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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคร้านค้าปลกี 
ขนาดเลก็ (โชห่วย) ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวดัชลบุรี 

Relationship of Marketing Mix Factor and Consumers Behaviour at Small Retail Stores in 
Sriracha City, Chonburi. 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี (โชห่วย) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ
สินคา้ร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือ
แบบสอบถาม และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ Chi-square ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง   
31-40  ปี  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทั และมีรายได ้10,001-15,000 บาทต่อเดือน การทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคร้านคา้
ปลีกขนาดเลก็ (โชห่วย) ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ABSTRACT 
The purposes of this study were investigating a relationship between marketing mix factor and consumer 

behavior at small retail stores in Sriracha city, Chonburi. Data were collected from 400 customers at small retail 
stores. A questionnaire, used in the study. Data were analyzed into Chi-square test. The findings revealed that most 
customers were female, 31-40 years of age, holding a bachelor’s degree, working as a company employee, private 
employee, and general contractor, having a monthly income of 10,001- 15,000 baht. The hypothesis testing revealed 
that personal factors and marketing mix factor significantly related to behavior of customer at small retail stores in 
Sriracha city at 0.05 level. 
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บทนํา 
ร้านค้าปลีกเกิดข้ึนในชุมชนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

ชุมชนขนาดเล็กหรือใหญ่ เป็นสถานท่ีแม่บา้นนิยมจะ
เข้าไปใช้บริการเพ่ือจับจ่ายซ้ือสินค้า หรือข้าวของ
เคร่ืองใชต่้างๆ เพ่ือนาํมาใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั
ของตนเองและคนในครอบครัว รองจากการไปตลาด
ดงันั้นร้านคา้ปลีกมกัจะเกิด 
 บ ริ เวณ ศูนย์กลางชุมชน  เพ่ื อ ให้บ ริการ
จาํหน่ายสินคา้นานาชนิดตั้งแต่เชา้จนกระทัง่ค ํ่า ซ่ึงถือ
ไดว้่าร้านคา้ปลีกเป็นธุรกิจเก่าแก่ท่ีเติบโตควบคู่มากบั
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไทยมาชา้นาน 
(บุษบง, 2544) ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของ
ร้านคา้ปลีกไปมากมายหลายรูปแบบตามความเจริญของ
สังคม  ซ่ึงมีความสะดวกสบายความทันสมัย และมี
ขนาดใหญ่มาก  เพ่ื อ เพ่ิมจํานวนสินค้าให้ มีความ
หลากหลาย  ทําให้ผู ้บ ริโภคเกิดทางเลือกเพ่ิม ข้ึน 
สามารถหาซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคไดส้ะดวก ส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีเปล่ียนไป โดยท่ีผูบ้ริโภค
จะเลือกซ้ือสินคา้ในห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่ และส่วน
ใหญ่เป็นการไปซ้ือสินค้าคร้ังละมาก ๆ  หรือไปซ้ือ
สินคา้อุปโภคท่ีไม่มีจาํหน่ายทั่วไปในร้านขายของชาํ 
(ธีรพนัธ์, 2557) ทาํให้เกิดผลกระทบอยา่งมากต่อธุรกิจ
ร้านคา้ปลีก และกระทบต่อการเติบโตของร้านคา้ปลีก
ในชุมชนเป็นอยา่งมาก 
 จ าก ปั ญ ห า ท่ี ก ล่ าวม าข้ า งต้น ผู ้ วิ จั ย จึ ง
ทําการศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผู ้บริโภค
ร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ในเขตเทศบาลเมืองศรี
ราชา จงัหวดัชลบุรี เพ่ือให้ทราบวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีทาํให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีก
ขนาดเล็ก และนําขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี
ไปให้ผู ้เก่ียวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้ประกอบการ
ร้านคา้ปลีกขนาดเล็กได้สามารถนําผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการปรับแผนธุรกิจของตน 
 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผู ้บริโภคร้านค้าปลีกขนาดเล็ก    
(โชห่วย) ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ในร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ (โชห่วย) ในเขตเทศบาล
เมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
บุคคลกับพฤติกรรมผู ้บริโภคร้านค้าปลีกขนาดเล็ก    
(โชห่วย) ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี  
  4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีก
ขนาดเลก็ (โชห่วย)ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี 

สมมตฐิานการวจิัย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ (โชห่วย) ในเขตเทศบาล
เมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี         

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) 
ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.อาชีพ 
4.ระดบัการศึกษา 
5.รายได ้

พฤติกรรมผู้บริโภค 
เขตเทศบาลเมืองศรีราชา 
(6W1H) 
 1.ประชากรท่ีซ้ือสินคา้ร้าน
โชห่วย   ในเขตเทศบาล
เมืองศรีราชา  
  2.ประเภทของสินคา้ 
  3.ความถ่ีและช่วงเวลาใน
การซ้ือสินคา้ 
  4.เหตุผลหรือสาเหตุท่ี
เลือกซ้ือ 
  5.สถานท่ีเลือกซ้ือสินคา้ 
  6.ผูมี้ส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ 
  7.การรับขอ้มูลข่าวสาร 

ท่ีมา :  Kotler (1997) 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (4P’s) 
1.ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ 
2.ดา้นราคา 
3.ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย 
4.ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 
ท่ีมา : Kotler (1997) 

รูปที่ 1  กรอบแนวคิดการวจิยั 
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ขอบเขตของการวจิัย 
 1. ดา้นประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ (โช
ห่วย) ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
 2. ด้านตัวแปร ใช้ทฤษฎีปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดของ Kotler (1997) และพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ (6W1H) ของ Kotler (1997) 
 3. ด้านเน้ือหา ศึกษาแนวคิและทฤษฎีปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 4. ด้านเวลา ทําการศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลช่วงเดือน  กรกฎาคม-พฤศจิกายน  2557  รวม
ระยะเวลา 5 เดือน  

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1. ทําให้ทราบ ถึงปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผู ้บริโภคร้านค้าปลีก
ขนาดเลก็ (โชห่วย) ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดั
ชลบุรี  

 2. ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคร้านค้า
ปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา 
จงัหวดัชลบุรี ท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีกขนาด
เลก็ (โชห่วย) ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

 3. ทาํให้ทราบถึงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลกับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ใน
เขตเทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

 4. ทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคร้านคา้
ปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา 
จังหวัดชลบุ รี  ซ่ึ งองค์กรสามารถนําข้อมูลท่ีได้มา
กาํหนดและวางแผนกลยทุธ์การตลาดสาํหรับพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคต่อร้านค้าปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

 

วธีิการวจิัย 
รูปแบบการวจิัย 
การศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผู ้บริโภค

ร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ในเขตเทศบาลเมืองศรี
ร าช า  จั งห วัด ช ล บุ รี  เป็ น ก าร วิ จั ย เชิ งป ริ ม าณ 
(Quantitative Research) 

ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ

สินคา้ร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ในเขตเทศบาล
เมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
ขนาดกลุ่มตวัอย่างสําหรับการวิจยัเชิงสํารวจ คือ 

ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ใน
เขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวดัชลบุรี จากสูตรการ
คําน วณ ขน าดตัวอ ย่ างข อ ง  W.G.Cochran (1977) 
เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากร และร้านค้าท่ีจด
ทะเบียนท่ีแน่นอน จาํนวน 400 ชุด  

กลุ่มตวัอย่าง 
การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยักาํหนดการเลือกสุ่มกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) แบ่งออกเป็น 13 
ชุมชนและในแต่ละชุมชนดาํเนินการสุ่มตวัอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Random Sampling) จากประชากร
ในชุมชนต่าง ๆ         

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดย

แบ่งโครงสร้างคาํถามออกเป็น 3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  และ
รายได ้คาํถามเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice)  

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในเขต
เทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ท่ีมีผลต่อการเลือก
ซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) เป็นแบบ
มาตราส่วน  (Likert, 1961) แบ่งระดับ เป็น  5 ระดับ 
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นราคา ดา้น
องคป์ระกอบร้าน ดา้นส่งเสริมการตลาด  

ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ในเขต
เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวดัชลบุรี ในการเลือกซ้ือ
สินคา้จากร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ประกอบดว้ย 
ประเภทของสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ ช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือ สาเหตุ
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ท่ีเลือกซ้ือ สถานท่ีตั้ งของร้านคา้ปลีก ผูมี้ส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ และการรับทราบข่าวสาร  

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
การทดสอบเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเพ่ือกาํหนดขอบเขตโครงสร้าง
และเน้ือหา 

2. กาํหนดองคป์ระกอบสาํหรับการสร้างคาํถามให้
ครอบคลุมขอบเขตเน้ือหาของแบบสอบถาม 

3. นําแบบสอบถาม ท่ีส ร้างข้ึนไปตรวจสอบ
คุณภาพ โดยเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียว ชาญทั้ง 
3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งทางด้านภาษาและการ
ครอบคลุมทางดา้นเน้ือหาของแบบสอบถาม (IOC) 

4. นําแบบสอบถาม ท่ีแก้ไขป รับป รุงแล้วมา
นาํเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์อีก
คร้ังเพ่ือนาํไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งจริง 

5. นําแบบสอบถาม ท่ีแก้ไข เรียบ ร้อยแล้วไป
ดาํเนินการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา จํานวน  30 คน  แล้วนํามา
วิ เค ร าะ ห์ ห าค่ าค ว าม เช่ื อ มั่ น  (Reliability)  ข อ ง
แบบสอบถาม โดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-
Coefficient) ของครอนบาค ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั
เท่ากบั 0.951   

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ 
การวิ เคราะห์ข้อ มูลทางส ถิ ติแบ่ งออกเป็น  2 

ลกัษณะคือ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา และการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน  

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา อธิบายขอ้มูล
ส่วนบุคคล  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ใชก้ารแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ค่ า ร้ อ ยล ะ  (Percentage) แล ะค่ า เฉ ล่ี ย 
(Mean) แ ล ะ ส่ วน เบ่ี ย ง เบ น ม าต รฐ าน  (Standard 
Deviation) เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นรายขอ้ตามเกณฑท่ี์
กาํหนดไวใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถามตาม
วธีิของ Likert (1961) มีรายละเอียด ดงัน้ี (บุญชม, 2543) 

ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่น
ระดบัมาก 

คา่เฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่น
ระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่น
ระดบันอ้ยท่ีสุด 

2. ก ารวิ เค ร าะ ห์ ข้อ มู ล เชิ งอ นุ ม าน  ก ารห า
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีก
ขนาดเลก็ (โชห่วย) ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดั
ชลบุรี ดว้ยการทดสอบ Chi-Square โดยมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ผลการวจิัย 

ปัจจัยส่วนส่วนบุคคล 
ผลการศึกษาสรุปไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จํานวน  244 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.0 มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปีมากท่ีสุด จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.0 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 94 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.50 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/
ลูกจา้งเอกชน/รับจา้งทัว่ไป จาํนวน 220 คน คิดเป็นร้อย
ละ 55.00และมีรายได ้10,001-15,000 บาท จาํนวน 141 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.25 

ปั จจั ย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผล ต่ อ
พฤติกรรมผู้บริโภคร้านค้าปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ใน
เขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวดัชลบุรี  

ผลการศึกษาสรุปไดว้่าผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกขนาด
เลก็ (โชห่วย) ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
ให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x= 2.95, S.D. = 0.31) 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียด  พบว่า ด้าน ท่ี มีผลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ (โชห่วย) มาก
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ท่ีสุดคือด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ( x= 3.14, S.D. = 
0.55) รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ( x= 
3.09, S.D. = 0.44) และลาํดับสุดท้ายคือ ด้านส่งเสริม
การตลาด ( x= 2.84, S.D. = 0.43)  รายละเอียดในแต่ละ
ดา้นสรุปไดด้งัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง  ( x= 3.14, S.D. = 0.55) เม่ือ พิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า ข้อท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผู ้บริโภค
ร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ (โชห่วย) มากท่ีสุดคือคุณภาพของ
สินค้า  ( x= 3.41, S.D. = 0.83) รองลงม าคื อความ
หลากหลายของประเภทสินคา้ ( x= 3.32, S.D. = 0.76) 
และลาํดบัสุดทา้ยคือความสุภาพของเจา้ของร้าน ( x= 
2.80, S.D. = 0.79) 

2. ด้านราคาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( x= 2.88, S.D. = 0.46) เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า ข้อท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผู ้บริโภคร้านค้าปลีก
ขนาดเล็ก (โชห่วย) มากท่ีสุดคือการตั้งราคาเหมาะสม
กับสินค้า ( x= 3.19, S.D. = 0.84) รองลงมาคือราคา
สินคา้สามารถต่อรองได  ้( x= 3.08, S.D. = 0.83) และ
ลาํดับสุดท้ายคือมีป้ายราคาติดไวช้ัดเจน  ( x= 2.54, 
S.D. = 0.80) 

3. ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x= 3.09, S.D. = 0.44) เม่ือพิจารณา
ในรายละเอียดพบว่า ขอ้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก  (โชห่วย) มากท่ีสุดคือความ
สะดวกในการใช้บริการ เช่น ใกล้บ้าน ใกล้ท่ีทํางาน 
( x= 3.73, S.D. = 0.89) รองลงมาคือการจดัเรียงสินคา้
เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการหาสินคา้ท่ีตอ้งการ ( x= 2.96, 
S.D. = 0.78) และลาํดบัสุดทา้ยคือตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีเห็น
เด่นชดั ( x= 2.76, S.D. = 0.77) 

4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาดภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  ( x= 2.84, S.D. = 0.43) เม่ือ พิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า ข้อท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผู ้บริโภค
ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) มากท่ีสุดคือการจัด
รายการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลต่างๆ ( x= 2.95, 
S.D. = 0.74) รองลงมาคือการลดราคาสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 

( x= 2.84, S.D. = 0.81) และลําดับ สุ ดท้ าย คื อก าร
ใหบ้ริการเงินเช่ือ ( x= 2.79, S.D. = 0.84) 

พฤติกรรมผู้บริโภคร้านค้าปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) 
ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวดัชลบุรี  

ผลการศึกษาสรุปไดว้่าดา้นความถ่ีในการเลือกซ้ือ
สินค้าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x= 3.00, 
S.D. = 0.47) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า สินคา้ท่ี
ซ้ือจากร้านค้าปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) มากท่ีสุด คือ 
อาหาร เช่น อาหารกระป๋อง บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป ขนมปัง 
ขนมขบเค้ียว เป็นตน้ ( x= 3.34, S.D. = 0.98) รองลงมา
คือของใชใ้นชีวิตประจาํวนั เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม 
นํ้ ายาล้างจาน  เป็นต้น  ( x= 3.13, S.D. = 0.99) และ
ลาํดบัสุดทา้ยคือ สินคา้เบ็ดเตลด็ เช่น บตัรเติมเงิน ( x= 
2.76, S.D. = 0.98) ซ่ึ งก ลุ่มตัวอย่างมาซ้ือสินค้าจาก
ร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) เป็นบางคร้ัง (2-3 คร้ัง
ต่อสัปดาห์) จาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 โดย
ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) 
บ่อยท่ีสุด คือ ช่วงเวลา 18.01-22.00 น. จาํนวน 160 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.00 สาเหตุท่ีซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก
จากร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) คือ มีความตอ้งการ
สินค้าอย่างเร่งด่วน  จํานวน  236 คน  คิดเป็นร้อยละ 
59.00 ท่ีตั้ งของร้านค้าปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ท่ี ซ้ือ
สินคา้คือร้านคา้ใกลท่ี้พกั จาํนวน 285 คน คิดเป็นร้อย
ละ  71.25 ตัดสินใจซ้ือสินค้าร้านค้าปลีกขนาดเล็ก     
(โชห่วย) ด้วยตนเอง จาํนวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.75 และแหล่งขอ้มูลข่าวสารการใหบ้ริการของร้านคา้
ปลีกขนาดเล็ก  (โชห่วย) ทราบหรือพบด้วยตนเอง 
จาํนวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ  
ผลการ ศึ กษ าส รุป ได้ว่ าก ลุ่ มตัวอย่ างได้ ให้

ขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
1. การเพ่ิมความหลากหลายให้กบัสินคา้ท่ีจาํหน่าย

และการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ เช่น การตรวจสอบ
วนัหมดอายแุละการปรับปรุงการแต่งกายของผูข้ายและ
ปรับปรุงกิริยามารยาทมากท่ีสุด  
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2. การส่งเสริมให้ร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) 
คงอยูต่่อไปโดยยดึตามหลกัเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

3. การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของการให้บริการ 
เช่น ความสะอาด การตกแต่งร้าน เป็นตน้  

4. ควบคุมราคาของสินคา้ไม่ให้มีราคาแพงจนเกิน
ควรและจดัรายการส่งเสริมการขายใหม้ากข้ึน 

ความ สัมพัน ธ์ระห ว่างปัจจั ย ส่ วน บุคคลกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคร้านค้าปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ใน
เขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวดัชลบุรี 

ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ 
เพศและอายมีุความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ (โชห่วย) ดา้นความถ่ีในการเลือก
ซ้ือสินคา้ 

อ ายุ  ร ะ ดับ ก าร ศึ ก ษ า  อ า ชี พ แ ล ะ ร าย ได้ มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกขนาด
เลก็ (โชห่วย) ดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ 

อ ายุ  ร ะ ดับ ก าร ศึ ก ษ า  อ า ชี พ แ ล ะ ร าย ได้ มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกขนาด
เลก็ (โชห่วย) ดา้นช่วงเวลาในการซ้ือสินคา้ 

อ ายุ  ร ะ ดับ ก าร ศึ ก ษ า  อ า ชี พ แ ล ะ ร าย ได้ มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกขนาด
เลก็ (โชห่วย) ดา้นสาเหตุท่ีซ้ือสินคา้ 

อ ายุ  ร ะ ดับ ก าร ศึ ก ษ า  อ า ชี พ แ ล ะ ร าย ได้ มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกขนาด
เลก็ (โชห่วย) ดา้นท่ีตั้งของร้านคา้ 

อายุมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคร้านคา้
ปลีกขนาดเล็ก  (โชห่วย) ด้านผู ้มี ส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ 

อาย ุอาชีพและรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ผู ้บ ริ โภค ร้ าน ค้าป ลี กขน าด เล็ ก  (โช ห่ วย )  ด้ าน
แหล่งขอ้มูลข่าวสาร 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภคร้านค้าปลีกขนาดเล็ก 
(โชห่วย) ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวดัชลบุรี 

ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดว้า่ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
บริการมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมผูบ้ริโภคร้านค้า
ปลีกขนาดเลก็ (โชห่วย) ดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกขนาด
เลก็ (โชห่วย) ดา้นความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการ
จัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู ้บริโภค
ร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ (โชห่วย) ดา้นช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้
และผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม
การตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคร้านคา้
ปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ด้านความถ่ีในการเลือกซ้ือ
สินคา้ 

 
อภิปรายผลการวจิัย 

จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผู ้บริโภคร้านค้าปลีก
ขนาดเลก็ (โชห่วย) ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดั
ชลบุรี สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ (โชห่วย) ในเขตเทศบาล
เมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรีอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ  0.05 ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได ้และปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ช่องทางการจัด
จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา่  

ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ (โชห่วย) ในเขตเทศบาล
เมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ  0 .05  ซ่ึ งเป็นไปตามสมมติฐาน  โดยพบว่า
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ละออทิพย์ (2555) 
ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิมในเขต อ.เมือง จ.
เชียงราย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี
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ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมแตกต่าง
กนั ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมีอายุ 26-35 ปี  ระดับการศึกษาสูงสุด 
พบว่ามีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง  อาชีพเกษตรกร รายไดต่้อเดือน 50,001-15,000 
บาท  ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด  ไม่มียานพาหนะ
ส่วนตวั จาํนวนสมาชิกในครอบครัวมีจาํนวน 2-3 คน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ใน
เขตเทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดย
พบว่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ละออทิพย ์(2555) 
ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิมในเขต อ.เมือง จ.
เชียงราย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมท างการตลาด  7 P’s มี ความสั มพัน ธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้านคา้แบบดั้งเดิมในเขต 
อ .เมือง  จ .เชียงราย  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยทาง
การตลาด 7 P’s ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
จากร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะการนําผลการวจิัยไปใช้ 

1.1 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ผูป้ระกอบการ
ร้านค้าควรจะมีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายสําหรับ
ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ในเขต
เทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี และทาํการติดต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ เพ่ือขอความร่วมมือในการ
ใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนธุรกิจรายยอ่ยในชุมชน
ให้สามารถทาํการพฒันาและแข่งขนัได ้โดยเฉพาะการ
ฝึกอบรมหรือการใหค้วามรู้ในดา้นต่างๆ เช่น การอบรม
กิริยามารยาทของเจ้าของร้านหรือพนักงานให้บริการ 
รวมถึงกลยทุธ์ทางการตลาดอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นดว้ย 

1.2 ดา้นราคา ผูป้ระกอบการร้านคา้ควรจะจดัทาํ
รายการแสดงราคาสินคา้ทุกชนิดท่ีมีจาํหน่ายในร้านคา้
ไวอ้ยา่งชดัเจน  

1.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูป้ระกอบการ
ร้านคา้ควรจะปรับปรุงลกัษณะของร้านคา้ให้ลูกคา้หรือ
ผู ้ใช้บ ริการสามารถเห็นได้ชัด เจน  และปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มทั้ งภายในร้านและโดยรอบให้มีความ
สะอาด เป็นระเบียบและมีความสวยงาม 

1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการ
ร้านคา้ควรจะจดัให้บริการสินเช่ือตามความเหมาะสม
กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการจากร้านคา้เป็นประจาํ  

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผู ้บริโภค
ร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ในเขตเทศบาลเมืองอ่ืน 
ๆ ภายในจงัหวดัชลบุรี ให้มากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดผ้ล
การศึกษาท่ีมีความครอบคลุมและจะทาํให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงกลยทุธ์ทาง
การตลาดเพ่ือใหธุ้รกิจน้ีอยูร่อดไดต่้อไป 

2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผู ้บริโภค
ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) เพ่ิมเติม ได้แก่ ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นสภาพแวดลอ้มของการ
บริการ ดา้นพนักงานให้บริการและดา้นกระบวนการ
ให้บ ริการ  ซ่ึ งจะทําให้ได้ผลการศึกษาท่ีจะทําให้
ผูป้ระกอบการในธุรกิจน้ีสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ทาง
การตลาดของตนเองให้เหมาะสมกับกลุ่มผู ้บริโภค
เป้าหมายของตนเองไดต่้อไป 

 
กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ี สําเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี เพราะไดรั้บความกรุณาอยา่งดียิ่งจากท่านคณบดี 
ดร.ปฐมพร  อินทรางกูร ณ อยุธยา ดร.นัทธ์หทัย  อือ
นอก  อาจารย์ท่ี ป รึกษ า  ดร .ธิ ปั ตย์  โสต ถิวรรณ์ 
ผู ้ทรงคุณวุฒิ ท างด้านส ถิ ติ  ท่ี ได้ก รุณ าให้ความ รู้ 
คาํแนะนาํ และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ทุกดา้น  

ขอขอบพระคุณ ดร.ปฐมพร  อินทรางกูร ณ อยธุยา 
ดร .ชัญญ์ญาณ์   คําบุญ  และดร .สมศักด์ิ   ตันตาศนี         
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ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถาม 
และใหค้าํแนะนาํจนแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ  คุณวิจัย   มาลารัตน์  ผู ้จัดการ
ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาพทัยา ท่ีอนุญาตให้เก็บข้อมูล
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยั 

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง ท่ีให้การ
สนับสนุนในส่ิงต่าง ๆ และคอยเป็นกาํลังใจท่ีสําคัญ 
ตลอดระยะเวลาในการศึกษาท่ีผา่นมา 

คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากการศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเองฉบับน้ี ผูว้ิจัยขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม่ ครู 
อาจารย ์ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่าน ดว้ยความเคารพ
อยา่งสูง 
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