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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า   
และบริการในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

Relationship Between Marketing Mix Factors and Consumer’s Purchasing and Service 
Decision Behavior on the Convenience Stores  

in Khon Kaen Municipality 
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บทคัดย่อ 
 การวิจ ัยน ี้เป ็นการวิจ ัยเช ิงสำรวจ (Survey Research) มีว ัตถ ุประสงค์เพ ื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส ่วนบุคคลและ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ 2) ศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการ และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการหรือเคยใช้
บริการร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 440 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) และ
แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (rs)  
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1. กลุ่มต ัวอย ่างส ่วนใหญ ่เป ็นเพศหญ ิง มีอาย ุ 21 – 30 ปี การศ ึกษาระด ับปริญญาตรี เป ็นพน ักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท ส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่อยู่ในตู้แช่บ่อยที่สุด 
เหตุผลสำคัญที่สุดคือมีสินค้าให้เลือกตามที่ต้องการ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือ ตัวเอง ช่วงเวลาที่ใช้บริการร้าน
สะดวกซื้อเป็นประจำคือ 18.01 น. – 24.00 น. ความถี่ในการซื้อสินค้าและบริการ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ จำนวนเงินที่ซื้อเฉลี่ยต่อ
ครั้ง คือ 201 - 300 บาท    
  2. ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.24)  และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าด้านกระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.38) รองลงมาได้แก่ ด้าน
บุคคล (X = 4.28) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (X = 4.27) ด้านผลิตภัณฑ์ (X = 4.22) ด้านราคา (X = 4.21) และด้าน
ส่งเสริมการตลาด (X = 3.95) ตามลำดับ 
  3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการใน
ร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในระดับปานกลาง คือด้านส่งเสริมการตลาด (r=.401) และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ (r=.378) รองลงมามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ำ คือด้านราคา (r=.370) ด้านผลิตภัณฑ์ (r=.365) 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (r=.205) ด้านบุคคล (r=.134) และด้านกระบวนการ  (r=.133) ตามลำดับ   
คำสำคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ร้านสะดวกซื้อ 
  
1อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
2อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
3อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study personal factors and consumer’s purchasing and 

service decision behavior 2) to study marketing mix factors level and consumer’s purchasing and service 

decision behavior and 3) to study the relationship between marketing mix factors level and consumer’s 

purchasing and service decision behavior on the convenience stores in Khon Kaen Municipality. There 

were 440 samples used  quota sampling and purposive sampling. Questionnaires were used for collecting 

the data. The statistics used in the study including frequency, percentage , mean (X), standard deviation 

(SD) and Spearman's correlation coefficient (rs) 

 The research found that 

  1. Most consumers were female at the age between 21-30 years, held bachelor degree, 

worked at private companies, had average monthly income 10,001-15,000 bath. They bought beverage in 

particular, the main reason to go to convenience store was near the resident and the office, the person 

who influences the decision is self, the average shopping frequency was 3-4 times per week during 18:01 

pm.-24:00 pm. And they also spent 201 -300 Baht.  

  2. The overall  marketing mix factors 7 P's was at the highest level (X = 4.24) the process 

and physical were at the highest level ที่สุด (X = 4.38) followed by the personal (X = 4.28) Place (X = 4.27) 

Product (X = 4.22) Price (X = 4.21)  and promotion (X = 3.95) respectively. 

  3. Marketing mix factors were positively correlated with purchasing behavior and consumer 

behavior in convenience stores of Khon Kaen Municipality moderate promotion (r = .401) and physical  

(r = .378), the lowest correlation (r = .370) personal (r = .134) and the process (r = .133) respectively. 

 
Keywords : marketing mix factors  purchasing and service decision behavior convenience stores 
 
1. บทนำ 
 ในช ่วงหลายทศวรรษท ี่ผ ่านมาได ้เก ิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธุรกิจค้าปลีกของไทยเป็นอย่างมาก ทั้งการเปิด
เสรีทางการค้าโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ความเป็นอยู่วิถีการดำรงชีวิตของคนในสังคม ความต้องการ
และรสนิยมของผู้บริโภค ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเกิด
การเปลี่ยนแปลงโดยผู้บริโภคเริ่มหันไปให้ความสำคัญใน
ด้านคุณภาพสินค้ามากกว่าการเน้นที่ปริมาณเน้นความ
คุ้มค่าและยังเน้นในเรื่องของการให้บริการเป็นสำคัญซึ่ง
รวมถึงการบริโภคสินค้าจากร้านค้าปลีกด้วย 
 ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กหรือร้านสะดวก
ซ ื้อ (Convenience Stores) เก ิดข ึ้นมากมายตามความ
ต้องการของผู้บริโภคและได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อการ

ดำเนินชีวิตเช่นเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) แฟมิลี่มาร์ท 108 

shop เป็นต้น และมีร้านฟอร์แมทเล็กของไฮเปอร์มาร์เก็ต
อ ย ่า ง  Tesco Lotus Express แ ล ะ  Mini Big C ซ ึ่ง ใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวออกไปอย่างมากส่งผล
ให้ลูกค้าหันมานิยมซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านใกล้
ชุมชนใกล้ที่ทำงานมากขึ้น (สุพรรณี  อินทรแ์ก้ว, 2553) ใน
ระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมาสภาพการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก
ประเภทร้านสะดวกซื้อพบว่าร ้านค ้าปลีกประเภทร้าน
สะดวกซื้อที่ม ีส ่วนแบ่งทางการตลาดอันดับ 1 คือเซเว่น
อ ีเลฟเว ่น ซึ่งเป ็นธ ุรก ิจค ้าปลีกขนาดใหญ ่ประเภทร้าน
สะดวกซ้ือท่ีมีการขยายการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ณ ส้ินปี 

2559 บริษัทมีร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศรวม 9,542 สาขา 
โดยเป ็นร ้านในกร ุงเทพฯ และปร ิมณฑล 4,245 สาขา  
(คิดเป็นร้อยละ 44) เป็นร้านในต่างจังหวัด 5,297 สาขา 



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

88

(คิดเป็นร้อยละ 56) เมื่อแบ่งตามประเภทของร้านพบว่า  
มีร้านสาขาบริษัท 4,205 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 44) ส่วนที่
เหลือเป็นร้านแฟรนไชส์ 4,645 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 49) 
และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต 692 สาขา (คิดเป็น
ร ้อยละ 7) ป ัจจ ุบ ันม ีล ูกค ้าเข ้าร ้าน  7-Eleven เฉล ี่ยว ัน
ละ 11.7 ล้านคน  (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559) 
 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าธุรกิจค้าปลีก
ของไทยมีการแข่งขันกันเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะ
เจริญเติบโตสูงขึ้น จึงมีผู้ประกอบการรายใหม  ่ๆ เข้ามา
ลงทุนในธุรกิจนี้มากขึ้น ผู้ประกอบการจึงคิดค้นกลยุทธ์ทาง
การตลาดใหม  ่ๆ มาเพ ื่อเพ ิ่มยอดขายและสร้างความ
แตกต่างให้สินค้าเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการให้กับ
ผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด (วิชาญ  มณีวงศ์, 2556) ดังนั้นผู้วิจัย
จ ึงได ้สนใจท ี่จะศ ึกษาความสัมพ ันธ์ระหว่างป ัจจ ัยส ่วน
ประสมการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น เนื่องจากเป็นร้านสะดวกซื้อที่ได้รับความนิยม  
มีทำเลอยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีสาขาจำนวนมาก เป็นต้น ซึ่งผล
ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถจะนำไปใช้ในการพัฒนา
และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคที่มีต่อร้านสะดวกซื้อ
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศกึษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในร้านสะดวกซื้อของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
 2.2 เพ ื่อศ ึกษาระด ับป ัจจ ัยส ่วนประสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการใน
ร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการใน
ร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

4. ขอบเขตการวิจัย 
 4.1 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  ต ัวแปรท ี่ใช ้ในการว ิจ ัย  ประกอบด ้วย  
ตัวแปรเหตุและตัวแปรผล ดังนี้ 
  4.1.1 ตัวแปรเหตุ (Independent variables 
หรือ x variables) ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
7P’s ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) 
ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
บุคคล (personal) กระบวนการ (Process) และลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical) 
  4.1.2 ตัวแปรผล (Dependent variables 
หรือ y variables) ได้แก ่พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าที่นิยมซื้อเหตุผลใน
การซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ช่วงเวลาใน
การซื้อ ความถี่ในการซื้อและจำนวนเงินที่ซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง 
 4.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เวลาในการวิจัยตั้งแต่
เดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.2561  
 4.3 ขอบเขตด้านพื้นที ่
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวม
ข ้อม ูลเฉพาะร ้านเซเว ่นอ ีเลฟเว ่นในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น จำนวน 11 แห่ง  
 
5. วิธีดำเนินการวิจัย 
 5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภค
ที่ใช้บริการหรือเคยใช้บรกิารร้านสะดวกซื้อในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น โดยไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน 
  กล ุ่มต ัวอย ่างท ี่ใช ้ในการว ิจ ัยคร ั้งน ี้ ค ือ 
ผู้บริโภคที่ใช้บริการหรือเคยใช้บริการร้านสะดวกซื้อในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 440 คน กำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน
ไม ่เก ิน  5% โดยใช ้ส ูตรของคอแครน  (Cochran, 1977  
อ ้างใน ธ ีรว ุฒ ิ เอกะก ุล , 2550) จากน ั้นดำเน ินการส ุ่ม
ตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) และสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling)  



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

89

 5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
      ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในร้านสะดวก
ซื้อที่ผ ู้ว ิจ ัยได้พ ัฒนาขึ้น (สุพ ัตรา ดีเลียบ และวิภาวรรณ  
กลิ่นหอม, 2559) ลักษณะคำถามเป็นแบบปลายปิด (Close-
ended Question)  
      ส่วนที่ 2 ความคิดเห ็นของปัจจัยส่วน
ประสมการตลาด 7 P’s ซ ึ่งผ ู้ว ิจ ัยได ้พ ัฒนาข ึ้น  (พ ิษณ ุ  
อิ่มว ิญญาณ . 2554, ศิร ิณา ชสูอนสาย . 2554, ณัฐพล  
เสตกรณุกูล. 2554)  ลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งใช้วิธีกำหนดค่าน้ำหนักตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert)  
      ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อ ื่น  ๆ  ล ักษณะคำถามแบบปลายเป ิด  (Open-ended 
Question) 
 5.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ได้ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้  
      5.3.1 ผู้วิจัยทำหนังสือไปยังบริษัท ซีพี 
ออลล์ จำกัด มหาชน สำนักงานจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอ 
อนุญาตเก็บข้อมูลผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 
      5.3.2 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยแจกแบบสอบถาม 
จำนวน 440 ชุด ได้แบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 400 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 91 ของจำนวนแบบสอบถามทั้งหมด 

โดยแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้าน
สะดวกซื้อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 แห่ง 
แห่งละ 40 คน 
      5.3.3 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วนำแบบสอบถามที่สมบูรณ์มา
ทำการลงรหัสของข้อมูล เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ขั้นตอนต่อไป 
 5.4 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การว ิจ ัยคร ั้งน ี้ว ิเค ราะห ์ข ้อม ูล โดย ใช ้
โปรแกรมคอมพ ิวเตอร์สำเร ็จร ูปทางสถ ิต ิ (SPSS) ซึ่งม ี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
      5.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในร้าน
สะดวกซ้ือของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นำเสนอ
ในรูปค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  
      5.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยส่วน
ประสมการตลาด 7 P’s พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น นำเสนอในรูปค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
      5.4.3 วิเคราะห์ความสัมพ ันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ส ินค ้าและบริการในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น ในด้านความถี่ในการซื้อสินค้าและ
บร ิการและจำนวน เง ินท ี่ซ ื้อ เฉล ี่ยต ่อคร ั้ง  โดยใช ้ค ่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (rs) 
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6. สรุปผลการวิจัย 
  6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในร้านสะดวกซื้อ
ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
ตาราง 1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 164 41.00 
     หญิง 236 59.00 
          รวม 400 100.00 
อายุ        
     ต่ำกว่า 20 ปี 76 19.00 
     21 - 30 ปี 148 37.00 
     31 - 40 ปี 108 27.00 
     41 – 50 ปี 52 13.00 
     51 ปี ขึ้นไป 16 4.00 
          รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษา   
     ต่ำกว่าปริญญาตรี     132 33.00 
     ปริญญาตรี 192 48.00 
     สูงกว่าปริญญาตรี 76 19.00 
          รวม 400 100.00 
อาชีพ        
     นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 92 23.00 
     ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 20 5.00 
     พนักงานบริษัทเอกชน 172 43.00 
     ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 104 26.00 
     พ่อบ้าน แม่บ้าน/เกษียณอายุ 12 3.00 
          รวม 400 100.00 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน          
     ต่ำกว่า 5,000 บาท 72 18.00 
     5,000 - 10,000 บาท 116 29.00 
     10,001 - 15,000 บาท 152 38.00 
     15,001 - 20,000 บาท 36 9.00 
     20,001 บาทข้ึนไป 24 6.00 
          รวม 400 100.00 

 
 จากตาราง 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จำนวน 236 คน (ร้อยละ 59) มีอายุระหว่าง 21–
30 ปี จำนวน 148 คน (ร้อยละ 37) การศึกษาระดับปริญญา

ตรี จำนวน 192 คน (ร้อยละ 48) เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
จำนวน  172 คน  (ร ้อยละ  43) ม ีรายได ้เฉล ี่ยต ่อ เด ือน 
10,001–15,000 บาท จำนวน 152 คน (ร้อยละ 38) 
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ตาราง 2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและ  
   บริการในร้านสะดวกซื้อ 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในร้านสะดวกซื้อ จำนวน (คน) ร้อยละ 
กลุ่มสินค้าที่นิยมซื้อสินค้าและบริการ   
     สินค้า Fast Food และเคร่ืองดื่ม  55 13.75 
     สินค้าประเภทอุปโภคต่าง ๆ 45 11.25 
     สินค้าในครัวเรือน 30 7.50 
     สินค้าเครื่องดื่มที่อยู่ในตู้แช ่ 103 25.75 
     ขนมและไอศกรีม 26 6.50 
     ยาสามัญต่าง ๆ 5 1.25 
     ลูกอม หมากฝรั่งและช็อกโกแล็ต 21 5.25 
     เบเกอรี่ต่าง ๆ 26 6.25 
     บัตรเติมเงิน ซิมโทรศัพท ์ 37 9.25 
     นิตยสารและหนังสือพิมพ ์ 15 3.75 
     เหล้า บุหรี่ เบียร ์ 20 5.00 
     CD/VCD/DVD เพลง ภาพยนตร ์ 8 2.00 
     อุปกรณ์เครื่องเขียน 9 2.25 
          รวม 400 100.00 
เหตุผลในการซื้อสินค้าและบริการ     
     มีสินค้าให้เลือกตามท่ีต้องการ   145 36.25 
     ใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงาน ใกล้แหล่งชุมชน 98 24.50 
     มีชื่อเสียง 45 11.25 
     สินค้ามีราคาถูกกว่าท่ีอื่น 52 13.00 
     สินค้ามีคุณภาพดีกว่าท่ีอื่น 38 9.50 
     มีการให้บริการท่ีด ี 22 5.50 
          รวม 400 100.00 
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ   
     ตัวท่านเอง 232 58.00 
     เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน 140 35.00 
     บุคคลท่ีมีชื่อเสียง 24 6.00 
     คนในครอบครัว 4 1.00 
          รวม 400 100.00 
ช่วงเวลาในการซื้อสินค้าและบริการ   
     06.01 น. – 12.00 น.   116 29.00 
     12.01 น. – 18.00 น.   48 12.00  
     18.01 น. – 24.00 น.   176 44.00 
     00.01 น. – 06.00 น.   60 15.00 
          รวม 
ความถี่ในการซื้อสินค้าและบริการ 

400 100.00 

     1 - 2 ครั้ง   116 29.00 
     3 - 4 ครั้ง   176 44.00 
     5 - 6 ครั้ง   48 12.00 
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พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในร้านสะดวกซื้อ จำนวน (คน) ร้อยละ 
     7 ครั้งขึ้นไป   60 15.00 
          รวม 400 100.00 
จำนวนเงินที่ซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง   
     ไม่เกิน 100 บาท -  24 6.00 
     101 - 200 บาท   120 30.00 
     201 - 300 บาท   128 32.00 
     301 - 400 บาท 92 23.00 
     401 - 500 บาท 20 5.00 
     501 บาทขึ้นไป 16 4.00 
          รวม 400 100.00 

 
 จากตาราง 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยม
ซ้ือสินค้าและบริการบ่อยท่ีสุดคือ สินค้าเคร่ืองด่ืมท่ีอยู่ในตู้แช่
บ่อยที่สุด จำนวน 103 คน (ร้อยละ 25.75) เหตุผลสำคัญ
ที่ส ุดคือ มีสินค้าให้เลือกตามที่ต ้องการ จำนวน 145 คน 
(ร้อยละ 36.25) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือ ตัวเอง 

จำนวน 232 คน (ร้อยละ 58) ช่วงเวลาท ี่ซ ื้อส ินค ้าและ 
บริการมากที่สุดคอื 18.01 น. – 24.00 น. จำนวน 176 คน 
(ร้อยละ 44) ความถี่ในการซื้อสินค้าและบริการ 3-4 ครั้ง/
สัปดาห์ 176 คน (ร้อยละ 44) จำนวนเงินที่ซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง 
คือ 201 - 300 บาท จำนวน 128 คน (ร้อยละ 32) 

 
  6.2 ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในร้านสะดวกซื้อ
ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ค่าเฉลี่ย 
(X) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD) 

แปลผล อันดับ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 4.22 0.66 มากท่ีสุด 4 
2. ด้านราคา (Price) 4.21 0.76 มากท่ีสุด 5 
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) 4.27 1.20 มากท่ีสุด 3 
4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 3.95 0.68 มาก 6 
5. ด้านบุคคล (personal) 4.28 0.66 มากท่ีสุด 2 
6. ด้านกระบวนการ (Process) 4.38 0.66 มากท่ีสุด 1 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) 4.38 0.62 มากท่ีสุด 1 
รวม 4.24 1.04 มากที่สุด  

 
 จากตาราง 3 พบว่าระดับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด  7P’s ท ี่กล ุ่มต ัวอย ่างให ้ความสำค ัญ ในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในร้านสะดวกซื้อใน/ภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าด้านกระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ใน

ระดับมากที่ส ุด (X = 4.38) รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคคล  
(X = 4.28) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (X = 4.27)  ด้าน
ผลิตภ ัณฑ์ (X = 4.22) ด้านราคา (X = 4.21)  และด้าน
ส่งเสริมการตลาด (X = 3.95) ตามลำดับ 
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  6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
ตาราง 4 การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่นในด้านความถี่ในการซื้อสินค้าและบริการและจำนวน
เงินที่ซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภค 
Spearman's 
correlation 
coefficient (rs) 

Sig 
(2-tailed) 

ระดับ 
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) .365* .000 ต่ำ เดียวกัน 
2. ด้านราคา (Price) .370* .000 ต่ำ เดียวกัน 
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) .205* .000 ต่ำ เดียวกัน 
4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) .401* .000 ปานกลาง เดียวกัน 
5. ด้านบุคคล (personal) .134* .000 ต่ำ เดียวกัน 
6. ด้านกระบวนการ (Process) .133* .000 ต่ำ เดียวกัน 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) .378* .000 ปานกลาง เดียวกัน 

* Correlation is significant at the .05 (2-tailed) 
 
 จากตาราง 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
ม ีความสัมพันธ์ก ับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง 
คือ ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด (r=.401, sig=.000) และ
ป ัจจ ัยด ้านล ักษณะทางกายภาพ   (r=.378, sig=.000) 
รองลงมามีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ คือ ปัจจัยด้านราคา 
( r=.370, sig=.000) ป ัจ จ ัย ด ้า น ผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์ (r=.365, 
sig=.000) ปัจจ ัยด ้านช ่องทางการจ ัดจำหน ่าย (r=.205, 
sig=.000) ปัจจัยด้านบุคคล (r=.134, sig=.000) ปัจจัยด้าน
กระบวนการ  (r=.133, sig=.000) ตามลำดับ จึงสรุปไดว้่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ในระดับปาน
กลางและระดับต่ำเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
  7.1 ผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในร้านสะดวก
ซื้อของผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุ 21–30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี 
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–

15,000 บาท ส่วนใหญน่ิยมซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่อยู่
ในตู้แช่บ่อยที่สุด เหตุผลสำคัญที่สุดคือมีสินค้าให้เลือกตามที่
ต ้องการ บ ุคคลท ี่ม ีอ ิทธ ิพลต ่อการต ัดส ินใจค ือ ต ัวเอง 
ช่วงเวลาที่ใช้บริการร้านสะดวกซื้อเป็นประจำคือ 18.01 
น.–24.00 น. ความถี่ในการซื้อสินค้าและบริการ  3-4 ครั้ง/
สัปดาห์ จำนวนเงินที่ซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง คือ 201 - 300 บาท 
ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ขั้นตอนวัฏจักร
ช ีว ิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ ระดับการ 
ศึกษา รูปแบบการดำรงชีวิต บุคลิกภาพและแนวความคิด
ส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ ปริญ ลักษิตานนท์และศุภร เสรีรัตน์, 2552) และ
สอดคล้องกับผลวิจัยที่พบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ซึ่ง
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สินค้าหรือบริการ และมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค
แตกต่างกัน กนกพร เนตรคำยวง. 2559, สุภาพร ชตานนท์. 
2550, ชวัลนุช สินธรโสภณ. 2552) ส่วนทางด้านพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อส ินค้าและบริการของผู้บริโภค มีความ
สอดคล้องกับผลวิจัยที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างนิยมซื้อสินค้าใน
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เลือกซื้อสินค้าเครื่องดื่มที่ตู้แช ่ซื้อสินค้า
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ในช ่วงเวลา 18.01–24.00 น . ท ั้งน ี้อาจเป ็นเพราะกล ุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยทำงาน แนวโน้มของวัยที่มีอายุ
มากกว่ามักจะมีมูลค่าการใช้จ่ายที่สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่
ในช่วงอายุน้อยกว่า มีรูปแบบการดำเนินชีวิตคล้ายคลึงกัน 
ช่วงเวลาที่ซื้อสินค้าจึงเป็นช่วงหลังเลิกงาน จำนวนเงินโดย
เฉลี่ยที่ใช้แต่ละครั้ง 101 - 200 บาท (พิษณุ อิ่มวิญญาณ. 
2554, ชวัลนุช สินธรโสภณ. 2552) 
  7.2 ผลการวิจัยระดับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด 7P’s พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(X = 4.24) เม ื่อ พ ิจ า รณ า เป ็น ร ายด ้าน  พบ ว ่าด ้าน
กระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X = 4.38) รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคคล (X = 4.28) 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (X = 4.27) ด้านผลิตภัณฑ์  
(X = 4.22) ด ้าน ราค า  (X = 4.21) และด ้าน ส ่ง เส ร ิม
การตลาด (X = 3.95) ตาม ลำดับ  จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง
ให้ความสำคัญกับด้านบุคลากรและลักษณะทางกายภาพ
มากที่สุด จึงสอดคล้องกับแนวคิดที่กล่าวว่าผู้บริโภคต้องการ
การบริการที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
คือการบริการที่รวดเร็วและถูกต้อง ชอบพนักงานที่เอาใจใส่
ล ูกค ้า และลักษณะทางกายภาพเป ็นส ิ่งท ี่ล ูกค ้าใช ้เป ็น
เครื่องหมายแทนคุณภาพของการให้บริการ กล่าวคือลูกค้า
จะอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
เลือกใช้บริการ13 และสอดคล้องกับผลการวิจัยพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก เรื่องทำเลที่ตั้งมีความสะดวก
ต่อการใช้บริการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการดำเนินชีวิต
ในปัจจุบันที่มีแต่ความเร่งรีบ ผู้บริโภคต้องการความสะดวก
รวดเร็ว นอกจากนั้นผู้บริโภคยังให้ความสำคัญกับคุณภาพ
ของสินค้า ความหลากหลายและความสดใหม่ของสินค้า มี
การเปรียบเทียบราคาสินค้ากับคุณภาพก่อนที่จะตัดสินใจ
ซื้อ และยังให้ความสนใจและความสำคัญในเรื่องการลด
ราคาสินค้าอีกด้วย 

  7.3 ผลการว ิจ ัยความส ัมพ ันธ ์ระหว ่าง
ป ัจจ ัยส ่วนประสมทางการตลาดก ับพฤต ิกรรมการ
ต ัดส ินใจซ ื้อส ินค ้าและบริการในร ้านสะดวกซ ื้อของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า
ป ัจจ ัยส ่วนประสมทางการตลาดท ี่ม ีความส ัมพ ันธ ์ก ับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในร้านสะดวก

ซื้อของผ ู้บร ิโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่าม ี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง คือ ปัจจัยด้าน
ส่งเสริมการตลาด (r=.401, sig = .000) และปัจจัยด ้าน
ลักษณะทางกายภาพ  (r=.378, sig = .000) รองลงมามี
ความสัมพันธ์ในระดับต่ำ คือ ปัจจัยด้านราคา (r = .370, 
sig = .000) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (r = .365, sig = .000) 
ปัจจ ัยด ้านช ่องทางการจ ัดจำหน ่าย (r=.205, sig=.000) 
ป ัจจ ัยด ้านบ ุค คล  (r = .134, sig = .000) ป ัจจ ัยด ้าน
กระบวนการ  (r = .133, sig = .000) ตามลำดับ จึงสรุปได้
ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลางและระดับต่ำเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  สอดคล้อง
กับผลการวิจ ัยท ี่พบว่าป ัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนวโน้มในการเลือกใช้
บริการร้านค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อและร้านมิน ิ 
มาร์ทอื่นๆ ทั่วไปในทุกด้าน และปัจจัยอื่น ๆ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านกฎหมายและการเมืองกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
จากร้านสะดวกซื้อมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 ด ้าน ผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์ ผ ู้ป ร ะ ก อ บ ก ารค ว ร ให ้
ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้า การจัดหาสินค้าที่มี
ความหลากหลายและมีความแปลกใหม่ ตรงก ับความ
ต้องการของผู้บริโภค  
 ด้านราคา เนื่องจากในภาวะปัจจุบัน ธุรกิจร้าน
สะดวกซื้อเกิดขึ้นมากมายและมีการแข่งขันมากขึ้น การใช้
กลยุทธ์การตั้งราคาจึงมีผลต่อยอดขายของกิจการ ดังนั้น
ผู้ประกอบการควรศึกษาและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการตั้ง
ราคาสินค้าของคู่แข่งตลอดเวลา 
 ด้านช่องทางการจดัจำหน่าย ผู้ประกอบการควร
ให้ความสำคัญในเรื่องสถานที่การจอดรถให้เป็นระเบียบ 
สามารถจอดรถได้หลายคัน และไม่กีดขวางบริเวณอื่น ๆ  
 ด ้านส ่งเสร ิมการตลาด  ผ ู้ประกอบการควร
ส่งเสริมการตลาดให้น่าสนใจและแตกต่างจากเดิมที่เคยทำ
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อยู่สม่ำเสมอ และมีกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ด้านบุคคลและกระบวนการ  พนักงานเป็นผู้ที่
ต้องพบเจอและใกล้ชิดกับผู้บริโภคโดยตรง จึงควรสร้างและ
บริหารความสัมพันธ์ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยเน้น
สร้างความคุ้นเคยและเป็นกันเอง ให้บริการด้วยความสุภาพ 
พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส รวมถึงควรมีความรู้ความ
เข้าใจในตัวสินค้า เพื่อที่จะให้ข้อมูลและคําแนะนํากับลูกค้า
ได  ้นอกจากนี้ย ังต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อยา่งรวดเร็ว เช่น การหยิบส่งสินค้าให้ลูกค้า การบริการใน
จุดชําระเงิน เป ็นต้น ขณะเดียวกันควรที่จะจัดระเบียบ
สินค้าให้เป็นหมวดหมู่ เมื่อลูกค้าต้องการเลือกสินค้าเอง ก็
จะสามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วย
ให้เกิดการบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ด้านลักษณะทางกายภาพ ของร้านสะดวกซื้อ 
ในบางครั้งมีร้านค้าหาบแร่แผงลอยที่บริเวณร้านควรจัดมี
การบริหารจัดการที่ดีมีกฎระเบียบในการตั้งร้านค้าต้องดู
สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลาไม่ตั้งร้านกีดขวางทางเข้าออก
หากมีการตั้งของบังหน้าร้านหรือร้านแผงลอยทำให้พื้นที่
หน้าร้านสกปรกทำให้ลูกค้าไม่อยากเข้าไปซื้อของด้านใน
อย่างแน่นอน 
 8.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  8.2.1 เน ื่องจากงานวิจ ัยครั้งน ี้ม ีขอบเขต
ครอบคลุมเฉพาะร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเท่านั้น งานวิจัยครั้ง
ต่อไปจึงควรขยายขอบเขตการศึกษาร้านสะดวกซื้อประเภท
อื่น ซึ่งพบว่ามีร้านสะดวกซื้อเกิดขึ้นใหม่ค่อนข้างมาก 
  8.2.2 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะปัจจัยส่วน
ประสมการตลาด 7P’s ด ังน ั้น  ครั้งต ่อไปควรศ ึกษาใน
ประเด็นอื่นๆ เช่น ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้าน
แรงจูงใจ ด้านจิตวิทยา เป็นต้น ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น  
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