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บทความวิจยั 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเจของผู้บริโภคในร้านสะดวก
ซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาปารค์เวนเชอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 
คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของของผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาปารค์
เวนเชอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับดีมาก 
 
ค าส าคัญ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเจของผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น สาขา
ปารค์เวนเชอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
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Abstract 
 

 This research has the following objectives.  To study personal factors such as 
gender, age, status, education level, occupation and monthly income.  Factors Influencing 
Consumers' Decision to Buy Vegetarian Food in a 7-Eleven Convenience Store, Park Venture 
Branch, Pathum Wan District, Bangkok  Study from a sample of 400 people by convenience 
random sampling.  The statistics used in the research were percentage, mean and standard 
deviation.  The study found that  Consumer satisfaction in 7-Eleven convenience stores, Park 
Ventures branch, Pathumwan district, Bangkok  in a very good level 
 
Keywords Factors influencing consumers' decision to purchase vegetarian food in a 7-Eleven 
convenience store, Park Venture Branch, Pathum Wan District, Bangkok. 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันประชาชนมีความต่ืนตัวและหันมาให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพของตนมากขึ้นเพราะ
ต้องการ เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพดีสมบูรณแข็งแรงและมีอายุยืนยาวจึงส่งผลให้กระแสความนิยมในเรื่องการบริโภคมี
แนวโน้ม เปล่ียนแปลงไปซึ่งผู้บริโภคจะเน้นท่ีการค านึงถึงคุณประโยชน์และคุณค่าของอาหารที่มีต่อร่างกาย 
และยังเช่ือวาอาหารเป็นส่ิงส าคัญในการท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้มีสุขภาพที่ดี แต่เนื่องจากในปี 2021 ท่ีผ่านมา
เป็นปีท่ีมีปัญหาหนักหน่วง โดยเฉพาะเรื่องของโควิด 19 แพร่ระบาดและยังไม่จางหายไป ประชาชนต้องใช้ชีวิต
ด้วยความระมัดระวังเรื่องสุขภาพ จึงส่งผลให้ในปี 2022 เทรนด์อาหารที่ก าลังมาแรง คือ เทรนด์อาหารเพื่อ
สุขภาพและส่งผลให้แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปล่ียนแปลงไปหันมาใส่ใจ กับการบริโภคเพื่อสุขภาพ
มากขึ้น 
 ในช่วงเทศกาลกินเจ ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญท่ีขับเคล่ือนกลุ่มวีแกนท่ีหมายถึง กลุ่มบริโภคมังสวิรัติ
และเจ ให้มากกว่าปัจจุบันที่มีราว 9 ล้านคนจากประชากรท้ังหมด ดังนั้นถ้ากลุ่มค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้า
โปรตีน ทางเลือกท าผลงานได้ดีในเวลานี้ ย่อมมีโอกาสเติบโตได้ในอนาคตมากขึ้น ซึ่งอาหารเจนั้นมีจ าหน่ายท้ัง 
ในรูปแบบวัตถุดิบโดยน ามาท ากินเอง และแบบท าส าเร็จท่ีจะจ าหน่ายตามร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านขายอาหารเจ 
ร้านสะดวกซื้อ 7-11 
 เนื่องจากแนวโน้มผู้บริโภคอาหารเจมีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะการกินอาหารเจนั้นถือเป็นการได้ บุญแล้ว 
ยังมีส่วนช่วยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
อาหารเจของผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาปาร์คเวนเซอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยมาใช้ในการวางกรอบและก าหนดแนวทางแผนทางการตลาดเพื่อจะได้วางกล



 
 
 

ยุทธ์ให้มี ประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาอาหารเจให้เข้าถึง
และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอีกด้วย 
ค าถามการวิจัย 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเจของผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น สาขา
ปารค์เวนเชอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเจของผู้บริโภคในร้านสะดวก ซื้อเซเว่น 
อีเลฟเว่น สาขาปาร์คเวนเซอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 
 กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา คือ ปัจจัยท่ีมอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเจของผู้บริโภคในร้านสะดวก
ซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาปารค์เวนเชอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 
คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของของผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาปารค์
เวนเชอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
1.ทฤษฎีและแนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)  

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นส่ิงซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ ส่ิงท่ี
ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่าง คุณค่า 
(Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้นถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบรรยากาศแรมใน การน าเสนอ
บริการให้แก่ลูกค้า 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีมีความส าคัญในการติดต่อส่ือสาร ให้
ผู้ใช้บริการ 

5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูง
ใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความสัมพันธ์ ระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆขององค์กร 

6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence aria Presentation) เป็น
การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้าง คุณภาพโดยรวม ท้ังทางด้าน
กายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า 



 
 
 

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบ การละงานปฏิบัติใน ด้านการ
บริการท่ีน าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็วและท าให้ ผู้ใช้บริการเกิดความ
ประทับใจ 

 
2.แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ 
 ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรมผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ ท้ังด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึก คิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ  
3.ทฤษฎีและแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค  

พฤติกรรมผู้บริโภคเปรียบเสมือนการกระท าของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการได้รับและการใช้ สินค้าและ
บริการ ยังรวมไปถึงการตัดสินใจซื้อตัดสินใจใช้บริการส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเกิดเป็น แนวทางใน
การศึกษา 
4.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ 
 ศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงและองค์ประกอบของการเปล่ียนแปลงดังกล่าว องค์ประกอบของการ
เปล่ียนแปลงทางประชากรได้แก่การเกิดการตาย การย้ายถ่ิน และการเปล่ียนแปลงฐานะทางสังคม 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

1. ประชากรท่ีอยู่ในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีฟเลเว่นสาขาปาร์คเวนเชอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ท้ังเพศชาย และเพศหญิงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน  

2. การแบ่งกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็นด้วยการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวกโดยกลุ่มตัวอย่างจะ เป็นผู้ท่ีเข้ามาเลือกซื้ออาหารเจในร้านสะดวกซื้อท่ีสามารถให้ข้อมูลได้  

3..กล่มุตัวอย่าง การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยกาหนดระดับค่าความเช่ือมั่น 0.95 
และความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตัวอย่างงท่ีระดับ 0.05 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย 
 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเจของผู้บริโภคในร้านสะดวก
ซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาปาร์คเวนเชอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 
7P’s) 
3. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังแนวคิด ทฤษฎีและผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับตัว
แปรต่างๆ ท่ีจะศึกษา 



 
 
 

 2. รวบรวมเนื้อหาท่ีได้จากเอกสารเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม เกี่ยวกับเรื่อง ปัจจัย
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเจของผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาปาร์คเวนเชอร์ เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะเพิ่มเติม 
เพื่อน ามาแก้ไข  

4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเพื่อน ามาแก้ไขให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา  
5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

 
ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตารางที่ 1 แสดงความถ่ีร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ  

เพศ  จ านวน (คน)  ร้อยละ  
1.หญิง  
2.ชาย  

199  
201  

  

49.80  
50.20  

รวม  400  100  
 ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 199 คน คิด
เป็นร้อยละ 49.8 และเพศชายจ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 ของท้ังหมด   
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจการตัดสินใจซ้ืออาหารเจของผู้บริโภคในร้านสะดวกซ้ือ 
เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาปาร์คเวนเชอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
ตารางที่ 2 แสดงความถ่ีร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความถ่ีในการซ้ืออาหารเจในร้านสะดวกซ้ือ 
7-11 สาขาปาร์คเวนเชอร์  

จ านวนครั้งต่อสัปดาห์  จ านวน (คน)  ร้อยละ  
1. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์  
2. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์  
3. 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์  
4. ทุกวัน  

74  
156  
79  
91  

 18.50  
39  

19.80  
22.80  

  
รวม  400  100  

  



 
 
 

ตารางที่ 2 เเสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มีจ านวนการซื้อ 3-4 ครั้งต่อ
สัปดาห์ จ านวน156 คน คิดเป็นร้อยละ39 รองลงมา4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน79คน คิดเป็นร้อยละ19.80 
และ1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน74 คน คิดเป็นร้อยละ18.50 ตามล าดับ  
 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 7P’s) 
โดยรวมแล้ว 
 
ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)    S.D. ระดับความคิดเห็น 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 4.45 0.69 ดีมาก 
ด้านราคา (Price) 4.12 0.96 ดีมาก 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 3.98 0.98 ดีมาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 4.75 0.91 ดีมาก 
ด้านบุคคลากรหรือพนักงาน (People) 4.25 0.43 ดีมาก 
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  4.50 0.85 ดีมาก 
ด้านกระบวนการ (Process)   4.17 0.65 ดีมาก 
 
สรุป โดยรวมแล้วในด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ด้านราคา (Price) ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดีมาก ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก 
ด้านบุคคลากรหรือพนักงาน (People) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence and Presentation) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ด้านกระบวนการ (Process)  ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดีมาก 
 
สรุป และอภิปรายผล 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเจของผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น สาขา
ปารค์เวนเชอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
อาศัยความสะดวก สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 
ความพึงพอใจของของผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาปารค์เวนเชอร์ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 



 
 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย 
 

เรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเจของผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น 
สาขาปาร์คเวนเชอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผลจากการวิจัยได้ดังนี้  

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ประกอบด้วย  
เพศชาย จ านวน 201 คิดเป็นร้อยละ 50.20 และเป็น เพศหญิง จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 

49.80  
รองลงมาอายุ23-25ปี  จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาอายุ20-22  ปี จ านวน126 คน 

คิดเป็นร้อยละ 31.5 ตามล าดับ  
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน  255 คน คิดเป็นร้อยละ63.7 

รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8  
โดยประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท จ านวน176  คน คิดเป็นร้อยละ44  รองลงมาเป็นพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ จ านวน 97 คนคิดร้อยละ24.3  
ส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ43.50  รองลงมา10,001 – 

20,000 บาท จ านวน133  คน คิดเป็นร้อยละ 33.30  
ส่วนใหญ่มีจ านวนการซื้อ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน156 คน คิดเป็นร้อยละ39 รองลงมา 4-5 ครั้ง

ต่อสัปดาห์ จ านวน79คน คิดเป็นร้อยละ19.80 และ1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน74 คน คิดเป็นร้อยละ18.50 
ตามล าดับ 

ส่วนใหญ่ใช้ช่องทางการส่ังซื้อ 7-11 Deliveryจ านวน205 คน คิดเป็นร้อยละ51.20 รองลงมาส่ังผ่าน 
LIME MAN จ านวน93 คน คิดเป็นร้อยละ23.30 และส่ังผ่าน Shopat24  จ านวน67 คน  คิดเป็นร้อยละ
16.80  ตามล าดับ  

ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียในการซื้อ100 -200 บาท จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ66.80 รองลงมาค่าเฉล่ีย
ในการซื้อ 300-400  บาทจ านวน74 คน คิดเป็นร้อยละ18.50 และค่าเฉล่ียนในการซื้อต่ ากว่า 50  บาท 
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ11.80 ตามล าดับ 

ประเภทของอาหารเจท่ีชอบซื้อบ่อยท่ีสุด อาหารกล่องจ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ59.30 
รองลงมาเครื่องด่ืม  จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ31.30  ผักสด/ผลไม้ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ9.50   

ส่วนใหญ่มีความจ าเป็นในการซื้อสินค้า จ านวน 134  คน คิดเป็นร้อยละ33.50 รองลงมาอยู่ใกล้ท่ีพัก/
ท่ีท างาน จ านวน108 คน คิดเป็นร้อยละ27 และ  สินค้ามีโปรโมช่ันหลากหลาย จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อย
ละ25.80 ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นบุลคลในครอบครัว จ านวน138  คน คิดเป็นร้อยละ 
34.50  รองลงมาเป็นเพื่อน จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ28.50  และเป็นนักเรียน/นักศึกษาจ านวน  59 
คน คิดเป็นร้อยละ23.80 ตามล าดับ 

 



 
 
 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้ออาหารเจของผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น 

สาขาปาร์ค เวนเชอร์ กรุงเทพมหานครในครั้งนี้สามารถต่อวัตถุประสงค์ของการวิจัยและน ามาอภิปรายผล 
การวิจัยดังต่อไปนี ้

1.ปัจจัยด้านข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากการศึกษาพบว่าเพศชายมีปัจจัยและมีโอกาสการ
ซื้ออาหารเจมากกว่าเพศหญิงโดยมีกลุ่มช่วงอายุ 23-25 ปี 

2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้ออาหารเจของผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาปาร์ค เวน
เชอร์กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซื้ออาหารเจอยู่ท่ี 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิด
เป็นร้อยละ 39 

3. ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซื้ออาหารเจของผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น สาขา
ปาร์ค เวนเชอร์ กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในปัจจัย 
ด้านผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาเป็นปัจจัยด้านการส่งเสริม 
การตลาดและปัจจัยด้านราคา ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อในการวิจัยครั้ง 
ต่อไปผู้ท่ีต้องท าการศึกษาวิจัยอาจศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจและพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารเจเพื่อท่ีจะได้
ทราบถึงความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าให้ความส าคัญกับส่ิงใดเป็นหลักในการตัดสินใจซื้อ 

1. การวิจัยครั้งนี้เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้ออาหารเจของผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น 
สาขาปาร์ค เวนเชอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการจ ากัดการศึกษาไว้ที่จังหวัดกรุงเทพฯจึงท าให้ได้รับข้อมูลใน 
ภาพรวมของลูกค้าท่ีตัดสินใจซื้ออาหารเจ ในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น จังหวัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
ดังนั้นส าหรับผู้ท่ีสนใจแนวทางการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรท าการวิจัยในจังหวัดอื่นๆท าการวิจัยในแต่ละ 
ภาคหรือจังหวัดท่ีต่างกัน 
       2. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเน้นศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้ออาหารเจของผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้อเซเว่น 
อีเลฟเว่น สาขาปาร์ค เวนเชอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการจ ากัดการศึกษาไว้ที่จังหวัดกรุงเทพฯจึงท าให้ 
ได้รับข้อมูลในภาพรวมของลูกค้าท่ีตัดสินใจซื้ออาหารเจ ในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร วิจัยครั้งต่อไปอาจเลือกชนิดอาหารเจ เต้าหู้เจทอด พะโล้เจ ลาบเต้าหู้เจ เป็นต้นเพื่อจะ 
ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเจท่ีอาจแตกต่างกันออกไป 
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