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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

แนวทางการส่งเสริมการขายทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือสินค้าของผู้บริโภค 
ทีเ่ซเว่นอเีลฟเว่น ในเขตกรุงเทพมหานคร 

SALES PROMOTION METHODS AFFECTING THE CUSTOMER PURCHASE 
DECISION AT SEVEN ELEVEN CONVENIENCE STORES IN BANGKOK 

METROPOLITAN 
ดวงกมล ศรีอมรชยั1  ดร. ไกรชิต  สุตะเมือง2 

                              ---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านลกัษณะ
ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่
ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของแนวทางการส่งเสริมการขายกบั
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร  รวมถึง
ศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเว่น
อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้หรือเคยซ้ือสินคา้ท่ีเซเว่น
อีเลฟเวน่ และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามและใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ีร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย T-test F-test และการวิเคราะห์แบบ Multiple Regression Analysis (MRA) ในการ
หาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ  21-30 ปี ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีรายได ้
10,001-20,000 บาทต่อเดือน  

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้
และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟ
เวน่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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แนวทางการส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ รูปแบบการส่งเสริมการขายและภาพลกัษณ์
สินคา้ท่ีน ามาท าการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคท่ีเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 
0.05 

ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ความภักดีต่อตราสินค้าและความไวว้างใจในตราสินค้ามี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู ้บริโภคท่ีเซเว่นอีเลฟเว่นในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ: การตดัสินใจซ้ือ, การส่งเสริมการขาย, เซเวน่อีเลฟเวน่ 

ABSTRACT 
This research aimed to study the difference of the individual factors affecting the 

Consumer Purchase Decision of Products in Seven Eleven Convenience Store in 
Bangkok Metropolitan and to study the relationship of the Sale Promotion Methods and 
the Consumer Purchase Decision of Products in Seven Eleven Convenience Store in 
Bangkok Metropolitan along, including other factors affecting the Consumer Purchase 
Decision of Products in Seven Eleven Convenience Store in Bangkok Metropolitan. 

Data was collected from 400 sample consumers living in Bangkok Metropolitan 
in which currently and accustomed to purchase products at Seven Eleven. The collection 
of data was conducted by questionnaire and data analysis technique, in addition, the 
Percentage Frequency Distribution, the average of T-test, F-test (One way ANOVA) and 
the Multiple Regression Analysis : MRA) in order to calculate the relationship between 
independent variable: IV and dependent variable: DV. 

The research revealed that the majority of the samples were unmarried 
undergraduate female, age between 21 -30 years old, employed in private sectors, earn 
between 10,001 – 20,000 Baht per month. 

The individual factors consisted of the difference in genders, ages, marital status, 
educational level, salary and occupations in which didn’t have any effects on the 
Consumer Purchase Decision of Product in Seven Eleven Convenience Store as shown in 
the statistical significance at 0.05. 
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The Sales Promotion Method such as the Forms of Sales Promotion, Sales 
Promotion Acknowledgement and the Product Image on Sales Promotion related to the 
Consumer Purchase Decision of Products in Seven Eleven Convenience Store indicated 
the relationship with the Consumer Purchase Decision of Product in Seven Eleven 
Convenience Store in Bangkok Metropolitan as shown in the statistical significance at 
0.05. 

Other factors, in addition, the Brand Loyalty and Brand Trust indicated the 
relationship with the Consumer Purchase Decision of Product in Seven Eleven 
Convenience Store in Bangkok Metropolitan as shown in the statistical significance at 
0.05. 
KEYWORDS: PURCHASE DECISION, SALES PROMOTION, SEVEN ELEVEN 
 
บทน า 

ธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือส่วนใหญ่ในอดีต จะเป็นร้านขายของช าขนาด
เล็กหรือท่ีเรียกว่าร้านโชห่วย ซ่ึงตั้ งอยู่ในแหล่งชุมชนเล็กๆ และจ าหน่ายเฉพาะสินค้า
อุปโภคบริโภคท่ีจ า เ ป็นเท่านั้ น  ต่อมาเ ม่ือมีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และ
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยส่ีงผลใหเ้กิดธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือสมยัใหม่ข้ึน 
ร้านสะดวกซ้ือสมยัใหม่น้ีจะมีขนาดใหญ่ มีสินคา้ต่างๆ มากมาย สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างครอบคลุม ท าให้วิถีชีวิตของผูบ้ริโภคไทยเปล่ียนแปลงไป 
และนอกจากน้ียงัสามารถจ าหน่ายสินคา้ไดใ้นราคาต ่ากวา่ร้านสะดวกซ้ือแบบเก่า เน่ืองจาก
มีการสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ของตนเอง เป็นการลดการพึ่งพาผูค้า้ส่งและลดตน้ทุนการ
ผลิต ท าใหมี้อ านาจต่อรองกบัผูผ้ลิต และมีศกัยภาพการแข่งขนัสูง  
 ร้านสะดวกซ้ือสมัยใหม่มีการขยายตัวและเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป ตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว ท าให้นิยมซ้ือสินคา้ใกล้
บา้น อีกทั้งท าเลของร้านท่ีมีขนาดเล็กไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองกฎหมายผงัเมือง ท าให้สามารถหา
พื้นท่ีท่ีเหมาะสมไดง่้ายและอาศยัเงินลงทุนไม่มากนกั  
 ส าหรับร้านสะดวกซ้ือสมยัใหม่ของไทย เซเว่นอีเลฟเว่นนับเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
ธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ เกิดข้ึนจากการท่ีเครือเจริญโภคภณัฑ์ ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงในประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจร้านคา้ปลีก จึงได้ลง
นามในสัญญาซ้ือสิทธิการประกอบกิจการคา้ปลีก ภายใตช่ื้อ เซเวน่อีเลฟเวน่ จนถึงปัจจุบนั
เซเวน่อีเลฟเวน่ก็ยงัเติบโตอยา่งไม่หยดุย ั้ง  
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 แมใ้นช่วง 4- 5 ปีท่ีผ่านมา ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือไดเ้กิดข้ึนมากมาย เพราะบรรดา
ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตอยา่งโลตสั และบ๊ิกซี ต่างก็ด าเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือเป็นของตวัเอง 
ทั้งมินิ บ๊ิกซี, เทสโก ้โลตสั เอ็กซ์เพรส หรือท็อปส์ เดล่ี มีการขยายสาขากนัอยา่งเต็มท่ี ท า
ใหเ้กิดการแข่งขนักนัอยา่งดุเดือด มีการใชก้ลยทุธ์ต่างๆ ทั้งดา้นราคา และตวัสินคา้ท่ีจดัการ
ส่งเสริมการตลาด แต่เซเวน่อีเลฟเว่นก็ยงัคงครองส่วนแบ่งการตลาดไวไ้ดสู้งท่ีสุดเร่ือยมา 
จากการเพิ่มความหลากหลายในบริการ เห็นไดจ้ากการเพิ่มบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
มุมหนงัสือ หรือมุมกาแฟ เป็นตน้ และยงัจดักิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีหมุนเวียนออกมา
ตลอดทั้งปี อยา่งเช่น สิทธ์ิแลกซ้ือสุดคุม้ จบัคู่อ่ิมคุม้ และการสะสมแสตมป์เพื่อให้แทนเงิน
สดหรือแลกของรางวลั ถือเป็นการท าตลาดแบบใหม่ ท่ีไม่ไดม้องแค่การลด แลก แจก แถม 
และท่ีส าคญัคือการท าใหผู้บ้ริโภคมีส่วนร่วมใหม้ากท่ีสุด 

ดังนั้ น ผูว้ิจ ัยจึงเห็นว่า การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร จะท าให้ผู ้
ประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือหรือนกัลงทุนท่ีสนใจจะลงทุนในธุรกิจคา้ปลีกประเภทน้ี ได้
ทราบถึงแนวทางการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ี
เซเวน่อีเลฟเวน่ และสามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชเ้ป็นประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุง 
หรือเลือกใชก้ลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ใหเ้หมาะสมต่อผูบ้ริโภคต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของแนวทางการส่งเสริมการขายกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค
ท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. เพื่อได้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของเซเว่นอีเลฟเว่นและร้าน
สะดวกซ้ืออ่ืนๆ  

2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้กิจกรรมส่งเสริมการขายให้เหมาะสมเพื่อให้
 สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ข้ึน 

3. เพื่อไดข้อ้มูลส าหรับการอา้งอิง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนดกล
 ยุทธ์ทางการขายเพื่อให้ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัและช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของเซเว่น
 อีเลฟเวน่ใหดี้ยิง่ข้ึน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน

การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวจัิย  

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้
และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

2. แนวทางการส่งเสริมการขายท่ีประกอบไปดว้ย รูปแบบการส่งเสริมการขาย การ
รับรู้ของการส่งเสริมการขายและภาพลักษณ์สินค้าท่ีน ามาท าการส่งเสริมการขาย มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู ้บริโภคท่ีเซเว่นอีเลฟเว่นในเขต
กรุงเทพมหานคร  

3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์องคก์ร ความภกัดีต่อตราสินคา้และความ
ไวว้างใจในตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเว่น
อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

- รูปแบบการส่งเสริมการขาย 
- การรับรู้ของการส่งเสริมการขาย 
- ภาพลกัษณ์สินคา้ท่ีน ามาท าการส่งเสริมการ  
ขาย 

 

 

 

 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคท่ี
เซเวน่อีเลฟเวน่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

- เพศ                - ระดบัการศึกษา 
- อาย ุ          - รายได ้
- สถานภาพ      - อาชีพ 

- ภาพลกัษณ์องคก์ร 
- ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
- ความไวว้างใจในตราสินคา้ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
 

แนวทางการส่งเสริมทางการขาย 
 

ปัจจยัอืน่ๆ 
 

ตัวแปรอสิระ 
ตัวแปรตาม 
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ขอบเขตการวจัิย  
1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภค

สินคา้ท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร  
2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัส่วนบุคคล แนวทางการ

ส่งเสริมทางการขายและปัจจยัอ่ืนๆ ว่ามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 

3. ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษา   จะท าการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ 
3.1 ตวัแปรอิสระ ในท่ีน้ีจะประกอบดว้ย ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ตวั

แปรท่ีเก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริมทางการขายและตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ 
3.2 ตวัแปรตามในท่ีน้ีจะประกอบดว้ยการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ี

เซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
นิยามศัพท์   

1. เพศ หมายถึง เพศของผูบ้ริโภคสินคา้ท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. อาย ุหมายถึง อายขุองผูบ้ริโภคสินคา้ท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. สถานภาพ หมายถึง สถานภาพของผู ้บริโภคสินค้าท่ีเซเว่นอีเลฟเว่นในเขต

กรุงเทพมหานคร 
4. ระดบัการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคสินคา้ท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ใน

 เขตกรุงเทพมหานคร 
5. รายได้เฉ ล่ียของเดือน หมายถึง ผู ้บ ริโภคสินค้า ท่ี เซเว่นอี เลฟเว่นในเขต

กรุงเทพมหานคร 
6. อาชีพ หมายถึง อาชีพของผูบ้ริโภคสินคา้ท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
7. การส่งเสริมทางการขาย หมายถึง การลด แลก แจก แถม และกลยุทธ์อ่ืนๆ  เพื่อ

 ดึงดูดใหผู้บ้ริโภคสนใจและตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในเซเวน่อีเลฟเวน่ 
8. การรับรู้ของการส่งเสริมการขาย หมายถึง การแจง้ข่าวสาร เง่ือนไขการใช้สิทธ์ิ 

 ความเหมาะสม  ความถ่ีและระยะเวลาในการจดัรายการส่งเสริมการขาย สามารถ
 ดึงดูดใหผู้บ้ริโภคสนใจและตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในเซเวน่อีเลฟเวน่ 

9. ภาพลกัษณ์สินคา้ท่ีน ามาท าการส่งเสริมการขาย หมายถึง สินคา้ในการจดัรายการ
 ส่งเสริมการขายมีให้เลือกหลากหลาย ราคาสมเหตุสมผล หมุนเวียนสม ่าเสมอ มี
 ปริมาณเพียงพอ มีมาตรฐานและคุณภาพ สามารถดึงดูดให้ผูบ้ริโภคสนใจและ
 ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในเซเวน่อีเลฟเวน่ 
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10. ภาพลกัษณ์องค์กร หมายถึง ภาพพจน์ท่ีดีของเซเว่นอีเลฟเว่น เช่น องค์กรมีความ
 น่าเช่ือถือ ความมัน่คงทางด้านการเงิน  การให้บริการมีความหลากหลาย ช่ือ
 องค์กรปรากฏอยู่ในส่ือต่างๆอย่างสม ่ าเสมอ มีการตอบแทนต่อสังคมและ
 ส่ิงแวดลอ้ม 

11. ความภกัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่จะ 
 กลบัมาซ้ือสินคา้อีกในคร้ังต่อไป มีการแนะน าบุคคลอ่ืนให้ซ้ือสินคา้ท่ีเซเวน่อีเลฟ
 เวน่ จะใชบ้ริการท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่เท่านั้น มีความผกูพนักบัเซเวน่อีเลฟเวน่ และถา้
 เซเวน่อีเลฟเวน่มีการจดักิจกรรมใดๆ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ในเซเวน่อีเลฟเวน่ยินดีท่ี
 จะเขา้ร่วมกิจกรรมนั้น 

12. ความไวว้างใจในตราสินคา้ หมายถึง ความน่าเช่ือถือในช่ือเสียงของเซเว่นอีเลฟ
 เวน่ การบริหารงานของเซเว่นอีเลฟเวน่ การให้บริการ มีความถูกตอ้ง รวดเร็ว ใส่
 ใจดูแลลูกคา้ และไวว้างใจในสินคา้ท่ีวางจ าหน่ายในเซเวน่อีเลฟเวน่ 

13. การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การท่ีบุคคลใช้กระบวนการทางความคิดในการเลือก
 ระหวา่งทางเลือกต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 

14. เซเว่นอีเลฟเว่น หมายถึง ร้านสะดวกซ้ือท่ีได้รับสิทธิบตัรทางการคา้ (Franchise 
 organization) ซ่ึงบริษทัแม่หรือผูท่ี้เป็นเจา้ของแฟรนไซส์ให้สิทธิแก่ตวัแทนราย
 ยอ่ยในการประกอบธุรกิจตามขอบเขตท่ีก าหนด จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคท่ี
 จ าเป็นในชีวติประจ าวนั เปิดบริการทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมง  

15. ผู ้บริโภค หมายถึง ลูกค้าท่ี ซ้ือหรือเคยซ้ือสินค้าในเซเว่นอีเลฟเว่นในเขต
 กรุงเทพมหานคร 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาทบทวนวรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็น
กรอบและแนวทางในการศึกษา  โดยน าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการส่งเสริมการตลาด 
 สุชิน นะตาปา (2541: 186) กล่าวไวว้า่ การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การรณรงค์
กิจกรรมทางดา้นการตลาด เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีบริษทัตั้งเป้าหมายไว ้โดยการ
ใชเ้คร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาดเป็นตวักระตุน้ความตอ้งการของลูกคา้ 
 พิบูล ทีปะปาล (2545: 8) ได้กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาด โดยทัว่ไปมี
จุดมุ่งหมายใหท้ าหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง ดงัน้ี 
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1. เพื่อให้ขอ้มูลข่าวสาร (Informing) การส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ขอ้มูลข่าวสาร 
โดยทัว่ไปจะใช้มากในช่วงระยะเร่ิมแรกของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ เพื่อเป็นการสร้างความ
ตอ้งการหรืออุปสงคข์ั้นพื้นฐาน (Primary demand) ใหก้บัผลิตภณัฑเ์ร่ิมเขา้สู่ตลาด 

2. เพื่อเชิญชวน (Persuading) การส่งเสริมการตลาดเพื่อเชิญชวนเป็นงานอนัดบัท่ี
สอง ซ่ึงหมายถึง เป็นความพยายามของนักการตลาดท่ีจะกระตุ้นเร่งเร้าให้ผู ้บริโภค
ตดัสินใจซ้ือหรือให้ซ้ือมากข้ึน บางคร้ังไม่ไดค้าดหวงัให้ผูบ้ริโภคตอบสนองในทนัที แต่
เพื่อใหผู้บ้ริโภคคลอ้ยตาม ยอมรับและให้การสนบัสนุนเป็นลูกคา้ประจ าเป็นเวลายาวนาน 
ปกติแลว้การส่งเสริมการตลาดเพื่อเชิญชวนมกัท าในช่วงผลิตภณัฑ์เขา้สู่ขั้นเจริญเติบโต 
(Growth stage) 

3. เพื่อเตือนความทรงจ า (Reminding) การส่งเสริมการตลาดเพื่อเตือนความทรง
จ า โดยทัว่ไปจะน ามาใชม้ากข้ึนในขั้นผลิตภณัฑ์เจริญเต็มท่ีตอนปลาย (Late maturity) โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชต้ราสินคา้ของบริษทัอยูใ่นความทรงจ าของสาธารณชนตลอดไป 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

Schiffman and Kanuk. (1994: 659) ไดใ้ห้ความหมายกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคไวว้่า ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไป พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ ทั้ งทางด้านจิตใจ 
(ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจ และกายภาพ
ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระหว่าง กิจกรรมเหล่าน้ีท าให้เกิดการซ้ือ และพฤติกรรมการซ้ือตาม
บุคคลอ่ืน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546: 219-225) กล่าววา่เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภค จากการส ารวจรายงานของผูบ้ริโภคจ านวนมากในกระบวนการซ้ือ พบว่า
ผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการซ้ือ 5 ขั้นตอน คือ (1) การรับรู้ถึงปัญหา (2) การคน้หาขอ้มูล (3) 
การประเมินผลทางเลือก (4) กรตดัสินใจซ้ือ (5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบและแนวทางใน
การศึกษา  โดยน าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

ด้านรูปแบบการส่งเสริมการขายกบัการตัดสินใจซ้ือ 
นุชรัตน์ จนัทนาคร (2547) ท่ีไดศึ้กษาการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัทางการ

ตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภค : ศึกษาเฉพาะกรณีร้าน
เซเวน่อีเลฟเวน่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คิดวา่รายการส่งเสริมการขายรายการแสตมป์
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แทนเงินมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้มากท่ีสุด เพราะแสตมป์นั้นสามารถใช้แทนเงินได้
เลย ซ่ึงท าใหไ้ดสิ้นคา้ในราคาถูกลง  
 ทรงพล คลงับุญครอง (2553) เร่ืองความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการเก่ียวกบัส่วน
ประสมทางการตลาดของร้านสะดวกซ้ือ เซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ปตท. เอส เอ็น เค ต าบล
หลุบ อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ พบว่าด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การแนะน าสินคา้จากพนักงานขายอยู่ในระดบัมาก 
รองลงมาคือ การสะสมยอดซ้ือหรือแสตมป์ เพื่อแลกสินคา้ 
 ด้านการตัดสินใจซ้ือ 
 สุ ธิกาญจน์  บัวน้อย (2548)  ได้ศึกษาวิจัย เ ร่ืองการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภค จากห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล และโรบินสัน หาดใหญ่ พบวา่ พฤติกรรมดา้นเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้คือ 
การเดินทางสะดวกและสินคา้ครบครัน/  
 นุชนาถ มีสมพืชน์ (2552)  ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือของลูกค้าและการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอพระนครศรีอยธุยา พบวา่ลูกคา้ส่วน
ใหญ่ท่ีซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกดั้งเดิม มีความถ่ีในการใชบ้ริการทุกวนั เน่ืองจากบริเวณท่ี
ซ้ือสินคา้เป็นประจ า เป็นบริเวณใกลท่ี้พกั มีความสะดวกง่ายต่อการเดินทาง และสอดคลอ้ง
กบัของราวดี จนัปุ่ม (2545) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการ
ร้านคา้ปลีกของผูบ้ริโภค พบว่าท่ีตดัสินใจใช้บริการร้านคา้ปลีกเพราะร้านคา้อยู่ใกลบ้า้น
และท่ีท างาน 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้หรือเคย
ซ้ือสินคา้ท่ีเซเว่นอีเลฟเว่น และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครโดยก าหนดสุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ อาชีพ โดยลักษณะแบบสอบถามประกอบด้วย
ค าถามแบบมีค าตอบค าถามชนิดค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice 
Question) จ านวน 6 ขอ้ 
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 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริม
ทางการขาย ประกอบดว้ย รูปแบบการส่งเสริมการขาย การรับรู้ของการส่งเสริมการขาย 
และภาพลกัษณ์สินคา้ท่ีน ามาท าการส่งเสริมการขาย ซ่ึงเป็นกลุ่มค าถามท่ีให้แสดงความ
คิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) รวม 15 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับปัจจยัอ่ืนๆ 
ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์องคก์ร ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจในตราสินคา้ 
ซ่ึงเป็นกลุ่มค าถามท่ีให้แสดงความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) รวม 
15 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเว่นอีเลฟเว่น ซ่ึงเป็นกลุ่มค าถามท่ีให้แสดงความคิดเห็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) รวม 5 ขอ้ 
 ส าหรับส่วนท่ี 2 – ส่วนท่ี 4 เรียงล าดบัจาก 1 ไปจนถึง 10 โดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนน ดงัน้ี 
   คะแนน  ความหมาย 

    10     หมายถึง          มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
            0            หมายถึง          ไม่มีความคิดเห็น 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
1.1 วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้การแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูต้อบ
แบบสอบถาม 

1.2 วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริมการขาย ปัจจยัอ่ืนๆ และขอ้มูลการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นค าถามท่ี
เป็นตวัเลข หรือแบบสเกล โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อแปลความหมายของขอ้มูลดา้น
ต่างๆ 

2. สถิติอ้างองิ (Inferential Statistic) 
2.1 สถิติ t-test ในการทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และสถิติ F-

test (Analysis of Variance: ANOVA) หรือการทดสอบความแปรปรวน ใชเ้พื่อทดสอบตวั
แปรอิสระและตวัแปรตาม ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 2.2 สถิติ Multiple Result of Analysis (MRA) ใชเ้พื่อทดสอบตวัแปรอิสระและตวั
แปรตามท่ีก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล  
 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.5 ส่วนเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 24.5 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 54 มีสถานภาพ
โสด คิดเป็นร้อยละ 79.5 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.3 ส่วนใหญ่มี
รายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 32.5 และส่วนใหญ่เป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 72.5 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของแนวทางการส่งเสริมการขายที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภคที่เซเว่นอีเลฟเว่นในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังนี ้ 
 ดา้นรูปแบบการส่งเสริมการขาย  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อ
การซ้ือ 1 แถม 1 ของสินคา้บางประเภทมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.06)  
 ดา้นการรับรู้ในการส่งเสริมการขาย  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
ต่อความถ่ีในการจดัรายการส่งเสริมการขายมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.07)  
 ด้านภาพลักษณ์สินคา้ท่ีน ามาส่งเสริมการขาย พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัต่อสินค้ามีให้เลือกหลากหลายและสินคา้มีมาตรฐานและคุณภาพมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 7.64)  
 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กั บการ
ตัดสินใจเลอืกซ้ือสินค้าของผู้บริโภคทีเ่ซเว่นอเีลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี ้ 
 ดา้นภาพลกัษณ์องค์กร พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อช่ือเซเว่น
อีเลฟเวน่ปรากฎอยูใ่นส่ือต่างๆอยา่งสม ่าเสมอมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.12)  
 ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อท่าน
คาดวา่จะกลบัมาซ้ือสินคา้ท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่อีกในคร้ังต่อไปมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.38)  
 ดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อ
ความไวว้างใจในช่ือเสียงขององคก์รมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.65)  
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 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภคที่เซเว่นอีเลฟ
เว่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการบริการมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.42)  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้
และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟ
เว่นในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางด้านสถิติท่ีระดบั 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 ดา้นแนวทางการส่งเสริมการขาย พบว่า การรับรู้ของการส่งเสริมการขาย ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู ้บริโภคท่ีเซเว่นอีเลฟเว่นในเขต
กรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐาน ท่ีตั้ งไว ้ในทางตรงกันข้ามพบว่า รูปแบบการ
ส่งเสริมการขายและภาพลกัษณ์สินคา้ท่ีน ามาท าการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมี
นยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ดา้นปัจจยัอ่ืนๆ พบวา่ ภาพลกัษณ์องคก์รไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเว่นอีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้ในทางตรงกนัขา้มพบว่า ความภกัดีต่อตราสินค้าและความไวว้างใจในตราสินคา้มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู ้บริโภคท่ีเซเว่นอีเลฟเว่นในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยส าคญั 
ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ    t-Test 0.885 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.098 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0.328 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา   F-Test 0.756 ปฏิเสธ 

รายได ้เฉล่ียต่อเดือน   F-Test 0.748 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.921 ปฏิเสธ 

สมมตฐิานที ่2 แนวทางการส่งเสริมการขาย 

รูปแบบการส่งเสริมการขาย MRA 0 ยอมรับ 

การรับรู้ของการส่งเสริมการขาย MRA 0.25 ปฏิเสธ 

ภาพลกัษณ์สินคา้ท่ีน ามาท าการส่งเสริมการขาย MRA 0.04 ยอมรับ 

สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัอืน่ๆ 

ภาพลกัษณ์องคก์ร  MRA 0.17 ปฏิเสธ 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ MRA 0 ยอมรับ 

ความไวว้างใจในตราสินคา้ MRA 0 ยอมรับ 

 
อภิปรายผลการวจัิย 
 ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ  21-30 ปี ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีรายได ้10,001-
20,000 บาทต่อเดือน 

ดา้นรูปแบบการส่งเสริมการขาย กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการซ้ือ 1 แถม 1 
ของสินคา้บางประเภทเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของศุภลกัษณ์ ใหลศุภสิน 
(2550) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการส่งเสริมการขายของโลตสัเอ็กซ์เพรสท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการส่งเสริมการขายท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีโลตสัเอ็กซ์เพรสในระดบัมากคือ 1 แถม 1 
ผูว้จิยัไดส้ันนิษฐานวา่การซ้ือ 1 แถม 1 เป็นการส่งเสริมการขายท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ใชม้านาน
และตลอดเวลา นอกจากจะเป็นแรงจูงใจให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินค้าและบริการในปริมาณ
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มากกว่าปกติในช่วงเวลาท่ีไม่น่าจะเป็นไปได้แล้ว ยงัเป็นตวัช่วยระบายสินคา้คา้งสต็อก
หรือใกลห้มดอายุไดอี้กดว้ย ซ่ึงบางทีแลว้ผูบ้ริโภคอาจจะยงัไม่มีความสนใจในตวัสินคา้
มากนกั แต่เม่ือมองเห็นของแถม อาจจะกระตุน้ให้เกิดความอยากไดแ้ละตดัสินใจซ้ือสินคา้
ได ้

ดา้นการรับรู้ของการส่งเสริมการขาย กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัความถ่ีในการ
จดัรายการส่งเสริมการขายเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงสันนิษฐานไดจ้ากเซเวน่อีเลฟเวน่มีการจดัการ
ส่งเสริมการขายตลอกทั้งปี โดยมีการหมุนเวียนรูปแบบการส่งเสริมการขายไม่ว่าจะเป็น
สิทธ์ิแลกซ้ือสุดคุม้ การซ้ือ 1 แถม 1 จบัคู่อ่ิมคุม้ การสะสมแสตมป์แลกของพรีเม่ียม เม่ือมี
การจัดการส่งเสริมการขายบ่อยคร้ัง ถือเป็นการสร้างการรับรู้และสร้างแรงจูงใจให้
ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ในช่วงเวลาอนัสั้น 

ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ท่ีน ามาท าการส่งเสริมการขาย กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญั
กับสินค้ามีให้เลือกหลากหลาย และสินค้ามีมาตรฐานและคุณภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวจิยัของนงลกัษณ์ องอาจโฆสิตวงศ ์(2548) ไดท้  าการศึกษาภาพลกัษณ์ของร้านคา้ปลีก
สมยัใหม่ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่
ภาพลกัษณ์สินคา้ดา้นความหลากหลายของสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ปลีก
สมยัใหม่ประเภทซุปเปอร์เซ็นเตอร์อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ันนิษฐานจากในปัจจุบนั
ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือสินคา้ในร้านคา้ท่ีมีสินคา้ครบทั้งหมดท่ีตอ้งการ หรือแบบครบวงจร 
(One Stop Shopping) ในแง่ของผูบ้ริโภค ร้านคา้ท่ีมีความหลากหลายของสินคา้ในการ
ให้บริการถือเป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดค้รบถ้วนเพราะลูกคา้ย่อม
ตอ้งการความหลากหลายของสินคา้ซ่ึงสะดวกในแง่ของการเลือกหาหรือเลือกซ้ือมากกวา่ท่ี
จะตอ้งเดินทางไปในหลายๆ ร้าน 

ดา้นภาพลกัษณ์องค์กร กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัช่ือเซเว่นอีเลฟเว่นปรากฎ
อยู่ในส่ือต่างๆอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงสันนิษฐานได้จากเซเว่นอีเลฟเว่นได้ให้การสนบัสนุน
โครงการเพื่อสังคมต่างๆ มากมาย และไดเ้ป็นผูส้นบัสนุนหลกัให้กบัรายการในโทรทศัน์
ดว้ย ผูบ้ริโภคจึงมีการรับรู้ในภาพลกัษณ์องคก์รจากการออกส่ือต่างๆ จนเกิดการรับรู้และ
ใหค้วามไวว้างใจ 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัการกลบัมาซ้ือสินคา้ท่ี
เซเวน่อีเลฟเวน่อีกในคร้ังต่อไป สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเจตนี ตนัจนัทร์พงศ ์(2552) ได้
ท าการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ พบว่าความภกัดีต่อตราสินค้าหรือกิจการนั้น ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความ
ประทับใจมากในการให้บริการ ท าให้จะกลับมาซ้ือสินค้าในคร้ังต่อไป ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้
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สันนิษฐานจากเซเวน่อีเลฟเวน่เป็นร้านสะดวกซ้ือท่ีมีสาขามากท่ีสุด ท าให้ผูบ้ริโภคมีความ
สะดวกสบายในการซ้ือสินคา้ ถา้ตอ้งการซ้ือสินคา้จึงจะนึกถึงเซเวน่อีเลฟเวน่ก่อน   

ดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัความไวว้างใจใน
ช่ือเสียงขององค์กรและความไวว้างใจในการบริหารงานขององค์กร ซ่ึงสันนิฐานไดจ้าก
เซเวน่อีเลฟเวน่ในประเทศไทยบริหารโดย บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทั
ในเครือเจริญโภคภณัฑ ์ถือเป็นกลุ่มธุรกิจอาหารและการเกษตรท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
จึงเป็นผลให้เซเว่นอีเลฟเว่นสามารถรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี 
น าไปสู่การไดม้าซ่ึงสินคา้และบริการใหม่ๆ เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัและเป็น
การต่อยอดธุรกิจ 
ข้อเสนอแนะทีจ่ะน าผลการวจัิยไปใช้ 

จากผลการวิจยัสามารถน าผลท่ีไดม้าประยุกต์ใช้ และเป็นแนวทางในการพฒันา
รูปแบบส่งเสริมการขายของเซเวน่อีเลฟเว่น โดยเป็นขอ้เสนอแนะเฉพาะปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู ้บริโภคท่ีเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ดงัต่อไปน้ี   รูปแบบการส่งเสริมการขาย ภาพลกัษณ์สินคา้ท่ีน ามาท าการส่งเสริมการขาย 
ความภกัดีต่อตราสินคา้และความไวว้างใจในตราสินคา้ เป็นปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น เซเวน่อีเลฟเว่
นควรมีพฒันารูปแบบการส่งเสริมการขายและในดา้นสินคา้ท่ีน ามาวางจ าหน่ายในร้านให้มี
ความหลากหลาย เขา้ถึงความตอ้งการของพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค นอกจากน้ีความ
ภกัดีต่อตราสินคา้และความไวว้างใจในตราสินคา้ ควรส่ือสารกบัผูบ้ริโภคให้มากข้ึน เพื่อ
เป็นการตอกย  ้าผูบ้ริโภคใหรู้้จกัเซเวน่อีเลฟเวน่ เพื่อใหเ้กิดความซาบซ้ึงและไวว้างใจในการ
ใชบ้ริการ 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการสุ่มตัวอย่างประชากรท่ีอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครเท่านั้น   ผูว้ิจยัเห็นวา่ ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาวิจยั โดยเนน้กลุ่ม
ตวัอย่างนอกเขตกรุงเทพมหานคร หรือทั้งประเทศ เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีครอบคลุมมาก
ข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเซเว่นอีเลฟเว่นหรือร้านสะดวกซ้ืออ่ืนๆ ในการวางกลยุทธ์ทาง
การตลาดในอนาคต 

2. ควรมีการศึกษาวจิยัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อีเลฟเวน่ผา่น
การรับรู้จากการส่ือสารการตลาดบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)   

3. เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคท่ีเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานครท่ียงัไม่ได้เจาะลึกไปถึงกระบวนการ
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ตดัสินใจ  (CDP Model) จึงควรมีการศึกษาโดยเนน้ทั้งกระบวนการตดัสินทั้งกระบวนการ
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มหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์, 2550. 

ด ารงศกัด์ิ ชยัสนิท. หลักการตลาด. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: พิศิษฐก์ารพิมพ,์ 2537. 
ณฎัฐฑิ์อฑัฒ ์เชียงทา . “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและการซ้ือสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือ 

กรณีศึกษาร้านสะดวกซ้ือนอกระบบแฟรนไชส์และ ร้านเซเวน่อีเลฟเวน่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร.”  การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง, สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยันเรศวร, 2550. 

ณฐัฐิฐา ระยา้ยอ้ย. “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ในการซ้ือสินคา้จาก
ร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภค อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี.” ภาคนิพนธ์, 
สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์, 2550. 

ณฐัพร โพธิราช. “พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เฮา้ส์
แบรนดจ์ากธุรกิจคา้ปลีก.” สารนิพนธ์, สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, 
เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2546. 

ทรงพล คลงับุญครอง. “ความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด
ของร้านสะดวกซ้ือ เซเวน่อีเลฟเวน่ สาขา ปตท. เอส เอ็น เค ต าบลหลุบ อ าเภอ
เมือง จงัหวดักาฬสินธ์.” การศึกษาคน้ควา้อิสระ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2553. 

ทิภารัตน์ ชุมนุม. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ในร้านคา้ปลีกขนาด
ใหญ่ในจงัหวดัปทุมธานี.” วทิยานิพนธ์, สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์, 2548. 

ทิวาวลัย ์ตั้งปณิธานนท.์ “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากธุรกิจคา้ปลีกขา้ม
ชาติใน อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี.” วทิยานิพนธ์, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  
สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป, มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2552. 

ทิพยวรรณ กิตติพร. จิตวิทยาท่ัวไป. พิษณุโลก: มหาวทิยาลยันเรศวร, 2543. 
ธงชยั สังติวงษ.์ พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด. พิมพค์ร้ังท่ี 5, กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์

ไทยวฒันาพานิช จ ากดั, 2540. 
นงลกัษณ์ องอาจโฆสิตวงศ.์ “ภาพลกัษณ์ของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์, บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2548. 
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นฤมล ปฐมศิริกุล. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนด ์"คาร์
ฟูร์." ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์, สาขาวชิาการจดัการ, 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2553. 

นิตยา กุลวงษ.์ “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในร้านสะดวกซ้ือใน
เขตกรุงเทพมหานคร.” ภาคนิพนธ์, สาขาวชิาการตลาด, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2549. 

นิภาพร อาศยัป่า. “กลยทุธ์การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ เพื่อสร้างความภกัดีในตราสินคา้ต่อ
ธุรกิจร้านคา้ปลีกผลิตภณัฑเ์สริมความงาม จงัหวดันครราชสีมา.” ภาคนิพนธ์, 
สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา, 2554. 

นุชนาถ มีสมพืชน์.  “พฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้และการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้
ปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอพระนครศรีอยธุยา.” วทิยานิพนธ์, มหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยา, 2552. 

นุชรัตน์ จนัทนาคร. “พฤติกรรม และปัจจยัทางการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก
ร้านคา้สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภค (ศึกษาเฉพาะกรณีร้านเซเวน่อีเลฟเวน่).” การศึกษา
คน้ควา้อิสระ, สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย, 2548. 

บุญเลิศ เปานิล. “ เร่ืองต าแหน่งตราสินคา้ ภาพลกัษณ์และความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ
ตลาดคา้ส่งเส้ือผา้โบเ๊บท๊าวเวอร์.” สารนิพนธ์, สาขาวชิาการตลาด, บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2553. 

ปริญ ลกัษิตานนท.์ จิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพค์ร้ังท่ี 3, กรุงเทพฯ: ทิปป้ิง
พอยท,์ 2544 

ประภาพร ภูมิธรรมรัตน์. “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค.”  ภาคนิพนธ์, สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์, 2549. 

ประภาพร ทระวงษ.์ “การรับรู้ระดบัการมีอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางมิสทิน ในเขตกรุงเทพมหานคร.”  การศึกษาคน้ควา้อิสระ
, สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัปทุมธานี, 2553. 

พงศป์ณต มงัฆะรัตน์. “พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้และบริการจากร้านสะดวก
ซ้ือในอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม.่”  การศึกษาคน้ควา้อิสระ,  เศรษฐศาสตร์
มหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554. 
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พนมสิทธ์ิ สอนประจกัษ.์ “ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการส่ือสารกบัพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะร้านเซเวน่อีเลฟ
เวน่.” วทิยานิพนธ์, สาขาวชิาส่ือสารมวลชน, วารสารศาสตร์มหาบณัฑิต, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2538. 

พิบูล ทีปะปาล. การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมิ์ตรสัมพนัธ์
กราฟฟิค, 2545. 

ภูดิส ภู่ธนนัชยั. “ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ร้านสะดวกซ้ือ : กรณีศึกษาท่ีต าบลท่า
ฉลอม เทศบาลนครสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทสาคร.” การศึกษาคน้ควา้อิสระ, 
วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2550. 

มีนา เชาวลิต. หลักการตลาด. กรุงเทพ : คณะวทิยาการจดัการ สถาบนัราชภฎัสวนสุนนัทา, 
2537. 

ยทุธนา ลิมบานเยน็. “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีก สมยัใหม่ (Modern Trade ) ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์, สาขาวชิาการจดัการ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2550. 

ราวดี จนัปุ่ม. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกของ
ผูบ้ริโภค.” ภาคนิพนธ์, สาขาวชิาพฒันาสังคม, ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2545. 

รุจิณา นามแกว้. “พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือใน
สถานีน ้ามนั ในเขตจงัหวดัปทุมธานี.”  วทิยานิพนธ์, สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย, 2551. 

วรางคณา กาบยบุล. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกรายยอ่ย ใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี.” วทิยานิพนธ์, สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป, 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2552. 

วรวทิย ์วิรุฬห์ธนวงศ์. “ลกัษณ์ตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของศูนยก์ารคา้แห่งหน่ึง
ยา่นสยามสแควร์.” สารนิพนธ์, สาขาวชิาการจดัการ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2552. 

วไิล ป่ินสุข. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค ใน
ร้านเทเลวซิ ในเขตจงัหวดัสงขลา.” สารนิพนธ์, สาขาวชิาการจดัการ, บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2546. 
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ววิรรณ มุกดาประกร. “การวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจร้านขายของช าในยา่น
พฒันาการ เขตสวนหลวง.” วิทยานิพนธ์, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั
เกษมบณัฑิต, 2539.  

วฒิุศกัด์ิ ดาวยก. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการของร้านสะดวกซ้ือในเขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร.”  วทิยานิพนธ์, สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์
มหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2540. 

ศศิธร กกฝ้าย. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือของ 
ประชากรในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี.” รายงานการศึกษาปัญหาพิเศษ, 
สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2545. 

ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์. วิชาหลักการตลาด. พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพท์อ็ป 
จ ากดั, 2547. 

ศิริชยั โกเมนทร์. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในเขตอ าเภอเมือง 
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