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บทที ่5 

 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก อ าเภอ

เมือง จงัหวดัระยอง  มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ีคือ 

                   1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก อ าเภอ

เมือง จงัหวดัระยอง 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก อ าเภอเมือง 

จงัหวดัระยองของผูบ้ริโภค จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  

 

สรุปผลการวจิัย 

 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้

ปลีก อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.20  อายุ 30 - 40  ปี  ร้อยละ 54.17   

รองลงมา 41 - 50 ปี ร้อยละ 22.40  สถานภาพการสมรส โสด ร้อยละ 45.83 รองลงมา สมรส ร้อยละ 

45.05  ระดบัการศึกษา  ปริญญาตรี ร้อยละ 49.22  รองลงมา ต ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 30.73 อาชีพ 

พนักงานบริษทัเอกชน/รับจ้าง ร้อยละ 40.63  รองลงมา ประกอบธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 24.22   

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 33.85  รองลงมา 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 

32.81   

 2.  การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก  

อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง 

     ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก อ าเภอเมือง จงัหวดั

ระยอง ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.98) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
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 ด้านผลติภัณฑ์ 

 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.07) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.95 – 4.14) ทุกรายการ คือ  

 1.  มีสินคา้หลากหลายประเภท หลายรูปแบบ 

 2.  สินคา้มีคุณภาพดี ไม่หมดอายกุารใชง้าน 

 3.  มีสินคา้หลากหลายตรายีห่อ้ใหเ้ลือก 

 4.  การจดัวางสินคา้แยกเป็นหมวดหมู่ 

 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง  อายุต  ่ากวา่ 30 ปี 30 – 40 ปี 41 – 50 

ปี และ 50 ปีข้ึนไป สถานภาพโสด สมรส และหมา้ย/หย่าร้าง ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/รับจ้าง ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว และนักเรียน/นักศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท              

10,000 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท และ 30,000 บาทข้ึนไป 

 ด้านราคา 

 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.79 – 4.01) ทุกรายการ คือ  

 1.  มีราคาใหเ้ลือกท่ีหลากหลายระดบั 

 2.  สินคา้ทุกชนิดมีป้ายบอกราคาไวช้ดัเจน 

 3.  สามารถต่อรองราคาได ้

 4.  คุณภาพของสินคา้เหมาะสมกบัราคา 

 5.  สินคา้ราคาต ่ากวา่ร้านคา้ทัว่ไป 

 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง  อายุ 30 – 40 ปี 41 – 50 ปี และ 50 

ปีข้ึนไป สถานภาพ โสด และสมรส หาย/หยา่ร้าง ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี 

และสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/รับจ้าง ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และนักเรียน/

นกัศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่า 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 

บาท  

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.04) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.98 – 4.10) ทุกรายการ คือ  



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 115 

 1.  ร้านตั้งอยูใ่นท าเลท่ีเหมาะสม สะดวกต่อการใชบ้ริการ 

 2.  สามารถโทรสั่งสินคา้ทางโทรศพัทไ์ด ้

 3.  รูปแบบการจดัวางสินคา้สวยงาม 

 4.  เวลาเปิด - ปิดร้านมีความเหมาะสม 

 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง อายุต  ่ากวา่ 30 ปี 30 – 40 ปี 41 – 50 

ปี และ 50 ปีข้ึนไป สถานภาพโสด และสมรส ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี และ 

สูงกวา่ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

และนักเรียน/นักศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท และ 

20,001 – 30,000 บาท   

 ด้านการส่งเสริมการขาย 

 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.04) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.97 – 4.12) ทุกรายการ คือ  

 1.  มีการรับประกนัสินคา้ หากช ารุดเสียหาย 

 2.  มีการลดราคาสินคา้ประจ าเดือนหรือประจ าวนั 

 3.  มีการแจกสินคา้ตวัอยา่ง 

 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง อายุต ่ากวา่ 30 ปี 30 – 40 ปี 41 – 50 

ปี และ 50 ปีข้ึนไป สถานภาพโสด และสมรส ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี และ 

สูงกวา่ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

และนักเรียน/นักศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท            

20,001 – 30,000 บาท และ 30,000 บาทข้ึนไป 

 ด้านพนักงาน 

 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.85 – 3.91) ทุกรายการ คือ 

 1.  ผูจ้  าหน่ายใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความสุภาพ ยิม้แยม้ 

 2.  ผูจ้  าหน่ายมีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัสินคา้ท่ีขายเป็นอยา่งดี 

 3.  ผูจ้  าหน่ายบริการลูกคา้รวดเร็ว ทนัใจ 

 4.  ผูจ้  าหน่ายดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ 

 5.  ผูจ้  าหน่ายใหค้  าแนะน า และเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ 
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 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง  อายุ 30 – 40 ปี 41 – 50 ปี และ 50 

ปีข้ึนไป สถานภาพโสด และสมรส ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่า

ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และนกัเรียน/นกัศึกษา รายได้

เฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท  

 ด้านกระบวนการบริการ 

 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.85 – 3.98) ทุกรายการ คือ 

 1.  มีการตรวจเช็คคุณภาพของสินคา้ขณะขายแก่ลูกคา้ 

 2.  ความรวดเร็วในการช าระเงิน 

 3.  มีบริการส่งสินคา้ถึงบา้น 

 4.  ลูกคา้ซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัใจ 

 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง อายุต  ่ากวา่ 30 ปี 30 – 40 ปี 41 – 50 

ปี และ 50 ปีข้ึนไป สถานภาพโสด สมรส และหมา้ย/หย่าร้าง ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/รับจ้าง ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว และนักเรียน/นักศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท            

10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท  

 3.//การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้า

ปลกีของผู้บริโภคจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความ

คิดเห็นต่อการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกของผูบ้ริโภคจ าแนกตามอายุ ระดบัการศึกษา และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก ไม่แตกต่าง

กนั ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสและอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกซ้ือสินคา้

จากร้านคา้ปลีกแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

   ด้านผลติภัณฑ์ 

   ผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จ านวน 1 รายการ คือ การจดัวางสินคา้แยกเป็นหมวดหมู่ 
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 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 3 รายการ คือ 

 1.  สินคา้มีคุณภาพดี ไม่หมดอายกุารใชง้าน 

 2.  มีสินคา้หลากหลายประเภท หลายรูปแบบ 

 3.  มีสินคา้หลากหลายตรายีห่อ้ใหเ้ลือก 

 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ 

การจดัวางสินคา้แยกเป็นหมวดหมู่ 

 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 

3 รายการ คือ  

 1.  มีสินคา้หลากหลายประเภท หลายรูปแบบ 

 2.  มีสินคา้หลากหลายตรายีห่อ้ใหเ้ลือก 

 3.  การจดัวางสินคา้แยกเป็นหมวดหมู่ 

 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 รายการ คือ  

 1.  สินคา้มีคุณภาพดี ไม่หมดอายกุารใชง้าน 

 2.  มีสินคา้หลากหลายประเภท หลายรูปแบบ 

 ด้านราคา 

 ผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จ านวน 2 รายการ คือ 

 1.  สินคา้ทุกชนิดมีป้ายบอกราคาไวช้ดัเจน 

 2.  มีราคาใหเ้ลือกท่ีหลากหลายระดบั 

 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 รายการ คือ 

 1.  สินคา้ราคาต ่ากวา่ร้านคา้ทัว่ไป 

 2.  คุณภาพของสินคา้เหมาะสมกบัราคา 
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 ผูบ้ริโภคท่ีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 รายการ คือ สามารถต่อรองราคา
ได ้
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 รายการ คือ 
 1.  สินคา้ราคาต ่ากวา่ร้านคา้ทัว่ไป 
 2.  คุณภาพของสินคา้เหมาะสมกบัราคา 
   ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 จ านวน 2 รายการ คือ 
 1.  สินคา้ทุกชนิดมีป้ายบอกราคาไวช้ดัเจน 
 2.  สามารถต่อรองราคาได ้
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ มีราคาให้
เลือกท่ีหลากหลายระดบั 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 
3 รายการ คือ 
 1.  คุณภาพของสินคา้เหมาะสมกบัราคา 
 2.  มีราคาใหเ้ลือกท่ีหลากหลายระดบั 
 3.  สามารถต่อรองราคาได ้
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 รายการ คือ  
 1.  สินคา้ราคาต ่ากวา่ร้านคา้ทัว่ไป 
 2.  สินคา้ทุกชนิดมีป้ายบอกราคาไวช้ดัเจน 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ  
สามารถต่อรองราคาได ้

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 รายการ คือ เวลาเปิด – 

ปิดร้านมีความเหมาะสม 
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 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.01 จ านวน 2 รายการ คือ 

 1.  สามารถโทรสั่งสินคา้ทางโทรศพัทไ์ด ้

 2.  ร้านตั้งอยูใ่นท าเลท่ีเหมาะสม สะดวกต่อการใชบ้ริการ 

 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 

3 รายการ คือ 

 1.  สามารถโทรสั่งสินคา้ทางโทรศพัทไ์ด ้

 2.  ร้านตั้งอยูใ่นท าเลท่ีเหมาะสม สะดวกต่อการใชบ้ริการ 

 3.  รูปแบบการจดัวางสินคา้สวยงาม 

 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ เวลาเปิด – 

ปิด ร้านมีความเหมาะสม 

 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ 

สามารถโทรสั่งสินคา้ทางโทรศพัทไ์ด ้

 ด้านการส่งเสริมการขาย 

 ผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จ านวน 1 รายการ คือ มีการแจกสินคา้ตวัอยา่ง 

 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 รายการ คือ 

 1.  มีการลดราคาสินคา้ประจ าเดือนหรือประจ าวนั 

 2.  มีการรับประกนัสินคา้ หากช ารุดเสียหาย 

 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.01 จ  านวน 3 รายการ คือ 

 1.  มีการลดราคาสินคา้ประจ าเดือนหรือประจ าวนั 

 2.  มีการรับประกนัสินคา้ หากช ารุดเสียหาย 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 120 

 3.  มีการแจกสินคา้ตวัอยา่ง 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 
2 รายการ คือ 
 1.  มีการลดราคาสินคา้ประจ าเดือนหรือประจ าวนั 
 2.  มีการรับประกนัสินคา้ หากช ารุดเสียหาย 
 ด้านพนักงาน 

 ผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จ านวน 1 รายการ คือ ผูจ้  าหน่ายใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความสุภาพ ยิม้แยม้ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ ผูจ้  าหน่ายมี
ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัสินคา้ท่ีขายเป็นอยา่งดี 
 ผูบ้ริโภคท่ีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ ผูจ้  าหน่ายบริการ
ลูกคา้รวดเร็วทนัใจ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ ผูจ้  าหน่าย
ดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 
2 รายการ คือ 
 1.  ผูจ้  าหน่ายใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความสุภาพ ยิม้แยม้ 
 2.  ผูจ้  าหน่ายมีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัสินคา้ท่ีขายเป็นอยา่งดี 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 รายการ คือ  
 1.  ผูจ้  าหน่ายบริการลูกคา้รวดเร็ว ทนัใจ 
 2.  ผูจ้  าหน่ายใหค้  าแนะน า และเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ 
 ด้านกระบวนการบริการ 

 ผูบ้ริโภคท่ีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ มีบริการส่งสินคา้ถึง

บา้น  
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 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 

1 รายการ คือ ความรวดเร็วในการช าระเงิน 

 และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ มีการ

ตรวจเช็คคุณภาพของสินคา้ขณะขายแก่ลูกคา้ 

 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 รายการ คือ ความรวดเร็วในการช าระเงิน 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 รายการ คือ  

 1.  มีการตรวจเช็คคุณภาพของสินคา้ขณะขายแก่ลูกคา้ 

 2.  มีบริการส่งสินคา้ถึงบา้น 

  

อภิปรายผล 

 
 การวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก 
อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง  ไดข้อ้มูลท่ีควรน ามาอภิปราย ดงัน้ี 

 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.20  อายุ 30 - 40  
ปี  ร้อยละ 54.17   สถานภาพการสมรส โสด ร้อยละ 45.83 ระดบัการศึกษา  ปริญญาตรี ร้อยละ 
49.22  อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน/รับจ้าง ร้อยละ 40.63  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท  ร้อยละ 32.81   
 2.  การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก  
อ าเภอเมือง จงัหวดัระยองพบวา่  ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก 
อ าเภอเมือง จงัหวดัระยองในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.98) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านผลติภัณฑ์ ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.07) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.95 – 4.14) 
 ด้านราคา  ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.79 – 4.01) 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.04) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.98 – 4.10) 
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 ด้านการส่งเสริมการขาย ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.04) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.97 – 4.12) 
 ด้านพนักงาน ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.88) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.85 – 3.91) 
 ด้านกระบวนการบริการ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.92) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.85 – 3.98) 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และศุภร เสรีรัตน์ (2546) พบว่า 
ส่วนประสมการตลาด (marketing mix) ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ประกอบด้วย สินคา้ บริการ ความคิด 
สถานท่ี องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (utility) มีคุณค่า (value) ในสายตาของ
ลูกคา้ จึงมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได ้ราคา (price) เป็นคุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน เป็น
ตน้ทุน (cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (value) ผลิตภณัฑ์กบัราคา (price) 
ผลิตภณัฑน์ั้นถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา เขาก็ตดัสินใจซ้ือ ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place)เป็นโครงสร้าง
ของช่องทาง ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการ จากองคก์รไปยงัตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยใน
การกระจายสินคา้ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูข้ายและผูซ้ื้อ เพื่อสร้าง
ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์
คู่แข่งขนั บุคคลหรือพนักงาน (people) ในธุรกิจบริการ เราสามารถสร้างความแตกต่างในการ
บริการลูกคา้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด และความแตกต่างจากคู่แข่งขนัได้ ควรมีการพฒันา
ศกัยภาพของผูใ้ห้บริการท่ีดี กระบวนการให้บริการ (process) ในการให้บริการผูใ้ห้บริการควรมี
วิธีการหรือกระบวนการให้บริการท่ีแตกต่าง หรือให้ผูรั้บบริการรับรู้เพื่อจะให้บริการได้อย่าง
ราบร่ืน เพราะเน่ืองจากวา่การใหบ้ริการมีขอ้จ ากดัท่ีไม่สามารถให้บริการไดพ้ร้อมกนัคร้ังละมาก ๆ 
ดงันั้น การสร้างกระบวนการในการรับบริการ จะท าใหผู้ใ้หบ้ริการสามารถจดัการกบัความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการในคราวละมาก ๆ ได ้
 3.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้

ปลีกของผูบ้ริโภคจ าแนกตามเพศพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรส และอาชีพต่างกนั มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

และผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

 ด้านผลติภัณฑ์ พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 ด้านราคา พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ สถานภาพการสมรส อาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น 
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05  
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรส อาชีพต่างกนั มี
ความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ สถานภาพการสมรส อาชีพต่างกนั มี
ความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ด้านพนักงาน พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
 ด้านกระบวนการบริการ พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความ
คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ผอ่งพรรณ  สุวรรณรัตน์ (2551) ศึกษาเร่ือง การศึกษา

ส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 

พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกในดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา อยู่ในระดบัส าคญัมากท่ีสุด ส าหรับดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด 

ดา้นการสร้าง และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการจดัการ อยู่ในระดบัส าคญัมาก 

และดา้นบุคคลหรือพนกังาน อยูใ่นระดบัส าคญันอ้ย  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อ

เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู ้บริโภคต่อปัจจัยด้านส่วนประสมตามอายุ พบว่า ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพ ดา้นกระบวนการจดัการ มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่าง ส่วนดา้นราคา ดา้นบุคคล

หรือพนกังาน มีระดบัความคิดเห็นแตกต่าง  ส่วนระดบัการศึกษา พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านส่งเสริมดารตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน ดา้นการสร้างและ

น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการจดัการ มีระดบัความคิดเห็นแตกต่าง ส าหรับอาชีพ 

พบว่า ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นส่งเสริมการตลาด มีระดบัความคิดเห็นแตกต่าง และ

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง

กายภาพ มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่าง และรายไดต่้อเดือน พบวา่ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลหรือพนกังาน ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ ดา้นกระบวนการจดัการ มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั 
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 จากผลการวิจยัพบวา่ เพศ ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้
ปลีก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงการก าหนดกลยุทธ์การตลาดของร้านคา้
ปลีกขนาดเล็ก จากเร่ืองของปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด สามารถน ามาสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดให้กบัร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก
เพื่อใชใ้นการแข่งขนัของธุรกิจคา้ปลีกขนาดเล็กได ้
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจยัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก 
อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 ด้านผลติภัณฑ์ ควรมีการจดัหาสินคา้ดีมีคุณภาพ ไม่หมดอายุการใชง้านและเป็นสินคา้ท่ี
มีความหลากหลายมาจ าหน่ายให้แก่ผูบ้ริโภค โดยมีการจดัวางสินคา้แยกเป็นหมวดหมู่เพื่อความ
สะดวกและง่ายต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 
 ด้านราคา ควรเนน้สินคา้ราคาต ่ากวา่ร้านคา้ทัว่ไปแต่มีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา พร้อม
ทั้งสินคา้ทุกชนิดควรมีการติดป้ายราคาไวอ้ย่างชดัเจน โดยมีหลากหลายราคา หลากหลายยี่ห้อ
เพื่อใหลู้กคา้สามารถเลือกไดต้ามความตอ้งการ และยงัสามารถต่อรองราคาได ้
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ร้านคา้ตั้งอยูใ่นท าเลท่ีเหมาะสม สะดวกและง่ายต่อการมา
ใชบ้ริการ  มีบริการโทรสั่งสินคา้ทางโทรศพัทโ์ดยบริการจดัส่งใหถึ้งบา้นในระแวกใกลเ้คียง พร้อม
ทั้งมีการจดัวางสินคา้ในร้านไวอ้ยา่งสวยงาม มีเวลาเปิด – ปิดร้านติดไวอ้ยา่งชดัเจน 
 ด้านการส่งเสริมการขาย ควรมีการจดัรายการลดราคาสินคา้ประจ าเดือนหรือประจ าวนั
อยา่งต่อเน่ือง และมีการแจกสินคา้ตวัอยา่งให้ผูบ้ริโภคไดน้ าไปทดลองใช้เพื่อท่ีลูกคา้จะกลบัมาซ้ือ
สินคา้ตวัท่ีไดท้ดลองใช ้รับประกนัสินคา้ หากช ารุดเสียหาย   
 ด้านพนักงาน  ผู ้จ  าหน่ายควรให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม มีความรู้
ความสามารถเก่ียวกบัสินคา้ท่ีขายเป็นอยา่งดี สามารถให้ค  าแนะน า ให้ลูกคา้เขา้ใจในตวัผลิตภณัฑ์
นั้น ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี และใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว ทนัใจ คอยดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี 
 ด้านกระบวนการบริการ ทางร้านควรมีการตรวจเช็คคุณภาพของสินคา้ในระหว่างขาย
ใหแ้ก่ลูกคา้  ลูกคา้สามารถซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัใจและมีความรวดเร็วในการช าระเงิน 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 125 

ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาคร้ังต่อไป  
 
 ควรศึกษาระดบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการร้านคา้ปลีกในจงัหวดัอ่ืน ๆ  และศึกษาถึง
คุณลักษณะของการให้บริการของค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการวิจยัท่ีได้ไป
ปรับปรุงการให้บริการแก่ผูบ้ริโภคในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อให้ลูกคา้เกิด
ความพอใจสูงสุด 


