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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ศึกษา
ภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีกดัง้ เดิมของผูบ้ ริโภค และเพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซือ้ สินค้า
กับภาพลักษณ์ ร้านค้าปลีก แบบดัง้ เดิมของผู้บริโภค ในอาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู้ใ ช้บริก ารจากร้านค้าปลีก ดัง้ เดิม จานวน 400 คน เก็บข้อ มูล โดยใช้แบบสอบถาม สถิติว ิเ คราะห์ ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์เพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่า ภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ของผู้บริโภค ในอาเภอตะโหมด จังหวัด
พัทลุง ในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านทาเลทีต่ งั ้ มีค่าเฉลีย่ สูง สุด โดยอยู่
ในระดับดีมาก รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริการลูกค้า ด้านบรรยากาศร้านค้า ด้านราคา ด้านกระบวนการ
ด้านสินค้า และด้านการสื่อสารทางการตลาด ตามลาดับ และความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของร้านค้า
ปลีกดัง้ เดิมกับพฤติกรรมการเลือกซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภค อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง พบว่า พฤติกรรมการ
ซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภค ได้แก่ ความถีใ่ นการซือ้ สินค้า ช่วงเวลาในการซือ้ สินค้า มีความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับ
ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ส่วน ระยะเวลาในการซื้อสินค้าแต่ละ
ครัง้ ค่าใช้จ่ายในการซือ้ สินค้าแต่ละครัง้ และ วิธกี ารชาระค่าสินค้า มีความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีก
แบบดัง้ เดิม อย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
สาคัญ: พฤติกรรม, ภาพลักษณ์

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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้ เดิม (ร้านโชห่วย) (Traditional Trade) มีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยมานานเพราะเป็ นแหล่งการจ้างงานและเป็ นแหล่งรายได้หลักของประเทศโดยมูลค่าของธุรกิจค้า
ปลีก นัน้ สูงเป็ นอันดับ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product) ซึ่งถือว่าเป็ นสาขา
ธุรกิจพืน้ ฐานของคนไทยทีม่ คี วามเกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบการและการจ้างงานเป็ นจานวนมาก หากพิจารณา
จากโครงสร้างทางธุรกิจของไทยปี 2559 พบว่าธุรกิจส่งครับลีกมีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 1.83 ล้านล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 13.9ของGDPประเทศไทย เป็ นอันดับรองจากภาคบริการ คิดเป็ นร้อยละ 32.6 และภาค
การผลิต ทีม่ สี ดั ส่วนร้อยละ27.7 อีกทัง้ ยังก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า2.9ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 27.5 ของการ
จ้างงานทัง้ ประเทศ ซึ่งเป็ นอันดับ 2 รองจากภาคบริการทีม่ สี ดั ส่วนสูงสุด คือร้อยละ 44.8 (กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า, 2560) โดยมีผู้ประกอบการรวมกันทัวประเทศกว่
่
า 1ล้านรายคิดเป็ นร้อยละ 36.6 ซึ่งเป็ นสัดส่วน
ลาดับทีส่ องของธุรกิจSMEsทีม่ อี ยู่ในประเทศไทย รองจากภาคบริการ(สมาคมค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย,
2559) นับว่าเป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เพราะเป็ นธุรกิจทีส่ ่งผลการกระทบต่อความเป็ นอยู่ของประชาชนโดยตรง (อนุศาสตร์ สระทอง
เวียน, 2553)
สถานการณ์ โลกที่ใ นปั จ จุบัน มีก ารเปลี่ย นแปลงและพัฒนาอย่ างต่อ เนื่อ งและรวดเร็ว ทัง้ ด้า น
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์รวมถึงเทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาอย่างต่อเนื่อง ทาให้คนในสังคม ปั จจุบนั
จึงต้อ งมีก ารปรับตัว ให้เ ข้ากับสถานการณ์ ค วามเป็ นไปในปั จ จุ บัน และในการด ารงชีว ิต ในตอนนี้ เ ป็ น
ช่วงเวลาทีม่ กี ารแข่งขันและเร่งรีบของคนเมืองทัวไป
่ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงในหลาย ๆ ด้านนี้ทาให้พน้ื ทีต่ ่าง ๆ
การมีพฒ
ั นามากขึน้ แต่สงิ่ หนึ่งในทางของธุรกิจ ธุรกิจทีม่ คี วามสาคัญต่อระบบ เศรษฐกิจนัน้ ได้แก่ ธุรกิจค้า
ปลีก ในปั จจุบนั ธุรกิจค้าปลีกนัน้ มีการแข่ งขันกันอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจค้าปลีกแบบโมเดิร์นเทรด
ธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้ เดิมหรือทีเ่ รียกอีกอย่างว่า “โชห่วย”ธุรกิจรูปแบบค้าปลีกนี้เรียกว่า Modern Trade (พี
รพงษ์ กิติเ วชโภคาวัฒ น์ , 2551)และเมื่อ ผู้บ ริโ ภคมีพ ฤติก รรมการบริโ ภคที่เ ปลี่ย นแปลงไป วิถีชีว ิต ที่
ปรับเปลีย่ นตามกระแสโลกาภิวตั น์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงไป
ผูบ้ ริโภคเริม่ ให้ความสาคัญต่อคุณภาพของสินค้ามากกว่าเน้นทีป่ ริมาณมากขึน้
การจับจ่าย
ซือ้ ของเน้นทีค่ วามคุม้ ค่าจากจานวนและราคาในกลุ่มสินค้าที่เป็ นสินค้าทัวไปและยั
่
งเน้นในการให้บริการและ
คุณภาพของสินค้ามากกว่าราคา จากสาเหตุดงั กล่าวทาให้ร้านค้าปลีกต้องหันมาเน้นด้านการสร้างรูปแบบ
การให้บริการ และสร้างความรู้สกึ ต่อตราสินค้า ผ่านการออกแบบตกแต่ง ร้านค้าที่โดดเด่นจูงใจ ที่นาไปสู่
การเข้าไปซื้อสินค้า การค้าปลีกดัง้ เดิมหรือโชห่วยมีการปรับเปลีย่ นไปสู่ร้านค้าทันสมัยที่เน้นความสะดวก
และเน้นบริการในหลาย ๆ ด้าน

จากปั ญ หาดังกล่ าวผู้ว ิจยั จึง มีค วามสนใจที่จ ะศึกษาเปรีย บเทียบภาพลักษณ์ ของร้า นค้า ปลีก ที่
จาหน่ ายสินค้าบริโภคในประเทศไทยระหว่างร้านค้าปลีกดัง้ เดิมซึ่งส่ว นใหญ่ มกั เป็ นร้านค้าที่มีล ัก ษณะ
เจ้าของคนเดียว ทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคโดยผูว้ จิ ยั มองเห็นว่าช่องว่างของงานวิจยั ในส่วนทีย่ งั ไม่มี
การนาตัวแปลที่เป็ นองค์ประกอบของภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกและพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งควบคุ มพื้นที่
ศึกษาในอาเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุง เพือ่ จะมีสว่ นช่วยให้ผปู้ ระกอบการร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมตลอดจนผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกับบุคคลหรือองค์กรค้าปลีก ได้นาผลจากการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุง
สินค้าและบริการตลอดจนการกาหนดกลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดต่างๆให้มกี ารสอดคล้องกับความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค อันจะส่งผลต่อความอยู่อย่างมันคงของธุ
่
รกิจค้าปลีกในประเทศไทย

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมในอาเภอ ตะโหมด จังหวัดพัทลุง
2, เพือ่ ศึกษาภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีกดัง้ เดิมของผูบ้ ริโภค อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อสินค้า กับภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
ของผูบ้ ริโภค ในอาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ขอบเขตงานวิจยั
1. ประชากรเป้ าหมายทีใ่ ช้ศกึ ษาคือผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื สินค้าในร้านค้าปลีกในเขตอาเภอตะโหมด จังหวัด
พัทลุง
2.พืน้ ทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ในเขตอาเภอตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผูว้ จิ ยั มุ่งศึกษาภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม

สมมติฐานงานวิจยั
1. ภาพลักษณ์.ของร้านค้าปลีกดัง้ เดิมของผูบ้ ริโภค อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง อยู่ในระดับดี
2.ภาพลัก ษณ์ ของร้านค้าปลีก ดัง้ เดิมมีค วามสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการซื้อ สินค้าของผู้บริโภคใน
อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

วรรณกรรมและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิ จคค้าปลีก
การค้าปลีกหมายถึงกิจกรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องโดยตรงกับการจาหน่ายสินค้าและบริการไปยังผูบ้ ริโภคคน
สุดท้ายเพือ่ การอุปโภค บริโภคส่วนตัวและไม่ได้เป็ นไปเพือ่ การพาณิชย์(McDaniel, Lamb, and Hair, 2010)

ทัง้ นี้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (2556) ได้ให้ความหมายของการค้าปลีก(Retailing)
หมายความรวมถึงทุกกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการโดยตรงไปยังผูบ้ ริโภคคนสุดท้าย ซึ่ง
จะซือ้ ไปใช้สว่ นตัวไม่ใช่ซอ้ื ไปเพือ่ นาไปใช้ในการทาธุรกิจ ซึง่ หลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็ นผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ปลีกหรือ
ผูค้ า้ ส่งสามารถกระทาการค้าปลีกได้แต่ส่วนใหญ่การค้าปลีก มักจะกระทาโดยผูค้ า้ ปลีก (Retailing) ซึ่งเป็ น
ผู้ทาธุรกิจที่ยอดขายหลักมาจากค้าปลีกนอกจากนี้ วารุณี ตันติวงศ์วานิช (2552) กล่าวว่า การค้าปลีก คือ
กิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจานายสินค้าหรือบริการที่มคี ุณค่าส่งมอบให้กบั ผู้บริโภคคนสุดท้า ยเพื่อใช้
ส่วนตัวใช้ในครัวเรือนไม่ได้ใช้ทางธุรกิจด้วยการจัดหาสินค้าหรือบริการต่างๆที่หลากหลายและBerman
(2006) กล่าวว่า กิจกรรมใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจาหน่ายสินค้าหรือบริการไปยังผูบ้ ริโภคคนสุดท้าย

แนวคิ ดและทฤษฎีของภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า
ภาพลักษณ์ คือ ภาพทีเ่ กิดขึน้ ในใจของประชาชนทีม่ ตี ่อสินค้ายีห่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึ่งหรือตรา (Brand) ใด
ตราหนึ่ง หรือเครื่องหมายการค้า (Trademark) ใดเครื่องหมายการค้าหนึ่ง ส่วนมากมัก อาศัยวิธกี ารโฆษณา
และการส่งเสริมการขาย เพือ่ บ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของสินค้าโดยการเน้นถึง คุณลัก ษณะ เฉพาะ หรือจุด
ขาย แม้สนิ ค้าหลายยี่ห้อจะมาจากบริษทั เดียวกันแต่ก็ไม่จาเป็ นต้องมี ภาพลักษณ์เหมือนกัน (หวง อู่ ยี ,
2558) ในแวดวงการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ คาว่า ภาพลักษณ์ ถูก นามาพิจารณาเป็ นองค์ประกอบประการ
หนึ่งในการบริหาร ช่วยเอื้อให้องค์การธุรกิจหรือร้านค้าดาเนิน ไปได้อย่างก้าวหน้าและมันคง
่ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สาหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเกี่ยวพันกับกลุ่มประชาชน จานวนมาก และยิง่ ไปกว่านัน้ ในทางการ
บริหารธุรกิจยังอาจตีค่าได้ว่าภาพลักษณ์รา้ นค้าเปรียบเสมือน สินทรัพย์ (Asset) อันมีค่าซึ่งยากจะประเมิน
ออกมาเป็ นตัวเลขทางบัญชีได้

แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการค้าปลีก
ส่วนประสมการค้าปลีกถือว่าเป็ นทฤษฎีท่เี ป็ นหัวใจสาคัญสาหรับการทาธุรกิจค้าปลีก โดยเฉพาะ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจค้าปลีกสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในธุรกิจค้าปลีกของตนเองได้ ร้านค้าปลีกแต่ละร้าน
จะมีส่วนประสมการค้าปลีกไม่เ หมือนกัน ขึ้นอยู่กบั ผู้บริหารร้านค้านัน้ จะมีความเห็นว่าควรจัดส่วนประสม
ชนิดใดให้เหมาะกับร้านค้าของตนมากทีส่ ุด การปรับให้แต่ละส่วน ประสมกลมกลืนกันอย่างเหมาะสมนับว่า
เป็ นสิง่ สาคัญสาหรับการวางแผนบริหารร้านค้าปลีก

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทาของบุค คลที่แสดงออกมาในการแสวงหาซื้อสินค้า และ
บริการที่คาดหวังว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการและ ความพึงพอใจของตนเองภายในกระบวนการ
ตัดสินใจทีม่ มี าก่อนการซือ้
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Theory) เป็ นการศึกษาถึงเหตุ จูงใจที่ทา ให้เกิด
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เริม่ ต้นจากการเกิดสิง่ กระตุ้น (Stimulus) ทีท่ าให้เกิดความต้องการ สิง่ กระตุ้นที่
ผ่านเข้ามาทางความรู้ส ึก นึกคิดของผู้บริโภคเปรียบเสมือ นกล่อ งดา (Buyer’s Black Box) ซึ่งผู้ผลิตหรือ

ผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สกึ นึ กคิดของผูบ้ ริโภค จะมีอทิ ธิพลก้ต่อเมื่อลักษณะ ต่างๆ ของผู้ซ้อื
(Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผูซ้ ้อื จุดเริม่ ต้นอยู่ทม่ี สี งิ่ มากระตุ้นทาให้ เกิดความต้องการก่อน
แล้ว ท าให้เ กิดการตอบสนอง (Buyer’s Purchase Decision) (ศิริว รรณเสรีร ัต น์ ,2538 อ้า ง ในชัย ณรงค์
ทรายค า, 2552)แนวคิด ด้า นพฤติก รรมผู้บ ริโ ภค (The Concept of Consumer Behavior) ในการศึก ษา
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค เพือ่ ให้การศึกษามีความเป็ นไปได้ชดั เจน จึงมีผพู้ ยายามเสนอแนวคิด (Concept)
การตัดสินใจซื้อ ของผู้บ ริโ ภคนับเป็ น ขัน้ ตอนสุ ดท้า ยของกระบวนการ กล่ าวคือ ผู้บริ โภค ตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชนิดใด ยีห่ อ้ ใด ราคาเท่าใด เมื่อไร และจานวนเท่าใด ก็หลังจากทีไ่ ด้ผ่าน ขัน้ ตอนกระตุ้นทางการ
ตลาดและอื่นๆ ผ่านเข้ามาในขัน้ ของกล่องดา ผสมผสานกับทัศนคติ และส่งผล ไปยังการตัดสินใจซื้อ (สุดา
พร กุณฑลบุตร, 2552)

งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
สุจินดา เจียมศรีพงษ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้ เดิม (ร้านโชห่วย) ปั ญหา และ
ทางแก้ไข พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคของร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ได้แก่ ประเภทสินค้าที่ขายใน ร้านไม่มี
ความหลากหลายเท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่หรือห้างค้าปลี กสมัยใหม่ ร้านค้าปลีก
ดัง้ เดิมไม่มกี ารตกแต่งร้านค้าของตนเองให้ทนั สมัย ขาดการจัดสินค้าให้เป็ นระบบ ไม่มปี ้ ายบอกราคาที่
แน่นอนชัดเจน รวมถึงไม่มสี งิ่ อานวยความสะดวก เช่น เครื่องบันทึกเงินสดทีจ่ อดรถ และอื่นๆ ราคาสินค้าสูง
กว่าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และไม่ให้ เสรีภาพในการเดินเลือกซื้อสินค้าแก่ผบู้ ริโภคทาให้ความต้องการซื้อ
ของผูบ้ ริโภคลดลง สิง่ ทีร่ า้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิมควรปรับปรุง คือ ควรพัฒนาจัดร้านค้าปลีกของตนให้มคี วาม
ทันสมัย มีการจัดวางสินค้าเป็ นระเบียบเป็ นหมวดหมู่ง่ายต่อการเลือกซือ้ และควรเปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริโภคได้มี
โอกาสเลือกซื้อสินค้าได้โดยอิสระเสรีควรหาลูกค้า กลุ่มเป้ าหมายของตนให้ได้ว่าคือกลุ่มใด เพื่อจะได้จดั หา
สินค้าสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงกับความต้องการและพัฒนาร้านค้าปลีกของตนให้โดดเด่นได้ ควร
มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการมากขึน้ และควรมีการทาการตลาดสาหรับร้านค้าปลีกแบบ
ดัง้ เดิมให้มากกว่านี้ สิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการธุรกิจค้าปลีกควรทาเพื่อความอยู่รอดในอนาคต คือ สร้างเครือข่าย
ของกลุ่มผู้ค้าปลีก แบบดัง้ เดิมเพื่อสร้างอานาจต่อรองในการแข่งขันกับร้านค้า ปลีกขนาดใหญ่เพื่อ รักษา
ลูกค้าเดิมไว้ให้ได้ ตลอดจนสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของ
ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
ลออทิพย์ เกิดน้อย (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุ
26-35 ปี การศึกษาอนุ ปริญญา/ประกาศนียบัตรชัน้ สูง มีอาชีพเกษตรกร มีรายได้ต่อเดือน 5,001-15,000
บาท สถานภาพโสด ไม่มยี านพาหนะส่วนตัว ครอบครัวมีจานวน 2-3 คน จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ผู้บริโภคมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมผู้บริโภคที่ มา ใช้บริการร้านค้าปลีกแบบ
ดัง้ เดิมแตกต่างกันและปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ในร้านค้าแบบดัง้ เดิมในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย

อนุศาสตร์ สระทองเวียน (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ธุรกิจค้าปลีก ประเทศไทย สรุป การศึกษาใน
ครัง้ นี้ได้ว่า การศึกษาครัง้ นี้แสดงให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงธุรกิจค้า ปลีกโลกและประเทศไทยจากโครงสร้าง
ของระบบค้าปลีกแบบดัง้ เดิมเป็ นรูปแบบการค้าขนาดใหญ่และใช้ระบบสาขาเพื่อเพิม่ ศักยภาพในการสร้าง
ความได้เปรียบทางการค้าและการตอบสนอง ผู้บริโภค รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่
สามารถปรับตัวเพื่อการแข่งขันที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคส่งผลให้ธุรกิจขนาดเล็กมี
ประสิทธิภาพการแข่งขันที่ต่าลงกว่าไม่สามารถแข่งขันได้จนทาให้มกี ารเลิกกิจการจานวนมากและร้านค้า
ปลีกดัง้ เดิมทีย่ งั สามารถอยู่ได้ในปั จจุบนั ก็เป็ น ธุรกิจทีไ่ ม่สามารถพัฒนาให้เป็ นการค้าปลีกสมัยใหม่ได้ การ
พัฒนาธุรกิจค้า ปลีกนัน้ ไม่สามารถทีจ่ ะกาหนดให้มกี ารหยุดการพัฒนาได้ เนื่องจากรูปแบบการดาเนินธุรกิจ
ของทุกธุรกิจในยุคการค้าขายที่มกี ารแข่งขันรุนแรงและรวดเร็ว ปั จจุบนั จาเป็ นต้องมีการปรับ เปลี่ยนอยู่
ตลอดเวลาและความต้องการของผู้บริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป ตามสภาพสังคมรูปแบบใหม่ทเ่ี กิดขึน้ ดังนัน้ ธุรกิจที่
ไม่สามารถปรับตัวได้ตอ้ งเลิกกิจการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทก่ี าลังเข้ามาดาเนินการในขณะนี้มกี ารนากลยุทธ์
ด้านต่างๆ เข้ามาใช้บริหาร ไม่ว่าการนาความได้เปรียบในเชิงขนาด การรวมตัวกันเพือ่ สร้างความได้ เปรียบ
ทัง้ การตลาดและต้นทุน การบริหารโดยอาศัยเทคโนโลยีทด่ี กี ว่า รวมถึงอานาจการต่อรองทีม่ มี ากขึน้
ภาวิณี กาญจนาภา (2554) กล่ า วว่ า ผู้ป ระกอบการร้า นค้า ปลีก แบบดัง้ เดิม ควรมีก ารน าเอา
เทคโนโลยีท่ีทนั สมัยมาใช้เ พื่อ ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการสิ นค้าภายในร้านค้าและมีการ กาหนด
โครงสร้า งของราคาสิน ค้า ภายในร้า นค้า ให้ต รงกับ ความต้อ งการของลู ก ค้า เพื่อ ให้ส ามารถ พัฒ นาขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้ เช่นเดียวกับ สุจนิ ดา เจียมศรีพงษ์ (2554) ทีก่ ล่าวว่า
ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ควรมีการใช้เ ทคโนโลยีเ ข้ามาช่ว ยในการบริหารจัดการ มากขึ้นเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบและทันต่อการเปลีย่ นแปลงของตลาด
ในอนาคตอัน ใกล้ คนไทยจะใช้ เ งิน สดกัน น้ อ ยลง และหัน มาใช้ จ่ า ยผ่ า นบัต รและ ช่ อ งทาง
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ก ันมากขึ้น (สมาคมผู้ค้าปลีกไทย, 2560) ประกอบกับโครงการ Expansion of Card and
Card Acceptance ภายใต้นโยบาย National e-Payment ที่บงั คับให้ทุกร้านค้าที่ จดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์ต้องมีเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) เพื่อเพิม่ อัตราการใช้ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ สิง่ เหล่านี้
ทาให้ร้านค้าต่าง ๆ ต้อ งปรับตัวสู่ก ารค้าขายในอนาคตเพื่อให้ พร้อม รองรับการจ่ายในทุกรูปแบบ โดย
รูปแบบการทาธุรกรรมทางการเงินจะเปลีย่ นแปลงไปอย่าง รวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มี
ความก้าวหน้ าและเป็ นไปมาตรฐานสากล การขยาย การใช้บัต รอิเ ล็กทรอนิกส์ ระบบภาษีและเอกสาร
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยเพิม่ ความ สะดวกรวดเร็วและลดต้นทุนในกระบวนการทางธุรกิจของ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาครัฐ

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าร้านค้าปลีกดัง้ เดิมในอาเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่นอน
ขนาดตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริโภคทีเ่ คยซือ้ สินค้าร้านค้าปลีกดัง้ เดิมในอาเภอตะโหมด
จัง หวัด พัท ลุ ง ซึ่ ง ไม่ ท ราบจ านวนประชากรที่ แ น่ น อน ดัง นั ้น ผู้ ว ิ จ ัย จึ ง เลื อ กใช้ สู ต รขอคอแครน
(Cochran,1977) โดยกาหนดค่าเชื่อมันหรื
่ อระดับนัยสาคัญเท่ากับร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ท่ี 0.5 ได้ขนาดตัวอย่าง 385 คน และเพื่อป้ องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามทีไ่ ม่
สมบูรณ์ ผู้วจิ ยั จึงได้มกี ารสารองกลุ่มตัวอย่างเพิม่ จานวน 20 คน รวมขนาดของกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ เท่ากับ
405 คน
กลุ่มตัวอย่างผู้วจิ ยั เลือกใช้ในการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งเป็ นการเลือกสุ่ม
แบบไม่มกี ฎเกณฑ์อาศัยความสะดวกของผูว้ จิ ยั เป็ นหลัก กลุ่มตัวอย่าง จะเป็ นใครก็ได้ท่ใี ห้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ครัง้ นี้ ซึ่ ง ผู้ ว ิจ ัย ได้ ป รับ ปรุ ง ข้อ ค าถามมาจากงานวิจ ัย ที่เ กี่ ย วข้อ งภายใต้ ก รอบแนวคิด ( Conceptual
Framework)ที่ก าหนดไว้ การสร้า งแบบสอบถามแบ่ ง ออกเป็ น 4 ส่ ว น ได้แ ก่ ค าถามคัด กรองผู้ต อบ
แบบสอบถาม (Screening Questions)แบบสอบถามข้อ มูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม
ภาพลักษณ์ของร้านค้าในสายตาลูกค้าและพฤติกรรมในการตัดสินใจซือ้ สินค้าของลูกค้าจากร้านค้าปลีก โดย
แต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม จานวน5ข้อ โดยมีลกั ษณะตัง้ ข้อคาถาม
เป็ นแบบเลือกคาตอบตามตัวเลือกทีก่ าหนด โดยผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกคาตอบได้เพียงข้อเดียว
เพื่อช่วยในการอภิปรายผลได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าและพฤติกรรมในการทาอาหารรับประทานเองในครัวเรือน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบสอบถามในส่วนนี้จะเป็ นการสารวจ
ข้อมูลทัวไปในการซื
่
อ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกจานวน 10 ข้อ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ทราบถึงลักษณะการซื้อ
สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม โดยรูปแบบคาถามจากมีลกั ษณะเป็ นแบบปลายปิ ด ซึง่ คาถามในส่วนนี้ มี
ดังนี้ วันเวลาที่ลูกค้าซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ช่วงวันที่ท่ซี ้อื สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
ความถีใ่ นการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ช่วงเวลาทีซ่ อ้ื สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมระยะเวลา
ทีเ่ ลือกซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ ต่อครัง้ ทีซ่ อ้ื สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
วิธกี ารชาระค่าสินค้าในร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม รูปแบบการเดินทางไปซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม

ประเภทสินค้าที่ซ้อื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม เหตุผลในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
แบบตัง้ เดิม
ส่ว นที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อ ภาพลักษณ์ ของร้า นค้า ปลีก ในมิติต่างๆที่มีผ ลต่อ พฤติก รรมของ
ผู้บริโภคสินค้า ของลู ก ค้า ในร้า นค้าปลีก สินค้าบริโภคโดยมีปั จ จัย ภาพรัก ของร้า นครับลีกที่มีผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ภาพลักษณ์ร้านค้าปลีก ได้แก่ ภาพลัก ษณ์ด้านทาเลที่ต งั ้
ร้า นค้า (Store Location Image) ภาพลัก ษณ์ ด้า นสิน ค้า ภาพลัก ษณ์ ด้า นราคา (Merchandising Image)
ภาพลักษณ์ดา้ นการสื่อสารทางการตลาด (Marketing communication Image) ภาพลักษณ์ดา้ นการบริการ
ลูกค้า (Customer Service Image)

การเก็บข้อมูล
ดาเนินการวิจยั โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในสถานทีอ่ าเภอตะโหมดทีไ่ ด้คดั เลือกไว้ใน
การตอบคาถามโดยก่อนที่ผู้วจิ ยั จะแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่างผู้วจิ ยั จะทาการชี้แจงให้กบั ผูต้ อบ
แบบสอบถามได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และอธิบายถึงข้อสงสัยและวิธีการตอบแบบสอบถามก่อนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดยบางส่วนได้รวบรวมจากแบบสอบถาม
จากผูบ้ ริโภคโดยตรงและแหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (Internet) จานวน 400 ชุดและนากลับมาบันทึกข้อมูล
ประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้ มูล
เกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็นของลู กค้าในแบบสอบถามทัง้ 3 ส่วน โดยใช้แบบสอบถาม มาตราส่วน
ประเมินค่าตอบ (Rating scale Question)ซึ่งจัดอยู่ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval scle)
โดยให้เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว มีขอ้ คาถามทัง้ หมด 16 ข้อ
การวิ เคราะห์ข้อมูลอออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปเกี
่
่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีก
โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ( Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)
2. วิเคราะห์ภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีกดัง้ เดิมของผู้บริโภค อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 7 ด้าน
ได้แ ก่ ด้านทาเลที่ต งั ้ ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านการสื่อ สารทางการตลาด ด้านการบริก ารลู กค้า ด้า น
บรรยากาศร้านค้า และด้านกระบวนการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีกดัง้ เดิมกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ของผูบ้ ริโภค อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงโดยใช้สถิติ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)
ซึ่งเป็ นสถิตทิ ใ่ี ช้หาความสัมพันธ์ของตัวแปรตัง้ แต่ 2 ตัวขึน้ ไป เป็ นการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างตัว

แปรอิสระ (Independent Variable) กับตัวแปรตาม (Dependent Variable) ว่ามีความสัมพันธ์กนั หรือไม่และ
ความสัมพันธ์มที ศิ ทางใด ซึง่ ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ (r) มีค่าอยู่ระหว่าง (-1) ถึง (1)
ผลการวิ จยั
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.2เพศชาย จานวน 193
คน คิดเป็ นร้อยละ 48.3
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 21-30 ปี จานวน 157 คน คิดเป็ น ร้อยละ 39.3 น้อยสุดอยู่ทอ่ี ายุ
61 ปี ขน้ึ ไป จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 220 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 55.0 น้อยสุดอยู่ทส่ี งู กว่าปริญญาตรี จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.0
อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาชีพ พนักงานบริษทั เอกชน จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.0
น้อยสุดอยู่พอ่ บ้านแม่บา้ น จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.3
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จานวน
159 คน
คิดเป็ นร้อยละ 39.7 น้อยสุดอยู่ทร่ี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาท-ขึน้ ไป จานวน 12 คน
คิดเป็ นร้อยละ 3.0
การวิ เคราะห์พฤติ กรรมในการซื้อสิ นค้าจากร้านค้าปลีก
วันเวลาทีล่ ูกค้าซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
พบว่า วันเวลาทีล่ ูกค้ามักจะซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ส่วนใหญ่ เสาร์-อาทิตย์ จานวน 168 คน
คิดเป็ นร้อยละ 42.0 รองลงมา ได้แก่ จันทร์-ศุกร์ จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.5 วันหยุดนักขัตฤกษ์
จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.5 และไม่แน่นอน จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.0
ช่วงวันทีท่ ซ่ี อ้ื สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
พบว่า ช่วงวันทีซ่ อ้ื สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ส่วนใหญ่ กลางเดือน วันที่ 11-20 จานวน 154 คน คิด
เป็ นร้อยละ 38.5 รองลงมา ได้แก่ ปลายเดือน วันที่ 21-30/31จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.3 ต้นเดือน
วันที่ 1-10 จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.8 และไม่แน่นอน จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.5
ความถีใ่ นการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
พบว่า ความถี่ในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ส่วนใหญ่ กลางเดือน 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ จานวน
121 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.3 รองลงมา ได้แก่ 4-6 ครัง้ ต่อสัปดาห์ จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.3 ทุกวัน
จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.3 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.3 2-3 ครัง้ ต่อเดือน
จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.8 1 ครัง้ ต่อเดือน จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.0 และ น้อยกว่า 1 ครัง้
ต่อเดือน จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.3
ความถีใ่ นการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม

พบว่า ช่วงเวลาทีซ่ อ้ื สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ส่วนใหญ่ ช่วงสาย 09.00-12.59 จานวน 157 คน คิด
เป็ นร้อยละ 39.3 รองลงมา ได้แก่
ช่วงบ่าย 13.00-17.59จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.0 เช้า 04.00-08.59 จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ
16.5 และ
ช่วงค่า 18.00-22.00 จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.3
ระยะเวลาทีเ่ ลือกซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
พบว่า ระยะเวลาทีเ่ ลือกซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ส่วนใหญ่ 11-15 นาที จานวน 119 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 29.8 รองลงมา ได้แก่ 6-10 นาที จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.5 16-20 นาที จานวน 99 คน
คิดเป็ นร้อยละ 24.8 มากกว่า 20 นาที จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.5 และ น้อยกว่า 5 นาที จานวน 38
คน คิดเป็ นร้อยละ 9.5
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ ต่อครัง้ ทีซ่ อ้ื สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
พบว่า ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ ที่ซ้อื สินค้าจากร้านค้ าปลีกแบบดัง้ เดิม ส่วนใหญ่ จานวน 101-150 บาท
จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.8 รองลงมา ได้แก่ จานวน มากกว่า 200 บาท จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 24.3 จานวน 151- 200 บาท จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.8 จานวน 51-100 บาท จานวน 90 คน
คิดเป็ นร้อยละ 22.5 และ จานวน ต่ากว่า 50 บาท จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.8
วิธกี ารชาระค่าสินค้าในร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
พบว่า วิธกี ารชาระค่าสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ส่วนใหญ่ ชาระเงินสด จานวน 322 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 80.5 รองลงมา ได้แก่ ชาระออนไลน์ จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.5
รูปแบบการเดินทางไปซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
พบว่า รูปแบบการเดินทางไปซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ส่วนใหญ่ เดินทางโดย รถมอเตอร์ไซด์
จานวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.8 รองลงมา ได้แก่ รถยนต์ส่วนตัว จานวน132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.0
รถจักรยาน /รถสามล้อ จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.0 รถโดยสารสาธารณะ จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 8.8 และ เดิน จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.5
สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภทน้าดื่ม
พบว่า สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภท น้าดื่ม
ส่วนใหญ่ ไม่เคยซื้อ จานวน 242 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.5 รองลงมา ได้แก่ นานๆจะซื้อสักครัง้ จานวน 123
คน คิดเป็ นร้อยละ 30.8 ซื้อบ้างบางครัง้ จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.3 ซื้อบ่อยครัง้ จานวน 7 คน คิด
เป็ นร้อยละ 1.8 และ ซือ้ เป็ นประจา จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8
วิธกี ารชาระค่าสินค้าในร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
พบว่า วิธกี ารชาระค่าสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ส่วนใหญ่ ชาระเงินสด จานวน 322 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 80.5 รองลงมา ได้แก่ ชาระออนไลน์ จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.5

รูปแบบการเดินทางไปซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
พบว่า รูปแบบการเดินทางไปซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ส่วนใหญ่ เดินทางโดย รถมอเตอร์ไซด์
จานวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.8 รองลงมา ได้แก่ รถยนต์สว่ นตัว จานวน132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.0
รถจักรยาน /รถสามล้อ จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.0 รถโดยสารสาธารณะ จานวน 35 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 8.8 และ เดิน จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.5
สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภทน้าดื่ม
พบว่า สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภท น้ าดื่ม
ส่วนใหญ่ ไม่เคยซือ้ จานวน 242 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.5 รองลงมา ได้แก่ นานๆจะซือ้ สักครัง้ จานวน 123
คน คิดเป็ นร้อยละ 30.8 ซือ้ บ้างบางครัง้ จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.3 ซือ้ บ่อยครัง้ จานวน 7 คน คิด
เป็ นร้อยละ 1.8 และ ซือ้ เป็ นประจา จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8
สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภทน้าแข็ง
สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภท น้าแข็ง ส่วนใหญ่ นานๆจะซือ้ สักครัง้ จานวน 225
คน คิดเป็ นร้อยละ 56.3 รองลงมา ได้แก่ ไม่เคยซือ้ จานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.5 ซือ้ บ้างบางครัง้
จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.0 ซือ้ บ่อยครัง้ จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.3 และซือ้ เป็ นประจา จานวน
8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0
สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภทเครื่องดื่มทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์ เช่น นม น้ าผลไม้
น้าอัดลม
พบว่า สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภท เครื่องดื่มทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์ เช่น นม น้า
ผลไม้ น้าอัดลม ส่วนใหญ่ นานๆจะซือ้ สักครัง้ จานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ44.0 รองลงมา ได้แก่ ไม่เคย
ซือ้ จานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5 ซือ้ บ้างบางครัง้ จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.5 และ ซือ้ เป็ น
ประจา กับ ซือ้ บ่อยครัง้ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.5 เท่ากัน
สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภทเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ ไวน์
สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภท เครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ ไวน์
ส่วนใหญ่นานๆจะซือ้ สักครัง้ จานวน179คน คิดเป็ นร้อยละ 44.8 รองลงมา ได้แก่ ไม่เคยซือ้ จานวน 130 คน
คิดเป็ นร้อยละ 32.5 ซือ้ บ้างบางครัง้ จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ13.0 ซือ้ เป็ นประจา จานวน 27 คน คิด
เป็ นร้อยละ 6.8 และซือ้ บ่อยครัง้ จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.0
สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิมประเภทบุหรี่
พบว่า สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภท บุหรี่ ส่วนใหญ่ นานๆจะซือ้ สักครัง้ จานวน
167 คน คิดเป็ นร้อยละ41.8 รองลงมา ได้แก่ ไม่เคยซือ้ จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ27.5 ซือ้ เป็ นประจา

จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.5 ซือ้ บ้างบางครัง้ จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.8 และซือ้ บ่อยครัง้
จานวน22คนคิดเป็ นร้อยละ5.5
สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิมประเภทขนมซองขนมขบเขีย้ ว
พบว่า สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภท ขนมซอง ขนมขบเขีย้ ว ส่วนใหญ่
ไม่เคยซือ้ จานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ43.0 รองลงมา ได้แก่ นานๆจะซือ้ สักครัง้ จานวน 166 คน คิดเป็ น
ร้อยละ41.5ซือ้ บ้างบางครัง้ จานวน42คนคิดเป็ นร้อยละ10.5ซือ้ บ่อยครัง้ จานวน12คน
คิดเป็ นร้อยละ3.0และซือ้ เป็ นประจาจานวน8คนคิดเป็ นร้อยละ2.0
สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิมประเภทอาหารสดเช่นผักผลไม้เนื้อสัตว์
พบว่า สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภท อาหารสด เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์
ส่วนใหญ่นานๆจะซือ้ สักครัง้ จานวน178คนคิดเป็ นร้อยละ44.5รองลงมาได้แก่ไม่เคยซือ้ จานวน 162 คน คิด
เป็ นร้อยละ40.5ซือ้ บ้างบางครัง้ จานวน40คนคิดเป็ นร้อยละ10.0ซือ้ บ่อยครัง้
จานวน13คนคิดเป็ นร้อยละ3.3และซือ้ เป็ นประจาจานวน7คนคิดเป็ นร้อยละ1.8
สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิมประเภทอาหารกึง่ สาเร็จรูปเช่นมาม่าโจ๊กคัพ
พบว่า สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภท อาหารกึง่ สาเร็จรูป เช่น มาม่า โจ๊กคัพ ส่วน
ใหญ่ ไม่เคยซือ้ จานวน178 คน คิดเป็ นร้อยละ44.5 รองลงมา ได้แก่ นานๆจะซือ้ สักครัง้ จานวน 165คน คิด
เป็ นร้อยละ41.3ซือ้ บ้างบางครัง้ จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ10.0 ซือ้ บ่อยครัง้ จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ
2.3และซือ้ เป็ นประจาจานวน5คนคิดเป็ นร้อยละ1.3
สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภทอาหารสาเร็จรูปพร้อมรับประทาน เช่น ข้าวกล่อง
พบว่า สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภท อาหารสาเร็จรูปพร้อมรับประทาน เช่น ข้าว
กล่อง ส่วนใหญ่ นานๆจะซื้อสักครัง้ จานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ43.8 รองลงมา ได้แก่ ไม่เคยซือ้ จานวน
162 คน คิดเป็ นร้อยละ40.5 ซือ้ บ้างบางครัง้ จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ9.3 ซือ้ บ่อยครัง้ จานวน 18คน
คิดเป็ นร้อยละ4.5และซือ้ เป็ นประจาจานวน8คนคิดเป็ นร้อยละ2.0
สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิมประเภทเครื่องปรุงรสเช่นซีอว้ิ ขาวผงปรุงรส
พบว่า สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภท เครื่องปรุงรส เช่น ซีอว้ิ ขาว ผงปรุงรส ส่วน
ใหญ่ นานๆจะซือ้ สักครัง้ กับ ไม่เคยซือ้ เท่ากัน จานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ42.0 รองลงมา ได้แก่ ซือ้ บ้าง
บางครัง้ จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ11.3 ซือ้ บ่อยครัง้ จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8 และซือ้ เป็ นประจา
จานวน8คนคิดเป็ นร้อยละ2.0
สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิมประเภทอาหารกึง่ สาเร็จรูปเช่นมาม่าโจ๊กคัพ

พบว่า สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภท อาหารกึง่ สาเร็จรูป เช่น มาม่า โจ๊กคัพ
ส่วนใหญ่ไม่เคยซือ้ จานวน178คน คิดเป็ นร้อยละ44.5 รองลงมา ได้แก่ นานๆจะซือ้ สักครัง้ จานวน 165คน คิด
เป็ นร้อยละ41.3ซือ้ บ้างบางครัง้ จานวน43คนคิดเป็ นร้อยละ10.0ซือ้ บ่อยครัง้ จานวน9คนคิดเป็ นร้อยละ2.3และ
ซือ้ เป็ นประจาจานวน5คนคิดเป็ นร้อยละ1.3
สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภทอาหารสาเร็จรูปพร้อมรับประทาน เช่น ข้าวกล่อง
พบว่า สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภท อาหารสาเร็จรูปพร้อมรับประทาน เช่น ข้าว
กล่อง ส่วนใหญ่ นานๆจะซื้อสักครัง้ จานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ43.8 รองลงมา ได้แก่ ไม่เคยซือ้ จานวน
162 คน คิดเป็ นร้อยละ40.5 ซือ้ บ้างบางครัง้ จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ9.3 ซือ้ บ่อยครัง้ จานวน 18คน
คิดเป็ นร้อยละ 4.5และซือ้ เป็ นประจา จานวน 8คน คิดเป็ นร้อยละ2.0
สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภทเครื่องปรุงรส เช่น ซีอว้ิ ขาว ผงปรุงรส
พบว่า สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภท เครื่องปรุงรส เช่น ซีอว้ิ ขาว ผงปรุงรส
ส่วนใหญ่ นานๆจะซือ้ สักครัง้ กับ ไม่เคยซือ้ เท่ากัน จานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ42.0 รองลงมา ได้แก่ ซือ้
บ้างบางครัง้ จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ11.3 ซือ้ บ่อยครัง้ จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8 และซือ้ เป็ น
ประจา จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0
สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภทของใช้จาเป็ นในครัวเรือน เช่น สบู่ ยาสระผม
ผงซักฟอก
พบว่า สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภท ของใช้จาเป็ นในครัวเรือน เช่น สบู่ ยาสระ
ผม ผงสระฟอก ส่วนใหญ่ นานๆจะซือ้ สักครัง้ จานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ44.0 รองลงมา ได้แก่ ไม่เคย
ซือ้ จานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.3 ซือ้ บ้างบางครัง้ จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ10.5 ซือ้ บ่อยครัง้
จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.3 และซือ้ เป็ นประจา จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภทของใช้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ถ่าน(ไม้) ถ่านไฟฉาย
ไม้กวาด
พบว่า สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภท ของใช้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ถ่าน(ไม้)
ถ่านไฟฉาย ไม้กวาด ส่วนใหญ่ นานๆจะซือ้ สักครัง้ จานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ39.8 รองลงมา
ได้แก่ ไม่เคยซือ้ จานวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.5 ซื้อบ้างบางครัง้ จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ13.5
ซือ้ เป็ นประจา จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.3 และซื้อบ่อยครัง้ จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.0
สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภทบัตรเติมเงิน
พบว่า สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภท บัตรเติมเงิน ส่วนใหญ่ นานๆจะซือ้ สักครัง้
จานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ41.0 รองลงมา ได้แก่ ไม่เคยซือ้ จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.0

ซือ้ เป็ นประจา จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ14.5 ซือ้ บ้างบางครัง้ จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.5 และ
ซือ้ บ่อยครัง้ จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.0
สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภทข้าวสาร
พบว่า สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภท ข้าวสาร ส่วนใหญ่ นานๆจะซือ้ สักครัง้
จานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.5 รองลงมา ได้แก่ ไม่เคยซือ้ จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.0
ซือ้ บ้างบางครัง้ จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ10.5 และซือ้ บ่อยครัง้ กับซือ้ เป็ นประจา เท่ากัน
จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0
สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภทอาหารสัตว์เลีย้ ง
สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภท อาหารสัตว์เลีย้ ง ส่วนใหญ่ นานๆจะซือ้ สักครัง้
จานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ46.3 รองลงมา ได้แก่ ไม่เคยซือ้ จานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.3 ซือ้
บ้างบางครัง้ จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ11.3 ซือ้ บ่อยครัง้
จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.0 และซือ้ เป็ นประจา จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.3
สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภทยาสามัญประจาบ้าน เช่น ยาธาตุ ยาพาราแก้ปวด
พบว่า สินค้าทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดัง้ เดิม ประเภท ยาสามัญประจาบ้าน เช่น ยาธาตุ ยาพารา
แก้ปวด ส่วนใหญ่ ไม่เคยซือ้ จานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ42.0รองลงมา ได้แก่ นานๆจะซือ้ สักครัง้
จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.0 ซือ้ บ้างบางครัง้ จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ11.3
ซือ้ บ่อยครัง้ จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.8 และซือ้ เป็ นประจา จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0
เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิม เนื่องจาก สะดวก/ใกล้บา้ น ใกล้ทท่ี างาน
เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิม เนื่องจาก สะดวก/ใกล้บา้ น ใกล้ทท่ี างาน ส่วน
ใหญ่ ไม่เห็นด้วย จานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.3 รองลงมา ได้แก่ เฉยๆ จานวน 152 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 38.0 เห็นด้วย จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ8.0 และเห็นด้วยอย่างยิง่
กับ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ เท่ากัน จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8
เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิม เนื่องจาก มีสนิ ค้าให้เลือกหลากหลาย
พบว่า เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิม เนื่องจาก มีสนิ ค้าให้เลือกหลากหลาย
ส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วย จานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.0 รองลงมา ได้แก่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ จานวน
148 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.0 เฉยๆ จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ11.3 เห็นด้วยอย่างยิง่ จานวน 4 คน คิด
เป็ นร้อยละ 1.0 และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8
เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิม เนื่องจาก มีราคาถูกกว่าทีอ่ ่นื

พบว่า เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิม เนื่องจาก มีราคาถูกกว่าทีอ่ ่นื ส่วนใหญ่
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ จานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ48.8 รองลงมา ได้แก่ ไม่เห็นด้วย จานวน 147 คน คิด
เป็ นร้อยละ 36.8 เฉยๆ จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ11.0 เห็นด้วย จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.5 และ
เห็นด้วยอย่างยิง่ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิม เนื่องจาก มีการจัดโปรโมชันลด
่ แลกแจก แถม
ประจา
พบว่า เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิม เนื่องจาก มีการจัดโปรโมชันลด
่ แลก
แจก แถมประจา ส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ จานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ45.0 รองลงมา ได้แก่ ไม่เห็น
ด้วย จานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.5 เฉยๆ จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ8.5 เห็นด้วยอย่างยิง่ จานวน
13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.3 และเห็นด้วย จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8
เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิม เนื่องจาก มีการบริการทีด่ ี มีความเป็ นกันเอง
พบว่า เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิม เนื่องจาก มีการบริการทีด่ ี มีความเป็ น
กันเอง ส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ จานวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.8 รองลงมา ได้แก่ ไม่เห็นด้วย
จานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.0 เฉยๆ จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ8.5 เห็นด้วย จานวน 9 คน
คิดเป็ นร้อยละ 2.3 และเห็นด้วยอย่างยิง่ จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5
เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิม เนื่องจาก มีบรรยากาศร้านชวนให้เข้าไปเลือก
สินค้า
พบว่า เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิม เนื่องจาก มีบรรยากาศร้านชวนให้เข้าไป
เลือกสินค้า ส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วย จานวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ44.5 รองลงมา ได้แก่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
จานวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.3 เฉยๆ จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ10.8 เห็นด้วย จานวน 9 คน
คิดเป็ นร้อยละ 2.3 และเห็นด้วยอย่างยิง่ จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.3
เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิม เนื่องจาก มีสนิ ค้าทีต่ อ้ งการ
พบว่า เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิม เนื่องจาก มีสนิ ค้าทีต่ อ้ งการ ส่วนใหญ่
ไม่เห็นด้วย จานวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ45.8 รองลงมา ได้แก่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ จานวน 174 คน
คิดเป็ นร้อยละ 43.5 เฉยๆ จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ8.5 เห็นด้วย จานวน 6 คน
คิดเป็ นร้อยละ 1.5 และเห็นด้วยอย่างยิง่ จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8

เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิม เนื่องจาก มีความคุน้ เคยกับร้านค้า ,เจ้าของร้าน
พบว่า เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิม เนื่องจาก มีความคุน้ เคยกับร้านค้า ,
เจ้าของร้าน ส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ จานวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ45.3 รองลงมา ได้แก่ ไม่เห็นด้วย
จานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.0 เฉยๆ จานวน 37 คนคิดเป็ นร้อยละ9.3 เห็นด้วย จานวน 4 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1.0 และเห็นด้วยอย่างยิง่ จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5
การวิ เคราะห์ภาพลักษณ์ ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิ ม
ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิมในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
( x̅= 4.22) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าด้านทาเลทีต่ งั ้ มีค่าเฉลีย่ สูงสุด โดยอยู่ในระดับดีมาก (x̅= 4.29)
รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริการลูกค้า ( x̅= 4.25) ด้านบรรยากาศร้านค้า ( x̅= 4.24) ด้านราคา ( x̅= 4.22)
ด้านกระบวนการ(x̅=4.21)ด้านสินค้า(x̅=4.20)และด้านการสือ่ สารทางการตลาด(x̅=4.15)
ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิมด้านทาเลทีต่ งั ้
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ด้านทาเลทีต่ งั ้ อยู่ในระดับดีมาก
( x̅= 4.29) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมีอยู่ทวไปครอบคลุ
ั่
มทุกพืน้ ที่” มีค่าเฉลีย่
สูงสุด โดยอยู่ในระดับดีมาก ( x̅= 4.39) รองลงมา ได้แก่ “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมสามารถเปิ ดทีใ่ ดก็ได้ เช่น
ตัง้ วางขายสินค้าหน้าบ้าน” ( x̅= 4.29) “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมักตัง้ อยู่ในแหล่งชุมชน สะดวกในการเข้าถึง”
(x̅=4.27)และ“ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมีอยู่เป็ นจานวนมากและใกล้ทพ่ี กั อาศัย/ทีท่ างานของท่าน”
(x̅=4.21)
การวิ เคราะห์ภาพลักษณ์ ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิ ม
ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
พบว่ากลุ่มตัวอย่ามีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิมในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
( x̅= 4.22) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าด้านทาเลทีต่ งั ้ มีค่าเฉลีย่ สูงสุด โดยอยู่ในระดับดีมาก ( x̅= 4.29)
รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริการลูกค้า ( x̅= 4.25) ด้านบรรยากาศร้านค้า ( x̅= 4.24) ด้านราคา ( x̅= 4.22)
ด้านกระบวนการ(x̅=4.21)ด้านสินค้า(x̅=4.20)และด้านการสือ่ สารทางการตลาด(x̅=4.15)
ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิมด้านทาเลทีต่ งั ้
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ด้านทาเลทีต่ งั ้ อยู่ในระดับดีมาก

( x̅= 4.29) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมีอยู่ทวไปครอบคลุ
ั่
มทุกพืน้ ที่” มีค่าเฉลีย่
สูงสุด โดยอยู่ในระดับดีมาก ( x̅= 4.39) รองลงมา ได้แก่ “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมสามารถเปิ ดทีใ่ ดก็ได้ เช่น
ตัง้ วางขายสินค้าหน้าบ้าน” ( x̅= 4.29) “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมักตัง้ อยู่ในแหล่งชุมชน สะดวกในการเข้าถึง”
(x̅=4.27)และ“ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมีอยู่เป็ นจานวนมากและใกล้ทพ่ี กั อาศัย/ทีท่ างานของท่าน”
(x̅=4.21)
ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิมด้านทาเลทีต่ งั ้
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ด้านด้านสินค้า อยู่ในระดับดี ( x̅=
4.20) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า “สินค้าในร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม มีความทันสมัยไม่ตกรุ่น” มีค่าเฉลีย่
สูงสุด โดยอยู่ในระดับดีมาก ( x̅= 4.30) รองลงมา ได้แก่ “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม มีสนิ ค้าทีไ่ ม่สามารถหาซือ้
ได้จากร้านค้าปลีกรายใหญ่ เช่น ถ่าน (ไม้) สินค้าแบ่งขาย” ( x̅= 4.24) “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมีสนิ ค้าให้
เลือกหลากหลายเช่นยีห่ อ้ ขนาดสีกลิน่ ”
( x̅= 4.23) “สินค้าในร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมีคุณภาพดี ใหม่ ไม่เก่าเก็บ” ( x̅= 4.15) และ “ท่านพบว่าใน
ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมีสนิ ค้าตรงตามความต้องการของท่าน”(x̅=4.10)
ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิมด้านราคา
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ด้านด้านราคา อยู่ในระดับดีมาก
( x̅= 4.22) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า “สินค้าในร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม มีราคาถูกมากกว่าร้านค้าใน
ลักษณะอื่น” มีค่าเฉลีย่ สูงสุด โดยอยู่ในระดับดีมาก ( x̅= 4.26) รองลงมา ได้แก่ “ราคาสินค้าในร้านค้าแบบ
ดัง้ เดิม มีการกาหนดราคาตามมาตรฐาน” ( x̅= 4.21) และ “มีการติดป้ ายแสดงราคาของสินค้าในร้านค้าปลีก
แบบดัง้ เดิม(x̅=4.20)
ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิมด้านการสือ่ สารทางการตลาด
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ด้านด้านการสือ่ สารทางการตลาด
อยู่ในระดับดี ( x̅= 4.20) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมักจะมีโฆษณาสินค้าใหม่ตดิ
ไว้ทร่ี า้ น” มีค่าเฉลีย่ สูงสุด โดยอยู่ในระดับดีมาก ( x̅= 4.21) รองลงมา ได้แก่ “พนักงานขายในร้านค้าปลีก
แบบดัง้ เดิมมักจะบอกกล่าวถึงสินค้าใหม่เพิง่ มีในร้าน” ( x̅= 4.16) และ “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมักจะมีการ
จัดโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม” กับ “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมจะทาหน้าทีใ่ นการบริการเมื่อมีการส่งเสริมการ
ขายจากตัวผลิตภัณฑ์เช่นกล่องรับชิน้ ส่วนชิงโชค”เท่ากัน(x̅=4.13)

ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิมด้านการบริการลูกค้า
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ด้านการบริการลูกค้า อยู่ในระดับดี
มาก ( x̅= 4.25) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า “พนักงานขายในร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม มีความกระตือรือร้น
ใส่ใจในการบริการ” มีค่าเฉลีย่ สูงสุด โดยอยู่ในระดับดีมาก ( x̅= 4.29) รองลงมา ได้แก่ “พนักงานขายใน
ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมสามารถแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี” กับ “พนักงานขายในร้านค้าปลีกแบบ
ดัง้ เดิม มีความเป็ นกันเองกับลูกค้า มีความยืดหยุ่น” เท่ากัน ( x̅= 4.28) “พนักงานขายในร้านค้าปลีกแบบ
ดัง้ เดิม มีความสุภาพพูดจามีมารยาท” ( x̅= 4.25) และ “พนักงานขายในร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมีความรูใ้ น
ตัวสินค้าสามารถตอบคาถามและแนะนาลูกค้าได้”(x̅=4.17)
เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิม เนื่องจาก มีการจัดโปรโมชันลด
่ แลกแจก แถม
ประจา
พบว่า เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิม เนื่องจาก มีการจัดโปรโมชันลด
่ แลกแจก
แถมประจา ส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ จานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ45.0 รองลงมา ได้แก่ ไม่เห็นด้วย
จานวน162คนคิดเป็ นร้อยละ40.5เฉยๆจานวน34คนคิดเป็ นร้อยละ8.5เห็นด้วยอย่างยิง่ จานวน 13 คน
คิดเป็ นร้อยละ3.3และเห็นด้วยจานวน11คนคิดเป็ นร้อยละ2.8
เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิม เนื่องจาก มีการบริการทีด่ ี มีความเป็ นกันเอง
พบว่า เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิม เนื่องจาก มีการบริการทีด่ ี มีความเป็ น
กันเอง ส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ จานวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.8 รองลงมา ได้แก่ ไม่เห็นด้วย
จานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.0 เฉยๆ จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ8.5 เห็นด้วย จานวน 9 คน คิดเป็ น
ร้อยละ2.3และเห็นด้วยอย่างยิง่ จานวน2คนคิดเป็ นร้อยละ0.5
เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิมเนื่องจากมีบรรยากาศร้านชวนให้เข้าไปเลือก
สินค้า
พบว่า เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิม เนื่องจาก มีบรรยากาศร้านชวนให้เข้าไป
เลือกสินค้าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยจานวน178คน คิดเป็ นร้อยละ44.5 รองลงมา ได้แก่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
จานวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.3 เฉยๆ จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ10.8 เห็นด้วย จานวน 9 คน คิด
เป็ นร้อยละ2.3และเห็นด้วยอย่างยิง่ จานวน5คนคิดเป็ นร้อยละ1.3
เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิมเนื่องจากมีสนิ ค้าทีต่ อ้ งการ
พบว่า เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิม เนื่องจาก มีสนิ ค้าทีต่ อ้ งการ ส่วนใหญ่ ไม่
เห็นด้วย จานวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ45.8 รองลงมา ได้แก่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ จานวน 174 คน คิดเป็ น

ร้อยละ43.5เฉยๆจานวน34คนคิดเป็ นร้อยละ8.5เห็นด้วยจานวน6คน คิดเป็ นร้อยละ1.5และเห็นด้วยอย่างยิง่
จานวน3คนคิดเป็ นร้อยละ0.8
เหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิม เนื่องจาก มีความคุน้ เคยกับร้านค้า,เจ้าของร้าน
พบว่าเหตุผลในการซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบตัง้ เดิมเนื่องจากมีความคุน้ เคยกับร้านค้า ,เจ้าของ
ร้าน ส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ จานวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ45.3 รองลงมา ได้แก่ ไม่เห็นด้วย จานวน
176คนคิดเป็ นร้อยละ44.0เฉยๆจานวน37คน
คิดเป็ นร้อยละ9.3เห็นด้วยจานวน4คนคิดเป็ นร้อยละ1.0และเห็นด้วยอย่างยิง่ จานวน2คน คิดเป็ นร้อยละ0.5
การวิ เคราะห์ภาพลักษณ์ ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิ ม
ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิมในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
( x̅= 4.22) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าด้านทาเลทีต่ งั ้ มีค่าเฉลีย่ สูงสุด โดยอยู่ในระดับดีมาก ( x̅= 4.29)
รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริการลูกค้า ( x̅= 4.25) ด้านบรรยากาศร้านค้า ( x̅= 4.24) ด้านราคา ( x̅= 4.22)
ด้านกระบวนการ( x̅= 4.21) ด้านสินค้า ( x̅= 4.20) และด้านการสือ่ สารทางการตลาด ( x̅= 4.15)
ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิมด้านทาเลทีต่ งั ้
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ด้านทาเลทีต่ งั ้ อยู่ในระดับดีมาก (
x̅= 4.29) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมีอยู่ทวไปครอบคลุ
ั่
มทุกพื้นที”่ มีค่าเฉลีย่
สูงสุด โดยอยู่ในระดับดีมาก ( x̅= 4.39) รองลงมา ได้แก่ “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมสามารถเปิ ดทีใ่ ดก็ได้ เช่น
ตัง้ วางขายสินค้าหน้าบ้าน” ( x̅= 4.29) “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมักตัง้ อยู่ในแหล่งชุมชน สะดวกในการเข้าถึง”
( x̅= 4.27)และ“ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมีอยู่เป็ นจานวนมากและใกล้ทพ่ี กั อาศัย/ทีท่ างานของท่าน” (x̅= 4.21)
ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิมด้านทาเลทีต่ งั ้
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ด้านด้านสินค้า อยู่ในระดับดี ( x̅=
4.20) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า “สินค้าในร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม มีความทันสมัยไม่ตกรุ่น” มีค่าเฉลีย่
สูงสุด โดยอยู่ในระดับดีมาก ( x̅= 4.30) รองลงมา ได้แก่ “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม มีสนิ ค้าทีไ่ ม่สามารถหาซือ้
ได้จากร้านค้าปลีกรายใหญ่ เช่น ถ่าน (ไม้) สินค้าแบ่งขาย” ( x̅= 4.24) “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมีสนิ ค้าให้
เลือกหลากหลายเช่นยีห่ อ้ ขนาดสีกลิน่ ”
( x̅= 4.23) “สินค้าในร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมีคุณภาพดี ใหม่ ไม่เก่าเก็บ” ( x̅= 4.15) และ “ท่านพบว่าใน
ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมีสนิ ค้าตรงตามความต้องการของท่าน”(x̅=4.10)

ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิมด้านราคา
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ด้านด้านราคา อยู่ในระดับดีมาก
(x̅=4.22)เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า “สินค้าในร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม มีราคาถูกมากกว่าร้านค้าในลักษณะ
อื่น”มีค่าเฉลีย่ สูงสุดโดยอยู่ในระดับดีมาก(x̅=4.26)รองลงมาได้แก่“ราคาสินค้าในร้านค้าแบบดัง้ เดิมมีการ
กาหนดราคาตามมาตรฐาน”(x̅=4.21)และ“มีการติดป้ ายแสดงราคาของสินค้าในร้านค้าปลีกแบดัง้ เดิม”
(x̅= 4.20)
ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิมด้านการสือ่ สารทางการตลาด
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ด้านด้านการสือ่ สารทางการตลาด
อยู่ในระดับดี ( x̅= 4.20) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมักจะมีโฆษณาสินค้าใหม่ตดิ
ไว้ทร่ี า้ น” มีค่าเฉลีย่ สูงสุด โดยอยู่ในระดับดีมาก ( x̅= 4.21) รองลงมา ได้แก่ “พนักงานขายในร้านค้าปลีก
แบบดัง้ เดิมมักจะบอกกล่าวถึงสินค้าใหม่เพิง่ มีในร้าน” ( x̅= 4.16) และ “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมักจะมีการ
จัดโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม” กับ “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมจะทาหน้าทีใ่ นการบริการเมื่อมีการส่งเสริมการ
ขายจากตัวผลิตภัณฑ์เช่นกล่องรับชิน้ ส่วนชิงโชค”เท่ากัน(x̅=4.13)
ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิมด้านการบริการลูกค้า
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ด้านการบริการลูกค้า อยู่ในระดับดี
มาก ( x̅= 4.25) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า “พนักงานขายในร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม มีความกระตือรือร้น
ใส่ใจในการบริการ” มีค่าเฉลีย่ สูงสุด โดยอยู่ในระดับดีมาก ( x̅= 4.29) รองลงมา ได้แก่ “พนักงานขายใน
ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมสามารถแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี” กับ “พนักงานขายในร้านค้าปลีกแบบ
ดัง้ เดิม มีความเป็ นกันเองกับลูกค้า มีความยืดหยุ่น” เท่ากัน ( x̅= 4.28) “พนักงานขายในร้านค้าปลีกแบบ
ดัง้ เดิม มีความสุภาพพูดจามีมารยาท” ( x̅= 4.25) และ “พนักงานขายในร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมีความรูใ้ น
ตัวสินค้าสามารถตอบคาถามและแนะนาลูกค้าได้”(x̅=4.17)
ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิมด้านบรรยากาศร้านค้า
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ด้านบรรยากาศร้านค้า อยู่ในระดับ
ดีมาก ( x̅= 4.24) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า “ภายในร้านค้าปลีกแบบบดัง้ เดิมมีอากาศเย็นสบาย ถ่ายเท
ได้ด”ี มีค่าเฉลีย่ สูงสุด โดยอยู่ในระดับดีมาก ( x̅= 4.31) รองลงมา ได้แก่ “ร้านค้าปลีกดัง้ เดิม มีความสะอาด
เรียบร้อย ไม่มกี ลิน่ ไม่พง่ึ ประสงค์” กับ “ทางเดินภายในร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม มีความกว้างพอ ไม่คบั แคบ
ไม่อดึ อีด” เท่ากัน ( x̅= 4.27) “แสงสว่างในร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม มีความสว่างอย่างเพียงพอ ไม่มดื ทึบ” (
x̅= 4.24) “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมีบรรยากาศทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์” ( x̅= 4.23) และ “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
มีการจัดวางผังของชัน้ วางทีเ่ ป็ นระเบียบ ทาให้เดินเลือกซือ้ สินค้าได้สะดวก” กับ “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมี

การจัดสินค้าเป็ นหมวดหมู่ทาให้หาสินค้าทีต่ อ้ งการได้งา่ ย”เท่ากัน(x̅=4.21)
ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิมด้านกระบวนการ
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับดี
มาก ( x̅= 4.21) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า “ท่านรูส้ กึ ปลอดภัยในขณะทีซ่ อ้ื สินค้าในร้านค้าปลีกแบบ
ดัง้ เดิม” กับ “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม มีการให้บริการเรียงลาดับก่อนหลัง” มีค่าเฉลีย่ สูงสุด เท่ากัน โดยอยู่ใน
ระดับดีมาก ( x̅= 4.23) รองลงมา ได้แก่ “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในร้านได้อย่าง
เหมาะสม” กับ “ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม มีการให้บริการเรียงลาดับก่อนหลัง” เท่ากัน ( x̅= 4.23) และ “ร้านค้า
ปลีกแบบดัง้ เดิมมีการบริการอย่างรวดเร็ว” ( x̅= 4.15)
การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติ กรรมการซื้อสิ นค้าของผู้บริ โภคกับภาพลักษณ์ ร้านค้าปลีก
แบบดัง้ เดิ ม
พฤติกรรมการซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภค ได้แก่ ความถีใ่ นการซือ้ สินค้า ช่วงเวลาในการซือ้ สินค้า มีความสัมพันธ์
ในทิศทางลบกับ ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม โดยภาพรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01โดย
มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ -.164และ-.132 ตามลาดับ ส่วน ระยะเวลาในการซือ้ สินค้าแต่ละครัง้ ค่าใช้จ่าย
ในการซือ้ สินค้าแต่ละครัง้ และ วิธกี ารชาระค่าสินค้า มีความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
โดยภาพรวมอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
โดยความถีใ่ นการซือ้ สินค้า เป็ นด้านทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม โดยภาพรวม
สูงกว่าด้านอื่น ซึง่ มีความสัมพันธ์กนั ต่า (r =.-164**)

อภิ ปรายผลการวิ จยั .
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคกับภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
สรุปผลการวิจยั ได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคกับภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกแบบ
ดัง้ เดิม พบว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภค มีความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม อย่าง
มีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ นัฐภัส สรญ์ วงษ์มหิง ษ์ (2560) ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการค้าปลีกสมัยใหม่ กับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคของผูใ้ ช้บริการร้านสะดวกซื้อ
ในอาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่วนประสมการค้าปลีกทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคของผูใ้ ช้บริการร้านสะดวกซื้อ ในอาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี คือ ประเภทสินค้าที่
ซื้อ ปริมาณการซื้อ ผูม้ อี ทิ ธิพล ในการซื้อ และความถี่ในการซื้ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุคนธ์ รัตนกาล (2555) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่มี
ต่อการใช้บริการร้านเซเว่น -อีเลฟเว่น ในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาด ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจ าหน่ า ยและด้า นการส่ง เสริม การตลาด มี

ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริการร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ อีกทัง้ ยัง สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ลออทิพย์ เกิดน้อย (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
จากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมี
อายุ 26-35 ปี การศึก ษาอนุ ปริญ ญา/ประกาศนียบัตรชัน้ สูง มีอ าชีพเกษตรกร มีรายได้ต่อ เดือน 5,00115,000 บาท สถานภาพโสด ไม่มยี านพาหนะส่วนตัว ครอบครัวมีจานวน 2-3 คน จากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่าผู้บริโภคมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมผู้บริโภคที่มา ใช้บริการร้านค้าปลีก
แบบดัง้ เดิมแตกต่างกันและปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาด 7P’s มี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ในร้านค้าแบบดัง้ เดิมในเขต อ.เมือง
จ.เชียงราย นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กิตติกร โกวิทอิสริยะ (2556) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและปั จจัยที่มผี ลต่อ การตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการจากร้านสะดวกซือ้ ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
1) ปั จจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการ และปั จจัยที่มี ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการทีร่ า้ นสะดวกซื้อของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 2) เปรียบเทียบปั จจัยทีม่ ผี ล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการจากร้านสะดวกซื้อ จาแนก ตามปั จจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคในการซือ้ สินค้าและบริการ 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคใน
การซื้อสินค้าและบริการที่ร้านสะดวกซื้อกลุ่ มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อในเขต
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า เพศ มี ความสัมพันธ์กบั ช่วงเวลาทีใ่ ช้บริการ อายุ มี
ความสัมพันธ์กบั ความถีใ่ นการซือ้ สินค้าและใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการ สินค้าต่อครัง้ ผูม้ สี ว่ นในการตัด สินใจ
ซื้อสินค้า และสถานที่ซ้ือสินค้า สถานภาพสมรส และอาชีพ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ เชาวลิต บุครอง
และนัทธหทัยอือนอก (2558) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหวางปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลตอ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคร้านค้าปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวดชลบรี ผลการศึกษา
พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมผู้บริโภคร้านค้า
ปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวดชลบุรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
(1) ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ด้านทาเลทีต่ งั ้ โดยผูป้ ระกอบการควรเลือกทาเลซึ่งตัง้ อยู่ใน
แหล่งชุมชน สะดวกในการเข้าถึง ซึ่งในการดาเนินธุรกิจค้าปลีก ทาเลที่ตงั ้ ถือเป็ นปั จจัยการตลาดที่สาคัญ
มากที่สุด โดย คานึงถึงความหนาแน่ นของประชากรใน ชุมชนนัน้ อานาจการซื้อ การแข่งขันของกิจการ
ประเภทเดียวกัน อุปกรณ์อานวยความสะดวกเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมสูงสุดและเสียค่าใช้จ่ายต่าสุด
(2) ภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ด้านสินค้า ผู้ประกอบการควร มีสนิ ค้าให้เลือกหลากหลาย
ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีสนิ ค้าที่ไม่สามารถหาซื้อได้จากร้านค้าปลีกรายใหญ่ เช่น ถ่าน (ไม้)
สินค้าแบ่งขาย มีค วามทันสมัยไม่ต กรุ่ น และมีคุ ณภาพดี ใหม่ ไม่เ ก่าเก็บ และสาคัญ ประการหนึ่ ง ของ

ผูป้ ระกอบการค้าปลีก คือ การมีสนิ ค้าไว้พร้อมขาย ถ้าเมื่อใดทีล่ ูกค้าเข้ามา ซือ้ สินค้า แต่รา้ นค้าปลีกนัน้ ไม่มี
สินค้าพร้อมจาหน่าย จะส่งผลให้สญ
ู เสียยอดขาย และสูญเสียลูกค้าได้ ในทางตรงข้าม หากร้านค้าปลีกมีการ
สังสิ
่ นค้ามามากเกินไป จะส่งผลให้ธุรกิจมีต้นทุนจมในสินค้า และอาจส่งผลให้ เกิดความเสียหายจากการที่
สินค้าเสื่อมสภาพ หรือหมดอายุ ดังนัน้ การบริหารจัดการสินค้าสาหรับร้านค้าปลีก จะต้องมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับปริมาณการขาย หรือปริมาณความต้องการของลูกค้านันเอง
่
(3) ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ด้านราคา มีราคาถูกมากกว่าร้านค้าในลักษณะอื่น มีการติด
ป้ ายแสดงราคาของสินค้า ถือเป็ นปั จจัยการตลาดที่ผู้ประกอบการ สามารถเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน และ
ควบคุมได้ง่ายทีส่ ุดแต่ขณะเดียวกันราคาถือว่าเป็ นเรื่องละเอียดอ่อนทีส่ ุดในการตลาดเช่นกัน เพราะกลยุทธ์
ด้านราคาเป็ นหัวใจสาคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ใช้ นโยบายความคุม้ ค่า ด้านราคา
(4) ภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ด้านการสื่อสารทางการตลาด ผู้ประกอบการ ควรมีการ
โฆษณาสินค้าใหม่ตดิ ไว้ทร่ี า้ น มีการจัดโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม บอกกล่าวถึงสินค้าใหม่ทเ่ี พิง่ มีในร้าน
เพราะมีส่วนในการกระตุ้นลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกเพิม่ ขึ้น ส่งผลให้เกิดยอดขาย หรือรายได้
จากการขายสินค้าของร้านค้า
(5) ภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ด้านการบริการลูกค้า ผูป้ ระกอบการควรมีความกระตือรือร้น
ใส่ใ จในการบริก าร ความรู้ใ นตัว สินค้า สามารถตอบค าถามและแนะนาลู กค้าได้ มีค วามสุ ภาพพูด จามี
มารยาท ซึ่งความจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีพนักงานขายในการช่วยเหลือ ให้คาอธิบาย แนะนาสินให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะ
สามารถให้ขอ้ มูลทีล่ ะเอียดกว่าการศึกษาจาก โบชัวร์ หรือเอกสาร โฆษณาต่าง ๆ เพราะบางครัง้ ลูกค้าอาจมี
คาถาม ทีเ่ พิม่ เติม ซึง่ สือ่ โฆษณาอาจ ไม่สามารถให้คาตอบทีช่ ดั เจนได้ พนักงานขายจึงมีความจาเป็ นในการ
สือ่ สารกับลูกค้าโดยตรง และประกอบกับการแข่งขันทีร่ ุนแรงในธุรกิจค้าปลีก เนื่องจากมีการเปิ ดร้านค้าปลีก
มากมายหลายรูปแบบ และในบางรูปแบบ ก็มรี ้านสาขาขยายตัว ทัวประเทศเป็
่
นจานวนมากอีกทัง้ ช่อง
ทางการสังซื
่ อ้ สินค้าผ่านอีคอมเมิรซ์ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ ในปั จจุบนั ส่งผลให้ผซู้ อ้ื มีโอกาสเลือกซือ้ สินค้า
ได้จากหลายช่องทาง ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการ ร้านค้าปลีกจึงต้องตระหนักในการสร้างความแตกต่ างทีย่ ากต่อ
การเลียนแบบของคู่แข่ง นัน่ คือการบริการที่เป็ นเลิศ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าจนกระทังกลายเป็
่
น
ความภักดีต่อร้านค้าไปในทีส่ ุด เพือ่ ความอยู่รอดอย่างยังยื
่ น
(6) ภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ด้านบรรยากาศร้านค้า เนื่องจากร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมมี
บรรยากาศที่เป็ นเอกลักษณ์ มีการจัดวางผังของชัน้ วางที่เป็ นระเบียบ ทาให้เดินเลือกซื้อสินค้าได้สะอาด
เรียบร้อย ไม่มกี ลิน่ ไม่พ่งึ ประสงค์ มีอากาศเย็นสบาย ถ่ายเทได้ดี เพราะการออกแบบร้านและการจัดวาง
สินค้าภายในร้านเป็ นการสร้างบรรยากาศภายในร้าน ให้น่าสนใจและเป็ นทีด่ งึ ดูดให้ลูกค้าอยากเดินเข้ามาใช้
(7) ภาพลัก ษณ์ ร้านค้าปลีก แบบดัง้ เดิม ด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการควรมีการบริการอย่าง
รวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นยาในการบริการ เช่น การคิดราคา มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ใ นร้านได้อ ย่ าง
เหมาะสม มีการให้บริการเรียงลาดับก่อนหลัง ซึง่ เป็ นการสร้างความมันใจ
่ และความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้า

(8) ประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อจากร้านค้าปลีกขนาดเล็กแบบดั้งเดิม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ซื้อสินค้าประเภท
บัตรเติมเงินมากสุด โดยประเภทสินค้าดังกล่าวควรเป็ นข้อจากัดในการทาวิจยั เนื่องจากในปั จจุบนั ไม่มบี ตั ร
เติมเงินให้ใช้บริการแล้ว และซือ้ น้าดื่ม น้อยทีส่ ุด ดังนัน้ ร้านค้าปลีกควรจาหน่ายน้ าดื่มให้มคี วามหลากหลาย
และมีโปรโมชันส่
่ งเสริมการขาย เพือ่ เพิม่ รายได้ของร้านค้า

5.3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป
(1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีกดัง้ เดิม ขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ เ พื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภค
(2) ควรมีการศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆ เช่น รูปแบบการดาเนินชีวติ ทัศนคติ ทีส่ ่งผลต่อการพฤติกรรม
การเลือกซือ้ ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การค้าปลีก
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