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บทที ่2 

 

แนวคดิทฤษฏี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
              ในการวิจยัเร่ือง  ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก 

อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 1.  ความรู้เก่ียวกบัการคา้ปลีก 

 2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการคา้ปลีก 

 3.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 4.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 

 5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ความรู้เกีย่วกบัการค้าปลกี 
 

 การคา้ปลีกเป็นสถานบนัหน่ึงทางการตลาดและเป็นสถานบนัการตลาดท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบั

ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ดงันั้นองค์กรท่ีขายสินคา้แก่ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยถือว่าด าเนินกิจกรรมการคา้

ปลีกทั้งส้ิน ผูค้า้ปลีกจึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้และท าความเขา้ใจกบัประวติั ความหมาย ความส าคญั 

ประเภท การตดัสินทางการตลาด กลยุทธ์เพื่อความอยูร่อด และแนวโนม้ของธุรกิจคา้ปลีก เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไป 

 ประวตัิการค้าปลกี 

 อธิวฒัน์  ทรัพย์ไพฑูรย ์(2545, หน้า 103 – 104) กล่าวว่า การคา้ปลีกของไทยมีการ

บนัทึกในประวติัศาสตร์ตั้งแต่สมยัสุโขทยั และมีการพฒันาเร่ือยมาจนปัจจุบนั  โดยเร่ิมมีรูปแบบ

ของร้านคา้ปลีกแบบตะวนัตกในสมยัรัชการลท่ี 3 และในสมยัรัชการท่ี 4 ได้เร่ิมมีการคา้กบัชาว

ต่างประเทศมากข้ึน ท าให้การคา้ปลีกมีการขยายตวัมากข้ึน อยา่งไรก็ตามการด าเนินการส่วนใหญ่

มกัจะเป็นชาวจีนท่ีมาเปิดร้านคา้แบบห้องแถว ส่วนการคา้ปลีกสมยัใหม่เร่ิมพฒันาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2499 เป็นตน้มา 
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 พ.ศ. 2499  มีการเปิดร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่เป็นคร้ังแรกโดยกลุ่มเซ็นทรัล โดยจดัตั้ง

ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลข้ึน มีการน าเอาซูเปอร์มาร์เก็ตมารวมอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ และมีการคิด

ราคาขายท่ีแน่นอน ไม่มีการต่อรองราคากนั 

 พ.ศ. 2507  เร่ิมมีห้างสรรพสินคา้จากต่างชาติเขา้มาแข่งขนั โดยญ่ีปุ่นไดม้าลงทุนเปิด

หา้งไทยไดมารูข้ึนท่ีบริเวณราชประสงค ์และไดน้ าเอาเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชเ้ป็นคร้ังแรก ท าให้

หา้งสรรพสินคา้ในไทยมีการเติบโตและพฒันามากข้ึน จนเกิดเป็นศูนยก์ารคา้ใหม่ ๆ ข้ึนเป็นจ านวน

มาก 

 พ.ศ. 2532  มีการตั้งห้างแมคโครข้ึนมา โดยเปิดเป็นร้านคา้แบบช าระเงินสดและบริการ

ตนเอง ท่ีเนน้ขายสินคา้ราคาถูกกวา่ห้างสรรพสินคา้ และขายสินคา้เป็นจ านวนมากในลกัษณะของ

การคา้ส่ง มีการขยายไปอยูช่านเมืองมากข้ึน รวมทั้งมีการเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานจากรูปแบบ

ครอบครัวมาเป็นแบบมืออาชีพ ในขณะเดียวกนัก็ไดเ้กิดธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านคา้สะดวกซ้ือแบบ

สมยัใหม่มากข้ึน โดยร้านแรก ได้แก่ เซเว่น – อีเลฟเว่น ต่อมามีการเปิดร้าน เอเอ็มพีเอ็ม แฟมิล่ี

มาร์ท และอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

 พ.ศ. 2537  ได้เกิดธุรกิจคา้ปลีกในรูปของซูเปอร์เซ็นเตอร์ข้ึน โดยเน้นรูปแบบท่ีขาย

สินคา้หลากหลายในราคาถูก และรายไดส่้วนใหญ่มาจากแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต ไดแ้ก่ ห้างบ๊ิกซี และ

โลตสั เป็นตน้ 

 พ.ศ. 2538 มีการรวมตัวกันเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยเร่ิมจากกลุ่มเซ็นทรัลและ               

โรบินสัน ท าให้เกิดเครือข่ายของห้างสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใตใ้น

ยคุนั้น 

 พ.ศ. 2539  ห้างสรรพสินคา้ต่าง ๆ นิยมแยกกิจการในส่วนของซูเปอร์เซ็นเตอร์ออกมา

เป็นเอกเทศ โดยในกลุ่มเซ็นทรัล โรบินสัน ไดป้รับเอาส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตออกมาอยูน่อกห้าง 

และใชช่ื้อวา่ ทอ๊ปซูเปอร์มาร์เก็ต 

 พ.ศ. 2540  เป็นช่วงท่ีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจข้ึนในประเทศไทย ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ขนาดใหญ่ข้ึนกบัวงการคา้ปลีกไทย คือ 

 1.  ธุรกิจคา้ปลีกขนาดเล็กและธุรกิจคา้ปลีกท่ีมีฐานะทางการเงินอ่อนแอ ตอ้งปิดกิจการ

เป็นจ านวนมาก 

 2.  เกิดธุรกิจคา้ปลีกขา้มชาติขนาดใหญ่ ธุรกิจบางกลุ่มของไทยตอ้งขายหุ้นในธุรกิจคา้

ปลีกของตนเองให้กบับริษทัขา้มชาติ เพื่อน าเงินมาพยุงสภาพคล่องของธุรกิจหลกั เช่น การร่วม
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ลงทุนของคาร์ฟูร์ของฝร่ังเศสกบัเครือเซ็นทรัล เพื่อตั้งห้างคาร์ฟูร์ การลงทุนของบริษทัโรเย็ล เอ

โอด ของเนเธอร์แลนดก์บัเครือเซ็นทรัลในการตั้งห้างท๊อปซูเปอร์มาร์เก็ต บริษทัเทสโกข้ององักฤษ

ซ้ือหุน้ส่วนใหญ่ของโลตสั บริษทัคาซิโนของฝร่ังเศสซ้ือหุน้ใหญ่ของบ๊ิกซี เป็นตน้ 

 3.  เกิดแนวความคิดใหม่ในดา้นคา้ปลีกท่ีหลากหลายมากข้ึน เช่น 

  3.1  เกิดร้านขายสินคา้ราคาเดียว ไดแ้ก่ จสั 25 และไดโช โดยท่ีร้านจสั 25 ขายสินคา้

ในร้านราคาเดียว คือ 25 บาท ส่วนไดโซจะขายในราคา 60 บาททุกช้ิน 

  3.2  เกิดร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ท่ีขายสินคา้เฉพาะอยา่งแบบใหม่ท่ีเรียกวา่ คาเทกอร่ี 

(category) เช่น เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอต เป็นตน้ 

  3.3  เกิดร้านคา้แบบวนัสตอ๊ปชอ้ปป้ิง เป็นการตั้งข้ึนในรูปแบบของศูนยก์ารคา้ขนาด

ใหญ่ท่ีเรียกว่า ช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ หรือช้อปป้ิงคอมเพล็กซ์ หรือ พลาซ่า เป็นท่ีรวมเอาร้านคา้ปลีก

รูปแบบใหม่ ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั เช่น ห้างสรรพสินคา้ ซูเปอร์สโตร์ และร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ ท่ีขาย

สินคา้เฉพาะอยา่ง เป็นตน้ รวมทั้งร้านคา้ปลีกอ่ืน ๆ นานาชนิดเขา้ดว้ยกนั เพื่อเป็นแหล่งบนัเทิงและ

นนัทนาการไปในตวั 

  3.4  เกิดร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่างท่ีมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของ

ลูกคา้ในร้าน เช่น ร้านโครงการหลวง บางจาก ร้านซิลเวอร์กรีน เป็นตน้ โดยจะจ าหน่ายผกั ผลไม้

สด และสินคา้เกษตรแปรรูปต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพดีและปลอดสารพิษ 

  3.5  การขายในรูปแบบของการไม่มีหน้าร้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขายผ่านทาง

แคตตาล็อกและอินเตอร์เน็ต 

 สรุปไดว้่า ประวติัการคา้ปลีก การคา้ปลีกของไทยมีการบนัทึกในประวติัศาสตร์ตั้งแต่

สมยัสุโขทยั และมีการพฒันาเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั การคา้ปลีกสมยัใหม่เร่ิมพฒันาอยา่งจริงจงัตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2499 เป็นตน้มา คือมีการเปิดร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่เป็นคร้ังแรกโดยกลุ่มเซ็นทรัล พ.ศ.2507 

เร่ิมมีห้างสรรพสินคา้จากต่างชาติเขา้มาแข่งขนั พ.ศ. 2532  มีการตั้งห้างแมคโครข้ึน โดยเปิดเป็น

ร้านคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเอง พ.ศ. 2537 ไดเ้กิดธุรกิจคา้ปลีกในรูปของซูเปอร์เซ็นเตอร์

ข้ึน โดยเนน้รูปแบบท่ีขายสินคา้หลากหลายในราคาถูก พ.ศ. 2538  มีการรวมตวักนัเป็นพนัธมิตร

ทางธุรกิจ พ.ศ. 2539 หา้งสรรพสินคา้ต่าง ๆ นิยมแยกกิจการในส่วนของซูเปอร์เซ็นเตอร์ออกมาเป็น

เอกเทศ พ.ศ. 2540 เป็นช่วงท่ีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจข้ึนในประเทศไทย ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ขนาดใหญ่ข้ึนกบัวงการคา้ปลีกไทย 
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 การค้าปลกีในยุคปัจจุบัน 

 สถานการณ์การค้าปลีกปัจจุบนัในประเทศไทย ถ้านับร้านคา้ปลีกร้านท่ีเป็นตึกแถว

อาคารพาณิชย ์และร้านคา้ท่ีเป็นรูปแบบใหม่ เม่ือรวมกนัแลว้จะมีร้านคา้ทั้งส้ินประมาณ 300,000 

ร้านคา้ มีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินกวา่ 5 แสนลา้นบาท โดยจะแยกเป็นร้านรูปแบบเก่า เช่น ร้านโชวห่์วย 

และร้านขายของช าเล็ก ๆ โดยเรียกร้านเหล่าน้ีวา่ ร้านคา้ปลีกประเภทรูปแบบเก่า (traditional trade) 

ซ่ึงมีมูล่าสัดส่วนในตลาด 60% หรือมีมูลค่าประมาณ 3 แสดบา้นบาท และอีกประเภทหน่ึงเป็น

ร้านคา้รูปแบบใหม่ท่ีมีการน าเอาการบริหารจดัการแนวทางใหม่มาใช ้เช่น การบริหารสินคา้คงคลงั 

การจดัซ้ือ การบริการ การบริหารงานบุคคล การจดัองค์การ เป็นตน้ ร้านเหล่าน้ีเรียกวา่ ร้านคา้ปลีก

ประเภทรูปแบบใหม่ (modern trade) ซ่ึงมีสัดส่วนมูลค่า 40% หรือประมาณ 2 แสนลา้นบาท เช่น 

เซ็นทรัล เทสโก้ โลตสั จสัโก้ คาร์ฟูร์ วตัสัน เซเว่น – อีเลฟเว่น สตาร์-มาร์ท เป็นต้น ปัจจุบัน

ถึงแมว้า่ตวัเลขมูลค่าของร้านรูปแบบใหม่น้ีจะมีสัดส่วนมูลค่านอ้ยกวา่ร้านประเภทรูปแบบเก่าก็ตาม 

แนวโน้มในอนาคตผูบ้ริโภคจะเน้นการจบัจ่ายใช้สอยในร้านรูปแบบใหม่มากกว่าเพราะมีความ

สะดวกสบาย ความหลากหลายของตวัสินคา้แลรูปแบบชีวติท่ีเร่งรีบมากข้ึน จึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้คน

ไทยหันมาบริโภคในร้านรูปแบบใหม่มากข้ึนเร่ือย ๆ จนมีสัดส่วนมูลค่าการคา้ปลีกท่ีมากกว่าร้าน

ประเภทรูปแบบเก่า จากการปรมาณตัวเลขของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประเมินตวัเลขการคา้ปลีกท่ีผา่นร้านรูปแบบใหม่ในปี 2545 มีมูลค่า 288,000 ลา้นบาท และจะเพิ่ม

เป็น 633,000 ลา้นบาทในปี 2550 ขณะท่ีปี 2554 จะมีมูลค่าสูงถึง 1 ลา้นบาท 

 จากตวัเลขการขยายตวัของร้านคา้ปลีกรูปแบบใหม่ท าให้มีนกัลงทุนจากต่างชาติสนใจ

เข้าลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน ท าให้การแข่งขันยิ่ง เพิ่มความรุนแรงมากข้ึนระหว่าง

ผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ินและชาวต่างชาติ แต่อย่างไรก็ตามเม่ือนกัลงทุนต่างชาติเขา้มาก็ส่งผลให้

วงการค้าปลีกมีการพฒันาและมีความเป็นสากลมากข้ึน มีการน าเอาเทคโนโลยีและระบบการ

จดัการสมยัใหม่ เช่น การจดัการสินคา้คงคลงั การจดัซ้ือ การบริการ การตลาด เป็นตน้ ท่ีช่วยท าให้

ตน้ทุนสินคา้ต ่าลงและสามารถสู้กบัคู่แข่งขนัอ่ืน ๆ ได้ ผูป้ระกอบการจากต่างประเทศส่วนมาก     

เขา้มาร่วมทุนกับเจ้าของกิจการท่ีเป็นคนไทยและร่วมมือกันบริการร้านค้าปลีก แต่หลังจากท่ี

กฎหมาย  ปว.281 ท่ีอนุญาตให้นกัลงทุนจากต่างชาติสามารถถือหุ้นโดยมีสัดส่วนไม่มากกวา่ 50% 

ท  าใหผู้ล้งทุนต่างชาติตอ้งการเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่และมีสิทธ์ิในการบริหารเต็มตวั เช่น คาร์ฟูร์ ท็อปส์ 

ซูเปอร์มาร์เก็ต ฟู้ ดไลออ้น เทสโก ้โลตสั บ๊ิกซี เป็นตน้ 
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แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการค้าปลกี 

 
  ความหมายของการค้าปลกี 

 Kotler (2003, p.535) กล่าววา่ การคา้ปลีก หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จ าหน่ายสินคา้และบริการโดยตรงแก่ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และศุภร เสรีรัตน์ (2546, หน้า 9) กล่าวว่า การค้าปลีก หมายถึง 

กิจกรรมท่ีเพิ่มคุณค่าให้กบัสินคา้และบริการท่ีขายให้กบัผูบ้ริโภค เพื่อการใช้ส่วนตวัหรือใช้ใน

ครัวเรือนหรือเป็นการน าเสนอสินคา้หรือบริการไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย เพื่อการใชใ้นครัวเรือน

หรือใชส่้วนตวั โดยการจดัหาสินคา้ในปริมาณมากและทยอยขายใหก้บัผูบ้ริโภคในปริมาณนอ้ย 

 พรรณพิมล  ก้านกนก (2546, หน้า 329) กล่าวว่า การคา้ปลีก หมายถึง กระบวนการ

ปฏิบติักิจกรรมทางการตลาดท่ีเก่ียวกบัการขายสินคา้และบริการท่ีเช่ือมต่อจากผูผ้ลิตหรือตวัแทน

จ าหน่ายหรือพอ่คา้ส่งไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย เพื่อน าไปใชใ้นการอุปโภคบริโภคไม่ใช่น าไปใชใ้น

การผลิตหรือด าเนินธุรกิจ 

 สุดาดวง  เรืองรุจิระ (2543, หน้า 277) กล่าวว่า การคา้ปลีก หมายถึง องค์การธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายสินคา้และบริการใหแ้ก่ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 

 สุดาพร  กุณฑลบุตร (2550, หน้า 220) กล่าวว่า การค้าปลีก หมายถึง การซ้ือสินค้า

ระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัหรือเป็นการซ้ือสินคา้ปริมาณนอ้ย ช่องทางใน

การจ าหน่ายในส่วนท่ีเป็นการขายปลีกมีความใกลชิ้ดกบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยมากท่ีสุด 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ  (2550, 374-379) กล่าวว่า การค้าปลีก (retailing) เป็น

กิจกรรมท่ีเพิ่มคุณค่าให้กบัสินคา้และบริการท่ีขายให้กบัผูบ้ริโภค เพื่อการใชส่้วนตวัหรือเพื่อใชใ้น

ครัวเรือนหรือเป็นการน าเสนอสินคา้หรือบริการไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (final consumers) โดย

การจดัหาสินคา้ในปริมาณมากและทยอยขายให้กบัผูบ้ริโภคในปริมาณน้อย ลกัษณะของการคา้

ปลีก ดงัน้ี  

 1.  เป็นกิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการขายสินคา้หรือบริการ 

 2.  ลูกคา้ คือ ผูบ้ริโภค (consumers) หรือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (ultimate consumers) หรือ 

(final consumers) ซ่ึงเป็นบุคคลหรือสถานท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการเพื่อใชส่้วนตวัไม่ใช่เพื่อธุรกิจ 

 3.  เป็นการท าธุรกิจในขั้นสุดทา้ยของช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยเป็นตวักลางระหวา่ง

โรงงานผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 
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 4.  ผูค้า้ปลีกจะซ้ือสินคา้ในปริมาณมากและทยอยขายในปริมาณนอ้ยใหก้บัผูบ้ริโภค 

 5.  ผูค้า้ปลีกจ าเป็นตอ้งซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายจากในประเทศหรือจากต่างประเทศ 

เพื่อน ามาขายต่อแก่ผูบ้ริโภค 

 6.  ผูค้า้ปลีกอาจจะขายบริการ (retailers can sell services) ควบคุมไปกบัการขายสินคา้

ดว้ย เช่น ภตัตาคารจะขายอาหาร เคร่ืองด่ืม และให้บริการ คือ เสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมดว้ย เป็น

ตน้ 

 7.  ผูค้า้ปลีกจะขายสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมากมาย (retailers sell to many 

different consumers) เน่ืองจากแต่ละคนมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 

 สรุปไดว้า่การคา้ปลีก หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้ต่อผูบ้ริโภค

คนสุดทา้ย ท าใหมี้ความใกลชิ้ดกบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยมากท่ีสุด เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กบัสินคา้และ

บริการท่ีขายให้กบัผูบ้ริโภค โดยมีร้านคา้ปลีกเป็นองค์กรส าคญั และการซ้ือสินคา้นั้นไปเพื่อการ

บริโภคของตนเองและครอบครัว ไม่ไดเ้อาไปใชใ้นทางธุรกิจ 

 ความส าคัญของการค้าปลกี 

 สุดาดวง  เรืองรุจิระ (2543, หนา้ 278) กล่าววา่ การด าเนินการคา้ปลีกจะมีความส าคญัต่อ

การด าเนินธุรกิจ ดงัน้ี 

 1.  ความส าคญัท่ีมีต่อผูบ้ริโภค จะช่วยให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ไดโ้ดยสะดวกและง่ายท่ีสุด 

จะตอ้งจดัหาผลิตภณัฑใ์หถู้กตอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และตอ้งแบ่งผลิตภณัฑ์รวบรวมมา

จากแหล่งผลิตภณัฑต่์าง ๆ ออกมาเป็นจ านวนสินคา้ เพื่อสนองกบัความตอ้งการของลูกคา้รายยอ่ย ๆ 

นอกจากน้ียงัตอ้งปฏิบติัตามหน้าท่ีในด้านการขนส่ง การเก็บรักษาผลิตภณัฑ์เพื่อให้พร้อมท่ีจะ

จ าหน่าย ณ เวลา และสถานท่ีท่ีลูกคา้ต้องการ รวมทั้งให้บริการต่าง ๆ เช่น การรับประกัน การ

ซ่อมแซม การเปิดเครดิตเงินเช่ือใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ เป็นตน้ 

 2.  ความส าคญัท่ีมีต่อผูค้า้ปลีกและผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีกจะมีส่วนช่วยในการขายสินคา้ของ

ผูผ้ลิต โดยการจดัแสดงสินค้า แนะน าให้ลูกคา้ซ้ือ ให้ขอ้มูลแก่ผูผ้ลิตและผูค้ ้าส่งเก่ียวกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค นอกจากน้ียงัช่วยแบ่งสินคา้จากจ านวนใหญ่ ๆ เป็นจ านวนเล็ก ๆ  

 พรรณพิมล  ก้านกนก (2546, หน้า 330) กล่าวว่า ความส าคัญของการค้าปลีก มี

ความส าคญัต่อสถาบนัต่าง ๆ ทางการตลาด ดงัน้ี 

 1.  ความส าคญัของการคา้ปลีกท่ีมีต่อผูบ้ริโภค การคา้ปลีกมีความส าคญัต่อผูบ้ริโภค 

ดงัน้ี 
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  1.1  การคา้ปลีกช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถซ้ือสินคา้และบริการไดส้ะดวกรวดเร็ว 

  1.2  การคา้ปลีกช่วยท าหนา้ท่ีเก็บรักษาสินคา้ไวใ้หผู้บ้ริโภคคนสุดทา้ย 

  1.3  การคา้ปลีกช่วยท าหน้าท่ีและแสวงหาสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคมา

บริการใหก้บัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 

  1.4  การคา้ปลีกท าหน้าท่ีในการจดัแบ่งสินคา้ให้มีขนาด น ้ าหนักหรือปริมาณตาม

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 

  1.5  การคา้ปลีกช่วยท าหนา้ท่ีในการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 

  1.6  การคา้ปลีกท าหนา้ท่ีเปรียบเสมือนแหล่งรวมสินคา้แก่ผูบ้ริโภค 

 2.  ความส าคญัของการคา้ปลีกท่ีมีต่อการคา้ส่ง การคา้ปลีกมีความส าคญัต่อการคา้ส่ง 

ดงัน้ี 

  2.1  การคา้ปลีกท าหนา้ท่ีในการขายสินคา้กบักบักิจการคา้ส่งอีกต่อหน่ึง 

  2.2  การคา้ปลีกท าหนา้ท่ีในการจดัแสดงสินคา้ 

  2.3  การคา้ปลีกท าหนา้ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการให้แก่กิจการ

คา้ส่ง 

  2.4  การคา้ปลีกท าหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมโยงระหวา่งกิจการคา้ส่งกบัผูบ้ริโภค 

 3.  ความส าคญัต่อการคา้ปลีกต่อผูบ้ริโภค กิจการคา้ปลีกมีความส าคญัต่อผูผ้ลิต ดงัน้ี 

  3.1  การคา้ปลีกท าหนา้ท่ีขายสินคา้ใหก้บัผูผ้ลิต 

  3.2  การคา้ปลีกท าหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริโภคใหก้บัผูผ้ลิต 

  3.3  การคา้ปลีกท าหนา้ท่ีแบ่งภาระการเก็บรักษาสินคา้แก่ผูผ้ลิต 

 สรุปได้ว่าความส าคัญของการค้าปลีก หมายถึง ความส าคญัของการค้าปลีกท่ีมีต่อ

ผูบ้ริโภค การคา้ส่งและผูผ้ลิต 

 ประเภทของการค้าปลกี 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และศุภร เสรีรัตน์ (2546, หน้า 62 - 65) กล่าวว่า หลกัเกณฑ์ในการ

แบ่งประเภทของธุรกิจการคา้ปลีกมีหลายวิธีด้วยกนั คือ พิจารณาจากกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

ขนาดของร้าน สินคา้ท่ีขาย หรือลกัษณะการเป็นเจา้ของ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

 1.  การคา้ปลีกแบบมีร้านคา้ เป็นการคา้ปลีกท่ีด าเนินธุรกิจโดยมีการตั้งร้านคา้เป็นหลกั

แหล่ง ลูกคา้สามารถเขา้ไปเลือกซ้ือสินคา้ภายในร้าน ประกอบดว้ย 
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  1.1  ร้านขายของช าหรือร้านโชห่วย (grocery store) เป็นการคา้แบบดั้งเดิม จ าหน่าย

สินคา้อุปโภคบริโภค ไม่มีระบบการจดัการท่ีไดม้าตรฐาน มีลกัษณะการจ าหน่ายสินคา้และบริการ

รูปแบบเดิม การตกแต่งร้านไม่ทนัสมยั การจดัวางสินคา้ไม่เป้นหมวดหมู่ เป็นการวางสินคา้โดย

ความสะดวกในการบริการให้กบัลูกคา้เพื่อการจ าหน่ายเท่านั้น ไม่มีการจดัท าสต๊อกหรือสินค้า

คงเหลือ การก าหนดราคาจะก าหนดตามราคาป้ายซ่ึงตีพิมพไ์วข้า้งบรรจุภณัฑ์ของสินคา้ นอกจากน้ี

เวลาในการจ าหน่ายไม่ไดมี้การก าหนดเวลาเปิด – ปิดร้าน 

  1.2  ร้านคา้แบบบริการตนเองขนาดย่อมหรือร้านมินิมาร์ท (minimart) เป็นการคา้

ปลีกท่ีพฒันาอีกขั้นหน่ึงของธุรกิจค้าปลีก ได้น าร้านโซห่วยท าการปรับปรุงให้มีระบบการจดั

จ าหน่ายมากข้ึน มีการจดัหมวดหมู่ของสินคา้ การวางสินคา้ท่ีเป็นระเบียบ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วย

ในการจ าหน่ายอย่างเหมาะสม แต่ในดา้นการก าหนดราคาสินคา้ส่วนใหญ่ยงัขายสินคา้ตามราคา

ป้ายซ่ึงตีพิมพไ์วข้า้งบรรจุภณัฑข์องสินคา้ 

  1.3  ร้านขายสินคา้เฉพาะสายผลิตภณัฑ์ (specialy store) เป็นร้านคา้ปลีกท่ีขายสินคา้

เฉพาะเจาะจงซ้ือ จ าหน่ายผลิตภณัฑ์โดยมีสายผลิตภณัฑ์แคบ โดยแต่ละสายผลิตภณัฑ์นั้นมีสินคา้

ให้เลือกมาก มีตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง เป็นรูปแบบการคา้ปลีกท่ีเนน้การจ าหน่ายสินคา้บางกลุ่มหรือ

บางประเภทเท่านั้น เช่น สินคา้อุปโภคท่ีเก่ียวกบัผวิพรรณ เส้นผม เวชภณัฑ์ ไดแ้ก่ ร้านบูทส์ ร้านวตั

สัน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีร้านขายสินคา้เฉพาะสายผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองใช้

ส านกังาน อุปกรณ์เก่ียวกบับา้น ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงถึงปานกลาง แต่จ าหน่ายในราคาท่ีต ่า 

เช่น เพาเวอร์บาย โฮมโปร เป็นตน้ 

  1.4  ห้างสรรพสินคา้ (department store) เป็นร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่จ าหน่ายสินคา้

หลากหลาย ประกอบด้วย เส้ือผา้ สินคา้ในครัวเรือน ของใช้ส่วนตวั เฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ มีการ

บริการแก่กลุ่มลูกคา้ทุกระดบัแบบครบวงจง มีการจดัวางสินคา้แบ่งออกเป็นหมวดหมู่แบบชดัเจน 

สินค้าท่ีอยู่ในสายผลิตภณัฑ์เดียวกันจะถูกจดัรวมไวใ้นหมวดหมู่เดียวกันหรือใกล้กัน สินค้าท่ี

จ  าหน่ายจะมีคุณภาพดี ราคาค่อนขา้งสูงและทนัสมยั มีพนักงานจ านวนมากคอยให้บริการลูกคา้

อยา่งทัว่ถึง เช่น เซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล ์เป็นตน้ 

  1.5  ร้านคา้แบบบริการตนเอง (supermarket) เป็นร้านขายอาหารท่ีให้บริการตนเอง 

โดยน าเสนอสินคา้เช่นเดียวกนักบัร้านขายของช า เช่น สินคา้อุปโภคบริโภค เป็นตน้ มีการจดัแผนก

ของสินคา้ แต่จะเนน้การขายสินคา้ประเภทอาหารขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ อาหารสด อาหารกระป๋อง ของ
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ช า และของจ าเป็นท่ีใชใ้นบา้น เป็นตน้ ร้านคา้ปลีกประเภทซูเปอร์มาณ์เก็ตในประเทศไทยท่ีไม่ได้

รวมกบัหา้งสรรพสินคา้ เช่น ฟู้ ดแลนด ์ซูเปอร์มาร์เก็ต ทอ็ปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นตน้ 

  1.6  ร้านสะดวกซ้ือ (convenience store) เป็นร้านคา้ท่ีมีสายผลิตภณัฑ์จ  ากดั และท า

การคา้ในท าเลท่ีตั้งท่ีสะดวก ในพื้นท่ีประมาณ 2,00 – 3,000 ตารางฟุต ให้บริการรวดเร็ว โดยทัว่ไป

จะคิดราคาตามป้าย ซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงกวา่ร้านคา้ท่ีขายสินคา้ประเภทเดียวกนั จ าหน่ายสินคา้อุปโภค

บริโภคท่ีจ าเป็นต่อชีวติประจ าวนั รวมทั้งจ  าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมประเภทฟาสตฟ์ู้ ด  คือ อาหาร

และขนมท่ีสั่งเร็ว ไดรั้บเร็ว สะดวก สะอาด ร้านคา้ สะดวกซ้ือหลายแห่งเปิดให้บริการตลอด 24 

ชัว่โมง แต่สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในร้านจะไม่หลากหลาย ปัจจุบนัร้านคา้สะดวกซ้ือไดรั้บความนิยมเป็น

อยา่งมาก เช่น ร้านเซเวน่ - อีเลฟเวน่ เอเอม็พีเอม็ แฟมิล่ีมาร์ท เป็นตน้ 

  1.7  ร้านขายสินคา้แบบเน้นสินคา้ราคาถูก (discount store) เป็นร้านคา้ปลีกท่ีขาย

สินคา้เป็นจ านวนมาก โดยมีสินคา้ท่ีหลากหลาย มุ่งเนน้การขายสินคา้ในราคาท่ีต ่า เนน้การจ าหน่าย

สินคา้ประเภทเส้ือผา้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในราคาท่ีถูก กลุ่มลูกคา้เป้าหมายอยู่ระดบักลางถึง

ระดบัต ่า 

  1.8  ร้านคา้แบบบริการตนเองขนาดใหญ่ (superstore) เป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตขนาด

ใหญ่มีพื้นท่ีประมาณ 20,000 – 50,000 ตารางฟุต จ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร สินคา้ท่ีใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั สินคา้เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเส้ือผา้ สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายจะไม่

พิถีพิถนัในเร่ืองของยี่ห้อและคุณภาพเท่ากบัสินคา้ท่ีจ  าหน่ายในห้างสรรพสินคา้  มีบริการต่าง ๆ 

เช่น จุดช าระเงิน ไปรษณีย ์ท่ีรับประทานอาหาร ลา้งรถ เป็นตน้  

  1.9  ร้านคา้แบบคลงัสินคา้ (warehouse store) เป็นร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ท่ีขายสินคา้

ในราคาต ่า ลูกคา้มีการบริการตนเอง มีสินคา้จ าหน่ายหลากหลายกวา่ 50,000 ชนิด ไม่มีการจดัร้าน

ตกแต่งสวยงาม ร้ายคา้ปลีกแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย ไดแ้ก่ แมค็โคร เป็นตน้ 

  1.10  ร้านคา้ท่ีใช้แคตตาล็อก (catalog showroom) เป็นร้านท่ีขายสินคา้จ านวนมาก 

โดยน าเสนอสินคา้ต่าง ๆ ผ่านแคตตาล็อก มีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้สูงและขายสินคา้ท่ีมี

ช่ือเสียงในราคาพิเศษ เช่น อญัมณี กล้องถ่ายรูป กระเป๋าเดินทาง ของใช้ภายในบ้าน ของเล่น 

อุปกรณ์กีฬา เป็นตน้ 

 2.  การคา้ปลีกแบบไม่มีร้านคา้ เป็นกิจกรรมการคา้ปลีก ซ่ึงมีการติดต่อซ้ือขายเกิดข้ึน

โดยไม่ใชร้้านคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ประกอบดว้ย  
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  2.1  การคา้ปลีกโดยใชอิ้เล็กทรอนิก าส์ (electronic retailing หรือ e – tailing) เป็น

รูปแบบการค้าปลีกประเภทหน่ึง ซ่ึงผูค้ ้าปลีกและลูกค้ามีการติดต่อส่ือสารระหว่างกันโดยใช้

เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์และสินคา้ก็จะส่งไปยงัลูกคา้ผ่านทางไปรษณีย ์รถยนต์ มอเตอร์ไซค ์เป็น

ตน้ 

  2.2  การคา้ปลีกโดยใช้จดหมายตรง (direct mail retailers) เป็นการใช้เคร่ืองมือ

การตลาด โดยใช้จดหมายหรือโบรชัวร์ ซ่ึงอาจมีการโฆษณาตวัอย่างสินคา้มาพร้อมกบัจดหมาย

ส่งไปหาลูกคา้ทางไปรษณีย ์ซ่ึงอาจส่งโดยใส่ซองหรือไม่ใส่ซองก็ได ้

  2.3  การขายปลีกผา่นแคตตาล็อก (catalog retailing) เป็นการเสนอขายสินคา้โดยการ

ส่ือสารขอ้มูลต่าง ๆ ไปยงัลูกคา้โดยใช้แคตตาล็อก ซ่ึงอาจส่งไปยงัลูกคา้ทางไปรษณีย ์หรือผ่าน

ร้านคา้ท่ีใชแ้คตตาล็อก 

  2.4  การขายโดยใชเ้คร่ืองจกัรอตัโนมติั (automatic vending machine) เป็นรูปแบบ

การคา้ปลีกโดยไม่ตอ้งมีร้านคา้ ซ่ึงสินคา้และบริการอยู่ในเคร่ืองจกัรอตัโนมติัและขายตรงให้กบั

ลูกคา้ โดยช าระเงินเป็นเงินสดหรือใชบ้ตัรเครดิต ไม่มีพนกังานขาย สามารถใชบ้ริการในเวลาใดก็

ได ้เคร่ืองจกัรขายสินคา้น้ีจะวางในต าแหน่งท่ีสะดวกในสถานท่ีท่ีมีผูค้นมาก เช่น ท่าอากาศยาน 

หา้งสรรพสินคา้ มหาวิทยาลยั โรงงาน ส านกังานต่าง ๆ สินคา้ท่ีขายอาจเป็นของคบเค้ียว เคร่ืองด่ืม 

หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

 3.  องค์กรท่ีท าการค้าปลีก เป็นธุรกิจท่ีท าการค้าปลีกโดยขายสินค้าให้กับผูบ้ริโภค 

องคก์รท่ีท าการคา้ปลีกเกิดจากอ านาจการซ้ือการยอมรับในคราสินคา้อยา่งกวา้งขวาง โดยพนกังาน

ขายจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้และตอ้งได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี โดยองค์กรท่ีท า

การคา้ปลีก ประกอบดว้ย 

  3.1  ร้านคา้ของบริษทัแบบลูกโซ่ (corporate chain store) เป็นร้านคา้ท่ีมีตั้งแต่ 2 

สาขาข้ึนไป โดยมีเจา้ของคนเดียวกนั มีการควบคุมและการบริหารงานร่วมกนั มีการจดัซ้ือสินคา้

และการบริหารรวมท่ีศูนยก์ลางและจ าหน่ายสายผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยคลึงกนั เช่น หา้งสรรพสินคา้ ร้าน

ขายสินคา้เบด็เตล็ด ร้านอาหาร ร้านขายยา ร้านขายเส้ือผา้ เป็นตน้ จากการท่ีมีร้านหลายสาขาท าให้

ซ้ือได้ปริมาณมากและราคาต ่า มีผูเ้ช่ียวชาญในระดับบริษัทก าหนดกลยุทธ์ ตั้ งราคา ส่งเสริม

การตลาด บริหารการคา้ ควบคุมสินคา้คงเหลือ และพยากรณ์การขาย 

  3.2  ร้านคา้ปลีกแบบลูกโซ่สมคัรใจ (voluntary chain store) เป็นการร่วมมือกนัของ

กลุ่มผูค้า้ปลีกอิสระ เพื่อร่วมกนัซ้ือสินคา้ในปริมาณมากแต่ราคาต ่า 
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  3.3  การร่วมมือกนัแบบลูกโซ่ของสหกรณ์ผูค้า้ปลีก (retailer – cooperative chain 

store) ประกอบดว้ยกลุ่มผูค้า้อิสระ ซ่ึงรวมกนัจดัตั้งศูนยก์ลางองคก์รการคา้ปลีกและใชก้ารส่งเสริม

การตลาดร่วมมกนั 

  3.4  ร้านสหกรณ์ผูบ้ริโภคแบบลูกโซ่ (consumer – cooperative chain store) เป็น

สหกรณ์ผูบ้ริโภคหรือสหกรณ์ร้านคา้ท่ีมีผูบ้ริโภคเป็นสมาชิกและร่วมกนัก าหนดนโยบายและเลือก

คณะกรรมการ เพื่อท่ีจะซ้ือสินคา้ในราคาต ่าและไดรั้บเงินปันผลจากยอดซ้ือเม่ือส้ินปี 

  3.5  องค์กรสิทธิทางการคา้หรืององค์กรแบบแฟรนไชส์ (franchise organization) 

เป็นระบบท่ีองค์กรใดองค์กรหน่ึง เรียกว่า ผูมี้สิทธิทางการค้า ซ่ึงเป็นบริษัทแม่ยินยอมให้ใช้

เคร่ืองหมายการค้า พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ในการบริหารงานกบัผูด้  าเนินงานอิสระ

จ านวนหน่ึง เรียกว่า ผูรั้บสิทธิทางการคา้ ซ่ึงมีสิทธิท่ีจะขายสินคา้หรือบริการของผูใ้ห้สิทธิทาง

การคา้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีตกลงในการจ่ายผลประโยชน์ท่ีแน่นอน เช่น ร้านเซเวน่ - อีเลฟเวน่ เป็นตน้ 

  3.6  การร่วมมือกนับริหารสินคา้ (merchandising conglomerate) เป็นการร่วมมือกนั

ระหวา่งรูปแบบธุรกิจการคา้ปลีกต่าง ๆ ภายใตก้ารเป็นเจา้ของ มีศูนยก์ลางร่วมกนัโดยมีการรวมตวั

กนัในหนา้ท่ีการจดัจ าหน่ายและการบริการ 

 สุดาดวง กุณฑลบุตร (2550, หนา้ 221) กล่าวว่า การจ าหน่ายสินคา้ปลีกให้แก่ผูบ้ริโภค

โดยทัว่ไป เป็นกลยทุธ์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในการตลาดทุกยุคทุกสมยั เน่ืองจากผูบ้ริโภคตอ้งซ้ือสินคา้มา

ใช้ในชีวิตประจ าวนั และยงัรวมถึงองค์กรต่าง ๆ ท่ีตอ้งการสินคา้มาใช้ในชีวิตประจ าวนั จึงแบ่ง

ประเภทการขายปลีก ดงัน้ี 

 1.  ร้านคา้เฉพาะ (specialty stores) ร้านท่ีจ าหน่ายสินคา้เฉพาะอยา่งมีสินคา้ไม่มากชนิด 

และเป็นสินคา้ในสายการผลิตเดียวกัน มีขนาดเล็ก เช่น ร้านจ าหน่ายเส้ือผา้บุรุษหรือสตรี ร้าน

จ าหน่ายอุปกรณ์กลอ้งถ่ายรูป เป็นตน้ 

 2.  ห้างสรรพสินคา้ (department store) หมายถึง กิจกรรมท่ีจ าหน่ายสินคา้ครอบคลุม

หลายชนิด โดยสินค้าท่ีจ  าหน่ายมีความแตกต่างกันในสายผลิตภัณฑ์ เ ช่น เส้ือผ้า นาฬิกา 

เคร่ืองส าอางค์ ของเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในบ้าน และยงัรวมถึงสินค้าท่ีใช้

เทคโนโลย ีเช่น สเตอริโอ กลอ้งถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

 3.  ร้านจ าหน่ายสินคา้ราคาต ่า (discount store) หรือเรียกกนัวา่ ดิสเคา้ทส์โตร์ หมายถึง 

ร้านท่ีจ าหน่ายสินคา้ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัและไม่จ  าหน่ายสินคา้ประเภทอาหารเป็นรายไดห้ลกั 
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 4.  ซูเปอร์มาร์เก็ต (supermarkets) หมายถึง ร้านค้าปลีกท่ีเน้นหนักด้านการจ าหน่าย

อาหาร เช่น อาหารสดและอาหารส าเร็จรูป แต่มีสินคา้จ าเป็นในชีวิตประจ าวนัประกอบบา้ง แต่

ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการมุ่งหมายท่ีจะซ้ืออาหารสดเป็นหลกั เช่น ทอ๊ป (Tops) เป็นตน้ 

 5.  ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (supercenter) หมายถึง ร้านคา้ปลีกท่ีรวมกนัระหวา่งดิสเคา้ทส์โตร์

และซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นศูนยร์วมทั้งของอุปโภคและบริโภคในร้านเดียวกนั แต่มีความแตกต่างจาก

ร้านสะดวกซ้ือในเร่ืองของพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น เทสโกโ้ลตสั บ๊ิกซี คาร์ฟูร์ เป็นตน้ 

 6.  ร้านคา้ปลีกในคลงัสินคา้ (warehouse store) หมายถึง ร้านท่ีมีลกัษณะท่ีผูซ้ื้อเขา้ไป

ซ้ือสินคา้ ซ่ึงเป็นของกินประเภทอาหารแหง้ และผลิตภณัฑท่ี์มีในร้านไม่ไดมี้ช่ือเสียงเป็นสากล เช่น 

มีน ้าโคล่าท่ีไม่ใช่เป๊ปซ่ีหรือโคก้ ผูซ้ื้อตอ้งบริการตนเองเป็นส่วนใหญ่ มีมากในสหรัฐอเมริกา 

 7.  การคา้ปลีกขนาดใหญ่ (hypemakets) หมายถึง การคา้ปลีกในลกัษณะเดียวกบัร้านคา้

ปลีกในคลงัสินคา้ ซ่ึงประกอบดว้ยของอุปโภคบริโภค และยงัรวมถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ แต่

ไม่ค่อยมีในประเทศไทย 

 8.  ร้านสะดวกซ้ือ (convenience stores) หมายถึง ร้านคา้ปลีกทัว่ไป เช่น ร้านขายของช า 

ในซอยทัว่ไป ลูกคา้มกัจะซ้ือของจ าเป็นท่ีตอ้งใชก่้อนเขา้บา้นในปริมาณไม่มาก ปัจจุบนัร้านสะดวก

ซ้ือมีการพฒันาใหผู้ซ้ื้อไดรั้บความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือสินคา้ เช่น ร้านเอเอ็มพีเอ็ม เซเวน่ - 

อีเลฟเวน่ เป็นตน้ 

 9.  การคา้ปลีกท่ีไม่ใช่ร้านคา้ (non-store retailers) หมายถึง การคา้ปลีกในรูปแบบท่ีไม่

ตอ้งมีสถานท่ีเสนอขายชดัเจน เช่น การคา้ผา่นแคตตาล็อก ไปรษณีย ์เคร่ืองจ าหน่ายสินคา้ หรือการ

จ าหน่ายสินคา้ทางโทรทศัน์ โดยผูบ้ริโภคโทรศพัทเ์ขา้ไปสั่งซ้ือ เช่น รายการช่อง 10 ของยบีูซี เป็น

ตน้ 

 สรุปไดว้า่ ประเภทของการคา้ปลีก ไดแ้ก่ 1) การคา้ปลีกแบบมีร้านคา้ เป็นการคา้ปลีกท่ี

ด าเนินธุรกิจโดยมีการตั้งร้านคา้เป็นหลกัแหล่ง เช่น ร้านขายของช า ร้านมินิมาร์ท ห้างสรรพสินคา้ 

ร้านคา้แบบบริการตนเอง ร้านสะดวกซ้ือ ร้านคา้แบบคลงัสินคา้ และร้านคา้ท่ีใช้แคตตาล็อก  2) 

ร้านคา้แบบไม่มีร้านคา้ เป็นกิจกรรมการคา้ปลีก ซ่ึงมีการติดต่อซ้ือขายเกิดข้ึนโดยไม่ใช้ร้านค้า

ให้กบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย เช่น การคา้ปลีกโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ และการคา้ปลีกโดยใช้จดหมาย

ตรง  3) องคก์รท่ีท าการคา้ปลีก เป็นธุรกิจท่ีท าการคา้ปลีกโดยขายสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภค เช่น ร้านคา้

ของบริษทัแบบลูกโซ่ การร่วมมือกนัแบบลูกโซ่ของสหกรณ์ผูค้า้ปลีก องคก์รสิทธิทางการคา้หรือ

องคก์รแบบ แฟรนไชส์ และการร่วมมือกนับริหารสินคา้ เป็นตน้ 
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 ลกัษณะทัว่ไปทีม่ีต่อการเลอืกทีต่ั้งร้านค้าปลกี 

 วารุณี  ตนัติวงศ์วาณิช (2552, หน้า 76) กล่าวถึง ลกัษณะทัว่ไปท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก

ท่ีตั้งร้านคา้ปลีก ดงัน้ี 

 1.  ชนิดและลกัษณะของอุตสาหกรรม (type charanct6er of industries) จ  านวนชนิดและ

ลกัษณะของอุตสาหกรรมในแต่ละเมืองยอ่มมีความส าคญัเพราะมีผลต่อความมัน่คงของรายไดแ้ละ

ชนิดของสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

 2.  ประชากรย่านคา้นั้น (population of the trading area) ประชากรของแต่ละเมือง

รวมทั้งของย่านการคา้ท่ีอยู่รอบ ๆ ยอ่มจะเป็นเคร่ืองก าหนดปริมาณการขายสินคา้ของร้านคา้ปลีก 

แต่ตอ้งทราบถึงจ านวนประชากรท่ีอาศยัอยุใ่นปัจจุบนัเพียงอยา่งเดียวไม่พอ ตอ้งทราบถึงอตัราการ

เพิ่มหรือลดของประชากรท่ีแห่งนั้นดว้ย 

 3.  ความเจริญกา้วหนา้ของเมืองนั้น (progressiveness of the city) ตอ้งดูวา่เมืองนั้นเป็น

เมืองท่ีก าลงัขยายตวั หยดุอยูก่บัท่ี หรือก าลงัซบเซา ในดา้นอุตสาหกรรมหรือการวางแผน 

 4.  อุปนิสัยในการซ้ือของลูกคา้ (buying habits of potential consumer) อุปนิสัยและ

ความเคยชินในการซ้ือสินคา้ยอ่มมีอิทธิพลต่อการเลือกท่ีตั้งร้านคา้ปลีก 

 5.  อ านาจซ้ือของประชากร (purchasing power the population) เน่ืองจากการขายปลีก

นั้นมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความสามารถในการซ้ือของประชากรอยู่รอบ ๆ ร้านคา้ปลีกนั้น 

รายไดท่ี้เขา้มาจ านวนคนท่ีมีงานท า ตลอดจนความผนัแปรของอ านาจการซ้ือ 

 6.  การกระจายรายได ้(dispersion of wealth) การกระจายรายไดเ้ป็นขอ้มูลท่ีส าคญั อีก

อยา่งหน่ึงท่ีมีผลต่อการขายและโอกาสท าก าไรของร้านคา้ปลีก 

 7.  ลกัษณะและความเขม้แข็งของคู่แข่งขนั (natural and strength of competition) 

จ  านวนคู่แข่งขนัประเภทสินค้าท่ีขายอยู่ ขนาดพื้นท่ีของร้าน และท าเลท่ีตั้ งอาจจะท าให้มีการ

ไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบในการคา้ปลีกได ้

 8.  รัฐบาลและกฎหมาย (government and law) กฎหมายของแต่ละประเทศท่ีเก่ียวกบั

การคา้และอตัราภาษีของแต่ละเมืองอาจแตกต่างกนัออกไป รัฐบาลเขา้มาควบคุมราคาขาย นโยบาย

การโฆษณาหรือก าหนดท่ีตั้งส าหรับร้านคา้ปลีกบางประเภท 
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 แนวคิดกลยุทธ์การค้าปลกี 

 วารุณี  ตนัติวงศ์วาณิช (2552, หน้า 170 -187) กล่าวถึง แนวคิดกลยุทธ์การค้าปลีก 

Walters and Hanrahan  เน้นท่ีความพึงพอใจของลูกคา้และการสร้างความแตกต่างเพื่อเกิดความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ดงัน้ี  

 1.  การเลือกสินคา้ (merchandise assortment strategy) โดยการศึกษาพฤติกรรมของ

ลูกคา้จะท าให้สามารถจดัหาสินคา้ท่ีตรงกบัความหวงัของลูกคา้ ท าการขยายประเภท ยี่ห้อ ขนาด

สินคา้ใหมี้ความหลากหลายข้ึน เพื่อสร้างมูลค่าใหก้บัลูกคา้ 

 2.  การบริการ (service product and service support strategy) เป็นการส่งก าลงัทางธุรกิจ

โดยใช้บริการครอบคลุมหลายดา้นนอกเหนือจากบริการปกติ เช่น การสร้างความสัมพนัธ์กบัคู่คา้

หรือผูจ้ดัหารวมไปถึงลูกคา้ เช่น การส่งสินคา้ถึงบา้น การขายเงินเช่ือ การรับสั่งสินคา้ทางโทรศพัท ์

เป็นตน้ และใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้ตามท่ีคาดหมายไว ้เช่น หาสินคา้ไดร้วดเร็ว คิดเงินรวดเร็วและ

ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

 3.  การจดัวางสินคา้และจดัร้าน (store format and environment strategy) มุ่งให้มี

รูปแบบตามท่ีลูกคา้คาดหวงัไว ้เหมาะกบัการใช้ชีวิตของลูกคา้โดยเนน้ท่ีตอ้งมีตน้ทุนท่ีเหมาะสม 

สินคา้ท่ีลูกคา้ส่วนใหญ่ตอ้งซ้ือควรควางไวด้า้นหลงั เพื่อให้ลูกคา้เดินผา่นสินคา้อ่ืนก่อนท าให้เกิด

การจูงใจการขายให้ไดม้ากข้ึน การจดัวางตอ้งท าให้สินคา้มอเงเห็นไดง่้ายและง่ายต่อการหยิบจบั 

ค านึงถึงความสะดวก ราคาชดัเจน เป็นสัดส่วน กรณีมีการส่งเสริมการขายจะตอ้งวางให้ลูกคา้เห็น

ชดัเจน การวางสินคา้ท่ีราคาต ่า (ท าการส่งเสริมการขาย) ไวใ้กลก้บัสินคา้ท่ีมีก าไรสูงจะช่วยให้ลูกคา้

เกิดความสนใจมากข้ึน 

 4.  การส่ือสาร (communication and information strategy) โดยใชร้ะบบและเทคโนโลยี

เป็นการแจง้ให้ลูกคา้ทราบถึงประโยชน์คุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บดว้ยการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่น

ส่ือ 

 สรุปไดว้า่ กลยทุธ์การจดัการธุรกิจคา้ปลีก คือ ผูค้า้ปลีกจะตอ้งวิเคราะห์เพื่อก าหนดส่วน

ของตลาด ตลาดเป้าหมาย และต าแหน่งในการแข่งขนั ในตลาดการคา้ปลีกเสียก่อน และผูค้า้ปลีก

ทุกคนจะตอ้งพฒันาส่วนประสมทางการตลาด กลยทุธ์การจดัการธุรกิจคา้ปลีกอยา่งต่อเน่ือง   
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แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 

 ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) 

 ส่วนประสมทางการตลาด เป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงบริษทั

จ าเป็นตอ้งน ามาใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย เพื่อให้เกิดก าไรและ

ประสบความส าเร็จในกิจการต่าง ๆ ดว้ย 

 สุดาดวง เรืองรุจิ (2543, หนา้ 29) กล่าววา่ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง องคป์ระกอบ

ท่ีส าคญัในการด าเนินงานการตลาดเป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้าง

ส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยทุธ์ทางการตลาด 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, หน้า 17) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด 

(marketing mix) หมายถึง ตวัแทนทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ท่ีองค์กรจะต้องน ามาใช้

ร่วมกนั เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตลาดเป้าหมายซ่ึงประกอบด้วย 4 ส่วนคือ ผลิตภณัฑ ์

ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

 Kotler (2003, p.110) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด เป็นตวัแปรทางการตลาดท่ี

สามารถควบคุมได ้4 ประการ ซ่ึงบริษทัจ าตอ้งน ามาใชร่้วมกนั เพื่อสนองความตอ้งการของตลาด

เป้าหมาย ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

 จากความหมายของส่วนประสมการตลาด สามารถสรุปไดว้่า ส่วนประสทางการตลาด 

หมายถึง ทุกส่ิงท่ีมีอิทธิพลในการสร้างความตอ้งการซ้ือในผลิตภณัฑ์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ 

ผลิตภณัฑ์ (product) ราคา (price) การจดัจ าหน่าย (place) การส่งเสริมการตลาด (promotion) ซ่ึง

เป็นอิทธิพลต่อการสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงในส่วนประสมการตลาดน้ี ผูป้ระกอบการ

ตอ้งค านึงถึงความจ าเป็น และความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ซ่ึงอาจเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีลกัษณะ

คล้ายคลึงกัน และเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีผูบ้ริหารสามารถควบคุมได้ และสามารถน ามา

ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีจะใช้ในการท่ีจะท าก าไรให้กบัธุรกิจ และเพื่อให้ผูบ้ริโภคมาใช้

บริการมากข้ึน 

 ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 

 ศิริวรรณ  แสรีรัตน์ และคณะ (2550, หนา้ 340-341) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด 

(marketing mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงธุรกิจตอ้งน ามาใชร่้วมกนั
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เพื่อสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจกบักลุ่มเป้าหมายหรือลูกคา้และยงัเป็นเคร่ืองมือ

ส าคญัในการก าหนดกลยทุธ์และการด าเนินงานทางการตลาด ประกอบดว้ย  

 1.  ผลิตภณัฑ์ (product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ให้พึงพอใจ ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ย 

สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าใน

สายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑ์สามารถขายได ้โดยสามารถแบ่งลกัษณะของผลิตภณัฑ์

ได้เป็น 2 ประเภท คือ สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม ซ่ึงสินค้าอุปโภคบริโภค

สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

  1.1  สินคา้สะดวกซ้ือ หมายถึง สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ืออย่างรวดเร็ว และใช้

ความพยายามในการซ้ือนอ้ยท่ีสุด สินคา้จะถูกซ้ือบ่อยคร้ัง และมีราคาต่อหน่วยต ่า ซ่ึงสามารถแบ่ง

ลกัษณะการซ้ือออกเป็น 3 รูปแบบดงัน้ี 

   1.1.1  สินคา้หลกั เป็นลกัษณะการซ้ือสินคา้ท่ีตั้งใจซ้ือเพื่อไวใ้ชป้ระจ าบา้นหรือ

ซ้ือเป็นกิจวตัรตามระยะเวลา เช่น สบู่ แชมพ ู ยาสีฟัน ขา้วสาร เป็นตน้ 

   1.1.2  สินคา้ซ้ือฉบัพลนั เป็นสินคา้ท่ีซ้ือแบบฉบัพลนัเม่ือเห็นสินคา้ เช่น ซ้ือสบู่

เม่ือเห็นวา่มีการลดราคา ซ้ือขา้วสารเม่ือเห็นแลว้นึกข้ึนไดว้า่ขา้วท่ีบา้นก าลงัจะหมด เป็นตน้ 

   1.1.3  สินคา้ซ้ือยามฉุกเฉิน เป็นลกัษณะการซ้ือแบบเม่ือมีความจ าเป็นตอ้งใช้

เวลานั้น ๆ เช่น ซ้ือเทียนเม่ือไฟฟ้าดบั ซ้ือพลาสเตอร์ปิดแผลเม่ือเกิดมีดบาด เป็นตน้ 

  1.2  สินคา้เลือกซ้ือ หมายถึง สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือหลงัการเปรียบเทียบกบัสินคา้คู่แข่ง

ขนั ไม่วา่จะเป็นคุณภาพ ราคา รูปแบบ หรืออายุการใช้งาน เช่น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองซกัผา้ 

เคร่ืองปรับอาการ เป็นตน้  

  1.3  สินคา้เฉพาะเจาะจงซ้ือ หมายถึง สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคจงใจจะซ้ือ และจะใช้ความ

พยายามเป็นพิเศษในการหาซ้ือ ผูบ้ริโภคประเภทน้ีจะยึดติดกับตราสินค้า ด้วยความเช่ือมใน

ภาพลกัษณ์ของตราผลิตภณัฑ์ท่ีจะสามารถสะทอ้นภาพลกัษณ์ของผูบ้ริโภคเอง เช่น ผูบ้ริโภคหลาย

คนหากจะซ้ือรถยนตต์อ้ง Mercedes Benz เท่านั้น ถา้จะซ้ือนาฬิกาตอ้ง Rolex เท่านั้น เป็นตน้ 

 2.  ราคา (price) หมายถึง มูลค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้

ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (value) ผลิตภณัฑก์บัราคา (price) ผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูง

กวา่ราคา เขาจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูก้  าหนดกลยุทธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (perceived 
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value) ในสายตาของลูกคา้ซ่ึงตอ้งพิจารณาวา่การยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑ์วา่สูงกวา่

ราคาผลิตภณัฑ์นั้น ซ่ึงการตั้งราคาสินคา้จะข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลัก 3 ประการ มีผลต่อการตั้งราคา

โดยตรงท าใหธุ้รกิจตอ้งพิจารณาทั้ง 3 ส่วนไปพร้อม ๆ กนัคือ ตน้ทุน อุปสงค ์และการแข่งขนั 

 3.  การจดัจ าหน่าย (place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและ

กิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ ์และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออก

สู่ตลาดเป้าหมาย คือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินคา้ประกอบดว้ยการ

ขนส่ง การคลงัสินคา้ การเก็บสินคา้คงคลงั ผ่านช่องทางการจดัจ าหน่าย และการกระจายสินคา้สู่

ตลาด โดยนักการตลาดต้องหาแนวทางในการจดัจ าหน่ายสินค้าหรือบริการให้เข้าถึงลูกค้าใน

ปริมาณและคุณภาพท่ีตอ้งการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4.  การส่งเสริมการตลาด (promotion) หมายถึง  การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่ง

ผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขายท าการ

ขาย (personal selling) และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น (non-personal selling) เคร่ืองมือในการ

ติดต่อส่ือสารมีหลายแบบประสมประสานกนั (integrated marketing communication: IMC) โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั เคร่ืองมือท่ี

ส าคญั ประกอบดว้ย 

  4.1  การโฆษณา (advertising) หมายถึง รูปแบบการให้ข้อมูลหรือจูงใจกลุ่มผูซ้ื้อ

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เป็นการส่งข่าวสารให้ทราบ โดยทั้งสองฝ่ายไม่ไดเ้ผชิญหน้ากนั โดยธุรกิจตอ้ง

เสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสูง เพื่อให้ขอ้มูลของตนเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภค โดยผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น 

โฆษณาส่ือส่ิงพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพบัใบปลิว โฆษณาท่ีติดอยู่ภายนอกบรรจุภัณฑ์ ป้าย

โฆษณา โฆษณาเคล่ือนท่ี รวมไปถึงการจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

  4.2  การขายโดยพนกังานขาย (personal selling) หมายถึง การใชพ้นกังานขายในการ

น าเสนอสินค้าแก่ผูซ้ื้อ จะมีความเหมาะสมกับผลิตภณัฑ์ท่ีมีเทคนิคการใช้ มีรายละเอียดของ

ผลิตภณัฑม์าก เช่น เวชภณัฑ ์เคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ และสินคา้อุตสาหกรรม เป็นตน้

  4.3  การส่งเสริมการขาย (sales promotion) หมายถึง กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีธุรกิจ

น ามาใช ้เพื่อการแข่งขนัทางธุรกิจโดยผา่นช่องทางการส่งเสริมการขาย เช่น ท าโปรโมชัน่ ลด แลก 

แจก แถม ชิงโชค การแจกตวัอยา่งสินคา้ การใหค้วามบนัเทิง การจดัของท่ีระลึก ของขวญัสมนาคุณ

ลูกคา้ รวมถึงการชูจุดขายในเร่ืองของสุขภาพ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการอา้งกระแสในเร่ืองของสุขภาพ

ของผูบ้ริโภคตามแนวโนม้ท่ีผูบ้ริโภคหนัมาสนใจในเร่ืองของสุขภาพมากข้ึนในปัจจุบนั 
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  4.4  การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (publicity and public relations) หมายถึง 

การให้ข่าวเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกับสินค้าหรือบริการท่ีไม่ต้องมีการจ่ายเงิน ส่วน

ประชาสัมพนัธ์ หมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองค์กรหน่ึง เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อ

องคก์รใหเ้กิดกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง การใหข้่าวเป็นส่วนหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ 

  4.5  การตลาดทางตรง (direct marketing) หมายถึง การส่งเสริมการตลาดโดยตรง 

เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถรับข่าวสารได้ตรงจุด เช่น แคตตาล็อก จดหมาย การเลือกซ้ือสินคา้ทาง

โทรศพัท ์การเลือกซ้ือทางอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ซ่ึงจูงใจให้ลูกคา้มีกิจกรรมการตอบสนองและการ

ใชคู้ปองแลกซ้ือ เป็นตน้ 

 สรุปไดว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง สัดส่วนตวัแปรท่ีส าคญัทางการตลาดท่ีผู ้

ให้บริการน ามาประยุกต์ใช้กับแผนงานด้านการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายจนท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงตวัแปรท่ีผูใ้ห้บริการน ามาใช้นั้ น

ประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

 ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และศุภร เสรีรัตน์ (2546, หนา้ 34-37) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด 

(marketing mix) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการ

ประสานงานกันอย่างดีเพื่อบรรลุความส าเร็จของธุรกิจ มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 7 ประการ 

ดงัต่อไปน้ี  

 1.  ผลิตภณัฑ์ (product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการลูกคา้

ให้เกิดความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขาย อาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์

ประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ 

(utility) มีคุณค่า (value) ในสายตาของลูกคา้ จึงมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได ้การก าหนด        

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งพยายามนึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 

  1.1  ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ (product differentiation) และ(หรือ) ความแตกต่าง

ทางการแข่งขนั (competitive differentiation) 

  1.2  พิจารณาองค์ประกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ (product component) เช่น 

ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่าง ลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ ฯลฯ 

  1.3  การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (product positioning) เป็นการออกแบบ

ผลิตภณัฑข์องบริษทัเพื่อแสดงต าแหน่งผลิตภณัฑแ์ละมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 
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  1.4  การพฒันาผลิตภณัฑ์ (product development) เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะใหม่ 

และปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

  1.5  กลยุทธ์เก่ียวกบัส่วนประสมทางผลิตภณัฑ์ (product mix) และสายผลิตภณัฑ ์

(product line) 

 2.  ราคา (price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน เป็นต้นทุน (cost) ของลูกค้า 

ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (value) ผลิตภณัฑ์กบัราคา (price) ผลิตภณัฑ์นั้นถา้คุณค่าสูง

กวา่ราคา เขาก็ตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นกลยทุธ์ทางดา้นราคาตอ้งค านึงถึง 

  2.1  คุณค่าท่ีรับรู้ (perceived value) ในสายตาของลูกค้า ซ่ึงต้องพิจารณาว่าการ

ยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น 

  2.2  ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2.3  การแข่งขนัของคู่แข่งท่ีมีอยูใ่นตลาด 

  2.4  ปัจจยัอ่ืน ๆ 

 3.  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบด้วย

สถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการ จากองค์กรไปยงัตลาด สถาบนัท่ีน า

ผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินค้า

ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัดจ าหน่าย จึง

ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

  3.1  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (channel of distribution) หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์

และกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูผ้ลิตคน

กลาง ผูบ้ริโภค  

  3.2   การสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด (market logistics) หมายถึง กิจกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม การ

กระจายสินคา้จึงประกอบดว้ยงานส าคญัต่อไปน้ี (1) การขนส่ง (transportation)  (2) การเก็บรักษา

สินค้า (storage) และการคลังสินค้า (warehousing)  (3)การบริหารสินค้าคงเหลือ ( inventory 

management) 

 4.  การส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูข้ายและผูซ้ื้อ เพื่อ

สร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขายท าการขาย (personal 
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selling) และการติดต่อส่ือสารท่ีไม่ใช้คน (non-personal selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมี

หลายประการซ่ึงอาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ ตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือส่ือสารแบบ

ประสมประสาน (integrated marketing communication (IMX)) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบั

ลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 

  4.1  การโฆษณา (advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ร และ

(หรือ) ผลิตภณัฑ์ บริการ หรือความคิด ท่ีต้องการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภ์รายการ กลยุทธ์ในการ

เก่ียวข้องกับ (1) กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (creative strategy) กลยุทธ์การโฆษณา 

(advertising strategy)  (2) กลยทุธ์ส่ือ (media strategy) 

  4.2  การขายโดยพนกังานขาย (personal selling) เป็นกิจกรรมการแจง้ข่าวสาร และจูง

ใจตลาดโดยใชบุ้คคล งานในขอ้น้ีจะเก่ียวขอ้งกบั (1) กลยุทธ์การขายโดยใชพ้นกังานขาย (personal 

selling)  (2) การจดัการหน่วยงานขาย (sale force management) 

  4.3  การส่งเสริมการขาย (sale promotion) หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการขายท่ี

นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพ้นกังานขาย และการให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ 

ซ่ึงสามารถกระตุ้นความสนใจ ทดลองใช้ หรือการซ้ือ โดยลูกค้าขั้นสุดท้ายหรือบุคคลอ่ืนใน

ช่องทางการส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ (1) การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่ง

สู่ผูบ้ริโภค (consumer promotion)  (2) การกระตุน้คนกลาง  (3) การกระตุน้พนกังานขาย เรียกว่า 

การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังาน (sale force promotion) 

  4.4  การให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ (publicity and relation) การให้ข่าวเป็น

การเสนอความคิดเก่ียวกับสินค้าหรือบริการท่ีไม่ต้องมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพนัธ์ 

หมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองค์กรหน่ึง เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองค์กรให้เกิดกบั

กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง การใหข้่ายเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ 

  4.5  การตลาดทางตรง (direct marketing) และการตลาดทางเช่ือม (online marketing) 

เป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรงหรือ หมายถึง วิธีการ   

ต่าง ๆ ท่ีนักการตลาดใช้ส่งเสริมการตลาด ใช้ส่งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกับผูซ้ื้อ และท าการ

ตอบสนองในทนัที ประกอบดว้ย (1) การขายทางโทรศพัท ์ (2) การขายโดยใชจ้ดหมายทางตรง (3) 

การขายโดยใช้แคตตาล็อก  (4) การขายทางโทรทัศน์วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ซ่ึงจูงใจลูกค้ามี

กิจกรรมตอบสนอง เช่น การใชคู้ปองแลกซ้ือ 
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 5.  บุคคลหรือพนกังาน (people) ในธุรกิจบริการ เราสามารถสร้างความแตกต่างในการ

บริการลูกคา้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด และความแตกต่างจากคู่แข่งขนัได ้ดงันั้นในการท่ีจะ

พฒันาศกัยภาพของผูท่ี้จะใหบ้ริการสามารถท าไดต้ั้งแต่การคดัเลือก การฝึกอบรม และคุณภาพ ของ

ผูใ้หบ้ริการท่ีดี ควรจะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

  5.1  ทกัษะการแสดงออก 

  5.2  ทศันคติท่ีดีต่อการดูแลเอาใจใส่ 

  5.3  การตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

  5.4  การสร้างสรรคส่ื์อใหม่ 

  5.5  การแกไ้ขปัญหา 

  5.6  มีบุคลิกภาพท่ีดี 

 6.  ลกัษณะทางกายภาพ (physical) ผูใ้ห้บริการพยายามท่ีจะสาธิตการให้บริการโดยการ

น าเสนอ ผ่านลกัษณะทางกายภาพของสถานท่ีให้บริการ ดงันั้นผูใ้ห้บริการจะต้องมีการพฒันา

ภาพลักษณ์ รูปแบบ สถานท่ีเพื่อสร้างความดึงดูด และความสนใจแก่ผูรั้บบริการ เช่น การตก

แต่งหนา้ร้าน ความสะอาดเรียบร้อย เป็นตน้ ซ่ึงจะตอ้งมีการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้

สามารถตอบสนองต่อลูกคา้ในแต่ละศูนยจ์ะมีรูปแบบการฝึกพนกังานท่ีมีมาตรฐาน และขั้นตอนท่ี

ก าหนดไว ้เช่น ตอ้งท าอะไรก่อนหลงัในเวลาเท่าไร เป็นตน้ 

 7.  กระบวนการให้บริการ (process) ในการให้บริการ บริษทัผูใ้ห้บริการควรมีวิธีการ

หรือกระบวนการให้บริการท่ีแตกต่าง หรือให้ผูรั้บบริการรับรู้เพื่อจะให้บริการได้อย่างราบร่ืน 

เพราะเน่ืองจากว่าการให้บริการมีขอ้จ ากดัท่ีไม่สามารถให้บริการไดพ้ร้อมกนัคร้ังละมาก ๆ ดงันั้น 

การสร้างกระบวนการในการรับบริการ จะท าให้ผูใ้ห้บริการสามารถจดัการกบัความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการในคราวละมาก ๆ ได้ เช่น การนัดหมายเวลา การเรียงล าดับการให้บริการ เป็นต้น 

เพื่อใหเ้กิดมาตรฐานในการใหบ้ริการ 
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ภาพท่ี 2.1  ตลาดเป้าหมายและส่วนประสมทางการตลาด 

ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และศุภร เสรีรัตน์, 2546, หนา้ 37 

 

  ส่วนประสมทางการตลาดค้าปลกี (retailing mix) 

 ร้านคา้ปลีกทุกร้านประกอบดว้ยส่วนประสมทางการคา้ปลีกซ่ึงแตกต่างกนั ร้านคา้ปลีก
ท่ีประสบความส าเร็จ คือ ร้านท่ีมีส่วนประสมทางการคา้ปลีกท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2546, หนา้ 121-122) กล่าววา่ ผูบ้ริหารมกัจะใชส่้วนประสมการคา้
ปลีก เพื่อพฒันากลยุทธ์การคา้ปลีกของตนให้ประสบความส าเร็จเหนือคู่แข่งขนัและให้ผูบ้ริโภคมี
ความพอใจ ส่วนประสมการคา้ปลีก ประกอบดว้ย 
 1.  ส่วนประสมสินคา้และบริการ (goods and service mix) เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
ผูข้ายมอบใหแ้ก่ลูกคา้ ไดแ้ก่ 
  1.1  การจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการท่ีหลากหลาย (providing product and service 
assorments) ผูค้า้ปลีกจะท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตสินคา้แหล่งต่าง ๆ มาเพื่อ
ขายต่อให้กบัผูบ้ริโภค การจดัหาสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก 
ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริโภคประหยดัเวลาในการซ้ือสินคา้ 

ผลติภัณฑ์ 
(product) 

การจัดจ าหน่าย 
(place) 

กระบวนการ 
(process) 

บุคลากร 
(people) 

การส่งเสริมการตลาด 
(promotion) 

ราคา 
(price) 

ภาพลกัษณ์องค์กร 
(personality) 

 

ตลาดเป้าหมาย 
(target market) 
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  1.2  การตดัสินใจในส่วนประสมของสินคา้และบริการ (deciding or an appropriate 

mix of products and services) ร้านคา้ปลีกจะตอ้งตดัสินใจวา่จะน าสินคา้อะไรมาจ าหน่ายบา้ง โดย

พิจารณาในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

   1.2.1  ส่วนประสมผลิตภณัฑ์ (product mix) เป็นกลุ่มของผลิตภณัฑ์ทั้งหมดท่ี

ธุรกิจท าการเสนอขายประกอบดว้ย จ านวนสายผลิตภณัฑ ์(product line) ท่ีธุรกิจจ าเป็นตอ้งมีไวข้าย 

เช่น ร้านขายเคร่ืองหนงั จะตอ้งพิจารณาว่าจะขายกระเป๋าเส้ือผา้ หรือรองเทา้ และจ านวนรายการ

ผลิตภณัฑใ์นแต่ละสายผลิตภณัฑ ์ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาวา่ในแต่ละประเภทสินคา้นั้นจะขายตราสินคา้

ใดบา้ง มีขนาดหรือระดบัราคาใดบา้ง เช่น รองเทา้จากต่างประเทศจะมีหลากหลายตรายี่ห้อ เช่น           

กุชช่ี เฟอร์รากาโม่ คริสเตียน ดิออร์ เป็นตน้ 

   1.2.2  ความหลากหลายของสินคา้ (merchandise assortment) เป็นการจดัหา

สินคา้ประเภทต่าง ๆ และตราสินคา้ต่าง ๆ ในผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย 

   1.2.3  ความกวา้งของสินคา้ (breadth of merchandise) เป็นการพิจารณาถึง

จ านวนสายผลิตภณัฑ์ท่ีธุรกิจค้าปลีกควรมีไวข้าย เช่น ความกวา้งของสินค้า ประเภทร้านขาย

เคร่ืองด่ืม ประกอบดว้ย น ้าอดัลม น ้าผลไม ้นม เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ น ้ าเปล่าบรรจุขวด เป็นตน้ ซ่ึง

ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีถือวา่เป็นคนละสายการผลิตภณัฑ ์

   1.2.4  ความลึกของสินคา้ (dept of merchandise) เป็นจ านวนรายการผลิตภณัฑ์ท่ี

เสนอขายภายในแต่ละสายผลิตภณัฑ์ เช่น สี ขนาด รูปแบบ และคุณสมบติัอ่ืน ๆ เช่น เส้ือผา้จะมี

ขนาดใหเ้ลือก คือ S M L XL XXL เป็นตน้ 

  1.3  การเก็บรักษาสินคา้คงเหลือ (holding inventory) ผูค้า้ปลีกจะต้องเก็บรักษา

สินคา้คงเหลือจ านวนหน่ึงให้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ เช่น ร้านขายน ้ าอดัลมจะตอ้งมี

น ้าอดัลมหลายขนาด ตลอดจนมีรสชาติต่าง ๆ ให้เลือก ซ่ึงจะตอ้งมีการเก็บรักษาสินคา้ในปริมาณท่ี

มากนอ้ยตามความตอ้งการของลูกคา้ ถา้ขนาดใด รสใส ขายดีก็จะเก็บสินคา้ในปริมาณท่ีมาก ถา้ผูค้า้

ปลีกมีจ านวนสินคา้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ อาจจะท าใหสู้ญเสียลูกคา้ได ้

  1.4  การจดัหาบริการ (providing services) ผูค้า้ปลีกไม่ไดมุ้่งเฉพาะการขายสินคา้

อยา่งเดียว เน่ืองจากสินคา้บางอยา่งตอ้งมีบริการควบคู่ไปดว้ย เช่น ภตัตาคาร ร้านอาหาร นอกจาก

การขายอาหารแลว้ยงัตอ้งใหบ้ริการดา้นการเสิร์ฟ และบริการส่งถึงบา้นลูกคา้ เป็นตน้ 
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  1.5  การให้ความสะดวกดา้นขนาด (convenience of size) ผูค้า้ปลีกท่ีจะประสบ

ความส าเร็จไดน้ั้นจะตอ้งปรับปริมาณหรือขนาดของสินคา้ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

เช่น ซุปเปอร์สโตร์ต่าง ๆ เช่น โลตสั บ๊ิกซี จะขายสินคา้แบบเป็นรายช้ินและแบบเป็นแพ็คขนาด

ใหญ่ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้ในปริมาณท่ีมาก เพื่อให้ไดร้าคาท่ีถูกกวา่ และสินคา้แต่ละ

ประเภทจะตอ้งมีหลายขนาดใหเ้ลือก เช่น ขนาดเล็กส าหรับพกพา ขนาดใหญ่ส าหรับครอบครัว เป็น

ตน้ 

  1.6  มีการรับประกนั (warranty) มีการแลกเปล่ียนหรือคืนสินคา้ กรณีท่ีสินคา้มีการ

ช ารุดและเสียหาย 

  1.7  มีระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าท่ีแน่นอน (timing) มีการส่งมอบสินคา้ตาม

ระยะเวลาท่ีไดบ้อกแก่ลูกคา้ 

 2.  ส่วนประสมราคา (price mix) เป็นมูลค่าสินคา้ในรูปของเงินตรา โดยการตั้งราคา

จะตอ้งยึดหลกัคุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาลูกคา้และมีการน าเสนอให้ลูกคา้สามารถรับรู้ได ้เช่น การมี

ป้ายราคาท่ีสังเกตไดช้ดัเจน รวมถึงมีราคาท่ียดืหยุน่ได ้เง่ือนไขการช าระเงิน ความแตกต่างของราคา

จากคู่แข่งขนั ส่วนลด ส่วนท่ียอมใหลู้กคา้ มีการตั้งราคาท่ีเหมือนกนัในทุกสาขา 

 3.  ส่วนประสมการกระจายตวัสินคา้ (physical distribution mix) เป็นการช่วยให้สินคา้

ไปสู่ผูบ้ริโภคไดท้ัว่ถึงและอยา่งรวดเร็ว 

  3.1  การจดัแสดงสินคา้และการให้บริการเพิ่มเติม (providing display and additional 

services) ร้านค้าปลีกจ าเป็นต้องจดัแสดงสินค้าให้โดดเด่น โดยการจัดวางสินค้าแยกออกเป็น

หมวดหมู่ให้ชัดเจน เพื่อดึงดูดใจผูบ้ริโภคหรือผูท่ี้ผ่านไปมาให้เข้ามาซ้ือสินคา้ภายในร้านโดย

เร่ิมตน้จากการรับรู้ ไดพ้บเห็น เกิดความสนใจ เกิดความตอ้งการ และเกิดพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือในท่ีสุด นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัทางร้านคา้อีกดว้ย 

  3.2   การให้ความสะดวกดา้นเวลา (convenience of timing) ผูค้า้ปลีกท่ีจะประสบ

ความส าเร็จจะตอ้งท าใหผู้บ้ริโภคเช่ือมัน่วา่มีสินคา้และบริการไวพ้ร้อมขายและให้บริการในเวลาท่ี

ผูบ้ริโภคตอ้งการ เช่น 7-eleven ประสบความส าเร็จเน่ืองจากการให้ความสะดวกในการขายตลอด 

24 ชัว่โมง หรือร้านคา้บอกเวลาเปิด – ปิดร้านท่ีชดัเจน 

  3.3  การจดัหาท าเลท่ีตั้ง (accessibility of location) ท าเลท่ีตั้งเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมาก

ส าหรับผูค้า้ปลีก โดยจะตอ้งค านึงถึงความสะดวกของผูบ้ริโภคเป็นหลกั ซ่ึงท าเลท่ีตั้งท่ีดีจะช่วย



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 31 

สร้างภาพลกัษณ์ และช่วยในการส่งเสริมร้านคา้ปลีกได้ ถ้าร้านปลีกท่ีตั้งร้านคา้ท่ีเหมาะสมเป็น

ศูนยก์ลางการกระจายตวัสินคา้ มีการคมนาคมท่ีสะดวก มีท่ีจอดรถใหแ้ก่ลูกคา้ 

  3.4  มีการออกแบบภายในร้านค้าและการวางผงัร้านค้าอย่างเหมาะสม (layout) 

ร้านคา้มีการจดัการภายในร้านคา้ท่ีทนัสมยั และวางผงัร้านคา้ให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงสินคา้ไดง่้าย มี

การแต่งตูห้นา้ร้าน การจดัแสดงสินคา้ในร้าน การออกแบบแผนผงัร้านคา้ท่ีเหมาะสม 

 4.  ส่วนประสมทางการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (integrated marketing 

communication mix) เป็นการส่งข่าวสารเก่ียวกับสินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภคด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ 

กิจกรรมการโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพนัธ์ และ

การตลาดทางตรง รวมถึงมีการใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้ดว้ย 

 

ผลติภัณฑ์ (สินค้า) 

-  การจดัหาผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายชนิด 

และยีห่อ้ 

-  ความกวา้ง ยาว ลึกของผลิตภณัฑ์ 

-  การเก็บสินคา้คงเหลือ 

ราคา 

-  การตั้งราคา 

-  ราคาท่ียดืหยุน่ได ้

-  เง่ือนไขการช าระเงิน 

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

-  การโฆษณา 

-  การขายโดยใชพ้นกังาน 

-  การส่งเสริมการขาย 

-  การประชาสัมพนัธ์ 

-  การตลาดทางตรง 

การกระจายสินค้า 

-  ท  าเลท่ีตั้ง 

-  การจดัแสดงสินคา้ 

-  การออกแบบภายในร้านคา้ 

 

ภาพท่ี 2.2  แสดงส่วนประสมการตลาดคา้ปลีก (retailing mix) 

ท่ีมา: ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2546, หนา้ 123 
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แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 

  

 ความหมายของการตัดสินใจซ้ือ 

 ฉตัยาพร เสมอใจ และ มทันียา สมมิ (2545, หนา้ 23 ) กล่าววา่ การตดัสินใจ (decision 

making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ ซ่ึง

ผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการอยูเ่สมอในชีวติประจ าวนั  

โดยท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์  

 อดุลย์  จาตุรงค์กุล (2546, หน้า 11) กล่าวว่า ในแง่ของความนึกคิด การซ้ือเป็นเพียง

ขั้นตอนหน่ึงของปฏิกิริยาท่ีผูบ้ริโภคได้กระท าลงไป แต่เพื่อท่ีจะท าความเข้าใจขั้นตอนน้ีเพียง

ขั้นตอนเดียว จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนก่อน 

 Millett (1954, p.338)  ไดพ้ฒันาทฤษฎีการตดัสินใจใชบ้ริการจากการวิเคราะห์งานวิจัย  

ต่าง ๆ ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์กนัดงัน้ี 

 1.  ขอ้เทจ็จริงหรือขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบับริการ เป็นส่ิงท่ีผูรั้บบริการรับรู้เก่ียวกบับริการ

ได ้2 วธีิคือ 

  1.1//จากประสบการณ์ทางตรง   หมายถึง   ผูใ้ช้บริการไดใ้ช้อวยัวะของตนสัมผสักบั

บริการนั้นโดยตรงแลว้เกิดความรับรู้ว่าส่ิงนั้นตรงกบัความตอ้งการของตนหรือไม่ และพอใจกบั

บริการนั้นมากนอ้ยเพียงใด 

  1.2  จากประสบการณ์ทางออ้ม หมายถึง ผูรั้บบริการไดรั้บขอ้มูลจากค าบอกเล่าของ

ผูอ่ื้น ท าใหเ้กิดความรับรู้วา่ส่ิงนั้นตรงกบัความตอ้งการของตนหรือไม่ และพอใจกบังานบริการนั้น

มากน้อยเพียงใด ข้อมูลข่าวสารเป็นส่ิงกระตุ้นให้ผูรั้บบริการนึกถึงเคร่ืองหมายการค้านั้นเกิด

ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ และเกิดความเช่ือมัน่ในบริการนั้น 

 2.  เคร่ืองหมายการคา้ ท าให้ผูรั้บบริการนึกถึงคุณภาพของบริการ เคร่ืองหมายการคา้มี

อิทธิพลต่อความรู้สึกและความเช่ือมัน่ต่อบริการนั้น ในปัจจุบนัการโฆษณาการบริการจะมุ่งให้

ผูรั้บบริการศรัทธาต่อเคร่ืองหมายการคา้จนท าใหผู้รั้บบริการเกิดความนึกถึง 

 3.  เจตคติท่ีดีต่อเคร่ืองหมายการคา้ เป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อบริการ เจตคติท่ีมี

ต่อเคร่ืองหมายการคา้จะมีอิทธิพลต่อความมุ่งมัน่ท่ีจะใชบ้ริการนั้นต่อไป 
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 4.  ความเช่ือมั่นในบริการ เป็นการประเมินและตดัสินใจว่าบริการนั้นตรงกับความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการหรือไม่ ความเช่ือมัน่ในบริการเกิดจากการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในดา้นการ

บริการและความศรัทธาท่ีมีต่อเคร่ืองหมายการค้านั้นร่วมกนั ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการใช้หรือไม่ใช้

บริการนั้นต่อไป 

 5.  ความมุ่งมัน่หรือตดัสินใจใช้บริการ มีอิทธิพลมาจากเจตคติท่ีดีต่อเคร่ืองหมายการคา้

และความมุ่งมัน่ในการใชส่้งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการในท่ีสุด 

 6.  การใชบ้ริการ เป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีผูรั้บบริการตดัสินใจใชบ้ริการ 

 สรุปไดว้่า มนุษยจ์ะตดัสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงนั้น จะตอ้งมีกระบวนการ มี

ขอ้มูล มีความตอ้งการ มีความพึงพอใจ และประเมินตนเองใหเ้หมาะสม เม่ือนั้นจึงจะตดัสินใจเลือก

ปฏิบติัในแนวทางท่ีตนคิดวา่ดีท่ีสุดได ้

 ข้ันตอนการตัดสินใจของผู้บริโภค 

 ลกัษณะของผูบ้ริโภคจะท าให้ผูผ้ลิตสินคา้หรือผูใ้ช้บริการทราบว่า เม่ือใดท่ีผูบ้ริโภคมี

ความตอ้งการในสินคา้หรือความตอ้งการในการบริการ และมีอ านาจในการซ้ือสินคา้หรือบริการ

นั้น จะเกิดพฤติกรรมการซ้ือเกิดข้ึน แต่ก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะเกิดพฤติกรรมการซ้ือนั้น จะเกิดการ

ตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการของผูบ้ริโภคเกิดข้ึน ขั้นตอนในการตัดสินใจของ

ผูบ้ริโภคมีดงัน้ี (อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล, 2546, หน้า 18-19) วิธีการท่ีดีท่ีสุดจะท า

ความเขา้ใจวา่กระบวนการน้ีด าเนินไปไดอ้ยา่งไร คือคิดถึงสถานการณ์การซ้ือจริง กระบวนการน้ี

ประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1  การเล็งเห็นปัญหา หรือตระหนกัถึงความตอ้งการเป็นขั้นตอนเร่ิมตน้ของ

กระบวนการตดัสินใจ เกิดข้ึนเม่ือบุคคลเกิดความรู้สึกในความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีผูบ้ริโภคนึก

เห็นภาพสภาวะท่ีเขาปรารถนา เม่ือเปรียบเทียบกบัสภาวะท่ีเป็นจริง ณ เวลาหน่ึง แลว้ท าการก าหนด

วา่เป็นความตอ้งการท่ีมีล าดบัความส าคญัสูงมากพอท่ีตนจะสนใจ แหล่งส าคญัของการตระหนกัถึง

ปัญหาก็คือความตอ้งการเกิดต่ืนตวัข้ึนมา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือความตอ้งการเก่ียวพนักบัภาพพจน์

ของตนเอง (self image) ของผูบ้ริโภค ส่ิงจูงใจต่าง ๆ มีแนวโนม้ท่ีจะมุ่งความปรารถนาท่ีจะไดรุ่้น

ล่าสุด เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีอิทธิพลทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีกระทบต่อการเล็งเห็นปัญหาของบุคคล 

ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะเป็นการเล็งเห็นปัญหาเป็นเร่ืองสลบัซบัซอ้นมาก 
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 ขั้นตอนท่ี 2 การเสาะแสวงหาข่าว เป็นขั้นตอนเก่ียวกบัการเสาะแสวงหาข่าวสารจาก

ภายในความทรงจ า เพื่อก าหนดว่าทางเลือกอนัประกอบด้วยลกัษณะต่างๆ ของสินคา้ท่ีกระจ่าง

พอท่ีจะท าการซ้ือโดยไม่ตอ้งท าการเสาะแสวงหาข่าวสารอ่ืนต่อไปหรือไม่ ถา้ข่าวสารในความทรง

จ าไม่มีพอโดยปกติก็จะท าการเสาะแสวงหาจากแหล่งภายนอก ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลของความแตกต่าง

ของบุคคลและอิทธิพลทางดา้นส่ิงแวดลอ้มครอบครัวมกัมีอิทธิพลในขอบเขตของการเสาะแสวงหา

ข่าวสารดว้ย 

 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินค่าทางเลือกก่อนซ้ือ ผูท่ี้ซ้ือสินคา้ตอ้งท าการตรวจสินคา้ในแง่

ของลกัษณะของผลิตภณัฑ์ และท าการเปรียบเทียบกบัมาตรฐานหรือสเปค (specification) และมี

การใช้เกณฑ์ในการประเมินทางเลือก (evaluation criteria) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ผลิตภณัฑแ์ละตราดงักล่าว 

 ขั้นตอนท่ี 4 การซ้ือมกัจะเกิดข้ึนในร้านคา้ปลีก บางทีจ่ายของใช้ท่ีบา้น อยา่งไรก็ดีส่ิง

ส าคญัท่ีตอ้งมี คือ พนกังานขายท่ีมีความช านาญสูง 

 ขั้นตอนท่ี  5 และ 6 การอุปโภคบริโภคและการประเมินทางเลือกหลงัซ้ือ ทั้งสองอยา่งมี

ความผกูพนักนัอย่างใกลชิ้ด เร่ืองท่ีน่าสนใจคือความพอใจของผูบ้ริโภคและการรักษาความพอใจ

นั้น 

 ขั้นตอนท่ี  7 การจดัการกบัส่ิงท่ีเหลือใช ้ผูบ้ริโภคพบทางเลือกท่ีจะทิ้งผลิตภณัฑ์ หรือท า

ใหก้ลบัสภาพเดิมหรือท าการตลาดซ ้ าอีก (remarketing) ขายไปสู่ตลาดของใชแ้ลว้ 

 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 

 สุปัญญา  ไชยชาญ (2543, หนา้ 136-137)  กล่าววา่ กระบวนการเป็นกรรมวิธีหรือล าดบั

การกระท า ซ่ึงด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองจนส าเร็จลงระดบัหน่ึง ดงันั้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคจึงเป็นระดบัการกระท า ซ่ึงด าเนินต่อเน่ืองไปจนถึงการซ้ือหรือไม่ซ้ือนัน่เอง ดงัน้ี 

 1.  การยอมรับปัญหา (problem recognition) ผูบ้ริโภคตอ้งยอมรับวา่ความปรารถนาของ

ตนกบัความเป็นจริงมีขอ้แตกต่างกนั คือ การยอมรับปัญหาแลว้หาทางแกไ้ขปัญหาอนัเกิดจากแรง

ขบั (drive) ถา้ความปรารถนากบัความเป็นจริงแตกต่างกนัมาก ก็จะท าให้ผูบ้ริโภคหาทางแกปั้ญหา

โดยเร็ว แต่ถา้ความปรารถนาไม่แตกต่างไปกวา่ความเป็นจริง ผูบ้ริโภคก็จะขาดความกระตือรือร้น

ในการแกปั้ญหา 
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 2.  การเสาะแสวงหาสารสนเทศ (information search) คือ ส่วนประสมการตลาดท่ี

ผูบ้ริโภคแสวงหามาจาก 4 แหล่งดว้ยกนั คือ 

  2.1  แหล่งบุคคล (personal source)  เช่น สมาชิกในครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนบา้น 

เพื่อนร่วมงาน คนแปลกหนา้ เป็นตน้ 

  2.2  แหล่งการคา้ (commercial source) เช่น  การโฆษณา  การประชาสัมพนัธ์ พนกังาน

ขาย  ผูแ้ทนจ าหน่าย บรรจุภณัฑ ์รวมทั้งการตั้งแสดงสินคา้ (display) เป็นตน้ 

  2.3  แหล่งสาธารณะ (public source) เช่น ส่ือมวลชน หอ้งสมุด องคก์ารรัฐบาล เป็นตน้ 

  2.4  แหล่งประสบการณ์ (experience source) เป็นแหล่งท่ีผูบ้ริโภคเคยมีประสบการณ์ 

หรือเคยเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

 3.  การประเมินทางเลือก (alternatives evaluation) ผูบ้ริโภคจะก าหนดเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อ

วดัและเปรียบเทียบคุณค่าของส่วนประสมทางการตลาดท่ีจดัเก็บรวบรวมมา ถา้ส่วนประสมทาง

การตลาดใดไดค้ะแนนดีท่ีสุด ผูบ้ริโภคอาจจะตดัสินใจยอมรับเอาส่วนประสมทางการตลาดนั้น 

 4.  การตดัสินใจ (purchase decision) เป็นการเลือกเอาทางใดทางหน่ึงจากหลาย ๆ 

ทางเลือก โดยทัว่ ๆ ไปผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้แต่อาจมีปัจจยัอ่ืน

เขา้สอดแทรกจนท าให้เปล่ียนใจ ปัจจยัดงักล่าว คือ ทศันคติของบุคคลอ่ืนกบัเหตุผลเหนือความ

คาดหมาย 

 5.  พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (post purchase behavior) หลงัจากท่ีไดซ้ื้อผลิตภณัฑ์มาและได้

บริโภคแลว้ ผูบ้ริโภคจะเรียนรู้วา่ผลิตภณัฑ์นั้นสามารถแกปั้ญหาไดจ้ริงหรือไม่ ถา้แกปั้ญหาไดจ้ริง 

ผูบ้ริโภคก็จะเกิดความพอใจ ถา้แกปั้ญหาไดน้อ้ยหรือแกไ้ม่ได ้ผูบ้ริโภคก็จะเกิดความไม่พอใจ โดย

มีวธีิกระตุน้การตดัสินใจดงัน้ี 

  5.1  การสร้างความแตกต่าง (differentiation) คือ ความพยายามในการท าให้สินคา้ของ

ตนแตกต่างจากคู่แข่งไดช้ดัเจนท่ีสุด จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเร่งรัดการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

  5.2  การลดอตัราการเส่ียงในความรู้สึกของผูบ้ริโภค (reduced perceived risk) ในการ

ซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังผูบ้ริโภคมกัจะรู้สึกวา่มีความเส่ียงอยูเ่สมอ เส่ียงวา่จะเสียเงินเปล่า เส่ียงวา่จะไม่

คุม้ เส่ียงวา่คุณภาพไม่ดี ดงันั้นการท่ีจะเร่งรัดการตดัสินใจ คือ ตอ้งท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกวา่ความเส่ียง

ของเขาไม่สูงนกั โดยวธีิในการลดความเส่ียง ดงัน้ี 

   5.2.1  ช่ือเสียงของบริษทั  เม่ือยนืยนัวา่บริษทัมีช่ือเสียงดี ผูบ้ริโภคก็จะสบายใจข้ึน

ระดบัหน่ึงวา่ บริษทัท่ีมีช่ือเสียงดีคงไม่เอาของไม่มีคุณภาพมาขาย 
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   5.2.2  จ  านวนปีของบริษทั  บริษท่ีัตั้งมานานหลายปีแล้วย่อมมีประสบการณ์ใน

การผลิตสินคา้ ดงันั้น จะท าใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ 

   5.2.3  ภาพพจน์ของตราสินคา้  สินคา้ท่ีมีภาพพจน์ดี ผูบ้ริโภคก็สบายใจท่ีจะซ้ือ 

เพราะคิดวา่สินคา้ท่ีมีภาพพจน์ดีคงไม่ท าลายตวัเอง 

   5.2.4  ภาพพจน์ของพนกังานขาย เวลาท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้จากใคร เขาจะตอ้งดู

วา่ผูท่ี้มาขายกบัเรานั้นบุคลิกอยา่งไร แต่งตวัอยา่งไร พูดจาเป็นอยา่งไร ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเอา

ใจใส่พนกังานขายของตนท่ีจะตอ้งพบปะเจอะเจอกบัผูบ้ริโภคดว้ย 

   5.2.5  ภาพพจน์ของกลุ่มเป้าหมาย การท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้อะไรนั้น เขาก็ตอ้งดู

ด้วยว่าคนท่ีเป็นผูซ้ื้อสินค้านั้นมาก่อนเป็นใคร ถ้าเขามองเห็นว่าคนท่ีซ้ือสินค้านั้นมาก่อน เป็น

บุคคลท่ีมีวิจารณญาณท่ีดี เป็นคนท่ีรู้จกัคิด และเป็นคนท่ีมีภาพพจน์ท่ีดี เขาก็สบายใจท่ีจะซ้ือตาม

คนเหล่านั้น 

   5.2.6  จ  านวนของกลุ่มเป้าหมาย สินคา้ท่ีขายดีคนมกัจะเช่ือมัน่ว่าดีจริง จึงมีคน

นิยม แต่สินคา้ท่ีขายไม่ดีมีคนซ้ือนอ้ยผูบ้ริโภคก็จะไม่สบายใจ เพราะคิดวา่คงไม่ดีจึงไม่มีคนนิยม 

   5.2.7  สินคา้บางอยา่งนั้น ถา้เกิดคุณภาพไม่ดี หรือมีการเสียจะตอ้งใช้เงินจ านวน

มากในการซ่อม สินค้าเหล่าน้ีมักจะมีการรับประกันประกอบการขายเพื่อความสบายใจของ

ผูบ้ริโภค เพราะเห็นวา่ผูข้ายยนิดีจะรับประกนัซ่อมใหฟ้รี 

   5.2.8  การสร้างส่ิงล่อใจ หมายถึง การลด แลก แจก แถม ท่ีท าข้ึนเพื่อเป็นการ

ส่งเสริมการขาย เป็นการเร่งใหค้นตดัสินใจซ้ือเพราะเกรงวา่จะหมดเขตของการใหส่ิ้งล่อใจเหล่านั้น 

 ปัจจัยพืน้ฐานทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจ 

 ในชีวติประจ าวนั ผูบ้ริโภคตอ้งซ้ือสินคา้และการบริการเพื่อสนองตอบความตอ้งการจน

เป็นท่ีพอใจ ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงตอ้งพิจารณาหาทางเลือกให้ดีท่ีสุดก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ เพื่อให้ได้

ประโยชน์สูงสุด ราคาถูก คุณภาพดี และเป็นท่ีพอใจ   เน่ืองจากผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความพึงพอใจ

ไม่เหมือนกนั ดงันั้นการตดัสินใจซ้ือจึงแตกต่างกนัตามลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีจะซ้ือและดว้ยเหตุ

ผลต่าง ๆ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมีหลากหลาย  

 ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากความแตกต่างกนั

ของลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ท าให้การตดัสินใจซ้ือของแต่ละ

บุคคลมีความแตกต่างกนั  นกัการตลาดจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะมีผลต่อการตดัสินใจ
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ของผูบ้ริโภคอยา่งเหมาะสม โดยสามารถแบ่งปัจจยัท่ีจะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค

ออกเป็น 2 ประการ ไดแ้ก่ (ฉตัยาพร เสมอใจ และ มทันียา สมมิ ,2545, หนา้ 38-39)  

 1.  ปัจจยัภายใน เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากตวับุคคล ในดา้นความคิดและการแสดงออก ซ่ึงมี

พื้นฐานมาจากสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ โดยท่ีปัจจยัภายในประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

  1.1  ความจ าเป็น (needs) ความตอ้งการ (wants) ความปรารถนา (desires) โดยท่ีความ

ตอ้งการส่ิงใดส่ิงหน่ึงของบุคคลจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของความตอ้งการในการใชสิ้นคา้หรือบริการ 

  1.2  แรงจูงใจ (motive) เม่ือบุคคลเกิดปัญหาทางกายหรือในจิตใจข้ึนเขาก็จะเกิด

แรงจูงใจในการพยายามท่ีจะแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น 

  1.3  บุคลิกภาพ (personality) เป็นลกัษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลท่ีพฒันาข้ึนมาจาก

ความคิด ความเช่ือ อุปนิสัย และส่ิงจูงใจต่าง ๆ 

  1.4  ทศันคติ (attitude) เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง

ของบุคคล  โดยทัศนคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล เม่ือเราต้องการให้บุคคลใด

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม เราจะตอ้งพยายามท่ีจะเปล่ียนทศันคติของเขาก่อน 

  1.5  การรับรู้ (perception) เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการ

กระท าของบุคคลอ่ืน ก้าวแรกของการเขา้สู่ความคิดในการสร้างความต้องการแก่ผูบ้ริโภค คือ 

ตอ้งการใหเ้กิดการรับรู้ก่อน โดยการสร้างภาพพจน์ของสินคา้ใหมี้คุณค่าในสายตาของผูบ้ริโภค 

  1.6  การเรียนรู้ (leaning) เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดจากการรับรู้

และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงและคงอยูใ่นระยะท่ีค่อนขา้งยาวนาน 

 2.  ปัจจยัภายนอก  หมายถึง  ปัจจยัท่ีเกิดจากส่ิงแวดล้อมรอบตวัของบุคคล ซ่ึงจะมี

อิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  โดยปัจจยัภายนอกแบ่งออกเป็นองค์ประกอบท่ี

ส าคญั  6 ประการ ไดแ้ก่ 

  2.1  สภาพเศรษฐกิจ (economy)  เป็นส่ิงท่ีก าหนดอ านาจซ้ือ (purchasing power) ของ

ผูบ้ริโภค และถือเป็นปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคประการหน่ึง 

  2.2  ครอบครัว (family) การเล้ียงดูในสภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้บุคคลมี

ความแตกต่างกนั 

  2.3  สังคม (social) กลุ่มสังคมรอบ ๆ ตวัของบุคคลมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของ

บุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัของสังคม เพื่อการยอมรับเขา้เป็นส่วนหน่ึงของสังคม หรือท่ี
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เรียกว่า กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) ประกอบด้วยรูปแบบการด ารงชีวิต 

(lifestyles) ค่านิยมของสังคม (social values) และความเช่ือ (believes) 

  2.4  วฒันธรรม (culture) เป็นวิถีการด าเนินชีวิตท่ีสังคมเช่ือถือว่าเป็นส่ิงดีงามและ

ยอมรับมาปฏิบติั เพื่อให้สังคมด าเนินและมีพฒันาการไปไดด้ว้ยดี บุคคลในสังคมเดียวกนัจึงตอ้ง

ยดึถือและปฏิบติัตามวฒันธรรมเพื่อการอยูเ่ป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

  2.5  การติดต่อธุรกิจ (business contact) หมายถึง โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะไดพ้บเห็นสินคา้

หรือบริการนั้น ๆ สินคา้ตวัใดท่ีผูบ้ริโภคไดรู้้จกัและพบเห็นบ่อย ๆ ก็จะมีความไวว้างใจและมีความ

ยนิดีท่ีจะใชสิ้นคา้นั้น 

  2.6  สภาพแวดล้อม (environment) การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทัว่ไป เช่น 

ความปรวนแปรของสภาพอากาศ การขาดแคลนน ้าหรือเช้ือเพลิง เป็นตน้ ส่งผลให้การตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั 

 พติกรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือและใช้

บริการผลิตภณัฑ์  โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (stimulus) ท่ีท าให้เกิดความตอ้งการ เม่ือ

ส่ิงกระตุน้นั้นผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (buyer’s black box) ท่ีเปรียบเสมือนกล่องด าท่ี

ผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนไดค้วามรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่าง 

ๆ ของผูซ้ื้อ แล้วจะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อ (buyer’s response) หรือ การตดัสินใจของ ผูซ้ื้อ 

(buyer’s purchase decision) 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, หน้า 124) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค (consumer 

behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หาการซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใช้สอย

ผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา หรือหมายถึง การศึกษา

พฤติกรรม การตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้และการใชสิ้นคา้  

 วเิชียร  วงศณิ์ชชากุล (2543, หนา้ 56) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค (consumer behavior) 

หมายถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงจะเป็นการปฏิบติัของแต่ละบุคคลท่ีจะเก่ียวขอ้งกนัโดยตรงกบั

การซ้ือและการใชสิ้นคา้และบริการต่าง ๆ  

 อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2546, หน้า 5) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค (consumer behavior) 

หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ 

รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ เหล่านั้น 
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 สรุปไดว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการซ้ือ การใชส้อยสินคา้และบริการเพื่อสนองความตอ้งการ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคมี
ผลต่อกลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจ และมีผลท าใหธุ้รกิจประสบผลส าเร็จ ถา้กลยทุธ์ทางการตลาด
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้ 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 สุพล  เจนจิรโฆษิต (2551, บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง  กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจคา้ปลีก: 

ศึกษากรณีร้านเสาวนีย ์จงัหวดัมหาสารคาม  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของลูกคา้

เก่ียวกบัการใชก้ลยทุธ์การตลาดของร้านคา้ปลีก เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคา้เก่ียวกบัการ

ใช้กลยุทธ์การตลาดของร้านค้าปลีก จ าแนกตามคุณลักษณะพื้นฐานทางประชากรศาสตร์และ

พฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ และเพื่อสึกษาปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชก้ลยุทธ์

การตลาดของร้านค้าปลีก โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นลูกค้าของร้านเสาวนีย์ จังหวัด

มหาสารคาม ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดัมหาสารคาม และเคยซ้ือสินคา้ในช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมา ซ่ึงเป็น

ผูท่ี้สามารถตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง จน าวน 353 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า สถิติท่ีใชคื้อ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ F-test (ANOVA) 

 ผลการวิจยัพบวา่ ลูกคา้มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้กลยุทธ์การตลาดของร้านคา้ปลีก

ในดา้นต่าง ๆ โดยภาพรวมแลว้อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมากทุกดา้น 

โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันั้น ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่าย และดา้นราคา เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า อยู่ในระดบั

มากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ร้านเสาวนียค์วรมีส่วนลดกรณีลูกคา้ซ้ือในปริมาณ

มาก ควรจดัท าบตัรสมาชิก พนกังานขายมีความรู้ในเร่ืองสินคา้ท่ีจ  าหน่าย และพนกังานขายมีความ

เต็มใจในการให้บริการ และความช่วยเหลือแก่ลูกคา้ ดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 

โดยเรียงจากมากไปน้อย ดงัน้ี สินคา้ทางร้านเสาวนียมี์คุณภาพไดม้าตรฐาน มีปริมาณเพียงพอ มี

ความหลากหลายครบถว้นสมบูรณ์ และการจดัวางสินคา้มีความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือ ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี เวลาให้บริการ 

(10.00 – 22.00) มีความเหมาะสม ควรมีการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ ท าเลท่ีตั้ งท่ีสะดวก ความ
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สะดวกในเร่ืองของท่ีจอดรถ และมีการจดัร้านไดส้ะอาด ดา้นราคา พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 

โดยเรียงจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี การคิดเงินถูกตอ้ง ราคาสินคา้สูงกวา่ร้านอ่ืน และมีการรับประกนัคืน

สินคา้ท่ีรวดเร็ว 

 ลูกค้าท่ีมีพื้นฐานทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ขนาดของครอบครัว อาชีพ 

การศึกษา และรายไดแ้ตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชก้ลยุทธ์การตลาดของร้านคา้ปลีกใน

ทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั ส่วนลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือ ไดแ้ก่ เหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคา้ประเภทของ

สินคา้ท่ีซ้ือ และลกัษณะของการซ้ือสินคา้แตกต่างกนัจะมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ลูกคา้ท่ีมีการใชจ้  านวนเงินท่ีใชซ้ื้อสินคา้แตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั

การใชก้ลยทุธ์การตลาดของร้านคา้ปลีกในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั แต่ส าหรับลูกคา้ท่ีมีความถ่ีในการ

ซ้ือสินค้า แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้กลยุทธ์การตลาดของร้านค้าปลีกในด้าน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และโดยรวม จะมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั 

 ผ่องพรรณ  สุวรรณรัตน์ (2551, บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง การศึกษาส่วนประสมทาง

การตลาดของร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา มีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมของร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา เพื่อเป็น

แนวทางส าหรับผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกในการพิจารณาปรับปรุงเปล่ียนแปลงการบริการให้

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับผูท่ี้สนใจจะลงทุนใน

กิจการร้านคา้ปลีก ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการร้านคา้ปลีกในจงัหวดั

พะเยา จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ ห้างเจริญภณัฑ์ ดีพาร์ทเมน้สโตร์ ร้านมงคลชัย ร้านสบายซุปเปอร์           

มาร์เก็ต ร้านดอม ร้านพรภกัดี จ  านวน 400 ตวัอย่าง จากกลุ่มตวัอย่างในกรณีท่ีไม่ทราบจ านวน

ประชากรแน่นอน โดยใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ความแปรปรวน 

 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ

ร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา จ านวน 7 ด้าน พบว่า ความคิดเห็นในด้าน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา อยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด ส าหรับดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริม

การตลาด ดา้นการสร้าง และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการจดัการ อยู่ในระดบั

ส าคญัมาก และด้านบุคคลหรือพนักงาน อยู่ในระดับส าคญัน้อย ส าหรับผลการวิเคราะห์ความ
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แปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนัต่อปัจจยัด้านส่วน

ประสมดา้นต่าง ๆ จ านวน 7 ดา้น ของร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาล เมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา พบว่า 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อปัจจยั

ดา้นส่วนประสมตามอายุ พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด 

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการจดัการ มีระดบัความคิดเห็นไม่

แตกต่าง ส่วนดา้นราคา ดา้นบุคคลหรือพนกังานมีระดบัความคิดเห็นแตกต่าง  ส่วนระดบัการศึกษา 

พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมดารตลาด ดา้นบุคคลหรือ

พนกังาน ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการจดัการ มีระดบัความ

คิดเห็นแตกต่าง ส าหรับอาชีพพบวา่ ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นส่งเสริมการตลาด มีระดบั

ความคิดเห็นแตกต่าง และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคลหรือพนกังาน ดา้นการสร้างและ

น าเสนอลกัษณะทางกายภาพมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่าง และรายไดต่้อเดือนพบวา่ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน ดา้นการสร้างและ

น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการจดัการมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั   

 วรางคณา  กาบยุบล (2552, บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้จากร้านคา้ปลีกรายย่อยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกรายยอ่ยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และเพื่อ

เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกรายยอ่ยในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี จ  าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกรายย่อยใน 

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จ  านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (cluster sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .98 

สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบค่า t และค่า F การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple 

regression) 

 ผลการวจิยั พบวา่ 

 1.  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.5) มีอายุระหวา่ง 21 – 35 ปี 

(ร้อยละ 50.2) มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ร้อยละ 76.7) มีสถานภาพโสด 
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(ร้อยละ 72.0) มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา (ร้อยละ 55.7) และมีรายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาท (ร้อยละ 

51.0) 

 2.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกรายย่อยในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับ

ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นบุคคล ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย ดา้นเทคนิคและกระบวนการ และดา้นผลิตภณัฑ์ ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาด มี

ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย 

 3.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกรายย่อย ในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี มี 4 ปัจจยัท่ีส าคญัคือ ดา้นเทคนิคและกระบวนการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ดา้นบุคคล และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ สามารถร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก

ร้านคา้ปลีกรายยอ่ยไดร้้อยละ 55.3 (AdjR2 = .553) 

 4.  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ และอาชีพ แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกรายย่อย ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ด้านช่องทางการจดั

จ าหน่าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 สุปวีณ์  ห้องกระจก (2552, บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้ในร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี สระบุรี และ

สิงห์บุรี มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีกแบบ

สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี และ 2) เปรียบเทียบ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอ

เมือง จงัหวดัลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี จ  าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประเภทร้านคา้ท่ีใชบ้ริการ ประชากรมีจ านวนท่ีไม่แน่นอน จึงใช้

วิธีการเลือกตวัอยา่งโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็นแบบโควตา (quota sampling) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี 

จ  านวน 400 ตวัอย่าง กบัผูท่ี้มาซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอ

เมือง จงัหวดัลพบุรี จ  านวน 134 ตวัอย่าง สระบุรี จ  านวน 133 ตวัอย่าง และสิงห์บุรี จ  านวน 133 

ตวัอย่าง ไดห้น่วยตวัอย่างครบตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้เก็บขอ้มูล ช่วงวนัท่ี 1 – 15 สิงหาคม 

2552 เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.75 วิเคราะห์ขอ้มูล
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โดยโปรแกรมส าเร็จรูปหาค่าความถ่ี (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบค่า (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (one –way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายรู่โดยวิธีของฟิชเชอร์ 

(Fisher’s Least – Significant Difference: LSD) 

 ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ 

 1.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าปลีกแบบสะดวกซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรีภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย

เรียงล าดบัรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไปค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ 2) ดา้นการให้บริการ

ลูกคา้ 3) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4) ดา้นการออกแบบร้านคา้  5) ดา้นการตั้งราคา และ 6) ดา้น

ท าเลท่ีตั้ง ตามล าดบั 

 2.  การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าปลีกแบบ

สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี เม่ือจ าแนกตามเพศ 

และระดับการศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือจ าแนกตาม

สถานภาพสมรส และประเภทร้านคา้ท่ีใช้บริการ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เม่ือจ าแนกตามรายได ้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือจ าแนกตามอายุ และ

อาชีพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

 ธนชัชา  ปรีดีพจน์ (2553, บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก – ค้าส่ง ในต าบลริมกก อ า เภอเมือง จังหวัดเชียงราย  มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก – คา้

ส่ง ในต าบลริมกก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์

ขอ้มูลให้ครบตามจ านวนแบบสอบถามจ านวน 390 ชุด ไดแ้ก่ แจกแจงค่าความถ่ีและหาค่าร้อยละ 

หาค่าเฉล่ีย หาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ t-test และ F-test 

 ผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีช่วงอายุระหวา่ง 21 – 30 ปี มีการศึกษา

อยูใ่นระดบัปริญญาตรี ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองกลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา และ

กลุ่มอาชีพรับจา้ง มีสถานภาพสมรส และมีรายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาทต่อเดือน 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก – คา้ส่ง โดยรวม

อยูใ่นระดบัสูง โดยพบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ส่งผลต่อการซ้ือสินคา้สูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยั
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ดา้นการจดัจ าหน่าย และปัจจยัด้านราคา เป็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือ

สินคา้นอ้ยท่ีสุด 

 การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีผลต่อการ

เลือกซ้ือสินคา้พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภพา แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

 ในขณะท่ีด้านอายุ การศึกษา และสถานภาพแตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดในปัจจยัด้านราคา และปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย แตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ ส่วนปัจจยัด้านอ่ืน ๆ มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

 ธีรชยั  ชา้งปลิว (2553, บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีความส าคญั

ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ของประชากรในเขตต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) บรรยายลกัษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของ

ประชาชนในเขตต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 2) ทราบถึงปัจจยัส่วนประสม

การตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ ตามความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 3) ระบุขอ้เสนอแนะในดา้นปัจจยั

ส่วนประสมการตลาดของประชาชนในเขตต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีต่อ

ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ ในช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2553 จ านวนทั้งส้ิน 400 คน โดยก าหนดผูใ้หข้อ้มูลดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวกโดยใช้

แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนตามวตัถุประสงค์และเน้ือหาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด 

และไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ ผลการศึกษา

สรุปไดด้งัน้ี 

 ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลเกินคร่ึงเป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด โดยมีอายุเฉล่ีย 33 

ปี ผูใ้ห้ขอ้มูลเกินคร่ึงส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยุ่ท่ี 10,855 บาท และร้านคา้ปลีกขนาด

ใหญ่ท่ีใช้บริการบ่อยท่ีสุด คือ เทสโก้โลตสั สาขากาดค าเท่ียง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมี

ความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ใน 4 ประเด็น พบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลให้

ความส าคญัต่อการตดัสินใจ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ี อยู่ในระดบั
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มาก และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง  ผูใ้ห้ขอ้มูลไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะต่อ

การด าเนินการร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่โดยเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี ควรเพิ่มพนกังานท่ีช่องการช าระ

เงินให้มากข้ึน ควรติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ถูกต้องตรงกับตัวสินค้า และควรจัดหาสินค้า

โดยเฉพาะสินคา้จดัรายการลดราคามาใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

 ประกายดาว  จนัทร์ถาวร (2554, บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันากลยุทธ์ทาง

การตลาดของธุรกิจคา้ปลีกขนาดเล็ก ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. 

ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภคต่อร้านคา้ปลีกขนาดเล็กในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

นครราชสีมา  2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านคา้ปลีกขนาด

เล็กในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  3. เพื่อก าหนดกลยุทธ์การตลาดของร้านคา้ปลีกขนาด

เล็กในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกขนาด

เล็ก ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 400 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ 0.885 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ จ  านวน ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ค่าสถิติ t-test, F-test และใช ้

Scheffe ในการเปรียบเทียบรายคู่เม่ือเกิดความแตกต่างระหวา่งสองกลุ่ม 

 ผลการวจิยั 

 1.  พฤติกรรมการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภคต่อร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก พบว่า สินคา้ท่ี

นิยมเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคจากร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมในตูแ้ช่

เยน็ เช่น น ้าอดัลม นม เบียร์ เคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงั เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก 

เพราะใกลส้ถานท่ีท่ีตอ้งการจะซ้ือความถ่ีในการใช้บริการร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะใช้

บริการร้านคา้ปลีก สัปดาห์ละ 1 – 3 คร้ัง ช่วงเวลาท่ีใช้บริการร้านคา้ปลีกเป็นประจ าคือ 18.01 – 

24.00 น. ลกัษณะของท าเลท่ีตั้งท่ีท่านเลือกซ้ือใช้บริการร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก อยู่ในชุมชนหรือ

หมู่บา้น ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ประมาณ 51 – 100 บาท ขอ้ดีของร้านคา้ปลีก

ท่ีดึงดูดให้ใชบ้ริการ คือ ความสะดวกใกลบ้า้น/ท่ีท างาน ส่วนขอ้เสียของร้านคา้ปลีกท่ีท าให้ไม่ใช้

บริการ ส่วนใหญ่  คือ การไม่ติดป้ายราคา 

 2.  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านคา้ปลีกขนาดเล็กในเขต

อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด โดย

ภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนดา้น สถานท่ีจดัจ าหน่าย โดยภาพรวม มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
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 3.  เม่ือเปรียบเทียบปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านคา้ปลีก

ขนาดเล็ก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ การศึกษาไม่มีความ

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความเห็นใน

การเลือกใช้บริการร้านคา้ปลีกขนาดเล็กแตกต่างกนั คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดั

จ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความเห็นในการเลือกใช้

บริการร้านคา้ปลีกขนาดเล็กแตกต่างกนั คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  และผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีความเห็นในการเลือกใช้บริการ

ร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก แตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 

 4.  เม่ือเปรียบเทียบปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านคา้ปลีก

ขนาดเล็ก จ  าแนกตามพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก พบวา่ ส่วนใหญ่เหตุผล

ท่ีเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีความเห็นในการเลือกใช้

บริการแตกต่างกัน ส าหรับความถ่ีในการใช้บริการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก แตกต่างกันส าหรับ

ลกัษณะของท าเลท่ีตั้ง ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความเห็นในการเลือกใชบ้ริการแตกต่างกนั 

 5.  การก าหนดกลยุทธ์การตลาดของร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก พบว่า การก าหนดกลยุทธ์

การตลาดของร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก จากเร่ืองของปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

สถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีสามารถน ามาสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้กบั

ร้านคา้ปลีกขนาดเล็กเพื่อใชใ้นการแข่งขนัของธุรกิจคา้ปลีกขนาดเล็กได ้


