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บทที ่1 

 

บทน ำ                                           

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 
 ธุรกิจการคา้ปลีกในประเทศไทยนบัว่าอยู่ในช่วงเร่ิมตน้และมีโอกาสในการเติบโตอีก
มาก โดยมูลค่าท่ีขายผา่นช่องทางธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (modem trade) เพียงร้อยละ 30 และธุรกิจ
คา้ปลีกแบบดั้งเดิม (traditional trade) ถึงร้อยละ 70 ร้านคา้ปลีก นบัว่ามีบทบาทส าคญัต่อระบบ
เศรษฐกิจอย่างมาก นบัตั้งแต่บทบาทในการกระจายสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย เป็น
แหล่งการจา้งงานและแหล่งสร้างรายไดท่ี้ส าคญั ทั้งยงัมีบทบาทเก้ือหนุนอุตสาหกรรมดว้ยการสร้าง
อุปสงคสิ์นคา้ส่วนเพิ่มเติมโดยผา่นกระบวนการบริหารสินคา้คงคลงัของร้านคา้ปลีกทั้งระบบ เพื่อ
สร้างหลกัประกนัดา้นการคา้ส่ง การบริการลูกคา้ และบทบาทการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ นอกจากน้ี
ร้านค้าปลีกยงัมีบทบาทสนับสนุนโครงข่ายสัมพนัธ์ระหว่างผูค้นระดบัครอบครัว จนถึงระดับ
ประชาคมทั้งภาคเมืองและชนบท ถือวา่มีบาทบาทในการสร้างเศรษฐกิจและสังคม (social capital) 
ท่ีถือเป็นพื้นฐานความแข็งแกร่งของประเทศ การพฒันาทางเศรษฐกิจและธุรกิจของโลกปัจจุบนั
เป็นไปอยา่งรวดเร็วท าใหรู้ปแบบและโครงสร้างธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิมเปล่ียนแปลงอยา่งมากมาย
(ผอ่งพรรณ สุวรรณรัตน์, 2551) 
 ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกในจงัหวดัระยองได้เห็นความส าคญัในการด าเนิน
ธุรกิจ จึง มีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการพฒันาปัจจยัหลายดา้น โดยเฉพาะปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดอนัเป็นส่วนส าคญั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้
ตรงจุด ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดนั้นประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นคนในพื้นท่ีอ าเภอเมืองและพื้นท่ีใกลก้นั 
ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้ปลีก  จึงตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงสินคา้เพิ่มคุณภาพ เพื่อสร้างความ
แตกต่าง รวมทั้ งการวางแผนการตลาดของตัวสินค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบให้เหนือคู่แข่ง 
เน่ืองจากการแข่งขนัธุรกิจร้านคา้ปลีกคา้ส่งค่อนขา้งรุนแรง จึงส่งผลกระทบโดยตรงในดา้นรายได้
และยอดขายจากการประกอบธุรกิจท่ีลดลงไม่บรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายท่ีไดว้างแผนไว ้
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 จากปัญหาดงักล่าว ผูศึ้กษาซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีก จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง

ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง เพื่อ

น าข้อมูลจากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ทาง

การตลาด ปรับปรุงและพฒันาธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ความสามารถในการท าก าไรและเพิ่มยอดขายของผูป้ระกอบการ รวมไปถึงการแข่งขนั

ของธุรกิจท่ีรุนแรงใหส้ามารถปรับตวัและอยูร่อดต่อไปไดใ้นปัจจุบนั 

 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 

 
                   1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก  
อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านคา้ปลีก ของผูบ้ริโภค 
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 

สมมติฐำนของกำรวจิัย 

 
 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก  
อ าเภอเมือง จงัหวดัระยองแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของกำรวจิัย 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้จาก
ร้านคา้ปลีก  อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ซ่ึงมีขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 
 1.  ขอบเขตด้ำนประชำกร 

  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีมาใช้บริการร้านค้าปลีก อ าเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง  จ านวน 93,601 คน (ขอ้มูลจากกรมการปกครอง เม่ือส้ินเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555) 
เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 384 คน ขนาดของกลุ่มตวัอย่างได้จากตารางก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan (1970, p. 608)      
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 2.  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

  ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ 

  2.1  ตวัแปรอิสระ (independent variables) แบ่งออกเป็น ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

    -  เพศ 

    -  อาย ุ

    -  สถานภาพการสมรส 

    -  ระดบัการศึกษา 

    -  อาชีพ 

    -  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

  2.2 ตวัแปรตาม (dependent variables) ไดแ้ก่ ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อ

การเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก ประยกุตส่์วนผสมการตลาดบริการ แบ่งออกเป็น 6 ดา้น คือ 

    -  ดา้นผลิตภณัฑ ์

    -  ดา้นราคา 

    -  ดา้นการจดัจ าหน่าย 

    -  ดา้นการส่งเสริมการขาย 

    -  ดา้นพนกังาน 

    -  ดา้นกระบวนการบริการ 

 3.  ขอบเขตด้ำนเวลำ   

  ระยะเวลาในการวจิยัคร้ังน้ีตั้งแต่ เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2556 
 

กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 

 
              ในการวิจยัเร่ือง “ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก  

อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง” ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดการประยกุตส่์วนประสมการตลาดบริการ(marketing 

mix) ของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2550) และงานวิจยัของ ผอ่งพรรณ  สุวรรณรัตน์(2551) มา

ประยกุตใ์ชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 
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                    ตัวแปรอสิระ                                ตัวแปรตำม 
 
 

 

 

 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ภำพที ่1.1  กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 

           กำรตัดสินใจซ้ือสินค้ำ หมายถึง ปัจจยัดา้นประยุกต์ส่วนประสมการตลาดบริการ แบ่ง

ออกเป็น 6 ดา้น คือ 

 -  ด้ำนผลิตภัณฑ์ หมายถึง  สินคา้ท่ีมีในร้านคา้ปลีก เป็นสินค้าอุปโภค บริโภค  เช่น 

สินคา้ท่ีมีตรายีห่อ้ สินคา้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน  การจดัวางสินคา้แยกเป็นหมวดหมู่ เป็นตน้ 

 -  ด้ำนรำคำ  หมายถึง มูลค่าราคาของสินคา้อุปโภคและสินคา้บริโภคท่ีผูบ้ริโภคจ่าย

ส าหรับส่ิงท่ีไดม้าในรูปของส่ิงของว่ามีความคุม้ค่ามากน้อยเพียงใด เช่น ราคาถูกกว่าท่ีอ่ืน ความ

ชดัเจนของราคา  คุณภาพของสินคา้เหมาะสมกบัราคา เป็นตน้ 

 -  ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย หมายถึง ท าเลท่ีตั้งของร้านคา้ปลีก สถานท่ีในการจดั

จ าหน่ายสินคา้อุปโภคและสินคา้บริโภคท่ีเขา้ถึง ผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือไดง่้ายสะดวก บริหารจดัส่ง

ฟรีเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมากหรือภายในพื้นท่ีใกลบ้า้น 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

-  เพศ 

-  อาย ุ

-  สถานภาพการสมรส 

-  ระดบัการศึกษา 

-  อาชีพ 

-  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ควำมคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีผลต่อ

กำรเลอืกซ้ือสินค้ำ   

-  ดา้นผลิตภณัฑ ์

-  ดา้นราคา 

-  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

-  ดา้นการส่งเสริมการขาย 

-  ดา้นพนกังาน 

-  ดา้นกระบวนการบริการ 
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 -  ด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำย  หมายถึง การประกอบกิจการรมทางดา้นการตลาดต่าง ๆ เพื่อ

เป็นการกระตุน้หรือพยายามให้ซ้ือสินคา้เป็นท่ีรู้จกั โดยผ่านส่ือต่าง ๆ ได้แก่ การลดราคาสินคา้

ประจ าเดือน การแจกสินคา้ตวัอยา่ง เป็นตน้ 

 - ด้ำนพนักงำน หมายถึง บุคคลท่ีเป็นเจา้ของร้านคา้ปลีก รวมถึงพนกังานในร้านคา้ปลีก 

ท่ีให้บริการความสะดวกแก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการในร้านคา้ปลีก เช่น ผูจ้  าหน่ายให้บริการลูกคา้

ดว้ยความสุภาพ ยิม้แยม้ เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ เป็นตน้ 

 -  ด้ำนกระบวนกำรบริกำร  หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารจดัการให้แก่

ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในร้านคา้ปลีก เช่น สามารถซ้ือสินคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วทนัใจ มีการตรวจเช็ค

คุณภาพของสินคา้ขณะขายแก่ลูกคา้ เป็นตน้ 

 ผู้บริโภค หมายถึง ผูท่ี้เขา้มาซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกในจงัหวดัระยอง เพื่อสนองความ

ตอ้งการของตนเอง และบุคคลในครอบครัว  

 ร้ำนค้ำปลีก  หมายถึง กิจกรรมหรือร้านคา้ขนาดเล็กถึงปานกลาง (SME) ท่ีขายสินคา้

ประเภทอุปโภคและบริโภคคนสุดทา้ย เพื่อบริโภคของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว  ไม่ไดเ้อาไป

ใชใ้นทางธุรกิจ เช่นร้านขายของช า เป็นตน้ 

 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 
              1. ไดท้ราบถึงความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก 

อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

              2.//เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกในการพฒันาปรับปรุงและ

เปล่ียนแปลงการด าเนินการบริหารใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 3.//เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจท่ีจะน าขอ้มูลไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบการ

ตดัสินใจในการประกอบธุรกิจร้านค้าปลีก และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้จะน าขอ้มูลไปใช้เพื่อการ

ศึกษาวจิยัเพิ่มเติม 


