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บทคดัย่อ 

 
กำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยครัง้นี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อศึกษำ ส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีควำมสัมพันธ์                   

กบัพฤติกรรมกำรซื้อไสก้รอกแพค็ซองของร้ำนสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหำนคร กลุ่มตวัอย่ำงที่ใช้ในกำรวจิยั             
ครัง้นี้คือ ผู้บริโภคที่เข้ำมำใช้บริกำรและเคยรับประทำนไส้กรอกแพ็คซองที่ร้ำนสะดวกซื้อเฉพำะสำขำที่อยู่               
ในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถำมเป็นเครื่องมอืในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

ผลกำรวเิครำะหข์อ้มลู พบว่ำ 
  ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุระหว่ำง 36-45 ปี มีสถำนภำพโสด มีอำชพี          
เป็นพนักงำนบริษัทเอกชน มีรำยได้เฉลี่ย ต่อเดือน 10,001-20,000 บำท และมีระดับกำรศึกษำสูงสุด                       
ระดบัปรญิญำตร ี
  ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดอยู่ ในระดับมำกทุกด้ำน ได้แก่                  
ดำ้นผลติภณัฑ ์ดำ้นรำคำ ดำ้นกำรสง่เสรมิกำรตลำด และดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ตำมล ำดบั 
  ผู้บริโภคส่วนใหญ่มคีวำมถี่ในกำรรบัประทำนไส้กรอกแพค็ซองโดยเฉลี่ยประมำณ 3 ครัง้/สปัดำห์ และ           
มปีรมิำณกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลีย่ต่อครัง้ประมำณ 2 แพค็/ครัง้ 
  ผลกำรทดสอบสมมตฐิำน พบว่ำ 
  ผู้บริโภคที่ม ีเพศ และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่ำงกนั มีพฤติกรรมกำรซื้อไสก้รอกแพ็คซองของร้ำน
สะดวกซือ้ในดำ้นควำมถีโ่ดยเฉลีย่ในกำรรบัประทำนไสก้รอกแพค็ซอง (ครัง้/สปัดำห)์ แตกต่ำงกนั อย่ำงมนียัส ำคญั
ทำงสถติทิีร่ะดบั 0.01 
  ผูบ้รโิภคทีม่ ีเพศ อำยุ อำชพี รำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระดบักำรศกึษำสงูสดุ และสถำนภำพสมรส แตกต่ำงกนั 
มพีฤตกิรรมกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองของรำ้นสะดวกซือ้ในดำ้นปรมิำณกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลีย่ต่อครัง้ 
(แพค็/ครัง้) แตกต่ำงกนั อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตำมล ำดบั 

 
 
 
 

_________________________ 
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  ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนผลติภณัฑ์ และด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด มีควำมสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม         
กำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองของรำ้นสะดวกซือ้ในด้ำนปรมิำณกำรซื้อไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (แพค็ /ครัง้) 
อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 โดยมีควำมสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทำงตรงกนัขำ้มและทศิทำง
เดยีวกนั ในระดบัต ่ำตำมล ำดบั 

 
ค าส าคญั: สว่นประสมทำงกำรตลำด พฤตกิรรมกำรซือ้ ไสก้รอกแพค็ซอง รำ้นสะดวกซือ้ 

 
Abstract 

 
The purpose of this research is to study the influence of the marketing mix related to consumer 

buying behavior in chilled sausage products in convenience stores in the Bangkok metropolitan area. The 
samples in this research consisted of four hundred people who bought chilled sausage products at 
convenience stores in the Bangkok metropolitan area. It was conducted using questionnaire as a tool to 
collect data. The results were analyzed as follows: 

The majority of the consumers in the sample group were female, aged between thirty six to forty 
five years of age, single, worked as employees in private companies with an average monthly income of 
Baht 10,001 to 20,000 and a Bachelor's degree level of education. 

Most consumers rated the importance level in terms of the marketing mix at a much level in every 
aspect. The most important factor was product, followed by price, promotion and place, respectively. 

Most consumers had an average frequency of eating chilled sausage products about three times 
per week and an average buying quantity of about two packs per time.  

Consumers of different genders and average monthly income influenced differences in behavior 
related to buying chilled sausage products in a convenience store in terms of the average frequency of 
eating chilled sausage products (times per week) at a statistically significant level of 0.01.  
  Consumers of different genders, ages, occupations, average monthly incomes, education levels and 
marital status influenced differences in behavior related to buying chilled sausage products in convenience 
stores in terms of the average buying quantity of chilled sausage products (packs per time) at a statistically 
significant levels of 0.01 and 0.05, respectively.  

The marketing mix, in the aspects of product and promotion had a relationship with behavior related 
to buying chilled sausage products in convenience stores in terms of the average buying quantity of chilled 
sausage products (packs per time) at statistically significant levels of 0.01 and 0.05 and had a relationship 
in the opposite direction and in the same direction at a low level, respectively. 
 
Keywords: Marketing Mix, Consumer Buying Behavior, Chilled Sausage Products, Convenience Stores 
 
บทน า 

จำกสภำพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงเป็นสงัคมทีม่ขีอ้จ ำกดัดำ้นเวลำ ตอ้งกำรควำมสะดวกสบำย ขนำดครอบครวั
มีแนวโน้มเล็กลง สำมี-ภรรยำต้องออกไปท ำงำนทัง้คู่ ไม่มีเวลำในกำรประกอบอำหำร และนิยมอำศยัอยู่ใน
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คอนโดมิเนียมย่ำนใจกลำงเมือง ซึ่งไม่มีพื้นที่ที่สะดวกในกำรประกอบอำหำร ส่งผลให้พฤติกรรมของคนไทย              
ส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหำนคร มแีนวโน้มออกไปรบัประทำนอำหำรนอกบำ้นมำกขึน้ หรอืเลอืกซือ้อำหำรส ำเรจ็รูป
พรอ้มรบัประทำนซึง่ในปัจจุบนักม็ใีหเ้ลอืกมำกมำยไม่ว่ำจะเป็นอำหำรกระป๋อง อำหำรแช่แขง็ อำหำรแช่เยน็ และ
อำหำรพร้อมรบัประทำนต่ำงๆ กส็ำมำรถเลอืกซื้อได้ตำมร้ำนสะดวกซื้อ จงึส่งผลให้ควำมต้องกำรอำหำรพร้อม
รบัประทำนมแีนวโน้มสงูขึน้ 

 
ตาราง 1 มลูค่ำตลำดไสก้รอกในประเทศไทย 
 

ปี มูลค่าตลาดไส้กรอกในประเทศไทย 
2558 
2559 
2560 

2561 (คำดกำรณ์) 
2562 (คำดกำรณ์) 

310,268  ตนั 
316,655  ตนั 
326,154  ตนั 
335,939  ตนั 
346,017  ตนั 

33,025  ลำ้นบำท 
33,635  ลำ้นบำท 
34,644  ลำ้นบำท 
35,683  ลำ้นบำท 
36,753  ลำ้นบำท 

 
ท่ีมา: บรษิทั ซพี ีเอฟ ประเทศไทย. 2560. ออนไลน์ 

 
ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจัดเป็นอำหำรพร้อมรับประทำนที่ผู้บริโภคให้ควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก ดังจะเห็น             

ได้จำกมูลค่ำตลำดไส้กรอกของประเทศไทย ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกๆ ปี อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี้  อำจมีผลเนื่อง             
มำจำกผลติภณัฑไ์สก้รอกเป็นสนิคำ้ทีส่ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคไดด้ ีทัง้ในดำ้นของควำมอร่อย 
ควำมสดใหม่ รสชำตทิีห่ลำกหลำย ควำมสะดวกในกำรรบัประทำน มรีูปแบบใหเ้ลอืกหลำกหลำย ทัง้รูปแบบแท่ง 
รูปแบบคอ็กเทล โบโลน่ำ แฮม/เบคอน และอื่นๆ อกีทัง้ผลติภณัฑไ์สก้รอกยงัหำซือ้ไดง้่ำย จงึส่งผลท ำใหแ้นวโน้ม
กำรบรโิภคไสก้รอกมปีรมิำณทีส่งูขึน้   

จำกตำรำง 1 จะเห็นว่ำมูลค่ำตลำดไส้กรอกเมืองไทยมีกำรเติบโตเฉลี่ย 3% ต่อปี ซึ่งเป็นกำรเติบโต              
ที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี้อำจเป็นผลมำจำกกำรแข่งขนัของผู้ประกอบกำรทัง้รำยใหญ่ รำยเล็ก ที่หันมำจดั
โปรโมชัน่เพื่อส่งเสริมกำรขำย มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลำดมำกขึ้น และมีกำรก ำหนดกลยุทธ์          
ทำงกำรตลำดต่ำงๆ เพื่อกระตุน้ยอดขำยใหส้งูขึน้ดว้ย  

จำกทีไ่ดก้ล่ำวมำทัง้หมดนี้ ทำงผูว้จิยัจงึมคีวำมสนใจทีจ่ะท ำกำรศกึษำถงึเรื่อง “ส่วนประสมทำงกำรตลำด 
ที่มคีวำมสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรซื้อไสก้รอกแพค็ซองของร้ำนสะดวกซื้อ ในเขตกรุงเทพมหำนคร” เนื่องจำก 
ส่วนประสมทำงกำรตลำด เป็นกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคญัและเป็นเครื่องมอืทำงกำรตลำด             
ทีธุ่รกจิน ำมำใช ้เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคจนท ำใหเ้กดิกำรตดัสนิใจซือ้ขึน้ ประกอบกบัสภำพสงัคม
และกำรใชช้วีติของคนในปัจจุบนัมกีำรเปลีย่นแปลงไปจำกเดมิ จงึอำจส่งผลท ำใหพ้ฤตกิรรมกำรซือ้ของผูบ้รโิภค
เปลี่ยนแปลงไปด้วย กำรศกึษำพฤตกิรรมกำรซื้อของผูบ้รโิภค จงึมคีวำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิง่ส ำหรบักำรวำงแผน
กำรตลำด และสำเหตุทีเ่ลอืกศกึษำในเขตกรุงเทพมหำนคร เน่ืองจำกกรุงเทพมหำนครมจี ำนวนประชำกรหนำแน่น
และมอีตัรำกำรเตบิโตของยอดขำยไสก้รอกแพค็ซองมำกกว่ำต่ำงจงัหวดัถงึ 2% โดยกำรเตบิโตในกรุงเทพมหำนคร
อยู่ที ่5% และกำรเตบิโตในต่ำงจงัหวดัเพยีง 3% (บรษิทั ซพี ีเอฟ ประเทศไทย. 2560: ออนไลน์) ซึง่ผลกำรวจิยันี้
จะใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนก ำหนดกลยุทธ์ ส่วนประสมทำงกำรตลำดให้มคีวำมเหมำะสม สอดคล้องกบั
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พฤตกิรรมและควำมต้องกำรของกลุ่มผูบ้รโิภคมำกขึน้ และเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบกำรหรอืเพื่อเป็นแนวทำง 
ในกำรศกึษำคน้ควำ้ส ำหรบัผูท้ีส่นใจทัว่ไปไดใ้ชป้ระโยชน์ ในกำรศกึษำคน้ควำ้ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั         

1. เพื่อศกึษำถงึพฤตกิรรมกำรซื้อไสก้รอกแพค็ซองในร้ำนสะดวกซื้อจ ำแนกตำมลกัษณะส่วนบุคคลของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหำนครซึง่ประกอบไปดว้ยเพศ อำยุ สถำนภำพสมรส อำชพี รำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระดบั
กำรศกึษำสงูสดุ  
  2. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส่วนประสมทำงกำรตลำดของไส้กรอกแพ็คซองกับพฤติกรรม             
กำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองของรำ้นสะดวกซือ้ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
  1. ตวัแปรอสิระ (Independent variables) ประกอบดว้ย 
   1.1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้บรโิภค ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส อำชพี รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน           
และระดบักำรศกึษำสงูสดุ     
   1.2 ส่วนประสมทำงกำรตลำด ได้แก่ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย และ           
ดำ้นกำรสง่เสรมิกำรตลำด 

 2. ตัวแปรตำม (Dependent Variable) ได้แก่พฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพค็ซองของร้ำนสะดวกซื้อ            
ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

 

สมมติฐานการวิจยั 
1.  ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหำนครทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส อำชพี

รำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระดบักำรศกึษำสงูสุดแตกต่ำงกนัมพีฤตกิรรมกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองในรำ้นสะดวกซือ้
แตกต่ำงกนั 

2.  สว่นประสมทำงกำรตลำดไดแ้ก่ดำ้นผลติภณัฑ ์ดำ้นรำคำ ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย และดำ้นกำร
สง่เสรมิกำรตลำดมคีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองของรำ้นสะดวกซือ้ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550: 231-232)  กล่ำวว่ำ 
พฤติกรรมผู้บรโิภค เป็นกำรศกึษำเกี่ยวกบัพฤติกรรมกำรซื้อ และกำรใช้ของผู้บรโิภค เพื่อให้ทรำบถึงลกัษณะ
ควำมต้องกำร พฤตกิรรมกำรซือ้ และกำรใชข้องผูบ้รโิภค ค ำตอบทีไ่ดจ้ะช่วยใหน้ักกำรตลำดสำมำรถจดักลยุทธ์
กำรตลำด (Marketing Strategies) ทีส่ำมำรถสนองควำมพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่ำงเหมำะสมค ำถำมทีใ่ชใ้นกำร
คน้หำลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบดว้ย Who What Why Whom Where When และ 
How เพื่อให้สำมำรถค้นหำค ำตอบ 7 ประกำร หรือ 7O’s ที่ประกอบด้วย Occupants Objects Objectives 
Organization Occasions Outlets และ Operations ซึ่งผู้วิจยัได้น ำแนวควำมคิดนี้มำเป็นแนวทำงในกำรศึกษำ           
ถงึพฤตกิรรมกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองของรำ้นสะดวกซือ้ในเขตกรุงเทพมหำนคร  

ลกัษณะส่วนบุคคลหรือลกัษณะประชากรศาสตร ์ศริวิรรณเสรรีตัน์และคณะ (2538: 41 - 42) กล่ำวว่ำ
ลกัษณะประชำกรศำสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อำยุ สถำนภำพครอบครวั ระดบักำรศกึษำ อำชพี รำยไดเ้หล่ำนี้เป็น
ปัจจยัสว่นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และเป็นลกัษณะทีส่ ำคญัทีช่่วยก ำหนดตลำดเป้ำหมำย ซึง่ผูว้จิยั
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ไดน้ ำแนวควำมคดินี้มำเป็นแนวทำงในกำรคน้หำค ำตอบเกีย่วกบัผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อำยุ 
สถำนภำพสมรส อำชพี รำยได้เฉลี่ยต่อเดอืน และระดบักำรศกึษำสูงสุด ที่แตกต่ำงกนันัน้ มีพฤติกรรมกำรซื้อ           
ไสก้รอกแพค็ซองของรำ้นสะดวกซือ้ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ทีเ่หมอืนกนัหรอืแตกต่ำงกนั 

ส่วนประสมทางการตลาด Kotler (1997: 92-94) กล่ำวว่ำ ส่วนประสมทำงกำรตลำด (Marketing Mix) 
หมำยถงึ ตวัแปรทำงกำรตลำดทีค่วบคุมได ้ซึง่บรษิทัใชร้่วมกนัเพื่อสนองควำมพงึพอใจแก่กลุ่มเป้ำหมำย หรอือำจ
หมำยถึงควำมเกี่ยวข้องของ 4 ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์ รำคำ กำรจัดจ ำหน่ำย และกำรส่งเสริมกำรตลำด ซึ่ง               
สว่นประสมทำงกำรตลำดจดัเป็นสิง่เรำ้ทีน่ักกำรตลำดสำมำรถควบคุม และจดัใหม้ขีึน้ซึง่ผูว้จิยัไดน้ ำแนวควำมคดินี้
มำเป็นแนวทำงในกำรศกึษำถึงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงส่วนประสมทำงกำรตลำด กบัพฤติกรรมกำรซื้อไสก้รอก           
แพค็ซองของรำ้นสะดวกซือ้ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้บริโภคที่เข้ำมำใช้บริกำร และเคยรับประทำนไส้กรอกแพ็คซอง                
ทีร่ำ้นสะดวกซือ้เฉพำะสำขำทีอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหำนครโดยไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้บริโภคที่เข้ำมำใช้บริกำร และเคยรับประทำนไส้กรอกแพ็คซอง            
ที่ร้ำนสะดวกซื้อเฉพำะสำขำที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร เนื่องจำกไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรที่แน่นอน ดงันัน้ 
ผู้วจิยัจงึใช้กำรก ำหนดขนำดตวัอย่ำง โดยใช้สูตรกำรหำขนำดตวัอย่ำงส ำหรบักรณีที่ไม่ทรำบจ ำนวนประชำกร               
ทีแ่น่นอน (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2541: 222-223) ทีร่ะดบัควำมเชื่อมัน่ 95% และยอมใหม้คีวำมคลำดเคลื่อนได ้5% 
จำกสตูรผูว้จิยัไดก้ลุ่มตวัอย่ำง 385 คน เพิม่จ ำนวนตวัอย่ำงอกี 15 คน รวมกลุ่มตวัอย่ำงทัง้หมด 400 คน โดยกำร
วจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีำรเลอืกกลุ่มตวัอย่ำงตำมล ำดบั ดงันี้ 
  ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกกลุ่มเป้ำหมำยตำมทีก่ ำหนด 
เพื่อท ำกำรศกึษำและแจกแบบสอบถำมให้แก่ผู้บรโิภคที่ใช้บรกิำร และเคยรบัประทำนไส้กรอกแพ็คซองที่ร้ำน
สะดวกซื้อเฉพำะสำขำที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยจะเจำะจงเลือกเก็บที่ร้ำนสะดวกซื้อที่ตัง้อยู่ในเขต
กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 5 เขต จำกจ ำนวนทัง้หมด 50 เขต โดยเจำะจงเลอืกมำจ ำนวน 5 เขต ไดแ้ก่ 
 1. เขตจตุจกัร  มรีำ้นสะดวกซือ้จ ำนวน  54 สำขำ 
 2. เขตบำงกะปิ มรีำ้นสะดวกซือ้จ ำนวน  45 สำขำ 
 3. เขตคลองเตย มรีำ้นสะดวกซือ้จ ำนวน  38 สำขำ 
 4. เขตรำชเทว ี มรีำ้นสะดวกซือ้จ ำนวน  38 สำขำ 
 5. เขตดนิแดง  มรีำ้นสะดวกซือ้จ ำนวน  37 สำขำ 

ทัง้นี้ ทำงผู้วิจยัเลือกเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงจำกร้ำนสะดวกซื้อ  จ ำนวน 5 เขต ข้ำงต้น เนื่องจำก              
เป็นเขตในกรุงเทพมหำนครทีม่จี ำนวนสำขำรำ้นสะดวกซือ้สงูสุด 5 อนัดบัแรก (ส ำนักกำรตลำด บรษิทั ซพี ีออลล ์
จ ำกดั (มหำชน). 2556: ออนไลน์) 

ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เลอืกกลุ่มตวัแทนในสถำนทีสุ่่มแบบเจำะจง 
ในเขตกรุงเทพมหำนคร จนครบ จ ำนวน 400 คน ด้วยกำรเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม (Questionnaire)              
เขตละ 80 ชุด 
  ขัน้ท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกเจำะจงไปยงัร้ำนสะดวกซือ้           
ทีอ่ยู่ในสถำนทีแ่ละบรเิวณใกลเ้คยีง ของสถำนทีส่ ำคญัของเขตกำรปกครองทัง้ 5 เขตขำ้งตน้ (วกิพิเีดยี สำรำนุกรม
เสร,ี รำยชื่อเขตของกรุงเทพมหำนคร. 2560: ออนไลน์) และจดัว่ำเป็นสถำนทีท่ีม่ผีูค้นหนำแน่น และมกีำรใชบ้รกิำร
รำ้นสะดวกซือ้เป็นจ ำนวนมำก  
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 1. เขตจตุจกัร บรเิวณทีเ่กบ็แบบสอบถำม ไดแ้ก่ ตลำดนดัจตุจกัร 

 2. เขตบำงกะปิ บรเิวณทีเ่กบ็แบบสอบถำม ไดแ้ก่ ตลำดแฮปป้ีแลนด ์

 3. เขตคลองเตยบรเิวณทีเ่กบ็แบบสอบถำม ไดแ้ก่ สถำนีขนสง่ผูโ้ดยสำรกรุงเทพ (เอกมยั) 
 4. เขตรำชเทว ีบรเิวณทีเ่กบ็แบบสอบถำม ไดแ้ก่ อนุสำวรยีช์ยัสมรภูม ิ

 5. เขตดินแดง บริเวณที่เก็บแบบสอบถำม ได้แก่ สนำมกีฬำ ศูนย์เยำวชนกรุงเทพมหำนคร                   
(ไทย-ญีปุ่่ น) 
  ขัน้ท่ี 4  วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บเฉพำะผู้ที่ให้ควำม
ร่วมมอืในกำรตอบแบบสอบถำมในบรเิวณทีเ่ลอืก ใหค้รบตำมจ ำนวน 
 
ผลการวิจยั 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
กำรวิเครำะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ผู้ที่ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่           

เป็นเพศหญิง มีอำยุ 36-45 ปี มสีถำนภำพโสด/หย่ำร้ำง/หม้ำย/แยกกนัอยู่ มีอำชีพเป็นพนักงำนบริษัทเอกชน             
มรีำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บำท และมรีะดบักำรศกึษำปรญิญำตร ี

กำรวิเครำะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนประสมทำงกำรตลำดของไส้กรอกแพ็คซองของร้ำนสะดวกซื้อ  ในเขต
กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ผูบ้รโิภคใหค้วำมส ำคญัในระดบัมำกทกุขอ้ คอื ดำ้นผลติภณัฑ ์ดำ้นรำคำ ดำ้นกำรสง่เสรมิ
กำรตลำด และดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย โดยมคี่ำเฉลีย่ เท่ำกบั 4.05 3.93 3.90 และ 3.88 ตำมล ำดบั 

กำรวเิครำะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองของรำ้นสะดวกซือ้ ในเขตกรุงเทพมหำนคร
พบว่ำ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนครสว่นใหญ่ มคีวำมถีใ่นกำรรบัประทำนไสก้รอกแพค็ซอง โดยเฉลีย่ประมำณ 
3 ครัง้/สปัดำห ์และมปีรมิำณกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซอง โดยเฉลีย่ต่อครัง้ประมำณ 2 แพค็/ครัง้  
  ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน 
  สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส อำชพี รำยไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน และระดบักำรศกึษำสูงสุดแตกต่ำงกนั มพีฤติกรรมกำรซื้อไสก้รอกแพค็ซองของร้ำนสะดวกซื้อในเขต
กรุงเทพมหำนครแตกต่ำงกนั 
  สมมติฐำนข้อที่ 1.1 พบว่ำ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่ำงกนั มีพฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพค็ซองของร้ำน
สะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหำนคร ด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำรรบัประทำนไส้กรอกแพ็คซอง (ครัง้/สปัดำห์)            
และด้ำนปริมำณกำรซื้อไส้กรอกแพค็ซองโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (แพ็ค/ครัง้)  แตกต่ำงกนั อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ                
ที่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่เป็นเพศชำย มคี่ำเฉลี่ยสูงกว่ำผู้บรโิภคที่เป็นเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐำน  
ทีต่ัง้ไว ้
  สมมติฐำนที่ 1.2 พบว่ำ ผู้บริโภคที่มีอำยุแตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองของ              
ร้ำนสะดวกซือ้ในเขตกรุงเทพมหำนคร ด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำรรบัประทำนไสก้รอกแพค็ซอง (ครัง้/สปัดำห)์  
ไม่แตกต่ำงกนั อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว้ และผูบ้รโิภคทีม่อีำยุ
แตกต่ำงกนั มพีฤตกิรรมกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองของรำ้นสะดวกซือ้ในเขตกรุงเทพมหำนคร ดำ้นปรมิำณกำรซือ้ 
ไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (แพค็/ครัง้) แตกต่ำงกนั อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิำนที่ 1.3 พบว่ำ ผูบ้รโิภคทีม่สีถำนภำพสมรสแตกต่ำงกนัมพีฤตกิรรมกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองของ
ร้ำนสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหำนครด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำรรบัประทำนไสก้รอกแพค็ซอง (ครัง้/สปัดำห)์           
ไม่แตกต่ำงกนั อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐำนที่ตัง้ไว้ และผู้บริโภคที่มี
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สถำนภำพสมรสแตกต่ำงกนั มีพฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพค็ซองของร้ำนสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหำนคร          
ด้ำนปริมำณกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (แพ็ค/ครัง้)  แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ               
ทีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถำนภำพโสด/หย่ำรำ้ง/หมำ้ย / แยกกนัอยู่ มคี่ำเฉลีย่สงูกว่ำผูบ้รโิภคทีม่สีถำนภำพ
สมรส/อยู่ดว้ยกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐำนที่ 1.4 พบว่ำ ผู้บริโภคที่มีอำชีพแตกต่ำงกันมีพฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองของ               
ร้ำนสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหำนครด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำรรบัประทำนไสก้รอกแพค็ซอง (ครัง้/สปัดำห)์                
ไม่แตกต่ำงกนั อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว้และผูบ้รโิภคทีม่อีำชพี
แตกต่ำงกนั มพีฤตกิรรมกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองของรำ้นสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหำนครดำ้นปรมิำณกำรซื้อ             
ไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (แพค็/ครัง้) แตกต่ำงกนั อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐำนที่ 1.5 พบว่ำ ผู้บริโภคที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่ำงกันมีพฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอก              
แพ็คซองของร้ำนสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหำนครด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำรรบัประทำนไส้กรอกแพค็ซอง 
(ครัง้/สปัดำห)์ และดำ้นปรมิำณกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (แพค็/ครัง้) แตกต่ำงกนั อย่ำงมนียัส ำคญั
ทำงสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิำนที ่1.6 พบว่ำ ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบักำรศกึษำสงูสดุแตกต่ำงกนั มพีฤตกิรรมกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซอง
ของร้ำนสะดวกซื้อ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำรรับประทำนไส้กรอกแพ็คซอง              
(ครัง้/สปัดำห์) ไม่แตกต่ำงกนั อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐำนที่ตัง้ไว้และ
ผู้บริโภคที่มีระดับกำรศึกษำสูงสุดแตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองของร้ำนสะดวกซื้อ                   
ในเขตกรุงเทพมหำนคร ด้ำนปรมิำณกำรซื้อไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (แพค็ /ครัง้) แตกต่ำงกนั อย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว  ้

  สมมติฐานข้อท่ี 2 สว่นประสมทำงกำรตลำด ไดแ้ก่ ดำ้นผลติภณัฑ ์ดำ้นรำคำ ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
และด้ำนกำรส่งเสรมิกำรตลำด มคีวำมสมัพนัธก์บัพฤติกรรมกำรซื้อไสก้รอกแพค็ซองของร้ำนสะดวกซือ้ ในเขต
กรุงเทพมหำนคร 

สมมตฐิำนขอ้ที ่2.1 พบว่ำ สว่นประสมทำงกำรตลำดดำ้นผลติภณัฑไ์ม่มคีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกำรซือ้
ไสก้รอกแพค็ซองของรำ้นสะดวกซือ้ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ในดำ้นควำมถี่โดยเฉลีย่ในกำรรบัประทำนไสก้รอก
แพ็คซอง (ครัง้/สปัดำห์) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตัง้ไว้ และ               
ส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นผลติภณัฑม์คีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองของรำ้นสะดวกซือ้
ในเขตกรุงเทพมหำนคร ในด้ำนปรมิำณกำรซื้อไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (แพค็ /ครัง้) อย่ำงมนีัยส ำคญั        
ทำงสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตัง้ไว้ โดยมีควำมสมัพันธ์เป็นไปในทิศทำงตรงกันข้ำม                 
ในระดบัต ่ำ 
  สมมติฐำนข้อที่ 2.2 พบว่ำ ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนรำคำไม่มคีวำมสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรซื้อ               
ไสก้รอกแพค็ซองของรำ้นสะดวกซือ้ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ในดำ้นควำมถี่โดยเฉลีย่ในกำรรบัประทำนไสก้รอก
แพค็ซอง (ครัง้/สปัดำห)์ และในดำ้นปรมิำณกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (แพค็/ครัง้) อย่ำงมนียัส ำคญั
ทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้ 
  สมมติฐำนขอ้ที่ 2.3 พบว่ำ ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยไม่มคีวำมสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมกำรซื้อไสก้รอกแพค็ซองของร้ำนสะดวกซื้อ ในเขตกรุงเทพมหำนครในด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำร
รับประทำนไส้กรอกแพ็คซอง (ครัง้/สปัดำห์) และในด้ำนปริมำณกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองโดยเฉลี่ยต่อครัง้               
(แพค็/ครัง้) อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้
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สมมติฐำนข้อที่ 2.4 พบว่ำ ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดไม่มีควำมสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองของร้ำนสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหำนครในด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำร
รบัประทำนไสก้รอกแพค็ซอง (ครัง้/สปัดำห)์ อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำน
ทีต่ัง้ไว ้และส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นกำรส่งเสรมิกำรตลำดมคีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกำรซือ้ไสก้รอกแพค็
ซองของรำ้นสะดวกซือ้ในเขตกรุงเทพมหำนครในดำ้นปรมิำณกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (แพค็/ครัง้)
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตัง้ไว้ โดยมีควำมสัมพันธ์เป็นไปใน                
ทศิทำงเดยีวกนั ในระดบัต ่ำ 

 
สรปุผลและอภิปรายผล 
  สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคที่มีลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส อำชีพ รำยได้เฉลี่ย           
ต่อเดือน และระดับกำรศึกษำสูงสุดแตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองของร้ำนสะดวกซื้อ                  
ในเขตกรุงเทพมหำนครแตกต่ำงกนั พบว่ำ 
  ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองของร้ำนสะดวกซื้อ ในเขต
กรุงเทพมหำนคร ดำ้นควำมถีโ่ดยเฉลีย่ในกำรรบัประทำนไสก้รอกแพค็ซอง (ครัง้/สปัดำห)์ และดำ้นปรมิำณกำรซือ้
ไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (แพค็/ครัง้) แตกต่ำงกนั อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภค           
ทีเ่ป็นเพศชำย มคี่ำเฉลีย่สงูกว่ำ ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเพศหญงิ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจำกลกัษณะนิสยั
ของเพศชำยโดยส่วนใหญ่ มกัชอบท ำอะไรทีง่่ำยๆ สะดวก รวดเรว็ และอำจไม่พถิพีถินัเท่ำกบัเพศหญงิ รวมทัง้
พฤติกรรมกำรรบัประทำนอำหำรที่มกันิยมรบัประทำนอำหำรทีส่ำมำรถทำนได้สะดวกและรวดเรว็ ซึ่งอำจไม่ได้
ค ำนึงถึงเกีย่วกบัเรื่องสุขภำพมำกนัก เมื่อเทยีบกบัเพศหญงิ จงึส่งผลท ำใหเ้พศชำยมพีฤติกรรมกำรซื้อไสก้รอก
แพค็ซองทัง้ดำ้นควำมถีแ่ละดำ้นปรมิำณในกำรซือ้ไสก้รอกแพ๊คซองมำกกว่ำเพศหญงิ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง 
ปณิศำ มีจินดำ (2553: 54-55) กล่ำวว่ำ เพศชำยและเพศหญิงจะมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แตกต่ำงกัน                    
นักกำรตลำดจงึน ำลกัษณะที่แตกต่ำงกนัมำประยุกต์ใช้กบัผลติภณัฑ์บำงประเภท เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร              
ทีห่ลำกหลำยของผูบ้รโิภคทีเ่พศแตกต่ำงกนั และสอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ มนัสวรรณ พูลผล (2559) ศกึษำเรื่อง
สว่นประสมกำรตลำดบรกิำรทีม่คีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกำรซือ้สนิคำ้อำหำรพรอ้มทำนแช่เยน็ในรำ้นสะดวกซือ้ 
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวจิยั พบว่ำ ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่ำงกนั มพีฤติกรรมกำรซือ้สนิคำ้
อำหำรพรอ้มทำนแช่เยน็ในรำ้นสะดวกซือ้ ดำ้นควำมถีใ่นกำรซือ้สนิคำ้ (ครัง้/สปัดำห)์ แตกต่ำงกนั อย่ำงมนียัส ำคญั
ทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 นัน่คอื เพศชำยมคีวำมถีใ่นกำรซือ้สนิคำ้อำหำรพรอ้มทำนแช่เยน็สงูกว่ำเพศหญงิ 

  ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองของร้ำนสะดวกซื้อ ในเขต
กรุงเทพมหำนคร ดำ้นควำมถี่โดยเฉลีย่ในกำรรบัประทำนไสก้รอกแพค็ซอง (ครัง้/สปัดำห)์ ไม่แตกต่ำงกนั อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐำนที่ตัง้ไว้ เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแพ็คซอง             
เป็นอำหำรที่สำมำรถรบัประทำนได้ง่ำยและสะดวก เหมำะส ำหรบัผูบ้รโิภคทุกเพศทุกวยัที่ต้องกำรควำมรวดเรว็              
ในกำรรบัประทำน ประกอบกบั ผลติภณัฑ์ไสก้รอกแพค็ซองเป็นสนิค้ำที่มจี ำหน่ำยอยู่ทัว่ไปตำมร้ำนสะดวกซื้อ
ทัว่ไป ท ำให้ผูบ้รโิภคสำมำรถหำซือ้ไดง้่ำย จงึส่งผลท ำให้ถงึแมว้่ำผู้บรโิภคจะมชี่วงอำยุทีแ่ตกต่ำงกนั กส็ำมำรถ             
มพีฤตกิรรมกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองในดำ้นควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำรรบัประทำนไสก้รอกแพค็ซอง (ครัง้/สปัดำห์)   
ไม่แตกต่ำงกนั ซึ่งสอดคล้องกบังำนวิจยัของ ปุณยนุช อินทนิล (2557) ศึกษำเรื่องปัจจยัที่มีควำมสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมในกำรบริโภคผลิตภัณฑ์เบอร์ เกอร์ข้ำวเหนียวในร้ำนสะดวกซื้อแห่งหนึ่ งของผู้บริโภค                                     
ในกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจัย พบว่ำ ผู้บริโภคที่มีอำยุแตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมในกำรบริโภคผลิตภัณฑ์                 
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เบอรเ์กอรข์ำ้วเหนียวในรำ้นสะดวกซือ้ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง ดำ้นควำมถีใ่นกำรรบัประทำนเบอรเ์กอรข์ำ้วเหนียว
โดยเฉลีย่ต่อสปัดำหไ์ม่แตกต่ำงกนั อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05  

  และผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองของร้ำนสะดวกซื้อในเขต
กรุงเทพมหำนคร ดำ้นปรมิำณกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (แพค็/ครัง้) แตกต่ำงกนั อย่ำงมนียัส ำคญั
ทำงสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐำนที่ตัง้ไว้โดยผู้บริโภคที่มอีำยุ 46 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมกำรซื้อ              
ไส้กรอกแพ็คซองของร้ำนสะดวกซื้อ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ด้ำนปริมำณกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองโดยเฉลี่ย              
ต่อครัง้ (แพ็ค/ครัง้) มำกที่สุด เนื่องจำกผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นช่วงอำยุที่มกัจะมีสมำชิกในครอบครัวที่ต้องดูแล                
และบ่อยครัง้ทีผู่บ้รโิภคกลุ่มนี้ มกัจะซือ้สนิคำ้บรโิภคหรอือำหำรไปฝำกสมำชกิในครอบครวั ประกอบกบั ผลติภณัฑ์
ไสก้รอกแพ๊คซองจดัว่ำเป็นอำหำรพรอ้มประทำน มคีวำมสะดวกในกำรรบัประทำน รสชำตอิร่อย หำซือ้ไดง้่ำย และ
เหมำะส ำหรับซื้อไปฝำก จึงส่งผลท ำให้ผู้บริโภคที่มีอำยุ  46 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซอง                  
ดำ้นปรมิำณกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (แพค็/ครัง้) มำกทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศริวิรรณ
เสรีรตัน์ และคณะ (2538: 41-42) กล่ำวว่ำ กลุ่มผู้บริโภคที่มีอำยุแตกต่ำงกนั ย่อมจะมีควำมต้องกำรในสนิค้ำ             
และบรกิำรที่แตกต่ำงกนั และสอดคล้องกบัทฤษฎขีอง ปณิศำ มจีนิดำ (2553: 54-55) กล่ำวว่ำ ผู้บรโิภคทีม่อีำยุ
แตกต่ำงกนั มกัจะมคีวำมชอบรสนิยมและพฤตกิรรมกำรใชผ้ลติภณัฑท์ีแ่ตกต่ำงกนั และสอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ 
มนัสวรรณ พูลผล (2559) ศกึษำเรื่องส่วนประสมกำรตลำดบริกำรที่มคีวำมสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรซื้อสนิค้ำ
อำหำรพรอ้มทำนแช่เยน็ในร้ำนสะดวกซื้อ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวจิยั  พบว่ำ ผูบ้รโิภคทีม่ี
อำยุแตกต่ำงกนั มพีฤติกรรมกำรซื้อสนิคำ้อำหำรพร้อมทำนแช่เยน็ในรำ้นสะดวกซื้อดำ้นจ ำนวนเฉลี่ยในกำรซือ้ 
(ชิน้/ครัง้) แตกต่ำงกนั อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05  

  ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่ำงกนั มพีฤตกิรรมกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองของรำ้นสะดวกซือ้ในเขต
กรุงเทพมหำนคร ด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำรรับประทำนไส้กรอกแพ็คซอง (ครัง้/สปัดำห์) ไม่แตกต่ำงกนั              
อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจำกผลติภณัฑไ์สก้รอกแพค็ซอง
เป็นอำหำรที่สำมำรถรบัประทำนได้ง่ำย สะดวก และหำซื้อได้ง่ำย มีจ ำหน่ำยทัว่ไปตำมร้ำนสะดวกซื้อต่ำงๆ 
ประกอบกบัในปัจจุบนัผลติภณัฑไ์ส้กรอกแพค็ซองมใีหเ้ลอืกหลำกหลำยทัง้ดำ้นรสชำต ิรูปแบบ และชนิดของไส้
กรอกแพ๊คซอง จงึสง่ผลท ำใหถ้งึแมว้่ำผูบ้รโิภคจะมสีถำนภำพสมรสทีแ่ตกต่ำงกนั กส็ำมำรถมพีฤตกิรรมกำรซื้อไส้
กรอกแพ็คซองในด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำรรบัประทำนไส้กรอกแพค็ซอง (ครัง้/สปัดำห์)  ไม่แตกต่ำงกนัซึ่ง
สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ มนัสวรรณ พูลผล (2559) ศกึษำเรื่องส่วนประสมกำรตลำดบรกิำรทีม่คีวำมสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมกำรซือ้สนิคำ้อำหำรพรอ้มทำนแชเ่ยน็ในรำ้นสะดวกซือ้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวจิยั
พบว่ำ ผูบ้รโิภคทีม่สีถำนภำพสมรสแตกต่ำงกนั มพีฤตกิรรมกำรซือ้สนิคำ้อำหำรพรอ้มทำนแช่เยน็ในรำ้นสะดวก
ซือ้ดำ้นควำมถีใ่นกำรซือ้สนิคำ้ (ครัง้/สปัดำห)์ไม่แตกต่ำงกนั อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่ำงกนั มพีฤตกิรรมกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองของรำ้นสะดวกซือ้ในเขต
กรุงเทพมหำนคร ดำ้นปรมิำณกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (แพค็/ครัง้) แตกต่ำงกนั อย่ำงมนียัส ำคญั
ทำงสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคที่มสีถำนภำพโสด/หย่ำร้ำง/หม้ำย/แยกกนัอยู่ มคี่ำเฉลี่ยสูงกว่ำผู้บรโิภคทีม่ี
สถำนภำพสมรส/อยู่ด้วยกนั ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐำนที่ตัง้ไว้ เนื่องจำกผู้บรโิภคที่มสีถำนภำพโสด/หย่ำร้ำง/
หม้ำย/แยกกนัอยู่ ส่วนใหญ่มกัเป็นกลุ่มที่มพีฤติกรรมอยู่คนเดียว ไม่ต้องมคีรอบครวัหรอืสมำชกิในครอบครวั            
ให้ต้องดูแล จงึท ำใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้  ไม่ค่อยประกอบอำหำรรบัประทำนเองภำยในครอบครวั แต่มกัมพีฤตกิรรม            
ในกำรรบัประทำนอำหำรที่ง่ำยๆ สะดวก รวดเร็ว จึงส่งผลท ำให้ผู้บริโภคที่มีสถำนภำพโสด/หย่ำร้ำง/หม้ำย / 
แยกกันอยู่  มีพฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองในด้ำนปริมำณกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองโดยเฉลี่ยต่อครัง้                 
(แพ็ค/ครัง้) มำกกว่ำ ผู้บริโภคที่มีสถำนภำพสมรส/อยู่ด้วยกนั ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์            
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และคณะ (2538: 41-42) กล่ำวว่ำ สถำนภำพสมรสมีส่วนส ำคัญต่อกำรตัดสินใจของบุคคลคนโสดจะมีอิสระ               
ทำงควำมคดิมำกกว่ำคนทีแ่ต่งงำนแลว้กำรตดัสนิใจในเรื่องต่ำงๆ จะใชเ้วลำน้อยกว่ำคนทีแ่ต่งงำนแลว้ เนื่องจำก 
ไม่มภีำระผูกพนัหรอืคนทีต่้องอยู่ในควำมรบัผดิชอบมำกเท่ำกบัคนทีแ่ต่งงำนแลว้  และสอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ 
ปุณยนุช อินทนิล (2557) ศึกษำเรื่องปัจจยัที่มีควำมสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในกำรบริโภคผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์             
ขำ้วเหนียวในรำ้นสะดวกซือ้แห่งหนึ่ง ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวจิยั พบว่ำ ผูบ้รโิภคทีม่สีถำนภำพ
สมรสแตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมในกำรบริโภคผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้ำวเหนียวในร้ำนสะดวกซื้อที่เปิดตลอด                  
24 ชัว่โมง ด้ำนจ ำนวนชิ้นที่รบัประทำนผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ขำ้วเหนียวต่อครัง้  แตกต่ำงกนั อย่ำงมีนัยส ำคญั           
ทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองของร้ำนสะดวกซื้อในเขต
กรุงเทพมหำนคร ดำ้นควำมถี่โดยเฉลีย่ในกำรรบัประทำนไสก้รอกแพค็ซอง (ครัง้/สปัดำห)์ ไม่แตกต่ำงกนั อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐำนที่ตัง้ไว้ เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแพ็คซอง                  
มจี ำหน่ำยในรำ้นสะดวกซือ้ต่ำงๆ ทีม่ทีีต่ ัง้อยู่ในจุดทีส่ำมำรถเดนิทำงไปไดส้ะดวก สำมำรถเขำ้ถงึผูบ้รโิภคทุกกลุ่ม
อำชีพได้ อีกทัง้ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแพ็คซองยังมีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น ทัง้รสชำติ รูปแบบ                
ชนิด และตรำสนิค้ำ ให้ผู้บรโิภคไดเ้ลอืกรบัประทำนได้ตำมควำมชอบและควำมต้องกำร จงึส่งผลท ำให้ถงึแมว้่ำ
ผู้บรโิภคจะมอีำชพีทีแ่ตกต่ำงกนั กส็ำมำรถมพีฤตกิรรมกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองในด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำร
รบัประทำนไส้กรอกแพ็คซอง (ครัง้/สปัดำห์) ไม่แตกต่ำงกนั ซึ่งสอดคล้องกบังำนวิจยัของ มนัสวรรณ พูลผล 
(2559) ศึกษำเรื่องส่วนประสมกำรตลำดบริกำรที่มีควำมสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรซื้อสนิค้ำอำหำรพร้อมทำน             
แช่เยน็ในรำ้นสะดวกซือ้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวจิยั  พบว่ำ ผูบ้รโิภคทีม่อีำชพีแตกต่ำงกนั               
มพีฤติกรรมกำรซื้อสนิค้ำอำหำรพร้อมทำนแช่เยน็ในร้ำนสะดวกซื้อด้ำนควำมถี่ในกำรซื้อสนิค้ำ (ครัง้ /สปัดำห์)             
ไม่แตกต่ำงกนั อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองของร้ำนสะดวกซื้อในเขต
กรุงเทพมหำนคร ดำ้นปรมิำณกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (แพค็/ครัง้) แตกต่ำงกนั อย่ำงมนียัส ำคญั
ทำงสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐำนที่ตัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคที่มอีำชพี ประกอบธุรกจิส่วนตวั/เจ้ำของ
กิจกำร มีพฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองของร้ำนสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหำนคร ด้ำนปริมำณกำรซื้อ            
ไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (แพค็/ครัง้) มำกที่สุด เนื่องจำกอำชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั/เจ้ำของกิจกำร 
มกัจะมเีวลำในกำรท ำงำนที่ไม่แน่นอน ซึ่งในบำงเวลำอำจมคีวำมเร่งรบี ท ำให้ไม่ค่อยมเีวลำในกำรรบัประทำน
อำหำร ดงันัน้ อำหำรส ำเรจ็รูปหรอือำหำรทำนเล่น เช่นไสก้รอกแพค็ซอง จงึสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำร
ส ำหรบัผู้บรโิภคกลุ่มนี้ได้ นอกจำกนี้ ผู้บรโิภคกลุ่มนี้ยงัเป็นกลุ่มที่มกี ำลงัซื้อมำก ท ำให้สำมำรถเลอืกซื้อสนิค้ำ
จ ำนวนมำกขึ้นได้ตำมควำมต้องกำร จึงส่งผลท ำให้ผู้บริโภคที่มีอำชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้ำของกิจกำร                
มพีฤตกิรรมกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองในดำ้นปรมิำณกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (แพค็/ครัง้) มำกกว่ำ
ผูบ้รโิภคกลุ่มอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ปณิศำ มจีนิดำ (2553: 54-55) กล่ำวว่ำ ผูบ้รโิภคแต่ละอำชพีจะตอ้ง
กำรผลติภณัฑแ์ละกำรบรกิำรทีแ่ตกต่ำงกนั และสอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ ปุณยนุช อนิทนิล (2557) ศกึษำเรื่อง
ปัจจยัที่มคีวำมสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในกำรบริโภคผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ขำ้วเหนียวในร้ำนสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง              
ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจยั พบว่ำ ผู้บริโภคที่ประกอบอำชพีแตกต่ำงกนัมพีฤติกรรมในกำร
บริโภคผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้ำวเหนียวในร้ำนสะดวกซื้อที่เปิดตลอด 24 ชัว่โมง ด้ำนจ ำนวนชิ้นที่รบัประทำน
ผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์ำ้วเหนียวต่อครัง้ แตกต่ำงกนั อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่ำงกนั มพีฤติกรรมกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองของร้ำนสะดวกซือ้          
ในเขตกรุงเทพมหำนคร ดำ้นควำมถีโ่ดยเฉลีย่ในกำรรบัประทำนไสก้รอกแพค็ซอง (ครัง้/สปัดำห)์ และดำ้นปรมิำณ
กำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (แพ็ค/ครัง้)  แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01                
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐำนที่ตัง้ไว้ โดยผู้บริโภคที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท มีพฤติกรรม             
กำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองของร้ำนสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหำนคร ด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำรรบัประทำน           
ไสก้รอกแพค็ซอง (ครัง้/สปัดำห)์ มำกทีสุ่ด เนื่องจำกระดบัรำยไดจ้ะเป็นตวัก ำหนดก ำลงัในกำรซือ้สนิคำ้ ผูบ้รโิภค  
ที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท จดัว่ำมีรำยได้อยู่ในระดบัค่อนข้ำงสูง มีก ำลงัซื้อมำกขึ้น และ            
จำกข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท ส่วนใหญ่มีอำยุช่วง 20-39 ปี              
ซึง่เป็นช่วงอำยุทีย่งัมคีวำมเร่งรบีในกำรด ำเนินชวีติ และอำจยงัไม่ค่อยใส่ใจเรื่องสุขภำพมำกนัก ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้              
จงึมกันิยมรบัประทำนอำหำรส ำเรจ็รูปหรอือำหำรทำนเล่นบ่อยๆ จงึส่งผลท ำใหผู้บ้รโิภคที่มรีำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
30,001 – 40,000 บำท มพีฤติกรรมกำรซื้อไสก้รอกแพค็ซองในด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำรรบัประทำนไสก้รอก
แพค็ซอง (ครัง้/สปัดำห)์ มำกกว่ำผูบ้รโิภคกลุ่มอื่นๆ 

ผู้บริโภคที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนมำกกว่ำ  40,000 บำทขึ้นไป มีพฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซอง               
ของร้ำนสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหำนคร ด้ำนปรมิำณกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (แพค็/ครัง้)              
มำกทีส่ดุ เน่ืองจำกผูบ้รโิภคกลุ่มนี้จดัว่ำเป็นกลุ่มทีม่รีำยไดส้งู จงึท ำใหม้กี ำลงักำรซือ้ไดม้ำกกว่ำผู้บรโิภคทีม่รีำยได้
น้อยกว่ำ และท ำใหส้ำมำรถเลอืกซือ้สนิค้ำจ ำนวนมำกขึน้ไดต้ำมควำมต้องกำร จงึส่งผลท ำใหผู้บ้รโิภคทีม่ีรำยได้
เฉลี่ยต่อเดอืนมำกกว่ำ 40,000 บำทขึน้ไป มพีฤติกรรมกำรซื้อไสก้รอกแพค็ซองในด้ำนปรมิำณกำรซื้อไสก้รอก
แพค็ซองโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (แพค็/ครัง้) มำกกว่ำผู้บรโิภคกลุ่มอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ ปณิศำ มจีนิดำ 
(2553: 54-55) กล่ำวว่ำ รำยได้เป็นปัจจัยก ำหนดอ ำนำจกำรซื้อผู้บริโภคที่มีรำยได้สูงมีอ ำนำจกำรซื้อสูง                  
มกัจะเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีง ในขณะทีผู่บ้รโิภคทีม่รีำยไดต้ ่ำจะเลอืกใช้ผลติภณัฑท์ีคุ่ม้ค่ำและสอดคลอ้งกบั
งำนวจิยัของ มนัสวรรณ พูลผล (2559) ศกึษำเรื่องส่วนประสมกำรตลำดบรกิำรที่มคีวำมสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม          
กำรซือ้สนิคำ้อำหำรพรอ้มทำนแช่เยน็ในรำ้นสะดวกซื้อ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวจิยั  พบว่ำ 
ผูบ้รโิภคทีม่รีำยได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่ำงกนั มพีฤตกิรรมกำรซือ้สนิคำ้อำหำรพรอ้มทำนแช่เยน็ในรำ้นสะดวกซือ้
ดำ้นควำมถีใ่นกำรซือ้สนิคำ้ (ครัง้/สปัดำห)์ แตกต่ำงกนั อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่ำงกนั มพีฤตกิรรมกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองของรำ้นสะดวกซื้อ           
ในเขตกรุงเทพมหำนคร ดำ้นควำมถี่โดยเฉลีย่ในกำรรบัประทำนไสก้รอกแพค็ซอง (ครัง้/สปัดำห)์ ไม่แตกต่ำงกนั 
อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจำกผลติภณัฑไ์สก้รอกแพค็ซอง 
เป็นอำหำรส ำเรจ็รปูทีม่จี ำหน่ำยทัว่ไปในรำ้นสะดวกซือ้ต่ำงๆ ทีม่อียู่มำกมำยทัว่กรุงเทพมหำนคร และยงัมทีีต่ ัง้อยู่
ในจุดที่สำมำรถเดนิทำงไปได้สะดวก ประกอบกบัในปัจจุบนั สื่อทำงกำรตลำดมหีลำกหลำยช่องทำงและเขำ้มำ              
มบีทบำทต่อผูบ้รโิภคมำกขึน้ เช่น มกีำรโฆษณำประชำสมัพนัธท์ำงช่องทำงต่ำงๆ มำกมำย จงึท ำใหผ้ลติภณัฑ์           
ไสก้รอกแพค็ซอง สำมำรถเขำ้ถึงผูบ้รโิภคทุกกลุ่มระดบักำรศกึษำได้มำกขึน้ ผู้บรโิภคสำมำรถหำซื้อผลติภณัฑ์              
ไสก้รอกแพค็ซองไดง้่ำยและสำมำรถซื้อได้บ่อยครัง้ตำมควำมต้องกำร จงึส่งผลท ำใหถ้งึแมว้่ำผูบ้รโิภคจะมรีะดบั
กำรศึกษำสูงสุดที่แตกต่ำงกนั ก็สำมำรถมีพฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองในด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำร
รบัประทำนไส้กรอกแพ็คซอง (ครัง้/สปัดำห์) ไม่แตกต่ำงกนั ซึ่งสอดคล้องกบังำนวิจยัของ มนัสวรรณ พูลผล 
(2559) ศึกษำเรื่องส่วนประสมกำรตลำดบริกำรที่มีควำมสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรซื้อสนิค้ำอำหำรพร้อมทำน           
แช่เยน็ในร้ำนสะดวกซื้อ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวจิยั  พบว่ำ ผู้บรโิภคที่มรีะดบักำรศกึษำ
แตกต่ำงกนั มีพฤติกรรมกำรซื้อสนิค้ำอำหำรพร้อมทำนแช่เย็นในร้ำนสะดวกซื้อ ด้ำนควำมถี่ในกำรซื้อสนิค้ำ              
(ครัง้/สปัดำห)์ ไม่แตกต่ำงกนั อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่ำงกนั มพีฤตกิรรมกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองของรำ้นสะดวกซื้อ 
ในเขตกรุงเทพมหำนคร ด้ำนปรมิำณกำรซื้อไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (แพค็ /ครัง้) แตกต่ำงกนั อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตัง้ไว้ โดยผู้บริโภคที่มีระดับกำรศึกษำต ่ำกว่ำ                
ปรญิญำตร ีมพีฤตกิรรมกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองของรำ้นสะดวกซือ้ในเขตกรุงเทพมหำนคร ดำ้นปรมิำณกำรซื้อ 
ไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (แพค็/ครัง้) มำกทีส่ดุ เน่ืองจำกระดบักำรศกึษำของผูบ้รโิภค มกัมผีลต่อรสนิยม 
และพฤตกิรรมกำรซือ้ของผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบักำรศกึษำต ่ำกว่ำปรญิญำตร ีมกัเป็นกลุ่มทีม่รีำยไดไ้ม่สงูนกั 
และมกัใหค้วำมส ำคญักบัคุณภำพของสนิคำ้และใส่ใจในดำ้นสุขภำพน้อยกว่ำ ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบักำรศกึษำสงูกว่ำ 
ประกอบกบัผลติภณัฑ์ไสก้รอกแพค็ซองเป็นอำหำรส ำเรจ็รูปที่มรีำคำไม่สูงนัก จงึส่งผลท ำให้ผู้บรโิภคที่มรีะดบั
กำรศึกษำต ่ำกว่ำปริญญำตรี มีพฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองในด้ำนปริมำณกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซอง             
โดยเฉลี่ยต่อครัง้ (แพ็ค/ครัง้) มำกกว่ำผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ ปณิศำ มีจินดำ (2553:            
54-55) กล่ำวว่ำ กำรศึกษำของผู้บริโภคมอีิทธพิลต่อรสนิยมควำมชอบและพฤติกรรมกำรซื้อโดยผู้บริโภคที่มี
กำรศกึษำสงูมแีนวโน้มจะบรโิภคผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพดกีว่ำผูบ้รโิภคที่มกีำรศกึษำต ่ำ และสอดคลอ้งกบังำนวจิยั
ของ วภิำ จนัทมติร (2557) ศกึษำเรื่อง พฤตกิรรมกำรซือ้อำหำรเชำ้ซเีรยีลตรำสนิคำ้เคลลอ็กสข์องผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร ผลกำรวจิยั พบว่ำ ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบักำรศกึษำแตกต่ำงกนัมพีฤตกิรรมกำรซือ้สนิคำ้อำหำรเชำ้
ซีเรียลตรำสนิค้ำเคลล็อกส์ ด้ำนอำหำรเช้ำซีเรียลที่ซื้อเป็นประจ ำโดยเฉลี่ยจ ำนวนกี่กล่องต่อครัง้ แตกต่ำงกนั   
อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทำงกำรตลำด ไดแ้ก่ ดำ้นผลติภณัฑ ์ดำ้นรำคำ ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย  
และด้ำนกำรส่งเสรมิกำรตลำด มคีวำมสมัพันธก์บัพฤติกรรมกำรซื้อไสก้รอกแพค็ซองของร้ำนสะดวกซือ้ ในเขต
กรุงเทพมหำนคร 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ไม่มีควำมสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซอง             
ของร้ำนสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหำนคร ในด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำรรับประทำนไส้กรอกแพ็คซอง                 
(ครัง้/สปัดำห)์ อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิำนที่ตัง้ไว ้เนื่องจำกผลติภณัฑ์             
ไส้กรอกแพ็คซอง จดัว่ำเป็นอำหำรส ำเร็จรูปที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้ดี ทัง้ในด้ำน               
ควำมอร่อย รับประทำนง่ำย สะดวก มีรสชำติและรูปแบบให้เลือกหลำกหลำย เหมำะกับผู้บริโภคที่ต้องกำร              
ควำมสะดวก รวดเร็ว ในกำรรับประทำน หรือเป็นอำหำรว่ำง แต่อย่ำงไรก็ตำมผู้บริโภคส่วนใหญ่ต่ำงก็ให้
ควำมส ำคญักบัอำหำรมือ้หลกัและอำหำรทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภำพมำกกว่ำอำหำรส ำเรจ็รปูนี้ ประกอบกบัผลติภณัฑ์
ไสก้รอกแพค็ซองสำมำรถหำซื้อได้โดยง่ำย และปัจจุบนัในร้ำนสะดวกซื้อมผีลติภณัฑใ์หม่ๆ ให้เลอืกซื้อมำกขึน้    
ท ำใหผู้บ้รโิภคมทีำงเลอืกในกำรบรโิภคมำกยิง่ขึน้ ผูบ้รโิภคจงึไม่มคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัพฤตกิรรมดำ้นควำมถี่
ในกำรซื้ออำหำรประเภทไส้กรอกแพ็คซอง จึงส่งผลท ำให้ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์ไม่มี
ควำมสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรซื้อไสก้รอกแพค็ซองของร้ำนสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหำนคร ในด้ำนควำมถี่           
โดยเฉลีย่ในกำรรบัประทำนไสก้รอกแพค็ซอง (ครัง้/สปัดำห)์ ซึง่สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ ธนสรร ยิง่ยงสมสวสัดิ ์
(2552) ศึกษำเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมกำรซื้อผลิตภณัฑ์อำหำรส ำเร็จรูปแช่แขง็ของผู้บริโภควยัท ำงำน              
ในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจัย  พบว่ำ ปัจจัยทำงด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด ด้ำนผลิตภัณฑ์                  
ไม่มคีวำมสมัพนัธก์บัพฤติกรรมในกำรซื้ออำหำรส ำเรจ็รูปแช่แขง็ ด้ำนควำมถี่ในกำรซื้ออำหำรส ำเรจ็รูปแช่แขง็ 
(ครัง้/เดอืน) อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑม์คีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองของรำ้น
สะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหำนคร ในด้ำนปรมิำณกำรซื้อไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (แพค็ /ครัง้) อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตัง้ไว้ โดยมีค่ำสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ (r)                    
เท่ำกับ -0.156 แสดงว่ำ ตัวแปรทัง้สองมีควำมสัมพันธ์เป็นไปในทิศทำงตรงกันข้ำม ในระดับต ่ ำ กล่ำวคือ                     
ถ้ำผู้บรโิภคให้ควำมส ำคญักบัส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนผลติภัณฑ์มำกขึน้ กจ็ะท ำให้ผู้บรโิภคมพีฤติกรรม             
กำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองของร้ำนสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหำนคร ในด้ำนปริมำณกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซอง               
โดยเฉลีย่ต่อครัง้ (แพค็/ครัง้) ลดลงในระดบัต ่ำ เน่ืองจำกผลติภณัฑไ์สก้รอกแพค็ซองเป็นสนิคำ้บรโิภคทีม่รีะยะเวลำ
ในกำรจดัเกบ็ไม่นำนมำกนักและควรเกบ็รกัษำไวท้ี่อุณหภูม ิ2-6 องศำเซลเซยีส เพื่อรกัษำรสชำต ิควำมสดใหม่ 
และคุณภำพของสนิคำ้ ประกอบกบัผูบ้รโิภคส่วนใหญ่กม็กัใหค้วำมส ำคญัของคุณภำพและควำมสดใหม่ของสนิคำ้
เช่นกนั จงึท ำให้ผู้บรโิภคมกัจะซื้อไสก้รอกแพค็ซองในปรมิำณตำมที่ต้องกำรจะรบัประทำน และไม่นิยมซื้อมำ              
เป็นจ ำนวนมำกเพื่อกกัตุน เพรำะหำกรบัประทำนชำ้เกนิไปหรอืเกบ็ไวน้ำนเกนิไป กจ็ะท ำใหคุ้ณภำพและรสชำติ
ของสินค้ำเปลี่ยนไป จึงส่งผลท ำให้ ผู้บริโภคที่ให้ควำมส ำคัญกับส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์               
มพีฤตกิรรมกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองของรำ้นสะดวกซือ้ในดำ้นปรมิำณกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลีย่ต่อครัง้ 
(แพค็/ครัง้) ลดลง ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 53-55) กล่ำวว่ำ ผลติภณัฑ์ 
(Product) หมำยถึง สิง่ที่มตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนกไ็ด้ ทัง้ที่สมัผสัได้และสมัผสัไม่ได้ เช่น รูปลกัษณ์ทำงกำยภำพ             
ของผลติภณัฑ ์ควำมหลำกหลำยของอำหำร คุณภำพสนิคำ้ ชื่อเสยีงบรษิทั กำรรบัประกนั วตัถุดบิทีน่ ำมำใชใ้นกำร
ท ำอำหำร บรรจุภณัฑท์ีใ่ชบ้รรจุอำหำร ป้ำยฉลำกทีช่ดัเจน เพื่อตอบสนองควำมจ ำเป็นหรอืควำมตอ้งกำรของลกูคำ้
ใหเ้กดิควำมพงึพอใจ โดยผลติภณัฑต์อ้งมอีรรถประโยชน์ (Utility) มคีุณค่ำ (Value) ในสำยตำของลกูคำ้ จงึจะมผีล
ท ำให้ผลิตภัณฑ์ขำยได้ และสอดคล้องกับทฤษฎีของ Kotler (1997: 92-94) กล่ำวว่ำ ผลิตภัณฑ์ (Product) 
หมำยถึง สิ่งที่น ำเสนอต่อตลำดเพื่อควำมสนใจ ควำมอยำกได้กำรใช้หรือกำรบริโภคที่สำมำรถตอบสนอง                
ควำมต้องกำรหรอืควำมจ ำเป็น กำรตดัสนิใจในลกัษณะของ ผลติภณัฑแ์ละบรกิำรจะไดร้บัอทิธพิลจำกพฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภค ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขำยอำจจะมตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนกไ็ด้ 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาไม่มคีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกำรซื้อไสก้รอกแพค็ซองของรำ้น
สะดวกซือ้ในเขตกรุงเทพมหำนคร ในดำ้นควำมถีโ่ดยเฉลีย่ในกำรรบัประทำนไสก้รอกแพค็ซอง (ครัง้/สปัดำห)์ และ
ในด้ำนปริมำณกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (แพ็ค /ครัง้) อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั 0.05                  
ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิำนที่ตัง้ไว ้เนื่องจำกผลติภณัฑ์ไสก้รอกแพค็ซองที่มวีำงจ ำหน่ำยในร้ำนค้ำสะดวกซือ้
ทัว่ไป สว่นใหญ่มกัจะมรีำคำทีใ่กลเ้คยีงกนัและมรีำคำไม่สงูนกั ท ำใหผู้บ้รโิภคสำมำรถตดัสนิใจเลอืกซือ้ได้ โดยง่ำย 
ประกอบกบัผูบ้รโิภคทีน่ิยมบรโิภคไสก้รอกแพค็ซอง สว่นใหญ่มกัมพีฤตกิรรมกำรด ำเนินชวีติที่เร่งรบี หรอืตอ้งกำร
ควำมสะดวกสบำย รวดเรว็ จงึท ำใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้อำจมองขำ้มปัจจยัทำงดำ้นรำคำไป จงึส่งผลท ำให้ส่วนประสม
ทำงกำรตลำดด้ำนรำคำ ไม่มีควำมสมัพันธ์กับพฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองในด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ย                   
ในกำรรบัประทำนไสก้รอกแพค็ซอง (ครัง้/สปัดำห)์ และในดำ้นปรมิำณกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลีย่ต่อครัง้ 
(แพค็/ครัง้) ซึง่สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ ธนสรร ยิง่ยงสมสวสัดิ ์(2552) ศกึษำเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมกำร
ซื้อผลิตภัณฑ์อำหำรส ำเร็จรูปแช่แขง็ของผู้บริโภควยัท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจยัพบว่ำ ปัจจยั
ทำงดำ้นสว่นประสมกำรตลำด ดำ้นรำคำ ไม่มคีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในกำรซือ้อำหำรส ำเรจ็รูปแช่แขง็ ในดำ้น
ควำมถีใ่นกำรซือ้อำหำรส ำเรจ็รปูแช่แขง็ (ครัง้/เดอืน) อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มคีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกำรซือ้ไสก้รอก
แพค็ซองของรำ้นสะดวกซือ้ในเขตกรุงเทพมหำนคร ในดำ้นควำมถี่โดยเฉลีย่ในกำรรบัประทำนไสก้รอกแพค็ซอง 
(ครัง้/สปัดำห)์ และในดำ้นปรมิำณกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (แพค็ /ครัง้) อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติ ิ   
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ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว้ เนื่องจำกผลติภณัฑไ์สก้รอกแพค็ซอง เป็นอำหำรส ำเรจ็รูปทีม่ี
จ ำหน่ำยอยู่ทัว่ไปในร้ำนสะดวกซื้อ ที่มีจ ำนวนสำขำครอบคลุมอยู่ทัว่ไปในกรุงเทพมหำนคร ผู้บริโภคสำมำรถ
เดนิทำงไปยงัรำ้นจ ำหน่ำยไดส้ะดวก นอกจำกนี้  ยงัมชี่องทำงกำรจ ำหน่ำยอื่นๆ ร่วมดว้ยเช่น ในหำ้งสรรพสนิค้ำ 
ซุปเปอร์มำร์เกต็ และแม้กระทัง่ร้ำนค้ำสะดวกซื้อ จงึท ำให้ผู้บรโิภคสำมำรถหำซื้อผลติภัณฑ์ไสก้รอกแพค็ซอง               
ได้ง่ำย จึงส่งผลท ำให้ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ไม่มีควำมสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม              
กำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองในดำ้นควำมถี่โดยเฉลีย่ในกำรรบัประทำนไสก้รอกแพค็ซอง (ครัง้/สปัดำห)์ และในด้ำน
ปรมิำณกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (แพค็/ครัง้)ซึง่สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ ธนสรร ยิง่ยงสมสวสัดิ ์
(2552) ศึกษำเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมกำรซื้อผลิตภณัฑ์อำหำรส ำเร็จรูปแช่แขง็ของผู้บริโภควยัท ำงำน              
ในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจยัพบว่ำ ปัจจยัทำงด้ำนส่วนประสมกำรตลำด ด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย                
ไม่มคีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในกำรซือ้อำหำรส ำเรจ็รูปแช่แขง็ ในดำ้นควำมถี่ในกำรซือ้อำหำรส ำเร็จรูปแช่แขง็ 
(ครัง้/เดอืน) และดำ้นปรมิำณในกำรซือ้อำหำรส ำเรจ็รปูแช่แขง็ (ชิน้/ครัง้) อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05   

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มคีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกำรซือ้ไสก้รอก
แพค็ซองของรำ้นสะดวกซือ้ในเขตกรุงเทพมหำนคร ในดำ้นควำมถี่โดยเฉลีย่ในกำรรบัประทำนไสก้รอกแพค็ซอง 
(ครัง้/สปัดำห)์ อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิำนที่ตัง้ไว ้เนื่องจำกผลติภณัฑ์              
ไสก้รอกแพค็ซอง จดัว่ำเป็นอำหำรส ำเรจ็รูปทีผู่บ้รโิภคส่วนใหญ่รูจ้กัเป็นอย่ำงด ีมหีลำกหลำยรสชำต ิหลำกหลำย
รูปแบบ มจี ำหน่ำยอยู่ทัว่ไป หำซื้อได้ง่ำย และมรีำคำไม่สูงนัก จงึเป็นสนิค้ำที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร            
ของผู้บรโิภคได้เป็นอย่ำงด ีผู้บรโิภคส่วนใหญ่จงึอำจมองขำ้มปัจจยัทำงด้ำนกำรส่งเสรมิกำรตลำด ประกอบกบั
ควำมถี่ในกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแพ็คซองของแต่ละบุคคล อำจขึ้นอยู่กับ Life style กำรด ำเนินชีวิต                 
ควำมชื่นชอบ หรอืควำมจ ำเป็นของแต่ละบุคคล จงึสง่ผลท ำใหส้ว่นประสมทำงกำรตลำดดำ้นกำรส่งเสรมิกำรตลำด 
ไม่มีควำมสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองในด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำรรบัประทำนไส้กรอก             
แพค็ซอง (ครัง้/สปัดำห)์ ซึง่สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ ธนสรร ยิง่ยงสมสวสัดิ ์(2552) ศกึษำเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อ
พฤติกรรมกำรซื้อผลติภณัฑ์อำหำรส ำเรจ็รูปแช่แขง็ของผูบ้รโิภควยัท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวจิยั
พบว่ำ ปัจจยัทำงดำ้นส่วนประสมกำรตลำด ดำ้นกำรส่งเสรมิกำรตลำด ไม่มคีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในกำรซือ้
อำหำรส ำเรจ็รูปแช่แขง็ ในด้ำนควำมถี่ในกำรซื้ออำหำรส ำเรจ็รูปแช่แขง็ (ครัง้ /เดอืน) อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติิ              
ทีร่ะดบั 0.05  

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีควำมสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอก 
แพ็คซองของร้ำนสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหำนครในด้ำนปริมำณกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองโดยเฉลี่ยต่อครัง้ 
(แพ็ค/ครัง้) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตัง้ไว้ โดยมีค่ำสมัประสิทธิ ์
สหสมัพนัธ ์(r) เท่ำกบั 0.105 แสดงว่ำตวัแปรทัง้สองมคีวำมสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั ในระดบัต ่ำ กล่ำวคอื 
ถ้ำผู้บริโภคให้ควำมส ำคญักบัส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดมำกขึน้ ก็จะท ำให้ผู้บรโิภค                
มพีฤติกรรมกำรซื้อไสก้รอกแพค็ซองของร้ำนสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหำนคร ในด้ำนปรมิำณกำรซือ้ไสก้รอก 
แพค็ซองโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (แพค็/ครัง้)เพิม่ขึน้ ในระดบัต ่ำ เนื่องจำกกำรส่งเสรมิกำรตลำดมวีตัถุประสงค์ เพื่อจงูใจ 
และโน้มน้ำวใจผู้บริโภคให้เกิดกำรซื้อสนิค้ำ โดยพบว่ำผู้บริโภคส่วนใหญ่มกัค ำนึงถึง กำรจดัรำยกำรส่งเสรมิ             
กำรขำยต่ำงๆ อำทเิช่น โปรโมชัน่ซือ้ 1 แถม 1 กำรลดรำคำ กำรสะสมแตม้ เพื่อแลกของรำงวลั หรอืกำรจดัรำยกำร
ชงิโชค เป็นตน้ และมกีำรแจกตวัอย่ำงสนิคำ้ใหท้ดลองชมิ พนกังำนขำยมกีำรใหข้อ้มลูและแนะน ำเกีย่วกบัสนิคำ้ได ้
รวมทัง้กำรจดั สื่อ ณ จุดจ ำหน่ำยให้มคีวำมชัดเจนโดดเด่น ท ำให้เกิดควำมสนใจในกำรเลือกซื้อสนิค้ำมำกขึน้              
ซึ่งหำกทำงผู้ประกอบกำรมกีำรจดักำรส่งเสริมกำรตลำดเหล่ำนี้มำกขึน้ ก็จะเป็นกำรกระตุ้นพฤติกรรมกำรซื้อ          
ของผูบ้รโิภค ท ำใหผู้บ้รโิภคมคีวำมมัน่ใจในสนิคำ้ ท ำใหซ้ือ้สนิคำ้ในปรมิำณทีม่ำกขึ้น จงึส่งผลท ำใหห้ำกผูบ้รโิภค
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ให้ควำมส ำคญักบัส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดมำกขึน้ ก็จะท ำให้ผู้บรโิภคมพีฤติกรรม              
กำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองในด้ำนปริมำณกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (แพ็ค /ครัง้) เพิ่มขึ้นด้วย           
ซึ่งสอดคล้องทฤษฎีของ Kotler (1997: 92-94) กล่ำวว่ำ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) เป็นกำร
ติดต่อสื่อสำรเกี่ยวกบัข้อมูลระหว่ำงผู้ขำยกบัผู้ซื้อ  เพื่อสร้ำงทัศนคติและพฤติกรรมกำรซื้อกำรติดต่อสื่อสำร               
อำจใช้พนักงำนขำยท ำกำรขำย (Personal selling) และกำรติดต่อสื่อสำรโดยไม่ใช้คน (Nonpersonal selling)  
เครื่องมอืในกำรตดิต่อสื่อสำรมหีลำยประกำร และสอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ ปุณยนุช อนิทนิล (2557) ศกึษำเรื่อง
ปัจจยัที่มคีวำมสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในกำรบริโภคผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ขำ้วเหนียวในร้ำนสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง            
ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวจิยั พบว่ำ ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนกำรส่งเสรมิกำรตลำด             
มคีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในกำรบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์ำ้วเหนียวในรำ้นสะดวกซือ้ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง
ดำ้นจ ำนวนชิน้ทีร่บัประทำนผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์ำ้วเหนียวต่อครัง้ อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

1. ด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์
ผู้ประกอบกำรสำมำรถน ำข้อมูลที่ได้จำกศึกษำครัง้นี้มำใช้ในกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยหลกัที่ชดัเจน               

เพื่อก ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำด เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงเหมำะสมและ                       
มปีระสทิธภิำพมำกทีสุ่ด เพื่อกระตุ้นและจูงใจใหลู้กคำ้กลุ่มนี้มพีฤตกิรรมกำรซือ้สนิคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง 
โดยจำกกำรศกึษำครัง้นี้ พบว่ำ ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเพศชำย มรีำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001-40,000 บำท มพีฤตกิรรม
กำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองของร้ำนสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหำนคร ด้ำนควำมถี่โดยเฉลี่ยในกำรรบัประทำน              
ไสก้รอกแพค็ซอง (ครัง้/สปัดำห)์ มำกทีสุ่ด และผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเพศชำย อำยุ 46 ปีขึน้ไป สถำนภำพโสด/หย่ำรำ้ง/
หม้ำย/แยกกนัอยู่ อำชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั/เจ้ำของกจิกำร รำยได้เฉลี่ยต่อเดอืนมำกกว่ำ40,000 บำทขึน้ไป 
และมีระดับกำรศึกษำต ่ ำกว่ำปริญญำตรี มีพฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองของร้ำนสะดวกซื้อในเขต
กรุงเทพมหำนคร ดำ้นปรมิำณกำรซือ้ไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลีย่ต่อครัง้ (แพค็/ครัง้) มำกทีส่ดุ 

2. ส่วนประสมทางการตลาด 
ผูป้ระกอบกำรควรใหค้วำมส ำคญักบัสว่นประสมทำงกำรตลำดทัง้ 4 ดำ้นและจำกผลกำรวจิยั ผูป้ระกอบกำร

ควรเรยีงล ำดบัตำมระดบัควำมส ำคญัที่มคีวำมสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมกำรซื้อไสก้รอกแพค็ซองของรำ้นสะดวกซือ้               
ในเขตกรุงเทพมหำนคร ดงันี้ 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ ์ 
  ผู้ประกอบกำรควรเน้นรกัษำมำตรฐำนคุณภำพของผลติภณัฑ์ให้คงที่ ควรปรบัปรุงรสชำติของไส้กรอก 
แพ็คซองให้อร่อย และมีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น รวมทัง้ควรให้ควำมส ำคญักบัควำมสดใหม่ของไส้กรอก              
แพค็ซอง นอกจำกนี้ ควรปรบัปรุงบรรจุภณัฑข์องไสก้รอกแพค็ซองใหม้คีวำมสะดวกในกำรรบัประทำนมำกยิง่ขึน้ 
เช่น กำรใช้บรรจุภณัฑแ์บบถ้วย พรอ้มทัง้ปรบัปรุงบรรจุภณัฑใ์หม้สีสีนัสวยงำมสะดุดตำ โดดเด่นจำกสนิคำ้อื่นๆ 
นอกจำกนี้ยงัพบว่ำ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มกัให้ควำมส ำคญักบัตรำสินค้ำ เพรำะฉะนัน้ผู้ประกอบกำรจงึควรสร้ำง
ภำพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่ตรำสนิคำ้ของตนเอง ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและน่ำเชื่อถอืมำกยิง่ขึน้ โดยจำกกำรศกึษำครัง้นี้พบว่ำถำ้
ผูบ้รโิภคใหค้วำมส ำคญักบัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นผลติภณัฑม์ำกขึน้ กจ็ะท ำใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมกำรซือ้
ไสก้รอกแพค็ซองของร้ำนสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหำนคร ในด้ำนปรมิำณกำรซื้อไสก้รอกแพค็ซองโดยเฉลีย่            
ต่อครัง้ (แพค็/ครัง้) ลดลง ในระดบัต ่ำ 
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ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด 
  ผู้ประกอบกำรควรให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรตลำด เพื่อโน้มน้ำวใจผู้บริโภคให้เกิดกำรรับรู้           
เกิดควำมต้องกำรซื้อ และน ำไปสู่กำรตดัสนิใจซื้อสนิค้ำที่เสนอขำย เช่น  ควรมีกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์และ
แนะน ำสนิคำ้ผ่ำนทำงสื่อประเภทต่ำงๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยุป้ำยโฆษณำ Facebook เป็นต้น ตามความเหมาะสม
ของสนิคา้และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหส้นิคา้และตราสนิคา้เป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้ และควรมกีำรแจกสนิคำ้ใหผู้บ้รโิภค
ไดท้ดลองชมิ ท ำใหเ้กดิควำมสนใจกำรลองซือ้สนิคำ้มำกขึน้ รวมทัง้ควรเน้นการฝึกอบรมพนักงานขายใหม้คีวามรู้
และสามารถตอบข้อสงสัยหรือแนะน าเกี่ยวกับสินค้าให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง พนักงานขายควรมี                 
มนุษยสัมพันธ์ อัธยาศัยที่ดีในการให้บริการ นอกจากนี้  ผู้ประกอบการควรมีการจัดการส่งเสริมการขาย 
(Promotion) ร่วมดว้ย เช่น การลด แลก แจก แถม เพื่อดงึดูดใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจซือ้มากยิง่ขึน้ และหำกมี
กำรจัดโปรโมชัน่ พนักงำนควรมีกำรแนะน ำให้ผู้บริโภคได้รับรู้ เช่น แนะน ำว่ำสำมำรถซื้อไส้กรอกแพ็คซอง               
ไดใ้นรำคำพเิศษทีร่ำ้นสะดวกซือ้ ซือ้ 1 แพค็แถมฟร ี1 แพค็ ภำยใน 3 วนัเท่ำนัน้ เพื่อเป็นกำรกระตุ้นใหลู้กคำ้ซือ้
ไสก้รอกแพค็ซองเพิม่มำกขึน้ นอกจำกนี้ สื่อ ณ จุดจ ำหน่ำยควรมคีวำมชดัเจนและโดดเด่นท ำให้ผู้บรโิภคเกิด 
ควำมสนใจในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้มำกขึน้ โดยจำกกำรศกึษำครัง้นี้ พบว่ำ ถำ้ผูบ้รโิภคใหค้วำมส ำคญักบัสว่นประสม
ทำงกำรตลำดด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดมำกขึน้ ก็จะท ำให้ผู้บริโภคมพีฤติกรรมกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองของ            
ร้ำนสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหำนคร ในด้ำนปริมำณกำรซื้อไส้กรอกแพ็คซองโดยเฉลี่ยต่อครัง้ (แพ็ค /ครัง้) 
เพิม่ขึน้ ในระดบัต ่ำ 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา  
ผู้ประกอบกำรควรเน้นกำรตัง้รำคำที่เหมำะสมกบัสนิค้ำและกลุ่มผู้บริโภคเป้ำหมำย และพบว่ำ  ผู้ตอบ

แบบสอบถำมส่วนใหญ่มกัใหค้วำมส ำคญัและเปรยีบเทยีบความเหมาะสมของราคากบัความคุม้ค่าของสนิคา้นัน้ๆ 
ก่อนการตัดสินใจซื้อ เช่น ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพและความสดใหม่ของสินค้า                       
ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทยีบกบัรสชาตขิองสนิค้า ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทยีบกบัตราสนิคา้ เป็นต้น 
ดงันัน้ ผู้ประกอบการจงึควรใหค้วามส าคญักบัผลติภณัฑม์ากขึน้ เช่น คุณภาพ ความสดใหม่ รสชาติ ที่ตรงตาม
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคและเกดิความพงึพอใจมากทีสุ่ด เพื่อให้ผูบ้รโิภครบัรูถ้งึควำมคุม้ค่ำ (Perceived Value) 
ที่จะได้รับจำกกำรบริโภคสินค้ำ เมื่อเทียบกับรำคำของสินค้ำที่ผู้บริโภคต้องจ่ำย นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ              
ควรรักษาระดับรำคำที่เป็นมำตรฐำนไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย  และมีระดับรำคำที่ให้เลือกหลำกหลำย เช่น 
ผู้ประกอบกำรควรผลิตไส้กรอกแพค็ซองที่มขีนำดเล็กลง มีรำคำถูกลงกว่ำที่จ ำหน่ำยในปัจจุบนั เพื่อให้ลูกค้ำ
รบัประทำนไดบ้่อยมำกขึน้ เช่น ไสก้รอก 2 ไมร้ำคำ 19 บำท เพื่อใหลู้กคำ้ตดัสนิใจซือ้ไดง้่ำยขึน้ เป็นต้น โดยจำก
กำรศกึษำครัง้นี้ พบว่ำ ผูบ้รโิภคใหค้วำมส ำคญักบัสว่นประสมทำงกำรตลำดดำ้นรำคำอยู่ในระดบัมำก 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  
ผูป้ระกอบกำรควรเน้นกำรจดัวำงสนิคำ้เป็นหมวดหมู่และเป็นระเบยีบ เพื่อใหม้คีวำมสะดวกในกำรเลอืกซือ้ 

และควรมกีำรจดัวำงสนิค้ำที่ชัน้วำงสนิค้ำให้มคีวำมโดดเด่น สะดุดตำ หรอืวำงอยู่ในระดบัสำยตำ  เพื่อให้ลูกค้ำ
มองเหน็ได้เด่นชดั และควรมกีำรตกแต่งจุดจดัเรยีงไสก้รอกแพค็ซองให้มคีวำมน่ำสนใจ เช่น มแีถบสลี้อมรอบ
สนิคำ้บรเิวณหน้ำตู้แช่เยน็ตดิจอทวีขีนำดเลก็ เพื่อแนะน ำสนิคำ้ใหผู้บ้รโิภคไดร้บัรู ้เช่น บอกถงึสนิคำ้รสชำตใิหม่
กรรมวธิกีำรผลติที่ได้มำตรฐำน หรอืแนะน ำรำยกำรส่งเสรมิกำรตลำดต่ำงๆ เพื่อช่วยกระตุ้นท ำให้ผู้บรโิภคเกดิ
พฤติกรรมกำรซื้อที่เพิ่มขึน้ เป็นต้น นอกจำกนี้ ผู้ประกอบการควรมกีารบริหารจดัการสนิค้าคงคลงัให้มคีวาม
เหมาะสมและเพยีงพอต่อความต้องการของผู้บรโิภค เพื่อลดควำมเสีย่งของสนิค้ำขำดสต๊อก เพื่อป้องกนัไม่ให้
ผู้ประกอบกำรสูญเสียโอกำสในกำรขำย และป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้ำของคู่แข่งทดแทน                   
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โดยจำกกำรศกึษำครัง้นี้ พบว่ำ ผูบ้รโิภคใหค้วำมส ำคญักบัส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย
อยู่ในระดบัมำก 
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