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 การวจิยัครัง้นี้ มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาลกัษณะบุคลกิภาพของผู้บรโิภค และคุณค่าตราสนิค้าที่มคีวามสมัพนัธ์      
กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารร้าน 7-Eleven ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ผูบ้รโิภค               
ทีเ่คยใชบ้รกิารทีร่า้น 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน             
คอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหส์ถติสิหสมัพนัธอ์ย่าง
ง่ายแบบเพยีรส์นั 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี อาชีพพนักงาน
บรษิัทเอกชน/ห้างร้าน และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 35,001 บาทขึน้ไป ผู้ตอบแบบสอบถาม มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัลกัษณะ
บุคลกิภาพของผูบ้รโิภคโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัด ีดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้
สนิคา้และบรกิารโดยเฉลีย่ประมาณ 123 บาทต่อครัง้ ดา้นความถีท่ีซ่ือ้สนิคา้และบรกิาร ประมาณ 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์ดา้นเวลา 
ทีใ่ชใ้นรา้น ประมาณ 11 นาทต่ีอครัง้ และประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้หรอืใชบ้รกิารบ่อยทีส่ดุ ไดแ้ก่ ประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้
บรกิารร้าน 7-Eleven แตกต่างกนั ในด้านค่าใชจ้่ายที่ซื้อสนิค้าและบรกิาร ด้านความถี่ที่ซื้อสนิค้าและบรกิาร ด้านเวลาทีใ่ช้            
ในรา้น และดา้นประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้หรอืใชบ้รกิาร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 บุคลกิภาพตามค่านิยมของผู้บรโิภคมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บรกิารร้าน 7-Eleven ในด้านค่าใชจ้่าย             
ในการซือ้สนิคา้ ดา้นความถี่ทีซ่ือ้สนิคา้และบรกิาร ดา้นเวลาทีใ่ชใ้นรา้น ดา้นประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้หรอืใชบ้รกิาร ไดแ้ก่ อาหาร 
เครื่องดื่ม ขนมขบเคีย้ว ของใชส้ว่นตวั กลุ่มท าความสะอาดในครวัเรอืน และ Counter Service โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า และ
ต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 คุณค่าตราสนิค้ามคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้บรกิารร้าน 7-Eleven ในด้านความถี่ทีซ่ื้อสนิค้าและบรกิาร 
ดา้นเวลาทีใ่ชใ้นรา้น ดา้นประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้หรอืใชบ้รกิาร ไดแ้ก่ อาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบเคีย้ว ของใชส้ว่นตวั กลุ่มท าความ
สะอาดในครวัเรอืน และ Counter Service โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า และต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 
   
ค าส าคญั: บุคลกิภาพของผูบ้รโิภค คุณค่าตราสนิคา้ที ่พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น 7-Eleven 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to study the personality traits of consumers and brand equity 
related to customer behavior at 7-Eleven in the Bangkok metropolitan area. The sample included four hundred 
customers of 7-Eleven in the Bangkok metropolitan area. A questionnaire was constructed and used as a tool 
to collect data. Percentage, mean, standard deviation, t-test a one-way analysis of variance and the Pearson 
product moment correlation coefficient were the statistical methods used to analyze the data.  

The results of the research were as follows: Most of the respondents were female, aged between 
thirty-one to forty years of age, they worked as employees at private companies, and had a monthly income of 
over 35,001 Baht. 

The overall opinion of personality traits of the customers was at much level. The overall perception 
of brand equity was at good level. The average spending amount was 123 Baht. The average purchase 
frequency per week was five times. The average time spent was eleven minutes. The most popular category 
for 7-Eleven was food and beverages.    

The results of the hypothesis testing were as follows: The respondents of different genders, 
occupations, and average income per month had different customer behavior at 7-Eleven in terms of the 
average amount spent (Baht), the average purchase frequency per week, the average time spent (minute) and 
the category of products and services available at 7-Eleven at a statistically significant level of 0.05. 

The personality traits of consumers had a positively low and very low relationship with customer 
behavior for 7-Eleven in terms of the average amount spent (Baht), the average purchase frequency per week, 
the average time spent (minute), and the category of products and services available at 7-Eleven: food, 
beverages, snack, personal care, household cleaning, and counter service at a statistically significant level of 
0.05. 

The brand equity had a positively low and very low relationship with customer behavior at 7-Eleven in 
terms of the average purchase frequency per week, the average time spent (minute), and the category of 
products and services available at 7-Eleven: food, beverages, snack, personal care, household cleaning, and 
counter service at a statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords: personality traits of consumers, brand equity, customer behavior, 7-Eleven 
 
บทน า 

สภาพตลาดในธุรกิจร้านค้าปลีกสะดวกซื้อขณะนี้มีการแข่งขนัที่รุนแรง ผู้ประกอบการกลุ่มห้างค้าปลีก                
ขนาดใหญ่ (Hypermarket) และร้านค้าปลกีซูเปอร์มาร์เกต็ หรอืแม้แต่ซพัพลายเออร์สนิค้าอุปโภคบรโิภคกห็นัมารุก
ขยายตลาดค้าปลกีขนาดเลก็กนัมากขึน้ ท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมหรอืไลฟ์สไตล์ของผูบ้รโิภค 
ร้านสะดวกซื้อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อย่างร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น (7-Eleven) ที่ผ่านมาการเติบโตหลกัที่ท าให้
สามารถขยายสาขาได้เรื่อยๆ จงึท าให้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างหรอืขอ้ได้เปรยีบในแข่งขนัด้าน Location ที่ดี
ไม่ใช่กลยุทธ์เดียวที่จะสร้างความความส าเร็จให้ร้านสะดวกซื้ออีก นักการตลาดส่วนใหญ่มักใช้ลักษณะทาง
ประชากรศาสตรใ์นการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อท าการตลาด แต่อกีสิง่หนึ่งทีน่กัการตลาดควรสนใจ คอืดา้นจติวทิยา
ในเรื่องบุคลกิลกัษณะของลูกค้าและค่านิยมซึ่งเป็นองค์ประกอบภายใน โดยลกัษณะต่างๆ ท าให้บุคคลแตกต่างกนั 
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เกีย่วพนักบัการรบัรู ้การตอบสนอง และแสดงออกซึง่พฤตกิรรมต่างๆ เพื่อใชก้ลยุทธท์างการตลาดสื่อสารใหต้รงตาม
ลกัษณะของลูกคา้ทีผ่่านมาร้านคา้ปลกีน าเสนอความแตกต่างสู่ผู้บรโิภคหลายๆ ด้านปจัจยัการสร้างความส าเรจ็และ
ยัง่ยนืใหก้บัรา้นสะดวกซื้อ อกีประการ คอื “ตราสนิค้า” (Brand) ซึ่งถือว่าเป็นหวัใจของการตลาดในยุคนี้  ด้วยเหตุว่า
สิง่แวดล้อมทางการตลาดเปลี่ยนแปลงไป สนิค้ามหีลากหลาย ตราสนิค้ากเ็กดิขึน้มากมาย ประสบการณ์ที่ผู้บรโิภค
ได้รบัจากการใช้สนิค้าและบรกิารในอดตีจะส่งผลให้ผู้บรโิภคเกดิความเชื่อถือและไว้วางใจในตราสนิค้าว่า สามารถ
ตอบสนองความต้องการของเขาได้ (Keller, 1998) อนัจะส่งผลให้ผู้บรโิภคมคีวามภกัดต่ีอตราสนิค้าในที่สุด (Brand 
Royalty) พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่จะซือ้สิง่ทีค่ดิว่าอยากซือ้มากกว่าซือ้
เพราะความจ าเป็นต้องซื้อ จงึท าให้ผู้บรโิภคต้องซื้อสนิค้าและบรกิารในตราสนิค้าของเซเว่น -อเีลฟเว่น (7-Eleven)              
ทีส่ามารถตอบสนองคนอยากซือ้ของผูบ้รโิภคมากกว่าความจ าเป็น 

จากข้อมูลเบื้องต้นท าให้ผู้วิจ ัยสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซื้อของลูกค้า              
ดา้น “ลกัษณะบุคลกิภาพของผูบ้รโิภค และคุณค่าตราสนิคา้ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น 7-Eleven 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เนื่องจากรา้นเซเว่น-อเีลฟเว่น มกีารใชก้ลยุทธท์างการตลาดมากมาย เพื่อสรา้ง
ข้อได้เปรียบและความแตกต่างทางการแข่งขนั ตลอดจนเพื่อก าหนดกลยุทธ์ ภายใต้สภาพการแข่งขนัที่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีแ่ตกต่างกนัและตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้แต่ละกลุ่ม 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี รายได ้ของผูบ้รโิภคกบัพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารรา้น 7-Eleven ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาลักษณะบุคลิกภาพ ได้แก่ บุคลิกภาพตามค่านิยม บุคลิกภาพตามลักษณะของผู้บริโภค               
กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น 7-Eleven ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องคุณค่าตราสนิคา้รา้น 7-Eleven ในดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีร่บัรู้
ถึงตราสินค้า ด้านความสมัพันธ์กับตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า กับพฤติกรรมการใช้บริการร้าน                
7-Eleven ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน                
มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น 7-Eleven ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. ลกัษณะบุคลกิภาพของผู้บรโิภคมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารร้าน  7-Eleven ของผู้บรโิภค             
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  คุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้าน 7-Eleven ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์น าทฤษฎีของ อจัฉรา นพวิญญวงศ์ (2550;               
อา้งใน Belch; & Belch. 2005) และทฤษฏขีองศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550) มาใชใ้นงานวจิยั โดยใชต้วัแปรทาง
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อดอืน และจดักลุ่มเพื่อใหง้่ายต่อการวเิคราะหป์จัจยัต่างๆ 
ที่มากระทบผูบ้รโิภค ศกึษาความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ของบุคคลซึง่ปจัจยัดงักล่าวมผีลกบัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารรา้น 7-Eleven ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จงึน ามาสรา้งกรอบแนวคดิในการวจิยั ก าหนดสมมตฐิาน 
ออกแบบเครื่องมอืในการวจิยั และน ามาอภปิรายผล 
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แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัลกัษณะบุคลิกภาพผู้บริโภค น าแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้              
เพื่อศกึษาเป็นตวัแปรในการท าวจิยัในครัง้นี้ ในเรื่องบุคลกิภาพ ซึง่เป็นองคป์ระกอบภายในลกัษณะต่างๆ ทีท่ าใหบุ้คคล
แตกต่างกนั คอื  ทฤษฎบีุคลกิภาพตามค่านิยมของบุคคล  ไดแ้ก่ประเภท มนุษยท์ฤษฎนีิยม มนุษยเ์ศรษฐนิยม มนุษย์
สุนทรีย์นิยม มนุษย์สมาคมนิยม  ของ เสรี วงษ์มณฑา (2542) และทฤษฎีลักษณะบุคลลิกภาพ ได้แก่ ความ
กระฉับกระเฉง ความเป็นตวัของตวัเอง ชอบเขา้สงัคม การปรบัตวั ของชฟิแมน และ คะนุก (Schiffman, Leon G.,  
2000) มาใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณค่าตราสินค้า น าแนวคิดคุณค่าตราสินค้าของ เอเคอร์ (David A. 
Aaker.1992) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดนี้ และในทฤษฏีมีการวิเคราะห์การรบัรู้ตราสนิค้าของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน
มากกว่าทฤษฎีอื่น จึงน ามาประยุกต์ใช้เป็นวิธีวัดคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วยด้าน ด้านการรู้จ ักตราสินค้า                
ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ในการสรา้งกรอบการวจิยั ก าหนด
สมมตฐิาน ออกแบบเครื่องมอืในการวจิยั และน ามาอภปิรายผลต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค น าแนวคดิของศิรวิรรณ เสรรีตัน์ (2552) โดยอ้างองิจาก
ทฤษฏขีองคอทเลอร ์(Kotler. 2003) จะตอ้งผ่านกระบวนการดงัน้ี ดา้นการรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มลู การประเมนิผล
ทางเลือก การตัดสนิใจซื้อ และความรู้สกึภายหลงัการซื้อ โดยผ่านค าถามที่ใช้ค้นหาลกัษณะพฤติกรรมผู้บริโภค                
คอื 4Ws และ 1H คอื  ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who), ซื้ออะไร (What), ท าไมถึงซื้อ (Why),  ซื้อเมื่อใด (When),               
ซื้ออย่างไร (How) น ามาประกอบการวดัผลกบัตวัแปรตาม ซึ่งเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้บรกิารร้าน 7-Eleven ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และผูว้จิยัจงึน ามาใชใ้นการสรา้งกรอบแนวคดิในการวจิยั ก าหนดสมมตฐิาน ออกแบบ
เครื่องมอืในการวจิยั และน ามาอภปิรายผล 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้น้ี คือ ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้าน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร             
ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้าน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร                    
ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนผ จงึก าหนดขนาดกลุ่มโดยใชส้ตูรในการค านวณหาขนาดตวัอย่างแบบไม่ทราบ
จ านวนประชากร โดยใช้สูตร Taro Yamane (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2560) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และค่าความ
คลาดเคลื่อนมากทีสุ่ดทีย่อมรบัได้ 5% ค านวณจากสูตรได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพื่อป้องกนัความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจยัจงึได้ท าการเพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 15 คน ดงันัน้ 
ขนาดกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยัในครัง้นี้เท่ากบั400 คน เพื่อเป็นตวัแทนของผูบ้ริโภคทีเ่คยใชบ้รกิารรา้น 7-Eleven 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

เกณฑก์ารสุ่มตวัอย่าง 
ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก (Lottery 

Method) พื้นที่ (Zoning) ตามการแบ่งเขตการบริหารร้าน 7-Eleven ในกรุงเทพมหานคร 2,960 สาขา ซึ่งถูกแบ่ง
ออกเป็น 5 พื้นที่ (ซีพี ออลล์  ณ วนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2561) จ านวนพื้นที่ละ 1 เขต โดยการจบัสลากเลือกเขตใด              
เขตหนึ่งเป็นตวัแทนของพืน้ที ่ทัง้ 5 พืน้ที ่ซึง่เขตทีไ่ดร้บัการเลอืกจากการจบัฉลากเป็นตวัแทน มทีัง้สิน้ 5 เขต 

ขัน้ตอนท่ี 2 ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการเจาะจงแจกแบบสอบถามใหก้บั
ผูบ้รโิภค ผูว้จิยัจะเจาะจงเกบ็ขอ้มลูจากสาขาทีอ่ยู่ในเขต 5 เขต ซึง่เป็นเขตทีไ่ดจ้ากการจบัฉลากเป็นตวัแทน           ใน
แต่ละพืน้ทีท่ ัง้ 5 พืน้ที ่เพื่อใหไ้ดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะครอบคลุมรา้นในแต่ละพืน้ที่ๆ  ละ 4 สาขา 
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ขัน้ตอนท่ี 3  ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota sampling) จากกลุ่มตวัอย่างในแต่ละสาขาทีไ่ดม้าจาก
การใชว้ธิสีุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple random sample) ดว้ยวธิกีารจบัฉลาก (Lottery Method)  ซึง่ไดก้ลุ่มตวัอย่าง
มา 5 เขตละ  4 สาขา รวมกลุ่มตวัอย่าง 20 สาขา  โดยการแบ่งการเกบ็ตวัอย่างสาขาละเท่าๆ กนั สาขาละ 20 ตวัอย่าง 
รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง  

การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
1) ศกึษาเอกสารขอ้มูลเบื้องต้นจากแนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสารงานและวจิยัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ ลกัษณะ

ทางด้านประชากรศาสตร์ คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ลักษณะบุคลิกภาพของผู้บริโภค (Personality) และ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Customer Behavior) เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม  

2) รวบรวมข้อมูลจากแนวคิดทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสร้างวัตถุประสงค์ในงานวิจยั               
ความมุ่งหมายของงานวจิยั สมมตฐิาน และกรอบแนวคดิเพื่อหาตวัแปรอสิระ และตวัแปรตาม เพื่อเป็นแนวทางในการ
สรา้งแบบสอบถาม 

3) ก าหนดประเภทของแบบสอบถาม และประเภทของมาตรวดัขอ้มูลทีต่้องการไดจ้ากแต่ละค าถาม เพื่อใชใ้น
การแปลผลขอ้มูล พรอ้มทัง้เรยีบเรยีงประโยคค าถามใหเ้ขา้ใจง่าย ไม่เกดิอคต ิ(Bias) กบัผูต้อบแบบสอบถาม จากนัน้
ก าหนดล าดับของค าถามเพื่อความเหมาะสมและง่ายต่อการตอบแล้วสร้างเป็นชุดของแบบสอบถามขึ้น โดยได้
แบบสอบถามความคดิเหน็ทัง้หมด 4ตอน (ตามตาราง11 ตารางแสดงโครงสรา้งแบบสอบถาม) แบ่งเป็น 
  ตอนที ่1 ลกัษณะขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2 ลกัษณะบุคลกิภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที ่3 การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารรา้น 7-Eleven 

ตอนที ่4 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น 7-Eleven 
4) น าเสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ เพื่อขอรบัค าแนะน า และตรวจสอบความถูกต้อง

เหมาะสม และน ามาปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถามใหค้รอบคลุมกบักรอบ แนวคดิในการวจิยั ความมุ่งหมายในการวจิยั 
ตลอดจนผลงานวิจัยอื่นๆ และแนวคิดทฤษฏีต่าง ๆ และน าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ตรวจสอบ               
ความถูกตอ้งเสนอแนะเพิม่เตมิ เพื่อปรบัปรุงใหช้ดัเจนก่อนน าไปทดลองใช้ 

5) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้านความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability)                  
ของเนื้อหา โดยน าแบบสอบถามที่ได้รบัการปรบัปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้วไปทดลองใช้ (Try out )กบักลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน 40คน แล้วน าผลที่ได้มาท าการวัดคราะห์หาความเชื่อมัน่ (Realiability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหา                   
ค่าสมัประสทิธแ์อลฟ่า ( - Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพื่อปรบัปรุงใหแ้บบสอบถาม
ได้มาตรฐานสามารถน าไปใช้งานได้จริง  ซึ่งค่าแอลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยจะมค่ีา
ระหว่าง0 ≤≤  1โดยค่าทีย่อมรบัไดต้้องมากกว่า 0.70 แสดงว่าแบบสอบถามมคีวามเชื่อมัน่ไดม้ากพอทีจ่ะน าไปใช้
เป็นเครื่องมอืต่อไป (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2560)   

6) น าแบบสอบถามทีผ่่านการหาค่าความเชื่อมัน่ไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วยค าถามปลายเปิด (Open-

Ended) และค าถามปลายปิด (Close-Ended) โดยแบ่งโครงสรา้งของแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถามทีเ่คยใชบ้รกิารรา้น 7-Eleven   

ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Closed-ended Questions) ชนิดมีค าตอบ              
ใหเ้ลอืกได ้2 ขอ้ (Simple dichotomy Questions) จ านวน 1 ขอ้ และค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choice 
Questions) จ านวน 3 ขอ้ 
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ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัลักษณะบุคลิกภาพของผู้บริโภคแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย               
ส่วนแรก เป็นลกัษณะบุคลกิตามค่านิยมของผูบ้รโิภค จ านวน 12 ขอ้ ซึง่แบ่งเป็นค าถามความเป็นมนุษยท์ฤษฎ ี3 ขอ้  
มนุษย์เศรษฐนิยม 3 ข้อ มนุษย์สุนทรีย์นิยม 3 ข้อ มนุษย์สมาคม 3 ข้อ และส่วนที่สอง เป็นลักษณะบุคลิกภาพ              
ตามลกัษณะบุคลิกของผู้บริโภค จ านวน 12 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น ค าถามลกัษณะความกระฉับกระเฉง 3 ข้อ ความเป็น               
ตวัของตวัเอง 3 ขอ้ การชอบเขา้สงัคม 3 ขอ้ การปรบัตวั 3 ขอ้ โดยแบบสอบถามทัง้ 2 สว่น เป็น ลกัษณะค าถาม ปลาย
ปิด (Close-Ended Response Questions)  เ ป็นการให้คะแนนแบบ  Likert Scale โดยการใช้ข้อมูลประ เภท            
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 

ตอนท่ี 3 เป็นค าถามเกี่ยวกบัการรบัรู้คุณค่าตราสนิคา้ โดยแบ่งเป็นค าถามด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการรูจ้กั  
ตราสนิค้า จ านวน 4 ขอ้ ด้านคุณภาพที่รบัรู้ตราสนิค้า จ านวน 4 ขอ้ ด้านความสมัพนัธ์กบัตราสนิค้า จ านวน 4 ขอ้  
ด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า จ านวน 4 ขอ้ลกัษณะค าถามปลายปิด (Close-Ended Response Questions) เป็นการ               
ใหค้ะแนนแบบ Likert Scale โดยการใชข้อ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 

ตอนท่ี 4 เป็นค าถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น 7-Eleven 
การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล            

จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยที่ผู้วิจยัจะน าไปแจกจ่ายให้กบักลุ่มผู้บริโภคด้วยตนเองตามเขตตามเกณฑ์การสุ่ม
ตวัอย่าง บรเิวณทีใ่กลก้บัรา้น7-Eleven  

2. แหล่งขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary data) ได้จากการศกึษาค้นควา้จากขอ้มูลที่มผีูร้วมรวมไว้ ประกอบการ
สรา้งแบบสอบถาม และการวเิคราะหส์รุปผลการวจิยั ดงันี้ หนังสอืวชิาการ แนวคดิทฤษฏ ีบทความ วทิยานิพนธ ์และ
รายงานการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง วารสารต่าง ๆ และรายงานประจ าปี และขอ้มลูจากอนิเตอรเ์น็ต 

การจดักระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจ ัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแแบบสอบถามและ                

แยกแบบสอบถามทีไ่ม่สมบรูณ์ออกไป 
2. การบนัทกึขอ้มูลลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามทีถู่กต้องเรยีบรอ้ยแลว้มาลงรหสัตามทีไ่ดก้ าหนดรหสั

ไว้ล่วงหน้า ส าหรบัแบบสอบถามที่เป็นแบบปลายปิด (Close-ended) ส่วนแบบสอบถามที่เป็นปลายเปิด (Open-
ended) ผูว้จิยัไดจ้ดักลุ่มค าตอบแลว้จงึนบัคะแนนใสร่หสั โดยลงในแบบบนัทกึขอ้มลูดว้ยเครื่องคอมพวิเตอรต์ามล าดบั 

3. น าขอ้มูลมาบนัทกึลงในเครื่องคอมพวิเตอร์ ประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิตสิ าเรจ็รูป เพื่อวเิคราะหข์อ้มูล
ตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไวโ้ดย  

การวิเคราะหข์้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธบิายลกัษณะของ

กลุ่มตวัอย่าง ดงันี้ 
1.1 หาค่าความถี่ (Frequency) ส าหรบัวเิคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ในดา้น เพศ อายุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรบัวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนที่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ในดา้น เพศ อายุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ตอนที ่4 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น            7-
Eleven ไดแ้ก่ สาเหตุทีเ่ลอืกมาใชแ้ละช่วงเวลาในการใชบ้รกิาร 

1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส าหรบัวเิคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ลกัษณะบุคลกิภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม ตอนที ่3 การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ ตอนที ่4 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น 7-Eleven   
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1.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรบัวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 
ลกัษณะบุคลกิภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที ่3 การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ ตอนที ่4 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น 7-
Eleven   

2. การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน ดงันี้ 
2.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั 

มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น 7-Eleven ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั สถติทิีใ่ชค้อื Independent 
Samples t-Test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน และสถิติที่ใช้คือ One-Way 
Analysis of Variance เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม 

2.2 ลกัษณะบุคลกิภาพของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารร้าน 7-Eleven ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใชส้ถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายแบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) เพื่อใชห้าค่าความสมัพนัธข์องตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติหิรอืไม่ 

2.3 คุณค่าตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น 7-Eleven ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ใช้สถิติค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างง่ายแบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) เพื่อใชห้าค่าความสมัพนัธข์องตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติหิรอืไม่ 

 
อภิปรายผล 
 1. ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร ์
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น 7-Eleven ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั โดยพบว่า ผูบ้รโิภคเพศชายมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น 7-Eleven ดา้นประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้หรอืใชบ้รกิาร 
ประเภทเครื่องดื่มมากกว่าผู้บริโภคเพศหญิง สอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฏขีอง ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์ (2544:              
24-26) กล่าวว่า ผู้หญิง กบัผู้ชายมีความแตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทศันคติ ทัง้นี้เพราะ
วัฒนธรรมและสังคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของหญิงชายไว้ต่างกัน และสอดคล้องกับกับงานวิจัย ของ                  
เกศรา จนัทรจ์รสัสุข (2555) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโกโ้ลตสั
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
และใชบ้รกิารในหา้งเทสโกโ้ลตสัของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 นอกจากนี้ยงัพบว่า ผู้บริโภคที่มเีพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน 7-Eleven ของผู้บรโิภค             
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  โดยพบว่า ผูบ้รโิภคเพศหญงิมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น 7-Eleven ดา้นเวลา  
ทีใ่ชใ้นรา้น (นาท/ีครัง้) และดา้นประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้หรอืใชบ้รกิาร ประเภทขนมขบเคีย้ว และประเภท Counter Service 
มากกว่าผู้บริโภคเพศชาย สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีของ ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์ (2544) กล่าวว่า ผู้หญิง              
กบัผู้ชายมคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องความคดิ ค่านิยม และทศันคต ิทัง้นี้เพราะวฒันธรรมและสงัคมก าหนด
บทบาทและกจิกรรมของหญิงชายไวต่้างกนั ผู้หญิงมกัถูกโน้มน้าวใจได้ง่ายกว่าผูช้าย และสอดคล้องกบักบังานวจิยั 
ของ ณัฐพล ไทยรตัน์ (2550) ได้ศกึษา พฤติกรรมผูบ้รโิภคและปจัจยัทางการตลาด ที่มผีลต่อการเลอืกซื้อสนิคา้ของ
ผู้บริโภคต่อร้านแฟมิลี่มาร์ทในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มเีพศแตกต่างกนั               
มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคต่อรา้นแฟมลิีม่าร์ทในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยั ของ ธนากร มาอุทธรณ์ (2557) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดที่มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซื้อสนิคา้ของ
ผู้บรโิภคต่อร้าน Max Value ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการเลอืกซื้อ
สนิคา้ของผูบ้รโิภคต่อรา้น Max Value แตกต่างกนั 
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 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น 7-Eleven ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไม่แตกต่างกนั ทัง้ในด้านด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้าและบรกิารโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) ด้านความถี่ที่ซื้อสนิค้าและ
บรกิาร (ครัง้/สปัดาห)์ ดา้นเวลาทีใ่ชใ้นรา้น (นาท/ีครัง้) และดา้นประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้หรอืใชบ้รกิาร สอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ของ วิภาสพล ชินวัฒนโชติ (2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อความ
หลากหลายของผลติภณัฑ์ที่มขีายในเซเว่นอเีลฟเว่น ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั              
มพีฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอความหลากหลายของผลติภณัฑท์ีม่ขีายในเซเว่นอเีลฟเว่นไม่แตกต่างกนั  
 ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารร้าน 7-Eleven ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหา
นคร แตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ/แม่บา้น/พ่อบ้าน/ไม่ประกอบอาชพี             มี
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอ 7-Eleven ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้และบรกิารโดยเฉลีย่ (บาท/ครัง้) มากทีส่ดุ ซึง่
แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ สอดคล้องกบังานวจิยั ของ วมิลสริ ิศรสีมุทร (2556) ศกึษาเรื่อง การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์
ระหว่างปจัจยัและพฤตกิรรมในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเซเว่นอเีลฟเว่นของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 
ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น  
ของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีเจา้ของกจิการ ธุรกจิส่วนตวั และ
อาชพีอื่นๆ มพีฤตกิรรมในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ในรา้นเซเว่น
อเีลฟเว่นต่อครัง้มาก แตกต่างจากกลุ่มอาชพีอื่นๆ และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ณฐัพล ไทยรตัน์ (2550) ศกึษาเรื่อง 
พฤติกรรมผูบ้รโิภค และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้สนิค้าของผูบ้รโิภคต่อรา้นแฟมลิีม่ารท์  
ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคต่อรา้นแฟมลิีม่ารท์ ในเรื่องจ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้สนิคา้ แตกต่างกนั โดยผูบ้ริ โภคทีม่อีาชพี 
นักธุรกจิ/ พ่อคา้/ พ่อบา้น/ แม่บา้น มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคต่อรา้นแฟมลิีม่ารท์ ในเรื่องจ านวน
เงนิทีใ่ชใ้นการซือ้สนิคา้มากแตกต่างจากอาชพีอื่นๆ  
 นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน /ห้างร้าน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้าน                
7-Eleven ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ในด้านความถี่ที่ซื้อสินค้าและบริการ (ครัง้/สัปดาห์) มากที่สุด                  
ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ สอดคล้องกบังานวิจยั ของ ชนิกานต์ ทัศนกุลวงศ์ (2555) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านเซเว่นแคตตาลอ็ก ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่านเซเว่นแคตตาลอ็ก แตกต่างกนั โดยผู้บรโิภคที่มอีาชพี
พนักงานเอกชน มพีฤตกิรรมการซือ้สนิค้าผ่านเซเว่นแคตตาลอ็ก ดา้นความถี่ในการซือ้สนิคา้ผ่านเซเว่นแคตตาล็อก 
ต่อครัง้มากทีส่ดุแตกต่างจากอาชพีอื่นๆ   
 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น  7-Eleven ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า ผู้บริโภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 25,001 – 35,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้
บริการร้าน 7-Eleven ของผู้บริโภค ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) มากที่สุด                  
ซึง่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ วมิลสริ ิศรสีมุทร (2556) ศกึษาเรื่อง การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ระหว่างปจัจยัและพฤตกิรรมในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเซเว่นอเีลฟเว่นของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการ                
รา้นเซเว่นอเีลฟเว่น ของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดฉ้ลีย่ต่อเดอืน 
25,000 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  ด้านจ านวนเงินที่ใช้จ่ายในการซื้อสนิค้า              
ในรา้นเซเว่นอเีลฟเว่นต่อครัง้มากแตกต่างจากกลุ่มรายไดอ้ื่นๆ  
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 2. ลกัษณะบุคลิกภาพของผูบ้ริโภค 
 บุคลิกภาพตามค่านิยมของผู้บริโภค ด้านมนุษย์ทฤษฏีนิยม (ผู้มีเหตุผล) บุคลิกภาพตามค่านิยม             
ด้านมนุษย์ทฤษฏนีิยม (ผู้มีเหตุผล) มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้าน  7-Eleven ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถีท่ีซ่ือ้สนิคา้และบรกิาร (ครัง้/สปัดาห)์ และประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้หรอืใชบ้รกิาร ดา้นประเภท
เครื่องดื่ม โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั ของ สราวุธ หลมิไชยกุล 
(2552) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกับร้านสะดวกซื้อ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ลักษณะบุคลิกภาพของผู้บริโภค ด้านมนุษย์ทฤษฏีนิยม (ผู้มีเหตุผล)  มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกับ                  
รา้นสะดวกซือ้ ดา้นระยะเวลาในการซือ้สนิคา้ ดา้นความถีใ่นการซือ้สนิคา้  
 บุคลิกภาพตามค่านิยมของผู้บริโภค ด้านมนุษย์เศรษฐนิยม (ผู้ท่ีค านึงถึงความคุ้มค่าของเงิน) 
บุคลกิภาพตามค่านิยม ดา้นมนุษยเ์ศรษฐนิยม (ผูท้ีค่ านึงถงึความคุม้ค่าของเงนิ)  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารรา้น 7-Eleven ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคาโดยเฉลีย่ทีใ่ชจ้่าย (บาท/ครัง้) และประเภทสนิคา้
ทีซ่ือ้หรอืใชบ้รกิาร  ดา้นประเภทอาหาร ดา้นประเภทเครื่องดื่ม ดา้นประเภทขนมขบเคีย้ว โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า 
และต ่ามาก และมีทิศทางเดียวกนั สอดคล้องกบังานวิจยั ของ อจัฉรี ตันศิริ (2550) ได้ศึกษา บุคลิกภาพ รูปแบบ               
การด าเนินชวีติและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค Cereal ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลกิภาพ
ตามค่านิยมของผู้บริโภค ด้านผู้ที่ค านึงถึงความคุ้มค่าของเงิน  มีความสมัพนัธ์พฤติกรรมการบริโภค cereal ด้าน
สถานทีจ่ าหน่าย cereal    
   บุคลิกภาพตามค่านิยมของผู้บริโภค ด้านมนุษย์สุนทรีย์นิยม (ผู้ท่ีชอบความสวยความงาม) 
บุคลกิภาพตามค่านิยม ด้านมนุษย์สุนทรยี์นิยม (ผู้ที่ชอบความสวยความงาม)  มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารร้าน 7-Eleven ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเวลาที่ใชใ้นรา้น (นาท/ีครัง้) และประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้
หรือใช้บริการ ด้านประเภทอาหาร ด้านประเภทเครื่องดื่ม  ด้านประเภทขนมขบเคี้ยว ด้านประเภทของใช้ส่วนตวั               
ดา้นประเภทกลุ่มท าความสะอาดในครวัเรอืน ดา้นประเภท Counter Service โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า และต ่ามาก 
และมีทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัย ของ วาสนา ศรีกาญจนา (2554) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อ             
การบรโิภคเบยีรส์ดตราสงิหใ์นเขตอ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์/เหยือก/แก้ว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบียร์สดตราสิงห์ในเขตอ าเภอหั วหิน                  
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัทชสิา เหลอืงสุรงค ์(2559) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ลักษณะบุคลิกภาพใหญ่ 5 ประการ และความตัง้ใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
บุคลกิภาพ ในดา้นเหน็คุณค่าของศลิปะ ความงาม มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจซือ้ผลติภณัฑล์ดโลกรอ้น 
 บุคลิกภาพตามค่านิยมของผู้บริโภค ด้านมนุษยส์มาคมนิยม (ผู้ท่ีมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี) บุคลิกภาพ
ตามค่านิยม ดา้นมนุษยส์มาคมนิยม (ผูท้ีม่มีนุษยส์มัพนัธท์ีด่)ี มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น 7-Eleven 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้หรอืใชบ้รกิาร ดา้นประเภทอาหาร ดา้นประเภทเครื่องดื่ม 
ด้านประเภทของใช้ส่วนตวั ด้านประเภทกลุ่มท าความสะอาดในครวัเรอืน และด้านประเภท Counter Service โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัต ่า และต ่ามาก และมทีศิทาง สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ อจัฉร ีตนัศริ ิ(2550) ไดศ้กึษา บุคลกิภาพ 
รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภค Cereal ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
บุคลกิภาพตามค่านิยมของผูบ้รโิภคผูท้ีม่มีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีมคีวามสมัพนัธพ์ฤตกิรรมการบรโิภค cereal ดา้นประโยชน์
จากการบรโิภค cereal และดา้นสถานทีท่ีจ่ าหน่าย และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ วาสนา ศรกีาญจนา (2554) ศกึษา
เรื่อง ปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อการบริโภคเบยีร์สดตราสงิห์ในเขตอ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ ผลการทดสอบ
สมมตฐิานพบว่า บุคลกิภาพ ดา้นเป็นคนชอบเขา้สงัคม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเบยีรส์ดตราสงิหใ์นเขต
อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
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 บุคลิกภาพตามลกัษณะของผู้บริโภค ด้านความกระฉับกระเฉง บุคลิกภาพตามลกัษณะ ด้านความ
กระฉับกระเฉง มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้าน  7-Eleven ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร             
ดา้นเวลาทีใ่ชใ้นรา้น (นาท/ีครัง้) และประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้หรอืใชบ้รกิาร ดา้นประเภทอาหาร ดา้นประเภทขนมขบเคีย้ว 
ด้านประเภทของใช้ส่วนตัว ด้านประเภทกลุ่มท าความสะอาดในครวัเรือน โดยมีความสมัพนัธ์ระดับต ่ามาก และ              
มทีศิทางเดยีวกนั สอดคล้องกบังานวจิยั ของ สราวุธ หลมิไชยกุล (2552) ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อการ
ตัดสินใจซื้อกับร้านสะดวกซื้อ  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะบุคลิกภาพของผู้บริโภค ด้านความ
กระฉับกระเฉง) มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อกับร้านสะดวกซื้อ และสอดคล้องกบังานวจิยั ของ อจัฉร ีตนัศิริ 
(2550) ไดศ้กึษา บุคลกิภาพ รูปแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค Cereal ในกรุงเทพมหานคร ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลกิภาพตามลกัษณะของผู้บรโิภคด้านความกระฉับกระเฉง มคีวามสมัพนัธ์พฤติกรรม              
การบรโิภค cereal ดา้นสถานทีท่ีจ่ าหน่าย  
 บุคลิกภาพตามลกัษณะของผู้บริโภค ด้านความเป็นตวัของตวัเอง บุคลกิภาพตามลกัษณะ ดา้นความ
เป็นตัวของตวัเอง มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการร้าน  7-Eleven ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร    
ดา้นประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้หรอืใชบ้รกิาร ในดา้นประเภทเครื่องดื่ม และดา้นประเภทกลุ่มท าความสะอาดในครวัเรอืน โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัทชสิา เหลอืงสุรงค ์(2559) ศกึษาเรื่อง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะบุคลิกภาพใหญ่ 5 ประการ และความตัง้ใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน ผลการทดสอบ
สมมตฐิานพบว่า บุคลกิภาพ ในดา้นการเป็นตวัของตวัเอง และมกัมคีวามคดิใหม่ๆเสมอ มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจ
ซือ้ผลติภณัฑล์ดโลกรอ้น 
 บุคลิกภาพตามลกัษณะของผู้บริโภค ด้านการเข้าสงัคม บุคลิกภาพตามลกัษณะ ด้านการเข้าสงัคม             
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บรกิารร้าน  7-Eleven ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านประเภทสนิค้า             
ทีซ่ือ้หรอืใชบ้รกิาร ในดา้นประเภทอาหาร ดา้นประเภทเครื่องดื่ม ดา้นประเภทขนมขบเคีย้ว ดา้นประเภทของใชส้ว่นตวั 
ด้านประเภทกลุ่มท าความสะอาดในครวัเรือน และด้านประเภท Counter Service โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่าและ             
ต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ สราวุธ หลมิไชยกุล (2552) ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ทีม่ี
ผลต่อการตดัสนิใจซือ้กบัรา้นสะดวกซือ้ ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ลกัษณะบุคลกิภาพของผูบ้รโิภค ดา้นการเขา้
สงัคม มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อกบัร้านสะดวกซื้อ   และสอดคล้องกบังานวิจยั ของ อจัฉรี ตันศิริ (2550)              
ไดศ้กึษา บุคลกิภาพ รูปแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค Cereal ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมตฐิานพบว่า บุคลกิภาพตามลกัษณะของผูบ้รโิภคดา้นการเขา้สงัคม มคีวามสมัพนัธพ์ฤตกิรรมการบรโิภค cereal  
ดา้นสถานทีท่ีจ่ าหน่าย และและสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ วาสนา ศรกีาญจนา (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิล      
ต่อการบรโิภคเบยีรส์ดตราสงิหใ์นเขตอ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า บุคลกิภาพ 
ด้านเป็นคนชอบเข้าสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบียร์สดตราสิงห์ในเขตอ าเภอหัวหิน                     
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 บุคลิกภาพตามลกัษณะของผู้บริโภค ด้านการปรบัตัว บุคลิกภาพตามลักษณะ ด้านการปรับตัว                
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บรกิารร้าน  7-Eleven ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านประเภทสนิค้า            
ทีซ่ือ้หรอืใชบ้รกิาร ในดา้นประเภทอาหาร ดา้นประเภทเครื่องดื่ม โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า  และมทีศิทางเดยีวกนั 
สอดคล้องกบังานวิจยั ของ สราวุธ หลิมไชยกุล (2552) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้าที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อกบั             
ร้านสะดวกซือ้ ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ลกัษณะบุคลกิภาพของผูบ้รโิภค ด้านการปรบัตวั มคีวามสมัพนัธก์บั
การตดัสนิใจซือ้กบัรา้นสะดวกซือ้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ อจัฉรี ตนัศริ ิ(2550) ไดศ้กึษา บุคลกิภาพ รูปแบบ
การด าเนินชวีติและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค Cereal ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลกิภาพ
ตามลกัษณะของผูบ้รโิภค ดา้นการปรบัตวัมคีวามสมัพนัธพ์ฤตกิรรมการบรโิภค cereal   
 



11 
 

 3.  คณุค่าตราสินค้า 
 คณุค่าตราสินค้า ด้านการรู้จกัตราสินค้า ของรา้น 7-Eleven มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ของผู้บรโิภคในร้าน 7-Eleven ในด้านความถี่ที่ซื้อสนิค้าและบรกิาร (ครัง้/สปัดาห์) และด้านประเภทสนิค้าที่ซื้อหรือ             
ใชบ้รกิาร ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบเคีย้ว สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ สราวุธ หลมิไชยกุล (2552) ศกึษาเรื่อง 
คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกับร้านสะดวกซื้อ  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณค่าตราสินค้า                 
ด้านการรู้จกัตราสนิค้า มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อกบัร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วมิลศริ ิศรสีมุทร (2556) ศกึษาเรื่อง การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัและพฤตกิรรม
ในการเลอืกใชบ้รกิารร้านเซเว่นอเีลฟเว่นของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น 
 คณุค่าตราสินค้า ด้านคณุภาพตราสินค้าท่ีรบัรู้ ของรา้น 7-Eleven มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารร้าน 7-Eleven ด้านประเภทสนิค้าที่ซื้อหรอืใช้บรกิาร ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ของใช้ส่วนตวั 
กลุ่มท าความสะอาดในครวัเรอืน และ Counter Service สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ สราวุธ หลมิไชยกุล (2552) ศกึษา
เรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้กบัรา้นสะดวกซือ้ ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า คุณค่าตราสนิคา้ ดา้น
คุณภาพตราสนิค้าที่รบัรู้ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อกบัร้านสะดวกซื้อของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วมิลศริ ิศรสีมุทร (2556) ศกึษาเรื่อง การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัและพฤตกิรรม
ในการเลอืกใชบ้รกิารร้านเซเว่นอเีลฟเว่นของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า คุณค่าตราสนิค้า ด้านคุณภาพตราสนิค้าที่รบัรู้ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมในการเลอืกใช้บรกิารร้านเซเว่น
อเีลฟเว่น 
 คุณค่าตราสินค้า ด้านความสมัพนัธ์กบัตราสินค้า ของร้าน  7-Eleven มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม 
การใช้บรกิารของผู้บรโิภคในร้าน 7-Eleven ในด้านเวลาที่ใช้ในร้าน (นาที/ครัง้) และด้านประเภทสนิค้าที่ซื้อหรอืใช้
บรกิาร ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบเคีย้ว ของใชส้่วนตวั กลุ่มท าความสะอาดในครวัเรอืน และ Counter Service 
สอดคล้องกบังานวิจยั ของ สราวุธ หลิมไชยกุล (2552) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้าที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อกบั              
ร้านสะดวกซื้อ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณค่าตราสนิคา้ ด้านความสมัพนัธ์กบัตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บั  
การตดัสนิใจซื้อกบัร้านสะดวกซื้อของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกบังานวจิยัของ วมิลศริ ิศรสีมุท ร 
(2556) ศกึษาเรื่อง การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัและพฤติกรรมในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น 
ของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความสมัพนัธ์
กบัตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการเลอืกใช้บรกิารรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น 
 คณุค่าตราสินค้า ด้านความภกัดีต่อตราสินค้า ของรา้น 7-Eleven  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารร้าน 7-Eleven ในด้านเวลาที่ใช้ในร้าน (นาท/ีครัง้) และด้านประเภทสนิค้าที่ซื้อหรอืใชบ้รกิาร ประเภทอาหาร 
เครื่องดื่ม ขนมขบเคีย้ว ของใชส้่วนตวั กลุ่มท าความสะอาดในครวัเรอืน และ Counter Service สอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ของ สราวุธ หลมิไชยกุล (2552) ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้กบัรา้นสะดวกซือ้ ผลการทดสอบ
สมมตฐิานพบว่า คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้กบั               รา้น
สะดวกซือ้ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วมิลศริ ิศรสีมุทร (2556) ศกึษาเรื่อง การ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัและพฤตกิรรมในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเซเว่นอเีลฟเว่นของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอ
เมอืง จงัหวดันครปฐม ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้                    มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น 
 อีกทัง้ยงัพบว่า สอดคล้องกบัทฤษฎีของ เอเคอร์ (Aaker. 1995) กล่าวว่า องค์ประกอบหนึ่งของคุณค่า             
ตราสนิค้า และจดัว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ เพราะการที่ตราสนิค้าสามารถเข้ามาอยู่ในใจ
ผูบ้รโิภคไดข้ณะทีก่ าลงันึกถงึสนิคา้ประเภทนัน้ ๆ อยู่ มคีวามมัน่คงอยู่ในใจของผูบ้รโิภคว่ามคีุณภาพด ีนัน่คอื การรูจ้กั
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ตราสินค้า เช่น การประชาสมัพันธ์การจดักิจกรรมซึ่งจะส่งผลต่อการตระหนักรู้ตราสินค้า คุณภาพที่ถูกรับรู้ คือ 
ความรูส้กึของผูบ้รโิภคทีร่บัรูแ้ละรูส้กึไดถ้งึคุณภาพทีเ่หนือกว่าของสนิคา้หรอืบรกิาร ซึง่เป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถสมัผสัได้ ใน
รูปแบบรูปธรรม แต่จะสมัผสัไดใ้นรูปแบบนามธรรม การทีผู่ร้โิภคพอใจในคุณภาพทีถู่กรบัรูข้องสนิคา้หรอืบรกิารไม่ได้
หมายความว่าระดบัของคุณภาพทีถู่กรบัรูต่้อสนิคา้หรอืบรกิารนัน้จะสงูตามไปดว้ย ดา้นความสมัพนัธก์บั              ตรา
สนิค้าซึ่งมีความเชื่อมโยงกบัสิง่ต่างๆ หรือความสมัพนัธ์กบัตราสนิค้านัน้ มีความเขา้กับความทรงจ าของผู้บรโิภค
เชื่อมโยงกนั โดยจะสามารถช่วยสรา้งทศันคตเิชงิบวกใหก้บัตราสนิคา้ และเป็นสิง่ทีเ่ชื่อมโยงกบัความรูส้กึของผูบ้รโิภค
ใหเ้ขา้กบัตราสนิคา้นัน้ๆ ผูบ้รโิภคมคีวามเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้จะสามารถช่วยสรา้งคุณค่าใหก้บัตราสนิคา้ไดโ้ดยการ
ดึงข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้าให้ออกจากความทรงจ าของผู้บริโภค และจะสามารถช่วยสร้างความแตกต่างให้กบั               
ตราสนิค้าส่งผลให้ผู้บรโิภคมเีหตุผลในการซื้อ ด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า หากผู้บรโิภค มคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้            
จะไม่เปลีย่นไปใชต้ราสนิคา้อื่น แมต้ราสนิคา้ทีภ่กัดอียู่นัน้จะขึน้ราคา หรอืเปลีย่นแปลงคุณสมบตัขิองสนิคา้  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 1. หากผู้ประกอบการร้าน 7-Eleven ต้องการให้เพศชายเลือกซื้อสนิค้าและบริการภายในร้านสะดวกซื้อ 
มากขึน้ ควรใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเจาะจงเฉพาะกลุ่มเพศชาย อาทเิช่น สินค้าส าหรบัเพศชาย อาหาร
เครื่องดื่มส าหรบัเพศชาย เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า เพศชาย มพีฤตกิรรมเลอืกซือ้สนิคา้ประเภทเครื่องดื่มเท่านัน้ 
 2. หากผู้ประกอบการรา้น 7-Eleven ต้องการใหผู้บ้รโิภคใชเ้วลาในรา้นน้อย ร้านสะดวกซื้อไม่ควรมลีูกคา้
แน่นร้าน เพราะจะท าให้ลูกค้ารายอื่นๆ ไม่อยากเขา้มาใช้บรกิาร ควรใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเจาะกลุ่ม
ผู้บรโิภคเพศหญงิ เพราะจะท าใหเ้พศหญงิเลอืกซื้อสนิคา้ประเภทอื่นๆ ที่วางจ าหน่ายภายในร้านมากขึน้  และควรให้
ความส าคญักบัสื่อสาร การบอกต่อกบัผูบ้รโิภค เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดร้บัรูถ้งึคุณประโยชน์ รายการส่งเสรมิการขายต่างๆ 
เพราะจะท าให้เกดิความสนใจซื้อสนิค้าประเภทอื่นๆ ที่วางจ าหน่ายมากขึน้ เช่น ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้
สว่นตวั และสนิคา้กลุ่มท าความสะอาดในครวัเรอืน เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า เพศหญงิใชเ้วลาในรา้นมากกว่าเพศชาย 
และมพีฤตกิรรมเลอืกซือ้สนิคา้ประเภทขนมขบเคีย้วและใชบ้รกิาร Counter Service  
 3. หากผู้ประกอบการร้าน 7-Eleven ต้องการให้ผู้บริโภค มียอดใช้จ่ายในร้านโดยเฉลี่ย  (บาท/ครัง้)                
เพิม่มากขึน้ ควรใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเจาะกลุ่มผูท้ี่มอีาชพีธุรกจิส่วนตวั /อาชพีอสิระ/แม่บ้าน/พ่อบ้าน/ไม่ประกอบ
อาชพี และกลุ่มผู้ที่มรีายได้ 25,001-35,000 บาท และผู้บรโิภคทีม่ลีกัษณะบุคลกิภาพ มนุษย์เศรษฐนิยม (ผู้ค านึงถงึ
ความคุ้มค่าของเงนิ) เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า ผู้ที่มอีาชพีธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ/แม่บ้าน/พ่อบ้าน/ไม่ประกอบ
อาชพี มคีวามสามารถในการใชจ้่ายมากกว่ากลุ่มอาชพีอื่นๆ และกลุ่มผูท้ีม่รีายได ้25,001-35,000 บาท ซึง่เป็นกลุ่มทีม่ี
รายได้ยังไม่สูงมากนัก ต้องการความสะดวกรวดเร็ว และของจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั  ส่วนผู้บริโภคที่มีลักษณะ
บุคลกิภาพ มนุษยเ์ศรษฐนิยม (ผูค้ านึงถงึความคุม้ค่าของเงนิ) จะมกีารซือ้สนิคา้และบรกิารมากเป็นพเิศษ เมื่อมกีาร  
ลดราคา 
 4. หากผูป้ระกอบการรา้น 7-Eleven ตอ้งการใหผู้บ้รโิภคเขา้ใชบ้รกิารรา้น 7-Eleven บ่อยๆ หรอืเพิม่ความถี่
ในการเขา้ใช้บรกิารซื้อสนิค้าหรอืบรกิาร ควรมุ่งเน้นใช้กลยุทธ์ทางการตลาดไปที่กลุ่มอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน /           
ห้างร้าน และกลุ่มผู้บรโิภคทีม่ลีกัษณะบุคลกิภาพ มนุษย์ทฤษฏนีิยม (ผู้มเีหตุผล) เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า อาชพี
พนักงานบรษิัทเอกชน/หา้งร้าน มคีวามถี่ในการใช้บรกิารร้าน 7-Eleven มากที่สุด จากความเร่งรบีในชวีติประจ าวนั              
มเีวลาจ ากดั และท าเลทีต่ัง้รา้น 7-Elevenในอาคารส านักงานมคีวามสะดวก และมสีาขาจ านวนมาก ส่วนผูบ้รโิภคที่มี
ลกัษณะบุคลกิภาพ มนุษยท์ฤษฏนีิยม (ผูม้เีหตุผล) จะซือ้สนิคา้หรอืบรกิารจะค านึงถงึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั โดยจะมกีาร
พจิารณาก่อนการซือ้ หรอืทดลองใชส้นิคา้ตวัอย่างก่อนการซือ้ 
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 5. หากผู้ประกอบการร้าน 7-Eleven ต้องการเพิ่มยอดขายในกลุ่มอาหาร ควรมุ่งเน้นวางแผนกลยุทธ์             
ทางการตลาดส าหรบัเจาะกลุ่มผู้บรโิภคที่มลีกัษณะบุคลกิภาพ มนุษย์เศรษฐนิยม (ผู้ที่ค านึงถึงความคุ้มค่าของเงนิ) 
มนุษย์สุนทรีนิยม (ผู้ที่ชอบความสวยงาม) มนุษย์สมาคมนิยม (ผู้ที่มนุษย์สมัพนัธ์ดี) เนื่องจากผลการวิจยัพบว่า              
กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มดงักล่าว มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าใช้บริการกลุ่มอาหาร โดยมนุษย์เศรษฐนิยม              
(ผูท้ีค่ านึงถงึความคุม้ค่าของเงนิ) จะซือ้สนิคา้หรอืบรกิารโดยค านึงถงึความคุม้ค่าของเงนิ มนุษยส์ุนทรนีิยม (ผูท้ีช่อบ
ความสวยงาม) จะซื้อสนิค้าที่มบีรรจุภณัฑ์สวยงาม มนุษย์สมาคมนิยม (ผู้ที่มนุษย์สมัพนัธ์ดี)  ชอบพูดคุย และรู้สกึ             
เป็นมติรกบัผูอ้ื่นทัว่ไป 
 6. หากผู้ประกอบการร้าน 7-Eleven ต้องการเพิ่มยอดขายในกลุ่มเครื่องดื่ม ควรมีการปรับกลยุทธ์               
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ ์ส าหรบัผู้บรโิภคทีม่ลีกัษณะตามค่านิยม และตามบุคลกิลกัษณะ เนื่องจาก
ผลการวจิยัพบว่ากลุ่มผู้บรโิภคทีม่ลีกัษณะบุคลกิภาพตามค่านิยม มกัพจิารณาขอ้มูลประโยชน์สนิคา้และบรกิารก่อน
การซือ้ จะซือ้สนิคา้และบรกิารโดยค านึงถงึความคุม้ค่าของเงนิ โดยสว่นใหญ่จะซือ้ทีม่บีรรจุภณัฑส์วยงาม โดยผูบ้รโิภค
จะมบีุคลกิลกัษณะ เป็นมติรกบัผูอ้ื่นทัว่ไป มกัตดัสนิใจเรื่องต่างๆ ดว้นตนเอง ชอบไปงานเลีย้งสงัสรรค ์
 7. เนื่องจากตราสินค้า 7-Eleven มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จ ัก เมื่อพูดถึงร้านสะดวกซื้อผู้บริโภคจะนึกถึงร้าน                 
7-Eleven เป็นล าดับแรก ผู้ประกอบการร้าน 7-Eleven ควรให้ความส าคัญกับตราสินค้า (Brand) ในด้านการรบัรู้             
ตราสนิค้า เพราะผลจากการวิจยัพบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่า ร้าน  7-Eleven มีสนิค้าและบริการที่มีคุณภาพดี               
ตรงกบัความต้องการ ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย อยู่ในระดบัดีมาก แต่มาตรฐานการให้บริการร้าน 7-Eleven               
แต่ละสาขา อยู่ในระดบัด ี

ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรเลอืกศกึษางานวจิยัเกีย่วกบัลกัษณะบุคลกิภาพตามค่านิยมของผูบ้รโิภค เฉพาะเจาะจงมนุษยส์นุทรยี์
นิยม (ผูท้ีช่อบความสวยงาม) และเฉพาะเจาะจงบุคลกิภาพตามลกัษณะผูบ้รโิภค การเขา้สงัคม เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูในเชงิ
ลกึมากยิง่ขึน้ เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มนี้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้น 7-Eleven กบัสนิคา้             ทุก
ประเภท เพื่อน าผลทีไ่ดม้าพฒันาก าหนดกลยุทธท์างการตลาดพฒันารูปแบบรา้น การจดัเรยีง สนิคา้ บรรจุภณัฑ ์รวม
สือ่กจิกรรมทางการตลาดต่างๆ และหาโอกาสทางการตลาดไดต่้อไป  
 2. ควรเลอืกศกึษางานวจิยัเกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้ เฉพาะเจาะจงในดา้นคุณภาพตราสนิคา้ทีร่บัรู ้เน่ืองจาก
ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้าและบรกิาร (บาท /ครัง้) ด้านความถี่ที่ซื้อสนิค้าและ
บรกิาร (ครัง้/สปัดาห์) และด้านเวลาที่ใช้ในร้าน (นาที/ครัง้) ทัง้นี้เพื่อที่จะทราบถึง ความรู้สกึของผู้บรโิภคที่รบัรู้ถึง
คุณภาพโดยรวม หรอืคุณภาพทีเ่หนือกว่าสนิคา้อื่นของรา้น 7-Eleven เพื่อจะไดน้ าขอ้มลูมาเป็นเครื่องมอืในการพฒันา
คุณภาพทีถู่กรบัรูใ้นตราสนิคา้และการใหบ้รกิารรา้น 7-Eleven ใหอ้ยู่ในใจผูบ้รโิภคต่อไป 
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