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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาลักษณะของผู้บริโภค พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค 
และการตัดสินใจซื ้อสินค้าจากมินิ บิ ๊กซี ของผู ้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร2)  เพื่อ
เปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินค้าจากมินิ บิ๊กซี ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครจำแนก
ตามลักษณะของผู้บริโภค 3) เพื่อศึกษากลยุทธิ์ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา 
สถานที่/ช่องทางการจัดจำหน่วย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการและการนำเสนอลักษณะ
ทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าจากมินิ บิ ๊กซี ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างเป็นผู ้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครจำนวน 384 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ความแปรปรวนทางเดียว ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สันผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุอยู่ระหว่าง20-30 ปี มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรสอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
15,001-25,000 บาท   
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อสินค้าประเภทอาหารแห้งมากที่สุด ชื้อในวันหยุดสุด
สัปดาห์ ความถี่ในการซื้อสินค้ามากที่สุดคือ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ และจำนวนเงินเฉลี่ยในแต่ละครั้ง 500-
1,500 บาท 2)ปัจจัยกลยุทธิ์ส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 
โดยเรียงตามลำดับคือด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ด้านกระบวนการ  ด้านการ
นำเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจำหน่าย และ
ด้านบุคลากร การตัดสินใจซื้อสินค้าจากมินิ บิ ๊กซี ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 3)ผู้บริโภคที่มีอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคจาก มินิ บิ๊กซี ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ส่วน
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ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ  แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
จาก มินิ บิ๊กซี ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 4) กลยุทธิ์ส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคจาก มินิ บิ ๊กซี ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ( r=0.724) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อวิเคราะห์แต่ละด้านพบว่า ด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์ในระดับสูง
กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจาก มินิ บิ๊กซี ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร( r=
0.811) ด้านสถานท่ี/ช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ในระดับปาน
กลางกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจาก มินิ บิ๊กซี ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร และด้านการนำเสนอ
ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจาก มินิ บิ๊กซี ของ
ผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study consumer characteristics 
consumer purchasing behavior and consumers' decision to buy products from Mini 
Big C in Khet Lat Phrao Bangkok 2) To compare consumers' decision to buy products 
from Mini Big C in Khet Lat Phrao Bangkok Metropolis classified by consumer 
characteristics. 3) To study the strategic marketing mix consisting of products, prices, 
locations/distribution channel Marketing promotion, people, process and Physical 
evidence had connected to consumers' decision to buy products from Mini Big C in 
Khet Lat Phrao Bangkok, the sample group took from the resident buyers in Khet Lat 
Phrao Bangkok 384 samples and used a questionnaire as a tool to collect data. The 
statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, one-way ANOVA, Pearson's correlation coefficient. The research 
found that the most of consumers were female, aged between 20-30 years old, 
bachelor's degree, married marital status, employee occupation, employee of a 
private company and average monthly income 15,001-25,000 baht.  
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 The analysis results showed that 1) Most consumers bough dry food products 
the most on weekends, The most frequent purchases were 1-2 times/week and 
average payment each time 500-1,500 baht 2) strategic marketing mix generally, by 
the average was at the highest level in all aspects. In descending order promotion, 
price, product, process physical evidence aspect the average was at the highest level. 
Location/distribution channels and people decided to buy products from Mini Big C 
of consumers in Khet Lat Phrao Bangkok at the average highest level. 3)  the 
difference in occupational consumers and the average monthly income, there were 
difference purchasing decisions from Mini Big C of consumers in Khet Lat Phrao 
Bangkok, As for the consumers with different gender, age, education level and 
marital status, there were no statistical significant different decision to buy consumer 
products from Mini Big C of consumers Khet Lat Phrao Bangkok at 0.05 4) The overall 
marketing mix strategies had a high correlation with consumers' purchasing decisions 
from Mini Big C Khet Lat Phrao Bangkok (r=0.724) with statistical significance at 0.01 
level. When analyzing each aspect, it was found that The process aspect had a high 
correlation with consumers' decision to buy products from Mini Big C of consumers 
in Khet Lat Phrao Bangkok (r=0.811) Location/Distribution Channel In terms of 
marketing promotion, there was a moderate correlation with consumers' purchasing 
decisions from Mini Big C in Khet Lat Phrao In terms of product, price, people, and 
physical evidence, there was a low correlation with consumers' purchasing decisions 
from Mini Big C in Khet Lat Phrao Bangkok with statistically significant at 0.01 level 
  

ภูมิหลัง 
 โครงการวงจรคุณภาพ (quality line) ในประเทศไทยได้เร ิ ่มต้นและพัฒนาขึ ้นเมื ่อปี 2543 
โดยบิ๊กซีมีวัตถุประสงค์ท่ีจะผลิตสินค้าอาหารสดท่ีเป็นเฮ้าส์แบรนด์ของทางห้างค้าปลีก เพื่อให้ผู้บริโภคได้
มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าอาหารที่ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารเคมี โดยมีการควบคุมคุณภาพสินค้า
ตลอดกระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค (บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), 2558) 
 ธุรกิจการค้าปลีกค้าส่งของไทย ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการนำ
วิทยาการจัดการและนวัตกรรมทางธุรกิจ และมีการใช้ผู้บริหารท่ีเป็นมืออาชีพ เข้ามาดำเนินธุรกิจค้าปลีก
ค้าส่งมากขึ้นกว่าสมัยก่อน จนกลายเป็นการค้ายุคใหม่ ผนวกกับการท่ีธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของไทย มี



4 
 

 

ผู้ประกอบการเข้ามาประกอบธุรกิจนี้มากขึ้น ทำให้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงตลอดมาปัจจุบันธุรกิจค้า
ปลีกได้พัฒนาเปลี่ยนจากร้านค้าเล็ก ๆ มาเป็นกิจการขนาดใหญ่ที่มีต้นทุนการดาเนินงานสูงกว่ารูป
แบบเดิมมีการบริหารงานที่เป็นระบบมากขึ้น  และใช้บุคลากรในการดำเนินการเป็นจำนวนมาก  การ
แข่งขันในกลุ่มธุรกิจยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการรายใหญ่มีจำนวน 3 รายคือ บิ๊ก
ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เทสโก้โลตัส และ แม็คโคร โดยผู้นำตลาดอันดับ 1 คือเทสโก้ โลตัสมีส่วนแบ่งการตลาด
อยู่ที่ 42.26% ตามมาด้วยบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 33.96% และอื่นๆ ซึ่งการขยายตัวนี้สืบเนื่องมาจาก
จำนวนประชากรที่เพิ ่มขึ ้น ประกอบกับอุปสงค์และอุปทานด้านการบริโภคที่มีจำนวนมากขึ้น รวมท้ัง
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีหันมาซื้อสินค้าราคาถูกและซื้อคราวละจำนวนมาก นอกจากนี้ ผู้ประกอบการใน
กลุ่มธุรกิจแต่ละรายยังมีการปรับปรุงและขยายสาขามาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับทำเลท่ีต้ังใกล้
แหล่งชุมชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงและดึงดูดกำลังซื้อของผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด พร้อมกันนั้นยังมีการจัด  
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เพื่อเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าและช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด โดยกล
ยุทธ์ทางการตลาดซึ่งผู้ประกอบการต่าง ๆ นำมาใช้อยู่เสมอ ผู้ประกอบการแต่ละรายยังต้องเผชิญกับการ
แข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันกับบรรดาผู้ค้าปลีกอื่น ๆ ท่ีจับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกัน ท้ังกลุ่ม
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) ท่ีมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย อย่างต่อเนื่อง หรือแม้แต่
ร้านค้าปลีกดั ้งเด ิม อาทิ ตลาดนัดชุมชน ตลาดธงฟ้า ต่างรุกคืบเข้ามาช่วงชิงฐานกำลังซื ้อของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กลยุทธ์ทั้งทางด้านราคาและการเข้าถึงแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับผู้บริโภค (อธคม ฉันทเจริญโชค, 2559) 
              ห้างมินิ บิ๊กซี สาขาลาดพร้าว ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ตำบลคลองจั่น อำเภอบางกะปิ จังหวัด
กรุงเทพ มหานคร เป็นร้านสะดวกซื้อ เปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง ภายใต้การบริหารของบิ๊กซี จำหน่าย
สินค้าที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน รวมทั้งเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้สด เป็นสาขาย่อยของบริษัท บิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)ในหมวดหมู่ซุปเปอร์มาร์เก็ต บิ๊กซี ห้างค้าปลีกท่ีครบครันทุกช่องทางการ
จับจ่าย มีโมเดลธุรกิจแบบห้างค้าปลีกควบคู่กับศูนย์การค้า มีสาขากระจายตัวอยู่ทั่วประเทศทั้งรูปแบบ
ร้านค้าธรรมดาและร้านค้าออนไลน์ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยสินค้า
คุณภาพท่ีหลากหลาย ราคาประหยัด บริการอันเป็นเลิศ ภายใต้บรรยากาศเป็นกันเองแสนประทับใจ  
         จากความสำคัญของการขายสินค้าบริโภค ที่มีการแข่งขันสูง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องพฤติกรรม
การซื้อสินค้าจาก มินิ บิ๊กซี ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคจาก มินิ บิ๊กซี เพื่อนำข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การขายให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกท่ีมีสินค้าแบรนด์เป็นของตนเองได้นำไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาสินค้าและกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.3.1 เพื่อศึกษาลักษณะของผู้บริโภค พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ7P’s และการตัดสินใจซื ้อสินค้าจาก มิน ิ บ ิ ๊กซ ี ของผู ้บริ โภคในเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร    
 1.3.2 เพื่อการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก มินิ บิ๊กซี ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร   จำแนกตามลักษณะของผู้บริโภค 
 1.3.3 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ี/
ช่องทางการจัดจำหน่วย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการและการนำเสนอลักษณะทาง
กายภาพมีความสัมพันธ ์กับการตัดสินใจซื ้อสินค้าจาก มินิ บิ ๊กซี ของผู ้บริโภคในเขตลาดพร ้าว 
กรุงเทพมหานคร   
 

ขอบเขตของการวิจัย 
          1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากร การศึกษาครั ้งนี ้ ได้แก่ ผู ้บริโภคที ่มาซื้ อสินค้าใน มินิ บิ ๊กซี ในเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนไม่แน่นอน   
 กลุ่มตัวอย่าง ในการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกำหนดจากผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าใน มินิ 
บิ๊กซี ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถทราบกลุ่มประชากรท่ีแน่นอนได้ จึงได้คำนวณ
กลุ่มตัวอย่างของด W.G. Cochran (1953) โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่น (Confidence Interval) ท่ี
ระดับ 95%, ค่าความคลาดเคล่ือนอยู่ท่ี ± 5% (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2560) โดยคำนวณได้กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 384 คน   
 1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 การศึกษาครั้งนี ้มุ ่งเน้นพฤติกรรมการซื้อสินค้าจาก มินิ บิ ๊กซี ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ และแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด    
 1.4.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ   อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พฤติกรรมการซื้อสินค้า และส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ี/ช่องทางการจัดจำหน่วย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการและการ
นำเสนอลักษณะทางกายภาพ  
   ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซื ้อสินค้าจาก มินิ บิ ๊กซี ของผู ้บริโภคในเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร   
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การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดให้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
ลักษณะของแบบสอบถาม มี 4 ส่วนดังนี้  
           ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับลักษณะของผู้บริโภค ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ  อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน   แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)   
จำนวน 5 ข้อ 
           ส่วนท่ี 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ  อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) จำนวน 4 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา 
สถานที่/ช่องทางการจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ การนำเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert’s Five Rating Scale ) 
จำนวน 21  ข้อ 
 ส่วนที่ 4 เป็นคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก มินิ บิ๊กซี ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ข้อ แบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert’s Five 
Rating Scale )  
  เกณฑ์การให้คะแนนในส่วนท่ี  2 และส่วนท่ี 3 มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
  คะแนน   
  5 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด 
  4 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยมาก  
  3 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
  2 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
  1 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
 การแปลความหมายโดยเทียบค่าเฉล่ียตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best,  1981) 
  คะแนนเฉล่ีย  4.21-5.00    หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย  3.42-4.20    หมายถึง เห็นด้วยมาก  
  คะแนนเฉล่ีย  2.61-3.40    หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย  1.81-2.60    หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
  คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.80    หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
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   ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ เป็นคำถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ 
  
 2. ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือ
ดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าจาก มินิ บิ๊กซี ของ
ผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการสร้างเป็นแบบสอบถามให้
ครอบคลุมเนื้อหาท่ีจะศึกษา 
 2. ทำการสร้างแบบสอบถามที ่เกี ่ยวกับลักษณะผู ้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
พฤติกรรมการซื้อสินค้าจาก มินิ บิ ๊กซี ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครและข้อคำถาม
เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 3. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทำการตรวจสอบ ข้อบกพร่อง  และ
นำข้อเสนอแนะมาทำการปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์และเที่ยงตรงมากยิ่งขึ ้น แล้วนำ
แบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ในการ
วิจัย 
 4. การหาค่าความเท่ียงตรงของเครื่องมือ นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 
ท่านทดสอบหาความสอดคล้องของแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยใช้วิธีการคำนวณหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective Congruence) โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ 
  +1 หมายถึง ผู ้ทรงคุณวุฒิแน่ใจว่าคำถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา สามารถนำไปวัดได้อย่าง
แน่นอน 
  0 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิไม่แน่ใจว่าคำถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา ไม่แน่ใจว่าจะนำไปวัดได้ 
         -1 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิแน่ใจว่าคำถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหา ไม่สามารถนำไปวัดได้
อย่างแน่นอน 
 5. การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) โดยใช้สูตร   

    IOC  = (∑▒R)/N  
              เมื่อ  IOC   หมายถึง  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of  Item Objective Congruence ) 
             R     หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด  
               N     หมายถึง จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 ถ้าค่าดัชนี IOC ที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับ 1 ซึ ่งมากกว่า 0.50 ถือว่าข้อคำถามนั้นใช้ได้ สามารถ
นำไปใช้วัดได้ ถ้าข้อคำถามใดมีค่าน้อยกว่า 0.50 ข้อคำถามนั้นก็ถูกตัดออกไป หรือนำไปปรับปรุงแกไ้ข
ใหม่ให้ดีขึน้  
  6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อทำการ
ตรวจสอบอีกครั้งแล้วนำมาแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 7. หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  (Reliability) นำแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามท่ี
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะแล้วไปทดลองใช้ กับกลุ่มเป้าหมายท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ
ศึกษา จำนวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม(Reliability) ของแบบสอบถาม  และทำ
การวิเคราะห์หาความเชื ่อมั ่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ด้วยวิธี Cronbach’s Alpha coefficient ของ Cronbach  (1974) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
.955   ถ้าความเช่ือมั่นมีค่าต้ังแต่ 0.71 – 1.00  แสดงว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมั่นสูง)  (Garett, 1965) 
สามารถนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี ้ โดยผู้วิจัยขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถาม ไปถึง
ผู้จัดการ มินิ บิ๊กซี ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครเพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามกับ
ผู้บริโภคในฝ่ายปฏิบัติการ รวม 384 ชุด เพื่อการตอบแบบสอบถาม และรับคืนมา จนครบตามจำนวนท่ี
กำหนดไว้ และนำแบบสอบถามมาแยกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ เพื่อ
นำมาวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สรุปผล 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภค จำนวน 384 คน พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อย 77.10 มี
อายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 43.80 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 85.40 มีสถานภาพ 
สมรส ร้อยละ 87.00 อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน ร้อยละ 23.20 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,001-25,000 บาท ร้อยละ 48.40 
 2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค พบว่า ผู ้บริโภคส่วนใหญ่ซื ้อสินค้า
ประเภทอาหารแห้งมากที่สุด ร้อยละ 33.90 ชื้อในวันหยุดสุดสัปดาห์ ร้อยละ 49.50 ความถี่ในการซื้อ
สินค้ามากที่สุดคือ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 43.00 และจำนวนเงินเฉลี่ยในแต่ละครั้ง 500-1,500 บาท 
ร้อยละ 44.50   
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 3. ผลการวิเคราะห์ค่าระดับของตัวแปร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.31) มีค่าเฉล่ีย

อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับคืองด้านการส่งเสริมการตลาด  ( x = 4.37) ด้านราคา     

( x = 4.35) ด้านผลิตภัณฑ์ ( x = 4.34) ด้านกระบวนการ ( x = 4.33) ด้านการนำเสนอลักษณะทาง

กายภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.30) ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจำหน่าย ( x = 4.29) 

และด้านบุคลากร ( x = 4.25) และการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก มินิ บิ๊กซี ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.34)   

 4. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจาก มินิ บิ ๊กซี ของผู้บริโภคในเขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานครกับลักษณะของผู้บริโภคพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างก ันการตัดสินใจซื ้อสินค้าของผู ้บร ิโภคจาก มิน ิ บ ิ ๊กซ ี ของผู ้บร ิโภคในเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ส่วนผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ แตกต่างกันมี
การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจาก มินิ บิ๊กซี ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 5. ผลการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวม 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และ
ด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจาก มินิ บิ๊กซี ของผู้บริโภค
ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวมมีความสัมพันธ์ใน
ระดับสูงก ับการตัดสินใจซื ้อสินค้าของผู ้บ ร ิโภคจาก มิน ิ บ ิ ๊กซ ี ของผู ้บร ิโภคในเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร (r=0.724) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อวิเคราะห์แต่ละด้านพบว่า ด้าน
กระบวนการมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจาก มินิ บิ๊กซี ของผู้บริโภค
ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (r=0.811) ด้านสถานท่ี/ช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาดมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจาก มินิ บิ๊กซี ของ
ผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r=0.601 และ 0.513 
ตามลำดับ) และด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร และด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพมี
ความสัมพันธ์ในระดับต่ำกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจาก มินิ บิ๊กซี ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r=0.404, 0.419, 0.358 และ 0.430 ตามลำดับ) 
 
 
 



10 
 

 

อภิปรายผล  
 จากการศึกษาเรื ่อง การตัดสินใจซื ้อสินค้าจาก มินิ บิ ๊กซี ของผู ้บริโภคในเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร มีประเด็นสำคัญท่ีนำมาอภิปรายผลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อสินค้าประเภท
อาหารแห้งมากท่ีสุด ช้ือในวันหยุดสุดสัปดาห์ ความถ่ีในการซื้อสินค้ามากท่ีสุดคือ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ และ
จำนวนเงินเฉลี่ยในแต่ละครั้ง 500-1,500 บาท สอดคล้องกับผลการศึกษาของทัศนีย์ ประธาน (2558) 
เรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา ท่ีพบ ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกซื้อ
สินค้าจากห้างสรรพสินค้าเมื่อต้องการสินค้าครั้งละหลายชนิด เหตุผลท่ีเลือกซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้า
เพราะใกล้ท่ีพักหรือท่ีทำงาน ความถ่ีในการซื้อสินค้า 1-2 ครั้ง/เดือน ห้างสรรพสินค้าท่ีนิยมใช้บริการมาก
ที่สุด คือเทสโก้โลตัส รองลงมาคือ บิ๊กซี และศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 501-1,000 
บาท ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสารในรอบ 3 เดือน ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารผ่านทางป้ายคัทเอาท์ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าระดับของตัวแปร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับคืองด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านสถานท่ี/ช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านบุคลากร และการตัดสินใจซื้อ
สินค้าจาก มินิ บิ ๊กซี ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของจุฑารัตน์ ปิจิตร และคณะ (2559) เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการในการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชบุรี ท่ีพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการในการเลือกใช้บริการ ในด้านราคา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากราคาของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์สาขาราชบุรี มีป้าย
บอกราคาไว้ให้ลูกค้าทราบทำให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายในการตัดสินใจซื้อนอกจากนี้ ราคายังถูกกว่า
คู่แข่งขัน ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับการศึกษา ผลการศึกษาของชุติน
ธร ปัจจุสานนท์ (2554) เรื ่อง การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า  กลยุทธ์การตลาด และการจัดการ 
เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการ ของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ (Modern Trade) กรณีศึกษา 
บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ภายหลังการควบรวมกับคาร์ฟูร์ โดยเปรียบเทียบระหว่างบิ๊ก
ซี เอ็กตร้า (คาร์ฟูร์เดิม) สาขาบางใหญ่กับ บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารัตนาธิเบศร์ ท่ีพบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยท่ีกลุ่มผู้บริโภคให้ความสำคัญอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ คือ การที่มีสินค้าที่วางจำหน่ายมีครบถ้วนตามที่ต้องการ ความทันสมัยและความ
หลากหลายของสินค้า และการจัดวางสินค้าแบ่งเป็นหมวดหมู่ ปัจจัยด้านราคาเป็นปัจจัยท่ีกลุ่มผู้บริโภคให้



11 
 

 

ความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด โดยปัจจัยย่อยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ คือ เรื่องของ
การมีป้ายบอกราคาสินค้าชัดเจน และสินค้ามีราคาถูก 
 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื ้อสินค้าของผู ้บริโภคจาก มินิ บิ ๊กซี ของผู้บริโภคใ นเขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานครกับลักษณะของผู้บริโภคพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างก ันการตัดสินใจซื ้อสินค้าของผู ้บร ิโภคจาก มิน ิ บ ิ ๊กซ ี ของผู ้บร ิโภคในเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของปานวาด ธีระพันธ์ศิลปิน (2564) เรื่อง การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าในเขตประเขตปทุมวัน ที่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับรายได้
และอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่มีต่อห้างสรรพสินค้าในเขตปทุมวัน 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของพิมพ์ลภัส วิมลโนธ (2563) เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและ
รูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าห้างเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวของผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  
 ผลการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวม   
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และ
ด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจาก มินิ บิ๊กซี ของผู้บริโภค
ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวมมีความสัมพันธ์ใน
ระดับสูงก ับการตัดสินใจซื ้อสินค้าของผู ้บร ิโภคจาก มิน ิ บ ิ ๊กซ ี ของผู ้บร ิโภคในเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร โดยด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
จาก มินิ บิ๊กซี ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ด้านสถานท่ี/ช่องทางการจัดจำหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจาก มินิ 
บิ๊กซี ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร และ
ด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
จาก มินิ บิ๊กซี ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ตามลำดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ศศิธร คุรุวาณิชย์ (2559)  เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้า
เดอะมอลล์ บางแค พบว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของสุนันทา ฉันทโรจนา และอิทธิกร ขำเดช (2556) เรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจด้านส่วนประสม
ทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า ความพึงพอใจ
ด้านส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าของ เทสโก้ โลตัส ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
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ราคา โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดเนื่องจาก เทสโก้ โลตัส มีสินค้าราคา
พิเศษสับเปลี่ยนมาจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ สินค้าราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆ และมีป้ายราคาท่ี
สังเกตได้ชัดเจน ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด เนื่องจากสถานที่ตั้งสามารถเดินทางมาได้สะดวกรวดเร็ว การบริการที่จอดรถมีอย่างเพียงพอ การ
สัญจรภายในบริเวณร้าน สะดวก จัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ เลือกซื้อได้สะดวกสบาย ด้านการส่งเสริม
การตลาด โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเนื่องจาก มีบุคลากรแนะนา
สินค้าด้านเทคนิคการแจกแผ่นพับรายการสินค้าราคาพิเศษด้านการโฆษณาทางส่ือต่างๆ และการจัดแสดง
สินค้า ณ จุดจำหน่าย 
  

ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาเรื ่อง การตัดสินใจซื ้อสินค้าจาก มินิ บิ ๊กซี ของผู ้บริโภคในเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาดังนี้ 
 ผลจากการศึกษา พบว่า ผู ้บริโภคให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
กระบวนการมากที่สุด ผู ้ประกอบการควรมีการปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้ดึงดูดใจผู้บริโภค 
โดยเฉพาะการบริการที่เอื้อต่อความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้เข้า รับบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนใน
การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ควรมีเงื่อนไขที่เหมาะสม และไม่ ยุ่งยาก อีกทั้งควรเพิ่มบริการจัดส่งสินค้า  
และคิดค่าบริการหรือไม่คิดค่าบริการที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้จะสามารถทำให้ผู้เข้ารับบริการเกิดความพึง
พอใจและอยากกลับมาใช้บริการซ้ำ รองลงมาคือด้านสถานท่ี/ช่องทางการจัดจำหน่าย ทำเลท่ีต้ังท่ีสะดวก
ต่อการเดินทางเป็นหลัก โดยพิจารณาปัจจัยสำคัญต่างๆควบคู่ไปด้วยในการเลือกจุดที่ตั้งอย่างรอบคอบ 
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พฤติกรรม และรูปแบบการจับจ่ายใช้สอย ผู้ประกอบการควรรู้ข้อมูลของ
คู่แข่งทางการค้าที่มีสาขาอยู่เดิมในท้องที่นั้น หรือมีแผนการขยายสาขา มายังท้องที่นั้นควบคู่กันไป และ
ความนิยมซื้อสินค้าของผู้บริโภค ด้านการส่งเสริมการตลาด  ควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการตลาด
เพิ่มมากขึ้น มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ควรเพิ่มให้มีความโดดเด่นเป็นที่สนใจของผู้บริโภค  ควรขยาย
ฐานลูกค้าให้มีบัตรสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการ แจ้งโปรโมช่ันต่างๆ หรือแนะนำสินค้าใน
หมวดหมู่ที่ตรงกับกลุ่มลูกค้า โดยใช้ข้อมูลประวัติการซื้อสินค้าแต่ละประเภท และความถี่ในการมาซื้อ
สินค้า  ด้านพฤติกรรมการซื้อ ผู้ประกอบการควรมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าท่ีและให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพื่อ
จูงใจให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าให้มากขึ้น และสามารถปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 


