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บทคัดยอ  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ท่ีสงผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือ

เซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี 2) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ราคา ชองทางการจัดจำหนาย การสงเสริมการตลาดและการใหบริการของพนักงานท่ีมีความสัมพันธตอความ

พึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนของลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี 

เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ ลูกคาท่ีซ้ือสินคาใน

รานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี มีขนาดกลุมตัวอยาง จำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามท่ี

ผานการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยคา

สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) รวมเทากับ 0.985 เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ

สมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความ
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แตกตางจะนำไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 

ผลการศึกษา พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ  26 – 35 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท เม่ือพิจารณาปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

เปนรายดาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด และผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา ลูกคาท่ีซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี ท่ีมีสถานภาพ และ

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ท่ีตางกัน สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือ

เซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี ตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานการใหบริการของ

พนักงาน มีความสัมพันธตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน 

ในจังหวัดปทุมธานีท่ีระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) To study personal factors such as sex, age, 

marital status, educational level, and the average monthly income that affect the 

satisfaction of customers with the products and services of the 7-Eleven convenience store 

in Pathum Thani 2) To study the factors of marketing mix such as products, prices, 

distribution channels, marketing promotion, and service provision of employees to customer 

satisfaction with the products and services of the 7-Eleven convenience store in Pathum 

Thani. It is a Non-Experimental Design. There was a sample group of 400 customers who 

shopped at 7-Eleven convenience stores in Pathum Thani using a questionnaire that passed 

the Content Validity and Reliability Test by Cronbach's Alpha coefficient equal to 0.985 as a 

tool for data collection. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, 

mean, and standard deviation. The hypothesis was tested using t-test statistics, One-way 

ANOVA statistics. If differences were found, it would lead to pairwise comparisons by using 

LSD and Multiple Regression Analysis. 

The results of the study found that most of the respondents were female, aged 26-

35 years, single, bachelor's degree level, and had an average monthly income of 10,000 - 

20,000 baht. When considering the factors of marketing mix by part, it was found that the 

products marketing mix factors had the highest mean. The hypothesis testing results also 

found that demography factors of customers who shop at 7-Eleven convenience stores In 

Pathum Thani with different marital statuses, and average monthly income, affecting their 

satisfaction of consuming products and services differently at the statistical significance of 
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0.05 levels. In addition, the product marketing mix factors, distribution channel, marketing 

promotion, and staff services also affect customers' satisfaction with the products and 

services of 7-Eleven convenience stores in Pathum Thani at a statistically significant of 0.01 

levels.  

บทนำ 

          เซเวนอีเลฟเวน (7-Eleven) เปนแฟรนไชสของรานสะดวกซ้ือ จำหนายสินคาเครื่องใชท่ัวไปใน

ชีวิตประจำวัน เปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ไมมีวันหยุดท่ีมีสาขาท่ัวโลกมากท่ีสุด ชื่อและระบบแฟรนไชสนี้ 

เปนลิขสิทธิ์ของบริษัท เซาธแลนด คอรปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา โดยชื่อของ 7-11สื่อถึงเวลาเดิมท่ีเปดใหบริการ

ทุกวันตั้งแต 07.00-23.00 น. เซเวนอีเลฟเวน ถือกำเนิดข้ึนเม่ือป 2470 โดยบริษัทเซาธแลนด ไอซ จำกัด 

(เซาธแลนด คอรปอเรชั่น) เริ่มตนกิจการผลิต และจัดจำหนายน้ำแข็ง ท่ีสหรัฐอเมริกา เมืองดัลลัส มลรัฐเท็ก

ซัส ในปเดียวกันนั้น บริษัทไดนำสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ มาจำหนาย เพ่ือจะอำนวยความสะดวกแกลูกคา 

และเปลี่ยนชื่อเปน Tote”m Store ตอมาในป 2489 ไดเปลี่ยนชื่ออีกครั้ง เปน เซเวนอีเลฟเวน (7-Eleven) 

เพ่ือท่ีจะรองรับการขยายกิจการนี้ ในระยะแรก เปดบริการ ตั้งแตเวลา 07.00-23.00 น. ของทุกวัน อันเปน

ท่ีมาของชื่อ เซเวนอีเลฟเวน นั่นเอง 

          ตอมาในชวงปลายคริสตทศวรรษท่ี 1980 บริษัทเริ่มประสบปญหา ทางการเงิน และไดรับความ

ชวยเหลือจากอิโต-โยคะโด ซ่ึงเปนผูซ้ือแฟรนไชสรายใหญท่ีสุด บริษัทญ่ีปุนมีอำนาจควบคุมบริษัทในป 2534 

ในป 2548 อิโต-โยคะโด กอตั้งบริษัทเซเวน แอนด ไอ โฮลดิงส และเซเวนอีเลฟเวน ก็กลายเปนบริษัทลูกของ

เซเวน แอนด ไอ โฮลดิงส ตั้งเซเวนอีเลฟเวน ในประเทศไทย ซ่ึงสำหรับประเทศไทย แฟรนไชส เซเวนอีเลฟ

เวน บริหารโดย บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) หรือ บมจ.ซีพี ออลล (เดิมคือ บมจ.ซี.พี. เซเวน อีเลฟเวน) 

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ โดยไดลงนามในสัญญาซ้ือสิทธิการประกอบกิจการจากเจาของสิทธิ์เม่ือวันท่ี 7 

พ.ย. 2531 สาขาแรกในประเทศไทย คือ สาขาถนนพัฒนพงษ ตั้งอยูบริเวณหัวมุมถนนพัฒนพงษ ไดเปด

บริการเม่ือวันท่ี 1 มิ.ย. 2532 ซ่ึงมีกลยุทธสำคัญท่ีเนนบริการแบบเปนกันเองและอบอุน โดยหยิบยกเอา

วัฒนธรรมไทยในการไหวและคำกลาวทักทาย “สวัสดี” เปดการขายและปดการขายดวยการ “ขอบคุณ” ทุก

ครั้ง จากนั้นไดมีบริการ “เคานเตอรเซอรวิส” เปนแหงแรกของประเทศไทยเพ่ือท่ีจะอำนวยความสะดวกแก

ประชาชนในการชำระคาสาธารณูปโภคไดทุกประเภท ไดแก คาน้ำประปา ไฟฟา โทรศัพท และบริการจากการ

บริการและผอนสินคาตาง ๆ ท่ีเปนท่ีนิยมเปนอยางมาก เพราะทำใหลูกคาประหยัดเวลาและคาใชจายในการ

เดินทาง และยังมีการติดตั้งเครื่องเอทีเอ็มไวท่ีรานสาขาเพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ัวไป ปจจุบัน

นี้ เซเวนอีเลฟเวน เติบโตอยางไมหยุดยั้ง มีการขยายไปอยูในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. มีรานสาขากระจายอยู

ในทุกภูมิภาคท่ัวไทย โดยเฉพาะในชุมชนคนพลุกพลานอีกดวย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ท่ี

สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย 

การสงเสริมการตลาดและการใหบริการของพนักงาน ท่ีมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคา

และบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนของลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี 

ขอบเขตงานวิจัย 

งานวิจัยฉบับนี้ทำการศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวน

อีเลฟเวนของลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี ดังตอไปนี้ 

1. ขอบเขตประชากร ทำการศึกษาลูกคาท่ีซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี 

2. ขอบเขตกลุมตัวอยางลูกคาท่ีซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี ท้ังเพศชาย

และเพศหญิง ชวงอายุตั้งแต ต่ำกวา 15 ป จนถึงอายุ 51 ปข้ึนไป  

3. ขนาดกลุมตัวอยาง เนื่องจากผูวิจัยไมสามารถทราบถึงจำนวนลูกคาท่ีซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟ

เวน ในจังหวัดปทุมธานี ไดอยางแนนอน การกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางจึงใชวิธีการเปดตารางหาขนาดของกลุม

ตัวอยางของ Taro Yamane (1973) โดยทำการเลือกจากตารางแบบไมทราบจานวนท่ีแนนอน หรือ ∞ (Infinity) จาก

คาความคลาดเคลื่อน 5% ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ทำใหไดคาขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาจำนวน 400  

4. ขอบเขตของเครื่องมือเครื่องใช ในการวิจัยครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเก่ียวกับความความพึงพอใจของ

ลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนของลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี 

5. ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล 

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก 

ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย การสงเสริมการขาย และการใหบริการของพนักงาน ตัวแปรตาม คือ 

ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนของลูกคา ในจังหวัด

ปทุมธาน ี

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน 

2. ทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวน

อีเลฟเวน 

3. เพ่ือนำมาปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจรานสะดวกซ้ือใหเกิดความไดเปรียบในดานการแขงขันของ

ธุรกิจรานสะดวกซ้ือ 
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ทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกคา โดย Philip Kotler, 2003 อางใน ศิริวรรณ เสรี

รัตนและคณะ (2541) ไดอธิบายวา ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) เปนความรูสึกของ

ลูกคาวาพึงพอใจหรือไมพึงพอใจหลังการรับบริการ ซ่ึงเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูตอการ

ปฏิบัติงานของผูใหบริการ หรือประสิทธิภาพของสินคา กับการใหบริการท่ีลูกคาคาดหวัง ซ่ึงถาหากการรับรูใน

การทางานของผูใหบริการ หรือประสิทธิภาพของสินคาต่ำกวาความคาดหวังของลูกคา ลูกคาก็จะไมพึงพอใจ 

และถาหากการรับรูในการทางานของผูใหบริการ หรือประสิทธิภาพของสินคาสูงกวาความคาดหวังของลูกคาก็

จะเกิดความพึงพอใจอยางมากโดยการรับรูตอการปฏิบัติงานหรือประสิทธิภาพของสินคาท่ีเกิดจากนักการ

ตลาดและฝายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของจะตองสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยการสรางคุณคาเพ่ิม ซ่ึงเกิดจากการ

ผลิตและจากการตลาด รวมท้ังการทางานรวมกันของฝายตาง ๆ โดยยึดหลักการสรางคุณภาพโดยรวม  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล โดยงานวิจัยของ ณกานดา ธัญเจริญ (2558) ท่ีไดอธิบาย

วา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ประเภทตำแหนง เปนลักษณะทางดาน

ประชากรศาสตรโดยท่ัวไปท่ีบงบอกถึงลักษณะสวนบุคคล เม่ือบุคคลไดประกอบอาชีพในระยะเวลาหนึ่งจนเกิด

ความผูกพันตอองคกร และไดรับตำแหนงตาง ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน จะสงผลตอความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน ปจจัย

ดานประชากรศาสตรหรือปจจัยสวนบุคคลเปนลักษณะโดยท่ัวไปของบุคคล เชน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา ตำแหนงงาน ประสบการณในการทำงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน ท่ีมีผลตอระดับของการรับรูถึงสิ่งตาง 

ๆ ท่ีแตกตางกันไป ดังนั้นผูวิจัยสรุปไดวา ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวของประชากร 

ประกอบดวยปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน ประสบการณ

ในการทำงานและรายไดเฉลี่ยตอเดือน สงผลตอความพึงพอใจในงานหรือคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคคล 

นอกจากนี้ปจจัยสวนบุคคลท่ีเปนองคประกอบดานพฤติกรรม เชน การรับรู คานิยม ทัศนคติ ความพรอมของ

รางกายและจิตใจ 

แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) หมายถึง กลยุทธการตลาด 4Ps 

เกิดจากหลักแนวคิดท่ีวา กอนท่ีจะมาทำธุรกิจหรือการตลาด ควรท่ีจะตองมีความสนใจใหความสำคัญในการ

กำหนดหัวเรื่องสำคัญ ท่ีธุรกิจควรนำมาพิจารณาถึงความพรอมและใชเปนแนวกอนเริ่มดำเนินการทางธุรกิจ 

โดยไดใช P ซ่ึงเปนตัวหนาของเรื่องท่ีสนใจคือ Product-Price-Promotion-Place โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผูวิจัยไดเลือกแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ กับงานวิจัยดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ (Products) หมายถึง สิ่งท่ีบริษัทหรือองคกรสรางและนำเสนอออกขายเพ่ือกอใหเกิดความ

นาสนใจ โดยการบริโภคนั้นสามารถทำใหผูบริโภคเกิดความพอใจ (Armstrong and Kotler, 2009: 616) เพ่ือ

ใชในกระบวนการผลิตสินคาอ่ืน ๆ หรือในแนวทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคาหรือบริการท่ีผู ซ้ือ

สินคาหรือบริการท่ีผูซ้ือไปเพ่ือใชในการผลิต การใหบริการ หรือดำเนินงานของกิจการ หรือ แมผลิตภัณฑจะ

เปนองคประกอบตัวเดียวในสวนประสมของการตลาดก็ตาม แตเปนตัวสำคัญท่ีมีรายละเอียดท่ีจะตองพิจารณา

อีกมากมาย ดังนี้  เชนความหลากหลายของผลิตภัณฑ (Produce Variety) ชื่อตราสินคาของผลิตภัณฑ 
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(BrandName) คุณภาพ ของผลิตภัณฑ (Quality) การรับระกันผลิตภัณฑ (Warranties) และการรับคืน

ผลิตภัณฑ(Returns) 

2. ราคา (Pricing) หมายถึง จำนวนเงินท่ีตองชำระเพ่ือใหไดผลิตภัณฑหรือการบริการท่ีตองการ หรือ

อาจจจะเปนคุณคาท้ังหมดท่ีลูกคารับรู เพ่ือใหไดประโยชนจากการใชผลิตภัณฑหรือการบริการนั้น ๆ อยาง

คุมคากับจำนวนเงินท่ีจายไป (Armstrong and Kotler, 2009: 616-617) ตองเหมาะสมกับตำแหนงทางการ

แขงขันของสินคาและสรางกาไรในอัตราท่ีเหมาะสมสูกิจการหรือจานวนเงินท่ีถูกเรียกเก็บเปนคาสินคาหรือ

บริการหรือผลรวมของมูลคาท่ีผู ซ้ือทำการแลกเปลี่ยนเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนจากการมีหรือการใช

ผลิตภัณฑสินคาหรือบริการหรือนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies) หรือมูลคาของสินคาและบริการท่ีวัด

ออกมาเปนตัวเงินการกำหนดรามีความสำคัญตอกิจการมาก กิจการไมสามารถกำหนดราคาสินคาเองไดตามใจ

ชอบ การพิจารณาราคาจะตองกำหนดตนทุนการผลิต สภาพการแขงขัน กำไรท่ีคาดหมาย ราคาของคูแขงขัน 

ดังนั้นกิจการจะตองเลือกกลยุทธท่ีเหมาะสมในการกำหนดราคาสินคาและบริการ ประเด็นสำคัญจะตอง

พิจารณา เก่ียวกับราคาไดแก ราคาสินคาท่ีระบุในรายการหรือราคาท่ีระบุ (List Price) ราคาท่ีใหสวนลด 

(Discounts)ราคาท่ีมีสวนยอมให (Allowances) ราคาท่ีมีชวงระยะเวลาท่ีการชาระเงิน (Payment Period) 

และราคาเง่ือนไขใหสินเชื่อ (Credit Terms) 

3. ชองทางการจัดจำหนาย (Place) เนนชองทางการกระจายสินคาท่ีครอบคลุมและท่ัวถึง สามารถเขาถึง

กลุมลูกคาเปาหมายทุกสวนไดเปนอยางดีหรือเปนชองทางการจัดจาหนายเปนเสนทางเคลื่อนยายจากผูผลิตไป

ยังผูบริโภคหรือลูกคาซ่ึงอาจผานคนกลางหรือไมผานก็ได ในชองทางการจัดจาหนายประกอบดวย ผูผลิต 

ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial User) หรือลูกคาทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) 

และคนกลาง(Middleman) ซ่ึงการตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจำหนายท่ีเหมาะสม มีความ สำคัญตอกำไร

ของหนวยธุรกิจ รวมท้ังมีผลกระทบตอการกาหนดสวนผสมทางการตลาดท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ เชน การตั้งราคา 

การโฆษณา เกรดสินคา 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือท่ีใชในการติดตอสื่อสารระหวางผูขายกับ

ผูบริโภค (อิสรีย อนันตโชคปฐมา, 2558: 31) ท่ีจะนำไปสูการสรางความผูกพันทางดานอารมณท่ีแนบแนน ตอ

ผูบริโภคแบบสนิทแนบแนน โดยผลลัพธท่ีคาดหวังจากกิจการในการดำเนินกลยุทธทางการตลาดระดับท่ีสองนี้ 

คือกิจการจะสามารถมีสวนแบงการตลาดในจิตใจของลูกคาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับคูแขงขัน หรือ เปนกิจกรรม

ติดตอสื่อสารไปยังตลาดเปาหมายเพ่ือเปนการใหความรู ชักจูง หรือเปนการเตือน ความจำเปนของตลาด

เปาหมายท่ีมีตอตราสินคาและผลิตภัณฑสินคาหรือบริการ การโฆษณา การสงเสริมการขาย หรือเปนเครื่องมือ

การสื่อสารเพ่ือสรางความพึงพอใจตอตราสินคาหรือบริการความคิด ตอบุคคลโดยใชเพ่ือจูงใจ ใหเกิดความ

ตองการเพ่ือเตือนความทรงจำ ในผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการ

ซ้ือ 

วิธีดำเนินการวิจัย  
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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) โดยใชเครื่องมือการวิจัย

เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ ประชากรท่ีนำมาใชใน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกคาท่ีซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี เพศชาย และ

เพศหญิง วิธีการสุมตัวอยาง จากขนาดกลุมตัวอยางท่ีไดกำหนดข้ึน จำนวน 400 คน ซ่ึงกลุมตัวอยาง คือ ลูกคา

ท่ีซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี ท้ังเพศชายและเพศหญิง ชวงอายุตั้งแต ต่ำกวา 

15 ป จนถึงอายุ 51 ปข้ึนไป โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ดวยวิธีการ

จำแนกกลุมตัวอยางท่ีตองการจะสุมตามเขตในจังหวัดปทุมธานี เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก 

แบบสอบถาม ซ่ึงเปนเครื่องมือหลักท่ีผูวิจัยใชสำหรับเก็บรวบรวมขอมูลสิ่งท่ีตองการศึกษาท่ีสรางข้ึน จาก

การศึกษาคนควาทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เพ่ือกำหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัยท่ีแสดงใหเห็นถึง

ตัวแปรท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยและการใหความหมายของนิยามศัพทเฉพาะสำหรับเปน

แนวทางในการพัฒนาแบบสอบถามสำหรับเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยอาศัยวิธีการวิจัยแบบไม

ทดลอง (Non-Experimental Design) โดยการต้ังคำถามในแบบสอบถามท่ีครอบคลุมถึงนิยามศัพทเฉพาะ 

โดยแบงแบบสอบถามเปน 4 สวน ดังนี้ สวนท่ี 1 เปนคำถามท่ีเก่ียวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม ซ่ึงเปนคำถามท่ีเก่ียวของกับลักษณะปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

และรายไดเฉลี่ยตอเดือน สวนท่ี 2 เปนคำถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธตอสวน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ซ่ึงประกอบดวย ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการขาย และดานการใหบริการของ

พนักงาน สวนท่ี 3 เปนคำถามเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของสะดวกซ้ือเซเวน

อีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี และสวนท่ี 4 เปนคำถามท่ีเก่ียวของกับขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงเปนคำถาม

ปลายเปด 

ผลการวิจัย  

จากขอมูลปจจัยสวนบุคคลของลูกคาท่ีซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี 

พบวา ผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 249 คน คิดเปนรอยละ 62.30 มีชวงอายุ  26 – 

35 ป จำนวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.30สถานภาพโสด จำนวน 297 คน คิดเปนรอยละ 73.40  มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี จำนวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.50 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 20,000 

บาท จำนวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.00 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

โดยรวมท้ังหมดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานผลิตภัณฑมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 รองลงมา ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ดานราคามีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.19 ดานการใหบริการของพนักงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19  และดานชองทางการจัดจำหนาย มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 ตามลำดับ  และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพท่ี

ตางกัน สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัด

ปทุมธานี ตางกัน ท่ีระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีตางกัน สงผลตอความพึง
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พอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี ตางกัน อยางมี

นัยสำคัญ ทางสถิติ 0.05 ดังนั้นผูวิจัยจึงทำการทดสอบความแตกตางรายคูโดยใชสถิติ LSD เม่ือทำการทดสอบ

จับคู (Multiple Comparisons) โดยคาสถิติ LSD ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 พบวา ลูกคาท่ีซ้ือสินคาในราน

สะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ท่ีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ำกวา 10,000 บาท กับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 

25,000 บาท มีคา sig. เทากับ 0.001 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 หมายความวา รายไดตอเดือนต่ำกวา 10,000 

บาท มีความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนของลูกคา ในจังหวัด

ปทุมธานี โดยรวมแตกตางเปนรายคูกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 25,000 บาท อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ำกวา 10,000 บาท มีความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและ

บริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนของลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมนอยกวารายไดเฉลี่ยตอเดือน 

20,001 - 25,000 บาทมีผลตาง คาเฉลี่ย เทากับ 0.389 นอกจากนี้ลูกคาท่ีซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือเซเวน

อีเลฟเวน ท่ีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท กับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 25,000 บาท มี

คา sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 หมายความวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มี

ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนของลูกคา ในจังหวัด

ปทุมธานี โดยรวมแตกตางเปนรายคูกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 25,000 บาท อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและ

บริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนของลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมนอยกวารายไดเฉลี่ยตอเดือน 

20,001 - 25,000 บาทมีผลตาง คาเฉลี่ยเทากับ 0.387 ซ่ึงลูกคาท่ีซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ท่ี

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 25,000 บาท กับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 - 40,000 บาท มีคา sig. เทากับ 

0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 หมายความวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 25,000 บาท มีความพึงพอใจของ

ลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนของลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกตาง

เปนรายคูกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 - 40,000  บาท อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีรายได

เฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 25,000 บาท มีความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือ

เซเวนอีเลฟเวนของลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมนอยกวารายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 - 40,000  บาทมี

ผลตาง คาเฉลี่ยเทากับ 0.629 และลูกคาท่ีซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ท่ีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

25,001 - 30,000 บาท กับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 - 40,000 บาท มีคา sig. เทากับ 0.007 ซ่ึงมีคานอย

กวา 0.05 หมายความวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001 - 30,000 บาท มีความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคา

และบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนของลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกตางเปนรายคูกับ

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 - 40,000  บาท อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีรายไดเฉลี่ยตอ

25,001 - 30,000 บาท มีความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนข

องลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมนอยกวารายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 - 40,000  บาทมีผลตาง คาเฉลี่ย

เทากับ 0.408 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและ

บริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี มากท่ีสุดเทากับ 0.516 ดานราคา ไมมี
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ความสัมพันธกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนของลูกคา 

ในจังหวัดปทุมธานี ดานชองทางการจัดจำหนาย มีความสัมพันธในทิศทางบวกกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมี

ตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนของลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี  มากท่ีสุดเทากับ 0.265 

ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธในทิศทางบวกกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการ

ของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนของลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี  มากท่ีสุดเทากับ 0.198 ดานการใหบริการ

ขายของพนักงาน มีความสัมพันธในทิศทางบวกกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของราน

สะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ของลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี  มากท่ีสุด 0.521 

อภิปรายผลการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้ไดนำผลการวิเคราะหเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของราน

สะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนของลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี ท่ีมีความสอดคลองและแตกตางของผลการวิจัยท่ีผาน

มารวมถึงวรรณกรรมท่ีเก่ียวของและแนบคิดทฤษฎีตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. ผลสำรวจลูกคาท่ีซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี พบวา ผูท่ีตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 249 คน คิดเปนรอยละ 62.30 มีชวงอายุ 26 – 35 ป จำนวน 

181 คน คิดเปนรอยละ 45.30 สถานภาพโสด จำนวน 297 คน คิดเปนรอยละ 73.40 มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จำนวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.50 และมีรายไดตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท จำนวน 116 

คน คิดเปนรอยละ 29.00 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดาน

การสงเสริมการตลาด และดานการใหบริการของพนักงาน พบวา ลูกคาท่ีซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือเซเวน

อีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมท้ังหมดอยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 รองลงมา ไดแก 

ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ดานราคามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 ดานการใหบริการของ

พนักงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 และดานชองทางการจัดจำหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 ตามลำดับ 

 ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี 

โดยรวมท้ังหมดอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 

2. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ท่ีตางกัน 

สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี 

ตางกัน 

2.1 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศท่ีตางกัน สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของ

รานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนของลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี ตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว แสดง

วาเพศเปนปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนข

องลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี สอดคลองกับงานวิจัยของศิวา บุญเทพ (2561) อธิบายวา ลักษณะทาง
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ประชากรศาสตรดานเพศ ท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคารานสะดวกซ้ือ 7-11 ในเขตกรุงเทพมหานคร

ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ จริยา ชื่นตา (2560) ไดอธิบายวา ผูใชบริการท่ีมีเพศ ตางกัน มี

ความพึงพอใจในการใชบริการรานอาหารธนาคารออมสินสำนักงานใหญ ไมตางกัน  

2.2 ปจจัยสวนบุคคลดานอายุท่ีตางกัน สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของ

รานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนของลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี ไมตางกัน แสดงวา อายุเปนปจจัยท่ีไมสงผลตอ

ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี 

สอดคลองกับงานวิจัยของศิวา บุญเทพ (2561) อธิบายวา ลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุ ท่ีแตกตางกัน 

มีการตัดสินใจซ้ือสินคารานสะดวกซ้ือ 7-11 ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ

อังกูร สุทธิประภา (2561) ไดอธิบายไววา ผูบริโภคในเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตางกัน ท าให

ความพึงพอใจในการใชบริการสั่งอาหารทางแอพพลิเคชั่นโดยรวมไมตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความคิดเห็นวา อาจเปน

เพราะความหลากหลายของรานคา และเมนูอาหารท่ีรวมใหบริการกับแอพพลิเคชั่นสั่งอาหาร ทำใหผูบริโภค

เลือกตามความความตองการหรือความชอบของตนเอง  

2.3 ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพท่ีตางกัน สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและ

บริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนของลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี ตางกัน แสดงวาสถานภาพเปนปจจัยท่ี

สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนของลูกคา ใน

จังหวัดปทุมธานี สอดคลองกับงานวิจัยของจริยา ชื่นตา (2560) ไดอธิบายวาผูใชบริการท่ีมีสถานภาพ 

(พนักงาน ลูกจาง บุคคลท่ัวไป) ตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรานอาหารธนาคารออมสินสำนักงาน

ใหญ ตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 

2.4 ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาท่ีตางกัน สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและ

บริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนของลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี ไมตางกัน แสดงวา ระดับการศึกษา

เปนปจจัยท่ีไมสงผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ใน

จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของจริยา ชื่นตา (2560) ไดอธิบายไววาผูใชบริการท่ีมีระดับ

การศึกษา ตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรานอาหารธนาคารออมสินสำนักงานใหญ ไมตางกัน 

สอดคลองกับงานวิจัยของพิชญ ยุกต  สุภาภัทรานนท  (2561) ไดอธิบายไววา ปจจัยลักษณะทาง

ประชากรศาสตรดานระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผล ตอความพึงพอใจในการใชบริการรานอาหารก่ึงผับใน

เขตกรุงเทพฯ ไมแตกตางกันถึงแมระดับการศึกษาท่ีตางกัน สงผลตอความคิด พฤติกรรมบางอยางใหมีความ

แตกตางกัน แตวาผูใชบริการในแตระดับการศึกษายังมีตองการพ้ืนฐาน ตองการความบันเทิง และตองการ

ไดรับความพึงพอใจจากการไดรับการบริการท่ีเหมือนกัน 

 2.5 ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีตางกัน สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคา

และบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนของลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี ตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ

ชไมพร กิติ (2554) ไดอธิบายไววาปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมของ

ผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานอาหารก่ึงผับท่ีแตกตางกัน เนื่องจากตำแหนงของรานอาหารท่ีอยูในจังหวัด
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ลำพูน ผูใชบริการจะมีพฤติกรรมการใชบริการท่ีแตกตางกันกับในเขตกรุงเทพฯ อีกท้ังจังหวัดลำพูนและ

กรุงเทพฯ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกัน จึงทำใหความคาดหวังของการไดรับความพึงพอใจมีความ

แตกตางกัน ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อังกูร สุทธิประภา (2561) ไดอธิบายไววาผูบริโภคในเขตบางกะป 

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน ทำใหความพึงพอใจในการใชบริการสั่งอาหารทางแอพพลิเคชั่น

โดยรวมไมตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความคิดเห็นวา รายไดของผูบริโภคจะเปนสิ่งกำหนดการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

ผูท่ีมีรายไดตางกันจึงอาจจะทำใหความพึงพอใจตอการซ้ือสินคาและบริการไมตางกัน เนื่องจากไดเลือกซ้ือ

สินคาและบริการท่ีเหมาะสมกับรายไดของตนนั่นเอง 

3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย การสงเสริม

การขาย และการใหบริการของพนักงาน มีความสัมพันธตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการ

ของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ของลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี 

3.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธในทิศทางบวกกับความพึงพอใจ

ของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของศิวา บุญเทพ (2561) อธิบายไววา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ลูกคาใหความคิดเห็น

ในเรื่องการแสดงรูปสินคาชัดเจนมากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของพิชญยุกต สุภาภัทรานนท (2561) ได

กลาววา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการรานอาหารก่ึงผับ

ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพฯ ในเรื่องของอาหารมีรสชาติดี อรอย อาหารมีความสดและสะอาด วัตถุดิบท่ี

ใชท าอาหารมีคุณภาพ ปริมาณอาหารตอจานท่ีเหมาะสม และความหลากหลายของเมนูอาหารและเครื่องดื่ม 

โดยผูใชบริการสวนใหญมีระดับความเห็นดวยมากท่ีสุดวา รสชาติอาหารดี อรอย อาหารมีความสด และสะอาด 

อีกท้ังวัตถุดิบท่ีใชตองมีคุณภาพ 

3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอ

สินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี สอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณวดี 

แกวสีเคน (2563) ไดอธิบายไววา สวนประสมทางการตลาด (7P’s) ดานราคา ไมมีผลตอพฤติกรรมการใช

บริการรานสะดวกซ้ือของผูบริโภคในพ้ืนท่ีเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภคท่ี

เคยซ้ือสินคาหรือใชบริการรานสะดวกซ้ือในพ้ืนท่ีเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ใหความสำคัญกับปจจัยดาน

ราคา 

 3.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจำหนาย มีความสัมพันธในทิศทางบวกกับ

ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี 

สอดคลองกับงานวิจัยภูรีภัทร ชั่งจันทร (2558) ไดกลาววาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัด

จำหนาย ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจตอการใชบริการรานกาแฟ สตารบัคสท่ีเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

โดยรวมในระดับมากท่ีสุดโดยเฉพาะเรื่องสถานท่ีมีความเพียงพอในการรองรับลูกคา บรรยากาศรานมีความ

สวยงาม มีทำเลใกลบาน และมีท่ีจอดรถสะดวกสบาย 
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 3.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธในทิศทางบวกกับความ

พึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของภูรีภัทร ชั่งจันทร (2558) ไดกลาววา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม

การตลาด พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจตอการใชบริการรานกาแฟ สตารบัคสท่ีเซ็นทรัลพลาซา ปน

เกลา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องบัตรสวนลดพิเศษ การทำโปรโมชั่นรวมกับบัตรเครดิต บัตร

กำนัลสินคา ซ้ือแทนเงินสดและการใหสวนลดจากการสง SMS ของระบบ AIS สอดคลองกับงานวิจัยของ

นัยนันท ศรีสารคาม (2559) ไดอธิบายไววา ผูบริโภคใหความสำคัญดานการสงเสริมการตลาด การจัด

โปรโมชั่นลดราคาสินคาตามชวงเทศกาลตาง ๆการโฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่องหรือการปรับปรุงเว็ป

ไซตใหดูนาสนใจอยูเสมอ 

 3.5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการใหบริการของพนักงาน มีความสัมพันธในทิศทางบวกกับ

ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี 

สอดคลองกับงานวิจัยภูรีภัทร ชั่งจันทร (2558) ไดกลาววาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการใหบริการ

ของพนักงานขาย ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจตอการใชบริการรานกาแฟ สตารบัคสท่ีเซ็นทรัลพลาซา ปน

เกลา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะเรื่องการแตงกายของพนักงาน มารยาทของพนักงาน บุคลิกและ

สีหนาทาทางท่ีแสดงออก การชวยเหลือและการแกปญหา และความรวดเร็วในการใหบริการ ดังนั้นทาง

ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับคุณภาพของพนักงานท่ีใหบริการ เพ่ือใหผูบริโภคม่ันใจวาผูท่ีมาใหบริการ

นั้นผานการอบรม และมีความชำนาญ เพียงพอ นอกจากนี้ควรมีการพนักงานใหมีการใหบริการดวยความ

สุภาพ และยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของนัยนันท ศรีสารคาม (2559) ไดอธิบายไววา

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ผูบริโภคใหความสำคัญดานการใหบริการของ

พนักงานมีความเต็มใจในการใหบริการพนักงาน มีความกระตือรือรนและเอาใจใส พนักงานพูดจาสุภาพ และมี

อัธยาศัยดีพนักงานมีความรู ความเขาใจ และสามารถอธิบายเก่ียวกับสินคาไดเปนอยางดี พนักงานสามารถ

แกไขปญหาใหลูกคาไดเปนอยางดีมีจานวนพนักงานท่ีเพียงพอตอการใหบริการการตอบคาถามทาง Social 

Media นาสนใจ สามารถชำระเงินไดอยางสะดวก และรวดเร็ว และมีความถูกตอง 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 ลูกคาท่ีซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี ท่ีมีสถานภาพโสด มีความพึง

พอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมนอยกวา

ลูกคาท่ีมีสถานภาพสมรส และลูกคาท่ีซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนท่ีมีสถานภาพสมรส มีความพึง

พอใจของลูกคาโดยรวม นอยกวาลูกคาท่ีมีสถานภาพแยกกันอยู/หมาย/หยาราง ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนะจาก

ผลการวิจัยโดยพัฒนาสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ให

เขาถึงผูบริโภคกลุมนี้ จะทำใหสามารถเพ่ิมยอดขายไดมากข้ึน 
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ลูกคาท่ีซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ำกวา 10,000 บาท มีความ

พึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนของลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี 

โดยรวมนอยกวารายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 25,000 บาท นอกจากนี้ลูกคาท่ีซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือ

เซเวนอีเลฟเวนท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและ

บริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนของลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมนอยกวารายไดเฉลี่ยตอเดือน 

20,001 - 25,000 บาท รวมท้ังลูกคาท่ีซ้ือสินคาในรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

20,001 - 25,000 บาท มีความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนข

องลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมนอยกวารายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 - 40,000 บาท และลูกคาท่ีซ้ือ

สินคาในรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอ 25,001 - 30,000 บาท มีความพึงพอใจของลูกคาท่ีมี

ตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟ  เวนของลูกคา ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมนอยกวารายได

เฉลี่ยตอเดือน 30,001 - 40,000 บาท ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวา การนำสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย มาพัฒนาเพ่ือรองรับแนวโนมความตองการของลูกคากลุมดังกลาวจึง

เปนสิ่งท่ีจำเปนในการทำธุรกิจท่ี ซ่ึงอาจตองคำนึงถึง มีท่ีจอดรถมีชองทางการชำระเงินท่ีหลากหลาย ไมวาจะ

เปน เงินสด,บัตรเครดิต, E-Wallet, QR code ท่ีจะตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายของผูบริโภค  

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคา

และบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี ดังนั้นจึงแนะนำใหเซเวนอีเลฟเวน ควรให

ความสำคัญกับสินคามีคุณภาพและมาตรฐาน ตอมาแนะนำใหความสำคัญกับ สินคามีความหลากหลาย สินคา

ตรงกับความตองการ และขอสินคามีการรับคืน 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจำหนาย มีความสัมพันธตอความพึงพอใจของ

ลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี ดังนั้นจึงแนะนำใหเซเวน

อีเลฟเวน ควรใหความสำคัญกับพ้ืนท่ีในรานกวางขวางสะดวกในการซ้ือ ตอมาแนะนำใหความสำคัญกับทาง

รานมีการจัดสงสินคาใหลูกคาถึงบาน ภายใตโครงการ 7-Delivery มีจำนวนสาขา 12,000 กวาสาขาอยูใน

ประเทศไทย จุดบริการสามารถหาไดงาย มีการวางและจัดสินคาเปนหมวดหมู และมีท่ีจอดรถเพียงพอและ

สะดวกสบาย 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธ ตอความพึงพอใจของลูกคา

ท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี ดังนั้นจึงแนะนำใหเซเวนอีเลฟ

เวน ควรใหความสำคัญกับการสงเสริมการขายมีอยูตอเนื่อง เชน ลด แลก แจก แถม ตอมาแนะนำให

ความสำคัญกับ มีการชำระเงินไดหลายชองทาง เชน ผานบัตรเครดิต โดยไมเสียคาธรรมเนียม มีสื่อและ

ประชาสัมพันธตาง ๆ เพ่ือเขาถึงลูกคา มี และปายประชาสัมพันธและสงเสริมการขายภายในรานเห็นไดงาย 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการใหบริการของพนักงานมีความสัมพันธ ตอความพึงพอใจของ

ลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี ดังนั้นจึงแนะนำใหเซเวน

อีเลฟเวน ควรใหความสำคัญกับพนักงานสามารถแนะนำการใชสินคาไดครบถวน ตอมาแนะนำใหความสำคัญ
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กับพนักงานดูแลเอาใจใสลูกคารวมท้ังแจงเง่ือนไขโปรโมชั่นอยางครบถวน มีพนักงานประสานเรื่องการสั่ง

สินคาไดเปนอยางดี พนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย และพนักงานเต็มใจและกระตือรือรนในการใหบริการกับ

ลูกคา 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรทำการขยายขอบเขตงานวิจัยใหกวางข้ึน โดยทำการศึกษาและวิจัยลูกคาท่ีอาศัยนอกเหนือจาก

เขตปทุมธานี ท่ีเปนเมืองใหญในภูมิภาคตาง ๆ เชน ภาคเหนือ คือจังหวัดเชียงใหม ภาคใต คือ สงขลาหรือ

ภูเก็ต ภาคตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรีหรือระยอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ นครราชสีมาหรือขอนแกน 

ซ่ึงจะทำใหไดรับขอมูลท่ีหลากหลายจากทุกแหลงขอมูลเพ่ือใหไดความแตกตาง และความหลายหลายของ

ผลงานวิจัยท่ีมากยิ่งข้ึน 

2. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะสงผลตอ หรือ มีความสัมพันธตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอ

สินคาและบริการของรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในจังหวัดปทุมธานี เชน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ดานอ่ืน เพ่ือใหครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ไดแก ดานบุคลากร ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ เปนตน 
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