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บทคัดย่อ 

 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven ในจงัหวดัราชบุรี ประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัราชบุรี จ  านวน 400 คน ท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ
บงัเอิญ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ แบบสอบถาม Google Form จ านวน 400 ชุด ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติพรรณนาในโปรแกรม SPSS สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสถิติ T-test ทดสอบสถิติ One-way ANOVA การเปรียบเทียบพหุคูณทดสอบสถิติ 
Multiple regression ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัประชากรศาสตร์จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คนโดยส่วนมาก
เป็นกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย อายรุะหวา่ง 20 - 30 ปี สถานภาพสมรสโสด อาชีพพนกังานและรายได ้10,001 - 
20,000 บาท ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ดา้นสินคา้มีระดบัความคิดเห็น
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ราคา ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ บุคคล สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาดตามล าดบั ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ดา้น
การประเมินทางเลือกมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมา คือ ความตอ้งการ การตดัสินใจ การแสวงหา
ขอ้มูล และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ตามล าดบั การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของปัจจยัประชากรศาสตร์
กบัปัจจยัดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ปัจจยัประชากรศาสตร์มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
กระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 การวิเคราะห์ถดถอยปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven ในจงัหวดัราชบุรี มีปัจจยัท่ีส่งผลอยู ่5 ดา้นท่ี
ส่งผลในทางบวก คือ สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลมากท่ีสุด รองลงมา คือ การส่งเสริม
การตลาด สินคา้ บุคคล และลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบัท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 

ค าส าคัญ : ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ, ส่วนประสมทางการตลาด, ร้านคา้ปลีก, 7-eleven 



ABSTRACT 

 

 The purpose of this research was to study personal factors and to study the marketing mix factor 
that affects the decision to use 7-eleven convenience store in Ratchaburi province. The population and 
sample group were 400 people living in Ratchaburi province by accidental sampling. research instruments 
are 400 Google Forms questionnaire. Data analysis was performed with descriptive statistics in SPSS. The 
statistics used in the data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, T-
test, One-way ANOVA, multiple comparison statistical test Multiple regression. The results showed that 
demographic factors from a sample of 400 people. Most of the sample was male, aged between 20-30 
years old, single marital status. Employee occupation and income 10,001 - 20,000 baht. The opinion level 
of marketing mix factors It was found that the product had the highest level of opinion, followed by Price, 
Physical Evidence, Process, people, Place or distribution channels. and Promotion, respectively. The level 
of opinion of factors in the purchase decision-making process It was found that the evaluation of 
alternatives had the highest level of opinion, followed by the need, purchase decision, Information search. 
and post purchase behavior, respectively. Comparison of opinion levels of demographic factors and 
purchasing decision-making factors. It was found that demographic factors had significantly different 
levels of opinions on purchasing decision-making factors at the 0.05 level. Regression analysis of factors 
affecting the decision to use 7-eleven convenience store in Ratchaburi Province There were five factors 
that had a positive impact, namely, place or distribution channel had the most impact, followed by 
Promotion, Product, People, and Physical Evidence. In order, the statistically significant effect was at the 
0.05 level.  
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  ในปัจจุบนัการท าธุรกิจร้านคา้ปลีกขนาดเล็กส่วนใหญ่มีโอกาสท่ีธุรกิจลม้เหลวสูงมาก จน
เกิดเป็นขอ้สงสัยวา่ ท าไมร้านคา้ปลีกรายยอ่ยไม่สามารถแข่งขนักบัร้านคา้ปลีกรายใหญ่อยา่ง 7-eleven โดย
สาเหตุเป็นเพราะร้านคา้ปลีกขนาดเล็กขาดแผนกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีดี ขาดขอ้มูล ไม่เขา้ใจพฤติกรรมของ
ลูกคา้ ปัญหาการขายสินคา้ไม่ได ้และการไม่ยอมปรับตวัใหเ้ขา้กบัยคุแห่งเทคโนโลย ีในขณะท่ีร้านคา้ปลีก
รายใหญ่อยา่ง 7-eleven วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อน ามาใชแ้กปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน เก็บขอ้มูลของ
ลูกคา้เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมและน าขอ้มูลมาด าเนินการวางแผนกลยทุธ์ จนสามารถขายสินคา้ท่ีเหมาะสม
กบัพฤติกรรมของลูกคา้ไดม้ากข้ึน เม่ือยอดขายไม่ดีในสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่ดี ก็จดัใหมี้การส่งเสริมการขาย 
จดัโปรโมชัน่ต่างๆเพื่อกระตุน้ยอดขายและช่วยในการขายสินคา้ มีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัยคุแห่งเทคโนโลย ี
โดยการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายทางออนไลน์และการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ในส่ือออนไลน์เพื่อ
ดึงดูดความสนใจใหลู้กคา้อยากมาใชบ้ริการ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่กลยทุธ์และวธีิการต่างๆท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น
มีส่วนส าคญัในการช่วยให้ร้านคา้ปลีกรายใหญ่อยา่ง 7-eleven สามารถประสบความส าเร็จได ้จึงเป็นท่ีมา
ของงานวจิยัน้ีท่ีจะท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven ในจงัหวดัราชบุรี 
เพื่อท่ีจะไดท้ราบปัญหาและวธีิรับมือ รวมถึงกลยทุธ์ท่ีร้านคา้ปลีกรายใหญ่น ามาใชบ้ริหารจดัการร้านให้
ประสบความส าเร็จ และน ามาเผยแพร่เป็นความรู้ใหก้บักลุ่มคนท่ีท าธุรกิจร้านคา้ปลีกขนาดเล็กไปปรับใช ้

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven ใน     
จงัหวดัราชบุรี 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน  
สะดวกซ้ือ 7-eleven ในจงัหวดัราชบุรี 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven ในจงัหวดัราชบุรี 
2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P) มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-

eleven ในจงัหวดัราชบุรี 



ขอบเขตของการวจัิย   

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven ในจงัหวดัราชบุรีผูว้จิยัได้
เลือกใชก้ารวจิยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยใชว้ธีิเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน์
ประชากร คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัราชบุรี กลุ่มตวัอยา่ง คือ เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ จ านวน 
400 คน ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย ตวัแปรตน้ แบ่งเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพและรายได ้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 
ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการ 
และลกัษณะทางกายภาพ ตวัแปรตาม คือ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหา การ
แสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมหลงัการซ้ือ  

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ทฤษฎีลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) เป็นลกัษณะของความแตกต่างท่ีหลากหลายเก่ียวกบั
บุคคล อาทิเช่น อาย ุเพศ ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ อาชีพ รายได ้สถานภาพสมรส โดยลกัษณะเหล่าน้ี
จะแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคล ซ่ึงจะสามารถบ่งช้ีลกัษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ี
แตกต่างกนัได ้การตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีสาเหตุจากความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์   
ธุรกิจคา้ปลีก 
 การคา้ปลีก (Retailing) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการขายสินคา้หรือบริการให้กบัผูบ้ริโภค
ขั้นสุดทา้ย โดยท่ีผูบ้ริโภคจะไม่ซ้ือสินคา้เพื่อไปท าธุรกิจ แต่จะซ้ือสินคา้เพื่อน าไปใชส่้วนตวั (Stanton, Etzel 
and Walker, 1994 : 667)  
 ร้านคา้ปลีก (Retail Store) หมายถึง สถาบนัทางการตลาด ท่ีท าหนา้ท่ีจ  าหน่ายและกระจายสินคา้จาก
ผูผ้ลิตส่งไปยงัผูบ้ริโภคโดยตรง เช่น 7-ELEVEN, Family Mart, Lawson 108 
 พอ่คา้ปลีก (Retailer) หมายถึง บุคคลท่ีซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตจากโรงงาน และคนกลางอ่ืนๆ เพื่อน ามา
ขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคโดยท่ีพอ่คา้ปลีกจะน าสินคา้มาขายใหผู้บ้ริโภคโดยตรง   
 7-eleven หมายถึง แฟรนไชส์ของร้านสะดวกซ้ือท่ีจ าหน่ายสินคา้เคร่ืองใชท้ัว่ไปในชีวติประจ าวนั 

ทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ                                                                                                                     
 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้ง
ตดัสินใจในสินคา้และบริการต่างๆ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของ



สถานการณ์ มีล าดบักระบวนการ 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 1. การรับรู้ปัญหา 2. การแสวงหาขอ้มูล 3. การ
ประเมินทางเลือก 4. การตดัสินใจซ้ือ 5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541:145) 

ส่วนประสมทางการตลาด         
 ทฤษฎีทางการตลาดท่ีท าการวเิคราะห์องคป์ระกอบเป็น 7 ส่วน ไดแ้ก่ 1. สินคา้ 2. ราคา 3. สถานท่ี
หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย  4. การส่งเสริมการตลาด 5. บุคคล (People) 6. กระบวนการ (Process)        
7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) (Kotler, 2008) 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง          
 อิสรีย ์สุขพรสินธรรม และโสมฤทยั สุนธยาธร. (2562) ท าการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศไทยช่วงวนัหยดุของพนกังานตอ้นรับบน
เคร่ืองบินชาวไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียวภายในประเทศไทยช่วงวนัหยดุของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินชาวไทย จากการวเิคราะห์และ
สรุปประเด็นพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ า หน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศไทยช่วงวนัหยดุของพนกังาน
ตอ้นรับบนเคร่ืองบินชาวไทย 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการวจิยั        
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัราชบุรี ท าการเลือก
กลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) ท าการหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากกรณีไม่ทราบจ านวน
ประชากร (W.G. Cochran, 1953) ซ่ึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั           
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถามออนไลน์ Google Form เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน ใชม้าตรวดัของ Likert Scale โดยก าหนดน ้าหนกัของความ
คิดเห็นท่ีมีต่อแต่ละตวัเลือกของแบบสอบถาม เป็นคะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ตั้งแต่ 1 ถึง 5  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล           
 ในการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดท้  าการส่งแบบสอบถามในช่องทางการส่ือสาร
ออนไลน์ต่างๆ อาทิ Facebook , Line , Gmail , Discord , TeamSpeak เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยตอบ



แบบสอบถามกบัเพื่อน ครอบครัว คนรู้จกั และขอความร่วมมือในการช่วยส่งต่อแบบสอบถามต่อใหค้นรู้จกั
ต่อไปเป็นทอดๆ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจนกวา่จะสามารถเก็บแบบสอบถามไดค้รบตาม
จ านวน  และเม่ือผูว้จิยัไดร้วบรวมแบบสอบถามครบตามจ านวนท่ีตอ้งการแลว้ จึงท าการตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง ความครบถว้นสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  

การวเิคราะห์ขอ้มูล           
 ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนาในโปรแกรม SPSS สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสถิติ T-test ทดสอบสถิติ One-way ANOVA การ
เปรียบเทียบพหุคูณทดสอบสถิติ Multiple regression 

  

ผลการวจัิย 

 
 ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัประชากรศาสตร์จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ท่ีเขา้ใชบ้ริการร้านสะดวก
ซ้ือ 7-eleven ในจงัหวดัราชบุรี โดยส่วนมากเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 20 - 30 ปี 
สถานภาพสมรสโสด อาชีพพนกังานและรายได ้10,001 - 20,000 บาท ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (7P) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven ในจงัหวดัราชบุรี 
พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ สินคา้ รองลงมา คือ ราคา ลกัษณะ
ทางกายภาพ กระบวนการ บุคคล สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน
สะดวกซ้ือ 7-eleven ในจงัหวดัราชบุรี พบวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก
ท่ีสุด คือ การประเมินทางเลือก รองลงมา คือ ความตอ้งการ การตดัสินใจ การแสวงหาขอ้มูล และพฤติกรรม
หลงัการซ้ือ ตามล าดบั การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของปัจจยัประชากรศาสตร์กบัปัจจยัดา้น
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ปัจจยัประชากรศาสตร์ซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ 
และรายไดมี้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 การวเิคราะห์ถดถอยปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven ใน
จงัหวดัราชบุรี มีปัจจยัท่ีส่งผลอยูท่ ั้งส้ิน 5 ดา้นท่ีส่งผลในทางบวก คือ ดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดั
จ าหน่ายส่งผลมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นสินคา้ ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ตามล าดบัท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส าหรับปัจจยัท่ีเหลือคือ ดา้นราคาและดา้น
กระบวนการไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven ในจงัหวดัราชบุรี อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



อภิปรายผล 

 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัราชบุรีซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อการเขา้ใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven ใน
จงัหวดัราชบุรี ท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ (2542 : 44-52) กล่าววา่พฤติกรรม
ต่างๆของมนุษยเ์กิดข้ึนตามการกระตุน้ของแรงบงัคบัภายนอก เป็นความเช่ือท่ีวา่คนท่ีมีคุณสมบติัทาง
ประชากรท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมท่ี แตกต่างกนัไปดว้ย      
  ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven ในจงัหวดัราชบุรี พบวา่มีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในระดบัมากท่ีสุด โดยปัจจยัดา้นสินคา้ มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ราคา ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ บุคคล สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด ตามล าดบั สินคา้ มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดทั้งน้ีเน่ืองจากร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven ใน
จงัหวดัราชบุรี มีสินคา้หลากหลาย ขายสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและน่าเช่ือถือ ใชบ้รรจุภณัฑท่ี์มีคุณภาพและ
สวยงาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Lovelock and Wirtz (2018 : 15) กล่าววา่ ผลิตภณัฑคื์อ ส่ิงท่ีเสนอขาย
โดยธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกคา้โดยการตอบสนองความตอ้งการ โดยผลิตภณัฑต์อ้งมีประโยชน์
และมีมูลค่า จึงจะท าใหผ้ลิตภณัฑข์ายได ้ในดา้นราคา มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ปิยวรรณ ไกรเลิศ (2556) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือบริการสายการบิน ศึกษา
เปรียบเทียบระหวา่งสายการบินไทยสมายลแ์ละสายการบินไทยแอร์เอเชียเส้นทางกรุงเทพฯ-กระบ่ี พบวา่
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการสายการบินของลูกคา้ ในดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐักานต ์พนัธ์สวสัด์ิ (2557) 
ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ร้านกาแฟในเขตชิดลม 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่ิงแสดลอ้มทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของลูกคา้ร้านกาแฟในเขตชิดลม กรุงเทพมหานคร ในดา้นกระบวนการ มีระดบัความคิดเห็นในระดบั
มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จติกา คุม้เรือน (2559) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดและการเลือกใชบ้ริการโรงแรม 4 ดาว ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขต
เมืองพทัยา พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
โรงแรม 4 ดาว ในดา้นบุคคล มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รัตติญา 
สิทธิศกัด์ิ(2559) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเอสแอนดพ์ี พบวา่ ปัจจยั
ดา้นบุคคลเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเอสแอนดพ์ีของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย มีระดบัความคิดเห็นในระดบั
มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กิตติภพ สงเคราะห์ (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเขา้ใช้



บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในการเขา้ใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่น ในดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โสภิตา รัตนสมโชค (2558) ศึกษา
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าเฉลิมพระ
เกียรติ (บีทีเอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส)    ระดบัความ
คิดเห็นของปัจจยัดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-
eleven ในจงัหวดัราชบุรี พบวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ การ
ประเมินทางเลือก รองลงมา คือ ความตอ้งการ การตดัสินใจ การแสวงหาขอ้มูล และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ
ตามล าดบั การประเมินทางเลือก มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากลูกคา้จะท าการ
เปรียบเทียบร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven และร้านสะดวกซ้ืออ่ืน เพื่อหาความเหมาะสมของร้านคา้กบัความ
ตอ้งการก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ RMUTT (2560) ระบุวา่ การประเมินทางเลือก
ผูบ้ริโภค จะน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัเป็นหมวดหมู่และวเิคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสีย วา่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองใด 
เพื่อท่ีจะเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุม้ค่ามาก และ เหมาะสมกบัความตอ้งการการก่อนท่ีจะตดัสินใจ
ซ้ือ ในดา้นความตอ้งการ มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากลูกคา้จะค านึงถึงความจ าเป็นใน
การซ้ือสินคา้ โดยดูจากความตอ้งการของตวัเองเป็นอนัดบัแรกๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิรประภา 
นพชยยา (2558 : 13) การรับรู้ถึงปัญหา คือการท่ีบุคคลตระหนกัถึงความตอ้งการสินคา้หรือบริการ ซ่ึงอาจ
เกิดข้ึนไดจ้ากตวัเองหรืออาจเกิดจากส่ิงเร้าภายนอก โดยส่ิงเหล่าน้ีเม่ือเกิดข้ึนถึงระดบัหน่ึงก็จะกลายเป็นส่ิง
กระตุน้ ท าใหบุ้คคลเรียนรู้ วิธีท่ีจะจดัการกบัส่ิงกระตุน้จากประสบการณ์ในอดีตหรือจากบุคคลรอบขา้ง ใน
ดา้นการตดัสินใจ  มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก เน่ืองจากลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือหรือเขา้ใชบ้ริการ โดย
เลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler (2003) ระบุวา่ การตดัสินใจซ้ือจะเกิดหลงัจากท่ีมีการ
ประเมินทางเลือกทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนแลว้ จึงน าไปสู่กระบวนการตดัสินใจท่ีจะซ้ือ ซ่ึงตอ้งเป็นการตดัสินใจท่ี
ผูบ้ริโภคมองวา่ดี ในดา้น การแสวงหาขอ้มูล มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก เน่ืองจากลูกคา้จะมีการหา
ขอ้มูลมาช่วยเหลือก่อนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Marketingthai (2557) การคน้หา
ขอ้มูลเพื่อระบุทางเลือก เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในสินคา้ผูบ้ริโภคจะเร่ิมหาขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
เพื่อน ามาประกอบในการพิจารณาทางเลือกท่ีจะท าใหสิ้นคา้ตอบสนองความตอ้งการ ในดา้นพฤติกรรมหลงั
การซ้ือ มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก เน่ืองจากถา้ผูบ้ริโภคเจอประสบการณ์ท่ีดี จะมีการกลบัมาใช้
บริการท่ีร้าน 7-eleven เดิมอีกคร้ังในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler (2003) หลงัจากผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือหรือตดัสินใจใชสิ้นคา้เหล่านั้นแลว้ ถา้ผูบ้ริโภคพอใจแสดงวา่สินคา้สามารถแกไ้ขปัญหาของ
ลูกคา้ได ้ท าใหรู้้สึกพอใจ และลูกคา้จะบอกต่อ แต่ถา้สินคา้ท่ีใชง้านไปแลว้นั้นไม่สามารถตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของลูกคา้ได ้ลูกคา้รู้สึกผดิหวงั เกิดความไม่พอใจ ส่งผลใหอ้าจจะไม่มีการซ้ือซ ้ าอีกคร้ัง 
 การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของปัจจยัประชากรศาสตร์กบัปัจจยัดา้นกระบวนการตดัสินใจ



ซ้ือ พบวา่ปัจจยัประชากรศาสตร์ซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดมี้ระดบั
ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพศ
ท่ีแตกต่าง ท าใหลู้กคา้มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั ลูกคา้ท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีรสนิยม 
ความชอบในการเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือท่ีแตกต่างกนั เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการตามลกัษณะ
และสภาพของตน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาภาภรณ์ วธันกุล (2555) ท่ีไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผา่นทางเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของ
ประเทศไทย พบวา่ปัจจยัดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั ใน
ดา้นอายท่ีุแตกต่าง ท าใหลู้กคา้มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั ลูกคา้จะมีพฤติกรรมในการเขา้ใช้
บริการร้านสะดวกซ้ือท่ีแตกต่างกนัไปตามช่วงอาย ุซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรัญญา โพธ์ิไพรทอง 
(2556) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ออนไลน์ พบวา่ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ออนไลน์แตกต่างกนั ใน
ดา้นสถานภาพสมรสท่ีแตกต่าง ท าใหลู้กคา้มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพ
สมรสก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือสินคา้จะตระหนกัถึงความจ าเป็นต่อครอบครัว ความคุม้ค่า และราคาก่อนจึง
ตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการหรือซ้ือสินคา้ ส่วนคนท่ีมีสถานภาพโสดหรือสถานภาพสมรสหยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนั
อยูจ่ะตระหนกัถึงความตอ้งการของตวัเองเป็นหลกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมยศ นนทะพุทธ (2559) 
ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือเน้ือสุกรของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดือนและความถ่ีในการซ้ือเน้ือสุกรต่างกนั มี
ความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีเลือกซ้ือเน้ือสุกรแตกต่างกนั ในดา้นอาชีพท่ีแตกต่าง ท าใหลู้กคา้มีกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั ลูกคา้ท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัอาชีพ ภาพ
ลกัษณะของตนเป็นหลกั และจะมีการซ้ือสินคา้ตามลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ รวกิร สยามิภกัด์ิ (2559) เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าแร่บรรจุขวดของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่อาชีพมีอิทธิพลการคิดไตร่ตรองเพื่อประกอบการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ ซ่ึงอาชีพอิสระจะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือมากกวา่อาชีพอ่ืนๆ เน่ืองจาก
เป็นอาชีพท่ีไม่มีสถานท่ีท างานประจ า ในดา้นรายไดท่ี้แตกต่าง ท าใหลู้กคา้มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ี
แตกต่างกนั โดยลูกคา้ท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนัจะมีอ านาจในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ พนิตานนัท ์องัคสกุลเกียรติ (2556) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ของผูห้ญิงจากร้านคา้ในสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ พบวา่ปัจจยัดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนั 
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายท่ีแตกต่างกนั ในดา้นราคาเฉล่ียต่อช้ินและดา้นมูลค่าเฉล่ียต่อคร้ังในการซ้ือ
 การวเิคราะห์ถดถอยปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven ใน
จงัหวดัราชบุรี มีปัจจยัท่ีส่งผลอยูท่ ั้งส้ิน 5 ดา้นท่ีส่งผลในทางบวก คือ ดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดั
จ าหน่ายส่งผลมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นสินคา้ ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ตามล าดบัท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส าหรับปัจจยัท่ีเหลือคือ ดา้นราคาและดา้น



กระบวนการไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven ในจงัหวดัราชบุรี อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven ในจงัหวดัราชบุรี เน่ืองจากลูกคา้สามารถเขา้ถึงช่องทางการจดัจดัหน่ายสินคา้ได้
ง่าย การจดัวางสินคา้ในชั้นวางเป็นระเบียบ สินคา้ท่ีจดัจ าหน่ายหลากหลายและมีสินคา้เพียงพอ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นพวรรณ มีสมบูรณ์ (2552) ท่ีท  าการศึกษาปัจจยัการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผา่นการทางการตลาดออนไลน์บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีกรณีศึกษานกัศึกษา
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์พบวา่ช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ในดา้น
การส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven ในจงัหวดัราชบุรี 
เน่ืองจากสินคา้จะมีการโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ท่ีน่าสนใจ ท าใหลู้กคา้เกิดความสนใจในตวัสินคา้ และ
มกัจะใหค้วามส าคญักบัสินคา้ท่ีมีการส่งเสริมการขายเพราะคิดวา่มีความคุม้ค่ามากกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ วรัญญา โพธ์ิไพรทอง (2556) ท่ีไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
ออนไลน์จากร้านคา้ออนไลน์พบวา่การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม หรือการจดั
โปรโมชัน่ประจ าเดือน ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ในดา้นสินคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven ในจงัหวดัราชบุรี เน่ืองจากลูกคา้มีความตอ้งการสินคา้หลากหลายรูปแบบ 
จึงตอ้งการร้านสะดวกซ้ือท่ีมีสินคา้ท่ีหลากหลายเพียงพอท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้
ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุษา ภูมิถาวร (2551) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ
สินคา้จากร้านคา้ปลีกแบบมีร้านคา้กบัร้านคา้ปลีกทางอินเตอร์เน็ต พบวา่คุณลกัษณะของสินคา้ ความ
หลากหลายของผลิตภณัฑแ์ละตรายีห่อ้ รวมทั้งการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค และรูปแบบ
การน าเสนอท่ีน่าสนใจ มีผลกบัการเขา้เป็นสมาชิกของกลุ่มผูซ้ื้อสินคา้จากร้านคา้ปลีกทางอินเตอร์เน็ต ใน
ดา้นบุคคล ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven ในจงัหวดัราชบุรี เน่ืองจากถา้ลูกคา้
ไดรั้บการบริการท่ีดีจากพนกังานก็จะท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและส่งผลใหลู้กคา้มีความตอ้งการ
กลบัมาใชบ้ริการซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนัดี รัตนกายแกว้ (2554) ท่ีศึกษา
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คกรณีศึกษากรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้น
บุคลากรมีอิทธิพลกบัการซ้ือสินคา้ ในดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน
สะดวกซ้ือ 7-eleven ในจงัหวดัราชบุรี เน่ืองจากส่ิงแรกท่ีลูกคา้จะไดเ้จอและมีส่วนในการตดัสินใจเขา้ใช้
บริการหรือเลือกไม่เขา้ใชบ้ริการ คือ สภาพของส่ิงแวดลอ้มรอบท่ีอยูร่อบๆหรือภายในร้าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ วนัดี รัตนกายแกว้ (2554) ท่ีไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุค๊กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร พบวา่ การน าเสนอขอ้มูลสินคา้โดยจดัหมวดหมู่สินคา้เป็นกลุ่ม สะดวก
ต่อการคน้หาสินคา้ ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้นการน าเสนอทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้มากท่ีสุด  

 

 



ข้อเสนอแนะ 

 

 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดมี้ระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจยัดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั จึงควรใหค้วามส าคญักบัประชากรศาสตร์ในทุกๆดา้น 
ตอ้งมีการเก็บขอ้มูลของเก่ียวกบัลูกคา้ และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนในการด าเนินกลยทุธ์ทาง
การตลาดต่อไป เช่น การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และน าเขา้สินคา้ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ี
เป็นเป้าหมาย พร้อมทั้งการส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายใหก้บัร้าน    
 2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-
eleven ในจงัหวดัราชบุรี มีปัจจยัท่ีส่งผลอยู ่5 ดา้นท่ีส่งผลในทางบวก คือ ดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นสินคา้ ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่วนปัจจยัท่ีเหลือ
คือ ดา้นราคาและดา้นกระบวนการไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจ ดงันั้น ควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด ในดา้นของราคาและกระบวนการใหม้ากยิง่ข้ึน โดยอาจจะมีการวางแผนเพื่อปรับราคา
สินคา้ใหมี้ความน่าสนใจ ดึงดูดใหลู้กคา้สนใจท่ีจะซ้ือสินคา้มากข้ึน และมีการปรับรูปแบบกระบวนการ
บริการใหมี้ความแปลกใหม่ รวดเร็ว เพื่อสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดม้ากยิง่ข้ึน 
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