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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระบิลค่าสาธารณูปโภคของผู้บริโภคใน
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาวิลล่าราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการชำระบิลค่าสาธารณูปโภคของผู้บริโภคในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาวิลล่าราชเทวี เขตพญา
ไท กรุงเทพมหานคร 3.เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระบิลค่าสาธารณูปโภคของผู้บริโภค
ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาวิลล่าราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
400 คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
คำสำคัญ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจัยการตัดสินใจใช้บริการ,ชำระบิลค่าสาธารณูปโภค 
Abstract 
The objectives of this research are as follows: 1. To study personal factors such as gender, 
age, status, educational level, occupation and monthly income. affecting the decision to use 
the utility bill payment service of consumers at 7-Eleven stores, Villa Ratchathewi branch, 
Phayathai District, Bangkok2. To study behaviors affecting consumers' decision to use utility 
bill payment services at 7-Eleven stores, Villa Ratchathewi Branch, Phayathai District, Bangkok. 
3. To study the factors affecting the decision to use the utility bill payment service of 
consumers in 7-Eleven stores, Villa Ratchathewi branch, Phayathai district, Bangkok. From the 
study of a sample of 400 people using convenience sampling method. The statistics used in 
the research were percentage, mean and standard deviation 
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บทนำ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 หรือโคโรน่าไวรัสในครั้งนี้ ทำให้มนุษย์จำเป็น 

ต้องป้องกันตนเอ งเพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดำรงชีวิตท่ีผิดไปจากวิถีเดิมๆ คือ การ
เว้นระยะห่างทางสังคมท่ีหลายๆ คนเริ่มคุ้นชินในการปฏิบัติจนกลายมาเป็นความปกติใหม่ท่ีสมบูรณ์ เช่น การ
เว้นระยะห่างระหว่างกันในลิฟต์โดยสารและการหันหน้าเข้าสู่มุมของตนเอง การนั่งรับประทานอาหารที่เว้น
ระยะห่างระหว่างกัน และทิ้งระยะห่างระหว่างโต๊ะแต่ละตัว หรือการที่ร้านค้าทำผนังแผ่นใสคั่นกลางระหวา่ง
ลูกค้าแต่ละคน ตลอดจนการเว้นเก้าอี้นั่งบนรถไฟฟ้าและรถสาธารณะที่ยังคงมี Social Distancing ที่ต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยและปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้พื ้นที่สาธารณะร่วมกัน  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ค่อนข้างรุนแรงจนมีการประกาศล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ ส่งผลให้
หลายคนต้องอยู่บ้าน และ Work from Home เพื่อลดความเสี่ยงออกไปรับเชื้อ ซึ่งนั่นก็ทำให้ปริมาณการใช้
ไฟฟ้า และน้ำประปา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

จากพฤติกรรมของคนไทยท่ีมีภาวะเร่งรีบในแต่ละกิจกรรมและข้อจำกัดด้านเวลาในแต่ละวัน   
และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม คือ ต้องการความสะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลาในการ
เดินทางไปชำระบิลค่าสาธารณูปโภคยังสถานท่ีให้บริการ โดยระบบการสเกนจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟหรือค่าอุปโภค
บริโภคอื่นๆ ของเซเว่นเข้าถึงกลุ่มบุคคลท่ีต้องการความสะดวกและสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ
ได้โดยการชำระบิลสาธารณูปโภคของเซเว่นมีข้ันตอนไม่ยุ่งยาก เพียงแค่มีบิลชำระค่าสาธารณูปโภค เงินจ่ายค่า
สาธารณูปโภคได้สะดวกรวดเร็ว ซึ่งในส่วนของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทนิติบุคคล หรือผู้ท่ีต้องการชำระค่าไฟฟ้า
ด้วยเงินสด/เช็ค เพื่ออำนวยความแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มดังกล่าวฯ MEA จึงมีช่องทางการชำระเงินท่ีสะดวกขึ้นที่
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เนื่องจากเป็นร้านค้าสะดวกซื้อท่ีมีอยู่ท่ัวไปในเกือบทุกพื้นท่ีในประเทศและมีมากใน
กรุงเทพสามารถชำระค่าสาธารณูปโภคได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่ต้องเป็นห่วงในการเดินทางไปยงัสถานบริการชำ
ค่าสาธารณูปโภค ท่ีมีอาจมีความเส่ียง เพื่อสอดคล้องกับคนการใช้ชีวิตในปัจจุบันลักษณะการใช้ชีวิตของคนใน
กรุงเทพมีความเร่งรีบ ลดตึงเครียดผู้คนต้องการความสะดวกรวดเร็วเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิต  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระบิลค่าสาธารณูปโภคของผู้บริโภคในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 
สาขาวิลล่าราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 
ผู้บริโภคท่ีใช้บริการชำระบิลค่าสาธารณูปโภคในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาวิลล่าราชเทวี   
แนวคิด ทฤษฎี และงํานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 เพื่อให้การปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระบิลค่าสาธารณูปโภคของผู้บริโภค มีรูปแบบและ
มีมาตรฐาน จึงได้มีการศึกษาและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องท่ีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยทางการตลาด (7Ps)  
 ธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ (Service Industry) มีความแตกต่างจากธุรกิจอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค
และบริโภคท่ัวไป เพราะมีท้ังผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องได้ (Tangible Product) และผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องไม่ได้ 



(Intangible Product) เป็นสินค้าและบริการท่ีนําเสนอต่อลูกค้าหรือตลาด กลยุทธ์การตลาดท่ีนํามาใช้กับ
ธุรกิจการบริการจําเป็นท่ีจะต้องจัดให้มีส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างจากการตลาด โดยท่ัวไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจท่ีมีการต้อนรับขับสู้ (Hospitality) เป็นหัวใจหลักในการทําธุรกิจศาสตราจารย์ ฟิลลิป 
ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) กูรูด้านการตลาดช้ันนําของโลก ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
บริการ (Service Marketing Mix) ไว้ว่าเป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่ีให้บริการซึ่งเป็นธุรกิจท่ีแตกต่าง
สินค้าอุปโภคและบริโภคท่ัวไป จําเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 7P’s 
ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาด[1] 
แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ                                                                                     
 ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า คือ "เทคนิคในการท่ีจะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ให้เหลือทางเลือก
เดียว การตัดสินใจ คือ ผลสรุปหรือผลขั้นสุดท้ายของกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อเลือกแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ทรัพยากร และบุคคล สามารถนำไปปฏิบัติและทำให้งานบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ การตัดสินใจ เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทของผู้บริหารท่ีเกิดจาก
ตำแหน่งและอำนาจท่ีเป็นทางการ คือบทบาทการเป็นผู้ประกอบการ(Enterpreneur)บทบาทผู้จัดการ
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา(Disturbance Handler) บทบาทผู้จัดทรัพยาการ(Resource Allocator) และ
บทบาทผู้เจรจาต่อรอง(Negotiator)[2]                                                                      
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค                                                                           
 พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการในการจัดหาให้ได้มาซึ่ผลิตภัณฑ์หรือบริการ การบริโภค
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และรวมถึงพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นภายหลังจาการใช้ผลิตภัณฑ์หรือ บริการพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกแต่ละคนปัจเจก บุคคลในการใช้สินค้า และบริการ
ทางใดทางหนึ่ง รวมไปถึงการตัดสินใจ มีผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกันออกไป บ่งบอกถึง 
ความชอบและไม่ชอบต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งสามารถสังเกตได้ หรือวัดได้ เช่น การแสดงออกจากสีหน้า ท่าทางการ
เคล่ือนไหว ต่าง ๆ ความคิด[3].                                                                                        
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์                                                                            
  ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง วิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับ ประชากรท้ัง นี้เพราะคำว่า 
“Demo”หมายถึง“People”ซ่งึแปลว่า “ประชาชน”หรือ“ประชากร”ส่วนคำว่า “Graphy”หมายถึง 
“WritingUp”หรือ“Description”ซ่ึงแปลว่า“ลักษณะ”ดังนั้นเม่อืเราแยกพิจารณาจากรากศัพท์คำว่า 
“Demography” น่าจะมีความหมายตามที่กล่าวข้างต้น คือ วิชาท่ีเกี่ยวกับประชากรนั่นเองแนวความคิดด้าน
ประชากรนี้เป็นทฤษฎีท่ีใช้หลักการของความเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกล่าวได้คือ พฤติกรรมต่างๆของมนุษยเ์กิดข้ึ
ตามแรงบงัคับจากภายนอกมากระตุ้นซึ่งเป็นความเช่ือท่ีว่าคนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกันไปด้วย[4] 

 
 



วิธีการดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการชำระบิลค่าสาธารณูปโภคของผู้บริโภคใน
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาวิลล่าราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการชำระบิลค่าสาธารณูปโภคของผู้บริโภคในร้าน
เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาวิลล่าราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สามารถทราบจำนวนประชากรท่ี
แน่นอนได้ ดังนั้นผู้วิจัยได้กำหนดขนาดตัวอย่างจากการคำนวณสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างท่ีแน่นอน (Infinite 
Population) ของ W.G. Cochran โดยกำหนดระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคล่ือน
ร้อยละ 5 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดยแบ่ง
คำถามออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1  เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้                                                                                                                                                             
 ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระบิลค่า
สาธารณูปโภค 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด  
(Marketing Mix :7P’s)  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจำหน่าย (Place) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ด้านบุคคล หรือพนักงาน (People)  ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 
and Presentation) และ ด้านกระบวนการ (Process)   
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale Questions) ซึ ่งจัดอยู่ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale)  โดยให้เลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียว แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยมี
หลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

ค่าระดับ 
 มีความสำคัญมากท่ีสุด   ให้  5  คะแนน 

มีความสำคัญมาก   ให้  4  คะแนน 
มีความสำคัญปานกลาง   ให้  3  คะแนน 
มีความสำคัญน้อย   ให้  2  คะแนน 
มีความสำคัญน้อยท่ีสุด   ให้  1  คะแนน 

  
 



 การอภิปรายผลจะใช้การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval  Scale) โดยใช้เกณฑ์เฉล่ียใน
การคำนวณ ดังนี้ 

 อันตรภาคช้ัน =  
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ำสุด

จำนวนชั้น
 

    =   
5−1

5
 

    =   0.80  
 เกณฑ์เฉล่ียของระดับความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาด  
(Marketing Mix :7P’s)  โดยกำหนด ดังนี้ 
  4.21-5.00 หมายถึง  ปัจจัยทางการตลาดอยู่ในระดับดีมาก 
  3.41-4.20  หมายถึง  ปัจจัยทางการตลาดอยู่ในระดับดี 
  2.61-3.40 หมายถึง  ปัจจัยทางการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.81-2.60 หมายถึง  ปัจจัยทางการตลาดอยู่ในระดับน้อย 
  1.00-1.80  หมายถึง  ปัจจัยทางการตลาดอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.1 ผู้วิจัยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาในแบบสอบถามและวิธีการตอบแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม  
4.2 ผู้วิจัยเข้าไปในสถานท่ี ๆ ท่ีต้องการศึกษาตามท่ีระบุ ข้างต้น 
4.3 ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มเป้าหมายและรอ จนกระท่ังตอบคำถามครบถ้วน ซึ่งใน

ระหว่างนัน้ถ้าผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำถาม ผู้วิจัยจะตอบข้อสงสัยนั้น                                       
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1.1   ทดสอบแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเพื่อตรวจสอบความเช่ือถือได้  
(Reliability) โดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient of Alpha) ของ Cranach นำแบบสอบถามท่ีแก้ไข
ข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้วเก็บข้อมูลจริง 

5.1.2 นำแบบสอบถามท่ีเก็บข้อมูลแล้วมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
5.1.3 นำแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วมาลงรหัส (Coding) ใบแบบลง 

รหัสเพื่อนำไปประมวลผล 
5.1.4 นำข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วไปบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลด้วย 

โปรแกรม Excel ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานท่ีกำหนด  
  
 
 
 
 
 



สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาสำหรับอธิบายผลการศึกษา เรื่องต่อไปนี้นำข้อมูลของ 
ผู้บริโภคในแบบสอบถาม ส่วนท่ี 1 คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ มาแจกแจงความถ่ีและร้อยละ  

  P = [
𝑓𝑥

𝑛
]*100 

  เมื่อ    p  แทน  ค่าสถิติร้อยละ 

   f   แทน  ความถ่ีในการปรากฏของข้อมูล 

   x   แทน  ค่าของข้อมูลหรือคะแนน 

   n   แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

นำข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในส่วนท่ี 2 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์            

( Product ) ด้านราคา (Price) ด้านการจัดจำหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้าน
บุคคล หรือพนักงาน (People) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และ 
ด้านกระบวนการ (Process)  มาหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ผลการวิจัย                                                                                                             
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระบิลค่าสาธารณูปโภค ของร้าน เซเว่น 
อีเลฟเว่น สาขาวิลล่าราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพมหานครจำนวน 400 คน ซึ่งผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม
ท้ังหมด 400 ชุด และได้กลับคืนมา 400 ชุด จากนั้นได้นำข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป SPSS โดยแบ่งการแสดงข้อมูลยกเป็น 3 ส่วนตามลำดับ ดังนี้                                                     
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม                                                            
 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการชำระบิลค่าสาธรณูปโภคของร้านเซเว่น
อีเลฟเว่นสาขาวิลล่าราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร                                                                                 
 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด 

 

 

 

 

 



ผลการวิจัย 
1. สรุปค่าเฉลี่ยส่ววนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง (Marketing Mix :7P’s) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
(Product) ราคา (Price) การจัดจำหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล หรือ
พนักงาน (People) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และด้าน
กระบวนการ (Process) 
ตารางท่ี 1 ปัจจัยทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่างจำแนกออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัย
ด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 

         ปัจจัยทางการตลาด                  �̅�                 S.D.           ระดับความคิดเห็น  

  1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์                                         4.80              0.43                  ดีมาก 
  2.ปัจจัยด้านราคา                                              4.77               0.44                  ดีมาก 
  3.ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย                        4.80               0.41                  ดีมาก 
  4.ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด                           4.76               0.44                  ดีมาก 
  5.ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน                             4.79               0.41                  ดีมาก 
  6.ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ                           4.79               0.42                  ดีมาก    
  7.ปัจจัยด้านกระบวนการ                                     4.77               0.44                  ดีมาก 

 รวม                                         4.80              0.43                   ดีมาก 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระบิลค่าสาธารณูปโภค ของร้าน เซเว่น อีเลฟ

เว่น สาขาวิลล่าราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  ( �̅�= 4.80)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย อยู่ในระดับดีมาก 

( �̅�= 4.80)  รองลงมาเป็นปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับดีมาก ( �̅�= 4.76) และปัจจัยด้าน

ราคา อยู่ในระดับดีมาก ( �̅�= 4.77) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระบิลค่าสาธารณูปโภค ของร้านเซเว่น 
อีเลฟเว่น สาขา วิลล่าราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
          1. ผลการวิจัยทางประชากรศาสตร์อาจกล่าวได้ว่า เพศหญิงที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกฉันเลือกใช้
บริการชำระค่าสาธารณูปโภคมากกว่าเพศชายและอายุส่วนใหญ่ 20 ปีหรือต่ำกว่ามีระดับการศึกษาส่วนใหญ่
ปริญญาตรีและเป็นนักเรียน/นักศึกษาอีกทั้งมีรายได้ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ซึ่งมีความไม่สอดคลอ้ง
กับ [5] ปัจจัยวิถีชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครระดับ 0.0 ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น 
(7-Eleven) การวิจัยเรื ่องปัจจัยวิถีชีวิตมีของผู ้บริโภคในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครที ่มีอายุ 15-65 ปี
ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 31-40 ปีการศึกษาปริญญาตรีอาชีพธุรกิจส่วนตัว
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท เนื่องด้วยสังคมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลทางเทคโนโลยีท่ี
สะดวกสบายข้ึนสามารถชำระบิลค่าสาธารณูปโภคได้ไม่จำกัดอายุโดยผู้ปกครองส่วนใหญ่ติดภาระหนักท่ีท่ีต้อง
รับผิดชอบจึงไม่มีเวลาว่างมาชำระบิลค่าสาธารณูปโภคจึงต้องไหว้วานให้ บุตรหลาน มาชำระบิลค่า
สาธารณูปโภคให้จึงเป็นเหตุให้ช่วงอายุ 20 หรือต่ำกว่ามาชำระบิลค่าสาธารณูปโภคมากกว่า  
          2.พฤติกรรมศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระบิลค่าสาธารณูปโภค ของร้านเซเว่น 
อีเลฟเว่น สาขา วิลล่าราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีการใช้บริการชำระบิลค่าสาธารณูปโภค
ในแต่ละเดือน 1บิลต่อเดือนจำนวน 173 คนต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ43.50 ส่วนใหญ่มีปริมาณการใช้บริการชำ
ระบิลค่าสาธารณูปโภคใน 1ครั้งต่อเดือนจำนวน 174คน คิดเป็นร้อยละ 43.20 ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 100บาท 
จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.20 เหตุผลที่เลือกใช้บริการชำระบิลค่าสาธารณูปโภค เพราะ ใกล้ที่พัก
จำนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61 ซึ่งมีความไม่สอดคล้องกับ [6]คุณภาพการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ เกาะช้าง จังหวัดตราด เนื่องจาก พฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกันออกไปในแต่
ละพื้นท่ี จึงไม่สามารถเปรียบเทียบ พฤติกรรมการใช้บริการได้ 
          3.ผลการการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเรื่อง ส่วนประสมการตลาดปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการชำระบิลค่าสาธารณูปโภค ของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขา วิลล่าราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (�̅�=4.78 )ด้านการบริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนอยู่ในระดับดีมาก(�̅�=4.80 ปัจจัยด้าน

ราคารวมอยู่ในระดับดีมาก( �̅�=4.77)หากพิจารณาตามรายด้านพบว่าอัตราค่าบริการมีมาตรฐานเหมาะสมกับ

คุณภาพการบริการอยู่ในระดับดีมาก( �̅�=4.79 )ช่องทางการจัดจำหน่ายภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (�̅�=4.80 )

สามารถเข้าถึงช่องทางการชำระบิลค่าสาธารณูปโภคได้ง่ายอยู่ในระดับดีมาก(�̅�=4.82)ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาดภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก(�̅�=4.76 )พบว่าแจ้งข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆอย่างเหมาะสม( 

�̅�=4.77 )ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงานภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก(�̅�=4.79 )พบว่าพนักงานมีอัธยาศัยดีเป็น

มิตรและมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ( �̅�=4.81 )ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพภาพรวมอยู่ในระดับดี

มาก( �̅�=4.78 )พบว่าการจัดวางตำแหน่งเคาน์เตอร์รับบริการและป้ายแสดงสัญลักษณ์จุดรับบริการมีความ



ชัดเจน อยู่ในระดับดีมาก( �̅�=4.79 )ปัจจัยด้านกระบวนการภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก( �̅�=4.77 )พบว่ามี

ความถูกต้องในการออกใบรับเงิน(�̅�=4.80 )ซึ่งมีความไม่สอดคล้องกับ[7] เพราะ พฤติกรรมของผู้ใช้งานท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ เซเว่น-อีเลฟเว่นสาขาวิลล่าราชเทวีพญาไทลองชำระท่ี
เคาน์เตอร์เท่านั้น 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส ำหรับน ำงำนวิจัยไปใช้จำกกำรศึกษำปัจจัยที่ มีผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรช ำระบิลค่ำ
สำธำรณูปโภค ของรำ้นเซเว่น อีเลฟเว่น สำขำวิลล่ำรำชเทวี เขตพญำไทกรุงเทพมหำนคร ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้ 

5.4.1. จากผลการศึกษาลูกค้ากลุ ่มตัวอย่างปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสิน ใจใช้บริการชำระบิลค่า
สาธารณูปโภค ของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขา วิลล่าราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีอาชีพ
เป็นนักเรียน / นักศึกษา ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่นท่ีคาดหวังความสะดวก สบาย รวมทั้งการบริการท่ีรวดเร็ว  
แต่ยงัไม่มีรำยได ้หรือมีรำยไดไ้ม่มำกนกั ดงันัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลกูคำ้ประจ ำกำรรกัษำฐำนลกูคำ้เดิมใหค้งอยู่กับรำ้น
จะส่งผลใหเ้กิดกำรใชบ้ริกำรซ ำ้จึงตอ้งใหค้วำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกในดำ้นของกำรบริกำรพนกังำนตอ้งบริกำรดว้ยควำม
สภุำพเพรำะจะท ำใหล้กูคำ้เกิดควำมประทบัใจ และกลบัมำใชบ้ริกำรในครัง้ต่อไป       

5.4.2. จากผลการศึกษาในด้านคุณภาพของการบริการ ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากในเรื่อง
ของการบริการท่ีถูกต้อง เช่น การทอนเงินถูกต้อง รองลงมาคือเรื่องการบริการท่ีสุภาพ ดังนั้น ร้านเซเว่น อีเลฟ
เว่น และร้านแฟมิลี ่มาร์ทควรอบรมพัฒนาให้ความรู้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของการบริการที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว และการทอนเงินให้ลูกค้าอย่างถูกต้องและสุภาพ เพื่อท่ีจะสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าและกลับมา
ใช้บริการในครั้งต่อไป 

5.4.3. จากผลการศึกษาแม้จะพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อข้อแนะนำของลูกค้าจะส่งผลต่อความ
ภักดีของลูกค้า แต่ก็อาจจะมีโอกาสที่ลูกค้าจะเกิดการไม่เลือกใช้บริการได้ในอนาคตซึ่งหลังจากที่ลูกค้าใช้
บริการไปแล้วจึงควรมีการติดตามผลของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ เพื่อนำผลมาพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง 
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