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บทคัดยอ 

 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีกชุมชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มี

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางการตลาดของรานคาปลีกชุมชน ปจจัยดานพฤติกรรม

ศาสตรที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคจากรานคาปลีกชุมชน และแนวโนมการเลือกใชบริการ

รานคาปลีกชุมชนของผูบริโภค กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคที่ซื้อสินคาจากรานคาปลีกชุมชนใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 396 คน โดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การทดสอบ one – way ANOVA และการ

วิเคราะหความถดถอย พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีกชุมชนในจังหวัดกรุงเทพ- 

มหานคร ไดแก อาชีพ ผลิตภณัฑ ราคา สถานที่ตั้ง รูปแบบการสงเสริมการตลาด และความถี่ในการใชบริการ 

 
ABSTRACT 

 This study analyses the factors that influence the decision to purchase goods from local 

retailers in Bangkok province. The objectives of this research were to study personal factors, factors 

of marketing mix of local retailers, consumer behavior factors influencing the decision to purchase 

goods of consumer from local retailers and to study the trend of choice retailer services of the 

consumer. The sample groups used in the research are 396consumersin Bangkok who purchase                     

goods from local retailers. Using a questionnaire and interview as tools to collect data as well as 

analyze by statistic percentage, mean, standard deviation, T-test, one – way ANOVA and regression 

analysis. Variables affecting the decision to purchase goods from local retailers in Bangkok province 

are career, product, price, place, promotion and frequency of the use. 
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คํานํา 
 รานคาปลีกเปนธุรกิจหนึ่งที่คนไทยรูจักและคุนเคยมาตั้งแตในอดีต ไมวาจะเปนรานยี่ปวและรานโชหวย 

ซึ่งเปนที่รูจักคุนหูคุนตาประชาชนคนไทยเปนอยางดี โดยเปนรานขายของกิน ของใช ที่เปนปจจัยพื้นฐานของ

ผูบริโภคจึงทําใหคนไทยมีความผูกพันกับธุรกจินี้มาชานานในรูปแบบของรานคาปลีกขนาดเล็กที่ดําเนินการโดย

เจาของคนเดียวหรือสมาชิกในครอบครัว 

 โดยธุรกิจคาปลีกเปนธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของผูบริโภคอยางเหนียวแนน ซึ่งหาก

ยอนกลับไปเมื่อประมาณหลายสิบปกอน เรามักจะผูกพันอยูกับรานคาปลีกหรือรานขายของชําที่รูจัก และคุนเคย

กับหนาพอคาแมคาเปนอยางดี ซึ่งเปนรานคาปลีกที่มักอยูใกลบานหรืออยูในตรอกซอกซอย ในบางครั้งยัง

สามารถซื้อเงินเชื่อไดอีกดวย ซึ่งนี่ก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหรานโชหวยกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของ

ผูคนเรื่อยมา เปนการสะทอนใหเห็นถึงภาพความสัมพันธที่แนนแฟนระหวางลูกคากับผูขายที่เปนไปในรูปแบบ

ของครอบครัวมากกวารูปแบบของการดําเนินการทางธุรกิจที่มุงผลประโยชนและกําไร (นริศ ธรรมเกื้อกูล ผูชวย

กรรมการผูจัดการบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน), 2554) 

 ในขณะเดียวกันรานคาปลีกประเภทรานสะดวกซื้อ มินิมารท ก็ขยับตัวเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะ

สามารถตอบสนองความตองการของผูซื้อที่มีชีวิตเรงดวนไดอยางทั่วถึง ซึ่งสอดคลองกับความตองการของ

ผูบริโภค สงผลกระทบตอรานโชหวย ยี่ปว ซาปวกันถวนหนา แมจะมีความพยายามอยางมากจากผูประกอบการ

ธุรกิจคาปลีกรายยอย หรือโชหวยในการจัดตั้งสมาพันธชมรมยี่ปวสัมพันธ สมาคมการคาสง-ปลีกไทย รวมไปถึง 

ART (เออารที) หรือการจัดตั้งบริษัท รวมคาปลีกเขมแข็งจํากัด ก็ยังยากที่จะฉุดยื้อชีวิตใหโชหวยไทยกลับพลิกฟน

คืนมาสูความรุงเรืองไดอีกครั้ง 

 ธุรกิจคาปลีกคาสงของไทยกลายเปนหนึ่งในธุรกิจที่กลุมทุนขามชาติสนใจ และเขามาลงทุนในรูปแบบ

ตางๆ ไมวาจะเปนการจําหนายสินคาราคาถูกในชีวิตประจําวัน อยางรานคอนวีเนียนสโตร ที่เปนรานสะดวกซื้อ 

เปดจําหนายตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งในรูปแบบอื่นๆ เชน เทสโก โลตัส และเซเวน อีเลฟเวน เปนตน บริษัทเหลานี้

ไดประโยชนจากการที่มีทีมบริหารที่มีประสบการณ อีกทั้งมีการสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง จึงทําใหรานคา

ดังกลาวไดรับความนิยมเปนอยางมาก เนื่องจากมีระยะเวลาเปดทําการนาน ทําใหผูบริโภคที่ตองทํางานนอก

บานมีโอกาสแวะซื้อของหลังเลิกงาน และผูบริโภคยังมีอิสระในการเลือกหยิบสินคาไดเอง (นุชนาถ มีสมพืชน, 

2554) 

 ซึ่งจากขอมูลของสมาคมพัฒนาผูประกอบการธุรกิจคาปลีกทุนไทย (สพท.) ที่ไดออกมาเปดเผยถึง

ทิศทางคาปลีกในป 2554 วาจะมีแนวโนมเติบโตขึ้นกวาปที่ผานมา โดยเฉพาะในกลุมหางสรรพสินคาคาดวาจะ

เติบโตเปนตัวเลขสองหลัก ขณะที่กลุมธุรกิจคาปลีกซูเปอรมารเก็ตและคอนวีเนียนสโตรเติบโตเปนตัวเลขหนึ่ง

หลักแตสูงกวาในป 2553 โดยมีปจจัยมาจาก ราคาพืชผลทางการเกษตรที่มีการปรับราคาสูงเพิ่มมากขึ้นสงผลให

รายไดของประชากรภาคการเกษตรสูงขึ้น รวมทั้งการปรับขึ้นของอัตราคาจางขั้นต่ําและเงินเดือนขาราชการ ทํา

ใหพนักงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น สงผลตอการเพิ่มอํานาจการซื้อเพิ่มการจับจายใชสอยมาก

ขึ้น 

 จากขอมูลขางตนไดแสดงใหเห็นวาบทบาทของรานโชหวยไดลดลงเรื่อยๆ จากวิถีชีวิตของคนเมืองตาม

การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของรานคาปลีกสมัยใหม ซึ่งสงผลใหรานโชหวยไมสามารถดําเนินธุรกิจใหมีกําไรและไม
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สามารถแขงขันกับรานคาปลีกสมัยใหมได ผูประกอบการรานคาปลีกชุมชนหรือรานโชหวยจึงจําเปนตองปรับปรุง

กิจการของตนเพื่อใหสามารถยืนหยัดไดภายใตสภาวะการแขงขันที่รุนแรงในปจจุบัน 

 จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของลูกคา รวมถึง

ความคิดและความรูสึกที่ผูบริโภคมีตอรานคาปลีกชุมชน เพื่อใหผูประกอบการไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไป

พัฒนา ปรับปรุงกิจการของตนใหสามารถอยูรอดไดอยางยั่งยืน เนื่องจากรานโชหวยเปนสัญลักษณทาง

วัฒนธรรมและอยูคูกับสังคมไทยมาชานาน ซึ่งหากปญหาตางๆที่รานโชหวยไดรับ ยังไมไดรับการแกไขรานโชหว

ยคงหายไปจากสังคมไทย ซึ่งนับเปนการสูญเสียสัญลักษณทางวัฒนธรรมไปตลอดกาล  

 

อุปกรณและวิธีการ 
การรวบรวมขอมูล 
 1.  รูปแบบในการศึกษาวิจัย 
      1.1  การใชแบบสอบถามจาํนวน 396 ชุด 

      1.2  การสัมภาษณ ไดแก การสัมภาษณผูบริโภคที่ซื้อสินคาจากรานคาปลีกชุมชน 
 2.  ขอบเขตการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      2.1  ประชากร ไดแก ผูบริโภคที่ซื้อสินคาจากรานคาปลีกชุมชนในจงัหวัดกรุงเทพมหานคร กําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางจากวิธขีอง Taro Yamane โดยใชระดบัความผิดพลาดที่ 0.05 ไดจํานวน

กลุมตวัอยาง 385 คน 

       2.2  การเลือกสุมกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น โดยแบงเขตการปกครอง

ทั้งหมด 50 เขตของจังหวัดกรุงเทพมหานครออกเปน 6 กลุม ในแตละกลุมสุมเขตตัวอยางมากลุมละ 2 เขต โดย

วิธีการสุมแบบงาย ในแตละเขตที่ไดสุมมา ใชการสุมแบบสะดวก เพื่อสุมกลุมตัวอยางเขตละ 33 ตัวอยาง จึงได

จํานวนตัวอยางที่ตองเก็บทั้งสิ้น 396 ตัวอยาง  
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
  1.  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดย 

       1.1  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนอตออาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจยั 

       1.2  นําแบบสอบถามไปหาความเชือ่มั่น โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha) 

ของครอนบัค (Cronbach) 

  2.  การจัดกระทําขอมูล นาํแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัส จากนั้นใชเครื่อง

คอมพิวเตอรเพือ่การประมวลผลขอมูล ซึ่งใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistic 

Package for Social Sciences หรือ SPSS/PC) 
  3.  การวิเคราะหขอมูล  
          3.1  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

          3.2  การวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

             3.2.1  ใชสถิติ t-Test เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุม และใชการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มี

มากกวา 2 กลุม 
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            3.2.2  ใชการวิเคราะห Simple Regression เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 1 ตัว 

และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล 
 จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 396 คน สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 219 คน (รอยละ 55.3) และมีอายุ

เฉล่ีย 33.79 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจํานวน 156 คน (รอยละ 39.4) มีอาชีพ

รับจาง/พนักงานบริษัทจํานวน 193 คน (รอยละ 48.7) และมีระดับรายไดตอเดือน 5,000 - 10,000 บาท จํานวน 

114 คน (รอยละ 28.8) สวนใหญใชบริการรานคาปลีกชุมชนเดือนละ 7 คร้ังขึ้นไป จํานวน 103 คน (รอยละ 26) 

และใชบริการรานคาปลีกชุมชนในชวงเวลา 18.01 – 24.00 น. จํานวน 170 คน (รอยละ 42.9) และประเภทสินคา

ที่ซื้อมากที่สุดคือของใชประจําวัน จํานวน 149 คน (รอยละ 37.6) 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
1.  อาชีพที่แตกตางกันมีอทิธิพลตอการตัดสินใจซื้อสนิคาจากรานคาปลีกชุมชนที่แตกตางกัน 
(P-value = 0.027) 
 เพราะผูที่มาใชบริการจากรานคาปลีกสวนใหญจะเปนกลุมอาชีพซึ่งมีสถานะเปนลูกจางมากกวา

ผูบริหาร เนื่องจากสินคาจากรานคาปลีกเปนสินคาทั่วไปท่ีมีราคาคอนขางต่ํา ดังนั้นผูที่มีอาชีพในกลุมสังคม

ระดับบนจึงไมนิยมซื้อสินคาจากรานคาปลีกชุมชน แตมักเลือกซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อหรือหางสรรพสินคาที่

มีชื่อเสียงมากกวาเพื่อเปนการสรางภาพลักษณของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เมทินิ เชียงแรง (2551) 

ไดสรุปแนวคิดของคอตเลอร เกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคไววา อาชีพแตละ

บุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน เชน ขาราชการจะซื้อชุดทํางาน

และสินคาจําเปน ในขณะที่ประธานกรรมการบริษัทและภรรยาจะซื้อเส้ือผาราคาสูง 
2.  ผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอการตัดสนิใจซื้อสินคาจากรานคาปลีกชมุชน (P-value = 0.000) 
 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นุชนาถ มีสมพืชน (2552) กลาววา ลูกคาใหความสําคัญกับความ

หลากหลายของสินคา การมีสินคาจําหนายหลายประเภท และสินคาตรงตามความตองการของผูบริโภค รวมไป

ถึงพนักงานสุภาพมีความเปนกันเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เมทินิ เชียงแรง (2551) กลาววา เนื่องจาก

รานคาประเภทนี้เปนกิจการแบบครอบครัว เจาของรานหรือพนักงานมีความคุนเคยกับผูบริโภคเปนอยางดี เพราะ

เปนคนในพื้นที่และอาจรับชวงกิจการมาจากบรรพบุรุษ จึงรูจักและทักทายกับลูกคาอยางเปนกันเอง 
3.  ราคามอีิทธิพลตอการตดัสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีกชุมชน (P-value = 0.000) 
 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นุชนาถ มีสมพืชน (2552) ไดกลาววา ลูกคาใหความสําคัญกับราคาของ

สินคา เพราะฉะนั้นการมีสินคาราคาถูกกวารานคาอื่นๆ หรือการลดราคาสินคาตามเทศกาลจะมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
4.  สถานทีต่ั้งของรานคาปลีกมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีกชุมชน (P-value = 
0.000) 
 เพราะผูบริโภคมักตัดสินใจเลือกใชบริการรานคาปลีกชุมชนที่อยูใกลกับที่พักอาศัยหรือที่ทํางาน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ นุชนาถ มีสมพืชน (2552) ไดกลาววา ผูบริโภคมักเลือกใชบริการรานคาปลีกชุมชนที่มี
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ทําเลที่ตั้งของรานสะดวกในการเลือกใชบริการและสามารถมองเห็นไดชัดเจนและมีการจัดวางสินคาเปน

หมวดหมู สามารถเลือกซื้อไดอยางสะดวก 
5.  รูปแบบการสงเสริมการตลาดมอีิทธิพลตอการตัดสนิใจซื้อสนิคาจากรานคาปลีกชุมชน  
(P-value = 0.001) 
 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เมทินี เชียงแรง (2551) ที่กลาวถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคไว

วา การสรางสิ่งลอใจ ดวยการลด แลก แจก แถม เปนการสงเสริมการขายที่นิยมมากที่สุด ถาหากมีการกําหนด

ระยะเวลาหมดเขต ก็ยอมเรงคนใหตัดสินใจซื้อได ถามีของแถมที่มีจํานวนจํากัด ก็สามารถเรงคนใหตัดสินใจซื้อ

ได ถามีการขายในราคาพิเศษ ผูบริโภคจะลังเลใจไมไดเพราะเกรงวาจะหมดเขตของการใหส่ิงลอใจเหลานั้น 

ดังนั้นในบางครั้งตองอาศัยการสงเสริมการขายเปนสวนในการเรงรัดการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
6.  ความถี่ในการใชบริการที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสนิใจซื้อสินคาจากรานคาปลีกชมุชนที่
แตกตางกัน (P-value = 0.000) 
 เนื่องจากการที่ผูบริโภคเขาไปซื้อสินคาจากรานคาปลีกชุมชนเปนประจําหมายความวา รานคาปลีก

ชุมชนนั้น เปนสถานที่จําหนายสินคาที่ผูบริโภคนึกถึงเปนอันดับแรกเมื่อตองการซื้อสินคา ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ นุชนาถ มีสมพืชน (2552) ที่กลาววา รานคาปลีกชุมชนที่ลูกคาซื้อสินคาเปนประจํา เปนรานคาปลีก

ชุมชนที่ตั้งอยูใกลกับที่พักอาศัยของลูกคา ซึ่งจะสงผลใหลูกคายังคงใชบริการรานคาปลีกชุมชนตอไปในอนาคต 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

สรุป 
 ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอการตัดสินใจซือ้สินคาจากรานคาปลีกชุมชนในจังหวดักรุงเทพมหานคร ไดแก อาชพี 

ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ตั้ง รูปแบบการสงเสริมการตลาด และความถี่ในการใชบริการ 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับปจจยัที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาปลีกชุมชน 

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรานคาปลีกชุมชน ดังนี้ 

 1.  รานคาปลีกชุมชนควรปรบัปรุงรานใหมีความทันสมัย แตไมหรูหราจนเกินไป เนื่องจากผูที่มาใช

บริการจากรานคาปลีกสวนใหญจะเปนกลุมอาชีพซึ่งมีสถานะเปนลูกจางมากกวาผูบริหาร 

 2.  สินคาตางๆภายในรานคาปลีกชุมชนควรเปนสินคาที่มีความหลากหลาย และตองมีคณุภาพ เพราะ

ผูบริโภคตางก็ตองการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตนเอง และหากรานคาปลีกชุมชนมีการสรางมนุษยสัมพนัธกับลูกคา ก็

จะทําใหลูกคามีอัตราการกลบัมาใชบริการที่มากขึ้น ซึ่งถอืเปนองคประกอบสําคัญที่รานคาปลีกชุมชนมีเหนือกวา

รานสะดวกซื้อในปจจบุัน 

 3.  รานคาปลีกชุมชนควรปรบัปรุงรานใหมีความสะอาดสวยงาม ใชพื้นที่ในการวางสินคาใหเหมาะสม 

นําสินคาเขามาวางจําหนายในรานใหมากขึ้น มีหลายยี่หอและเปนสินคาที่สดใหม มีการติดปายบอกราคาสินคา

อยางชัดเจน เมือ่มีการจัดระเบียบรานแลวควรบริหารดวยระบบบริการตนเอง คือ ใหลูกคาสามารถเลือกสินคาได

ดวยตนเอง สําหรับปายโฆษณาไมควรติดมากเกินไปทําใหดูแลวไมเปนระเบียบและไมสวยงาม มกีารขยายเวลา

เปด-ปดรานและมีการกําหนดเวลาเปด-ปดที่แนนอน 
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 4.  พนักงานประจํารานคาปลีกชุมชนควรนําระบบของครอบครัวที่มีประสิทธิภาพมาใชใหมากขึ้น เพราะ

โดยปกติรูปแบบการดําเนินธุรกิจรานคาปลีกชุมชนเปนธุรกจิแบบครอบครัว เจาของรานมคีวามคุนเคยกับ

ผูบริโภค แตผูที่เขามามีสวนชวยจะตองมีการฝกอบรมเปนอยางดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

 5.  รานคาปลีกชุมชนควรมกีารสรางสิ่งลอใจ ดวยการลด แลก แจก แถม เปนการสงเสริมการขายที่นิยม

มากที่สุด ถาหากมีการกําหนดระยะเวลาหมดเขต ก็ยอมเรงคนใหตัดสินใจซื้อได ถามีของแถมที่มีจาํนวนจํากัด ก็

สามารถเรงคนใหตัดสินใจซื้อได ถามีการขายในราคาพิเศษหรือลดดอกเบี้ยใหในชวงเวลาจํากัด ผูบริโภคจะลังเล

ใจไมไดเพราะเกรงวาจะหมดเขตของการใหส่ิงลอใจเหลานั้น ดังนั้นในบางครั้งตองอาศัยการสงเสริมการขายเปน

สวนในการเรงรัดการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

 6.  รานคาปลีกชุมชนอาจจะรวมตัวกันเพื่อหาพันธมิตร คือ รานคาอสิระแตละรานเขามารวมตัวกันเพื่อ

ดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน เชน รวมตัวกันเพื่อผลประโยชนทางดานการสรางอํานาจในการซื้อ ทํา

ใหซื้อสินคาไดในราคาถูก เปนการลดตนทุนดานสินคา หรือรวมตัวกันเพื่อลดคาใชจายในการดําเนินงาน ซึ่งการ

รวมตัวกันในลักษณะนี้ทางรานยังมีอิสระในการดําเนินงานของรานตนเหมือนเดิม การรวมตัวกันเปนเพียงเพื่อ

สรางอํานาจในการตอรองกับตัวแทนจําหนาย ซึ่งจะสงผลใหสามารถตั้งราคาสนิคาไดถูก 
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