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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้ อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์ มาร์ เก็ตของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์ มาร์ เก็ตของผู้บริ โภค
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์
มาร์เก็ตของผู้บริโภค และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ ากับพฤติกรรมการซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์
เก็ตของผู้บริโภค การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ แก่
ผู้บริโภคที่ซ้ ือสินค้ าและเข้ ามาใช้ บริการในห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยใช้ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์
ข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ใี ช้ ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐานไคสแควร์ (Chi-Square)
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตโดยรวมอยู่ในระดับสูง
ซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต เพราะคุณภาพสินค้ าและความหลากหลาย มีความถี่ใน
การซื้อ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ ส่วนผู้ท่มี ีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต คือ
ตนเอง ซึ่งซื้อสินค้ าราคา 501 บาทขึ้นไป/ครั้ง โดยซื้อสินค้ าประเภทเครื่องใช้ ในครัวเรือนและซื้อ
สินค้ าในช่วงเวลา 14.01-18.00 น. นอกจากนี้ พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีความถี่ในการ
ซื้อ ผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อ ราคาการซื้อต่ อครั้ง ประเภทสินค้ าที่ซ้ ือ และช่ วงเวลาที่ซ้ ือจากห้ าง
ค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างกัน ส่วนผู้บริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ
และจํานวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน มีเหตุผลในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ ผู้มีอทิ ธิพลต่อการซื้อ
ราคาการซื้อต่อครั้ง ประเภทสินค้ าที่ซ้ ือ และช่วงเวลาที่ซ้ ือจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างกัน

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาการศึกษาค้ นคว้ าเฉพาะบุคคล
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1. บทนํา
ในปี 2557 ที่ผ่านมา ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อความเชื่อมั่น และการใช้ จ่ายของผู้บริโภค
และส่งผลโดยตรงถึงภาพรวมของธุรกิจค้ าปลีก ได้ แก่ กําลังซื้อของผู้บริโภค ที่ยังคงมีอยู่ อย่ าง
จํา กั ด และยั ง ไม่ มี ปั จ จั ย หนุ น ใดที่จ ะมาช่ ว ยเพิ่ ม รายได้ ห รื อ กํา ลั ง ซื้ อให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภค ดั ง นั้ น
ผู้ประกอบการธุรกิจค้ าปลีกต้ องมีการวางแผนรับมือกับปั จจัยเสี่ยงต่าง ๆ พร้ อมๆ กับการนํา
กลยุทธ์การตลาดมาใช้ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นกลยุทธ์ท่ใี ช้ กระตุ้นกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นผู้บริโภคผ่าน
ช่องทางการทําการตลาดที่หลากหลาย หรือที่เรียกว่า Multi-Channel Marketing อาทิ การทําการ
ตลาดผ่าน E-Commerce หรือแม้ แต่การจัด Event นอกสถานที่ เพื่อให้ ธุรกิจสามารถเข้ าถึงกลุ่ม
ลูกค้ าได้ อย่างกว้ างขวางขึ้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2557, ก)
การดําเนินธุรกิจค้ าปลีกนับจากนี้จะต้ องดําเนินธุรกิจที่เคลื่อนเข้ าหาผู้บริโภคได้ อย่าง
รวดเร็ว และมีการเลือกใช้ กลยุทธ์ท่สี ามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ อย่างตรงจุด ทํา
ให้ ผ้ ูบริโภครู้สึกพึงพอใจ และอยากที่จะกลับมาใช้ บริการซํา้ ผู้ประกอบการค้ าปลีกยังต้ องมีการ
ปรับกลยุทธ์ทางการแข่งขันต่าง ๆ ให้ สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่ างกันในแต่ ละ
พื้นที่ด้วย ไม่ว่าจะเป็ นการปรับ/เพิ่มรูปแบบร้ านค้ าหรือช่องทางการจําหน่ายสินค้ าและบริการใหม่
ที่เหมาะสม การเลือกทํากลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างและเข้ มข้ นขึ้น รวมถึงการให้ บริการเสริมของ
ผู้ประกอบการที่ครบวงจร ในขณะเดียวกันต้ องมีการบริหารจัดการต้ นทุนให้ มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น หรือให้ มีต้นทุนตํ่าที่สุด เพราะจะส่งผลต่ อความสามารถในการแข่งขันนอกจากนี้ การสร้ าง
พันธมิตรทางการค้ านับเป็ นสิ่งสําคัญที่ช่วยสร้ างเครือข่ายธุรกิจให้ มีการเชื่อมโยง เอื้อประโยชน์ซ่ึง
กันและกัน เพื่อร่ วมถ่ายทอดเทคนิคการจัดการทักษะต่างๆ การทําการตลาด การสร้ างพันธมิตร
ทางการค้ าจะทําให้ ธุรกิจเข้ าสู่ตลาดได้ ง่ายกว่า เป็ นต้ น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2557, ข)
ในระยะ 3-5 ปี ข้ างหน้ า คาดว่าธุรกิจค้ าปลีกของไทยน่าจะมีแนวโน้ มเติบโตได้ อกี มาก
โดยเฉพาะในต่ างจังหวัด จากปั จจัยหนุ นทางด้ านการขยายตัวของความเป็ นเมืองและการค้ า
ชายแดนที่คาดว่ าจะขยายตัวสูงภายหลังจากการเปิ ดการค้ าเสรี AEC ในปี 2558 จึงทําให้
ผู้ประกอบการค้ าปลีกสมัยใหม่ยังคงรุกขยายสาขากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับกําลังซื้อของ
ผู้บริ โภคที่คาดว่ าจะมีแนวโน้ มเพิ่ มขึ้นในระยะข้ างหน้ า แต่ ท้ังนี้ การที่ธุรกิจค้ าปลี กจะประสบ
ความสําเร็จได้ น้ัน สิ่งสําคัญที่ต้องคํานึงถึง คือ รูปแบบของร้ านค้ าปลีกที่จะเข้ าไปทําตลาดจะต้ อง
สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม ทั้งทางด้ านประชากร กําลังซื้อพฤติกรรมของผู้บริโภคในพื้นที่น้ัน
ด้ วย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2557, ข)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ าจากห้ าง
ค้ าปลี กไฮเปอร์ มาร์ เก็ตของผู้ บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยข้ อมูลที่ได้ สามารถนําไปใช้
ประโยชน์แก่ผ้ ู ท่ีเกี่ยวข้ องไม่ ว่าจะเป็ นผู้ ประกอบการห้ า งค้ าปลีกไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ านค้ าปลี ก
รวมถึง ห้ างสรรพสินค้ าต่าง ๆ ในการวางแผนปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อขยายการเติบโตของ
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ธุรกิจ และสามารถแข่งขันในธุรกิจค้ าปลีกได้ นอกจากนี้ยังเป็ นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ศึกษาหาข้ อมูลเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงหรือศึกษาวิจัยในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อสินค้ าจาก
ห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2.4 เพื่ อ ศึก ษาความสัมพั น ธ์ระหว่ า งความคิ ด เห็น เกี่ย วกับ ปั จ จั ยส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ ากับพฤติกรรมการซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์
เก็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

3. สมมติฐานของการศึกษา
3.1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ และจํานวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
สินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างกัน
3.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ าต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์
มาร์เก็ตต่างกัน

4. ประโยชน์ทีไ่ ด้รบั จากการศึกษา
4.1 ทําให้ ทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต และพฤติกรรมการซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีก
ไฮเปอร์มาร์เก็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
4.2 ทําให้ ผ้ ูประกอบการห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ดาํ เนินธุรกิจในปัจจุบันสามารถ
ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายและผู้ประกอบการรายใหม่ท่ตี ้ องการเปิ ด
กิจการห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือร้ านค้ าปลีกอื่น ๆ นําข้ อมูลจากกการวิจัยไปพัฒนาวางแผน
ทําการตลาดในอนาคต
4.3 เป็ นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาหาข้ อมูลเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงหรือ
ศึกษาวิจัยในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องต่อไป
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5. ขอบเขตของการศึกษา
5.1 ขอบเขตด้ านประชากร ได้ แก่ ผู้บริโภคที่ซ้ ือสินค้ าและเข้ ามาใช้ บริการในห้ างค้ า
ปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
5.2 ขอบเขตด้ านพื้นที่ ได้ แก่ ห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
5.3 ขอบเขตด้ านตัวแปรที่ศึกษา
5.3.1 ตัวแปรอิสระ ได้ แก่
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว
ความคิ ด เห็น เกี่ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ประกอบด้ วย ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้ านบุคลากร ด้ านกระบวนการบริการ ด้ าน
สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ
5.3.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่ พฤติกรรมการซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์
เก็ต ประกอบด้ วย เหตุผลในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ ผู้มีอทิ ธิพลต่อการซื้อ ราคาการซื้อต่อครั้ง
ประเภทสินค้ าที่ซ้ ือ ช่วงเวลาที่ซ้ ือ
5.4 ขอบเขตด้ านระยะเวลา ทําการศึกษาตั้งแต่ เดือนกุมภาพั นธ์ 2558 ถึง เดือน
พฤษภาคม 2558 รวมระยะเวลา 4 เดือน

6. วิธีดาํ เนินการวิจยั
เครื่ อ งมื อที่ใ ช้ ใ นการเก็บ รวบรวมข้ อมู ล ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire)
เพื่อใช้ สอบถามผู้บริโภคซึ่งสร้ างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่กาํ หนดขึ้น ซึ่งแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้ วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ และ จํานวนสมาชิกในครอบครัว
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต

7. ผลการศึกษา
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท สถานภาพ
โสด และมีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัว 4 – 5 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตโดยรวมอยู่ในระดับสูง
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ซึ่งส่วนใหญ่ซ้ ือสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต เพราะคุณภาพสินค้ าและความหลากหลาย มี
ความถี่ในการซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่ อซื้อ
สินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต คือ ตนเอง ซึ่งซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตใน
ราคา 501 บาทขึ้นไป/ครั้ง โดยซื้อสินค้ าประเภทเครื่องใช้ ในครัวเรือนจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์
มาร์เก็ต และซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตในช่วงเวลา 14.01-18.00 น.
การทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า
1. ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีความถี่ในการซื้อ ผู้มีอทิ ธิพลต่อการซื้อ ราคาการซื้อต่อ
ครั้ง ประเภทสินค้ าที่ซ้ ือ และช่วงเวลาที่ซ้ ือสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างกัน
2. ผู้บริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ และจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวต่างกัน มีเหตุผลในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ ผู้มีอทิ ธิพลต่อการซื้อ ราคาการซื้อต่อครั้ง
ประเภทสินค้ าที่ซ้ ือ และช่วงเวลาที่ซ้ ือสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างกัน
3. ผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ และด้ านช่องทางการจัด
จําหน่ายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ าต่างกัน มีเหตุผลในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ ราคาการซื้อ
ต่อครั้ง ประเภทสินค้ าที่ซ้ ือ และช่วงเวลาที่ซ้ ือสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างกัน
4. ผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้ านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ า
ต่างกัน มีเหตุผลในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ ผู้มีอิทธิพลต่ อการซื้อ ราคาการซื้อต่อครั้ง และ
ประเภทสินค้ าที่ซ้ ือ สินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างกัน
5. ผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้ านบุคลากร
และด้ านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพที่มีผลต่ อการตัด สินใจซื้ อสินค้ า ต่ า งกัน มีเหตุ ผลในการซื้ อ
ความถี่ในการซื้อ ผู้มีอทิ ธิพลต่อการซื้อ ราคาการซื้อต่อครั้ง ประเภทสินค้ าที่ซ้ ือ และช่วงเวลาที่ซ้ ือ
สินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างกัน
6. ผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้ านกระบวนการบริการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้ าต่างกัน มีเหตุผลในการซื้อ ผู้มีอทิ ธิพลต่อการซื้อ ราคาการซื้อต่อครั้ง ประเภท
สินค้ าที่ซ้ ือ และช่วงเวลาที่ซ้ ือสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างกัน

8. อภิปรายผลการศึกษา
1. จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อสินค้ าจากห้ างค้ า
ปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ด้ านกระบวนการบริการ
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้ แก่ ด้ านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านบุคลากร ด้ าน
ราคา ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้ านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ ลออทิพย์ เกิดน้ อย (2555) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ า
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จากร้ านค้ าปลีกดั้งเดิม ในเขต อ.เมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีอทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้ าจากร้ านค้ าปลีกแบบดั้งเดิมโดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ ือสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต เพราะคุณภาพ
สินค้ าและความหลากหลาย มีความถี่ในการซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต 1-2 ครั้ง/
สัปดาห์ ส่วนผู้ท่มี ีอทิ ธิพลต่อซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต คือ ตนเอง ซึ่งซื้อสินค้ าจาก
ห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตในราคา 501 บาทขึ้นไป/ครั้ง โดยซื้อสินค้ าประเภทเครื่องใช้ ใน
ครัวเรือนจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต และซื้อสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตในช่วงเวลา
14.01-18.00 น. สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ลออทิพย์ เกิดน้ อย (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่ อการตัดสินใจซื้อสินค้ าจากร้ านค้ าปลีกดั้งเดิม ในเขต อ.เมือง จังหวัดเชียงราย พบว่ า
ซื้อสินค้ า 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ จารุมาศ โต๊ะถม (2554) ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้ าตราเฉพาะในร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ ของผู้บริโภคในอําเภอเมือง
เชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นผู้ท่ตี ัดสินใจเองทั้งหมดในการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้ าตราเฉพาะสําหรับสินค้ าอุปโภคบริโภคและผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการ
ซื้อสินค้ าตราเฉพาะสําหรับสินค้ าอุปโภคบริโภคจากร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ต่อครั้ง 501 – 1,000
บาท มากที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ วรฉัตร แสงกิติสวุ ัฒน์ (2555) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
ของผู้ บ ริ โ ภคในการซื้ อสิน ค้ า จากร้ า นค้ า ปลี ก แบบดั้งเดิ ม ในอํา เภอเมืองลํา พูน พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามซื้อเครื่องอุปโภคในครัวเรือนมากที่สดุ และซื้อสินค้ าในร้ านค้ าปลีกแบบดั้งเดิมบ่อย
ที่สดุ ในช่วงเวลา 16.01-19.00 น.
3. ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีความถี่ในการซื้อ ผู้มีอทิ ธิพลต่อการ
ซื้อ ราคาการซื้อต่อครั้ง ประเภทสินค้ าที่ซ้ ือ และช่วงเวลาที่ซ้ ือสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์
เก็ตต่างกัน ส่วนผู้บริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ และจํานวนสมาชิก
ในครอบครัวต่างกัน มีเหตุผลในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ ผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อ ราคาการซื้อต่อ
ครั้ง ประเภทสินค้ าที่ซ้ ือ และช่วงเวลาที่ซ้ ือสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างกัน สอดคล้ อง
กับแนวคิดของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2558) กล่าวว่า อายุท่แี ตกต่างกันจะมีความ
ต้ องการสินค้ าและบริการที่ต่างกัน ขั้นตอนการดํารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว
ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของครอบครัวจะมีส่งิ ที่มีอทิ ธิพลและความต้ องการที่แตกต่างกัน อาชีพของแต่
ละบุ ค คลจะนํา ไปสู่ค วามต้ อ งการสิน ค้ า และบริ ก ารที่แ ตกต่ า งกั น สถานะทางเศรษฐกิจ จะมี
ผลกระทบต่ อพฤติกรรมการซื้อของ และผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่ างกันมีแนวโน้ มที่
จะต้ องการข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ประเภทของผลิตภัณฑ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ตี ่างกัน
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ธีรนุช สังขศรี (2556) ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้ ร้าน
สะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการใช้ บริการด้ านความถี่ในการ
ใช้ บริการร้ านสะดวกซื้อ ด้ านช่วงเวลาในการใช้ บริการ ด้ านประเภทสินค้ าที่ซ้ ือ มีความสัมพันธ์กบั
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เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้ ต่อเดือน นอกจากนี้ พฤติกรรมการใช้
บริการด้ านค่าใช้ จ่ายต่อครั้งในการใช้ บริการ มีความสัมพันธ์กบั อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ ต่อเดือน
4. ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ และ
ด้ านช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ าต่างกัน มีเหตุผลในการซื้อ ความถี่ใน
การซื้อ ราคาการซื้อต่อครั้ง ประเภทสินค้ าที่ซ้ ือ และช่วงเวลาที่ซ้ ือสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์
มาร์เก็ตต่างกัน ผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้ านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ า
ต่างกัน มีเหตุผลในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ ผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อ ราคาการซื้อต่อครั้ง และ
ประเภทสิน ค้ า ที่ซ้ ื อ สิน ค้ า จากห้ า งค้ า ปลี ก ไฮเปอร์ ม าร์ เก็ต ต่ า งกัน ผู้ บ ริ โ ภคที่มีค วามคิด เห็น
เกี่ยวกับปัจจัยด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้ านบุคลากร และด้ านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้ าต่างกัน มีเหตุผลในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ ผู้มีอทิ ธิพลต่อการซื้อ ราคาการ
ซื้อต่อครั้ง ประเภทสินค้ าที่ซ้ ือ และช่วงเวลาที่ซ้ ือสินค้ าจากห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างกัน
ส่วนผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้ านกระบวนการบริการที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อ
สินค้ าต่างกัน มีเหตุผลในการซื้อ ผู้มีอทิ ธิพลต่อการซื้อ ราคาการซื้อต่อครั้ง ประเภทสินค้ าที่ซ้ ือ
และช่ ว งเวลาที่ซ้ ื อสิน ค้ า จากห้ า งค้ า ปลี ก ไฮเปอร์ ม าร์ เ ก็ต ต่ า งกัน สอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของ
ลออทิพย์ เกิดน้ อย (2555) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ าจากร้ านค้ า
มี
ปลีกดั้งเดิม ในเขต อ.เมือง จังหวัดเชียงราย พบว่ า ปั จจัยส่วนประสมการตลาด 7P’s
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ในร้ านค้ าแบบดั้งเดิมในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย

9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1. จากการศึกษา พบว่า ด้ านผลิตภัณฑ์ ให้ ความสําคัญในเรื่องจัดแบ่งประเภทสินค้ า
ชัดเจนเป็ นระเบียบ และคุณภาพของสินค้ าแผนกอาหารสด เช่น แผนกซีฟู้ดส์ แผนกผลไม้ มาก
ที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ควรจัดประเภทสินค้ าทุกชนิดให้ เป็ น
ระเบียบ สามารถมองเห็นง่าย และสะดวกแก่ผ้ ูบริโภคในการเลือกซื้อ
2. จากการศึกษา พบว่า ด้ านราคา ให้ ความสําคัญในเรื่องมีระบบเครื่องตรวจสอบ
ราคา ป้ ายราคาที่ชัดเจนมากที่สดุ ดังนั้นผู้ประกอบการห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตควรจัดระบบ
เครื่องตรวจสอบราคาของสินค้ าให้ กระจายทั่วพื้นที่ในห้ าง
3. จากการศึกษา พบว่า ด้ านช่องทางการจัดจําหน่ าย ให้ ความสําคัญในเรื่องสถาน
ที่ต้งั ห้ างค้ าปลีกใกล้ สถานที่พักมากที่สดุ ดังนั้นผู้ประกอบการห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต
4. จากการศึกษา พบว่า ด้ านการส่งเสริมการตลาด ให้ ความสําคัญในเรื่องการลด
ราคาในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปี ใหม่ ตรุษจีน สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก คูปองส่วนลด ของ
สมนาคุ ณ มากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์ มาร์ เก็ตควรจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
การตลาดทุกเทศกาลที่สาํ คัญ เพื่อดึงดูดใจให้ ผ้ ูบริโภคเข้ ามาซื้อสินค้ า

300

5. จากการศึกษา พบว่า ด้ านบุคลากร ให้ ความสําคัญในเรื่องกิริยา มารยาท ของ
พนักงานภายในห้ างค้ าปลีกมากที่สดุ ดังนั้นผู้ประกอบการห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ควรมีการ
อบรมพนักงาน ให้ มีการทักทาย สอบถามและเอาใจใส่ลูกค้ าที่เข้ ามาใช้ บริการ เมื่อลูกค้ าเกิดการ
ประทับใจ ในโอกาสหน้ าจะมาใช้ บริการที่ห้างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตนั้น ๆ ต่อไป
6. จากการศึกษา พบว่า ด้ านกระบวนการบริการ ให้ ความสําคัญในเรื่องมีรถเข็นและ
ตะกร้ าสําหรับใส่สนิ ค้ าไว้ คอยบริการตลอดเวลามากที่สดุ ดังนั้นผู้ประกอบการห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์
มาร์เก็ต ควรจัดรถเข็นและตะกร้ าสําหรับใส่สนิ ค้ าไว้ คอยบริการตลอดเวลา และควรมีการเพิ่มจุด
บริการรถเข็นและตะกร้ าไว้ ในส่วนข้ างในห้ างที่เป็ นทางเดินแต่ละแผนก นอกเหนือจากจุดบริเวณ
ทางเข้ า เพราะเวลาลูกค้ าเดินเลือกซื้อสินค้ าเข้ าไปด้ านในลึก ๆ ของห้ าง ถ้ าหากต้ องการรถเข็น
หรือตะกร้ าเพิ่ม จะต้ องเดินกลับมาที่จุดทางเข้ าเพื่อมาเอารถเข็นหรือตะกร้ า ซึ่งจะทําให้ ลูกค้ า
เสียเวลาในการเดินกลับไป-มา
7. จากการศึกษา พบว่า ด้ านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ ให้ ความสําคัญในเรื่องมีท่จี อด
รถไว้ คอยบริการมากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ควรจัดที่จอดรถให้
เป็ นสถานที่โล่ง ๆ ถ้ าที่จอดรถอยู่ในซอก แคบ จะดูเป็ นอันตรายต่อลูกค้ าที่มาใช้ บริการ
8. จากการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มเพศชายซื้อสินค้ าประเภทเครื่องใช้ ในครัวเรือน
มากที่สดุ ส่วนผู้บริโภคกลุ่มเพศหญิงซื้อสินค้ าประเภทอาหารพร้ อมทานมากที่สดุ ซึ่งซื้อสินค้ าใน
ช่ วงเวลา 14.01-18.00 น. มากที่สุดเช่ นเดียวกัน ดังนั้นผู้ประกอบการห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์
มาร์เก็ต ถ้ าต้ องการนําเสนอสินค้ าใหม่ เกี่ยวกับสินค้ าประเภทเครื่องใช้ ในครัวเรือน และสินค้ า
ประเภทอาหารพร้ อมทานควรนําเสนอสินค้ าแก่ผ้ ูบริโภคในช่วงเวลานี้
9. จากการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มรายได้ ต่าํ กว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ซื้อ
สินค้ าประเภทเครื่องใช้ ไฟฟ้ ามากที่สดุ ผู้บริโภคกลุ่มรายได้ 10,001 – 20,000 บาท ซื้อสินค้ า
ประเภทเครื่องใช้ ในครัวเรือนมากที่สดุ ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มรายได้ ต่าํ กว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
และกลุ่มรายได้ 10,001 – 20,000 บาท ซื้อสินค้ าในช่วงเวลา 14.01-18.00 น. มากที่สดุ
ผู้บริโภคกลุ่มรายได้ 20,001 – 30,000 บาท และผู้บริโภคกลุ่มรายได้ มากกว่า
40,000 บาทขึ้นไป ซื้อสินค้ าประเภทอาหารสดมากที่สดุ และผู้บริโภคกลุ่มรายได้ 30,001 –
40,000 บาท ซื้อสินค้ าประเภทอาหารพร้ อมทานและประเภทเครื่องสําอางมากที่สดุ เท่ากัน ซึ่ง
ผู้บริโภคกลุ่มรายได้ 20,001 – 30,000 บาท กลุ่มรายได้ 30,001 – 40,000 บาท และกลุ่ม
รายได้ มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป ซื้อสินค้ าในช่วงเวลา หลัง 18.00 น. มากที่สดุ ดังนั้น
ผู้ประกอบการห้ างค้ าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ควรจัดทําโปรโมชั่นลดราคาสินค้ าประเภทต่าง ๆ ตาม
กลุ่มเป้ าหมายรายได้ และประเภทสินค้ าตามแต่ ละช่ วงเวลา เพราะจะได้ เข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่
ต้ องการ
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10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยสําเร็จลงได้ ด้วยดี เนื่องจากได้ รับความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.โสภณ แย้ มกลิ่น
อาจารย์ท่ปี รึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้ คาํ แนะนําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่ องต่าง ๆ
ด้ วยความเอาใจใส่อย่ างดีย่ิง ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์ และ
ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ี
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