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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษาการบริหารความสมัพนัธ์กบัลูกค้าและทศันคติต่อส่วนประสมทาง

การตลาดที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากร้านคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอําเภอเมอืงจงัหวดั

สมุทรปราการ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิคา้ทีร่า้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิในอาํเภอเมอืงจงัหวดั

สมุทรปราการ จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

 จากผลการวจิยั พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนเท่ากบั 10,001- 20,000 บาท  

ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารความสมัพันธ์กบัลูกค้าโดยรวม และทศันคติที่มีต่อส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารโดยรวม อยู่ในระดบัมาก  

       การบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้โดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่าในทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรม

การซื้อสนิค้าในด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ และด้านระยะเวลาเฉลี่ยต่อครัง้ในการใช้บรกิารจากร้านค้าปลกีแบบ

ดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

       ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัตํ่าในทศิทางเดยีวกนักบัพฤติกรรม

การซือ้สนิคา้ในดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้ และดา้นระยะเวลาเฉลีย่ต่อครัง้ในการใชบ้รกิาร จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ

ของผูบ้รโิภคในอาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

คาํสาํคญั: ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ สว่นประสมทางการตลาด  รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ 
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Abstract 

 

 This research aimed to study customer relationship management and attitudes towards the service 

marketing mix relating to consumers’ purchasing behavior of products at Traditional Retail Store in Meaung, 

Samutprakarn Province. The sample size in this research was 400 consumers who bought products at 

Traditional Retail Store in Meaung, Samutprakarn Province. A questionnaire was the tool for data collection. 

 Research results were as follows: Most of the sample were female, aged between 31 and 40 years 

old, being single, holding Bachelor’s degree, working as private company employees, and earning an 

average monthly income between 10,001 and 20,000 Baht.      

 There were high opinions of the overall customer relationship management and overall attitude 

towards service marketing mix. 

 Overall customer relationship management had a low positive relation to consumers’ purchasing 

behavior of products in the category of average spending per visit and average time duration per visit (with a 

statistical significance of 0.01). 

  Overall service marketing mix had a low positive relation to consumers’ purchasing behavior of 

products in the category of average spending per visit and average time duration per visit (with statistical 

significance of 0.01). 

 

Keywords: Customer Relationship Management, Service Marketing Mix, Traditional Retail Store 

 

บทนํา   

 ในปจัจุบันโครงสร้างการดําเนินธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ มธีุรกจิทัง้ทางดา้นการคา้ การบรกิาร และอุตสาหกรรมการผลติใหม่ๆ เกดิขึน้ รวมทัง้การ

ประกอบอุตสาหกรรมขนาดเลก็ และอุตสาหกรรมในครวัเรอืน ต่างกม็บีทบาทสาํคญัต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ

โดยรวมของประเทศเพิม่ขึน้ ธุรกจิการขายปลกี เป็นธุรกจิหน่ึงในการขบัเคลื่อนกระบวนการ พฒันา เศรษฐกจิและ

สงัคมของประเทศโดยรวม  

 ธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดิมเป็นแหล่งเชื่อมโยงและกระจายสนิค้าขัน้สุดท้ายจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค โดย

ความสมัพนัธ์ระหว่างผูผ้ลติรา้นค้าปลกีและผู้บรโิภคเป็นความสมัพนัธ์ที่ลกึซึ้งในสงัคมไทยในอดตี ด้วยรูปแบบของ

ธุรกจิคา้ปลกีเป็นธุรกจิทีม่ลีกัษณะเป็นรา้นคา้ขนาดเลก็ขายสนิคา้ทีใ่ชเ้พื่อการอุปโภคบรโิภคทีจ่าํเป็นในการดําเนินชวีติ 

ซึ่งตัง้อยู่ในแหล่งชุมชนโดยใช้เงนิลงทุนในการทําธุรกจิไม่สูงมากนัก มกีารบรหิารงานกนัเองภายในครอบครวัไม่

ซบัซอ้นดว้ยการซือ้มาและขายสนิคา้ไป ไม่มกีารใชเ้ทคโนโลยแีละการบรหิารสมยัใหม่มากนกั 

 ปจัจุบนัการแข่งขนัของธุรกจิคา้ปลกีในประเทศไทยทวคีวามรุนแรงขึน้ ทัง้จากรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ เช่น 

หา้งสรรพสนิคา้ ซุปเปอรม์าเกต็ ซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์และรา้นคา้ปลกีสะดวกซือ้ โดยนับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 ธุรกจิคา้ส่ง - 

คา้ปลกีมมีูลค่า 535,500 ลา้นบาท มผีูป้ระกอบการทัว่ประเทศกว่า 400,000 ราย (สถติกิรมการคา้ภายใน กระทรวง

พาณิชย.์ 2543 – 2544: Online) ในปี 2553 ธุรกจิคา้สง่คา้ปลกีมมีลูค่าถงึ 1,300,000 ลา้นบาท มผีูป้ระกอบการคา้ปลกี

ดัง้เดมิ (โชวห์่วย) เหลอืเพยีง 150,000 ราย เน่ืองจากในปี 2547 มกีารขยายตวัของธุรกจิคา้ปลกี - คา้ส่งขา้มชาตริาย

ใหญ่ ไดแ้ก่ แมค็โคร หา้งเทสโก-้โลตสั หา้งบิก๊ซ ีและรา้นสะดวกซือ้ 7-11  
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 จากสาเหตุดงักล่าวทาํใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษาการบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้และทศันคตต่ิอส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการซื้อสนิคา้จากร้านคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผู้บรโิภคในอําเภอเมอืง

จงัหวดัสมุทรปราการ ซึง่จงัหวดัสมุทรปราการมปีระชากรเป็นอนัดบั ๒ ของภาคกลาง รองจากกรุงเทพมหานคร 

(ประกาศสาํนักทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จํานวนราษฎรทัว่ราชอาณาจกัร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและ

จงัหวดัต่าง ๆ ตามหลกัฐานการทะเบยีนราษฎร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557: Online) อกีทัง้เมื่อแยกตามอําเภอในจงัหวดั

สมุทรปราการ พบว่า อําเภอเมอืงสมุทรปราการมปีระชากรมากทีสุ่ด (ทีท่ําการปกครองจงัหวดัสมุทรปราการ. 2556) ทัง้น้ี 

ดว้ยเหตุทีเ่ป็นจงัหวดัรองรบัการขยายตวัจากกรุงเทพมหานคร และสนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิทัง้ในดา้นการผลติ

ภาคอุตสาหกรรม การคา้ การบรกิารและการกระจายตวัของประชากร ทาํใหจ้งัหวดัมปีระชากรที่ย้ายถิ่นจากที่อื่น มา

อาศยัอยู่ในพื้นที่เป็นจาํนวนมาก อกีทัง้ความสมัพนัธ์ระหว่างผูค้า้ปลกีและผูบ้รโิภคมกีารซือ้ขายกนัมานาน และเกดิ

การแข่งขนัไม่มากนัก จนกระทัง่มหีา้งสรรพสนิคา้ ดสิเคาต์สโตรเ์กดิขึน้ ส่งผลใหร้า้นค้าปลกีซึ่งแข่งขนักนัเองอยู่แล้ว 

เพิ่มคู่แข่งขนัที่สําคญัอย่าง ดิสเคาต์สโตร์ และร้านค้าปลีกค้าส่งสมยัใหม่เขา้มาอีก ดงันัน้ เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อ

ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมสามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ในการวางแผนการตลาด บริหารการจัดการ ปรับปรุง 

ความสามารถในการใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ยอดขาย หรอื สรา้งความอยู่รอดอย่างยัง่ยนื     

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั  

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมในอําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ จําแนกตามลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

 2. เพื่อศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกค้ากบัพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่ซื้อ

สนิคา้ทีร่า้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิในอาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตต่ิอสว่นประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค

ทีซ่ือ้สนิคา้ทีร่า้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิในอาํเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรปราการ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) 

   1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย  

    1.1.1 เพศ 

     1.1.1.1 ชาย 

     1.1.1.2 หญงิ 

    1.1.2 อายุ 

     1.1.2.1 ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 

     1.1.2.2 21-30 ปี 

     1.1.2.3 31-40 ปี 

     1.1.2.4 41-50 ปี 

     1.1.2.4 50 ปีขึน้ไป 

    1.1.3 สถานภาพ 

               1.1.3.1 โสด 

               1.1.3.2 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

               1.1.3.3 หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 
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            1.1.4 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

               1.1.4.1 ตํ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนตน้ 

               1.1.4.2 มธัยมศกึษาตอนตน้ 

               1.1.4.3 มธัยมศกึษาตอนปลาย 

               1.1.4.4 ปวช./ปวส./อนุปรญิญา/เทยีบเท่า 

               1.1.4.5 ปรญิญาตร ี   

               1.1.4.6 สงูกวา่ปรญิญาตร ี

    1.1.5 อาชพี 

     1.1.5.1 นกัเรยีน / นกัศกึษา 

     1.1.5.2 ขา้ราชการ / หน่วยงานรฐั 

     1.1.5.3 พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

     1.1.5.4 พนกังานบรษิทัเอกชน 

     1.1.5.5 อาชพีสว่นตวั / อาชพีอสิระ 

     1.1.5.6 ไม่ไดป้ระกอบอาชพี 

     1.1.5.7 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ…………. 

    1.1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน         

               1.1.6.1 ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 

               1.1.6.2 10,001 – 20,000 บาท 

               1.1.6.3 20,001 - 30,000 บาท 

               1.1.6.4 30,001 – 40,000 บาท 

     1.1.6.5 40,001 - 50,000 บาท 

     1.1.6.6 มากกว่า 50,000 บาท 

  1.2 การบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

    1.3 ทศันคตต่ิอสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 

    1.3.1 ดา้นผลติภณัฑ ์ 

            1.3.2 ดา้นราคา 

            1.3.3 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

            1.3.4 ดา้นองคป์ระกอบของรา้นคา้ 

            1.3.5 ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

            1.3.6 ดา้นบุคลากร 

            1.3.7 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ในการศกึษาครัง้น้ี ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกี

แบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอาํเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรปราการ   

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมของผู้บรโิภคในอําเภอเมือง

จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั   

 2.  การบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ

ของผูบ้รโิภคในอาํเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรปราการ   
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 3.  ทศันคตต่ิอส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกี

แบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอาํเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรปราการ   

 

ทบทวนวรรณกรรม  
 แนวคิดและทฤษฎีด้านลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร ์  

 ประชากรศาสตร ์หมายถงึ การวเิคราะหเ์ชงิสถติแิละการพรรณนาลกัษณะของกลุ่มประชากร ในดา้นการแจก

กระจาย สถติชิพี อายุ เพศ และสถานภาพในทางพลเมอืง ในขณะใดขณะหน่ึง หรอื ช่วงระยะเวลาหน่ึง (ราชบณัฑติ

สถาน. 2524: 109)   

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538:41) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 

เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ลกัษณะ ดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะ

ทีส่าํคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรและช่วยในการกาํหนด ตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคม

วฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและ ความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึ

และมปีระสทิธผิลต่อ การกาํหนดตลาดเป้าหมาย 

 1.  อายุ (Age) เน่ืองจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคที ่มอีายุแตกต่าง

กนั นกัการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรดา้นทางประชากรทีแ่ตกต่างกนั ของสว่นการตลาด นกัการตลาดได้

คน้ควา้ความตอ้งการของสว่นการตลาดสว่นเลก็ (Niche market) โดยมุ่งความสาํคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้ 

 2.  เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีส่าคญัเช่นกนั นักการตลาดต้องศกึษา ตวัแปรน้ีอย่าง

รอบคอบ เพราะในปจัจุบนัน้ีตวัแปรดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมการบรโิภค การเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจมี

สาเหตุจากการทีส่ตรทีาํงานมากขึน้  

 3.  ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) ในอดตีจนถงึปจัจุบนั ลกัษณะครอบครวัเป็น เป้าหมายทีส่าํคญัของการ

ใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามสาํคญัยิง่ขึน้ใน สว่นทีเ่กีย่วกบัหน่วยผูบ้รโิภค นักการตลาดจะ

สนใจจํานวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนที่ใช้ สนิค้าใดสนิค้าหน่ึงและยงัสนใจในการพจิารณาลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร ์และโครงสรา้งดา้นสื่อที ่เกีย่วขอ้งกบัผูต้ดัสนิใจในครวัเรอืน เพื่อช่วยในการพฒันากลยุทธก์ารตลาด 

ใหเ้หมาะสม  

           4.  รายได ้การศกึษา และอาชพี (Income Education and Occupation) เป็นตวัแปรสาํคญัในการกําหนดส่วน

ของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามรํ่ารวย แต่อย่างไรกต็ามครอบครวัทีม่รีายไดต้ํ่าจะเป็นตลาด

ทีม่ขีนาดใหญ่ ปญัหาสําคญัในการแบ่งส่วนการตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดยีวกค็อื รายได้จะเป็นตวัชี้การมี

หรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจถอืเกณฑร์ูปแบบการดํารงชวีติ 

รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรทีใ่ชบ้่อยมาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์

รายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์หรอือื่นๆ เพื่อใหก้ําหนดเป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ เช่น กลุ่มรายไดอ้าจจะ

เกีย่วขอ้งกบัเกณฑอ์ายุและอาชพี 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารลูกค้าสมัพนัธ ์ 

 ในการดําเนินการของการสรา้งความสมัพนัธ์ (พชัรนิทร์ ประภากรธติิ. 2550; อ้างองิจากPaul G. 

Patterson. n.d.) สามารถทาํไดเ้ป็น 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

           1.  การสรา้งความสมัพนัธ ์ซึง่จะเริม่ตัง้แต่การทีล่กูคา้เดนิเขา้มาใชบ้รกิาร โดยองคก์รจะต้องวางกลยุทธ์

ตัง้แต่แรกเริม่ ดว้ยแนวคดิทีว่่า CRM ทีแ่ตกต่างกนั สาํหรบัลกูคา้ทีแ่ตกต่างกนั และจากแนวคดิการแบ่งสว่นตลาด การ

กําหนดตลาดเป้าหมาย การวางตําแหน่งผลติภณัฑท์ําใหเ้ราเหน็ว่าลูกค้าเป้าหมายขององคก์รน่าจะถูกแบ่งออกเป็น

กลุ่มย่อยๆ ไดต้ามความชอบใน “คุณค่า”บางอย่างเพื่อใหอ้งคก์รสามารถออกแบบโปรแกรม CRM ทีนํ่าเสนอ “คุณค่า” 

ทีต่รงตามความชอบ หรอืความตอ้งการของลกูคา้เป้าหมายแต่ละกลุ่มได ้ 
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 2.  การรกัษาความสมัพนัธ์เก่ียวกบับริหารความสมัพนัธ์ลูกค้า หรอื CRM เป็นกลยุทธท์างการตลาดที่

มุ่งสรา้งกาํไร หลงัจากการแบ่งกลุ่มลกูคา้ตามรายไดแ้ละความสามารถในการสรา้งผลกําไรกบัการบรหิารความสมัพนัธ์

ลกูคา้ โดยเป็นการสรา้งความสมัพนัธเ์พื่อสรา้ง “ขมุรายไดจ้ากการขายลูกคา้เก่าๆ” ไม่ใช่รายไดท้ีเ่กดิจากการแสวงหา

ผลกาํไรจากลกูคา้ใหม่ๆ และแนวคดิการบรหิารความสมัพนัธล์กูคา้ ทีมุ่่งรกัษากลุ่มลกูคา้เก่าๆ น้ีเองทีเ่ป็น “กุญแจหลกั” 

ของการตลาดแบบCRM ทีส่ง่ผลใหแ้นวคดิในเรื่องการใหค้วามสาํคญักบักลุ่มลกูคา้ เริม่เปลีย่นจากการเน้นหนัก ในการ

แสวงหาลกูคา้ใหม่ๆ มาสู ่“กลยุทธก์ารรกัษาลกูคา้เก่า” (Customer Retention) (วทิยา ด่านธาํรงกลู. 2548: Online)  

 3.  การขยายความสมัพนัธ ์ความสมัพนัธท์ีม่คีุณภาพย่อมมผีลทําใหลู้กคา้เกดิความพอใจการใชบ้รกิาร

ซํ้า และนํามาสู่การใชบ้รกิารประเภทอื่นๆ อย่างหลากหลาย ซึง่ในทีสุ่ดจะนําความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างธุรกจิกบัลูกคา้

นัน่เอง จนทําใหเ้กดิการบอกต่อถงึประสบการณ์ทีป่ระทบัใจในขณะเดยีวกนัการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคา้กนํ็าสู่

บรกิารทีม่คีุณภาพต่อไป ในทางตรงกนัขา้ม แมว้่าธุรกจิจะสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ไดด้เีพยีงใด แต่เมื่อลูกคา้มาใช้

บรกิารกบัธุรกจิแลว้พบว่า การบรกิารมคีุณภาพทีไ่ม่ด ี ไม่ตรงกบัความคาดหวงั หรอืไม่ดเีท่าคู่แข่ง การสรา้งความ 

สมัพนัธท์ีด่กีอ็าจจะเป็นการลงทุนทีเ่สยีเปล่า  

  แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ    

 Schiffman and Kanuk (1994: 657) ใหค้วามหมายของทศันคตไิวว้่า ทศันคต ิ (Attitude) หมายถงึความ

โน้มเอยีงที่เรยีนรู้เพื่อให้มพีฤติกรรมที่สอดคล้องกบัลกัษณะที่พงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจที่มต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง หรอือาจ

หมายถงึการแสดงความรูส้กึภายในทีส่ะทอ้นว่าบุคคลมคีวามโน้มเอยีงพอใจหรอืไม่พอใจต่อบางสิง่เช่นตราสนิคา้บรกิาร

รา้นค้าปลกี เน่ืองจากเป็นผลของกระบวนการทางจติวทิยาทศันคติไม่สามารถสงัเกตเหน็ไดโ้ดยตรงแต่ต้องแสดงว่า

บุคคลกล่าวถงึอะไรหรอืทาํอะไร 

 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (7P s)  

 ธนวรรณ แสงสวุรรณ และคณะ (2547) อธบิายว่ากลยุทธก์ารตลาดสาํหรบัธุรกจิบรกิาร (Marketing Mix 7P 

s) ที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกของผู้บรโิภค ประกอบดว้ยปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ปจัจยัด้านราคา (Price) 

ปจัจยัด้านการจดัจําหน่าย (Place) ปจัจยัด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปจัจยัด้านกระบวนการให้บริการ 

(Process) ปจัจยัด้านบุคลากรผู้ให้บรกิาร (People) ปจัจยัด้านการสร้างและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

(Physical and Presentation) โดยส่วน ประกอบทุกตวัมคีวามเกีย่วพนักนั และเท่าเทยีมกนั ขึน้อยู่กบัผูบ้รหิารจะวาง

กลยุทธโ์ดยเน้นน้ําหนกัทีป่จัจยัใดมากกว่าเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย  

 

วิธีดาํเนินการวิจยั  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมในอําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ ซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ื้อสนิค้าที่รา้นค้าปลกีแบบ

ดัง้เดมิในอําเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรปราการ ซึ่งไม่ทราบขนาดจํานวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชว้ธิกีารหาค่าประชากร 

โดยใชส้ตูรของ กลัยา วาณิชยบ์ญัชา (2550:28) ไดข้นาดตวัอย่าง 385 คน และไดเ้พิม่จํานวนตวัอย่างอกี 15 ตวัอย่าง 

รวมจํานวน 400 คน เพื่อเป็นตัวแทนของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมในอําเภอเมืองจังหวัด

สมุทรปราการ โดยมขี ัน้ตอนการสุม่ตวัอย่างดงัน้ี 

 ขัน้ตอนท่ี 1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทําการเลอืก 4 ตําบลจาก

ทัง้หมด 8 ตําบลในอําเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยเลอืกตําบลที่มีประชากรสูงสุด 4 อนัดบั (สํานักงาน

สาธารณสขุจงัหวดัสมุทรปราการ. 2556: Online) โดยเจาะจงเลอืกตลาดในแต่ละตําบลในอําเภอเมอืง เน่ืองจากเป็นสถาน

ที่ตัง้ของร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมจํานวนมาก โดยเลือกตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด (กรมการค้าภายในจังหวัด

สมุทรปราการ. 2550: Online) ดงัน้ี ตลาดพรเพญ็ ขนาด 4,500 ตร.เมตร (เทศบาลตําบลบางปู) ตลาดวบิูลยศ์ร ีขนาด 
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3,000 ตร.เมตร (อาํเภอเมอืงสมุทรปราการ) ตลาดศรเีทพาขนาด 1,000 ตร.เมตร (เทศบาลตําบลบางเมอืง) ตลาดเอีย่ม

เจรญิ ขนาด 2,750 ตร.เมตร (เทศบาลตําบลด่านสาํโรง)  

 ขัน้ตอนท่ี 2 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการกําหนดกลุ่มตวัอย่างในแต่ละตําบล

ในอาํเภอเมอืงละ 100 คน   

 ขัน้ตอนท่ี 3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยการทําการแจกแบบสอบถาม

ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิคา้ทีร่า้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิในอาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ  

  

ผลการวิจยั  

 ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

  ตอนท่ี 1.1 ปัจจยัด้านลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 261 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.25 มอีายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 190 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.50 มสีถานภาพโสด จํานวน 287 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.75 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจํานวน 

209 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 52.25  มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จาํนวน 179 คน คดิเป็นรอ้ยละ  44.75 รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 114 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.50  

  ตอนท่ี 1.2 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัการบริหารความสมัพนัธก์บัลูกค้า  

  ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัลูกค้าโดยรวม มรีะดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.67 ด้านการรกัษา

ความสมัพนัธ์กบัลูกค้า ผู้บรโิภคมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัดา้นการรกัษาความสมัพนัธก์บัลูกค้าโดยรวม มรีะดบั

ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.65 ด้านการขยายความสมัพนัธ์กบัลูกค้า ผูบ้รโิภคมรีะดบัความ

คดิเหน็เกี่ยวกบัด้านการขยายความสมัพนัธ์กบัลูกค้าโดยรวม มรีะดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย  

เท่ากบั 3.55 

  ตอนท่ี 1.3  การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

  ด้านผลิตภณัฑ์ ผูบ้รโิภคมทีศันคติต่อดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.74 ด้านราคา ผูบ้รโิภคมทีศันคตต่ิอดา้นราคาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.56 ด้านทาํเลท่ีตัง้ 

ผู้บรโิภคมีทศันคติต่อด้านสถานที่โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.56 ด้านส่งเสริมการตลาด 

ผูบ้รโิภคมทีศันคตต่ิอดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.33 ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ  ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อด้านลกัษณะทางกายภาพโดยรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ใน

ระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.53ด้านกระบวนการให้บริการ ผูบ้รโิภคมทีศันคตต่ิอดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.87 ด้านบุคคล หรือพนักงานองคก์ร ผู้บรโิภคมทีศันคติต่อด้าน

บุคคล หรอืพนกังาน องคก์รโดยรวม อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78    

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลพฤติกรรมการซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมของผู้บริโภคใน

อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิในอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้น

ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้ พบว่า มคี่าสงูสดุคอื 2,000 บาท ต่อครัง้ มคีวามถี่เฉลีย่ต่อเดอืนในการซือ้สนิคา้

สงูสดุคอื 30 ครัง้ต่อเดอืน โดยใชร้ะยะเวลาเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้สนิคา้สงูสดุคอื 120 นาทต่ีอครัง้ โดยบุคคลทีม่อีทิธพิล

ในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้มากทีส่ดุ คอื ตวัเอง จาํนวน 345 คน คดิเป็นรอ้ยละ 86.25 ช่วงเวลาในการซือ้สนิคา้ทีผู่บ้รโิภค

นิยมมากที่สุดคือ ช่วงเวลา 18.01-20.00 น. จํานวน 151 คน คดิเป็นร้อยละ 37.75 โดยผู้บริโภคนิยมมากที่สุด           
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ดว้ยวธิทีางเทา้ (เดนิ) จาํนวน 249 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.25 โดยมสีาเหตุทีส่าํคญัสดุทีใ่ชบ้รกิาร คอื  ใกลบ้า้น/ทีท่าํงาน 

จาํนวน 295 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.75 มวีตัถุประสงคท์ีส่าํคญัสุด คอื ซือ้สนิคา้  จํานวน 365 คน คดิเป็นรอ้ยละ 91.25 

ประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ คอื เครื่องดื่ม   จาํนวน 163 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.75  

  

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าจากรา้นค้าปลีกแบบดัง้เดิมของผู้บริโภค

ในอาํเภอเมืองจงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั  

 1. เพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมของผู้บริโภคในอําเภอเมือง 

จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการมาใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอําเภอเมอืงจงัหวดั

สมุทรปราการ ในด้านความถี่เฉลี่ยต่อเดอืน และด้านระยะเวลาเฉลี่ยต่อครัง้ในการมาใช้บรกิารแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 2. สถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอําเภอเมอืง 

จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการมาใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 ส่วนผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอําเภอ

เมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นความถีเ่ฉลีย่ต่อเดอืน และ ดา้นระยะเวลาเฉลีย่ต่อครัง้ในการมาใชบ้รกิารไม่แตกต่าง

กนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05  
 3. อายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมของผู้บริโภคในอําเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ ดา้นความถีเ่ฉลีย่ต่อเดอืน และระยะเวลาเฉลีย่ต่อครัง้ ในการมา
ใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 4. ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอําเภอ

เมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการมาใชบ้รกิารไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทาง

สถิติ 0.05 ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิของผู้บรโิภคใน

อําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นความถี่เฉลีย่ต่อเดอืนในการมาใช้บรกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 ส่วนผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของ

ผูบ้รโิภคในอาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นระยะเวลาเฉลีย่ต่อครัง้ ในการมาใชบ้รกิารไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05  

  5. อาชพีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมของผู้บริโภคในอําเภอเมือง 

จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการมาใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอาํเภอเมอืง จงัหวดั

สมุทรปราการ ในดา้นความถีเ่ฉลีย่ต่อเดอืนในการมาใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ส่วน

ผู้บรโิภคที่มอีาชพีต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิของผู้บริโภคในอําเภอเมอืง จงัหวดั

สมุทรปราการ ในดา้นระยะเวลาเฉลีย่ต่อครัง้ ในการมาใชบ้รกิารไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05  

  6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิของผู้บรโิภคใน
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการมาใชบ้รกิารไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญั
ทางสถิติ 0.05 ผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิของ
ผู้บริโภคในอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ ในด้านความถี่เฉลี่ยต่อเดอืนในการมาใช้บริการแตกต่างกนั อย่างมี
นัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ส่วนผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ
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ของผู้บรโิภคในอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ ในด้านระยะเวลาเฉลีย่ต่อครัง้ ในการมาใชบ้รกิารไม่แตกต่างกนัที่
ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05  

 
  สมมติฐานข้อท่ี 2 การบริหารความสัมพนัธ์กับลูกค้าท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือ

สินค้าจากรา้นค้าปลีกแบบดัง้เดิมของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ   
 1. การบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ดา้นการสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ  ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่
ต่อครัง้และดา้นระยะเวลาเฉลีย่ต่อครัง้ในการใชบ้รกิาร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัใน
ระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั การบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ดา้นการสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ ในดา้น
ความถี่เฉลี่ยต่อเดือนในการใช้บรกิารไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิของ
ผูบ้รโิภคในอาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

            2. การบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ดา้นการรกัษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ  ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่

ต่อครัง้และดา้นระยะเวลาเฉลีย่ต่อครัง้ในการใชบ้รกิาร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัใน

ระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั การบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ดา้นการรกัษาความสมัพนัธก์บัลูกคา้ในดา้น

ความถี่เฉลี่ยต่อเดือนในการใช้บรกิารไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิของ

ผูบ้รโิภคในอาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

             3. การบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ดา้นการขยายความสมัพนัธก์บัลูกคา้  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ  ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่

ต่อครัง้และดา้นระยะเวลาเฉลีย่ต่อครัง้ในการใชบ้รกิาร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัใน

ระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั การบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ดา้นการขยายความสมัพนัธก์บัลูกคา้ในดา้น

ความถี่เฉลี่ยต่อเดือนในการใช้บรกิารไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิของ

ผูบ้รโิภคในอาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 

  สมมติฐานข้อท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินค้า

จากรา้นค้าปลีกแบบดัง้เดิมของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ  

 1. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าจากรา้นค้า

ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ ดา้นความถี่เฉลีย่

ต่อเดอืน และด้านระยะเวลาเฉลี่ยต่อครัง้ในการใช้บรกิาร อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 2. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิคา้จากรา้นค้าปลกี

แบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการใชบ้รกิาร อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ส่วนประสมทาง

การตลาดบริการด้านราคาไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิของผู้บรโิภคใน

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นความถีเ่ฉลีย่ต่อเดอืนในการใชบ้รกิาร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของ

ผูบ้รโิภคในอาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นระยะเวลาเฉลีย่ต่อครัง้ในการใชบ้รกิาร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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 3. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นทําเลที่ตัง้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้จากร้านค้า

ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้และดา้นระยะเวลา

เฉลี่ยต่อครัง้ในการใช้บริการ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี

ความสมัพันธ์กันในระดับตํ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านทําเลที่ตัง้ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ 

ในดา้นความถีเ่ฉลีย่ต่อเดอืนในการใชบ้รกิาร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 4. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิค้า

จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอําเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรปราการในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้และดา้น

ระยะเวลาเฉลี่ยต่อครัง้ในการใชบ้รกิาร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมี

ความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ ในดา้นความถีเ่ฉลีย่ต่อเดอืนในการใชบ้รกิาร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 5. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้สนิค้า

จากร้านคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผู้บรโิภคในอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ด้าน

ความถี่เฉลี่ยต่อเดอืน และด้านระยะเวลาเฉลี่ยต่อครัง้ในการใช้บริการ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

  6. สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้

จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้และดา้น

ความถีเ่ฉลีย่ต่อเดอืนในการใชบ้รกิาร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมี

ความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ 

ในดา้นระยะเวลาเฉลีย่ต่อครัง้ในการใชบ้รกิาร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 7. สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบุคลากรหรอืพนกังานขององคก์ร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้สนิคา้จากร้านคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อ

ครัง้และดา้นระยะเวลาเฉลีย่ต่อครัง้ในการใชบ้รกิาร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัใน

ระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านบุคลากรหรอืพนักงานขององค์กร ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ 

ในดา้นความถีเ่ฉลีย่ต่อเดอืนในการใชบ้รกิาร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 

สรปุผลและอภิปรายผล  

 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้

ปลกีแบบดัง้เดมิในอาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั 

 1.  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิในอําเภอเมอืง จงัหวดั

สมุทรปราการ ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ และดา้นระยะเวลาโดยเฉลีย่ต่อครัง้ ในการมาใชบ้รกิารแตกต่างกนั 

โดยเพศหญิงมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าในด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ และด้านระยะเวลาโดยเฉลี่ยต่อครัง้ มากกว่า

ผูบ้รโิภคเพศชาย เน่ืองจาก ผูห้ญงิชอบใชเ้วลาในการเดนิดูสนิคา้ต่างๆ และใชเ้วลาในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้แต่ละครัง้

ค่อนข้างนาน และหากมสีนิค้าที่น่าสนใจ จะทําเกิดการถูกชกัจูงให้ซื้อสนิค้านัน้ได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ           
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ปรมะ สตะเวทนิ (2546: 114) กล่าวไวว้่า มกีารวจิยัหลายอนัยงัพบว่าผูห้ญงิถูกชกัจูงไดง้่ายกว่าผูช้าย เช่นการวจิยัที่

ทดลองทาํกบันกัศกึษามหาวทิยาลยัวอชงิตนั โดยใหน้กัศกึษาหญงิและชายฟงัปาฐกถาทีค่ดัคา้น การเขา้มาแทรกแซง

ในเรื่องสาธารณสขุและการศกึษาของรฐับาลกลาง ผลการทดสอบปรากฏว่านักศกึษาหญงิเปลีย่นทศันคตขิองตน และ

ถูกชกัจูงมากกว่านักศกึษาชาย (Thomas M, Scheidel. 1963) ส่วนผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้

สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิในอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ ในด้านความถี่เฉลีย่ต่อเดอืนในการใช้บรกิาร

แตกต่างกนั โดยเพศชายมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในดา้นความถี่เฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่าผูบ้รโิภคเพศหญงิ เน่ืองจาก

ผูช้ายส่วนใหญ่เป็นเพศที่ชอบความสะดวก ไม่ชอบเดนิทางไกล สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชนี วชิยาภยั (2540) 

กล่าวไว้ว่าผู้หญิงและผู้ชายจะมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกนั  เน่ืองจากผู้ชายและผู้หญิงจะแตกต่างกนัดา้น

ความคดิ ค่านิยม ทศันคต ิความตอ้งการ พฤตกิรรม  

 2. ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคใน

อําเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการมาใช้บรกิารแตกต่างกนั โดยผู้บรโิภคที่มี

สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนัมกีารจบัจ่ายใชส้อยกนัทัง้ครอบครวั จงึทําใหค้่าใชจ้่ายในการซือ้ของในแต่ละครัง้มากกว่า

ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพโสด/หย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่ที่มคี่าใช้จ่ายสําหรบัตนเองเพยีงอย่างเดยีว ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจิยัของ นัฐ ตกิูณฑ์ (2556) พบว่า ด้านสถานภาพมผีลต่อพฤติกรรมผูบ้รโิภคในการใช้บรกิารร้านคา้ปลกีแบบ

ดัง้เดมิในเขตกรุงเทพมหานคร  

 3. ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอําเภอ

เมอืงจงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ ดา้นความถี่เฉลี่ยต่อเดอืน และด้านระยะเวลาเฉลี่ยต่อ

ครัง้ในการมาใช้บรกิารแตกต่างกนั จากผลวจิยั พบว่า ช่วงอายุ 31-40 ปี มคี่าใช้จ่าย  โดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการมาใช้

บรกิารมากที่สุด เน่ืองจากผู้บรโิภคกลุ่มน้ีมตีําแหน่งหน้าที่การงานมัน่คง   มรีายไดแ้น่นอน รวมทัง้ไม่มเีวลาและไม่

สะดวกในการเขา้ซื้อสนิค้าบ่อยๆ ส่งผลใหก้ารซือ้สนิคา้ในแต่ละครัง้จะซือ้สนิคา้ในปรมิาณมาก  ช่วงอายุตํ่ากว่าหรอื

เท่ากบั 20 ปี มคีวามถี่โดยเฉลี่ยที่มาใช้บรกิารต่อเดอืนมากที่สุด ทัง้น้ีเน่ืองจากผู้บรโิภคกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่ยงัไม่มี

ภาระหน้าทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบมากนกั จงึทาํใหม้เีวลาในการใชบ้รกิารไดบ้่อยครัง้กว่าช่วงกลุ่มอายุอื่นๆ ส่วนช่วงอายุ 21-

30 ปี มรีะยะเวลาเฉลีย่ต่อครัง้ทีม่าใชบ้รกิารนานทีสุ่ด เน่ืองจากเป็นวยัเพิง่เริม่ทํางานได้ไม่นาน จงึพอมเีวลาว่างหลงั

เลกิงานไปเขา้ใชบ้รกิารซือ้สนิคา้ไดน้าน อกีทัง้วยัน้ีเริม่มรีายไดเ้ป็นของตนเอง จงึชอบใชเ้วลาในการเดนิดูสนิคา้ต่างๆ 

ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ไกรฤกษ์ อุปละ (2553) พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าที่

รา้นแฟมลิี่มารท์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งทฤษฎขีอง ปรมะ สตะเวทนิ (2546: 113)  กล่าวไวว้่า 

อายุเป็นปจัจยัหน่ึงทีท่าํใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและพฤตกิรรม 

 4. ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคใน

อาํเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ต่อเดอืนในการมาใชบ้รกิารแตกต่างกนั โดยกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่ี

ระดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลายมกีารซื้อสนิคา้จากรา้นค้าปลกีแบบดัง้เดมิของผู้บรโิภคในอําเภอเมอืงจงัหวดั

สมุทรปราการมากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีมรีายไดไ้ม่สงูมาก มคีวามรบัผดิชอบน้อย จงึมเีวลาว่างมากกว่า ทําให้

มีเวลามาใช้บริการบ่อยกว่ากลุ่มการศึกษาอื่น สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2546: 116) กล่าวว่า 

การศกึษาเป็นลกัษณะสาํคญัอกีประการหน่ึงทีม่อีทิธพิลต่อผูร้บัสาร ดงันัน้คนทีไ่ดร้บัการศกึษาในระดบัทีต่่างกนั จงึมี

ความรูส้กึนึกคดิ อุดมการณ์ และความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัไปอกีดว้ย 

 5. ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้เดมิของผู้บริโภคใน

อาํเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้และดา้นความถี่โดยเฉลีย่ต่อเดอืนในการใชบ้รกิาร

แตกต่างกนั โดยกลุ่มผู้บรโิภคที่มอีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ มกีารซื้อสนิค้าในด้านค่าใช้จ่ายมากที่สุด 

เน่ืองจากกลุ่มดงักล่าวมรีายไดแ้ละความมัน่คงทางการเงนิสงู ส่วนผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนักเรยีน/นักศกึษา/ไม่ไดป้ระกอบ

อาชพี/อื่นๆ เช่น นักกายภาพบําบดัและแม่บา้น มคีวามถี่เฉลีย่ต่อเดอืนทีม่าใชบ้รกิารมากทีสุ่ด เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มน้ี
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เป็นกลุ่มวยัรุ่น ชอบพบปะเพื่อนฝงูหา หรอืมเีวลาว่างค่อนขา้งมาก จงึมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ ในดา้นความถี่เฉลีย่ต่อ

เดอืนที่มาใช้บรกิารมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วราภรณ์ สงวนศกัดิ ์(2553) พบว่า ระดบัการศกึษาและ

อาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในตลาดสดและซุปเปอรม์ารเ์กต็แตกต่างกนั 

 6. ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากร้านคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของ

ผูบ้รโิภคในอาํเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ต่อเดอืนในการมาใชบ้รกิารแตกต่างกนั โดยกลุ่ม

ผู้บริโภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท มีความถี่เฉลี่ยต่อเดือนที่มาใช้บริการมากที่สุด 

เน่ืองจากผู้บริโภคกลุ่มน้ีมรีายได้ไม่มาก จึงไม่สามารถซื้อสนิค้าได้ในปรมิาณมาก สอดคล้องกบัแนวคดิของ ปรมะ         

สตะเวทนิ (2546: 116) กล่าวว่า รายไดข้องคนย่อมเป็นเครื่องกําหนดความต้องการของคนตลอดจนกําหนดความคดิ

ของคนเกีย่วกบัสิง่ต่างๆ และพฤตกิรรมต่างๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกศรา จนัทรจ์รสัสุข (2555) พบว่า รายได้

ต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซื้อสนิค้าและการใช้บริการในห้างเทสโก้โลตัสของผู้บริโภคในกรุงเทพฯ    

แตกต่างกนั 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 การบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้

ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอาํเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรปราการ  

 1. การบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้ดา้นการสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอําเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรปราการ  ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ 

และด้านระยะเวลาเฉลี่ยต่อครัง้ในการใชบ้รกิาร เน่ืองจากร้านคา้ปลกีแบบดัง้เดมิเป็นร้านที่ตัง้มานาน และมสีนิค้าที่

หลากหลาย ราคาไม่แพง และที่ตัง้ของร้านมกัอยู่ใกล้ที่พักอาศยัของผู้บริโภค ซึ่งหากมีการพัฒนาด้านการสร้าง

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ใหด้ียิ่งขึ้น จะทาํให้ลูกค้าเกิดความประทบัใจ ซึ่งทาํให้ผู้บริโภคมีการใช้บริการประเภทอื่นๆ 

อย่างหลากหลายเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ กุณฑลี รื่นรมย์ (2547) กล่าวว่า การบริหารความสมัพนัธ์

ของลูกคา้ เป็นการสานสมัพนัธก์บัลูกคา้อย่างต่อเน่ืองดว้ยการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัตวัลูกคา้ ความต้องการ และพฤตกิรรม

ของลกูคา้ในทุกดา้น 

 2. การบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้ดา้นการรกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอาํเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ และ

ดา้นระยะเวลาเฉลีย่ต่อครัง้ในการใชบ้รกิาร โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ดงันัน้หาก

มกีารมุ่งเน้นรกัษากลุ่มลูกคา้เก่าๆ โดยใหค้วามสาํคญักบักลุ่มลูกคา้ ทําใหลู้กคา้เกดิความพอใจและมกีารใชบ้รกิารซํ้า 

ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ กุณฑล ีรื่นรมย ์(2547) กล่าวว่า การบรหิารความสมัพนัธข์องลูกคา้ เป็นการสานสมัพนัธ์

กบัลกูคา้อย่างต่อเน่ืองดว้ยการเรยีนรูเ้กีย่วกบัตวัลกูคา้ ความตอ้งการ และพฤตกิรรมของลกูคา้ในทุกดา้น  

 3. การบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้ดา้นการขยายความสมัพนัธก์บัลกูคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอาํเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรปราการ  ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ และ

ด้านระยะเวลาเฉลี่ยต่อครัง้ในการใช้บริการ โดยมีความสมัพันธ์กนัในระดับตํ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดย

ความสมัพันธ์ที่มีคุณภาพย่อมมีผลทําให้ลูกค้าเกิดความพอใจและมีการใช้บริการซํ้า ซึ่งนํามาสู่การบอกต่อถึง

ประสบการณ์ทีป่ระทบัใจ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ กุณฑล ีรื่นรมย ์(2547) กล่าวว่า การบรหิารความสมัพนัธข์อง

ลกูคา้ เป็นการสานสมัพนัธก์บัลกูคา้อย่างต่อเน่ือง  

 สมมติฐานท่ี 3 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกี

แบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอาํเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรปราการ 

 ด้านผลิตภณัฑ ์สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้

จากร้านค้าปลกีแบบดัง้เดิมของผู้บรโิภคในอําเภอเมืองจงัหวดัสมุทรปราการในด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ ด้าน

ความถี่เฉลี่ยต่อเดอืน และด้านระยะเวลาเฉลี่ยต่อครัง้ในการใช้บรกิาร โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่าและเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั ทัง้น้ีเน่ืองจากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิเป็นรา้นทีม่สีนิคา้ทีห่ลากหลาย รองรบัและเตมิเตม็ความต้องการ
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ของลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มอย่างครบถ้วน ซึ่งหากมกีารพฒันาด้านผลิตภณัฑ์ให้ดยีิ่งขึ้น ผู้บรโิภคจะมีการใช้บรกิาร

เพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัพล เสตกรณุกลู (2554)  พบว่า ผลิตภัณฑ์มีความสมัพนัธ์กบัการซื้อสนิค้า

ในร้านค้าปลีก สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2546) ไดก้ล่าวว่า ผลติภณัฑ ์ต้องมคีุณค่า (Value) ใน

สายตาของลูกค้า ผู้ซื้อจะเกดิการตดัสนิใจซื้อกต่็อเมื่อมกีารยอมรบัในสนิค้านัน้ และส่งผลต่อความคดิเหน็ที่มต่ีอร้านค้า

ปลกีรายย่อยในระดบัด ี 

 ด้านราคา สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้

ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอําเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรปราการในดา้นระยะเวลาเฉลีย่ต่อครัง้และดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อ

ครัง้ในการใชบ้รกิาร โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากราคาของสนิคา้เป็นสิง่ที่

ผูบ้รโิภคมกัจะคาํนึงถงึ และมกีารเปรยีบเทยีบกนัก่อนจะเลอืกซือ้สนิคา้จากแหล่งใดๆ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัพล 

เสตกรณุกลู (2554) พบว่า ราคามคีวามสมัพนัธก์บัการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลกี 

 ด้านทาํเลท่ีตัง้ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นทําเลทีต่ัง้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จาก

รา้นค้าปลกีแบบดัง้เดมิของผู้บรโิภคในอําเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรปราการในดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ และ ด้าน

ระยะเวลาเฉลี่ยต่อครัง้ในการใช้บรกิาร โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดียวกนั เน่ืองจาก

รา้นคา้ปลกีสว่นใหญ่มกัตัง้อยู่ใกลบ้า้นเรอืนของผูบ้รโิภค ทําใหส้ะดวกในการเดนิทาง และส่งผลใหผู้บ้รโิภคไม่ต้องเร่ง

รีบในการใช้เวลาเฉลี่ยต่อครัง้เพื่อเลือกซื้อสินค้า เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเดินทางเพื่อกลบัที่พัก และทําให้มี

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อสนิค้าต่อครัง้มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐพล เสตกรณุกูล (2554) พบว่า การจดั

จาํหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลกี 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอําเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นค่าใชจ้่าย

โดยเฉลี่ยต่อครัง้ และ ดา้นระยะเวลาเฉลี่ยต่อครัง้ในการใช้บริการ โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่าและเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากการส่งเสรมิการตลาดเป็นสิง่ทีท่ําให้ผูบ้รโิภคเกดิการรบัรู้ และโน้มน้าวให้ผูบ้รโิภคเกดิความ

ตอ้งการในตวัสนิคา้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ ณัฐพล เสตกรณุกูล (2554) พบว่า การสง่เสรมิการขายมคีวามสมัพนัธ์

กบัการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ 

 ด้านลกัษณะทางกายภาพ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอําเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นค่าใชจ้่าย

โดยเฉลีย่ต่อครัง้ ดา้นความถี่เฉลีย่ต่อเดอืน และดา้นระยะเวลาเฉลีย่ต่อครัง้ในการใชบ้รกิาร โดยมคีวามสมัพนัธก์นัใน

ระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ดงันัน้รา้นคา้จงึตอ้งดมูบีรรยากาศทีต่รงกบัความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภค และ

สามารถดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาจบัจ่ายสนิค้าได้ และส่งผลให้ผู้บริโภคใช้เวลาเฉลี่ยต่อครัง้นานขึ้นเพื่อเลือกซื้อสนิค้า 

และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อสนิค้าต่อครัง้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ นนทศกัดิ ์สุดจิตร (2553) พบวา่ 

ผู้บรโิภคให้ความสําคญัในด้านลกัษณะทางกายภาพว่ามคีวามสมัพนัธ์ระดบัมากที่สุดกบัพฤติกรรมการเลอืกใช้บรกิาร        

หา้งโคลเีซีย่ม สาขาสรุาษฎรธ์านี 

 ด้านกระบวนการให้บริการ สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิของผูบ้รโิภคในอําเภอเมอืงจงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นค่าใชจ้่าย

โดยเฉลีย่ต่อครัง้ ดา้นความถี่ต่อเดอืน และดา้นระยะเวลาเฉลีย่ต่อครัง้ ในการใชบ้รกิาร โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบั

ตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดียวกนั เน่ืองจาก ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ต้องการการบรกิารที่ถูกต้องและรวดเรว็ และส่งผลให้

ผู้บริโภคใช้บริการบ่อยขึ้น และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อสินค้าต่อครัง้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ              

สุดาพร อุปคํา (2544) พบว่า ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารภายในศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัแอรพ์อรต์ พลาซ่า ไดแ้ก่ 

ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ให้บริการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสร ิม

การตลาด ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการ โดยผู้บริโภคมากกว่า 50 เปอรเ์ซน็ต์ ยอมรบัว่าปจัจยั
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ต่างๆ ขา้งตน้มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) ไดอ้า้งถงึแนวคดิส่วน

ประสมทางการตลาดสาํหรบัธรุกจิบรกิาร (Service Mix) ของ Philip Kotler ไวว้่ากจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวธิกีาร

และงานปฏบิตัใินดา้นการบรกิาร ตอ้งมอบการใหบ้รกิารอย่างถูกตอ้งรวดเรว็และทาํใหผู้ใ้ช ้บรกิารเกดิความประทบัใจ  

 ด้านบุคคล หรือพนักงานขององคก์ร ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านบุคคล หรอืพนักงานของ

องค์กร มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าจากร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมของผู้บริโภคในอําเภอเมืองจงัหวดั

สมุทรปราการ ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ และ ดา้นระยะเวลาเฉลีย่ต่อครัง้ในการใชบ้รกิาร โดยมคีวามสมัพนัธ์

กนัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากพนกังานสามารถพดูคุยและแนะนําสนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภคไดโ้ดยตรง 

ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจนทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ            

นนทศกัดิ ์สดุจติร (2553) พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัโดยรวมในดา้นบุคคลากร ว่ามคีวามสมัพนัธร์ะดบัมากทีสุ่ดกบั

พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารหา้งโคลเีซีย่ม สาขาสรุาษฎรธ์านี 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  

 1. งานวจิยัน้ีมุ่งเน้นศกึษากลุ่มตวัอย่างในอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการเท่านัน้ ซึง่หากทําการวจิยัครัง้

ต่อไป ผูว้จิยัเสนอแนะใหท้ําวจิยัในกลุ่มตวัอย่างแตกต่างกนัทางภูมศิาสตร ์เพื่อนําผลจากการวจิยัทีแ่ตกต่างกนัมาทํา

เปรยีบเทยีบกนั ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่ผูบ้รหิารหรอืผูป้ระกอบการรายใหม่ 

 2. ควรมกีารศกึษาการเปรยีบเทยีบระหว่าง การบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้และทศันคตต่ิอส่วนประสมทาง

การตลาดทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิในอําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ 

กบั การบรหิารความสมัพนัธ์กบัลูกคา้และทศันคตต่ิอส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการซื้อ

สนิค้าจากร้านสะดวกซื้อในอําเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ       

รายใหม่ 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 สารนิพนธฉ์บบัน้ี สาํเรจ็ลงไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์าก รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์ซึง่เป็นอาจารย ์          

ทีป่รกึษา ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาใหค้ําปรกึษา คําแนะนํา และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ของงานวจิยั นับตัง้แต่เริม่ต้น

ดําเนินการจนสารนิพนธฉ์บบัน้ีเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา จงึขอกราบขอบพระคุณเป็น

อย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณท่าน รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกุิตตา และ อาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกุิล ทีไ่ด้

กรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถามและเป็นกรรมการสอบ ตลอดจนใหค้าํแนะนําในงานวจิยัน้ีเป็นอย่างด ี

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกๆท่านในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย              

ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีด่ ีซึง่มปีระโยชน์ยิง่แก่ผูว้จิยั 

 ขอกราบขอบพระคุณบดิามารดาและบุคคลในครอบครวั ทีเ่ป็นกําลงัใจในการทําวจิยัในครัง้น้ี ตลอดจนเพื่อนๆ 

MBA สาขาการตลาด การจดัการ และ การจดัการองคก์รเภสชักรรม รุ่นที ่15 รวมไปถงึเจา้หน้าทีใ่นมหาวทิยาลยัทุกๆ

ท่าน ทีใ่หค้าํแนะนําและความช่วยเหลอืแก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา 
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