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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของการรณรงคแสตมปการคาที่มีตอการสราง
ความจงรักภักดีตอตราสินคารานเซเวนอีเลฟเวน (7-11) ของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธี 
การวิจัยแบบสํารวจกลุมตัวอยางลูกคารานเซเวนอีเลฟเวน ทั้งเพศชายและหญิง มีอายุ 10 ป ขึ้นไป 
จํานวน 400 คน ที่ซื้อสินคาและใชบริการในรานเซเวนอีเลฟเวนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนอยาง
นอย 1 ครั้งตอสัปดาห และเคยเขารวมแคมเปญแสตมปการคา ผลการศึกษาพบวา แคมเปญมีความ 
สัมพันธตอระดับการสรางความจงรักภักดีของลูกคา โดยขอเสนอดานความคุมคามีผลตอระดับการ
สรางความจงรักภักดีของลูกคามากที่สุด รองลงมา ไดแก ความนาจูงใจของของแลกซื้อของสะสม 
และระยะเวลาจัดแคมเปญแสตมปการคาตามลําดับ นอกจากนี้ การรณรงคดังกลาวมีผลตอการซื้อซ้ํา
มากที่สุด รองลงมา ไดแก การซื้อมากขึ้น การบอกตอถึงรายการแสตมปการคา และการไมเปลี่ยนตรา
สินคาตามลําดับ รูปแบบของการรณรงคการสงเสริมการตลาดแบบแสตมปสะสมที่จัดเปนประจําทุก
ปมากวาทศวรรษนั้น มีผลตอระดับการสรางความจงรักภักดีของผูบริโภค โดยสงผลใหผูริโภคเปลี่ยน 
แปลงจากการซื้อซ้ํามาสูความจงรักภักดีในตราสินคาซึ่งไมเปลี่ยนไปใชตราสินคาอื่น 
 
ABSTRACT 

This research aims to study the role of the commercial stamp campaign on the level of 
brand loyalty among 7-11 customers in Bangkok.  A survey research was conducted with a 
sample of 400 store customers, both male and female, aged at 10 and above, who shop at 7-
11 in Bangkok at least once a week and participated in this campaign. Data analyses reveal 
that value proposition had the highest impact on customers’ brand loyalty, followed by 
attractiveness of the redeemable and collective merchandises, and the campaign length and 
timing.  In addition, the campaign created the highest effect on repeat purchases.  The lesser 
effects are on higher amount of purchases, customer referral to the campaign, and lack of 
brand switching, respectively.  In summary, the commercial stamp campaign changes 
consumer behavior from repeat purchase to brand loyalty. 

 
ท่ีมาของปญหาที่ตองการศึกษา 

ปจจุบันผูบริโภคตองการความสะดวกสบายในการ
ดํารงชีวิตมากขึ้น พฤติกรรมของผูบริโภคโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในสังคมเมือง นิยมเลือกซื้อสินคาอุปโภคบริโภคใน
รานคาสะดวกซื้อเพิ่มมากขึ้น สําหรับรานสะดวกซื้อที่มี
สาขามากที่สุดทั่วทุกหนแหงในประเทศไทยปจจุบัน คือ 

รานเซเวนอีเลฟเวน ซึ่งเปนรานคาปลีกสมัยใหมแบบ
สะดวกซื้อ จึงมีความแข็งแกรงทางดานชองทางการจัด
จําหนาย โดยปจจุบันมีสาขา 4,500 สาขาทั่วประเทศ (ป 
2551) ทําใหเห็นวาเปนโครงขายคาปลีกที่สามารถเชื่อมโยง
ติดตอกับผูบริโภคไดอยางใกลชิด งาย รวดเร็ว และครอบ 
คลุมแหลงชุมชนตางๆ ไดอยางทั่วถึง และในชวง 10 ปที่



ผานมาเซเวนอีเลฟเวนใชโปรแกรมการสงเสริมการขาย
เพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อซ้ํา และทายสุดนําไปสูการสราง
ความจงรักภักดี แตจากแคมเปญสงเสริมการขายที่จัดมา
ยาวนานกวาทศวรรษ พบวา ยังมิไดมีการวัดผลในรอบ
ทศวรรษในเชิงการสรางความจงรักภักดีแมวาจะมีการวัด 
ผลในรูปยอดขายและสวนแบงตลาดอยางตอเนื่องก็ตาม  

ซึ่งผลของการวิจัยจะชวยวัดแคมเปญวามีประสิทธิผล
ในการกระตุนสงเสริมการตลาดและสรางความจงรักภักดี
ในตราสินคาของผูบริโภคเพียงใดในยุคภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย ซึ่งรูปแบบการรณรงคแสตมปการคาสะสมที่มีการ
ใชมายาวนานยังจะคงสงผลตอการสรางความจงรักภักดีตอ
ราน 7-11 และควรปรับเปลี่ยนการรณรงคโปรโมชั่นอยาง 
ไรใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาในการสราง
ความจงรักภักดีในตราสินคาใหมากขึ้น 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่ อศึกษาปจจัยด านรูปแบบของการรณรงค

แสตมปการคาสะสมของราน 7-11 ที่สงผลตอระดับการ
สรางความจงรักภักดีในตราสินคา 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมทั่วไปของลูกคาในการรณรงค

ใชบริการชวงที่มีแสตมปการคาสะสมของราน 7-11 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงรูปแบบของการรณรงคแสตมปการคา
สะสมในราน 7-11 ที่ลูกคาตองการ อันจะสงผลตอการเกิด
ความจงรักภักดีในตราสินคาของลูกคาราน 7-11 

2. บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และฝายการตลาด 
สามารถนําผลการศึกษานี้ประยุกตเปนแนวทางในการปรับ
ใชวางแผนกลยุทธการตลาดทางดานการออกแบบการ
รณรงคแสตมปการคาในครั้งตอไป เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของผูบริโภคอันจะสงผลใหผูบริโภคเกิดความ
จงรักภักดีกับราน 7-11 อยางตอเนื่อง 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ไกรฤกษ  พัฒนพงษไพบูลย (2547) ไดทําการศึกษา
เกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการสรางความ
จงรักภักดีและแนวโนมพฤติกรรม จากผลการศึกษาพบวา 
ปจจัยดานรูปลักษณผลิตภัณฑของรถยนตนั่งสวนบุคคล
ยี่หอโตโยตามีความสัมพันธกับการสรางความจงรักภักดี

ของรถยนตนั่งสวนบุคคลยี่หอโตโยตาของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานความภาคภูมิใจ ดานภาพลักษณของ
โตโยตา เมื่อผูบริโภคมีความภาคภูมิใจดานภาพลักษณของ
โตโยตาสูงขึ้นจะทําใหความจงรักภักดีสูงขึ้นดวย 

ณรงคชัย  อินทรวิชัย (2547) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
ปจจัยในการเปนลูกคาแบบจงรักภักดีตอสินคาและบริการ 
กรณีศึกษาบริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) (DTAC) สํานักงานสาขาภาคตะวันออก ผลการ 
ศึกษาปจจัย พบวา ลูกคามีความจงรักภักดีตอสินคาและ
บริการของบริษัทดังกลาวในระดับปานกลาง โดยลูกคา
เห็นวาสื่อโฆษณาของ DTAC มีความชัดเจนตรงไปตรงมา 
และเชื่อมั่นในคุณภาพสินคาและบริการของ DTAC อยูใน
ระดับมาก สืบเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนและกิจกรรม
ทางการตลาด และนักการตลาดของ DTAC นั้นใชกลยุทธ
ทางการตลาดโดยเนนกระบวนการที่อยูบนพื้นฐานหลักใน
การดําเนินธุรกิจ โดยยึดเปาหมายทางการตลาดในการนํา 
เสนอสินคาและบริการ DTAC อาศัยยุทธวิธีการสงเสริม
การตลาด ประกอบกับการดําเนินการวิจัยและพัฒนาระบบ
การใหบริการและสินคาอยูตลอดเวลา จนสามารถทําให
ลูกคาเกิดความผูกพันและจงรักภักดีในสินคาและบริการ
ของบริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
(DTAC) ตลอดไป 

จากที่ธุรกิจคาปลีกในปจจุบันมีสภาพการแขงขันที่
รุนแรงขึ้น ธุรกิจคาปลีกในปจจุบันจึงจําเปนตองหากลยุทธ
เพื่อเพิ่มยอดขาย และทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีกับ
ธุรกิจมากที่สุด และจากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัย
พบวา การสงเสริมการขายเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยเพิ่มยอด 
ขาย และสรางความจงรักภักดีใหกับธุรกิจ และสําหรับ
แคมเปญการสงเสริมการขายที่ เซเวนอีเลฟเวนไดใชมาเปน
เวลาหลายป เพื่อชวยเพิ่มยอดขาย และสรางความจงรัก 
ภักดี คือ แคมเปญแสตมป 

ดังนั้น คําถามในการวิจัยซึ่งผูทําวิจัยตองการศึกษาวา
รูปแบบแคมเปญแสตมปแบบใดมีผลตอการสรางความ
จงรักภักดีของลูกคารานเซเวนอีเลฟเวนเขตกรุงเทพมหา-
นคร 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

โดยสรุปจากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยว 
ของและกําหนดตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยดานรูปแบบของ



การรณรงคแสตมปการคา ประกอบดวย ชวงระยะเวลาใน
การรณรงคสะสมแสตมปการคา ขอเสนอดานความคุมคา 
และความนาจูงใจของสะสมแลกรางวัล  

สําหรับตัวแปรตาม ศึกษาถึงระดับความจงรักภักดี
ของลูกคาตอราน 7-11 ประกอบดวย การซื้อมากขึ้น การ
ซื้อซ้ํา และการบอกตอการรณรงคแสตมปการคาสะสมให
คนรูจัก ตามแผนภมูิกรอบแนวคิด ดังนี้ 

 
                   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. ความจงรักภักดี หมายถึง การซื้อสินคาและใชบริการ
ของลูกคาซึ่งเคยมีประสบการณในการซื้อสินคาใชบริการ
จากราน 7-11 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเขารวมแคมเปญ
แสตมปการคา และเกิดความพึงพอใจจากแคมเปญแสตมป 
ทําใหซื้อมากขึ้น ซื้อซ้ํา บอกตอถึงแคมเปญแสตมปการคา
ใหกับคนรูจัก รวมถึงการไมเปลี่ยนแบรนดไปใชตราสินคา
อื่น 

2. แสตมปการคาของราน 7-11 หมายถึง ดวงแสตมป
ที่ออกโดยใชสําหรับแทนเงินสดเพื่อซื้อสินคาในราน 7-11 
แลกของสะสม และบริจาคแสตมปเพื่อรวมทําบุญที่ 7-11 
จัดขึ้น 

ชนิดของดวงแสตมป มี 2 ชนิด คือ แสตมปเงิน คือ 
ดวงแสตมปที่มีมูลคาดวงละ 1 บาท แสตมปเพชรหรือ
แสตมปทอง คือ ดวงแสตมปที่มีมูลคาดวงละ 3 บาท เมื่อ
ซื้อสินคาครบทุก 40 บาท รับแสตมปเงินมูลคา 1 บาท 1 
ดวง หรือซื้อสินคาที่แจกแสตมปเพชรหรือแสตมปทอง รับ
แสตมปเพชรหรือแสตมปทองตามจํานวนที่กําหนด 

ระยะเวลาจัดรายการ จะจัดขึ้นทุกๆ 2 เดือนสุดทาย
ของแตละป คือ พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม โดยเริ่มจัด
รายการครั้งแรกในป พ.ศ. 2542 และจัดตอเนื่องมาจนถึง
ครั้งลาสุดครั้งที่ 10 ในป พ.ศ. 2551 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยดานรูปแบบของการรณรงคแสตมปการคา
ของราน 7-11 (ดานระยะเวลา ดานขอเสนอที่คุมคาและ
ดานความนาจูงใจของสะสม) มีความสัมพันธกับระดับการ
สรางความจงรักภักดีของผูบริโภค (ซื้อมาก ซื้อซ้ํา บอกตอ 
และไมเปลี่ยนแบรนด) 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

จากการวิจัยนี้มุงศึกษาถึงปจจัยดานรูปแบบการรณรงค
แสตมปการคาตอระดับการสรางความจงรักภักดีในตรา
สินคาของลูกคาราน 7-11 เขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่
ใชในการวิจัย คือ ลูกคาราน 7-11 ทั้งเพศชายและหญิง มีอายุ
ต้ังแต 10 ปขึ้นไป ที่ซื้อสินคาและบริการในราน 7-11 ในเขต 
 

ปจจัยดานรูปแบบแคมเปญแสตมปการคา 
 

1. ชวงระยะเวลาการรณรงค 
2. ขอเสนอดานความคุมคา    
3. ความนาจูงใจของของสะสม 

ความจงรักภักดีของลูกคาตอรานเซเวนอีเลฟเวน (7-11) 
 

1. การซื้อมากขึ้น  
2. การซื้อซ้ํา 
3. การบอกตอถึงการณรงคแสตมปการคา              
    ใหกับคนรูจัก 
4. การไมเปลี่ยนแบรนด 



กรุงเทพมหานคร จํานวนอยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห และเคย
เขารวมแคมเปญแสตมปการคา ซึ่งมีจํานวนประชากรหรือ
จํานวนลูกคาที่เขาราน 7-11 โดยเฉลี่ยอยูที่สาขาละ 1,000 คน
ตอวัน โดยมีจํานวนราน 7-11 ในเขตกรุงเทพมหานครอยู     
ที่ 2,343 สาขา ดังนั้น จึงคิดเปนจํานวนประชากรไดที่ 
2,343,000 คน 

ขนาดของกลุมตัวอยาง ใชวิธีการหากลุมตัวอยางของ 
Taro Yamane (1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
และคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5 เปอรเซ็นต จากจํานวน
ประชากรที่ซื้อสินคาและบริการในราน 7-11 ในเขตกรุงเทพ-
มหานคร 2,343,000 คน ไดจํานวนกลุมตัวอยางที่ 400 
ตัวอยาง มุงเนนการเลือกกลุมตัวอยางจากราน 7-11 โดย
พิจารณาจากจุดที่มีสาขาความหนาแนนและเปนแหลงชุมชน
ใหญกวาเขตพื้นที่อื่นในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไดแก 
บริเวณอนุสาวรียชัยสมรภูมิ สยามสแควร หนามหาวิทยาลัย
รามคําแหง และเซ็นทรัลลาดพราว การวิจัยนี้ใชการสุมตัว 
อยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะแจก
แบบสอบถามใหกลุมตัวอยางบริเวณหนารานดังกลาว ชวง
เดือน ป 2552 ที่เคยเขารวมแคมเปญแสตมปการคาของราน 
7-11 ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบแบบสอบถามจน
ครบตามขนาดกลุมตัวอยาง 400  

ตัวแปรที่ศึกษา มี 2 กลุม คือ ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัย 
ดานรูปแบบการรณรงคแสตมปการคา ไดแก ชวงระยะเวลา
จัดแคมเปญ ขอเสนอดานความคุมคา และความนาจูงใจของ
ของรางวัลสะสม และตัวแปรตาม คือ ปจจัยดานระดับความ
จงรักภักดีของลูกคาตอราน 7-11 ไดแก การซื้อมากขึ้น การ
ซื้อซ้ํา การบอกตอถึงแคมเปญแสตมปการคาใหกับคนรูจัก 
และการไมเปลี่ยนแบรนด โดยแสดงความสัมพันธของตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม  

เคร่ืองมือแบบสอบถาม  
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามดานขอมูลทั่วไปของลูกคา

ที่เคยซื้อสินคาและรวมรายการรณรงคแสตมปการคาราน 7-
11 ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด (Closed end) มีคําตอบ
หลายตัวเลือก (Multiple Choice) และตอบไดหลายคําตอบ 
(Checklist Questionnaire) โดยใหเลือกตอบขอที่เหมาะสม
ที่สุดจํานวน 10 ขอ เชน ทานเคยเขารวมโปรโมชั่นแสตมป
การคาที่ราน 7-11 มานานแคไหน ชวงที่มีโปรโมชั่นแสตมป

การคาที่ราน 7-11 ทานมาซื้อสินคาที่ราน 7-11 บอยเพียงใด 
การซื้อสินคาที่ราน 7-11 ชวงโปรโมชั่นแสตมปการคาทาน
ซื้อสินคาโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท เปนตน 

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามปจจัยดานรูปแบบการรณ-
รงคแสตมปการคาของรานเซเวนอีเลฟเวน (7-11) เปนแบบ
มาตราสวนประเมินคาตอบ (Rating Scale Question) จํานวน 
13 ขอ  

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามดานความเห็นเกี่ยวกับ
ความจงรักภักดีตอรูปแบบแสตมปการคา 7-11 จํานวน 15 
ขอ สําหรับสวนที่ 2 และสวนที่ 3 โดยแตละคําถามมีการ
กําหนดมาตรวัด 5 ระดับดวยกัน ซึ่งคําถามนั้นจะมีคําตอบ
กําหนดเอาไวใหในแตละขางของระดับคะแนนสูงสุดถึง
ตํ่าสุด ดังนี้ 1 คะแนน หมายถึง ระดับนอยที่สุด 2 คะแนน 
หมายถึง ระดับนอย 3 คะแนน หมายถึง ระดับปานกลาง 4 
คะแนน หมายถึง ระดับมาก 5 คะแนน หมายถึง ระดับมาก
ที่สุด 

เกณฑคะแนนของคาเฉลี่ยเกี่ยวกับระดับความจงรัก- 
ภักดีแบงเปน 5 ระดับ โดยใชคะแนนเฉลี่ยของแตละตัวแปร
ดังนี้ (ธานินทร  ศิลปจารุ, 2549) 1.00 – 1.49 หมายถึง ความ
ภักดีในระดับนอยที่สุด 1.50 – 2.49 หมายถึง ความภักดีใน
ระดับนอย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความภักดีในระดับปาน
กลาง 3.50 – 4.49 หมายถึง ความภักดีในระดับมาก 4.50 – 
5.00 หมายถึง ความภักดีในระดับมากสุด และสวนที่ 4 เปน
แบบสอบถามดานขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการวัด
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ดวยการใหผูบริหารระดับสูงที่
เปนผูวางแผนกลยุทธ และผูทรงคุณวุฒิดานการตลาด รวม
จํานวน 2 คนชวยอานพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) ในบริบทของเรื่องที่ทําการวิจัย สําหรับ
การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีการในการ
วิเคราะหหาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธแอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) จากการนําแบบ 
สอบถามมาทดสอบกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด ณ 
บริเวณสาขาในเขตดังกลาว โดยไมซ้ําซอนกับที่จะเก็บ      
ชุดแบบสอบถามกับกลุมเปาหมายจริง 400 คน ไดผลการ
วิเคราะหดังตารางที่ 1 

 
 



ตารางที่ 1 แสดงคาความเชื่อมั่นคําถามหมวดตางๆ ในแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิจัย 
การรายงานผลวิจัยเปน 4 สวน ดังนี้  
1.  ขอมูลท่ัวไปและพฤติกรรมท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

จากการวิจัยนี้พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ
หญิง รอยละ 61.7 และเพศชาย รอยละ 38.3 สวนใหญมีอายุ
ระหวาง 20 – 29 ป รอยละ 56.0 รองลงมา คือ อายุ 30 - 39 ป 
รอยละ 30.3 และนอยที่สุด คือ อายุมากกวา 60 รอยละ 3.0 
นอกจากนี้ พบวา สวนใหญมีสถานภาพโสด รอยละ 78.4 
นอยที่สุด คือ หมาย/หยาราง รอยละ 0 .8 สวนใหญมีอาชีพ
พนักงาน/ลูกจางในสํานักงานรอยละ 18.0 รองลงมา ไดแก 
นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต รอยละ 17.3 นอยที่สุด คือ ทหาร/
ตํารวจ รอยละ 1.0 เคยเขารวมโปรโมชั่นดังกลาวระยะเวลา 
1-2  ป คือ รอยละ 38.8 รองลงมา ไดแก จํานวน 3-4 ป คือ 
รอยละ 31.0 จํานวน 5-6 ป คือ รอยละ 13 และนอยที่สุด 
จํานวน 9 - 10 ป คือ รอยละ 3.8 

ดานความถี่ในการใชบริการในชวงที่มีโปรโมชั่น
แสตมปการคาที่ราน 7-11 จะมากกวาชวงที่ไมมีโปรโมชั่น 

พฤติกรรมการซื้อสินคาและรวมแคมเปญแสตมป 
พบวาดานระยะเวลาการเขารวมโปรโมชั่นแสตมป 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการเขารวม ระดับ
การศึกษาสูงสุดพบวา สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี รอยละ 69.0 ปริญญาโท รอยละ 13.3 และนอยที่สุด 
ประถมศึกษาตอนปลาย รอยละ 2.00 

รายไดตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายได
ตอเดือน 15,001-20,000 บาท รอยละ 16.8 และนอยกวา 
5,000 บาท มีจํานวน 30 คน รอยละ 7.4 สวนใหญมีความถี่
ในการใชบริการ จํานวน 7 วัน/สัปดาห รอยละ 32.2 รอง 
ลงมา ไดแก จํานวน 2-3 ครั้งตอสัปดาห และจํานวน 4-5 
ครั้งตอสัปดาห มีสัดสวนเทากัน คิดเปนรอยละ 30.3 และ
นอยที่สุด 1 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 7.2 

ดานคาใชจายในการซื้อสินคา/ครั้ง ในชวงมีโปรโมชั่น
แสตมปการคา พบวาสวนใหญมีคาใชจาย จํานวน 40-79 
บาทตอครั้ง คิดเปนรอยละ 61.5 รองลงมา ไดแก จํานวน 80-
119 บาท คิดเปนรอยละ 27.5 จํานวน 120-159 บาท และ
มากกวา 200 บาท คิดเปนรอยละ 0.7 

ดานเหตุผลสําคัญที่สะสมแสตมปการคาของราน 7-
11 พบวา เพื่อนําแสตมปเปนสวนลดการซื้อ รอยละ 31.3 
รองลงมา คือ เพื่อนําแสตมปแลกของสะสม คิดเปนรอยละ 
31.1 และนอยที่สุด เพื่อนําแสตมปการคาไปติดที่ของใชสวน 
ตัวเพื่อความสวยงาม รอยละ 3.6  

ดานการชักชวนคนรูจักใหสะสมแสตมป พบวา สวน
ใหญมีการชักชวนใหคนรูจักสะสมแสตมปการคาของราน 
7-11 รอยละ 75.0 

ดานเหตุผลที่ซื้อสินคาซ้ําในราน 7-11 ไมเปลี่ยนแปลง
ไปซื้อสินคาที่รานสะดวกซื้อแบรนดอื่น พบวา สวนใหญมี
เหตุผลที่ซื้อ เพราะชอบในความสะดวกไปที่ไหนก็เจอ รอย

หมวดคําถามตัวแปร คา Cronbach’s Alpha 
รูปแบแคมเปญ 0.784 
    ชวงระยะเวลาจัดแคมเปญ 0.532 
    ขอเสนอดานความคุมคา    0.630 
    ความนาจูงใจของของสะสม   
    แลกซื้อ 

0.842 

ระดับความจงรักภักดี 0.876 
    ซื้อซ้ํา 0.667 
    ซื้อมาก 0.925 
    บอกตอ 0.912 
    ไมเปลี่ยนแบรนด 0.842 



ละ 13.9 รองลงมา คือ ซื้อสินคาไดตลอด 24 ช่ัวโมงที่ตองการ 
รอยละ 12.7 มีสินคาตรงตามความตองการ รอยละ 11.0 มีจุด
รับชําระคาบริการตางๆ เชน คาน้ํา คาไฟ ทําใหสะดวกใน
การชําระเงิน รอยละ 7.1 

ดานกรณีไมรีบเรงหากบริเวณสถานที่นั้นไมมีราน 7-
11 ทานจะซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อแบรนดอื่นหรือไม 
พบวา สวนใหญจะเขารานสะดวกซื้อแบรนดอื่นแทน มี
จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 49.8 รองลงมา ไดแก ยังไม
ซื้อสินคาขณะนั้น มีจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.4 ยัง 
ไมซื้อสินคาขณะนั้นแตจะไปซื้อสินคาที่ราน 7-11 สาขาที่
เปนทางผานในการเดินทาง มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 
18.0 และนอยที่สุด คือ เดินหาราน 7-11 บริเวณใกลเคียง มี
จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.8  

ดานกรณีรีบเรงหากบริเวณสถานที่นั้นไมมีราน 7-11 
ทานจะซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อแบรนดอื่นหรือไม 

พบวา สวนใหญจะเขารานสะดวกซื้อแบรนดอื่นแทน มี
จํานวน 330 คน รอยละ 82.5  

 
2. ปจจัยดานรูปแบบการรณรงคแสตมปการคาของ
ราน 7-11 

ปจจัยดานรูปแบบการรณรงคแสตมปการคาของราน 7-
11 โดยวัดในมิติดานชวงระยะเวลาจัดรายการแสตมปการ  
คา ดานขอเสนอดานความคุมคา ดานความนาจูงใจของของ
สะสม ผลการวิจัยพบวา มีปจจัยดานรูปแบบรณรงคแสตมป
การคา (ในภาพรวม) มีผลตอการสรางความจงรักภักดีตอ 
ตราสินคาในการซื้อสินคาที่รานราน 7-11 ในระดบัปานกลาง 
มีคาเฉลี่ยรวมที่ 3.40 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.60 โดยดาน
ชวงระยะเวลาจัดรายการแสตมปการคามีผลตอระดับความ
จงรักภักดีสูงสุด มีคาเฉลี่ยที่ 3.45 

 
 
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย ปจจัยดานรูปแบบการรณรงคแสตมปการคา (ในภาพรวม) 

ปจจัยดานรูปแบบแคมเปญแสตมปการคา 
ที่มีตอความจงรักภักดีในการซื้อสินคา 

ที่รานเซเวนอีเลฟเวน (7-11) 

x  SD. แปลคา อันดับ 

ดานชวงระยะเวลาจัดรายการแสตมปการคา 3.45 0.77 ปานกลาง 1 
ดานขอเสนอดานความคุมคา 3.32 0.69 ปานกลาง 3 
ดานความนาจูงใจของของสะสม 3.44 0.71 ปานกลาง 2 

คาเฉลี่ยรวม 3.40 0.60 ปานกลาง  
 
3. ความเห็นเกี่ยวกับระดับจงรักภักดีตอรูปแบบแสตมป
การคา ราน 7-11 

แสดงผลความเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีตอ
รูปแบบแสตมปการคาเซเวนอีเลฟเวน ไดแก ดานการซื้อ

มากขึ้น ดานการซื้อซ้ํา ดานการบอกตอถึงรายการแสตมป
การคา และดานการไมเปลี่ยนแบรนด มีผลการศึกษา ดงันี้  

 
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยความจงรักภักดีตอรูปแบบแสตมปการคา 7-11 ในภาพรวม 

ความจงรักภักดีตอรูปแบบแสตมปการคา x  SD. แปลคา อันดับ 
ดานการซื้อมากขึ้น  3.37 0.76 ปานกลาง 2 
ดานการซื้อซ้ํา 3.42 0.67 ปานกลาง 1 
ดานการบอกตอถึงรายการแสตมปการคา 3.10 0.94 ปานกลาง 3 
ดานการไมเปลี่ยนแบรนด 3.00 0.72 ปานกลาง 4 

คาเฉลี่ยรวม 3.22 0.66 ปานกลาง  
 



จากตารางที่ 6 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความเห็น
เกี่ยวกับความจงรักภักดีตอรูปแบบแสตมปการ (ในภาพ 
รวม) ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยที่ 3.22 โดยมีความคิดเห็น

ในดานการซื้อซ้ํา สูงสุด รองลงมา ไดแก ดานการซื้อมาก
ขึ้น และดานการบอกตอถึงรายการแสตมปการคา มีคา 
เฉลี่ยที่ 3.10  

 
4. เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางปจจัยดานรูปแบบแคมเปญแสตมปการคา กับระดับความจงรักภักดี 
ตารางที่ 4  แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยดานรูปแบบแคมเปญแสตมปการคาดานชวงระยะเวลาจัดแคมเปญ  
                กับความจงรักภักดี 

ความจงรักภักดีของลูกคา 
ตอรานเซเวนอีเลฟเวน 

รูปแบบแคมเปญแสตมปการคา: ดานชวงระยะเวลาจัดแคมเปญ 
(N = 400) 

r. Sig. แปลคา ทิศทาง 
ดานการซื้อมากขึ้น  0.620 0.000* มีความสัมพันธ บวก 
ดานการซื้อซ้ํา 0.557 0.000* มีความสัมพันธ บวก 
ดานการบอกตอถึงรายการแสตมปการคา 0.489 0.000* มีความสัมพันธ บวก 
ดานการไมเปลี่ยนแบรนด 0.464 0.000* มีความสัมพันธ บวก 

ภาพรวม 0.621 0.000* มีความสัมพันธ บวก 
* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

จากการทดสอบความสัมพันธภาพรวมในรายดาน 
พบวา ปจจัยรูปแบบการรณรงคแสตมปการคา ดานชวง
ระยะเวลาจัดการรณรงคแสตมปการคา มีความสัมพันธเชิง
บวกในทิศทางเดียวกันกับความจงรักภักดีตอตราสินคาของ

ลูกคาตอราน 7-11 ทุกดาน ไดแก ดานการซื้อมากขึ้น ดาน
การซื้อซ้ํา ดานการบอกตอถึงรายการแสตมปการคา และ
ดานการไมเปลี่ยนแบรนด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

 
ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยดานรูปแบบแสตมปการคา ดานขอเสนอดานความคุมคากับความจงรักภักดี 

ความจงรักภักดีตอตราสินคา 
ของลูกคารานเซเวนอีเลฟเวน 

รูปแบบแคมเปญแสตมปการคา: ดานขอเสนอดานความคุมคา  
(N = 400) 

r. Sig. แปลคา ทิศทาง 
ดานการซื้อมากขึ้น  0.620 0.000* มีความสัมพันธ บวก 
ดานการซื้อซ้ํา 0.543 0.000* มีความสัมพันธ บวก 
ดานการบอกตอถึงรายการแสตมปการคา 0.535 0.000* มีความสัมพันธ บวก 
ดานการไมเปลี่ยนแบรนด 0.494 0.000* มีความสัมพันธ บวก 

ภาพรวม 0.642 0.000* มีความสัมพันธ บวก 
* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

จากการทดสอบความสัมพันธในภาพรวมและรายดาน 
พบวา ปจจัยรูปแบบของแสตมปการคาดานขอเสนอดาน
ความคุมคา มีความสัมพันธเชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับ
ความจงรักภักดีตอตราสินคาของลูกคาตอรานเซเวนอีเลฟ-
เวน ทุกดาน ไดแก ดานการซื้อมากขึ้น ดานการซื้อซ้ําดาน

การบอกตอถึงรายการแสตมปการคา และดานการไมเปลี่ยน
แบรนด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05โดยดานการซื้อ
มากขึ้นมีความสัมพันธสูงสุด รองลงมา คือ ดานการซื้อซ้ํา 
ดานการบอกตอถึงรายการแสตมปการคา และดานการไม
เปลี่ยนแบรนด ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 



ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยดานรูปแบบแสตมปการคา ดานความนาจูงใจของของสะสมกับความจงรักภักดี 
ความจงรักภักดีตอตราสินคา 

ของลูกคาตอรานเซเวนอีเลฟเวน 
รูปแบบแสตมปการคา ดานความนาจูงใจของของสะสม (N = 400) 

r. Sig. แปลคา ทิศทาง 
ดานการซื้อมากขึ้น  0.536 0.000* มีความสัมพันธ บวก 
ดานการซื้อซ้ํา 0.592 0.000* มีความสัมพันธ บวก 
ดานการบอกตอถึงรายการแสตมปการคา 0.494 0.000* มีความสัมพันธ บวก 
ดานการไมเปลี่ยนแบรนด 0.559 0.000* มีความสัมพันธ บวก 

ภาพรวม 0.634 0.000* มีความสัมพันธ บวก 
* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

จากการทดสอบความสัมพันธในภาพรวม และปจจัย
ดานรูปแบบแสตมปการคา ดานความนาจูงใจของของสะสม
มีความสัมพันธเชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับความจงรัก 
ภักดีตอตราสินคาของลูกคาตอรานเซเวนอีเลฟเวนทุกดาน 
ไดแก ดานการซื้อมากขึ้น ดานการซื้อซ้ํา ดานการบอกตอถึง
รายการแสตมปการคา และดานการไมเปลี่ยนแบรนด อยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

สรุปผลการวิจัยไดผลสอดคลองที่ต้ังวัตถุประสงคเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยดานรูป 
แบบ การคาที่มีตอระดับความจงรักภักดีตอตราสินคาของ
ลูกคาราน 7-11 ดานความนาจูงใจของของสะสมมีความ 
สัมพันธเชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับความจงรักภักดีตอ
ตราสินคา 
 
การอภิปรายผล 

จากการวิจัยนี้ ประเด็นใหมที่คนพบ คือ พบวาการจัด 
การรณรงคแสตมปการคาของราน 7-11 ที่จัดตอเนื่องมาทุกป 
เกือบทศวรรษนี้ มีประสิทธิผลในการสรางความจงรักภักดี
ในตราสินคาที่เลือกรานสะดวกซื้อ 7-11 นี้ โดยกวาครึ่งหนึ่ง
ของกลุมตัวอยางไมคิดจะเปลี่ยนไปซื้อรานสะดวกซื้อยี่หอ
อื่นแมจะจบชวงเดือนโปรโมชั่นแสตมปการคาแลวก็ตาม 
กลุมตัวอยางที่เขาราน 7-11 ในชวงที่มีการจัดแคมเปญ
โปรโมชั่นสะสมแสตมปการคา เปนหญิงมากกวาชาย สวน
ใหญเปนวัยทํางานอายุ 20-40 ป และมีสถานภาพโสด และ
เปนพนักงานทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได 
10,000-20,000 บาท รวมถึงกลุมนักศึกษา นักเรียน ดังนั้น 
ทางราน 7-11 ควรมุงเนนการจัดกิจกรรมของสะสมใหตอบ

รับความตองการกลุมนี้ และควรขยายสาขาเจาะครอบคลุม
มุงเนนไปยังกลุมเปาหมายเหลานี้  

สําหรับพฤติกรรมการซื้อสินคาและรวมแคมเปญ
แสตมปการคาราน 7-11 พบวา ผูบริโภคสวนใหญชอบ 
สะดวกการเขารวมโปรโมชั่น 1–2 ป มากที่สุด รองลงมา 
จํานวน 3–4 ป และมีความถี่ในการใชบริการในชวงมีโปร-
โมช่ันแสตมปการคาที่ราน 7-11 จํานวน 6-7 ครั้งตอสัปดาห 
มากที่สุด โดยมีคาใชจายตอครั้ง จํานวน 40–79 บาทตอครั้ง
มากที่สุด สวนใหญมีเหตุผลในการซื้อเพราะเพื่อใหได
แสตมปนําไปเปนสวนลดการซื้อครั้งตอไป และมักจะมี
พฤติกรรมชอบชักชวนใหคนรูจักสะสมแสตมปการคาของ
ราน  7-11 และมี เหตุผลที่ซื้อสินคาซ้ํ าในราน  7-11 ไม
เปลี่ยนแปลงไปซื้อสินคาที่รานสะดวกซื้อแบรนดอื่น เพราะ
ชอบในความสะดวกไปที่ไหนก็เจอ ซื้อสินคาไดตลอด 24 
ช่ัวโมง จะเห็นไดวาการสรางความจงรักภักดีตอตราสินคา 
คือ ไมเปลี่ยนแบรนดดวยการรณรงคนี้ สามารถทําไดใน
ระดับกอใหเกิดการซื้อมากขึ้น กลับมาซื้อซ้ํา และบอกตอ 
เพื่อสะสมคะแนนและเอามาใชเปนสวนลด จะมีกลุมผูตอบ
เพียงครึ่งหนึ่งที่ไมมีคิดเปลี่ยนแบรนด สําหรับในกรณีไม
รีบเรงหากบริเวณสถานที่นั้นไมมีราน 7-11 ก็จะยังไมซื้อ
สินคาขณะนั้น และกรณีรีบเรงหากบริเวณสถานที่นั้นไมมี
ราน 7-11 จะซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อแบรนดอื่น จะเขา
รานสะดวกซื้อแบรนดอื่นแทน มากที่สุด รองลงมา เดินหา
ราน 7-11 บริเวณใกลเคียง ดังนั้นทาง ราน 7-11 ตองเรงหา
แคมเปญใหมๆ ที่ตองใชระยะเวลามากในการกระตุนสราง
ระดับความจงรักภักดีใหผูบริโภคไมคิดเปลี่ยนแบรนด 

 



จากการศึกษา พบวาผูบริโภคมีระดับความจงรักภักดี
สัมพันธเชิงบวกตอแคมเปญแสตมปการคา ดานชวงระยะ 
เวลาจัดรายการแสตมปการคา ดานความนาจูงใจของของ
สะสม และดานขอเสนอดานความคุมคาสอดคลองกับ
แนวคิดของ ณัฐพัชร  ลอประดิษฐพงษ (2549) ที่กลาววา 
ความจงรักภักดี คือ ทัศนคติของลูกคาที่มีตอสินคาและ
บริการ ซึ่งตองนําไปสูความสัมพันธในระยะยาว เปนการ
เหนี่ยวรั้งลูกคาไวกับองคกร โดยสอดคลองกับผลวิจัยนี้ 
คือ ผูบริโภคจะมีการซื้อมากขึ้นในระดับมาก คือ ตามขั้น
ตํ่าที่ 40 บาท เพื่อใหไดแสตมป และดานการซื้อซ้ํา มีระดับ
ความเห็นดานเมื่อรายการแสตมปสิ้นสุดลงยังคงซื้อของใน
ราน 7-11 อยางตอเนื่อง สูงสุด ดานการบอกตอถึงรายการ
แสตมปการคามีระดับความเห็นวามักจะชอบแนะนําราย 
การแสตมปนี้อยูเสมอแกบุคคลที่รูจัก สูงสุด และดานการ
ไมเปลี่ยนแบรนดมีความเห็นดาน ยังคงเขาราน 7-11 ทุก
ครั้งถึงแมวาจะมีรานสะดวกซื้ออื่นมาตั้งใกลบานสูงสุด ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ วิเลิศ  ภูริวัชร (2551) ที่กลาวถึง
ความจงรักภักดีไววาในทางการตลาด ทุกๆ องคกรตางก็มี
วัตถุประสงคหลักที่ตองการสรางใหลูกคากลุมเปาหมาย
เกิดความจงรักภักดีตอแบรนดสินคาอยางตอเนื่องในระยะ
ยาว เพราะความจงรักภักดีนี้จะสามารถสงผลใหลูกคาเกิด
การซื้อซ้ํา ยอดขายสูงขึ้นและองคกรเติบโตไดในที่สดุ  

นอกจากนี้ ผลการวิจัยนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ 
ไกรฤกษ  พัฒนพงษไพบูลย (2547) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัย
ดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการสรางความจงรักภักดีและ
แนวโนมพฤติกรรม พบวา ปจจัยดานภาพพจนตราสินคา
ของรถยนตน่ังสวนบุคคลยี่หอโตโยตา มีความสัมพันธกับ
การสรางความจงรักภักดีของรถยนตนั่งสวนบุคคลยี่หอ   
โตโยตา ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและมีความ 
สัมพันธไปในทิศทางเดียวกันหมายความวาเมื่อผูบริโภคมี
การแนะนําใหบุคคลอื่นซื้อรถยนตโตโยตาสูงขึ้น จะทําให
ความจงรักภักดีสูงขึ้นดวย  

จากที่ต้ังสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 คือ ปจจัยดานรูป 
แบบแสตมปการคาของราน 7-11 (ดานระยะเวลา ดานขอ 
เสนอที่คุมคา และดานความนาจูงใจของสะสม) มีความ 
สัมพันธกับระดับการสรางความจงรักภักดีตอตราสินคาของ
ผูบริโภค (ซื้อมาก ซื้อซ้ํา บอกตอ และไมเปลี่ยนแบรนด) ซึ่ง
ผลวิจัยสนับสนุนสมมติฐานดังกลาว 
 

ขอเสนอแนะ 
จากที่ธุรกิจคาปลีกในรูปแบบและชองทางตางๆ 

ปจจุบันมีสภาพการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น ธุรกิจคาปลีกใน
ปจจุบันจึงจําเปนตองหากลยุทธใหมๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย และ
สรางความจงรักภักดีของผูบริโภคกับธุรกิจมากที่สุด จากผล 
งานวิจัยนี้ เช่ือวาการรณรงคสงเสริมการขายดวยแสตมป
การคาสะสมที่ตรงกับตามความตองการของกลุมเปาหมาย
เปนวิธีการหนึ่งที่ไดประสิทธิผลในการชวยเพิ่มยอดขาย 
และ สรางความจงรักภักดีตอตราสินคาและธุรกิจ และ
สําหรับการรณรงคการสงเสริมการขายแสตมปการคา ยังคง 
มีประสิทธิผลในการชวยเพิ่มยอดขาย และสรางความจงรัก-
ภักดีไดในระดับหนึ่ง แตอยางไรก็ตามในระยะยาว ราน 7-11 
ถึงแมวาจะมีการรณรงคสงเสริมการตลาดในวิธีการอื่นที่
สรางความสัมพันธกับลูกคาใหเกิดการซื้อตอเนื่องก็ตาม  
เชน สมารทการดบัตรเงินสดที่ใชในรานและรานคาพันธ-
มิตรก็ตาม แตก็ยังมีขอจํากัดในการใช ดังนั้น ควรจัดใหมี
การรณรงคสงเสริมการตลาดใหมๆ ในชวงทุกๆ 3 เดือน 
สลับกันไป นอกจากนี้ ราน 7-11 ควรใหความสําคัญกับการ
ใหบริการของพนักงานในราน มีความพรอมในการนําเสนอ
รายละเอียดรูปแบบแสตมปการคาภายในราน ตลอดจน
มุงเนนพัฒนาประสิทธิภาพมีระบบสื่อสารที่ทันสมัย พรอม
ทั้งปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงาน มีขั้นตอนการใหบริการ
รูปแบบแสตมปการคามีความรวดเร็วใหบริการไดอยางมี
ความถูกตองในชวงเวลาเรงดวน ตลอดจนควรใหความ 
สําคัญกับมีการใหบริการรูปแบบแสตมปการคาอยางตอ 
เนื่องไมหยุดชะงัก  

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป ควรจะมีการศึกษากลุม
ตัวอยางในพื้นที่ชุมชนที่เกิดใหมในทองที่เขตอื่นๆ เพิ่มเติม  
หรือศึกษาเปรียบเทียบกลุมตัวอยางแตละพื้นที่ หรือเปรียบ 
เทียบตามภูมิภาคหรือสาขา เพื่อรับทราบถึงรูปแบบการ
รณรงคแสตมปการคาที่มีอิทธิพลผลตอการสรางความ
จงรักภักดีในตราสินคาของลูกคารานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟ-
เวน ของผูบริโภคในแตละพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมและ
สภาวการณตางๆ วารูปแบบแคมเปญแสตมปการคาที่มี
อิทธิพลผลตอการสรางความจงรักภักดีในตราสินคาของ
ลูกคารานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวน ตางกันในลักษณะใด 
เพื่อผลการศึกษาครั้งตอไปจะเปนแนวทางในการวางแผน
ทางการตลาดใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคเฉพาะ
ในแตละพื้นที่  
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