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บทคดัย่อ 

 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน 

สะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ลูกคา้ร้าน

สะดวกซ้ือ 7-11 ในเขตกรุงเทพมหานคร  จ  านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน, Independent Sample t-test, One-way ANOVA และการวเิคราะห์การถดถอยพหุ 
(Multiple regression analysis)  

ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ ลูกคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ในเขต 

กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ18-25 ปี สถานภาพสมรสโสด มีการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท  

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศษสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้น

การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 

ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหลือ ไดแ้ก่ ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 
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7-11 ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ค าส าคญั : ส่วนประสมทางการตลาด, ภาพลกัษณ์ตราสินค้า, การตัดสินใจซ้ือ 

 

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. 



 

ค าส าคญั : Marketing Mix, Brand image, Purchasing decision 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

  ปัจจุบนัมนุษยไ์ดว้วิฒันาการและพฒันาส่ิงต่างๆ เพื่อความสะดวกสบายและเพิ่ม

ขีดความสามารถของตนเองในทุกๆดา้น ดว้ยเหตุผลท่ีเราตอ้งการด ารงอยูต่่อหรือเอาชีวติรอด

จากอนัตรายต่างๆ ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ดว้ยอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ และไดรั้บสารอาหารท่ี

ครบถว้นในปริมาณท่ีพอเหมาะ รวมถึงขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน จะ

ท าใหม้นุษยน์ั้นสามารถท่ีจะเจริญเติบโตอยา่งสมบูรณ์แขง็แรง และมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ส่งผล

ใหมี้ร่างกายท่ีแขง็แรง และ “สูงกวา่” คนในยคุก่อนๆ และดูดีทั้งภายในและภายนอก และใน

สมยัก่อนนั้น ยงัไม่มีอาหารเสริมหรืออาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ จึงมกัจะท าใหม้นุษยน์ั้น ไดรั้บ

สารอาหารท่ีไม่พอต่อการเจริญเติบโต อีกทั้งยงัไม่มีผลิตภณัฑท่ี์ใชดู้แลเรือนร่างท่ีมีการ

คน้ควา้วจิยัและพฒันาเช่นในยคุปัจจุบนั (https://www.winnews.tv/news/15810) 

จากความตอ้งการความสะดวกสบายท่ีเพิ่มมากข้ึนของมนุษย ์ท าใหมี้ร้านคา้ 

ภายใตช่ื้อ เซเวน่-อีเลฟเว่นเกิดข้ึนซ่ึงเป็นแฟรนไชส์ของร้านสะดวกซ้ือ จ าหน่ายสินคา้เคร่ืองใช้

ทัว่ไปในชีวติประจ าวนั มีสาขาอยูท่ ัว่โลก ถือก าเนิดข้ึน เม่ือปี พ.ศ. 2470 โดย บริษทั เซาทแ์ลนด ์

ไอซ์ จ  ากดั (เซาทแ์ลนด ์คอร์ปอเรชัน่) เร่ิมตน้กิจการผลิต และจดัจ าหน่ายน ้าแขง็ ท่ีเมืองดลัลสั 

รัฐเทก็ซสั สหรัฐ ในปีเดียวกนั ทางบริษทัฯ ไดน้ าสินคา้อุปโภคบริโภคต่างๆ มาจ าหน่าย เพื่อ

อ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ จึงเปล่ียนช่ือเป็น Tote'm Store ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 ไดเ้ปล่ียนช่ือ

อีกคร้ัง เป็น เซเวน่-อีเลฟเวน่ (7-11) เพื่อรองรับการขยายกิจการน้ี ซ่ึงในระยะแรก เปิดใหบ้ริการ 

ตั้งแต่เวลา 07.00-23.00 น. หรือ 07:00 AM.-11:00 PM. ของทุกวนั อนัเป็นท่ีมาของช่ือ เซเวน่ 

อีเลฟเวน่ นัน่เอง ในประเทศไทย บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) หรือ บมจ.ซีพี ออลล ์(ช่ือ

เดิม: บมจ.ซีพีเซเวน่อีเลฟเวน่) ในเครือเจริญโภคภณัฑ ์เป็นผูบ้ริหารแฟรนไชส์เซเวน่-อีเลฟเวน่

ในประเทศไทย จากการลงนามในสัญญา ซ้ือสิทธิประกอบกิจการ จากเจา้ของสิทธ์ิ เม่ือวนัท่ี 7 
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พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ปัจจุบนัมีส านกังานใหญ่อยูท่ี่ 283 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร ปัจจุบนัมีผูบ้ริหารระดบัสูงคือ นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ เป็นประธากรรมการ

บริหาร นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ เป็นรองประธานกรรมการบริหาร นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสัทธาวร

กลุ เป็นรองประธานกรรมการบริหาร นายธานินทร์ บูรณมานิต เป็นกรรมการบริหาร กรรมการ

ผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เซเวน่อีเลฟเวน่ สาขาแรกในประเทศไทย คือสาขา

ถนนพฒันพ์งศ ์ตั้งอยูบ่ริเวณหวัมุมถนนพฒันพ์งศ ์เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2532 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ซีพอีอลลข์ยายสาขาเซเวน่-อีเลฟเวน่ ไปยงัสถานีบริการน ้ามนั ปตท.เกือบ

ทุกแห่ง เพื่อใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศไทย ทั้งในรูปแบบทัว่ไป ระดบัสูง และในสวน ปตท. 

(PTT Park) ส่งผลใหมี้ผูใ้ชบ้ริการมากกวา่ 4 ลา้นคนต่อวนั และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 บริษทัฯ 

เปล่ียนไปใชช่ื้อปัจจุบนั ในปัจจุบนั เซเวน่-อีเลฟเว่นในประเทศไทย มีจ  านวนประมาณ 10,000 

สาขา (ณ เดือนมกราคม 2561)[5] เฉพาะในกรุงเทพมหานครมีมากกวา่ 500 สาขา รองลงมาคือ

เชียงใหม่ มีมากกวา่ 200 สาขา ซ่ึงไทยมีสาขามากเป็นอนัดบั 2 รองจาก ญ่ีปุ่น นอกจากน้ี ยงัถือ

เป็นร้านคา้ปลีกท่ีมีเครือข่ายมาก โดยมียอดขายเฉล่ีย 65,019 บาท ต่อวนัต่อสาขา 

(https://th.wikipedia.org/wiki/เซเวน่_อีเลฟเวน่) 

ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงในยคุปัจจุบนั ส่งผลใหลู้กคา้มีความตอ้งการซ้ือสินคา้ 

และบริการในร้านสะดวกซ้ือ โดยค านึงถึงปัยจยัส่วนประสมทางการตลาด และดา้นภาพลกัษณ์

ตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์การมีแบรนดใ์หเ้ลือกหลากหลายยีห่อ้และหลากหลายประเภท 

เช่น อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน, ขนมขบเข้ียว, อาหารเสริม, น ้าด่ืม และผลิตภณัฑท่ี์

เก่ียวขอ้งกบัเรือนร่าง เป็นตน้ เน่ืองจากสินคา้ในแต่ละแบรนดแ์ละแต่ละประเภทมีความแตกต่าง

กนัทางคุณสมบติัทางดา้นการใชง้าน, ดา้นราคา สินคา้ในร้านมกัเป็นราคาท่ีสามารถจบัตอ้งได,้ 

ดา้นราคา สินคา้ในร้านมกัเป็นราคาท่ีสามารถจบัตอ้งได,้ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยการ

วางขายท่ี ร้าน 7-11 ท่ีมีจ  านวนสาขามากกวา่ร้านสะดวกซ้ืออ่ืนๆทุกประเภท รวมถึงอยูใ่นท าเลท่ี

เหมาะสม, ดา้นการส่งเสริมการตลาด มกัมีการจดัโปรโมชัน่สินคา้ เช่น ซ้ือ 2 ช้ิน ในราคาท่ีถูก

ลง เป็นตน้, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยวางขายท่ี ร้าน 7-11 มีจ  านวนสาขาท่ีมีมากกวา่ร้าน

สะดวกซ้ืออ่ืนๆทุกประเภท รวมถึงอยูใ่นท าเลท่ีเหมาะสม และดา้นการส่งเสริมการตลาด มกัมี

https://th.wikipedia.org/wiki/เซเว่น_อีเลฟเว่น


การจดัโปรโมชัน่สินคา้ เช่น ซ้ือ 2 ช้ิน ในราคาท่ีถูกลง เป็นตน้, ดา้นบุคลากร เช่น ความเป็นมิตร

แก่ผูซ้ื้อ เป็นตน้, ดา้นกระบวนการ เช่น มีรูปแบบการช าระเงินท่ีหลากหลาย เป็นตน้, ดา้นการ

สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ เช่น ร้านคา้มีสภาพใหม่อยูเ่สมอ เป็นตน้ และในส่วน

ของดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ลูกคา้ส่วนใหญ่มกันึกถึงร้าน 7-11 วา่เป็นร้านคา้ท่ีใหบ้ริการเปิด

เคร่ืองปรับอากาศแก่คนท่ีเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้และบริการ รวมถึงการเป็นร้านคา้ท่ีลูกคา้ใหค้วาม
เช่ือถือมากท่ีสุด ในเร่ืองของการคดัสรรคุณภาพก่อนน าสินคา้มาวางจ าหน่าย เป็นตน้ 

  จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยัเกิดค าถามน าวจิยัวา่ส่วนประสมทาง

การตลาดและภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้หรือไม่ ผูว้จิยั

จึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาผลกระทบของทั้งสองตวัแปร คือ ส่วนประสมทางการตลาดและ

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ใน

เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารในการปรับปรุงส่วน

ประสมทางการตลาดและภาพลกัษณ์ตราสินคา้กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน 

อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ 2 ฝ่าย คือผูข้ายและผูซ้ื้อและท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจในการ
ซ้ือสินคา้และบริการต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1 .เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของลูกคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นในดา้นระดบัส่วนประสมทางการตลาดในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 
ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นในดา้นระดบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของ
ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขต 
กรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือสินคา้ จ  าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ของลูกคา้ร้าน 
สะดวกซ้ือ 7-11 ในเขตกรุงเทพมหานคร 



6. เพื่อศึกษาผลกระทบของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

7. เพื่อศึกษาผลกระทบของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้าน 
สะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

สมมุติฐานของการวจิัย 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างกนัตามเพศ  อาย ุสถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านสะดวก

ซ้ือ 7-11 ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และการสร้างและน าเสนอลกัษะทาง

กายภาพมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือ 

7-11 ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ระยะเวลาท่ีศึกษาช่วงเดือนมีนาคม 2562 - เดือน

มิถุนายน 2562 

 

 



กรอบแนวคดิการวจิัย 

 

“ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร” 

 

 

                                                              

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

เน่ืองจากการวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงพรรณนา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็น

แบบสอบถามท่ีเกียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 4 
ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

-เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, ระดบั

การศกึษา, อาชีพ, รายได้ 

 

ด้านส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ได้แก่  

1.Product  2.Price 3.Place 4.Promotion 

5.People 6.Process 7.Physical Evidence 

and Presentation 

ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า 

การตัดสินใจซือ้สินค้าร้าน
สะดวกซือ้ 7-11 ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 



ส่วนท่ี 2 ระดบัความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

สินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ส่วนท่ี 3 ระดบัความคิดเห็นของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ส่วนท่ี 4 ความคิดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ลูกคา้ร้านสะดวกซ้ือ  

7-11 ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ18-25 ปี สถานภาพสมรสโสด ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 

2. การวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสิน 

ใจซ้ือสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุก

ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร 

กระบวนการ และการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ดา้น

ผลิตภณัฑลู์กคา้ใหค้วามคิดเห็นในเร่ืองการแสดงรูปสินคา้ชดัเจนมากท่ีสุด ดา้นราคาลูกคา้ให้

ความคิดเห็นในเร่ืองการช าระเงินมีความปลอดภยัมากท่ีสุด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายลูกคา้ให้

ความคิดเห็นในเร่ืองสามารถซ้ือไดต้ลอด 24 ชัว่โมงมากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาดลูกคา้

ใหค้วามคิดเห็นในเร่ืองมีการท ากิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด ดา้น

บุคลากรลูกคา้ใหค้วามคิดเห็นในเร่ืองพนกังานมีความสุภาพในการใหบ้ริการมากท่ีสุด ดา้น

กระบวนการลูกคา้ใหค้วามคิดเห็นในเร่ืองสามารถซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ง่ายดายมาก

ท่ีสุด ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพลูกคา้ใหค้วามคิดเห็นในเร่ืองมีการจดั

หมวดหมู่สินคา้ท่ีง่ายต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด 



3. การวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

สินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ลูกคา้ใหร้ะดบัความคิดเห็น

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ลูกคา้ใหค้วามคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ในเร่ืองความพอใจแค่ไหนท่ีร้าน 7-11 มาเปิดสาขาใกลบ้า้นคุณท าใหไ้ดรั้บความสะดวก
ในการใชบ้ริการมากท่ีสุด 

4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของ 

ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้ต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

5. การวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน 

สะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยพหุ พบวา่ ตวั

แปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มี 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา การส่งเสริมการตลาด 

บุคลากร และการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร มี 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และกระบวนการ 

6. การวเิคราะห์ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านสะ 

ดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยพหุ พบวา่ 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  

อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของลูกคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ในเขตกรุงเทพ 



มหานคร พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ18-25 ปี สถานภาพสมรสโสด ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัวภิาวรรณ มโนปราโมทย ์(2558) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคม

ออนไลน ์(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหวา่ง 23-30 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และประกอบ

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือนท่ี 20,001-30,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกนัทุกเร่ือง

ยกเวน้เร่ืองอาย ุเน่ืองจาก ตวัแปรเพศ เหมือนกบังานวจิยัท่านอ่ืน เน่ืองจาก สัดส่วนของเพศหญิง

ในประเทศมีจ านวนมากกวา่เพศชาย อยูท่ี่ เพศหญิง 100 คนต่อเพศชาย 96.2 คน, อายไุม่เหมือน

งานวจิยัท่ียกมา เน่ืองจากงานของผูว้จิยัใหผู้ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา 

มหาวทิยาลยัท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทรวมถึงผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาใหม่

และเพิ่งจะเร่ิมท างาน และคนในกลุ่มน้ีมกัมีช่วงอายดุงักล่าว คือ 18-25 ปี, สถานภาพสมรสโสด

เหมือนกบังานวจิยัท่านอ่ืน เน่ืองจากกลุ่มอาย ุ18-25 ปี ส่วนใหญ่เป็นวยัท่ีก าลงัศึกษาหรือเพิ่งจบ

ใหม่, ระดบัการศึกษาปริญญาตรีเหมือนกบังานวจิยัท่านอ่ืน เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวส่วน

ใหญ่เป็นนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาโทและคนวยัท างานท่ีเพิ่งเร่ิมงานไดเ้พียง 1-3 

ปี, อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนเหมือนกบังานวจิยัท่านอ่ืน เน่ืองจากการจา้งงานโดยส่วนใหญ่

ในไทยเป็นของบริษทัเอกชน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาทเหมือนกบังานวจิยั

ท่านอ่ืนเน่ืองจากรายไดร้ะดบัปริญญาตรีส าหรับผูท่ี้มีประสบการณ์ไม่ก่ีปีโดยส่วนมากรายได้
เฉล่ียต่อเดือนสูงสุดอยูท่ี่ไม่เกิน 20,000 บาท 

2. จากการศึกษาระดบัความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสิน 

ใจซ้ือสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นในดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ,์ 

ราคา, ช่องทางการจดัจ าหน่าย, การส่งเสริมการตลาด, บุคลากร, กระบวนการ และการสร้างและ

การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพิริณฎา หลวงเทพ และประสพชยั พสุนนท ์

(2557) ศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัเทคโนโลย ีและปัจจยั 



ทศันคติในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการผา่นธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ พบวา่ ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นมีระดบัความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานของผูว้จิยั เน่ืองจากงานวจิยัท่ี

ผูว้จิยัศึกษาเป็นร้านสะดวกซ้ือซ่ึงต่างจากงานวจิยัท่ียกมา ท าใหมี้ระดบัความคิดเห็นในเร่ืองส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีต่างกนั 

3. จากการศึกษาระดบัความคิดเห็นของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสิน 

ใจซ้ือสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นในภาพลกัษณ์ตราสินคา้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ความพอใจแค่ไหนท่ีร้าน 7-11 มาเปิดสาขาใกลบ้า้นคุณท าใหไ้ดรั้บ

ความสะดวกในการใชบ้ริการ และอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ คุณมีความพอใจกบัผลิตภณัฑท่ี์

หลากหลายใน 7-11 มากแค่ไหน, คุณพอใจกบัความสะอาดในร้าน 7-11 มากแค่ไหน, คุณพอใจ

กบัความเร็วในการบริการเวฟอาหารของร้าน 7-11 มากแค่ไหน, คุณพอใจ Promotion ในร้าน 7-

11 มากแค่ไหน และคุณมีความพึงพอใจกบัภาพรวมร้าน 7-11 มากแค่ไหน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยั ของณฐัภสัสร ชาลีกลุ และชุติมาวดี ทองจีน (2561) ศึกษาการส่ือสารทางการตลาด 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และแรงจูงใจในการเลือกซ้ือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์รีม

บ ารุงผวิ ศึกษาพบวา่ ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ผลิตภณัฑค์รีมบ ารุงผวิ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมาก

ท่ีสุดกบัสัญลกัษณ์ตราสินคา้ของผลิตภณัฑค์รีมบ ารุงผวิตอ้งมีความชดัเจนและไม่สับสนและ 

ผลิตภณัฑท่ี์ใชมี้ เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากกบัช่ือตราสินคา้สามารถ

บอกถึงระดบัคุณภาพ ได,้ ประเทศแหล่งก าเนิดของผลิตภณัฑค์รีมบ ารุงผวิ, ประเทศผูผ้ลิต, ช่ือ

ตราสินคา้ตอ้งสามารถจดจ า ไดง่้าย, เคร่ืองหมายตราสินคา้, ความน่าเช่ือถือในบริษทัผูผ้ลิต/จดั

จ าหน่าย, เคร่ืองหมายรับรอง คุณภาพสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพได ้และกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย

ปานกลางกบัช่ือตราสินคา้ของ ผลิตภณัฑค์รีมบ ารุงผวิตอ้งเป็นภาษาต่างประเทศ และ ครีมบ ารุง

ผวิท่ีผลิตในประเทศท่ีมีช่ือเสียงจะมี คุณภาพสินคา้เหมือนกนักบัสินคา้ท่ีผลิตจากประเทศอ่ืนๆ 

เหตุท่ีไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัท่านอ่ืน เน่ืองจากงานวจิยัของผูอ่ื้นมีเพียงผลิตภณัฑเ์วชส าอาง

เพียงอยา่งเดียวซ่ึงต่างจากงานวจิยัของผูว้จิยัท่ีวจิยัร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ซ่ึงมีผลิตภณัฑท่ี์



หลากหลายกวา่ท าใหข้อ้ค  าถามในแบบสอบถามแตกต่างกนัส่งผลใหร้ะดบัความคิดเห็นแตกต่าง

กนั          

4. ผลการศึกษาการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพ 

มหานครเปรียบเทียบกบัปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั พบวา่ ทุกดา้นมีการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ี

เก่ียวขอ้งของนางสาวปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผา่นทางสังคมออนไลน ์พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางสังคมออนไลนไ์ม่แตกต่าง 

5. ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน 

สะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา การส่งเสริม

การตลาด บุคลากร และการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบันางสาวปิยมาภรณ์ 

ช่วยชูหนู (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางสังคมออนไลน ์พบวา่ 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรและคุณภาพของสินคา้ ดา้นราคา ดา้น

การส่งเสริมการตลาด ดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้และร้านคา้ และดา้นขอ้มูลร้านคา้ ขอ้มูลสินคา้ 

และกระบวนการใหบ้ริการ ทุกปัจจยัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางสังคมออนไลน ์

โดยงานของผูว้จิยัมีเพียงปัจจยั 2 ดา้น ไดแ้ก่ ช่องทางการจดจ าหน่าย และกระบวนการท่ีไม่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัดงักล่าว เน่ืองจากปัจจยัทั้ง 2 ดา้น เม่ือน ามาวเิคราะห์แลว้ไม่มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร  

6. ผลการศึกษา พบวา่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านสะดวก 

ซ้ือ 7-11 ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบัณฐัภสัสร ชาลีกุล และชุติมาวดี ทอง

จีน (2561) ศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้และแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบ ารุงผวิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 



ข้อเสนอแนะ 

1. ควรใหค้วามยติุธรรมกบับุคลากรในการเล่ือนขั้น เงินเดือนหรือเล่ือนต าแหน่งงาน 

โดยพิจารณาตามความสามารถและความเหมาะสม เพราะจะช่วยใหบุ้คลากรรู้สึกวา่ตนเองไม่ถูก
ทอดท้ิง และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยระบบอุปถมัภ ์และท าใหมี้ก าลงัใจในการท างาน 

 2. ควรพิจารณาจดัสรรสวสัดิการใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและพิจารณาถึง

ความเพียงพอในการด ารงชีวติของบุคลากร เช่น มีการใหร้างวลั เม่ือมีผลงาน สร้างช่ือเสียง

ใหก้บัองคก์าร และความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เบ้ียเล้ียงและค่าท างาน

ล่วงเวลา  

 3. ควรสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บการศึกษาอบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบติังาน มีการศึกษาถึงขอ้มูลของผลิตภณัฑแ์ต่ละตวั และบริการแต่ละประเภท เพื่อตอบขอ้
สงสัยของลูกคา้ 

 4. ควรมีการประชุมวางแผนถึงปัญหาหรือขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน และควรเปิดโอกาสให้
บุคลากรไดแ้สดงความคิดเห็น เพื่อน าไปสร้างแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 5. ควรเลือกบุคคลใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีของงาน เช่น ควรใหพ้นกังานท่ีมีความ

รวดเร็วในการบริการดา้นการสแกนบาร์โคด้ และดา้นวางสินคา้ในถุงพลาสติก ท าหนา้ท่ี

ดา้นหนา้เคานเ์ตอร์ 
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