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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย 1) เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อสนิคา้กลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทานในรา้นสะดวกซื้อ 7-Eleven ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั              
2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิ
การตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้กลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทานในรา้นสะดวกซื้อ 7-Eleven ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร3) เพื่อศึกษาปัจจยัคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การรบัรู้ชื่อตราสินค้า การรบัรู้คุณภาพตราสินค้า                 
การเชือ่มโยงตราสนิคา้กบัผลติภณัฑ ์ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และสนิทรพัย์ประเภทอืน่ๆ ของตราสนิคา้ มผีลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิค้ากลุ่มอาหารพร้อมรบัประทานในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร              
โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูซ้ื้อ หรอื ผูท้ีเ่คยซื้อสนิคา้กลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทานในรา้นสะดวกซื้อ       
7-Eleven จ านวน 400 ตวัอย่าง และใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ส าหรบัการสุ่มตวัอยา่งใช้
วธิกีารเลอืกสุม่แบบจบัสลาก การสุม่แบบโควตา้ และการสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบอสิระ(Independent Sample t-test)การวเิคราะหค์่า
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) และสถิติสมการถดถอยเชิงซ้อนพหุคูณด้วยวิธี Enter (Multiple 
Regression Analysis by Enter Method) 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสนิค้ากลุ่มอาหารพร้อมรบัประทานในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven        
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ์ และด้านช่องทาง                 
การจดัจ าหน่าย คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการเชือ่มโยงตราสนิคา้กบัผลติภณัฑ ์และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มผีลต่อ 
 
1 
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พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่มอาหารพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื้อ 7-Elevenของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยปัจจยั ดา้นความภกัดตี่อตราสนิคา้เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิล
มากทีสุ่ดเป็นล าดบัที ่1 (Beta =0.349) ดา้นการเชือ่มโยงตราสนิคา้กบัผลติภณัฑ ์เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลเป็นล าดบัที ่2 
(Beta =0.187) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลเป็นล าดบัที ่3 (Beta =0.100) และด้านผลติภณัฑ์ 
เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลเป็นล าดบัที ่4 (Beta =0.092) 
 
ค าส าคญั: การตดัสนิใจซือ้ อาหารพรอ้มรบัประทาน การรบัรูช้ ือ่ตราสนิคา้ 
  

Abstract 
 

This research had the following objectives: 1)  to study the differentiatial demographics regarding 
difference in buying Ready to Eat Food at 7-Eleven in Bangkok; 2) to study the 4P factor influences regarding 
intentions to buy Ready to Eat Food at 7-Eleven in Bangkok; 3)  to study the Brand Equity factor influences 
regarding their intentions to buy Ready to Eat Food at 7- Eleven in Bangkok. This research employed 
demographics theory, decision buying theory, 4Ps theory and the Brand Equity theory. The examples used in 
this research were those customers who had experiences buying Ready to Eat Food at 7-Eleven in Bangkok. 
There were four hundred examples and used a questionnaire to collect the information. The random sampling 
method, quota random sampling method and convenience random sampling method were used.  The 
descriptive statistics analysis used in this research included percentage, means, standard deviation, 
independent sample t-test, One-way Anova and multiple regression analysis by the enter method. 
 The results of the hypothesis found that the differently personal factors such as age, education, career 
and the average income per month did not affect consumer behavior decisions and buying of ready to eat food 
at 7-Eleven in Bangkok at significant levels of 0.05. The 4Ps factor including price and place affected consumer 
behavior decision buying ready to eat food at 7-Eleven in Bangkok at significant levels of 0.05. Brand Equity 
including brand association and brand loyalty was affected consumer behavior decision and buying of ready 
to eat food at 7-Eleven in Bangkok at significant levels of 0 . 0 5 . The brand loyalty factor influenced their 
intentions to buy ready to eat food at the first factor (beta =  0. 349) .  The brand association factor influenced 
their intentions to buy ready to eat food at the second factor (beta = 0.187). The place factor influenced their 
intentions to buy ready to eat food at the third factor (beta = 0.100). Finally, the product factor influenced their 
intentions to buy ready to eat food at the fourth factor (beta = 0.092). 
 
Keyword: Decision Buying, Ready to Eat Food, Brand Awareness  
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บทน า   
 ในปัจจุบนั สภาพสงัคมและวฒันธรรมต่างๆมกีารเปลีย่นแปลงไป ผูห้ญิงมบีทบาทในการออกไปประกอบ 
อาชพีนอกบ้านมากขึ้น บวกกับสภาพสงัคมปัจจุบนั มีวิถีชีวิตที่เร่งรบี และแข่งกนักับเวลา ทัง้ด้านการท างาน                   
การคมนาคม และการด ารงชวีิต ท าให้พฤติกรรมการบรโิภคอาหารมกีารปรบัเปลี่ยนไปจากเดิมมากขึน้ จากเน้น
ประกอบอาหารรบัประทานเอง เป็นการซื้ออาหารปรุงส าเร็จขา้งทางหรือซื้ออาหารส าเร็จรูปพร้อมรบัปร ะทาน               
เพือ่อ านวยความสะดวกใหต้นเองลดระยะเวลาในการเตรยีมอาหารอกีดว้ย  
 จากพฤตกิรรมเร่งรบีทีก่ล่าวมาขา้งตน้  ตลาดอาหารส าเร็จรูป จงึม ี “ผลติภณัฑ์อาหารพรอ้มรบัประทาน”              
โดยมหีลากหลายแบรนด์ที่เป็นผู้รเิริม่การขายอาหารพร้อมรบัประทานเช่น บรษิัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั 
(มหาชน) ได้ออกผลิตภณัฑ์เพิม่ขึ้นจากเดิมขา้วต้มซีฟู๊ ด ทีต่อบสนองต่อผู้บรโิภคที่เร่งรบีในตอนเช้าแล้ว ยงัออก
เมนูอาหารกลางวนัและอาหารเยน็มาเพิม่ เพือ่เปลีย่นทศันคตเิดมิๆของผูบ้รโิภคทีม่กัมองว่าอาหารพรอ้มรบัประทาน
เป็นเมนูทดแทนเวลาหาของกนิอย่างอื่นไม่ได้ และมกีารปรบัราคาเพื่อใหจ้บัอยู่ในตลาดบนอกีดว้ย นอกจากนี้ ย ังม ี  
แบรนด ์“ไออิม่” ซึง่เจาะตลาดรา้นสะดวกซื้อเหมอืนกนัเช่น แฟมลิีม่ารท์, บรษิทั เอสแอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ากดั ไดม้กีาร
วิจยัและพฒันาด้านธุรกิจอาหารส าเร็จรูป รวมทัง้อาหารพร้อมรบัประทานและผลิตภณัฑ์ไส้กรอกภายใต้แบรนด์   
“Quick Meal” และ “Premo” ซึ่งนอกจากความแขง็แกร่งในตราสนิคา้ทีค่นไทยคุน้เคยเป็นอย่างดกีย็งัคงความพถิพีถินั
เพือ่ใหอ้รอ่ยถกูใจผูบ้รโิภค และการออกแบบบรรจภุณัฑท์ีท่นัสมยั มเีมนูใหม่ๆ  ไดแ้ก่ ขา้วปลาแซลมอนผดัฉ่า เป็นตน้  
 โดยในปี พ.ศ. 2558 ตลาดอาหารพรอ้มรบัประทาน มมีูลค่า 6,725  ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้จากมูลค่า 5,650 
ลา้นบาท ในปี พ.ศ.2557คดิเป็นอตัราขยายตวัรอ้ยละ 13.3 (http://fic.nfi.or.th/MarketOverviewDomesticDetail.php) 
แสดงใหเ้หน็ถงึแนวโน้มทีว่่า ผูบ้รโิภคมแีนวโน้มทีจ่ะบรโิภคอาหารพรอ้มรบัประทานมากขึน้   
 จะเหน็ไดว้่า การแขง่ขนัในธุรกจิอาหารพรอ้มทาน มแีนวโน้มการแขง่ขนัเพิม่ขึน้ จะเหน็ไดจ้ากสว่นแบง่ตลาด
อาหารพร้อมทานที่มีการแข่งขนักันอยู่ในตลาด โดยผู้ที่ครองส่วนแบ่งตลาดสู งสุด ในปี พ.ศ. 2558 คือ บริษัท                   
เจรญิโภคภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ทีม่สี่วนแบ่งตลาด รอ้ยละ 34.3รองลงมา คอื บรษิทั เอสแอนด์พ ีซนิดเิคท จ ากดั                
ครองส่วนแบ่งตลาด รอ้ยละ 15.6 พรานทะเล มสี่วนแบ่งตลาด รอ้ยละ 12.8 สุรพลฟู๊ดส์มสี่วนแบ่งตลาดรอ้ยละ 14.2
และแบรนด์อื่นๆ มีส่วนแบ่งตลาด ร้อยละ 23.1 (http: / / fic.nfi.or.th/MarketOverviewDomesticDetail.php) โดย                  
กลุ่มลูกคา้หลกัของสนิค้ากลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทานในร้าน 7-Elevenเป็นกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวยั ทีม่อีายุตัง้แต่                 
15 ปีขึ้นไป มรีะดบัรายได้ตัง้แต่น้อย จนถึงระดบัผู้ที่มรีายได้สูง (บรษิทั ซีพอีอล จ ากดั) ซึ่งเริม่ต้นจากแค่ต้องการ
ตอบสนองนักเรยีนหรอืคนท างานในช่วงเชา้ทีเ่ร่งรบี ตลอดจนไปถึงความพยายามทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งในอาหารทุกๆ           
มือ้ของมนุษย์ภายใต้แรงผลกัดนัของตลาดทีต่้องการความเร่งรบี ประหยดัเวลา และประหยดัเงนิ จงึท าใหต้ลาดของ
ธุรกจินี้มแีนวโน้มทีจ่ะขยายเตบิโตมากขึน้ และไม่ใชแ่ค่ในตวัเมอืงเท่านัน้ ยงัมแีนวโน้มเตบิโตในตลาดต่างจงัหวดัดว้ย 
ผู้ผลิตและผู้จดัจ าหน่ายธุรกิจอาหารพร้อมรบัประทานจงึควรมกีารวิจยั และส ารวจตลาดสม ่าเสมอ เพื่อตรวจสอบ              
กลยุทธ์ทีว่างไว ้หรอืก าลงัท าอยู่นัน้มผีลลพัธเ์ป็นอย่างไร และสามารถน าไปพฒันาแผนการตลาดใหต้รงจุดมากยิง่ข ึน้ 
นอกเหนือจากการแข่งขนัที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจดงักล่าวแล้ว ในส่วนของการท าตลาด เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กวา้งขึน้              
อาจพบกบัอุปสรรคคู่แข่งหน้าใหม่และเก่าที่เข้ามา รวมไปถึงอุปสรรค์อื่นที่อาจมผีลกระทบต่อการตัดสินใจต่อ               
ผูบ้รโิภคได ้ 
 

http://fic.nfi.or.th/MarketOverviewDomesticDetail.php
http://fic.nfi.or.th/MarketOverviewDomesticDetail.php
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 อย่างไรก็ตาม แมอุ้ตสาหกรรมอาหารพรอ้มรบัประทานจะมแีนวโน้มการเตบิโตเพิม่ขึน้ แต่ยอดขายสนิค้า   
กลุ่มอาหารพร้อมรบัประทานของร้าน 7-Eleven ซึ่งเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายหลกัของสนิค้ากลุ่มอาหารพร้อม
รบัประทานยีห่อ้ CP, Ezygo และ 7-Fresh กลบัไม่เตบิโตตามเป้าหมายของบรษิทัทีต่ัง้ไว้ทีร่อ้ยละ 5 (ยอดขายเดอืน
ตุลาคม พ.ศ. 2559, บรษิทั ซพีอีอล จ ากดั) ซึง่สวนทางกบัการขยายตวัของสาขาทีเ่พิม่ขึน้ในทกุๆ ปี 
 ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึสนใจที่จะศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑ์กลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทานในรา้น
สะดวกซื้อ ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ทีแ่ตกต่างกนัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้ากลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทานในรา้นสะดวกซื้อ 7-Eleven ของผูบ้รโิภค            
ทีแ่ตกตา่งกนั 

2. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสนิค้ากลุ่มอาหารพร้อมรบัประทานในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ของ
ผูบ้รโิภค 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การรับรู้ชื่อตรา สินค้า การรับรู้คุณภาพตราสินค้า 
ความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และสนิทรพัยป์ระเภทอืน่ๆ ของตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้กลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทานในรา้นสะดวกซื้อ 7-Eleven ของผูบ้รโิภค 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. เพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่มอาหารพร้อมรบัประทานในร้านสะดวกซื้อ              
ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. อายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่มอาหารพร้อมรบัประทานในร้านสะดวกซื้อ              
ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 

3. ระดบัการศึกษาทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิค้ากลุ่มอาหารพร้อมรบัประทานในร้าน
สะดวกซื้อ ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 

4. อาชพีทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิค้ากลุ่มอาหารพร้อมรบัประทานในร้านสะดวกซื้อ              
ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 

5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้กลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทานในรา้น
สะดวกซื้อ ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 

6. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ มผีลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อสนิค้ากลุ่มอาหารพร้อม
รบัประทานในรา้นสะดวกซือ้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร  

7. สว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคา มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้กลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทาน
ในรา้นสะดวกซื้อ ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

8. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อสนิค้ากลุ่ม
อาหารพรอ้มรบัประทานในรา้นสะดวกซือ้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
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9. ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้กลุ่มอาหาร
พรอ้มรบัประทานในรา้นสะดวกซือ้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

10. คุณค่าตราสนิคา้ ด้านการรบัรูช้ ื่อตราสนิค้า มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิค้ากลุ่มอาหารพรอ้ม
รบัประทานในรา้นสะดวกซือ้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

11. คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพตราสนิคา้ มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้กลุ่มอาหารพร้
อมรบัประทานในรา้นสะดวกซื้อ ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

12. คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความเชือ่มโยงกบัตราสนิคา้ มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิค้ากลุ่มอาหาร
พรอ้มรบัประทานในรา้นสะดวกซือ้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

13. คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้กลุ่มอาหารพรอ้ม
รบัประทานในรา้นสะดวกซือ้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

14. คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอืน่ๆ ของตราสนิคา้ มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้กลุ่ม
อาหารพรอ้มรบัประทานในรา้นสะดวกซือ้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์
 ยุบล เบญ็จรงค์กจิ (2542:44-52) ไดก้ล่าวถงึแนวความคดิดา้นประชากรนี้เป็นทฤษฎทีีใ่ชห้ลกัการของความ
เป็นเหตุเป็นผล กล่าวคอื พฤตกิรรมต่างๆ ของมนุษย์เกดิขึน้ตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ เป็นความเชือ่ทีว่่า 
คนที่มีคุณสมบตัิทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งแนวความคิดนี้ตรงกับทฤษฎี                  
กลุ่มสงัคม (Social categories theory) ของ Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ที่อธบิายว่าพฤตกิรรมของบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกบัลกัษณะต่างๆ ของบุคคล หรอืลกัษณะทางประชากรซึ่งลกัษณะเหล่านี้สามารถอธบิายเป็นกลุ่มๆ ได ้คอื 
บุคคลทีม่พีฤตกิรรมคลา้ยคลงึกนัมกัจะอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั ดงันัน้ บุคคลทีอ่ยู่ในล าดบัชัน้ทางสงัคมเดยีวกนัจะเลอืกรบั
และตอบสนองต่อเนื้อหาข่าวสารในแบบเดยีวกนั และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ( Individual differences 
theory) ซึ่งทฤษฎีนี้ได้รบัการพฒันาจากแนวความคิดสิง่เร้าและการตอบสนอง (Stimulus-response) หรอืทฤษฎี             
เอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมยัก่อน และไดน้ ามาประยุกต์ใชอ้ธบิายเกี่ยวกบัการสื่อสารว่า ผูร้บัสารทีม่คีุณลกัษณะ             
ทีแ่ตกตา่งกนั จะมคีวามสนใจต่อขา่วสารทีแ่ตกตา่งกนั 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ (2546: 198) ได้กล่าวถึงแนวคดิส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) 
ว่าเป็นปัจจยัภายในที่สามารถควบคุมได้ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัความต้องการของ
ผู้บรโิภค เพื่อท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายเกดิความพงึพอใจ และเพื่อใหก้จิการด าเนินต่อไปได้ โดยประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place or 
distribution) และการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 

ผลติภณัฑ์ (Product) หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมายโดย             
ในงานวจิยันี้จะครอบคลุมถึง สนิค้าประเภทขา้วกล่องแช่แขง็, ขา้ว หรอืกบัขา้วแช่แย็น,ของรองท้อง (เช่น ลูกชิน้,             
เกีย๊วซ่า, ทนู่าสลดั) ไสก้รอกแพค็ซอง, แฮมเบอรเ์กอร ์และแซนวชิยีห่อ้ CP, Ezygo และ 7-Fresh 
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ราคา (Price) หมายถงึ มลูค่าของผลติภณัฑ ์หรอืเป็นมลูค่าทีย่อมรบัในการแลกเปลีย่นสนิคา้ โดยราคาตอ้งมี
ความเหมาะสมกบัตน้ทนุค่าใชจ้่ายของผู้จดัจ าหน่าย และความสามารถในการซื้อของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย รวมถงึ
สิง่แวดลอ้มทางการตลาดตา่งๆ เชน่ คู่แขง่ขนั เป็นตน้ 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place or Distribution) เป็นกระบวนการส่งมอบสินค้าจากผู้จดัจ าหน่าย ไปสู่
ผูบ้รโิภค ในงานวจิยันี้จะหมายถงึรา้น 7-Elevenในเขตกรงุเทพมหานคร 

การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) หมายถงึ การตดิต่อสื่อสารทางการตลาดระหว่างผู้ขายกบัผู้ซื้อ โดยใน
งานวจิยันี้ครอบคลุมทัง้ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การขายโดยใช้พนักงานขาย การประชาสมัพนัธ์ และ
การตลาดทางตรง 
 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัคณุค่าตราสินค้า 
 อาเคอร์ (Aaker.1991) ได้ใหค้วามหมายคุณค่าของตราสนิคา้ (Brand equity) ไว้ว่า คอื กลุ่มของสนิทรพัย์
และหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสนิคา้ ชือ่และสญัลกัษณ์ ซึง่ไดเ้พิม่เขา้ไปหรอืถูกหกัออกจากมลูค่าทีไ่ดร้บัจากสนิคา้หรอื
บรกิารของบรษิทั การทีคุ่ณค่าตราสนิคา้จะเป็นบวกหรอืลบจะท าใหส้นิคา้หรอืบรกิารของบรษิทันัน้มมีลูค่าเพิม่ขึน้หรอื
ลดลงได้ จากการหาวธิกีารประเมนิค่าของตราสนิคา้ออกมาเป็นตวัเลขท าใหผู้้บรหิารเขา้ใจความส าคญัและบทบาท 
ของตราสนิค้าในเชงิธุรกิจมากยิง่ขึ้นเพราะจรงิๆ แล้วความเป็นตราสนิค้าเป็นสิง่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา 
ชือ่เสยีง หรอืภาพลกัษณ์ทีป่รากฏในใจของผูบ้รโิภคไมส่ามารถมองเหน็ทางกายภาพแตส่ามารถรบัรูไ้ด้ 

การรบัรูช้ ื่อตราสนิคา้ (Brand awareness)การรบัรูช้ ือ่ตราสนิค้าเป็นแนวคดิทางการตลาดที่ช่วยใหน้ักการ
นกัการตลาดประเมนิระดบัต่างๆ ของตราสนิคา้ โดยขึน้อยู่กบัการจ าไดห้รอืตระหนกัไดข้องผูบ้รโิภคหาระดบัทีผู่บ้รโิภค
จัดอันดับตราสินค้านัน้ๆ ไว้ในใจ ( level) และแนวโน้มความต้องการ ( trend) ในความรู้ส ึกของผู้บริโภคและ            
ความตระหนกัในการด ารงอยูข่องตราสนิคา้ 

การรบัรู้คุณภาพตราสนิค้า (Perceived quality)เป็นการรบัรู้คุณภาพโดยรวมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า               
การรบัรูคุ้ณภาพของสนิค้าอาจถือไดว้่าเป็นจุดแรกทีผู่้บรโิภคจะรบัรูถ้ึงตวัสนิคา้ การรบัรูใ้นคุณภาพของวธิกีารทีจ่ะ             
ท าใหผู้บ้รโิภคตระหนักถงึคุณภาพสนิคา้ไดก้ค็อืจะตอ้งท าใหผู้บ้รโิภครบัรูค้วามน่าเชือ่ถอืและประสทิธภิาพการท างาน
ของสนิคา้ 

การเชื่อมโยงตราสินค้ากับผลิตภัณฑ์ (Brand associations) หมายถึง คุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือ
คุณประโยชน์ แล้วเชื่อมโยงสิ่งนัน้ให้ผู้บริโภครบัรู้ว่า เป็นสินค้าประเภทใด เมื่อเชื่อมโยงแล้วจะท าให้ผู้บริโภค                   
เกดิภาพลกัษณ์ (Image) ของผลติภณัฑ ์รบัรูถ้งึต าแหน่งหรอืจดุยนื (Brand Position) ของสนิคา้นัน้ 

ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) หมายถงึ การทีผู่บ้รโิภครกัและศรทัธาในสนิคา้ยีห่อ้หนึ่งจนยากทีจ่ะ
เปลี่ยนใจไปใชส้นิค้ายีห่อ้อื่น ผู้บรโิภคจะมคีวามรูส้กึคุ้นเคยกบัตรายีห่อ้นัน้ ผูบ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิค้าหนึ่ง               
ไมว่่าจะเกดิจากความเชือ่มัน่ การนกึถงึหรอืตรงใจผูบ้รโิภค ท าใหผู้บ้รโิภคตดิตราสนิคา้ และเลอืกซื้อของจากตราสนิคา้
นัน้ซ ้าต่อเนื่องไปเรือ่ยๆ 

สนิทรพัย์ประเภทอื่นๆของตราสนิค้า (Other proprietary brand assets) หมายถึง การสร้างคุณค่าให้แก่             
ตรายีห่อ้ และเป็นการสรา้งความไดเ้ปรยีบในเชงิการแขง่ขนัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ เชน่ เครือ่งหมายการคา้ (Trade 
Mark), สทิธบิตัร (Paten), รางวลั (Prize) และมาตรฐาน (Standard) 
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วิธีการด าเนินการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ประชากรทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป เป็นผู้ทีเ่คยซื้อ และเคยบรโิภคผลติภณัฑ์

กลุ่มอาหารพร้อมรบัประทานในร้านสะดวกซื้อ7-Eleven ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอนจงึก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยค านวณจากสูตรทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กลัยา 
วาณิชยบ์ญัชา. 2545: 50) โดยก าหนดความเชือ่มัน่ที ่95% และไดก้ลุ่มตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด โดยแบ่งเนื้อหาค าถามออกเป็น 5 ส่วน ดงันี้                 

1) ดา้นประชากรศาสตร ์2) ดา้นสว่นประสมทางการตลาด 3) ดา้นคุณค่าตราสนิคา้ และ 4) ดา้นพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
ซื้อสนิคา้กลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทานในรา้น 7-Eleven และสถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบไปดว้ย ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบอิสระ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และสถิติสมการ                
ถดถอยเชงิซ้อนพหุคูณด้วยวธิ ีEnterโดยน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ราย เพื่อทดสอบ 
และน าผลแบบสอบถามทีไ่ดไ้ปหาคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั วเิคราะห์หาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของ
กลุ่มค าถาม โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า (Alpha - coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ซึง่มคี่าเทา่กบั 0.939 
ซึง่มากกวา่ 0.7 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2545: 50) 
  
ผลการวิจยั 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

ผลการวจิยั พบว่า  
1. ผู้ใช้บรกิารทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-34 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหรอื            

ต ่ากว่าปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001- 30,000 บาท  
 2. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญโดยรวมในด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ในเรือ่งความสะอาดของบรรจภุณัฑ ์มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.20 ความหลากหลาย
ของผลติภณัฑ์ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 ฉลากแสดงคุณค่าทางโภชนาการ วนัผลติ และวนัหมดอายุ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.10 ความปลอดภยัของบรรจุภณัฑเ์มือ่ไดร้บัความรอ้น มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 ความสดใหม่ของผลติภณัฑ์มคี่าเฉลีย่
เทา่กบั 3.94 และรสชาตขิองผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.91 
 3. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัโดยรวมในด้านราคา                 
มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.63 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญในระดบัมาก ในเรื่องความเหมาะสมของราคาเมื่อเทยีบกับคุณภาพ (ความสดใหม่, ความสะอาด)                 
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.74 ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทยีบกบัสนิคา้ประเภทเดยีวกนั มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.63 ความ
เหมาะสมของราคาเมือ่เทยีบกบัปรมิาณอาหารมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.59 และความเหมาะสมของราคาเมือ่เทยีบกบัคุณค่า
ทางโภชนาการมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.56 
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 4. ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายผู้ตอบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัโดยรวม 
ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 4.40เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากทีสุ่ด ในเรือ่งเวลาเปิด/ ปิดของสถานทีจ่ าหน่ายสนิคา้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.49
สถานทีจ่ าหน่ายใกลบ้า้น/ ทีท่ างานมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 4.45 ความสะดวกของทีจ่ดัจ าหน่ายสนิคา้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.41
และการจดัวางสนิคา้มคีวามชดัเจนและสะดวกในการเลอืกซื้อมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 4.25 
 5. ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการตลาดผู้ตอบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัโดยรวม             
ในดา้นการสง่เสรมิการตลาดในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.99เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ในเรือ่งมกีารตดิป้าย หรอืมกีารประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ต่างๆ มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.08 การจดั
รายการส่วนลดพเิศษ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 และการจดัท าบตัรสมาชกิ/ สะสมแต้ม เพื่อรบัสทิธิประโยชน์ในรา้น               
มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.86 
 6. คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการรบัรูช้ ือ่ตราสนิคา้ความคดิเหน็โดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านการรบัรู้ 
ชื่อตราสินค้า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคิดเหน็ในระดบัมาก ในเรื่องเมื่อพูดถึงอาหารพรอ้มรบัประทาน ท่านนึกถึงแบรนด์ทีจ่ าหน่าย             
ใน 7-Eleven เป็นอนัดบัแรกๆ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 และท่านรูจ้กัคุน้เคยกบัแบรนด์ของอาหารพร้อมรบัประทาน            
ทีจ่ าหน่ายใน 7-Eleven มากกว่าทีอ่ืน่ๆ มคีา่เฉลีย่ 3.99 
 7. คณุคา่ตราสนิคา้ ดา้นการรบัรูค้ณุภาพสนิคา้ ความคดิเหน็โดยรวมของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นการรบัรู้
คุณภาพสนิค้า มคีวามคิดเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.59 เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคิดเหน็ในระดบัมาก ในเรื่องท่านมัน่ใจในคุณภาพสินค้ากลุ่มอาหารพร้อมรบัประทานในรา้น                   
7-Eleven มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 ท่านทราบว่าอาหารพรอ้มรบัประทานในรา้น 7-Eleven มกีารใชว้ตัถุดบิทีส่ะอาด/                
มมีาตรฐาน มคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.60 และอาหารพรอ้มรบัประทานในรา้น 7-Eleven มรีสชาตอิรอ่ย มคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.53 
 8. การเชือ่มโยงตราสนิค้ากบัผลติภณัฑ ์ความคดิเหน็โดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านการเชื่อมโยง 
ตราสนิค้ากบัผลติภณัฑ์ มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.71เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมาก ในเรื่องท่านรู้สึกว่าการบริโภคอาหารพร้อมรบัประทานในร้าน                   
7-Eleven สะดวก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 และมคีวามคดิเหน็ในระดบั ปานกลาง ในเรื่อง ท่านรูส้กึว่าการบรโิภค
อาหารพรอ้มรบัประทานในรา้น 7-Eleven ไดคุ้ณค่าทางโภชนาการโดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.31 
 9. ความภกัดีต่อตราสนิค้าความคิดเห็นโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านความภกัดีต่อตราสินค้า                 
มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.42 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวาม
คดิเหน็ในระดบัมาก ในเรื่องท่านจะยงัคงซื้ออาหารพรอ้มรบัประทานในรา้น 7-Eleven แมร้าคาจะปรบัสูงขึน้ โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.55ท่านจะแนะน าผู้อื่นใหซ้ื้ออาหารพรอ้มรบัประทานในรา้น 7-Eleven มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.53 และ           
มคีวามคดิเหน็ในระดบัปานกลาง ในเรือ่งท่านซื้ออาหารพรอ้มรบัประทานในรา้น 7-Eleven เป็นประจ า โดยมคี่าเฉลีย่
เทา่กบั 3.19 
 10. สนิทรพัย์ประเภทอื่นๆ ของตราสนิค้าความคดิเห็นโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านสนิทรพัย์
ประเภทอื่นๆ ของตราสนิคา้มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.45 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก ในเรือ่งทา่นรบัรูว้่าหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ มอก. หรอื อย. ไดเ้ขา้มา
ตรวจสอบคณุภาพของอาหารพรอ้มรบัประทานในรา้น 7-Eleven มคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.46 และทา่นทราบว่าอาหารพรอ้ม
รบัประทานในรา้น 7-Eleven มกีารแสดงสทิธบิตัรต่างๆ ไวใ้นฉลากโดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.44 
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11. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านปัจจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมตดัสนิใจซื้อสนิค้ากลุ่มอาหารพร้อมรบัประทาน            
ในร้านสะดวกซื้อ 7-Elevenความคิดเหน็โดยรวมของผูต้อบแบบสอบถามในด้านการตดัสนิใจซื้อสนิค้ากลุ่มอาหาร
พรอ้มรบัประทานในรา้นสะดวกซื้อ 7-Eleven มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้ออยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.48
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อในระดบัมาก ในเรือ่งท่านตอ้งการทีจ่ะ
บรโิภคอาหารพรอ้มรบัประทานทีม่คีุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 ในอนาคตทา่นจะซื้ออาหาร
พรอ้มรบัประทานต่อไป โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.59 ท่านมคีวามพงึพอใจต่อการซื้ออาหารพร้อมรบัประทานในร้าน      
7-Eleven มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.55 ท่านมกีารแสวงหาขอ้มูลอาหารพรอ้มรบัประทานต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.44 และมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อในระดบั ปานกลาง ในเรือ่งท่านมคีวามตอ้งการทีจ่ะบรโิภคอาหารพรอ้ม
รบัประทานเป็นประจ า มคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.19 และทา่นมคีวามต้องการทีจ่ะซื้ออาหารพรอ้มรบัประทานตดิไวใ้นตู้เย็น
ของทา่น โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.12 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
1. ผู้บรโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์กลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทานในร้าน

สะดวกซื้อ 7-Eleven ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
2. ผู้บรโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑ์กลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทาน           

ในรา้นสะดวกซื้อ 7-Eleven ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
3. ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์กลุ่มอาหารพรอ้ม

รบัประทานในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

4. ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์กลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทาน 
ในรา้นสะดวกซื้อ 7-Eleven ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

5. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืนแตกตา่งกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑก์ลุ่มอาหารพรอ้ม
รบัประทานในรา้นสะดวกซื้อซื้อ 7-Eleven ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

6. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิค้ากลุ่ม
อาหารพรอ้มรบัประทานในรา้นสะดวกซื้อ 7-Eleven ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถิติ            
ที่ระดบั 0.05 โดยมคี่า Beta เป็นล าดบัที ่4 เท่ากบั 0.092 (t = 2.147, Sig. = 0.032) โดยมอีิทธพิลกบัตวัแปรตาม        
ในเชงิบวก ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

7. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
ซื้อสินค้ากลุ่มอาหารพร้อมรบัประทานในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่า Beta เป็นล าดบัที ่3 เท่ากบั 0.100 (t = 2.199, Sig. = 0.036) โดยมอีทิธพิล
กบัตวัแปรตามในเชงิบวก ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

8. ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าด้านการเชื่อมโยงตราสินค้ากับผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม              
การตดัสนิใจซื้อสนิคา้กลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทานในรา้นสะดวกซื้อ 7-Eleven ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่า Beta เป็นล าดบัที ่2 เท่ากบั 0.187 (t = 3.312, Sig. = 0.001) โดยมี
อทิธพิลกบัตวัแปรตามในเชงิบวก ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
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9. ปัจจยัคุณค่าตราสนิคา้ด้านความภกัดตี่อตราสนิคา้ เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
กลุ่มอาหารพร้อมรบัประทานในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญั          
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมคี่า Beta เป็นล าดับที่ 1 เท่ากับ 0.349 (t = 6.945, Sig. = 0.000) โดยมอีิทธิพลกับ           
ตวัแปรตามในเชงิบวก ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 
 
สรปุอภิปรายผล 
 1. ผู้บริโภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑ์                 
กลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทานในรา้นสะดวกซื้อไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ นาฎยา พนัธเสนา (2550) ทีศ่กึษาเรือ่ง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการซื้ออาหารส าเรจ็รปู
แช่แขง็ของลกูคา้รา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ในกรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยัพบว่า เพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการ
ตดัสนิใจซือ้อาหารส าเรจ็รปูแชแ่ขง็ไมแ่ตกต่างกนั 
 2. ผู้บริโภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ ด้านอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑ์                
กลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทานในรา้นสะดวกซื้อไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ นาฎยา พนัธเสนา (2550) ทีศ่กึษาเรือ่ง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการซื้ออาหารส าเรจ็รปู
แช่แขง็ของลกูคา้รา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ในกรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยัพบว่า อายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการ
ตดัสนิใจซือ้อาหารส าเรจ็รปูแชแ่ขง็ไมแ่ตกต่างกนั 
 3. ผู้บริโภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อ
ผลติภณัฑ์กลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทานในรา้นสะดวกซื้อไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ นาฎยา พนัธเสนา (2550) ทีศ่กึษาเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการซื้อ
อาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ของลูกค้าร้านค้าปลีกสมยัใหม่ในกรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยัพบว่า ระดบัการศึกษา
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการตดัสนิใจซือ้อาหารส าเรจ็รปูแชแ่ขง็ไมแ่ตกตา่งกนั 
 4. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ดา้นอาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์กลุ่ม
อาหารพร้อมรบัประทานในร้านสะดวกซื้อไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ นาฎยา พนัธเสนา (2550) ทีศ่กึษาเรือ่ง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการซื้ออาหารส าเรจ็รปู
แชแ่ขง็ของลกูคา้รา้นคา้ปลกีสมยัใหมใ่นกรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยัพบว่า อาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการ
ตดัสนิใจซือ้อาหารส าเรจ็รปูแชแ่ขง็ไมแ่ตกต่างกนั 
 5. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารพร้อมรบัประทานในร้านสะดวกซื้อไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                   
ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นาฎยา พนัธเสนา (2550) ทีศ่กึษาเรือ่ง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการซือ้
อาหารส าเรจ็รปูแช่แขง็ของลูกคา้รา้นคา้ปลกีสมยัใหมใ่นกรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยัพบว่า รายไดเ้ฉลีย่ ต่อเดอืน
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการตดัสนิใจซือ้อาหารส าเรจ็รปูแชแ่ขง็ไมแ่ตกตา่งกนั 
 6. ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อผลิตภณัฑ์กลุ่มอาหารพร้อม
รบัประทานในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครสอดคล้องกบังานวิจยัของ เชยีน ไป๋ 
(2558) ทีไ่ดศ้กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารแช่แขง็ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร โดยผลการวจิยั
พบว่า ผู้บรโิภคมคีวามต้องการทีจ่ะบรโิภคอาหารแช่แขง็เป็นประจ า เพราะอาหารแช่แขง็สามารถเก็บไว้ได้นาน 
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นอกจากนี้ ผู้บรโิภคยงัมคีวามคิดเหน็และมคีวามต้องการทีจ่ะบรโิภคอาหารแช่แขง็ที่มคีุณค่าของสารอาหารต่างๆ 
อย่างครบถ้วน จึงท าให้ผู้บริโภคมีการแสวงหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของอาหารแช่แขง็ทัง้คุณประโยชน์และ                 
โทษต่างๆ ของการบรโิภคอาหารแช่แขง็อย่างตอ่เนื่อง, ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์เป็นปัจจยั
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                  
ทีร่ะดบั 0.05 
 และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ววิศัน์ ใจตาบ (2556) ได้ศกึษา ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเบเกอรี่              
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิเบเกอรี ่ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัด้านสว่น
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเบเกอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่ างมี
นัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก                
ในเรื่อง คุณค่าทางอาหาร รองลงมาคอื คุณภาพของวตัถุดบิทีใ่ช ้และทีต่ัง้ของรา้นค้าทีม่ากมาย และใหค้วามส าคญั
เกีย่วกบัปัจจยัดา้นราคาเป็นล าดบัสดุทา้ย  

7. สว่นประสมทางการตลาด ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑก์ลุ่มอาหาร
พร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื้อ  7-Eleven ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ทีร่ะดบั 0.05 สอดคล้องกบังานวจิยัของ ววิศัน์ ใจตาบ (2556) ไดศ้กึษา ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเบเกอรีข่อง
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิเบเกอรี ่ใชก้ลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคเบเกอรีจ่ านวน 
400 คน ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 21-30 ปี มกีารศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีอาชพีลกูจา้งหรอืพนกังานบรษิทั และมรีายไดบุ้คคลต่อเดอืน ระหว่าง 10,001-20,000 บาท ผลการทดสอบ
สมมตฐิานพบว่า ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเบเกอรี่  
ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

8. คุณค่าตราสนิคา้ด้านการเชื่อมโยงตราสนิค้ากบัผลติภณัฑ์มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑ์
กลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทานในรา้นสะดวกซื้อ 7-Eleven ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เชยีน ไป๋ (2558) ไดศ้กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหาร              
แช่แขง็ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัด้านคุณค่าตราสนิค้า ด้านการ
เชื่อมโยงตราสินค้ากับผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก ในเรื่องการรบัรู้
คุณภาพสนิคา้ การรบัรูช้ ือ่ตราสนิคา้ และความภกัดใีนตราสนิคา้ สว่นในดา้นความเชือ่มโยงกบัตราสนิคา้ และสนิทรพัย์
ประเภทอืน่ๆ ของตราสนิคา้ ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ในระดบัปานกลาง 

9. คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความภกัดตีอ่ตราสนิคา้มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑก์ลุ่มอาหารพรอ้ม
รบัประทานในรา้นสะดวกซือ้ 7-Eleven อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เชยีน ไป๋ 
(2558) ไดศ้กึษา ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารแช่แขง็ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการทดสอบ
สมมตฐิานพบว่า ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสนิคา้ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้เป็นปัจจยัมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหาร
แช่แขง็ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บรโิภคมคีวามคิดเห็น                
ในระดบัมาก ในเรื่อง การรบัรู้คุณภาพสนิค้า การรบัรู้ชื่อตราสนิค้า และความภกัดีในตราสนิค้า ส่วนในด้านความ
เชือ่มโยงกบัตราสนิคา้ และสนิทรพัยป์ระเภทอืน่ๆ ของตราสนิคา้ ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ในระดบัปานกลาง 
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 อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบั ชยัสทิธิ ์เอกพงศ์ไพศาล (2554) ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผู้บรโิภค             
ในการเลอืกซื้ออาหารส าเรจ็รปูแช่แขง็ จากรา้นคา้ปลกีแบบสะดวกซื้อในเขตกรงุเทพมหานคร จากกลุ่มตวัอย่างพบวา่ 
ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 26-35 ปี มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน/ ธนาคาร รายไดต่้อเดอืน 
อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่มกีารศึกษาระดบัปริญญาตรี และมสีถานภาพโสด ร้านค้าที่ใช้บรกิาร                
ส่วนใหญ่เป็นรา้น 7-Eleven ผลการวจิยั พบว่าและปัจจยัดา้นความภกัดต่ีอตราสนิค้า มผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหาร
ส าเรจ็รปูแชแ่ขง็ จากรา้นคา้ปลกีแบบสะดวกซือ้ ในเขตกรงุเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลการศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ์ เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้า
กลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทานในรา้นสะดวกซื้อ 7-Eleven ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร  
 โดยในเรือ่งความสะอาดของบรรจุภณัฑ์ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก เนื่องจากบรรจุภณัฑ์
ส าหรบัใสอ่าหารควรมคีวามสะอาดและปลอดภยัต่อสุขภาพ โดยเฉพาะบรรจภุณัฑท์ีใ่สอ่าหารรสเผด็ หรอือาหารทีต่้อง
ไดร้บัความรอ้น ทีต่อ้งผ่านมาตรฐาน Food grade ดงันัน้ บรษิทัจงึควรมกีารตรวจสอบและพฒันาคุณภาพบรรจภุณัฑ์
อยู่เสมอ เพือ่ไมใ่หส้นิคา้เกดิการปนเป้ือนจากบรรจุภณัฑท์ีไ่มไ่ดม้าตรฐาน หรอืเสือ่มสภาพ อกีทัง้ผูต้อบแบบสอบถาม
ยงัใหค้วามส าคญัในเรื่องความหลากหลายของผลติภณัฑ์ เนื่องจากการบรโิภคอาหารพรอ้มรบัประทานเป็นประจ า             
จะเกิดความซ ้าซากและจ าเจของเมนูอาหารนอกจากนี้บริษัทควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เมนูมีความ
หลากหลาย และมรีสชาตเิป็นมาตรฐานทีผู่บ้รโิภคสามารถรบัประทานไดท้กุวยั  
 2. ผลการศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นปัจจยัเป็นปัจจยัทีม่ีผลต่อ
การตดัสนิใจซื้อสนิคา้กลุม่อาหารพรอ้มรบัประทานในรา้นสะดวกซือ้ 7-Eleven ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 โดยผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในเรื่อง เวลาเปิด/ปิดของสถานทีจ่ าหน่ายสนิคา้มากทีสุ่ด เนื่องจาก 
Life Style ของผูบ้รโิภคในเมอืงทีม่คีวามเร่งรบี และมรีปูแบบการใชช้วีติทีเ่ปลีย่นแปลงไป เชน่ เลกิงานดกึ นิยมความ
สะดวกสบายในการรบัประทานอาหารแต่ละมือ้ หรอืเน้นความรวดเรว็ในการซื้ออาหารแตล่ะมือ้ และจากการทีร่า้นสาขา
บางส่วนของ 7-Eleven ไม่ได้เปิดบรกิาร 24 ชม. บรษิัทจงึควรพิจารณาใหเ้ปิดท าการ 24 ชม. ทุกสาขาและผู้ตอบ
แบบสอบถามยงัคงให้ความส าคญัในเรื่องสถานที่จ าหน่ายใกล้บ้าน/ที่ท างานมากที่สุด เนื่องจากผู้ที่มาใช้บรกิาร              
จะเลอืกใชบ้รกิารสาขาทีใ่กลบ้า้น หรอืทีท่ างานเป็นประจ า ดงันัน้ บรษิทัจงึควรพจิาณาการเปิดรา้นในย่านชุมชน และ
ย่านออฟฟิศในระยะทีล่กูคา้สามารถเดนิถงึรา้น 7-Eleven ได ้  
 3. ผลการศกึษาคณุค่าตราสนิคา้ดา้นการเชือ่มโยงตราสนิคา้กบัผลติภณัฑเ์ป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้กลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทานในรา้นสะดวกซื้อ 7-Eleven ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 โดยผู้ตอบแบบสอบถามรู้สกึว่าการบรโิภคอาหารพร้อมรบัประทานในร้าน 7-Eleven นัน้มคีวามสะดวก 
เนื่องจากสนิคา้อาหารพรอ้มรบัประทานใน 7-Eleven ผ่านการปรุงสุกมาแล้ว สามารถน ามาอุ่นรอ้นและทานไดท้นัท ี
และยงัสามารถซื้อกลบัไปเกบ็ไว้ทานทีบ่า้นได้ หรอืผูบ้รโิภคจะซื้ออาหารพรอ้มรบัประทานเวลาใดกไ็ด้ ดงันัน้ บรษิทั
ควรท าการสือ่สารการตลาด (IMC) ผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ทาง โฆษณา, Online Media ว่าอาหารพรอ้มรบัประทาน            
ในรา้น 7-Eleven มคีวามสะดวก ยกตวัอย่างเชน่ เมนูไขใ่นรา้น ทีม่ใีหเ้ลอืกทัง้ไข่ต้ม, ไขล่วก, ไขอ่อนเซ็น และไข่ตม้
ปอกเปลอืก และสนิค้าอื่นๆ เช่น หมูทอด หมูป้ิง หมยู่าง เป็นตน้ และผู้ตอบแบบสอบถามรูส้กึว่าการบรโิภคอาหาร
พรอ้มรบัประทานในรา้น 7-Eleven ไดคุ้ณค่าทางโภชนาการ เนื่องจาก อาหารพรอ้มรบัประทานในรา้น 7-Eleven มใีห้
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เลอืกสรรทุกหมวดหมู่ ทัง้เมนูหม ูเมนูไก่ เมนูปลา เมนูของทานเล่น หรอืเมนูผกั และผลไม ้ดงันัน้ บรษิทัควรท าการ
สื่อสารการตลาดให้ผู้บรโิภคทราบว่าอาหารพร้อมรบัประทานในร้าน 7-Eleven มคีุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน,             
ตดิป้ายบอกคุณค่าทางโภชนาการใหเ้ด่นชดั หรอืท าฉลากสือ่สารว่าอาหารพรอ้มรบัประทานมโีซเดยีมต ่า และบรษิัท
ควรมกีารคดิค้นพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ เช่น ผลติภณัฑ์เพื่อสุขภาพ ผกัต้ม , ปรุงสุกพรอ้มทาน หรอืสนิค้าออร์แกนิค
เพราะผูบ้รโิภคตระหนกัรูเ้พิม่ขึน้ถงึคุณและโทษจากสิง่ที่รบัประทานเขา้ไป (ศูนย์วจิยักสกิรไทย, กุมภาพนัธ์ 2560.) 
ด้วยกระแสรกัสุขภาพและใส่ใจในรูปร่าง ประกอบกบัการเขา้สู่สงัคมผู้สูงอายุของไทย น่าจะท าให้ความต้องการ               
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพยงัคงได้รบัความนิยมอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไปซึ่งส่งผลดีให้แก่ผู้ประกอบการอย่าง     
บรษิทั CP ALL ทีม่กีจิการตัง้แต่ตน้น ้ายนัปลายน ้า ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ผลติแบบอนิทรยี์ ผู้ประกอบการแปรรูป
อาหาร ผูจ้ดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ เป็นตน้ อกีทัง้ยงัควรมกีารออกผลติภณัฑอ์าหารพรอ้มทานเพือ่สุขภาพมากขึน้ เชน่ 
ข้าวผัดกระเพราที่มีความมนัของน ้ ามันน้อย อาหารออร์แกนิค เป็นต้น เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ                    
ทีม่แีนวโน้มเพิม่มากขึน้ใหก้บัรา้น 7-Eleven  
 4. ผลการศึกษาคุณค่าตราสนิค้าด้านความภกัดีต่อตราสนิค้า เป็นปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสินค้า              
กลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทานในรา้นสะดวกซื้อ 7-Eleven ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะยงัคงซื้อผลิตภณัฑ์กลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทานใน 7-Eleven แมร้าคาจะปรบั
สูงขึน้ เนื่องจากผูบ้รโิภคมองว่าสนิค้ากลุ่มอาหารพร้อมรบัประทานในรา้น  7-Eleven สะอาดและมมีาตรฐาน ดงันัน้ 
บรษิทัควรมกีารออกผลิตภณัฑ์ทีม่คีุณภาพและปรมิาณเหมาะสมกบัราคาทีจ่ะปรบัสูงขึ้น โดยอาจเพิม่เนื้อสตัว์และ             
ผกัใหม้ปีรมิาณเพิม่ขึน้ เพราะหากสนิคา้ทีไ่ดร้บัมปีรมิาณและราคาทีไ่มคุ่ม้ค่าในสายตาผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคอาจเปลีย่นใจ
ไปซื้อสนิคา้แบรนด์คู่แขง่ได้ และควรมรีายการส่งเสรมิการขายพเิศษส าหรบัสนิคา้กลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทาน เชน่ 
ลดราคาอาหารพรอ้มรบัประทานส าหรบัช่วงเวลากลางคนื หรอืมบีตัรสะสมแตม้พเิศษส าหรบัสนิคา้กลุ่มอาหารพรอ้ม
รบัประทานเพือ่แลกรบัสนิคา้ฟรใีนรา้นนอกจากนี้ผูต้อบแบบสอบถามจะแนะน าผูอ้ืน่ใหซ้ื้อผลติภณัฑก์ลุ่มอาหารพรอ้ม
รบัประทานใน 7-Eleven เนื่องจากสนิค้ากลุ่มอาหารพร้อมรบัประทานในร้าน 7-Eleven มรีสชาติอร่อย และหาซื้อ               
ได้ง่าย ดงันัน้ บรษิัทควรมีการจดัการกระจายสินค้าที่ทัว่ถึง และเท่าเทยีมกัน เพื่อลดข้อร้องเรียนของลูกค้าว่า               
ไมส่ามารถหาซื้อสนิคา้ได ้ 
 
ประกาศคณูุปการ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก                 
อาจารย ์ดร.วรนิร าไพ รุง่เรอืงจติต ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนพินธ์ ทีไ่ดก้รณุาเสยีสละเวลาอนัมคี่านบัตัง้แตเ่ริม่ตน้จนเสรจ็
เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ในการใหค้ าปรกึษา ค าแนะน าทีม่คีุณค่า ช่วยเหลอืและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึ้งในความกรณุาและขอกราบขอบพระคณุอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.อนิทกะ พริยิะกุล และ อาจารย์ ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร ทีก่รุณา              
เป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธแ์ละใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพือ่ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์ 
และกรุณาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม อกีทัง้ยงัใหค้ าแนะน าในการ
วจิยัครัง้นี้ดว้ยดเีสมอมา 
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ผูว้จิยัขอขอบคุณเพือ่นนิสติ คณะสงัคมศาสตร ์ภาควชิาบรหิารธุรกจิ สาขาการตลาดและการจดัการรุ่นที ่17 
ทุกคน ที่คอยช่วยเหลือให้ก าลงัใจและให้ค าแนะน าในการท าสารนิพนธ์ฉบบันี้  มาโดยตลอดและขอขอบพระคุณ             
ทกุๆ ทา่นทีม่สีว่นรว่มในความส าเรจ็ของสารนิพนธฉ์บบันี้ทีไ่มไ่ดเ้อย่นาม ณ ทีน่ี้ไดอ้ยา่งครบถว้น 
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