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บทคัดย่อ 

 

การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือสินคา้ร้านราคาเดียว ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมการตลาด (4Ps)  เพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อความภกัดีของลูกคา้ต่อสินคา้ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนผสม

การตลาด (4Ps) กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ระเบียบวิธีท่ีใชใ้นการวิจยั คือ การวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้

ในการวิจยั คือลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้าน Miki Miki ทุกอย่าง 10 บาท ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติเชิง

พรรณนา การวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณและสถิติทดสอบความสัมพนัธ์แบบเพี ยร์สัน  โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป SPSS for Windows 

สรุปผลการวิจยัพบว่าปัจจยัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Miki Miki ทุกอย่าง 10 บาท พบว่าส่วนผสม

การตลาด (4Ps) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Miki Miki ทุกอย่าง 10 บาท ดว้ยกนั 4 ดา้น คือ ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Miki Miki ทุกอยา่ง 10 บาท ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบนัในประเทศไทยมีร้านขายสินคา้ราคาเดียวทั้งร้านเป็นจ านวนมาก โดยมีทั้งสัญชาติญ่ีปุ่ น เกาหลี
และจีน ต่างเขา้มาลงทุนเปิดร้านในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยา่งชดัเจน ซ่ึงปัจจุบนัระดบัความรุนแรงในการแข่งขนั
นั้นสูงมาก ไม่ว่าจะเร่ืองความหลากหลายของสินคา้ ดา้นคุณภาพ ดา้นนวตักรรม ดา้นการออกแบบแฟชัน่ การ
จดัวาง หรือ การจดัสินคา้โชวห์น้าร้าน  เพื่อดึงดูดใจลูกคา้ ตลอดจนบรรยากาศภายในร้าน เพื่อแย่งส่วนแบ่ง
การตลาดท่ีมีมูลค่ามากกว่าปีละ 23,600-23,800 ลา้นบาท และปี 2564-2566 ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่มีแนวโนม้
เติบโตเฉล่ียท่ี 1.5-2.5% ต่อปี (ศูนยว์ิจยัธนาคารกรุงศรีอยธุยา, มกราคม 29, 2021) โดยพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเขา้
ร้านขายสินค้าราคาเดียว ทุกอย่าง 10 บาท จะเป็นลูกค้ากลุ่มนักเรียน, นักศึกษา, ผูบ้ริโภคระดับล่าง-บน 
ผูป้ระกอบการร้านขายสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป ซ่ึงมีก าลงัซ้ือตั้งแต่น้อยจนถึงมาก โดยภาพรวมการ
แข่งขนัร้านคา้ราคาเดียวมีความรุนแรง โดยเฉพาะร้านคา้ 10 บาท ซ่ึงมีผูป้ระกอบการหลายแห่ง เช่น ร้านส าเพง็ 
76, Strawberry Club, Songwat Wholesale, Twenty Shop, Sale Zone, Oh Wow Shop,Little Smile และ Oh Oh 
Shop ซ่ึงผูป้ระกอบการเหล่าน้ีต่างเขา้มาแยง่ส่วนแบ่งการตลาด  
 ร้าน Miki Miki เป็นธุรกิจขายสินคา้ทุกอย่างราคาเดียวรายใหม่ในประเทศไทยท่ีประสบความส าเร็จ 
โดยน าเสนอสินคา้ท่ีมีรูปแบบเฉพาะ เนน้เป็นสไตลญ่ี์ปุ่ นเกือบทั้งหมด มีหมวดหมู่สินคา้มากกว่า 10 หมวดหมู่ 
และ สินคา้มากกวา่ 3,000 กวา่รายการ สินคา้ทั้งหมดเป็นสินคา้ท่ีผลิตและน าเขา้จากจีน แต่มีสไตลเ์ฉพาะแบรนด์ 
Miki Miki ซ่ึงปัจจุบนัในประเทศไทยยงัไม่มีธุรกิจใดท่ีเจาะตลาดในกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะสินคา้ทั้งร้าน
ราคาเดียวท่ีเนน้กลุ่มตลาดคนรุ่นใหม่ มีการตกแต่งร้านอยา่งมีสไตล ์สินคา้ภายในร้านถูกจดัวางอยา่งเป็นระเบียบ
เรียบร้อย แยกประเภท และกลุ่มสินคา้ชดัเจน เพื่อเป็นการยกระดบัสินคา้ราคาถูกให้ดูพรีเมียม จึงปรับปรุงร้าน
และสินคา้ใหเ้ป็นสไตลญ่ี์ปุ่ นท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะร้านเท่านั้น ท าให้ลูกคา้รู้สึกเหมือนว่าเป็นแบรนด์จากต่างชาติ
ท่ีมาเปิดร้านในประเทศไทย ซ่ึงร้าน Miki Miki ทุกอยา่ง 10 บาท มีศูนยก์ระจายสินคา้หลกัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
มีการขยายสาขาในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจงัหวดั ในอนาคตคาดการว่าจะมีการขยายสาขาไปยงั
ประเทศเพื่อนบา้น เช่น ประเทศลาว ประเทศกมัพูชา ประเทศมาเลเชีย และประเทศอินโดเนเชีย เป็นตน้ เพื่อ
สร้างความแข็งแกร่งและภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัแบรนด์ พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานภาพลกัษณ์ของสินคา้ ให้
เหมาะส าหรับผูซ้ื้อท่ีตอ้งการสินคา้คุณภาพดีและราคายอ่มเยาว ์
 ดงันั้น การศึกษาปัจจยัส่วนผสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ร้านราคาเดียว ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ร้าน Miki Miki ทุกอย่าง 10 บาท ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงมี
ความส าคญั เพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการสามารถน าไปใชป้ระกอบในการพิจารณาและตดัสินใจการวาง
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กลยุทธ์ดา้นส่วนผสมการตลาดเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด และเพื่อปรับปรุงร้านให้ดีมากยิ่งขึ้น 
โดยสร้างความสัมพนัธ์และท าให้ผูบ้ริโภคกลบัมาซ้ือสินคา้ซ ้ าอย่างต่อเน่ือง และมีความภกัดีต่อสินคา้ในร้าน Miki 
Miki  ทุกอยา่ง 10 บาทต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมการตลาด (4Ps) ของร้าน Miki Miki ทุกอยา่ง 10 บาท ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

2. เพื่ อ ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ เ ลือก ซ้ือสินค้า ร้าน Miki Miki ทุกอย่าง  10  บาท ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความภกัดีของลูกคา้ต่อสินคา้ ร้าน Miki Miki ทุกอยา่ง 10 บาท เขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมุติฐานงานวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนผสมการตลาด (4Ps) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
กรณีศึกษา : ร้าน Miki Miki ทุกอยา่ง 10 บาท ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีต่อสินคา้ มีความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ร้าน Miki Miki ทุกอย่าง 10 บาท ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ปัจจยัส่วนผสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ร้านราคาเดียว ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ร้าน Miki Miki ทุกอย่าง 10 บาท ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดขอบเขตดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

คือ ผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้ในร้านราคาเดียว ร้าน Miki Miki ทุกอย่าง 10 บาท ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 57,300 คน (ขอ้มูลจากการเก็บสถิติการใช้บริการของผูบ้ริโภคภายในร้าน 1 เดือน) ได้กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 400 ตวัอยา่ง  
 ขอบเขตพื้นท่ีท่ีใชใ้นการท าวิจยั ไดแ้ก่จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 11 เขต ผูวิ้จยัเลือกเฉพาะเขตท่ีมี
ร้านคา้ตั้งอยู่ในการท าวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เขตบางเขน เขตบางกะปิ เขตปทุมวนั เขตมีนบุรี เขตพญาไท เขตธนบุรี 
เขตลาดพร้าว เขตบางแค เขตหลกัส่ี เขตสายไหม และเขตบางบอน  



 ขอบเขตด้านเน้ือหา  
1. ตวัแปรอิสระ   

1.1.ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย  เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน 
1.2.ปัจจยัส่วนผสมการตลาด 4 Ps ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
1.3.ปัจจยัดา้นความภกัดีของลูกคา้ต่อสินคา้ ประกอบดว้ย พฤติกรรมการบอกต่อ ความตั้งใจซ้ือ  ความ
อ่อนไหวต่อราคา และพฤติกรรมการร้องเรียน 

2.  ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือสินคา้ ประกอบไปดว้ย  
2.1. การตระหนกัรู้ความตอ้งการของลูกคา้  
2.2. การแสวงหาขอ้มูล  
2.3. การประเมินผลทางเลือก  
2.4. การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้  
2.5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ   
ขอบเขตด้านเวลา   
ใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลประมาณ 4 เดือน ตั้งแต่เดือน กนัยายน ถึง ธนัวาคม พ.ศ.2565   
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดวิจยั 

ปัจจัยส่วนผสมการตลาด 4 Ps 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ปัจจยัดา้นราคา 

3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ท่ีมา : Kotler & Keller, 2012 
 

ปัจจัยด้านความจงรักภักดี 

1. ดา้นพฤติกรรมการบอกต่อ 

2. ดา้นความตั้งใจซ้ือ 

3. ดา้นความอ่อนไหวต่อราคา 

4. ดา้นพฤติกรรมการร้องเรียน 

ท่ีมา : ทฤษฎีความจงรักภกัดี Oliver (1999)  

การตัดสินใจซ้ือสินค้า 

1. การตระหนกัรู้ความตอ้งการของลูกคา้ 

2. การแสวงหาขอ้มูล 

3. การประเมินผลทางเลือก  

4. การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้  

5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 



แนวคิดและทฤษฎี 
 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยทางด้านส่วนผสมการตลาด 4Ps (Marketing Mix) ของ (Kotler & 
Keller, 2012) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช้ในการด าเนินการวางแผนกลยุทธ์เพื่อท าให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายของธุรกิจ และเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้เพื่อตอบสนองความ  ตอ้งการของลูกคา้บริการ ซ่ึงส่วนผสมทางการ
ตลาด (4Ps) โดยแบ่งไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจ าหน่าย และปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด  

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความจงรักภกัดี ของ Oliver (1999) ความจงรักภกัดี คือ ขอ้ผูกมดัอย่างลึกซ้ึง
ท่ีจะซ้ือซ ้ าหรือใหก้ารอุปถมัภสิ์นคา้หรือบริการท่ีพึงพอใจอยา่งสม ่าเสมอในอนาคต ซ่ึงลกัษณะการซ้ือจะซ้ือซ ้า
ในตราสินคา้เดิม โดยแบบความจงรักภดัดีออกเป็น 4 มิติ ดังน้ี พฤติกรรมการบอกต่อ  ความตั้งใจซ้ือ ความ
อ่อนไหวต่อราคา และพฤติกรรมการร้องเรียน 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการตดัสินใจซ้ือ ของ Kotler (2003 อา้งใน อุบลรัตน์ ชมรัตน์, 2558) การ
ตดัสินใจซ้ือจะเกิดขึ้นเม่ือมีตวักระตุน้จากความ ตอ้งการภายใน ซ่ึงผูบ้ริโภครับรู้ถึงความตอ้งการนั้น โดยมี
ตวักระตุน้ดงัน้ี การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ  และพฤติกรรมหลงัการ
ซ้ือ 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร คือ จ านวนประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้ในร้านราคาเดียว ร้าน 
Miki Miki ทุกอยา่ง 10 บาท ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้ในร้านราคาเดียว ร้าน Miki Miki ทุกอยา่ง 
10 บาท ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยค านวณหากลุ่มตวัอย่างจากจ านวนประชากรทั้งหมด 57,300 คน โดยใช้
สูตรก าหนดตวัอยา่งในกรณีท่ีทราบจ านวนประชากรของ Taro Yamane 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัเลือกใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือส าหรับใชใ้นงานวิจยัในคร้ังน้ีโดยท าการศึกษา



เอกสารต่าง ๆ ไดแ้ก่ แนวความคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้
ครอบคลุมกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษาวิจยั โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  

1. แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดต้่อเดือน เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

2. แบบสอบถามเก่ียวกับส่วนผสมการตลาด 4 Ps เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับขอ้มูลระดับความมี
อิทธิพลของผูบ้ริโภคต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Miki Miki ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

3. แบบสอบถามเก่ียวกบัความจงรักภกัดีต่อสินคา้ภายในร้าน เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลระดบั
ความมีอิทธิพลของผูบ้ริโภคต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อสินคา้ภายใน ร้าน Miki Miki ไดแ้ก่ 
พฤติกรรมการบอกต่อ ความตั้งใจซ้ือ  ความอ่อนไหวต่อราคา และพฤติกรรมการร้องเรียน 

4. แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ได้แก่ การตระหนักรู้ความตอ้งการของลูกคา้ การ
แสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้ และพฤติกรรมภายหลงัการ
ซ้ือสินคา้ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ด าเนินการวิจยัโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจากผูท่ี้เขา้มาซ้ือสินคา้ในร้าน Miki Miki  ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยก่อนท่ีผูว้ิจัยจะแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง ผูวิ้จัยจะท าการช้ีแจงให้ผูต้อบ
แบบสอบถามไดเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละอธิบายถึงขอสงสัยและวิธีการตอบแบบสอบถามก่อน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี และร้อยละ  
2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนผสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการติดสินใจซ้ือสินคา้ร้าน 

Miki Miki โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความภกัดี โดยใชส้ถิติค่าความถี่ และค่าร้อยละ  
4. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ร้าน Miki Miki โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี และ

ค่าร้อยละ  
 
 



การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนผสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ร้าน

ราคาเดียว ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ร้าน Miki Miki ทุกอย่าง 10 บาท 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด โดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression) 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความจงรักภกัดี ไดแ้ก่ พฤติกรรมการบอกต่อ ความตั้งใจซ้ือ  ความ
อ่อนไหวต่อราคา และพฤติกรรมการร้องเรียน โดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple 
Regression) 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน Miki Miki (ส่วนท่ี 4) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกสินค้า ได้แก่ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (4Ps) ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นความ
จงรักภกัดีต่อร้านคา้ ประกอบดว้ย ดา้นพฤติกรรมการบอกต่อ ดา้นความตั้งใจซ้ือ ดา้นความ
อ่อนไหวต่อราคา ดา้นพฤติกรรมการร้องเรียน 

 โดยภาพรวมใช้สถิติทดสอบความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีอิสระต่อกนั หรือหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล  
 

ผลการวิจัย 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อย
ละ 63 โดยมีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75  รายไดเ้ฉล่ีย 20,001-30,000 บาท จ านวน 
108 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี จ านวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 85.25 และกลุ่ม
ตวัอยา่งประกอบอาชีพส่วนใหญ่ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29 

1.ปัจจยัส่วนผสมการตลาด 4Ps  ผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัส่วนผสมการตลาด 4Ps ท่ีส่งผลต่อการซ้ือ
สินคา้ร้าน Miki Miki ทุกอย่าง 10 บาท โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่  ผลรวมด้าน
ผลิตภณัฑ ์และผลรวมดา้นราคา ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  

2.ปัจจยัดา้นความจงรักภกัดี ผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ร้าน 
Miki Miki ทุกอย่าง 10 บาท โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ผลรวมดา้นพฤติกรรมการ
บอกต่อ และดา้นพฤติกรรมการร้องเรียน ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  



3.การตดัสินใจซ้ือสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีร้าน Miki Miki ทุกอย่าง 10 บาท 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ผลรวมการแสวงหาขอ้มูล ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก  

 
อภิปรายผล 

 
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ร้านราคาเดียว ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ร้าน Miki Miki ทุก
อยา่ง 10 บาท ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุระหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่างอยู่ 
ในระดบั 20,001–30,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นฐัภสัสรณ์ วงษม์หิงษ ์(2560) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วน
ประสมการคา้ปลีกสมยัใหม่กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของผูใ้ชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ ในอ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวดั
สระบุรี ผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในอ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด มีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามี
รายไดต้่อเดือน 15,001-20,000 บาท พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการร้านสะดวกซ้ือในอ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวดั
สระบุรี ปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของผูใ้ชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ ในอ าเภอเมืองสระบุรี ทุกปัจจยั
ไม่มีความสัมพนัธ์กนั และปัจจยัส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของผูใ้ชบ้ริการ 
ร้านสะดวกซ้ือ ในอ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี คือ ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ ปริมาณการซ้ือ ผูมี้อิทธิพลในการ
ซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือ 

ปัจจยัส่วนผสมการตลาดและปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้ร้านราคาเดียว ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ร้าน Miki Miki ทุกอย่าง 10 บาท ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

ปัจจยัส่วนผสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ร้านราคาเดียว ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ร้าน Miki Miki ทุกอย่าง 10 บาท ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัส่วนผสม
การตลาดโดยภาพรวม แต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ร้านราคาเดียว ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ร้าน Miki Miki ทุกอย่าง 10 บาท ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัปานกลาง 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดยแต่ละปัจจยัมีระดบัความสัมพนัธ์ตามล าดบั ดงัน้ี คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์ในระดบัปาน



กลาง ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วนัวิสา กอ้นนาค (2561) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตลาด
นดัธนบุรี เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ี
ตลาดนดัธนบุรี เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตลาดนดัธนบุรี เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ร้านราคาเดียว ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ร้าน Miki Miki ทุกอย่าง 10 บาท ในเขตกรุงเทพมหานครด้าน 
พบวา่ปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อร้านคา้โดยภาพรวม แต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้ร้านราคาเดียว ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ร้าน Miki Miki ทุกอย่าง 10 บาท ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยแต่ละปัจจยัมีระดบัความสัมพนัธ์
ตามล าดบั ดงัน้ี คือ ปัจจยัดา้นดา้นความตั้งใจซ้ือ มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง รองลงมาคือ ปัจจยัด้าน
ความอ่อนไหวต่อราคา ในระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการบอกต่อ มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
ปัจจยัด้านพฤติกรรมการร้องเรียน มีความสัมพนัธ์ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกับ อคัร์วิชญ์ เช้ืออารีย์ 
(2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีในแบรนด์ “Greyhound” ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคมีการรับรู้ตราสินคา้ ในระดบัปานกลาง ในส่วนของ ระดบัความตั้งใจซ้ือสินคา้ คุณค่า
ตราสินคา้ และความภกัดีในตราสินคา้นั้นโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีคุณลกัษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ แตกต่างกนั ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีต่างกนัดว้ย การรับรู้ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์
ในทางเดียวกนักบัความภกัดีในตราสินคา้ โดยความสัมพนัธ์ อยู่ในระดบัปานกลาง ในส่วนของความตั้งใจใน
การซ้ือสินคา้ สัมพนัธ์กบัความภกัดี ในตราสินคา้ในทางเดียวกนั โดยระดบัความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัสูง และ
คุณค่าตรา สินคา้ของผูบ้ริโภคสัมพนัธ์กนักบัความภกัดีในตราสินคา้ในทิศทาง เดียวกนัและอยูใ่นระดบัสูง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ด้านส่วนผสมการตลาดบริษทัควรให้ความส าคญักับปัจจัยส่วนผสมการตลาด แต่ละด้านโดยเรียง
ตามล าดบัความส าคญั ดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์บริษทัควรพฒันาสินคา้ให้มีบรรจุภณัฑท่ี์มีความสวยงาม มีคุณภาพมีผลิตภณัฑ์ท่ีมี  
ความหลากหลายและสินคา้มีความทนัสมยั รวมถึงน าไปใชป้ระโยชน์ไดดี้ และน าเสนอผลิตภณัฑ์
ของร้านให้มี ความเหมาะสม โดยการสร้างจุดแข็ง จุดเด่น ในเร่ืองสินคา้ ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีออกแบบ



เอง เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทางร้าน ไม่มีจ าหน่ายในทอ้งตลาดทัว่ไป เป็นสไตส์แบบญ่ีปุ่ น เป็นท่ีนิยม
ของผูบ้ริโภคในประเทศไทยเป็นอยา่งมากตามกระแสนิยม รวมทั้งมีจุดขายท่ีราคาสินคา้ไม่แพง ทุก
คน ทุกเพศ ทุกวยั สามารถจับต้องได้ พร้อมทั้งจ านวนสต๊อกท่ีมีปริมาณท่ีเพียงพอส าหรับการ
จ าหน่าย โดยการประมาณการจากสถิติจ านวนสินคา้ท่ีขายออกในแต่ละช่วงเวลา เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสต๊อกสินคา้ใหเ้พียงกบัความตอ้งการของผุบ้ริโภค 

2. ดา้นราคา บริษทัควรรักษาระดบัคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีดีไวแ้ละปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เป็น
การเพิ่มมูลค่าสินค้าและผูบ้ริโภครับรู้ว่าได้รับสินค้าท่ีมีราคาเหมาะสมหรือคุณภาพของสินค้า
มากกว่าราคา ดงันั้นจึงควรรักษาระดบัมาตรฐานราคา สินคา้ให้มีความเหมาะสมความคุม้ค่าของ
ราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพ และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากสินคา้ เน่ืองจากร้าน Miki Miki เป็นสินคา้ท่ีมี
ราคาสินคา้ท่ีค่อนขา้งถูก บ่งบอกถึงความคุม้ค่าในการจบัจ่าย เนน้ความง่ายแต่เหมาะกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค เนน้สินคา้ประจ าวนัท่ีตอ้งใชแ้ละสร้างความรู้สึกความคุม้ค่าต่อการจบัจ่าย  

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายท่ีมีช่องทางท่ีหลากหลาย และสะดวกใน
การติดต่อส่ือสาร รับข่าวสารจากทางร้าน เช่น Website Facebook Lazada Shopee และ Line เป็น
ตน้ รวมถึงมีสาขาในการใหบ้ริการเพียงพอกบัความตอ้งการในแต่ละพื้นท่ีใหค้รอบคลุมมากยิง่ขึ้น  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรปรับปรุงการส่งเสริมการตลาดให้ดีขึ้ น เช่น มีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ อย่างแพร่หลายผ่านส่ือต่างๆ เช่น การออกบูธประชาสัมพนัธ์ ส่ือออนไลน์การจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ืองช่วง เทศกาลต่างๆ และการจดัโปรโมชัน่ สินคา้ราคาพิเศษ 
เป็นตน้  

ดา้นความจงรักภกัดี บริษทัควรใหค้วามส าคญัในดา้นต่างดงัน้ี 
1. สินคา้ตอ้งมีคุณภาพและมีคุณค่า ต่อผูบ้ริโภค หมายรวมถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บตอ้งตรงตามความ

คาดหวงัหรือสินคา้มีคุณภาพและมีคุณค่าเกินราคา เช่น ความแขง็แรง คงทน สามารถใชง้านไดจ้ริง  
2. ดา้นการสร้างการรับรู้ดา้นภาพลกัษณ์ในเชิงบวกกบัผูบ้ริโภคไม่ว่าจะเป็นดา้นการตกแต่ง สถานท่ี 

ความสะดวกสบายของผูม้าใชบ้ริการภายในร้าน  
3. ด้านการร้องเรียงควรมุ่งเน้นการบริหารจดัการให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคและแกไ้ข

ปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตามปัญหาท่ีเกิดขึ้น  มีระบบ Call center ไวบ้ริการหลงัการขาย ซ่ึงจะน าไปสู่
ความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภค 

ลูกคา้จะเกิดความพึงพอใจสูงสุดก็ต่อเม่ือสินคา้หรือบริการท่ีได้รับตรงตามความคาดหวงัของการใช้
บริการหรือซ้ือสินคา้นั้นๆ ผูป้ระกอบการควรมุ่งเนินการบริการทั้งก่อนและหลงับริการทั้งหมด เพื่อจะน าไปสู่
ความพึงพอใจและความจงรักภกัดีสูงสุด 
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