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บทคัดยอ 

บทความนี้เปนบทความที่นําเสนอผลการวิจัย เรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาสมัยใหม
ของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสมัยใหมของผูสูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาใน
รานคาสมัยใหมของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางคือผูสูงอายุที่มีภูมิลําเนาหรือพักอาศัยอยู
ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิจัยคือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาไค-สแควร 
(Chi-square) ผลการวิจัยพบวาผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับชองทางการจัดจําหนายมากที่สุด โดยเฉพาะการที่
รานคาปลีกอยูใกลที่พัก หรืออยูในเสนทางที่เดินทางสะดวก มีสถานที่สําหรับจอดรถที่สะดวกสบายและมีความปลอดภัย 
 
คําสําคัญ : รานคาสมัยใหม ปจจัยทางประชากรศาสตร ปจจัยทางการตลาด 
 

Abstract 
This article is to present the research “Factors Relating to Purchasing Behavior of Senior Citizen at Modern Trade in 

Bangkok Metropolitan Areas.” The objectives are as follows 1) to study purchasing behavior of senior citizen at modern trade in 
Bangkok Metropolitan areas 2) to study the relationship among demographic factor, marketing factor and purchasing behavior 
of senior citizen at Modern Trade in Bangkok Metropolitan Areas. There is a survey research and the respondents are 400 senior 
citizens who reside in Bangkok Metropolitan Areas. The researchers use percentage, mean, standard deviation and chi – square 
test as statistical tools for data analyzing. The results show that senior citizens in Bangkok Metropolitan Areas express that 
distribution channel is the most important marketing factor involved with their purchasing behavior, especially the location of 
modern trade store for its proximity to their residence and having convenient and safe parking lot. 
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1. บทนํา 
ธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยไดผานการพัฒนาแบบกาว

กระโดดจากเดิมที่เคยเปนรานคาปลีกแบบครอบครัว ตลาดสด 
ก็กาวมาสูหางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต และมาสูรูปแบบ
ใหมๆในลักษณะทันสมัย ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม มีจุดเดนที่
แตกตางจากรานคาปลีกแบบดั้งเดิม คือ มีการตกแตงรานที่
สวยงามสะอาดตา มีเครื่องปรับอากาศเย็นสบาย จัดเรียงสินคา
หลากหลายชนิดอยางเปนระเบียบเพื่อใหผูบริโภคเลือกซื้อได
เ อ ง ต า ม ค ว า ม พ อ ใ จ  (ส ถ า บั น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร ค า 
www.tradestrategiesorg/Research_retail.htm[online].) ดังนั้น
เมื่อธุรกิจคาปลีกมีการขยายตัวรวดเร็วจึงมีผลทําใหโครงสราง
และการแขงขันตลาดคาปลีกเปลี่ยนโฉมหนาไป ทําใหรานคา
ปลีกมีวิวัฒนาการเพิ่มมากขึ้น และจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรก็เปนตัวแปรสําคัญที่ชวยใหธุรกิจคาปลีก
สมัยใหมขยายตัวไดอยางรวดเร็ว รวมทั้ง การที่คนกรุงเทพฯมี
เวลานอยลงทําใหรานสะดวกซื้อตามยานชุมชนไดรับความ
นิยมมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนไทยใน
เมือง โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหคนสวน
ใหญนิยมจับจายใชสอยตามศูนยการคา มากขึ้น (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ.2550 – 
2554) www.ldd.go.th/Thai- html/05022007/PDF/PDF01/006. 
pdf[online].) นอกจากนี้จากขอมูลของสหประชาชาติมีการ
คาดการณวาในป  2568 ประชากรผูสูงอายุจะมากถึง  1.1 
พันลานคน เพิ่มจากป 2518 ถึง 2.14 เปอรเซ็นต (โอกิลว่ี แอนด 
เมเธอร  เอเชียแปซิฟก อางถึงในวิทวัส รุงเรืองผล, 2546) 
ดังนั้นจากขอมูลดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคา
สมัยใหมของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

2.  เนื้อความหลัก 
2.1  วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคา
สมัยใหมของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.1.2 เพื่อศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาสมัยใหม
ของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.1.3 เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาสมัยใหมของผูสูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
2.2  สมมติฐานการวิจัย 

2.2.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรประกอบดวย เพศ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพ และ
จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อสินคาในรานคาสมัยใหมของผูสูงอายุ 

2.2.2 สวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา 
ชองทางการจัดจําหนาย  การสงเสริมการตลาด  บุคลากร 
กระบวนการ ลักษณะทางกายภาพ และการเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคา
สมัยใหมของผูสูงอายุ 
 
2.3  ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 

2.3.1 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ไดแก โมเดลพฤติกรรม
ผูบริโภค ซึ่งเปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ 

2.3.2 องคประกอบทั้ง 8 ของการบริหารบริการแบบ
ผสมผสานไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย  
การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ ลักษณะทาง
กายภาพ และการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ 
 
2.4  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ทําการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริโภคทั้ง
ชายและหญิง เฉพาะผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป เปนผูที่มีภูมิลําเนา
หรือพักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น โดยมีจํานวน
ประชากรผูสู งอายุทั้ งสิ้น  604,465 คน  (สํ านักงานสถิ ติ
แหงชาติ.http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/popul
ation.html[online].) กลุมตัวอยางคือผูสูงอายุที่มีภูมิลําเนาหรือ
พักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน 



 

การสุมตัวอยางใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
(Multi – Stage Sampling) โดยเรียงลําดับเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นที่ 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 
Sampling) โดยการจับฉลากเพื่อเลือกกลุมตัวอยางจากเขตการ
ปกครองของกรุงเทพมหานคร 50 เขต ใหเหลือเพียง 8 เขตการ
ปกครอง ซึ่งสามารถแบงไดดังนี้ เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ 
เขตคลองเตย เขตสาทร เขตบางบอน เขตบางแค เขตตลิ่งชัน 
และเขตบางกอกนอย ขั้นที่ 2 ทําการสุมตัวอยางตามความ
สะดวก (Convenience Sampling) ในบริเวณหนารานคาปลีก
สมัยใหมไดแก หางสรรพสินคา รานสะดวกซื้อ เปนตน โดย
เก็บขอมูลจากกลุมผูบริโภคอายุ 60 ปขึ้นไปในแตละเขตที่เลือก
ไว จํานวนเขตละ 50 ตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง โดยการ
ใชสูตรการหาขนาดตัวอยางจากสัดสวนประชากรที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% โดยประมาณคาสัดสวนหรือรอยละขนาด
ตัวอยางจะหาไดจากสูตรดังนี้ (วัชรากรณ ชีวโศภิษฐ, มปป: 
213) 

                           n   =   2

2))(1(
e

ZPP −                            (1) 

 
2.5  สถิติท่ีใชในการวิจัย 

2.5.1 วิธีการคิดคารอยละ  
2.5.2 การหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.5.3 การหาคาไค-สแควร (Chi – square) 

 
2.6  ผลการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
สินคาในรานคาสมัยใหมของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางสวน
ใหญเปนเพศหญิง สมรสแลว ไมไดทํางาน มีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวมากกวา 2 คน มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน     ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 
พฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาสมัยใหมของผูสูงอายุ สวน
ใหญซื้อสินคาจากหางเทสโก โลตัส ซื้อสินคาเดือนละ 2 ครั้ง 
สําหรับการซื้อสินคาในแผนกตางๆ  ของผูสูงอายุพบวา 
ผูสูงอายุซื้อสินคาจากแผนกซูเปอรมารเก็ตประเภทของใชใน

ครัวเรือนมากที่สุด โดยจะซื้อสินคาวันเสาร – อาทิตย เวลา 
12.01 – 18.00 น. คาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อสินคาในรานคา
สมัยใหมในแตละครั้ง อยูระหวาง 501 – 1,000 บาท และไปซื้อ
สินคาในรานคาสมัยใหมกับบุตรหลาน ผูที่มีอิทธิพลตอการ
เลือกรานคาและการตัดสินใจซื้อสินคาคือตนเอง วิธีการชําระ
คาสินคาคือการชําระดวยเงินสด มีการรับรูขอมูลขาวสารของ
รานคาสมัยใหมจากใบปลิวหรือโปสเตอรของรานคา การ
สงเสริมการขายที่ช่ืนชอบมากที่สุดคือ รายการสงเสริมการขาย
ประเภทใหคูปองลดราคา สําหรับ ความคิดเห็นที่มีตอปจจัย
ทางการตลาดพบวา ผูสูงอายุใหความสําคัญกับการที่รานคา
สมัยใหมอยูใกลที่พัก หรืออยูในเสนทางที่เดินทางสะดวกมาก
ที่สุด รองลงมาคือการมีสินคาใหเลือกหลากหลาย (ทุกประเภท 
ทุกขนาด  ทุกยี่หอ) รานคามี ช่ือเสียงเปนที่รูจัก  มีสถานที่
สําหรับจอดรถที่สะดวกสบายและมีความปลอดภัย เวลาเปดทํา
การของรานคาอํานวยความสะดวกใหแกลูกคา สินคามีราคา
มาตรฐาน สินคามีคุณภาพดี สินคามีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
สินคามีความทันสมัย แปลกใหม สินคามีราคาถูกกวาที่อื่นๆ 
การออกแบบ  ตกแตงภายในรานมีความสวยงาม  ทันสมัย 
พนักงานแตงกายเรียบรอยและการนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ม า ช ว ย ให บ ริ ก า ร แทนพนั ก ง านอ ยู ใ น ร ะดั บ เ ท า กั น 
กระบวนการคิดและชําระเงินมีความสะดวกรวดเร็วและการจัด
วางสินคาในแตละแผนกสรางความสะดวกสบายในการเลือก
ซื้ออยูในระดับเทากัน พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ ออน
นอม การจัดวางผังรานสรางความสะดวกสบายใหแกลูกคา 
การจัดวางสินคาในแตละแผนกมีความสวยงาม  ทันสมัย 
อุปกรณ เครื่องมือในการใหบริการมีความทันสมัย ระบบรักษา
ความปลอดภัยของรานคาสรางความมั่นใจใหแกลูกคาและการ
มีการโฆษณาประชาสัมพันธที่ตอเนื่องอยูในระดับเทากัน 
พนักงานใหบริการลูกคาดวยความรวดเร็ว มีรายการลด แลก 
แจก แถม การไดรับขอมูลขาวสารมีความรวดเร็ว พนักงาน
บริการมีความรูที่จะตอบคําถามลูกคา เอกสารและสื่อตางๆ ที่
ใชในการโฆษณาประชาสัมพันธและการสงเสริมการขายสราง
ความประทับใจ มีจํานวนพนักงานเพียงพอในการใหบริการ
อยางทั่วถึงและการมีสวนลดพิเศษสําหรับสมาชิกอยูในระดับ
เทากัน หองน้ําสะอาดและมีจํานวนเพียงพอ พนักงานบริการ



 

ใหความสนใจลูกคาเปนรายบุคคล และพนักงานบริการเขา
ใจความตองการของลูกคาแตละคน ตามลําดับ 

การทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่  1 ปจจัยทางดานลักษณะทาง

ประชากรศาสตรไดแก เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน  สถานภาพ  และจํานวนสมาชิกในครอบครัว  มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาสมัยใหม
ของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจัยพบวา เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อสินคาในดานบุคคลที่ไปซื้อสินคากับผูสูงอายุ  อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
สินคาในดานการใชรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด ความถี่ใน
การซื้อสินคา คาใชจายในการซื้อสินคาแตละครั้ง บุคคลที่ไป
ซื้อสินคากับผูสูงอายุ  ผูมีอิทธิพลตอการเลือกรานคาและการ
ตัดสินใจซื้อสินคา วิธีการชําระคาสินคา และพฤติกรรมการใช
บริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ  โบวลิ่งและ
สถาบันการเงิน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

การมี งานทํ าหรือไมไดทํ างานมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อสินคาในดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคา
แตละครั้ง บุคคลที่ไปซื้อสินคากับผูสูงอายุ  อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05  

รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
สินคาดานความถี่ในการซื้อสินคา ชวงเวลาในการซื้อสินคา 
คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง บุคคลที่ไปซื้อสินคา
กับผูสูงอายุ  ผูมีอิทธิพลตอการเลือกรานคาและการตัดสินใจ
ซื้อสินคา วิธีการชําระคาสินคา รายการสงเสริมการขายที่
ตองการใหทางรานจัดทํา และพฤติกรรมการใชบริการเสริม
อื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง และสถาบัน
การเงิน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  0.05  

สถานภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาใน
ดานความถี่ในการซื้อสินคา ชวงเวลาในการซื้อสินคา คาใชจาย
เฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง  บุคคลที่ไปซื้อสินคากับ
ผูสูงอายุ ผูมีอิทธิพลตอการเลือกรานคาและการตัดสินใจซื้อ
สินคา วิธีการชําระคาสินคา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด ความถี่
ในการซื้อสินคา ชวงเวลาในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยใน
การซื้อสินคาแตละครั้ง บุคคลที่ไปซื้อสินคากับกลุมตัวอยาง ผู
มีอิทธิพลตอการเลือกรานคาและการตัดสินใจซื้อสินคา วิธีการ
ชําระคาสินคา รายการสงเสริมการขายที่ตองการใหทางราน
จัดทํา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานที่  2 สวนประสมทางการตลาด  ได แก 
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 
บุคลากร กระบวนการ ลักษณะทางกายภาพ  และการเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ในรานคาสมัยใหมของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ 0.05 

ผลิตภัณฑ 
มีสินคาใหเลือกหลากหลาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด บุคคลที่
ไปซื้อสินคาดวยกัน   พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน 
โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน รานอาหาร
อยางมีนัยสาํคัญ ที่ระดับ 0.05 

มีสินค าที่ ทันสมั ย  แปลกใหม  มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอย
ที่สุด  พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร 
คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน รานอาหาร ที่ระดับ 0.05 

สินคามีคุณภาพดี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
สินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด   ชวงเวลาใน
การซื้อสินคา และพฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรง
ภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน รานอาหาร  
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

รานคามีช่ือเสียง เปนที่รูจัก  มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด รายการ
สงเสริมการขายที่ตองการใหทางรานคา และพฤติกรรมการใช
บริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง 
สถาบันการเงิน รานอาหาร อยางมีนัยสําคญัที่ระดับ 0.05 

ราคา   
สินคามีราคามาตรฐานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ซื้อสินคาในรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด    ผูมีอิทธิพลตอ



 

การเลือกรานคาและการตัดสินใจซื้อสินคา ชองทางการรับ
ขอมูลขาวสารของรานคา พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ 
เชน  โรงภาพยนตร  คาราโอเกะ  โบวลิ่ง  สถาบันการเงิน 
รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

สินคามีราคาเหมาะสมกับคุณภาพไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.05  

สินคามีราคาถูกกวาที่อื่นๆมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด ชวงเวลา
ในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง ผูมี
อิทธิพลตอการเลือกรานคาและการตัดสินใจซื้อสินคา อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

ชองทางการจัดจําหนาย 
รานคาอยูใกลที่พัก หรือเดินทางสะดวกมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอย
ที่สุด ชวงเวลาในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคา
แตละครั้ง ชองทางการรับขอมูลขาวสารของรานคา อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

มีที่จอดรถที่สะดวกสบาย ปลอดภัยมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอย
ที่สุด ชวงเวลาในการซื้อสินคา ชองทางการรับขอมูลขาวสาร
ของรานคา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

การสงเสริมการตลาด  
มีสวนลดพิ เศษสํ าหรับสมาชิกมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการซื้อสินคาในดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคา
แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

มีรายการลด แลก แจก แถมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด ชวงเวลา
ในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง อยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05   

การโฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่องมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานชวงเวลาในการซื้อสินคา 
คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง รายการสงเสริมการ
ขายที่ตองการใหทางรานคาจัดทํา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

   

พนักงาน  
พนักงานมีความสุภาพออนนอมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอย
ที่สุด ความถี่ในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแต
ละครั้ง ผูมีอิทธิพลตอการเลือกรานคาและการตัดสินใจซื้อ
สินคา วิธีการชําระคาสินคา ชองทางการรับขอมูลขาวสารของ
รานคา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

พนักงานมีความรูที่จะตอบคําถามลูกคามีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอย
ที่สุด ความถี่ในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแต
ละครั้ง ผูมีอิทธิพลตอการเลือกรานคาและการตัดสินใจซื้อ
สินคา วิธีการชําระคาสินคา ชองทางการรับขอมูลขาวสารของ
รานคา และพฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรง
ภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน รานอาหาร 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

พนักงานแตงกายเรียบรอยมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด บุคคลที่
ไปซื้อสินคาดวยกัน ผูมีอิทธิพลตอการเลือกรานคาและการ
ตัดสินใจซื้อสินคา ชองทางการรับขอมูลขาวสารของรานคา 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

พนั ก ง าน ให ค ว า มสน ใ จ ลู ก ค า เ ป น ร า ยบุ ค ค ลมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่
ซื้อสินคาบอยที่สุด ความถี่ในการซื้อสินคา ชวงเวลาในการซื้อ
สินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง ผูมีอิทธิพลตอ
การเลือกรานคาและการตัดสินใจซื้อสินคา วิธีการชําระคา
สินคา ชองทางการรับขอมูลขาวสารของรานคา พฤติกรรมการ
ใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง 
สถาบันการเงิน รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

พนักงานเข าใจความตองการของลูกค าแตละคนมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่
ซื้อสินคาบอยที่สุด ความถี่ในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยใน
การซื้อสินคาแตละครั้ง ผูมีอิทธิพลตอการเลือกรานคาและการ
ตัดสินใจซื้อสินคา วิธีการชําระคาสินคา พฤติกรรมการใช
บริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง 
สถาบันการเงิน รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 



 

พนักงานใหบริการลูกคาอยางรวดเร็วมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอย
ที่สุด ความถี่ในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแต
ละครั้ง ผูมีอิทธิพลตอการเลือกรานคาและการตัดสินใจซื้อ
สินคา วิธีการชําระคาสินคา พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ 
เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน 
รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

จํานวนพนักงานเพียงพอในการใหบริการมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอย
ที่สุด ความถี่ในการซื้อสินคา ชวงเวลาในการซื้อสินคา 
คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง  วิธีการชําระคาสินคา 
พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอ
เกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน  รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 

 กระบวนการ  
เวลาทํ าการของร านค าใหความสะดวกแกลูกค ามี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่
ซื้อสินคาบอยที่สุด ชวงเวลาในการซื้อสินคา พฤติกรรมการใช
บริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง 
สถาบันการเงิน รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

กระบวนการคิดและชําระเงินมีความสะดวก รวดเร็วมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานความถี่ในการ
ซื้อสินคา ชวงเวลาในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อ
สินคาแตละครั้ง ผูมีอิทธิพลตอการเลือกรานคาและการ
ตัดสินใจซื้อสินคา พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรง
ภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง  สถาบันการเงิน รานอาหาร
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

ลูกคาไดรับขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอย
ที่สุด ความถี่ในการซื้อสินคา ชวงเวลาในการซื้อสินคา ผูมี
อิทธิพลตอการเลือกรานคาและการตัดสินใจซื้อสินคา วิธีการ
ชําระคาสินคา พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรง
ภาพยนตร คาราโอเกะ  โบวลิ่ง สถาบันการเงิน รานอาหาร
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05   

 

ลักษณะทางกายภาพ  
การออกแบบ  ตกแตงภายในรานสวยงาม  ทันสมัยมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่
ซื้อสินคาบอยที่สุด บุคคลที่ไปซื้อสินคาดวยกัน วิธีการชําระคา
สินคา ชองทางการรับขอมูลขาวสารของรานคา พฤติกรรมการ
ใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง 
สถาบันการเงิน รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

การจัดวางผังรานสรางความสะดวกสบายใหแกลูกคามี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่
ซื้อสินคาบอยที่สุด ชวงเวลาในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยใน
การซื้อสินคาแตละครั้ง ชองทางการรับขอมูลขาวสารของ
รานคา พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร 
คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน รานอาหาร อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

การจัดวางสินคาในแตละแผนกมีความสวยงาม ทันสมัยมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่
ซื้อสินคาบอยที่สุด ชวงเวลาในการซื้อสินคา ชองทางการรับ
ขอมูลขาวสารของรานคา  พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ 
เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน 
รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05   

การจัดวางสินคาในแตละแผนกสรางความสะดวกในการ
เลือกซื้อมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดาน
รานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด ชวงเวลาในการซื้อสินคา 
คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง วิธีการชําระคาสินคา 
ชองทางการรับขอมูลขาวสารของรานคา พฤติกรรมการใช
บริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง 
สถาบันการเงิน รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

อุปกรณ เครื่องมือในการใหบริการมีความทันสมัยมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่
ซื้อสินคาบอยที่สุด ความถี่ในการซื้อสินคา ชองทางการรับ
ขอมูลขาวสารของรานคา พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ 
เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน 
รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

เอกสารและสื่อตางๆ ที่ใชในการโฆษณา ประชาสัมพันธ 
สรางความประทับใจมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ



 

สินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด ชวงเวลาในการ
ซื้อ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

หองน้ําสะอาด และมีจํานวนเพียงพอมีความสัมพันธกับ 
พฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอย
ที่สุด ชวงเวลาในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคา
แตละครั้ง พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรง
ภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน รานอาหาร 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

ระบบรักษาความปลอดภัยของรานสรางความมั่นใจใหแก
ลูกคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดาน
พฤติกรรมการซื้อสินคาในดานรานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอย
ที่สุด ความถี่ในการซื้อสินคา ชวงเวลาในการซื้อสินคา 
คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละครั้ง ผูมีอิทธิพลตอการ
เลือกรานคาและการตัดสินใจซื้อสินคา  พฤติกรรมการใช
บริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คาราโอเกะ โบวลิ่ง 
สถาบันการเงิน รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05   

การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ 
การนําอุปกรณอิ เล็กทรอนิกสมาชวยใหบริการแทน

พนักงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในดาน
รานคาปลีกที่ซื้อสินคาบอยที่สุด ความถี่ในการซื้อสินคา 
ชวงเวลาในการซื้อสินคา คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อสินคาแตละ
ครั้ง พฤติกรรมการใชบริการเสริมอื่นๆ เชน โรงภาพยนตร คา
ราโอเกะ โบวลิ่ง สถาบันการเงิน  รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.05 
 

3.  สรุป 
ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ

สินคาในรานคาสมัยใหมของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยผูสูงอายุใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนายมากที่สุด รองลงมาคือปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน
ราคา ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานการเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด ปจจัยดานพนักงาน ตามลําดับ 

1. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูสูงอายุให
ความสําคัญกับการที่รานคาปลีกอยูใกลที่พักหรืออยูในเสนทาง

ที่เดินทางสะดวก มีสถานที่สําหรับจอดรถที่สะดวกสบายและ
มีความปลอดภัย เนื่องจากทําเลที่ต้ังถือเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง
ในการที่รานคาปลีกจะประสบความสําเร็จ เพราะจํานวนของ
ลูกคาที่ เขาออกรานคา และเม็ดเงินมหาศาลที่ เกิดจากการ
จับจายใชสอย โดยเฉพาะอยางยิ่งทําเลที่ต้ังอยูในแหลงชุมชน 
แหลงที่พักอาศัย หมูบานจัดสรร คอนโดมิเนียม อพารทเมนท 
หรือแมแตแหลงสถานศึกษาใหญๆ ปจจัยเหลานี้ลวนเปนปจจัย
ที่สําคัญที่บงบอกถึงจํานวนของลูกคาที่จะมาใชบริการรานคา
สมัยใหม ซึ่งสอดคลองกับเลอพงษ คงเจริญ (2548) ที่ศึกษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานคาปลีก
ของผูบริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวา ผูบริโภคจะมี
ความพึงพอใจระดับมากกับรานคาปลีกที่อยูใกลบานหรือที่
ทํางาน เดินทางไปมาสะดวก 

2. ปจจัยดานผลิตภัณฑ การมีสินคาใหเลือกหลากหลาย 
(ทุกประเภท ทุกขนาด ทุกยี่หอ) รานคามีช่ือเสียงเปนที่รูจัก 
เนื่องจากการมีสินคาที่หลากหลายจะทําใหลูกคาไดรับความ
สะดวกสบายในการซื้อสินคาเพราะไมตองเดินทางไปหลายๆ 
แหงเพื่อใหไดสินคาที่ตรงตามความตองการ โดยผูสูงอายุ
ตองการไปรานคาปลีกเพียงแหลงเดียวแตสามารถหาซื้อสินคา
ไดตรงตามความตองการทุกรายการ ซึ่งสิ่งเหลานี้รานคาปลีก
สมัยใหมสวนใหญมีสินคาที่หลากหลายอยูแลวเพียงแตตอง
เพิ่มสินคาในกลุมของผูสูงอายุเขาไปเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับ 
ทิภารัตน  ชุมนุม  (2548) พบวาปจจัยทางดานผลิตภัณฑมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลีกขนาด
ใหญของผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานี 

3. ปจจัยดานราคา สิ่งที่คนพบขัดแยงกับสิ่งที่ธุรกิจคา
ปลีกสมัยใหมบางแหง เข าใจโดยคิดว าผูบริ โภคจะให
ความสําคัญกับเรื่องของราคาที่ถูกที่สุดเปนสําคัญ รานคาปลีก
สมัยใหมบางแหงนําเสนอเรื่องราคาเปนกลยุทธหลักในการทํา
ตลาด แตสิ่งเหลานี้อาจใชกับกลุมผูสูงอายุไมไดเพราะผูสูงอายุ
ใหความสําคัญกับเรื่องของสินคาที่มีมาตรฐานมากกวาราคา
สินคาที่ถูกกวารานอื่นๆ ดังนั้นสิ่งที่ควรทําคือการเลือกสินคา
เพื่อวางขายควรคํานึงถึงเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของสินคา 
กลาวคือไมจําเปนตองเปนสินคาราคาถูกเสมอ อาจเปนสินคาที่
มีราคาสูงกวาแตมีมาตรฐานก็ได ซึ่งสอดคลองกับนุชรีนารถ 



 

เจงผาสุก (2547) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคตอธุรกิจคา
ปลีกประเภทซุปเปอรเซ็นเตอรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
ปจจัยทางการตลาดดานราคาที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรม
การซื้อสินคาในธุรกิจคาปลีกประเภทซุปเปอรเซ็นเตอร 

4. ปจจัยดานกระบวนการ ในการใหบริการของรานคา
สมัยใหม ผูสูงอายุใหความสําคัญกับเรื่องของกระบวนการคิด
และชําระเงินที่มีความสะดวกรวดเร็ว ไมยุงยากและไมตองรอ
คิวนาน เชนเดียวกับผูบริโภคกลุมอื่นๆ ผูสูงอายุไมชอบรอและ
จะรูสึกหงุดหงิดถาตองรอคิว ดังนั้นการจัดการดานการชําระ
เงินตองมีประสิทธิภาพ ในประเด็นนี้อาจใชวิธีการบริหาร
ชวงเวลา เชนในวันเสาร – อาทิตย เวลา 12.01 – 18.00 น.ซึ่ง
เปนเวลาที่ผูสู งอายุ เข าใชบริการมากที่สุด  (อางอิงจาก
ผลการวิจัยฉบับนี้) รานคาปลีกตองจัดเตรียมพนักงานในสวน
ของการชําระเงินหรือเพิ่มชองทางการชําระเงินใหมากกวา
ชวงเวลาอื่นๆ เพื่อลดระยะเวลาการรอคิวและทําใหเกิดความ
รวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับอดุลย จาตุรงคกุล ดลยา จาตุรงคกุล 
และพิมพเดือน จาตุรงคกุล (2546) ที่กลาววาการตอแถวเปน
เวลานานเปนสิ่งที่นาเบื่อ เสียเวลา และบางครั้งไมสะดวกสบาย 
การรอคอยในกระบวนการการบริการทําใหประสบปญหาการ
รอคอย ตอแถวในขณะที่กําลังรับการบริการ ดังนั้นผูใหบริการ
ควรสรางกระบวนการในการสงมอบการบริการใหเกิดความ
รวดเร็วและลดปญหาการรอคอย 

5. ปจจัยดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ คือการที่รานคา
นําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาชวยใหบริการแทนพนักงาน เชน 
เครื่องตรวจสอบราคาสินคาในแผนกซูเปอรมารเก็ต อุปกรณ
แสดงผังรานคาและใหขอมูลขาวสารตางๆ เครื่องชวยบอก
จํานวนที่จอดรถที่วาง สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ชวยในการอํานวย
ความสะดวกและทําใหเกิดความรวดเร็วในการเขารับการ
บริการ ซึ่งอยางที่หลายๆ คนเขาใจในอดีตคือผูสูงอายุเปนผูที่
ไมคุนเคยกับเทคโนโลยี แตจากการวิจัยพบวาผูสูงอายุใน
ปจจุบันใหความสําคัญกับเทคโนโลยีเชนกัน ดังนั้นในชวง
เวลาที่มีลูกคามาใชบริการเปนจํานวนมากอาจใชอุปกรณเขามา
เสริมแทนพนักงานเพื่อเปนการะประหยัดเวลา ลดการรอคอย 
และลดตนทุน ซึ่งสอดคลองกับอดุลย จาตุรงคกุล ดลยา จาตุรง
คกุล และพิมพเดือน จาตุรงคกุล (2546) ที่กลาววาการปรับปรุง

ผลผลิ ต เปนสิ่ ง จํ า เปนที่ จ ะทํ า ใหก ารควบคุมตนทุนมี
ประสิทธิภาพ แตธุรกิจตองระวังไมใหมีการลดคุณภาพและ
ระดับการบริการลงอยางไมเหมาะสมจนกระทั่งลูกคาเกิดความ
ไมพอใจ เพราะคุณภาพของการบริการตามที่ลูกคากําหนดเปน
สิ่งสําคัญซึ่งทําใหเห็นความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ  

6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ซึ่งหมายถึงการ
ออกแบบ การตกแตงภายในรานใหมีความสวยงาม ทันสมัย 
สิ่งเราที่มองเห็นดวยตาเปลาทั้งหมดนี้เปนหลักฐานเสริมที่
มองเห็นได และแสดงถึงรูปแบบและคุณภาพการบริการของ
รานคา ธุรกิจดานบริการจําเปนตองบริหารหลักฐานที่เปนตัว
วัตถุอยางรอบคอบ เนื่องจากอาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอ
ความประทับใจและความรูสึกของลูกคาได ซึ่งสอดคลองกับทิ
ภารัตน ชุมนุม (2548) พบวาการมีปายแสดงสินคาชัดเจน การ
จัดวางสินคาเปนหมวดหมู สะดวกในการเลือกซื้อ ความ
สะอาด ความทันสมัยและบรรยากาศภายในหาง การมีรถเข็น
และตะกราใสสินคาไวใหบริการและการจัดตกแตงซุมแสดง
สินคาที่สวยงามมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภค 

7.ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูสูงอายุเขาถึงสื่อ
ใบปลิวหรือโปสเตอรมากที่สุดและใหความสําคัญกับการที่
รานคาปลีกมีโฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่องรวมทั้ง
ตองการใหรานคาปลีกแจกคูปองสวนลด ดังนั้นการโฆษณา
อาจใชเพื่อแจงขาวสารในเรื่องของการจัดรายการลด แลก แจก 
แถม เพื่อสรางแรงจูงใจใหเกิดการใชบริการมากขึ้นหรือการ
แจกใบปลิวที่แนบคูปองสวนลดจะทําใหสามารถจูงใจผูสูงอายุ
ได ซึ่งสอดคลองกับอลิษา เกษทองมา  (2551) ศึกษาเรื่อง
ผลกระทบของธุรกิจการคาปลีกสมัยใหมตอธุรกิจการคาปลีก
แบบดั้งเดิมในเขตอําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร พบวา
ป จจั ยด านการส ง เสริมการตลาด  ได แก  การโฆษณา
ประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ การกลาวทักทายเมื่อลูกคาเดินเขา
และออกจากราน การใหคําแนะนําเกี่ยวกับสินคาภายในราน 
การจัดรายการสงเสริมการขายมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อสินคาของผูบริโภค 

8. ปจจัยดานพนักงาน แมผูสูงอายุจะใหความสําคัญเปน
อันดับสุดทายแตร านคาปลีกก็ไมควรที่จะละเลยเพราะ



 

พนักงานเปนเหมือนบุคคลที่ติดตอสื่อสารกับลูกคาในนามของ
ธุรกิจ ถาพนักงานบริการดี เอาใจใสลูกคาก็จะสงผลในดาน
บวกกับธุรกิจในระยะยาว แตในทางกลับกันถาพนักงานแสดง
กิริยามารยาทที่ไมดีก็จะสงผลเสียตอภาพลักษณของธุรกิจ
เชนกันซึ่งสอดคลองกับอดุลย จาตุรงคกุล ดลยา จาตุรงคกุล 
และพิมพเดือน จาตุรงคกุล (2546) พนักงานบริการมีบทบาท
ในการติดตอกับลูกค าในระดับสูง  ดังนั้นธุร กิจบริการ
จําเปนตองฝกอบรมพนักงานใหมีความชํานาญในทักษะการ
ติดตอระหวางบุคคล รวมท้ังในเรื่องของบุคลิกภาพที่ดี การ
แตงกายดี และตองมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการผลิตงาน
บริการเปนอยางดี 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบกลุมผูสูงอายุกับผูบริโภคกลุมอื่น 
2. ควรศึกษาโดยใชเครื่องมือทางการวิจัยเชิงคุณภาพเชน

การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวมและการสัมภาษณเชิงลึก 
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