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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  2) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 4) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดกกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทรา การด าเนินงานวิจยั
คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูลในการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษาในคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัฉะเชิงเทราและมีการซ้ือสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา จ านวน 400 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดน้ั้นผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience 
Sampling) การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชค่้าร้อยละ (Percentage),  ค่าเฉล่ีย (Mean)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
(Standard  Deviation)  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ Pearson Chi-Square 
 ผลการศึกษา พบว่า ประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายอุยูใ่นช่วงอาย ุ31 – 40 ปี  สถานภาพ
ส่วนใหญ่สมรสแลว้ รายไดต่้อเดือนอยู่ท่ี 10,001 – 20,000 บาท  ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี   และอาชีพ 
ขา้ราชการ/พนกังานราชการ/รัฐวิสาหกิจ เป็นส่วนใหญ่ การวิเคราะห์ขอ้มูลของส่วนประสมทางการตลาด อยูใ่น
ระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก  ซ่ึง ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ และนอ้ยท่ีสุด
คือ ดา้นบุคลาก และ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคเหตุผลท่ีเขา้ใชบ้ริการ คือ มีสินคา้และบริการใหเ้ลือก
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หลากหลาย  นิยมพาคนในครอบครัวมาใชบ้ริการ  มาใชบ้ริการวนัอาทิตย ์  และมาใชบ้ริการช่วงเวลา 13.01-
16.00 น.  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้/บริการอยูใ่นช่วง 30 นาที แต่ไม่เกิน 1 ชัว่โมง และ 1 ชัว่โมง แต่ไม่เกิน 
2 ชัว่โมง  ทั้งสองช่วงเวลา ความถ่ีในการมาใชบ้ริการ เดือนละ 1 คร้ัง   สินคา้หรือบริการท่ีนิยมคือ สินคา้อุปโภค
บริโภคของใชป้ระจ าวนั และค่าใชจ่้ายท่ีผูบ้ริโภคใชจ่้ายเม่ือมาใชบ้ริการต่อคร้ัง คือ 501 – 1,000 บาท   ร และ 
ผลทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าใน
หา้งสรรพสินคา้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ค าส าคญั : ส่วนประสมทางการตลาด , พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ , หา้งสรรพสินคา้ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

Abstract 

 The objective of this research were : 1) To about the factor of demography on purchasing the products 
in department stores in Chachoengsao. 2) To study about the factor of marketing mix (7Ps). 3) To study about 
the purchasing behavior of consumers in Chachoengsao department stores.  4) To study  Ralationdhip between 
Marketing Mix and Consumer Purchasing Behavior of Department Store of Consumer in Chachoengsao. 
 This research was quantitative based on a questionnaire tool to collect data in this study among the 

population of Chachoengsao, which were the consumers of the department stores in Chachoengsao.  Data was 

collected from 4 0 0  people which were selected from convenience sampling method, data analysis from 

percentage, mean, standard deviation and Pearson Chi-Square . 

 The results of the research that the population in Chachoengsao were women, married age between  

31 to 40 years old with an average income 10,001-20,000 bahts per month. The highest education level was a 

Bachelor's Degree.  Most occupations of the population in Chachoengsao were Government officials, 

bureaucrats, and work for state enterprises. Data was analysis using of marketing mix with the highest average 

was the product aspect, secondly was the process aspect and the least is personnel. The decisions which make 

consumers come shopping at department stores were a variety of products and services.  Consumers always 

bring family members to use the facility in department stores between 13.01-16.00 on Sunday. The amount of 

time it takes to purchase goods/ services was between 30 minutes but not more than 1 hour and 1 hour but not 

more than 2 hours both periods. Frequency of using the service once a month. Popular products or services were 

Consumer goods for daily use and the expenses that consumers spend when using the service per time were 501 
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–  1,000 baht and the test results of the marketing mix assumptions were related to shopping behavior in 

department stores statistically significant at the .05 level 

Keywords :  Marketing Mix , Purchasing Behavior , Department Store in Chachoengsao  
 

1. บทน า 
       ปี 2564-2566 ยอดขายของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มีแนวโนม้เติบโตเฉล่ีย 1.5-2.5% ตามเศรษฐกิจท่ีทยอย
ฟ้ืนตวั และปัจจยัสนบัสนุน อาทิ มาตรการกระตุน้การใชจ่้ายจากภาครัฐ การขยายตวัของโครงการลงทุนภาครัฐ และ
ปัจจยัเชิงโครงสร้างอ่ืนๆ เช่น การขยายตวัของชุมชนเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบา้น อยา่งไร
ก็ตาม การแข่งขนัของธุรกิจมีแนวโนม้รุนแรงข้ึนจากคู่แข่งรายใหม่ทั้งในและต่างประเทศท่ีเห็นช่องทางการเติบโต
ของภาคค้าปลีกไทย รวมถึงคู่แข่งจากร้านค้าออนไลน์ (E-commerce) ซ่ึงมีทิศทางเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
ผูป้ระกอบการจึงตอ้งเร่งปรับกลยทุธ์ใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วเพื่อขยายฐานรายไดแ้ละกลุ่มลูกคา้ในระยะ
ยาว (พลูสุข นิลกิจศรานนท ์: 2562 ) 
 ส าหรับปัจจยักดดนัธุรกิจร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ไดแ้ก่  
 (1) อ  านาจซ้ือของผูบ้ริโภคระดบัฐานรากซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศอาจฟ้ืนตวัช้า จากราคาสินคา้
เกษตรท่ีผนัผวนและปัญหาหน้ีครัวเรือนสูง  
 (2) การแข่งขนัของธุรกิจมีแนวโน้มรุนแรงข้ึน ทั้งจากผูป้ระกอบการในธุรกิจเดียวกนัและผูป้ระกอบการ
ท่ีมาจากธุรกิจอ่ืน รวมถึงคู่แข่งรายใหม่จากในและต่างประเทศท่ีเห็นช่องทางการเติบโตของภาคคา้ปลีกไทย 
นอกจากน้ี ยงัมีคู่แข่งจากร้านคา้ออนไลน์ (E-commerce) ซ่ึงมีทิศทางเติบโตรวดเร็ว สามารถเขา้ถึงเป้าหมายไดดี้ (Box 
1) และมีการสั่งซ้ือในหมวดสินคา้จ าเป็นเพิ่มข้ึน เช่น สินคา้อุปโภคบริโภค รวมถึงมีผูป้ระกอบการจ านวนมาก ทั้งท่ี
อยูน่อกธุรกิจคา้ปลีก (Non-Retail) และต่างชาติท่ีมีความพร้อมดา้นเงินทุนโดยเฉพาะจีน  
 ความท้าทายของธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ในระยะต่อไป ได้แก่  
 (1) การปฏิบติัตามเกณฑ์ทางการท่ีเขม้งวดข้ึน โดยเฉพาะการแข่งขนัทางการคา้ท่ีเป็นธรรมระหว่างผู ้
ประกอบธุรกิจคา้ส่งคา้ปลีกกบัผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่าย  
 (2) รูปแบบธุรกิจเปล่ียนจากการท าตลาดแบบ Mass marketing เป็นแบบเฉพาะเจาะจง (Customization) 
มากข้ึน  
 (3) การน าเทคโนโลยใีหม่ๆ อาทิ Big data มาใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกของลูกคา้และธุรกิจ   
 (4) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการสินคา้และโลจิสติกส์เพื่อกระจายสินคา้สู่ผูบ้ริโภคอยา่งรวดเร็ว 
ซ่ึงจะเพิ่มความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยวิกฤต COVID-19 จะท าให้รูปแบบการด าเนินธุรกิจร้านคา้ปลีกปรับสู่
การซ้ือขายสินคา้ออนไลน์มากข้ึน ซ่ึงรวมถึงสินคา้กลุ่มอาหารและสินคา้อุปโภคบริโภค จึงคาดว่าช่องทางออนไลน์
จะถูกพฒันาต่อเน่ืองในระยะยาว ผูป้ระกอบการคา้ปลีกจึงตอ้งเร่งทบทวนและปรับกลยทุธ์สู่ตลาดออนไลน์มากข้ึน
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และเร็วข้ึน โดยเลือกแพลตฟอร์มท่ีเหมาะสมกบัสินคา้และสามารถตอบโจทยก์ลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้ขณะท่ีคุณภาพ
การให้บริการทั้งดา้นความสะดวก ความปลอดภยั และความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้ไปถึงมือผูซ้ื้อถือเป็นปัจจยั
หลกัในการแข่งขนัของธุรกิจ และอาจเป็นจุดเปล่ียนส าคญัของการด าเนินธุรกิจคา้ปลีกในอนาคต 
 ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่มีแนวโนม้เติบโตเฉล่ียท่ี 1.5-2.5% ต่อปี จากก าลงัซ้ือท่ีทยอยฟ้ืนตวัอยา่งค่อยเป็นค่อย
ไปตามภาวะเศรษฐกิจ ท่ามกลางการแข่งขันท่ีรุนแรง โดยแนวโน้มธุรกิจและโอกาสในการท าก าไรของ
ผูป้ระกอบการแต่ละประเภทจะแตกต่างกนั 
 ประเภทห้างสรรพสินคา้ : คาดว่ายอดขายจะกระเต้ืองข้ึนเทียบกบัท่ีหดตวัแรงในปี 2563 ผูป้ระกอบการมี
แผนลงทุนเปิด/ขยาย/ปรับปรุงหา้งเพื่อรองรับ  
 (1) ก าลงัซ้ือท่ีจะฟ้ืนตวัตามทิศทางเศรษฐกิจ  
 (2) จ  านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติคาดวา่จะทยอยฟ้ืนตวัต่อเน่ือง   
 (3) การเติบโตของเมืองรอง/เมืองชายแดนท่ีเช่ือมต่อประเทศเพื่อนบา้น  
 นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการยงัสร้างรายไดโ้ดยขยายการลงทุนสู่ประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีศกัยภาพทางการตลาด 
อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจเผชิญความทา้ทายจากบทบาทท่ีเพิ่มข้ึนของชอ้ปป้ิงออนไลน์ท่ีอาจกดดนัยอดขายของธุรกิจ ท า
ให้ห้างสรรพสินคา้ตอ้งปรับกลยุทธ์การตลาด ซ่ึงรวมถึงการลงทุนด้าน E-commerce เพื่อรักษาฐานลูกคา้ ด้าน
ผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินจะแข่งขนัล าบากข้ึน 
 ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงสนใจว่าส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าใน
หา้งสรรพสินคา้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการห้างสรรพสินคา้ และพฒันากลยทุธ์ดา้นการตลาดให้เหมาะสม
กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 งานวิจยัฉบบัน้ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคส์ าหรับการจดัท างานวิจยัไว ้ดงัน้ี 
 1. ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั การศึกษา อาชีพ และ
รายได ้ท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าใน
หา้งสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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3. ประโยชน์ของการวจิัย 
ผลงานวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี  
1. เพื่อใหผู้ว้ิจยัหรือผูส้นใจ ทราบความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้

ในห้างสรรพสินคา้ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา และน าผลงานวิจยัท่ีไดไ้ป วิเคราะห์ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการ
วางแผนกลยทุธ์หรือการตลาดต่อไป   
 2. ผูส้นใจสามารถน าผลงานวิจยัท่ีไดไ้ป วิเคราะห์ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการวางแผนกลยุทธ์หรือ
การตลาด หรือน าไปปรับปรุงแนวทางและด าเนินการในการผลิตสินคา้หรือบริการแก่กลุ่มผูบ้ริโภคเพื่อใหเ้ขา้ถึงความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
 3. กลุ่ม Supplier สามารถน าผลงานวิจยัมาปรับใชใ้นการน าสินคา้มาวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ เพื่อให้
ตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 4. หน่วยงานอ่ืนท่ีท าธุรกิจใกลเ้คียงกนัสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ีไปประยกุตใ์ช ้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการด าเนินธุรกิจตอบสนองใหต้รงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 
4.  สมมติฐานการวิจัย 
 ส่วนประกอบทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในห้างสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
5. กรอบแนวคดิ 
 7.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  
  - ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)   ดา้นราคา (Price)  
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  ด้านบุคลากร (People) หรือ
พนักงาน (Employee)  และด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ปัจจัยด้าน
กระบวนการ (Process)  
  - ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุสถานภาพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ระดบัการศึกษา  
อาชีพ   

7.2 ตวัแปรตาม ในงานวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในห้างสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
6. ขอบเขตของการวจิัย 
       1. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตวัแปรตน้ คือ ส่วนประสมทางการตลาดของหา้งสรรพสินคา้ และ ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ 
   ตวัแปรตาม พฤติกรรมการเลือกซ้ืออสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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       2. ประชากรที่ใช้การศึกษา 
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราท่ีซ้ือสินค้าใน
ห้างสรรพสินคา้ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  การก านหดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยเลือกใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) จากประชากรท่ีซ้ือสินค้าในห้างสรรพสินค้า จ  านวนประชากรท่ีซ้ือสินค้าใน
ห้างสรรพสินคา้มากกว่า 100,000 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใชต้ารางส าเร็จรูปของ  TaroYamane ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง  
จ  านวน 400 คน  
7. ผลงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 จากการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัห้างสรรพสินคา้หรือศูนยก์ารคา้ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด และ แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ท่ีมีอิทธิพลหรือมีความสัมพนัธ์ กบัการตดัสินใจหรือมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้หรือบริการ พบว่า งานวิจยัส่วน
ใหญ่ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจหรือพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้หรือบริการหา้งสรรพสินคา้ไดใ้หค้วามส าคญักบัปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
 พนัธ์ุทิพย ์ดีประเสริฐด ารง (2559) ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ร้าน LOFT ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือ สินคา้ร้าน LOFT ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีเพียง 4 ปัจจยั เรียงล าดบัตามอิทธิพลท่ีส่งผล 
ต่อการตดัสินใจจากมากไปนอ้ย คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละความโดดเด่นของหนา้ร้าน ปัจจยัดา้น ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นราคาและการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพ  
 กมลวรรณ สุขสมยั (2560) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการศูนยก์ารคา้ กล่าวว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ มีเพียง 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผล
เชิงบวก เพราะการตดัสินใจ ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูบ้ริโภคจะค านึงถึง การท่ีศูนยก์ารคา้นั้นๆ มีช่ือเสียง โดย
จะตอ้งมีร้านคา้ ท่ีหลากหลาย ซ่ึงร้านคา้เหล่านั้นจะตอ้งมีสินคา้ท่ีน าเทรนดแ์ละทนัสมยั ใหเ้ลือกหลากหลายดว้ย 
และ ปัจจยัดา้นรูปแบบของศูนยก์ารคา้และเวบ็ไซต ์ส่งผลเชิงลบ เพราะหากศูนยก์ารคา้มีการออกแบบ ท่ีสวยงาม
ทนัสมยัเกินความจ าเป็น อาจจะท าใหเ้ดินยาก ไม่สะดวกสบาย ผูบ้ริโภคตอ้งเรียนรู้การใช ้บริการใหม่ๆ รวมถึง
อาจส่งผลต่อราคาสินคา้และบริการท่ีสูงข้ึน 
 วาสนา อินทะแสง (2559) การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจ
คลีนิกเสริมความงามท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ กล่าวว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจคลินิก
เสริมความงามท่ีส่งผลต่อทั้งการ ตดัสินใจซ้ือและความภกัดีในการบริการของลูกคา้ มีจ านวนทั้งส้ิน 4 ปัจจยั คือ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นความเหมาะสมของคุณค่าท่ีไดรั้บ ปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนกังาน และปัจจยัดา้น
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ส่ิงแวดลอ้ม ทางกายภาพและกระบวนการ โดยพบว่าปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและกระบวนการมี 
ผลกระทบทางบวกมากกวา่ปัจจยัอ่ืน ๆ 
 ปัจจัยด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 ทศันีย ์ประธานและคณะ (2558) พฤติกรรมการใชบ้ริการห้างสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภคจงัหวดัสงขลา 
กล่าววา่ รายได ้และระยะทางระหว่างท่ีพกั/ท่ีท างานกบัท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้มีอิทธิพลต่อจ านวน คร้ังท่ีมาใช้
บริการห้างสรรพสินคา้ เพศ และระยะทางระหว่างท่ีพกั/ท่ีท างานกบัห้างสรรพสินคา้มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาท่ีมา
ใชบ้ริการหา้งสรรพสินคา้  
 อริสา ศรีพฒันกุล (2559) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้เทสโก ้โลตสั (Tesco Lotus) 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กล่าววา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัในดา้น เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนเฉล่ีย มีความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ เทสโก ้โลตสั (Tesco 
Lotus) ของ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกนัหรือไม่ จากผลงานวิจยัพบว่า เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนเฉล่ีย ไม่มีผลต่อความถึงพอใจโดยรวมในการซ้ือสินคา้ เทสโก ้โลตสั 
(Tesco Lotus) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 ภทัรดนยั พริยะธนภทัร (2559) การศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยั
ดา้นเว็บไซต์พระเคร่ืองพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหรือประมูลพระเคร่ืองออนไลน์(E-
COMMERCE) กล่าวว่า ขอ้มูลประชากรศาสตร์ในดา้น ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ ท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจ
เช่าหรือประมูลพระเคร่ืองออนไลน์แตกต่างกนั ในทางตรงกนัขา้ม 
 ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 
 วาสนา อินทะแสง (2559) การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจ
คลีนิกเสริมความงามท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ กล่าววา่ พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการจากคลินิกเสริมความงาม
ท่ีส่งผลต่อทั้งการตดัสินใจซ้ือและ ความภกัดีในการบริการของลูกคา้ คือ ทศันคติท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีต่อการเสริม
ความงาม โดยกลุ่มลูกคา้ ส่วนใหญ่มีมุมมองว่าการเสริมความงามเป็นส่ิงจ าเป็น (Must – Have) ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั ไม่ใช่เร่ืองผดิปกติหรือเป็นเร่ืองน่าอายเหมือนอยา่งในอดีตท่ีผา่นมา ในขณะท่ีความถ่ีของการใช ้
บริการมีผลกระทบเพียงดา้นเดียว คือ ความภกัดีต่อการบริการของคลินิกเสริมความงาม โดยลูกคา้ ท่ีมาใช้
บริการบ่อย (ประมาณ 3 คร้ังต่อเดือน) มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความภกัดีต่อการใหบ้ริการของ คลินิกสูงกว่าคนท่ีมา
ไม่บ่อย 
 ชุติมา ชยับญัชาการ (2559) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารท่ีหา้งสรรพสินคา้
เซ็นทรัล พลาซา เวสตเ์กต กล่าวว่า พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการศูนยอ์าหาร ในดา้นคา้ใชจ่้ายเฉล่ียต่อ 1 คร้ัง และ
ความถ่ีในการใช้บริการศูนย์อาหารมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์อาหารท่ี
หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล พลาซา เวสตเ์กต  
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 Miss OU LIYUN (2556) ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือ
สมุนไพรจีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่ส่งผลต่อความถ่ีใน
การซ้ือและมูลค่าในการซ้ือของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ภทัรดนยั พริยะธนภทัร (2559) การศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยั
ดา้นเว็บไซต์พระเคร่ืองพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหรือประมูลพระเคร่ืองออนไลน์(E-
COMMERCE) กล่าวว่า ในดา้นเหตุจูงใจท่ีสนใจ พระเคร่ืองนั้นมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหรือประมูลพระเคร่ือง
ออนไลน ์
8. วิธีการวิจัย 
 8.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ใน
จังหวดัฉะเชิงเทรา การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) จากประชากรท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ จ านวนประชากรท่ีซ้ือสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้มากกว่า 
100,000 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใชต้ารางส าเร็จรูปของ  TaroYamane ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง  จ  านวน 400 คน ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% เม่ือยอมใหค้วามคลาดเคล่ือน (E) ของการประมาณค่าสดัส่วนเกิดข้ึนไดใ้นระดบั 5% 
     8.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
         เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ การท าแบบสอบถาม โดยมีการท าแบบสอบถามผา่น 

Google From ฝาก Link ผา่นทางออนไลน์ โดยแบบสอบถามจะประกอบไปดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย ค าถามท่ีเก่ียวกับลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ และรายไดต่้อเดือน  

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ ซ่ึงเป็นค าถามใหผู้ท้  าแบบสอบถาม
เลือกค าตอบขอ้ท่ีตรงท่ีสุด ประกอบดว้ย  เหตุผลท่ีมาใชบ้ริการ  บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ   วนัท่ีมาใช้
บริการ  ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการ  ระยะเวลาท่ีมาใชบ้ริการ   ความถ่ีในการมาใชบ้ริการ ประเภทสินคา้/บริการท่ีมา
ใชบ้ริการ  ค่าใชจ่้ายในการมาใชบ้ริการ 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการตลาด (7Ps) ประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)   
ดา้นราคา (Price)  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  ดา้นบุคลากร 
(People) หรือพนกังาน (Employee)  และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process)  
 ส่วนท่ี 4  แบบสอบเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 
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10. วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาวิเคราะห์นั้น ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 

 1. ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามผา่นช่องทางออนไลน์ใหก้บัส่วนราชการ พนกังานบริษทัเอกชน นกัเรียน 

นกัศึกษา บุคคลทัว่ไป  

 2. น าขอ้มูลท่ีไดรั้บการตอบรับไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทาง

สถิติ 

11. สถิติและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณา (Descriptive statistics) 

  เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้ค่าร้อยละ (Percentage),  ค่าเฉล่ีย (Mean)  และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน   (Standard  Deviation)  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาดของหา้งสรรพสินคา้ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  โดยตวัแปรมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม จะใชค่้าร้อยละและความถ่ี ในการอธิบายปัจจยัลกัษณะดา้น

ประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน) และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภค (เหตุผลท่ีเขา้ใชบ้ริการ บุคคลท่ีนิยมพามาใชบ้ริการ วนัท่ีนิยมมาใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ีนิยมมาใชบ้ริการ 

ระยะเวลาในการซ้ือสินคา้ ความถ่ีในการใช้บริการ ประเภทสินคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และค่าใช้จ่ายในการมาใช้

บริการเฉล่ียต่อคร้ัง) 

  และตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ จะใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการ

อธิบายปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ) 

 การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมาน (Inferential statistics) 

  เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดย

ใชส้ถิติ Pearson Chi-Square  

12. สรุปผลการวจัิย 

 1. ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีตอบแบบ 

สอบถามคร้ังน้ี จ  านวนทั้งส้ิน 400 คน โดยสวนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 78  มีอายอุยูใ่นช่วงอายุ  31–40 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 32 สถานภาพส่วนใหญ่สมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 49 รายไดต่้อเดือน 10,001– 20,000 บาท  คิดเป็น 
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ร้อยละ 40.25 ระดบัการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่  คือ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.75  และอาชีพ ขา้ราชการ/

พนกังานราชการ/รัฐวิสาหกิจ เป็นส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 38.75  

 2. พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในห้างสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีตอบแบบสอบถาม

คร้ังน้ี เหตุผลท่ีเขา้ใชบ้ริการ คือ มีสินคา้และบริการให้เลือกหลากหลาย  คิดเป็นร้อยละ 66.50 ผูบ้ริโภคนิยม    

พาคนในครอบครัว มาใชบ้ริการท่ีห้างสรรพสินคา้คิดเป็นร้อยละ 52.75 นิยมมาใชบ้ริกาวนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อย

ละ 32.75  และนิยมมาใชบ้ริการช่วงเวลา 13.01-16.00 น.   คิดเป็นร้อยละ 35.25  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้/

บริการอยูใ่นช่วง 30 นาที แต่ไม่เกิน 1 ชัว่โมง และ 1 ชัว่โมง แต่ไม่เกิน 2 ชัว่โมง  คิดเป็นร้อยละ 40.25 ทั้งสอง

ช่วงเวลา ความถ่ีในการมาใชบ้ริการ เดือนละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 33.75  สินคา้หรือบริการท่ีนิยมคือ สินคา้

อุปโภคบริโภคของใชป้ระจ าวนั คิดเป็นร้อยละ 57  และค่าใชจ่้ายท่ีผูบ้ริโภคใชจ่้ายเม่ือมาใชบ้ริการต่อคร้ัง คือ 

501 – 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.75  

 3. การวิเคราะห์ขอ้มูลของส่วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก ซ่ึงมีค่าคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 3.7646 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .75524 อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7 ดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.9687 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .74652  รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.8067 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .86573 และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นบุคลากร มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.5875 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .81777  
 4. ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าใน
ห้างสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทรา สรุปไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
และดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในห้างสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  
 5. ผลการวิจยัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในห้างสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทรา สรุปไดว้่า 
ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 72 

13. อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจยั เร่ือง  ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคในหา้งสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
 1. ส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภค
ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธ์ุทิพย ์ดีประเสริฐด ารง (2559) ได้



11 
 

ท าการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ร้าน LOFT ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ สินคา้ร้าน LOFT 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีเพียง 4 ปัจจยั เรียงล าดบัตามอิทธิพลท่ีส่งผล ต่อการตดัสินใจจากมากไป
นอ้ย คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละความโดดเด่นของหนา้ร้าน ปัจจยัดา้น ช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นราคา
และการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพ สอดคลอ้งกบั  กมลวรรณ- 
สุขสมยั (2560)  ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการศูนยก์ารคา้  พบว่าปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ มีเพียง 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผลเชิงบวก 
เพราะการตดัสินใจ ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูบ้ริโภคจะค านึงถึง การท่ีศูนยก์ารคา้นั้นๆ มีช่ือเสียง โดยจะตอ้งมี
ร้านคา้ท่ีหลากหลาย ซ่ึงร้านคา้เหล่านั้นจะตอ้งมีสินคา้ท่ีน าเทรนด์และทนัสมยั ให้เลือกหลากหลายดว้ย และ 
ปัจจยัดา้นรูปแบบของศูนยก์ารคา้และเวบ็ไซต์ ส่งผลเชิงลบ เพราะหากศูนยก์ารคา้มีการออกแบบ ท่ีสวยงาม
ทนัสมยัเกินความจ าเป็น อาจจะท าใหเ้ดินยาก ไม่สะดวกสบาย ผูบ้ริโภคตอ้งเรียนรู้การใช ้บริการใหม่ๆ รวมถึง
อาจส่งผลต่อราคาสินคา้และบริการท่ีสูงข้ึน สอดคลอ้งกับ วาสนา อินทะแสง (2559) ได้ศึกษา การศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจคลีนิกเสริมความงามท่ีส่งผลต่อความภกัดีของ
ลูกคา้ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจคลินิกเสริมความงามท่ีส่งผลต่อทั้งการ ตดัสินใจซ้ือและ
ความภกัดีในการบริการของลูกคา้ มีจ านวนทั้งส้ิน 4 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นความเหมาะสม
ของคุณค่าท่ีไดรั้บ ปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนกังาน และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทางกายภาพและกระบวนการ โดย
พบวา่ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและกระบวนการมี ผลกระทบทางบวกมากกวา่ปัจจยัอ่ืน ๆ 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ใน
หา้งสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท าใหผู้ป้ระกอบการหา้งสรรพสินคา้หรือบริหารจ าเป็นตอ้ง
มีการวางแผนกลยทุธ์ดา้นการตลาดใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเพื่อกระตุน้และจูงใจใหมี้
การซ้ือสินคา้อยา่งต่อเน่ือง 
 2.  ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี  สถานภาพส่วน
ใหญ่สมรสแลว้ รายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี 10,001 – 20,000 บาท  ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี   และอาชีพ 
ขา้ราชการ/พนกังานราชการ/รัฐวิสาหกิจ เป็นส่วนใหญ่ สอดคลอ้งกบั ทศันีย ์ประธานและคณะ (2558) ไดศึ้กษา 
พฤติกรรมการใชบ้ริการหา้งสรรพสินคา้ของผูบ้ริโภคจงัหวดัสงขลา พบวา่ รายได ้และระยะทางระหวา่งท่ีพกั/ท่ี
ท างานกบัท่ีตั้งของห้างสรรพสินคา้มีอิทธิพลต่อจ านวน คร้ังท่ีมาใชบ้ริการห้างสรรพสินคา้ เพศ และระยะทาง
ระหว่างท่ีพกั/ท่ีท างานกบัห้างสรรพสินค่า มี อิทธิพลต่อช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการห้างสรรพสินคา้  สอดคลอ้งกบั 
อริสา ศรีพฒันกุล (2559) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้เทสโก ้โลตสั (Tesco Lotus) 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัในดา้น เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนเฉล่ีย มีความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ เทสโก ้โลตสั (Tesco 
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Lotus) ของ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกนัหรือไม่ จากผลงานวิจยัพบว่า เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนเฉล่ีย ไม่มีผลต่อความถึงพอใจโดยรวมในการซ้ือสินคา้ เทสโก ้โลตสั 
(Tesco Lotus) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  สอดคลอ้งกบั ภทัรดนัย พริยะธนภทัร 
(2559) ไดศึ้กษา การศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัดา้นเวบ็ไซตพ์ระเคร่ือง
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหรือประมูลพระเคร่ืองออนไลน์(E-COMMERCE)  พบว่า 
ขอ้มูลประชากรศาสตร์ในดา้น ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ ท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจเช่าหรือประมูลพระเคร่ือง
ออนไลน์แตกต่างกนั ในทางตรงกนัขา้ม 
 3. พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคเ หตุผลท่ีเข้าใช้บริการ คือ มีสินค้าและบริการให้เลือก
หลากหลาย  ผูบ้ริโภคนิยมพาคนในครอบครัว มาใชบ้ริการท่ีห้างสรรพสินคา้ นิยมมาใชบ้ริกาวนัอาทิตย ์  และ
นิยมมาใชบ้ริการช่วงเวลา 13.01-16.00 น.  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้/บริการอยูใ่นช่วง 30 นาที แต่ไม่เกิน 1 
ชัว่โมง และ 1 ชัว่โมง แต่ไม่เกิน 2 ชัว่โมง  ทั้งสองช่วงเวลา ความถ่ีในการมาใชบ้ริการ เดือนละ 1 คร้ัง   สินคา้
หรือบริการท่ีนิยมคือ สินคา้อุปโภคบริโภคของใชป้ระจ าวนั และค่าใชจ่้ายท่ีผูบ้ริโภคใชจ่้ายเม่ือมาใชบ้ริการต่อ
คร้ัง คือ 501 – 1,000 บาท สอดคลอ้งกบั ชุติมา ชยับญัชาการ (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการศูนยอ์าหารท่ีห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล พลาซา เวสตเ์กต กล่าวว่า พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการศูนย์
อาหาร ในดา้นคา้ใชจ่้ายเฉล่ียต่อ 1 คร้ัง และความถ่ีในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการศูนยอ์าหารท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล พลาซา เวสตเ์กต  สอดคลอ้งกบัMiss OU LIYUN (2556) 
ได้ศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือสมุนจีนของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่ส่งผลต่อความถ่ีในการซ้ือและมูลค่าในการซ้ือของ
กลุ่มตวัอยา่ง  สอดคลอ้งกบั ภทัรดนยั พริยะธนภทัร (2559) การศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคและปัจจยัดา้นเว็บไซตพ์ระเคร่ืองพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหรือประมูลพระ
เคร่ืองออนไลน์(E-COMMERCE) พบว่า  ในดา้นเหตุจูงใจท่ีสนใจ พระเคร่ืองนั้นมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหรือ
พระมูลพระเคร่ืองออนไลน ์
14. ข้อเสนอแนะ 

 14.1 ข้อเสนอแนะการน าผลการวจิัยไปใช้ 

 ด้านผลิตภัณฑ์ ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในเร่ืองคุณภาพสินคา้ การจัดหาสินคา้ท่ีมีความ
หลากหลายและมีความแปลกใหม่ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 ดา้นราคา เน่ืองจากในภาวะปัจจุบนั ประชาชนไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดและร้านคา้ในระบบ
ออนไลน์มีการแข่งขันสูง การใช้กลยุทธ์ในการตั้ งราคาสินค้าจึงส่งผลต่อยอดการจ าหน่ายสินค้า ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการควรศึกษาและติดตามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาสินคา้ของคู่แข่ง 
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 ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ผูป้ระกอบการควรให้ความค าสัญในการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผา่นระบบ
ออนไลน์ ใหต้รงต่อยคุสมยัปัจจุบนั 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมให้น่าสนใจและ
แตกต่างจากเดิมท่ีเคยท า และมีการจดักิจกรรมทางการส่งเสริมการตลาดอยา่งต่อเน่ือง 
 ดา้นบุคลากร ผูป้ระกอบการควรให้ควารู้ดว้ยการจดัฝึกอบรมหรือแนะน าพนกังานเนน้การบริการดว้ย
ความสุขภาพ พดูจาไพเราะ ยิม้แยม้แจ่มใส เพื่อใหผู้บ้ริโภคมีความพึงพอใจมากข้ึน 
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบการควรปรับภูมิทศัน์โดยรอบและปรับสภาพแวดลอ้มให้มีความ
น่าสนใจในการมาใชบ้ริการ 
 ดา้นกระบวนการ ผูป้ระกอบการควรจดัให้มีกระบวนการช าระเงินท่ีหลากหลายช่องทาง รวมถึการ
อ านวจความสะดวกในดา้นต่างๆใหก้บัผูบ้ริโภค 

 14.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีมีศึกษาเฉพาะส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ดงันั้น คร้ังต่อไปควรศึกษาใน
ประเดน็อ่ืนๆ เช่น ปัจจยัดา้นสงัคม ดา้นแรงจูงใจ ดา้นจิตวิทยา ความซ่ือสตัยต่์อแบรนด ์ การซ้ือซ ้า เป็นตน้ ท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากยิง่ข้ึน   
 2. จากการศึกษาคร้ังน้ีซ่ึงครอบคลุมเฉพาะหา้งสรรพสินคา้ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ในคร้ังต่อไปควร
ขยายไปถึงกลุ่มผลิตภณัฑสิ์นคา้ชุมชน เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธ์ทางดา้นการตลาดใหส้ามารถ
แข่งขนัไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
เอกสารอ้างองิ 
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 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาธุรกิจอาเซียน  

 คณะบริหารธุรกิจ , มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

กมลวรรณ สุขสมยั (2560) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจ 
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  พลาซา เวสต์เกต  การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ 
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ทศันีย ์ประธานและคณะ (2558) พฤติกรรมการใช้บริการห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคจังหวัดสงขลา  

 การประชุมวิชาการระดบัชาติดา้นบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คร้ังท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจ 

 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
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  LOFT ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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