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บทคดัย่อ 

 

  การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมการตลาดบรกิาร กบัพฤติกรรม

การซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้นสะดวกซือ้ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารที่

ร้านสะดวกซื้อเฉพาะสาขาที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ

แตกต่างใช ้การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหท์างสถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

อย่างง่ายเพยีรส์นั 

 ผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิทีม่อีายุอยู่ในช่วง 30–39 ปี มสีถานภาพโสด อาชพี

พนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,000 บาทขึน้ไป จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมคีวามคดิเหน็ต่อ

สว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่ต่ีอสนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้นสะดวกซือ้โดยรวมอยู่ในระดบัด ีผูบ้รโิภคส่วน

ใหญ่มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้นสะดวกซือ้ โดยเฉลีย่ใชบ้รกิาร ประมาณ 3 ครัง้/สปัดาห ์

เฉลีย่จาํนวนในการซือ้ 2 ชิน้/ครัง้ โดยเฉลีย่มคี่าใชจ้่ายประมาณ 70 บาท/ครัง้ 

 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ใน

ร้านสะดวกซื้อ ด้านความถี่ในการซื้อสนิค้าแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และผู้บรโิภคที่มอีายุ

แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้นสะดวกซือ้ ดา้นจาํนวนเฉลีย่ในการซือ้แตกต่างกนั

ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 

 ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาด ความน่าสนใจของรายการจบัคู่สนิค้ากลุ่มอาหาร

พรอ้มทานแช่เยน็กบักลุ่มเครื่องดื่ม มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่าในทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นจํานวนเฉลีย่ใน

การซือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ การจดัวางผลติภณัฑภ์ายใน

รา้นเป็นหมวดหมู่ชดัเจน บรรยากาศ ความสะอาด ความสว่างของรา้นสาขา มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่าในทศิทางเดยีวกนั 

ในขณะทีก่ารตกแต่งปรบัปรุงรา้นอย่างสมํ่าเสมอ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่าในทศิทางตรงขา้มกบัพฤตกิรรมการซือ้ดา้น

ความถี ่และมจีุดชาํระเงนิทีเ่พยีงพอ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่าในทศิทางตรงขา้มกบัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นจํานวนเฉลีย่

ในการซือ้และค่าใชจ้่ายเฉลีย่ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

  

 

__________________________________ 
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 สว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร การอุ่นสนิคา้มคีวามถูกต้อง ไดส้นิคา้ทีอุ่่นรอ้นตรง

ตามมาตรฐาน มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่าในทศิทางตรงขา้มกบัพฤตกิรรมการซือ้ ดา้นความถี่และจํานวนเฉลีย่ ทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 

คาํสาํคญั: ความสมัพนัธ ์อาหารพรอ้มท่าน รา้นสะดวกซือ้  
 

Abstract 

 

 The research aimed to study the service marketing mix with relation to the buying behaviors of 

consumers of chilled ready meal foods at a convenience store in the Bangkok metropolitan area. The sample 

size of this research was comprised of four hundred consumers who had bought products and services in a 

convenience store in the Bangkok metropolitan area. The data was collected through questionnaires and 

statistical analysis tools consisted of percentage, means, standard deviation, a t-test, one way ANOVA and 

Pearson product moment correlation coefficient and were all utilized to analyze the hypothesis. 

 The results revealed that the majority of consumers were female, between thirty to thirty nine years 

of age, single, with a Bachelor’s degree level of education and an average income of 50,000 Baht or more 

per month. The overall opinions of the service marketing mix on chilled ready meal were at a good level. The 

average frequency of use was three times per week, two pieces per time and spent an average of 70 Baht 

each time. 

 The consumers of different genders and income levels had different buying frequency behavior at 

a statistically significant level of 0.05. Consumers in different age groups demonstrated different buying 

behavior on average with regard to quantity per time at a statistically significant level of 0.01. 

 There was a positive low correlation between promotion and the aspect of the attractiveness of 

matching chilled ready meal foods with drinks and buying behavior on average quantity per time at a 

statistically significant level of 0.05. 

 There was a positive low correlation between physical evidence and the aspect of product 

placement with clear categories, stores with clean and bright atmosphere and buying frequency behavior. 

There was a negative low correlation between the factor of a recently renovated store and buying frequency 

behavior. There was a negative low correlation between the aspect of a sufficient pay point and buying 

behavior on average quantity per time and average expense at a statistically significant level of at 0.05. 

 There was a negative low correlation between process and the aspect of ready meal food be 

properly heated and buying frequency average quantity per time behavior at a statistically significant level of 

0.05. 

 

Keywords: Relationship, Delis, Convenience Store 
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บทนํา 

 จากสภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประเทศไทยเข้าสู่สงัคมที่คนแต่งงานช้าลง ครอบครวัมขีนาดเล็กลง              

คนโสดมากขึ้น ผู้หญิงทํางานนอกบ้านมากขึ้น และมีการดําเนินชีวิตที่รีบเร่ง ทําให้มีเวลาในการเตรียมอาหาร

รบัประทานน้อยลง สง่ผลใหพ้ฤตกิรรมของคนไทยสว่นใหญ่ในกรุงเทพมหานคร มแีนวโน้มของการออกไปรบัประทาน

อาหารนอกบา้นเพิม่ขึน้ หรอืเลอืกซื้ออาหารที่ปรุงสําเรจ็รบัประทาน ซึ่งปจัจุบนัมใีหเ้ลอืกหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น 

อาหารพร้อมทานแช่แขง็ อาหารพร้อมทานแช่เย็น อาหารพร้อมทานบรรจุกระป๋อง และอาหารพร้อมทานแบบแห้ง             

ซึง่หาซือ้ไดง้่ายขึน้ผ่านรา้นสะดวกซือ้ จงึสง่ผลใหค้วามตอ้งการอาหารปรุงสาํเรจ็พรอ้มทานมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 

 และจากการทีผู่บ้รโิภคมคีวามใสใ่จในสขุภาพ และพถิพีถินัในการเลอืกซือ้สนิคา้มากขึน้ ทําใหอ้าหารพรอ้ม

ทานแช่เยน็ เป็นตลาดสนิคา้อาหารพรอ้มทานทีเ่ตบิโตมากกว่ากลุ่มอาหารพรอ้มทานประเภทอื่นๆ จะเหน็ไดจ้ากอตัรา

การขยายตวัของยอดขาย (Retail Volume Sales Growth) อาหารพรอ้มปรุง-พรอ้มทาน ปี 2005-2010 แยกราย

ผลติภณัฑ์ พบว่า อตัราการขยายตวัของกลุ่มอาหารพร้อมทานแช่เยน็สูงถึง 16.2% รองลงมาคอื อาหารพร้อมทาน        

แช่แขง็ 14.6% อาหารพรอ้มทานแบบกระป๋อง 12% และอาหารพรอ้มทานแบบแหง้ 1.6% (อุตสาหกรรมสาร. 2552) 

เน่ืองจากอาหารพรอ้มทานแช่เยน็มคีวามสดใหม่ สะดวกในการรบัประทาน รวมถงึยงัสามารถคงรสชาตขิองอาหารได้

มากกว่าอาหารพรอ้มทานประเภทอื่นๆ ดว้ย สงัเกตได้จากร้านสะดวกซือ้ที่มกีารขยายพื้นทีจ่ําหน่ายของกลุ่มสนิค้า

อาหารพรอ้มทานแช่เยน็มากขึน้ มกีลุ่มสนิคา้ใหม่ๆ เขา้มาจาํหน่ายมากขึน้ เช่น แซนวชิ เบอรเ์กอร ์ขา้วป ัน้ ขนมหวาน 

เป็นตน้  

 จากทีไ่ด้กล่าวมาทัง้หมดน้ี ทางผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะทําการศกึษาเรื่อง “ส่วนประสมการตลาดบรกิาร              

ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้นสะดวกซือ้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อ

ศกึษาพฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภค และนําขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน

กําหนดกลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาด ให้มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกบัพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่ม

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของกลุ่มสนิค้าประเภทอาหารพร้อมทานแช่เยน็ รวมถึงร้าน

สะดวกซื้อมีจํานวนสาขาที่เปิดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสดัส่วนสูงถึง 45% ของจํานวนสาขาทัง้หมด               

(แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี บรษิทั ซ.ีพ.ีออลล.์ 2557) ผูว้จิยัมุ่งหวงัว่า การวจิยัดงักล่าวจะสามารถนําไปสรา้ง

ยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ใหก้บักลุ่มอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ของรา้นสะดวกซือ้ต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าอาหารพร้อมทานแช่เย็นในร้านสะดวกซื้อ ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

 2.  เพื่อศกึษาสว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้น

สะดวกซือ้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 

 1.  ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 

  1.1 เพศ 

   1) ชาย 

   2) หญงิ 
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  1.2  อายุ 

   1) ตํ่ากว่า 20 ปี 

   2) 20 – 29 ปี 

   3) 30 – 39 ปี 

   4) 40 – 49 ปี 

   5) ตัง้แต่ご 50 ปีがขึน้ไป 

  1.3  สถานภาพสมรส 

   1) โสด 

   2) สมรส/อยู่ごดว้ยกนั 

   3) หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 

  1.4 อาชพี  

   1) นกัเรยีน/นกัศกึษา 

   2) รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 

   3) พนกังานบรษิทัเอกชน 

   4) ประกอบธุรกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการ 

   5) แม่บา้น/พ่อบา้น/เกษยีณอายุ 

   6) อื่นๆโปรดระบ.ุ........... 

  1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

   1) 10,000 - 19,999 บาท 

   2) 20,000 - 29,999 บาท 

   3) 30,000 - 39,999 บาท 

   4) 40,000 - 49,999 บาท 

   5) 50,000 บาทขึน้ไป 

  1.6  ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

   1) ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

   2) ปรญิญาตร ี

   3) สงูกว่าปรญิญาตร ี

 2.  สว่นประสมการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย 

  2.1  ดา้นผลติภณัฑ ์

  2.2  ดา้นราคา 

  2.3  ดา้นสถานทีจ่ดัจาํหน่าย 

  2.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

  2.5  ดา้นบุคคล 

  2.6  ดา้นการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

  2.7  ดา้นกระบวนการ 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้นสะดวกซือ้ 

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชพี รายไดส้่วนตวั

เฉลีย่ต่อเดอืน ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อสนิค้าอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้นสะดวกซือ้ ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2.  ส่วนประสมการตลาดบรกิาร มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้นสะดวกซื้อ 

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ใชแ้นวคดิของ Schiffman & Kanuk (2006: 48) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะ

ของประชากรศาสตร์เป็นการกล่าวถึงความสําคญัและการวดัสถิติของประชากร โดยที่ลกัษณะของประชากรศาสตร ์

ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส รายได้ อาชีพ และการศกึษา โดยลกัษณะดงักล่าวมคีวามสําคญัต่อนักการตลาด

เพราะเกีย่วพนักบัอุปสงค ์(Demand) ในตวัสนิคา้ทัง้หลาย การเปลีย่นแปลงทางประชากรศาสตรช์ีใ้หเ้หน็ถงึการเกดิขึน้

ของตลาดใหม่ และตลาดอื่นกจ็ะหมดไป หรอืลดความสาํคญัลง ผูง้านวจิยัไดนํ้าแนวคดิของ เอบเชก อชิาญ์นน (2552) 

เรื่อง การศกึษาทศันคตขิองผู้บรโิภคต่อขา้วกล่องแช่เยน็ในรา้นสะดวกซือ้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ อาชพี 

รายไดต่้อครอบครวั และลกัษณะทีอ่ยู่อาศยัทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมซือ้สนิคา้ โดยพบว่ากลุ่มเป้าหมาย

หลักคือผู้มีอายุ 21-30 ปี ที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ และกลุ่มเป้าหมายรองที่ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง

บรษิทัเอกชน ทีเ่น้นการสรา้งแรงจงูใจโดยสง่เสรมิการขายผ่านหน้ารา้นเพื่อกระตุน้การตดัสนิใจซือ้ 

 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) (Services Marketing Mix) ใชแ้นวคดิของ Philip Kotler 

(อา้งใน ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. 2546) เป็นแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิทีใ่หบ้รกิารซึง่เป็นธุรกจิทีแ่ตกต่างสนิคา้

อุปโภคและบรโิภคทัว่ไป จาํเป็นจะตอ้งใชส้ว่นประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรอื 7P's ในการกําหนดกล

ยุทธก์ารตลาดซึง่ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจําหน่าย (Place) การส่งเสรมิการตลาด 

(Promotion) และนอกจากนัน้ยงัต้องอาศยัเครื่องมอือื่นๆ เพิม่เติมประกอบดว้ย บุคคล (People) ซึ่งต้องอาศยัการ

คัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน มี

ความสามารถ มทีศันคตทิีด่ ีสามารถตอบสนองต่อลกูคา้ มคีวามคดิรเิริม่ มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาและสามารถ

สรา้งค่านิยมใหก้บับรษิทั การสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และ 

กระบวนการ (Process) ซึ่งสําหรบัร้านสะดวกซื้อนัน้นอกจาก ผลติภัณฑ์ที่ด ีราคาที่เหมาะสม สถานที่จําหน่ายที่

ครอบคลุมและความเหมาะสมของการสง่เสรมิการตลาด ยงัไม่เพยีงพอ เน่ืองจากผูบ้รโิภคต้องการไดร้บัการบรกิารทีด่ ี

ถูกตอ้ง รวดเรว็ทีส่อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมคนสงัคมเมอืงในปจัจุบนัทีต่อ้งใชช้วีติทีเ่ร่งรบีในการทํากจิกรรมต่างๆ รวมถงึ

ด้านกายภาพเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ที่มีส่วนสําคัญต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ผู้งานวิจัยได้นําแนวคิดของ             

กฤษฎา คงบรรทดั (2554) ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าจากรา้นแฟมลิีม่ารท์ในเขตรงัสติ พบว่า 

ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบั

ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ รองลงมาดา้น

กระบวนการ ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านบุคคลากร ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านราคา และด้านผลติภณัฑ์

 ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ใช้แนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 3) ที่กล่าวว่า พฤติกรรม

ผู้บรโิภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการค้นหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช้ (Using) การ

ประเมนิผล (Evaluation) และการใชจ้่าย (Disposing) ในผลติภณัฑแ์ละบรกิาร โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการ

ของเขา หรอือาจหมายถงึกระบวนการตดัสนิใจและลกัษณะกจิกรรมแต่ละบุคคล เมื่อทําการประเมนิผล (Evaluation) 

การจดัหา (Acquiring) การใช ้(Using) และการใชจ้่าย (Disposing) เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร พฤตกิรรมผูบ้รโิภค เป็น

การคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค เพื่อทราบถงึลกัษณะความตอ้งการและพฤตกิรรม
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การซือ้และการใชข้องบรโิภค คาํตอบทีไ่ดจ้ะช่วยใหน้ักการตลาดสามารถจดักลยุทธก์ารตลาด (Marketing Strategies) 

ที่สามารถตอบสนองความพงึพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยคําถามที่ใช้ในการค้นหาลกัษณะพฤติกรรม

ผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบดว้ย WHO, WHAT, WHY, WHO, WHEN, WHERE และ HOW เพื่อคน้หา

คําตอบ 7 ประการ หรอื7Os ซึ่งประกอบดว้ย OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATIONS, 

OCCASIONS, OUTLETS and OPERATIONS ที่เกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บรโิภครวมทัง้การใชก้ลยุทธก์ารตลาดให้

สอดคลอ้งกบัคําตอบเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคแสดงการประยุกต์ใช ้7Os ของกลุ่มเป้าหมายและคําถามทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเพื่อการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค ซึง่รา้นคา้ปลกีประเภทรา้นสะดวกซือ้ ปจัจุบนัมกีารแข่งขนั

กันเพิ่มมากขึ้น มีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตสูงขึ้น จึงมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้ามาลงทุนในธุรกิจน้ีมากขึ้น 

ผูป้ระกอบการจงึคดิค้นกลยุทธท์างการตลาดใหม่ๆ มาเพื่อเพิม่ยอดขายและสร้างความแตกต่างให้แบรนดส์นิคา้เพื่อ

สามารถตอบสนองความต้องการให้กบัผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด ดงันัน้จึงจําเป็นที่จะต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 

นอกจากน้ี ผูง้านวจิยัไดนํ้าแนวคดิของไพรชั โรจน์กรีตกิาร (2551) เรื่อง รูปแบบการขายทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ

เลือกซื้อสินค้าของลูกค้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัที่มีผลต่อการเข้าร้านเซเว่น           

อเีลฟเว่น คอืมสีนิคา้ทีต่อ้งการ และทาํเลทีต่ัง้ มกีารเขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้นเซเว่นอเีลฟเว่น ประมาณ 2-3 ครัง้ต่อสปัดาห ์

และซือ้สนิคา้ต่อครัง้ 90 บาทขึน้ไป ในการซือ้สนิคา้แต่ละครัง้ซือ้จาํนวน 2-3 ชิน้  

 งานวจิยัทีผู่ว้จิยัไดท้ําการศกึษาทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง จงึไดนํ้าขอ้มูลดงักล่าวขา้งต้น มาใชใ้นการ

ออกแบบงานวิจัย เพื่อหาปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าอาหารพร้อมทานแช่เย็นในร้านสะดวกซื้อ ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการปรบักลยุทธท์างการตลาด ใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครไดด้ยีิง่ขึน้ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทัง้ชายและหญงิทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารรา้นสะดวกซือ้เฉพาะสาขาทีอ่ยู่ในกรุงเทพมหานครทัง้หมด 

เน่ืองจากมีประชากรกลุ่มเป้าหมายหลกัของกลุ่มสนิค้าประเภทอาหารพร้อมทานแช่เยน็ ซึ่งผู้วิจยัไม่ทราบจํานวน

ประชากร 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 ผูบ้รโิภคทัง้ชายและหญงิทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้นสะดวกซือ้เฉพาะสาขาทีอ่ยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึง่ผูว้จิยัได้

ทาํการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี จากสตูรของ Taro Yamane (1973: 331) ในกรณีที่

ไม่ทราบจํานวนประชากร ซึ่งจากการคํานวณจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากบั 385 คน และได้เพิ่มตัวอย่างอีก             

15 คน รวมขนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบัจาํนวน 400 คน 

 

ผลการวิจยั  

 ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิทีม่อีายุอยู่ในช่วง 30–39 ปี มสีถานภาพโสด อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มี

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 50,000 บาทขึน้ไป จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมคีวามคดิเหน็ต่อส่วนประสมการตลาด

บรกิารทีม่ต่ีอสนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้นสะดวกซือ้โดยรวมอยู่ในระดบัด ีผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการ

ซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้นสะดวกซือ้ โดยเฉลีย่ใชบ้รกิาร ประมาณ 3 ครัง้/สปัดาห ์เฉลีย่จํานวนในการซือ้ 

2 ชิน้/ครัง้ โดยเฉลีย่มคี่าใชจ้่ายประมาณ 70 บาท/ครัง้ 

 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ใน

ร้านสะดวกซื้อ ด้านความถี่ในการซื้อสนิค้าแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และผู้บรโิภคที่มอีายุ
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แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้นสะดวกซือ้ ดา้นจาํนวนเฉลีย่ในการซือ้แตกต่างกนั

ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 

 ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาด ความน่าสนใจของรายการจบัคู่สนิค้ากลุ่มอาหาร

พรอ้มทานแช่เยน็กบักลุ่มเครื่องดื่ม มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่าในทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นจํานวนเฉลีย่ใน

การซือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ การจดัวางผลติภณัฑภ์ายใน

รา้นเป็นหมวดหมู่ชดัเจน บรรยากาศ ความสะอาด ความสว่างของรา้นสาขา มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่าในทศิทางเดยีวกนั 

ในขณะทีก่ารตกแต่งปรบัปรุงรา้นอย่างสมํ่าเสมอ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่าในทศิทางตรงขา้มกบัพฤตกิรรมการซือ้ดา้น

ความถี ่และมจีุดชาํระเงนิทีเ่พยีงพอ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่าในทศิทางตรงขา้มกบัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นจํานวนเฉลีย่

ในการซือ้และค่าใชจ้่ายเฉลีย่ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 สว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร การอุ่นสนิคา้มคีวามถูกต้อง ไดส้นิคา้ทีอุ่่นรอ้นตรง

ตามมาตรฐาน มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่าในทศิทางตรงขา้มกบัพฤตกิรรมการซือ้ ดา้นความถี่และจํานวนเฉลีย่ ทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการวเิคราะหส์่วนประสมการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าอาหารพรอ้ม

ทานแช่เยน็ในรา้นสะดวกซือ้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 1.  ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อสนิค้าอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้นสะดวกซื้อ ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

  1.1  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้นสะดวกซือ้ ใน

ดา้นความถี่ในการซือ้ต่อสปัดาห ์ แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 โดยเพศชายมคีวามถี่ในการซื้อ

สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็สงูกว่าเพศหญงิ เน่ืองจากลกัษณะนิสยัของเพศชายโดยสว่นใหญ่นิยมรบัประทานอาหาร

ทีส่ามารถทานไดส้ะดวก และรวดเรว็กว่าเพศหญงิ จงึมคีวามถีใ่นการซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็มากกว่า ซึง่ผล

การศกึษาทีไ่ดส้อดคลอ้งกบัแนวคดิดา้นประชากรศาสตรข์อง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41-42) ซึง่กล่าวว่า 

เพศเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีส่าํคญั โดยปจัจุบนัน้ีตวัแปรดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบรโิภค

มาก เพศทีแ่ตกต่างกนัมกัจะมทีศันคต ิการรบัรู ้และการตดัสนิใจในเรื่องการซือ้สนิคา้บรโิภคต่างๆกนั 

  1.2  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้นสะดวกซือ้ ใน

ดา้นจาํนวนเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้ แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 นัน่คอื ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 40 ปีขึน้

ไป และผู้บรโิภคที่มอีายุ 30-39 ปี มจีํานวนเฉลี่ยในการซื้อสูงกว่าผู้บรโิภคอายุตํ่ากว่า 30 ปี เน่ืองจากซึ่งเป็นวยัที่มี

หน้าทีก่ารงานมัน่คง รายไดเ้ริม่สงูขึน้ ทําใหม้กีําลงัซือ้มากกว่า ส่งผลใหส้ามารถเลอืกซือ้สนิคา้จํานวนมากขึน้เพื่อเตมิ

เตม็ในมือ้อาหารไดม้ากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบั ธนวรรณ แสงสุวรรณ (2547: 374-379) ซึง่กล่าวว่า ความต้องการและ

ความ สามารถของผูบ้รโิภคสามารถเปลีย่นแปลงไปตามอายุ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศธิร พนูโสภณิ (2555) ศกึษา

เรื่องปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารแช่แขง็ ยี่ห้อ อซีี่โก ของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และงานวจิยัของ สุวพชิญ์ ตัง้นิมติชยักูล (2552) ศกึษาเรื่องรูปแบบการดําเนินชวีติและพฤตกิรรม

การบรโิภคอาหารพรอ้มบรโิภคของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมี

พฤตกิรรมการซือ้แตกต่างกนั 
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     1.3 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ใน

รา้นสะดวกซือ้ ในดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อสปัดาห ์แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 นัน่คอืผูบ้รโิภคผู้

ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,000-19,999 บาท มคีวามถีใ่นการซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็มากทีส่ดุ เน่ืองจากเป็น

มผีูร้ายไดเ้ฉลีย่ในระดบัตํ่าถงึปานกลาง มงีบในการซือ้สนิคา้แต่ละครัง้ทีจ่าํกดั แต่ละครัง้ซือ้สนิคา้ไดไ้ม่มาก จงึมกีารเขา้

ร้านสะดวกซื้อที่บ่อย ซึ่งส่งผลให้มีพฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมทานแช่เย็นในด้านความถี่มากกว่ากลุ่มอื่นๆ 

สอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41-42) กล่าวว่า รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้ารมหีรอืไม่มคีวามสามารถใน

การจ่ายสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจถอืเกณฑร์ปูแบบการดาํรงชวีติ รสนิยม อาชพี การศกึษา

ฯ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปุณยนุช อนิทนิล (2557) ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการบรโิภค

ผลติภณัฑ์เบอรเ์กอร์ขา้วเหนียวในร้านสะดวกซือ้แห่งหน่ึงของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า และ

รายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ แตกต่างกนั 

 2.  สว่นประสมการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้น

สะดวกซือ้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  2.1  ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาด ขอ้ความน่าสนใจของรายการจบัคู่สนิค้า

กลุ่มอาหารพรอ้มทานแช่เยน็กบักลุ่มเครื่องดื่ม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ใน

รา้นสะดวกซือ้ ดา้นจาํนวนเฉลีย่ในการซือ้ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่าในทศิทางเดยีวกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

ทัง้น้ีถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นข้อส่วนประสมการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดในข้อความน่าสนใจของ

รายการจบัคู่สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็กบักลุ่มเครื่องดื่มในระดบัทีด่ขี ึน้ เน่ืองจากรายการสง่เสรมิการตลาดดงักล่าว

เป็นการนํารายการสนิคา้ทีลู่กค้านิยมซื้อคู่กนั มาจด้รายการลดราคาเพื่อจูงใจให้คนซือ้สนิค้าจํานวนชิน้ที่มากขึน้ ซึ่ง

สง่ผลใหม้พีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้นสะดวกซือ้เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า สอดคลอ้งกบั ฉัตยาพร 

เสมอใจ (2549: 51-55) กล่าวว่า การสง่เสรมิการตลาดจะช่วยกระตุน้ใหล้กูคา้ทาํตามในสิง่ทีเ่ราคาดหวงั ไดแ้ก่ การรูจ้กั

และตระหนกัถงึตวัผลติภณัฑ ์เกดิความตอ้งการใช ้และตดัสนิใจซือ้และซือ้มากขึน้ โดยอาศยัเครื่องมอืทีแ่ตกต่างกนัใน

การสง่เสรมิพฤตกิรรมของลกูคา้ และสอดคลอ้งกบั นุชรตัน์ จนัทนาคร (2548) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมและปจัจยัทางการ

ตลาดทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจซือ้สนิคา้จากรา้นสะดวกซือ้ของผูบ้รโิภค พบว่า รายการสง่เสรมิการขายรายการจดัสนิคา้เป็น

ชุดมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้มาก เพราะกลุ่มตวัอย่างนิยมรบัประทานอาหารเป็นชุดและเป็นบรหิารบรโิภคเรว็ซึง่สะดวก

และง่ายต่อการรบัประทาน 

  2.2  สว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ขอ้การอุ่นสนิคา้มคีวามถูกต้อง ไดส้นิคา้ที่

อุ่นรอ้นตรงตามมาตรฐาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าอาหารพร้อมทานแช่เยน็ในรา้นสะดวกซือ้ ด้าน

ความถีใ่นการซือ้และดา้นจาํนวนเฉลีย่ในการซือ้ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่าในทศิทางตรงขา้ม ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ

0.05 ทัง้น้ีถา้ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้นสะดวกซือ้ ดา้นความถี่และจํานวนเฉลีย่

ในการซื้อเพิม่ขึน้ จะมรีะดบัความคดิเหน็เรื่องส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านกระบวนการในขอ้การอุ่นสนิคา้ทีต่รง

ตามมาตรฐานลดตํ่าลง เน่ืองจากหากซือ้สนิคา้กลุ่มอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ทีบ่่อยขึน้ อาจเกดิความผดิพลาดในการอุ่น

สนิคา้มากขึน้ เช่น อุณหภูมหิลงัการอุ่นสนิค้าไม่ได้มาตรฐาน หรอืลูกคา้จะต้องใชเ้วลาในการรอคอยที่มากขึน้ ทําให้

ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นจํานวนเฉลีย่ในการซือ้ลดลง สอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546) กล่าว

ว่ากระบวนการบรกิาร คอื การอาศยักระบวนการบางอย่างเพื่อจดัส่งบรกิารใหก้บัลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็และประทบัใจ

ลกูคา้ประกอบดว้ย ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิารการตอบรบัจากพนักงานในการแกไ้ขปญัหาเมื่อเกดิขอ้ผดิพลาดเป็น

ตน้ ทัง้หมดจะสง่ผลต่อความรูส้กึนึกคดิของลูกคา้ซึง่มาใชบ้รกิารทัง้สิน้ และสอดคลอ้งกบั กนกพรรณ สุขฤทธิ ์(2557) 

ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบรกิารและพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่นย่าน Community Mall ของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า กระบวนการมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่นย่าน 

Community Mall ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารรา้นอาหารเฉลีย่ต่อเดอืน 
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  2.3  สว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ขอ้บรรยากาศ ความ

สะอาด และความสว่างของรา้นสาขา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้นสะดวก

ซือ้ ดา้นความถีใ่นการซือ้ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่าในทศิทางเดยีวกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ทัง้น้ีถา้ผูบ้รโิภคมี

ความคดิเหน็เรื่องสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ในขอ้บรรยากาศ ความ

สะอาด และความสว่างของร้านสาขาในระดบัที่ดขี ึน้ กจ็ะมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าอาหารพร้อมทานแช่เยน็ในร้าน

สะดวกซือ้ ด้านความถี่ในการซือ้เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า เน่ืองจากหากรา้นสะดวกซือ้มบีรรยากาศรา้นทีด่ทีําใหผู้บ้รโิภคมี

ความสะดวกสบาย และเพลดิเพลนิในระหว่างการเลอืกซื้อสนิคา้ ส่งผลใหผู้้บรโิภคมคีวามถี่ในการเขา้ร้านสะดวกซื้อ

มากขึน้ และมพีฤตกิรรมการซือ้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ถีข่ ึน้เช่นกนั สอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546) 

กล่าวว่า การแสดงใหล้กูคา้มองเหน็คุณค่าและรูส้กึพงึพอใจในการใหบ้รกิารไดแ้ก่ สภาพช่องทางการใหบ้รกิาร ลกัษณะ

การแต่งกายของพนักงาน อุปกรณ์หรอืสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานประกอบการทีผู่้ใช้บรกิารสามารถ

มองเหน็จากภายนอกและสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ และสอดคลอ้งกบั ธรีะพงษ์ แสงวเิศษ (2556) ศกึษาเรื่อง 

ความพงึพอใจของลูกค้าทีใ่ช้บรกิารรา้นสะดวกซื้อ เซเว่น อเีลฟเว่น ที่มต่ีอการจดัวาง Layout ในสาขาที่ไดร้บัการ

ปรบัปรุงรา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามของรา้นเซเว่น อเีลฟเว่น ใหค้วามพงึพอใจต่อแสงสว่างภายในรา้นมคีวามพอดี

ทาใหม้องหาสนิคา้ภายในรา้นไดง้่าย และใหค้วามพงึพอใจกบับรรยากาศภายในรา้น 

  2.4  ส่วนประสมการตลาดบริการด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ข้อการจัดวาง

ผลติภณัฑภ์ายในรา้นเป็นหมวดหมู่ชดัเจน หาสนิคา้ไดง้่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทาน

แช่เยน็ในรา้นสะดวกซือ้ ดา้นความถี่ในการซือ้ มคีวามสมัพนัธ์ระดบัตํ่าในทศิทางเดยีวกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถิต ิ

0.05 ทัง้น้ีถา้ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เรื่องสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพใน

ขอ้การจดัวางผลติภณัฑภ์ายในรา้นเป็นหมวดหมู่ชดัเจนในระดบัทีด่ขี ึน้ กจ็ะมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทาน

แช่เยน็ในรา้นสะดวกซือ้ ดา้นความถีใ่นการซือ้เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า เน่ืองจากผูบ้รโิภคสามารถหาสนิคา้ทีต่นเองต้องการ

ไดง้่าย สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ ทาํใหผู้บ้รโิภคมคีวามถี่ในการซือ้อาหารพรอ้มทานแช่

เยน็เพิม่ขึน้ สอดคล้องกบั ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) กล่าวว่า หลกัฐานทางกายภาพ คอืสิง่แวดล้อมที่เกี่ยวกบัการ

ใหบ้รกิาร สถานทีท่ีล่กูคา้และกจิการมปีฏสิมัพนัธก์นั และองคป์ระกอบทีจ่บัตอ้งไดต่้างๆ ซึง่ทําหน้าทีช่่วยอํานวยความ

สะดวกหรอืสื่อสารบรกิาร และสอดคลอ้งกบั พษิณุ อิม่วญิญาณ (2554) ศกึษาเรื่อง การจดัการรา้นคา้ปลกีทีม่อีทิธพิล

ต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค: การศกึษารา้นสะดวกซือ้ในกรุงเทพมหานคร พบว่า การจดัวางสนิคา้ภายใน

รา้นคา้ทีม่กีารแยกหมวดหมู่ประเภทของสนิคา้ชดัเจน ทําใหผู้บ้รโิภคมองเหน็สนิคา้หาสนิคา้ทีต่้องการไดง้่ายขึน้ และ

สามารถเลอืกหยบิสนิค้าทีต่้องการได้โดยสะดวก รวมถึงเป็นการเพิม่เสน่หด์งึดูดใจใหผู้้บรโิภคเกดิความต้องการซื้อ

สนิคา้มากขึน้ 

  2.5  ส่วนประสมการตลาดบริการด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ข้อมีการตกแต่ง

ปรบัปรุงรา้นอย่างสมํ่าเสมอ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้นสะดวกซือ้ ดา้น

ความถี่ในการซื้อ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่าในทศิทางตรงขา้ม ที่ระดบันัยสําคญัทางสถติ ิ0.05 ทัง้น้ี หากมกีารตกแต่ง

ปรบัปรุงของรา้นสะดวกซือ้จะรวมไปถงึการปรบัปรุงจดัเรยีงสนิคา้ใหม่ในระดบัทีม่ากขึน้ กจ็ะมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้

อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้นสะดวกซือ้ ดา้นความถีใ่นการซือ้ลดลงในระดบัตํ่า เน่ืองจากผูบ้รโิภคอาจจะไม่คุน้เคยใน

รูปแบบร้านหรอืหาสนิค้ายากขึน้และไม่สะดวกในการซื้อ ส่งผลให้ความถี่ในการซื้อสนิค้าตํ่าลงสอดคล้องกบั ฐติิพร           

จาตุรวงศ ์(2551) กล่าวว่า การคา้ขายปลกีสมยัใหม่ นบัเป็นแนวโน้มทีส่าํคญัของสงัคมทัว่โลก เพราะเป็นระบบการคา้

ที่มปีระสทิธภิาพสูง สะดวกสบาย และมตี้นทุนตํ่าเน่ืองจากมกีารประหยดัจากขนาด ปจัจุบนัร้านค้าปลกีสมยัใหม่ที่

เกดิขึน้ในประเทศไทยแต่ละแบบมลีกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัไป โดยลกัษณะเด่นรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่คอื มกีารตกแต่ง

รา้นทีส่วยงามสะอาดตา มเีครื่องปรบัอากาศเยน็สบาย จดัเรยีงสนิคา้หลากหลายชนิดอย่างเป็นระเบยีบเพื่อใหผู้บ้รโิภค

เลอืกซือ้ไดเ้องตามความพอใจ หรอืทีรู่จ้กักนัในศพัท ์self service ซึง่เป็นการบรกิารตนเอง และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
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ของ วภิา จนัทมติร (2557) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการซื้ออาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ ของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด เรื่องสามารถหาซือ้ไดง้่าย และมกีาร

จดัเรยีงเป็นหมวดหมู่ที่สามารถหยิบซื้อได้ง่ายเพิม่ขึน้ จะทําให้พฤติกรรมการซื้อสนิค้าอาหารเช้าซีเรยีลตราสนิค้า

เคลลอ็กสต่์อครัง้เพิม่ขึน้ 

  2.6  ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ข้อมจีุดชําระเงนิที่

เพยีงพอ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้สนิค้าอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้นสะดวกซื้อ ด้านจํานวนเฉลี่ยและ

ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่าในทศิทางตรงขา้ม ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ทัง้น้ี ถา้ผูบ้รโิภคมี

ความคิดเห็นเรื่องส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพในข้อจุดชําระเงินที่

เพยีงพอในระดบัทีด่ขี ึน้ กจ็ะมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในรา้นสะดวกซือ้ ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ใน

การซือ้ลดลงในระดบัตํ่า เน่ืองจากเมื่อรา้นสะดวกซือ้มจีุดชาํระเงนิทีเ่พยีงพอ ลูกคา้ไดร้บัความรวดเรว็ในการซือ้ ดงันัน้

ลกูคา้จงึไม่จาํเป็นตอ้งซือ้สนิคา้จาํนวนหลายๆ ชิน้เพื่อเกบ็ไว ้และตอ้งการอาหารทีส่ดใหม่ ส่งผลใหจ้ํานวนเฉลีย่และค่า

จ่ายเฉลีย่แต่ละครัง้ลดลงเช่นกนั สอดคลอ้งกบั รงัสรรค ์เลศิในสตัย ์(2549:99) กล่าวว่า สิง่แวดลอ้มทีซ่ึง่มกีารใหบ้รกิาร

และปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจบัตอ้งไดอ้ย่างใดอย่างหน่ึงทีอ่าํนวยความสะดวกในการปฏบิตักิารและส่งมอบบรกิาร เช่น 

เครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ ที่ให้บรกิาร การตกแต่งสถานที่ให้บรกิารหรอืสิง่ที่ผู้บรโิภคสามารถสงัเกตเหน็ได้ง่ายทาง

กายภาพเช่น ความมรีะเบยีบภายในสาํนกังาน ความสะอาดของตวัอาคารสถาน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Global 

Trends ของบรษิทั ดนัน์ฮมับี ้(ประเทศไทย) (ประชาชาตธิุรกจิ. 2557) พบว่า ยอดขายสนิคา้ในตลาดมากกว่า 40% มี

ทีม่าจากร้านสะดวกซือ้และเกอืบครึง่หน่ึงของยอดขายทัง้หมดมาจากการซื้อสนิค้าจํานวนไม่เกนิ 3 ชิ้น และ 1 ใน 4 

ของผูต้อบแบบสอบถามใหข้อ้มูลว่ามกัจะซือ้ของเลก็ๆ น้อยๆ ในช่วงเวลา 17.00 – 20.00 น. ทีเ่ป็นช่วงหลงัเลกิงาน

และปจัจยัราคายงัถอืไดว้่าเป็นปจัจยัสาํคญัสาํหรบัการเลอืกซือ้สนิคา้ ยกเวน้กลุ่มอาหารสด เช่น ผลไม ้โยเกริต์ ผกั นม 

และเครื่องดื่มทีไ่ม่ผสมแอลกอฮอล ์ซึง่เน้นความตอ้งการผลติภณัฑท์ีส่ดใหม่ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมศีกึษาทศันคตหิรอืความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีออาหารพรอ้มทานแช่เยน็

เพิม่เตมิ เพื่อนํามาเป็นขอ้มลูในการวางแผนการตลาด และปรบัปรุงธุรกจิใหด้ขี ึน้ 

 2.  ควรทําการศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมทานแช่เยน็ในช่องทางการขายอื่นๆ เพื่อนําผลของ

การศกึษามาเปรยีบเทยีบ หรอืหาช่องว่างทางการตลาดเพิม่เตมิ 

 3.  ควรทําการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆ เช่น กลุ่มต่างจังหวัด เพื่อให้ทราบข้อมูลที่

หลากหลายของประชากรในแต่ละพืน้ที ่ว่ามคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่อย่างไร เพื่อนํามาใชก้าํหนดกลยุทธท์างการตลาด 

 4.  ควรทําการวจิยัอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากความคดิเหน็ของผู้บรโิภคนัน้มกีารเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา 

และสภาพแวดลอ้ม 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลอืเป็นอย่างยิง่จาก รองศาสตราจารย ์

ดร.ณักษ์ กุลิสร์ ที่กรุณาสละเวลาให้ความอนุเคราะห์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะที่ด ี              

แนะแนวความคดิ ตรวจสอบ และแกไ้ขขอ้บกพร่อง เพื่อนํามาปรบัปรุงจนไดส้ารนิพนธฉ์บบัสมบูรณ์น้ี ผูว้จิยัขอกราบ

ขอบพระคุณดว้ยความเคารพอย่างสงู ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกุิตตา อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีก่รุณาใหค้วาม

อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพของแบบสอบถาม รวมถงึเป็นคณะกรรมการสอบสารนิพนธแ์ละใหค้ําแนะนํา

ในการทาํวจิยัครัง้น้ี 
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 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยใ์นโครงการบรกิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื อบรม 

สัง่สอน ตลอดจนมอบประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั ขอขอบคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการบรกิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดใ้ห้

คาํแนะนําและช่วยเหลอื อาํนวยความสะดวกเป็นอย่างดมีาโดยตลอดระยะเวลาในการศกึษาของผูว้จิยั 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูเ้ขยีนและผูแ้ต่งหนงัสอื เอกสารงานวจิยัทีไ่ดอ้า้งองิในงานวจิยัฉบบัน้ีทุกท่าน รวมถงึ

ขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสติบรหิารธุรกจิสําหรบัผู้บรหิาร สาขาการจดัการรุ่น 14 ที่คอยให้คําแนะนํา คําปรกึษา ความ

ช่วยเหลอืและน้ําใจทีด่ตีลอดมา 

 สดุทา้ยน้ี ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าสารนิพนธฉ์บบัน้ีจะเป็นประโยชน์ เป็นความรู ้เป็นแนวทางในการศกึษา 

และเป็นกาํลงัใจสาํหรบัผูท้าํวจิยัในอนาคตต่อไป 
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