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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัเรื่องปัจจยัวถิชีวีติมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) 
ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครมวีตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัต่อไปนี้ 1)เพื่อศกึษาปัจจยัสว่นบุคคลทีส่ง่ผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven )ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 2)
เพื่อศกึษาปัจจยัวถิชีวีติทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) ของ
ผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอืผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้
เซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหาครทีม่อีายุระหว่าง 15-65 ปีจ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืการวจิยั ท าการประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปูทางสถติ ิใชส้ถติเิชงิพรรณา
ในการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ความถี ่(Frequency) รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) เพื่อใชบ้รรยายเกีย่วกบัขอ้มลู
ทัว่ไปและคุณสมบตัขิองผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้และพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
และสถติเิชงิอนุมาน T-Test F-Test (One Way ANOVA) และ ไคสแควร ์(Chi-Square) ส าหรบัทดสอบสมมุตฐิาน 
ผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 31-40 ปี การศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีธุรกจิสว่นตวั 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท วถิชีวีติดา้นกจิกรรมคอืกจิกรรมการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ (เฟสบุค,ไลน์,อนิ
สตรแกรม) มากทีส่ดุ วถิชีวีติดา้นความสนใจคอืความสนใจชอบเรยีนรูเ้พิม่เตมิเพื่อการประสบความส าเรจ็ในชวีติ มาก
ทีส่ดุ วถิชีวีติดา้นความคดิเหน็คอืความคดิเหน็เรื่องการใชจ้่ายเงนิอย่างระมดัระวงั มากทีส่ดุ พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
เป็นสนิคา้บรโิภค (ของรบัประทาน) เดนิทางไปซือ้สนิคา้คนเดยีว น าสนิคา้ไปใชท้ีบ่า้น ซือ้สนิคา้เวลา 18.01น.-24.00น.
เหตุผลในการซือ้สนิคา้เพราะท าเลสะดวก โดยน าสนิคา้ไปใชส้ว่นตวั มวีธิเีลอืกซือ้สนิคา้ตามการใชง้านทีต่อ้งการ ผล
การทดสอบสมมุตฐิานพบว่า ปัจจยัสว่นบุคคลต่างกนัสง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟ
เว่น(7-Eleven) ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ปัจจยัวถิชีวีติของผูบ้รโิภคดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ใน
รา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น(7-Eleven) ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 
ค าส าคญั : วถิชีวีติ, พฤตกิรรมผูบ้รโิภค,ธุรกจิคา้ปลกี, เซเว่นอเีลฟเว่น 
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ABSTRACT 
 

Research objectives for Lifestyle Affecting to Consumer Behavior at Convenience Store (7-Eleven) in 
Bangkok Metropolitan Area are 1) to study demographic affecting to consumer behavior at convenience store 
(7-Eleven) in Bangkok metropolitan area 2) to study lifestyle affecting to consumer behavior at convenience 
store (7-Eleven) in Bangkok metropolitan area. 400 consumers aged between 15-65 years old of 
convenience store (7-Eleven) in Bangkok metropolitan area are the sampling group by using questionnaire 
for collecting data. Statistic software used for data evaluation by using descriptive statistics which including 
frequency, percentage, mean, and standard deviation to describe general information of demographic 
(gender, age, education, occupation, and income) and consumer behavior, also inference statistic which 
including T-Test, F-Test (One Way ANOVA) and Chi-square for research hypotheses. The research revealed 
the consumers were female aged between 31-40 years old, held bachelor degree, own business, 10,001-
20,000 Thai Baht per month were average income. Social media (Facebook, Line, and Instagram) activity is 
the most lifestyle, additional learning for life success interest is the most lifestyle, and well money planning 
opinion is the most lifestyle. Consumer behaviors are as following, buying food and beverage, buying alone 
at the convenience stores (7-Eleven), using products at house, buying at 6pm-12am, convenient location is 
the reason of buying, using products bought personally, and selecting products by usage requirement. 
Research hypotheses found that different demographic affected to different behaviors of to consumer 
behavior at convenience store (7-Eleven) in Bangkok metropolitan area at 0.05 statistically significant level 
and lifestyle affecting to consumer behavior at convenience store (7-Eleven) in Bangkok metropolitan area at 
0.05 statistically significant level. 
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บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
 

โลกมกีารเปลีย่นแปลงโดยมเีทคโนโลยเีขา้มาเกีย่วขอ้ง ท าใหป้ระชากรของโลกนี้มกีารเชื่อมโยงถงึกนั 
(Connectivity)ในระยะเวลาอนัสัน้ เหตุการณ์ หรอืพฤตกิรรมของประชากรในทวปียุโรปกส็ง่ผลต่อประชากรในทวปี
เอเชยีไดอ้ย่างง่ายดาย โดยการเปลีย่นแปลงนัน้น าทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีมาสูป่ระชากร การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ
ทีเ่ลวรา้ยลงท าใหป้ระชากรหนัมาใหค้วามสนใจสิง่แวดลอ้มมากขึน้ มกีารรณรงคล์ดการใชโ้ฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสตกิ 
และพลาสตกิชนิดใชค้รัง้เดยีวทิง้(Single use plastic) และเปลีย่นพฤตกิรรมการใชโ้ฟมและพลาสตกิมาใชบ้รรจภุณัฑ์
ทดแทนทีท่ ามาจากวสัดุธรรมชาต ิซึง่ผลของพฤตกิรรมอาจเกดิจากกฎหมายของประเทศนัน้ๆ กฎหมายของรฐั
นิวยอรก์ประเทศสหรฐัอเมรกิาหา้มการใชโ้ฟมบรรจุอาหารสง่ผลใหร้า้นอาหารเปลีย่นมาใชบ้รรจภุณัฑท์ดแทนโฟมทีท่ า
มาจากวสัดุธรรมชาต ิสง่ผลถงึความตระหนกัของผูบ้รโิภคทีต่อ้งใสใ่จสขุภาพของตนเอง เลอืกรบัประทานอาหารเพื่อ
สขุภาพ จดัสรรเวลาเพื่อการออกก าลงักาย โดยคาดหวงัใหต้นเองมสีขุภาพทีด่ ีแต่อย่างไรกต็ามทุกคนมเีวลาจ ากดั 
ดงันัน้จงึตอ้งจดัสรรเวลาการท างาน ท ากจิกรรมทีส่นใจ และการดแูลสขุภาพ  
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สงัคมเมอืงโดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครนัน้ มปีระชากรอยู่หนาแน่นเป็นจ านวน8.3 ลา้นคน 
(สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม,มหาวทิยาลยัมหดิล,2562) โดยจ านวนนี้ไม่รวมประชากรจากต่างจงัหวดัทีม่าอาศยั
ท างานเป็นจ านวนมากซึง่ไม่สามารถระบจุ านวนทีช่ดัเจนได ้โดยกรุงเทพมหานครถูกจดัอนัดบัใหเ้ป็นเมอืงทีร่ถตดิทีส่ดุ
ของกลุ่มประเทศอาเซยีน จากผลส ารวจของ Boston Consulting Group (BCG) ซึง่คนกรุงเทพมหานคร ใชเ้วลาบน
ถนน 72 นาทต่ีอวนั และใชเ้วลา 24 นาทเีพื่อการหาทีจ่อดรถ โดยรวมแลว้ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 30 นาทต่ีอวนั หรอืเท่ากบั 
24 วนัต่อปี จ านวนรถทีว่ิง่บนถนนจ านวน 5.8 ลา้นคนั มสีถติริถยนตจ์ดทะเบยีนสะสมมากกว่า 9.82 ลา้นคนั ซึง่เป็น
จ านวนทีเ่กนิพืน้ทีถ่นนทีส่ามารถรองรบัได ้4.4 เท่า (BLT Bangkok, 2561) จากสภาพการจราจรทีต่ดิขดั ท าให้
ประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครมวีถิชีวีติทีเ่ร่งรบี ท าทุกอย่างเพื่อแขง่กบัเวลา และตอ้งการท ากจิกรรมโดยใชเ้วลา
น้อยทีส่ดุอย่างมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ โดยประชากรทีร่กัสขุภาพจะใส่ใจเรื่องอาหารและการออกก าลงักาย การเตรยีม
อาหารรบัประทานเป็นสิง่ทีใ่ชเ้วลามาก ดงันัน้บุคคลหาความสะดวกรวดเรว็โดยการหาอาหารส าเรจ็รปูพรอ้ม
รบัประทาน (Ready Meal) ประเภทสลดั อกไก่ กลว้ยหอม น ้าเตา้หู ้เพื่อรบัประทานระหว่างขบัรถหรอืเมื่อถงึทีท่ างาน 
ในเรื่องรปูแบบการท างานของประชากรเมอืงยุคใหม่เริม่มวีถิชีวีติทีม่คีวามยดืหยุ่นมากขึน้โดยสถานประกอบการหลาย
แห่งเปลีย่นรปูแบบการท างานมาเป็นระบบการท างานออนไลน์ทีส่ามารถท างานโดยไม่ตอ้งยดึตดิกบัเวลาหรอืสถานที ่
มวีถิกีารท างานรปูแบบใหม่ๆ ม ีCo-Working Space หรอื Sharing Office ดงักรณีบรษิทัอเมซอน (Amazon.com) เวบ
ไซดอ์อนไลน์ยกัษ์ใหญ่ของสหรฐัอเมรกิาทีม่สี านกังานแบบ Co-Working Space ทีต่กึสาทรธานทีาวเวอร ์2 ทีต่ัง้อยู่บน
ถนนสาทรใจกลางเมอืงกรุงเทพมหานครทีม่รีะบบคมนาคมทีด่ตีดิสถานีรถไฟฟ้า ซึง่สถานทีน่ี้ไมไ่ดม้เีพยีงแค่บรษิทัอเม
ซอน (Amazon.com)แต่มทีัง้สถานทีอ่อกก าลงักาย รา้นอาหาร รา้นกาแฟ อยูใ่นสถานทีเ่ดยีวกนั 
จากวถิชีวีติประชากรกรงุเทพมหานครดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ท าใหค้วามสะดวกสบายของรา้นคา้สะดวกซือ้ เซเว่นอเีลฟ
เว่น (7-Eleven) มบีทบาทส าคญัต่อวถิชีวีติของผูบ้รโิภคอย่างมาก โดยบรษิทั ซพี ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) ก่อตัง้เซเว่น
อเีลฟเว่น (7-Eleven) เมื่อปี พ.ศ. 2531 ประกอบธุรกจิหลกั คอื ธุรกจิคา้ปลกีประเภทรา้นคา้สะดวกซือ้ ภายใต้
เครื่องหมายการคา้ “7-Eleven” โดยไดร้บัสทิธกิารใชเ้ครื่องหมายการคา้จากบรษิทั 7-Eleven, Inc. ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา และไดเ้ปิดสาขาแรกทีซ่อยพฒัพงษจ์งัหวดักรุงเทพมหานครเมื่อปี พ.ศ. 2532 และเปิดรา้นเซเว่นอเีลฟ
เว่น (7-Eleven) ครบ 10,000 สาขาในปี พ.ศ.2560 โดยตัง้เป้าหมายเพิม่จ านวนสาขาเป็น 13,000 สาขาภายในปีพ.ศ. 
2564 เพื่อตอบสนองความตอ้งของผูบ้รโิภคทีต่อ้งการความสะดวกในการซือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภคเพื่อใชใ้น
ชวีติประจ าวนั ซึง่มสีถติผิูใ้ชบ้รกิารรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) วนัละ11.7 ลา้นคน หรอืเฉลีย่สาขาละ 1,184 
คน ซึง่มยีอดขายเฉลีย่สาขาละ 79,786 บาท โดยเฉลีย่ผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้ทีร่า้นเซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) คนละ 67 
บาท โดยสนิคา้ทีซ่ือ้เป็นประเภทอาหาร 70.6% และไม่ใช่อาหาร 29.4% ซึง่มสีาขาในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล
จ านวน 44% และต่างจงัหวดัจ านวน 56% โดยผลประกอบการยอ้นหลงั 5 ปี ของ เซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) ปีพ.ศ.
2556 มรีายได ้217,495 ลา้นบาท และมกี าไร 10,260 ลา้น ปีพ.ศ.2557 มรีายได ้228,996 ลา้นบาท และมกี าไร 8,686 
ลา้นบาท  ปีพ.ศ.2558 มรีายได ้249,758 ลา้นบาท และมกี าไร 11,376 ลา้นบาท ปีพ.ศ.2559 มรีายได ้278,246 ลา้น
บาท และมกี าไร 14,099 ลา้นบาท และปีพ.ศ.2560 มรีายได ้302,584 ลา้นบาท และมกี าไร 16,618 ลา้นบาท โดยปี 
พ.ศ.2557 รายไดเ้พิม่ขึน้ 5.3% แต่ก าไรลดลง -15.3% ปีพ.ศ.2558 รายไดเ้พิม่ขึน้ 9.1% และก าไรเพิม่ขึน้ 31.1% ปี
พ.ศ.2559 รายไดเ้พิม่ขึน้ 11.4% และก าไรเพิม่ขึน้ 23.9% พ.ศ.2560 รายไดเ้พิม่ขึน้ 8.7% และก าไรเพิม่ขึน้ 17.9% 
โดยรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven)จากปี พ.ศ 2556 ถงึ 2560 (ระยะเวลา 5 ปี) มรีายไดเ้ตบิโตเฉลีย่ 8.6% ต่อปี และมี
ก าไรเตบิโตเฉลีย่ 14.4% ต่อปี (cpall,2562) 

สมาคมผูค้า้ปลกีไทยไดค้าดการณ์มลูค่าตลาดคา้ปลกีในปี 2561 ว่าจะขยายตวั 3.6-3.8% โดยเป็นอตัราการ
ขยายตวัทีน้่อยทีส่ดุในภมูภิาคเอเชยี โดยมมีลูค่าประมาณ 3.6 ลา้นลา้นบาท โดยในปี 2560 มรีา้นคา้ปลกีประเภทรา้น
สะดวกซือ้จ านวน 15,883 สาขา โดยเซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) มสีว่นแบ่งการตลาด 65% เทสโกโ้ลตสัเอก็ซเ์พรส 
10% แฟมลิีม่ารท์ 8% และรา้นสะดวกซือ้ประเภทอื่นรวม 17% (GM live, 2561) โดยการแขง่ขนัของรา้นคา้สะดวกซือ้
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มแีนวโน้มรุนแรงขึน้เนื่องจากการเปิดสาขาของคู่แขง่ขนัหรอืรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั และ
อทิธพิลของการสัง่ซือ้สนิคา้ทางช่องทางออนไลน์ (Online Shopping) ท าใหผู้บ้รโิภคมทีางเลอืกมากขึน้และอาจสง่ผล
ต่อยอดขายและมคีวามเสีย่งในการด าเนินกจิการรา้นคา้สะดวกซือ้ 
ผูว้จิยัมคีวามสนใจศกึษาปัจจยัวถิชีวีติทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7-
Eleven) ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครเน่ืองจากผลติภณัฑท์ีจ่ดัจ าหน่ายในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟ
เว่น (7-Eleven) มคีวามหลากหลาย ทัง้สนิคา้อุปโภคและบรโิภค ประกอบกบัเซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven)มจี านวนสาขา
เป็นจ านวนมาก ซึง่การวจิยัในครัง้นี้สามารถน าไปพฒันากลยุทธก์ารพฒันาสนิคา้และการท าธุรกจิเพื่อตอบสนอง
ผูบ้รโิภคทีม่วีถิชีวีติแบบสงัคมเมอืงดงัเช่นประชากรในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  
 

1.เพื่อศกึษาปัจจยัสว่นบุคคลทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7-
Eleven) ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศกึษาปัจจยัวถิชีวีติทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7-
Eleven) ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
นิยามศพัท ์ 
 

1.วถิชีวีติ (Lifestyle) หมายถงึ รปูแบบการใชช้วีติของผูบ้รโิภคในรปูของกจิกรรม (Activities) ความสนใจ 
(Interestห) และความคดิเหน็ (Opinions) โดยวถิชีวีติของแต่ละบุคคลจะมเีอกลกัษณ์ทีแ่สดงถงึความเป็นตวัตนของ
บุคคลนัน้ๆ 

2.กจิกรรม (Activities) หมายถงึ สิง่ทีบุ่คคลปฎบิตัเิป็นประจ าทุกวนัและงานอดเิรก 
3.ความสนใจ (Interests) หมายถงึ แนวความคดิของบคุคลทีเ่ป็นแรงขบัใหเ้กดิความหลงใหลต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง 
4.ความคดิเหน็ (Opinions) หมายถงึ ทศันคตแิละความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่รอบตวั 
5.พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) หมายถงึ การตดัสนิใจและการกระท าของผูบ้รโิภคในการเลอืก

ซือ้สนิคา้และใชบ้รกิารเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการและความพงึพอใจของตน โดยการศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคจะ
ใชห้ลกั 6W1H คอื ใคร (Who) ท าอะไร (What) ทีไ่หน (Where) กบัใคร (Whom) เมื่อไร (When) ท าไม (Why) และ 
อย่างไร (How)  

6.รา้นเซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) หมายถงึรา้นคา้สะดวกซือ้ (Convenience Store) ซึง่จ าหน่ายสนิคา้อุปโภค
และบรโิภค  

 
ขอบเขตการวิจยั  
 

1.ประชากร (Population) คอืผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) ในเขตจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

2.กลุ่มตวัอย่าง (Sample) คอืผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) เขตจงัหวดั
กรุงเทพมหานครทีม่อีายุระหว่าง 15-65 ปี และเน่ืองจากทราบจ านวนประชากรของเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครว่ามี
จ านวน 8.3 ลา้นคน จะใชต้ารางส าเรจ็รปูของ ทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีร่ะบุขนาดประชากรมากกว่า 100,000 
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คน จะใชป้ระชากรจ านวน 400 คน โดยเป็นระดบัความเชื่อมัน่ ที ่95% และเผื่อความผดิพลาดของขอ้มลูอกี 5% โดย
การเกบ็ขอ้มลูจะใชแ้บบสอบถาม 

 
ประโยชน์ท่ีไดร้บัจากงานวิจยั 

1.สามารถน าขอ้มลูปัจจยัสว่นบคุคลของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครในการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้
สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) ไปพฒันาสนิคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในแต่ละกลุ่ม 

2.สามารถน าขอ้มลูวถิชีวีติของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครในการซื้อสนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้
เซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) ไปพฒันาการสือ่สารการตลาดเพื่อใหเ้ขา้ถงึวถิชีวีติของผูบ้รโิภคในแต่ละกลุ่ม 

3.สามารถน าขอ้มลูผลของวถิชีวิติทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครในการ
ซือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) ไปพฒันาองคก์รเพื่อสามารถด ารงธุรกจิอยู่ไดบ้นพืน้ฐานของ
วถิชีวีติและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 
แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
 

Philip Kotler (อา้งถงึใน อุทสิ ศริวิรรณ, 2549, หน้า 71) ไดก้ล่าวไวว้่า การศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นเป็น
การศกึษาเกีย่วกบัการซือ้ การใชผ้ลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคอนัจะน าไปสูค่วามพงึพอใจตามความตอ้งการ ตามความคดิ 
และตามประสบการณ์ของผูบ้รโิภค  

Roger A.Kerin (อา้งถงึใน นิเวศน์ ธรรมะ, 2552, หน้า 43) ไดก้ล่าวไวว้่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการกระท า
ของบุคคลในการซือ้และใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิาร ทัง้กระบวนการภายในจติใจและสงัคมภายนอก ทีเ่กดิขึน้ก่อนและ
หลงัจากการกระท านัน้ๆ โดยกลา่วถงึศาสตรข์องพฤตกิรรมทีจ่ะช่วยตอบค าถามว่า ท าไมเขาถงึเลอืกผลติภณัฑห์รอื
ตราผลติภณัฑอ์ย่างหนึ่งมากกวา่อกีอย่างหนึ่ง เขาเลอืกอย่างไร และบรษิทัจะใชป้ระโยชน์เหล่านี้ในการน าเสนอคุณค่า
ไปสูผู่บ้รโิภคอยา่งไร 

Gary Armstrong & Philip Kotler (อา้งถงึใน นนัทสาร ีสขุโต, 2555, หน้า 80) ไดก้ล่าวว่า พฤตกิรรมการซือ้
ของผูบ้รโิภค (Consumer buyer behavior) หมายถงึ พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคขัน้สดุทา้ย อนัไดแ้ก่ บุคคลและ
ครวัเรอืนต่างๆทีซ่ือ้สนิคา้และบรกิารเพื่อการบรโิภคสว่นตวั ผูบ้รโิภคขัน้สดุทา้ยเหล่านี้ทัง้หมดเรยีกว่าตลาดผูบ้รโิภค 
(Consumer market) 

Gilbert D.Harrell (อา้งถงึใน สดุาพร กุณฑลบุตร, 2555, หน้า 75) ไดก้ล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ 
การกระท าและกระบวนการตดัสนิใจของคนแต่ละคนในการทีจ่ะคน้หา ประเมนิ จดัหาและใชผ้ลติภณัฑต่์างๆและได้
มุ่งเน้นกบัการใหค้วามส าคญัหรอืเกีย่วขอ้ง (involvement) ของผูบ้รโิภคก่อนตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ดยผูบ้รโิภคจะให้
ความส าคญักบัการซือ้สนิคา้ชนดิใดๆแต่ละครัง้ไม่เท่ากนั โดยเรยีกว่าความเกีย่วขอ้งต ่า (low involvement) และการซือ้
สนิคา้ทีม่คีวามเกีย่วพนัสงู (high involvement)  

สดุาพร กุณฑลบุตร (2555, หน้า 72) ไดอ้ธบิายว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกรรมการซือ้ 
(consumer buying behavior) ของลกูคา้ทีเ่ป็นผูบ้รโิภคขัน้สดุทา้ย ซึง่ไดแ้ก่ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิคา้ไปเพื่อใชส้ว่นตวั 
ลกัษณะของผูบ้รโิภคมคีวามหลากหลายทัง้ อายุ รายได ้ระดบัการศกึษา วฒันธรรม และรสนิยม โดยความหลากหลาย
สง่ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ โดยถงึเป็นสนิคา้ชนิดเดยีวกนัแต่อาจตอ้งการรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั หรอื
เหตุผลในการซือ้ทีแ่ตกต่างกนัไป 

Michael R.Solomon (2560, หน้า 28) ไดก้ล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค เป็นการศกึษาเกีย่วกบักระบวนการ
ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลในการตดัสนิใจซือ้ การเลอืกใชผ้ลติภณัฑ ์ความไมช่อบผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร ซึง่เกดิเป็น
แนวความคดิและประสบการณ์ทีส่รา้งความพงึพอใจตามความตอ้งการและความปรารถนาของผูบ้รโิภค 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ทพิวรา ลภศิพมิาน (2554) ไดศ้กึษาปัจจยัดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้รถยนต ์
TOYOTA ขนาดเครื่องยนต ์1500 CC.ของผูข้บัขีร่ถยนตใ์นกรุงเทพมหานครและจงัหวดัปรมิณฑลพบว่าลกัษณะสว่น
บุคคลโดยเฉพาะอย่างยิง่ปัจจยัดา้นสมาชกิครอบครวั และวถิชีวีติทัง้ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความ
คดิเหน็มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้รถยนต ์TOYOTA ขนาดเครื่องยนต ์1500 CC. 
 สรนิยา สงคป์ระเสรฐิ (2554) ไดศ้กึษารปูแบบการด าเนินชวีติทีส่ง่ผลต่อค่านิยมในคอนโดมเินียมตากอากาศ
ระดบัหรหูรา ในอ าเภอหวัหนิ พบว่ารปูแบบการด าเนินชวีติในดา้นความตอ้งการประสบความส าเรจ็ในชวีติเป็นเหตุ
ส าคญัมากทีส่ดุในการตดัสนิใจซือ้ เหตุผลต่อมาเป็นปัจจยัดา้นราคา ดา้นความสนใจต่อประเดน็สาธารณะ ดา้นความ
ตอ้งการความเป็นเอกลกัษณ์ตามล าดบั โดยรปูแบบการด าเนินชวีติในดา้นความตอ้งการความเป็นเอกลกัษณ์สง่ผลต่อ
การบรโิภคคอนโดมเินียมระดบัหรหูรา ในอ าเภอหวัหนิ 
 นฤมล มลูกาศ (2556) ไดศ้กึษาการวเิคราะหร์ปูแบบการด าเนินชวีติของผูซ้ือ้สนิคา้แฟชัน่ 
ทางอนิเตอรเ์น็ต ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย พบว่า รปูแบบการด าเนินชวีติของผูซ้ือ้สนิคา้แฟชัน่ทาง
อนิเตอรเ์น็ตมบีุคลกิทีเ่กบ็ตวั ไมช่อบเขา้สงัคม มกีารตัง้เป้าหมายชวีติทีแ่น่นอนโดยคาดหวงัจากการท างานและประสบ
ความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน ไดเ้หน็ไดจ้ากกจิกรรม (Activities) และความสนใจ (Interests) ทีง่านเป็นความส าคญั
อนัดบัแรก โดยเชื่อว่าความัน่คงทางหน้าทีก่ารงาน ความมัน่คงทางดา้นการเงนิ เป็นผูป้ระสบความส าเรจ็ในชวีติ 
เปิดรบัการเรยีนรูใ้หม่เพื่อพฒันาศกัยภาพของตนเอง 
การเลอืกซือ้สนิคา้ทางอนิเตอรเ์นตเป็นช่องทางทีไ่ม่ตอ้งมปีฏสิมัพนัธก์บัคนจ านวนมาก โดยรปูแบบการด าเนินชวีติดา้น
กจิกรรมและความสนใจพบว่าใชอ้นิเตอรเ์นตวนัละ 1-2 ชัว่โมงประกอบกบเป็นคนทีช่อบคน้ควา้หาขอ้มลูใหม่ และ
ตดิตามขอ้มลูขา่วสารอยเูป็นประจ าจงึไดร้บัขอ้มลู ขา่วสาร รวมไปถงึโฆษณาสนิคา้ต่างๆ บนอนิเตอรเ์น็ต  
 ธวชัชยั สขุสมโภชน์ (2556) ศกึษารปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางของผูบ้รโิภคที่
สง่ผลต่อความตอ้งการใชเ้ครื่องส าอางของผูช้ายในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครและจงัหวดัเขตปรมิณฑล พบว่า 
รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็สง่ผลต่อความตอ้งการใชเ้ครื่องส าอางของ
ผูช้ายในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครและจงัหวดัเขตปรมิณฑล ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยดา้นความสนใจ
และสิง่ทีช่อบมคีวามส าคญัมากทีส่ดุ โดยพฤตกิรรมการเลอืกซือ้จะใหค้วามส าคญัด้านคุณภาพมากทีส่ดุ ความตอ้งการ
ใชม้รีะดบัมากทีส่ดุในดา้นความคุม้ค่าของเครื่องส าอาง 
 พรชนก ลีภ้ยัรตัน์ (2556) ศกึษาวถิชีวีติและความคาดหวงัของผูบ้รโิภคต่อเอเชยีทคี เดอะ 
รเิวอรฟ์รอ้นท ์ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่วถิชีวีติและความคาดหวงั
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครสง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารทีเ่อเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์แตกต่างกนัโดยผล
ต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคซึง่พจิารณาจากสิง่แวดลอ้มภายนอกจนถงึสิง่ทีอ่ยูภ่ายในจติใจของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่
ปัจจยัสว่นบุคคล ปัจจยัทางจติวทิยา ปัจจยัทางวฒันธรรม ปัจจยัทางสงัคมและปัจจยัทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัสว่น
บุคคล คอืวถิชีวีติ สว่นปัจจยัทาง 
จติวทิยา คอืความคาดหวงั ซึง่สง่ผลต่อการตดัสนิใจแตกต่างกนั โดยความคาดหวงัสง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
มากกว่า วถิชีวีติ 

กมลวรรณ วนิชพนัธุ ์(2556) ศกึษารปูแบบการด าเนินชวีติ ลกัษณะบุคลกิภาพ ของกลุ่มผูบ้รโิภคเจเนอรเ์รชัน่ 
X และผูบ้รโิภคเจเนอรเ์รชัน่ Y ในการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ผ่านทางออนไลน์พบว่ากลุ่มเจเนอรเ์รชัน่ Y มี
รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นความคดิเหน็ (Opinion) และมลีกัษณะบุคลกิภาพการเปิดเผยตนเอง (Extroversion) มาก
ทีส่ดุ สว่นกลุ่มเจนเนอรเ์รชัน่ X มรีปูแบบการด าเนินชวีติดา้นกจิกรรม (Activities) และมลีกัษณะบุคลกิภาพความมัน่คง
ทางอารมณ์ (Emotional Stability) มากทีส่ดุ โดยรปูแบบการด าเนินชวีติและลกัษณะบุคลกิภาพสง่ผลต่อการตดัสนิใจ
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เลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ผ่านทางออนไลน์ในกลุ่มผูบ้รโิภคเจเนอรเ์รชัน่ X และ Y อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
และรปูแบบการด าเนินชวีติและลกัษณะบุคลกิภาพของกลุ่มผูบ้รโิภคเจเนอรเ์รชัน่ X และ Y สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืก
ซือ้สนิคา้แฟชัน่ผ่านทางออนไลน์แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 
ชนาธปิ ผลาวรรณ์ และจริวรรณ ดปีระเสรฐิ (2556) ไดศ้กึษาพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารของกลุ่มเบบีบ้มูเมอรท์ี่
รา้นสะดวกซือ้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รา้นสะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น เป็นรา้นสะดวกซือ้ทีก่ลุ่มเบบีบ้มูเมอร์
เลอืกซือ้มากทีส่ดุ โดยซือ้สนิคา้มคีวามถี ่1-3 ครัง้ต่อสปัดาห ์และเลอืกซือ้ในช่วงเวลา 18.01 น. – 22.00 น. และใช้
เวลา 5 -10 นาท ีโดยค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้ 101-200 บาทและซือ้สนิคา้ประเภทเครื่องดื่มมากทีส่ดุ โดยปัจจยัทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารของกลุ่มเบบีบ้มูเมอรท์ีร่า้นสะดวกซือ้ในเขตกรุงเทพมหานคร คอื ปัจจยัดา้น
ประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และลกัษณะทีพ่กัอาศยั 
รวมถงึปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด บุคลากร 
กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพ  

ทศพล ภู่จ านงค ์(2559) ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อค่าใชจ้่ายของผูบ้รโิภค กรณีศกึษารา้นสะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟ
เว่น พบว่า พนกังานบรษิทัเอกชนและบุคคลทีร่บัจา้งทัว่ไปทีม่รีายได ้20,001 ถงึ 30,000 บาท มพีฤตกิรรมการใช้
บรกิารรา้นเซเว่นอเีลฟเว่นสปัดาหล์ะ 2 ครัง้ โดยเฉลยีค่าใชจ้่ายต ่าครัง้อยู่ที ่41 บาท ถงึ 60 บาท โดยสนิคา้ทีเ่ป็นที่
นิยมของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุคอืสนิคา้ประเภทเครื่องดื่ม โดยเหตุผลทีเ่ลอืกใชบ้รกิารรา้นเซเว่นอเีลฟเว่นเพราะความ
สะดวกใกลท้ีพ่กัอาศยั สรุปไดว้่าปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ขนาดรา้น เพศ อายุ และรายไดม้คีวามสมัพนัธก์บัการใช้
จ่ายในรา้นเซเล่นอเีลฟเว่น และขนาดของรา้นเซเว่นอเีลฟเว่นไม่มคีวามสมัพนัธก์บัค่าใชจ้่ายของผูบ้รโิภค 
 
สมมุติฐานการวิจยั  

1.ปัจจยัสว่นบคุคลแตกต่างกนัสง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น  
(7-Eleven) ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2.ปัจจยัวถิชีวีติของผูบ้รโิภคมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7-
Eleven) ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) เขตจงัหวดั
กรุงเทพมหานครทีม่อีายุระหว่าง 15-65 ปี และเน่ืองจากทราบจ านวนประชากรของเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครว่ามี
จ านวน 8.3 ลา้นคน (สถาบนัวจิยัประชากร,มหาวทิยาลยัมหดิล,2562) จงึใชต้ารางส าเรจ็รปูของ ทาโร่ยามาเน่ (Taro 
Yamane) ทีร่ะบขุนาดประชากรมากกว่า 100,000 คน จะใชป้ระชากรจ านวน 400 คน โดยเป็นระดบัความเชื่อมัน่ ที ่
95% และเผื่อความผดิพลาดของขอ้มลูอกี 5% โดยการเกบ็ขอ้มลูจะใชแ้บบสอบถาม ใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบไม่ใชค้วาม
น่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) และแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) โดยก่อนท าการใชแ้บบสอบถามไดน้ าแบบสอบถามไปตรวจสอบความเทีย่งตรงของ
เน้ือหา (Content Validity) โดยผ่านผูท้รงคุณวฒุทิางดา้นงานขายและการตลาด ซึง่ประกอบดว้ย ผูอ้ านวยการฝ่ายกล
ยุทธอ์งคก์าร ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด และผูจ้ดัการฝ่ายขายโมเดริน์เทรด (Modern Trade) ซึง่ดแูลการขายสนิคา้เขา้
รา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) เพื่อตรวจสอบความครบถว้นและความสอดคลอ้งของเน้ือหาของ
แบบสอบถามทีต่รงกบัเรื่องทีศ่กึษา และน าแบบสอบถามไปทดสอบ (Pretest) หาความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื 
(Reliability) โดยพจิารณาจากค่าสมัประสทิธิค์รอนแบค็ อลัฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใชก้ลุ่มทีม่ี
ลกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มประชากรของการศกึษาทีม่ใิช่กลุ่มตวัอย่างจรงิของการวจิยั โดยทดสอบเป็นจ านวน 30 
ตวัอย่าง โดยค่าสมัประสทิธิค์รอนแบค็ อลัฟ่า ได ้0.708 โดยจะพบว่าค่า Cronbach’s Alpha จะใชก้บัจ านวนค าถาม 
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และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องค าถาม ค่า Cronbach’s Alpha ควรจะมากกว่า 0.7 จงึจะถอืวา่มคีวามน่าเชื่อถอืได ้
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา และ คณะ,2661, หน้า 159) 
การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจยั 

1.สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistic) ซึง่ไดแ้ก่ ค่าความถี ่(Frequency) รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ 
(Mean) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรอื ค่า SD) เพื่อใชบ้รรยายเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปและคุณสมบตัิ
ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้และพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ 

2.สถติเิชงิอา้งองิ (Inference statistic) เป็นการวเิคราะหก์ารเปรยีบเทยีบของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรที่
ศกึษา คอื ปัจจยัสว่นบุคคลและปัจจยัวถิชีวีติทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้โดยใชส้ถติ ิT-Test และ F-Test (One 
Way ANOVA), และสถติไิคสแคว ์(Chi-Square)  
 
สรปุผลการวิจยั  
ผลการวิเคราะห ์ข้อมูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดักรงุเทพมหานคร 

1.ดา้นเพศ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมจี านวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.8 และเพศหญงิมจี านวน 305 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 76.3 โดยผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นผูห้ญงิ 

2.ดา้นอายุ ผูต้อบแบบสอบถามมอีายุ 15-20 ปี จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 อาย ุ21-30 ปี จ านวน 65 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.3 อายุ 31-40 ปี จ านวน 125 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.3 อายุ 41-50 ปี จ านวน 91 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 22.8 และอายุ 51 ปีขึน้ไป จ านวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.8 โดยผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มอีาย ุ31-40 ปี 

3.ดา้นการศกึษา ผูต้อบแบบสอบถามมกีารศกึษาระดบัประถมศกึษา จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 ระดบั
มธัยมศกึษา จ านวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.5 ระดบั ปวช/ปวส จ านวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.3 ระดบัปรญิญาตร ี
จ านวน 196 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49 และระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.8 โดยผูต้อบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

4.ดา้นอาชพี ผูต้อบแบบสอบถามมอีาชพี นกัเรยีน/นกัศกึษาจ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.5 มอีาชพี
ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ จ านวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.5 พนกังานบรษิทั/ พนกังานและลกูจา้งของหน่วยงานราชการ 
จ านวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.5 มอีาชพีธุรกจิสว่นจ านวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30 และมอีาชพีรบัจา้งทัว่ไป 
จ านวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.5 โดยผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีาชพีธุรกจิสว่นตวั 

5.ดา้นรายได ้ผูต้อบแบบสอบถามมรีายได ้ไม่เกนิ 10,000 บาท จ านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.0 มรีายได ้
10,001-20,000 บาท จ านวน 114 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.5 มรีายได ้20,001-30,000 บาท จ านวน 91 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 22.8 มรีายได ้30,001-40,000 บาท จ านวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.8 และ มรีายได ้40,0001 บาทขึน้ไป จ านวน 
60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.0 โดยผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายได ้10,001-20,000 บาท 
 
ผลการวิเคราะหวิ์ถีชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดักรงุเทพมหานคร 
 1.ด้านกิจกรรม (Activities) ผูต้อบแบบสอบถามมกีจิกรรมการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์(เฟสบุ๊ค,ไลน์,อนิสตาแกรม) เป็น
อนัดบัที ่1 โดยมคี่าเฉลีย่ 4.22 คอืท าเสมอๆ (7วนัต่อสปัดาห)์ การซือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้ เป็นอนัดบัที ่2 โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.31 คอืท าบางครัง้ (3 วนัต่อสปัดาห)์ การรบัประทานอาหารนอกบา้น เป็นล าดบัที ่3 โดยมคี่าเฉลีย่ 2.73 คอื
ท าบางครัง้ (3 วนัต่อสปัดาห)์ การออกก าลงักาย เป็นล าดบัที ่4 โดยมคีา่เฉลีย่ 2.57 คอืบางครัง้ ( 3 วนัต่อสปัดาห)์  
การมงีานอดเิรกนอกเวลาท างานหรอืนอกเวลาเรยีน เป็นอนัดบัที ่5 โดยมคี่าเฉลีย่ 2.43 คอืไม่คอ่ยไดท้ า (1-2 วนัต่อ
สปัดาห)์  การท่องเทีย่วต่างจงัหวดัเป็นอนัดบัที ่6 โดยมคี่าเฉลีย่ 1.95 คอืไม่ค่อยไดท้ า (1-2 วนัต่อสปัดาห)์   การเขา้
ร่วมเป็นสมาชกิชมรมและการท ากจิกรรมกบัชมรมนัน้ๆ เป็นอนัดบัที ่7 โดยมคี่าเฉลีย่ 1.85 คอืไม่ค่อยไดท้ า (1-2 วนั
ต่อสปัดาห)์  การสัง่ซือ้สนิคา้ทางแคตาลอ็ก เป็นอนัดบัที ่8 โดยมคี่าเฉลีย่ 1.65 คอืไม่ค่อยไดท้ า (1-2วนัต่อสปัดาห)์   
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 2.ด้านความสนใจ (Interest) ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามสนใจ ชอบเรยีนรูเ้พิม่เตมิเพื่อการประสบความส าเรจ็ในชวีติ 
เป็นอนัดบัที ่1 โดยมคีา่เฉลีย่ 3.74 คอืสนใจมาก ชอบความสะดวกในการซือ้สนิคา้ เป็นอนัดบัที ่2 โดยมคี่าเฉลีย่ 3.50 
คอืสนใจมาก ชอบซือ้ของฝากใหบุ้คคลในครอบครวั เป็นล าดบัที ่3 โดยมคี่าเฉลีย่ 3.20 คอืสนใจปานกลาง ใหค้วาม
สนใจกบัน ้าหนกัตวัเองโดยชัง่น ้าหนกัเป็นประจ า เป็นล าดบัที ่4 โดยมคี่าเฉลีย่ 3.10 คอืสนใจปานกลาง ชอบเดนิทาง
ท่องเทีย่วในวนัหยุดและเมื่อมโีอกาสเป็นอนัดบัที ่5 โดยมคี่าเฉลีย่ 3.08 คอืสนใจปานกลาง สนใจเครื่องดื่มเพื่อสขุภาพ 
เป็นอนัดบัที ่6 โดยมคีา่เฉลีย่ 3.05 คอืสนใจปานกลาง สนใจแนวโน้มของแฟชัน่ทัง้ดา้นเสือ้ผา้และเครื่องส าอาง เป็น
อนัดบัที ่7 โดยมคี่าเฉลีย่ 2.97 คอืสนใจปานกลาง  และชอบรบัประทานอาหารพรอ้มรบัประทาน (ready meal) 
มากกว่าท าอาหารรบัประทานเอง เป็นอนัดบัที ่8 โดยมคี่าเฉลีย่ 2.72 คอืสนใจปานกลาง 
3.ความคิดเหน็ (Opinion)  ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ว่า เราควรวางแผนการใชจ้่ายเงนิอย่างระมดัระวงั  
เป็นอนัดบัที ่1 โดยมคีา่เฉลีย่ 4.17 คอืเหน็ดว้ย บุคคลควรใสใ่จเรื่องอาหารและการออกก าลงักาย เป็นอนัดบัที ่2 โดยมี
ค่าเฉลีย่ 4.04 คอืเหน็ดว้ย วฒันธรรมไทยสรา้งใหค้นไทยเป็นคนนอบน้อม เป็นล าดบัที ่3 โดยมคีา่เฉลีย่ 4.01 คอืเหน็
ดว้ย การลดน ้าหนกัไม่จ าเป็นตอ้งอดอาหาร เป็นล าดบัที ่4 โดยมคี่าเฉลีย่ 3.89 คอืเหน็ดว้ย เศรษฐกจิไทยพึง่พาสนิคา้
เกษตรและการท่องเทีย่วเป็นอนัดบัที ่5 โดยมคี่าเฉลีย่ 3.86 คอืเหน็ดว้ย บรรจุภณัฑส์รา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผลติภณัฑ ์
เป็นอนัดบัที ่6 โดยมคีา่เฉลีย่ 3.70 คอืเหน็ดว้ย  สนิคา้ราคาแพงมคีุณภาพดกีว่าสนิคา้ราคาถูก เป็นอนัดบัที ่7 โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.32 คอืไมแ่น่ใจ การซือ้ผลติภณัฑข์นาดเลก็แต่ซือ้บ่อยดกีว่าซือ้ผลติภณัฑข์นาดใหญ่แต่ซือ้ไมบ่่อย เป็น
อนัดบัที ่8 โดยมคี่าเฉลีย่ 2.96 คอืไม่แน่ใจ  
 
ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินค้าในรา้นค้าสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) 

1.ประเภทของสนิคา้ทีซ่ือ้ ผูต้อบแบบสอบถามซือ้สนิคา้อุปโภค (ของใช)้ เป็นจ านวน 131 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
32.8 และซือ้สนิคา้บรโิภค (ของรบัประทาน) เป็นจ านวน 269 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.3 โดยผูต้อบแบบสอบถามสว่น
ใหญ่ซือ้สนิคา้บรโิภค (ของรบัประทาน) 

2.ไปซือ้สนิคา้กบัใคร ผูต้อบแบบสอบถามไปซือ้สนิคา้คนเดยีวเป็นจ านวน 258 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.5 ไปซือ้
กบัคนในครอบครวั 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.5 ไปซือ้กบัเพื่อนเป็นจ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.8 และไปซือ้กบั
บุคคลอื่นเป็นจ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.3 โดยผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ไปซือ้สนิคา้คนเดยีว 

3.น าสนิคา้ไปใชท้ีไ่หน ผูต้อบแบบสอบถามน าสนิคา้ไปใชท้ีบ่า้นเป็นจ านวน 264 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66 
น าไปใชท้ีท่ างานเป็นจ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.8 น าไปใชใ้นสถานทีท่่องเทีย่วเป็นจ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
7.5 และน าไปใชใ้นสถานทีอ่ื่นๆเป็นจ านวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.8 โดยผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่น าสนิคา้ไป
ใชท้ีบ่า้น 

4.ซือ้สนิคา้เวลาใดผูต้อบแบบสอบถามซือ้สนิคา้เวลา 05.00น.-12.00น.จ านวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.3 
เวลา 12.01น.-18.00น. เป็นจ านวน 143 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.8 เวลา 18.01น.-24.00น. เป็นจ านวน 177 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 44.3 และเวลา 24.01น.-04.59น.เป็นจ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.8 โดยผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ซือ้
สนิคา้เวลา เวลา 18.01น.-24.00น. 

5.เหตุผลในการซือ้สนิคา้ ผูต้อบแบบสอบถามซือ้สนิคา้เพราะท าเลสะดวกเป็นจ านวน 204 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
51.0 มสีนิคา้หลากหลายเป็นจ านวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.3 ราคาไมแ่พงเป็นจ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 
และมกีารสง่เสรมิการขายอย่างต่อเนื่อง เป็นจ านน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.8 โดยผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ซือ้
สนิคา้เพราะท าเลสะดวก 

6.ซือ้สนิคา้ไปใชก้บัใคร ผูต้อบแบบสอบถามน าสนิคา้ไปใชส้ว่นตวัเป็นจ านวน 211 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.8 
น าไปใชก้บัครอบครวัเป็นจ านวน 156 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39 น าไปใชก้บัเพื่อนเป็นจ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 
และน าไปใชก้บับุคคลอื่นๆเป็นจ านวน 19 คน คดิเป็นนรอ้ยละ 4.8 โดยผูบ้รโิภคสว่นใหญ่น าสนิคา้ไปใชส้ว่นตวั 
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7.เลอืกซือ้สนิคา้อย่างไรผูต้อบแบบสอบถามมวีธิเีลอืกซือ้สนิคา้ทีม่บีรรจุภณัฑส์วยงามเป็นจ านวน 11 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 2.8 เลอืกสนิคา้ขนาดเลก็เป็นจ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.8 เลอืกตามการใชง้านทีต่อ้งการเป็นจ านวน 
312 คน คดิเป็นรอ้ยละ 78 และเลอืกทีร่าคาถูกเป็นจ านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.5 โดยผูต้อบแบบสอบถามสว่น
ใหญ่เลอืกตามการใชง้านทีต่อ้งการ 
 
 
ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
1.ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในรา้นค้าสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น  
(7-Eleven) ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดักรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 

ดา้นเพศ ผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติ ิT-Test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แสดงใหเ้หน็ว่า
เพศทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) ทีแ่ตกต่างกนัในดา้น
ประเภทของสนิคา้ทีซ่ือ้ ดา้นช่วงเวลาทีซ่ือ้ ดา้นเหตุผลทีซ่ือ้ และดา้นวธิกีารเลอืกซือ้ แต่มพีฤตกิรรมไมแ่ตกต่างกันดา้น
บุคคลทีไ่ปซือ้สนิคา้ดว้ย ดา้นสถานทีท่ีน่ าสนิคา้ไปใช ้และดา้นบุคคลทีน่ าสนิคา้ไปใชด้ว้ย 

ดา้นอายุ ผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติ ิOne Way ANOVA ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
แสดงใหเ้หน็ว่าอายทุีแ่ตกต่างกนัสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้สนิค้าในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7-
Eleven) ทีแ่ตกต่างกนัในดา้นบคุคลทีไ่ปซือ้สนิคา้ดว้ย และดา้นบุคคลทีน่ าสนิคา้ไปใชด้ว้ยแต่มพีฤตกิรรมไมแ่ตกต่างกนั
ดา้นประเภทของสนิคา้ทีซ่ือ้ สถานทีท่ีน่ าสนิคา้ไปใช ้ดา้นชว่งเวลาทีซ่ือ้ ดา้นเหตุผลทีซ่ือ้และดา้นวธิกีารเลอืกซื้อ 

ดา้นการศกึษาผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติ ิOne Way ANOVA ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
แสดงใหเ้หน็ว่าการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมมีพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น 
(7-Eleven) ทีแ่ตกต่างกนัในดา้นเหตุผลทีซ่ือ้สนิคา้ แต่มพีฤตกิรรมไมแ่ตกต่างกนัดา้นประเภทของสนิคา้ทีซ่ือ้ ดา้น
บุคคลทีไ่ปซือ้สนิคา้ดว้ย ดา้นสถานทีท่ีน่ าสนิคา้ไปใช ้ดา้นช่วงเวลาทีซ่ือ้ ดา้นบุคคลทีน่ าสนิคา้ไปใชด้ว้ย และดา้น
วธิกีารเลอืกซือ้ 

ดา้นอาชพี ผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติ ิOne Way ANOVA ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
แสดงใหเ้หน็ว่าอาชพีทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมมีพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7-
Eleven) ทีแ่ตกต่างกนัในดา้นบคุคลทีไ่ปซือ้สนิคา้ดว้ย และดา้นบุคคลทีน่ าสนิคา้ไปใชด้ว้ย แต่มพีฤตกิรรมไมแ่ตกต่าง
กนัดา้นประเภทของสนิคา้ทีซ่ือ้ ดา้นสถานทีท่ีน่ าสนิคา้ไปใชด้า้นช่วงเวลาทีซ่ือ้ ดา้นเหตุผลทีซ่ือ้สนิคา้และดา้นวธิกีาร
เลอืกซือ้ 

ดา้นรายได ้ผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติ ิOne Way ANOVA ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
แสดงใหเ้หน็ว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมมีพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่น
อเีลฟเว่น (7-Eleven) ทีแ่ตกต่างกนัในดา้นสถานทีท่ีน่ าสนิคา้ไปใชแ้ละดา้นบุคคลทีน่ าสนิคา้ไปใชด้ว้ย แต่มพีฤตกิรรม
ไม่แตกต่างกนัดา้นประเภทของสนิคา้ทีซ่ือ้ ดา้นบุคคลทีไ่ปซือ้สนิคา้ดว้ย ดา้นชว่งเวลาทีซ่ือ้ ดา้นเหตุผลทีซ่ือ้สนิคา้และ
ดา้นวธิกีารเลอืกซือ้ 
 
2.ปัจจยัวิถีชีวิตของผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสินค้าในรา้นค้าสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น (7-
Eleven) ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดักรงุเทพมหานคร 
ด้านกิจกรรม (Activities) 

ผลการวเิคราะหโ์ดยการทดสอบ ไค-สแคว ์(Chi-Square) ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่าปัจจยัวถิชีวีติ
ดา้นกจิกรรม (Activities) ดา้นการสัง่ซือ้สนิคา้ทางแคตาลอ็กมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมดา้นสถานทีท่ีน่ าสนิคา้ไปใช ้ปัจจยั
วถิชีวีติดา้นการมงีานอดเิรกนอกเวลาท างานหรอืนอกเวลาเรยีนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ดา้นเวลาทีซ่ือ้ 
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ปัจจยัวถิชีวีติดา้นการท่องเทีย่วต่างจงัหวดั ดา้นการสัง่ซือ้สนิคา้ทางแคตาลอ็ก และดา้นการเขา้ร่วมเป็นสมาชกิชมรม
และท ากจิกรรมกบัชมรมนัน้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการวธิกีารเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7-
Eleven)ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร จงึสอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานทีต่ัง้ไว ้แต่ปัจจยัวถิชีวีติดา้นกจิกรรม
ทุกดา้นไมม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven)ของผูบ้รโิภคในเขต
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นประเภทของสนิคา้ทีเ่ลอืกซือ้ ดา้นบุคคลทีไ่ปซือ้สนิคา้ดว้ย และดา้นเหตุผลจงึไม่
สอดคลอ้งกบัสมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้
ด้านความสนใจ (Interest) 

ผลการวเิคราะหโ์ดยการทดสอบ ไค-สแคว ์(Chi-Square) ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่าปัจจยัวถิชีวีติ
ดา้นความสนใจ (Interest) ดา้นความสนใจดา้นแนวโน้มของแฟชัน่ทัง้ดา้นเสือ้ผา้และเครื่องส าอาง และดา้นชอบความ
สะดวกในการซือ้สนิคา้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิคา้ 
ดา้นใหค้วามสนใจกบัน ้าหนกัตวัเองโดยชัง่น ้าหนกัเป็นประจ า ดา้นความสนใจแนวโน้มของแฟชัน่ทัง้ดา้นเสือ้ผา้และ
เครื่องส าอาง และดา้นชอบเรยีนรูเ้พิม่เตมิเพื่อการประสบความส าเรจ็ในชวีติมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ดา้น
บุคคลทีไ่ปซือ้สนิคา้ดว้ย ดา้นใหค้วามสนใจกบัน ้าหนกัตวัเองโดยชัง่น ้าหนกัเป็นประจ า ดา้นความสนใจเครื่องดืม่เพื่อ
สขุภาพ ดา้นชอบความสะดวกในการซือ้สนิคา้และดา้นชอบเรยีนรูเ้พิม่เตมิเพื่อการประสบความส าเรจ็ในชวีติมอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ดา้นสถานทีท่ีน่ าสนิคา้ไปใช ้ดา้นใหค้วามสนใจกบัน ้าหนกัตวัเองโดยชัง่น ้าหนกัเป็นประจ า 
ดา้นความสนใจแนวโน้มของแฟชัน่ทัง้ดา้นเสือ้ผา้และเครื่องส าอาง ดา้นชอบเดนิทางท่องเทีย่วในวนัหยุดและเมื่อมี
โอกาส  ดา้นชอบความสะดวกในการซือ้สนิคา้ และดา้นชอบเรยีนรูเ้พิม่เตมิเพื่อการประสบความส าเรจ็ในชวีติมอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ดา้นเหตุผลในการซือ้สนิคา้ ดา้นใหค้วามสนใจกบัน ้าหนกัตวัเองโดยชัง่น ้าหนกัเป็นประจ า 
ดา้นความชอบรบัประทานอาหารพรอ้มรบัประทาน (ready meal) มากกว่าท าอาหารรบัประทานเอง ดา้นชอบเดนิทาง
ท่องเทีย่วในวนัหยุดและเมื่อมโีอกาส ดา้นชอบความสะดวกในการซือ้สนิคา้ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ดา้น
บุคคลทีน่ าสนิคา้ไปใชด้ว้ย ดา้นใหค้วามสนใจกบัน ้าหนกัตวัเองโดยชัง่น ้าหนกัเป็นประจ า ดา้นความสนใจแนวโน้มของ
แฟชัน่ทัง้ดา้นเสือ้ผา้และเครื่องส าอาง มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมวธิกีารเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น 
(7-Eleven) ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร จงึสอดคลอ้งกบัสมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้แต่ดา้นความสนใจทุกดา้น
ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมดา้นเวลาทีซ่ือ้จงึไม่สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
ด้านความคิดเหน็ (Opinion) 

ผลการวเิคราะหโ์ดยการทดสอบ ไค-สแคว ์(Chi-Square) ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่าปัจจยัวถิชีวีติ
ปัจจยัวถิดีา้นความคดิเหน็ (Opinion) ดา้นสนิคา้ราคาแพงมคีุณภาพดกีว่าราคาถูก ดา้นบรรจุภณัฑส์รา้งมลูค่าเพิม่
ใหก้บัผลติภณัฑแ์ละดา้นการซือ้ผลติภณัฑข์นาดเลก็แต่ซือ้บ่อยดกีว่าซือ้ผลติภณัฑข์นาดใหญ่แต่ซือ้ไม่บ่อยมีอทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ดา้นประเภทของสนิคา้  
ดา้นสนิคา้ราคาแพงมคีุณภาพดกีว่าราคาถูก ดา้นบรรจภุณัฑส์รา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผลติภณัฑม์ ีดา้นบุคคลควรใสใ่จใน
เรื่องอาหารและการออกก าลงักาย ดา้นการลดน ้าหนกัไมจ่ าเป็นตอ้งอดอาหาร ดา้นเศรษฐกจิไทยพึง่พาสนิคา้เกษตร
และการท่องเทีย่ว ดา้นเราควรวางแผนการใชจ้่ายเงนิอย่างระมดัระวงั  
ดา้นวฒันธรรมไทยสรา้งใหค้นไทยเป็นคนนอบน้อม มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ดา้นบคุคลทีไ่ปซือ้สนิคา้ดว้ย 
ดา้นสนิคา้ราคาแพงมคีุณภาพดกีว่าราคาถูก  ดา้นบรรจุภณัฑส์รา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผลติภณัฑ ์ดา้นบุคคลควรใสใ่จใน
เรื่องอาหารและการออกก าลงักาย ดา้นเศรษฐกจิไทยพึง่พาสนิคา้เกษตรและการท่องเทีย่ว ดา้นเราควรวางแผนการใช้
จ่ายเงนิอย่างระมดัระวงั ดา้นวฒันธรรมไทยสรา้งใหค้นไทยเป็นคนนอบน้อม มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ ดา้น
สถานทีท่ีน่ าสนิคา้ไปใช ้
ปัจจยัวถิดีา้นความคดิเหน็ทุกดา้นมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ดา้นเหตุผลทีซ่ือ้สนิคา้  
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ดา้นสนิคา้ราคาแพงมคีุณภาพดกีว่าราคาถูก ดา้นบรรจภุณัฑส์รา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผลติภณัฑ ์ดา้นบุคคลควรใสใ่จใน
เรื่องอาหารและการออกก าลงักาย ดา้นการลดน ้าหนกัไมจ่ าเป็นตอ้งอดอาหาร ดา้นเศรษฐกจิไทยพึง่พาสนิคา้เกษตร
และการท่องเทีย่ว ดา้นเราควรวางแผนการใชจ้่ายเงนิอย่างระมดัระวงั ดา้นวฒันธรรมไทยสรา้งใหค้นไทยเป็นคนนอบ
น้อม มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ Eleven)ดา้นบุคคลทีน่ าสนิคา้ไปใชด้ว้ย ดา้นสนิคา้ราคาแพงมคีุณภาพดกีว่า
ราคาถูก  ดา้นบุคคลควรใสใ่จในเรื่องอาหารและการออกก าลงักาย ดา้นการลดน ้าหนกัไมจ่ าเป็นตอ้งอดอาหาร ดา้น
เศรษฐกจิไทยพึง่พาสนิคา้เกษตรและการท่องเทีย่ว ดา้นเราควรวางแผนการใชจ้่ายเงนิอย่างระมดัระวงั และดา้น
วฒันธรรมไทยสรา้งใหค้นไทยเป็นคนนอบน้อม มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมวธิกีารเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่น
อเีลฟเว่น (7-Eleven)ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร จงึสอดคลอ้งกบัสมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้แต่พบว่าปัจจยัวถิี
ชวีติดา้นความคดิเหน็ ดา้นบรรจุภณัฑส์รา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผลติภณัฑ ์และดา้นการซือ้ผลติภณัฑข์นาดเลก็แต่ซือ้บ่อย
ดกีว่าซือ้ผลติภณัฑข์นาดใหญ่แต่ซือ้ไม่บ่อย นยัส าคญัทางสถติจิงึสรุปไดไ้มม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมวธิกีารเลอืกซือ้สนิคา้
ในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหาคร จงึไมส่อดคลอ้งกบั
สมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
การอภิปรายผลการวิจยั  

ด้านปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าปัจจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวก
ซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น(7-Eleven) ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักรงุเทพมหานครแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั สดุาพร กุณฑล
บุตร (2555, หน้า 72) ไดอ้ธบิายว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกรรมการซือ้ (consumer buying behavior) 
ของลกูคา้ทีเ่ป็นผูบ้รโิภคขัน้สดุทา้ย ซึง่ไดแ้ก่ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิคา้ไปเพื่อใชส้ว่นตวั ลกัษณะของผูบ้รโิภคมคีวาม
หลากหลายทัง้ อายุ รายได ้ระดบัการศกึษา วฒันธรรม และรสนยิม โดยความหลากหลายสง่ผลต่อพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ โดยถงึเป็นสนิคา้ชนิดเดยีวกนัแต่อาจตอ้งการรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั หรอืเหตุผลในการซือ้ทีแ่ตกต่าง
กนัไป และสอดคลอ้งกบั Gary Armstrong & Philip Kotler (อา้งถงึใน วารุณี ตนัตวิงศว์าณิช, 2546, หน้า 73) ไดก้ล่าว
ว่า การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคไดร้บัอทิธพิลมาจากลกัษณะเฉพาะสว่นบุคคล ทัง้อายุและขัน้วฏัจกัรชวีติ อาชพี 
สถานะทางเศรษฐกจิ รปูแบบการด าเนินชวีติ รวมถงึบุคคลกิภาพและแนวคดิสว่นตวัของผูซ้ือ้ 

ด้านปัจจยัวิถีชีวิต พบว่าปัจจยัวถิชีวีติ ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น(7-Eleven) ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
สอดคลอ้งกบั ทพิวรา ลภศิพมิาน (2554) ไดศ้กึษาปัจจยัดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้
รถยนต ์TOYOTA ขนาดเครื่องยนต ์1500 CC.ของผูข้บัขีร่ถยนตใ์นกรุงเทพมหานครและจงัหวดัปรมิณฑลพบว่า
ลกัษณะสว่นบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิง่ปัจจยัดา้นสมาชกิครอบครวั และวถิชีวีติทัง้ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และ
ดา้นความคดิเหน็มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้รถยนต ์TOYOTA ขนาดเครื่องยนต ์1500 CC. และสอดคลอ้งกบั ธวชัชยั 
สขุสมโภชน์ (2556) ศกึษารปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางของผูบ้รโิภคทีส่ง่ผลต่อความ
ตอ้งการใชเ้ครื่องส าอางของผูช้ายในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครและจงัหวดัเขตปรมิณฑล พบวา่ รปูแบบการด าเนิน
ชวีติดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็สง่ผลต่อความตอ้งการใชเ้ครื่องส าอางของผูช้ายในเขตจงัหวดั
กรุงเทพมหานครและจงัหวดัเขตปรมิณฑล ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยดา้นความสนใจและสิง่ทีช่อบมี
ความส าคญัมากทีส่ดุ โดยพฤตกิรรมการเลอืกซือ้จะใหค้วามส าคญัดา้นคุณภาพมากทีส่ดุ ความตอ้งการใชม้รีะดบัมาก
ทีส่ดุในดา้นความคุม้ค่าของเครือ่งส าอาง และสอดคลอ้งกบั Gary Armstrong & Philip Kotler (อา้งถงึใน วารุณี ตนัติ
วงศว์าณชิ, 2546, หน้า 74)ไดก้ล่าวว่ารปูแบบการด าเนินชวีติ (Lifestyle) คอืแบบแผนการใชช้วีติของบุคคลทีแ่สดงใน
รปูแบบของจตินิสยั (Psychographics) โดยรปูแบบการด าเนินชวีติจะแตกต่างกนัไปตามกลุ่มวฒันธรรมย่อย ชัน้สงัคม 
และอาชพี โดยรปูแบบการด าเนินชวีติ วดัจากกจิกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคดิเหน็ (Opinions) 
ทีเ่รยีกว่ามติเิอไอโอ (AIO dimensions) รปูแบบการด าเนินชวีติบางอย่างน่าสนใจมากกว่าชัน้สงัคมหรอืบุคลกิภาพ 
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เพราะเป็นสิง่ทีแ่สดงถงึรปูแบบการปฏบิตัหิรอืปฎกิริยิาตอบต่อกนั โดยการจดัรปูแบบการด าเนินชวีติแต่ละประเทศจะ
แตกต่างกนั เมื่อมกีารใชแ้นวคดิเกีย่วกบัรปูแบบการด าเนินชวีติสามารถช่วยใหน้กัการตลาดเขา้ใจถงึการเปลีย่นแปลง
ค่านิยมของผูบ้รโิภคและสง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ได ้และสอดคลอ้งกบั John W.Mulllins and Orville C.Walker 
JR.(2555, หน้า 117) ไดก้ล่าววา่ การทีบุ่คคลสองคนทีม่อีายุ รายได ้การศกึษา และอาชพีทีเ่หมอืนกนัไม่จ าเป็นตอ้ง
ด าเนินชวีติทีเ่หมอืนกนั โดยทีอ่าจมกีจิกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลใหแ้สดงออกใน
พฤตกิรรมทีต่่างกนั รวมถงึการซือ้สนิคา้ การเลอืกตราสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั น าสนิคา้ไปใชไ้ม่เหมอืนกนั และคนละ
วตัถุประสงค ์

ด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นประเภทสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้มากทีส่ดุในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7-
Eleven)คอื สนิคา้บรโิภค (ของรบัประทาน) เวลาทีผู่บ้รโิภคเขา้รา้นมากทีส่ดุคอื ชว่งเวลา 18.01น.-24.00น. เหตุผลที่
ซือ้สนิคา้มากทีส่ดุคอืท าเลสะดวก ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบั ชนาธปิ ผลาวรรณ์ และจริวรรณ ดปีระเสรฐิ (2556) ได้
ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารของกลุ่มเบบีบ้มูเมอรท์ีร่า้นสะดวกซือ้ในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า รา้น
สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น เป็นรา้นสะดวกซือ้ทีก่ลุ่มเบบีบ้มูเมอรเ์ลอืกซือ้มากทีส่ดุ โดยซือ้สนิคา้มคีวามถี ่1-3 ครัง้ต่อ
สปัดาห ์และเลอืกซือ้ในช่วงเวลา 18.01 น. – 22.00 น. และใชเ้วลา 5 -10 นาท ีโดยค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้ 101-200 
บาทและซือ้สนิคา้ประเภทเครื่องดื่มมากทีส่ดุ โดยปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารของกลุ่มเบ
บีบ้มูเมอรท์ีร่า้นสะดวกซือ้ในเขตกรุงเทพมหานคร คอื ปัจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบั
การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และลกัษณะทีพ่กัอาศยั รวมถงึปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพ และสอดคลอ้งกบั ทศ
พล ภู่จ านงค ์(2559) ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อค่าใชจ้่ายของผูบ้รโิภค กรณีศกึษารา้นสะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น พบว่า 
พนกังานบรษิทัเอกชนและบุคคลทีร่บัจา้งทัว่ไปทีม่รีายได ้20,001 ถงึ 30,000 บาท มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นเซเว่น
อเีลฟเว่นสปัดาหล์ะ 2 ครัง้ โดยเฉลยีค่าใชจ้่ายต ่าครัง้อยู่ที ่41 บาท ถงึ 60 บาท โดยสนิคา้ทีเ่ป็นทีน่ิยมของผูบ้รโิภค
มากทีส่ดุคอืสนิคา้ประเภทเครื่องดื่ม โดยเหตุผลทีเ่ลอืกใชบ้รกิารรา้นเซเว่นอเีลฟเว่นเพราะความสะดวกใกลท้ีพ่กัอาศยั 
โดยกลยุทธร์า้นคา้ปลกีดา้นท าเลทีต่ัง้รา้น (Store Location) ซึง่เป็นกลยุทธก์ารท าธุรกจิ)สอดคลอ้งกบั Gary 
Armstrong & Philip Kotler (อา้งถงึใน วารุณี ตนัตวิงศว์าณิช, 2546, หน้า 228) ไดก้ล่าวถงึการตดัสนิใจเกีย่วกบัสถาน
ทีว่่า บ่อยครัง้ทีผู่ค้า้ปลกีกล่าววา่ องคป์ระกอบสามประการทีท่ าใหร้า้นคา้ปลกีประสบความส าเรจ็คอื ท าเล ท าเล และ
ท าเล โดยท าเลทีต่ัง้ของผูค้า้ปลกีนัน้มคีวามส าคญัต่อความสามารถในการดงึดดูใจลกูคา้ ตน้ทุนของอาคารหรอืค่าเช่า
รา้นนัน้มผีลกระทบอย่างมากต่อก าไรของผูค้า้ปลกี ดงันัน้การตดัสนิใจเกีย่วกบัท าเลจงึมคีวามส าคญัต่อการประกอบ
กจิการคา้ปลกี ผูค้า้ปลกีขนาดเลก็อาจจะหาท าเลเท่าทีต่นท าได ้แต่ส าหรบัผูค้า้ปลกีขนาดใหญ่ปกตแิลว้จะท าการจา้ง
ผูเ้ชีย่วชาญมาคดัเลอืกท าเลซึง่จะใชว้ธิกีารเลอืกขัน้สงูทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ รา้นคา้ทัง้หลายพยายามจะสรา้งแรง
ดงึดดูกบัลกูคา้และใหค้วามสะดวกสบายแก่ลกูคา้โดยอาศยักลวธิมีาเพยีงทีเ่ดยีวซือ้ไดค้รบทุกอย่าง (one stop 
shopping) ศนูยก์ารคา้ในย่านธรุกจิ (central business districts) เป็นรปูแบบหลกัของกลุ่มผูค้า้ปลกี 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั  

1.ผลการวจิยับ่งชีว้่าปัจจยัสว่นบคุคลทีแ่ตกต่างกนัมผีลพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่น
อเีลฟเว่น (7-Eleven) ทีแ่ตกต่างกนั บรษิทัผูผ้ลติสนิคา้เพื่อจ าหน่ายในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) 
ควรศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคแยกตามปัจจยัสว่นบุคคลเพื่อการพฒันาผลติภณัฑท์ีต่อบสนองผูบ้รโิภคแต่ละกลุ่มได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.ผลการวจิยับ่งชีว้่าผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ซือ้สนิคา้บรโิภค (ของรบัประทาน) โดยความสนใจ (Interest) ดา้นชอบ
ความสะดวกในการซือ้สนิคา้มอีทิธพิลต่อชนิดของสนิคา้ทีเ่ลอืกซือ้ ดงันัน้ถา้บรษิทัตอ้งการทีจ่ะน าเสนอสนิคา้เพื่อ
จ าหน่ายในรา้นคา้สะดวกเซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) การน าเสนอสนิคา้บรโิภค(ของรบัประทาน) กบับรษิทั ซพี ีออลล ์
จ ากดั (มหาชน) มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะประสบความส าเรจ็มากกวา่สนิคา้อุปโภค (ของใช)้ 
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3.ผลการวจิยับ่งชีว้่า ดา้นกจิกรรม (Activities) ผูบ้รโิภคใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ค, ไลน์, อนิสตาแกรม) 
เป็นอนัดบัที ่1 ซึง่เป็นวถิชีวีติของผูบ้รโิภคในยุคปัจจุบนั ดงันัน้บรษิทัผูผ้ลติสนิคา้ควรท าการสือ่สารการตลาดผ่านทาง
สือ่สงัคมออนไลน์เพื่อแจง้ใหผู้บ้รโิภคทราบว่าสามารถซือ้ผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัผลติไดท้ีร่า้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น 
(7-Eleven) 

4.ผลการวจิยับ่งชีว้่า ดา้นความคดิเหน็ (Opinion) ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ว่าควรวางแผนการใชจ้่ายเงนิอย่าง
ระมดัระวงั ดงันัน้บรษิทัผูผ้ลติสนิคา้ควรมอบคุณค่าผลติภณัฑด์า้นคุณภาพสงูแต่ราคาต ่าเพื่อสามารถจดัจ าหน่ายใน
รา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) 

5.ผลการวจิยับ่งชีว้่า เหตุผลทีผู่บ้รโิภคซือ้สนิคา้ในรา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7-Eleven) เพราะท าเล
สะดวก ดงันัน้ถา้เจา้ของกจิการตอ้งการทีจ่ะท ารา้นคา้สะดวกซือ้โดยน ารา้นคา้สะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น (7- Eleven) 
เป็นตน้แบบ (Role Model) ควรใหค้วามส าคญักบัทะเลทีต่ัง้ในแหล่งชมุชุนเป็นอนัดบัแรก 
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