัง และ

ประเภทสินค้าที่ ซ้ือ สินค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ต่างกัน ผู้บริโภคที่มีความคิดเห็น

เกี่ยวกบัปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อ

การตัดสนิใจซ้ือสนิค้าต่างกนั มีเหตุผลในการซ้ือ ความถี่ในการซ้ือ ผู้มีอทิธพิลต่อการซ้ือ ราคาการ

ซ้ือต่อคร้ัง ประเภทสินค้าที่ซ้ือ และช่วงเวลาที่ซ้ือสินค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ต่างกัน 

ส่วนผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านกระบวนการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

สนิค้าต่างกนั มีเหตุผลในการซ้ือ ผู้มีอทิธิพลต่อการซ้ือ ราคาการซ้ือต่อคร้ัง ประเภทสนิค้าที่ซ้ือ 

และช่วงเวลาที่ ซ้ือสินค้าจากห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ       

ลออทิพย์ เกิดน้อย (2555)  ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากร้านค้า

ปลีกดั้งเดิม ในเขต อ.เมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7P’s มี

ความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑใ์นร้านค้าแบบดั้งเดิมในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย 

 

9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

 1. จากการศึกษา พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสาํคัญในเร่ืองจัดแบ่งประเภทสินค้า

ชัดเจนเป็นระเบียบ และคุณภาพของสนิค้าแผนกอาหารสด เช่น แผนกซีฟู้ดส ์แผนกผลไม้ มาก

ที่สุด ดังน้ันผู้ประกอบการห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ ควรจัดประเภทสินค้าทุกชนิดให้เป็น

ระเบียบ สามารถมองเหน็ง่าย และสะดวกแก่ผู้บริโภคในการเลือกซ้ือ 

 2. จากการศึกษา พบว่า ด้านราคา ให้ความสาํคัญในเร่ืองมีระบบเคร่ืองตรวจสอบ

ราคา ป้ายราคาที่ชัดเจนมากที่สดุ ดังน้ันผู้ประกอบการห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ควรจัดระบบ

เคร่ืองตรวจสอบราคาของสนิค้าให้กระจายทั่วพ้ืนที่ในห้าง 

 3. จากการศึกษา พบว่า ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ให้ความสาํคัญในเร่ืองสถาน

ที่ตั้งห้างค้าปลีกใกล้สถานที่พักมากที่สดุ ดังน้ันผู้ประกอบการห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ 

 4. จากการศึกษา พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความสาํคัญในเร่ืองการลด

ราคาในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน สทิธพิิเศษสาํหรับสมาชิก คูปองส่วนลด ของ

สมนาคุณ มากที่สุด ดังน้ันผู้ประกอบการห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ควรจัดกิจกรรมส่งเสริม

การตลาดทุกเทศกาลที่สาํคัญ เพ่ือดึงดูดใจให้ผู้บริโภคเข้ามาซ้ือสนิค้า 
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 5. จากการศึกษา พบว่า ด้านบุคลากร ให้ความสาํคัญในเร่ืองกริิยา มารยาท ของ

พนักงานภายในห้างค้าปลีกมากที่สดุ ดังน้ันผู้ประกอบการห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ ควรมีการ

อบรมพนักงาน ให้มีการทกัทาย สอบถามและเอาใจใส่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เม่ือลูกค้าเกดิการ

ประทบัใจ ในโอกาสหน้าจะมาใช้บริการที่ห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็น้ัน ๆ ต่อไป 

 6. จากการศึกษา พบว่า ด้านกระบวนการบริการ ให้ความสาํคัญในเร่ืองมีรถเขน็และ

ตะกร้าสาํหรับใส่สนิค้าไว้คอยบริการตลอดเวลามากที่สดุ ดังน้ันผู้ประกอบการห้างค้าปลีกไฮเปอร์

มาร์เกต็ ควรจัดรถเขน็และตะกร้าสาํหรับใส่สนิค้าไว้คอยบริการตลอดเวลา และควรมีการเพ่ิมจุด

บริการรถเขน็และตะกร้าไว้ในส่วนข้างในห้างที่เป็นทางเดินแต่ละแผนก นอกเหนือจากจุดบริเวณ

ทางเข้า เพราะเวลาลูกค้าเดินเลือกซ้ือสินค้าเข้าไปด้านในลึก ๆ ของห้าง ถ้าหากต้องการรถเขน็

หรือตะกร้าเพ่ิม จะต้องเดินกลับมาที่จุดทางเข้าเพ่ือมาเอารถเขน็หรือตะกร้า ซ่ึงจะทาํให้ลูกค้า

เสยีเวลาในการเดินกลับไป-มา 

 7. จากการศึกษา พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ให้ความสาํคัญในเร่ืองมีที่จอด

รถไว้คอยบริการมากที่สุด ดังน้ันผู้ประกอบการห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ ควรจัดที่จอดรถให้

เป็นสถานที่โล่ง ๆ ถ้าที่จอดรถอยู่ในซอก แคบ จะดูเป็นอนัตรายต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ 

 8. จากการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มเพศชายซ้ือสนิค้าประเภทเคร่ืองใช้ในครัวเรือน

มากที่สดุ ส่วนผู้บริโภคกลุ่มเพศหญิงซ้ือสนิค้าประเภทอาหารพร้อมทานมากที่สดุ ซ่ึงซ้ือสนิค้าใน

ช่วงเวลา 14.01-18.00 น. มากที่สุดเช่นเดียวกัน ดังน้ันผู้ประกอบการห้างค้าปลีกไฮเปอร์     

มาร์เกต็ ถ้าต้องการนาํเสนอสินค้าใหม่เกี่ยวกับสินค้าประเภทเคร่ืองใช้ในครัวเรือน และสินค้า

ประเภทอาหารพร้อมทานควรนาํเสนอสนิค้าแก่ผู้บริโภคในช่วงเวลาน้ี 

 9. จากการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มรายได้ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท ซ้ือ

สนิค้าประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามากที่สดุ ผู้บริโภคกลุ่มรายได้ 10,001 – 20,000 บาท ซ้ือสนิค้า

ประเภทเคร่ืองใช้ในครัวเรือนมากที่สดุ ซ่ึงผู้บริโภคกลุ่มรายได้ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 

และกลุ่มรายได้ 10,001 – 20,000 บาท ซ้ือสนิค้าในช่วงเวลา 14.01-18.00 น. มากที่สดุ  

 ผู้บริโภคกลุ่มรายได้ 20,001 – 30,000 บาท และผู้บริโภคกลุ่มรายได้มากกว่า 

40,000 บาทขึ้นไป ซ้ือสนิค้าประเภทอาหารสดมากที่สดุ และผู้บริโภคกลุ่มรายได้ 30,001 – 

40,000 บาท ซ้ือสนิค้าประเภทอาหารพร้อมทานและประเภทเคร่ืองสาํอางมากที่สดุเท่ากนั ซ่ึง

ผู้บริโภคกลุ่มรายได้ 20,001 – 30,000 บาท กลุ่มรายได้ 30,001 – 40,000 บาท และกลุ่ม

รายได้มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป ซ้ือสนิค้าในช่วงเวลา หลัง 18.00 น. มากที่สดุ ดังน้ัน

ผู้ประกอบการห้างค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เกต็ ควรจัดทาํโปรโมช่ันลดราคาสนิค้าประเภทต่าง ๆ ตาม

กลุ่มเป้าหมายรายได้และประเภทสินค้าตามแต่ละช่วงเวลา เพราะจะได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่

ต้องการ 
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10. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยสาํเรจ็ลงได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาอย่างสงูจาก ดร.โสภณ แย้มกล่ิน 

อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้คาํแนะนาํปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 

ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิง ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์ และ   

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว้ ณ ที่น้ี 
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