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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาพฤตกิรรมในการซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดิม ศกึษา

ภาพลกัษณ์ของรา้นคา้ปลกีดัง้เดมิของผูบ้รโิภค และเพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการซือ้สนิค้า 
กบัภาพลกัษณ์ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมของผู้บริโภค ในอ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง  กลุ่มตวัอย่าง คอื 
ผู้ใช้บริการจากร้านค้าปลีกดัง้เดิม จ านวน 400 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั  

ผลการวจิยั พบว่า ภาพลกัษณ์ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม ของผู้บรโิภค ในอ าเภอตะโหมด จงัหวดั
พทัลุง ในภาพรวม อยู่ในระดบัดมีาก เมื่อพจิารณาแต่ละดา้น พบว่า ดา้นท าเลทีต่ ัง้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด โดยอยู่
ในระดบัดมีาก รองลงมา ได้แก่ ด้านการบรกิารลูกค้า ด้านบรรยากาศร้านค้า ด้านราคา ด้านกระบวนการ 
ด้านสนิค้า และด้านการสื่อสารทางการตลาด ตามล าดบั และความสมัพนัธ์ระหว่างภาพลกัษณ์ของร้านคา้
ปลกีดัง้เดมิกบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง พบว่า พฤตกิรรมการ
ซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ความถีใ่นการซือ้สนิคา้ ช่วงเวลาในการซือ้สนิคา้ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางลบกบั
ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ส่วน ระยะเวลาในการซื้อสนิคา้แต่ละ
ครัง้ ค่าใชจ่้ายในการซือ้สนิคา้แต่ละครัง้ และ วธิกีารช าระค่าสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์กบั ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกี
แบบดัง้เดมิ อย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ
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 ABSTRACT 
 

The objective of this research is to study purchasing behaviors of consumers at traditional 
retail stores, the image of traditional retail stores and the correlation between consumers’ purchasing 
behaviors and the image of traditional retail stores in Tamot District, Phatthalung Province. The 
sample group was a total of 400 consumers who purchased goods from traditional retail stores. The 
data were collected by using a questionnaire. The analytical statistics were frequency, percentage, 
mean, standard deviation and the Pearson’s correlation coefficient. 

The results of the research revealed that the overall image of traditional retail stores in Tamot 
District, Phatthalung Province was at an excellent level. When considering each aspect, it was found 
that the aspect of location had the highest mean, which was at an excellent level, followed by the 
aspects of customer service, atmosphere of stores, price, process, product, and marketing 
communication, respectively. From the study of the correlation between the image of traditional retail 
stores and consumers’ purchasing behaviors in Tamot District, Phatthalung Province, it was found 
that consumers’ purchasing behaviors including frequency of purchasing goods and purchase times 
were negatively correlated with the image of traditional retail stores with a statistical significance level 
of 0.01. And durations of each purchase, costs of each purchase and payment methods were 
correlated with the image of traditional retail stores with no statistical significance. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ธุรกจิคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ (รา้นโชห่วย) (Traditional Trade) มบีทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิของ 

ประเทศไทยมานานเพราะเป็นแหล่งการจา้งงานและเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของประเทศโดยมลูค่าของธุรกจิคา้
ปลกี นัน้สูงเป็นอนัดบั 2 ของผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ(Gross Domestic Product) ซึ่งถอืว่าเป็นสาขา
ธุรกจิพืน้ฐานของคนไทยทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัผูป้ระกอบการและการจา้งงานเป็นจ านวนมาก หากพจิารณา
จากโครงสร้างทางธุรกิจของไทยปี 2559 พบว่าธุรกจิส่งครบัลีกมมีูลค่าการซื้อขายรวมกว่า1.83 ล้านล้าน
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 13.9ของGDPประเทศไทย เป็นอนัดบัรองจากภาคบรกิาร คดิเป็นรอ้ยละ 32.6 และภาค
การผลติ ทีม่สีดัส่วนรอ้ยละ27.7 อกีทัง้ยงัก่อใหเ้กดิการจา้งงานกว่า2.9ลา้นคน คดิเป็นรอ้ยละ 27.5 ของการ
จา้งงานทัง้ประเทศ ซึ่งเป็นอนัดบั 2 รองจากภาคบรกิารทีม่สีดัส่วนสูงสุด คอืรอ้ยละ 44.8 (กรมพฒันาธุรกจิ
การค้า, 2560) โดยมผีู้ประกอบการรวมกนัทัว่ประเทศกว่า 1ล้านรายคดิเป็นร้อยละ 36.6 ซึ่งเป็นสดัส่วน
ล าดบัทีส่องของธุรกจิSMEsทีม่อียู่ในประเทศไทย รองจากภาคบรกิาร(สมาคมคา้ปลกีและเอสเอม็อทีุนไทย, 
2559) นับว่าเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิอย่างหนึ่งในการขบัเคลื่อนกระบวนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ของประเทศ เพราะเป็นธุรกจิทีส่่งผลการกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง (อนุศาสตร ์สระทอง
เวยีน, 2553) 

สถานการณ์โลกที่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว   ทัง้ด้าน
วฒันธรรม สงัคม เศรษฐกจิ วทิยาศาสตรร์วมถงึเทคโนโลยทีีพ่ฒันาอย่างต่อเนื่อง ท าใหค้นในสงัคม ปัจจุบนั
จึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความเป็นไปในปัจจุบัน และในการด ารงชีวิต  ในตอนนี้ เป็น
ช่วงเวลาทีม่กีารแขง่ขนัและเร่งรบีของคนเมอืงทัว่ไป ซึง่การเปลีย่นแปลงในหลาย ๆ ดา้นน้ีท าใหพ้ืน้ทีต่่าง ๆ 
การมพีฒันามากขึน้ แต่สิง่หนึ่งในทางของธุรกจิ ธุรกจิทีม่คีวามส าคญัต่อระบบ เศรษฐกจินัน้ไดแ้ก่ ธุรกจิคา้
ปลกี ในปัจจุบนัธุรกิจค้าปลีกนัน้มกีารแข่งขนักนัอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลกีแบบโมเดิร์นเทรด 
ธุรกจิคา้ปลกีแบบดัง้เดมิหรอืทีเ่รยีกอกีอย่างว่า “โชห่วย”ธุรกจิรูปแบบคา้ปลกีนี้เรยีกว่า Modern Trade (พี
รพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์, 2551)และเมื่อผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป วิถีชีวิตที่
ปรบัเปลีย่นตามกระแสโลกาภวิตัน์ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ท าใหพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป 
ผูบ้รโิภคเริม่ใหค้วามส าคญัต่อคุณภาพของสนิคา้มากกว่าเน้นทีป่รมิาณมากขึน้                      การจบัจ่าย
ซือ้ของเน้นทีค่วามคุม้ค่าจากจ านวนและราคาในกลุ่มสนิคา้ที่เป็นสนิคา้ทัว่ไปและยงัเน้นในการใหบ้รกิารและ
คุณภาพของสนิค้ามากกว่าราคา จากสาเหตุดงักล่าวท าใหร้้านคา้ปลกีต้องหนัมาเน้นด้านการสรา้งรูปแบบ
การให้บรกิาร และสร้างความรู้สกึต่อตราสนิค้า ผ่านการออกแบบตกแต่ง ร้านค้าที่โดดเด่นจูงใจ ที่น าไปสู่
การเขา้ไปซื้อสนิค้า การค้าปลกีดัง้เดมิหรอืโชห่วยมกีารปรบัเปลีย่นไปสู่ร้านคา้ทนัสมยัที่เน้นความสะดวก
และเน้นบรกิารในหลาย ๆ ดา้น 



จากปัญหาดงักล่าวผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีกที่
จ าหน่ายสินค้าบริโภคในประเทศไทยระหว่างร้านค้าปลีกดัง้เดิมซึ่งส่วนใหญ่มกั เป็นร้านค้าที่มีลักษณะ
เจา้ของคนเดยีว ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคโดยผูว้จิยัมองเหน็ว่าช่องว่างของงานวจิยัในสว่นทีย่งัไม่มี
การน าตวัแปลที่เป็นองค์ประกอบของภาพลกัษณ์ร้านค้าปลกีและพฤตกิรรมของผู้บรโิภคซึ่งควบคุมพื้นที่
ศกึษาในอ าเภอตะโหมดจงัหวดัพทัลุง เพือ่จะมสีว่นช่วยใหผู้ป้ระกอบการรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิตลอดจนผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบับุคคลหรอืองคก์รคา้ปลกี ไดน้ าผลจากการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาปรบัปรุง
สนิค้าและบรกิารตลอดจนการก าหนดกลยุทธ์และกจิกรรมทางการตลาดต่างๆให้มกีารสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค อนัจะสง่ผลต่อความอยู่อย่างมัน่คงของธุรกจิคา้ปลกีในประเทศไทย 

 

 
วตัถุประสงค ์

1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิในอ าเภอ ตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 
2, เพือ่ศกึษาภาพลกัษณ์ของรา้นคา้ปลกีดัง้เดมิของผูบ้รโิภค อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 
3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการซื้อสนิค้า กบัภาพลกัษณ์ร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิ

ของผูบ้รโิภค ในอ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 
 

ขอบเขตงานวจิยั 
1. ประชากรเป้าหมายทีใ่ชศ้กึษาคอืผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลกีในเขตอ าเภอตะโหมด จงัหวดั

พทัลุง 
2.พืน้ทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ในเขตอ าเภอตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 
3. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ผูว้จิยัมุ่งศกึษาภาพลกัษณ์ของรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ 

 

 สมมตฐิานงานวจิยั 
1. ภาพลกัษณ์.ของรา้นคา้ปลกีดัง้เดมิของผูบ้รโิภค อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง อยู่ในระดบัด ี
2.ภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีกดัง้เดิมมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บริโภคใน

อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง  
 

วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัธรุกิจคค้าปลีก 

การคา้ปลกีหมายถงึกจิกรรมทีเ่กี่ยวเนื่องโดยตรงกบัการจ าหน่ายสนิคา้และบรกิารไปยงัผูบ้รโิภคคน
สุดทา้ยเพือ่การอุปโภค บรโิภคสว่นตวัและไม่ไดเ้ป็นไปเพือ่การพาณิชย(์McDaniel, Lamb, and Hair, 2010) 



ทัง้นี้สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อย (2556) ไดใ้หค้วามหมายของการค้าปลกี(Retailing) 
หมายความรวมถงึทุกกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขายสนิคา้หรอืบรกิารโดยตรงไปยงัผูบ้รโิภคคนสุดทา้ย ซึ่ง
จะซือ้ไปใชส้ว่นตวัไม่ใช่ซือ้ไปเพือ่น าไปใชใ้นการท าธุรกจิ ซึง่หลายๆองคก์รไม่ว่าจะเป็นผูผ้ลติ ผูค้า้ปลกีหรอื
ผูค้า้ส่งสามารถกระท าการคา้ปลกีได้แต่ส่วนใหญ่การค้าปลกี มกัจะกระท าโดยผูค้า้ปลกี (Retailing) ซึ่งเป็น
ผู้ท าธุรกจิที่ยอดขายหลกัมาจากคา้ปลกีนอกจากนี้ วารุณี ตนัตวิงศ์วานิช (2552) กล่าวว่า การค้าปลกี คอื 
กจิกรรมใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการจ านายสนิค้าหรอืบรกิารที่มคีุณค่าส่งมอบให้กบัผู้บรโิภคคนสุดท้ายเพื่อใช้ 
ส่วนตวัใช้ในครวัเรอืนไม่ได้ใช้ทางธุรกิจด้วยการจดัหาสินค้าหรอืบรกิารต่างๆที่หลากหลายและBerman 
(2006) กล่าวว่า กจิกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ าหน่ายสนิคา้หรอืบรกิารไปยงัผูบ้รโิภคคนสุดทา้ย 
แนวคิดและทฤษฎีของภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัร้านค้า 

ภาพลกัษณ์ คอื ภาพทีเ่กดิขึน้ในใจของประชาชนทีม่ตี่อสนิคา้ยีห่อ้ใดยีห่อ้หนึ่งหรอืตรา (Brand) ใด
ตราหนึ่ง หรอืเครื่องหมายการคา้ (Trademark) ใดเครื่องหมายการคา้หนึ่ง สว่นมากมกั อาศยัวธิกีารโฆษณา
และการสง่เสรมิการขาย เพือ่บ่งบอกถงึบุคลกิลกัษณะของสนิคา้โดยการเน้นถงึ คุณลกัษณะ เฉพาะ หรอืจุด
ขาย แม้สนิค้าหลายยี่ห้อจะมาจากบรษิทัเดียวกนัแต่ก็ไม่จ าเป็นต้องม ีภาพลกัษณ์เหมอืนกนั (หวง อู่ ยี , 
2558) ในแวดวงการบรหิารธุรกจิสมยัใหม่ ค าว่า ภาพลกัษณ์ ถูก น ามาพจิารณาเป็นองค์ประกอบประการ
หนึ่งในการบรหิาร ช่วยเอื้อให้องค์การธุรกจิหรอืร้านค้าด าเนิน ไปได้อย่างก้าวหน้าและมัน่คง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ส าหรบัธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเกี่ยวพนักบักลุ่มประชาชน จ านวนมาก และยิง่ไปกว่านัน้ในทางการ
บรหิารธุรกจิยงัอาจตคี่าไดว้่าภาพลกัษณ์รา้นคา้เปรยีบเสมอืน สนิทรพัย ์(Asset) อนัมคี่าซึ่งยากจะประเมนิ
ออกมาเป็นตวัเลขทางบญัชไีด ้
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการค้าปลีก 

ส่วนประสมการค้าปลกีถอืว่าเป็นทฤษฎีที่เป็นหวัใจส าคญัส าหรบัการท าธุรกิจค้าปลกี โดยเฉพาะ
ผูป้ระกอบการธุรกจิคา้ปลกีสามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ดใ้นธุรกจิคา้ปลกีของตนเองได ้รา้นคา้ปลกีแต่ละรา้น
จะมสี่วนประสมการค้าปลกีไม่เหมอืนกนั ขึ้นอยู่กบัผู้บรหิารร้านค้านัน้จะมคีวามเหน็ว่าควรจดัส่วนประสม
ชนิดใดใหเ้หมาะกบัรา้นคา้ของตนมากทีสุ่ด การปรบัใหแ้ต่ละส่วน ประสมกลมกลนืกนัอย่างเหมาะสมนับว่า
เป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการวางแผนบรหิารรา้นคา้ปลกี 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลที่แสดงออกมาในการแสวงหาซื้อสินค้าและ
บรกิารที่คาดหวงัว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการและ ความพงึพอใจของตนเองภายในกระบวนการ
ตดัสนิใจทีม่มีาก่อนการซือ้ 

ทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บรโิภค (Consumer Behavior Theory) เป็นการศกึษาถงึเหตุจูงใจที่ทา ให้เกดิ
การตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ ์เริม่ต้นจากการเกดิสิง่กระตุ้น (Stimulus) ทีท่ าใหเ้กดิความต้องการ สิง่กระตุ้นที่
ผ่านเข้ามาทางความรู้สึกนึกคดิของผู้บริโภคเปรียบเสมอืนกล่องดา (Buyer’s Black Box) ซึ่งผู้ผลิตหรือ



ผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สกึนึกคดิของผูบ้รโิภค จะมอีทิธพิลก้ต่อเมื่อลกัษณะ ต่างๆ ของผู้ซื้อ
(Buyer’s Response) หรอืการตดัสนิใจของผูซ้ื้อ จุดเริม่ต้นอยู่ทีม่สี ิง่มากระตุ้นทาให ้เกดิความต้องการก่อน 
แล้วท าให้เกิดการตอบสนอง (Buyer’s Purchase Decision) (ศิริวรรณเสรีรัตน์ ,2538 อ้าง ในชัยณรงค์ 
ทรายค า, 2552)แนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (The Concept of Consumer Behavior) ในการศึกษา
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค เพือ่ใหก้ารศกึษามคีวามเป็นไปไดช้ดัเจน จงึมผีูพ้ยายามเสนอแนวคดิ (Concept)  
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนับเป็นขัน้ตอนสุดท้ายของกระบวนการ กล่าวคือ ผู้บริ โภค ตัดสินใจซื้อ
ผลติภณัฑช์นิดใด ยีห่อ้ใด ราคาเท่าใด เมื่อไร และจานวนเท่าใด กห็ลงัจากทีไ่ดผ้่าน ขัน้ตอนกระตุ้นทางการ
ตลาดและอื่นๆ ผ่านเขา้มาในขัน้ของกล่องดา ผสมผสานกบัทศันคต ิและส่งผล ไปยงัการตดัสนิใจซื้อ (สุดา
พร กุณฑลบุตร, 2552) 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
สุจินดา เจียมศรพีงษ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดิม (ร้านโชห่วย) ปัญหา และ

ทางแก้ไข พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของร้านค้าปลกีแบบดัง้เดิม ได้แก่ ประเภทสนิค้าที่ขายใน ร้านไม่มี
ความหลากหลายเท่าที่ควรเมื่อเปรยีบเทยีบกบัร้านค้าปลกีสมยัใหม่หรอืห้างค้าปลีกสมยัใหม่ ร้านค้าปลีก
ดัง้เดิมไม่มกีารตกแต่งร้านค้าของตนเองให้ทนัสมยั ขาดการจดัสนิค้าให้เป็นระบบ ไม่มป้ีายบอกราคาที่
แน่นอนชดัเจน รวมถงึไม่มสีิง่อ านวยความสะดวก เช่น เครื่องบนัทกึเงนิสดทีจ่อดรถ และอื่นๆ ราคาสนิคา้สูง
กว่าในรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ และไม่ให ้เสรภีาพในการเดนิเลอืกซื้อสนิค้าแก่ผูบ้รโิภคท าใหค้วามต้องการซื้อ
ของผูบ้รโิภคลดลง สิง่ทีร่า้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิควรปรบัปรุง คอื ควรพฒันาจดัรา้นคา้ปลกีของตนใหม้คีวาม
ทนัสมยั มกีารจดัวางสนิคา้เป็นระเบยีบเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการเลอืกซือ้ และควรเปิดโอกาสใหผู้บ้รโิภคได้มี
โอกาสเลอืกซื้อสนิคา้ไดโ้ดยอสิระเสรคีวรหาลูกคา้ กลุ่มเป้าหมายของตนใหไ้ดว้่าคอืกลุ่มใด เพื่อจะไดจ้ดัหา
สนิคา้สนองความตอ้งการของลูกคา้ไดต้รงกบัความตอ้งการและพฒันารา้นคา้ปลกีของตนใหโ้ดดเด่นได ้ควร
มกีารใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการบรหิารจดัการมากขึน้และควรมกีารท าการตลาดส าหรบัรา้นคา้ปลกีแบบ
ดัง้เดมิใหม้ากกว่านี้ สิง่ทีผู่ป้ระกอบการธุรกจิค้าปลกีควรท าเพื่อความอยู่รอดในอนาคต คอื สรา้งเครอืข่าย
ของกลุ่มผู้ค้าปลกี แบบดัง้เดมิเพื่อสร้างอ านาจต่อรองในการแข่งขนักบัร้านค้า ปลกีขนาดใหญ่เพื่อรกัษา
ลูกค้าเดมิไว้ให้ได้ ตลอดจนสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัและปรบัตวัให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลงของ
รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ 

ลออทิพย์ เกิดน้อย (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าจาก
รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ในเขต อ.เมอืง จ.เชยีงราย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมอีายุ 
26-35 ปี การศกึษาอนุปรญิญา/ประกาศนียบตัรชัน้สูง มอีาชพีเกษตรกร มรีายได้ต่อเดอืน 5,001-15,000 
บาท สถานภาพโสด ไม่มยีานพาหนะส่วนตวั ครอบครวัมจี านวน 2-3 คน จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า
ผู้บรโิภคมปัีจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมผู้บรโิภคที่มา ใช้บรกิารร้านค้าปลีกแบบ
ดัง้เดมิแตกต่างกนัและปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 7P’s ม ีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
ในรา้นคา้แบบดัง้เดมิในเขต อ.เมอืง จ.เชยีงราย 



อนุศาสตร ์สระทองเวยีน (2553) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ธุรกจิคา้ปลกี ประเทศไทย สรุป การศกึษาใน
ครัง้นี้ไดว้่า การศกึษาครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงธุรกจิคา้ ปลกีโลกและประเทศไทยจากโครงสรา้ง
ของระบบคา้ปลกีแบบดัง้เดมิเป็นรูปแบบการคา้ขนาดใหญ่และใช้ระบบสาขาเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการสร้าง
ความได้เปรยีบทางการค้าและการตอบสนอง ผู้บรโิภค รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่
สามารถปรบัตวัเพื่อการแข่งขนัที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคส่งผลให้ธุรกจิขนาดเลก็มี
ประสทิธภิาพการแข่งขนัที่ต ่าลงกว่าไม่สามารถแข่งขนัได้จนทาให้มกีารเลกิกจิการจานวนมากและร้านค้า
ปลกีดัง้เดมิทีย่งัสามารถอยู่ไดใ้นปัจจุบนักเ็ป็นธุรกจิทีไ่ม่สามารถพฒันาให้เป็นการค้าปลกีสมยัใหม่ได ้การ
พฒันาธุรกจิคา้ ปลกีนัน้ไม่สามารถทีจ่ะก าหนดใหม้กีารหยุดการพฒันาได ้เนื่องจากรปูแบบการด าเนินธุรกจิ
ของทุกธุรกิจในยุคการค้าขายที่มกีารแข่งขนัรุนแรงและรวดเรว็ ปัจจุบนัจ าเป็นต้องมกีารปรบั เปลี่ยนอยู่
ตลอดเวลาและความต้องการของผู้บรโิภคทีเ่ปลีย่นไป ตามสภาพสงัคมรูปแบบใหม่ทีเ่กดิขึน้ ดงันัน้ธุรกจิที่
ไม่สามารถปรบัตวัไดต้อ้งเลกิกจิการธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม่ทีก่าลงัเขา้มาด าเนินการในขณะนี้มกีารน ากลยุทธ์
ดา้นต่างๆ เขา้มาใชบ้รหิาร ไม่ว่าการน าความไดเ้ปรยีบในเชงิขนาด การรวมตวักนัเพือ่สรา้งความได ้เปรยีบ
ทัง้การตลาดและตน้ทุน การบรหิารโดยอาศยัเทคโนโลยทีีด่กีว่า รวมถงึอ านาจการต่อรองทีม่มีากขึน้ 

ภาวิณี กาญจนาภา (2554) กล่าวว่า ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมควรมีการน าเอา
เทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้เพื่อยกระดบัประสิทธิภาพการจดัการสินค้าภายในร้านค้าและมีการ ก าหนด
โครงสร้างของราคาสินค้าภายในร้านค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่อให้สามารถ พัฒนาขีด
ความสามารถในการแขง่ขนักบัรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ได ้เช่นเดยีวกบั สุจนิดา เจยีมศรพีงษ์ (2554) ทีก่ล่าวว่า 
ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม ควรมกีารใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการบรหิารจดัการ มากขึ้นเพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรยีบและทนัต่อการเปลีย่นแปลงของตลาด 

ในอนาคตอันใกล้ คนไทยจะใช้เงินสดกันน้อยลง และหันมาใช้จ่ายผ่านบัตรและ ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น (สมาคมผู้ค้าปลีกไทย , 2560) ประกอบกับโครงการ Expansion of Card and 
Card Acceptance ภายใต้นโยบาย National e-Payment ที่บงัคบัให้ทุกร้านค้าที่ จดทะเบยีนกบักระทรวง
พาณิชย์ต้องมเีครื่อง EDC (Electronic Data Capture) เพื่อเพิม่อตัราการใช้ บตัรอเิล็กทรอนิกส์ สิง่เหล่านี้
ท าให้ร้านค้าต่าง ๆ ต้องปรบัตัวสู่การค้าขายในอนาคตเพื่อให้พร้อม รองรบัการจ่ายในทุกรูปแบบ โดย
รูปแบบการท าธุรกรรมทางการเงนิจะเปลีย่นแปลงไปอย่าง รวดเรว็ ซึ่งส่งผลต่อการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิใหม้ี
ความก้าวหน้าและเป็นไปมาตรฐานสากล การขยาย การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบภาษีและเอกสาร
ธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส ์ซึ่งจะช่วยเพิม่ความ สะดวกรวดเรว็และลดต้นทุนในกระบวนการทางธุรกิจของ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาครฐั 

 
 

 
 



วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภคที่เคยซื้อสนิค้าร้านค้าปลีกดัง้เดิมในอ าเภอตะโหมด 
จงัหวดัพทัลุง ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
ขนาดตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้สนิคา้รา้นคา้ปลกีดัง้เดมิในอ าเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แ น่นอน  ดังนั ้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้สูตรขอคอแครน 
(Cochran,1977) โดยก าหนดค่าเชื่อมัน่หรอืระดบันัยส าคญัเท่ากบัร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรบัได้ที่ 0.5 ได้ขนาดตวัอย่าง 385 คน และเพื่อป้องกนัความผดิพลาดจากการตอบแบบสอบถามทีไ่ม่
สมบูรณ์ ผู้วจิยัจงึได้มกีารส ารองกลุ่มตวัอย่างเพิม่จ านวน 20 คน รวมขนาดของกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้เท่ากบั 
405 คน 
กลุ่มตวัอย่างผู้วจิยัเลือกใช้ในการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกสุ่ม
แบบไม่มกีฎเกณฑอ์าศยัความสะดวกของผูว้จิยัเป็นหลกั กลุ่มตวัอย่าง จะเป็นใครกไ็ดท้ี่ใหค้วามร่วมมอืใน
การตอบแบบสอบถาม 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research)โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลใน
ครัง้นี้  ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงข้อค าถามมาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบแนวคิด(Conceptual 
Framework)ที่ก าหนดไว้ การสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ค าถามคัดกรองผู้ตอบ
แบบสอบถาม (Screening Questions)แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม
ภาพลกัษณ์ของรา้นคา้ในสายตาลูกคา้และพฤตกิรรมในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของลูกคา้จากรา้นคา้ปลกี โดย
แต่ละสว่นมรีายละเอยีด ดงันี้ 

สว่นที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน5ขอ้ โดยมลีกัษณะตัง้ขอ้ค าถาม
เป็นแบบเลอืกค าตอบตามตวัเลอืกทีก่ าหนด โดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลอืกค าตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว 
เพื่อช่วยในการอภิปรายผลได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดบัการศึกษา บุคคลที่มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และพฤตกิรรมในการท าอาหารรบัประทานเองในครวัเรอืน 

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลพฤตกิรรมในการซื้อสนิคา้จากร้านค้าปลกีแบบสอบถามในส่วนนี้จะเป็นการส ารวจ
ขอ้มลูทัว่ไปในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีจ านวน 10 ขอ้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหท้ราบถงึลกัษณะการซื้อ
สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ  โดยรปูแบบค าถามจากมลีกัษณะเป็นแบบปลายปิด ซึง่ค าถามในสว่นนี้ มี
ดงันี้ วนัเวลาที่ลูกค้าซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิ ช่วงวนัที่ที่ซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดิม 
ความถีใ่นการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ช่วงเวลาทีซ่ือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิระยะเวลา
ทีเ่ลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ค่าใชจ่้ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ทีซ่ือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ 
วธิกีารช าระค่าสนิคา้ในรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ รูปแบบการเดนิทางไปซื้อสนิคา้จากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดิม 



ประเภทสนิค้าที่ซื้อจากร้านคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ เหตุผลในการซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลกีขนาดเลก็
แบบตัง้เดมิ 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีก ในมิติต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคสินค้าของลูกค้าในร้านค้าปลีกสินค้าบริโภคโดยมีปัจจยัภาพรกัของร้านครบัลีกที่มีผลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม ภาพลกัษณ์ร้านค้าปลีก ได้แก่ ภาพลกัษณ์ด้านท าเลที่ตัง้
ร้านค้า (Store Location Image) ภาพลักษณ์ด้านสินค้าภาพลักษณ์ด้านราคา (Merchandising Image) 
ภาพลกัษณ์ดา้นการสื่อสารทางการตลาด (Marketing communication Image) ภาพลกัษณ์ดา้นการบรกิาร
ลูกคา้ (Customer Service Image) 

 
 

การเกบ็ข้อมูล 
ด าเนินการวจิยัโดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในสถานทีอ่ าเภอตะโหมดทีไ่ดค้ดัเลอืกไวใ้น

การตอบค าถามโดยก่อนที่ผู้วจิยัจะแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่างผู้วจิยัจะท าการชี้แจงให้กบัผูต้อบ
แบบสอบถามได้เข้าใจถึงวตัถุประสงค์และอธบิายถึงข้อสงสยัและวธิีการตอบแบบสอบถามก่อนการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูผูว้จิยัไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามโดยบางสว่นไดร้วบรวมจากแบบสอบถาม
จากผูบ้รโิภคโดยตรงและแหล่งขอ้มลูจากอนิเตอรเ์น็ต (Internet) จ านวน 400 ชุดและน ากลบัมาบนัทกึขอ้มูล 
ประมวลผล และวเิคราะหข์อ้มลู 
เกณฑ์การให้คะแนนความคดิเหน็ของลูกค้าในแบบสอบถามทัง้3 ส่วน โดยใช้แบบสอบถาม มาตราส่วน
ประเมนิค่าตอบ (Rating scale Question)ซึ่งจดัอยู่ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scle) 
โดยใหเ้ลอืกตอบไดเ้พยีงค าตอบเดยีว มขีอ้ค าถามทัง้หมด 16 ขอ้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลอออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 1. วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล และพฤตกิรรมในการซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลีก 
โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ได้แก่  ค่ าความถี่  (Frequency)  และค่ าร้อยละ 
(Percentage) 
 2. วเิคราะห์ภาพลกัษณ์ของร้านค้าปลกีดัง้เดมิของผู้บรโิภค อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 7 ด้าน 
ได้แก่ ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านการสื่อสารทางการตลาด ด้านการบริการลูกค้า ด้าน
บรรยากาศร้านค้า และด้านกระบวนการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
 3. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างภาพลกัษณ์ของรา้นคา้ปลกีดัง้เดมิกบัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้
ของผูบ้รโิภค อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุงโดยใชส้ถติ ิค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient) 
ซึ่งเป็นสถติทิีใ่ชห้าความสมัพนัธ์ของตวัแปรตัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไป เป็นการวเิคราะหค์วามแปรปรวนระหว่างตวั



แปรอสิระ (Independent Variable) กบัตวัแปรตาม (Dependent Variable) ว่ามคีวามสมัพนัธ์กนัหรอืไม่และ
ความสมัพนัธม์ทีศิทางใด ซึง่ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าอยู่ระหว่าง (-1) ถงึ (1) 

ผลการวิจยั 
เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 207 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.2เพศชาย จ านวน 193 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.3  
อายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ มอีายุ 21-30 ปี จ านวน 157 คน คดิเป็น รอ้ยละ 39.3 น้อยสุดอยู่ทีอ่ายุ 
61 ปีขึน้ไป จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 
ระดบัการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 220 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 55.0   น้อยสุดอยู่ทีส่งูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.0  
 
อาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ มอีาชพี พนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.0   
น้อยสุดอยู่พอ่บา้นแม่บา้น จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.3  
รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท จ านวน 
159 คน 
 คดิเป็นรอ้ยละ 39.7 น้อยสุดอยู่ทีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มากกว่า 40,000 บาท-ขึน้ไป จ านวน 12 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 3.0 
การวิเคราะห์พฤติกรรมในการซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก 
วนัเวลาทีลู่กคา้ซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ 
พบว่า วนัเวลาทีลู่กคา้มกัจะซือ้สนิคา้จากร้านคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ สว่นใหญ่ เสาร์-อาทติย ์จ านวน 168 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 42.0 รองลงมา ไดแ้ก่ จนัทร-์ศุกร ์จ านวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.5 วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 
จ านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5 และไม่แน่นอน จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.0 
ช่วงวนัทีท่ีซ่ือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ 
พบว่า ช่วงวนัทีซ่ือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ สว่นใหญ่ กลางเดอืน วนัที ่11-20 จ านวน 154 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 38.5 รองลงมา ไดแ้ก่ ปลายเดอืน วนัที ่21-30/31จ านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.3 ต้นเดอืน 
วนัที ่1-10 จ านวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.8 และไม่แน่นอน จ านวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.5  
ความถีใ่นการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ 
พบว่า ความถี่ในการซื้อสนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ส่วนใหญ่ กลางเดอืน 2-3 ครัง้ต่อสปัดาห ์จ านวน 
121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.3 รองลงมา ไดแ้ก่ 4-6 ครัง้ต่อสปัดาห ์จ านวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.3 ทุกวนั 
จ านวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.3 1 ครัง้ต่อสปัดาห ์จ านวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.3 2-3 ครัง้ต่อเดอืน 
จ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.8 1 ครัง้ ต่อเดอืน จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 และ น้อยกว่า 1 ครัง้ 
ต่อเดอืน จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.3  
ความถีใ่นการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ 



พบว่า ช่วงเวลาทีซ่ือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ สว่นใหญ่ ช่วงสาย 09.00-12.59 จ านวน 157 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 39.3 รองลงมา ไดแ้ก่  
ช่วงบ่าย 13.00-17.59จ านวน 124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.0 เชา้ 04.00-08.59 จ านวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
16.5 และ  
ช่วงค ่า 18.00-22.00 จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.3  
ระยะเวลาทีเ่ลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ 
พบว่า ระยะเวลาทีเ่ลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ สว่นใหญ่ 11-15 นาท ีจ านวน 119 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 29.8 รองลงมา ไดแ้ก่ 6-10 นาท ีจ านวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.5 16-20 นาท ีจ านวน 99 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 24.8 มากกว่า 20 นาท ีจ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.5 และ น้อยกว่า 5 นาท ีจ านวน 38  
คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5  
ค่าใชจ่้ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ทีซ่ือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ 
พบว่า ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ที่ซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดิม ส่วนใหญ่ จ านวน 101-150 บาท 
จ านวน 99  คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.8 รองลงมา ไดแ้ก่ จ านวน มากกว่า 200 บาท จ านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 24.3 จ านวน 151- 200 บาท จ านวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.8 จ านวน 51-100 บาท จ านวน 90 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 22.5 และ จ านวน  ต ่ากว่า 50 บาท จ านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.8 
วธิกีารช าระค่าสนิคา้ในรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ 
พบว่า วธิกีารช าระค่าสนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ส่วนใหญ่ ช าระเงนิสด จ านวน 322 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 80.5 รองลงมา ไดแ้ก่ ช าระออนไลน์ จ านวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.5  
รปูแบบการเดนิทางไปซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ 
พบว่า รูปแบบการเดนิทางไปซื้อสนิค้าจากร้านคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ส่วนใหญ่ เดนิทางโดย รถมอเตอรไ์ซด์ 
จ านวน 155  คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.8 รองลงมา ไดแ้ก่ รถยนต์ส่วนตวั จ านวน132 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.0 
รถจกัรยาน /รถสามลอ้ จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.0 รถโดยสารสาธารณะ จ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 8.8 และ เดนิ จ านวน 30  คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5  
สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภทน ้าดื่ม 
พบว่า สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภท น ้าดื่ม 
ส่วนใหญ่ ไม่เคยซื้อ จ านวน 242 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.5 รองลงมา ไดแ้ก่ นานๆจะซื้อสกัครัง้จ านวน 123 
คน คดิเป็นร้อยละ 30.8 ซื้อบ้างบางครัง้ จ านวน 25 คน คดิเป็นร้อยละ 6.3 ซื้อบ่อยครัง้ จ านวน 7 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 1.8 และ ซือ้เป็นประจ า จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.8 
วธิกีารช าระค่าสนิคา้ในรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ 
พบว่า วธิกีารช าระค่าสนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ สว่นใหญ่ ช าระเงนิสด จ านวน 322 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 80.5 รองลงมา ไดแ้ก่ ช าระออนไลน์ จ านวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.5  



รปูแบบการเดนิทางไปซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ 
พบว่า รปูแบบการเดนิทางไปซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ สว่นใหญ่ เดนิทางโดย รถมอเตอรไ์ซด ์
จ านวน 155  คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.8 รองลงมา ไดแ้ก่ รถยนตส์ว่นตวั จ านวน132 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.0 
รถจกัรยาน /รถสามลอ้ จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.0 รถโดยสารสาธารณะ จ านวน 35 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 8.8 และ เดนิ จ านวน 30  คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5  
สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภทน ้าดื่ม 
พบว่า สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภท น ้าดื่ม 
สว่นใหญ่ ไม่เคยซือ้ จ านวน 242 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.5 รองลงมา ไดแ้ก่ นานๆจะซือ้สกัครัง้จ านวน 123 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.8 ซือ้บา้งบางครัง้ จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.3 ซือ้บ่อยครัง้ จ านวน 7 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 1.8 และ ซือ้เป็นประจ า จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.8 
สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภทน ้าแขง็ 

สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภท น ้าแขง็ สว่นใหญ่ นานๆจะซือ้สกัครัง้ จ านวน 225 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.3 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่เคยซือ้จ านวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.5 ซือ้บา้งบางครัง้ 

จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 ซือ้บ่อยครัง้ จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.3 และซือ้เป็นประจ า จ านวน 

8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.0  

สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภทเครื่องดื่มทีไ่ม่มแีอลกอฮอล ์เช่น นม น ้าผลไม ้

น ้าอดัลม 

พบว่า สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภท เครื่องดื่มทีไ่ม่มแีอลกอฮอล ์เช่น นม น ้า

ผลไม ้น ้าอดัลม สว่นใหญ่ นานๆจะซือ้สกัครัง้ จ านวน 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ44.0 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่เคย

ซือ้ จ านวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 ซือ้บา้งบางครัง้ จ านวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.5 และ ซือ้เป็น

ประจ า กบั ซือ้บ่อยครัง้ จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 เท่ากนั  

สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภทเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์เช่น สุรา เบยีร ์ไวน์ 

สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภท เครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์เช่น สุรา เบยีร ์ไวน์  

สว่นใหญ่นานๆจะซือ้สกัครัง้จ านวน179คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.8 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่เคยซือ้ จ านวน 130 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 ซือ้บา้งบางครัง้ จ านวน  52 คน คดิเป็นรอ้ยละ13.0 ซือ้เป็นประจ า จ านวน 27 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 6.8 และซือ้บ่อยครัง้ จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.0  

สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิประเภทบุหรี่ 

พบว่า สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภท บุหรี ่สว่นใหญ่ นานๆจะซือ้สกัครัง้ จ านวน 

167 คน คดิเป็นรอ้ยละ41.8 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่เคยซือ้ จ านวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ27.5 ซือ้เป็นประจ า 



จ านวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.5 ซือ้บา้งบางครัง้ จ านวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.8  และซือ้บ่อยครัง้ 

จ านวน22คนคดิเป็นรอ้ยละ5.5  

สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิประเภทขนมซองขนมขบเขีย้ว 

พบว่า สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภท ขนมซอง ขนมขบเขีย้ว สว่นใหญ ่ 

ไม่เคยซือ้ จ านวน 172 คน คดิเป็นรอ้ยละ43.0 รองลงมา ไดแ้ก่ นานๆจะซือ้สกัครัง้ จ านวน 166 คน คดิเป็น

รอ้ยละ41.5ซือ้บา้งบางครัง้จ านวน42คนคดิเป็นรอ้ยละ10.5ซือ้บ่อยครัง้จ านวน12คน  

คดิเป็นรอ้ยละ3.0และซือ้เป็นประจ าจ านวน8คนคดิเป็นรอ้ยละ2.0  

สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิประเภทอาหารสดเช่นผกัผลไมเ้นื้อสตัว์ 

พบว่า สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภท อาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้ เนื้อสตัว ์ 

สว่นใหญ่นานๆจะซือ้สกัครัง้จ านวน178คนคดิเป็นรอ้ยละ44.5รองลงมาไดแ้ก่ไม่เคยซือ้ จ านวน 162 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ40.5ซือ้บา้งบางครัง้จ านวน40คนคดิเป็นรอ้ยละ10.0ซือ้บ่อยครัง้  

จ านวน13คนคดิเป็นรอ้ยละ3.3และซือ้เป็นประจ าจ านวน7คนคดิเป็นรอ้ยละ1.8  

สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิประเภทอาหารกึง่ส าเรจ็รูปเช่นมาม่าโจ๊กคพั 

พบว่า สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภท อาหารกึง่ส าเรจ็รูป เช่น มาม่า โจ๊กคพั สว่น

ใหญ่ ไม่เคยซือ้ จ านวน178 คน  คดิเป็นรอ้ยละ44.5 รองลงมา ไดแ้ก่ นานๆจะซือ้สกัครัง้ จ านวน 165คน คดิ

เป็นรอ้ยละ41.3ซือ้บา้งบางครัง้ จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ10.0 ซือ้บ่อยครัง้ จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

2.3และซือ้เป็นประจ าจ านวน5คนคดิเป็นรอ้ยละ1.3 

สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภทอาหารส าเรจ็รปูพรอ้มรบัประทาน เช่น ขา้วกล่อง 

พบว่า สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภท อาหารส าเรจ็รูปพรอ้มรบัประทาน เช่น ขา้ว

กล่อง สว่นใหญ่ นานๆจะซื้อสกัครัง้ จ านวน 175 คน คดิเป็นรอ้ยละ43.8 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่เคยซือ้ จ านวน 

162  คน คดิเป็นรอ้ยละ40.5 ซือ้บา้งบางครัง้ จ านวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ9.3 ซือ้บ่อยครัง้ จ านวน 18คน 

คดิเป็นรอ้ยละ4.5และซือ้เป็นประจ าจ านวน8คนคดิเป็นรอ้ยละ2.0  

สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิประเภทเครื่องปรุงรสเช่นซอีิว้ขาวผงปรุงรส 

พบว่า สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภท เครื่องปรุงรส เช่น ซอีิว้ขาว ผงปรุงรส  สว่น

ใหญ่ นานๆจะซือ้สกัครัง้กบั ไม่เคยซือ้ เท่ากนั จ านวน 168 คน คดิเป็นรอ้ยละ42.0 รองลงมา ไดแ้ก่ ซือ้บา้ง

บางครัง้ จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ11.3 ซือ้บ่อยครัง้ จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.8 และซือ้เป็นประจ า 

จ านวน8คนคดิเป็นรอ้ยละ2.0 

สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิประเภทอาหารกึง่ส าเรจ็รูปเช่นมาม่าโจ๊กคพั 



พบว่า สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภท อาหารกึง่ส าเรจ็รปู เช่น มาม่า โจ๊กคพั  

สว่นใหญ่ไม่เคยซือ้จ านวน178คน คดิเป็นรอ้ยละ44.5 รองลงมา ไดแ้ก่ นานๆจะซือ้สกัครัง้ จ านวน 165คน คดิ

เป็นรอ้ยละ41.3ซือ้บา้งบางครัง้จ านวน43คนคดิเป็นรอ้ยละ10.0ซือ้บ่อยครัง้จ านวน9คนคดิเป็นรอ้ยละ2.3และ

ซือ้เป็นประจ าจ านวน5คนคดิเป็นรอ้ยละ1.3 

 

สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภทอาหารส าเรจ็รปูพรอ้มรบัประทาน เช่น ขา้วกล่อง 
พบว่า สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภท อาหารส าเรจ็รปูพรอ้มรบัประทาน เช่น ขา้ว
กล่อง สว่นใหญ่ นานๆจะซื้อสกัครัง้ จ านวน 175 คน คดิเป็นรอ้ยละ43.8 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่เคยซือ้ จ านวน 
162  คน คดิเป็นรอ้ยละ40.5 ซือ้บา้งบางครัง้ จ านวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ9.3 ซือ้บ่อยครัง้ จ านวน 18คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 4.5และซือ้เป็นประจ า จ านวน 8คน คดิเป็นรอ้ยละ2.0  
สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภทเครื่องปรุงรส เช่น ซอีิว้ขาว ผงปรุงรส 
พบว่า สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภท เครื่องปรุงรส เช่น ซอีิว้ขาว ผงปรุงรส  
สว่นใหญ่ นานๆจะซือ้สกัครัง้กบั ไม่เคยซือ้ เท่ากนั จ านวน 168 คน คดิเป็นรอ้ยละ42.0 รองลงมา ไดแ้ก่ ซือ้
บา้งบางครัง้ จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ11.3 ซือ้บ่อยครัง้ จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.8 และซือ้เป็น
ประจ า จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.0 
สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภทของใชจ้ าเป็นในครวัเรอืน เช่น สบู่ ยาสระผม 
ผงซกัฟอก 
พบว่า สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภท ของใชจ้ าเป็นในครวัเรอืน เช่น สบู่ ยาสระ
ผม ผงสระฟอก สว่นใหญ่ นานๆจะซือ้สกัครัง้ จ านวน 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ44.0 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่เคย
ซือ้ จ านวน 169  คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.3 ซือ้บา้งบางครัง้ จ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ10.5 ซือ้บ่อยครัง้ 
จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.3 และซือ้เป็นประจ า จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0  
สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภทของใชเ้บด็เตลด็อื่นๆ เช่น ถ่าน(ไม)้ ถ่านไฟฉาย 
ไมก้วาด 
พบว่า สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภท ของใชเ้บด็เตลด็อื่นๆ เช่น ถ่าน(ไม)้ 
ถ่านไฟฉาย ไมก้วาด สว่นใหญ่ นานๆจะซือ้สกัครัง้ จ านวน 159 คน คดิเป็นรอ้ยละ39.8 รองลงมา  
ไดแ้ก่ ไม่เคยซือ้ จ านวน 158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.5 ซื้อบา้งบางครัง้ จ านวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ13.5 
ซือ้เป็นประจ า จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.3 และซื้อบ่อยครัง้ จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.0  
สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภทบตัรเตมิเงนิ 

พบว่า สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภท บตัรเตมิเงนิ สว่นใหญ่ นานๆจะซือ้สกัครัง้ 

จ านวน 164 คน คดิเป็นรอ้ยละ41.0 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่เคยซือ้ จ านวน 124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.0 



 ซือ้เป็นประจ า จ านวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ14.5 ซือ้บา้งบางครัง้  จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 และ

ซือ้บ่อยครัง้ จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.0  

สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภทขา้วสาร 

พบว่า สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภท ขา้วสาร สว่นใหญ่ นานๆจะซือ้สกัครัง้ 

จ านวน 182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.5 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่เคยซือ้ จ านวน 160 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.0 

 ซือ้บา้งบางครัง้ จ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ10.5 และซือ้บ่อยครัง้ กบัซือ้เป็นประจ า เท่ากนั  

จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.0  

สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภทอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภท อาหารสตัวเ์ลีย้ง สว่นใหญ่ นานๆจะซือ้สกัครัง้ 

จ านวน 185 คน คดิเป็นรอ้ยละ46.3 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่เคยซือ้ จ านวน 141 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.3 ซือ้

บา้งบางครัง้ จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ11.3 ซือ้บ่อยครัง้  

จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 และซือ้เป็นประจ า จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.3  

สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภทยาสามญัประจ าบา้น เช่น ยาธาตุ ยาพาราแก้ปวด 

พบว่า สนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดมิ ประเภท ยาสามญัประจ าบา้น เช่น ยาธาตุ ยาพารา

แกป้วด สว่นใหญ่ ไม่เคยซือ้ จ านวน 168 คน คดิเป็นรอ้ยละ42.0รองลงมา ไดแ้ก่ นานๆจะซือ้สกัครัง้ 

จ านวน 160 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.0 ซือ้บา้งบางครัง้ จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ11.3  

ซือ้บ่อยครัง้ จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.8 และซือ้เป็นประจ า จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.0 

เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิ เนื่องจาก สะดวก/ใกลบ้า้น ใกลท้ีท่ างาน 

เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิ เนื่องจาก สะดวก/ใกลบ้า้น ใกลท้ีท่ างาน สว่น

ใหญ่ ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 213 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.3 รองลงมา ไดแ้ก่ เฉยๆ จ านวน 152 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 38.0 เหน็ดว้ย จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ8.0 และเหน็ดว้ยอย่างยิง่  

กบั ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เท่ากนั จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.8  

เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิ เนื่องจาก มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลาย 

พบว่า เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิ เนื่องจาก มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลาย 

สว่นใหญ่ ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 

148 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.0 เฉยๆ จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ11.3 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 4 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 1.0 และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.8  

เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิ เนื่องจาก มรีาคาถูกกว่าทีอ่ื่น 



พบว่า เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิ เนื่องจาก มรีาคาถูกกว่าทีอ่ื่น สว่นใหญ่ 

ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 195 คน คดิเป็นรอ้ยละ48.8 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 147 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 36.8 เฉยๆ จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ11.0 เหน็ดว้ย จ านวน 10  คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 และ

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0  

 

เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิ เนื่องจาก มกีารจดัโปรโมชัน่ลด แลกแจก แถม

ประจ า 

พบว่า เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิ เนื่องจาก มกีารจดัโปรโมชัน่ลด แลก

แจก แถมประจ า สว่นใหญ่ ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 180 คน คดิเป็นรอ้ยละ45.0 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่เหน็

ดว้ย จ านวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.5 เฉยๆ จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ8.5 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 

13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.3 และเหน็ดว้ย จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.8  

เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิ เนื่องจาก มกีารบรกิารทีด่ ีมคีวามเป็นกนัเอง 

 พบว่า เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิ เนื่องจาก มกีารบรกิารทีด่ ีมคีวามเป็น

กนัเอง สว่นใหญ่ ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 183 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.8 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่เหน็ดว้ย 

จ านวน 172 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.0 เฉยๆ จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ8.5 เหน็ดว้ย จ านวน 9 คน  

คดิเป็นรอ้ยละ 2.3 และเหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5  

เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิ เนื่องจาก มบีรรยากาศรา้นชวนใหเ้ขา้ไปเลอืก

สนิคา้ 

พบว่า เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิ เนื่องจาก มบีรรยากาศรา้นชวนใหเ้ขา้ไป

เลอืกสนิคา้ สว่นใหญ่ ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 178 คน คดิเป็นรอ้ยละ44.5 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

จ านวน 165 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.3 เฉยๆ จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ10.8 เหน็ดว้ย จ านวน 9 คน  

คดิเป็นรอ้ยละ 2.3 และเหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.3  

เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิ เนื่องจาก มสีนิคา้ทีต่อ้งการ 

พบว่า เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิ เนื่องจาก มสีนิคา้ทีต่อ้งการ สว่นใหญ่ 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 183 คน คดิเป็นรอ้ยละ45.8 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 174 คน  

คดิเป็นรอ้ยละ 43.5 เฉยๆ จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ8.5 เหน็ดว้ย จ านวน 6 คน  

คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 และเหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.8  



เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิ เนื่องจาก มคีวามคุน้เคยกบัรา้นคา้,เจา้ของรา้น 

พบว่า เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิ เนื่องจาก มคีวามคุน้เคยกบัรา้นคา้,

เจา้ของรา้น สว่นใหญ่ ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 181 คน คดิเป็นรอ้ยละ45.3 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่เหน็ดว้ย 

จ านวน 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.0 เฉยๆ จ านวน 37 คนคดิเป็นรอ้ยละ9.3 เหน็ดว้ย จ านวน 4 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 1.0 และเหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5 

 

 การวิเคราะห์ภาพลกัษณ์ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม 

ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ  

พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิในภาพรวมอยู่ในระดบัดมีาก 

 ( x̅= 4.22) เมื่อพจิารณาแต่ละดา้น พบว่าดา้นท าเลทีต่ ัง้ มคี่าเฉลีย่สงูสุด โดยอยู่ในระดบัดีมาก (x̅= 4.29) 

รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการบรกิารลูกคา้ ( x̅= 4.25) ดา้นบรรยากาศรา้นคา้ ( x̅= 4.24) ดา้นราคา ( x̅= 4.22) 

ดา้นกระบวนการ(x̅=4.21)ดา้นสนิคา้(x̅=4.20)และดา้นการสือ่สารทางการตลาด(x̅=4.15)  

ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิดา้นท าเลทีต่ ัง้ 

พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ดา้นท าเลทีต่ ัง้ อยู่ในระดบัดมีาก 

 ( x̅= 4.29) เมื่อพจิารณาแต่ละขอ้ พบว่า “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมอียู่ทัว่ไปครอบคลุมทุกพืน้ที่” มคี่าเฉลีย่

สงูสุด โดยอยู่ในระดบัดมีาก ( x̅= 4.39) รองลงมา ไดแ้ก่ “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิสามารถเปิดทีใ่ดกไ็ด ้เช่น 

ตัง้วางขายสนิคา้หน้าบา้น” ( x̅= 4.29) “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมกัตัง้อยู่ในแหล่งชุมชน สะดวกในการเขา้ถงึ” 

(x̅=4.27)และ“รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมอียู่เป็นจ านวนมากและใกลท้ีพ่กัอาศยั/ทีท่ างานของท่าน”  

 (x̅=4.21) 

 การวิเคราะห์ภาพลกัษณ์ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม 

ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ  

พบว่ากลุ่มตวัอย่ามคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิในภาพรวมอยู่ในระดบัดมีาก 

 ( x̅= 4.22) เมื่อพจิารณาแต่ละดา้น พบว่าดา้นท าเลทีต่ ัง้ มคี่าเฉลีย่สงูสุด โดยอยู่ในระดบัดมีาก ( x̅= 4.29) 

รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการบรกิารลูกคา้ ( x̅= 4.25) ดา้นบรรยากาศรา้นคา้ ( x̅= 4.24) ดา้นราคา ( x̅= 4.22) 

ดา้นกระบวนการ(x̅=4.21)ดา้นสนิคา้(x̅=4.20)และดา้นการสือ่สารทางการตลาด(x̅=4.15)  

ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิดา้นท าเลทีต่ ัง้ 

พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ดา้นท าเลทีต่ ัง้ อยู่ในระดบัดมีาก 



 ( x̅= 4.29) เมื่อพจิารณาแต่ละขอ้ พบว่า “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมอียู่ทัว่ไปครอบคลุมทุกพืน้ที่” มคี่าเฉลีย่

สงูสุด โดยอยู่ในระดบัดมีาก ( x̅= 4.39) รองลงมา ไดแ้ก่ “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิสามารถเปิดทีใ่ดกไ็ด ้เช่น 

ตัง้วางขายสนิคา้หน้าบา้น” ( x̅= 4.29) “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมกัตัง้อยู่ในแหล่งชุมชน สะดวกในการเขา้ถงึ” 

(x̅=4.27)และ“รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมอียู่เป็นจ านวนมากและใกลท้ีพ่กัอาศยั/ทีท่ างานของท่าน”  

 (x̅=4.21)  

 

ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิดา้นท าเลทีต่ ัง้ 

พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ดา้นดา้นสนิคา้ อยู่ในระดบัด ี( x̅= 

4.20) เมื่อพจิารณาแต่ละขอ้ พบว่า “สนิคา้ในรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ มคีวามทนัสมยัไม่ตกรุ่น” มคี่าเฉลีย่

สงูสุด โดยอยู่ในระดบัดมีาก ( x̅= 4.30) รองลงมา ไดแ้ก่ “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ มสีนิคา้ทีไ่ม่สามารถหาซือ้

ไดจ้ากรา้นคา้ปลกีรายใหญ่ เช่น ถ่าน (ไม)้ สนิคา้แบ่งขาย” ( x̅= 4.24) “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมสีนิคา้ให้

เลอืกหลากหลายเช่นยีห่อ้ขนาดสกีลิน่”  

( x̅= 4.23)  “สนิคา้ในรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมคีุณภาพด ีใหม่ ไม่เก่าเกบ็” ( x̅= 4.15) และ “ท่านพบว่าใน

รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมสีนิคา้ตรงตามความตอ้งการของท่าน”(x̅=4.10)  

ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิดา้นราคา 

พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ดา้นดา้นราคา อยู่ในระดบัดมีาก 

 ( x̅= 4.22) เมื่อพจิารณาแต่ละขอ้ พบว่า “สนิคา้ในรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ มรีาคาถูกมากกว่ารา้นคา้ใน

ลกัษณะอื่น” มคี่าเฉลีย่สงูสุด โดยอยู่ในระดบัดมีาก ( x̅= 4.26) รองลงมา ไดแ้ก่ “ราคาสนิคา้ในรา้นคา้แบบ

ดัง้เดมิ มกีารก าหนดราคาตามมาตรฐาน” ( x̅= 4.21) และ “มกีารตดิป้ายแสดงราคาของสนิคา้ในรา้นคา้ปลกี

แบบดัง้เดมิ(x̅=4.20)  

ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิดา้นการสือ่สารทางการตลาด 

พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ดา้นดา้นการสือ่สารทางการตลาด 

อยู่ในระดบัด ี( x̅= 4.20) เมื่อพจิารณาแต่ละขอ้ พบว่า “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมกัจะมโีฆษณาสนิคา้ใหม่ตดิ

ไวท้ีร่า้น” มคี่าเฉลีย่สงูสุด โดยอยู่ในระดบัดมีาก ( x̅= 4.21) รองลงมา ไดแ้ก่ “พนกังานขายในรา้นคา้ปลกี

แบบดัง้เดมิมกัจะบอกกล่าวถงึสนิคา้ใหม่เพิง่มใีนรา้น” ( x̅= 4.16) และ “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมกัจะมกีาร

จดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม” กบั “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิจะท าหน้าทีใ่นการบรกิารเมื่อมกีารสง่เสรมิการ

ขายจากตวัผลติภณัฑเ์ช่นกล่องรบัชิน้สว่นชงิโชค”เท่ากนั(x̅=4.13) 



ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิดา้นการบรกิารลูกคา้ 

พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ดา้นการบรกิารลูกคา้ อยู่ในระดบัดี

มาก ( x̅= 4.25) เมื่อพจิารณาแต่ละขอ้ พบว่า “พนกังานขายในรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ มคีวามกระตอืรอืรน้

ใสใ่จในการบรกิาร” มคี่าเฉลีย่สงูสุด โดยอยู่ในระดบัดมีาก ( x̅= 4.29) รองลงมา ไดแ้ก่ “พนกังานขายใน

รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิสามารถแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี” กบั “พนกังานขายในรา้นคา้ปลกีแบบ

ดัง้เดมิ มคีวามเป็นกนัเองกบัลูกคา้ มคีวามยดืหยุ่น” เท่ากนั ( x̅= 4.28) “พนกังานขายในรา้นคา้ปลกีแบบ

ดัง้เดมิ มคีวามสุภาพพดูจามมีารยาท”  ( x̅= 4.25)  และ “พนกังานขายในรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมคีวามรูใ้น

ตวัสนิคา้สามารถตอบค าถามและแนะน าลูกคา้ได้”(x̅=4.17)  

เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิ เนื่องจาก มกีารจดัโปรโมชัน่ลด แลกแจก แถม

ประจ า 

พบว่า เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิ เนื่องจาก มกีารจดัโปรโมชัน่ลด แลกแจก 

แถมประจ า สว่นใหญ่ ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 180 คน คดิเป็นรอ้ยละ45.0 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่เหน็ดว้ย 

จ านวน162คนคดิเป็นรอ้ยละ40.5เฉยๆจ านวน34คนคดิเป็นรอ้ยละ8.5เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 13 คน  

คดิเป็นรอ้ยละ3.3และเหน็ดว้ยจ านวน11คนคดิเป็นรอ้ยละ2.8  

เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิ เนื่องจาก มกีารบรกิารทีด่ ี มคีวามเป็นกนัเอง 

 พบว่า เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิ เนื่องจาก มกีารบรกิารทีด่ ี มคีวามเป็น

กนัเอง สว่นใหญ่ ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 183 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.8 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่เหน็ดว้ย 

จ านวน 172 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.0 เฉยๆ จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ8.5 เหน็ดว้ย จ านวน 9 คน คดิเป็น

รอ้ยละ2.3และเหน็ดว้ยอย่างยิง่จ านวน2คนคดิเป็นรอ้ยละ0.5  

เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิเนื่องจากมบีรรยากาศรา้นชวนใหเ้ขา้ไปเลอืก

สนิคา้ 

พบว่า เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิ เนื่องจาก มบีรรยากาศรา้นชวนใหเ้ขา้ไป

เลอืกสนิคา้สว่นใหญ่ไม่เหน็ดว้ยจ านวน178คน คดิเป็นรอ้ยละ44.5 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

จ านวน 165 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.3 เฉยๆ จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ10.8 เหน็ดว้ย จ านวน 9 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ2.3และเหน็ดว้ยอย่างยิง่จ านวน5คนคดิเป็นรอ้ยละ1.3  

เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิเนื่องจากมสีนิค้าทีต่อ้งการ 

พบว่า เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิ เนื่องจาก มสีนิคา้ทีต่อ้งการ สว่นใหญ่ ไม่

เหน็ดว้ย จ านวน 183 คน คดิเป็นรอ้ยละ45.8 รองลงมา ไดแ้ก ่ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 174 คน คดิเป็น



รอ้ยละ43.5เฉยๆจ านวน34คนคดิเป็นรอ้ยละ8.5เหน็ดว้ยจ านวน6คน คดิเป็นรอ้ยละ1.5และเหน็ดว้ยอย่างยิง่

จ านวน3คนคดิเป็นรอ้ยละ0.8  

เหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิ เนื่องจาก มคีวามคุน้เคยกบัรา้นคา้,เจา้ของรา้น 

พบว่าเหตุผลในการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็แบบตัง้เดมิเนื่องจากมคีวามคุน้เคยกบัรา้นคา้,เจา้ของ

รา้น สว่นใหญ่ ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 181 คน คดิเป็นรอ้ยละ45.3 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่เหน็ดว้ย จ านวน

176คนคดิเป็นรอ้ยละ44.0เฉยๆจ านวน37คน 

 คดิเป็นรอ้ยละ9.3เหน็ดว้ยจ านวน4คนคดิเป็นรอ้ยละ1.0และเหน็ดว้ยอย่างยิง่จ านวน2คน คดิเป็นรอ้ยละ0.5  

การวิเคราะห์ภาพลกัษณ์ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม 

ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ  

พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิในภาพรวมอยู่ในระดบัดมีาก  

( x̅= 4.22) เมื่อพจิารณาแต่ละดา้น พบว่าดา้นท าเลทีต่ ัง้ มคี่าเฉลีย่สงูสุด โดยอยู่ในระดบัดมีาก ( x̅= 4.29) 

รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการบรกิารลูกคา้  ( x̅= 4.25) ดา้นบรรยากาศรา้นคา้ ( x̅= 4.24) ดา้นราคา ( x̅= 4.22) 

ดา้นกระบวนการ( x̅= 4.21) ดา้นสนิคา้ ( x̅= 4.20) และดา้นการสือ่สารทางการตลาด ( x̅= 4.15)  

ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิดา้นท าเลทีต่ ัง้ 

พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ดา้นท าเลทีต่ ัง้ อยู่ในระดบัดมีาก ( 

x̅= 4.29) เมื่อพจิารณาแต่ละขอ้ พบว่า “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมอียู่ทัว่ไปครอบคลุมทุกพื้นที”่ มคี่าเฉลีย่

สงูสุด โดยอยู่ในระดบัดมีาก ( x̅= 4.39) รองลงมา ไดแ้ก่ “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิสามารถเปิดทีใ่ดกไ็ด ้เช่น 

ตัง้วางขายสนิคา้หน้าบา้น” ( x̅= 4.29) “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมกัตัง้อยู่ในแหล่งชุมชน สะดวกในการเขา้ถงึ” 

( x̅= 4.27)และ“รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมอียู่เป็นจ านวนมากและใกลท้ีพ่กัอาศยั/ทีท่ างานของท่าน” (x̅= 4.21)  

ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิดา้นท าเลทีต่ ัง้ 

พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ดา้นดา้นสนิคา้ อยู่ในระดบัด ี( x̅= 

4.20) เมื่อพจิารณาแต่ละขอ้ พบว่า “สนิคา้ในรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ มคีวามทนัสมยัไม่ตกรุ่น” มคี่าเฉลีย่

สงูสุด โดยอยู่ในระดบัดมีาก ( x̅= 4.30) รองลงมา ไดแ้ก่ “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ มสีนิคา้ทีไ่ม่สามารถหาซือ้

ไดจ้ากรา้นคา้ปลกีรายใหญ่ เช่น ถ่าน (ไม)้ สนิคา้แบ่งขาย” ( x̅= 4.24) “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมสีนิคา้ให้

เลอืกหลากหลายเช่นยีห่อ้ขนาดสกีลิน่”  

( x̅= 4.23)  “สนิคา้ในรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมคีุณภาพด ีใหม่ ไม่เก่าเก็บ” ( x̅= 4.15) และ “ท่านพบว่าใน

รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมสีนิคา้ตรงตามความตอ้งการของท่าน”(x̅=4.10)  



ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิดา้นราคา 

พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ดา้นดา้นราคา อยู่ในระดบัดมีาก  

(x̅=4.22)เมื่อพจิารณาแต่ละขอ้ พบว่า “สนิคา้ในรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ มรีาคาถูกมากกว่ารา้นคา้ในลกัษณะ

อื่น”มคี่าเฉลีย่สงูสุดโดยอยู่ในระดบัดมีาก(x̅=4.26)รองลงมาไดแ้ก่“ราคาสนิคา้ในรา้นคา้แบบดัง้เดมิมกีาร

ก าหนดราคาตามมาตรฐาน”(x̅=4.21)และ“มกีารตดิป้ายแสดงราคาของสนิคา้ในรา้นคา้ปลกีแบดัง้เดมิ” 

(x̅= 4.20)  

ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิดา้นการสือ่สารทางการตลาด 
พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ดา้นดา้นการสือ่สารทางการตลาด 
อยู่ในระดบัด ี( x̅= 4.20) เมื่อพจิารณาแต่ละขอ้ พบว่า “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมกัจะมโีฆษณาสนิคา้ใหม่ตดิ
ไวท้ีร่า้น” มคี่าเฉลีย่สงูสุด โดยอยู่ในระดบัดมีาก ( x̅= 4.21) รองลงมา ไดแ้ก่ “พนกังานขายในรา้นคา้ปลกี
แบบดัง้เดมิมกัจะบอกกล่าวถงึสนิคา้ใหม่เพิง่มใีนรา้น” ( x̅= 4.16) และ “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมกัจะมกีาร
จดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม” กบั “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิจะท าหน้าทีใ่นการบรกิารเมื่อมกีารสง่เสรมิการ
ขายจากตวัผลติภณัฑเ์ช่นกล่องรบัชิน้สว่นชงิโชค”เท่ากนั(x̅=4.13) 
ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิดา้นการบรกิารลูกคา้ 
พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ดา้นการบรกิารลูกคา้ อยู่ในระดบัดี
มาก ( x̅= 4.25) เมื่อพจิารณาแต่ละขอ้ พบว่า “พนกังานขายในรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ มคีวามกระตอืรอืรน้
ใสใ่จในการบรกิาร” มคี่าเฉลีย่สงูสุด โดยอยู่ในระดบัดมีาก ( x̅= 4.29) รองลงมา ไดแ้ก่ “พนกังานขายใน
รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิสามารถแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี” กบั “พนกังานขายในรา้นคา้ปลกีแบบ
ดัง้เดมิ มคีวามเป็นกนัเองกบัลูกคา้ มคีวามยดืหยุ่น” เท่ากนั ( x̅= 4.28) “พนกังานขายในรา้นคา้ปลกีแบบ
ดัง้เดมิ มคีวามสุภาพพดูจามมีารยาท”  ( x̅= 4.25)  และ “พนกังานขายในรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมคีวามรูใ้น
ตวัสนิคา้สามารถตอบค าถามและแนะน าลูกคา้ได้”(x̅=4.17)  
ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิดา้นบรรยากาศรา้นคา้ 
พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ดา้นบรรยากาศรา้นคา้ อยู่ในระดบั
ดมีาก ( x̅= 4.24) เมื่อพจิารณาแต่ละขอ้ พบว่า “ภายในรา้นคา้ปลกีแบบบดัง้เดมิมอีากาศเยน็สบาย ถ่ายเท
ไดด้”ี มคี่าเฉลีย่สงูสุด โดยอยู่ในระดบัดมีาก ( x̅= 4.31) รองลงมา ไดแ้ก่ “รา้นคา้ปลกีดัง้เดมิ มคีวามสะอาด
เรยีบรอ้ย ไม่มกีลิน่ไม่พึง่ประสงค”์ กบั “ทางเดนิภายในรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ มคีวามกวา้งพอ ไม่คบัแคบ 
ไม่อดึอดี” เท่ากนั ( x̅= 4.27) “แสงสว่างในรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ มคีวามสว่างอย่างเพยีงพอ ไม่มดืทบึ” ( 
x̅= 4.24)  “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมบีรรยากาศทีเ่ป็นเอกลกัษณ์” ( x̅= 4.23) และ “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ 
มกีารจดัวางผงัของชัน้วางทีเ่ป็นระเบยีบ ท าใหเ้ดนิเลอืกซือ้สนิคา้ไดส้ะดวก” กบั “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมี



การจดัสนิคา้เป็นหมวดหมู่ท าใหห้าสนิคา้ทีต่อ้งการไดง้า่ย”เท่ากนั(x̅=4.21) 
ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิดา้นกระบวนการ 
พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัดี
มาก ( x̅= 4.21) เมื่อพจิารณาแต่ละขอ้ พบว่า “ท่านรูส้กึปลอดภยัในขณะทีซ่ือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลกีแบบ
ดัง้เดมิ” กบั “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ มกีารใหบ้รกิารเรยีงล าดบัก่อนหลงั” มคี่าเฉลีย่สงูสุด เท่ากนั โดยอยู่ใน
ระดบัดมีาก ( x̅= 4.23) รองลงมา ไดแ้ก่ “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ มกีารน าเทคโนโลยมีาใชใ้นรา้นไดอ้ย่าง
เหมาะสม” กบั “รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ มกีารใหบ้รกิารเรยีงล าดบัก่อนหลงั” เท่ากนั ( x̅= 4.23) และ “รา้นคา้
ปลกีแบบดัง้เดมิมกีารบรกิารอย่างรวดเรว็” ( x̅= 4.15)  

การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของผู้บริโภคกบัภาพลกัษณ์ร้านค้าปลีก
แบบดัง้เดิม  
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ความถีใ่นการซือ้สนิคา้ ช่วงเวลาในการซือ้สนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางลบกบั ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ โดยภาพรวม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01โดย
มขีนาดความสมัพนัธเ์ท่ากบั -.164และ-.132 ตามล าดบั สว่น ระยะเวลาในการซือ้สนิคา้แต่ละครัง้ ค่าใชจ่้าย
ในการซือ้สนิคา้แต่ละครัง้ และ วธิกีารช าระค่าสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บั ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ 
โดยภาพรวมอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ
โดยความถีใ่นการซือ้สนิคา้ เป็นดา้นทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ โดยภาพรวม 
สงูกว่าดา้นอื่น ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นัต ่า (r =.-164**) 

อภิปรายผลการวิจยั . 

ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคกบัภาพลกัษณ์ร้านค้าปลกีแบบดัง้เดิม  
สรุปผลการวจิยัได้ว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคกบัภาพลกัษณ์ร้านค้าปลกีแบบ
ดัง้เดมิ พบว่า พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธ์กบั ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ อย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 สอดคล้องกับงานวิจยัของ นัฐภัสสรญ์ วงษ์มหิงษ์ (2560) ศึกษาเรื่อง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมการคา้ปลกีสมยัใหม่ กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของผูใ้ชบ้รกิารรา้นสะดวกซื้อ 
ในอ าเภอเมอืงสระบุร ีจงัหวดัสระบุรี ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลกีทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคของผูใ้ชบ้รกิารรา้นสะดวกซื้อ ในอ าเภอเมอืงสระบุร ีจงัหวดัสระบุร ีคอื ประเภทสนิค้าที่
ซื้อ ปรมิาณการซื้อ ผูม้อีทิธพิล ในการซื้อ และความถี่ในการซื้ออย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิและสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สุคนธ์ รตันกาล (2555) ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและ พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่มี
ต่อการใชบ้รกิารร้านเซเว่น-อเีลฟเว่น ในเขตสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ผลการศกึษา พบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด มี



ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นเซเว่น-อเีลฟเว่น อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิอกีทัง้ยงั สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ลออทพิย ์เกดิน้อย (2555) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ในเขต อ.เมอืง จ.เชยีงราย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมี
อายุ 26-35 ปี การศึกษาอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรชัน้สูง มีอาชีพเกษตรกร มีรายได้ต่อเดือน 5,001-
15,000 บาท สถานภาพโสด ไม่มยีานพาหนะสว่นตวั ครอบครวัมจี านวน 2-3 คน จากการทดสอบสมมตฐิาน
พบว่าผู้บรโิภคมปัีจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมผู้บรโิภคที่มา ใช้บรกิารร้านค้าปลีก
แบบดัง้เดิมแตกต่างกันและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ม ีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑใ์นร้านค้าแบบดัง้เดมิในเขต อ.เมอืง          จ.เชยีงราย นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
กติตกิร โกวทิอสิรยิะ (2556) ไดท้ าการศกึษาเกี่ยวกบัพฤตกิรรมและปัจจยัที่มผีลต่อ การตดัสนิใจซื้อสนิค้า
และบรกิารจากรา้นสะดวกซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ปทุมธานีวตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษา 
1) ปัจจยัส่วนบุคคล พฤตกิรรมในการซื้อสนิค้าและบรกิาร และปัจจยัที่ม ีผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าและ
บรกิารทีร่า้นสะดวกซื้อของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดั ปทุมธานี 2) เปรยีบเทยีบปัจจยัทีม่ผีล
ต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิารจากร้านสะดวกซื้อ จ าแนก ตามปัจจยัส่วนบุคคล และพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้และบรกิาร 3) ความสมัพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัสว่นบุคคลกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคใน
การซื้อสนิค้าและบรกิารที่ร้านสะดวกซื้อกลุ่มตวัอย่าง คอื ผู้บรโิภคที่มาซื้อสนิค้าที่ร้านสะดวกซื้อในเขต
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ผลการวจิยัพบว่า เพศ ม ีความสมัพนัธ์กบั ช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร อายุ มี
ความสมัพนัธก์บัความถีใ่นการซือ้สนิคา้และใชบ้รกิาร ค่าใชจ่้ายในการ สนิคา้ต่อครัง้ ผูม้สีว่นในการตดัสนิใจ
ซื้อสนิค้า และสถานที่ซื้อสนิค้า สถานภาพสมรส และอาชีพ  เช่นเดียวกบังานวจิยัของ เชาวลิต  บุครอง 
และนัทธหทยัออืนอก (2558) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหวางปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลตอ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภครา้นคา้ปลกีขนาดเลก็ (โชห่วย) ในเขตเทศบาลเมอืงศรรีาชา จงัหวดชลบร ีผลการศกึษา 
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมผู้บรโิภคร้านค้า
ปลกีขนาดเลก็ (โชห่วย) ในเขตเทศบาลเมอืงศรรีาชา จงัหวดชลบุร ีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 5.3.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
 (1) ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ดา้นท าเลทีต่ ัง้ โดยผูป้ระกอบการควรเลอืกท าเลซึ่งตัง้อยู่ใน
แหล่งชุมชน สะดวกในการเขา้ถงึ ซึ่งในการด าเนินธุรกจิค้าปลกี ท าเลที่ตัง้ถอืเป็นปัจจยัการตลาดที่ส าคญั
มากที่สุด โดย ค านึงถงึความหนาแน่นของประชากรใน ชุมชนนัน้ อ านาจการซื้อ การแข่งขนัของกิจการ
ประเภทเดยีวกนั อุปกรณ์อ านวยความสะดวกเพือ่ ก่อใหเ้กดิประโยชน์โดยรวมสงูสุดและเสยีค่าใชจ่้ายต ่าสุด 
 (2) ภาพลกัษณ์ร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิ ด้านสนิค้า ผู้ประกอบการควร มสีนิค้าให้เลอืกหลากหลาย 
ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีสนิค้าที่ไม่สามารถหาซื้อได้จากร้านค้าปลีกรายใหญ่ เช่น ถ่าน (ไม้) 
สินค้าแบ่งขาย มีความทนัสมัยไม่ตกรุ่น และมีคุณภาพดี ใหม่ ไม่เก่าเก็บ และส าคญัประการหนึ่งของ



ผูป้ระกอบการคา้ปลกี คอื การมสีนิคา้ไวพ้รอ้มขาย ถา้เมื่อใดทีลู่กคา้เขา้มา ซือ้สนิคา้ แต่รา้นคา้ปลกีนัน้ไม่มี
สนิคา้พรอ้มจ าหน่าย จะสง่ผลใหส้ญูเสยียอดขาย และสญูเสยีลูกคา้ได ้ในทางตรงขา้ม หากรา้นคา้ปลกีมกีาร
สัง่สนิค้ามามากเกนิไป จะส่งผลให้ธุรกจิมตี้นทุนจมในสนิค้า และอาจส่งผลให้เกดิความเสยีหายจากการที่
สนิคา้เสื่อมสภาพ หรอืหมดอายุ ดงันัน้การบรหิารจดัการสนิค้าส าหรบัร้านค้าปลกี จะต้องมคีวามเหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัปรมิาณการขาย หรอืปรมิาณความตอ้งการของลูกคา้นัน่เอง 
 (3) ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ดา้นราคา มรีาคาถูกมากกว่ารา้นคา้ในลกัษณะอื่น มกีารตดิ
ป้ายแสดงราคาของสนิค้า ถอืเป็นปัจจยัการตลาดที่ผู้ประกอบการ สามารถเปลี่ยนแปลง ปรบัเปลี่ยน และ
ควบคุมไดง้่ายทีสุ่ดแต่ขณะเดยีวกนัราคาถอืว่าเป็นเรื่องละเอยีดอ่อนทีสุ่ดในการตลาดเช่นกนั เพราะกลยุทธ์
ดา้นราคาเป็นหวัใจส าคญัในการแข่งขนัทางธุรกจิ ธุรกจิคา้ปลกีขนาดใหญ่ใช ้นโยบายความคุม้ค่า ดา้นราคา  
 (4) ภาพลกัษณ์ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม ด้านการสื่อสารทางการตลาด ผู้ประกอบการ ควรมีการ
โฆษณาสนิคา้ใหม่ตดิไวท้ีร่า้น มกีารจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม บอกกล่าวถงึสนิคา้ใหม่ทีเ่พิง่มใีนรา้น 
เพราะมสี่วนในการกระตุ้นลูกค้าใหเ้ขา้มาซื้อสนิค้าในร้านค้าปลกีเพิม่ขึ้น ส่งผลใหเ้กดิยอดขาย หรอืรายได้
จากการขายสนิคา้ของรา้นคา้ 

(5) ภาพลกัษณ์รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ ดา้นการบรกิารลูกคา้ ผูป้ระกอบการควรมคีวามกระตอืรอืร้น
ใส่ใจในการบริการ ความรู้ในตัวสินค้า สามารถตอบค าถามและแนะน าลูกค้าได้  มีความสุภาพพูดจามี
มารยาท ซึ่งความจ าเป็นทีจ่ะต้องมพีนักงานขายในการช่วยเหลอื ใหค้ าอธบิาย แนะน าสนิใหแ้ก่ลูกคา้ ซึ่งจะ
สามารถใหข้อ้มลูทีล่ะเอยีดกว่าการศกึษาจาก โบชวัร ์หรอืเอกสาร โฆษณาต่าง ๆ เพราะบางครัง้ลูกคา้อาจมี
ค าถาม ทีเ่พิม่เตมิ ซึง่สือ่โฆษณาอาจ ไม่สามารถใหค้ าตอบทีช่ดัเจนได ้พนกังานขายจงึมคีวามจ าเป็นในการ
สือ่สารกบัลูกคา้โดยตรง และประกอบกบัการแขง่ขนัทีรุ่นแรงในธุรกจิคา้ปลกี เนื่องจากมกีารเปิดรา้นค้าปลกี
มากมายหลายรูปแบบ และในบางรูปแบบ ก็มรี้านสาขาขยายตวั ทัว่ประเทศเป็นจ านวนมากอีกทัง้ ช่อง
ทางการสัง่ซือ้สนิคา้ผ่านอคีอมเมริซ์ทีไ่ดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้ในปัจจุบนั สง่ผลใหผู้ซ้ือ้มโีอกาสเลอืกซือ้สนิค้า
ไดจ้ากหลายช่องทาง ดงันัน้ ผูป้ระกอบการ รา้นคา้ปลกีจงึต้องตระหนักในการสรา้งความแตกต่างทีย่ากต่อ
การเลยีนแบบของคู่แข่ง นัน่คอืการบรกิารที่เป็นเลศิ สร้างความประทบัใจให้แก่ลูกค้าจนกระทัง่กลายเป็น
ความภกัดตี่อรา้นคา้ไปในทีสุ่ด เพือ่ความอยู่รอดอย่างยัง่ยนื 
 (6) ภาพลกัษณ์ร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิ ด้านบรรยากาศร้านค้า เนื่องจากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดิมมี
บรรยากาศที่เป็นเอกลกัษณ์ มกีารจดัวางผงัของชัน้วางที่เป็นระเบียบ ท าให้เดนิเลอืกซื้อสนิค้าได้สะอาด
เรยีบร้อย ไม่มกีลิน่ไม่พึ่งประสงค์ มอีากาศเยน็สบาย ถ่ายเทได้ดี เพราะการออกแบบร้านและการจดัวาง
สนิคา้ภายในรา้นเป็นการสรา้งบรรยากาศภายในรา้น ใหน่้าสนใจและเป็นทีด่งึดดูใหลู้กคา้อยากเดนิเขา้มาใช้ 
 (7) ภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม ด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการควรมีการบริการอย่าง
รวดเร็ว มคีวามถูกต้องแม่นย าในการบรกิาร เช่น การคดิราคา มกีารน าเทคโนโลยมีาใช้ในร้านได้อย่าง
เหมาะสม มกีารใหบ้รกิารเรยีงล าดบัก่อนหลงั ซึง่เป็นการสรา้งความมัน่ใจ และความเชื่อมัน่ใหก้บัลูกคา้ 



 (8) ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือจากร้านคา้ปลีกขนาดเล็กแบบดั้งเดิม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ซื้อสนิค้าประเภท
บตัรเตมิเงนิมากสุด โดยประเภทสนิคา้ดงักล่าวควรเป็นขอ้จ ากดัในการท าวจิยัเนื่องจากในปัจจุบนัไม่มบีตัร
เตมิเงนิใหใ้ชบ้รกิารแลว้ และซือ้น ้าดื่ม น้อยทีสุ่ด ดงันัน้รา้นคา้ปลกีควรจ าหน่ายน ้าดื่มใหม้คีวามหลากหลาย 
และมโีปรโมชัน่สง่เสรมิการขาย เพือ่เพิม่รายไดข้องรา้นคา้ 
 5.3.2 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาวจิยัครัง้ต่อไป 
 (1) ควรมกีารศึกษาเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ของร้านค้าปลีกดัง้เดิมขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่เพื่อ
เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค 
 (2) ควรมกีารศกึษาปัจจยัดา้นอื่นๆ เช่น รูปแบบการด าเนินชวีติ ทศันคต ิทีส่่งผลต่อการพฤตกิรรม
การเลอืกซือ้รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากลยุทธก์ารคา้ปลกี 
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