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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อสิ นค้าในร้ านค้า
ฟาร์ ม มาร์ ท มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุ รนารี 2) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื้ อ ของผูบ้ ริ โภคในร้ านค้าฟาร์ ม มาร์ ท
3) ศึกษาความพึงพอใจด้านส่ วนประสมการตลาดของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือสิ นค้าในร้านค้าฟาร์มมาร์ท และ 4) วิเคราะห์
ปั จจัยส่ วนบุคคลและความพึงพอใจในปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในร้านค้า
ฟาร์มมาร์ท
ประชากรในการวิจยั คือ บุคลากรและนักศึ กษาที่ กาลังศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และบุคคลภายนอกที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าฟาร์มมาร์ทจานวน 18,219 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สูตรของทาโร ยามาเนที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 392 คน ใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตาตามสัดส่ วนของประชากรในแต่ละกลุ่มและแบบตามสะดวกจากผูบ้ ริ โภคที่
เข้ามาซื้ อสิ นค้าที่ ร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท เครื่ องมือที่ ใช้รวบรวมข้อมูล คื อ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุเฉลี่ ย 22.39 ปี สถานภาพบุ คคลเป็ น
นักศึกษา สถานภาพการสมรสโสด การศึกษาต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ย 8,633.67 บาทต่อเดือน และมีที่
พักอาศัยเป็ นหอพัก/อาคารชุด/บ้านพักภายในมหาวิทยาลัย 2) เหตุผลที่มาซื้อสิ นค้าเนื่องจากเชื่อมัน่ ในคุณภาพและ
ความปลอดภัยของสิ นค้า กลุ่มสิ นค้าที่นิยมซื้ อที่ ผลิตจากฟาร์ มมหาวิทยาลัย คือ นมสดพาสเจอร์ ไรส์ กลุ่มสิ นค้า
ซื้ อมาขายไปที่ นิยมซื้ อ คือสิ นค้าบริ โภค ช่วงเวลาที่เข้ามาซื้ อ คือ ช่วง 15.01 – 18.00 น. วันที่เข้ามาซื้ อส่ วนใหญ่
คือ วันเสาร์ บุคคลที่มีอิทธิพลในการมาซื้อสิ นค้า คือ เพื่อน ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเพื่อนบอกต่อ ๆ กัน ความถี่ใน
การซื้ อเฉลี่ย 2.23 ครั้งต่อสัปดาห์ และค่าใช้จ่ายในการซื้ อเฉลี่ย 193.53 บาทต่อสัปดาห์ 3) ความพึงพอใจในส่ วน
ประสมการตลาดโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านบุคลากรและด้านหลักฐานทาง
กายภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด และด้านอื่นๆ อยูใ่ นระดับมาก และ 4) ปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
ด้านความถี่ ในการซื้ อ ได้แ ก่ ประเภทของที่ พ ักอาศัย และด้านค่ า ใช้จ่ ายในการซื้ อ ได้แ ก่ สถานภาพบุ ค คล
สถานภาพการสมรส ระดับการศึ กษา รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน และประเภทของที่ พกั อาศัย ส่ วนความพึงพอใจใน
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อด้านความถี่ในการซื้ อ ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคลากรและด้าน
หลักฐานทางกายภาพ และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อ ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
คาสาคัญ พฤติกรรมการซื้อ ปั จจัยส่วนประสมการตลาด ร้านค้าฟาร์มมาร์ท
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Abstract
The purposes of the research were to 1) study personal factors of
consumers buying products at the Farm Mart Shop of Suranaree University of
Technology; 2) study their buying behavior; 3) study their satisfaction towards
marketing mix factors; and 4) to analyze how personal factors and satisfaction with
marketing mix factors affected consumers’ buying behavior at Farm Mart Shop.
The study population consisted of 18,219 staff and students of Suranaree
University of Technology, and outsiders buying products in Farm Mart Shop. The
sample size was 392 persons, which was determined by Taro Yamane formula at 95%
confidence level and 5% error. The samples were first selected by quota sampling
according to the proportion of the population in each group and then selected by
convenience sampling from consumers buying products in the Farm Mart Shop. The
research tool was a questionnaire. The statistics used to analyze the data were
frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis.
The results showed that 1) the majority of the consumers were female,
average age 22.39 years, students, single, with lower than bachelor’s degree
education, with average income of 8,633.67 baht per month, and living in a
dormitory/condominium/house on campus. 2) The reason for buying products in Farm
Mart Shop was the confidence in quality and safety of the products. The most
frequently purchased product produced from the university farm was pasteurized fresh
milk. The most frequently purchased trading products were consumer products. The
most common purchase time was 15.01-18.00., and the most common shopping day
was Saturday. People who influenced purchases were friends and information about
the shop was mostly delivered by friends as well. The average number of shopping
times per week was 2.23 and average buying expenses were 193.53 baht per week. 3)
Overall, the consumers’ marketing mix satisfaction was at a high level. The people
and the physical evidence factors were rated at the highest levels, while the other
factors were at a high level. 4) The only personal factor affecting consumers’ buying
behavior in terms of buying frequency was the type of living place, but in terms of
buying expenses, buying behavior was affected by the factors of personnel status,
marital status, education level, average income per month, and type of living place.
Marketing mix factors affecting consumers’ buying behavior in terms of buying
frequency were personnel and physical evidence, and in terms of buying expenses
was product at the statistical significance level of 0.05
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บทที่ 1

บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ธุ รกิ จค้า ปลี ก เป็ นธุ รกิ จที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การขายสิ น ค้าและบริ ก ารไปสู่ ผูบ้ ริ โภคคน
สุ ดท้ายโดยอาจจะรับสิ นค้ามาจากผูผ้ ลิต หรื อรับสิ นค้ามาจากผูค้ า้ ส่ ง มาจาหน่ ายในร้าน ธุ รกิจค้า
ปลีกยังทาให้ห่วงโซ่ อุปทานที่ประกอบด้วยผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั จาหน่าย และผูบ้ ริ โภคมีการเชื่อมต่อกันโดย
มุ่งตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดียิง่ ขึ้น
การประกอบธุ รกิจค้าปลีก ยังมีป ระโยชน์ ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพของการกระจายสิ นค้าให้กับ
ผู บ้ ริ โ ภคแล้ว ก็ ย งั เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของผู ผ้ ลิ ต ท าให้ ผูผ้ ลิ ต เกิ ด การแข่ งขัน ในด้านการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์และพัฒนาทางด้านการให้บริ การของตนเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ทา
ให้เกิดผลดีต่อผูบ้ ริ โภคที่จะได้บริ โภคผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพและการได้รับการบริ การที่ดีคุม้ ค่ากับ
เงินที่ตนเองต้องจ่ายไป ธุรกิจค้าปลีกยังมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจ และสังคม ที่เกิดจากการขยายตัว
ของธุ รกิจค้าปลีกเกิดการจ้างงานมากขึ้นตาม และรัฐสามารถเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นสามารถนาเงินนั้น
มาพัฒนาประเทศให้เจริ ญขึ้น ปั จจุบนั ธุ รกิจค้าปลีกมีการแข่งขันกันสู งเนื่ องจากมีผูป้ ระกอบการ
จานวนมากที่เป็ นทั้งห้างสรรพสิ นค้า ร้านสะดวกซื้ อ และร้านโชห่ วย ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกใน
การซื้ อสิ น ค้ามากขึ้ น ท าให้ธุ รกิ จค้าปลี ก ต้องมี ก ารปรั บ ตัวให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคโดยจะเห็นได้ว่ามีการจัดทากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดให้กบั ผูบ้ ริ โภคเข้าไปซื้ อสิ นค้า
หรื อใช้บริ การอยูต่ ลอดเวลา การปรับตัวของธุ รกิจค้าปลีกเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ที่มีแนวโน้มให้ความสาคัญของการได้รับ ความคุม้ ค่าจากสิ นค้าและบริ การและห่ วงใยต่อสุ ขภาพ
และมี การติดติ อสื่ อสารกันทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นธุ รกิ จค้าปลี กต้องชนะใจลูกค้าด้วยการส่ ง
มอบคุณค่าระยะยาวจึงจะทาให้ธุรกิจค้าปลีกสามารถได้เปรี ยบคู่แข่งขันได้
สถาบันอุดมศึกษา คือ สถาบันที่จดั การศึกษาที่สูงกว่าระดับมั ธยมศึกษา มีท้ งั ต่ากว่า
ระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทหน้าที่ ในการให้วิชา
ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยน โดยบทบาทและหน้าที่หลักของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจยั
พัฒนา การบริ การทางวิชาการ และการบารุ ง ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(มทส.) เป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่ งแรกของประเทศไทยที่มีฐานะเป็ น มหาวิทยาลัยในกากับของ

2
รัฐ เป็ นนิ ติบุ คคลที่ ไม่ เป็ นส่ วนราชการและรั ฐวิส าหกิ จ มี พ นั ธกิ จหลัก ได้แก่ ด้านการผลิ ตและ
พัฒนากาลังคนระดับสู งทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่ อความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ ด้านการวิจยั ค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการ
น าผลการวิ จัย ไปใช้ใ นการพัฒ นาประเทศ ด้านปรั บ แปลง ถ่ ายทอดและพัฒ นาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยพึ่ ง พาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่ อ การพัฒ นาได้ม ากขึ้ น ด้า นการ
ให้บ ริ ก ารทางวิช าการแก่ ชุม ชนและหน่ วยงานต่ าง ๆ ทั้งภาครั ฐและเอกชน ด้านการทะนุ บ ารุ ง
ศิ ล ปวัฒ นธรรมของชาติ แ ละของท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรมของภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีสุ ร นารี ได้จัด การด้านการเรี ย นการสอนโดยมี
หลัก สู ตรที่ เปิ ดสอนตั้งแต่ ระดับ ปริ ญ ญาตรี -ปริ ญ ญาเอก ได้แก่ หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ หลัก สู ตร
เทคโนโลยีสังคม หลักสู ตรเทคโนโลยีการเกษตร หลักสู ตรแพทยศาสตร์ หลักสู ตรพยาบาลศาสตร์
หลักสู ตรทันตแพทยศาสตร์ หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตร์ หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์ โดยเน้นการ
เรี ยนการสอนและการวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องตามความต้องการผลิต
ทางด้านกาลังคนที่มีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีที่จาเป็ นต่อการพัฒนาของประเทศ
ฟ าร์ ม ม ห าวิ ท ย าลั ย เท ค โน โล ยี สุ รน ารี (ฟ าร์ ม ม ท ส .) สั งกั ด ส านั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยู่บริ เวณด้านทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้เริ่ ม บุ ก เบิ ก พัฒ นาพื้ น ที่ เมื่ อ วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2536 มี พิ ธี เปิ ดฟาร์ ม มหาวิ ท ยาลัย ฯ อย่างเป็ น
ทางการเมื่ อวันที่ 22 ธันวาคม 2538 โดยมี พ้ืนที่ ท้ งั หมดประมาณ 1,500 ไร่ แบ่งเป็ นพื้นที่ เพื่อการ
ผลิตพืชและการผลิตสัตว์ประมาณ 1,100 ไร่ ส่ วนอีก 400 ไร่ เป็ นพื้นที่ส่วนสนับสนุนการผลิต เช่น
สานักงาน พื้ นที่ ส าหรั บจัก รกลการเกษตร อ่ างเก็บ น้ า โรงเรื อนและถนน พื้นที่ ทดลองทางด้าน
วิท ยาศาสตร์ และสวนสาธารณะ การจัดตั้งฟาร์ ม มทส. จึ งเป็ นไปเพื่ อรองรั บ วัตถุ ป ระสงค์ข อง
หลักสู ตร ของสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่ งเน้นการผลิตในลักษณะเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่ ง
ต้องใช้เทคโนโลยีการผลิต มีการจัดการการเรี ยนการสอนระดับผลิตซึ่งต้องมีขนาดใหญ่สอดคล้อง
กับการผลิตจริ ง ในระดับทางการค้าขนาดเล็ก (Minimum Commercial Scale) โดยใช้เทคโนโลยีใน
การผลิ ต จึ ง มี ค วามโดดเด่ น และแตกต่างจากการจัดการเรี ย นการสอนทางด้านการเกษตรของ
สถาบันอื่นโดยทัว่ ไป ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ในปัญหาจริ งที่เกิดขึ้นในการผลิต นักศึกษาและคณาจารย์
จะมีการเรี ยนรู ้สภาพจริ ง เข้าใจแนวคิดทางธุ รกิจของเกษตรอุตสาหกรรม สามารถนาวิชาการมา
ปรับใช้ในการพัฒ นาและแก้ปั ญหาได้ตรงประเด็นทันกับสถานการณ์ ที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
(ฟาร์ มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , 2556) ฟาร์ มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บริ หารงานโดยมีตาแหน่ง ผูจ้ ดั การฟาร์ม และรองผูจ้ ดั การฟาร์ม ประกอบไปด้วย 5 หน่วยงานหลัก
ดังนี้
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1.1 สำนักงำนฟำร์ ม มีหน้าที่สนับสนุ นงานด้าน การเงินและบัญชี บุคคล พัสดุ และ
ด้านเอกสาร ของฟาร์มมหาวิทยาลัย
1.2 ฝ่ ำยบริกำรกำรเรียนกำรสอนและวิจัย มีการดาเนินงานให้บริ การการเรี ยนการสอน
เป็ นหลักและรองรับบทปฏิบตั ิการของสาขาวิชาและสนับสนุนการวิจยั ของคณาจารย์และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) กลุ่มงานสัตวศาสตร์ ประกอบไปด้วย
งานสัตว์ปีก งานสุ กร งานโค งานประมง โครงการแพะ 2) กลุ่มงานพืชศาสตร์ ประกอบไปด้วย
งานพืชผัก งานยางพารา งานไม้ผล งานพืชไร่ และเมล็ดพันธุ์ งานไม้ดอกไม้ประดับ งานองุ่น งาน
เพาะเลี้ ย งเนื้ อเยื่อ และ3) กลุ่ม งานจัก รกลการเกษตร ประกอบไปด้วย งานซ่ อมบ ารุ ง และงาน
ให้บ ริ ก ารเครื่ องจักรกล เป็ นหน่ วยงานที่ ให้ก ารสนับสนุ นด้านการซ่ อมบารุ งและการให้บริ การ
เครื่ องจักรกล และรถยนต์ ให้แก่หน่วยงานในฟาร์มมหาวิทยาลัย
1.3 ฝ่ ำยปรั บแปลงและถ่ ำยทอดเทคโนโลยี มี หน้าที่ ปรับแปลงพัฒ นาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ เกิ ด จากงานวิ จัย ประกอบไปด้ว ย 2 งาน ได้แ ก่ 1) งานบริ ก ารวิ ช าการ มี ห น้า ที่
ให้บริ การวิชาการแก่ชุมชน และ2) งานปรับแปลงและพัฒนา มีหน้าที่วิจยั และปรับแปลงพัฒนาการ
แปรรู ป ผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์ มมหาวิทยาลัย ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ได้ปรับแปลงและพัฒนา เช่ น
น้ านมข้าว ซี่โครงหมูรมควัน ใส้กรอกปลา ใส้กรอกหมู ผักแผ่น เป็ นต้น
1.4 ฝ่ ำยวิเครำะห์ และพัฒนำโครงกำรเชิ งธุรกิจ มีการดาเนิ นงานในรู ปแบบวิสาหกิจ
ประกอบไปด้วย 5 งาน ได้แก่ 1) งานร้านค้า มีหน้าที่ในการจัดจาหน่ายสิ นค้าที่ เป็ นผลผลิตทั้งใน
รู ปแบบสิ นค้าสดและสิ นค้า ที่แปรรู ปจากฟาร์ มมหาวิทยาลัย และจาหน่ ายสิ นค้าอุปโภค บริ โภค
ประกอบด้วย 6 ร้านค้า ได้แก่ ร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท ร้านค้าอาคารวิชาการ 1 ร้านค้าอาคารเรี ยนรวม 1
ร้านค้าอาคารเรี ยนรวม 2 ร้านค้าโรงอาหารเด่นทองกวาว และร้านค้าโรงเรี ยนสุ รวิวฒั น์ 2) งาน
ส่ งเสริ มธุ รกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีหน้าที่ในการส่ งเสริ มการตลาดและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กบั เกษตรกร 3) โครงการภูมิทศั น์ มีหน้าที่ในการดูแลภูมิทศั น์ของมหาวิทยาลัย 4) โครงการไก่
โคราช มี หน้าที่ ผลิตพันธุ์ไก่ และลูกไก่ พนั ธุ์โคราชจาหน่ ายให้กลุ่มเกษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการ
และ5) โครงการยางพารา มีหน้าที่ผลิตยางพารา ผลิตภัณฑ์ที่ได้ เช่น ยางแผ่นรมควัน ขี้ยาง เป็ นต้น
1.5 ฝ่ ำยพัฒนำโรงประลองและยกระดับกำรผลิต มีการดาเนินงานในรู ปแบบวิสาหกิจ
ประกอบไปด้วย 5 งาน ได้แก่ 1) งานโรงงานอาหารสัตว์ 2) งานโรงแปรรู ปนม 3) งานน้ าดื่ม 4)
งานซ่อมบารุ ง เป็ นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการซ่อมบารุ งของงานวิสาหกิจ และ5) งานประกัน
คุณภาพ เป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าที่เป็ นวัตถุดิบนาเข้า
จากภายนอกเข้ า มาผลิ ต ภายในโรงงานให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน และยัง ก ากั บ ตรวจสอบ
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กระบวนการผลิ ต คุ ณ ภาพของสิ น ค้า ที่ ไ ด้ใ ห้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก าหนดก่ อ นที่ น า
สิ นค้าออกจาหน่ายสู่ทอ้ งตลาด
งานร้ านค้า สั ง กัด ฝ่ ายวิ เคราะห์ แ ละพัฒ นาโครงการเชิ งธุ รกิ จ มี ก ารด าเนิ น งานใน
รู ป แบบวิ ส าหกิ จ ประกอบด้ว ย 6 ร้ า นค้า ได้ แ ก่ ร้ า นค้าฟาร์ ม มาร์ ท ร้ า นค้า อาคารวิ ช าการ 1
ร้านค้าอาคารเรี ยนรวม 1 ร้ านค้าอาคารเรี ย นรวม 2 ร้านค้าโรงอาหารเด่ น ทองกวาว และร้านค้า
โรงเรี ยนสุ รวิวฒั น์ แต่ดว้ ยวัตถุประสงค์ของฟาร์ มมหาวิทยาลัยที่ตอ้ งการมีร้านค้าไว้เพื่อ จาหน่ าย
สิ นค้าจากผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมการเรี ยนการสอนและด้านวิส าหกิจ ในราคาปลีก จึงได้จดั ตั้ง
ร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท ขึ้ นพร้ อมกับการจัดตั้งฟาร์ ม มหาวิทยาลัย ซึ่ งร้านค้าฟาร์ มมาร์ ทถือ ได้ว่าเป็ น
ตัวแทนหรื อเป็ นภาพลักษณ์ ของฟาร์มมหาวิทยาลัย สิ นค้าที่มีความแตกต่างจากร้านค้าที่เป็ นจุดขาย
อื่นของฟาร์มมหาวิทยาลัย คือเน้นการจาหน่ายสิ นค้าที่ผลิตจากฟาร์มมหาวิทยาลัย ในราคาปลีก ทั้ง
ในรู ปแบบสิ นค้าสดและสิ นค้าแปรรู ป และมีสินค้าสาหรับอุปโภคและบริ โภคนาเข้ามาร่ วมจาหน่าย
ภายในร้านค้า เป็ นการเพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อสิ นค้าสาหรับบริ โภคให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่อาศัย
อยู่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และยังเป็ นการเพิ่ มช่ องทางการจัดจาหน่ ายผลผลิ ตทางการ
เกษตรของฟาร์มมหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่ง เนื่องจากการดาเนินงานของร้านค้าฟาร์มมาร์ทอยู่ใน
รู ปแบบวิสาหกิจที่ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หน่วยงานที่ดาเนินงานด้านวิสาหกิจต้องมีผลการ
ดาเนิ นงานด้านรายได้มากกว่ารายจ่าย โดยที่ มหาวิทยาลัยนั้นได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ให้นามาบริ หารจัดการก่ อให้เกิดรายได้ เพื่อที่จะทาให้ร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท พึ่งพาตนเองได้
อย่างยัง่ ยืน ลดภาระการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายจากทางมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็ นตัวอย่างให้
นักศึกษาได้เรี ยนรู ้ กระบวนการบริ หารจัดการขายสิ นค้าทางการเกษตรและสิ นค้าทัว่ ไปในด้านการ
จัดการร้านค้าขายปลีกเพื่อก่อให้เกิดกาไรทางธุ รกิจ จึงทาให้นกั ศึกษาที่เข้ามาเรี ยนมีประสบการณ์
ด้านการบริ หารจัดการร้านค้าควบคู่ไปด้วยกัน
ปั จจุบนั ภายในและภายนอกรอบ ๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เกิ ดชุมชนที่
เจริ ญเติบโตขึ้นมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นขึ้น ทาให้เกิด ตลาดสด ร้านโชห่ วย และร้านสะดวก
ซื้ อ ขึ้นหลายแห่ งทั้งที่จดั ตั้งขึ้นภายในมหาวิทยาลัยและรอบ ๆ มหาวิทยาลัย ทาให้ผบู ้ ริ โภคที่อาศัย
อยู่ภายในและรอบ ๆ มหาวิทยาลัย มีทางเลือกในการซื้ อสิ นค้าสาหรับอุปโภคบริ โภคมากขึ้น จึงทา
ให้ผบู ้ ริ โภคที่ตอ้ งการความสะดวกสบายในการซื้ อสิ นค้าสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าที่อยูใ่ กล้ที่พกั อาศัย
หรื อใกล้ที่ทางานมากขึ้น ดังนั้นเพื่ อเป็ นการปรั บตัวของร้ านค้าฟาร์ มมาร์ ทเพื่อให้ตอบสนองต่อ
นโยบายของทางมหาวิทยาลัย ด้านการดาเนิ นงานวิส าหกิจ และตอบสนองต่อ ความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค เพือ่ ให้ร้านค้าฟาร์มมาร์ทพึ่งพาตนเองได้แบบอย่างยัง่ ยืน และเพื่อที่จะใช้แนวความคิดทาง
การตลาดสมัยใหม่และรักษาภาพลักษณ์ ที่ดีของฟาร์มมหาวิทยาลัย ซึ่ งจะทาให้ร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท
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บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ต้ งั ไว้ จึงมีความจาเป็ นที่จะศึกษาตลาดเป้ าหมายและศึกษาความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคเพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยร้านค้าฟาร์มมาร์ทได้รับผล
กาไรจากการสร้างความพอใจของลูกค้า (เสาวภา มีถาวรกุล , 2557) ทางผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะ
วิ จั ย ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ซื้ อ ข อ ง ผู ้ บ ริ โ ภ ค ใ น ร้ า น ค้ า ฟ า ร์ ม ม า ร์ ท
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี เพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการจัดทากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่ อสร้าง
ความได้เปรี ยบการแข่งขัน และปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงการให้บริ การให้เป็ นที่พึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ที่มาซื้ อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท และขยายส่ วนครองการตลาดทั้งที่ เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคเดิ มและ
เพิ่มกลุ่มผูบ้ ริ โภคใหม่ ให้มีส่วนครองตลาดเพิ่มขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผู ้บ ริ โ ภคที่ ซ้ื อ สิ น ค้า ในร้ า นค้า ฟาร์ ม มาร์ ท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.2 เพื่ อศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในร้ านค้าฟาร์ มมาร์ ท มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจด้านส่ วนประสมการตลาดของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าใน
ร้านค้าฟาร์มมาร์ท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.4 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลและความพึงพอใจในปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์มมาร์ท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3. กรอบแนวคิดกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ กรอบแนวคิดการวิจยั ได้มาจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพบุคคล
4. สถานภาพการสมรส
5.ระดับการศึกษา
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
7. ที่พกั อาศัย
ควำมพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ
ส่ วนประสมกำรตลำด 7Ps
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านหลักฐานทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการ

พฤติกรรมกำรซื้อของผู้บริโภคใน
ร้ ำนค้ำฟำร์ มมำร์ ท
- ความถี่ในการซื้อ (ครั้ง / สัปดาห์)
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท / สัปดาห์)

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั

4. สมมติฐำนกำรวิจัย
4.1 ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพบุคคล สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึ ก ษา รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน และที่ พ ัก อาศัย มี ผลต่อพฤติ ก รรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในด้าน
ความถี่ในการซื้ อและค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าฟาร์มมาร์ ท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี
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4.2 ควำมพึงพอใจด้ ำนส่ วนประสมกำรตลำด 7Ps มี ผลต่อพฤติ ก รรมการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคในด้านความถี่ในการซื้อและค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ นค้าจากร้านค้าฟาร์มมาร์ท มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

5. ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้
5.1 ขอบเขตด้ ำ นประชำกร ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย จ าแนกเป็ น 3 กลุ่ ม ได้แ ก่
1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2) นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
และ3) บุ ค คลภายนอกมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุ รนารี ที่ เข้ามาซื้ อ สิ น ค้าในร้ านค้า ฟาร์ ม มาร์ ท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5.2 ขอบเขตด้ ำนตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัย ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าฟาร์ มมาร์ ท มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้การวิเคราะห์ก ารถดถอย
พหุคูณ 2 สมการ จาแนกได้ 2 กลุ่ม ดังนี้
5.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพบุคคล สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่พกั อาศัย
2) ความ พึ งพ อใจของผู้ บ ริ โภคต่ อ ส่ วน ป ระส มการตลาด 7 Ps
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย การส่งเสริ มการตลาด บุคลากร หลักฐานทางกายภาพ
และกระบวนการ
5.2.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่
1) ความถีใ่ นการซื ้อ (ครั้ ง / สัปดาห์ )
2) ค่ าใช้ จ่ายในการซื ้อ (บาท / สัปดาห์ )
5.3 ขอบเขตด้ ำนเวลำ ข้อมูลพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่รวบรวมอยูใ่ นช่วงเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561
ในการวิ จัย ครั้ งนี้ มี ข ้อจ ากัด ในด้านช่ วงเวลาในการรวบรวมข้อ มู ล เนื่ อ งจาก
ระยะเวลาที่รวบรวมข้อมูลเป็ นช่วงเวลาของการเปิ ดภาคเรี ยนที่นักศึกษาส่ วนใหญ่พกั อาศัยอยู่ใน
มหาวิทยาลัย ในขณะที่ช่วงปิ ดภาคเรี ยนนักศึกษาบางส่ วนจะไปพักอาศัยนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละ
ช่วงเวลา
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6. นิยำมศัพท์ เฉพำะ
6.1 ผู้บริโภค หมายถึง ผูท้ ี่เข้ามาซื้ อสิ นค้าเพื่อการบริ โภคของตนเองหรื อการบริ โภค
ในครอบครั ว ประกอบด้ ว ย บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี สุ ร นารี และ
บุคคลภายนอก ที่เข้ามาซื้อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์มมาร์ท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6.2 ปั จจัยส่ วนบุคคล หมายถึ ง ลักษณะเฉพาะตัวบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
บุคคล สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่พกั อาศัย
6.3 ส่ วนประสมกำรตลำด (Marketing Mix) หมายถึ ง ปั จ จัย ที่ กิ จ การใช้ ใ นการ
ดาเนิ น การตลาดซึ่ งกิ จการสามารถควบคุ มได้ ซึ่ งในที่ น้ ี หมายถึ งส่ วนประสมการตลาดบริ ก าร
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย การส่งเสริ มการตลาด บุคลากร หลักฐานทางกายภาพ
และกระบวนการ โดยใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี
6.4 พฤติกรรมกำรซื้ อของผู้บริ โภค หมายถึง พฤติ กรรมในการซื้ อสิ นค้าในร้านค้า
ฟาร์มมาร์ทของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย เหตุผลที่มาซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือ ช่วงเวลาที่เข้ามาซื้ อ วันที่เข้า
มาซื้ อเป็ นประจา บุคคลที่ มีอิทธิ พลต่อการซื้ อ ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสาร ความถี่ในการซื้ อ
(ครั้ง / สัปดาห์) และค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท / สัปดาห์)
6.5 ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกพอใจ ชอบใจ ของผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาซื้ อสิ นค้า
ในร้านค้าฟาร์มมาร์ท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7. ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้ รับ
7.1 ด้ ำนร้ ำนค้ ำฟำร์ มมำร์ ท มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ได้แนวทางจากการวิจยั
นาไปพัฒนากลยุทธ์การตลาด และปรับปรุ งการบริ การให้สอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคหรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายอย่างแท้จริ ง และได้แนวทางนาไปสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าภายในร้านทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อร้านค้าฟาร์มมาร์ท ส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดการเข้ามาซื้อซ้ าในการตัดสิ นใจซื้อครั้งต่อไป
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7.2 ด้ ำนหน่ วยงำนอื่นและผู้ประกอบกำรธุรกิจค้ ำปลีก สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ใน
การวางแผนด้านการตลาด การจัดทากลยุทธ์การตลาด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
หรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
7.3 ด้ ำนผู้ บ ริ โภค ได้รับ อรรถประโยชน์ หลัก ของสิ น ค้าตรงกับ ความต้องการของ
ตนเอง และได้รับการบริ การที่ดีคุม้ ค่ากับต้นทุนที่สูญเสี ยไป ทาให้เกิดความประทับใจในการเข้ามา
ซื้อสิ นค้าภายในร้านค้าฟาร์มมาร์ท

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อพฤติ กรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในร้ านค้าฟาร์ ม มาร์ ท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับร้านค้าฟาร์มมาร์ท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก
3. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค
4. แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริ การ
5. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. ข้ อมูลทั่วไปเกีย่ วกับร้ านค้าฟาร์ มมาร์ ท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.1 ความเป็ นมาของร้ านค้าฟาร์ มมาร์ ท
ร้า นค้า ฟาร์ ม มาร์ ท ได้จัดตั้ง ขึ้ น โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อเป็ นร้ านค้าไว้ส าหรั บ
จาหน่ายสิ นค้าในราคาขายปลีกให้กบั ผูบ้ ริ โภค ผลผลิตที่จาหน่ายได้จากกิจกรรมการเรี ยนการสอน
และด้านวิสาหกิจ ของฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร้านค้าฟาร์มมาร์ทได้จดั ตั้งขึ้นพร้อมกับ
การจัดตั้งฟาร์ ม มหาวิท ยาลัย เมื่ อปี พ.ศ 2538 ในขณะนั้นได้ต้ งั ร้ านค้าชั่วคราวอยู่ภายในอาคาร
สานักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย สิ นค้าที่จาหน่ายส่ วนใหญ่ผลิตจากฟาร์ มมหาวิทยาลัย ทั้งในรู ปแบบ
สิ นค้าสดและสิ นค้าแปรรู ป เช่น นมสดพาสเจอร์ ไรส์ โยเกิร์ต ไอศกรี ม น้ านมข้าว น้ าดื่ม เนื้ อสุ กร
ชาแหละ ซี่ โครงหมู รมควัน ไข่ไก่ ไก่โคราชชาแหละ ปลานิ ลแปลงเพศ ไส้กรอกปลา ผักสด ผัก
ไฮโดรโปนิ ก ส์ ผักอินทรี ย ์ ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ขวด ดินปลูก เป็ นต้น และมีสินค้าสาหรับ
อุปโภคและบริ โภคนาเข้ามาร่ วมจาหน่ายภายในร้านค้า เป็ นการเพิ่มความสะดวกสบายในการซื้ อ
สิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูภ่ ายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าเป็ น
นักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบุคคลภายนอก ซึ่งเป็ นการเพิ่มช่อง
ทางการจัดจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตจากฟาร์มมหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่ง
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ร้านค้าฟาร์ มมาร์ ทมีการดาเนิ นงานในรู ปแบบวิสาหกิจ โดยทางมหาวิทยาลัยมี
นโยบายให้หน่วยงานที่ดาเนินงานด้านวิสาหกิจต้องมีผลการดาเนินงานด้านรายได้มากกว่ารายจ่าย
โดยที่มหาวิทยาลัยนั้นได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้หน่วยงานที่เป็ นวิสาหกิจนามา
บริ หารจัดการก่อให้เกิดรายได้ เพื่อที่จะทาให้หน่วยงานด้านวิสาหกิจพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน ลด
ภาระการสนับสนุ นงบประมาณรายจ่ายจากทางมหาวิทยาลัย จากอดีตจนถึงปั จจุบนั มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ได้มี การพัฒ นาในด้านการเรี ยนการสอนมี การเปิ ดหลักสู ตรการศึ กษาเพิ่ มขึ้ น
ส่งผลให้มีจานวนนักศึกษาและบุคลากรเพิ่มขึ้นตาม ทาให้ร้านค้าฟาร์มมาร์ทที่ให้บริ การในจุดเดิมมี
พื้ น ที่ ไ ม่ เพี ย งพอต่ อ การให้ บ ริ ก าร ทางคณะผู ้บ ริ ห ารฟาร์ ม มหาวิ ท ยาลัย จึ ง ได้ข องบประมาณ
สนับ สนุ นจากทางมหาวิท ยาลัย สาหรั บ ก่ อสร้ างอาคารถาวรขึ้ นบริ เวณพื้ นที่ ด้านหน้าของฟาร์ ม
มหาวิ ท ยาลัย และได้ รั บ จัด สรรงบประมาณก่ อ สร้ า งในปี งบประมาณ พ.ศ 2547 ปั จ จุ บั น
(พ.ศ. 2561) ร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท สังกัดอยู่งานร้านค้า ภายใต้ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาโครงการเชิ ง
ธุรกิจ ตามโครงสร้างการบริ หารงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย การดาเนิ นงานต่าง ๆ ของร้านค้าฟาร์ม
มาร์ ท มี ก ารดาเนิ น งานตั้งแต่ อ ดี ตจนถึ ง ปั จจุ บ ัน (พ.ศ.2561) นั้น ได้ดาเนิ นการบริ ห ารงานและ
จัดการ โดยหัวหน้างาน ในระยะต่าง ๆ ดังนี้
พ.ศ 2538 – กันยายน 2550
นางเพชรนิตย์ ทองสุก
ตุลาคม 2550 – สิ งหาคม 2557
นางสาวภรภัทร ปิ่ นโสภณ
ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558
นางสาวช่อลดา เขียนสา
พฤษภาคม 2558 – กันยายน 2560
นางสาวปุณยภา จงกลณี
ตุลาคม 2560 – 2561
นายจักร์ โนจากุล
ร้านค้าฟาร์มมาร์ท
สานักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 2.1 แสดงแผนที่ต้ งั ร้านค้าฟาร์มมาร์ท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ภาพที่ 2.2 แสดงอาคารร้านค้าฟาร์มมาร์ท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.2 การจัดการภายในร้ านค้ าฟาร์ มมาร์ ท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการจัดการ
ด้านส่วนประสมการตลาด 7 Ps ดังนี้
1.2.1 การจัดการด้ านผลิต ภัณ ฑ์ แบ่งผลิ ตภัณฑ์ที่ เป็ นสิ นค้านาเข้ามาจาหน่ าย
ออกเป็ น 2 กลุ่ม และมีการจัดการดังนี้
1) กลุ่มสิ นค้ าที่ผลิตจากฟาร์ มมหาวิทยาลัย เป็ นกลุ่มสิ นค้าที่มีการนาเข้า
มาจาหน่ายเป็ นหลักคิดเป็ นร้อยละ 70 ของยอดขายรวมทั้งหมด เช่น นมสดพาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ ต
ไอศกรี ม ซอฟเซิฟ น้ านมข้าว น้ าดื่ม เนื้อสุกรชาแหละ ซี่โครงหมูรมควัน ไข่ไก่ ไก่พ้นื เมืองชาแหละ
ปลานิ ลแปลงเพศ ไส้กรอกปลา ผักสด ผักไฮโดรโปนิ กส์ ผักอินทรี ย ์ ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้
ขวด ดินปลูก เป็ นต้น ในการจัดการสิ นค้าจะมี การสั่งสิ นค้าจากหน่ วยงานที่ รับผิดชอบผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ โดยสิ นค้าที่นามาจาหน่ายจะเป็ นสิ นค้าพร้อมจาหน่ายที่มีการออกแบบหี บห่อมาแล้ว ยกเว้น
ไข่ ไ ก่ ที่ ท างร้ า นค้า ฟาร์ ม มาร์ ท ต้อ งมาแยกบรรจุ แ ละน ามาหี บ ห่ อ เองตามขนาดของเบอร์ ไ ข่
เนื่ องจากต้องบรรจุตามความต้องการของลูกค้า ที่ตอ้ งการซื้ อชนิ ด บรรจุขนาด 10 ฟอง และบรรจุ
ขนาดแบบแผง 30 ฟอง
2) กลุ่มสิ นค้ าซื ้อมาขายไป จะเป็ นกลุ่มสิ นค้าสาหรับ อุปโภค และบริ โภค
โดยเลือก ตรา ยี่ห้อ ที่เป็ นที่นิยมเข้ามาจาหน่าย มีการจาหน่าย ร้อยละ 30 ของยอดขายรวมทั้งหมด
สิ นค้าอุปโภค เช่น สบู่ ยาสี ฟัน ผงซักฟอก ยากันยุง ยาสระผม แป้ง เป็ นต้น สิ นค้าบริ โภค เช่น ขนม
ขบเคี้ยว เครื่ องดื่มต่าง ๆ บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป ข้าวสาร ปลากระป๋ อง เป็ นต้น การนาสิ นค้าดังกล่าวเข้า
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มาจ าหน่ า ยในร้ า นโดยมี วิ ธี ก าร ได้แ ก่ การเบิ ก เงิ น สดไปซื้ อ การขอเครดิ ต การช าระเงิ น จาก
ผูป้ ระกอบการ
1.2.2 การจัดการด้านราคา ราคาสิ นค้าที่จดั จาหน่าย มีการกาหนดจากต้นทุนบวก
กาไร ขั้นต่าเฉลี่ยไว้ที่ ร้อยละ 20 และมีการติดป้ายแจ้งราคาของสิ นค้าทุกชนิดให้ลูกค้าได้รับทราบ
ราคา มีการจัดส่วนลดราคาสิ นค้าบางชนิดที่ใกล้หมดอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิ นค้าสูญเสี ย
1.2.3 การจัดการด้ านการจัดจาหน่ าย ภายในร้านค้าฟาร์มมาร์ท มีการจัดการด้าน
การจัดจาหน่ายโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับจาหน่ายสิ นค้าหน้าร้านเข้ามาช่วยในการจาหน่าย
สิ นค้าโดยการใช้รหั ส บาร์ โค้ดในการจาหน่ าย และใช้ในการจัดการบริ หารสิ นค้าคงคลัง มี ก าร
จัดสรรพื้ นที่ ขายเป็ นหมวดหมู่ มี การแบ่งพื้นที่ สาหรับ สิ นค้าอุปโภค และสิ นค้าบริ โภค มี การจัด
สิ นค้าสดเน่าเสี ยง่าย และสิ นค้าที่มีอายุการเก็บรักษาสั้นไว้ในตูแ้ ช่เย็น มีการจัดสิ นค้าที่หมุนเวียนเร็ ว
และยอดขายดีเอาไว้ดา้ นหน้าร้าน เพื่อให้ลูกค้าได้หยิบจับสะดวกมากขึ้น มีการจัดเรี ยงสิ นค้าที่ได้รับ
มาก่อนไว้ดา้ นหน้าเพื่อป้ องกันสิ นค้าคงค้างเก่าหมดอายุ มีการตรวจสอบคลังสิ นค้าทุกสัปดาห์เพื่อ
ป้องกันสิ นค้าขาดไม่พอขาย หรื อมีสินค้าค้างนานและหมดอายุ ด้านการจัดการการขนส่ งสิ นค้าที่
ผลิตขึ้นจากฟาร์ มมหาวิทยาลัยทุกชนิ ดที่นามาจาหน่ายร้านค้าฟาร์มมาร์ ท มีการขนส่ งโดยรถยนต์
ของฟาร์ ม มหาวิ ท ยาลัย การขนส่ ง สิ น ค้า อุ ป โภค และบริ โ ภค มี ท้ ัง แบบต้อ งขนส่ ง เอง และ
ผูป้ ระกอบการมาส่งถึงร้านทั้งนี้แล้วแต่ชนิดของสิ นค้า
1.2.4 การจัดการด้ านการส่ งเสริ มการตลาด ร้านค้าฟาร์ มมาร์ ทได้มีการจัดการ
ส่ งเสริ มการตลาด ในการสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
โดยการลดใช้ถุงพลาสติกในการใช้บรรจุหีบห่ อสิ นค้า และใช้วสั ดุหีบห่อที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
มีการแจ้งให้ผบู ้ ริ โภคได้รับทราบเมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรื อมีการปรับเปลี่ยนราคาสิ นค้า โดยผ่าน
อีเมล และผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มี
การกระตุน้ ยอดขายโดยการจัดตลาดนัดเพื่อฝึ กทักษะการขายสิ นค้าทางการเกษตรให้กบั นักศึกษา
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนทางด้านวัตถุดิบที่
ผลิตจากฟาร์มมหาวิทยาลัยในรู ปแบบสิ นเชื่อ มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล สิ นค้าที่ผลิตขึ้นใน
ฟาร์มมหาวิทยาลัยบริ เวณภายในร้านค้าฟาร์มมาร์ท เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับทราบข้อมูลสิ นค้า
1.2.5 การจัดการด้ านบุค ลากร ร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท มีการจัดการด้านบุค ลากรที่
เป็ นพนั ก งาน โดยให้ ค วามส าคัญ กับ การบริ ก ารในรู ป แบบ Service Mindโดยมี ก ารอบรมให้
พนัก งานมี จิต ส านึ ก ในการบริ ก ารผูบ้ ริ โภค เพื่ อ สร้ างความพึ งพอใจให้ม ากที่ สุ ด จานวนเวลา
ปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคน 7 ชัว่ โมงต่อวัน โดยจัดโปรแกรมเวลาปฏิบตั ิงาน ดังนี้ 1) หัวหน้า
ร้านค้าฟาร์ ม มาร์ ท เวลาปฏิ บ ัติงาน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. และ2) พนัก งานขาย แบ่งเป็ น 2
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ช่ ว งเวลา / วัน ได้แ ก่ เวลาปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งานคนแรก ตั้ง แต่ เวลา 8.00 – 19.00 น. เวลา
ปฏิบตั ิงานของพนักงานคนที่ 2 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. ให้มีการสลับกันทุก ๆ 15 วัน และมี
ค่ าตอบแทนล่วงเวลาส าหรับ พนัก งานที่ ป ฏิ บัติงานเกิ น ก าหนดเวลา และให้ มี วนั หยุด 1 วัน ต่ อ
สัป ดาห์ โดยให้หัวหน้าร้านค้าฟาร์ มมาร์ ทหยุดวันอาทิ ตย์ และพนักงานขายหยุดวันเสาร์ และวัน
อาทิตย์ วันละ 1 คน ดังนั้นจะเหลือพนักงานที่ปฏิ บตั ิงานในวันเสาร์ 2 คน และวันอาทิตย์วนั ละ 1
คน ร้านค้าฟาร์มมาร์ทได้กาหนดหน้าที่ของพนักงาน มีดงั นี้
1) หั วหน้ าร้ านค้ าฟาร์ มมาร์ ท จานวน 1 อัตรา มีหน้าที่ ดังนี้ จัดทาเอกสาร
ด้านการจัดซื้ อสิ นค้าและวัส ดุ อื่น ๆ เข้ามาจาหน่ ายภายในร้ าน บริ ห ารจัดการสิ น ค้า ภายในร้ าน
เพื่อให้เพียงพอกับการจาหน่าย บริ หารจัดการราคาขายสิ นค้าให้ได้ตามอัตราส่ วนกาไรที่กาหนดไว้
สรุ ปรายงานลูกหนี้ประจาเดือนส่งทางฝ่ ายบัญชีและการเงิน ควบคุมและดูแลสต็อกสิ นค้าให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ จัดทารายงานภาษีมูลค่าเพิ่มประจาวันส่ งฝ่ ายบัญชี และการเงิน สรุ ปรายงานยอดขาย
ของผูป้ ระกอบการฝากขายสิ นค้าประจาเดือนเพื่อขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงิน บันทึกรายการรับสิ นค้าโอน
ออก สู ญเสี ย ประจาวัน ความคุมและตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้า การให้บริ การ และการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของพนักงานให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการมาใช้บริ การ ควบคุมดูแลความสะอาดและ
ความเรี ยบร้อยพร้อมทั้งจัดตกแต่งภายในร้านให้เป็ นที่น่าสนใจและประทับใจเพื่อดึงดูดลูกค้าและ
เพิ่ ม ยอดขาย ควบคุ ม ดู แ ลการใช้ คุ รุ ภัณ ฑ์ แ ละอุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ ต่ า ง ๆ ให้ ใ ช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ และรายงานอุปกรณ์ที่ใช้หากพบปั ญหาชารุ ดเสี ยหาย สรุ ปผลการปฎิบตั ิงานรายงาน
ต่อผูบ้ งั คับบัญชา เช่น ผลการปฏิบตั ิงาน ปั ญหาและการแก้ไข รายงานยอดขายและสต็อกสิ นค้า
ฝึ กอบรมพนักงานเกี่ยวกับการให้บริ การลูกค้า เพื่อให้การปฎิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2) พนั ก งานขาย จานวน 2 อัตรา มี ห น้าที่ ดังนี้ จาหน่ ายและให้บ ริ ก าร
สิ นค้าภายในร้าน จัดเรี ยงสิ นค้า ตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าไม่ให้หมดอายุ ชารุ ดหรื อเสี ยหายจาก
การจัดเก็บ ตรวจนับสต็อกสิ นค้า รับเข้า โอนออก สู ญเสี ย ประจาวัน รับเงินสดจากการขายสิ นค้า
เงินทอนประจาวัน แนะนาและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ดูแลความสะอาดและความ
เรี ยบร้อยพร้อมทั้งจัดตกแต่งภายในร้านค้าให้เป็ นที่น่าสนใจและประทับใจเพื่อดึงดูดลูกค้าและเพิ่ม
ยอดขาย ดูแลการใช้คุรุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์เครื่ องใช้ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
รายงานอุปกรณ์ที่ใช้หากพบปัญหาชารุ ดเสี ยหาย
1.2.6 การจัดการด้ านหลักฐานทางกายภาพ ร้านค้าฟาร์มมาร์ทได้กาหนดเวลาใน
การเปิ ดให้บริ การผูบ้ ริ โภคตั้งแต่เวลา 8.00 – 19.00 น. ทุกวันไม่มีวนั หยุด มีการจัด ผังภายในร้าน
โดยเน้นรู ปแบบและหมวดหมู่ให้สินค้าสดและสิ นค้าแปรรู ปสาหรับการบริ โ ภคที่เป็ นผลิตภัณฑ์
ของฟาร์มมหาวิทยาลัยให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันและติดป้ายบอกชัดเจน เพื่อไม่ให้ ผูบ้ ริ โภคที่เข้า
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มาใช้บริ การเกิดการสับสนและหยิบจับง่ายต่อการซื้ อสิ นค้าของฟาร์มมหาวิทยาลัย มีบริ การตะกร้า
ใส่ สิ น ค้าท าให้ ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ น ค้าได้เพิ่ ม มากขึ้ น มี โปรแกรมการท าความสะอาด สิ น ค้า เช็ ด ถู
กระจก พื้นภายในและภายนอก ชั้นวางสิ นค้า ตูแ้ ช่ และภายในร้านค้าติดเครื่ องปรับอากาศเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคเข้ามาใช้บริ การรู ้สึกเย็นสบาย ทาให้ลูกค้ามีโอกาสเลือกซื้อสิ นค้าได้นานขึ้น
1.2.7 การจั ด การด้ า นกระบวนการ ร้ า นค้า ฟาร์ ม มาร์ ท มี ก ารจัด การด้ า น
กระบวนการ เพื่ ออานวยความสะดวกและความรวดเร็ วในการให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้าโดยเปิ ดช่ อง
ทางการรับคาสั่งซื้ อสิ นค้าจากลูกค้าล่วงหน้าทางโทรศัพท์ เมื่อทางพนักงานได้รับคาสั่งซื้อไว้แล้วจะ
เตรี ยมสิ นค้าไว้ให้กบั ลูกค้า ทาให้เกิดความรวดเร็ วในการให้บริ การ และยังเปิ ดเคาน์เตอร์ชาระเงิน
ด้วยโปรแกรมขายหน้าร้านผ่านเครื่ องอ่าน Barcode หรื อรหัสแท่ง 2 จุด เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคที่ตอ้ งการ
ชาระเงินค่าสิ นค้าไม่ตอ้ งยืนรอนาน
1.3 กิจการธุรกิจค้ าปลีกภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็ นเมืองมหาวิทยาลัย ที่ได้ตระหนักถึงผูอ้ าศัยอยู่
ในเมื องแห่ งนี้ ให้มีสุ ขภาพที่ ดี ทั้งทางร่ างกายและจิตใจ จึงสนับสนุ นให้มีบริ การ และสวัสดิ การ
หลายอย่าง บริ การอย่างหนึ่ง คือ ธุรกิจค้าปลีก มีเพื่อให้บริ การ บุคลากร และนักศึกษาให้เกิดความ
สะดวกในการซื้ อสิ นค้าเพื่อการอุปโภคและบริ โภค โดยที่ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเดินทางออกจากนอกเขต
มหาวิท ยาลัย ธุ รกิ จค้าปลี กที่ เข้ามาเปิ ดให้บริ การที่ มี อยู่ในรู ปแบบร้านสะดวกซื้ อ (Convenience
Stores) เป็ นธุรกิจค้าปลีกจาหน่ายสิ นค้าที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตประจาวัน โดยมี ดังนี้
1.3.1 ร้ านเซเว่ นอีเลเว่ น มีอยูจ่ านวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเทคโนธานี ตั้งอยู่ที่เทค
โนธานี และสาขาหอพักนักศึ กษา ตั้งอยู่ที่บ ริ เวณลานศิลปวัฒนธรรม หอพักนักศึ กษา มี การเปิ ด
ให้บริ การ 24 ชัว่ โมง สิ นค้าที่จาหน่ายเน้นประเภทอาหารฟาสต์ฟู้ด เครื่ องดื่ม สิ นค้าอุปโภคบริ โภค
สนองความต้องการซื้ อแบบเร่ งด่ วนโดยอาศัยรู ปแบบที่ สะอาด และสะดวก ตอบสนองต่อความ
ต้องการของคนรุ่ นใหม่โดยเฉพาะนักศึกษา
1.3.2 ร้ านมิ นิ ม าร์ ท หอพัก ชาย ตั้ง อยู่ที่ หอพัก ชาย 8 มี ก ารเปิ ดให้ บ ริ ก าร 24
ชัว่ โมง สิ นค้าที่จาหน่ายเน้น เครื่ องดื่ม สิ นค้าอุปโภคและบริ โภค
1.3.3 ร้ านมินิมาร์ ทหอพักหญิง ตั้งอยู่ที่ หอพักหญิ ง 2 มีก ารเปิ ดให้บริ การ 24
ชัว่ โมง สิ นค้าที่จาหน่ายเน้น เครื่ องดื่ม สิ นค้าอุปโภคและบริ โภค
1.3.4 ร้ านมิ นิ ม าร์ ทโรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย ตั้ ง อยู่ ที่ โรงอาหารกลาง
โรงพยาบาลมหาวิท ยาลัย มี ก ารเปิ ดให้บ ริ การ 24 ชั่วโมง สิ นค้าที่ จาหน่ ายเน้น เครื่ องดื่ม สิ นค้า
อุปโภคและบริ โภค
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1.3.5 ร้ านค้าฟาร์ มมหาวิทยาลัย ได้แก่
1) ร้ านค้ าฟาร์ มมาร์ ท ตั้งอยู่ที่ฟาร์ มมหาวิทยาลัย มีการเปิ ดให้บริ การทุก
วัน ตั้งแต่ เวลา 8.00 - 19.00 น. สิ น ค้าที่ ขายเน้น สิ น ค้าที่ ผ ลิ ตจากฟาร์ ม มหาวิ ท ยาลัยทั้งสิ นค้าใน
รู ปแบบสด และแปรรู ป และจาหน่ายเครื่ องดื่ม สิ นค้าอุปโภคและบริ โภค
2) ร้ านค้ าจุ ด ขายอาคารวิ ช าการ 1 ตั้ง อยู่ที่ อ าคารวิ ช าการ 1 มี ก ารเปิ ด
ให้บ ริ การวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. สิ นค้าที่ ขายเน้นสิ นค้าที่ ผลิตจากฟาร์ ม
มหาวิทยาลัยทั้งสิ นค้าในรู ปแบบสด และแปรรู ป และจาหน่ายเครื่ องดื่ม สิ นค้าอุปโภคและบริ โภค
3) ร้ านค้ าจุ ดขายอาคารเรี ยนรวม 1 ตั้งอยู่ที่อาคารเรี ยนรวม 1 มีการเปิ ด
ให้บริ การวันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 18.00 น. สิ นค้าที่ขายเน้นประเภทอาหารฟาสต์ฟู้ด
เครื่ องดื่ ม สิ น ค้าอุป โภคและบริ โภค สนองความต้องการซื้ อ แบบเร่ ง ด่ วน ตอบสนองต่อ ความ
ต้องการของคนรุ่ นใหม่โดยเฉพาะนักศึกษา
4) ร้ านค้ าจุดขายอาคารเรี ยนรวม 2 ตั้งอยู่ที่อาคารเรี ยนรวม 2 มีการเปิ ด
ให้บริ การวันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 18.00 น. สิ นค้าที่ขายเน้นประเภทอาหารฟาสต์ฟู้ด
เครื่ องดื่ ม สิ น ค้าอุป โภคและบริ โภค สนองความต้องการซื้ อ แบบเร่ ง ด่ วน ตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการของคนรุ่ นใหม่โดยเฉพาะนักศึกษา
5) ร้ านค้ าโรงอาหารเด่ นทองกวาว ตั้งอยู่ที่โรงอาหารเด่นทองกวาว มีการ
เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.00 น. สิ นค้าที่ขายเน้นประเภท เครื่ องดื่ม
6) ร้ านค้ าจุดขายโรงเรี ยนสุรวิวัฒน์ ตั้งอยู่ที่โรงอาหารโรงเรี ยนสุ รวิวฒั น์มี
การเปิ ดให้บริ การวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. สิ นค้าที่จาหน่าย ได้แก่ เครื่ องดื่ม
สิ นค้าสาหรับอุปโภคและบริ โภคโดยเฉพาะขนมขบเคี้ยว อาหารว่าง

2. แนวคิดเกีย่ วกับธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจค้าปลีกเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การจาหน่ายสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภคคน
สุ ดท้ายในรู ปแบบการซื้ อมาขายไป ธุ รกิจค้าปลีกมีความผูกพันกับการดาเนิ นชี วิตของเรามาตั้งแต่
อดี ตจนถึ งปั จจุ บ ัน เนื่ องจากเป็ นธุ รกิ จที่ ส ามารถเข้าถึ งและตอบสนองต่อความต้องการในการ
อุปโภคและบริ โภคได้ง่าย ธุรกิจค้าปลีกยังเป็ นตัวช่วยเพิ่มมูลค่าและการบริ การของสิ นค้า
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2.1 ประเภทของธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจค้าปลีกมีหลายประเภท ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ลักษณะและขนาดของธุ รกิจ และได้
แบ่งธุรกิจค้าปลีกออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้ (จิรวุฒิ หลอมประโดน, 2560)
2.1.1 ธุรกิจค้ าปลีกแบบมีร้านค้ า เป็ นธุ รกิ จที่ ดาเนิ นการค้าปลี กโดยมี ที่ต้ งั ของ
ร้านค้าเป็ นหลักแหล่ง ลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกซื้อสิ นค้าตามที่ตอ้ งการได้ ประกอบไปด้วย
1) ธุรกิจค้ าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) คือร้านค้าขายสิ นค้าเข้า
ถึงผูบ้ ริ โภคโดยส่ วนใหญ่บริ หารและดาเนินการด้วยระบบครอบครั ว ลักษณะการดาเนินงานแสดง
ลักษณะวัฒนธรรมและความเป็ นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น มีความเป็ นมิตร ความเห็นอกเห็น
ใจกันและความเป็ นกันเองกับผูบ้ ริ โภค สิ นค้าที่ขายส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าในการดารงชีวิตประจาวัน
ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ซึ่งประกอบด้วย (อนุศาสตร์ สระทองเวียน, 2553) ดังนี้
(1) ร้ านค้ าโชห่ วย ลักษณะร้านค้าส่ วนใหญ่บริ หารและดาเนิ นการ
ด้วยระบบครอบครัว ไม่มีการตกแต่งร้านมากมาย การลงทุนน้อย พื้นที่ขายมีไม่มากบางร้านค้าใช้ที่
อยูอ่ าศัยดัดแปลงเป็ นร้านค้า ไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริ หารจัดการร้านค้า การจัดวางสิ นค้า
แล้วแต่อาเภอใจเจ้าของร้าน ไม่เป็ นหมวดหมู่ ธุรกิจร้านโชห่วยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตาม ชุมชน และ
หมู่ บ ้าน สิ น ค้าส่ วนใหญ่ ที่ น ามาจาหน่ ายเป็ นสิ น ค้า อุป โภค และบริ โภค ที่ ใ ช้ในการดารงชี วิต
ประจาวัน การบริ การปิ ดและเปิ ดร้านไม่สม่ าเสมอ โดยสิ นค้าส่ วนใหญ่มีการรับมาจาหน่ ายผ่าน
พ่อค้าคนกลาง ทาให้สินค้าบางชนิด มีราคาสูง กว่าท้องตลาด
(2) ร้ านค้ าขายของชา เป็ นร้านที่ขายเครื่ องอุปโภคและบริ โภค โดยมี
หลักแหล่งที่แน่ นอน อยู่ในพื้นที่ชุมชน จาหน่ายสิ นค้าทัว่ ไปที่มีความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้ประจาวันไม่
มากเท่ากับร้านโชห่วย
(3) ร้ านค้ าในตลาด เป็ นร้านค้าที่มีการขายสิ นค้าหลากหลายทั้งสิ นค้า
อุปโภคและบริ โภคทั้งอาหารสด และอาหารแห้ง หรื อเป็ นการเปิ ดขายสิ นค้าเฉพาะทาง ส่ วนใหญ่
ตั้งอยูใ่ นตลาดสด สิ นค้าอาจวางขายกับพื้นหรื อวางบนโต๊ะหรื อแผงที่สร้างขึ้น
(4) ร้ านค้ ารถเร่ ลั ก ษณะร้ า นค้ า ขายสิ นค้ า ด้ ว ยรถยนต์ ห รื อรถ
มอเตอร์ ไ ซค์พ่ ว งข้า ง เปรี ย บเสมื อ นร้ านค้าเคลื่ อ นที่ เคลื่ อ นไปตามแหล่ งต่ าง ๆ เช่ น หมู่ บ้าน
คอนโดมิเนี ยม แหล่งสานักงาน ย่านชุมชนรวมถึงตลาด มีการจอดแวะขายของตามจุดต่าง ๆ บ้าง
เน้นการจอดในจุดหลัก ๆ ตามช่วงเวลา นอกจากนี้ ยงั มีการจอดตามคนเรี ยก ช่วงเวลาการขายสิ นค้า
ส่วนใหญ่เป็ นช่วงเช้าตรู่ และช่วงเย็น รถเร่ เหมาะสาหรับผูบ้ ริ โภคที่นิยมซื้อสิ นค้าครั้งละไม่มาก อาทิ
มะเขือ 5-6 ลูก ข่า 2-3 หัว เนื้อหมู 1-2 ขีด เพือ่ ปรุ งอาหารได้หนึ่งมื้อ หรื อหนึ่งวัน
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2) ธุ รกิ จ ค้ าปลี ก สมั ย ใหม่ (Modern Trade) คื อ ร้ านค้าปลี ก ที่ น าระบบ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ มีระบบการจัดหน้าร้าน และระบบคลังสิ นค้า โดยเริ่ มจากลูกค้าเลือกซื้ อสิ นค้า
และช าระเงิน จากนั้นระบบจะส่ งข้อมูลการซื้ อผ่านไปยังระบบคลังสิ นค้าเพื่อท าการตัดรายการ
สิ น ค้า เมื่ อ สิ น ค้าคงคลังอยู่ในระดับต่ าจะส่ งข้อมูล ไปยังผูผ้ ลิ ตให้น าสิ น ค้ามาส่ งเข้าคลัง สิ น ค้า
ร้านค้าประเภทนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะมีพ้ืนที่ขายเป็ นจานวนมากโดยแบ่งจัดสรรพื้นที่อย่างลงตัว เช่น
พื้นที่ สาหรับขายสิ นค้าที่ จดั หมวดหมู่ตามสายผลิตภัณฑ์ พื้นที่ สาหรับที่ จอดรถ มีการตกแต่งและ
สร้ างบรรยากาศภายในร้ านค้าเป็ นที่ ดึงดู ดใจให้ ลูก ค้าเข้าไปซื้ อสิ นค้า และมี ก ารใช้กลยุท ธ์ท าง
การตลาดเข้ามาช่วยในการเพิ่มยอดขาย ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ แผ่นใบปลิว ทาให้การประชาสัมพันธ์สินค้า
สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ทุกกลุ่มเป้ าหมาย ด้านทาเลที่ ต้ งั ของร้ านค้าประเภทนี้ มกั ตั้งอยู่ในทาเล
ที่ต้ งั เขตเมืองที่มีประชากรจานวนมากและมีกาลังซื้อสู ง การแบ่งธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่แบ่งได้หลาย
ประเภททั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้าหมาย ได้แก่
(1) ร้ านค้ าขายสิ นค้ าเฉพาะอย่ าง (Specialty Stores) เป็ นร้านค้าปลีกที่
จาหน่ ายสิ นค้าที่ ผูบ้ ริ โภคเจาะจงซื้ อ มี สินค้าในสายการผลิตที่ แคบแต่มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกจานวน
มากและหลากหลาย เช่น ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ร้านขายแว่นตา ร้านขายดอกไม้ เป็ นต้น
(2) ห้ างสรรพสิ นค้ า ( Department Stores) เป็ นร้านค้าปลีกที่มี สินค้า
หลายชนิดจาหน่าย การจัดหมวดหมู่ของสิ นค้าตามสายการผลิตเพื่อง่ายต่อผูซ้ ้ือมาซื้อสิ นค้า
(3) ศู น ย์ ก ารค้ าครบวงจร (Shopping Center) เป็ นร้ า นค้า ปลี ก ที่ เพิ่ ม
ความสะดวกสบายให้กับ ผูบ้ ริ โภคที่ เข้า มาซื้ อ ที่ ต้อ งการซื้ อสิ น ค้า ได้ในสถานที่ แ ห่ งเดี ย ว เช่ น
ร้านอาหาร ธนาคาร ร้านเกี่ยวกับความงาม เป็ นต้น
(4) ร้ านสะดวกซื ้ อ (Convenience Stores) เป็ นร้ านค้าปลี ก จ าหน่ า ย
สิ น ค้าที่ จ าเป็ นต่ อ การดารงชี วิต ประจ าวัน และอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ ด ร้ านค้าประเภทนี้ เปิ ด
ให้บริ การ 24 ชัว่ โมง ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถซื้ อสิ นค้าได้ตลอดเวลา ทาเลที่ต้ งั ส่ วนมากจะเน้นย่าน
ชุมชน มีการให้บริ การรวดเร็ว
(5) ร้ านสรรพาหาร (Supermarkets) เป็ นร้านค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่จะ
อยู่คู่กับห้างสรรพสิ นค้า เน้นการขายสิ นค้าประเภทอาหาร และของชา และมักมีการให้ ผูบ้ ริ โภค
บริ การตัวเอง
(6) ร้ านขายสิ นค้ าลดราคา (Discount Store) เป็ นร้านค้าปลีกที่เน้นการ
ขายสิ นค้าในราคาถูก ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มระดับกลางจนถึงระดับต่า ผูป้ ระกอบการยอมรับ
กาไรส่วนต่างน้อยแต่อาศัยขายได้ปริ มาณมาก
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(7) ร้ านขายสิ นค้ าขนาดใหญ่ (Superstores) เป็ นร้านค้าปลีกที่มีขนาด
ใหญ่ มีการจาหน่ายสิ นค้าหลากหลายและราคาถูก แต่มาตรฐานสิ นค้าต่ากว่าร้านค้าแบบศูนย์การค้า
ครบวงจร
(8) ผู้ ค้ า ปลี ก ขายสิ นค้ า ราคาถู ก (Off-price Retailers) ร้ า นค้า ปลี ก
ประเภทนี้ ส ามารถแบ่ งออกได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ 1) เครื อข่ายโรงงาน เป็ นการรวมกลุ่มของ
โรงงานหลายโรงงานเพื่อขายสิ นค้าร่ วมกันในราคาพิเศษ แต่มกั จะเป็ นสิ นค้าไม่ได้มาตรฐาน หรื อ
สิ นค้าตกรุ่ น 2) ผูค้ า้ ปลีกสิ นค้าลดราคาอิสระ เป็ นการบริ หารงานของผูค้ า้ ปลีกที่อิสระขนาดใหญ่
โดยมีการรวบรวมสิ นค้าจากแหล่งต่าง ๆ นามาลดราคา และ3) ร้านคลังสิ นค้าขายส่ ง เป็ นร้านค้าที่
ขายสิ นค้าให้กบั สมาชิ กเท่านั้น วัตถุประสงค์ของร้านค้าประเภทนี้ เพื่อให้สมาชิ กทาธุ รกิจค้าปลี ก
ขนาดเล็ก ซื้อสิ นค้าในราคาถูก
(9) ร้ านค้ าปลีกที่ใช้ แค็ตตาล็อก (Catalog Showroom) เป็ นร้านค้าปลีก
ที่นาเสนอสิ นค้าผ่านทางแคตตาล็อก ร้านค้าปลีกประเภทนี้ สามารถขายสิ นค้าที่ มีชื่อเสี ยงได้ใน
ราคาพิเศษ และไม่มีสต็อกสิ นค้าในร้าน และไม่ตอ้ งนาสิ นค้าแสดง ทาให้ตน้ ทุนในการดาเนินงาน
ต่า
2.1.2 ธุรกิจค้ าปลีกแบบไม่ มีร้านค้า (Non-store Retailing) เป็ นร้านค้าปลีกที่ไม่มี
สถานที่จาหน่ายสิ นค้า การนาเสนอขายสิ นค้าโดยใช้วิธีการตลาดขายตรง การตลาดเครื อข่าย การ
ขายโดยเครื่ องจักรอัตโนมัติ การนาเสนอสิ นค้าเพื่อให้ถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้าหมายจึงมีการใช้เครื่ องมือ
ในการขายที่แตกต่างไปจากร้านค้าปลีกแบบมีร้านค้า ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546) ได้แบ่ง
รู ปแบบของร้านค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า และรู ปแบบการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูค้ า้ ปลีกกับผูบ้ ริ โภค
ดัง นี้ 1) ร้ า นค้า ปลี ก แบบใช้แ ค็ ต ตาล็อ ก อาศัย สิ่ ง พิ ม พ์แ ละจดหมาย ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ
ผูบ้ ริ โภค 2) ร้ านค้าปลี ก แบบขายตรง เป็ นการขายแบบเผชิ ญ หน้าโดยใช้พ นัก งานขาย ในการ
ติดต่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค 3) ร้านค้าปลีกแบบขายสิ นค้าผ่านสื่ อโทรทัศน์ วิธีน้ ี ใช้โทรทัศน์ ในการ
ติดต่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค และ4) ร้านค้าปลีกแบบขายสิ นค้าผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีน้ ี ใช้สื่อ
ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ในการติดต่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค
2.1.3 ธุรกิจค้ าปลีกองค์ ก ารที่ทาการค้ าปลีก (Retail Organization) เป็ นร้านค้า
ปลีกที่ดาเนินกิจการภายใต้องค์การในรู ปแบบสัญญา โดยมีความร่ วมมือระหว่างกันกับร้านค้าปลีก
เพื่อมีอานาจในการต่อรองซื้ อสิ นค้าจากโรงงานในราคาที่ต่ากว่าท้องตลาดและนาสิ นค้ามาจาหน่าย
ให้กบั สมาชิกในราคาต่ากว่าหรื อเท่ากับท้องตลาด ในที่น้ ียงั รวมถึงร้านค้าปลีกที่ได้รับสิ ทธิ บตั รที่อยู่
ภายใต้ตราสิ นค้าและเครื่ องหมายการค้า โดยผูผ้ ลิตสิ นค้าต้องทาตามสู ตรเฉพาะหรื อจาหน่ายสิ นค้า
ที่เจ้าของสิ ทธิบตั รกาหนดไว้เท่านั้น
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สรุ ป ธุรกิจค้าปลีกแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท ประกอบไปด้วย 1) ธุรกิจ
ค้าปลีกแบบมีร้านค้า เป็ นร้านค้าปลีกที่มีสถานที่ของร้านค้าเป็ นหลักแหล่ง ให้บริ การและจาหน่าย
สิ นค้าที่มีความจาเป็ นต่อการดารงชีวิตประจาวัน การลงทุนมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ขนาดของกิจการ
2) ธุ รกิจค้าปลีกไม่มีร้านค้า เป็ นร้านค้าปลีกที่ไม่มีสถานที่ของร้านค้า ใช้ รูปแบบการติดต่อสื่ อสาร
กับ ผู ้บ ริ โ ภคในรู ป แบบการใช้ แ ค็ ต ตาล็ อ ก การขายตรง การขายผ่ า นสื่ อโทรทัศ น์ และสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ร้านค้าปลีกประเภทนี้ มีตน้ ทุนในการดาเนิ นงานต่าเนื่ องจากไม่ตอ้ งมีสินค้าไว้โชว์
หน้าร้านและไม่จาเป็ นต้องเก็บรักษาสิ นค้าไว้ และ3) ธุ รกิจค้าปลีกองค์การที่ทาการค้าปลีก เป็ น
ธุรกิจร้านค้าปลีกที่องค์การรวมตัวกันซื้ อสิ นค้าเพื่อให้ได้ราคาต่านามาจาหน่ายขายในราคาสมาชิ ก
และรวมถึงร้านค้าปลีกที่มีผลประโยชน์ภายใต้สิทธิบตั รหรื อเครื่ องหมายการค้าของตนเอง

2.2 หน้ าที่ของธุรกิจค้าปลีก
ในธุ รกิ จค้าปลี ก เป็ นธุ รกิจที่ เกี่ยวข้องกับการจาหน่ ายสิ นค้าส าหรับการดาเนิ น
ชีวิตประจาวันของผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้ายเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้นหน้าที่ของธุรกิจค้าปลีกจะเป็ นการจัดหา
สิ นค้าอุปโภค บริ โภค เพื่อนามาบริ การและจาหน่ายให้กบั ลูกค้า และการบริ หารสิ นค้าคงคลังให้มี
เพียงพอไม่ให้สินค้าขาดสต็อก ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546) ได้อธิ บายหน้าที่ของธุ รกิจค้า
ปลีก 12 ประการ ดังนี้
2.2.1 หน้ าที่จัดหาผลิตภัณฑ์ และบริ การที่หลากหลาย การทาหน้าที่เป็ นคนกลาง
เพื่อซื้ อสิ นค้าจากแหล่งต่าง ๆ มาจาหน่ายให้ผบู ้ ริ โภค ธุรกิจค้าปลีกต้องเลือกสิ นค้าที่เป็ นที่นิยมและ
ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค และสิ นค้ามีความหลากหลาย จะทาให้ผบู ้ ริ โภคประหยัดเวลาใน
การเลือกซื้อสิ นค้า
2.2.2 หน้ าที่ตัดสิ นใจในส่ วนประสมของสินค้ าและบริ การ ธุ รกิจค้าปลีกจะต้อง
ตัดสิ นใจนาสิ นค้าตัวใดเข้ามาจาหน่ายให้ลูกค้า โดยพิจารณาจาก ส่ วนประสมของผลิตภัณฑ์ที่เป็ น
จานวนสายและรายการของผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของสิ นค้า ความกว้างและลึกของสิ นค้า
2.2.3 หน้ าที่ทยอยขาย การที่ธุรกิจค้าปลีกซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตหรื อผูค้ า้ ส่ งปริ มาณ
มากแล้วนามาทยอยขาย เช่น การจัดซื้ อสิ นค้าเป็ นแพคละ 10 ชิ้น แล้วนามาทยอยขายทีละ 1ชิ้น จะ
ทาให้ธุรกิจค้าปลีกมีส่วนต่างของกาไรจากการจาหน่ายสิ นค้า
2.2.4 หน้ าที่เก็บรั กษาสินค้ าคงเหลือ ธุรกิจค้าปลีกจะต้องมีการเก็บรักษาสิ นค้าคง
คลังไว้ให้มีเพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค หากสิ นค้าไม่เพียงพอต่อการจาหน่ายอาจทาให้
ผูบ้ ริ โภคหันเหไปซื้อสิ นค้าจากแหล่งอื่น ทาให้เกิดการสู ญเสี ยผูบ้ ริ โภคที่มาซื้อสิ นค้า
2.2.5 หน้ าที่จัดหาและบริการ ธุรกิจค้าปลีกเมื่อมีการจาหน่ายสิ นค้าแล้วยังต้องมี
การให้บริ การแก่ผูบ้ ริ โภคควบคู่กนั ไป เพื่อที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความประทับใจในการเข้ามาใช้
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บริ การ รู ปแบบการให้บริ การ เช่น มีการจัดส่ งสิ นค้าฟรี เมื่อซื้ อสิ นค้าครบตามที่ทางธุ รกิจค้าปลีก
กาหนด เป็ นต้น
2.2.6 หน้ าที่จัดแสดงสิ นค้ าและการให้ บริ การเพิ่มเติม ธุ รกิจค้าปลีกจาเป็ นต้อง
สร้างภาพลักษณ์ ที่ดีต่อร้านค้า โดยมีการจัดแสดงสิ นค้าให้โดดเด่น และเป็ นหมวดหมู่ เพื่อดึงดูด
ผูบ้ ริ โภคเข้ามาซื้อสิ นค้าในร้าน และอาจจัดให้มีการบริ การเสริ มเพิ่มเติม โดยการ มีพนักงานแนะนา
สิ นค้า หรื อมีการชาระเงินผ่านบัตรเครดิต เป็ นต้น
2.2.7 หน้ าที่เพิ่มคุณค่ าให้ กับสิ นค้ า ร้านค้าปลี กสามารถเพิ่มคุณค่าของสิ นค้าที่
นามาจาหน่ าย เช่น การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของสิ นค้าให้มีความแตกต่างจากท้องตลาด เพื่อเพิ่มราคา
ของสิ นค้าให้สูงขึ้น เป็ นต้น
2.2.8 หน้ าที่การให้ ความสะดวกด้ านเวลา ธุรกิจค้าปลีกสามารถตอบสนองความ
ต้องการสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคได้ตลอดเวลา โดยการเปิ ดจาหน่าย 24 ชัว่ โมง หรื อให้ความสะดวกกับ
ผูบ้ ริ โภคที่ไม่มีเวลาจับจ่ายโดยการให้บริ การจาหน่ายสิ นค้าผ่านสื่ อออนไลน์ เป็ นต้น
2.2.9 หน้ าที่จัดหาทาเลที่ตั้ง ธุรกิจค้าปลีกที่จะจัดตั้งขึ้นควรมีทาเลที่ต้ งั ในแหล่ง
ชุมชน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางเข้ามาซื้อสิ นค้าของลูกค้า และยังส่ งผลให้ธุรกิจค้า
ปลีกมียอดจาหน่ายสู งขึ้นกว่าธุรกิจค้าปลีกที่ต้ งั อยูห่ ่างชุมชนเนื่องจากกาลังการซื้อของผูบ้ ริ โภคน้อย
กว่า
2.2.10 หน้ าที่ให้ ความสะดวกด้ านขนาด ธุ รกิจค้าปลีกต้องมี การจัดขนาดและ
ปริ ม าณของสิ น ค้าตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค เช่ น การจาหน่ ายสิ น ค้าเป็ นรายชิ้ น หรื อการ
จาหน่ ายสิ น ค้าเป็ นหี บ ห่ อ จะเพิ่ ม ความสะดวกในการซื้ อสิ น ค้าของผูบ้ ริ โภคที่ มี ความต้อ งการ
แตกต่างกัน
2.2.11 หน้ าที่ให้ ข้อมูลข่ าวสารด้ านการตลาด ธุรกิจค้าปลีกที่ประสบความสาเร็ จ
ได้น้ ัน ต้องเข้าใจถึงพฤติกรรม ความต้องการ และความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ที่เข้ามาใช้บริ การ
การศึกข้อมูลเหล่านี้ ทาให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจค้าปลีกเพื่อนาข้อมูลเหล่านี้ มาจัดหาสิ นค้าให้ตรง
กับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ถูกต้อง
2.2.12 หน้ าที่ใช้ กลยุทธ์ ที่สอดคล้ องกับรู ปแบบการดารงชีวิตของผู้บริ โภค ธุรกิจ
ค้าปลี ก ต้องปรั บ ตัวในการสรรหาสิ น ค้าเข้ามาจาหน่ ายให้ เข้ากับ การด ารงชี วิตในปั จจุ บัน ของ
ผูบ้ ริ โภคที่ ตอ้ งการความสะดวกสบายเพิ่ มมากยิ่งขึ้น จึ งจาเป็ นต้องใช้กลยุท ธ์ในด้านต่าง ๆ เพื่ อ
นามาใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
สรุ ป หน้าที่ของธุรกิจค้าปลีก คือ การจัดหาสิ นค้านาเข้ามาจาหน่ายให้แก่
ผูบ้ ริ โภค โดยการนามาจัดแสดงให้เป็ นหมวดหมู่ และสามารถแบ่งขนาดจาหน่ายได้ สิ นค้าที่นามา
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จาหน่ายนั้นเป็ นสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยมีการจัดการบริ หารสิ นค้าคงคลังให้
เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2.3 ระบบการบริหารและจัดการธุรกิจค้าปลีกที่นามาใช้ กบั ประเทศไทย
ด้วยภาครัฐบาลมีนโยบายที่ตอ้ งการพัฒนาประเทศไทย เพื่อที่จะมุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ธุรกิจค้าปลีกจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับนโยบายของ
รัฐบาลดังกล่าว และที่สาคัญพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไป คือ การใช้เครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์
เข้ามามี ส่ วนร่ วมในการดารงชี วิตประจาวันเพิ่ม มากยิ่งขึ้น ธุ รกิจค้าปลีก จึงมีความจาเป็ นต้องใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริ หารจัดการร้านค้าให้ทนั สมัยยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคในยุคสมัยใหม่ ส่ วนประกอบของธุรกิจค้าปลีกที่สามารถนาเข้ามาช่วยในการ
บริ หารและจัดการให้เกิดความสะดวกและมีประสิ ทธิภาพ (จิรวุฒิ หลอมประโดน, 2560) ดังนี้
2.3.1 ระบบฐานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการบริ หารการจัดการร้ านค้ าปลีก เป็ นการ
น าฐานข้อ มู ล มาเชื่ อ มต่ อ โดยใช้ระบบ Internet รั บ และส่ งข้อ มู ล ของหน่ วยงานระดับ ระหว่าง
ประเทศ หรื อระดับระหว่างองค์การในประเทศ เพื่อการติดต่อสื่ อสารที่สะดวกและรวดเร็ วในด้าน
การสั่งซื้อ ด้านการจาหน่าย และด้านสิ นค้าคงคลัง
2.3.2 ระบบแลกเปลี่ยนข้ อมูลผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่ างผู้ซื้อและผู้ขาย
เป็ นระบบการแลกเปลี่ยนที่ไม่ ใช้กระดาษ เช่นการใช้จดหมายอิเล็ กทรอนิ กส์ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลหรื อซื้อขายสิ นค้า การซื้อขายผ่านเว็บไซต์
2.3.3 ระบบ RFID และ Barcode เป็ นระบบที่ธุรกิจค้าปลีกนามาใช้ในด้านการ
บริ หารจัดการร้านค้า ระบบ RFID และ Barcode ใช้สาหรับการบัน ทึก ข้อมูล ของสิ นค้า ที่ ระบบ
สามารถบอกถึง ชื่อสิ นค้า วันที่ผลิต วันหมดอายุ โรงงานที่ผลิต จานวนสิ นค้า เป็ นต้น ตัวอย่างของ
ระบบ RFID ที่นิยมมาใช้ในร้านค้าปลีก จะนามาใช้ร่วมกับระบบ Electronic Article Surveillance
(EAS) ซึ่ งเป็ นระบบป้ องกันการขโมยสิ นค้าในร้านค้า หากผูบ้ ริ โภคเดินผ่านโดยยังไม่มีการชาระ
เงินระบบจะร้องเตือนทันที ตัวอย่างของระบบ Barcode หรื อรหัสแท่ง เป็ นระบบบันทึกข้อมูลสิ นค้า
โดยการกาหนดแถบที่มีความหนาบางไม่เท่ากันใช้ในการสแกนการรับเข้าสิ นค้า และการจาหน่าย
สิ นค้าภายในร้านผ่านระบบขายหน้าร้าน จะช่วยให้การปฏิบตั ิงานในร้านสะดวกและรวดเร็ว
2.3.4 ระบบการขายหน้ าร้ าน (Point of Sale) หรื อเรี ยกกันว่าระบบ POS ระบบนี้
จะช่วยในการบริ หารจัดการร้านค้า เป็ นระบบที่มี การจัดการแบบ Real Time เมื่ อผูบ้ ริ โภคสั่งซื้ อ
สิ นค้าระบบจะดาเนิ นการลดจานวนสิ นค้าคงคลังทันที และสามารถตรวจสอบสถานะสิ นค้าและ
รายงาน ต้นทุน กาไร ยอดซื้อยอดขาย และประเมินผลประกอบการของทุกสาขาได้
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2.3.5 ระบบการบริ ห ารสิ น ค้ าคงคลัง (Vendor Management Inventory) หรื อ
เรี ย กกัน ว่าระบบ VMI ซึ่ งจะท างานร่ วมกับ ระบบ POS ในธุ รกิ จ ค้าปลี ก ระบบนี้ จะช่ วยในการ
บริ หารสิ นค้าคงคลังโดยระบบนี้ จะช่วยเติมสิ นค้าคงคลังอัตโนมัติ ร้านค้าปลีกไม่จาเป็ นต้องสต็อก
สิ นค้าไว้จานวนมาก เมื่อสิ นค้าอยู่ในระดับต่าระบบจะแจ้งเตือนผูข้ ายสิ นค้าส่ งสิ นค้ามายัง ธุ รกิจค้า
ปลีก ทาให้เจ้าของธุรกิจค้าปลีกไม่ตอ้ งทาเรื่ องสั่งซื้ อสิ นค้าให้ยุ่งยาก ระบบนี้ จะทาให้ธุรกิจค้าปลีก
ลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการเก็ บ รั ก ษาสิ นค้า และยัง ท าให้ ร ะบบการขายหน้ า ร้ า นและคลัง สิ นค้า มี
ประสิ ทธิภาพ
2.3.6 การใช้ เทคโนโลยี อื่น ๆ ในธุรกิจค้าปลีกมีการใช้สื่อประเภทออนไลน์เข้ามา
มี บ ทบาทในการประชาสัม พันธ์ โฆษณาสิ น ค้า เช่ น LINE, Facebook, YouTube, Website ท าให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงธุรกิจค้าปลีกได้สะดวกและเพิ่มมากขึ้น เมื่อผูบ้ ริ โภคเข้าถึงธุรกิจค้าปลีกได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น ทาให้การดู โปรโมชัน่ การดู การจัดกิ จกรรมต่าง ๆ และร่ วมแสดงความคิดเห็ น
ของผูบ้ ริ โภคเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกให้ดีข้ ึน
2.4 การปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย
การปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว
การให้ บ ริ ก ารด้ ว ยสาเหตุ พ ฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภคเปลี่ ย นพฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า ที่ ต้อ งการ
สะดวกสบายมากขึ้นโดยไม่ ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางมาจับจ่ ายซื้ อสิ นค้า หรื อสาเหตุจาก
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไม่มีเวลาออกมาจับจ่ายซื้อสิ นค้าเนื่องจากต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยูก่ บั งานประจา
ที่ตวั เองต้องปฏิบตั ิ ร้านค้าออนไลน์ จึงเกิดขึ้นเพื่อรองรับกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ เมื่อโซเชียลมีเดียเข้ามา
มีบ ทบาทในการขายสิ นค้าและเป็ นเครื่ องมื อส าคัญที่ ช่ วยท าให้ยอดการขายสิ นค้าเติ บ โตขึ้นได้
โดยเฉพาะในแง่ของการโปรโมทสิ นค้า ช่องทางโซเชี ยลมีเดียยอดนิ ยมที่ผูบ้ ริ โภคเข้าไปใช้ เช่น
LINE, Facebook, YouTube, Instagram ช่องทางโซเชียลมีเดียเหล่านี้ เปิ ดโอกาสให้แบรนด์สามารถ
สื่ อสารได้โดยตรงแบบตัวต่อตัวกับผูบ้ ริ โภค หลายแบรนด์ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ Online to Offline ทาให้
แบรนด์ต่าง ๆ พัฒนาเครื่ องมือออนไลน์อย่างแอพพลิเคชัน่ หรื อฟี เจอร์ ต่าง ๆ จากหน้าร้านให้เข้ามา
ในเว็บ ไซต์หรื อโซเชี ยลมี เดี ยของแบรนด์มากขึ้น ท าให้การซื้ อขายสิ นค้าในโซเซี ยลมี เดี ยเป็ นที่
ต้องการและเป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการความสะดวกสบายในการซื้ อสิ นค้ามากขึ้น ทั้งหมดนี้
สะท้อนรู ปแบบการนาเสนอสิ นค้าและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้งานที่เปลี่ยนไปในยุคสมัย
ปั จจุบนั และธุ รกิจค้าปลีกจาเป็ นต้องเร่ งก้าวให้ทนั ตามเทคโนโลยีเพื่อท าให้ ธุรกิจค้าปลีกที่ เป็ น
รู ปแบบมีหน้าร้านต้องผสมผสานในการจัดรู ปแบบธุรกิจค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้านควบคู่กนั ไปด้วย
ธุรกิจค้าปลีกแบบเดิมที่ไม่ยอมปรับตัวหรื อยังคงใช้แผนการตลาดแบบเก่านั้นจะเริ่ มทยอยปิ ดตัวไป
เพราะจะต่อสู้กบั คู่แข่งขันที่มีการปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคไม่ได้ ธุรกิจค้าปลีกเหล่านี้
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จึงจาเป็ นต้องพึ่งพาวิธีคิดและทัศนคติใหม่ในการดาเนินธุ รกิจเพื่อเอาตัวรอด (ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ, 2561)
สรุ ป ธุ รกิจค้าปลีกยุคที่กา้ วสู่ สังคมโลกออนไลน์ โดยการใช้เทคโนโลยีในด้าน
ระบบการจาหน่ายสิ นค้าเข้ามาช่วยในการบริ หารและจัดการ ส่ งผลให้เกิดความสะดวกสบายและ
รวดเร็ วในการให้บริ การ ทั้งนี้ ก็เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคสมัยใหม่ที่เน้นความ
รวดเร็ ว และสะดวกสบายในการจับ จ่ า ยซื้ อสิ น ค้า ร้ า นค้า ปลี ก จ าเป็ นต้อ งเร่ ง ก้า วให้ ทัน ตาม
เทคโนโลยีและพึ่งพาวิธีคิดและทัศนคติ สมัยใหม่ในการดาเนิ นกิจการเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ใน
สถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูง

3. แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
ในการศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค จะกล่าวถึงความหมายของพฤติกรรม
การซื้อของผูบ้ ริ โภคดังนี้
พฤติ ก รรมการซื้ อ ของผู้ บ ริ โภค หมายถึ ง การกระท าของบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งที่
เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนซื้ อสิ นค้าและบริ การด้วยเงิน และรวมทั้งกระบวนการตัดสิ นใจ ซึ่ งเป็ น
ตัวกาหนดให้มีการกระทานี้ (ธงชัย สันติวงษ์, 2549)
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค หมายถึง บุคคลที่ไปทาการซื้ อจริ งในกระบวนการซื้ อ
ซึ่งอาจเป็ นได้ท้ งั ผูซ้ ้ือที่ซ้ือไปเพื่อการส่ วนตัว หรื อสาหรับครอบครัว (ศุภร เสรี รัตน์, 2540)
พฤติกรรมการซื้ อของผู้บริ โภค หมายถึ ง การดาเนิ นการเพื่ อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้าหรื อ
บริ การที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ ตั้งแต่การเลือกแหล่งที่จะซื้อและวิธีการจ่ายเงินค่าสิ นค้าหรื อบริ การ (ชูชยั
สมิทธิไกร, 2553)
ยุทธนา ธรรมเจริ ญ (2541) กล่าวถึงพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่ธุรกิจค้าปลีกต้อง
ศึกษาถึงความเต็มใจหรื อความพอใจที่จะซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปซื้ อสิ นค้า
ของคู่ แข่ งขัน หรื อซื้ อสิ น ค้าชนิ ดอื่ น ได้ ดังนั้นธุ รกิ จค้าปลี ก ต้องทราบถึ งพฤติ ก รรมการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค ดังนี้
ใครเป็ นผู้ซื้อ เป็ นผูท้ ี่ทาการซื้ อสิ นค้า เพื่อธุ รกิ จค้าปลีกสามารถทาการวางแผน
การตลาดเพื่ อ สื่ อ สารไปยัง กลุ่ ม เป้ า หมายใด เช่ น ธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก ต้อ งก ารจ าหน่ า ยผัก อิ น ทรี ย ์
กลุ่มเป้าหมายที่จะสื่ อสารให้รับทราบคือกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่รักสุขภาพ
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ซื้อเมื่อใด เป็ นการมองโอกาสในการซื้ อของผูบ้ ริ โภคขึ้นอยู่กบั อัตราการบริ โภค
และฤดุ ก าล เช่ น การจ าหน่ า ยดอกกุ ห ลาบมัก จะขายดี ใ นช่ ว งเทศกาลวัน วาเลนไทน์ คื อ เดื อ น
กุมภาพันธ์ โอกาสในการซื้อดอกกุหลาบของผูบ้ ริ โภคในเดือนนี้จะมีความต้องการสูงกว่าเดือนอื่น
ซื้อมากเพียงใด เป็ นการพิจารณาถึงปริ มาณความต้องการถึงสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
เช่น การจาหน่ายดอกกุหลาบมักจะขายดีในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ คือ เดือนกุมภาพันธ์ ธุรกิจค้า
ปลี กต้องจัดเตรี ยมดอกกุ หลาบไว้ในปริ มาณที่มากกว่า ช่วงเดือนอื่น ๆ เพื่ อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค
ซื้อบ่ อยแค่ ใหน เป็ นการพิจารณาถึงความถี่ในการซื้ อของผูบ้ ริ โภคว่ามีความถี่ใน
การเข้ามาซื้อสิ นค้าในร้านค้ามากน้อยเพียงใด
เกณฑ์ ในการตัดสินใจซื้อ เป็ นการพิจารณาถึงเกณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
คืออะไร เช่น ซื้ อเพราะเชื่อมัน่ คุณภาพและการบริ การ หรื อซื้ อเพราะราคาสิ นค้าถูกกว่าคู่แข่งขัน จะ
ทาให้ธุรกิจค้าปลีกสามารถจัดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ถูกต้องยิง่ ขึ้น
อานาจซื้ อของผู้บริ โภค เป็ นการทราบว่า ผูบ้ ริ โภคมีเงินที่ จะซื้ อสิ นค้ามากน้อย
เพียงใด โดยพิจารณาจาก รายได้ของผูบ้ ริ โภค จะทาให้ธุรกิจค้าปลีกสามารถจัดการสิ นค้าเข้ามา
จาหน่ายให้ตรงกับความต้องการด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสมกับระดับรายได้ของผูบ้ ริ โภคได้
ถูกต้อง
นภวรรณ คณานุรักษ์ (2556) กล่าวถึงพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคว่ามีอยู่ 3 ประเภท
คือ การทดลองซื้ อ การซื้ อซ้ า และการซื้ อที่เกิดจากการผูกมัดระยะยาว การทดลองซื้ อของผูบ้ ริ โภค
เป็ นการซื้ อสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ งเป็ นครั้งแรกและมักจะทาการซื้ อในปริ มาณที่น้อยกว่าปริ มาณที่ซ้ื อ
ปกติ ซึ่ งการทดลองซื้ อเป็ นพฤติกรรมการซื้ อที่ผูบ้ ริ โภคพยายามที่จะประเมินสิ นค้าว่าผ่านการใช้
สิ นค้านั้น ๆ เนื่ องจากยังไม่มน่ั ใจในคุณภาพของสิ นค้าจะดีเท่าเทียมกับสิ นค้าเดิมหรื อไม่ ซึ่งธุ รกิจ
ค้าปลีกสามารถจัดกิจกรรมการตลาด โดยการส่ งเริ มการขาย เช่น การแจกสิ นค้าตัวอย่าง คูปอง หรื อ
การลดราคา เพื่อช่วยกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคทดลองใช้สินค้าได้เร็ วขึ้นจนเกิดเป็ นพฤติกรรมการซื้อซ้ า และ
นาไปสู่ การเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ มีความภักดี ต่อตราสิ นค้า ส่ งผลให้ธุกิจค้าปลีกเกิ ดความมัน่ คงในการ
นาเสนอสิ นค้าเข้าสู่ตลาด
สรุ ป พฤติ ก รรมการซื้ อ ของผู ้บ ริ โ ภค หมายถึ ง การที่ ผู ้บ ริ โ ภคได้ท าการ
แลกเปลี่ ย นสิ น ค้า โดยตั้ง แต่ ก ารเลื อ กแหล่ ง ที่ จ ะซื้ อ และวิ ธี ก ารจ่ า ยเงิ น ค่ า สิ น ค้า การทราบถึ ง
พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคจะทาให้ธุรกิจค้าปลีกสามารถเข้าใจถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภค
เพื่อมากาหนดกลยุทย์การขายสิ นค้าเพื่อให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้รวดเร็ วยิ่งขึ้นส่ งผลให้เกิดการซื้ อซ้ า
และเกิดความภักดีต่อตราสิ นค้าซึ่งเป็ นการซื้อในระยะยาวต่อไป
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3.1 การวิเคราะห์ พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่ทาให้ธุรกิจค้าปลีก
สามารถเลือกตลาดที่เหมาะสมและตรงกลุ่มเป้ าหมาย คาถามที่ ธุรกิจค้าปลีกจะต้องค้นหาลักษณะ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ได้คาตอบที่ ธุรกิจค้าปลีกสามารถนามาสร้างกลยุทธ์เพื่อให้ประสบ
ความส าเร็ จในการประกอบกิ จการนั้น มี ห ลัก ในการวิเคราะห์ พ ฤติ ก รรมที่ เกี่ ย วกับ การซื้ อ ของ
ผูบ้ ริ โภค คือ หลัก 6Ws 1H เพื่ อให้ได้คาตอบที่ตอ้ งการทราบ 7 ประการที่เรี ยกว่า 7Os (ฉัตยาพร
เสมอใจ, 2549) ดังนี้
3.1.1 ใครคือผู้บริ โภคเป้ าหมาย (Who is the target consumer) เป็ นคาถามว่าใคร
ที่จะมีแนวโน้มเป็ นผูบ้ ริ โภคและมีลกั ษณะอย่างไร และมีพฤติกรรมในการซื้ อสิ นค้าแบบใหน เมื่อ
ได้ศึกษาข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์วา่ คนแต่ละกลุ่มที่ได้ศึกษาคือกลุ่มใดที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริ ง
ของผลิตภัณฑ์ เช่น นม Bed Time Milk เป็ นนมที่ดื่มก่อนนอนแล้วทาให้หลับสนิ ท กลุ่มเป้ าหมาย
ของสิ นค้าเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ที่มีปัญหานอนไม่หลับ เป็ นต้น
3.1.2 ผู้บริ โภคซื้ ออะไร (What does the consumer buy) เป็ นคาถามเพื่ อให้รู้ถึง
ความต้องการแท้จริ งที่ ผูบ้ ริ โภคต้องการที่ จะซื้ อผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
เช่ น การที่ ธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก น านม Bed Time Milk เข้าจ าหน่ ายเพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่มีปัญหานอนไม่หลับ โดยในตัวผลิตภัณฑ์น้ นั ได้สร้างความแตกต่างที่เหนื อกว่านม
ทัว่ ไปคือดื่มแล้วทาให้การนอนหลับได้สนิ ทมากขึ้น ดังนั้นกลุ่มเป้ าหมายที่มีปัญหาหลักคือกลุ่ม
ผูส้ ู งอายุ เสมื อนว่า ร้ านค้าปลี ก ได้น าผลิ ตภัณ ฑ์ที่ เป็ นความต้องการที่ แท้จริ งของผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม
ผูส้ ูงอายุ เข้ามาจาหน่าย
3.1.3 ทาไมผู้บริ โภคถึงซื้อ (Why does the consumer buy) เป็ นคาถามเพื่อให้รู้ถึง
การพิจารณาถึงเหตุผลที่แท้จริ งในการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
และรักษาคุณสมบัติของสิ นค้าในส่วนที่สามารถตอบสนองเหตุผลที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อ การ
พิ จารณาคุ ณ สมบัติ ข องสิ น ค้าหรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ เข้ามาจาหน่ ายในธุ รกิ จ ค้าปลี ก จาเป็ นต้องมี ก าร
พิจารณาตรงกับความต้องการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภค หากพิจารณาไม่ดีแล้วอาจมองเหตุผลของการ
ซื้ อสิ นค้าผิดไป ซึ่ งจะส่ งผลให้วางแผนในการจู งใจกลุ่ม เป้ าหมายผิดพลาดได้ เช่ น การพิ จารณา
กลุ่ ม เป้ า หมายผู ้บ ริ โ ภคนม Bed Time Milk โดยเปรี ย บเที ย บกับ กลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภคนมทั่ว ไป กลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคนมทัว่ ไปกลุ่มนี้ ไม่ได้ยินดีที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อให้ตนเองได้นอนหลับสนิ ท การนาผลิตภัณฑ์
นม Bed Time Milk มาเสนอขายจะกลายเป็ นต้นทุนเพิ่มให้ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ทาให้การตัดสิ นใจซื้ อ
ลดลง เป็ นต้น
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3.1.4 ใครมี ส่ วนร่ วมในการซื้ อ (Who participates in the buying) เป็ นค าถาม
เพื่ อให้รู้ถึ ง การตัด สิ น ใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคซึ่ ง อาจมี บุ ค คลอื่ น ที่ มี ส่ วนร่ ว มหรื อมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้อ เนื่องจากบางโอกาสผูท้ ี่ซ้ื ออาจจะไม่ใช่ผใู ้ ช้สินค้าโดยตรงจึงจาเป็ นต้องมีผทู ้ ี่มีส่วนร่ วม
ในการใช้สินค้ามาช่วยในการตัดสิ นใจ ซึ่งการศึกษาผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจนี้ เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
ในการจัดทาโปรแกรมทางโฆษณาเพื่อจูงใจหรื อกระตุน้ การตัดสิ นใจซื้ อ ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการซื้ อ
ประกอบด้วย 1) ผูร้ ิ เริ่ ม คือผูท้ ี่ มีความต้องการซื้ อสิ นค้า 2) ผูแ้ นะนา คือ ผูท้ ี่ มีส่ ว นในการเลือก
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้านั้น 3) ผูต้ ดั สิ นใจ คื อ ผูท้ ี่ มี อานาจตัดสิ นใจซื้ อและไม่ซ้ื อ บางครั้งอาจจะเป็ น
เครื อญาติ หรื อพ่อและแม่ เพื่อน 4) ผูซ้ ้ื อ คือ บุคคลใดก็ได้ที่มีเงินเพียงพอต่อการซื้ อสิ นค้าครั้งนั้น
และ5) ผูใ้ ช้ คือ บุคคลที่ใช้สินค้าหรื อบริ การครั้งนั้น
3.1.5 ผู้บริ โภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy) เป็ นคาถามเพื่อให้รู้ถึง
การวิเคราะห์พฤติกรรมในการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคว่าช่วงใดที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้ อสิ นค้า จะช่วย
ให้ร้านค้าสามารถสร้างโอกาสในการขายสิ นค้าและเตรี ยมสิ นค้าไว้บริ การอย่างเพี ยงพอ และยัง
สามารถจัดเตรี ยมแผนการส่งเสริ มการตลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะสิ นค้าที่มีการบริ โภค
เป็ นฤดูกาล เช่น ช่วงเทศกาลกินเจ ร้านค้าปลีกต้องมีการวางแผนนาเอาวัตถุดิบที่เป็ นส่ วนประกอบ
ของอาหารเจเข้ามาจาหน่ายเพิม่ ขึ้น เพราะช่วงนั้นผูบ้ ริ โภคที่นิยมกินเจมีความต้องการสูง เป็ นต้น
3.1.6 ผู้บริ โภคซื้อที่ใหน (Where does the consumer buy) เป็ นคาถามเพื่อให้รู้ถึง
การบริ หารช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้าและบริ การ หรื อแหล่งซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคที่นิยมหรื อ
สะดวกที่จะไปซื้ อ เนื่องจากพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคต้องการความสะดวกสบาย จึงต้องมีการ
ตอบสนองและอานวยความสะดวกเพื่อให้ ผูบ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น เช่นผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
ทางานในสานักงานที่ไม่มีเวลาหรื อไม่สะดวกออกมารับประทานอาหารเที่ ยง ทางธุ รกิจค้าปลีก
สามารถมีการให้บริ การส่งกับข้าวถึงที่ทางาน เป็ นต้น
3.1.7 ผู้ บ ริ โภคซื้ ออย่ างไร (How does the consumer buy) เป็ นคาถามเพื่ อให้รู้
ถึงการบริ หารการซื้ อของผูบ้ ริ โภคว่ามี ข้ นั ตอนซื้ ออย่างไร ตั้งแต่การรั บรู ้ ถึงปั ญหา ท าการค้นหา
ข้อมูลเพื่อแก้ไขหรื อลดปั ญหานั้น ๆ ทาการประเมิ นทางเลื อกในการแก้ปัญหา และตัดสิ นใจซื้ อ
อย่างไร จะช่วยให้กิจการมีขอ้ มูลในการวางแผนการส่ งเสริ มการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่ม ผูบ้ ริ โภค
เป้าหมายให้มากที่สุด เช่น ผูบ้ ริ โภคต้องการที่จะซื้ อนมมาดื่ม ต้องการที่จะซื้อผ่านช่องทางใหน ร้าน
โชห่วย หรื อร้านสะดวกซื้ อ คาตอบข้อนี้ ร้านค้าปลีกสามารถนามากาหนดกลยุทธ์ดา้ นช่องทางการ
จัดจาหน่ายและการส่งเสริ มการตลาดได้
สรุ ป การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค เป็ นการวิเคราะห์เพื่อให้
รู ้ถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าที่ เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของผลิตภัณ ฑ์ที่แท้จริ ง โดย
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ธุ รกิ จ ค้า ปลี ก ต้อ งทราบถึ ง ลัก ษณะพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค โดยค านึ งหลัก 6Ws 1H ว่า ใครคื อ
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร ผูบ้ ริ โภคทาไมถึงซื้ อ ใครมีส่วนร่ วมในการซื้ อ ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
เมื่อใด ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ใหน ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร หากธุ รกิจค้าปลีกได้วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคและหาคาตอบได้แล้วก็สามารถนามาสร้างกลยุทธ์การตลาดเพื่อที่จะได้ตอบสนองต่อความ
ต้องการอันแท้จริ งของผูบ้ ริ โภคได้ ดังนั้นการวิจยั ครั้งนี้ ได้นาหลัก 6Ws 1H มาใช้ในการวิเคราะห์
พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคเพื่อหาคาตอบให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค จะส่ งผลให้ร้านค้า
ฟาร์มมาร์ท มีตน้ ทุนในด้านการตลาดที่ลดลงสามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้ และยังสามารถขยาย
ส่ วนครองตลาดทั้งที่เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคเดิมและเพิ่มกลุ่มผูบ้ ริ โภคใหม่ ให้มีส่วนครองตลาดเพิ่มขึ้น
ต่อไป
3.2 ประโยชน์ ของการศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
ประโยชน์ ข องการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื้ อ ของผูบ้ ริ โภค เพื่ อ ที่ ธุ ร กิ จค้าปลี ก
สามารถนาเอาผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมาใช้ประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากรของธุรกิจค้า
ปลี กนามาสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคและขยายส่ วนครอง
ตลาดของธุรกิจค้าปลีกให้เพิ่มมากขึ้น ชูชยั สมิทธิไกร (2553) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของการศึกษา
พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ ตัว ผูบ้ ริ โ ภค และต่ อ ธุ ร กิ จ ค้าปลี ก รวมทั้ง หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.2.1 ทาให้ ผ้ ูบริ โภคมีความเข้ าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคของตนเองและ
ผู้อื่น รวมทั้งอิทธิ พลของปั จจัยต่าง ๆ ทั้งปั จจัยแวดล้อมภายนอกหรื อปั จจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริ โภค ซึ่ งอาจทาให้ผูบ้ ริ โภคมีการกาหนดรู ปแบบและวิธีการบริ โภคให้เหมาะสม
กับตัวเอง
3.2.2 ทาให้ องค์ การธุรกิจค้ าปลีกมีความเข้ าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภคมาก
ขึ้น และสามารถนาความรู ้ความเข้าใจเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การ เพื่อทาให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจและจงรักภักดีต่อสิ นค้าของตนเอง
3.2.3 หน่ วยงานภาครั ฐ หรื อสถาบันต่ าง ๆ สามารถนาความรู ้เกี่ยวกับจิตวิทยา
ผูบ้ ริ โภคไปใช้ในการให้การศึก ษาแก่ผูบ้ ริ โภค เพื่อให้มีทกั ษะและความสามารถการบริ โภค อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งสามารถหลีกเลี่ยงการบริ โภคที่ไม่เหมาะสม
3.3 ความต้องการของผู้บริโภค
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นความต้องการที่อยากได้ในสิ นค้าและบริ การใน
การใช้ส อยตามความปรารถนาของตนเอง ผูบ้ ริ โภคในอดีตย่อมมีความแตกต่างจากผูบ้ ริ โภคใน
ปัจจุบนั รวมทั้งความแตกต่างระหว่างเพศ การศึกษา วัย รายได้ หรื อความแตกต่างในกลุ่มผูบ้ ริ โภค
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เป้ าหมาย สิ่ งที่ ผูบ้ ริ หารธุ รกิจค้าปลีกจะต้องคานึ งถึง คือการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้
เหมาะสมกับ การเปลี่ ย นแปลงด้านพฤติ ก รรมและความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภค ชัย สมพล ชาว
ประเสริ ฐ (2547) ได้อธิบายถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภค ดังนี้
3.3.1 ผู้ บ ริ โภคต้ อ งการความสะดวกสบาย ผู ้บ ริ โ ภคจะยิน ดี จ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ
ต้องการความสะดวกสบายจากการบริ การ เช่น ผูบ้ ริ โภคยินดีจ่ายเพิ่มมากขึ้นในการซื้ อสิ นค้าจาก
ห้างสรรพสิ นค้าที่มีอุณหภูมิของอากาศในร้านเย็นสบาย แทนที่ จะไปซื้ อสิ นค้าที่ ร้านโชห่ วยที่ มี
อุณหภูมิของอากาศในร้านโชห่วยที่ร้อนกว่า
3.3.2 ผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งการความรวดเร็ ว ผู ้บ ริ โ ภคไม่ ส ามารถรอได้ ในกรณี ที่
ผูบ้ ริ โภคเลือกจ่ายได้ จะไม่ เข้าแถวเรี ยงคิวรอรับการบริ การให้เป็ นเวลานาน เช่น เมื่อผูบ้ ริ โภครู ้สึก
หิ วจะไม่ เลื อกรั บ ประทานอาหารตามสั่ งเพราะต้องรอนาน ลู ก ค้ากลับ มาเลื อกซื้ ออาหารที่ เป็ น
ข้าวราดแกงที่ไม่ตอ้ งรอนาน
3.3.3 ผู้บริ โภคต้ องการความมั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะด้านสุ ขภาพ เมื่อผูบ้ ริ โภค
มีรายได้มากขึ้นจึงหันมาใส่ ใจสุ ขภาพมากขึ้น ทาให้เกิดธุ รกิจด้านสุ ขภาพเกิดขึ้นมากมาย ทั้งนี้ เพื่อ
ตอบสนองความมัน่ คงเพื่อสุ ขภาพ และเพื่อสร้างหลักประกันได้ว่าจะได้ใช้เงินที่ หามาได้อีกนาน
เช่ น ผูบ้ ริ โภคยอมซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์จากเกษตรอิ น ทรี ยท์ ี่ มี ราคาแพงกว่าผลิ ตภัณ ฑ์จากเกษตรทั่วไป
เพราะมี ความมัน่ ใจว่าผลิ ตภัณฑ์จากเกษตรอินทรี ยท์ ี่ บริ โภคไปนั้นมี ความปลอดภัยไม่มีสารเคมี
ทาลายสุขภาพของตนเอง
3.3.4 ผู้ บ ริ โภคเน้ น ความทั น สมั ย ความทัน สมัย ที่ ม าจากการพัฒ นาทางด้าน
เทคโนโลยีไปอย่างล้ าหน้า การบริ การต่าง ๆ จาเป็ นต้องเน้นความทันสมัย เพื่อเพิ่มความสะดวก
สะบายให้กับ ผูบ้ ริ โภค เช่น การใช้สื่ อโฆษณาแบบเคลื่อนไหวผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ ที่ มี ตาม
ห้างสรรพสิ นค้าบางแห่ ง ผูบ้ ริ โภคจะรู ้สึกว่าห้างสรรพสิ นค้าแห่งนี้ทนั สมัยและหรู หราเป็ นพิเศษ ทา
ให้อยากเข้าไปเดินซื้อสิ นค้าจากสถานที่แห่งนี้
3.3.5 ผู้ บ ริ โภคเน้ น ความคุ้ ม ค่ า ของเงิ น เนื่ อ งจากการตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารของ
ผูบ้ ริ โภคแต่ ล ะครั้ ง จะมองถึ ง ความคุ ้ม ค่ าเป็ นหลัก ความคุ ้ม ค่ าอาจจะมองในเรื่ อ งคุ ณ ภาพการ
ให้ บ ริ ก ารที่ จะได้รั บ บริ ก ารอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม จากการใช้ บ ริ ก ารปกติ เช่ น ธุ รกิ จ ค้าปลี ก มี ก ารจัด
โปรโมชั่น สิ นค้าซื้ อ 2 ชิ้ นได้รับ ของแถม 1 ชิ้ น เป็ นต้น ผูบ้ ริ โภคจะเกิ ดความรู ้ สึ กคุ ้ม ค่าในการ
จ่ายเงินซื้อสิ นค้านั้น ๆ เพราะไม่ตอ้ งจ่ายเงินเพิ่มเพื่อที่จะได้สินค้าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชิ้น เป็ นต้น
3.3.6 ผู้บริ โภคมีความกล้ าออกความเห็นมากขึ้นและการเรี ยกร้ องสิ ทธิที่ตนควร
ได้ รับ การที่ผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทวั่ ถึงและฉับไว ทาให้ได้พบเห็นประสบการณ์ ใหม่ ๆ
ทาให้เกิดความกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าออกความคิดเห็น และกล้าที่จะรักษาสิ ทธิของตนหากถูก
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เอาเปรี ยบ ทั้ง การให้ ค วามคิ ดเห็ น และการเรี ย กร้ องผ่านสื่ อ ต่าง ๆ การร้ องเรี ย นผ่านศูน ย์ลู ก ค้า
สัมพันธ์ เป็ นต้น
3.3.7 ผู้บริ โภคต้ องการบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ ความต้องการบริ การของผูบ้ ริ โภค
ต้อ งการแบบเบ็ ด เสร็ จครั้ งเดี ย ว (One Stop Service) เพื่ อ ที่ จะประหยัด เวลา ลดค่ าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่ อสาร เช่น ผูบ้ ริ โภคมี ความต้องการที่จะสร้างบ้าน หากเดินเข้าไป ร้านดูโฮม ผูบ้ ริ โภคจะได้
ทุกอย่างที่เป็ นวัสดุสร้างบ้านและของตกแต่งบ้าน ทาให้ผูบ้ ริ โภคไม่จาเป็ นต้องไปซื้ อวัสดุก่อสร้าง
จากร้านค้าอื่น ทาให้ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็ นต้น

4. แนวคิดเกีย่ วกับส่ วนประสมการตลาดบริการ
วิธีการในการวางแผนการตลาดทัว่ ไปนิ ยมใช้ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ประกอบ
ไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งเป็ นการวางแผนการตลาด
ของเฉพาะตัว สิ น ค้า เท่ า นั้ น ดัง นั้ น ธุ รกิ จที่ ใ ห้ บ ริ ก าร 4Ps นั้ น ยัง คงไม่ เพี ย งพอต่ อ การวางแผน
การตลาดของธุรกิจบริ การได้ เพราะลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริ การแตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ คือ ไม่
สามารถจับต้องได้ ไม่สามารถแบ่งแยกได้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้
ดังนั้น ธุ รกิ จบริ ก ารจึ ง ควรต้อ งมี ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ม ากกว่านั้น ขึ้ น มาอี ก 3Ps ได้แ ก่
บุ ค ลากร หลัก ฐานทางกายภาพ และกระบวนการ แนวคิดส่ วนประสมการตลาดส าหรั บ ธุ รกิ จ
ให้บริ การ ได้มีนกั วิชาการได้ให้แนวคิดไว้ ดังนี้
Payne,1993 อ้างถึงใน ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2547) อธิบายไว้ว่า ส่ วนประสม
การตลาดบริ การจะมีความแตกต่างจากส่วนประสมการตลาดทัว่ ไป กล่าวคือจะต้องเน้นถึง บุคลากร
หลักฐานทางกายภาพ และกระบวนการ ทั้งสามปัจจัยหลักเป็ นส่ วนประสมการตลาดในการส่ งมอบ
การบริ การ ดังนั้นส่ วนประสมการตลาดของการบริ การจึงประกอบไปด้วย 7Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ราคา การจัดจาหน่าย การส่งเสริ มการตลาด บุคลากร หลักฐานทางกายภาพ และกระบวนการ
โชติมา ชัยวงค์เกียรติ (2560) อธิ บายไว้ว่า ส่ วนประสมการตลาดสาหรับกิจการ
ให้บริ การ เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการกาหนดกลยุทธ์ การตลาดบริ การ ซึ่ งประกอบไปด้วย 1)
ผลิตภัณฑ์ เป็ นสิ่ งที่ผขู ้ ายมอบให้กบั ลูกค้าโดยที่ผบู ้ ริ โภครับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์
นั้น 2) ราคา เป็ นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่เป็ นตัวเงิน ผูบ้ ริ โภคจะมีการเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่าของ
การบริ ก ารกับ ราคา ถ้าคุ ณ ค่ าสู ง กว่า ผูบ้ ริ โภคจะตัด สิ น ใจซื้ อ 3) การจัดจาหน่ าย เป็ นกิ จกรรม
เกี่ยวข้องกับการนาเสนอการบริ การให้กบั ผูบ้ ริ โภค 4) การส่ งเสริ มการตลาด เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ใน
การติดต่อสื่ อสาร โดยมีวตั ถุประสงค์ในการแจ้งข่าวสาร 5) บุคลากร เป็ นการคัดเลือก ฝึ กอบรม
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การจู งใจ พนัก งานที่ ให้บ ริ ก าร สามารถสร้างความพึ งพอใจให้กับ ผูบ้ ริ โภคให้ แตกต่างเหนื อคู่
แข่งขัน 6) หลักฐานทางกายภาพ เป็ นการออกแบบอาคารร้านค้า ให้มีภาพลักษณ์ สวยงาม และมี
ระเบียบ และ7) กระบวนการ เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงานให้กบั ผูบ้ ริ โภค
เพื่อให้ได้รับการบริ การที่รวดเร็ว
เสาวภา มี ถ าวรกุ ล (2557) อธิ บ ายไว้ว่า ส่ วนประสมการตลาด เป็ นเครื่ อ งมื อ
การตลาดจากมุ ม มองของกิ จการที่ ท าหน้าที่ เป็ นผูข้ าย ที่ จะมี บ ทบาทและอิ ท ธิ พ ลต่ อผู ซ้ ้ื อหรื อ
ผูบ้ ริ โภคให้ซ้ื อสิ นค้าและบริ การของตนเอง แต่ ในมุมมองของผูบ้ ริ โภคเครื่ องมือการตลาดแต่ละ
ชนิดแต่ละประเภทควรจะออกแบบเพื่อการส่ งมอบผลประโยชน์และความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ในตัวสิ นค้าและบริ การ ธุรกิจค้าปลีกมักจะให้ความสนใจส่ วนประสมการตลาดที่ประกอบไปด้วย
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด หรื อเรี ยกกันว่า 4Ps แต่ถา้ พิจารณาถึง
ธุ รกิ จบริ การแล้วควรพิ จารณาเพิ่ม อีก 3Ps ซึ่ งประกอบด้ว ย บุคลากร หลักฐานทางกายภาพ และ
กระบวนการ รวมเป็ น 7Ps ที่ตอ้ งนามาประยุกต์ใช้เพื่อจะนาไปจัดทาแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์การตลาด ด้านยอดขาย ส่วนครองตลาด กาไร และความเป็ นผูน้ าการตลาด
ศิ ริวรรณ เสรี รัต น์ และคณะ (2541) อธิ บ ายไว้ว่า ส่ วนประสมการตลาด 4Ps
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด ที่นากลยุทธ์การตลาดไปใช้กบั
สิ นค้าทั่วไป แต่ในธุ รกิ จการให้บ ริ การนั้นยังต้องอาศัยส่ วนประสมการตลาดเพิ่ม ขึ้นมาอี ก 3 Ps
ได้แก่ 1) บุคลากร ที่มีความสามารถและมีทศั นคติที่ ดีสามารถสร้างค่านิยมที่ดีต่อ ธุรกิจค้าปลีก 2)
หลักฐานทางกายภาพ โดยการสร้างคุณภาพโดยรวม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค และ3)
กระบวนการ เพื่อการบริ การที่รวดเร็ วและได้คุณภาพทาให้เกิดความประทับใจของผูบ้ ริ โภคในการ
ใช้บริ การ
ศิ ว ฤทธิ์ พงศกรรั ง ศิ ล ป์ (2555) อธิ บ ายไว้ว่า ธุ ร กิ จ บริ ก ารจะมี ส่ ว นประสม
การตลาดมากกว่าธุ รกิจทัว่ ไปที่มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เรี ยกว่า 4Ps คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การ
จัดจาหน่าย และการส่ งเสริ ม การตลาด ในธุ รกิจที่ ให้บริ การนั้นมีการเพิ่มกลยุทธ์ของส่ วนประสม
การตลาดเพิ่มเข้ามาอีก 3Ps คือ บุคลากร หลักฐานทางกายภาพ และกระบวนการ ที่มีความสาคัญไม่
น้อยกว่า 4Ps เนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคสามารถมองเห็นและเข้าใจ ซึ่ ง ผูบ้ ริ โภคจะได้นาไปใช้ใน
การตัดสิ นใจใช้บริ การ
จากแนวคิ ด ของส่ ว นประสมการตลาดบริ ก ารที่ มี ผูก้ ล่ าวไว้ สรุ ป ได้ว่าส่ ว น
ประสมการตลาดที่นามาใช้ในการให้บริ การ ประกอบไปด้วย 7 ประการ หรื อ 7Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ราคา การจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร หลักฐานทางกายภาพ และกระบวนการ เป็ น
สิ่ งส าคัญต่ อกิ จการที่ จะน าไปก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับการบริ การ ให้เหมาะสมกับ
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สถานการณ์การดาเนินงานของธุรกิจค้าปลีกและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตลาดเป้าหมายของ
ธุรกิจค้าปลีก
องค์ประกอบของส่ วนประสมการตลาดบริ การ ส่ วนประสมการตลาดสิ นค้าทัว่ ไป ซึ่ ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 Ps (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ , 2555) ดังนี้
4.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ นค้าและบริ การที่ กิจการได้พฒั นาและผลิตขึ้น
และยังรวมไปถึงตราสิ นค้า การบรรจุหีบห่ อ การรับประกัน คุณภาพการผลิต ทั้งนี้ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดความพึ งพอใจมากที่ สุ ด สิ น ค้าและบริ ก ารนั้น แบ่งออกได้ 2
ประเภท ดังนี้ 1) สิ นค้าและบริ การที่จบั ต้องได้ อาทิ นมสดพาสเจอร์ ไรส์ ไอศกรี ม และ2) สิ นค้า
และบริ การไม่สามารถจับต้องได้ อาทิ การตัดผม สายการบิน
4.2 ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินที่ ผูบ้ ริ โภคต้องจ่ ายเพื่ อซื้ อสิ นค้าให้กับ ผูข้ าย
การกาหนดราคานั้นกิจการต้องพิจารณาให้อยู่บนพื้นฐานของการรับรู ้ถึงคุณค่าสิ นค้า และต้นทุน
ของสิ นค้า การกาหนดราคานั้นเพื่อสร้างความได้เปรี ยบจากคู่แข่งขัน แต่การกาหนดราคาของสิ นค้า
นั้นต้องค านึ งผูบ้ ริ โภคว่าสามารถซื้ อได้ห รื อไม่ เสาวภา มี ถ าวรกุ ล (2557) ได้อธิ บ ายไว้ว่า ราคา
ประกอบไปด้วย ราคาที่ระบุไว้ในตัวสิ นค้า ส่ วนลด ส่ วนยอมให้ ระยะเวลาชาระเงิน เงื่อนไขสิ นเชื่อ
กิจการมักใช้ราคาเป็ นตัวกาหนดกลยุทธ์การตลาดโดยการนาประสานร่ วมกับส่วนประสมการตลาด
ตัวอื่น ๆ แต่การกาหนดราคจะต้องให้เหมาะสมกับกลุ่มตลาดเป้าหมายจึงทาการพิจารณาถึงนโยบาย
และกลยุทธ์การตั้งราคาให้เหมาะสมกับโอกาสทางการตลาด
4.3 การจัดจาหน่ าย (Place) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในการส่งมอบ
สิ นค้าและอานวยความสะดวกของการซื้ อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายให้มีความ
สะดวกสบายมากที่ สุ ด ด้ว ยการน าสิ น ค้าและบริ ก ารไปส่ งมอบให้ กับ ผูบ้ ริ โภคภายในเวลาที่
เหมาะสม หรื อเวลาที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ โดยมีบุคลากรคนกลางคือนักการตลาดที่จะออกแบบระบบ
การจัดช่องทางให้เหมาะสมกับตัวสิ นค้าและกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้าหมาย
4.4 การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การกาหนดแนวทางในการสื่ อสาร
ไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้าหมายเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ ราคา และข้อมูลอื่น ๆ ของสิ นค้าและบริ การ
โดยมุ่งหมายให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2558) ได้อธิบายถึง
เครื่ องมือสาคัญของการส่งเสริ มการตลาดประกอบไปด้วย ดังนี้
4.4.1 การโฆษณา เป็ นการติดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้บุคลากร มีบทบาทในด้าน ทา
ให้ผูบ้ ริ โภครู ้จกั สิ นค้าและบริ การ ทาให้ผูบ้ ริ โภคมองเห็นความแตกต่างระหว่างบริ การของกิจการ
กับบริ การของคู่แข่ง ช่วยสนับสนุนพนักงานขาย เสริ มสร้างภาพลักษณ์ขององค์ก าร ช่วยเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของการส่งเสริ มการขาย
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4.4.2 การขายโดยพนักงาน เป็ นการส่ งเสริ มการตลาดที่ดีกว่าวิธีอื่น ๆ เนื่องจาก
การขายด้วยบุคลากรสามารถทาหน้าที่ท้ งั การขายและการให้บริ การและติดตามดูแลการปฎิบตั ิงาน
ได้ อี กทั้งยังช่วยเสริ มสร้ างความสัมพันธ์กับผูบ้ ริ โภค และยังช่วยสร้างโอกาสในการขายบริ การ
อื่นๆ
4.4.3 การส่ งเสริมการขาย มักมุ่งเน้นไปยังบุคลากร 3 กลุ่ม และการใช้เครื่ องมือ
ในการส่งเสริ มการขายที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
1) กลุ่มผู้บริ โภค เครื่ องมือที่ นิยมใช้ เช่น การเสนอบริ ก ารให้เปล่า การ
แจกสิ นค้าตัวอย่าง การสาธิต การใช้บตั รส่งเสริ มการขาย การคืนเงิน เป็ นต้น
2) กลุ่มคนกลาง เครื่ องมือที่ นิยมใช้ เช่น สิ นค้าให้เปล่า การให้ส่วนลด
การให้ส่วนลดในการโฆษณา การแข่งขันการจัดจาหน่าย การให้รางวัล เป็ นต้น
3) พนักงานขาย เครื่ องมือที่นิยมใช้ เช่น การให้เงินพิเศษ การให้รางวัล
การแข่งขันและรางวัลพิเศษสาหรับพนักงานขายที่มีผลงานดีเด่น เป็ นต้น
4.4.4 การประชาสั ม พั น ธ์ คื อ แผนงานและความพยายามที่ จ ะกระท าอย่า ง
ต่อเนื่องเพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์ก ารและสาธารณชน เครื่ องมือสาคัญ
ของการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ การสร้างกิจกรรมพิเศษ เช่นการจัดสัมมนา การใช้
สัญลักษณ์หรื อตราองค์การ การจัดนิทรรศการ เป็ นต้น
4.4.5 การสื่อสารปากต่ อปาก เป็ นแหล่งอ้างอิงที่มีความสาคัญ ข้อมู ลที่ได้รับการ
เผยแพร่ ดว้ ยวิธีน้ ี จะเป็ นไปได้ท้ งั แง่บวกและแง่ลบ ในการถ่ายทอดความรู ้สึกพอใจหรื อไม่พอใจใน
การใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค
4.4.6 การตลาดทางตรง เป็ นการตอบสนองต่อวิถี ชีวิตที่ เปลี่ ยนแปลงไปของ
ผูบ้ ริ โภคยุคใหม่เพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคด้วยความรวดเร็ ว และความ
สะดวกสบายมากขึ้น เครื่ องมือสาคัญของการตลาดทางตรง ได้แก่ การโฆษณา และการสั่งซื้ อทาง
ไปรษณีย ์ การขายตรง การตลาดทางโทรศัพท์ การตลาดโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
4.5 บุ ค ลากร (People) หมายถึ ง พนัก งานของกิ จการ ที่ จะต้องมี ก ารเผชิ ญ หน้ากับ
ลูกค้าหรื อผูม้ าใช้บ ริ การเป็ นอันดับแรก ผูบ้ ริ โภคจะคาดหวังว่าเมื่อเข้ามาใช้บริ การจะได้รับการ
ตอบสนองที่ พึ ง พอใจและการตอบสนองที่ ส ะดวกรวดเร็ ว จึ ง ท าให้ พ นั ก งานเปรี ย บเสมื อ น
ภาพลักษณ์ของกิจการ ดังนั้น กิจการจะต้องมีการวางกลยุทธ์ดา้ นพนักงาน โดยเริ่ มตั้งแต่การสรรหา
การคัดเลือก การพัฒนาและฝึ กอบรม การจูงใจ ให้มีจิตสานึกในการให้บริ การแก่ลูกค้า
4.6 หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริ การ ได้แก่ การออกแบบวางผังกิจการ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจการ และองค์ประกอบที่
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สามารถจับต้องได้ ซึ่ งทาหน้าที่ช่วยอานวยความสะดวกหรื อสื่ อสารบริ การนั้น สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ น
ภาพลัก ษณ์ ที่ ผูบ้ ริ โภคจะรับ รู ้และคาดหวังได้ การออกแบบวางผังภายในกิ จการต้องจัดให้เป็ น
ระเบี ยบเรี ยบร้อย สะอาดตา เมื่อผูบ้ ริ โภคมองดูรอบ ๆ กิจการ ถ้ากิจการดูดี มีระเบี ยบ พนักงาน
สุภาพผูบ้ ริ โภค จะเกิดความมัน่ ใจในการใช้บริ การของกิจการ และก่อให้เกิดความพึงพอใจหลังจาก
ได้รับบริ การ
4.7 กระบวนการ (Process) หมายถึง หมายถึง การวางระบบและออกแบบกิจการให้มี
ขั้นตอนที่อานวยความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด ลดขั้นตอนที่ทาให้ผบู ้ ริ โภค
ต้องรอนาน จัดการระบบการไหลของการบริ การ (Services Flow) ให้มีอุปสรรคน้อยที่สุด โดยยึด
แนวคิด One Stop Services ให้ผบู ้ ริ โภคอยู่จุดเดียว และให้บริ การตามแนวคิด ผูบ้ ริ โภคคือคนที่เรา
รัก รวมถึงมีการพัฒนา Standard of Services เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
สรุ ปได้ว่า ส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7 Ps ที่ธุรกิจค้าปลีก ได้นามาใช้ในการ
สร้างกลยุทธ์การตลาดที่ให้ความสนใจผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ่ งสาคัญ ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถมองเห็นและ
นาไปใช้ในการตัดสิ นใจว่าจะเข้ามาใช้บริ การหรื อไม่ การนากลยุทธ์การตลาดทางด้านส่ วนประสม
การตลาดบริ การ 7 Ps มาวางแผนด้านการตลาดจะทาให้ธุรกิจค้าปลีกรู ้จกั ผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดีว่ามี
รู ปแบบการใช้ชีวิตอย่างไร ทาให้ธุรกิจค้าปลีก สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง
พอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้

5. แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็ นปัจจัยของความสาเร็ จในการประกอบกิจการค้าปลีก
ความพึงพอใจในสิ นค้าและบริ การของกิจการของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวข้องกับความรู ้สึก ความคิดเห็ น
และการแสดงออก ส่ งผลต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค นักวิชาการได้ให้ ความหมายของความพึง
พอใจไว้ ดังนี้
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู ้สึกของบุคคลว่าชื่นชอบหรื อผิดหวัง ซึ่งเป็ นผล
มาจากการเปรี ยบเทียบผลการปฎิบตั ิงานของผลิตภัณฑ์ตามที่รับรู ้ กับความคาดหวังของเขา (Kotler,
2003 อ้างถึงใน โชติมา โชยวงค์เกียติ, 2556)
ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรู ้สึกทางบวกที่เกิดจากประเมิน
เปรี ย บเที ย บประสบการณ์ ก ารได้รับ การบริ ก ารที่ ต รงกับ สิ่ ง ผูบ้ ริ โภคคาดหวังหรื อดี เกิ น กว่า ที่
คาดหวังไว้ (Oliver, R.L, 1980 อ้างถึงใน จิตินนั ท์ เดชะคุปต์, 2540)
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ความพึงพอใจ หมายถึง การรับรู ้ส่วนบุคคลเกี่ยวกับ ผลการปฎิบตั ิงานของผลิตภัณฑ์
หรื อบริ ก ารที่ เชื่ อมโยงกับ ความคาดหวัง ผูบ้ ริ โภค (Schiffman, L.G. & Kanuk, L, 2007 อ้างถึงใน
นภวรรณ คณานุรักษ์, 2556)
ความพึงพอใจ หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคที่ได้รับในสิ่ งที่ตอ้ งการ แต่ตอ้ งอยู่ในขอบเขต
ที่ผใู ้ ห้บริ การสามารถจัดหาหรื อทาให้ได้ โดยไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์หรื อความถูกต้องเหมาะสมใน
การให้บริ การ (สรชัย พิศาลบุตร, 2549)
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกพึงพอใจในสิ่ งที่ได้รับจากการซื้ อสิ นค้าและบริ การ
โดยเป็ นความแตกต่างระหว่างคุณค่าที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ได้จากการใช้หรื อครอบครองสิ นค้าหรื อบริ การ
กับสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคคาดหวัง (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ , 2555)
ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรู ้ สึกในทางบวกของบุคคลอัน
เป็ นผลมาจากการประเมิ นคุณ ภาพของการบริ การจากการรั บ รู ้ สิ่ งที่ ได้รับ จากการบริ การ (เอนก
สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ, 2550)
จากความหมายของความพึ ง พอใจที่ ไ ด้ก ล่ า วมา สรุ ป ได้ว่า ความพึ ง พอใจ
หมายถึง การแสดงออกของผูบ้ ริ โภค ที่แสดงออกถึงความรู ้ สึกที่ คาดหวัง จากการซื้ อสิ นค้าและ
บริ การที่ตรงกับความต้องการของตนเอง
5.1 ความสาคัญของความพึงพอใจของผู้บริโภค
สิ่ งสาคัญที่ จะทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จคือการสร้างความพึ งพอใจให้กับ
ผู ้บ ริ โภค โดยทั่ ว ไปแล้ ว ผู ้บ ริ โภคจะรู ้ สึ ก ถึ ง ความพึ ง พอใจต่ อ เมื่ อ รู ้ สึ ก ถึ ง ความคุ้ม ค่ า ของ
ผลประโยชน์ที่ตนเองได้รับจากผลิตภัณฑ์ ดังนั้นความพึงพอใจจึงมีความสาคัญต่อการจัดการของ
ธุรกิจค้าปลีก (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549) ดังนี้
5.1.1 ความพึงพอใจของผู้บริ โภคเป็ นปัจจัยที่มีผลต่ อพฤติกรรมการซื้อ ความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคเป็ นส่ วนสาคัญในการตัดสิ นใจบริ โภคของผูบ้ ริ โภค และก่อให้เกิดการซื้ อซ้ า
การรักษาระดับความพึงพอใจอย่างสม่าเสมอ ก่อให้เกิดความภักดีของผูบ้ ริ โภคและเป็ นการสร้าง
ชื่อเสี ยงให้แก่ธุรกิจค้าปลีก
5.1.2 ความพึงพอใจของผู้บริ โภคช่ วยให้ องค์ การมีองค์ ประกอบของการแข่ งขัน
ทางธุ รกิจ ที่ เหนื อ กว่ า ความพึ ง พอใจของผูบ้ ริ โภคมี ผ ลต่อ ภาพลัก ษณ์ ข องธุ รกิ จค้าปลี ก และมี
ผลกระทบต่อทางบวกต่อชื่อเสี ยงโดยตรง การมีระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่สูงจะช่วยให้
ธุรกิจค้าปลีก มีความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง
5.1.3 ความพึงพอใจของผู้บริ โภคเป็ นปัจจัยสาคัญในการเพิ่มผลกาไรของธุรกิจ
ค้ าปลีก การสร้างความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในระดับที่สูงจะส่ งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเกิด
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การซื้ อ ซ้ า และสร้ างความภัก ดี ธุ รกิ จ ค้าปลี ก ควรตรวจสอบความพึ งพอใจของผูบ้ ริ โภคอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อที่จะนาข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพของสิ นค้าและการให้บริ การ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่งจะมีผลต่ออัตราผลกาไรโดยตรง
5.1.4 ความพึงพอใจของผู้บริ โภคเป็ นการเปรี ยบเทียบ (Benchmark) ความพึ ง
พอใจไม่ใช่เพียงสร้างผลประโยชน์ให้กับธุ รกิจค้าปลีก เท่านั้น แต่ยงั ส่ งผลถึงระบบเศรษฐกิจและ
สั ง คม เนื่ อ งจากการวัด ความพึ ง พอใจจะเป็ นตัว ชี้ แ นะว่ า ผลงานด้านเศรษฐกิ จ ด้านสวัส ดิ ก าร
ประชาชน นโยบายสาธารณะ และกลุ่มผูบ้ ริ โภค ได้สร้างเป้าหมายของสวัสดิการผู บ้ ริ โภคสาหรับ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างไรบ้าง
5.2 ลักษณะของความพึงพอใจในสินค้าและบริการ
ในการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค มีความหลากหลายเนื่องจากปัจจัยทางด้านบุคคล
หรื อปั จจัยด้านสังคมที่มีความแตกต่างกัน ในยุคสมัยปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคสามารถสื บค้นหาข้อมูลได้
ง่ายขึ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตนเองอยากรู ้ได้ทนั ทีเพียงแค่จุดประสงค์ของการสื บค้นหาข้อมูล ก็
เพื่อแสวงหาข้อมูลในการตัดสิ นใจก่อนซื้ อสิ นค้า เพื่อนาข้อมูลนั้นมาเปรี ยบเที ยบความคุม้ ค่าของ
การได้มาและความคุม้ ค่าของเงินที่จะต้องซื้ อของสิ นค้านั้น ดังนั้นกิจการจาเป็ นต้องมีการใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในตัวสิ นค้าและบริ การให้มากที่สุด
กิจการจึงมีความจาเป็ นที่จ ะต้องรู ้ถึงลักษณะของความพึงพอใจเพราะความพึงพอใจมีความสาคัญ
ต่อผลประกอบการของกิจการ เอนก สุ วรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2550) ได้กล่าวถึง
ลักษณะของความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ดังนี้ 1) ความพึงพอใจเป็ นการแสดงออกทางอารมณ์และ
ความรู ้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดในการรับบริ การ บุคคลจะรับรู ้รูปแบบของการ
บริ การและคุณภาพของการบริ การโดยใช้ประสบการณ์ที่ได้รับด้วยตนเอง 2) ความพึงพอใจเกิด
จากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่คาดหวังกับสิ่ งที่ได้รับจริ งในสถานการณ์หนึ่ ง หากการ
บริ การเป็ นไปตามคาดหวังย่อมเกิดการยืนยัน ความถูกต้องต่อการบริ การและเกิดความพึงพอใจใน
การรับบริ การ และ3) ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์
ที่ เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากความคาดหวัง ของบุ ค คลในแต่ ล ะช่ ว งย่ อ มแตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู่ กับ อารมณ์
ความรู ้สึก ประสบการณ์ที่ได้มาระหว่างนั้นทาให้เกณฑ์การประเมินมีการเลื่อน ขึ้น- ลง ตลอดเวลา
ส่ งผลให้การเปรี ยบเทียบสิ่ งที่ได้รับสิ่ งที่คาดหวังเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
5.3 ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค
ระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ในความ
คาดหวังที่เกิดจากการนาเสนอเชิงคุณค่าให้ผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้ถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการได้ใช้
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ผลิตภัณฑ์และบริ การ ระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคมี 5 ระดับ (Schiffman, L.G. & Kanuk, L,
2007 อ้างถึงใน นภวรรณ คณานุรักษ์, 2556) ดังนี้
ระดั บ ที่ 1 ผู้ มี ค วามภั ก ดี (Loyalists) เป็ นกลุ่ม ผูบ้ ริ โภคที่ มี ความพึ งพอใจอยู่ใ น
ระดับ สู งและมี การซื้ อซ้ าเพราะผูบ้ ริ โภคมี ป ระสบการณ์ ตรงเกี่ ย วกับผลการปฏิ บัติงานจริ งของ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ดีกว่าผูบ้ ริ โภคคาดหวังไว้ จึงจะเป็ นกลุ่มที่ผบู ้ ริ โภคจะบอกต่อหรื อให้ขอ้ มูล
ที่เป็ นบวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การแก่ผอู ้ ื่น กลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ จะเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มาซื้ อ
สิ นค้าเป็ นประจา และซื้อสิ นค้าในปริ มาณที่สูง การรักษาผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ไว้ คือการจัดส่ วนลดสิ นค้า
ในราคาพิเศษโดยการจากัดสิ ทธิ์เฉพาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพียงกลุ่มนี้เท่านั้น
ระดับที่ 2 ผู้ที่เปลี่ยนใจ (Defector) เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่อยู่กลาง ๆ หรื อเกือบจะพึง
พอใจ และมัก จะเป็ นกลุ่ม ผูบ้ ริ โภคที่ จะไม่ ซ้ื อ สิ น ค้าอี ก ซึ่ งอาจจะเกิ ดจากผลการปฏิ ติ ก ารของ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ มีความใกล้เคียงกับความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค กลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ จะเป็ น
กลุ่ ม ที่ มี ป ริ ม าณการซื้ อไม่ สู ง มากนั ก การรั ก ษากลุ่ ม ผู บ้ ริ โภคนี้ ไว้ คื อ ธุ รกิ จ ค้าปลี ก ต้องสร้ าง
แรงจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคกลับมาซื้อซ้ าด้ายการสร้างสิ นค้าในราคาที่มีความหลากหลายขึ้น
ระดับที่ 3 ผู้ก่อการร้ าย (Terrorists) เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความคาดหวังมากกว่าผล
การปฏิบตั ิงานจริ งของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ จึงเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่บอกต่อหรื อให้ขอ้ มูลที่เป็ นลบ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การแก่ผอู ้ ื่นหากสิ นค้าและบริ การไม่ได้ตามความคาดหวัง กลุ่มผูบ้ ริ โภค
กลุ่มนี้จะเป็ นกลุ่มที่มาซื้ อสิ นค้าเพียงชัว่ คราวเท่านั้น ธุรกิจค้าปลีกต้องพึงระวังในการให้บริ การที่ไม่
ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม นี้ ไว้เพราะการตอบสนองทางด้านอารมณ์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
นี้ ค่อนข้างรวดเร็ วอาจจะเป็ นบวกหรื อเป็ นลบ ซึ่ งส่ งผลต่อการดาเนิ นงานของธุ รกิจค้าปลีกทั้งสิ้ น
การติดตามพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและการให้ขอ้ มูลข่าวสารทางด้านการส่ งเสริ มการขายจึงมีความ
จาเป็ นที่จะนามาใช้กบั กลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้
ระดั บ ที่ 4 ตัว ประกัน (Hostages) เป็ นกลุ่ม ผูบ้ ริ โภคที่ ไ ม่ไ ด้มี ความพึ งพอใจกับ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การเลย แต่ตอ้ งอยู่เป็ นผูบ้ ริ โภคเพราะโครงสร้างการแข่งขันการตลาดเป็ นตลาดกึ่ง
แข่งขันกึ่งผูกขาด หรื อขายสิ นค้าราคาถูกที่ไม่มีคู่แข่งขันขายได้ถูกกว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ มีขอ้
ได้เปรี ยบในทางการไปซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่ มีราคาถู กหากธุ รกิ จค้าปลีก มีการแข่งขันตัดราคา
สิ นค้ากันเอง หรื ออาจจะเสี ยเปรี ยบในการซื้อสิ นค้าและบริ การในราคาแพงหากธุรกิจค้าปลีกรวมตัว
กันกาหนดราคาขายสิ นค้าแพง
ระดับที่ 5 ผู้รับจ้ าง ( Mercenaries) เป็ นกลุ่มที่ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจอย่างมาก
แต่ ไม่มี ความภักดี ต่อผลิ ตภัณฑ์และบริ การของผูใ้ ด และสามารถเปลี่ ยนใจไปซื้ อผลิ ตภัณฑ์และ
บริ การที่มีราคาถูกกว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ มกั จะมีพฤติกรรมในการซื้ อสิ นค้าด้วยการเปรี ยบเทียบราคา
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สิ นค้าก่อนที่จะตัดสิ นใจซื้ อโดยกลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ มกั จะมีการศึกษาข้อมูลของสิ นค้ามาก่อนเมื่อ
สิ นค้าที่มีคุณลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมักจะพิจารณาการซื้อสิ นค้าด้วยการเปรี ยบเทียบราคาที่ถูกกว่า
เป็ นหลัก
5.4 การสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้บริโภค
การสร้างความพึ งพอใจของผูบ้ ริ โภคเป็ นปั จจัยสาคัญต่อความส าเร็ จของธุ รกิ จ
เนื่องจากความพึงพอใจทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อและทาการซื้ อซ้ ารวมถึงผูบ้ ริ โภคมีความภักดีต่อ
ตราผลิตภัณฑ์ โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคจะรู ้สึกพึงพอใจต่อเมื่อรู ้สึกถึงความคุม้ ค่าของผลประโยชน์ที่
ตนเองได้รับจากผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าตนเองได้คาดหวังไว้ วิธีที่มีประสิ ทธิภาพในการสร้างความ
พึงพอใจ คือ การสร้างมูลค่าเพิ่ มให้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ดังนั้นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ตอ้ ง
พิจารณาหลักเกณฑ์ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549) ดังนี้
5.4.1 สร้ างความแตกต่ างด้ านการแข่ งขัน การสร้างความแตกต่างด้านการแข่งขัน
ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริ การ ด้านบุคลากร ด้านภาพลักษณ์ และด้านราคา เป็ นตัวกาหนด
มูลค่าเพิ่มของสิ นค้า และเป็ นการทาให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในสถานการณ์ตลาดที่มีการแข่งขัน
กัน สู ง ความส าเร็ จในการสร้างความแตกต่างด้านการแข่งขันสามารถทาได้โดยการสร้างความ
แตกต่างให้ผลิ ตภัณ ฑ์มี ค วามแข็งแรงทนทานมากกว่า การให้บ ริ ก ารพิ เศษมากกว่า พนัก งานมี
ความสามารถและให้บริ การได้รวดเร็ วกว่า การสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สาหรับผูม้ ีรสนิ ยม
การตั้งราคาต่ากว่า เป็ นต้น
5.4.2 การสร้ างมูลค่ ารวมสาหรั บผู้บริ โภค หมายถึงผลประโยชน์ที่ผบู ้ ริ โภคได้รับ
จากผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ อันเกิดจากการบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีการสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันอัน
เป็ นมูล ค่าที่ผูบ้ ริ โภคได้รับ เช่ น ธุ รกิ จค้าปลี กมี การรณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุสิ นค้า
เนื่องจากถุงพลาสติกใช้เวลาย่อยสลายนานทาให้เป็ นมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม เป็ นการสร้างภาพลักษณ์
ของธุรกิจค้าปลีกเพื่อเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและชุมชน เป็ นต้น
5.4.3 ต้ นทุนรวมของผู้บริ โภค คือต้นทุนในการซื้ อและการบริ โภคผลิตถัณฑ์ ของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่งมาจากราคาของสิ นค้า เวลา และพลังงานที่ตอ้ งสู ญเสี ยในการซื้ อและใช้ รวมถึงต้นทุน
ด้านจิตวิทยาที่ ผูบ้ ริ โภคต้องยอมรับจากการซื้ อและใช้สินค้า เนื่ องจากการซื้ อสิ นค้าในแต่ละครั้ ง
ผูบ้ ริ โภคต้องมีการวิเคราะห์ศึกษาหาข้อมูลของสิ นค้าและบริ การที่จะได้รับมาก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อไม่ใช่เพียงราคาเท่านั้นยังรวมถึงเวลาที่ตอ้ งสู ญเสี ยไป หากผูบ้ ริ โภคต้องอยู่ใน
ภาวะความเสี่ ยงเหล่านี้ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจในการใช้บริ การ
5.4.4 มูลค่ าที่ส่งมอบให้ กับผู้บริ โภค คือ เกณฑ์ของกิจการที่กาหนดและประเมิน
คุณค่าที่ ผูบ้ ริ โภคคาดหวังหรื อได้จ่ายเงินที่ เป็ นต้นทุนเพื่อซื้ อสิ นค้า และธุ รกิจค้าปลีกได้ส่งมอบ
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ให้กบั ผูบ้ ริ โภค โดยที่คุณค่าของสิ นค้าต้องสูงกว่าราคาต้นทุนของผูบ้ ริ โภคหรื อราคาของสิ นค้า เช่น
กิ จ การร้ า นอาหาร คุ ณ ค่ า พื้ น ฐานที่ ร้ า นอาหารต้อ งมี ได้แ ก่ อาหารอร่ อ ย สะอาด สดใหม่ ถู ก
สุ ขอนามัย ราคาสมเหตุสมผล ใช้บตั รเครดิตชาระเงินได้ มีเมนู ให้เลือก มีที่จอดรถ หากต้องการ
สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความพึงพอใจสู งขึ้นไปอีกจะต้องเพิ่มเติ มการให้บริ การ เช่ น การ
บริ การรวดเร็ วในการสั่งอาหาร เสิ ร์ฟอาหาร และคิดเงิน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการร้าน
มีวตั ถุดิบพิเศษ ปลูกหรื อเลี้ยงแบบปลอดสารพิษ บริ การส่ งนอกสถานที่ และมีหอ้ งจัดเลี้ยงหมู่คณะ
มีเมนูพิเศษตามเทศกาล ทุกเดือน เป็ นต้น
5.4.5 ความคาดหวั งของผู้ บ ริ โภค เกิ ดจากความคาดหวัง ของผูบ้ ริ โภคกับ สิ่ ง ที่
ได้รับจากการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การธุรกิจค้าปลีกต้องส่ งมอบคุณค่าและประโยชน์ของสิ นค้าให้ตรง
กับความต้องการของผูบ้ ริ โภค หากผูบ้ ริ โภคได้รับคุณค่าของสิ นค้าหรื อ ประโยชน์ในระดับที่ต่ากว่า
ความคาดหวัง ก็ จะเกิ ดความไม่ พึ งพอใจขึ้ น เช่ น ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อเครื่ องปรั บอากาศเพราะ
ต้องการความเย็นสบายและประหยัดไฟ แต่ถา้ หากเครื่ องปรับอากาศยีห่ อ้ ที่ซ้ือมานั้นให้แต่ความเย็น
สบายแต่ไม่ประหยัดไฟ ความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องปรับอากาศยี่ห้อนั้นก็
จะอยูใ่ นระดับต่า ทาให้เกิดความไม่พึงพอใจตามมา
ศิ ว ฤทธิ์ พงศกรรั ง ศิ ล ป์ (2555) ได้ก ล่ าวไว้ว่า การสร้ า งความพึ ง พอใจให้ กับ
ผูบ้ ริ โภคโดยการนาเสนอคุ ณค่าที่ ผูบ้ ริ โภครั บ รู ้น้ ันสิ่ งที่ ธุรกิ จค้าปลีก จะต้องคานึ งถึง สิ นค้าและ
บริ การต้องสามารถใช้ได้จริ ง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคคาดหวังกับ สิ นค้านั้นผูบ้ ริ โภคจะเกิดความไม่
พอใจหากสิ นค้านั้นใช้ไม่ได้ การนาเสนอสิ นค้าและบริ การให้เหนือกว่าที่ผูบ้ ริ โภคคาดหวังเพื่อช่วย
ในการสร้างคุณค่าของผูบ้ ริ โภคได้มากกว่าที่คาดหวังซึ่ งอาจจะใช้วิธีการพัฒนาสิ นค้าหรื อบริ การ
และแบบแผนการสร้างคุณค่าที่เหนื อกว่าความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค การพัฒนาระบบการบริ การ
หลัง การขายที่ ดี ด้ว ยข้อ เสนอการรั บ ประกัน ที่ ดี แ ละเป็ นธรรมในราคาขายสิ น ค้าที่ สู ง หรื อ มี
กระบวนการใช้ที่ ยุ่งยากหากผูบ้ ริ โภคได้รับการรับประกันที่ มี เงื่อนไขและอานวยความสะดวก
ให้กับผูบ้ ริ โภคได้มากกว่าปกติ ย่อมทาให้เกิดความพึ งพอใจ การพิ จารณาถึ งปั จจัยสาคัญในการ
ส่งผลถึงระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค เช่น การตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพและราคาอยู่ใน
ระดับที่ผบู ้ ริ โภคสามารถซื้ อได้ การให้ขอ้ มูลสิ นค้าที่แท้จริ ง การมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะ
ยาว จะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความจงรักภักดีกบั ตัวสิ นค้า และมุ่งเน้นที่คุณค่าของผูบ้ ริ โภคมากกว่า
คุณค่าทางธุ รกิจ จะส่ งผลถึงการเติบโตผลกาไรอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว การสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคจะมีผลกระทบดังแสดงในรู ปภาพดังต่อไปนี้
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คุณค่าที่ผบู ้ ริ โภค
ได้รับ
(Perceived value)
พึงพอใจ
(Satisfaction)

ไม่พึงพอใจ
(Dissatisfaction)

ความจงรักภักดีใน
ตัวสิ นค้า
(Brand Loyalty)

เลิกซื้อ
(Bye Bye)

ภาพที่ 2.3 ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ที่มา: ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555)
เอนก สุ วรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า ผูใ้ ห้บริ การ
ควรคานึงถึงการให้บริ การเพื่อที่จะสามารถส่ งเสริ มให้เกิดความพึงพอใจในการบริ การขึ้นได้ โดยมี
การตรวจสอบความคาดหวังและความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การอย่างสม่าเสมอเพื่อ
จะได้ทราบถึงความคาดหวังและความพึงพอใจใกล้เคียงความเป็ นจริ งมากสุ ด การกาหนดเป้าหมาย
และทิ ศ ทางขององค์ก ารให้ชัดเจนเพื่ อที่ จะได้มี เป้ าหมายที่ จะตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ผูร้ ับบริ การ การกาหนดกลยุทธ์การบริ การทีมีประสิ ทธิภาพเพื่อให้เกิดการบริ การที่รวดเร็ว ทันสมัย
และสามารถเข้าถึงผูร้ ับบริ การจานวนมากได้ การพัฒนาคุณภาพและความสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงาน
ผูใ้ ห้บริ การเพื่อให้ผใู ้ ห้บริ การมีส่วนร่ วมมือร่ วมใจกันในการทางาน การนากลยุทธ์การสร้างความ
พึงพอใจต่อผูร้ ับบริ การไปปฏิบตั ิและประเมินผลเพื่อเป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานบริ การตามกล
ยุทธ์ที่วางไว้
สรุ ป ได้ว่า การสร้ างความพึ ง พอใจให้ กับ ผู ้บ ริ โ ภคโดยการสร้ างความ
แตกต่างของสิ นค้าที่ดีกว่าและพิเศษกว่าคู่แข่งขัน รวมถึงการสร้างอรรถประโยชน์จากสิ นค้าที่ได้รับ
เกินความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค การสร้างการบริ การก่อนและหลังการขายที่มีประสิ ทธิภาพ และการ
ตรวจสอบระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคอยู่เป็ นประจา เป็ นวิธีการสร้างความพึงพอใจให้กับ
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ผูบ้ ริ โภค ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การได้ง่ายขึ้นและเมื่อซื้อสิ นค้าไปแล้วยัง
มีผลให้กลับมาซื้อซ้ าซึ่งจะมีผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้า ส่งผลถึงผลกาไรที่ยงั่ ยืนในระยะยาวของ
กิจการต่อไป

6. งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ปฏิกร ทิพย์เลอเลิศ (2558) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ของผู ้บ ริ โ ภคจากร้ า นค้า ปลี ก แบบดั้ ง เดิ ม ในจัง หวัด กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล พบว่ า
พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความถี่ในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมโดย
เฉลี่ยน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน มี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยต่อครั้งในการซื้ อสิ นค้าน้อยกว่า 100 บาท สิ นค้าที่
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกซื้ อจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม คือ เครื่ องดื่มไร้แอลกอฮอล์ สิ นค้าบริ โภค
ได้แก่ บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป ปลากระป๋ อง น้ ามัน น้ าปลา น้ าตาลทราย เป็ นต้น สิ นค้าอุปโภค ได้แก่ สบู่
ยาสี ฟัน ยาสระผม น้ ายาล้างจาน เป็ นต้น เหตุผลส่ วนใหญ่ของผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อสิ นค้าจากร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม คือ อยู่ใกล้บา้ นหรื อที่ทางาน สะดวกในการเดินทาง ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม คือ ตัวเอง และส่ วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริ การมีจานวนสมาชิกใน
ครอบครั วตั้ง แต่ 5 คนขึ้ น ไป และพบว่า ปั จจัย ส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกัน ในด้าน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิมแตกต่างกัน ทั้งนี้ เป็ นเพราะผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อสิ นค้าที่วางจาหน่ ายในร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่า และพบว่า ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภค มี 4 ปัจจัย เมื่อเรี ยงลาดับค่าสัมประสิ ทธิ์ของสมการถดถอยจากมากไปน้อย คือ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์และความเหมาะสมของราคาและปัจจัยด้านบุคคลและกระบวนการ ตามลาดับ
ปิ ยาพร เจริ ญสวัสดิ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง ส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้ อของผูบ้ ริ โภคในร้ านค้าปลี กแบบดั้งเดิ ม (โชห่ วย) ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดราชบุ รี พบว่า
ผูบ้ ริ โ ภคให้ ค วามส าคัญ ของส่ ว นประสมการตลาด 7Ps อยู่ใ นระดับ มากทุ ก ด้าน และผลการ
วิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม พบว่า พฤติกรรมการซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรี ยบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่าง
กันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจัยส่ วน
บุคคลด้าน เพศ อาชีพ และลักษณะที่อยู่อาศัย แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้ อในร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิ ม ไม่แตกต่างกัน และพบว่า ปั จจัยส่ วนบุค คลด้าน อายุ และระดับ การศึ กษา แตกต่างกัน มี
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พฤติกรรมการซื้ อในร้านค้าปลี กแบบดั้งเดิม แตกต่างกัน และผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสม
การตลาด 7Ps ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม พบว่า ปัจจัย
ส่ วนประสมการตลาด ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านหลัก ฐานทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ มีอิทธิ พ ลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พันธ์วิรา พลกล้าหาญ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ส่ วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์
กับ พฤติ ก รรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในร้ านค้าปลี ก เขตพื้ น ที่ อาเภอเมื องจัง หวัดมหาสารคาม ผล
การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าปลีก ส่ วนใหญ่มีความถี่ในการซื้ อสิ นค้า
เดือนละ 1 – 2 ครั้ง จานวนเงินที่ซ้ือแต่ละครั้งเฉลี่ยต่ากว่า 200 บาท ประเภทสิ นค้าที่ซ้ือส่ วนใหญ่คือ
เครื่ องดื่ม เหตุผลในการเลื อกซื้ อเนื่ องจากร้านค้าปลีกอยู่ใกล้บา้ น ช่วงเวลาที่เข้ามาใช้บริ การส่ วน
ใหญ่คือช่วง 16.30-19.30 น. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ คือ คุณภาพสิ นค้าในร้านค้าปลีก การจัดวางสิ นค้า ประเภทของสิ นค้า และปริ มาณสิ นค้า
ด้านราคา คือ ราคาของสิ นค้ากับร้านซู ปเปอร์ สโตร์ ทวั่ ไป การคิดราคาสิ นค้า และการรับประกัน
สิ น ค้า ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย คื อ การจัด สถานที่ จ อดรถ การจัด วางสิ น ค้า การติ ด ตั้ ง
เครื่ องปรับอากาศ และระยะการให้บริ การที่เหมาะสม ด้านส่ งเสริ มการตลาด คือ การให้ส่วนลด
หรื อคูปอง การทาบัตรสมาชิ กและสะสมยอด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ละออทิพย์ เกิดน้อย (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
จากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าปลี กแบบดั้งเดิ มโดยซื้ อสิ นค้า 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เนื่ องจากต้องการ
สิ นค้าแบบเร่ งด่วน สิ นค้าส่ วนใหญ่ซ้ื อมาใช้เอง ค่าใช้จ่ายที่มาซื้ อสิ นค้าประมาณครั้งละ 100-300
บาท สิ นค้าที่ นิยมซื้ อมากที่ สุดคือเครื่ องดื่ มที่ ไม่มีแอลกอฮอล์ เหตุผลที่ เข้ามาซื้ อสิ นค้าในร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิ มคือเนื่ องจากราคาสิ นค้าถูกกว่าร้านค้าทัว่ ไปและอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัย ช่วงเวลาที่ ซ้ื อ
มากที่ สุด คือช่วง 10.01 – 14.00 น. และพบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาด 7Ps มี อิทธิ พ ลต่อการ
ตัด สิ นใจซื้ อสิ นค้ า จากร้ า นค้ า ปลี ก แบบดั้ ง เดิ ม มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก ผลการวิ เคราะห์
ความสั มพันธ์ ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ อายุ ระดับ การศึ ก ษา รายได้ สถานภาพการสมรส การมี
ยานพาหนะ และจานวนสมาชิกในครอบครัว แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคที่มาซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมแตกต่างกัน และพบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคล ด้าน เพศ
และอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ทางด้าน
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด 7Ps ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านสถานที่ ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
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บุคคล ด้านหลักฐานทางกายภาพ พบว่า มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคในร้านค้า
ปลี กแบบดั้งเดิ ม แต่ ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด 7Ps ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ าย พบว่า ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม เขต อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย
แสงจันทร์ ทับสี นวล (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผ ลต่อพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภคร้านสหกรณ์ เทเวศร์ จากัด ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่มีความถี่เข้ามาซื้ อสิ นค้าเฉลี่ย 5 ครั้งต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าเฉลี่ยครั้งละ 101-300
บาทกลุ่มสิ นค้าส่ วนใหญ่จะซื้ อสิ นค้าสาหรับบริ โภค เหตุผลในการซื้ อสิ นค้าเพราะสะดวกเดินทาง
ไม่ไกล และช่วงเวลาที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าคือช่วง 10.01-13.00 น. และยังพบว่า ระดับความสาคัญของ
ส่ วนประสมการตลาดต่อพฤติกรรมการซื้อโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน หากแยกรายด้านออกมา
พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านราคา ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจาหน่าย ตามลาดับ และผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญของส่ วนประสมการตลาดอยู่
ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านความสัมพันธ์ปัจจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรม
การซื้ อของผูบ้ ริ โภค พบว่า รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังพบว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการ
ซื้ อสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดทุกด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ศิรินภา สระทองหน (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่อิทธิ พลต่อพฤติ กรรม และความ
พึ งพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อการใช้บ ริ ก ารร้ านวัตสั น ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่า
พฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อสิ นค้าจากร้านวัตสันเฉลี่ยอยู่ที่ 2 ครั้งต่อ
เดื อน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง 351.38 บาท สิ นค้าที่เลื อกซื้ อส่ วนใหญ่คือสิ นค้าประเภทดูแลผิวกาย
เหตุผลที่ เข้ามาซื้ อสิ นค้าเนื่ องจากที่ ร้านวัตสันมี สินค้าครบถ้วน ผูท้ ี่ มีอิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้าคือ
ตัวเอง และช่วงเวลาที่เข้ามาใช้บริ การคือช่วง 18.01-20.00 น. และยังพบว่าผูบ้ ริ โภคมีระดับความพึง
พอใจในการเข้ามาใช้บริ การร้านวัตสันอยูใ่ นระดับมาก เมื่อทาการเปรี ยบเทียบด้านปัจจัยส่วนบุคคล
ด้า น เพศ อายุ รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น มี พ ฤติ ก รรมด้านความถี่ ใ นการใช้บ ริ ก ารต่ อ เดื อ น และมี
พฤติกรรมในการใช้บริ การด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อเฉลี่ยต่อครั้งแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และยังพบว่าผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การมีอายุแตกต่างกันมี ระดับความพึงพอใจต่อการซื้ อ
สิ นค้าแตกต่างกัน ทัศนคติของผู บ้ ริ โภคที่ มาซื้ อสิ นค้าร้านวัตสันด้านส่ วนประสมการตลาด 7Ps
โดยรวมอยู่ในระดับ ดี อัตลักษณ์ ผู ้บ ริ โภคที่ ม าซื้ อสิ นค้าร้านวัตสันโดยรวมอยู่ในระดับมาก การ
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บริ หารลูกค้าสัมพันธ์ของร้านวัตสันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่
เข้ามาซื้อสิ นค้า พบว่า ผูบ้ ริ โภคซื้อสิ นค้าด้านการดูแลผิวกายมากสุด
อินทิราภรณ์ ดีสุวรรณ (2549) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
จากร้านสะดวกซื้ อ อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ มีความถี่ในการซื้ อสิ นค้า 1-5 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าครั้งละ 50
บาท กลุ่มสิ นค้าที่ซ้ือส่ วนใหญ่ประเภทสิ นค้าสาหรับบริ โภคคือเครื่ องดื่ม และสิ นค้าอุปโภคคือ แป้ ง
สบู่ ยาสี ฟัน เหตุผลในการซื้ อสิ นค้าจากร้านสะดวกซื้ อเนื่ องจากใกล้ที่พกั อาศัย เหตุผลในการซื้ อ
สิ นค้าจาแนกตามส่ วนประสมการตลาด ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ได้แก่ สิ นค้ามีความหลากหลายมีให้
เลือกหลายขนาด ปั จจัยด้านราคาได้แก่ ติดป้ ายราคาชัดเจน ปั จจัยด้านสถานที่ได้แก่ การวางสิ นค้า
เป็ นระเบียบ ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดได้แก่ พนักงานมีอธั ยาศัยดี ใน
ด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กบั จานวนเงินที่จ่าย
ในการซื้ อสิ นค้าแต่ละครั้ง ช่างระยะเวลาที่ซ้ื อ วันที่ซ้ื อสิ นค้า สถานที่ต้ งั ของร้าน และลักษณะของ
การซื้ อสิ นค้าจากร้านสะดวกซื้ อ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธ์
กับประเภทสิ นค้าที่บริ โภคและอุปโภคที่ซ้ือบ่อยครั้ง
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับ
ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค ความพึงพอใจผูบ้ ริ โภคของปั จจัย
ส่วนประสมการตลาด 7 Ps ในการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อนามาเป็ นการกาหนด
กรอบแนวคิดการวิจยั และแบบสอบถามในการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มี ผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคในร้านค้าฟาร์มมาร์ท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และงานวิจยั นี้ มุ่งที่จะศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าฟาร์มมาร์ท โดยนา ปัจจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพบุคคล สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่พกั อาศัย
และความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อส่ วนประสมการตลาด 7Ps ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านหลักฐานทางกายภาพ และ
ด้านกระบวนการ มาวิเคราะห์ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในร้านค้า
ฟาร์มมาร์ท ด้านความถี่ในการซื้อ หน่วยนับ ครั้ง / สัปดาห์ และค่าใช้จ่ายในการซื้อ หน่วยนับ บาท /
สัปดาห์ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาเพื่อพยากรณ์ปัจจัยดังกล่าวนาไปสู่ การเกิดพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภคในร้ า นค้า ฟาร์ ม มาร์ ท เพื่ อ ที่ จะสามารถประเมิ น รายได้ที่ ค าดหวังที่ จ ะได้รั บ จาก
ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายต่อไป

บทที่ 3

วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษา ปั จจัยส่ วนบุคคล
ของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พฤติกรรมการซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าฟาร์มมาร์ท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ความพึงพอใจด้านส่ วนประสม
การตลาดของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิเคราะห์
ปัจจัยส่ วนบุคคลและความพึงพอใจด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าใน
ร้านค้าฟาร์มมาร์ท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1.1 ประชำกร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ม
มาร์ท ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยจาแนกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1.1.1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทางผูว้ ิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลจานวน
ของบุคลากร จานวน 1,317 คน (ส่ วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , 31 มกราคม
2561)
1.1.2 นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อยู่ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 15,902 คน (ศูนย์บริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี , 19 กุมภาพันธ์ 2561)
1.1.3 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าในร้านค้า
ฟาร์มมาร์ทประมาณเดือนละ 1,000 คน (ประมาณการโดยฝ่ ายขาย ณ ร้านค้าฟาร์มมาร์ท พ.ศ. 2561)
รวมจานวนประชากรทั้งสิ้ น 18,219 คน มาเป็ นฐานในการคานวณ
1.2 กลุ่มตัวอย่ ำง คือบุคลากรของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี นักศึกษาที่กาลัง
ศึ ก ษาอยู่ ใ นภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2560 ของมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี สุ ร นารี และ
บุคคลภายนอก ที่เข้ามาซื้อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์มมาร์ท
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1.2.1 กำรก ำหนดขนำดกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง เนื่ อ งจากทราบขนาดของประชากรที่
แน่นอน ผูว้ ิจยั จึงใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 ดังนี้
𝑁

สูตร n =
1+𝑁𝑒 2
n = แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = แทน ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจยั
e = แทน ความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า (0.05)
แทนสูตร n =

18,219
1+18,219 (0.05)2

n = 391.40 คน
จากการคานวณ ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิ จัย ครั้ งนี้ เท่ า กับ 392 คน ทั้ง นี้ ข นาดของกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อมู ล ต้อ งมี ค วาม
เหมาะสมกับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย คือการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยเกณฑ์ของ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างต้องมีจานวนประมาณ 10 - 20 คน ต่อตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปร (Hair, et al, 2010
อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2553) ซึ่งการวิจยั ครั้งนี้มีตวั แปรอิสระจานวน 17 ตัวแปร เมื่อใช้เกณฑ์
กลุ่มตัวอย่าง 20 คนต่อตัวแปรอิสระ 1 ตัว จานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจึงควรมี อย่างน้อย 340 คน
ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้ 392 คน จึงมีความเหมาะสมกับการใช้สถิติ วิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ
1.2.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง
แบบโควตา (Quota Sampling) ตามสัดส่ วนของประชากรในแต่ละกลุ่ม หลังจากนั้นเป็ นการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั คือเลือกเฉพาะกลุ่ มตัวอย่างที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในช่วงของการเก็บข้อมูล ดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
ประเภท
บุคลากร
นักศึกษา
บุคคลภายนอก
รวม

จำนวนประชำกร (คน)
1,317
15,902
1,000
18,219

จำนวนตัวอย่ำง (คน)
28
342
22
392

2. เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยมีการสร้าง
แบบสอบถามและการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ดังนี้
2.1 กำรสร้ ำงแบบสอบถำม แบบสอบถามได้จากการปรับปรุ งแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยคาถามประเภทต่าง ๆ แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลเป็ นคาถามแบบปลายปิ ด (Close
Ended Question) ได้แก่ เพศ อายุ (ปลายเปิ ด) สถานภาพบุคคล สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ปลายเปิ ด) ที่พกั อาศัย
ตอนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าฟาร์ม
มาร์ท เป็ นคาถามแบบปลายปิ ด (Close Ended Question) ประกอบด้วย เหตุผลที่มาซื้ อ ผลิตภัณฑ์ที่
ซื้ อ ช่วงเวลาที่เข้ามาซื้ อ วันที่เข้ามาซื้ อเป็ นประจา บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อ ช่องทางการได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร ความถี่ในการซื้อ (ครั้ง / สัปดาห์) และค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท / สัปดาห์)
ตอนที่ 3 เป็ นคาถามที่เกี่ยวข้องกับระดับความพึงพอใจด้านส่วนประสมการตลาด
7 Ps ได้แก่ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด จาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านหลักฐานทางกายภาพ และด้านกระบวนการ การซื้ อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ทของ
ผูบ้ ริ โภค เป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามลิเคิร์ตสเกล (Likert Scale) ดังนี้
ระดับคะแนน 5 มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 มีความพึงพอใจมาก
ระดับคะแนน 3 มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับคะแนน 2 มีความพึงพอใจน้อย
ระดับคะแนน 1 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
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ตอนที่ 4 เป็ นคาถามที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะที่ผูบ้ ริ โภคต้องการให้ร้า นค้า
ฟาร์ ม มาร์ ท เป็ นอย่า งไร เป็ นค าถามแบบปลายปิ ด (Close Ended Question) ได้แก่ เป็ นครั วของ
มทส. โดยเน้นการจาหน่ายสิ นค้าที่ผลิตขึ้นในฟาร์ม มีการรับสมัครสมาชิกร้านค้าฟาร์มมาร์ท มีการ
ให้บริ การส่ งสิ นค้าถึงที่ภายในมหาวิทยาลัย มีการสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์ได้ พนักงานบริ การยิม้ แย้ม
แจ่ มใสและให้บริ การที่ รวดเร็ วขึ้น มี การตกแต่งร้ านให้ทนั สมัย การบริ การแบบครบวงจร (One
Stop Service) เช่น มีบริ การรับคาสั่งซื้อสิ นค้าจากฟาร์มมหาวิทยาลัย ลูกค้าจะได้รับสิ นค้าและชาระ
เงินเพียงจุดเดียวโดยไม่ตอ้ งเข้าไปติดต่อฝ่ ายการตลาดที่สานักงานฟาร์ม
2.2 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่ องมือวิจัย
2.2.1 การตรวจสอบความถูกต้ องของเนื้อหา (Content Validity) โดยนาแบบสอบถาม
ที่สร้างเสร็ จแล้วเสนอให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์พิจารณาและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากนั้นนา
แบบสอบถามให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 รายพิจารณาให้คาแนะนาว่าข้อคาถามแต่ละข้อมีเนื้ อหาที่ มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้
รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามได้แก่
1. ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พิ พ ัฒ น์ เหลื อ งลาวัล ย์ ต าแหน่ ง ผู ้จัด การฟาร์ ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดทัย ตาแหน่งรองผูจ้ ดั การฟาร์มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
2.2.2 การตรวจสอบความเชื่อถือได้ ของแบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กบั ผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ทที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
แล้ว ทาการทดสอบหาความเชื่ อถื อได้ (Reliability) ของแบบสอบถามตอนที่ 3 โดยโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของแบบสอบถามเท่ากับ 0.965 ดังแสดงในภาคผนวก ก ทั้งนี้ แบบสอบถาม
ควรมีค่าความเชื่อถือได้ ไม่นอ้ ยกว่า 0.70 จึงจะถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือได้ (กัลยา วานิชย์
บัญชา และฐิ ตา วานิ ชย์บญ
ั ชา, 2558) และได้มีปรั บปรุ ง แบบสอบถามให้ส มบู รณ์ ก่ อนนาไปใช้
รวบรวมข้อมูลต่อไป

49

3. กำรเก็บรวมรวมข้ อมูล
3.1 ข้ อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาจาก เอกสารวิชาการ บทความ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค ด้านความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านหลักฐาน
ทางกายภาพ ด้า นกระบวนการ จาก หนัง สื อ วารสาร งานวิ จัย วิ ท ยานิ พ นธ์ บทความ และ
เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 ข้ อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จานวน
392 คน ที่เข้ามาซื้อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์มมาร์ท ในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561 เมื่อ
รวบรวมแบบสอบถามครบถ้วนแล้วจึงนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ

4. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลของเครื่ องมือที่ใช้วิจยั โดยใช้ค่าสถิติ ดังต่อไปนี้
4.1 สถิติเชิ งพรรณนำ (Descriptive Statistics) โดยการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้านปัจจัยส่ วนบุคคล ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซื้ อ ข้อมูลด้านความพึงพอใจในปั จจัยส่ วนประสม
การตลาด 7Ps และข้อมูลข้อเสนอแนะ ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ ม
มาร์ท สาหรับระดับความพึงพอใจด้านส่ วนประสมการตลาด 7 Ps ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านหลักฐานทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ ในการซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าฟาร์ มมาร์ ท ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง เป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามลิเคิร์ตสเกล (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน
ค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับนั้น ใช้สูตรคานวณอันตรภาคชั้น ซึ่งได้ค่ามาจากการคานวณหาอันตรภาคชั้น
(Class interval) โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553)
พิสัย
สู ตร
อันตรภาคชั้น =
จานวนชั้น
แทนสู ตร

อันตรภาคชั้น =

5−1
5

= 0.8
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และได้ทาการแบ่งอันตรภาคชั้นในแต่ระดับชั้นที่ เท่ากันโดยแต่ละช่ วงมีความกว้าง
เท่ากับ 0.8 ซึ่งค่าระดับความสาคัญมากน้อยต่อระดับความพึงพอใจ ดังนี้
ช่วงคะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ช่วงคะแนน 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ช่วงคะแนน 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ช่วงคะแนน 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ช่วงคะแนน 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
4.2 สถิติเชิ งอนุ มำน (Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) การวิเคราะห์ครั้งนี้ได้กาหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังนี้
4.2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยตัวแปรเชิงปริ มาณและตัวแปรเชิงคุณภาพโดย
ผูว้ ิจยั ได้มีการจัดการตัวแปรอิสระประเภทตัวแปรเชิงคุณภาพให้เป็ นตัวแปรประเภท Categorical
Variable หรื อตัวแปรหุ่ น (Dummy Variable) โดยมี รายละเอี ยดตัวแปรอิ สระต่าง ๆ ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ตัวแปรอิสระ
เพศ
(ตัวแปรหุ่น 1 ตัว)

อายุ
สถานภาพบุคคล
(ตัวแปรหุ่น 2 ตัว)

คำอธิบำย

ตัวแปรอ้ำงอิง

ชาย
หญิง
อายุของผูบ้ ริ โภค หน่วย: ปี

= 0
= 1

√
-

บุคลากร
นักศึกษา
บุคคลภายนอก

= 1 0
= 0 1
= 0 0

√
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
ตัวแปรอิสระ
คำอธิบำย
สถานภาพการสมรส
(ตัวแปรหุ่น 1 ตัว)
โสด, หย่าร้าง
สมรส
ระดับการศึกษา
(ตัวแปรหุ่น 1 ตัว)
ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี
ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูบ้ ริ โภค

ตัวแปรอ้ำงอิง

= 1
= 0

√

= 1
= 0

√
-

= 1 0 0

-

= 0 1 0
= 0 0 1
= 0 0 0

√
-

หน่วย :บาท/เดือน
ที่พกั อาศัย
(ตัวแปรหุ่น 3 ตัว)

ผลิตภัณฑ์

ราคา
การจัดจาหน่าย

หอพัก / อาคารชุด / บ้านพัก ภายใน
มหาวิทยาลัย
หอพัก / บ้านเช่า ภายนอกมหาวิทยาลัย
บ้านพัก ของตนเอง และครอบครัว
พักอาศัยอยูก่ บั ญาติ
ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในส่วน
ประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของ
ผูบ้ ริ โภค
ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในส่วน
ประสมการตลาดด้านราคาของผูบ้ ริ โภค
ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในส่วน
ประสมการตลาดด้านการจัดจาหน่ายของ
ผูบ้ ริ โภค

-
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
ตัวแปรอิสระ
การส่งเสริ ม
การตลาด
บุคลากร

หลักฐานทาง
กายภาพ
กระบวนการ

คำอธิบำย
ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในส่วน
ประสมการตลาดด้านการส่งเสริ ม
การตลาดของผูบ้ ริ โภค
ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในส่วน
ประสมการตลาดด้านบุคลากรของ
ผูบ้ ริ โภค
ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในส่วน
ประสมการตลาดด้านหลักฐานทาง
กายภาพของผูบ้ ริ โภค
ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในส่วน
ประสมการตลาดด้านกระบวนการของ
ผูบ้ ริ โภค

ตัวแปรอ้ำงอิง
-

-

-

-

หมายเหตุ: ตัวแปรอิสระที่เป็ นตัวแปรเชิงคุณภาพของปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านสถานภาพการสมรส ที่
ได้มีการจัดการให้เป็ นประเภทตัวแปรหุ่น ทางผูว้ ิจยั ได้ตดั หม้าย ออกเนื่องจากไม่มีกลุ่ม
ตัว อย่า งตอบแบบสอบถาม และน าจ านวนกลุ่ มตัว อย่า งที่ เป็ นโสดและหย่า ร้ างที่ มี
พฤติกรรมการซื้ อคล้ายคลึงกันมารวมกันเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่หย่าร้างมีจานวน 2 คน
ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนน้อย ไม่เหมาะนามาเป็ น ฐานในการเปรี ยบเทียบของตัว
แปรอ้างอิง
4.2.2 ตัวแปรตาม มี 2 ตัวแปรใน 2 สมการ ได้แก่
สมการที่ หนึ่ ง ความถี่ ใ นการซื้ อ มี หน่ วยเป็ นจานวนครั้ งในการซื้ อ ต่ อ
สัปดาห์
สมการที่สอง ค่าใช้จ่ายในการซื้อ มีหน่วยเป็ นบาทต่อสัปดาห์
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดตัวแปรตามไว้ 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านความถี่ในการซื้ อ
และค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ เนื่ อ งจากร้ า นค้า ฟาร์ ม มาร์ ท สามารถน าข้อ มู ล ดัง กล่ า วไปพยากรณ์
พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ยและความถี่ในการซื้ อเฉลี่ย จะช่วย
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ท าให้ ร้ า นค้า ฟาร์ ม มาร์ ท สามารถประเมิ น รายได้ ที่ ค าดหวัง ที่ จ ะได้ รั บ จากผู ้บ ริ โภคที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมาย

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติ ก รรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในร้ านค้าฟาร์ มมาร์ ท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้จากประชากรศึกษาครั้งนี้ เป็ นบุคลากร
และนักศึกษาที่กาลังศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบุคคลภายนอกที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าใน
ร้านค้าฟาร์ มมาร์ท เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือแบบสอบถามจานวน 392 ชุด
สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิติใช้โปรแกรม
สาเร็จรู ป ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่ซ้ือสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ม
มาร์ท
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างในการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ม
มาร์ท
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจด้านส่ วนประสมการตลาดของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่ ซ้ื อ
สิ นค้าในร้านค้าฟาร์มมาร์ท
ตอนที่ 4 ปัจจัยส่ วนบุคคลและปัจจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างในร้านค้าฟาร์มมาร์ท
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง

ตอนที่ 1 ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่ซื้อสิ นค้าในร้ านค้าฟาร์ ม
มาร์ ท
ข้อ มูล ทัว่ ไปของปั จ จัย ส่ ว นบุค คลของผูบ้ ริ โ ภคกลุ่ม ตัว อย่างประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพบุค คล สถานภาพการสมรส ระดับ การศึก ษา รายได้เ ฉลี่ย และที่พ กั อาศัย ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังตารางที่ 4.1 – 4.7 ดังนี้
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ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละข้อมูลของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างแยกตามเพศ
1. เพศ
หญิง
ชาย
รวม

จานวน
241
151
392

ร้ อยละ
61.50
38.50
100.00

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ท
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 241 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.50 รองลงมาเป็ นเพศชาย จานวน 151 คน
คิดเป็ นร้อยละ 38.50
ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละข้อมูลของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างแยกตามอายุ
2. อายุ
18 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 – 45 ปี
46 – 50 ปี
รวม

จานวน
338
16
9
8
14
7
392

ร้ อยละ
86.22
4.08
2.30
2.05
3.57
1.78
100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่า อายุของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาซื้อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ม
มาร์ท ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 ปี และต่ากว่า จานวน 338 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.22 รองลงมาอายุ
ระหว่าง 26 – 30 ปี จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.08 และน้อยที่สุดมีอายุระหว่าง 46 – 50 ปี
จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.78 และพบว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 22.39 ปี โดยมีอายุมาก
ที่สุดคือ 50 ปี และมีอายุนอ้ ยที่สุดคือ 18 ปี
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ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละข้อมูลของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างแยกตามสถานภาพบุคคล
3. สถานภาพบุคคล
นักศึกษา
บุคลากร
บุคคลภายนอก
รวม

จานวน
342
28
22
392

ร้ อยละ
87.24
7.14
5.62
100.00

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาซื้อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์มมาร์ทมี
สถานภาพส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษา จานวน 342 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.20 รองลงมามีสถานภาพเป็ น
บุคลากร จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.10 และมีสถานภาพเป็ นบุคคลภายนอก จานวน 22 คน คิด
เป็ นร้อยละ 5.60 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละข้อมูลของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างแยกตามสถานภาพการสมรส
4. สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้าง
หม้าย
รวม

จานวน
363
27
2
0
392

ร้ อยละ
92.60
6.90
0.50
0
100.00

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส โสด จานวน 363 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.60 รองลงมามีสถานภาพสมรส
สมรส จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.90 และน้อยที่สุดสถานภาพการสมรส หย่าร้าง จานวน 2 คน
คิดเป็ นร้อยละ 0.50 และสถานภาพการสมรส หม้าย ไม่มีผบู ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง
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ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละข้อมูลของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างแยกตามระดับการศึกษา
5. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี
ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
รวม

จานวน
353
39
392

ร้ อยละ
90.10
9.90
100.00

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างผูท้ ี่เข้ามาซื้ อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์มมาร์ ท
ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี จานวน 353 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.10 รองลงมา
มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.90
ตารางที่ 4.6 จานวนและร้อยละข้อมูลของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างแยกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
2,000 – 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
30,001 – 35,000 บาท
35,001 – 40,000 บาท
40,001 – 45,000 บาท
มากกว่า 45,000 บาท
รวม

จานวน
226
117
11
11
7
4
2
4
1
9
392

ร้ อยละ
57.65
29.85
2.80
2.80
1.79
1.02
0.52
1.02
0.25
2.30
100.00

จากตารางที่ 4.6 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาซื้ อสิ นค้า
ในร้านค้าฟาร์มมาร์ทส่ วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ระหว่าง 2,000 – 5,000 บาท จานวน 226
คน คิดเป็ นร้อยละ 57.65 รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท จานวน
117 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.85 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยที่สุด อยูร่ ะหว่าง 40,001 – 45,000 บาท
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จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.25 และผูว้ ิจยั ได้หาค่าเฉลี่ย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และหารายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนสู งสุ ดและต่าสุ ด พบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8,633.67 บาท
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด 85,000 บาท และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่าสุด 2,000 บาท
ตารางที่ 4.7 จานวนและร้อยละข้อมูลของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างแยกตามที่พกั อาศัย
7. ที่พกั อาศัย
หอพัก / อาคารชุด / บ้านพัก ภายในมหาวิทยาลัย
หอพัก / บ้านเช่า ภายนอกมหาวิทยาลัย
บ้านพักของตนเองและครอบครัว
พักอาศัยอยูก่ บั ญาติ
รวม

จานวน
241
104
38
9
392

ร้ อยละ
61.50
26.50
9.70
2.30
100.00

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ที่พกั อาศัยของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาซื้อสิ นค้าในร้านค้า
ฟาร์มมาร์ท ส่วนใหญ่ มีที่พกั อาศัยอยูห่ อพัก / อาคารชุด / บ้านพัก ภายในมหาวิทยาลัย จานวน 241
คน คิดเป็ นร้อยละ 61.50 รองลงมามีที่พกั อาศัยอยู่หอพัก / บ้านเช่า ภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน
104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.50 และน้อยที่สุดมีที่พกั อาศัยอยูก่ บั ญาติ จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.30

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างในการซื้อสิ นค้าในร้ านค้าฟาร์ ม
มาร์ ท
พฤติก รรมการซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภคกลุ่ม ตัว อย่า งในการซื้ อ สิ น ค้า ในร้า นค้า ฟาร์ ม มาร์ ท
ประกอบด้วย เหตุผลที่มาซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือ ช่วงเวลาที่เข้ามาซื้อ วันที่เข้ามาซื้อเป็ นประจา บุคคลที่
มี อิท ธิ พ ลต่ อการซื้ อ ช่ องทางการได้รับ ข้อมู ล ข่ า วสาร ความถี่ ใ นการซื้ อ (ครั้ ง / สั ป ดาห์ ) และ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท / สัปดาห์) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังตารางที่ 4.8 – 4.15 ดังนี้
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ตารางที่ 4.8 พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง ด้านเหตุผลที่มาซื้ อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ม
มาร์ท
8. เหตุผลที่มาซื้อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เชื่อมัน่ คุณภาพและความปลอดภัยของสิ นค้า
ราคาของสิ นค้าอยูใ่ นระดับซื้ อได้ มีป้ายราคาบอก
ชัดเจน
ร้านค้าตั้งอยูใ่ นมหาวิทยาลัยสะดวกต่อการ
เดินทาง
ร้านสะอาด มีบรรยากาศร่ มรื่ น ที่จอดรถสะดวก
ต้องการอุดหนุนสิ นค้าของมหาวิทยาลัย
พนักงานบริ การมีอธั ยาศัยดี มีความเต็มใจ
ให้บริ การ
การให้บริ การ สะดวก และรวดเร็ว
มีการประชาสัมพันธ์เมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จาก
ฟาร์ม เพื่อทดลองสิ นค้า

จานวน
314
268

ร้ อยละ
80.10
68.40

256

65.30

234
231
190

59.70
58.90
48.50

159
48

40.60
12.20

จากตารางที่ 4.8 พบว่า พฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง ด้านเหตุผลที่มาซื้อสิ นค้า
ในร้านค้าฟาร์มมาร์ท ส่วนใหญ่ เชื่อมัน่ คุณภาพและความปลอดภัยของสิ นค้า จานวน 314 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 80.10 รองลงมาเนื่องจากราคาของสิ นค้าอยู่ในระดับซื้ อได้ มีป้ายราคาบอกชัดเจน จานวน 268 คน คิด
เป็ นร้อยละ 68.40 และน้อยที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธ์เมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากฟาร์ ม เพื่อทดลอง
สิ นค้า จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.20
ตารางที่ 4.9 พฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง ด้านผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือในร้านค้าฟาร์มมาร์ท
9. ผลิตภัณฑ์ ที่ซื้อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
9.1 กลุ่มสินค้าที่ผลิตจากฟาร์ มมหาวิทยาลัย
นมสดพาสเจอร์ไรส์
ไข่ไก่
น้ าดื่ม

จานวน

ร้ อยละ

275
244
216

70.20
62.20
55.10

60
ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
9. ผลิตภัณฑ์ ที่ซื้อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ไอศกรี ม
ผักสด
โยเกิร์ต
เนื้อสุ กรชาแหละ
ผักไฮโดรโปนิกส์
ผักอินทรี ย ์
ปลานิล
ซอฟเซิฟ
น้ านมข้าว
ไก่โคราชชาแหละ
ไม้ดอกไม้ประดับ
ซี่โครงหมูรมควัน
ดินปลูก
ไส้กรอกปลา
กล้วยไม้ขวด
9.2 กลุ่มสินค้าซื้อมาขายไป
สิ นค้าสาหรับบริ โภค
สิ นค้าสาหรับอุปโภค

จานวน
189
159
99
89
74
43
35
33
20
20
18
18
15
13
12

ร้ อยละ
48.20
40.60
25.30
22.70
18.90
11.00
8.90
8.40
5.10
5.10
4.60
4.60
3.80
3.30
3.10

262
59

66.80
15.10

จากตารางที่ 4.9 พบว่า พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างด้านผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อ
ในร้านค้าฟาร์มมาร์ท กลุ่มสิ นค้าที่ผลิตจากฟาร์มมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ ได้แก่ นมสดพาสเจอร์ไรส์
จานวน 275 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.20 รองลงมา คือ ไข่ไก่ จานวน 244 คน คิดเป็ นร้อยละ62.20 และ
น้อยที่สุด คือ กล้วยไม้ขวด จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.10 และยังพบว่าผลิ ตภัณฑ์ที่ซ้ื อใน
ร้านค้าฟาร์มมาร์ท กลุ่มสิ นค้าซื้ อมาขายไป ส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าสาหรับบริ โภค จานวน 262 คน คิด
เป็ นร้อยละ 66.80 รองลงมาคือสิ นค้าสาหรับอุปโภค จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.10
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ตารางที่ 4.10 พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง ด้านช่วงเวลาที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าในร้านค้า
ฟาร์มมาร์ท
10. ช่ วงเวลาที่เข้ามาซื้อ
8.00 – 11.00 น.
11.01 – 13.00 น.
13.01 – 15.00 น.
15.01 – 18.00 น.
หลัง 18.00 น.
รวม

จานวน
21
93
99
151
28
392

ร้ อยละ
5.40
23.70
25.30
38.50
7.10
100.00

จากตารางที่ 4.10 พบว่า พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างด้านช่วงเวลาที่มาซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าฟาร์มมาร์ ท คือ ช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. จานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.50 รองลงมา
คือ ช่วงเวลา 13.01 – 15.00 น. จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.30 และน้อยที่สุด คือ ช่วงเวลา 8.00 – 11.00
น. จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.40
ตารางที่ 4.11 พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง ด้านวันที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าเป็ นประจาใน
ร้านค้าฟาร์มมาร์ท
11. วันที่เข้ามาซื้อเป็ นประจา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

จานวน

ร้ อยละ

92
106
106
92
166
181
132

23.50
27.00
27.00
23.50
42.30
46.20
33.70

จากตารางที่ 4.11 พบว่า พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง ด้านวันที่เข้ามาซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าฟาร์มมาร์ท ส่ วนใหญ่ คือวันเสาร์ จานวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.20 รองลงมา คือ วัน

62
ศุกร์ จานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.30 และน้อยที่สุด คือ วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี จานวน 92 คน คิด
เป็ นร้อยละ 23.50
ตารางที่ 4.12 พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้ อสิ นค้า
ในร้านค้าฟาร์มมาร์ท
12. บุคคลที่มีอทิ ธิพลต่ อการซื้อ
เพือ่ น
ตัวเอง
บุคคลในครอบครัว
ญาติ
รวม

จานวน
183
181
28
0
392

ร้ อยละ
46.70
46.20
7.10
0
100.00

จากตารางที่ 4.12 พบว่า พฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง ด้านบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท ส่ วนใหญ่ คือ เพื่อน จานวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.70 และ
รองลงมา คือ ตัวเอง จานวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.20 และน้อยที่สุด คือ บุคคลในครอบครัว จานวน
28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.10 ตามลาดับ และบุคคลที่มีอิทธิ พลในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท ญาติ
ไม่มีผบู ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.13 พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง ด้านช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสิ นค้าร้านค้าฟาร์มมาร์ท
13. ช่ องทางการได้ รับข้ อมูลข่ าวสาร (ตอบได้มากกว่า
1 ข้อ)
เพื่อน บอกต่อ ๆ กัน
Facebook ฟาร์ม มทส.
Website ฟาร์ม มทส.
E-mail ของมหาวิทยาลัย
LINE ฟาร์ม มทส.

จานวน

ร้ อยละ

253
168
29
19
16

64.50
42.90
7.40
4.80
4.10
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)
13. ช่ องทางการได้ รับข้ อมูลข่ าวสาร (ตอบได้มากกว่า
1 ข้อ)
วิทยุของมหาวิทยาลัย
ป้ายโฆษณา
ไม่ได้รับข่าวสาร
สอบถามจากพนักงานขาย

จานวน

ร้ อยละ

7
4
4
3

1.80
1.02
1.02
0.76

จากตารางที่ 4.13 พบว่า พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง ด้านช่องทางการได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสิ นค้าร้านค้าฟาร์มมาร์ท ส่วนใหญ่ คือ เพื่อน บอกต่อ ๆ กัน จานวน 253 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 64.50 รองลงมา คือ Facebook ฟาร์ ม มทส. จานวน 168 คิดเป็ นร้อยละ 42.90 และน้อยที่สุด คือ
สอบถามจากพนักงานขาย จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.76
ตารางที่ 4.14 พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง ด้านความถี่ในการซื้อสิ นค้า (ครั้ง / สัปดาห์) ใน
ร้านค้าฟาร์มมาร์ท
14. ความถี่ในการซื้อ (ครั้ง / สัปดาห์ )
1–2
3–4
5–6
7–8
9 – 10
รวม

จานวน
276
90
22
2
2
392

ร้ อยละ
70.41
22.96
5.61
0.51
0.51
100.00

จากตารางที่ 4.14 พบว่า พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง ด้านความถี่ในการซื้ อ
สิ นค้า (ครั้ง / สัปดาห์) ที่ซ้ื อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท ส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้า 1 – 2 ครั้ง / สัปดาห์ จานวน
276 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.41 รองลงมา 3 – 4 ครั้ง / สัปดาห์ จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.96 และน้อย
ที่สุด 5 – 6 และ 9 – 10 ครั้ง / สัปดาห์ จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.51 และทางผูว้ ิจยั ได้หาค่าเฉลี่ยด้าน

64
ความถี่ในการซื้ อสิ นค้า (ครั้ง / สัปดาห์) และหาค่าความถี่ในการซื้ อสิ นค้าสู งสุ ด และต่าสุ ด ของผูบ้ ริ โภค
กลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีค่าเฉลี่ยความถี่ในการซื้ อสิ นค้า 2.23 ครั้ง / สัปดาห์ โดยมีความถี่ในการซื้ อสิ นค้า
สูงสุด 10 ครั้ง / สัปดาห์ และมีความถี่ในการซื้อสิ นค้าต่าสุด 1 ครั้ง / สัปดาห์
ตารางที่ 4.15 พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อ (บาท / สัปดาห์) ใน
ร้านค้าฟาร์มมาร์ท
15. ค่าใช้ จ่ายในการซื้อ (บาท / สัปดาห์ )
20 - 500
501 – 1,000
1,001 – 1,500
1,501 – 2,000
2,001 – 2,500
2,501 – 3,000
รวม

จานวน
360
29
1
1
0
1
392

ร้ อยละ
91.85
7.40
0.25
0.25
0
0.25
100.00

จากตารางที่ 4.15 พบว่า พฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง ด้านค่าใช้จ่ายในการ
ซื้ อ (บาท / สัปดาห์) ที่มาซื้ อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์มมาร์ท ส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 20 – 500 บาท /
สัปดาห์ จานวน 360 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.85 รองลงมาอยู่ระหว่าง 501 – 100 บาท / สัปดาห์ จานวน 29 คน
คิดเป็ นร้อยละ 7.40 และน้อยที่สุดอยู่ระหว่าง 1,001 – 1,500, 1,5001 – 2,000 และ2,5001 – 3,000 บาท /
สัปดาห์ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.25 และมีค่าใช้จ่ายอยูร่ ะหว่าง 2,001 – 2,500 บาท / สัปดาห์ ไม่มี
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง และทางผูว้ ิจัย ได้หาค่าเฉลี่ ย ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อ (ครั้ ง / สัปดาห์) และหา
ค่ าใช้จ่ายในการซื้ อสู งสุ ดและต่ าสุ ด พบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างมี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ ย 195.53 บาท /
สัปดาห์ โดยมีค่าใช้จ่ายที่ ซ้ื อสิ นค้าสู งสุ ด 3,000 บาท / สัปดาห์ และมีค่าใช้จ่ายต่าสุ ด 20 บาท /
สัปดาห์
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจด้ านส่ วนประสมการตลาดของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่ซื้อสิ นค้าใน
ร้ านค้าฟาร์ มมาร์ ท
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7 Ps ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่
ซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าฟาร์ มมาร์ ท ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านหลักฐานทางกายภาพ และด้านกระบวนการ โดยการนาเสนอด้วย
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็ นโดยรวม รายด้าน และรายข้อ ดังแสดงในตารางที่
4.16 – 4.23
ตารางที่ 4.16 ระดับความพึงพอใจต่อ ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด 7 Ps ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง
จาแนกตามรายด้านและโดยรวม
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด 7 Ps
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านหลักฐานทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการ
รวม

X

S.D.

4.17
4.12
4.02
3.54
4.23
4.36
4.20
4.09

0.502
0.573
0.576
0.718
0.566
0.561
0.559
0.449

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

อันดับ
4
5
6
7
2
1
3

จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจด้านปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่ซ้ื อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ทโดยรวม พบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านหลักฐานทางกายภาพมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.36 รองลงมา คือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย 4.23 และ
น้อยที่สุด คือ ด้านการส่งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.54
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ตารางที่ 4.17 ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
ตัวอย่าง จาแนกตามรายข้อ
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ด้านผลิตภัณฑ์
สิ นค้า สะอาด ปลอดภัย
บรรจุภณ
ั ฑ์มีสัญลักษณ์ มทส.
สิ นค้ามีคุณภาพ หรื อมีมาตรฐานการ
ผลิตรับรอง
สิ นค้า สด ใหม่ ตลอดเวลา
บรรจุภณ
ั ฑ์ ทันสมัย รักษา
สิ่ งแวดล้อม
สิ นค้าตรงกับความต้องการ เช่น
ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ รสชาติ
สิ นค้ามีให้เลือกหลากหลาย
มีการรับคืนสิ นค้าเมื่อชารุ ด
รวม

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.37
4.33
4.32

0.614
0.692
0.608

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.32
4.24

0.667
0.726

มากที่สุด
มากที่สุด

4.20

0.682

มาก

3.84
3.80
4.17

0.812
0.800
0.502

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์จาแนกรายข้อ ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่ซ้ือสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ท พบว่า ผูบ้ ริ โภค
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.17 เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า สิ นค้า สะอาด ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.37 รองลงมา คือ บรรจุภณ
ั ฑ์มีสัญลักษณ์
มทส. มีค่าเฉลี่ย 4.33 และน้อยที่สุด คือ มีการรับคืนสิ นค้าเมื่อชารุ ด มีค่าเฉลี่ย 3.80
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ตารางที่ 4.18 ระดับ ความพึ ง พอใจต่อ ปั จจัย ส่ วนประสมการตลาดด้านราคาของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
ตัวอย่าง จาแนกตามรายข้อ
รายการ
1.
2.
3.
4.

ด้านราคา
มีป้ายราคาแสดงชัดเจน
ราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพของสิ นค้า
ราคามีความเหมาะสมกับปริ มาณ
ของสิ นค้า
การตั้งราคาเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
คู่แข่งขันอยูใ่ นระดับที่สามารถซื้อ
ได้
รวม

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.33
4.14

0.748
0.677

มากที่สุด
มาก

4.04

0.728

มาก

3.99

0.693

มาก

4.12

0.573

มาก

จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์จาแนกรายข้อ ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาดด้านราคาของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่ซ้ื อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ท พบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มี
ป้ายราคาแสดงชัดเจน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.33 รองลงมา คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของ
สิ นค้า มีค่าเฉลี่ย 4.14 และน้อยที่สุด คือ การตั้งราคาเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับคู่แข่งขันอยู่ในระดับ ที่
สามารถซื้อได้ มีค่าเฉลี่ย 3.99
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ตารางที่ 4.19 ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการจัดจาหน่ายของผูบ้ ริ โภค
กลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายข้อ
รายการ
ด้านการจัดจาหน่ าย
1. การจัดชั้นวางสิ นค้าเหมาะสม
สะดวกต่อการหยิบสิ นค้า
2. การตกแต่งร้าน เป็ นระเบียบ และ
สวยงาม
3. เวลา ปิ ด – เปิ ด ร้านมีความ
เหมาะสม
4. มีที่จอดรถเหมาะสมไม่คบั แคบ เข้า
- ออก ได้ง่าย
5. ทาเลตั้งร้าน เดินทางมาสะดวก อยู่
ไม่ไกลจากที่พกั
6. ความทันสมัยของร้านค้า
รวม

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.20

0.678

มาก

4.13

0.769

มาก

4.09

0.702

มาก

3.92

0.841

มาก

3.91

1.246

มาก

3.87
4.02

0.760
0.576

มาก
มาก

จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์จาแนกรายข้อ ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาดด้านการจัดจาหน่ ายของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่ ซ้ื อสิ นค้าในร้ า นค้าฟาร์ มมาร์ ท พบว่า
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.02 เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า การจัดชั้นวางสิ นค้าเหมาะสม สะดวกต่อการหยิบสิ นค้า มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.20
รองลงมา คือ การตกแต่งร้าน เป็ นระเบียบ และสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.13 และน้อยที่สุด คือ ความ
ทันสมัยของร้านค้า มีค่าเฉลี่ย 3.87
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ตารางที่ 4.20 ระดับความพึงพอใจต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดของ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายข้อ
รายการ
ด้านการส่ งเสริมการตลาด
1. มีการให้ขอ้ มูลข่าวสารด้าน
กระบวนการผลิตสิ นค้าที่ผลิตขึ้น
ในฟาร์ม
2. มีกิจกรรมส่งเสริ มการขายเป็ น
ระยะ ๆ
3. มีการโฆษณาตามสื่ อต่าง ๆ ภายใน
มทส.
4. มีตวั อย่างสิ นค้าให้ทดลอง
รวม

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

3.69

0.813

มาก

3.64

0.809

มาก

3.53

0.849

มาก

3.32
3.54

0.912
0.718

ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์จาแนกรายข้อ ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่ ซ้ื อสิ นค้าในร้ านค้าฟาร์ ม มาร์ ท
พบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างมี ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.54 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า มี การให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านกระบวนการผลิ ตสิ นค้าที่ ผลิ ตขึ้นในฟาร์ ม มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.69 รองลงมา คือ มีกิจกรรมส่งเสริ มการขายเป็ นระยะ ๆ มีค่าเฉลี่ย 3.64 และน้อย
ที่สุด คือ มีตวั อย่างสิ นค้าให้ทดลอง มีค่าเฉลี่ย 3.32
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ตารางที่ 4.21 ระดับความพึงพอใจต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านบุคลากรของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
ตัวอย่าง จาแนกตามรายข้อ
รายการ
1.
2.

3.
4.
5.

ด้ านบุคลากร
พนักงานขายประจาจุดขาย แต่งกาย
สะอาดเรี ยบร้อย
พนักงานขายประจาจุดขายมีความ
เต็มใจให้บริ การและรวดเร็วในการ
ให้บริ การ
พนักงานขายประจาจุดขาย
พูดจาสุภาพ มีกิริยาเรี ยบร้อย
พนักงานขายสามารถให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับสิ นค้าได้อย่างถูกต้อง
พนักงานมีจานวนเพียงพอในการ
ให้บริ การ
รวม

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.36

0.594

มากที่สุด

4.29

0.702

มากที่สุด

4.28

0.691

มากที่สุด

4.22

0.705

มากที่สุด

4.02

0.755

มาก

4.23

0.566

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์จาแนกรายข้อ ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาดด้านบุคลากรของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่ซ้ื อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท พบว่า ผูบ้ ริ โภค
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.23 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า พนักงานขายประจาจุดขาย แต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.36 รองลงมา คือ
พนักงานขายประจาจุดขายมีความเต็มใจให้บริ การและรวดเร็วในการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ย 4.29 และ
น้อยที่สุด คือ พนักงานมีจานวนเพียงพอในการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ย 4.02
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ตารางที่ 4.22 ระดับความพึงพอใจต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านหลักฐานทางกายภาพของ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายข้อ

1.
2.
3.
4.

รายการ
ด้านหลักฐานทางกายภาพ
ร้านค้าสะอาด
บรรยากาศภายในร้าน โปร่ ง โล่ง
สบายตา
แสงสว่างภายในร้านเพียงพอ
อุณหภูมิของเครื่ อง ปรับอากาศ
เหมาะสม
รวม

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.41
4.39

0.617
0.647

มากที่สุด
มากที่สุด

4.35
4.31

0.650
0.644

มากที่สุด
มากที่สุด

4.36

0.561

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์จาแนกรายข้อ ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาดด้านหลักฐานทางกายภาพของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่ ซ้ื อสิ นค้าในร้ านค้าฟาร์ ม มาร์ ท
พบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.36 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ร้านค้าสะอาด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.41 รองลงมา คือ บรรยากาศภายในร้าน
โปร่ ง โล่ง สบายตา มีค่าเฉลี่ย 4.39 และน้อยที่สุด คือ อุณหภูมิของเครื่ องปรับอากาศเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ย 4.31
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ตารางที่ 4.23 ระดับความพึงพอใจต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านกระบวนการของผูบ้ ริ โภค
กลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายข้อ
รายการ
ด้านกระบวนการ
1. มีข้นั ตอนการชาระเงินรวดเร็ ว
ถูกต้องแม่นยา
2. มีเครื่ องมือการรับชาระเงินที่
ทันสมัยสามารถชาระได้หลาย
ช่องทาง เช่น เงินสด คิวอาร์โค้ด
3. มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
อย่างรวดเร็ ว
4. มีสินค้าพร้อมจาหน่ายสม่าเสมอ
รวม

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.34

0.607

มากที่สุด

4.31

0.666

มากที่สุด

4.09

0.716

มาก

4.07
4.20

0.727
0.559

มาก
มาก

จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์จาแนกรายข้อ ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาดด้า นกระบวนการของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม ตัว อย่างที่ ซ้ื อสิ น ค้า ในร้ า นค้า ฟาร์ ม มาร์ ท พบว่า
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า มีข้ นั ตอนการชาระเงิน รวดเร็ ว ถูกต้องแม่นยา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.34 รองลงมา คือ
มีเครื่ องมื อการรับชาระเงินที่ทนั สมัย สามารถชาระได้หลายช่องทาง เช่น เงินสด คิวอาร์ โค้ด มี
ค่าเฉลี่ย 4.31 และน้อยที่สุด คือ มีสินค้าพร้อมจาหน่ายสม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.07

ตอนที่ 4 ปัจจัยส่ วนบุคคลและความพึงพอใจในปัจจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างในร้ านค้าฟาร์ มมาร์ ท
การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลและความพึงพอใจในปัจจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างในร้านค้าฟาร์มมาร์ท วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การ
วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่ งเป็ นการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั ว่าปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพบุคคล สถานภาพการสมรส ระดับ
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การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่พกั อาศัย และความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาด 7Ps ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านหลักฐาน
ทางกายภาพ และด้า นกระบวนการ มี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อ ได้แก่ ความถี่ ใ นการซื้ อ (ครั้ ง /
สัปดาห์) และค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท / สัปดาห์) ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ ของปัจจัยส่ วนบุคคล และความพึงพอใจในปัจจัย
ส่ วนประสมการตลาด 7Ps ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท ด้านความถี่ใน
การซื้อ ดังนี้
ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในส่ วน
ประสมการตลาดกับความถี่ในการซื้อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรอิสระ
ค่าคงที่ (Constant)
เพศ
- ชาย #
- หญิง
อายุ
สถานภาพบุคคล
- บุคคลภายนอก #
- บุคลากร
- นักศึกษา
สถานภาพการสมรส
- สมรส #
- โสด, หย่าร้าง
ระดับการศึกษา
- ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป #
- ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

b
2.784

S.E
1.139

β

-0.243
0.015

0.133
0.022

-0.093
0.050

-1.830
0.413

0.068
0.680

0.752
-0.846

0.439
0.520

0.151
-0.221

1.715
-1.626

0.087
0.105

0.125

0.366

0.025

0.342

0.733

0.541
0.485
-1.486E-05 0.000

0.127
-0.130

1.116
-1.58

0.265
0.114

p-value
t
2.445 0.015
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ตารางที่ 4.24 (ต่อ)
ตัวแปรอิสระ
ที่พกั อาศัย
- พักอาศัยอยูก่ บั ญาติ #
- หอพัก / อาคารชุด / บ้านพัก
ภายในมหาวิทยาลัย
- หอพัก / บ้านเช่า ภายนอก
มหาวิทยาลัย
- บ้านพัก ของตนเอง และ
ครอบครัว
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านหลักฐานทางกายภาพ
ด้านกระบวนการ

b

S.E

β

t

p-value

-0.989

0.464

-0.376

-2.133

0.034*

-1.021

0.473

-0.349

-2.140 0.033*

-0.683

0.497

-0.158

-1.376

0.168
-0.025
0.145
-0.073
-0.353
0.395
-0.018

0.191
0.157
0.163
0.109
0.175
0.170
0.181

0.066
-0.011
0.063
-0.041
-0.156
0.173
-0.008

0.881 0.379
-0.160 0.873
0.887 0.376
-0.665 0.506
-2.015 0.045*
2.322 0.021*
-0.098 0.922

0.170

หมายเหตุ: -1.486E-05 = -0.00001486
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
# คือกลุ่มอ้างอิงที่เป็ นฐานในการเปรี ยบเทียบตัวแปรของปัจจัยแต่ละด้าน
R = 0.293
R2 = 0.086
Adjusted R2= 0.045
Std Error of Est. = 1.252 F = 2.072
Sig = 0.008
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลและความพึงพอใจในปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่
มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างด้านความถี่ในการซื้อ ดังนี้
4.1.1 ปั จ จัยที่มีผลต่ อความถี่ในการซื้ อ สิ นค้ า ของผู้บ ริ โภคกลุ่ มตัว อย่ า ง จาก
ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณของปั จจัยส่ วนบุคคลและความพึงพอใจใน
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ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดกับความถี่ในการซื้ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอธิบาย ได้ดงั นี้
1) ปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า 1) ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่ มีที่ พกั อาศัย อยู่
หอพัก / อาคารชุด / บ้านพัก ภายในมหาวิทยาลัย มีความถี่ในการซื้ อสิ นค้าน้อยกว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
ตัวอย่างที่มี ที่พกั อาศัยอยูก่ บั ญาติ เท่ากับ 0.989 หน่วย อาจเนื่องจากผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เป็ นนัก ศึ ก ษา มัก ต้องการความสะดวกสบายในการเดิ นทาง จึ ง เลื อกแหล่ ง ซื้ อสิ นค้า ที่ เป็ นร้ าน
สะดวกซื้ อที่อยู่ใกล้หอพักและอาคารเรี ยน และ2) ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่มีที่พกั อาศัยอยู่หอพัก /
บ้านเช่า ภายนอกมหาวิทยาลัย มี ความถี่ ในการซื้ อสิ นค้าน้อยกว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่มี ที่พกั
อาศัย อยู่กับ ญาติ เท่ า กับ 1.012 หน่ ว ย อาจเนื่ อ งจากผูบ้ ริ โ ภคกลุ่ ม ตัว อย่ า ง มัก ต้อ งการความ
สะดวกสบายในการเดินทางที่ใกล้ที่พกั อาศัย จึงเลือกแหล่งซื้ อสิ นค้าที่ เป็ นตลาดสด ร้านโชห่ วย
และร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสิ นค้า ที่อยูใ่ กล้ที่พกั อาศัย และผูบ้ ริ โภคที่พกั อาศัยอยูก่ บั ญาติมีความถี่
ในการซื้ อสิ นค้าสู งกว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มอื่ น ๆ อาจเนื่ องมาจากเป็ นการอยู่อาศัยเป็ นครอบครัว มีการ
ทาอาหารเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน จึงมีความต้องการซื้ ออาหารสดไปใช้ปรุ งอาหาร และการซื้ อที่
บ่อยกว่าเพื่อให้ได้สินค้าที่สดใหม่ไปใช้ประกอบอาหารในแต่ละครั้ง
2) ความพึงพอใจในปั จจัยส่ วนประสมการตลาด พบว่า 1) ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น จะมีพฤติกรรมด้าน
ความถี่ ในการซื้ อต่อสัปดาห์ลดลง เท่ากับ 0.353 หน่ วย ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากผูบ้ ริ โภคแม้ว่าจะมี
ความพึงพอใจในปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากรในระดับมากที่สุด (ตารางที่ 4.16) แต่ก็มี
ความถี่ในการซื้ อลดลง เพราะได้ซ้ือสิ นค้าไปเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละสัปดาห์แล้ว จึงไม่มี
ความต้องการไปซื้ อสิ นค้าเพิ่มขึ้นอีก และ2) ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาดด้านหลักฐานทางกายภาพเพิ่มขึ้น จะมีพฤติกรรมด้านความถี่ในการซื้ อต่อสัปดาห์
เพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.395 หน่วย อาจเนื่ องจากผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับทางด้าน ความ
สะอาดของร้านค้า บรรยากาศภายในร้าน โปร่ ง โล่ง สบายตา มีแสงสว่างภายในร้านเพียงพอ และ
อุณหภูมิของเครื่ องปรับอากาศเหมาะสม และบริ เวณฟาร์ มมหาวิทยาลัยยังมีสวนหย่อม และร้าน
กาแฟสาหรับพักผ่อนหย่อนใจจึงจูงใจให้เข้ามาใช้บริ การเพิ่มขึ้น
4.1.2 ปัจจัยที่ไม่ มีผลต่ อความถี่ในการซื้อ สิ นค้ าของผู้บริ โภคกลุ่มตัวอย่ าง จาก
ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณของปั จจัยส่ วนบุคคลและความพึงพอใจใน
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดกับความถี่ในการซื้ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง อย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอธิบาย ได้ดงั นี้
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1) ปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง
ด้า น เพศ อายุ สถานภาพบุค คล สถานภาพนัก ศึก ษา สถานภาพการสมรส โสด,หย่าร้ าง ระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่พกั อาศัยของตนเองและครอบครัว ไม่มีผลต่อ
ความถี่ในการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท แสดงว่า ประเภทธุรกิจค้าปลีกที่มีกระจายอยู่ในพื้นที่
ทั้ง ที่ เป็ นห้า งสรรพสิ นค้า ร้ า นสะดวกซื้ อ และร้ านขายของชา ทุก เพศและทุ ก วัยและทุ กชนชั้น
สามารถที่ จ ะเข้า ไปเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า ตามที่ ต นเองต้อ งการตามก าลัง ทรั พ ย์ไ ด้ และธุ ร กิ จ ค้าปลี ก
อย่า งเช่ นร้ า นสะดวกซื้ อเปิ ดให้บ ริ การตลอด 24 ชั่วโมง จึ ง ท าให้เพิ่ ม ความสะดวกสบายให้กับ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง ทาให้ปัจจัยส่ วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความแตกต่างกันในด้านความถี่ในการซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าฟาร์มมาร์ท
2) ด้ านผลิตภัณฑ์ แสดงว่า สิ นค้าที่มีจาหน่ายอยู่ในธุรกิจค้าปลีกทั้งที่เป็ น
ห้างสรรพสิ นค้า ร้านสะดวกซื้อ หรื อร้านโชห่วย มีการพัฒนาทางด้านคุณภาพสิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ทนั สมัยขึ้นและมีสินค้าให้เลือกหลายชนิ ด เพื่อที่จะสร้างความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาซื้ อ
สิ นค้า เมื่อผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างเข้ามาซื้ อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ทแล้วอาจจะเปรี ยบเทียบสิ นค้า
ไม่ได้แตกต่างกับ ธุ รกิจค้าปลีก หรื ออาจจะมี สินค้าให้เลื อกซื้ อน้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างจึง
ไม่ให้ความสาคัญ
3) ด้ านราคา แสดงว่า ราคาของสิ นค้าที่จาหน่ ายตามธุ รกิจค้าปลีก ที่ อยู่
บริ เวณภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็ นร้านสะดวกซื้ อ ร้านค้าขายของชา ในขนาดบรรจุ
ภัณฑ์เท่ากันเมื่อผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างอาจจะเปรี ยบเทียบราคาแล้วมีการจาหน่ายในราคาไม่มีความ
แตกต่างกันผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างจึงไม่ให้ความสาคัญ
4) ด้ านการจัดจาหน่ าย แสดงว่า ร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท มีเวลาเปิ ดให้บริ การ
11 ชัว่ โมงต่อวันและตั้งอยู่ที่ห่างไกลจากชุมชน ซึ่ งผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างเปรี ยบเทียบกับธุ รกิจค้า
ปลีกและร้านสะดวกซื้ อที่กระจายอยู่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนั้นส่ วนใหญ่จะตั้งอยู่บริ เวณ
ที่มีคนอาศัยอยู่ในแหล่งชุมชน และร้ านสะดวกซื้ อมี การเปิ ดให้บ ริ การ 24 ชั่วโมง อาจจะทาให้
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่า งสามารถเดิ นทางไปซื้ อสิ นค้าได้ตามสถานที่ ต้ งั ของธุ รกิ จค้าปลีก ที่ ต นเอง
สะดวกในการเดินทางผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างจึงไม่ให้ความสาคัญ
5) ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท อาจจะมีความคุน้ เคยกับการกระตุน้ ยอดขายของธุ รกิจค้าปลีก ที่เป็ น
ห้างสรรพสิ นค้า และร้านสะดวกซื้ อ ไม่ว่าจะเป็ นการลด แลก แจก แถม การทาบัตรสมาชิก สะสม
แต้ม การใช้ช่องทางสื่ อโฆษณา ทุกรู ปแบบ เพื่อให้ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างรู ้ จกั ธุ รกิจค้าปลี ก ของ
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ตนเองมากยิง่ ขึ้น ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างจึงเคยชินกับวิธีการดังกล่าว ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างจึงไม่ให้
ความสาคัญ
6) ด้ านกระบวนการ แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างอาจะไม่ได้รู้สึกถึง
ความแตกต่างจากการไปซื้ อสิ นค้าจากธุรกิจค้าปลีก ที่เป็ นห้างสรรพสิ นค้า และร้านสะดวกซื้อ จาก
การมาซื้อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์มมาร์ท ที่มีเครื่ องมือการรับชาระเงินที่ทนั สมัย สามารถชาระได้หลาย
ช่องทาง เช่น เงินสด คิวอาร์ โค้ด มี ข้ นั ตอนการชาระเงิ น รวดเร็ ว ถูกต้องแม่นยา มีสินค้าพร้ อม
จาหน่ ายสม่าเสมอ มีการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งก็ได้รับบริ การคล้ายคลึงกัน
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างจึงไม่ให้ความสาคัญ
4.2 ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คลและความพึ ง พอใจในปั จ จั ย ส่ วนประสม
การตลาด 7Ps ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อ
ดังนี้
ตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในส่ วน
ประสมการตลาดกับค่าใช้จ่ายในการซื้อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรอิสระ
ค่าคงที่ (Constant)
เพศ
- ชาย #
- หญิง
อายุ
สถานภาพบุคคล
- บุคคลภายนอก #
- บุคลากร
- นักศึกษา
สถานภาพการสมรส
- สมรส #
- โสด, หย่าร้าง

b
-140.177

S.E
181.897

β

-15.536
6.688

21.243
3.576

-0.031
0.181

-0.731
1.871

-274.609
-503.401

70.073
83.088

-0.294
-0.699

-3.919 0.000*
-6.059 0.000*

205.023

58.446

0.216

3.508 0.001*

p-value
t
-0.771 0.441

0.465
0.062
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ตารางที่ 4.25 (ต่อ)
ตัวแปรอิสระ
b
ระดับการศึกษา
- ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป #
- ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี
310.866
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
0.005
ที่พกั อาศัย
- พักอาศัยอยูก่ บั ญาติ #
- หอพัก / อาคารชุด / บ้านพัก -231.644
ภายในมหาวิทยาลัย
- หอพัก / บ้านเช่า ภายนอก
-235.297
มหาวิทยาลัย
- บ้านพัก ของตนเอง และ
-110.356
ครอบครัว
ด้านผลิตภัณฑ์
61.805
ด้านราคา
11.612
ด้านการจัดจาหน่าย
-10.919
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
12.602
ด้านบุคลากร
12.506
ด้านหลักฐานทางกายภาพ
36.660
ด้านกระบวนการ
-38.745

S.E

β

t

p-value

77.456
0.002

0.387
0.226

4.013
3.230

0.000*
0.001*

74.045

-0.469

-3.128 0.002*

75.580

-0.432

-3.113 0.002*

79.341

-0.136

-1.391

30.477
25.002
26.046
17.442
27.979
27.139
28.840

0.129
0.028
-0.025
0.038
0.029
0.085
-0.090

2.028 0.043*
0.464 0.643
-0.419 0.675
0.723 0.470
0.447 0.655
1.351 0.178
-1.343 0.180

0.165

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
# คือกลุ่มอ้างอิงที่เป็ นฐานในการเปรี ยบเทียบตัวแปรของปัจจัยแต่ละด้าน
R = 0.582
R2 = 0.339
Adjusted R2 = 0.309
Std Error of Est. = 199.985
F = 11.288
Sig = 0.000
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่
มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ นค้า ดังนี้
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4.2.1 ปัจจัยที่มีผลต่ อ ค่ าใช้ จ่ายในการซื้ อสิ นค้ าของผู้บริ โภคกลุ่มตัวอย่ าง จาก
ตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณของปั จจัยส่ วนบุคคลและความพึงพอใจส่ วน
ประสมการตลาดกับค่าใช้จ่ายในการซื้ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สามารถอธิบายได้ดงั นี้
1) ปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คล พบว่ า 1) ผู ้บ ริ โ ภคกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ส ถานภาพ
บุคลากร และนักศึกษา จะมีค่าใช้จ่ายซื้อสิ นค้าน้อยกว่า บุคคลภายนอกเท่ากับ 274.609 หน่วย และ
503.401 หน่วย ตามลาดับ อาจเนื่ องจากร้านค้าฟาร์ มมาร์ ทตั้งอยู่ห่างไกลจากหอพักนักศึกษาและ
อาคารเรี ย นประกอบกับภายในมหาวิ ทยาลัยนั้นมี ร้านสะดวกซื้ อได้ม าจัดตั้ง กระจายทั่วบริ เวณ
ภายใน รวมทั้งสิ้ นจานวน 5 ร้านค้า และมีร้านค้าฟาร์ มมหาวิทยาลัย จานวน 5 ร้านค้า ที่จาหน่าย
สิ นค้าเหมือนกับธุรกิจค้าปลีกทัว่ ไป จึงทาให้ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างสามารถเดินทางไปซื้ อสิ นค้าที่
ตนเองต้องการใกล้ที่พกั ของตนเองและใกล้อาคารเรี ยน ส่ วนผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ
บุ ค คลภายนอก มี ค่ า ใช้จ่า ยในการซื้ อสู ง กว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่ มี ส ถานภาพบุคลากร และ
นักศึกษา อาจจะเนื่ องจากการเดินทางเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยนั้นมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางจึงทา
ให้มีการซื้ อสิ นค้าในจานวนมากเพื่อให้คุม้ ค่ากับการเดินทางจึงทาให้ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าสู ง
กว่า 2) ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพการสมรส เป็ นโสด, หย่าร้าง จะมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อ
สิ นค้า มากกว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม ตัวอย่างที่ มี ส ถานภาพการสมรสแล้ว เท่ากับ 205.023 หน่ วย อาจ
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ ส่ วนใหญ่แล้วเป็ นนักศึกษา ที่เป็ นช่วงของวัยรุ่ น ไม่มีภาระ
ค่ า ใช้จ่า ยในครอบครั วและอยู่ตัวคนเดี ย ว จึ ง มัก มี ค วามต้องการซื้ อสิ นค้า เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของตนเองที่สูง 3) ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี จะมี
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้ามากกว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ข้ ึนไป เท่ากับ
310.866 หน่ ว ย อาจเนื่ อ งจากผู บ้ ริ โ ภคกลุ่ ม ตัว อย่า ง มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 8,633.67 บาท ซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาที่เป็ นช่วงของวัยรุ่ นไม่มีภาระค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวและอยู่ตวั คนเดียว จึงมีความต้องการซื้ อสิ นค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองที่
สู ง หรื อถ้าเป็ นกลุ่มที่มีงานทาจะได้รับเงินเดือนเฉลี่ยประมาณ 9,000 บาทต่อเดือน และผูบ้ ริ โภค
กลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยซื้อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์มมาร์ท เฉลี่ย 195.53 บาทต่อสัปดาห์ หรื อเดือน
ละ 782.12 บาทต่อเดือน ซึ่งยังถือว่ายังอาจจะพอมีกาลังซื้ อไม่จ่ายเงินเพื่อซื้ อสิ นค้าเป็ นจานวนเงินที่
สู งเกินไป 4) ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น 1 บาท จะมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อ
สิ นค้า ในร้ า นค้า ฟาร์ ม มาร์ ท เพิ่ ม ขึ้ น เท่ า กับ 0.005 หน่ วยหรื อ 0.005 บาท / สัปดาห์ ดัง นั้น เมื่ อ
ผูบ้ ริ โภคมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสู งขึ้นจะทาให้มีการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์มมาร์ทสู งขึ้นตามไปด้วย
และ5) ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่มีที่พกั อาศัยหอพัก / อาคารชุด / บ้านพัก ภายในมหาวิทยาลัย และมีที่
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พักอาศัยหอพัก / บ้านเช่า ภายนอกมหาวิทยาลัย จะมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าน้อยกว่าผูบ้ ริ โภค
กลุ่ม ตัวอย่า งที่ พ กั อาศัยอยู่กับ ญาติ เท่ากับ 231.644 หน่ วย และ235.297 หน่ วย ตามล าดับ อาจ
เนื่องจากร้านค้าฟาร์ มมาร์ ทตั้งอยู่ไกลจากแหล่งชุมชน ทาให้ผบู ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการความ
สะดวกสบายในการเดินทางที่ใกล้ที่พกั อาศัย จึงเลือกแหล่งซื้ อสิ นค้าที่ เป็ นตลาดสด ร้านโชห่ วย
และร้านสะดวกซื้ อที่อยู่ใกล้ที่พกั อาศัย และผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างมีที่พกั อาศัย หอพัก / อาคารชุด /
บ้านพัก ภายในมหาวิทยาลัย ส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษามีค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าครั้งละไม่มากนัก
เนื่ องจากเป็ นช่วงวัยรุ่ นที่ส่วนใหญ่จะซื้อเครื่ องดื่ม และขนมขบเคี้ยว เพียงพอต่อการบริ โภคในครั้ง
นั้นเท่านั้นไม่มีการซื้อสิ นค้าเพื่อไปกักตุนบริ โภคต่อในวันอื่น
2) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างมี ความพึง
พอใจในปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น จะมีพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อ
ต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้น เท่ากับ 61.805หน่ วย อาจเนื่ องจาก ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ
ทางด้านสิ นค้ามีคุณภาพ หรื อมีมาตรฐานการผลิต รับรอง สิ นค้า สด ใหม่ ตลอดเวลา สิ นค้ามีให้
เลือกหลากหลาย สิ นค้า สะอาด ปลอดภัย บรรจุ ภณ
ั ฑ์ ทันสมัย รั กษาสิ่ งแวดล้อม บรรจุภณ
ั ฑ์มี
สัญลักษณ์ มทส. สิ นค้าตรงกับความต้องการ เช่น ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ รสชาติ มีการรับคืนสิ นค้าเมื่อ
ชารุ ด
4.2.2 ปัจจัยที่ไม่ มีผลต่ อค่าใช้ จ่ายในการซื้อสินค้าของผู้บริ โภคกลุ่มตัวอย่ าง จาก
ตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณของปั จจัยส่ วนบุคคลและความพึงพอใจส่ วน
ประสมการตลาดกับค่าใช้จ่ายในการซื้ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สามารถอธิบายได้ดงั นี้
1) ปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง
ด้าน เพศ และอายุ ไม่มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ท แสดงว่า ประเภทธุรกิจ
ค้าปลีกที่มีกระจายอยู่ในพื้นที่ ทั้งที่เป็ นห้างสรรพสิ นค้า ร้านสะดวกซื้อ และร้านขายของชา ทุกเพศ
และทุกวัยอาจจะสามารถเข้าไปเลือกซื้ อสิ นค้าตามที่ตนเองต้องการตามกาลังทรัพย์ได้ และปัจจัย
ส่วนบุคคลมีที่พกั อาศัยเป็ นบ้านพักของตนเองและครอบครัว แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง อาจจะ
ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางที่ใกล้ที่พกั อาศัย จึงเลือกแหล่งซื้ อสิ นค้าที่ เป็ นตลาดสด
ร้านโชห่วย และร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสิ นค้า ที่อยูใ่ กล้ที่พกั อาศัย ทาให้ปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าว
ไม่มีความแตกต่างกันในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์มมาร์ท
2) ด้ านราคา แสดงว่า ราคาสิ นค้าที่จาหน่ ายในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท เมื่ อ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างเปรี ยบเทียบด้านคุณภาพและปริ มาณสิ นค้าราคาอาจจะไม่แตกต่างจากธุ รกิจ
ค้าปลีกทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างจึงไม่ให้ความสาคัญ
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3) ด้ านการจัดจาหน่ าย แสดงว่า ร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท มีเวลาเปิ ดให้บริ การ
11 ชั่วโมงต่ อวันและตั้งอยู่ที่ห่างไกลจากชุ ม ชน ซึ่ ง เที ย บกับธุ รกิ จค้าปลีก และร้ านสะดวกซื้ อที่
กระจายอยู่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนั้นส่ วนใหญ่จะตั้งอยู่บริ เวณที่มีคนอาศัยอยู่ในแหล่ง
ชุมชน และร้านสะดวกซื้อมีการเปิ ดให้บริ การ 24 ชัว่ โมง อาจจะทาให้ผบู ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างสามารถ
เดินทางไปซื้อสิ นค้าได้ตามสถานที่ต้ งั ของธุรกิจค้าปลีกที่ตนเองสะดวกในการเดินทางผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
ตัวอย่างจึงไม่ให้ความสาคัญ
4) ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง ที่เข้ามาซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท อาจะมีความคุน้ เคยกับการกระตุน้ ยอดขายของธุ รกิจค้าปลีก ที่เป็ น
ห้างสรรพสิ นค้า และร้านสะดวกซื้ อ ไม่ว่าจะเป็ นการลด แลก แจก แถม การทาบัตรสมาชิก สะสม
แต้ม การใช้ช่องทางสื่ อโฆษณา ทุกรู ปแบบ เพื่อให้ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง รู ้จกั ธุ รกิจค้าปลีก ของ
ตนเองมากยิ่งขึ้น ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง จึงเคยชินกับวิธีการดังกล่าว ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างจึงไม่ให้
ความสาคัญ
5) ด้ านบุคลากร แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง ได้รับการให้บริ การของ
พนักงานขายประจาจุดขายที่แต่งกายสะอาด พูดจาสุ ภาพ พนักงานมีความเต็มใจให้บริ การ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับธุรกิจค้าปลีกที่เป็ นห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านสะดวกซื้ อ พนักงานขายอาจจะไม่ได้มี
ความแตกต่างกัน ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างจึงไม่ให้ความสาคัญ
6) ด้ านหลักฐานทางกายภาพ แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง อาจจะไม่ได้
รู ้สึกถึงความแตกแตกต่างเมื่อเปรี ยบเทียบกับ ธุ รกิจค้าปลีกที่เป็ นห้างสรรพสิ นค้า หรื อร้านสะดวก
ซื้ อ ในเรื่ องความเย็นของอุณหภูมิของเครื่ องปรับอากาศ ความสะอาด แสงสว่าง และบรรยากาศ
ภายในของร้านค้า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างจึงไม่ให้ความสาคัญ
7) ด้ านกระบวนการ แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างอาจจะไม่ได้รู้สึกถึง
ความแตกแตกต่างจากการไปซื้อสิ นค้าจากธุรกิจค้าปลีก ที่เป็ นห้างสรรพสิ นค้า และร้านสะดวกซื้อ
จากการมาซื้ อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท ที่มีเครื่ องมือการรับชาระเงินที่ทนั สมัย สามารถชาระได้
หลายช่องทาง เช่น เงินสด คิวอาร์โค้ด มีข้นั ตอนการชาระเงิน รวดเร็ ว ถูกต้องแม่นยา มีสินค้าพร้อม
จาหน่ ายสม่าเสมอ มีการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งก็ได้รับบริ การคล้ายคลึงกัน
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างจึงไม่ให้ความสาคัญ
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4.3 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ของปัจจัยส่ วนบุคคลและความพึงพอใจ
ในส่วนประสมการตลาดกับด้านความถี่และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ตารางที่ 4.26 สรุ ปผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจใน
ส่ วนประสมการตลาดกับด้านความถี่และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
ตัวอย่าง
ตัวแปรอิสระ
เพศ
- ชาย #
- หญิง
อายุ
สถานภาพบุคคล
- บุคคลภายนอก #
- บุคลากร
- นักศึกษา
สถานภาพการสมรส
- สมรส #
- โสด, หย่าร้าง
ระดับการศึกษา
- ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป #
- ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่พกั อาศัย
- พักอาศัยอยูก่ บั ญาติ #
- หอพัก / อาคารชุด / บ้านพัก ภายในมหาวิทยาลัย
- หอพัก / บ้านเช่า ภายนอกมหาวิทยาลัย
- บ้านพัก ของตนเอง และครอบครัว

ความถี่ในการซื้อ ค่าใช้ จ่ายในการซื้อ

–
–

–
–

–
–

X
X

–

X

–

X

–

X

X
X
–

X
X
–
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ตารางที่ 4.26 (ต่อ)
ตัวแปรอิสระ
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านหลักฐานทางกายภาพ
ด้านกระบวนการ

ความถี่ในการซื้อ ค่าใช้ จ่ายในการซื้อ
–
X
–
–
–
–
–
–
X
–
X
–
–
–

หมายเหตุ: X หมายถึงมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
– หมายถึงไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ที่มา : จากตารางที่ 4.24, 4.25
สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพบุคคล สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่พกั อาศัย มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ในด้า นความถี่ ใ นการซื้ อ และค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ สิ น ค้า จากร้ า นค้า ฟาร์ ม มาร์ ท มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
จากตารางที่ 4.26 ผลการทดสอบสมมติ ฐาน สรุ ปได้ว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง ในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าฟาร์มมาร์ท ด้านความถี่ในการซื้ อ
สิ นค้า ได้แก่ มีที่พกั อาศัย หอพัก / อาคารชุด / บ้านพัก ภายในมหาวิทยาลัย มีที่พกั อาศัย หอพัก /
บ้านเช่า ภายนอกมหาวิทยาลัย และปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง
ในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าฟาร์ มมาร์ท ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า ได้แก่ สถานภาพบุคคลเป็ น
บุคลากร, สถานภาพบุคคลเป็ นนักศึกษา สถานภาพการสมรสเป็ นโสด, หย่าร้าง ระดับการศึกษาต่า
กว่ า ระดับ ปริ ญ ญาตรี รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ที่ พ ัก อาศัย หอพัอ / อาคารชุ ด / บ้า นพัก ภายใน
มหาวิทยาลัย และที่พกั อาศัย หอพัก / บ้านเช่า ภายนอกมหาวิทยาลัย
สมมติฐานข้อที่ 2 ความพึงพอใจด้านส่วนประสมการตลาด 7Ps มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภคในด้า นความถี่ ในการซื้ อและค่ า ใช้จ่า ยในการซื้ อสิ นค้าจากร้ า นค้า ฟาร์ ม มาร์ ท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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จากตารางที่ 4.26 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจในส่ วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าฟาร์มมาร์ท ด้าน
ความถี่ในการซื้ อสิ นค้า ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านหลักฐานทางกายภาพ และความพึงพอใจในส่ วน
ประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง ในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าฟาร์ม
มาร์ท ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ นค้า ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์

ตอนที่ 5 ข้ อเสนอแนะของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง
ข้อ เสนอแนะที่ ผู ้บ ริ โ ภคกลุ่ ม ตัว อย่ า งต้อ งการให้ ร้ า นค้า ฟาร์ ม มาร์ ท มี ก ารพัฒ นา
ปรับปรุ งเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ตารางที่ 4.27 ข้อมูลการให้ขอ้ เสนอแนะของผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง
36. ท่านคิดว่าอยากให้ ร้านค้ าฟาร์ มมาร์ ท เป็ นอย่างไร (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
1. เป็ นครัวของ มทส. โดยเน้นการจาหน่ายสิ นค้าที่ ผลิตขึ้นใน
ฟาร์ม มทส.
2. มีการให้บริ การส่งสิ นค้าถึงที่ภายในมหาวิทยาลัย
3. การบริ การแบบครบวงจร (One Stop Service)
4. มีการสัง่ ซื้อสิ นค้าออนไลน์ได้
5. พนักงานบริ การยิม้ แย้มแจ่มใสและให้บริ การที่รวดเร็ วขึ้น
6. มีการตกแต่งร้านให้ทนั สมัย
7. มีการรับสมัครสมาชิกร้านค้าฟาร์มมาร์ท

จานวน

ร้ อยละ

290

74.00

186
178
169
145
138
135

47.40
44.90
43.10
37.00
35.20
34.40

จากตารางที่ 4.27 ข้อมูลการให้ขอ้ เสนอแนะ พบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
อยากให้ร้านค้าฟาร์มมาร์ท เป็ นครัวของ มทส. โดยเน้นการจาหน่ายสิ นค้าที่ผลิตขึ้นในฟาร์ ม มทส.
จานวน 290 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.00 รองลงมาผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างอยากให้ร้านค้าฟาร์มมาร์ท มี
การให้บริ การส่ งสิ นค้าถึงที่ภายในมหาวิทยาลัย จานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.40 และน้อย
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ที่สุด ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่อยากให้ร้านค้าฟาร์มมาร์ ท มีการรับสมัครสมาชิกร้านค้าฟาร์มมาร์ ท
จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.40

บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค พฤติกรรมการ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภค ความพึงพอใจด้านส่ วนประสมการตลาดของผูบ้ ริ โภค และวิเคราะห์ปัจจัยส่ วน
บุคคลและความพึงพอใจในปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในร้านค้า
ฟาร์มมาร์ท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นบุคลากรและนักศึกษาที่
กาลังศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบุคคลภายนอกที่เข้ามาซื้อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ม
มาร์ ท ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 392 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิ ธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
โควตา ตามสัดส่วนของจานวนประชากรแต่ละกลุ่มหลังจากนั้นเป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตาม
สะดวก เครื่ องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่นามาวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

1. สรุปการวิจัย
การวิ จัย ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ของผู ้บ ริ โภคในร้ า นค้า ฟาร์ ม มาร์ ท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าจากร้ านค้าฟาร์ มมาร์ ท
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น
ร้อยละ 61.50 อายุเฉลี่ย 22.39 ปี มีสถานภาพเป็ นนักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 87.20 สถานภาพการ
สมรส เป็ นโสดคิดเป็ นร้อยละ 92.60 มีระดับการศึกษาต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 88.50
รายได้ที่ได้รับเฉลี่ย 8,633.67 บาท / เดือน มีที่พกั อาศัย อยู่หอพัก / อาคารชุด / บ้านพัก ภายใน
มหาวิทยาลัย คิดเป็ นร้อยละ 61.50
1.2 ข้ อมูลด้ านพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในการซื้อสิ นค้าจากร้ านค้าฟาร์ มมาร์ ท
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อสิ นค้า ในร้ า นค้า ฟาร์ ม มาร์ ท ส่ วนใหญ่ มี พ ฤติ ก รรม ด้าน
เหตุผลที่ซ้ือสิ นค้าในร้านค้าฟาร์มมาร์ท เพราะเชื่อมัน่ คุณภาพและความปลอดภัยของสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ
80.10 กลุ่มสิ นค้าที่นิยมซื้ อที่ ผลิตจากฟาร์ มมหาวิทยาลัย คือ นมสด พาสเจอร์ ไรส์ คิดเป็ นร้อยละ
70.20 กลุ่มสิ นค้าซื้ อมาขายไปที่นิยมซื้ อ คือสิ นค้าสาหรับบริ โภค คิดเป็ นร้อยละ 66.80 ช่วงเวลาที่
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เข้ามาซื้อสิ นค้า คือ ช่วง 15.01 – 18.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 38.50 วันที่เข้ามาซื้อสิ นค้าส่ วนใหญ่เป็ นวัน
เสาร์ คิดเป็ นร้อยละ 46.20 บุคคลที่มีอิทธิ พลในการซื้ อสิ นค้า ได้แก่ เพื่อน คิดเป็ นร้อยละ 46.70 ช่อง
ทางการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าได้จากเพื่อนบอกต่อ ๆ กัน คิดเป็ นร้อยละ 64.50 ความถี่
ที่มาซื้อสิ นค้าเฉลี่ย 2.23 ครั้ง / สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายสาหรับซื้อสิ นค้าเฉลี่ย 193.53 บาท / สัปดาห์
1.3 ความพึงพอใจด้านส่ วนประสมการตลาด 7 Ps ของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าจาก
ร้ านค้าฟาร์ มมาร์ ท
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท มีระดับความพึงพอใจต่อปั จจัย
ส่ วนประสมการตลาด 7 Ps โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านหลักฐานทางกายภาพมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.36 รองลงมา คือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย 4.23
และน้อยที่สุด คือ ด้านการส่งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.54 และเมื่อจาแนกตามรายด้าน พบว่า
1.3.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีระดับความพึงพอใจที่ซ้ื อสิ นค้าในร้านค้า
ฟาร์มมาร์ท โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.17 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า สิ นค้า สะอาด
ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.37 รองลงมา คือ บรรจุภณ
ั ฑ์มีสัญลักษณ์ มทส. มีค่าเฉลี่ย 4.33 และ
น้อยที่สุด คือ มีการรับคืนสิ นค้าเมื่อชารุ ด มีค่าเฉลี่ย 3.80
1.3.2 ด้านราคา พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีระดับความพึงพอใจที่ซ้ื อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ ม
มาร์ท โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีป้ายราคาแสดงชัดเจน มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.33 รองลงมา คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า มีค่าเฉลี่ย 4.14
และน้อยที่สุด คือ การตั้งราคาเมื่อเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขันอยู่ในระดับที่สามารถซื้ อได้ มีค่าเฉลี่ย
3.99
1.3.3 ด้ านการจัดจาหน่ าย พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีระดับความพึงพอใจที่ซ้ื อสิ นค้าใน
ร้านค้าฟาร์มมาร์ท โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.02 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การจัดชั้นวาง
สิ นค้าเหมาะสม สะดวกต่อการหยิบสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.20 รองลงมา คือ การตกแต่งร้าน
เป็ นระเบียบ และสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.13 และน้อยที่สุด คือ ความทันสมัยของร้านค้า มีค่าเฉลี่ย 3.87
1.3.4 ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด ผูบ้ ริ โภคมีระดับความพึงพอใจที่ซ้ื อสิ นค้าใน
ร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.54 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการให้
ข้อมูลข่าวสารด้านกระบวนการผลิตสิ นค้าที่ผลิตขึ้นในฟาร์ ม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.69 รองลงมา คือ
มีกิจกรรมส่ งเสริ มการขายเป็ นระยะ ๆ มีค่าเฉลี่ย 3.64 และน้อยที่สุด คือ มีตวั อย่างสิ นค้าให้ทดลอง
มีค่าเฉลี่ย 3.32
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1.3.5 ด้ านบุคลากร พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีระดับความพึงพอใจที่ซ้ื อสิ นค้าในร้านค้า
ฟาร์มมาร์ ท โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.23 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า พนักงานขาย
ประจาจุดขาย แต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.36 รองลงมา คือ พนักงานขายประจา
จุ ดขายมี ค วามเต็ม ใจให้บ ริ ก ารและรวดเร็ วในการให้บริ การ มี ค่าเฉลี่ ย 4.29 และน้อยที่ สุ ด คือ
พนักงานมีจานวนเพียงพอในการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ย 4.02
1.3.6 ด้ า นหลั ก ฐานทางกายภาพ พบว่า ผูบ้ ริ โภคมี ระดับ ความพึ ง พอใจที่ ซ้ื อ
สิ นค้าในร้านค้าฟาร์มมาร์ ท โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.36 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ร้านค้าสะอาด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.41 รองลงมา คือ บรรยากาศภายในร้าน โปร่ ง โล่ง สบายตา มี
ค่าเฉลี่ย 4.39 และน้อยที่สุด คือ อุณหภูมิของเครื่ องปรับอากาศเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.31
1.3.7 ด้ านกระบวนการ พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีระดับความพึงพอใจที่ ซ้ื อสิ นค้า ใน
ร้านค้าฟาร์มมาร์ท โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีข้นั ตอนการ
ชาระเงิน รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.34 รองลงมา คือ มีเครื่ องมือการรับชาระเงินที่
ทันสมัย สามารถชาระได้หลายช่องทาง เช่น เงินสด คิวอาร์โค้ด มีค่าเฉลี่ย 4.31 และน้อยที่สุด คือ มี
สิ นค้าพร้อมจาหน่ายสม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.07
1.4 ปัจจัยส่ วนบุคคลและความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อสินค้าในร้ านค้าฟาร์ มมาร์ ท
1.4.1 ปัจจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าฟาร์ม
มาร์ ท ด้า นความถี่ ใ นการซื้ อ สิ น ค้า ได้แ ก่ มี ที่ พ ัก อาศัย หอพัก /อาคารชุ ด / บ้า นพัก ภายใน
มหาวิทยาลัย และมีที่พกั อาศัย หอพัก / บ้านเช่า ภายนอกมหาวิทยาลัย และปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผล
ต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า
ได้แก่ สถานภาพบุคคลบุคลากร สถานภาพบุคคลนักศึกษา สถานภาพการสมรสโสด, หย่าร้าง
ระดับการศึก ษาต่ ากว่า ระดับปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน มี ที่พกั อาศัย หอพัอ / อาคารชุด /
บ้านพัก ภายในมหาวิทยาลัย และมีที่พกั อาศัย หอพัก / บ้านเช่า ภายนอกมหาวิทยาลัย
1.4.2 ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าฟาร์มมาร์ ท ด้านความถี่ในการซื้ อสิ นค้า ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านหลักฐาน
ทางกายภาพ และความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ในร้านค้าฟาร์มมาร์ท ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ นค้า ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
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2. อภิปรายผล
จากการวิจยั ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าฟาร์มมาร์ท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
2.1 ด้านปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้บริโภค
พบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างที่ซ้ื อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิงเพราะโดยนิสัยเพศหญิงมักจะชอบการจับจ่ายซื้อสิ นค้ามากกว่าเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 22.39 ปี มี
สถานภาพเป็ นนักศึกษาเพราะเป็ นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดของผูท้ ี่มาซื้ อสิ นค้าในร้านฟาร์ มมาร์ ท
สถานภาพการสมรสเป็ นโสด มีระดับการศึกษาต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี เพราะยังไม่สาเร็ จการศึกษา
รายได้ที่ได้รับเฉลี่ย 8,633.67 บาท / เดือน มีที่พกั อาศัย อยู่หอพัก / อาคารชุด / บ้านพัก ภายใน
มหาวิทยาลัย
2.2 ด้านพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในร้ านค้าฟาร์ มมาร์ ท
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อสิ นค้า ในร้ า นค้า ฟาร์ ม มาร์ ท ส่ วนใหญ่ มี พ ฤติ ก รรม ด้าน
เหตุผลที่ซ้ื อสิ นค้าจากร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท เพราะเชื่อมัน่ คุณภาพและความปลอดภัยของสิ นค้า แสดงให้เห็น
ว่าสิ นค้าที่ ผลิตจากฟาร์ มมหาวิทยาลัยมี การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสิ นค้าที่ ได้รับรองจาก
หน่วยงานของรัฐ จึงทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความมัน่ ใจในการซื้ อสิ นค้า เช่นโรงงานผลิตนม และโรงงานน้ าดื่ม
ได้รับรองระบบ GMP ฟาร์ มสุ กร และฟาร์ มวัวนม ได้รับรองระบบ GAP เป็ นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ ซ้ื อกลุ่ม
สิ นค้าที่ผลิตจากฟาร์ มมหาวิทยาลัย คือ นมสดพาสเจอร์ ไรส์ แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
สถานภาพเป็ นนักศึกษาเข้าสู่ ช่วงวัยรุ่ นจึงมีความนิยมที่บริ โภคนมสดพาสเจอร์ไรส์ซ่ ึงเป็ นสิ นค้าที่
บริ โภคมาตั้งแต่เยาว์วยั และผูบ้ ริ โภครู ้คุณประโยชน์ของการดื่มนมเพื่อเสริ มสร้างความแข็งแรงของ
ร่ างกายและพัฒนาการสมอง ทาให้ผบู ้ ริ โภคนิยมซื้อมาบริ โภค กลุ่มสิ นค้าซื้อมาขายไปที่นิยมซื้อ คือ
กลุ่มสิ นค้าสาหรับบริ โภค แสดงให้เห็นว่า กลุ่มสิ นค้าประเภทนี้ ได้แก่ ขนมขบเคี้ยว เครื่ องดื่มต่าง ๆ
ซึ่งเป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภคในช่วงของวัยรุ่ น ทางร้านค้าฟาร์มมาร์ ทจาเป็ นต้องมีสินค้าประเภทนี้ มี
ไว้จาหน่ายในปริ มาณที่เพียงพอต่อความต้องการและเพื่อมีสินค้าหลากหลายไว้ให้เลือกซื้อ
ช่วงเวลาที่เข้ามาซื้ อสิ นค้า คือ ช่วง 15.01 – 18.00 น. แสดงว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
ที่มีสถานภาพบุคคลเป็ นนักศึกษาและสถานภาพบุคคลเป็ นบุคลากร เข้ามาซื้อสิ นค้าช่วงเวลานี้เนื่ องจาก
เป็ นช่วงเวลา เลิกจากการเรี ยนการสอน หรื อเลิกจากการทางาน ทาให้ผบู ้ ริ โภคเลือกช่วงเวลานี้ วันที่เข้ามา
ซื้ อสิ นค้าเป็ นประจาส่ วนใหญ่เป็ นวันเสาร์ แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ที่ ส ถานภาพเป็ น
นักศึกษามักนิยมเข้ามาซื้ อสิ นค้าเนื่ องจากเป็ นวันหยุดไม่มีการเรี ยนการสอนทาให้มีเวลาได้เลือกซื้ อ
สิ นค้า
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บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อสิ นค้า คือ เพื่อน และตนเอง แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่ที่สถานภาพเป็ นนักศึกษาเป็ นช่วงของวัยรุ่ นมักนิ ยมเดินทางไปกับเพื่อนเป็ นกลุ่ม เมื่อได้รับ
คาแนะนาจากเพื่อนมักจะซื้ อสิ นค้าผลิตภัณฑ์น้ ันตามเพื่อนแนะนาหรื อบางครั้ งอาจจะซื้ อสิ นค้า
ตามใจตนเอง ซึ่ ง สอดคล้องกับ นภวรรณ คณานุ รัก ษ์ (2556) กล่าวไว้ว่า การค้นหาและรั ก ษา
มิตรภาพเป็ นพื้นฐานของมนุษย์ เพื่อนสามารถเติมเต็มความต้องการหลากหลาย ความคิดเห็นและ
ความชอบของเพื่อนมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า
ช่ อ งทางการได้ รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ สิ น ค้า ได้ จ ากเพื่ อ นบอกต่อ ๆ
กัน แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่สถานภาพเป็ นนักศึกษาได้รับคาแนะนาจากเพื่อนที่มีความ
สนิมสนม หากมีความต้องการซื้ อสิ นค้าหรื อชื่นชอบสิ นค้าจากร้านค้าฟาร์ มมาร์ทมักจะบอกต่อ ๆ
กัน ซึ่งเป็ นพฤติกรรมการพูดปากต่อปาก ซึ่งสอดคล้องกับ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555) กล่าวไว้
ว่า การพูดปากต่อปาก เป็ นปั จจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการบอกต่อกันไประหว่างผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ข่าวลือหรื อสิ่ งที่ได้ยนิ มาที่อาจมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคทั้งในด้านดี
และด้านไม่ดี
ความถี่ในการซื้ อเฉลี่ย 2.23 ครั้ง / สัปดาห์ แสดงให้เห็นว่า สถานที่ต้ งั ของร้านค้า
ฟาร์มมาร์ทอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน เช่น หอพักนักศึกษา อาคารเรี ยน ทาให้ ผบู ้ ริ โภคมีพฤติกรรมใน
การเข้ามาซื้ อสิ นค้าจานวนครั้งไม่มาก เมื่อผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อสิ นค้ามักจะเลือกร้านค้าที่ใกล้และ
สะดวกมากที่สุดซึ่ งภายในมหาวิทยาลัยนั้นมีร้านค้าปลีกกระจายอยู่ทวั่ บริ เวณ ซึ่ งมีร้านสะดวกซื้ อ
จานวน 5 ร้านค้า และร้านค้าฟาร์มมหาวิทยาลัยจานวน 5 ร้านค้า ผูบ้ ริ โภคจึงเลือกซื้ อร้านค้าอยู่ใกล้
และดวกซื้ อที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ เสาวภา มีถาวรกุล (2557) ได้กล่าวไว้ว่า ผูบ้ ริ โภคปรับความคิด
มาเป็ นความสะดวกในการหาซื้ อสิ นค้าทาให้ร้านค้าปลี กรายใหญ่ป รั บการดาเนิ นงานโดยขยาย
ร้านค้าเข้าไปสู่ แหล่งชุมชนมากขึ้นเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีความสะดวกในการซื้ อสิ นค้า ซึ่งจะทาให้เกิด
การเข้ามาใช้บริ การร้านค้าปลีกเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อเฉลี่ย 193.53 บาท / สัปดาห์ แสดงให้เห็นว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่
ผูบ้ ริ โภคเข้ามาซื้อสิ นค้านั้นไม่ได้สูงมากนักซึ่ งอาจเป็ นเพราะว่าผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็ น
นักศึกษามักจะซื้ อสิ นค้าเพื่อไปบริ โภควันต่อวันและอาจเกิดจากร้านค้าฟาร์ มมาร์ ทตั้งอยู่ห่างไกล
จากหอพัก และอาคารเรี ยน ทาให้ไม่สะดวกต่อการเดินทางมาซื้ อสิ นค้าภายในร้านค้าจึงเลือกที่จะ
ซื้อสิ นค้าที่ต้ งั อยูใ่ กล้ที่พกั อาศัยและอาคารเรี ยนทาให้ค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ในการซื้ อสิ นค้าไม่สูงมาก
นัก
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2.3 ความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าในร้ านค้า
ฟาร์ มมาร์ ท
ผลการวิ จัย พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ งพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก โดยเรี ย งล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านหลัก ฐานทาง
กายภาพ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย และด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด ตามลาดับ สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
2.3.1 ด้ านหลักฐานทางกายภาพ แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับ ร้านค้า
สะอาด บรรยากาศภายในร้ า นโปร่ ง โล่ง สบายตา แสงสว่างภายในร้ านเพี ย งพอ อุณหภูมิ ของ
เครื่ องปรับอากาศเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ (ม.ป.ป) ได้
กล่าวไว้ว่า การตรวจเช็คและทาความสะอาดอุปกรณ์ภายในร้านค้า ไม่ว่าจะเป็ น ป้ายชื่อร้าน กระจก
ชั้นวางสิ นค้า ตูแ้ ช่เย็น พื้นภายใน ให้สะอาดอยู่ตลอดมีผลต่อภาพลักษณ์และความรู ้สึกของลูกค้า
เกิดการประทับใจที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าภายในร้าน และแสงสว่างที่พอดีมีผลต่อยอดขายเพราะทาให้
ผูบ้ ริ โภครู ้สึกปลอดภัย รู ้สึกสะอาด รู ้สึกว่าตัวสิ นค้าสวยงาม น่า ซื้ อ มองเห็นสิ นค้าและรายละเอียด
ได้ง่าย
2.3.2 ด้ านบุคลากร แสดงว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับ พนักงานขายประจาจุด
ขาย แต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย พนักงานขายประจาจุดขายมีความเต็มใจให้บริ การและรวดเร็ วในการ
ให้บริ การ พนักงานขายประจาจุดขาย พูดจาสุ ภาพ มีกิริยาเรี ยบร้อย พนักงานขายสามารถให้ขอ้ มู ล
เกี่ยวกับสิ นค้าได้อย่างถูกต้อง พนักงานมีจานวนเพียงพอในการให้บริ การ ซึ่งสอดคล้องกับ ศิวฤทธิ์
พงศกรรังศิลป์ (2555) กล่าวไว้ว่า พนักงานขายประจาจุดขายคือผูท้ ี่จะต้องพบกับ ผูบ้ ริ โภคเป็ น
อันดับแรกผูบ้ ริ โภคจะเกิดความคาดหวังว่าจะได้รับการบริ การที่ดี เป็ นมิตร สุ ภาพเรี ยบร้อย และ
ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ดี
2.3.3 ด้ านกระบวนการ แสดงว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการที่ร้านค้าฟาร์ ม
มาร์ทมีข้ นั ตอนการชาระเงิน รวดเร็ ว ถูกต้องแม่นยา มีเครื่ องมือการรับชาระเงินที่ทนั สมัยสามารถ
ชาระได้หลายช่องทาง เช่น เงินสด คิวอาร์โค้ด มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ ว และมี
สิ น ค้า พร้ อ มจ าหน่ า ยสม่ า เสมอ ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ ศิ ว ฤทธิ์ พงศกรรั ง ศิ ล ป์ (2555) กล่ า วไว้ว่า
กระบวนการเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการส่ งมอบมูลค่าให้กบั ผูบ้ ริ โภค ร้านค้าปลีกต้องมีการวางระบบ
และออกแบบให้มีข้ นั ตอนที่อานวยความสะดวกให้ผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ลดขั้นตอนให้ผูบ้ ริ โภครอ
นาน การรอคอยการให้บริ การนาน ๆ อาจจะทาให้เกิดความไม่พึงพอใจขึ้นได้
2.3.4 ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แสดงว่ า ผู ้บ ริ โ ภคให้ ค วามส าคัญ กับ สิ น ค้า สะอาด
ปลอดภัยบรรจุภณ
ั ฑ์มีสัญลักษณ์ มทส. สิ นค้ามีคุณภาพ หรื อมีมาตรฐานการผลิตรับรอง สิ นค้า สด
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ใหม่ ตลอดเวลา บรรจุภณ
ั ฑ์ทนั สมัยรักษาสิ่ งแวดล้อม สิ นค้าตรงกับความต้องการ เช่น ขนาดบรรจุ
ภัณฑ์ รสชาติ สิ นค้ามีให้เลือกหลากหลาย มีการรับคืนสิ นค้าเมื่อชารุ ด ซึ่งสอดคล้องกับ เสาวภา มี
ถาวรกุล (2557) ได้กล่าวไว้ว่า คุณลักษณะของสิ นค้าทางด้านคุณภาพเป็ นการปรับปรุ งคุณภาพ
ทางด้านคุณค่า ประโยชน์ อายุการใช้งาน ให้เหนือคู่แข่งขันและตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
อีกทั้งสัญลักษณ์ของสิ นค้านั้นเป็ นการเพิ่มรู ปลักษณะให้มีความทันสมัยในตลาดทางด้านรู ปแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ กลิ่น รส สี สันของสิ นค้า สามารถสนองความพอใจ และความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
2.3.5 ด้านราคา แสดงว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับ มีป้ายราคาแสดงชัดเจน ราคา
มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า ราคามีความเหมาะสมกับปริ มาณของสิ นค้าการตั้งราคาเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขันอยูใ่ นระดับที่สามารถซื้ อได้ ซึ่งสอดคล้องกับอินทิราภรณ์ ดีสุวรรณ (2549)
ได้ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าจากร้านสะดวกซื้อ อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
พบว่า เหตุผลการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้านสะดวกซื้ อ ของปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ด้าน
ราคา เพราะว่า ราคาสิ นค้าไม่แตกต่างจากร้านอื่น ๆ และมีป้ายติดราคาชัดเจน
2.3.6 ด้านการจัดจาหน่ าย แสดงว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับ การจัดชั้นวางสิ นค้า
เหมาะสม สะดวกต่อการหยิบสิ นค้า การตกแต่งร้าน เป็ นระเบียบ และสวยงาม เวลา ปิ ด – เปิ ดร้านมี
ความเหมาะสม มีที่จอดรถเหมาะสมไม่คบั แคบ เข้า-ออก ได้ง่าย ทาเลตั้งร้าน เดินทางมาสะดวก อยู่
ไม่ไกลจากที่พกั ร้านค้ามีความทันสมัย ซึ่ งสอดคล้องกับ อินทิราภรณ์ ดีสุวรรณ (2549) ได้ศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าจากร้านสะดวกซื้ อ อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี พบว่า
เหตุผลการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้านสะดวกซื้ อ ของปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ด้านการจัด
จาหน่าย เพราะว่าร้านค้ามีสถานที่จอดรถ มีการตกแต่งร้านค้าให้สวยงามจัดวางสิ นค้าเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย
2.3.7 ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด แสดงว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับ มีก ารให้
ข้อมูลข่าวสารด้านกระบวนการผลิตสิ นค้าที่ผลิตขึ้นในฟาร์ม มีกิจกรรมส่งเสริ มการขายเป็ นระยะ ๆ
มีการโฆษณาตามสื่ อต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย มีตวั อย่างสิ นค้าให้ทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับ ปิ ยาพร
เจริ ญสวัสดิ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิ ม (โชห่ วย) ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดราชบุรี พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญปั จจัย ส่ วน
ประสมการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยู่ในระดับมาก โดยให้ความสาคัญกับ การลดราคา
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคมีสินค้าให้ผบู ้ ริ โภคได้ทดลองใช้
2.4 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในร้ านค้าฟาร์ มมาร์ ท
จากผลการวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าฟาร์ ม
มาร์ท ด้านความถี่ในการซื้อ (ครั้ง / สัปดาห์) และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท / สัปดาห์) พบว่า
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2.4.1 ปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่ อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริ โภคในร้ านค้ าฟาร์ ม
มาร์ ท
1) ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่ อพฤติ กรรมการซื ้อของผู้บริ โภคในร้ านค้ า
ฟาร์ มมาร์ ทด้ านความถี่ในการซื ้อ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านที่พกั อาศัย มีที่
พัก อาศัย หอพัก / อาคารชุ ด / บ้า นพัก ภายในมหาวิทยาลัย และมี ที่ พ กั อาศัย หอพัก / บ้านเช่ า
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าด้านความถี่ในการซื้ อ (ครั้ง / สัปดาห์)ลดลง
อาจเนื่ องจากร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท ตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน หอพักนักศึกษาและอาคารเรี ยน จึง
ทาให้ผบู ้ ริ โภคมักต้องการความสะดวกสบายในการซื้อสิ นค้าทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเดินทางไปซื้อ
สิ นค้าที่ตนเองต้องการที่ใกล้อาคารเรี ยน ที่ทางาน และที่พกั อาศัยของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ กนก
กาณจน์ ปิ่ นทอง (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบว่า ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าที่มีที่ต้ งั ของร้านค้าใกล้ที่พกั
อาศัย และมี ท าเลที่ ต้ ัง อยู่ แ หล่ ง ชุ ม ชนหรื อ หมู่ บ ้า นเพื่ อ สะดวกในการซื้ อ สิ น ค้า การเข้า ใจถึ ง
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยูภ่ ายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยนามาจัดทากลยุทธ์การตลาดโดยการสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคให้มีสินค้าที่ตรงกับ
ความต้องการกับเหตุผลที่เข้ามาซื้ อ คือ มีสินค้าที่ได้คุณภาพและมีความปลอดภัย มีสินค้าที่ผบู ้ ริ โภค
นิยมซื้ อจาหน่ายต่อเนื่องทุกวัน และเตรี ยมเครื่ องมือ จานวนพนักงาน ให้เพียงพอต่อการให้บริ การ
ในช่วงวันและเวลาที่ผบู ้ ริ โภคเข้ามาซื้ อสิ นค้าจานวนมากเพื่อไม่ให้เกิดการรอนานในกระบวนการ
ส่งมอบสิ นค้า จะทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกว่ามีความคุม้ ค่าในการมาซื้ อสิ นค้าครั้งนี้สร้างความพึงพอใจใน
ภาพรวมของร้าน ทาให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อซ้ า และยังบอกต่อให้ผบู ้ ริ โภคคนอื่นเข้ามาซื้ อสิ นค้า
เป็ นประจามากขึ้น การจัดการช่องทางการสื่ อสารเพื่อนาเสนอสิ นค้าให้ ผูบ้ ริ โภคได้รับทราบ เพื่อ
ดึงดูดผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายที่ไม่มีเวลาในการเดินจับจ่ายซื้ อสิ นค้าโดยการรับคาสั่งซื้ อสิ นค้าทาง
ออนไลน์หรื อทางโทรศัพท์จะเป็ นการเพิ่มช่องทางให้ผบู ้ ริ โภคเพิ่มความสะดวกสบายในการมาซื้อ
สิ นค้าเพราะไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเดินเลือกซื้ อเพียงแค่เดินทางมารับสิ นค้าเท่านั้นก็จะได้สินค้าที่ตนเอง
ต้องการ และกลยุทธ์การตลาดด้านการโฆษณาสิ นค้าของร้านค้าฟาร์ มมาร์ทในสื่ อต่าง ๆ ที่เป็ นสื่ อ
Social Network ทั้งใน Facebook, LINE ของฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็ นวิธีการที่สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภค
รู ้จกั สิ นค้าได้ดีที่สุด นอกจากนี้ผบู ้ ริ โภคที่เป็ นวัยรุ่ นมักจะรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากสื่ อ Social Network
เป็ นหลัก การสร้ า งเรื่ อ งราวของตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต จากฟาร์ ม มหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ให้ ผูบ้ ริ โ ภค
กลุ่มเป้ าหมายรับรู ้ถึงประโยชน์ โดยผ่านสื่ อ Social Network หรื อผ่านตัวแทนที่เป็ น Influence จะ
ทาให้ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม เป้ าหมายเกิ ดการรับรู ้ ข้อมู ล ข่า วสารของสิ นค้าได้รวดเร็ วขึ้ น ดังนั้นกลยุท ธ์
การตลาดที่จะนามาใช้จะสามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านที่พกั อาศัย หอพัก / อาคาร
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ชุด / บ้านพัก ภายในมหาวิทยาลัย และมีที่พกั อาศัย หอพัก / บ้านเช่า ภายนอกมหาวิทยาลัย มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ทด้านความถี่ในการซื้ อเพิ่มขึ้น หรื อกลับมาซื้อสิ นค้าอีก
ครั้ง
2) ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่ อพฤติ กรรมการซื ้อของผู้บริ โภคในร้ านค้ า
ฟาร์ มมาร์ ทด้ านค่ าใช้ จ่ายในการซื ้อ (บาท / สั ปดาห์ ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่
สถานภาพบุคคล เป็ นบุคลากร สถานภาพบุคคลเป็ นนักศึกษา สถานภาพการสมรสโสด, หย่าร้าง
ระดับการศึกษาต่ ากว่า ระดับ ปริ ญ ญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อ เดื อน มี ที่พกั อาศัย หอพัก / อาคารชุด /
บ้านพัก ภายในมหาวิทยาลัย และมีที่พกั อาศัย หอพัก / บ้านเช่า ภายนอกมหาวิทยาลัย
(1) ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่ อค่ าใช้ จ่ายในการซื ้อ (บาท / สั ปดาห์ )
ลดลง ได้แก่ สถานภาพบุคคล เป็ นบุคลากร นักศึกษามีค่าใช้จ่ายในการซื้ อที่ต่ากว่าบุคคลภายนอก
ผูบ้ ริ โภคที่มีที่พกั อาศัย หอพัอ / อาคารชุด / บ้านพัก ภายในมหาวิทยาลัย และมีที่พกั อาศัย หอพัก /
บ้านเช่า ภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าต่ากว่าผูบ้ ริ โภคที่พกั อาศัยอยู่กบั ญาติ
อาจเนื่องจากร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท ตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน หอพักนักศึกษาและอาคารเรี ยน จึง
ทาให้ผูบ้ ริ โภคต้องการความสะดวกสบายในการซื้ อสิ นค้าทาให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเดิ นทางไปซื้ อ
สิ นค้าที่ตนเองต้องการที่ใกล้อาคารเรี ยน ที่ทางาน และที่พกั อาศัยของตนเอง การกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภค
จับจ่ายมากขึ้น ถ้าให้สิทธิพิเศษ โปรโมชัน่ และกิจกรรมต่าง ๆ ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่
เป็ นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้รู้สึกว่าตนเองนั้นเป็ นบุคคลพิเศษในการเข้ามา
ซื้ อสิ นค้าภายในร้าน โดยการส่ งเสริ มการขายที่สามารถจูงใจผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายให้ซ้ื อสิ นค้า
เช่น การรับสมัครสมาชิก โดยให้สินค้าในราคาพิเศษแก่สมาชิกที่เป็ นบุคลากรและเป็ นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย พร้อมกับการจัดโปรโมชัน่ กับสมาชิกที่เป็ นบุคคลภายนอก และผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป ในการ
ลด แลก แจก แถมสิ นค้า การสะสมแต้มคะแนนเพื่อแลกของรางวัล มีการทดลองใช้สินค้าฟรี ให้
เปลี่ยนสิ นค้าใหม่ได้และยินดีคืนเงิน มี การโปรโมชั่นสิ นค้าใหม่ ๆ อยู่แบบต่อเนื่ อง จะเป็ นการ
กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การติดตราสิ นค้าที่เป็ นผลิตภัณฑ์
ของฟาร์มมหาวิทยาลัย ยังสามารถกระตุน้ ค่าใช้จ่ายในการซื้ อของผูบ้ ริ โภคให้เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจาก
ตราสิ นค้า เป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคใช้แยกแยะสิ นค้าและช่วยสร้างยอดขายให้กบั ร้านค้าฟาร์มมาร์ท และ
สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคนาตราสิ นค้ามาช่วยในการสะท้อนระดับของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีความ
น่าเชื่อถือ ที่มีคุณลักษณะอยู่เหนื อคู่แข่งขันและความแตกต่างที่เหนื อคู่แข่ง ย่อมส่ งผลต่อสิ นค้าที่
เกิ ด ขึ้ น ภายใต้ฟ าร์ ม มหาวิ ท ยาลัย ซึ่ ง เป็ นองค์ก ารเดี ย วกัน ให้มี ชื่ อ เสี ย ง และตราสิ น ค้า ที่ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มมหาวิทยาลัยจาหน่ายในร้านค้าฟาร์มมาร์ท ยังสามารถกระตุน้ ค่าใช้จ่ายในการ
ซื้ อให้เพิ่มขึ้นได้โดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคกลุ่มบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพราะตราสิ นค้า
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เป็ นสัญลักษณ์และวัฒนธรรมขององค์การ ตราสิ นค้าสามารถสร้างความผูกพันต่ อองค์การ เมื่อ
ผูบ้ ริ โภคได้ซ้ื อสิ นค้าที่ผลิตจากองค์การย่อมมีความเต็มใจในการซื้ อถึงแม้ราคาของสิ นค้าจะสู งกว่า
คู่แข่งขัน แต่เกิดความภาคภูมิใจและเกิดความประทับใจในการซื้ อสิ นค้าทาให้สามารถเพิ่มค่าใช้จ่าย
ในการซื้อขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่ องตราสิ นค้าของ Schroeder, Jonathan, 2009 อ้างถึงใน
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ตราสิ นค้าในวัฒนธรรมตราสิ นค้านั้นจะหมายถึงรหัส
ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประวัติ ตราสิ นค้า ภาพลักษณ์ตานาน ศิลปะ หรื อพื้นที่แสดงถึงคุณค่า
ของสิ นค้าที่บ่งบอกถึงความเป็ นตัวตนของตราสิ นค้า
(2) ปั จ จั ย ส่ วนบุ คคลที่ มีผ ลต่ อ ซื ้อ ด้ า นค่ าใช้ จ่ า ยในการซื ้อ (บาท /
สัปดาห์ ) เพิ่มขึน้ ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพการสมรสโสด, หย่าร้างมีค่าใช้จ่ายในการซื้อมากกว่า
ผูบ้ ริ โภคที่สมรส ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี มีค่าใช้จ่ายในการซื้ อสู งกว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป นอกจากนี้ผบู ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสู งขึ้นจะมี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสู งขึ้นด้วย อาจเกิดจากผูบ้ ริ โภคมีความเชื่อมัน่ คุณภาพของสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้
ส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เข้าสู่ ช่วงวัยรุ่ น การเข้าใจถึงพฤติกรรมการซื้ อของวัยรุ่ น
คือ การซื้ อสิ นค้ามักซื้ อตามความเคยชิน ต้องการความสะดวกซื้ อง่าย ๆ และรวดเร็ ว ใส่ ใจสุ ขภาพ
บ้างเล็กน้อย ผูม้ ี อิทธิ พลในการซื้ อสิ นค้าส่ วนใหญ่เป็ นเพื่อนและตนเอง มีความต้องการสิ นค้าที่
นามาบริ โภคแบบเร่ งด่วน หรื อสิ นค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองแบบทันที และ
หากผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนเพิ่มขึ้นจะทาให้ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นการสร้างความแตกต่างในตัวสิ นค้าระหว่างร้านค้าฟาร์ มมาร์ ทกับคู่แข่งขันที่ต้ งั อยูภ่ ายในและ
รอบ ๆ มหาวิทยาลัย โดยการสร้างมูลค่าเพิม่ ของสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ที่
มีพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าโดยไม่คานึ งถึงราคาสิ นค้าเพียงแต่คานึ งถึงเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง โดยการสร้างคุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากฟาร์ มมหาวิทยาลัยให้มีความแตกต่าง
เช่น การสร้างทัศนคติให้กลุ่มนักศึกษาในการหันมาดื่มนมสดพาสเจอร์ ไรส์ ตรา มทส. โดยการ
สร้ า งความแตกต่ า งด้ว ยการน า โอเมก้า 3 มาผสมเป็ นการต่ อ ยอดในเรื่ อ งเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ทางด้า น
โภชนาการในการดื่ ม นม ท าให้ผูบ้ ริ โ ภครู ้ สึ ก ดู ดี ข องตัว เองออกมาได้ด้ว ยการบริ โ ภคสิ่ ง ที่ มี
ประโยชน์ต่อสุ ขภาพและบารุ งสมอง จะสามารถเปลี่ยนทัศนคติในการดื่มสดนมพาสเจอร์ไรส์ชนิด
ธรรมดาของกลุ่มวัยรุ่ นได้ นอกจากนี้ การสร้างโปแกรมด้านการกระจายสิ นค้าให้ครอบคลุมพื้นที่
ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายด้วยความรวดเร็ วทันต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริ โ ภคโดยมี ก ารจัด ส่ ง สิ น ค้า ถึ ง ที่ พ ัก หรื อ ในอาคารเรี ย น เป็ นการเพิ่ ม ความพึ ง พอใจให้ กับ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายเมื่ อต้องการซื้ อสิ นค้า จะทาให้ร้านค้าฟาร์ มมาร์ ทเพิ่มค่าใช้จ่ายในการซื้ อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นนักศึกษาได้
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2.4.2 ความพึงพอใจต่ อปัจจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อพฤติกรรมการซื้อ
ของผู้บริ โภคในร้ านค้าฟาร์ มมาร์ ท
1) ความพึงพอใจในปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ทด้านความถี่ในการซื้ อ (ครั้ง / สัปดาห์) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่
(1) ความพึงพอใจในปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้ านบุคลากร มีผล
ต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าด้านความถี่ในการซื้ อ (ครั้ง / สัปดาห์) กล่าวคือ ถ้าผูบ้ ริ โภคมีความพึง
พอใจในปัจจัยส่ วนประสมการตลาดด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น จะมีพฤติกรรมด้านความถี่ในการซื้ อต่อ
สัปดาห์ลดลง ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจากผูบ้ ริ โภคแม้ว่าจะมีความพึงพอใจในปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ด้านบุคลากรในระดับมากที่สุด (ตารางที่ 4.16) แต่ก็มีความถี่ในในการซื้อลดลง เพราะได้ซ้ื อสิ นค้า
ไปเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละสัปดาห์แล้ว จึงไม่มีความต้องการไปซื้ อสิ นค้า เพิ่ม ขึ้ น อี ก
ร้านค้าฟาร์มมาร์ทต้องคานึงถึงการให้บริ การให้เป็ นที่ประทับใจของผูบ้ ริ โภคด้วยการสร้าง Service
Mind ในการให้บริ การ มีการพัฒนาและฝึ กอบรมพนักงานขาย รวมไปถึงการจูงใจและปลูก ฝั ง
ลักษณะที่จาเป็ นต่อการให้บริ การ เพราะการที่ผบู ้ ริ โภคเมื่อเข้ามาซื้ อสิ นค้าภายในร้านนั้นผูบ้ ริ โภค
จะคาดหวังว่าสิ นค้าที่ ซ้ื อไปแล้วนั้นจะตอบสนองความต้องการของตนเองได้ การให้ความรู ้ แก่
พนักงานขายหน้าร้านเกี่ยวกับตัวสิ นค้าที่ขายในร้านค้าเพื่อที่สามารถตอบคาถามของผูบ้ ริ โภคหรื อ
การแนะนาสิ นค้านั้นเป็ นการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจในการให้บริ การของพนักงาน
ขาย การกล่าวทักทายมีผลต่อการสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับผูบ้ ริ โภค และจะทาให้ผบู ้ ริ โภค
กลับ มาซื้ อ สิ น ค้า อี ก ครั้ งจะส่ ง ผลให้ ด้า นความถี่ ใ นการซื้ อ จ านวนครั้ งต่ อ สั ป ดาห์ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ ศิ ว ฤทธิ์ พงศกรรั ง ศิ ล ป์ (2555) กล่ า วไว้ว่า สาเหตุ ที่ พ นัก งานเป็ นส่ ว นประสม
การตลาดที่มีความสาคัญ คือ พนักงานเป็ นผูท้ ี่ ผบู ้ ริ โภคพบเป็ นอันดับแรกหลังจากที่เข้ามาซื้อสิ นค้า
ในร้านค้าปลีก ดังนั้น ผูบ้ ริ โภคจะรับรู ้เข้าใจถึงภาพลักษณ์ของร้านค้าปลีกจากบุคลิกของพนักงาน
ขายเป็ นอันดับแรก ร้านค้าปลีกต้องมีการพัฒนาและฝึ กอบรมพนักงานให้มีบุคลิกภาพที่ดี
(2) ความพึ งพอใจในปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้ านหลักฐานทาง
กายภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าด้านความถี่ในการซื้อ (ครั้ง / สัปดาห์) กล่าวคือ ถ้าผูบ้ ริ โภค
มีความพึงพอใจในปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านหลักฐานทางกายภาพเพิ่มขึ้น จะมีพฤติกรรม
ด้า นความถี่ ใ นการซื้ อ ต่ อ สั ป ดาห์ เ พิ่ ม ขึ้ น เพราะผู ้บ ริ โ ภคให้ ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ร้ า นค้า สะอาด
บรรยากาศภายในร้ า นโปร่ ง โล่ ง สบายตา แสงสว่ า งภายในร้ า นเพี ย งพอ อุ ณ หภู มิ ข อง
เครื่ องปรับอากาศเหมาะสม การปรับรู ปแบบทั้งภายในและภายนอกร้านค้าให้มีเอกลักษ์เฉพาะของ
ร้านค้าฟาร์มมาร์ท เช่น มีสวนหย่อมสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ มีสถานที่ให้ผบู ้ ริ โภคที่เป็ นนักศึกษา
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สามารถทากิจกรรมกลุ่ม หรื อการสร้างภาพลักษณ์ ของร้านค้าให้ดูทนั สมัยน่ าเข้ามาซื้ อสิ นค้ามาก
ยิ่งขึ้นด้วยการติดตั้งประตูเข้า-ออกอัตโนมัติ มีป้ายโฆษณาแบบเคลื่อนไหว การติดตั้งสัญญาณวาย
ฟาย (Wi-Fi) เป็ นการจูงใจให้ผูบ้ ริ โภคเข้ามาใช้บริ การเพิ่มขึ้นจะสามารถสร้างการได้เปรี ยบด้าน
สถานที่จะเป็ นการดึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นนักศึกษาเข้ามาซื้ อสิ นค้าในร้านค้าเพิ่มมาก
ขึ้นจะส่ งผลต่อความถี่ในการซื้อของผูบ้ ริ โภคมีจานวนเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
2) ความพึงพอใจในปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าฟาร์มมาร์ทด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ(บาท / สัปดาห์) อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่
(1) ความพึงพอใจในปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าฟาร์มมาร์ทด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อ (บาท / สัปดาห์) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ ถ้าผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น จะมีพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อต่อสัปดาห์มากขึ้น
อีก เนื่องจากผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท ส่ วนใหญ่มีพฤติกรรม ด้านเหตุผลที่ซ้ือสิ นค้า
จากร้านค้าฟาร์มมาร์ท เพราะเชื่อมัน่ คุณภาพและความปลอดภัยของสิ นค้า แสดงให้เห็นว่าสิ นค้าที่ผลิตจาก
ฟาร์มมหาวิทยาลัยมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสิ นค้าที่ได้รับรองจากหน่วยงานของรัฐ จึงทาให้
ผูบ้ ริ โภคมีความมัน่ ใจในการซื้อสิ นค้า ดังนั้นฟาร์มมหาวิทยาลัยก่อนนาสิ นค้าเข้ามาจาหน่ายในร้านค้า
ฟาร์มมาร์ทต้องรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความสม่าเสมอ หากไม่รักษาระดับคุณภาพไว้ได้
อาจทาให้ภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงเสี ยหาย
การจัด กลยุ ท ธ์ ด้ า นความภัก ดี ใ นตราสิ นค้า (Brand Loyalty) ต่ อ
ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคลากร กลุ่มนักศึกษา กลุ่มบุคคลภายนอก จะ
สามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า ต่อสัปดาห์ เพิ่มมากยิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลภายนอก
เนื่องจากเป็ นผูบ้ ริ โภคที่มีค่าใช้จ่ายในการซื้ อต่อครั้งมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่เป็ นบุคคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิ ท ยาลัย ซึ่ ง เกิ ด จากความเชื่ อ มั่น ในตัว สิ น ค้า ของฟาร์ ม มหาวิ ท ยาลัย ที่ มี เ อกลัก ษณ์
เฉพาะตัวของสิ นค้าในเรื่ องคุณภาพและความปลอดภัย และผูบ้ ริ โภคให้ความน่าเชื่อถือ เช่น เนื้อหมู
อนามัย ไข่ไก่อนามัย นมสดพาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ต ที่ผลิตจากนมสดแท้ ๆ ผักปลอดสารพิษ เป็ นต้น
การรักษามาตรฐานสิ นค้าและคุณภาพให้สดใหม่ตลอดเวลา และการสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดความ
แตกต่างของสิ นค้าที่เหนือจากคู่แข่งขันได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่เกิด
จากการผลิตในฟาร์ มมหาวิทยาลัยแล้วปรุ งแต่งให้มีคุณค่าด้ านโภชนาการเพิ่มขึ้น เป็ นการสร้ าง
ความน่ า เชื่ อถื อในตัวสิ นค้า และยังตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคทางด้านการรักษา
สุ ขภาพ เป็ นการส่ งมอบคุณค่าของสิ นค้าในระยะยาวให้กบั ผูบ้ ริ โภคเพราะเป็ นสิ่ งสาคัญที่เกิดจากที่
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ผูบ้ ริ โภคได้รับความพึงพอใจในสิ นค้านั้นจึงกลับมาซื้ อซ้ าอีกครั้ง และยังทาให้เกิดการสร้างปริ มาณ
การขายสิ นค้า เพิ่ ม ขึ้ น และสามารถเพิ่ ม มู ลค่ า สิ นค้า ให้สูง ขึ้ นได้ และที่ ส าคัญยัง ท าให้ผูบ้ ริ โภค
เป้ าหมายให้คงอยู่เป็ นลูกค้าประจาตลอดไป นอกจากนี้ การใช้กลยุทธ์การรับสมัครสมาชิ กเป็ นอีก
ช่ องทางหนึ่ ง ที่ จะเพิ่ ม ค่ า ใช้จ่า ยของผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม เป้ า หมายที่ เข้า มาซื้ อสิ นค้า ในร้ า นค้า ได้ โดย
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นสมาชิกจะได้รับสิ ทธิพิเศษในการซื้ อสิ นค้า เช่นส่ วนลด การสะสมแต้ม
เพื่อนาไปแลกของรางวัล เป็ นต้น

3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าฟาร์ ม
มาร์ท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถนาผลการวิจยั ครั้งนี้ มาใช้เป็ นแนวทางในการจัดทา
กลยุทธ์ของส่วนประสมการตลาด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาซื้อสิ นค้าใน
ร้านค้าฟาร์มมาร์ท ซึ่งทางผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
3.1.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมีความเชื่ อมัน่ ในคุณภาพของตัวสิ นค้า
เมื่อซื้อไปแล้วจะได้สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของสิ นค้าฟาร์ม
มหาวิทยาลัย ทางผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะด้านผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความแตกต่างจากร้านค้าปลีกทัว่ ไป
ดังนี้
1) ร้ านค้ าฟาร์ มมาร์ ท ต้องมีการรักษาคุณภาพสิ นค้าให้สดใหม่ตลอดเวลา
โดยมีการตรวจเช็ค วัน เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุของสิ นค้าเป็ นประจา
2) สิ นค้ าฟาร์ มมหาวิทยาลัยที่ ผ้ ูบริ โภคนิยมซื ้อและขายดี สามอันดับแรก
ได้แก่ นมสดพาสเจอร์ไรส์ ไข่ไก่ และน้ าดื่ม ร้านค้าฟาร์มมาร์ทต้องมีการร่ วมมือกับฝ่ ายผลิตในการ
พัฒนาให้เป็ นสิ นค้าเพื่อสุขภาพและมีการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ทนั สมัยรักษาสิ่ งแวดล้อม เช่น นม
สดพาสเจอร์ไรส์ ไข่ไก่ ให้มีสารอาหารโอเมก้า 3 ที่ช่วยพัฒนาระบบประสาทและสมอง เพราะโอ
เมก้ า 3 เป็ นส่ ว นประกอบที่ ส าคัญ ของเซลล์ ป ระสาทสมองเพื่ อ ให้ ถู ก พัฒ นาได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิ ทธิภาพ ทางด้านสิ นค้าน้ าดื่มให้มีการผลิตน้ าอัลคาไลน์ หรื อน้ าด่างเป็ นสิ นค้าตัวใหม่จาหน่าย
ซึ่ ง เป็ นน้ า ดื่ ม เพื่ อสุ ข ภาพมี แ ร่ ธ าตุที่ ร่างกายต้องการ เช่ น แคลเซี ย ม โซเดี ย ม แมกนี เซี ย ม และ
โพแทสเซี ยม เป็ นต้น อีกทั้งน้ าอัลคาไลน์เป็ นน้ าที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ทาให้ง่ายต่อการดูดซึมของ
ร่ า งกายนาเข้า ไปใช้ย งั ส่ วนต่า ง ๆ ของร่ า งกาย ท าให้เป็ นน้ า มี ป ระโยชน์ ต่อสุ ข ภาพมากกว่าน้ า
ธรรมดา เนื่องจากมีความเป็ นกรดด่างที่สมดุลพอเหมาะกับร่ างกายของมนุษย์ จึงเข้าไปช่วยป้องกัน
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ร่ างกายจากการทาลายของกรดส่ วนเกิน ช่วยฟื้ นฟูร่างกายด้วยการชะล้างของเสี ยลึกถึงระดับเซลล์
ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ทาให้ร่ างกายสร้างภูมิคุม้ กันได้แข็งแรงมากขึ้น สิ นค้าดังกล่าวหากได้รับ
การพัฒนาขึ้นจะสามารถเพิ่มคุณค่าของตราสิ นค้าและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและตรงกับความ
ต้องการตอบโจทย์ของผูบ้ ริ โภคที่สถานภาพบุคคลเป็ นนักศึกษาที่กาลังอยู่ในวัยเรี ยน บุคลากรที่อยู่
ในวัยทางาน และบุคคลภายนอกที่รักษาสุ ขภาพ และมีกาลังซื้ อสู งและเป็ นห่ วงใยสุ ขภาพได้เป็ น
อย่างดี และทางร้านค้าฟาร์ มมาร์ ทต้องมีการควบคุมการไหลของสิ นค้าให้มีความต่อเนื่ อง เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคที่เดินทางมาซื้อสิ นค้าแล้วไม่เกิดความผิดหวังที่ไม่ได้รับสิ นค้ากลับไป
3) สิ นค้ าฟาร์ มมหาวิทยาลัยที่ผ้ บู ริ โภคไม่ นิยมซื ้อหรื อซื ้อน้ อย สามอันดับ
สุ ดท้าย ได้แก่ กล้วยไม้ขวด ไส้กรอกปลา ดินปลูก ให้ร้านค้าฟาร์มมาร์ท จัดทาโรงเรื อนแสดงพันธุ์
พืช โดยเฉพาะให้มีพนั ธุ์กล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ไว้จาหน่าย และรับสั่งจองเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ
ตามที่ลูกค้าต้องการ และภายในโรงเรื อนนี้ยงั มีพนั ธุ์ไม้ดอกไม้ประดับไว้จาหน่ายและมีการโฆษณา
ว่าใช้ดินปลูกจากฟาร์ ม มทส. โดยมีดินปลูกเตรี ยมไว้รอจาหน่ าย จะสามารถทาให้สินค้าทั้งสอง
ชนิดนี้มียอดจาหน่ายเพิ่มขึ้น
3.1.2 ด้ านราคา เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในเรื่ องราคาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ดังนั้นร้ านค้าฟาร์ มมาร์ ทควรกาหนดกลยุทธ์ด้านราคาให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความคุม้ ค่ากับ
คุณภาพของสิ นค้าเมื่อเปรี ยบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ เกณฑ์การกาหนดราคาของสิ นค้า จาเป็ น
ที่จะต้องได้รับการปรับเปลี่ยนให้มีค วามเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมและช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
ไป เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาด และคงความสามารถในการบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์การ เป็ นปัจจัยที่จาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนระดับราคาจาหน่ายของสิ นค้า ไม่ว่าจะเป็ นการปรับลด
ราคา หรื อเพิ่มราคาให้สูงขึ้น
3.1.3 ด้ า นการจัด จ าหน่ า ย เนื่ องจากร้ านค้าฟาร์ มมาร์ ท ตั้ง อยู่ไ กลจากแหล่ง
ชุ ม ชน ทาให้ ผูบ้ ริ โภคที่ ต้องการความสะดวกสบายในการเดิ นทาง ที่ ใ กล้ที่ พกั อาศัย หรื อใกล้ที่
ทางาน จึงเลือกแหล่งซื้ อสิ นค้าที่เป็ นร้านค้าปลีกที่อยูใ่ กล้ที่พกั อาศัยและที่ทางานของตนเอง วิธีการ
กระจายสิ นค้าเพื่อให้ ผูบ้ ริ โภคได้เข้าถึงสิ นค้าภายในร้านมากที่สุด ร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท ควรมี ก าร
บริ การจัดส่ งสิ นค้าให้ถึงที่พกั อาศัยหรื อที่ ทางานของผูบ้ ริ โภคโดยให้มีการสั่งซื้ อสิ นค้าทางระบบ
ออนไลน์ หรื อทางโทรศัพท์ เมื่อมีคาสั่งซื้อจากผูบ้ ริ โภคที่อยูภ่ ายในมหาาวิทยาลัยสามารถส่ งสิ นค้า
ได้ทนั ที โดยใช้รถยนต์ขนส่ งของฟาร์มมหาวิทยาลัยในการส่ งสิ นค้า จะเป็ นการเพิ่มยอดขายสิ นค้า
ในร้านค้าฟาร์มมาร์ท
3.1.4 ด้านการส่ งเสริมการตลาด เนื่องจากร้านค้าฟาร์มมาร์ท ผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาซื้ อ
สิ นค้าส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาเป็ นช่วงของวัยรุ่ น การที่สินค้าในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท จะเข้าถึงกลุ่ม
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ผูบ้ ริ โภคนั้นควรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ อ Social Network ซึ่งเป็ นวิธีการที่สามารถทา
ให้ผบู ้ ริ โภคที่เป็ นวัยรุ่ นรู ้จกั สิ นค้าได้ดีที่สุด เนื่องจากผูบ้ ริ โภคที่เป็ นวัยรุ่ นมักจะรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
จากสื่ อ Social Network เป็ นหลัก การสร้างเรื่ องราวของตัวผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากฟาร์มมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ถึงประโยชน์ โดยผ่านสื่ อ Social Network หรื อผ่านตัวแทนที่เป็ น Influence จะ
ท าให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการรั บ รู ้ ข ้อมู ล ข่ า วสารของสิ น ค้า ได้รวดเร็ วขึ้ น และการส่ งเสริ มการขายที่
สามารถจูงใจผูบ้ ริ โภคที่เป็ นวัยรุ่ นให้ซ้ื อสิ นค้าจากร้านค้าฟาร์มมาร์ ทเพิ่มขึ้น เช่น การลดราคาสิ นค้า
การแจกสิ นค้าตัวอย่าง มีการทดลองใช้บริ การฟรี ให้เปลี่ยนสิ นค้าใหม่ได้ และยินดีคืนเงินเมื่อสิ นค้า
ชารุ ด การแจกของแถมเมื่อซื้ อสิ นค้าต่อการใช้บริ การ จะเป็ นการเพิ่มยอดขายสิ นค้าในร้านค้าฟาร์ม
มาร์ท
3.1.5 ด้ านบุคลากร เนื่ องจากความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าในร้ า นค้า
ฟาร์มมาร์ท โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แต่เมื่อพิจารณารายข้อที่ ผูบ้ ริ โภคให้ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือข้อ พนักงานมีจานวนเพียงพอให้บริ การ แสดงให้เห็นว่า จานวนพนักงานยังมีบริ การ
ไม่ เพี ย งพอ ซึ่ ง บางครั้ งผูบ้ ริ โภคที่ เ ข้า มาซื้ อสิ นค้า เกิ ด การรอคอยนานในการให้บ ริ ก าร ท าให้
ผูบ้ ริ โภครู ้สึกไม่พึงพอใจในการมาใช้บริ การ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการกลับมาซื้ อซ้ าอีกครั้ง ดังนั้น
ร้านค้าฟาร์ มมาร์ ทควรจัดจานวนพนักงานให้เพียงพอ และกระตุน้ พัฒนาพนักงานอย่างสม่าเสมอ
เน้ น และย้ า ค าพู ด และท่ า ทางที่ แ สดงออกกับ ผู ้บ ริ โ ภคด้ว ยความเต็ ม ใจ จะช่ ว ยเป็ นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูบ้ ริ โภค
3.1.6 ด้านหลักฐานทางกายภาพ เนื่องจากร้านค้าฟาร์มมาร์ท เป็ นภาพลักษณ์ของ
ฟาร์ มมหาวิทยาลัย ที่ผูบ้ ริ โภคเมื่อเข้ามาซื้ อสิ นค้าจะมองเป็ นภาพรวมของฟาร์ มมหาวิทยาลัย การ
ปรับรู ปแบบทั้งภายในและภายนอกร้านค้าให้ดูทนั สมัยและสะดุดตา เช่น การติดตั้งประตูเข้า-ออก
อัต โนมัติ ป้ า ยโฆษณาแบบเคลื่ อ นไหว การติ ด ตั้ง สั ญ ญาณวายฟาย (Wi-Fi) และมี ส ถานที่ ใ ห้
ผูบ้ ริ โภคมานัง่ พักผ่อน หรื อพบปะสังสรรค์ การจัดภูมิทศั น์สวนหย่อมให้ดูสวยงามตลอด จะทาให้มี
ผูบ้ ริ โภคเข้ามาซื้อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์มมาร์ทเพิ่มขึ้น
3.1.7 ด้ านกระบวนการ เนื่ องจากกระบวนการเกี่ยวข้องกับการส่ งมอบสิ นค้า
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคร้านค้าฟาร์ มมาร์ ทควรลดขั้นตอนการส่ งมอบสิ นค้าเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคได้รับสิ นค้าที่
รวดเร็วไม่ตอ้ งรอนาน และมีสินค้าพร้อมจาหน่ายสม่าเสมอ พนักงานขายมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้อย่างรวดเร็ ว และยึดหลักแนวคิด One Stop Service ให้ผบู ้ ริ โภคอยู่จุดเดียวจะช่วยสร้างความพึง
พอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความภักดีต่อตราสิ นค้าแล้วกลับมาซื้ อซ้ าอีก
ครั้ง
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3.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
3.2.1 การทาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าฟาร์มมาร์ท โดยศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่ องความคาดหวังของการบริ การร้านค้าฟาร์มมาร์ท เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังและการรับรู ้ของ
ผูบ้ ริ โภคที่ เกี่ ย วข้องกับ การให้บ ริ ก ารในการเข้ามาซื้ อสิ น ค้าในร้ านค้าฟาร์ มมาร์ ท เพื่ อใช้เ ป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งกระบวนการให้บริ การของร้านค้าฟาร์มมาร์ท ฟาร์มมหาวิทยาลัย
3.2.2 การวิ จัย ร้ า นค้า ฟาร์ ม มหาวิ ท ยาลัย ณ จุ ด ขายอื่ น ๆ เพื่ อ จะได้ท ราบถึ ง
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคเพื่อใช้เป็ นแนวทางนามาปรับปรุ งและพัฒนาการกลยุทธ์
ทางการตลาดและการบริ การ ให้ภาพรวมงานร้านค้าฟาร์มมหาวิทยาลัย สามารถแข่ งขันกับคู่แข่งที่
ตั้งอยูภ่ ายในมหาวิทยาลัยได้
3.2.3 การวิจยั การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อที่จะทราบถึงวิธีการบริ หาร
ให้ลูกค้ามีความรู ้สึกผูกพันกับสิ นค้าและบริ การ เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
จัดการและการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ของร้านค้าฟาร์มมาร์ท
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ภาคผนวก ก
การทดสอบความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม
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ตารางผนวกที่ 1 การทดสอบความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม ตอนที่ 3 ความพึงพอใจด้านส่วน
ประสมการตลาดของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือสิ นค้าในร้านค้าฟาร์มมาร์ท

Cases

Cronbach's Alpha
0.965

Product 1
Product 2
Product 3
Product 4
Product 5
Product 6
Product 7
Product 8
Price 9
Price 10
Price 11
Price 12
Place13
Place 14
Place 15
Place 16
Place 17
Place 18
Promotion 19
Promotion 20

Valid
Excludeda
Total
N of Items
35
Scale Mean
if Item
Deleted
142.80
142.77
143.17
142.83
143.00
142.90
142.90
143.23
143.17
143.07
142.93
142.73
142.77
143.00
142.77
142.97
143.33
143.10
143.43
143.43

N
30
0
30

Scale Variance
if Item Deleted
276.166
275.289
272.006
280.213
273.103
269.610
272.369
268.944
275.592
275.789
278.409
277.513
277.702
277.448
271.220
269.068
267.471
269.748
266.323
265.495

%
100
0
100

Corrected Cronbach's
Item-Total Alpha if Item
Correlation
Deleted
0.736
0.964
0.774
0.964
0.715
0.964
0.523
0.965
0.773
0.963
0.770
0.963
0.703
0.964
0.753
0.963
0.565
0.965
0.583
0.964
0.540
0.965
0.535
0.965
0.530
0.965
0.485
0.965
0.828
0.963
0.695
0.964
0.646
0.964
0.764
0.963
0.742
0.964
0.739
0.964
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ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

Promotion 21
Promotion 22
People 23
People 24
People 25
People 26
People 27
Physical 28
Physical 29
Physical 30
Physical 31
Process 32
Process 33
Process 34
Process 35

Scale Mean
if Item
Deleted
143.70
143.83
142.63
142.73
142.80
142.87
142.93
142.70
142.70
142.60
142.70
142.73
142.77
142.83
142.83

Scale Variance
if Item Deleted
267.941
270.006
280.654
277.720
273.545
271.154
275.582
274.838
276.286
279.352
274.148
276.133
277.289
279.040
277.454

Corrected Cronbach's
Item-Total Alpha if Item
Correlation
Deleted
0.693
0.964
0.664
0.964
0.539
0.965
0.487
0.965
0.674
0.964
0.744
0.963
0.751
0.964
0.712
0.964
0.709
0.964
0.621
0.964
0.825
0.963
0.721
0.964
0.599
0.964
0.443
0.965
0.606
0.964
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจยั
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แบบสอบถามชุดที่.............

แบบสอบถาม
เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่ อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในร้ านค้าฟาร์ มมาร์ ท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คาชี้แจง : วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือสิ นค้า
ในร้านค้าฟาร์ มมาร์ ท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2) ศึกษาพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคใน
ร้ า นค้า ฟาร์ ม มาร์ ท มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีสุ ร นารี 3) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจด้านส่ ว นประสม
การตลาดของผู ้บ ริ โภคที่ ซ้ื อสิ น ค้า ในร้ า นค้า ฟาร์ ม มาร์ ท มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี สุ ร นารี
4) วิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลและความพึงพอใจในปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อสิ นค้าในร้านค้าฟาร์มมาร์ท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ทั้ง นี้ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ ไม่ ส่ ง ผลกระทบใด ๆ ต่ อ ท่ า นจึ ง ใคร่ ข อความร่ ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามฉบับ นี้ ตรงตามความเป็ นจริ ง และตรงกับ ความคิ ด เห็ น ของท่ า นมากที่ สุ ด โดย
แบบสอบถามนี้แบ่งเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าฟาร์มมาร์ท
ตอนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจด้านส่ วนประสมการตลาดของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือสิ นค้าในร้านค้า
ฟาร์มมาร์ท
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

ตอนที่ 1 ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่อง ( ) และเติมคาในช่องว่าง ที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่านมากที่สุด
1. เพศ
1 ( ) ชาย
2 ( ) หญิง
2. อายุ ........................ปี
3. สถานภาพ
1 ( ) บุคลากร
2 ( ) นักศึกษา

3 ( ) บุคคลภายนอก
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4. สถานภาพการสมรส
1 ( ) โสด 2 ( ) สมรส 3 ( ) หย่าร้าง 4 ( ) หม้าย
5. ระดับการศึกษา
1 ( ) ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี 2 ( ) ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน............................ บาท
7. ที่พกั อาศัยของท่าน
1 ( ) หอพัก/อาคารชุด/บ้านพัก ภายในมหาวิทยาลัย 2 ( ) หอพัก/บ้านเช่า ภายนอก
มหาวิทยาลัย
3 ( ) บ้านพักของตนเองและครอบครัว
4 ( ) พักอาศัยอยูก่ บั ญาติ

ตอนที่ 2 ข้ อมูลด้ านพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในร้ านค้าฟาร์ มมาร์ ท
8. เหตุผลที่มาซื้อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1 ( ) เชื่อมัน่ คุณภาพและความปลอดภัยของสิ นค้า
2 ( ) ราคาของสิ นค้าอยูใ่ นระดับซื้อได้ มีป้ายราคาบอกชัดเจน
3 ( ) ร้านค้าตั้งอยูใ่ นมหาวิทยาลัยสะดวกต่อการเดินทาง
4 ( ) มีการประชาสัมพันธ์เมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากฟาร์ม เพื่อทดลองสิ นค้า
5 ( ) พนักงานบริ การมีอธั ยาศัยดี มีความเต็มใจให้บริ การ
6 ( ) ร้านสะอาด มีบรรยากาศร่ มรื่ น ที่จอดรถสะดวก
7 ( ) การให้บริ การ สะดวก และรวดเร็ว
8 ( ) ต้องการอุดหนุนสิ นค้าของมหาวิทยาลัย
9. ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
9.1 กลุ่มสิ นค้าที่ผลิตจากฟาร์มมหาวิทยาลัย
9.1.1 ( ) นมสดพาสเจอร์ไรส์ 9.1.7 ( ) เนื้ อสุ กรชาแหละ 9.1.13 ( ) ผักสด
9.1.2 ( ) โยเกิร์ต

9.1.8 ( ) ซี่โครงหมูรมควัน 9.1.14 ( ) ผักไฮโดรโปนิกส์
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9.1.3 ( ) ไอศกรี ม

9.1.9 ( ) ไข่ไก่

9.1.15 ( ) ผักอินทรี ย ์

9.1.4 ( ) น้ านมข้าว 9.1.10 ( ) ไก่โคราชชาแหละ 9.1.16 ( ) ไม้ดอกไม้ประดับ
9.1.5 ( ) น้ าดื่ม

9.1.11 ( ) ปลานิล

9.1.17 ( ) กล้วยไม้ขวด

9.1.6 ( ) ซอฟเซิฟ

9.1.12 ( ) ไส้กรอกปลา

9.1.18 ( ) ดินปลูก

9.2 กลุ่มสิ นค้าซื้อมาขายไป
9.2.1 ( ) สิ นค้าสาหรับอุปโภค เช่น สบู่ ยาสี ฟัน ผงซักฟอก ยากันยุง ยาสระผม แป้ง
เป็ นต้น
9.2.2 ( ) สิ นค้าสาหรับบริ โภค เช่น ขนมขบเคี้ยว เครื่ องดื่มต่าง ๆ บะหมี่ก่ ึงสาเร็จรู ป
ข้าวสาร ปลากระป๋ อง เป็ นต้น
10. ช่วงเวลาที่เข้ามาซื้อ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
1 ( ) 8.00 – 11.00 น. 2 ( ) 11.01 – 13.00 น. 3 ( ) 13.01 – 15.00 น.
4 ( ) 15.01 – 18.00 น. 5 ( ) หลัง 18.00 น.
11. วันที่เข้ามาซื้อเป็ นประจา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1 ( ) วันจันทร์ 2 ( ) วันอังคาร 3 ( ) วันพุธ 4 ( ) วันพฤหัสบดี
5 ( ) วันศุกร์ 6 ( ) วันเสาร์

7 ( ) วันอาทิตย์

12. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
1 ( ) บุคคลในครอบครัว 2 ( ) เพื่อน 3 ( ) ญาติ 4 ( ) ตัวเอง 5 ( ) อื่น ๆ .............
13. ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสาร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1 ( ) E-mail ของมหาวิทยาลัย 2 ( ) Facebook ฟาร์ม มทส. 3 ( ) Line ฟาร์ม มทส.
4 ( ) Website ฟาร์ม มทส. 5 ( ) วิทยุของมหาวิทยาลัย 6 ( ) เพื่อน บอกต่อ ๆ กัน
7 ( ) อื่น ๆ ................................................
14. ความถี่ในการซื้อ...................................ครั้ง / สัปดาห์
15. ค่าใช้จ่ายในการซื้อ...................................บาท / สัปดาห์

114

ตอนที่ 3 ข้ อมูลความพึงพอใจด้ านส่ วนประสมการตลาดของผู้บริโภคที่ซื้อสิ นค้าใน
ร้ านค้าฟาร์ มมาร์ ท
โปรดใส่เครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความพึงพอใจ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์
1

สิ นค้ามีคุณภาพ หรื อมีมาตรฐานการผลิตรับรอง

2

สิ นค้า สด ใหม่ ตลอดเวลา

3

สิ นค้ามีให้เลือกหลากหลาย

4

สิ นค้า สะอาด ปลอดภัย

5

บรรจุภณ
ั ฑ์ ทันสมัย รักษาสิ่ งแวดล้อม

6

บรรจุภณ
ั ฑ์มีสัญลักษณ์ มทส.

7

สิ นค้าตรงกับความต้องการ เช่น ขนาดบรรจุ
ภัณฑ์ รสชาติ

8

มีการรับคืนสิ นค้าเมื่อชารุ ด
ด้านราคา

9

ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า

10 ราคามีความเหมาะสมกับปริ มาณของสิ นค้า
11 การตั้งราคาเมื่อเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขันอยูใ่ น
ระดับที่สามารถซื้อได้

มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง (2)
(4)
(5)
(3)

น้อย
ที่สุด
(1)
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12 มีป้ายราคาแสดงชัดเจน
ด้านการจัดจาหน่าย
13 เวลา ปิ ด – เปิ ด ร้านมีความเหมาะสม
14 ทาเลตั้งร้าน เดินทางมาสะดวก อยูไ่ ม่ไกลจากที่
พัก
15 การจัดชั้นวางสิ นค้าเหมาะสม สะดวกต่อการ
หยิบสิ นค้า
16 การตกแต่งร้าน เป็ นระเบียบ และสวยงาม
17 มีที่จอดรถเหมาะสมไม่คบั แคบ เข้า-ออก ได้ง่าย
18 ความทันสมัยของร้านค้า
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
19 มีการโฆษณาตามสื่ อต่าง ๆ ภายใน มทส.
20 มีการให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านกระบวนการผลิต
สิ นค้าที่ผลิตขึ้นในฟาร์ม
21 มีกิจกรรมส่งเสริ มการขายเป็ นระยะ ๆ
22 มีตวั อย่างสิ นค้าให้ทดลอง

มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง (2)
(4)
(5)
(3)

น้อย
ที่สุด
(1)
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ด้านบุคลากร
23 พนักงานขายประจาจุดขาย พูดจาสุภาพ มีกิริยา
เรี ยบร้อย
24 พนักงานขายประจาจุดขาย แต่งกายสะอาด
เรี ยบร้อย
25 พนักงานขายประจาจุดขายมีความเต็มใจ
ให้บริ การและรวดเร็วในการให้บริ การ
26 พนักงานขายสามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าได้
อย่างถูกต้อง
27 พนักงานมีจานวนเพียงพอในการให้บริ การ
ด้านหลักฐานทางกายภาพ
28 อุณหภูมิของเครื่ องปรับอากาศเหมาะสม
29 ร้านค้าสะอาด
30 แสงสว่างภายในร้านเพียงพอ
31 บรรยากาศภายในร้าน โปร่ ง โล่ง สบายตา

ด้านกระบวนการ
32 มีข้นั ตอนการชาระเงิน รวดเร็ ว ถูกต้องแม่นยา

มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง (2)
(4)
(5)
(3)

น้อย
ที่สุด
(1)
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มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง (2)
(4)
(5)
(3)

น้อย
ที่สุด
(1)

33 มีเครื่ องมือการรับชาระเงินที่ทนั สมัย สามารถ
ชาระได้หลายช่องทาง เช่น เงินสด คิวอาร์โค้ด
34 มีสินค้าพร้อมจาหน่ายสม่าเสมอ
35 มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว

ตอนที่ 4 ข้ อมูลการให้ ข้อเสนอแนะ
36. ท่านคิดว่าอยากให้ร้านค้าฟาร์มมาร์ท เป็ นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1 ( ) เป็ นครัวของ มทส. โดยเน้นการจาหน่ายสิ นค้าที่ผลิตขึ้นในฟาร์ม มทส.
2 ( ) มีการรับสมัครสมาชิกร้านค้าฟาร์มมาร์ท
3 ( ) มีการให้บริ การส่งสิ นค้าถึงที่ภายในมหาวิทยาลัย
4 ( ) มีการสั่งซื้อสิ นค้าออนไลน์ได้
5 ( ) พนักงานบริ การยิม้ แย้มแจ่มใสและให้บริ การที่รวดเร็ วขึ้น
6 ( ) มีการตกแต่งร้านให้ทนั สมัย
7 ( ) การบริ การแบบครบวงจร (One Stop Service) เช่น มีบริ การรับคาสั่งซื้อสิ นค้าจาก
ฟาร์มมหาวิทยาลัย ลูกค้าจะได้รับสิ นค้าและชาระเงินเพียงจุดเดียวโดยไม่ตอ้ งเข้าไป
ติดต่อฝ่ ายการตลาดที่สานักงานฟาร์ม
8 ( ) อื่น ๆ...........................................................................................................................
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ชื่ อ
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา
สถานที่ทางาน
ตาแหน่ ง

นายจักร์ โนจากุล
1 มกราคม พ.ศ. 2514
อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
เกษตรศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2540
ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถนน
มหาวิทยาลัย ตาบลสุรนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา 30000
นักวิชาการเกษตร

