ปั จจัยส่วนประสมการตลาดทีมีผลต่อการซือสินค้าของผูบ้ ริโภค
ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่ อ
1

การศึ ก ษาครั งนี มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึกษา
ปั จจัยส่วนประสมการตลาดทีมีผลต่อการซือสินค้ าของ
ผู้บริ โภคในร้ านเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) เปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลกับการเลือกซือสินค้ า
ของผู้บริ โภคในร้ านเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุ งเทพมหานคร
และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่วนประสม
การตลาดทีมีผ ลต่อการซือสิน ค้ าของผู้บริ โภคในร้ าน
เซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่าง
คือ ประชาชนที ซื อสิ น ค้ าในร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่น
ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยสุม่ ตัวอย่าง
แบบเจาะจงกลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการศึกษา จํานวน 8 เขต
เขตละ 50 คน วิเคราะห์ผลใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่
การแจงความถี ร้ อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
*

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด
**
อาจารย์ทีปรึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ ทดสอบความสัมพันธ์ จาก
ค่า Chi – Square test และวัดความสัมพันธ์ โดยค่าสถิติ
Contingency Coefficient ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
ผลการศึกษาพบว่า 1. ปั จจัยส่วนประสมการตลาด
ทีมีผลต่อการซือสินค้ าของผู้บริ โภคในร้ านเซเว่น อีเลฟเว่น
พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการซือ
สินค้ าในร้ านเซเว่น อีเลฟเว่นระดับมาก 2. ผลการทดสอบ
สมมติ ฐ านพบว่า ปั จ จัย ส่ว นบุค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลียต่อเดือน
ที แตกต่ า งกัน จะให้ ค วามสํ า คัญ กับ การซื อสิ น ค้ า ใน
ร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่นทีแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05 3. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านการจัดจําหน่าย
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านบุคลากร ด้ านกระบวนการ
ด้ านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์
กับการซือสินค้ าในร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่น
คําสําคัญ: พฤติกรรมผู้บริ โภค, ส่วนประสมทาง
การตลาด, ร้ านะสะดวกซือ
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Abstract

บทนํา

The purposes of this study were (1) to study
marketing mix elements affecting consumer’s
purchases at 7-Eleven outlets, (2) to compare
demographic characteristics and consumer’s
purchases at 7-Eleven outlets, and (3) to determine
relationship of marketing mix elements and consumer's
purchases at 7-eleven outlets in Bangkok.
Samples were 400 buyers at 7-Eleven outlets with
50 buyers in outlets located in each district.
Descriptive statistical analysis tools applied in this
research included frequency, percentage, average,
standard deviation as well as quantitative analysis
using Chi – Square test and Contingency Coefficient
at 0.05 significance level.
Results revealed the following: 1. Effects of
marketing mix elements on purchases of consumers
at 7-Eleven outlets were found to be at a high
level. 2. Results from hypothesis test revealed
that consumers with differences in demographic
characteristics, i.e. gender, age, marital status,
education level, occupation and monthly salary,
were different in their purchasing behavior at the
outlets with 0.05 statistical significance level. 3. Marketing
mix elements, i.e. product, price, place, promotion,
people, process, and physical environment, were
found to be correlated to purchasing behavior of
consumers at 7-Eleven outlets.

การค้ าปลีกเกียวข้ องกับการซือขายของผู้บริ โภคใน
ชีวิตประจําวัน ตังแต่ปัจจัยสีรวมถึงสิงทีใช้ สร้ างความสุข
ความพึงพอใจในชีวิต การค้ าปลีกมีหน้ าทีช่วยเชือมโยง
ผู้ผลิตกับผู้บริ โภค สร้ างความรวดเร็ ว ความสะดวกสบาย
และความประหยัดในกระบวนการซือขาย เพราะผู้ค้าปลีก
มีหน้ าทีติดต่อกับผู้ผลิตและผู้จดั จําหน่ายต่าง ๆ ทําให้
ผู้บริ โภคสามารถเลือกซือสินค้ าและบริ การได้ อย่างหลากหลาย
โดยผู้บ ริ โ ภคไม่ต้ อ งไปหาผู้ข ายหลาย ๆ ราย โดยมี
การแบ่งสินค้ าเป็ นหน่วยทําให้ ผ้ ูบริ โภคสามารถซือหา
ตามจํ านวนทีต้ องการได้ มีการจัดเก็บและจัดแสดง
สินค้ าเพือให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถเลือกซือได้ ง่ายตามเวลา
ทีต้ องการ ไม่ต้องซือสิงของเก็บไว้ ในปริ มาณมาก ๆ
และอํานวยความสะดวกอืน ๆ เช่น มีสนิ ค้ าให้ ทดลองใช้
ให้ ข้อมูลข่าวสารกับสินค้ า และวิธีการชําระเงินทีรวดเร็ ว
และแม่นยํา มี พ นัก งานอํา นวยความสะดวก เป็ นต้ น
(Levy & Weitz, 2009)
แนวโน้ มธุรกิจ (จิราพร เรื องทวีศิลป์, 2557; สํานักวิจัย
ธุรกิจ สายงานบริ หารความเสียง) ธุรกิจร้ านสะดวกซือ
คาดการในปั จจุบนั มีแนวโน้ ม ค่อนข้ างดี เนืองจากยัง
ได้ รั บ ผลดี จ ากพฤติ ก รรมของผู้ บริ โ ภคในปั จ จุ บัน ที
ต้ องการความสะดวกรวดเร็ ว และนิ ย มซื อสิ น ค้ า
อย่างสะดวกสบายใกล้ บ้าน และในปั จจุบันจํานวน
สาขาทีเพิมขึนและครอบคลุมทุกพืนที ซึงปั จจัยดังกล่าว
ยังคงผลักดันการเติบโตของกลุ่มธุรกิจร้ านสะดวกซือ
และอย่างไรก็ตามจากจํานวนผู้ประกอบการทีเพิมขึน
ทังผู้ประกอบการรายใหม่ หรื อกระทังผู้ประกอบการค้ าปลีก
สมัยใหม่ประเภทอืน ๆ ทีเริ มหันมาทําการตลาดค้ าปลีก
ขนาดเล็กกันมากขึน ทําให้ ทิศทางการแข่งขันของธุรกิจ
เริ มมีการแข่งขันกันมากขึนประกอบกับการจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มการขายทีมีโปรโมชันมากขึน ส่งผลให้ การดําเนิน

Keywords: Consumer behavior, marketing mix,
convenient store
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ธุรกิจเริ มมีการแข่งขันในตลาดทีเพิมขึน โดยเฉพาะ
ผู้ ประกอบการรายเล็ ก ที มี ข้ อจํ า กั ด ด้ านเงิ น ทุ น
เทคโนโลยี และทีสําคัญแนวโน้ มการเติบโตทีต่อเนืองใน
ปี 2558 คาดว่าธุรกิจร้ านสะดวกซือยังคงเติบโตค่อนข้ างดี
ต่ อ เ นื อ ง จ า ก ใ น ช่ ว ง ค รึ ง แ ร ก ข อ ง ปี นี ที มี อ ั ต ร า
การขยายตัวประมาณ 12% เนืองจากยังได้ รับปั จจัย
จากจํ า นวนสาขาที เพิ มขึ นและครอบคลุม ทุ ก พื นที
รวมถึ ง สอดคล้ องกั บ พฤติ ก รรมของผู้ บริ โภคที
เปลียนแปลงไป โดยเน้ นความสะดวก รวดเร็ ว
และขนาดครอบครัวทีเล็กลงทําให้ การซือสินค้ าต่อครัง
น้ อยลง นอกจากนียังได้ รับผลดีจากการปรับลดอัตรา
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลลง ซึงปั จจัยทังหมดคาดว่ายังสนับสนุน
การเติบโตทีดีอย่างต่อเนือง และการดําเนินธุรกิจร้ านค้ า
สะดวกซื อในอนาคตอาจเริ มมี ปั จจั ย ลบมากขึ น
โดยเฉพาะผู้ ประกอบการรายเล็ ก ที มี ข้ อจํา กั ด
ด้ านเงินทุน และเทคโนโลยี เช่น ปั ญหาหนีภาคครัวเรื อนที
ปรั บ เพิ มขึ นและราคาสินค้ าเกษตรจะลดลง รวมทัง
ภาระค่าครองชีพทีสูงขึน จากภาวะต้ นทุนการผลิตทัง
ค่าจ้ างแรงงาน พลังงาน และวั ต ถุ ดิ บ ที ปรั บ สู ง ขึ น
ซึ งอาจจะก่ อ ให้ เ กิ ด ความต้ อ งการต่ อ กํ า ลัง ซื อของ
ผู้บริ โภค รวมถึงแนวโน้ มการแข่งขันของธุรกิจทีมีการทํา
กา รต ลา ด ใน ลั ก ษ ณะ ของการขยายสาขากันเพิ ม
อย่างต่อเนือง เพือเพิมกําลังซือของผู้บริ โภคสําหรับทิศทาง
การลงทุนขยายสาขา คาดว่ายังคงขยายตัวต่อเนืองทัง
ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเฉพาะสาขาในต่างจังหวัด
ทียังมีโอกาสอีกมาก ตามเศรษฐกิ จทีขยายตัวดีและ
สั ง คมที เป็ นชุ ม ชนเมืองมากขึน รวมถึงการลงทุน
ขยายสาขาไปยั ง อาเซี ย นที ได้ รั บ ผลจากการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคตข้ างหน้ า

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาปั จจัยส่วนประสมการตลาดทีมีผล
ต่อการซือสินค้ าของผู้บริ โภคในร้ านเซเว่น อีเลฟเว่นใน
เขตกรุงเทพมหานคร
2. เพือเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลกับการเลือกซือ
สิ น ค้ าของผู้ บริ โ ภคในร้ านเซเว่ น อี เ ลฟเว่ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนประสม
การตลาดที มี ผ ลต่ อ การซื อสิ น ค้ า ของผู้ บ ริ โ ภคใน
ร้ านเซเว่น อีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตประชากร
ประชากรทีใช้ ในการศึกษา คือ ประชาชนทีมีอายุ
ตังแต่ 20 ปี ขึนไป ที อาศั ย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
โดยเลือกผู้ทีซือสินค้ าในร้ านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยใช้ สตู ร
การคํานวณยามาเน่ (Yammane) ซึงกําหนดความคลาดเคลือน
ของกลุ่ม ตัว อย่า งที ยอมรั บ ได้ ที ระดับ 0.05 (สุณี ย์
ล่องประเสริ ฐ, 2547, หน้ า 156)
กลุม่ อย่างทีใช้ ในการศึกษาทังหมด 400 ตัวอย่าง
โดยสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจงกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที ใช้ ใน
การศึกษา จํานวน 8 เขต เขตละ 50 คน 1. สาขาลาดพร้ าว
2. สาขารั ช ดา 3. สาขาบางกะปิ 4. สาขาสุท ธิ ส าร
5. สาขาห้ วยขวาง 6. สาขาพระราม 9 7. สาขาเพชรบุรี
8. สาขาสุขมุ วิท
ขอบเขตด้ านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้ วย
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ เฉลีย
ต่อเดือน อาชี พ และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบด้ วย ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านการจัดจําหน่าย
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ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านบุคลากร ด้ านกระบวนการ
และด้ านลักษณะทางกายภาพ

ตัวแปรตาม ได้ แ ก่ การซือสินค้ าของผู้บริ โภคใน
ร้ านเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. รายได้ เฉลียต่อเดือน
6. อาชีพ

การซือ> สินค้ าของผู้บริโภคในร้ าน
เซเว่ นอีเลฟเว่ น เขตกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนประสมการตลาดที:มีผลต่ อการซือ>
สินค้ าในร้ านเซเว่ นอีเลฟเว่ น
1. ด้ านผลิตภัณฑ์
2. ด้ านราคา
3. ด้ านการจัดจําหน่าย
4. ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
5. ด้ านบุคลากร
6. ด้ านกระบวนการ
7. ด้ านลักษณะทางกายภาพ
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที:เกี:ยวข้ อง
ไพรัช โรจน์กิรติการ (2551) ศึกษาเรื อง รู ปแบบส่งเสริ ม
การขายที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื อสิ น ค้ าของ
ลูกค้ าร้ าน 7-11 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยที
มี ผ ลต่ อ การเข้ าร้ านเซเว่ น อี เ ลฟเว่ น คื อ มี สิ น ค้ าที
ต้ องการและทําเลทีตัง มีการเข้ ามาใช้ บริ การทีร้ านเซเว่น
อีเลฟเว่น ประมาณ 2-3 ครังต่อสัปดาห์ และซือสินค้ าต่อ
ครัง 90 บาทขึนไป ในการซือสินค้ าแต่ละครัง ซือจํานวน
1-3 ชิ น โดยซื อสิ น ค้ า ในกลุ่ม ของขนมขบเคี ยวและ
เครื องดืม กลุม่ ตัวอย่างมีการชอบการส่งเสริ มการขาย
แบบลดราคาจากราคาปกติมากทีสุด และอยากให้ ร้าน
เซเว่นอี เ ลฟเว่น จัด รายการลดราคาสินค้ า ซึงเมือจัด
รายการส่ง เสริ ม การขายนี จะทํ า ให้ ลูก ค้ า เข้ า มาใช้
บริ การดีมากขึน พร้ อมทั งซื อสิ น ค้ าจํ านวนมากขึน
และจํ านวนในการซือเพิมขึน ซึงส่งผลให้ ยอดขายใน
ภาพรวมเพิมขึน
วราภรณ์ ระหงส์ (2550) ศึกษาเรื องปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทีมี ความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมซือสินค้ า
ในธุรกิจขายตรงแอมเวยข์องผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
พฤติกรรมการซือสินค้ าในธุรกิ จขายตรงแอมเวยข์ อง
ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ในด้ านเหตุผลในการซือ
สิน ค้ า ในธุ ร กิ จ ขายตรงแอมเวย์ ส่ว นใหญ่ ผ้ ูบ ริ โ ภคมี
พฤติก รรมการซื อสิน ค้ า เพราะคุณ ภาพของสิน ค้ า
มากทีสุด ด้ านประเภทของสินค้ าทีซือส่วนใหญ่ผ้ บู ริ โภค
จะซื อสิ น ค้ า ประเภทสิ น ค้ า อุป โภคบริ โ ภคมากที สุด
ด้ านจํานวนเงินทีซือสินค้ าแอมเวย์ 501-1000 บาทต่อครัง
และจํานวนชินของสินค้ าทีซือในแต่ละครังผู้บริ โภคซือ
สินค้ าแอมเวย์จํานวน 2-3 ชินมากทีสุด ผลการวิจยั พบว่า
ส่ ว นประสมทางการตลาดที มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติ ก รรมการซื อสิน ค้ า ในธุ ร กิ จ ขายตรงแอมเวย์
โดยภาพรวม พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์

ด้ า น ร า ค า ด้ า น ช่ อ ง ท า ง ก า ร จั ด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ
ด้ านการส่งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรม
การซือสินค้ าในธุรกิจขายตรงแอมเวย์

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั งนี ผู้ วิ จั ย ได้ ดํา เนิ น การเก็ บ ข้ อมูล
โดยจําแนกแหล่งทีมา 2 แหล่ง ดังนี
การเก็บข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
1. ผู้วิจยั ดําเนินการเก็บข้ อมูลด้ วยตัวเอง โดยการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
จากผู้ทีซือสินค้ าในเซเว่นอีเลฟเว่น เขตกรุ งเทพมหานคร
ตามจําแนกและสัดส่วนทีกําหนดโดยผู้วิจยั ทําการชีแจง
แก่ผ้ ตู อบแบบสอบถามให้ เข้ าใจกับวัตถุประสงค์และวิธี
ในการเก็บแบบสอบถามก่อนลงมือแจกแบบสอบถาม
2. ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการเก็บข้ อมูลแล้ ว นําแบบสอบถาม
ทีได้ รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์ จากนัน
นํามาวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ได้ จากการเก็บรวบรวมเอกสาร รายงานต่าง ๆ บทความ
วารสาร ข้ อมูลทางสถิติ รายงานการวิจยั และสิงพิมพ์ที
เกียวข้ อง รวมทังแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง
ข้ อ มู ล ท าง อิ น เ ตอ ร์ เ น็ ต เพือเป็ นข้ อ มูลเพิมเติม ใน
การสนับสนุนการวิจยั ครังนีให้ มีความสมบูรณ์ยิงขึน
สถิติท: ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณและ
ใช้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ค่าสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Analysis) ได้ แก่
1. กา ร แ จ ง ค วา ม ถี ค่า ร้ อยละ (Percentage)
เพื อใช้ อธิ บ ายลักษณะข้ อมูลปั จจัยส่วนบุคคลและ
การเลือกซือสินค้ าในร้ านเซเว่นอีเลฟเว่น
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2. ค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพือใช้ อธิ บายปั จจัยทีมีผลต่อ
การซือสินค้ าในร้ านเซเว่นอีเลฟเว่น
ค่ าสถิติท: ใี ช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
1. วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative
Analysis) ทดสอบความสัมพันธ์ จ ากค่า Chi-Square
test และวัดความสัมพันธ์ โดยค่าสถิ ติ Contingency
Coefficient ที ระดั บ นั ย สํา คั ญ ที 0.05 ค่าไค-สแควร์
(Chi-Square Test) ใช้ ทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่าง
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการซือสินค้ า
ของผู้บริ โภคในร้ านเซเว่นอีเลฟเว่นกับการซือสินค้ าใน
ร้ านเซเว่นอีเลฟเว่น

ผลการวิจัย
1. การศึกษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลียต่อเดือน พบว่า
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี สถานภาพ
โสด ระดับ การศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พ
พนักงานเอกชน และมี รายได้ เฉลียต่อเดือน 20,00030,000 บาท
2. การศึ ก ษาข้ อ มู ล การซื อ> สิ น ค้ า ในร้ านค้ า
เซเว่ นอีเลฟเว่ น ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการซือสินค้ า ความถี
ในการซือสินค้ า จํานวนสินค้ าทีซือต่อครัง ช่วงเวลาทีใช้
บริ การซือสินค้ า พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าใช้ จ่ายในการซือ
สินค้ า มากสุด 50 – 150 บาทต่อครัง และใน 1 สัปดาห์
มีความถีในการซือสินค้ า มากสุด 3 – 4 ครัง มีจํานวน
สินค้ าทีซือต่อครัง มากสุด จํานวน 1 ชิน ช่วงเวลาทีใช้
บริ การซือสินค้ า มากสุด คือ เวลา 18.01 - 24.00 น.
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3. การศึกษาข้ อมูลส่ วนประสมทางการตลาด
ในการซือ> สิน ค้ าในร้ านค้ าเซเว่ นอีเลฟเว่ น ได้ แก่
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ย ส่ง เสริ ม
การตลาด บุคลากร กระบวนการ และ การนําเสนอ
ลัก ษณะทางกายภาพ พบว่ า ผู้บ ริ โ ภคส่ว นใหญ่ ใ ห้
ความสําคัญกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
3.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ ทีมีผลต่อการซือสินค้ าใน
ร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่นในระดับมาก และเมือพิจารณา
เป็ นรายประเด็น ส่วนใหญ่ในแต่ละประเด็นของปั จจัย
ส่ว นประสมทางการตลาดด้ า นผลิต ภัณ ฑ์ มีผ ลต่อ
การซื อสิ น ค้ าในร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่นในระดับมาก
โดยประเด็ น ที มี ค่า คะแนนเฉลียสูง ที สุด คื อ สิน ค้ า มี
คุณ ภาพได้ ม าตรฐานมี ผ ลในการซื อสิ น ค้ า ในร้ นค้ า
เซเว่นอีเลฟเว่นมาก รองลงมาคือ สินค้ ามีครบทุกชนิด
ตรงกับความต้ องการ สิ น ค้ ามี ห ลากหลายประเภท
หลายยีห้ อ สินค้ ามีความทันสมัย และมีสินค้ าตามเทศกาล
วางจําหน่าย ตามลําดับ
3.2 ด้ านราคา พบว่า ผู้ บริ โภคส่ ว นใหญ่ให้
ความสํา คัญ กับ ปั จ จัย ส่ว นประสมทางการตลาด
ด้ านราคาทีมีผลต่อการซือสินค้ าในร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่น
ในระดับ มาก แ ล ะ เ มื อ พิ จ า ร ณ า เ ป็ นรายประเด็ น
ส่วนใหญ่ในแต่ละประเด็นของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้ านราคามีผลต่อการซือสินค้ าในร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่น
ในระดับมาก โดยประเด็นทีมีค่าคะแนนเฉลียสูงทีสุด
คือ สิน ค้ า มี ร าคาเหมาะสม มี ผ ลต่อ การซื อสิน ค้ า ใน
ร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่นระดับมาก รองลงมาคือ ราคา
ข อ ง สิ น ค้ า เ มื อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กับ ร้ านอื น ๆ มี ป้ าย
แสดงสินค้ าอย่างชัดเจน และราคาสินค้ าไม่เปลียนแปลง
บ่อย ตามลําดับ
3.3 ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่าผู้บริ โภค
ส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
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ด้ านช่องทางการจัดจํ าหน่ายมีผลต่อการซือสินค้ าใน
ร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่นในระดับมาก และเมือพิจารณา
เป็ นรายประเด็น ส่วนใหญ่ในแต่ละประเด็นของปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย
มีผลต่อการซือสินค้ าในร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่นในระดับมาก
โดยประเด็นทีมีค่าคะแนนเฉลียสูงทีสุด คือ ทําเลทีตัง
ใกล้ แหล่งชุมชน ทีพักอาศัย ทีทํางาน มีผลต่อการซือ
สินค้ าในร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่นระดับมาก รองลงมาคือ
ความสะดวกสบายในการเดิ น เลือ กสินค้ า พื นทีและ
สถานทีมีความปลอดภัย การเดินทางสะดวก และการจัดวาง
สินค้ าเป็ นหมวดหมูท่ ําให้ หาสินค้ าได้ ง่าย ตามลําดับ
3.4 ด้ า นส่ง เสริ ม การตลาด พบว่า ผู้บ ริ โ ภค
ส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้ านส่งเสริ มการตลาดมีผลต่อการซือสินค้ าในร้ านค้ า
เซเว่น อีเ ลฟเว่น ในระดับ มาก และเมื อพิจ ารณาเป็ น
รายประเด็น ส่ว นใหญ่ ใ นแต่ล ะประเด็น ของปั จ จัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาดมีผล
ต่อการซือสินค้ าในร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่นในระดับมาก
โดยประเด็นทีมีคา่ คะแนนเฉลียสูงทีสุด คือ ความน่าสนใจ
ของสิ น ค้ าที นํ า มาลดราคามี ผ ลต่ อ การซื อสิ น ค้ าใน
ร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่นระดับมาก รองลงมาคือ การจัด
โปรโมชันประจําเดือนต่าง ๆ เช่น สิทธิแลกซือการสะสมแต้ ม
เพือแลกของพรี เมียม มีการจัดป้ายโฆษณาหน้ าร้ าน
และจัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่าง ๆ เช่น เทศกาลปี ใหม่
เทศกาลสงกรานต์ เป็ นต้ น ตามลําดับ
3.5 ด้ านบุคลากรพบว่าผู้บริ โภคส่วนใหญ่ให้
ความสํา คัญ กับ ปั จ จัย ส่ว นประสมทางการตลาด
ด้ านบุคลากรมีผลต่อการซือสินค้ าในร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่น
ในระดับมาก และเมือพิจารณาเป็ นรายประเด็น ส่วนใหญ่
ในแต่ละประเด็นของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้ านบุคลากรมีผลต่อการซือสินค้ าในร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่น

ในระดับมาก โดยประเด็นทีมีค่าคะแนนเฉลียสูงทีสุด
คือ พนักงานมีความกระตือรื อร้ นในการให้ บริ การมีผล
ต่อ การซื อสิน ค้ า ในร้ านค้ า เซเว่นอี เลฟเว่นระดับมาก
รองลงมา พนั ก งานมี ม ารยาทในการต้ อนรับลูกค้ า
พนักงานมีจํานวนเพียงพอในการให้ บริ การ พนักงาน
ช่วยเหลือแนะนําข้ อมูลสินค้ าภายในร้ านและพนักงาน
ใช้ คําพูดสือสารกับลูกค้ าอย่างไพเราะ ตามลําดับ
3.6 ด้ านกระบวนการ พบว่าผู้บริ โภคส่วนใหญ่
ให้ ค วามสํา คัญ กับ ปั จ จัย ส่ว นประสมทางการตลาด
ด้ านกระบวนการทีมีผลต่อการซือสินค้ าในร้ านค้ าเซเว่น
อีเลฟเว่นในระดับมาก และเมือพิจารณาเป็ นรายประเด็น
ส่ว นใหญ่ ใ นแต่ล ะประเด็ น ของปั จ จัย ส่ว นประสม
ทางการตลาดด้ านกระบวนการมีผลต่อการซือสินค้ าใน
ร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่นในระดับมาก โดยประเด็นทีมีค่า
คะแนนเฉลียสูงทีสุด คือ ขันตอนในการคิดเงินสินค้ ามี
ความรวดเร็ วมีผลต่อการซือสินค้ าในร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่น
ระดับมากทีสุด และให้ ความสํา คั ญ ในระดั บ มาก
จํานวน 2 ด้ าน ได้ แก่ ขันตอนในการคิดเงินลูกค้ ามีความถูกต้ อง
และขันตอนในการออกใบเสร็ จมีความรวดเร็ ว และให้
ความสําคัญในระดับปานกลาง 1 ด้ าน คือ ขันตอนใน
การออกใบเสร็ จมีความถูกต้ อง ตามลําดับ
3.7 ด้ า นการนํ า เสนอลัก ษณะทางกายภาพ
พบว่า ผู้ บ ริ โ ภคส่ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามสํา คัญ กับ ปั จ จัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้ า นการนํา เสนอลัก ษณะ
ทางกายภาพที มีผ ลต่อ การซือสินค้ า ในร้ านค้ า เซเว่น
อีเลฟเว่นในระดับมาก และเมือพิจารณาเป็ นรายประเด็น
ส่ว นใหญ่ ใ นแต่ล ะประเด็ น ของปั จ จัย ส่ว นประสม
ทางการตลาดด้ านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
มีผลต่อการซือสินค้ าในร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่นในระดับมาก
โดยประเด็นทีมีค่าคะแนนเฉลียสูงทีสุด คือ ความสะอาด
ของร้ านมีผลต่อการซือสินค้ าในร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่น
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ระดับมาก รอลงมาคือ การตกแต่งร้ าน ความสว่างภายในร้ าน
มีความสว่างเพียงพอ ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของ
สิน ค้ า ทีจัด วาง และมีร ะบบรั ก ษาความปลอดภัย ที ดี
ตามลําดับ
4. การศึกษาผลการทดสอบสมมุติฐาน
ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับ การศึ ก ษา อาชีพ และรายได้ เฉลี ยต่ อ เดื อ น
ที แตกต่ า งกัน จะให้ ค วามสํ า คัญ กับ การซื อสิ น ค้ า ใน
ร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่นทีแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05 และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านการจัดจําหน่าย
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านบุคลากร ด้ านกระบวนการ
ด้ านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์
กับการซือสินค้ าในร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่น

อภิปรายผล
1. จากการศึกษาการเลือกซือสินค้ าของผู้บริ โภค
ในร้ านเซเว่น อีเลฟเว่นในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ส่วนใหญ่มีค่าใช้ จ่ายสินค้ าในการซือสินค้ า มากสุด 50
– 150 บาท รองลงมา จํ านวน 151 – 250 บาท มีความถี
ในการซือสินค้ า มากสุด 3 – 4 ครัง มีจํานวนสินค้ าทีซือ
ต่อครัง มากสุด จํานวน 1 ชิน รองลงมา จํานวน 2 – 3 ชิน
ช่วงเวลาทีใช้ บริ การซือสินค้ า มากสุด เวลา 18.01 - 24.00 น.
2. จากวัตถุประสงค์เพือศึกษาปั จจัยส่วนประสม
การตลาดทีมีผ ลต่อการซือสิน ค้ าของผู้บริ โภคในร้ าน
เซเว่น อีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ให้ ความสําคัญ
ต่อปั จจัยส่วนประสมการตลาดในระดับมาก โดยปั จจัย
ทีให้ ความสําคัญสูงสุด คือ ด้ านผลิตภัณฑ์ รองลงมา
ด้ า นราคา ด้ า นกระบวนการ ด้ า นส่ง เสริ ม การตลาด
ด้ า น บุ ค ล า ก ร ด้ า น ช่ อ ง ท า ง ก า ร จั ด จํ า ห น่ า ย
และด้ านลักษณะทางกายภาพ ตามลําดับ สอดคล้ องกับ
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แนวคิดของ ฉันยาพร เสมอใจ และฐิ ตินนั ท์ วารี วนิช (2551)
ทีกล่าวว่าปั จจัยส่วนประสมการตลาดเป็ นเครื องมือหรือ
ปั จจัยทางการตลาดทีผู้ประกอบการและนักการตลาด
ใช้ ควบคุมทิศทางในการประกอบธุรกิจ เพือให้ สามารถ
ตอบสนองความต้ องการและสร้ างความพึง พอใจแก่
กลุ่มผู้บริ โภค และยังเป็ นการกระตุ้นให้ กลุม่ เป้าหมาย
เกิดความต้ องการบริ โภคผลิตภัณฑ์ทีผลิตขึนมา
3. จากวัต ถุป ระสงค์ เ พื อเปรี ย บเทีย บปั จ จัย
ส่วนบุค คลกับ การเลือกซือสินค้ า ของผู้บ ริ โภคในร้ าน
เซเว่น อี เ ลฟเว่ น ในเ ขตก รุ ง เท พมหา นคร พบว่า
พฤติกรรมการซือสินค้ าในร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่น ได้ แก่
ด้ านค่าใช้ จ่ายสินค้ าในการซื อสินค้ า ด้ า นความถี ใน
การซื อสิ นค้ า และด้ านจํา นวนสิ น ค้ าที ซื อต่ อ ครั ง
มีความสัมพันธ์ กับปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้ านอายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลียต่อเดือน
ผลการศึกษาสอดคล้ องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์
และคณะ (2546) ทีกล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริ โภคเป็ นการค้ นหาหรื อวิจยั เกียวกับพฤติกรรมการซือ
และการใช้ ของผู้บริ โภค เพือทราบถึงลักษณะความต้ องการ
และพฤติกรรมการซือ และการใช้ ของผู้บริ โภค ผลทีได้
จะช่ ว ยให้ นั ก การตลาดสามารถจั ด กลยุ ท ธ์ ทาง
การตลาด ที สามารถตอบสนองความพอใจของ
ผู้บริ โภคได้ อย่างเหมาะสม
4. จากวัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อศึ ก ษาความสัม พัน ธ์
ระหว่างปั จจัยส่วนประสมการตลาดทีมีผลต่อการซือ
สิ น ค้ าของผู้ บริ โ ภคในร้ านเซเว่ น อี เ ลฟเว่ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ใน กา รซื อ สิ น ค้ า ใ นร้ าน ค้ าเซเว่น อี เลฟเว่น ได้ แ ก่
ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้ านส่งเสริ มการตลาด ด้ านบุคลากร ด้ านกระบวนการ
และด้ านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์
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กับพฤติ กรรมการซือสินค้ าในร้ านค้ าเซเว่นอีเ ลฟเว่น
สอดคล้ องกับโมเดลพฤติกรรมของผู้บริ โภคของ Kotler
(2000) ทีกล่าวว่า ปั จจัยส่วนประสมการตลาดเป็ นสิง
กระตุ้นทางการตลาดให้ เกิ ดพฤติกรรมการซือ โดยผล
การศึกษา พบว่า ด้ านบุคลากรมีความสัมพันธ์ สูงสุด
กับด้ านค่าใช้ จ่ายสินค้ าในการซือสินค้ า ด้ านส่งเสริ ม
การตลาดมี ค วามสั ม พั นธ์ สูงสุด ในด้ านความถีใน
การซือสินค้ า ด้ านกระบวนการมีความสัมพันธ์ สูงสุด
ในด้ านจํานวนสินค้ าทีซือต่อครังและด้ านช่วงเวลาทีใช้
บริ การซือสินค้ า

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะ
1.1 จากการศึกษา ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ในการซือสินค้ าในร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่น ด้ านผลิตภัณฑ์
มี ค วามสํ า คัญ มากสุด ดัง นัน ผู้ป ระกอบการควรให้
ความสํ า คั ญ ต่ อ คุ ณ ภาพสิ น ค้ าภายในร้ านควรมี
คุณภาพได้ มาตรฐานและมีสินค้ าอย่างหลากหลายให้
เลือ กซื อ มีค วามสดใหม่ และมี ค วามหลากหลายใน

รู ป แบบ ประเภทสิน ค้ า ซึ งควรให้ ค วามสํา คัญ กับ
การคัดเลือกสินค้ าและผลิตภัณฑ์มาจําหน่าย
1.2 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ส่ ว น ป ร ะ ส ม
ทางการตลาดในการซือสินค้ าในร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่น
ด้ านส่ ง เสริ มการตลาดมี ค วามสั ม พั น ธ์ สู ง สุ ด กั บ
พฤติกรรมของผู้บริ โภคในด้ านความถีในการซือสินค้ า
ดัง นันควรให้ ความสํ า คัญ กับ กิ จ กรรมการส่ง เสริ ม
การตลาดเพือจูงใจผู้บริ โภคให้ มีต่อร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่น
เช่น การโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์ วิทยุ และสือสิงพิมพ์
เช่ น หนัง สื อ พิ ม พ์ เพื อให้ ลูก ค้ า มี ก ารรั บ รู้ สิ น ค้ าของ
ร้ านค้ าเซเว่นอีเลฟเว่นและควรมีการกิจกรรมการส่งเสริ ม
การขายให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภค
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
2.1 การศึก ษาครั งต่อ ไปควรศึก ษาทัศ นคติ
หรื อความพึงพอใจในการใช้ บริ การร้ านเซเว่นอีเลฟเว่น
เพือผลการศึกษา จะทราบถึงทัศนคติและความพึงพอใจ
ของผู้บริ โภคทีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือสินค้ าร้ าน
เซเว่นอีเลฟเว่น เพือผลการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ใน
การพัฒนารูปแบบและคุณภาพการให้ บริ การให้ ดียิงขึน
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