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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มาใช้บริการที่มีต่อความสามารถใน
การแข่งขัน และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความสามารถในการแข่งขันของร้าน
สหกรณ์โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง กลุ่มตัวอย่างคือสมาชิกร้านสหกรณโ์รงพยาบาลล าปาง 
จ ากัด จ านวน 320 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นคือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มประชากร การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้าน เพศ การศึกษา อาชีพ จ านวนครั้งท่ีซื้อสินค้าในหนึ่งเดือน ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความสามารถในการ
แข่งขันแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุ สถานภาพ รายได้ ปริมาณสินค้าที่ซื้อต่อครั้ง ที่แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อความสามารถในการแข่งขันไม่แตกต่างกัน 2) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดล้วนมีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการแข่งขันในทุกด้าน โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการและด้าน
สภาพแวดล้อมที่อ านวยความสะดวกมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่างใน
ระดับสูง 
ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนบุคคล / ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด / ร้านสหกรณ์ โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด / 
ความสามารถในการแข่งขัน   
 

Abstract 
The purposes of this research were aimed to compare the individual factors of the service 

users on competitiveness. And a study of the marketing mix to the competitiveness of Lampang 
Hospital Consumer Cooperative Limited., Mueang District, Lampang Province. Data collect from 
320 registered members by Convenience Sampling used in the study was a questionnaire. The 
statistics used to analyze data were frequency, percentage, Mean, standard deviation, t-test 
(Independent), ANOVA analysis and a statistical correlation method of Pearson. The results 
showed that: 1) Personal factors in which gender, education, occupation, and monthly frequency 
Opinion on competitiveness different, personal factors in which age, status, income, the amount 
of items purchased per visit Opinion on competitiveness not different. 2) Marketing mix factors 
correlated with competitiveness in all aspects. On the marketing mix in which process and 
Physical Evidence correlated with competitiveness of the Differentiate in levels. 
Keywords: personal factor / marketing mix / Lampang Hospital Consumer Cooperative Limited / 
competitiveness  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การน าระบบสหกรณ์เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนที่มีความเดือดร้อนหรือมี

ปัญหาที่คล้ายคลึงกัน โดยมีความเช่ือว่าระบบสหกรณ์จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้  สหกรณ์ร้านค้าคือ
สหกรณ์ประเภทหน่ึงในเจ็ดประเภทซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดไว้ การจัดตั้งสหกรณ์รา้นค้าในประเทศ
ไทยได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480 จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า
ในการก าหนดราคาสินค้าท่ีไม่เป็นธรรม สินค้าไม่มีคุณภาพ ท าให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน และมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล จากสถิติจ านวนสหกรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2558 พบว่าจ านวนสหกรณ์ร้านค้ามีแนวโน้มลดลง ซึ่งมาจาก
หลายๆ ปัจจัย เช่น การขยายตัวอย่างรวดเร็วของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ การขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
การขาดทุนจากการประกอบการ เป็นต้น โดยในยุคที่ร้านสหกรณ์ก่อร่างสร้างตัวจนถึงยุคที่เฟื่องฟูสุดขีด ราวปี พ.ศ. 
2525 จนมาถึงยุคถดถอยอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่มีธุรกิจห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต คอนวีเนียนสโตร์ ดิสเคาน์สโตร์ 
เข้ามาแย่งลูกค้าไปจนเกือบหมด สามสิบกว่าปีก่อนนั้นยอดขายรวมของร้านสหกรณ์ทั้งประเทศเคยสูงกว่ายอดขาย
รวมของห้างสรรพสินค้าทั้งประเทศ ร้านสหกรณ์ขนาดใหญ่มีอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองจังหวัดใหญ่ๆ 
บางแห่ง เช่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ ร้านสหกรณ์นครเชียงใหม่มีสาขาขนาดใหญ่จ านวนสี่แห่ง ขณะที่ในสถาบัน 
การศึกษาไม่ว่าในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือโรงเรียนก็มีร้านสหกรณ์ขนาดกลางหรือขนาดเล็กกระจัดกระจายอยู่
ทั่วประเทศ ซึ่งยังไม่รวมถึงร้านสหกรณ์ที่ตั้งอยู่ภายในองค์กรทั้งราชการ รัฐวิสาหกิจที่มีกันแทบทุกหน่วยงาน 
จนกระทั่งถึงวันน้ี ร้านสหกรณ์ส่วนใหญ่ต่างได้เลิกกิจการลงไปแล้ว แม้กระทั่งร้านสหกรณ์ในระดับมหาวิทยาลัยก็ยัง
เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง และจ านวนมากที่ก าลังด าเนินธุรกิจแบบขาดทุนหรือใกล้ขาดทุนเต็มที แม้กระทั่งร้านสหกรณ์
ขนาดใหญ่ที่สุดของไทย นั่นคือร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ ที่เคยมีก าไรปีละสามสิบกว่าล้านบาท ปีที่ผ่านมายังประสบกับ
ภาวะขาดทุนเป็นปีแรกนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการมา (วิชัย กอสงวนมิตร, 2553) 

ปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนสหกรณ์ร้านค้า จ านวน 157 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของสหกรณ์ทั้งหมด 
(กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2559, หน้า 1) ในส่วนของจังหวัดล าปางมีสหกรณ์ร้านค้ารวมจ านวน 3 แห่ง และสหกรณ์ที่มี
ปริมาณธุรกิจมากที่สุดคือ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 
2528 เป็นการก่อตั้งโดยคณะบุคคลากรของโรงพยาบาลล าปาง มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อจัดหาสินค้าที่จ าเป็น
มาจ าหน่ายแก่สมาชิกบุคคลากรในโรงพยาบาล รวมทั้งบุคคลภายนอกทั่วไปที่มาติดต่อโรงพยาบาลล าปาง ซึ่งผล
ประกอบการของร้านสหกรณ์โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด รวมทั้งการบริหารจัดการได้พัฒนาก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง 
จนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2558 ถึงแม้ว่าร้าน
สหกรณ์โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด จะประสบความส าเร็จมีสมาชิกและผู้บริโภคทั่วไปมาใช้บริการอย่างสม่ าเสมอและ
มีความได้เปรียบในด้านสถานท่ีที่มีความสะดวกในการมาใช้บริการของสมาชิกและผู้บริโภคทั่วไป แต่ปัจจุบันพบว่ามี
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้ก่อตั้งขึ้นในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบที่ตั้งของร้านสหกรณ์ จึงอาจเป็นปัจจัยส าคัญที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินกิจการของร้านสหกรณ์โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด ได้ในอนาคต เช่น ผลกระทบกับยอด
จ าหน่ายสินค้าท่ีควรจะเพิ่มมากข้ึนแต่กลับลดลง เนื่องจากลูกค้าหันไปซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่อาจจะเข้า
มาตั้งในบริเวณใกล้เคียงกับร้านสหกรณ์ ดังนั้น หากร้านสหกรณ์ไม่มีการปรับตัวเพื่อหาทางป้องกันและสร้างแนวทาง 
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับรูปแบบการค้าปลีกสมัยใหม่แล้ว โอกาสในการท า
ก าไรทางการค้าก็จะลดลงไปเรื่อยๆ  
 จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาและเหตุผลที่ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่องปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของร้านสหกรณ์โรงพยาบาล ล าปาง จ ากัด อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแนวทางในการพัฒนาส าหรับการเตรียมความพร้อมไว้รองรับการ
แข่งขันกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล
ล าปาง จ ากัด มีความสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มาใช้บริการที่มีต่อความสามารถในการแข่งขันของร้าน

สหกรณ์โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้มาใช้บริการที่มีต่อความสามารถใน

การแข่งขันของร้านสหกรณ์โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ ความถี่ในการซื้อสิ นค้า 
ปริมาณสินค้าท่ีซื้อต่อครั้ง แตกต่างกันมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของร้านสหกรณ์โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ได้แก่ การเป็นผู้น าด้านต้นทุน การสร้างความแตกต่าง และการมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม 
เป้าหมาย 

2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
บุคลากร กระบวนการให้บริการ และสภาพแวดล้อมที่อ านวยความสะดวก มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการ
แข่งขันของร้านสหกรณ์โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ได้แก่ การเป็นผู้น าด้านต้นทุน การ
สร้างความแตกต่าง และการมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตประชากร  
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกร้านสหกรณ์โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัด

ล าปาง จ านวน 1,459 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้ค านวณตามสูตรของ Taro Yamane (1976, 
p.67) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 314 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจ านวน 320 ตัวอย่าง 

ขอบเขตด้านเวลา  
ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการท าวิจัย ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ.2559 รวมเวลา 

4 เดือน 
ขอบเขตพ้ืนที่  

ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะร้านสหกรณ์โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
ขอบเขตตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  

ตัวแปรต้น  
1) ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ ปริมาณสินค้าที่ซื้อต่อ

ครั้ง ความถี่ในการซื้อสินค้าในร้านสหกรณ์  
2) ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps ตามแนวคิดของ Kotler & Keller (2006, p. 16) ซึ่งได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริการ และสภาพแวดล้อม
ที่อ านวยความสะดวก  

ตัวแปรตาม  
คือ ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้กลยุทธ์การแข่งขันทั่วไป (generic strategy) ซึ่งเป็นกลยุทธ์

เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแขง่ขันให้กับองค์กร (competitive advantage) ของ Porter (1980, p.149) ซึ่ง
ได้แก่ การเป็นผู้น าด้านต้นทุน การสรา้งความแตกต่าง การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุม่เป้าหมาย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
(ท่ีมา: Kotler & Keller, 2006; Porter, 1980) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ สมาชิกร้านสหกรณ์โรงพยาบาลล าปาง 
จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จ านวน 1,459 คน การค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดความเช่ือมั่นที่ 95% ความ
ผิดพลาดไม่เกิน 5% ดังสูตรของ Taro Yamane (1967, p.67) ขนาดของตัวอย่างที่ค านวณได้เท่ากับได้ขนาด
ตัวอย่างจ านวน 314 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจ านวน 320 ตัวอย่าง และท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี
สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling)   

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม (questionnaire) เป็นค าถามชนิดปลายปิด โดยแบ่งโครง
ค าถามออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสมทางการการตลาด 7 ด้าน 
และส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อความสามารถในการแข่งขัน 3 ด้าน ค าถามใน
ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามวิธีของ Likert (1967, pp.90-
95) แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ และน าแบบสอบถามที่แก้ไขตามค าแนะน าแล้วมาด าเนินการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 คน 
แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้น าไปทดสอบความความเช่ือมั่น (reliability) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
แบบอัลฟ่า (alpha-reliability coefficient) เท่ากับ 0.947 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 เพศ 
 อายุ  
 สถานภาพ  
 การศึกษา 
 อาชีพ  
 รายได้  
 ปริมาณสินค้าท่ีซื้อ 
 ความถี่ในการซื้อสินคา้  
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
 ผลิตภณัฑ ์
 ราคา  
 ช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 การส่งเสริมการตลาด  
 บุคลากร  
 กระบวนการให้บริการ  
 สภาพแวดล้อมท่ีอ านวยความสะดวก 

 

ความสามารถในการแข่งขนัของ     
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด  

 อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 การเป็นผู้น าด้านต้นทุน 
 การสร้างความแตกต่าง 
 การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุม่เป้าหมาย 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.1 ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) โดยใช้แบบสอบถามส ารวจสมาชิกสหกรณ์ร้าน

สหกรณ์โรงพยาบาลล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง รวบรวมข้อมูลโดยการทอดแบบสอบถามไว้ให้ผู้ตอบกรอก
ข้อมูลเอง (self-enumeration)  

3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เป็น แนวคิด ทฤษฎี 
หนังสือ บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัย มีดังนี้  
4.1 สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่  

1) ค่าร้อยละ (percentage) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
2) ค่าคะแนนเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ส่วนประสมการทางตลาด 7Ps และส่วนท่ี 3 ความสามารถในการ
แข่งขันของร้านสหกรณ์โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

4.2 สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ได้แก่ 
1) การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้สูตร t-test แบบ 

independent ณ ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95  
2) การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA)  ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท า
การตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ที่ระดับนัยส าคญั 0.05 หรือระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใช้สูตรตามวิธี Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร 

3) การทดสอบความสัมพันธ์ของส่วนประสมการตลาด 7Ps กับความสามารถในการแข่งขัน
โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson et al., 1994, pp.2268-2272) ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.01 หากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์มีค่าเข้าใกล้ -1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง แต่หากมี
ค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยหรือไม่มีเลย ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เป็นบวกหมายถึง
การมีความ สัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน และหากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เป็นลบหมายถึงการมีความสัมพันธ์
กันไปในทิศทางตรงกันข้าม  
 
สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของร้านสหกรณ์
โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์สามารถสรปุได้ ดังนี้  

1. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มาใช้บริการที่มีต่อความสามารถในการแข่งขันของร้าน
สหกรณ์โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ผลการศึกษาพบว่า  

เพศแตกต่างกันมผีลต่อความคดิเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ 0.05 โดยเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อความสามารถในการการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่างใน
ประเด็นสินค้าที่จ าหน่ายมคีุณภาพ ปลอดภัย เช่ือถือได้ มากกว่าเพศชาย 

การศึกษาท่ีแตกต่างกันมผีลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันด้านการเป็นผู้น า
ด้านต้นทุนแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างของความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการเป็นผู้น าดา้นต้นทุนจ าแนกตามการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า การศึกษาในระดับต่างๆ มคีวามคดิเห็นต่อการ
เป็นผู้น าดา้นต้นทุนในประเด็นร้านสหกรณ์มีต้นทุนสินค้าต่ ากว่าร้านค้าปลีกทั่วไปแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมคีวามความคดิเห็นมากกว่าการศึกษาระดับต่ า
กว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตร ี 

อาชีพแตกต่างกันมีผลต่อความคดิเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันด้านการมุ่งเน้นตลาด
เฉพาะกลุม่เป้าหมายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 เมือ่ทดสอบความแตกต่างของความสามารถใน
การแข่งขันด้านการมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ พบว่า อาชีพต่างๆ มีความคิดเห็น
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ต่อการมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่มเปา้หมายในประเด็นร้านสหกรณ์ตอบแทนผลประโยชน์กลับคืนให้กับสมาชิก เช่น 
เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน การให้ส่วนลด และสิทธิพิเศษต่างๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จ านวน 4 
คู่ ได้แก่ ผู้ที่มีอาชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มคีวามความคิดเห็นน้อยกว่า อาชีพรับจ้าง, อาชีพรับราชการ/
พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจ า, อาชีพพนักงาน/เจ้าหน้าที่บริษัท, และอาชีพแม่บ้าน/เกษียณอายุ/วา่งงาน 

จ านวนครั้งท่ีซื้อสินค้าในหนึ่งเดือนท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความคดิเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการ
แข่งขันด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างของ
ความสามารถในการแข่งขันด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุนจ าแนกตามจ านวนครั้งท่ีซื้อสินค้าเป็นรายคู่ พบว่า จ านวน
ครั้งท่ีซื้อสินค้าต่างๆ มีความคดิเหน็ต่อการเป็นผู้น าด้านต้นทุนในประเด็นรา้นสหกรณม์ีต้นทุนสินค้าต่ ากว่าร้านค้า
ปลีกทั่วไปแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จ านวน 4 คู่ ได้แก่ ผู้ที่ซื้อสินค้าจ านวน 1 ครั้งในหนึ่งเดือน  
มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่ซื้อสินคา้จ านวน 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง และ 5 ครั้ง ขึ้นไป ในหนึ่งเดือน 

ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพ รายได้ และปรมิาณการซือ้สินค้าต่อครั้ง ที่แตกตา่งกันมีผล
ต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของร้านสหกรณโ์รงพยาบาลล าปาง จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้มาใช้บริการที่มีต่อความสามารถใน
การแข่งขันของร้านสหกรณ์โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหนา่ย การส่งเสริม
การตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริการ และสภาพแวดล้อมท่ีอ านวยความสะดวก ล้วนแตม่ีความสมัพันธ์กับ
ความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ การเป็นผู้น าด้านต้นทุน การสรา้งความแตกต่าง การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมาย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เป็นบวกหรือในทิศทางเดียวกัน 
เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการและด้าน
สภาพแวดล้อมท่ีอ านวยความสะดวก มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่างใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสมัประสทิธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของร้านสหกรณ์
โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด มีผลการศึกษาแต่ละวัตถุประสงค์ที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มาใช้บริการที่มีต่อความสามารถในการแข่งขันของร้าน
สหกรณ์โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า ปัจจัยสว่นบุคคลด้านเพศ มีความคดิเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการ
แข่งขันแตกต่างกัน โดยเพศหญิงมคีวามคิดเห็นในด้านการสร้างความแตกต่างมากกว่าเพศชายในประเด็นสินคา้ที่
จ าหน่ายมีคณุภาพปลอดภัยเชื่อถอืได้มากกว่าร้านค้าอ่ืน ปัจจัยด้านการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถ
ในการแข่งขันแตกต่างกันในด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุนในประเด็นรา้นสหกรณ์มตี้นทุนสินค้าต่ ากว่าร้านค้าปลีก
ทั่วไป และยังพบอีกว่าผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรีมีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญา
ตรีและผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ปัจจัยด้านอาชีพมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันแตกต่าง
กันในด้านด้านการมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่มเป้าหมายในประเด็นร้านสหกรณ์ตอบแทนผลประโยชน์กลบัคนให้กับ
สมาชิก เช่น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคนื การให้ส่วนลดและสิทธิพิเศษตา่งๆ โดยพบว่า ผู้ที่มีอาชีพพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขมีความคดิเห็นน้อยกวา่ผู้ที่มีอาชีพอ่ืน ปัจจัยด้านจ านวนครั้งท่ีซื้อสินค้าในหน่ึงเดือนมคีวามคิดเห็นต่อ
ความสามารถในการแข่งขันแตกตา่งกันในด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุนในประเด็นที่เช่ือว่ารา้นสหกรณม์ตี้นทุนสินค้า
ต่ ากว่าร้านค้าปลีกท่ัวไป โดยพบวา่ผู้ที่ซื้อสินค้าจ านวน 1 ครั้งในหนึ่งเดือน มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ทีซ่ื้อสินค้า
จ านวน 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง และ 5 ครั้ง ขึ้นไป ส่วนปัจจัยด้านอาย ุด้านสถานภาพ ดา้นรายได้ และดา้นปริมาณ
การซื้อสินค้าต่อครั้ง มีความคิดเหน็เกี่ยวกับความสามารถในการแขง่ขันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 
0.05  ทั้งนี้ ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของร้านสหกรณโ์รงพยาบาล
ล าปาง จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ่งผลการศึกษาได้สอดคลอ้งกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2549, หน้า 
41) ที่ได้กลา่วถึงลักษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ 
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อาชีพ และการศึกษา ซึ่งเหล่านี้ลว้นเป็นลักษณะที่ส าคญัและเป็นสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาด
เป้าหมาย และยังไดส้อดคล้องกับแนวคิดของเพ็ญศรี เขมะสุวรรณ (2553, หน้า 151) ที่กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อ 
พฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภคจะแสดงออกมาเมื่อมีสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้า นักการตลาดจะใช้ส่วนผสมทางการตลาด
เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกนึกคดิภายในจิตใจของผู้ซื้อเพื่อให้ตอบสนองคือการตัดสินใจซื้อ แต่ในกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภคยังไดร้ับอิทธิพลจากปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการ เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อท่ีมาจากตัวตนของผู้ซื้อ ประกอบ ด้วยอาย ุวงจรชีวิตครอบครัวอาชีพ รายได้ รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต บุคลิกภาพและความคิดเกี่ยวกับตนเอง และสอดคล้องกับวีระวุฒิ สร้อยพลอย (2550, บทคัดย่อ) ท่ีได้
วิจัยเรื่องการปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดมิในเขตสายไหม ซึง่พบว่าการปรับตัวของธุรกิจค้าปลกีแบบดั้งเดิม 
ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านลักษณะของกิจการ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกกิจการมี
ความสัมพันธ์ต่อระดับการปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตสายไหม  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้มาใช้บริการที่มีต่อความสามารถใน
การแข่งขันของร้านสหกรณ์โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดล้วนแต่มคีวามสัมพันธ์กับความสามารถใน
การแข่งขันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อตัว
แปรหนึ่งมีค่าสูงตัวแปรอีกตัวหนึ่งจะมีค่าสูงไปด้วย การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดได้สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Kotler และ Keller (2006, p.16) ที่กล่าวไว้ว่าส่วนประสมการตลาดหมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่
สามารถควบคุมได้ ซึ่งบริษัทน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย และ
สอดคล้องกับฉัตยาพร เสมอใจ (2549, หน้า 52–53) ที่กล่าวว่ากลยทุธ์การบริหารการตลาดเป็นแนวคดิหลักท่ีใช้ใน
การพิจารณาองค์ประกอบท่ีส าคัญในการตอบสนองต่อตลาดได้อย่างเหมาะสม โดยเริ่มต้นที่ธุรกิจต้องมสีิ่งที่จะ
น าเสนอต่อลูกค้าหรือผลติภณัฑ์ ท าการตั้งราคาเหมาะสม หาวิธีการน าส่งถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ
บริหารช่องทางการจัดจ าหน่าย และหาวิธีการสื่อสารเพื่อจะสร้างข่าวสารและกระตุ้นให้เกดิการซื้อด้วยการท าการ
ส่งเสริมการตลาด ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดส าคญัที่เป็นรู้จักกันดีการศึกษาความสามารถ
ในการแข่งขันมีความสอดคล้องกบัแนวคิดของ Porter (1980, p.149) ที่ได้เสนอกลยุทธ์ทั่วไปท่ีใช้ในการแข่งขันเป็น 
3 กลยุทธ์ ได้แก่ การเปน็ผูน้ าทางด้านตน้ทนุรวม (cost leadership) ธุรกิจที่ใช้กลยทุธ์นี้จะด าเนินการทุกอย่าง
เพื่อให้การผลิตสินค้าและบริการมตี้นทุนต่ าท่ีสุด ประโยชน์คือสามารถน าเสนอราคาที่ต่ ากว่าคู่แข่งในท้องตลาดได้ 
การสร้างความแตกต่าง (differentiation) ธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์นี้จะต้องคิดหาความแตกต่างในตัวสินคา้ (product) 
ไม่ให้ซ้ ากับสินค้าอ่ืนในตลาดหรือต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆ มาน าเสนอท าให้สินค้าดูโดดเด่นกว่าสินค้าคู่แข่งในตลาด 
การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (focus or niche) เป็นเหมือนกับการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (target group) ให้เล็กลงเพื่อ
จะได้ท าการตลาดได้อยา่งเข้าถึงพฤติกรรมของลูกค้า ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
กระบวนการให้บริการกับความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่างมคีวามสมัพันธ์กันในระดับสูง และ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านสภาพแวดล้อมท่ีอ านวยความสะดวกกับความสามารถในการแข่งขันดา้นการสร้าง
ความแตกต่างมคีวามสมัพันธ์กันในระดับสูง ดังนั้น เมื่อร้านสหกรณม์ีกระบวนการให้บริการที่ดีและมสีภาพแวดล้อม
ที่อ านวยความสะดวกท่ีดี ก็จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่างดีไปด้วยเช่นกัน ซึ่งผล
การศึกษาได้สอดคล้องกับปณัฐฐา ภาคธูป และศภุรตัน์ เอี่ยมสมุทร (2555, หน้า 33) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องกลยุทธ์
การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของรา้นค้าปลีกขนาดเล็กในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา่การสร้าง
บรรยากาศภายในร้านสมัพันธ์กับการสร้างความแตกต่างด้านผลิตภณัฑ์ ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
ควรให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยากาศภายในร้านด้วยการตกแตง่ร้านให้สวยงาม สะดดุตา น่าเข้าไปใช้บริการ 
ดูแลรักษาความสะอาดภายในร้านอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการใช้แสง สี เสียง ในการสร้างบรรยากาศ เพื่อดึงดูดลูกค้า
ให้เข้าไปซื้อสินค้ามากขึ้น และสอดคล้องกับการศึกษาของณภัทร ทพิย์ศรี และคณะ (2558, บทคัดย่อ) ท่ีศึกษา
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันด้วยการจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์ในยุคเศรษฐกิจแห่งการเปลีย่นแปลงของธุรกิจหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ในจังหวัดเชียงราย โดยการศึกษาพบว่าการจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์มผีลกระทบทางบวกต่อ
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันในเศรษฐกิจยุคแห่งการเปลีย่นแปลง และสอดคล้องกับการศึกษาของวิจิตรา อัสถิ 
(2553, หน้า 64) ทีพ่บว่าจุดที่เป็นข้อได้เปรยีบของค้าปลีกของไทยคอืการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างรา้นค้ากับ
ผู้บริโภค และควรมีการก าหนดกลยุทธ์ระดับธรุกิจคือกลยุทธ์มุ่งความแตกต่างโดยจับลูกค้ากลุม่ตลาดย่อย 
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 ส่วนผลสรุปตามความคิดเห็นของสมาชิกต่อความสามารถในการแข่งขันของร้านสหกรณ์โรงพยาบาล
ล าปาง จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าเรื่องของการมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม 
เป้าหมายมีความส าคัญมากที่สุดเป็นล าดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุจ ินดา เจียมศร ีพงษ ์ และคณะ 
(2553, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาวิจัยปัญหาและแนวทางแก้ไขเพือ่อนาคตการค้าปล ีกที่ยั่งยืน โดยพบว่าร้านค้าปลีกควรหา
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของตนให้ได้ว่าคือกลุ่มใด เพื่อจะได้จัดหาสินค้าสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงกับความ
ต้องการและพัฒนาร้านค้าปลีกของตนให้โดดเด่นได้ ดงันั้น ร้านสหกรณ์จึงควรศึกษาความต้องการของสมาชิกที่เป็น
ลูกค้าเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้า สามารถจัดหาสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของ
สมาชิกและลูกค้าทุกกลุ่ม โดยอาจใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในการเช่ือมโยงถึงกลุ่มสมาชิกให้มากกว่าร้านค้าอื่น
ทั่วไป เพ่ือสื่อสารให้ทราบเกี่ยวกับผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับ เช่น การจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก 
ราคาสินค้าที่ถูกกว่าหรือเท่ากับร้านค้าปลีกสมัยใหม่อื่นๆ อันจะเป็นการตอกย้ า และสร้างความภักดีให้เกิดกับ
สมาชิกและเป็นการกระตุ้นความต้องการใช้บริการของสมาชิกได้เพิ่มขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
1. เนื่องจากมีข้อจ ากัดในด้านสถานที่ตั้ง จึงท าให้ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด อ าเภอเมือง 

จังหวัดล าปาง อาจดูคับแคบส าหรับผู้มาใช้บริการ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาในประเด็นนี้จึงควรพิจารณาประเภทของ
สินค้าที่มีอัตราการหมุนเวียนสูงมาจ าหน่ายเพื่อลดปริมาณสินค้าในช้ันวางสินค้า และควรมีการออกแบบแผนผัง
ทางเดิน การจัดโซนสินค้า เพื่อให้เป็นสัดส่วนมองดูแล้วเชิญชวนให้เข้ามาเดินเลือกซื้อสินค้า มีจัดการชั้นวางสินค้าให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยและบริหารการใช้ช้ันวางสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น มีการหมั่นเติมสินค้าไม่ให้ช้ันว่างท า
ให้สูญเสียโอกาสในการท ารายได้ ควรขยายพื้นท่ีจุดช าระเงินให้มีระยะห่างจากโซนช้ันวางสินค้าให้กว้างขึ้น หรือการ
มีช่องทางบริการเพิ่มเติมในช่วงที่มีการใช้บริการมากกว่าปกติ เพื่อลดเวลาการใช้บริการของสมาชิกและผู้บริโภค  
อันเป็นจุดขายส าคัญที่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่มักน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการแข่งขันปัจจุบัน ดังนั้น ร้านสหกรณ์
โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จึงควรพัฒนาให้เทียบเท่ากับร้านค้าปลีกสมัยใหม่เพื่อให้
สามารถรักษาฐานลูกค้าได้ในระยะยาว ควรมีการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายให้มากขึ้นด้วย เช่น ช่องทางการสั่งซื้อ
สินค้าผ่าน social media หรือการจัดส่งสินค้าถึงที่ท างานของสมาชิก เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการให้บริการกับ
สมาชิกที่ต้องท างานอย่างต่อเนื่องและไม่มีเวลามาใช้บริการ ซึ่งหากสามารถเพิ่มเติมการบริการในลักษณะนี้ได้ก็จะ
ท าให้สมาชิกมีช่องทางในการซื้อสินค้าได้สะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความแออัดภายในร้านสหกรณ์ฯ ส่งผลต่อ
ความสามารถในการเพิ่มยอดขายและการเพิ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ได้มากข้ึน 

2. ควรมีการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างต้นทุนทั้งระบบ รวมถึงควรมีการควบคุมต้นทุนในการ
บริหารจัดการ เช่น การสั่งซื้อสินค้าที่มีรอบการจ าหน่ายสูงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า มีการศึกษารอบการ
จ าหน่ายสินค้าแต่ละชนิดและก าหนดจุดสั่งซื้อให้พอดีกับการขาย ลดการสต๊อกสินค้า ลดต้นทุนในการสั่งซื้อ เป็นต้น 
ซึ่งจะท าให้ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง สามารถก าหนดราคาขายสินค้าได้   
ต่ ากว่าเดิมและมีโอกาสในการสร้างก าไรเพิ่มขึ้น  

3. ผลจากแบบสอบถามสมาชิกเกี่ยวกับชนิดสินค้าที่สมาชิกต้องการให้ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลล าปาง 
จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง น ามาจ าหน่ายเพิ่มเติมนั้น ได้แก่ เครื่องส าอาง น้ าแข็ง ผลไม้ ดอกไม้เยี่ยมไข้ นม
ผงเด็ก อาหารสดจ าพวกเนื้อหมู ไก่ ผัก อาหารเจ เป็นต้น ท าให้สะท้อนถึงกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่มีมากกว่า
กลุ่มลูกค้าประเภทครอบครัว ดังนั้น จึงควรศึกษาความต้องการของสมาชิกกลุ่มอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อประเมินการเลือก
จัดหาสินค้าให้หลากหลายตรงกับความต้องการได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมส าหรับทุ กกลุ่มสมาชิก เพื่อการ
ขยายฐานลูกค้าในอนาคต 

4. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกได้อย่างพึงพอใจ ร้าน 
สหกรณ์โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ควรมีการส ารวจหรือสอบถามความต้องการของ
สมาชิกอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเกี่ยวกับประเภทสินค้าที่ควรน ามาจ าหน่าย ควรส ารวจความพึงพอใจของสมาชิก
ในด้านราคาสินค้า ด้านคุณภาพ ด้านการบริการ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรมีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์
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ลูกค้าร่วมกันระหว่างสหกรณ์ฯ และกลุ่มสมาชิกเพื่อให้สามารถก าหนดกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงควรให้ความส าคัญควรต่อการสื่อสารและให้ความรู้แก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในทุกด้านเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและ
ความมั่นใจแก่สมาชิกที่มาใช้บริการ อันถือเป็นการสร้างความแตกต่างอย่างได้เปรียบและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในปัจจุบันและอนาคต  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
ควรท าการศึกษาในเรื่องปัจจัยด้านอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยเพิ่มความสามารถและศักยภาพทางการแข่งขันของ

สหกรณ์ประเภทร้านค้าในภาพรวมของจังหวัดล าปาง เพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขันกับร้านคา้ปลีกสมัยใหม่
ที่อาจเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 
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