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บทคัดยอ
  งานวิจยัน้ีเปนงานวิจยัเชิงปรมิาณ มวัีตถุประสงคเพ่ือ 1) ศกึษาการเปดรับขอมลูขาวสารของลูกคาท่ีใชบรกิาร
รานสะดวกซ้ือเซเวนอิเลฟเวน (7- Eleven) 2) ศึกษาการรับรูขาวสารเก่ียวกับรานสะดวกซ้ือ เซเวนอิเลฟเวน ของผูใช
บรกิารรานคา 3) ศกึษาความพงึพอใจขาวสารเก่ียวกับรานสะดวกซ้ือเซเวนอเิลฟเวนของผูใชบรกิารรานคา ประชากร
และกลุมตัวอยาง คือ ผูใชบริการรานสะดวกซื้อเซเวนอิเลฟเวนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทําการสุมตัวอยางแบบ
หลายข้ันตอน (Multi-Stage Random Sampling) จาํนวน 420 คน   ผลจากการวิจยัพบวา ในการเปดรบัขอมลูขาวสาร1) 
ประเภทส่ือบุคคล กลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสารจากการแนะนําจากพนักงานขายมากท่ีสุด รอยละ 84 2)         
ประเภทสื่อมวลชน กลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสารจากโทรทัศนมากที่สุด รอยละ 98.3 3) ประเภทสื่อเฉพาะกิจ    
กลุมตวัอยางไดรบัขอมลูขาวสารจากบรรจภัุณฑมากท่ีสดุ รอยละ 69.3 และ 4) ประเภทส่ืออนิเทอรเน็ต กลุมตวัอยาง
ไดรับขอมูลขาวสารจากเว็บไซต เชน http://www.cpall.co.th/ รอยละ 29 สําหรับการรับรูขาวสารน้ัน กลุมตัวอยาง
รับรูวา เปนรานขายสินคาสะดวกซ้ือมากท่ีสุด รอยละ 34.8 รองลงมาคือ ชําระสินคาและบริการ รอยละ 30.8 สําหรับ
ความพึงพอใจขาวสารน้ัน ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในดานการเผยแพรขอมูลขาวสารของรานสะดวกซ้ือ          
พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยใหความเห็นวาการโฆษณาทางโทรทัศนมีความนาเช่ือถือ
มากท่ีสุด รวมทั้งมีการประชาสัมพันธที่ดี  สําหรับปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อสินคา เม่ือแยกเปน   
รายขอพบวาพ้ืนท่ีใกลแหลงชุมชนของรานสะดวกซ้ือ ทําใหงายตอการซ้ือสินคามีผลกระทบมากท่ีสุด รองลงมาคือ
คุณภาพของรานสะดวกซ้ือ ตราสินคาของรานสะดวกซ้ือ (มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก) ราคาขายสินคาในรานสะดวกซ้ือ                              
มคีวามเหมาะสม และการสงเสริมการขาย รายการสินคาท่ีจําหนายในรานสะดวกซ้ือ มีความนาสนใจ ตามลําดับ
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Abstract
  This research is a quantitative approach which aims to 1) study the information exposure of      
customer’s purchasing at the 7-Eleven convenience stores and 2) study the information perception of 
customer’s purchasing at those stores, as well. The population and sample are customers who live in 
Bangkok and use to buy any products or services there. Data was accumulated from 420 samplings      
according to theories of probability sampling and multi-stage random sampling. According to customers’ 
information exposure about the convenience stores, as the first objective, In case of the frequency of 
weekly information consumption about the convenience stores 1) personal media: they get the most      
information from the convenience store sellers (84%). 2) mass media: the customers receive the most 
information from television (98.3%). 3) Specialization Media: they get the most information from packaging 
(69.3%). And 4) Internet: they mostly search from websites such as http://www.cpall.co.th/ (29%). Apart 
from the customers’ information exposure part, as the second objective, there is the customer’s information 
perception on the convenience store after receiving the information. The most of samples percept as the 
convenience store (34.8%). The second perception is for payment services (30.8%). For the customers’ 
information satisfaction part, as the third objective, The most customers’ satisfaction toward the data 
transmission of the convenience store is in the medium level. Television advertising and public relations 
are believable. The factors which affect customer’s purchasing at the convenience stores are in the high. 
Considering on each topics, the most of samples think of the nearest convenience store of their community. 
Then the quality of convenience store is importance. The convenience store brand is well-known, engagement, 
reasonable price and promotion, and interested product items.     
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บทนํา
  ในพฒันาการดานรานคาปลกีของประเทศไทยจากอดตีจนถงึปจจบุนั พบวามกีารเปลีย่นแปลงของรานคาปลกี
ตามชวงสมัยของสังคม โดยเฉพาะการนําแนวคิดและระบบการดําเนินงานจากตางประเทศมาใชอยางตอเน่ือง             
ที่สําคัญมีการเปลี่ยนรูปแบบของรานคาปลีกหองแถวมาเปนรานสะดวกซื้อ (Convenience Store) หรือรูจักกัน           
ในนามรานคาปลีกสมัยใหม เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน และจุดเร่ิมตนน้ีไดนําไปสู
การพัฒนาธุรกิจคาปลีก ของ บริษัท ซี.พี. เซเวน อีเลฟเวน จํากัด ของเครือเจริญโภคภัณฑ ซึ่งในป พ.ศ. 2532                
ไดรับสิทธิบัตรจาก The Southland Corporation ซึ่งเปนผูกอตั้ง เซเวน อีเลฟเวน ของประเทศสหรัฐอเมริกา                     
ใหจัดจําหนายสินคาหลากหลายประเภทอาหาร สินคาท่ัวไปและของใชตางๆ มากกวา 2,000 รายการ และเนน         
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ภาพลักษณของการใหบริการท่ีสะดวกท้ังดานเวลา สถานท่ี และการตอนรับที่เปนมิตร เปนกันเอง ตลอด 24 ชั่วโมง 
ซึ่งไดรับความนิยมอยางแพรหลาย จนในระยะหลังไดใหบริการเพ่ิมเติมในรูปแบบ “เคานเตอร เซอรวิส” (Counter 
Services) เชน การชําระคาบริการ การจองตั๋ว การตอพระราชบัญญัติตางๆ เปนตน
  ขณะน้ี รานคาปลีกเซเวนอิเลฟเวน (7-Eleven) หรือรานสะดวกซ้ือเซเวนอิเลฟเวนไดเขาสูตลาดออนไลน 
(E-commerce) และเปนตวักลางดานธุรกรรมตางๆ ใหกับผูทีไ่มใชจายผานบัตรเครดติ ซึง่สามารถอาํนวยความสะดวก
ไดมากกวาการชําระเงินผานธนาคารหรือธนาณัติ และมีการพัฒนาในดานการขยายสาขา การวางระบบเครือขาย 
POS (Point of Sale) หรือการชําระเงิน ณ จุดขายท่ีเชื่อมโยงการใหบริการทุกสาขาท่ัวกรุงเทพอยางรวดเร็ว ตลอดจน
เพ่ิมโครงการกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (E-purse) ที่เปนบริการดานบัตรเดบิตเติมเงินได ใหผู ใชบริการเกิด                 
ความสะดวกสูงสดุ ผลจากการดําเนินงานกวา 20 ป กลายมาเปนสวนหน่ึงของวถีิชวิีต (Life Style) ของผูคนทุกชมุชน
ของคนไทยไปแลว ในรปูลกัษณของรานสะดวกซ้ือ  สะดวกบริการ ในประเทศไทย  มจีาํนวนสาขาประมาณ 7,608 สาขา 
(สรปุขอมลูจากบริษทั ซพีีออลล จาํกัด (มหาชน) ณ วันท่ี 10 มนีาคม 2557) ซึง่ถือวามจีาํนวนสาขามากเปนอนัดบั 2    
รองจากญ่ีปุน  นอกจากน้ียังถือเปนรานคาปลกีท่ีมจีาํนวนสาขามากท่ีสดุในประเทศไทย โดยมีการบริหารสาขา 3 รปูแบบ 
คือ 1) รานสาขาบริษัท (Corporate Store) 2) รานสาขาแฟรนไชส (Franchise Store) และ 3) ผูประกอบการรับสิทธ์ิ
ชวงในอาณาเขต (Sub Area License Store) (นฤมล อุยกสิวัฒนา, 2557) ดังน้ัน การสรางการรับรูขาวสารท่ีดี            
ของรานคาและองคกรตอลูกคาท่ีสงผลตอการสื่อสารการตลาด จึงเปนภารกิจสําคัญท่ีตองการการดําเนินงาน          
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความตอเน่ือง
  ในการบริหารจัดการองคกรเพ่ือใหมีรากฐานแหงความมั่นคง จะตองเนนดานการสรางการรับรูขาวสาร       
ขององคกรตอลูกคาอยางเปนระบบและทันสมัย ซึ่งจะนําไปสูการไดรับความประทับใจ ความเช่ือถือ ความไววางใจ
และ   ไดรับการสนับสนุนอยางตอเน่ือง ซึ่งสงผลตอกระบวนการส่ือสารการตลาดขององคกรธุรกิจตางๆ    ดังน้ันงาน
วิจัยเร่ือง การเปดรับ การรับรู และความพึงพอใจขาวสารของลูกคาท่ีใชบริการรานสะดวกซ้ือเซเวนอิเลฟเวนในเขต
กรุงเทพมหานครน้ี นอกจากจะไดทราบถึงการเปดรับ การรับรู และความพึงพอใจขาวสารเก่ียวกับรานสะดวกซื้อ        
เซเวนอเิลฟเวน ในทศันะของลูกคาแลว ยังนําไปใชประโยชนดานการพัฒนากลยุทธทางการตลาด รวมทัง้ผูสนใจอืน่ๆ 
สามารถนําไปประยุกตใชกับงานท่ีทําอยูจริงไดดวย

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือศึกษาการเปดรับขอมูลขาวสารของลูกคาท่ีใชบริการรานสะดวกซ้ือเซเวนอิเลฟเวน 
  2. เพ่ือศึกษาการรับรูขาวสารเก่ียวกับรานสะดวกซ้ือเซเวนอิเลฟเวนของผูใชบรกิารรานคา
  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจขาวสารเก่ียวกับรานสะดวกซ้ือเซเวนอิเลฟเวนของผูใชบริการรานคา
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วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
  1. การพัฒนารูปแบบการคาปลีกในประเทศไทย
   จากการลงทนุขามชาตขิองนกัลงทนุทาํใหรปูแบบของการคาปลกีในประเทศไทยตองมกีารพัฒนา ทาํให
เกิดการเปล่ียนแปลง ดังน้ี
   1.1 การแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึน ธุรกิจคาปลีกตองพยายามสรางจุดขายเหนือคูแขงขัน
      1.2 รานซูเปอรมารเก็ตขนาดเล็ก ตองปรบัตวัเพ่ือรองรับการแขงขันกับซปุเปอรมารเก็ตขนาดใหญ เชน           
ท็อป ซุปเปอรมารเก็ต (Top Supermarket) เปนตน 
   1.3 ระบบการดําเนินธุรกิจ จะมีการพัฒนารูปแบบสมัยใหม ซึง่จะเขามารองรับการเขามาของวัฒนธรรม
การบริโภคของตะวันตก ทําใหพฤติกรรมผูบริโภคเปล่ียนไป คํานึงถึงความสะดวก รวดเร็วเปนหลัก เชน การบริโภค
อาหารจานดวน (Fast Food) ธุรกิจการสงสินคาจากผูขายไปยังผูซื้อ (Delivery Business) 
   1.4 ธุรกจิตางชาตกิระตุนใหธุรกจิไทยปรบัตวัสูความเปนสากล รานโชวหวย (ตดิแอร) มกีารติดราคาสินคา 
คัดเลือกสินคามาจําหนายใหตรงกับความตองการมากข้ึน
   1.5 เกิดการรวมลงทุนระหวางไทยกับตางชาติ เพ่ือชวยคาปลีกท่ีเจอมรสมุเศรษฐกิจ สงผลดีตอนกัลงทุน
ชาวไทย
   1.6 รานคาปลีกในปจจบุนัเนนความหรูหราดานสถานท่ี เทคโนโลยีและความครบถวนดวยสินคา บรกิาร
รวมถึงความสัมพันธกับคูคา ทัง้ท่ีเปนผูสนบัสนนุดานการเงิน และสัมพนัธภาพกับซพัพลายเออร (ศภุรา เจรญิภูม,ิ 2554)
     2. แนวคิดเรื่องการเปดรับ
   ในปจจุบัน นักส่ือสารการตลาดหลายคนไดใหความสําคัญกับขาวสารซ่ึงเปนปจจัยสําคัญเพ่ือนํามา
ประกอบการตัดสินใจทุกกิจกรรม เมื่อเกิดความไมแนใจในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง บุคคลจะมีความตองการขาวสารเพ่ือใช
เปนฐานขอมูลในการตัดสินใจ ดังนั้นการเปดรับขาวสารในแตละคน จะแตกตางกันตามความสนใจและการใช
ประโยชน กลาวคือ  บุคคลจะไมเปดรับขาวสารทุกอยางท่ีผานเขามาท้ังหมด แตจะเลือกเปดรับเพียงบางสวน
   Atkin (1973, 36) กลาววา สาเหตุที่ทําใหบุคคลเกิดการส่ือสารในลักษณะตางกันน้ัน มีปจจัยท่ีสําคัญ 
3 ประการ คือ  (1) ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล  (2) ปจจัยดานความสัมพันธทางสังคม  (3) ปจจัย
ดานสภาพแวดลอมนอกระบบการส่ือสาร
   Hunt & Ruben (1993, 126) กลาวถึงการเลือกเปดรับของผูรับสารนั้น มีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกระบวน         
การเลือก ดังตอไปนี้  (1) ความตองการ (Need) ของมนุษยทางกายและใจ  (2) ทัศนคติและคานิยม (Attitude and 
Values)  (3) เปาหมาย (Goals) สาํหรับการดําเนินชวิีต  (4) ความสามารถ (Capability) ของบคุคลในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
(5) การใชประโยชน (Utility)  (6) ลลีาในการสือ่สาร (Communication Style)  (7) สภาวะ (Context) และ (8) ประสบการณ
และนิสัย (Experience and Habit)
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  3. แนวคิดเก่ียวกับการรับรู (Perception)
   Garrison & Magoon (1972, 607) ใหความหมายของการรับรูไววา การรับรูหมายถึงกระบวนการซ่ึง        
สมองตีความ หรือแปลขอความท่ีไดจากการสัมผัส (Sensation) ของรางกาย (ประสาทสัมผัสตางๆ) กับสิ่งแวดลอม
ซึง่เปนสิง่เรา ทาํใหเราทราบวาส่ิงเราหรือสิง่แวดลอมทีส่มัผสันัน้เปนอยางไร มคีวามหมายอยางไร มลีกัษณะอยางไร 
เปนตน การท่ีเราจะรับรูสิง่เราท่ีมาสมัผสัไดนัน้จะตองอาศยัประสบการณของเราเปนเคร่ืองมอืชวยในการตีความหมาย 
หรือ แปลความหมาย
   Katz (1990, 61 อางถึงใน เสกสรรค โอสถิตยพร, 2551) กลาววาในสถานการณจรงิน้ัน การรับรูของบคุคล
เกิดจากการกล่ันกรองและตีความจากความรูสกึท่ีคนเราไดเห็น ไดยิน ไดสมัผสัซึง่แตกตางกันไปตามประสบการณที่
ผานมาในอดีต แนวคิดเก่ียวกับตนเอง ภาระหนาท่ีตางๆ ของแตละบุคคล  ความรูสึกตางๆ และอุดมการณ
  4. แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
   นักวิชาการไดใหความหมายของความพึงพอใจ (Satisfactory) พอสรุปไดดังน้ี 
   Wolman (1973, 384) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา หมายถึง ทาทีทั่วๆ ไป ที่เปนผลมา   
จากทาที  ที่มีตอสิ่งตางๆ 3 ประการ คือ 
   4.1 ปจจัยท่ีเก่ียวกับกิจกรรม 
   4.2 ปจจัยท่ีเก่ียวกับบุคคล 
   4.3 ลักษณะความสัมพันธระหวางกลุม
   สําหรับปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการน้ัน Millet (1954, 397-400) กลาวถึงบริการ          
ทีน่าพึงพอใจไววา การใหบรกิารท่ีสามารถสรางความพึงพอใจในการใหบรกิารน้ัน สามารถวัดไดจากปจจยัตางๆ ดงันี้    
การใหบริการอยางเทาเทียมกัน (Equitable Service) การใหบริการท่ีตรงเวลา (Timely Service) การใหบริการ       
อยางเพียงพอ (Ample Service) การใหบรกิารอยางตอเน่ือง (Continuous Service) และการใหบริการท่ีมคีวามกาวหนา 
(Progressive Service) 

วิธีการวิจัย
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูที่เขามาใชบริการรานสะดวกซ้ือเซเวนอิเลฟเวน ซึ่งอาศัยอยูใน       

เขตกรุงเทพมหานคร โดยดําเนินการวิจัยแบบสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)       
ในขั้นแรก มีการศึกษาการแบงเขตปกครองของกรุงเทพมหานครพบวามี 50 เขต (กรมการปกครอง, 2551) จากน้ัน
เลือกเฉพาะพ้ืนท่ีทีเ่ปนพาณิชยกรรมและท่ีพักอาศัยเทาน้ัน เพ่ือเก็บขอมลูใหตรงกับกลุมตวัอยางมากท่ีสดุ ซึง่เทากับ 
36 เขต มาเปนกรอบในการสุมตัวอยาง (ผุดผอง ตรีบุปผา, 2547, 50) แลวทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 
Random Sampling) โดยการจับสลากออกมาเปนจํานวนท้ังส้ิน 8 เขต เก็บตัวอยางเขตละ 50 ตัวอยาง ยกเวนเขต
สาทร เก็บตัวอยาง 70 ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จนครบ 420 ตัวอยาง 
  2. ตวัแปรในการวิจัย ไดแก ตวัแปรอิสระ ไดแกขอมลูสวนการเปดรับ การรับรู และความพึงพอใจขาวสาร
เก่ียวกับรานสะดวกซ้ือ ตัวแปรตาม คือการใชบริการของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร
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  3. การวิเคราะหขอมูล
   ผูวิจยันําขอมลูปฐมภมูทิีไ่ดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตวัอยาง หลงัผานการคัดกรองแบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณ จํานวน 400 ชุด มาลงรหัสและวิเคราะหดวยโปรแกรมทางสถิติ โดยจะแบงการวิเคราะหดังน้ี
   3.1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistic)               
โดยการหาคารอยละ 
   3.2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเปดรับ การรับรู และความพึงพอใจขอมูลขาวสารของผูใชบริการ         
รานสะดวกซ้ือ และโดยคารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
  1. ดานการเปดรับขอมูลขาวสารของลูกคาที่ใชบริการรานสะดวกซื้อ ในการเปดรับขอมูลขาวสาร
ของกลุมตัวอยางเก่ียวกับรานสะดวกซ้ือนั้น พบวา 1) ประเภทส่ือบุคคลไดรับขอมูลขาวสารจากการแนะนํา                  
จากพนักงานขาย  จาํนวน 336 คน  คดิเปนรอยละ 84 การแนะนําจากคนในครอบครัว ญาติสนทิ เพ่ือน คนรัก จาํนวน 
305 คน  คิดเปนรอยละ 76.3  และการแนะนําจากคนรูจัก  จํานวน 308 คน คิดเปนรอยละ 77 ตามลําดับ 2)  ประเภท
สื่อมวลชน กลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสารจากโทรทัศนมากท่ีสุด จํานวน 393 คน คิดเปนรอยละ 98.3 สื่อสิ่งพิมพ 
จํานวน 294 คน คิดเปนรอยละ 73.5 วิทยุ  จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 52.5 3) ประเภทส่ือเฉพาะกิจ ไดรับขอมูล
ขาวสารจากบรรจุภัณฑ จาํนวน 277 คน  คดิเปนรอยละ 69.3 ปายโฆษณากลางแจง  จาํนวน 274 คน คดิเปนรอยละ 
68.5 โปสเตอร จํานวน 258 คน คิดเปนรอยละ 64.5 ใบปลิว จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 55 คูมือสินคา              
จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 59.5 และของท่ีระลึก เชน รม พัด ปากกา  จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 39.8       
ตามลําดับ 4) ประเภทส่ืออินเทอรเน็ตไดรับขอมูลขาวสารจากเว็บไซต เชน http://www.cpall.co.th/ จํานวน 116 คน 
คิดเปนรอยละ 71 และเว็บไซตอื่นๆ เชน http://www.7eleven.co.th/ จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.8  
   ในดานความถ่ีของการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับรานสะดวกซ้ือจากสื่อตางๆ ตอสัปดาห ดังนี้ 1) 
ประเภทส่ือมวลชนไดรบัขอมลูขาวสารระดับปานกลาง ( X = 2.80, S.D. = 1.36) เมือ่แยกเปนรายขอพบวา   รบัขอมลู
ขาวสารผานส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด รองลงมาคือ  สื่อหนังสือพิมพ สื่อนิตยสาร และส่ือวิทยุกระจายเสียง ตามลําดับ 2) 
ประเภทส่ือเฉพาะกิจ ไดรับขอมูลขาวสารระดับปานกลาง ( X = 2.92, S.D. = 1.42) เมื่อแยกเปนรายขอพบวาไดรับ
ขอมูลขาวสารผานส่ือปายโฆษณากลางแจงมากท่ีสุด รองลงมาคือ สื่อบรรจุภัณฑและส่ือโปสเตอร ตามลําดับ 
   ในดานระดับความนาเช่ือถือของชองทางการส่ือสารแตละชนิดท่ีทําใหเกิดความรู ความเขาใจเก่ียวกับ         
รานสะดวกซ้ือ ดังน้ี 1) ประเภทส่ือมวลชนไดระดับความนาเช่ือถือระดับปานกลาง ( X = 3.32 , S.D. = 1.21)               
เมื่อแยกเปนรายขอพบวา โทรทัศนไดระดับความนาเช่ือถือมากที่สุด รองลงมาคือ หนังสือพิมพ นิตยสาร และ             
วิทยุกระจายเสียง  ตามลําดับ 2) ประเภทส่ืออินเทอรเน็ต ไดระดับความนาเช่ือถือระดับปานกลาง ( X = 2.74 , S.D. 
= 1.55) เมือ่แยกเปนรายขอพบวาเว็บไซต เชน http://www.7eleven.co.th/ ไดระดับความนาเช่ือถือมากท่ีสดุ รองลงมา
คอืเว็บไซตอืน่ๆ เชน http://www.cpall.co.th/ 3) ประเภทส่ือบคุคลไดระดับความนาเช่ือถือระดับปานกลาง ( X = 3.60 , 
S.D. = 1.11) เมื่อแยกเปนรายขอพบวา การแนะนําจากพนักงานขายไดระดับความนาเชื่อถือมากที่สุด รองลงมา      
คือ การแนะนําจากคนในครอบครัว ญาติ เพ่ือน และการแนะนําจากคนรูจัก ตามลําดับ 4) ประเภทส่ือเฉพาะกิจ         
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ไดระดับความนาเช่ือถือระดับปานกลาง ( X = 3.02 , S.D. = 1.36) เมื่อแยกเปนรายขอพบวา บรรจุภัณฑ ไดระดับ
ความนาเช่ือถือมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปายโฆษณากลางแจง โปสเตอร แผนผับ ใบปลิว คูมือสินคา และของท่ีระลึก 
ตามลําดับ
   ในการใชบรกิารของรานสะดวกซ้ือของกลุมตวัอยางภายหลังจากไดรบัขอมลูขาวสารของทางราน พบวา  
กลุมตวัอยางใชบรกิารของรานสะดวกซ้ือภายหลังจากไดรบัขอมลูขาวสารของทางรานมากท่ีสดุ รอยละ 67.5 รองลงมา 
คอื ไมซือ้รอยละ 32.5 ตามลาํดบั เหตุผลของกลุมตวัอยางทีไ่มใชบรกิารของรานสะดวกซ้ือหลงัจากไดรบัขอมลูขาวสาร
ของทางราน พบวา กลุมตวัอยางไมใชบรกิารของรานสะดวกซ้ือดวยเหตุผลดานราคา รอยละ 20.5 รองลงมา  คอื ไมมี
ความจาํเปนในการใชบรกิาร รอยละ 18.5 ซือ้สนิคาท่ีแหลงประจําอ่ืนอยูแลว รอยละ 15.8 และอ่ืนๆ ไดแก การบริการ
ของพนักงานในบางสาขา ติดราคาสินคาไมตรงกับสินคา ไมอยูใกลบาน และสินคาไมมีเคร่ืองหมายฮาลาล เปนตน
  2. การรับรูขาวสารเก่ียวกับรานสะดวกซ้ือของผูใชบริการรานสะดวกซ้ือเซเวนอิเลฟเวน ในดาน
การรับรูขาวสารเก่ียวกับรานสะดวกซ้ือ 1) การรับรูของผูบริโภคเก่ียวกับการใหบริการของรานสะดวกซ้ือ พบวากลุม
ตัวอยางรับรูวารานสะดวกซ้ือขายสินคาสะดวกซ้ือมากที่สุด จํานวน 325 คน คิดเปนรอยละ 34.8 รองลงมา คือ         
การชําระสินคาและบริการ จํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ 30.8 การจายคาน้ําหรือคาไฟฟา จํานวน 267 คน คิดเปน
รอยละ 28.6 การบริการไปรษณีย จาํนวน 40 คน คดิเปนรอยละ 4.3 อืน่ๆ ไดแกการจายคาเรียน การจายคาเคร่ืองบนิ 
การจายคาโทรศัพท และการเติมเงินออนไลน รอยละ 0.9 และการซ้ือหวยออนไลน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 0.6 
ตามลําดับ 2) การใชบริการของกลุมตัวอยางในรานสะดวกซ้ือ พบวา กลุมตัวอยางซื้อสินคาสะดวกซ้ือในรานสะดวก
ซื้อมากท่ีสุด จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 35.3 รองลงมา  คือ  การชําระสินคาและบริการ จํานวน 259 คน คิดเปน
รอยละ 32.3 การจายคาน้ําหรือคาไฟฟาจํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 28.5 การบริการไปรษณีย จํานวน 17 คน 
คิดเปนรอยละ 2.1 อื่นๆ ไดแกการจายคาเรียน การจายคาเคร่ืองบิน การจายคาโทรศัพท การเติมเงินออนไลน การใช
เปนสถานท่ีทํางาน การซ้ือสินคาทางแคตตาล็อก และการสงชิงโชค จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 1.1 และซ้ือหวย
ออนไลน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 0.6 ตามลําดับ 3) ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอการใหบริการในราน
สะดวกซื้อ พบวา กลุมตัวอยางพอใจการใหบริการของรานสะดวกซื้อในระดับปานกลาง มากที่สุด จํานวน 55 คน       
คิดเปนรอยละ 55.5 รองลงมา คือ ระดับดี เพราะพนักงานใสใจใหบริการและใหขอมูลดี พนักงานพูดจาไพเราะ          
แตงกายเรียบรอย ทํางานเปนระบบ รานคาสะอาด เปดบริการ 24 ชั่วโมง มีรานคาหลายสาขาท่ัวประเทศ มีสินคาให
เลือกหลากหลาย มคีณุภาพและราคาแนนอน จาํนวน 161 คน คดิเปนรอยละ 40.3 และตองปรบัปรงุ เพราะรานควรมี
สิง่ท่ีสามารถอํานวยความสะดวกแกลกูคามากข้ึน  ดานการบริการของพนักงานบางสาขา และราคาสินคาบางประเภท 
จํานวน 25 คน รอยละ 6.3 ตามลําดับ 
  3. ความพึงพอใจขาวสารเกี่ยวกับรานสะดวกซื้อของผูใชบริการรานสะดวกซื้อเซเวนอิเลฟเวน 
พบวา กลุมตัวอยางพึงพอใจในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเก่ียวกับรานสะดวกซ้ือในระดับปานกลาง จํานวน 
237 คน คิดเปนรอยละ 59.3  รองลงมา คือ ระดับดี เพราะกระจายขาวสารท่ัวถึงและนาเช่ือถือ การโฆษณาทางส่ือ
โทรทัศนนาเช่ือถือและการประชาสัมพันธที่ดี จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38 และตองปรับปรุง เพราะการใชสื่อ
โปสเตอรไมสามารถอธิบายการสงเสริมการขายไดชัดเจนเทาท่ีควร การประชาสัมพันธขอมูลนอยเกินไป ควรมีการ
โฆษณาและสงเสริมการขายใหหลากหลายและการส่ือสารในแตละชองทางยังนอยไป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 
2.8 ตามลําดับ
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  สาํหรับปจจยัท่ีมผีลกระทบตอการตดัสนิใจซือ้สนิคาผานรานสะดวกซ้ือ พบวากลุมตวัอยางใหเกณฑผลกระทบ
ของปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานรานคารานสะดวกซ้ืออยูในระดับสูง ( X = 3.88, S.D. = 0.89) 
เมื่อแยกเปนรายขอพบวา พ้ืนที่ใกลแหลงชุมชนของรานสะดวกซื้อ ทําใหงายตอการซื้อสินคามีผลกระทบมากที่สุด 
รองลงมาคือ คุณภาพของรานสะดวกซ้ือ ตราสินคาของรานสะดวกซ้ือ มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก ความรูสึกผูกพันตอ          
รานสะดวกซ้ือที่อยูคูคนไทยมาเปนเวลานาน ราคาขายสินคาในรานสะดวกซ้ือ มีความเหมาะสม และโปรโมช่ัน   
รายการสินคาท่ีจําหนายในรานสะดวกซ้ือ มีความนาสนใจ 

อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการวิจัย ในดานการเปดรับขอมูลขาวสารของผูบริโภคเก่ียวกับรานสะดวกซ้ือสอดคลองกับแนวคิด
ของ Hunt & Ruben (1993, 126) เรือ่งการเปดรบัของผูรบัสาร   ผูบรโิภคจะเลอืกเปดรบัขอมลูขาวสารจากประสบการณ
และนิสัย (Experience and Habit) ซึ่ง Hunt & Ruben (1993) กลาววาผูรับสารแตละคนจะพัฒนานิสัยการรับสาร
ซึง่เปนผลมาจากประสบการณในการรบัขาวสาร โดยจะพัฒนาความชอบในสือ่ใดสือ่หนึง่ รายการประเภทใดประเภท
หน่ึง ดังน้ัน จึงเกิดการเลือกท่ีจะใชสื่อชนิดใดชนิดหน่ึง ตีความหมายเขาขางใดขางหน่ึง และเลือกจดจําเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง จากผลวิจัยท่ีพบวา ในสื่อประเภทส่ือมวลชน สื่อโทรทัศนไดรับความนิยมสูงสุด เพราะผูบริโภคมีความใกลชิด 
สามารถรับขาวสารไดทุกท่ีทุกเวลา  (Anywhere Anytime)  บริษัทซีพีออลล (มหาชน) จํากัด ก็มีการโฆษณาท้ังในรูป
แบบภาพยนตรโฆษณา (Television Commercial: TVC) การสนับสนนุรายการ (Sponsor) และการโฆษณาแฝง (Ambient 
Media) สวนส่ือประเภทบุคคล พนักงานขายมีบทบาทสาํคัญอยางย่ิง ในเร่ืองการมจีติบรกิาร  (Service Mind) ทีโ่ดดเดน 
และการสรางความเปนเอกลักษณของความเปน “7-Eleven” จนมีคําพูดท่ีนําไปพูดตอๆกันวา “รับขนมจีบ ซาลาเปา
เพ่ิมไหมคะ” เปนตน แมกระท่ังสือ่บนบรรจภัุณฑทีผู่บรโิภคสามารถหยิบอานไดงาย ก็สงผลการเปดรบัขอมลูขาวสาร
ของผูบริโภคไดเชนกัน ดังน้ัน หากนักส่ือสารการตลาด สามารถนําแนวคิดเก่ียวกับการเปดรับขอมูลขาวสารจาก       
ผลการวิจัยน้ีไปวิเคราะหจะพบวา หากองคกรรานสะดวกซ้ือประสงคจะสงสารเก่ียวกับขอมูลขาวสารไปยังผูบริโภค
แลว นักการส่ือสารการตลาด อาจจําเปนตองลงไปศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคส่ือ และวิถีการดําเนิน
ชีวิตของผูบริโภควา ในหน่ึงวันของผูบริโภคน้ัน ผูบริโภคบริโภคส่ือประเภทใดบาง เชน ความชอบหรือไมชอบในสื่อ
บางประเภท ดังน้ัน บางคนจึงชอบรับขาวสารจากอินเทอรเน็ตมากกวารับสื่อมวลชน และมีความคุนชินตอการ             
ใชภาษาในรูปแบบตางๆอยางไร เปนตนเพ่ือที่นักสื่อสารการตลาดจะไดสามารถนําขอมูลเหลาน้ันมาเปนแนวทาง     
ในการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอไปในอนาคต
  ผลการวิจัยดานการรับรู ความสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับการรับรู (Perception) Garrison & Magoon 
(1972) กลาวคือ  การแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเร่ิมตั้งแต การมีสิ่งเรามากระทบกับอวัยวะรับสัมผัสทั้งหา 
และสงกระแสประสาทไปยังสมอง เพ่ือการแปลความ ทําใหเกิดพฤติกรรมตางๆ การแปลความหมายของส่ิงที่               
เราสัมผัส สิ่งที่เคยพบเห็นมาแลวยอมจะอยูในความทรงจําของสมอง เมื่อบุคคลไดรับสิ่งเรา สมองก็จะทําหนาท่ี
ทบทวนกับความรูที่มีอยูเดิม กระบวนการรับรูก็เกิดขึ้น ในการวิจัยคร้ังน้ี สื่อประชาสัมพันธที่มีอํานาจเราความสนใจ
ของผูบริโภคไดมาก เชน สื่อโทรทัศน สื่ออินเทอรเน็ต ยอมกอใหเกิดการเปดรับขอมูลขาวสารของผูบริโภคมาก              
ซึ่งเมื่อผูบริโภคเร่ิมเปดรับขอมูลขาวสารตางๆ เหลาน้ัน จะกอใหเกิดการตีความเน้ือหาสาระในสารน้ันๆ ตามมา       
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อยางหลกีเล่ียงไมได ดงันัน้ เมือ่นกัสือ่สารการตลาดสามารถสรางสิง่เรา   อนัไดแก  รปูแบบการสรางสือ่ทีม่คีวามนาสนใจ 
กระตุนการเปดรับสารของผู บริโภคไดแลว นักสื่อสารการตลาดยังตองคํานึงถึง “สาระ” ที่ใสลงไปในสื่อนั้น                      
เพ่ือใหกระบวนการส่ือสารทรงพลังอํานาจ จากผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา แมผูบริโภคจะเปดรับขอมูลขาวสารของ            
รานสะดวกซ้ือไดมาก แตผูบรโิภคอาจไมตดัสนิใจซือ้สนิคาและบรกิารของรานสะดวกซ้ือ อนัสืบเน่ืองมาจากการตคีวาม
ผานกระบวนการรับรูของผูบรโิภควา สนิคามรีาคาคอนขางสูง รองลงมาคอื ผูบรโิภคตีความสารน้ันวา ไมมคีวามจาํเปน
ที่ตนตองเชื่อตามสื่อประชาสัมพันธที่นําเสนอ
  ขณะเดียวกัน ผูบรโิภคบางสวนแมเห็นสือ่ประชาสัมพนัธแลวกลับไมซือ้สนิคาและบริการ เน่ืองจากตนเลือก
ซื้อสินคาท่ีแหลงประจําอื่นอยูแลว และอาจไมชื่นชอบการโฆษณา ดังน้ัน สิ่งท่ีนักส่ือสารการตลาดขององคกร              
รานสะดวกซ้ือ จําเปนตองตระหนัก  นั่นคือ จะสามารถสรางความนาเช่ือถือของสาร และทําใหผูบริโภคคลอยตาม   
ดานราคาและจดุไดเปรยีบของผูบรโิภคเม่ือเลอืกซือ้สนิคาและบรกิารผานรานสะดวกซือ้ไดอยางไร ทัง้นี ้หากนักสือ่สาร
การตลาดสามารถพัฒนาจุดออนของการส่ือสารนี้ได ยอมเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกรรานสะดวกซ้ือ

สรุป
  รานสะดวกซื้อ (Convenience Store) มีการวางกลยุทธโดยมุงเนนการสื่อสารและการสงเสริมการตลาด 
หลากหลายรูปแบบ เชน การจดัรายการสงเสริมโปรโมชัน่ การใชสลปิ ใชสแตมปสะสมคะแนนเพ่ือแลกรบัของสมนาคณุ 
ทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจ และหันมาเลือกซื้อสินคาและบริการจากองคกรรานสะดวกซ้ือ สังเกตไดจากขอคนพบ
จากงานวิจัยซ่ึงกลุมตัวอยางนิยมตัดสินใจซื้อสินคาและบริการตามการสรางแรงจูงใจดังกลาว โดยกลุมตัวอยาง         
ใหความสําคัญเปนอยางมาก เชน กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจระดับมากเม่ือมีการสรางแรงจูงใจโดยจัดสินคา          
ในชุดราคาประหยัด การสรางแรงจูงใจโดยใชสลิปเพ่ือแลกซื้อสินคาราคาถูก การใชแสตมปสะสมคะแนนสรางแรง
จงูใจในการซ้ือ การลดราคาสินคาบางชนิดและลดพิเศษแกสมาชิกเพ่ือจงูใจ การขายสินคาเปนคูแลวใหสวนลดสราง
แรงจูงใจในการซื้อ เปนตน กลยุทธดังกลาวสงผลใหผูบริโภคเกิดความรูสึกดีตอองคกร และเกิดการติดตามสื่อ
ประชาสัมพันธที่องคกรรานสะดวกซ้ือจัดรายการ ดังนั้น หากนักส่ือสารการตลาดใหความสําคัญกับการจัดรายการ
สงเสริมการตลาดซึ่งนับเปนสิ่งเราแลว ยอมทําใหความสัมพันธระหวางผูบริโภคและองคกรรานสะดวกซ้ือผูกพันกัน
ในระยะยาวตอไป
  ขอเสนอแนะในการวิจัย
  1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตรและการรับรูของผูบริโภค 
เน่ืองจากการลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอมลูจากงานวิจยัชิน้น้ีจะพบวา กลุมตวัอยางท่ีมลีกัษณะทางประชากรศาสตรตางกนั
จะสงผลตอการรับรูเก่ียวกับรานสะดวกซ้ือแตกตางกัน 
  2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกับการรับรูของรานสะดวกซ้ือเปนรายกรณี เพ่ือศึกษาความแตกตาง
กันของการรับรูของผูบริโภคท่ีมีตอตรารานคา
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  ขอเสนอแนะสําหรับองคกรธุรกิจ
  1. จากผลการวิจัยจะพบวา กลุมตัวอยางสามารถเปดรับรูขอมูลขาวสารของรานสะดวกซ้ือไดงายดาย         
และสะดวก นอกเหนือจากนี ้กลุมตวัอยางยังสามารถจดจาํขอมลูขาวสารท่ีปรากฏในสือ่ประชาสมัพนัธรปูแบบตางๆ 
ได แตอยางไรก็ตาม ผูบริโภคยังคงใหความสําคัญกับเน้ือหาสาระของสารที่ผูสงสารสงไปยังผูบริโภค ดังนั้นองคกร
ธุรกิจควรคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคเปนสําคัญในการผลิตสื่อการประชาสัมพันธที่ตอบโจทยความตองการ
ของผูบริโภคอยางแทจริง
  2. รานสะดวกซ้ือควรยึดถือรูปแบบการสงสารไปยังผูบริโภคเชนน้ีไว ขณะเดียวกัน ตองสามารถพัฒนาสาร
ใหสอดคลองกับผูบริโภคแตละกลุมเพ่ิมมากขึ้น
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