1

พฤติกรรมการซื้อสิ นค้ าในสหกรณ์ ร้านค้ า
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ไข่แก้ว ชาปะวัง
บทนา
นับตั้งแต่ปี 2540 ที่ประเทศไทยได้ประสบวิกฤตเศรษฐกิ จครั้ งรุ นแรง ส่ ง ผลกระทบต่อ
สถาบันการเงิน องค์ธุรกิ จน้อยใหญ่เป็ นวงกว้างจนถึงปั จจุบนั แต่ก็มีธุรกิ จบางประเภทกลับทรุ ด
ตัวหรื อหยุดชะงักไปโดยที่ไม่มีโอกาสพลิกฟื้ นกลับมาได้อีก รู ปแบบธุรกิจประเภทหนึ่งที่ค่อนข้าง
เห็นได้ชดั คือ ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก หรื อที่เรี ยกว่า ร้านโชว์ห่วย นอกจากจะประสบกับภาวะ
ทางเศรษฐกิ จ แล้ว ยัง ต้อ งเผชิ ญกับ ผลกระทบของการแข่ ง ขัน การค้าปลี ก -ค้าส่ ง ขนาดใหญ่
สหกรณ์ร้านค้าเองก็เช่นกัน นับเป็ นรู ปแบบธุรกิจค้าปลีกประเภทหนึ่งที่มีมานาน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2580 ซึ่ งก็ได้รับผลกระทบมาจนถึงปัจจุบนั (ประเสริ ฐ จรรยา สุภาพ และรัตนา โพธิสุวรรณ,2544)
นอกจากปั ญหาภายนอกแล้ว ลัก ษณะปั ญหาและอุปสรรคของการดาเนิ นงานสหกรณ์
ร้ านค้านั้น หากพิจารณาแล้วจะพบว่าเป็ นปั ญหาหลายส่ วน เช่น การจัดร้ านไม่น่าสนใจ การวาง
สิ น ค้า ไม่ เ ป็ นระเบี ย บ ไม่ มี ก ารประชาสัม พันธ์ เป็ นผลจากการที่ พนัก งานขาดคุ ณ ภาพหรื อ
คณะกรรมการของสหกรณ์ จดั ระบบของสหกรณ์ร้านค้าบริ หารขัดการได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงทาให้
สมาชิกหรื อบุคคลทัว่ ไปตัดสิ นใจไปซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกอื่นๆ
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้าของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครที่มีความแตกต่างกัน ด้านข้อมูลส่ วนบุคคลและส่ วนประสมทางการตลาดว่า
มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้าหรื อไม่
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาข้อมูลส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้า
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้าในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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แนวคิดและทฤษฎี
ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
อนุชา จาปามณี (2557) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยสาคัญอีกปัจจัยหนึ่งซึ่ งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
มนุษย์ ได้แก่ปัจจัยทางจิ ตวิทยา ซึ่ งมีปัจจัยย่อยอยูห่ ลายปั จจัย ปัจจัยทางจิตวิทยา จะทาหน้าที่ เป็ น
สื่ อ กลางในการรั บ รู้ และตี ความสิ่ ง เร้ าก่ อ นที่ ร่ างกายจะแสดงพฤติ ก รรมต่า ง ๆ ซึ่ งสรุ ป ได้ว่ า
“พฤติกรรม” หมายถึง การกระทาหรื อกิจกรรมใดๆ ของมนุษย์ที่ตอบสนองต่อสิ่ งกระตุน้ ต่างๆ ทั้ง
ที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมที่แสดงออก และสังเกตไม่ได้ ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์
(Human Behavior) คือ การศึกษาถึงกระบวนการต่างๆ ของตัวบุคคลที่ปฏิบตั ิต่อสภาพแวดล้อมที่
มีอ ยู่ภายนอก ศึ กษาว่าพฤติ กรรมที่ แสดงออกนั้นเป็ นอย่างไรและเกิ ดจากเหตุผล หรื อ อิ ทธิ พล
ใดบ้าง
ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
กลยุท ธ์ของการผลิ ตสิ น ค้าส่ ว นใหญ่ นัก การตลาดมัก จะใช้ส่ ว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) หรื อ 4P’s ซึ่ ง ประกอบด้ว ย ด้านสิ นค้าและบริ ก าร ด้านราคา ด้านสถานที่ และ
ด้านการส่งเสริ มการตลาด แต่ตามหลักความจริ งของการบริ การจะเกี่ยวกับปัจจัยความต้องการของ
ลูก ค้าและมี เวลาเข้ามาเกี่ ย วข้อง ดังนั้นเราจึ งนากลยุทธ์ 7P’s ของการบริ หารสาหรั บธุ รกิ จการ
บริ การแบบบูรณาการซึ่ งองค์ประกอบต่างๆ จะมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจของผูจ้ ดั การด้าน
บริ ก าร (ยุพาวรรณ วรรณาณิ ชย์, 2548) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) หรื อ
พนั ก งาน (Employee) ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ด้ า น
กระบวนการ (Process)
การสร้ า งส่ ว นประสมการตลาดจะเป็ นการปรั บ เปลี่ ย นปั จ จัย หรื อองค์ ป ระกอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และความจาเป็ นของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงและเป็ นตัวกระตุน้ ในการ
สร้ างความต้องการซื้ อในตัวผลิตภัณฑ์และบริ การ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคได้
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ทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้อ
กระบวนการตัดสิ นใจ ของผูบ้ ริ โภคว่าการซื้ อสิ นค้านั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ หลาย
ขั้นตอนผูบ้ ริ โ ภคจะต้อ งผ่า นขั้นตอนต่างๆ การตัดสิ นใจซื้ อ ของผู้บ ริ โ ภคนั้นเกิ ดจากอิ ทธิ พ ล
ภายนอก เช่น ค่านิ ยม ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค รวมทั้งเกิ ดจากอิทธิ พลภายใน เช่น
แรงจูง ใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคด้วยเช่นกัน ซึ่ งผูบ้ ริ
โภคจะทาการซื้ อสิ นค้า หรื อบริ การ โดยการใช้การประเมินผล ซึ่ งคาดว่าจะสนองความต้องการ
ผูบ้ ริ โ ภค การใช้สินค้าและบริ การต่างๆ ของผูบ้ ริ โ ภคส่ ง ผลต่อ กันและกันตลอดเวลา รวมทั้ง
ความรู้ ความเข้าใจพฤติกรรมโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนที่ผบู้ ริ โภคต้องมีการตัดสิ นใจ ทั้ง
ก่อนและหลังการซื้ อจะเป็ นส่ วนในการกาหนดให้เกิ ดพฤติกรรมต่างๆ (อดุลย จาตุรงกุล,2549)
แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ์ ร้านค้า
สหกรณ์ร้านค้า หมายถึง สหกรณ์ที่มีผบู้ ริ โภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาเครื่ องอุปโภคบริ โภค
แก่สมาชิกและบุคคลทัว่ ไป สมาชิก ลงทุนร่ วมกันในสหกรณ์ ดว้ ยความสมัครใจเพื่อ แก้ไขความ
เดือดร้อนในการซื้ อเครื่ องอุปโภคบริ โภค โดยสมาชิกจะได้รับผลการตอบแทนในรู ปแบบของเงิ น
ปันผลและเงิ นเฉลี่ยคืน (ประเสริ ฐ จรรยา สุภาพ และรัตนา โพธิสุวรรณ,2544) สหกรณ์ร้านค้าที่มี
อยู่ใ นปั จ จุ บนั อาจแบ่ง ตามลัก ษณะของสมาชิ ก ที่ อ ยู่ในองค์ก ร หรื อ ชุมชนได้ 2 รู ปแบบ คื อ
สหกรณ์ร้านค้าแบบเปิ ด หมายถึง สหกรณ์ร้านค้าที่มีประชาชนทัว่ ไปในชุมชนนั้นเป็ นสมาชิก ซึ่ ง
มีความแตกต่างด้านอาชีพ วัย การศึกษาและอื่นๆ ค่อนข้างมาก การติดต่อสื่ อสารระหว่างสหกรณ์
กับสมาชิกทาได้ยาก และอีกหนึ่ งรู ปแบบ คือ สหกรณ์ร้านค้าแบบปิ ด หมายถึง สหกรณ์ร้านค้าที่
จัดตั้งขึ้นโดยบุคลากรในหน่วยงานหรื อองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นสวัสดิการ
แก่บุคลากรในองค์น้ นั อาจแบ่ง ได้ตามลักษณะขององค์ก ร เช่น สหกรณ์ ร้านค้าในสถานศึ กษา
สหกรณ์ ร้ านค้าในหน่ ว ยงานราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ สหกรณ์ ร้ า นค้า ในบริ ษัท และโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่ งการพัฒนาสหกรณ์ร้านค้าประเภทนี้ข้ ึนอยูก่ บั ผูบ้ ริ หารงานในหน่วยงานเป็ นอย่าง
มาก
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วิธีดาเนินการวิจยั
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใ ช้แบบสอบถามเป้ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล จากการ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จ รู ปทางสถิติ ซึ่ งทางผูว้ ิ จยั ได้ใช้สถิติก ารหาค่าร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สถิ ติวิ เ คราะห์ไควสแควร์ ในการทดสอบแจกแจงความฉี่ ของ
ข้อมูล ความเป็ นอิสระกันของตัวแปร และใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA)
โดยผูว้ ิจยั ทาการสุ่ มตัวอย่างจากเขตทั้งหมดในกรุ งเทพมหานครจานวน 50 เขต มา 4 เขต ได้แก่
เขตพระนคร เขตบางเขน เขตปทุมวัน เขตจตุจกั ร รวมเป็ นจานวน 400 ตัวอย่าง มีระยะเวลาในการ
ศึ ก ษาวิ จ ัย ตั้ง แต่เ ดื อ นกุม ภาพันธ์ ถึ ง มี นาคม 2560 วิ ธีก ารด าเนิ นการวิ จ ัย ใช้รู ป แบบของการ
ศึ ก ษาวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ (Quantiative Study) ในรู ป แบบของการวิ จ ัย เชิ ง ส ารวจ (Exploratory
Reserch) แบบวัดผลครั้งเดียว โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวแปร
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ซึ่ งตัวแปรอิสระมีจานวน 2 ตัว
แปร ประกอบด้วย ตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ตัวแปรปัจจัยส่ วนประส่ วนทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จาหน่าย ด้านสถานที่ ด้านบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ส่ วนตัวแปร
ตาม คื อ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ นค้าในสหกรณ์ ร้ านค้า ได้แก่ ความถี่ ในการซื้ อ สิ นค้าในสหกรณื
ร้ านค้าในช่วง 1 เดือ น ช่ว งเวลาในการเข้าสหกรณ์ร้านค้า บุคคลที่ไปด้วย สิ นค้าที่ ซ้ื อบ่อ ยที่สุด
ระยะเวลาในการเข้าสหกรณื ร้านค้า และเหตุผลที่เลือกเข้าสหกรณ์ร้านค้า โดยเครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือการ
เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่ งเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Closed ended questionnaire ) ซึ่ งแบบสอบถาม
มี 3 ส่ วนดังนี้ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าสหกรณ์ร้านค้า
ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการอสิ นค้าสหกรณ์ร้านค้า
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สรุปผลการวิจยั
การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อง พฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค้า ในสหกรณ์ ร้ า นค้า ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้า เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์
ร้ านค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร และเพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลและนามาวิเคราะห์
ซึ่ งแบ่งการสรุ ปออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับข้อ มูลพื้ นฐานส่ วนบุคคล สรุ ปได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 293 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.2 มีอายุ 21-30 ปี จานวน 178 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 44.5 มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 354 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.5 มีอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ จานวน 306 คน คิดเป็ นร้ อยละ 76.5 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,000 – 25,000 บาท จานวน 283 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.8 ส่ วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ในการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้า
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้า พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมความถี่การซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้าในช่วง 1 เดือน ไม่เกิ น
2 ครั้ง จานวน 273 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.2 มีพฤติกรรมช่วงช่วงเวลาที่นิยมซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์
ร้ านค้า 07.01 น. – 12.00 น. จ านวน 246 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 61.5 มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่า 100 บาท
จานวน 334 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.5 มีบุคคลที่ไปซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้าด้วยไปกับตัวท่านเอง
จานวน 331 คร คิดเป็ นร้อยละ 82.8 มีพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าประเภทอาหาร จานวน 177 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 44.2 มีพฤติกรรมใช้ระยะเวลาในการเข้าสหกรณ์ร้านค้าน้ อยกว่าครึ่ งชัว่ โมง จานวน
385 คน คิดเป็ นร้ อยละ 98.8 และเหตุผลในการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้าเลือกทาเลอยูใ่ กล้ที่พกั
อาศัย จานวน 265 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.2
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ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ ยวกับระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการซื้ อ
สิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้า พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีระดับความสาคัญมาก ค่าเฉลี่ย 3.60 ด้าน
ราคาโดยรวมมี ร ะดับ ความส าคัญ มาก ค่ า เฉลี่ ย 3.57 ด้า นการจัด จ าหน่ า ยโดยรวมมี ร ะดับ
ความสาคัญมาก ค่าเฉลี่ ย 3.56 ด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยรวมมีร ะดับความสาคัญปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.63 ด้านบุคคลโดยรวมมีระดับความสาคัญปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.71 ด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพโดยรวมมีร ะดับความสาคัญน้อย ค่าเฉลี่ย 2.36 ด้านกระบวนการโดยรวมมี ระดับ
ความสาคัญปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.69
ส่ วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐ านที่ 1 ข้อ มูล ส่ ว นบุค คลของผู บ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที ่ต่า งกัน มี
พฤติก รรมการซื้ อ สิ นค้าในสหกรณ์ร้ านค้าที่ต่างกัน พบว่า ความแตกต่างของมูลส่ วนบุคคลใน
ด้านเพศ อายุ ระดับ การศึก ษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือ น ที่ ต่างกันจะมีพฤติ ก รรมการซื้ อ
สิ นค้าในสหกรณื ร้านค้าที่ต่างกัน

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์
ร้านค้า ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ถ้าจัดสิ นค้ามาจ าหน่ ายตรงตามความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคอย่าง
สม่าเสมอ สิ นค้ามีคุณภาพ สิ นค้ามีความหลากหลาย สิ นค้ามี ความทันสมัย จะมีผลต่อพฤติก รรม
การซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้า
ด้านราคา พบว่า ถ้ากาหนดราคาค่อนข้างถูกกว่าร้านอื่น กาหนดราคาสิ นค้าที่เป็ นมาตรฐาน
เที ย บเท่า กับร้ านทั่ว ไป ราคาเที ย บคุ ณภาพมี ค วามเหมาะสม ติ ด ป้ ายราคาชัดเจน จะมี ผลต่ อ
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้า
ด้านการจัดจาหน่าย พบว่า ถ้าตั้งอยูใ่ กล้ที่พกั อาศัย เดินทางสะดวกสบาย ที่จอดรถเพียงพอ
จะมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้า
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ถ้าจัดโปรโมชัน่ ลดราคาหรื อแลกซื้ อสิ นค้า สะสมยอด
หรื อมีส่วนลดให้สมาชิก แจกของที่ระลึกหรื อของแถม การประชาสัมพันธ์เข้าถึงผูบ้ ริ โภค จะมี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้า
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ด้านบุคคล พบว่า ถ้าพนักงานให้บริ ก ารดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี พนักงานให้คาแนะนา
และคาปรึ กษาได้ มีจานวนพนักงานเพียงพอ จะมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้า
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ถ้าภายในร้านกว้างขวาง จัดวางสิ นค้าเป็ นหมวดหมู่
และมีระเบียบ สะอาดเรี ยบร้อย จะมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้า
ด้านกระบวนการ พบว่า ถ้ามีเ วลาเปิ ดและปิ ดสะดวกต่อ การเข้าใช้บริ ก าร รับชาระเงิ น
ถูกต้อง รับชาระเงิ นรวดเร็ ว สามารถติดต่อได้ทุกครั้งที่มีปัญหา จะมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
ในสหกรณ์ร้านค้า
อภิปรายการวิจยั
จากการศึกษาการวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้าของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีความแตกต่างกันเรื่ องของเพศ อายุ ระดับการศึก ษา อาชีพ รายได้เ ฉลี่ยต่อ
เดือน และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ผูว้ ิจยั ได้อภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้าของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครที่มีขอ้ มูลส่ วนบุคคลต่างกัน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30ปี มี
ระดับ การศึ กษาปริ ญญาตรี อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ ส่ ว นใหญ่มีร ายได้ 15,001 –
25,000 บาท เนื่ อ งจากมีก ารซื้ อสิ นค้าและบริ ก ารมากกว่าเพราะสหกรณ์ร้ านค้ามีสินค้าอุปโภค
บริ โ ภคราคาถูก สิ นค้าตรงตามความต้องการ และตั้งอยู่ใกล้ที่ พกั อาศัย ชุมชนหรื อ ที่ทางาน ที่
สอดคล้อ งเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมแรงจู ง ใจในด้า นปั จ จัย ทางชี ว ภาพ (อนุ ชา จ าปามณี , 2557) ที่ มี
ต้องการสิ่ งจาเป็ นของชีวิต คือ อาหาร และน้ า และสอดคล้อ งกับแนวคิดของอดุล ย์ จาตุรงคกุล
(2534) กล่าวว่า ปั จจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ เป็ นต้น มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การตัดสิ นใจซื้ อหรื อใช้บริ การได้รับอืธิพลจากลักษณะส่วนบุคคล
ทางด้า นต่า ง ๆ ได้แ ก่ อายุ ครอบครั ว อาชี พ การศึ ก ษา ค่ า นิ ย มหรื อคุ ณค่ า และรู ป แบบการ
ดารงชีวิตที่แตกต่างกันมักจะมี พฤติกรรมที่แตกต่างกัน รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรม
การซื้ อที่ติดเป็ นนิสยั (อดุลย์ จาตุรงกุล, 2549) ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ผบู้ ริ โภคมีการทุ่มเทความ
พยายามน้อ ย และความแตกต่างระหว่างตรายี่ห้อ มี น้อ ย เช่น การซื้ อ น้ าเปล่า สิ นค้าประเภทนี้
ผูบ้ ริ โภคมีความทุ่มเทพยายามน้อย เพียงแต่ไปร้านที่ใกล้ก็จะเห็นตราที่ตอ้ งการก็มกั จะซื้ อประจา
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ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ ร้านค้าของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งช่วงเวลาที่นิยมซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้า ค่าใช้จ่ายในการ
ซื้ อสิ นค้าต่อครั้งต่อคน บุคคลที่ไปซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้าด้วย สิ นค้าที่ซ้ื อบ่อยที่สุด ระยะเวลา
ในการเข้าสหกรณ์ร้านค้า และเหตุผลในการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้า ซึ่ งการที่ปัจจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้าเกิดจาก (อนุชา จาปามณี ,
2557) ปัจจัยภายนอกหรื อสิ่ งแวดล้อมที่จูงใจจะดึงดูดให้คนมุ่งไปหาสิ่ งนั้น มนุษย์กระทากิจกรรม
ต่างๆ เพื่ อแสวงหาสิ่ งที่ พอใจการที่ คนพฤติ ก รรมแตกต่างกัน หรื อ พฤติ ก รรมเปลี่ย นแปลงไป
ขึ้นอยู่กบั ความแตกต่างในคุณค่าของสิ่ ง จูงใจ ถ้าคิดว่าการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ งจะได้รับผล
คุม้ ค่าก็จะมีแรงจู งใจให้บุคคลกระทาอย่างนั้น โดยมี ปัจจัยด้านส่ ว นประสมทางการตลาดเป็ น
ตัวกระตุน้ ให้เกิ ดพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ ร้านค้าที่แตกต่างกัน ซึ่ งปั จจัย ส่ วนประสม
ทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวม ผูบ้ ริ โภคเห็นว่า จัดสิ นค้ามาจาหน่ายตรงตาม
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างสม่าเสมอ สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน สิ นค้ามีความหลากหลาย
สิ น ค้า มี ความทันสมัย มี ผลต่อ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า ในสหกรณ์ ร้ านค้า มาก ด้านราคาโดย
ภาพรวม ผูบ้ ริ โภคเห็นว่า กาหนดราคาค่อนข้างถูกกว่าร้านอื่น กาหนดราคาสิ นค้าที่เป็ นมาตรฐาน
เทียบเท่ากับร้ านทัว่ ไป ราคาเทียบคุณภาพมีความเหมาะสม และการติดป้ ายราคาชัดเจน มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้ามาก ด้านการจัดจาหน่าย โดยภาพรวม ผูบ้ ริ โภคเห็นว่า
ตั้ง อยู่ใ กล้ที่พ ัก อาศัย ชุม ชนหรื อที่ ทางาน เดิ นทางสะดวกสบาย ที่ จ อดรถเพี ย งพอ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้ามาก นอกจากนี้ผบู้ ริ โภคเห็นว่าปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้า นด้า นการส่ ง เสริ มการตลาด บุ ค คล ด้า นสภาพแวดล้อ มทางกายภาพ และด้า น
กระบวนการ มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้าปานกลาง เนื่ องจากพฤติกรรมส่ วนใหญ่ใช้
เวลาในสหกรณ์ร้านค้าไม่เกิ นครึ่ งชัว่ โมง และเข้าสหกรณื ร้านค้าในช่วงเวลา 07.00-12.00 น. ซึ่ ง
ถือเป็ นช่วงเวลาเร่ งรี บในการทางานหรื อเดินทาง รวมถึง ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่มีเหตุผลในการซื้ อ
สิ นค้าสหกรณื เพราะว่าทาเลที่ต้งั อยูใ่ กล้ที่พกั อาศัย จึ งแค่เพียงแวะไปซื้ อของใช้จาเป็ นเท่านั้น แต่
กล่าวคือปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญโดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านการจัดจาหน่าย ที่ผบู้ ริ โภคเห็นความสาคัญที่จะส่งผลต่อการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้า
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ข้ อเสอแนะ
จากผลการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในสหกรณ์ร้านค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง
เทพมหานคร ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะที่เกี่ ยวกับงานวิจยั เพื่อให้คณะกรรมการของสหกรณ์ร้านค้าใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร ควรพัฒนาการในด้านผลิ ตภัณ ฑ์และบริ การในทุก ด้านของปั จ จัย ส่ ว น
ประสมทางการตลาด ดังนี้
1 ด้า นผลิ ต ภัณฑ์ ควรจัด สิ น ค้า มาจ าหน่ า ยตรงตามความต้อ งการของผู้บ ริ โภคอย่า ง
สม่าเสมอ จัดหาสิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานและมี ความทันสมัยมาจัดจาหน่าย และที่ สาคัญคื อ
สิ นค้าจะต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสามารถความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่จะเข้ามาซื้ อสิ นค้า
ทุกครั้ง เนื่องจากผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์น้ นั มีผลอย่างมากในการซื้ อสิ นค้า
นอกจากนี้ควรจัดหาสิ นค้าแปรรู ปของสหกรณ์เกษตรเพื่อเป็ นการส่งเสริ มเกษตรกร
2. ด้านราคา ควรกาหนดราคาสิ นค้าที่เป็ นมาตรฐานเทียบเท่ากับร้ านทัว่ ไป และราคาเมื่อ
เทียบคุณภาพแล้วจะต้องมีความเหมาะสม ติดป้ ายราคาชัดเจน รวมถึงควรกาหนดราคาค่อนข้างถูก
กว่าร้ านอื่น เนื่ องจากเป็ นการดาเนิ นงานประเภทสหกรณ์ซ่ ึ งไม่ควรแสวงหากาไรมากจนเกิ นไป
ตามหลักการ วิธีการ อุดมการณ์ของระบบสหกรณ์
3. ด้านการจัดจาหน่าย ควรเพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่าย เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
ผูบ้ ริ โภค เช่น มีบริ การจัดส่งสิ นค้าทางโทรศัพท์หรื อทางออนไลน์ เนื่ องจากสหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่
ในส่วนเขตของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา ซึ่ งผูบ้ ริ โภคก็อยูใ่ นบริ เวณเดียวกับ
สหกรณ์ จึงสามารถทาได้ไม่ยาก และเข้าถึงผูบ้ ริ โภคที่ไม่มีเวลา
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด สหกรณ์ร้านค้าควรมีส่วนลดเพิ่มมากขึ้นกับสมาชิก เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้กบั สมาชิก มากขึ้น รวมถึงการจัดโปรโมชัน่ พิเศษสาหรับบุคคลทัว่ ไปที่จะมาสมัคร
เป็ นสมาชิก และการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่างๆสร้างการรับรู้และจดจาของผูบ้ ริ โภค
5. ด้านบุคคล สหกรณ์ ควรเพิ่มจานวนของพนักงานเพื่อรองรับและดูแลผูบ้ ริ โภคได้ทว่ั ถึง
ควรสร้ างบุคคลิภาพให้กบั พนักงานทั้งด้านภายนอกและภายในให้มีทศั นคติที่ดีต่อการบริ การ ซึ่ ง
ถือเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั สหกรณ์ร้านค้าด้วย
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6. ด้านสภาพแวดล้อ มทางกายภาพ ควรจัดวางสิ นค้าที่ เ ป็ นหมวดหมู่และเป็ นระเบี ย บ
เพื่อให้ผบู้ ริ โภคสามารถมองเห็นสิ นค้าได้ง่าย สามารถจดจาสิ นค้าและนึกถึงได้ทนั ที อีกทั้งยังต้อง
รักษาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
7. ด้านกระบวนการ สหกรณ์ควรจัดอบรมให้พนักงานมีการเตรี ยมตัวและมีความรวดเร็ ว
รวมถึ ง ความเชี่ย วชาญในการให้บริ ก ารแก่ ผูบ้ ริ โ ภคเพื่ อ ที่ จ ะได้ไม่เ สี ย เวลาในการบริ ก ารมาก
เกินไป และควรให้ตาแนะนาและคาปรึ กษาได้
คาสาคัญ : (1) สหกรณ์ร้านค้า (2) พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า (3) ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด
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