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การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้าน
สะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ลูกค้าร้าน
สะดวกซื้อ 7-11 ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน, Independent Sample t-test, One-way ANOVA และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ
(Multiple regression analysis)
ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไป พบว่า ลูกค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 18-25 ปี สถานภาพสมรสโสด มีการศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากรศษสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจ
ซื้อสิ นค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ส่ วนปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร และด้าน
การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11
ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่เหลือ ได้แก่ ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านกระบวนการ ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านสะดวกซื้อ

7-11 ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร และปัจจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร

คาสาคัญ : ส่ วนประสมทางการตลาด, ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ า, การตัดสิ นใจซื้อ

Abstract
This research is to study factors influencing purchasing decision in 7-11
convenience store of customers in Bangkok. Samples are 7-11 convenience store customers in
Bangkok comprising 400 samples. Questionnaires are used as an instrument to collect data.
Statistical analysis includes Percentage, Arithmetic Mean, Standard Deviatiom, Independent
Sample t-test, One-way ANOVA and Multiple Regression analysis.
It was found out that 7-11 convenience store customers in Bangkok mostly
were females from 18 to 25, single for marital status, bachelor degree graduates, employed by
private companies and having salary from 20,001to 30,000 baht.
Hypothesis testing found that demographic domains such as gender, age,
marital status, educational level, occupation, monthly income, which were different among
people did not affect the purchasing decision by 7-11 convenience store customers in
Bangkok. Also, marketing mixes, i.e. product, price, promotion, personnel and creation and
presentation of the physical appearance affected the purchasing decision by 7-11 convenience
store customers in Bangkok. Some other marketing mixes like distribution channels and
procedures did not affect purchasing decision by 7-11 convenience store customers in
Bangkok . On the contrary, branding image factors affected purchasing decision by 7-11
convenience store customers in Bangkok.

คาสาคัญ : Marketing Mix, Brand image, Purchasing decision

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบนั มนุษย์ได้ววิ ฒั นาการและพัฒนาสิ่ งต่างๆ เพื่อความสะดวกสบายและเพิ่ม
ขีดความสามารถของตนเองในทุกๆด้าน ด้วยเหตุผลที่เราต้องการดารงอยูต่ ่อหรื อเอาชีวติ รอด
จากอันตรายต่างๆ ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต ด้วยอาหารที่ถูกสุ ขลักษณะ และได้รับสารอาหารที่
ครบถ้วนในปริ มาณที่พอเหมาะ รวมถึงข้าวของเครื่ องใช้ต่างๆที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จะ
ทาให้มนุษย์น้ นั สามารถที่จะเจริ ญเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ส่ งผล
ให้มีร่างกายที่แข็งแรง และ “สู งกว่า” คนในยุคก่อนๆ และดูดีท้ งั ภายในและภายนอก และใน
สมัยก่อนนั้น ยังไม่มีอาหารเสริ มหรื ออาหารที่ถูกสุ ขลักษณะ จึงมักจะทาให้มนุษย์น้ นั ได้รับ
สารอาหารที่ไม่พอต่อการเจริ ญเติบโต อีกทั้งยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลเรื อนร่ างที่มีการ
ค้นคว้าวิจยั และพัฒนาเช่นในยุคปัจจุบนั (https://www.winnews.tv/news/15810)
จากความต้องการความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้นของมนุษย์ ทาให้มีร้านค้า
ภายใต้ชื่อ เซเว่น-อีเลฟเว่นเกิดขึ้นซึ่งเป็ นแฟรนไชส์ของร้านสะดวกซื้อ จาหน่ายสิ นค้าเครื่ องใช้
ทัว่ ไปในชีวติ ประจาวัน มีสาขาอยูท่ วั่ โลก ถือกาเนิดขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2470 โดย บริ ษทั เซาท์แลนด์
ไอซ์ จากัด (เซาท์แลนด์ คอร์ปอเรชัน่ ) เริ่ มต้นกิจการผลิต และจัดจาหน่ายน้ าแข็ง ที่เมืองดัลลัส
รัฐเท็กซัส สหรัฐ ในปี เดียวกัน ทางบริ ษทั ฯ ได้นาสิ นค้าอุปโภคบริ โภคต่างๆ มาจาหน่าย เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ลูกค้า จึงเปลี่ยนชื่อเป็ น Tote'm Store ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 ได้เปลี่ยนชื่อ
อีกครั้ง เป็ น เซเว่น-อีเลฟเว่น (7-11) เพื่อรองรับการขยายกิจการนี้ ซึ่งในระยะแรก เปิ ดให้บริ การ
ตั้งแต่เวลา 07.00-23.00 น. หรื อ 07:00 AM.-11:00 PM. ของทุกวัน อันเป็ นที่มาของชื่อ เซเว่น
อีเลฟเว่น นัน่ เอง ในประเทศไทย บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) หรื อ บมจ.ซีพี ออลล์ (ชื่อ
เดิม: บมจ.ซีพีเซเว่นอีเลฟเว่น) ในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ เป็ นผูบ้ ริ หารแฟรนไชส์เซเว่น-อีเลฟเว่น
ในประเทศไทย จากการลงนามในสัญญา ซื้อสิ ทธิประกอบกิจการ จากเจ้าของสิ ทธิ์ เมื่อวันที่ 7

พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ปัจจุบนั มีสานักงานใหญ่อยูท่ ี่ 283 ถ.สี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร ปัจจุบนั มีผบู ้ ริ หารระดับสู งคือ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์ เป็ นประธากรรมการ
บริ หาร นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล เป็ นรองประธานกรรมการบริ หาร นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวร
กุล เป็ นรองประธานกรรมการบริ หาร นายธานินทร์ บูรณมานิต เป็ นกรรมการบริ หาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาแรกในประเทศไทย คือสาขา
ถนนพัฒน์พงศ์ ตั้งอยูบ่ ริ เวณหัวมุมถนนพัฒน์พงศ์ เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2532
ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ซีพอี อลล์ขยายสาขาเซเว่น-อีเลฟเว่น ไปยังสถานีบริ การน้ ามัน ปตท.เกือบ
ทุกแห่ง เพื่อให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศไทย ทั้งในรู ปแบบทัว่ ไป ระดับสู ง และในสวน ปตท.
(PTT Park) ส่ งผลให้มีผใู ้ ช้บริ การมากกว่า 4 ล้านคนต่อวัน และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 บริ ษทั ฯ
เปลี่ยนไปใช้ชื่อปัจจุบนั ในปัจจุบนั เซเว่น-อีเลฟเว่นในประเทศไทย มีจานวนประมาณ 10,000
สาขา (ณ เดือนมกราคม 2561)[5] เฉพาะในกรุ งเทพมหานครมีมากกว่า 500 สาขา รองลงมาคือ
เชียงใหม่ มีมากกว่า 200 สาขา ซึ่งไทยมีสาขามากเป็ นอันดับ 2 รองจาก ญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังถือ
เป็ นร้านค้าปลีกที่มีเครื อข่ายมาก โดยมียอดขายเฉลี่ย 65,019 บาท ต่อวันต่อสาขา
(https://th.wikipedia.org/wiki/เซเว่น_อีเลฟเว่น)
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบนั ส่ งผลให้ลูกค้ามีความต้องการซื้อสิ นค้า
และบริ การในร้านสะดวกซื้อ โดยคานึงถึงปั ยจัยส่ วนประสมทางการตลาด และด้านภาพลักษณ์
ตราสิ นค้า ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ การมีแบรนด์ให้เลือกหลากหลายยีห่ อ้ และหลากหลายประเภท
เช่น อาหารปรุ งสุ กพร้อมรับประทาน, ขนมขบเขี้ยว, อาหารเสริ ม, น้ าดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับเรื อนร่ าง เป็ นต้น เนื่องจากสิ นค้าในแต่ละแบรนด์และแต่ละประเภทมีความแตกต่าง
กันทางคุณสมบัติทางด้านการใช้งาน, ด้านราคา สิ นค้าในร้านมักเป็ นราคาที่สามารถจับต้องได้,
ด้านราคา สิ นค้าในร้านมักเป็ นราคาที่สามารถจับต้องได้, ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยการ
วางขายที่ ร้าน 7-11 ที่มีจานวนสาขามากกว่าร้านสะดวกซื้ออื่นๆทุกประเภท รวมถึงอยูใ่ นทาเลที่
เหมาะสม, ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มักมีการจัดโปรโมชัน่ สิ นค้า เช่น ซื้อ 2 ชิ้น ในราคาที่ถูก
ลง เป็ นต้น, ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยวางขายที่ ร้าน 7-11 มีจานวนสาขาที่มีมากกว่าร้าน
สะดวกซื้ออื่นๆทุกประเภท รวมถึงอยูใ่ นทาเลที่เหมาะสม และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มักมี

การจัดโปรโมชัน่ สิ นค้า เช่น ซื้อ 2 ชิ้น ในราคาที่ถูกลง เป็ นต้น, ด้านบุคลากร เช่น ความเป็ นมิตร
แก่ผซู ้ ้ือ เป็ นต้น, ด้านกระบวนการ เช่น มีรูปแบบการชาระเงินที่หลากหลาย เป็ นต้น, ด้านการ
สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ เช่น ร้านค้ามีสภาพใหม่อยูเ่ สมอ เป็ นต้น และในส่ วน
ของด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ลูกค้าส่ วนใหญ่มกั นึกถึงร้าน 7-11 ว่าเป็ นร้านค้าที่ให้บริ การเปิ ด
เครื่ องปรับอากาศแก่คนที่เข้ามาเลือกซื้อสิ นค้าและบริ การ รวมถึงการเป็ นร้านค้าที่ลูกค้าให้ความ
เชื่อถือมากที่สุด ในเรื่ องของการคัดสรรคุณภาพก่อนนาสิ นค้ามาวางจาหน่าย เป็ นต้น
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผวู ้ จิ ยั เกิดคาถามนาวิจยั ว่าส่ วนประสมทาง
การตลาดและภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าของลูกค้าหรื อไม่ ผูว้ จิ ยั
จึงสนใจที่จะทาการศึกษาผลกระทบของทั้งสองตัวแปร คือ ส่ วนประสมทางการตลาดและ
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าของลูกค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อนาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางสาหรับผูบ้ ริ หารในการปรับปรุ งส่ วน
ประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ตราสิ นค้ากับการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของลูกค้าให้ดียงิ่ ขึ้น
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ 2 ฝ่ าย คือผูข้ ายและผูซ้ ้ือและทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการ
ซื้อสิ นค้าและบริ การต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1 .เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของลูกค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นในด้านระดับส่ วนประสมทางการตลาดในร้านสะดวกซื้อ 7-11
ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นในด้านระดับภาพลักษณ์ตราสิ นค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของ
ลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาระดับการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขต
กรุ งเทพมหานคร
5. เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ของลูกค้าร้าน
สะดวกซื้อ 7-11 ในเขตกรุ งเทพมหานคร

6. เพื่อศึกษาผลกระทบของส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
ในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร
7. เพื่อศึกษาผลกระทบของภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้าน
สะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร

สมมุติฐานของการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างกันตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านสะดวก
ซื้อ 7-11 ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ต่างกัน
2. ส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การ
ส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร กระบวนการ และการสร้างและนาเสนอลักษะทาง
กายภาพมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3. ภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้า
ในเขตกรุ งเทพมหานคร

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าในร้านสะดวกซื้อ
7-11 ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ระยะเวลาที่ศึกษาช่วงเดือนมีนาคม 2562 - เดือน
มิถุนายน 2562

กรอบแนวคิดการวิจัย

“ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสินใจซื้อสิ นค้ าร้ านสะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร”

ลักษณะประชากรศาสตร์
-เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับ
การศึกษา, อาชีพ, รายได้

ด้ านส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ได้ แก่
1.Product 2.Price 3.Place 4.Promotion
5.People 6.Process 7.Physical Evidence
and Presentation

การตัดสินใจซือ้ สินค้ าร้ าน
สะดวกซือ้ 7-11 ในเขต
กรุงเทพมหานคร

ด้ านภาพลักษณ์ ตราสินค้ า

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เนื่องจากการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ น
แบบสอบถามที่เกียวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปัจจัยภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร แบ่งออกเป็ น 4
ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม

ส่ วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นของภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที่ 4 ความคิดในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขต
กรุ งเทพมหานคร

สรุปอภิปรายและข้ อเสนอแนะ
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ลูกค้าร้านสะดวกซื้อ
7-11 ในเขตกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 18-25 ปี สถานภาพสมรสโสด ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ น
ใจซื้อสิ นค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุก
ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร
กระบวนการ และการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ลูกค้าให้ความคิดเห็นในเรื่ องการแสดงรู ปสิ นค้าชัดเจนมากที่สุด ด้านราคาลูกค้าให้
ความคิดเห็นในเรื่ องการชาระเงินมีความปลอดภัยมากที่สุด ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายลูกค้าให้
ความคิดเห็นในเรื่ องสามารถซื้อได้ตลอด 24 ชัว่ โมงมากที่สุด ด้านการส่ งเสริ มการตลาดลูกค้า
ให้ความคิดเห็นในเรื่ องมีการทากิจกรรมส่ งเสริ มการขายที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด ด้าน
บุคลากรลูกค้าให้ความคิดเห็นในเรื่ องพนักงานมีความสุ ภาพในการให้บริ การมากที่สุด ด้าน
กระบวนการลูกค้าให้ความคิดเห็นในเรื่ องสามารถซื้อสิ นค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ง่ายดายมาก
ที่สุด ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพลูกค้าให้ความคิดเห็นในเรื่ องมีการจัด
หมวดหมู่สินค้าที่ง่ายต่อการเลือกซื้อมากที่สุด

3. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าลูกค้าให้ระดับความคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ลูกค้าให้ความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์ตรา
สิ นค้าในเรื่ องความพอใจแค่ไหนที่ร้าน 7-11 มาเปิ ดสาขาใกล้บา้ นคุณทาให้ได้รับความสะดวก
ในการใช้บริ การมากที่สุด
4. เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของ
ลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานครกับลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่ต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ในเขต
กรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
5. การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้าน
สะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ พบว่า ตัว
แปรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 5 ตัวแปร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่ งเสริ มการตลาด
บุคลากร และการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ส่ วนตัวแปรที่ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อสิ นค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร มี 2 ตัวแปร ได้แก่ ช่องทางการ
จัดจาหน่าย และกระบวนการ
6. การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านสะ
ดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ พบว่า
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของลูกค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ในเขตกรุ งเทพ

มหานคร พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 18-25 ปี สถานภาพสมรสโสด ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ซึ่งสอดคล้อง
กับวิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2558) ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านสังคม
ออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 23-30 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และประกอบ
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือนที่ 20,001-30,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกันทุกเรื่ อง
ยกเว้นเรื่ องอายุ เนื่องจาก ตัวแปรเพศ เหมือนกับงานวิจยั ท่านอื่น เนื่องจาก สัดส่ วนของเพศหญิง
ในประเทศมีจานวนมากกว่าเพศชาย อยูท่ ี่ เพศหญิง 100 คนต่อเพศชาย 96.2 คน, อายุไม่เหมือน
งานวิจยั ที่ยกมา เนื่องจากงานของผูว้ จิ ยั ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทรวมถึงผูท้ ี่สาเร็จการศึกษาใหม่
และเพิง่ จะเริ่ มทางาน และคนในกลุ่มนี้มกั มีช่วงอายุดงั กล่าว คือ 18-25 ปี , สถานภาพสมรสโสด
เหมือนกับงานวิจยั ท่านอื่น เนื่องจากกลุ่มอายุ 18-25 ปี ส่ วนใหญ่เป็ นวัยที่กาลังศึกษาหรื อเพิ่งจบ
ใหม่, ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี เหมือนกับงานวิจยั ท่านอื่น เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวส่ วน
ใหญ่เป็ นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาโทและคนวัยทางานที่เพิ่งเริ่ มงานได้เพียง 1-3
ปี , อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนเหมือนกับงานวิจยั ท่านอื่น เนื่องจากการจ้างงานโดยส่ วนใหญ่
ในไทยเป็ นของบริ ษทั เอกชน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาทเหมือนกับงานวิจยั
ท่านอื่นเนื่องจากรายได้ระดับปริ ญญาตรี สาหรับผูท้ ี่มีประสบการณ์ไม่กี่ปีโดยส่ วนมากรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนสู งสุ ดอยูท่ ี่ไม่เกิน 20,000 บาท
2. จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ น
ใจซื้อสิ นค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่มี
ความคิดเห็นในด้านส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้านได้แก่ ผลิตภัณฑ์,
ราคา, ช่องทางการจัดจาหน่าย, การส่ งเสริ มการตลาด, บุคลากร, กระบวนการ และการสร้างและ
การนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ซึ่งสอดคล้องกับพิริณฎา หลวงเทพ และประสพชัย พสุ นนท์
(2557) ศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยเทคโนโลยี และปัจจัย

ทัศนคติในการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าและบริ การผ่านธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดทุกด้านมีระดับความสาคัญโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดซึ่งอยูใ่ นระดับปานกลางซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานของผูว้ จิ ยั เนื่องจากงานวิจยั ที่
ผูว้ จิ ยั ศึกษาเป็ นร้านสะดวกซื้อซึ่งต่างจากงานวิจยั ที่ยกมา ทาให้มีระดับความคิดเห็นในเรื่ องส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ต่างกัน
3. จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ น
ใจซื้อสิ นค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่มี
ความคิดเห็นในภาพลักษณ์ตราสิ นค้าโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
อยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ความพอใจแค่ไหนที่ร้าน 7-11 มาเปิ ดสาขาใกล้บา้ นคุณทาให้ได้รับ
ความสะดวกในการใช้บริ การ และอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ คุณมีความพอใจกับผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายใน 7-11 มากแค่ไหน, คุณพอใจกับความสะอาดในร้าน 7-11 มากแค่ไหน, คุณพอใจ
กับความเร็วในการบริ การเวฟอาหารของร้าน 7-11 มากแค่ไหน, คุณพอใจ Promotion ในร้าน 711 มากแค่ไหน และคุณมีความพึงพอใจกับภาพรวมร้าน 7-11 มากแค่ไหน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของณัฐภัสสร ชาลีกลุ และชุติมาวดี ทองจีน (2561) ศึกษาการสื่ อสารทางการตลาด
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า และแรงจูงใจในการเลือกซื้อมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ครี ม
บารุ งผิว ศึกษาพบว่า ด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ครี มบารุ งผิว กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก
ที่สุดกับสัญลักษณ์ตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ครี มบารุ งผิวต้องมีความชัดเจนและไม่สับสนและ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้มี เครื่ องหมายรับรองคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากกับชื่อตราสิ นค้าสามารถ
บอกถึงระดับคุณภาพ ได้, ประเทศแหล่งกาเนิดของผลิตภัณฑ์ครี มบารุ งผิว, ประเทศผูผ้ ลิต, ชื่อ
ตราสิ นค้าต้องสามารถจดจา ได้ง่าย, เครื่ องหมายตราสิ นค้า, ความน่าเชื่อถือในบริ ษทั ผูผ้ ลิต/จัด
จาหน่าย, เครื่ องหมายรับรอง คุณภาพสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพได้ และกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
ปานกลางกับชื่อตราสิ นค้าของ ผลิตภัณฑ์ครี มบารุ งผิวต้องเป็ นภาษาต่างประเทศ และ ครี มบารุ ง
ผิวที่ผลิตในประเทศที่มีชื่อเสี ยงจะมี คุณภาพสิ นค้าเหมือนกันกับสิ นค้าที่ผลิตจากประเทศอื่นๆ
เหตุที่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ท่านอื่น เนื่องจากงานวิจยั ของผูอ้ ื่นมีเพียงผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
เพียงอย่างเดียวซึ่งต่างจากงานวิจยั ของผูว้ จิ ยั ที่วจิ ยั ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่

หลากหลายกว่าทาให้ขอ้ คาถามในแบบสอบถามแตกต่างกันส่ งผลให้ระดับความคิดเห็นแตกต่าง
กัน
4. ผลการศึกษาการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพ
มหานครเปรี ยบเทียบกับปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน พบว่า ทุกด้านมีการตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องของนางสาวปิ ยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ไม่แตกต่าง
5. ผลการศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้าน
สะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่ งเสริ ม
การตลาด บุคลากร และการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร สอดคล้องกับนางสาวปิ ยมาภรณ์
ช่วยชูหนู (2559) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ พบว่า
ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านบุคลากรและคุณภาพของสิ นค้า ด้านราคา ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ด้านภาพลักษณ์ของสิ นค้าและร้านค้า และด้านข้อมูลร้านค้า ข้อมูลสิ นค้า
และกระบวนการให้บริ การ ทุกปั จจัยส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านทางสังคมออนไลน์
โดยงานของผูว้ จิ ยั มีเพียงปัจจัย 2 ด้าน ได้แก่ ช่องทางการจดจาหน่าย และกระบวนการที่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจยั ดังกล่าว เนื่องจากปั จจัยทั้ง 2 ด้าน เมื่อนามาวิเคราะห์แล้วไม่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร
6. ผลการศึกษา พบว่า ภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านสะดวก
ซื้อ 7-11 ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร สอดคล้องกับณัฐภัสสร ชาลีกุล และชุติมาวดี ทอง
จีน (2561) ศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าและแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ครี มบารุ งผิวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรให้ความยุติธรรมกับบุคลากรในการเลื่อนขั้น เงินเดือนหรื อเลื่อนตาแหน่งงาน
โดยพิจารณาตามความสามารถและความเหมาะสม เพราะจะช่วยให้บุคลากรรู ้สึกว่าตนเองไม่ถูก
ทอดทิ้ง และไม่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบโดยระบบอุปถัมภ์ และทาให้มีกาลังใจในการทางาน
2. ควรพิจารณาจัดสรรสวัสดิการให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและพิจารณาถึง
ความเพียงพอในการดารงชีวติ ของบุคลากร เช่น มีการให้รางวัล เมื่อมีผลงาน สร้างชื่อเสี ยง
ให้กบั องค์การ และความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยงและค่าทางาน
ล่วงเวลา
3. ควรสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาอบรมเพิม่ พูนความรู ้ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน มีการศึกษาถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว และบริ การแต่ละประเภท เพื่อตอบข้อ
สงสัยของลูกค้า
4. ควรมีการประชุมวางแผนถึงปัญหาหรื อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และควรเปิ ดโอกาสให้
บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น เพื่อนาไปสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
5. ควรเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ของงาน เช่น ควรให้พนักงานที่มีความ
รวดเร็วในการบริ การด้านการสแกนบาร์โค้ด และด้านวางสิ นค้าในถุงพลาสติก ทาหน้าที่
ด้านหน้าเคาน์เตอร์
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