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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษา การรบัรูคุ้ณค่า ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ และความไวว้างใจทีม่อีทิธพิล
ต่อความพึงพอใจในการซื้อผลติภณัฑ์ตราสนิค้า 7- Select ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้                 
ในการวจิยัคอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยบรโิภคหรอืเคยซือ้สนิคา้ตรา 7- Select ณ รา้นสะดวกซื้อ เซเว่นอเีลฟเว่น ของผูบ้รโิภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล สถติทิีใ่ชใ้นการ
วิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  คือ การวิเคราะห์โดยใช้
แบบจ าลองการพยากรณ์ในรูปแบบโครงสรา้งต้นไม ้(Decision Trees) และการวเิคราะห์เทคนิคการวเิคราะหเ์สน้ทาง 
(Path Analysis)  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
ผูบ้รโิภคที่มเีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการซื้อผลติภณัฑ์ตราสนิค้า 7- Select ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า เป็นเพศหญงิมคีวามพงึพอใจในการซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7-Select อยู่ในระดบั
มาก การรบัรู้คุณค่าและความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า 7- Select ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ อิทธิพลทางอ้อม              
ของภาพลกัษณ์ตราสนิค้ากบัความพึงพอใจ คือ การรบัรู้คุณค่าและความไว้วางใจ ดงันัน้ภาพลกัษณ์จึงมีอิทธิพล
ทางออ้มต่อความพงึพอใจในการซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7-Select 
 
ค าส าคญั: ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7- Select ความพงึพอใจ รา้นสะดวกซือ้   
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study the perception of perceived value, brand image and 
trustworthiness influencing customer satisfaction with purchasing Seven – Select products in the Bangkok 
metropolitan area. The research sample consisted of four hundred consumers who bought or consumed 
Seven – Select products at 7 – 11 convenience stores and living in the Bangkok metropolitan area. A 
questionnaire was used as an instrument for data collection. The statistics used for data analysis included 
percentage, mean and standard deviation, while the statistics employed for hypothesis testing included 
decision trees and path analysis. 
     The results of the hypothesis testing were as follows: 
     It was found that consumers of different genders had different satisfaction levels in terms of 
purchasing Seven – Select products. It was found that the females found satisfaction with purchasing Seven 
– Select products at a high level. 
    The perceived value and trustworthiness that influenced customer satisfaction in purchasing 
Seven – Select products in the Bangkok metropolitan area at levels of 0.05 and 0.01 of statistical 
significance. Brand Image influenced the perceived value of customers in purchasing Seven – Select 
products at a 0.01 level of statistical significance. The indirect factor of brand image influenced levels of 
customer satisfaction were the perceived value and trustworthiness. Accordingly, the indirect factor of brand 
image influenced levels of customer satisfaction in term of purchasing Seven – Select products in the 
Bangkok metropolitan area 
 
Keyword: 7 – Select Products, Satisfaction, Convenience Stores 
 
บทน า 
 ธุรกจิค้าปลีก เป็นธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้บรโิภคหรอืผู้ซื้อโดยตรง เพราะจะซื้อสนิค้าหรอืใช้บรกิารโดยตรง      
ไม่ไดน้ าไปผลติ ขาย หรอืจ าหน่ายต่อ ลกัษณะของธุรกจิคา้ปลกีจะมคีวามหลากหลายซึง่จะขึน้อยู่กบัขนาดของกจิการ 
วธิกีารจดัตัง้เงนิลงทุนและการบรหิารจดัการ โดยธุรกจิค้าปลกีขนาดเลก็ เช่น รา้นขายของช าหรอืทีเ่รยีกว่า โชวห่วย 
หมายถงึ รา้นจ าหน่ายสนิคา้ทัว่ไปหรอืรา้นขายสนิคา้เบด็เตลด็จนถงึขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ หา้งสรรพสนิคา้ ศนูยก์ารคา้หรอื
ธุรกิจข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนรูปแบบต่างกัน เช่น ดิสเคาวท์สโตร์ ซูเปอร์มาเก็ต ร้านคอนวีเนียนสโตร์ที่เปิดตลอด               
24 ชัว่โมง ธุรกจิคา้ปลกีจงึเป็นธุรกจิทีม่คีวามเชื่อมโยงผูผ้ลติและผูบ้รโิภค 
 โดยความส าคญัของธุรกิจค้าปลกีจะมีความส าคญัต่อผู้บรโิภค เนื่องจากเป็นศูนย์รวมสนิค้าจากผู้ผลติและ              
ผูจ้ดัจ าหน่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคแต่ละคนที่มคีวามต้องการสนิคา้ที่หลากหลาย ธุรกจิค้าปลกี              
มคีวามส าคญัต่อผูผ้ลติ โดยธุรกจิคา้ปลกีจะเป็นคนกลางในการหาขอ้มูลของผูบ้รโิภค เพื่อผลติตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภค และธุรกิจค้าปลีกมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ สงัคม เนื่องจากจ านวนร้านค้าปลีกที่มีมากขึ้น ท าให้                 
มกีารจา้งงาน รฐับาลเกบ็ภาษไีดม้ากขึน้ จงึท าใหเ้ศรษฐกจิโดยรวมดขีึ้น  
 รา้นสะดวกซือ้ หรอื Convenience Store เป็นรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็ ตัง้อยู่ในย่านชุมชน เปิดขายสนิคา้ทุกวนั
ตลอด 24 ชัว่โมง จ าหน่ายสนิคา้จ าเป็นชวีติประจ าวนั อาหารและเครื่องดื่ม สนิคา้ไม่มากเท่ากบัซูเปอรม์ารเ์กต็ แต่จะ
เน้นท าเลที่ตัง้ที่อ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสถานที่ให้บริการที่หลากหลายต่างๆ เช่น                 
การบริการ การรับช าระค่าสาธารณูปโภค ค่าน ้ า ค่าไฟ ที่ Counter Service ได้แก่ ร้านเซเว่นอีเอฟเว่น เป็นต้น                 
(ภทัราวรรณ สขุพนัธุ,์ 2553; ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัธุรกจิคา้ปลกี, p.1-20) 
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 สนิค้าตราห้าง (House Brand) คอื สนิค้าที่ผลติขึน้และจ าหน่ายในห้างสรรพสนิค้า รา้นคา้ซุปเปอร์มาร์เกต็ 
หรือซุปเปอร์สโตร์นัน้ๆ และเป็นสินค้าที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติใกล้เคียงกับสินค้าอื่นในท้องตลาด แต่มี                
ขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นราคาถูกกว่าสนิคา้ตราหา้งจงึจดัไดว้่าอกีหน่ึงทางเลอืกของผูซ้ือ้ทีถ่อืว่าราคาเป็นปจัจยัต่อการตดัสนิใจ 
นอกจากราคาแลว้ยงัมปีจัจยัดา้นคุณภาพและตราสนิค้าเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย (ดรุณี อศัวปรชีา, 2554, p 1-3) ซึง่กลุ่ม
เฮาสแ์บรนดข์องรา้นสะดวกซือ้ เซเว่นอเีลฟเว่น ไดแ้ก่  7 – Select, 7 Fresh และสนิคา้ Only at 7-11  
  โดยหลายปีทีผ่่านมาสนิคา้เฮาสแ์บรนดต์รา 7 – Select ในดา้นการรบัรูคุ้ณค่าผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7- Select 
ทีม่ต่ีอสายตาของลกูคา้ ไดแ้ก่ ประโยชน์ คุณสมบตัแิละเอกลกัษณ์เฉพาะของสนิคา้ 7- Select ทีม่กีารรบัรูค้่อนขา้งน้อย 
เน่ืองจากไม่มงีบในการท าตลาด จงึท าใหผู้บ้รโิภคบางรายไม่รูจ้กั ในดา้นภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ 7- Select เน่ืองจาก
สนิค้าเฮาสแ์บรนด์มีลกัษณะคล้ายคลงึกบัเจ้าอื่นตามท้องตลาด และมีราคาเทียบเท่าหรอืถูกกว่าเจ้าอื่นที่มีวางขาย                  
ในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นเดียวกัน จึงท าให้ผู้บริโภคมองว่าเกิดการลอกเลียนแบบเกิดขึ้นและส่งผลต่อ                 
ความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับกลุ่มสนิค้าบรโิภคมากกว่ากลุ่มสนิค้าอุปโภค เมื่อเทียบกับ                   
เฮาสแ์บรนดข์องรา้นสะดวกซือ้รายอื่นๆ ได้แก่ รา้นสะดวกซือ้ แฟมลิีม่ารท์ เฮาสแ์บรนด์ คอื Family Mart Collection 
หรือร้านค้าปลีกต่างๆ เช่น เทสโก้ โลตัส “คุ้มค่า” บิ๊กซี “ซุปเปอร์บาท” และท็อป “มายช้อยส์” เป็นต้น ส่วนใหญ่                 
จะไม่ค่อยพบปญัหาร้องเรยีนหรอืโจมตจีากผู้บรโิภค ซึ่งโดยแท้จรงินัน้เฮาสแ์บรนด์ตรา 7 – Select ได้ถูกก าหนดให้
เป็นสนิค้าเฮาสแ์บรนด์หรอืไพรเวตแบรนด์ เป็นสนิค้าที่ค่อนขา้งนิยมและบางช่วงขาดตลาดราคาอาจจะสูงกว่าหรอื            
ต ่ากว่าเนชัน่นอลแบรนด ์
 รวมทัง้ปญัหาในด้านความไว้วางใจต่อตราสินค้า 7 – Select ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค                     
เมื่อผูบ้รโิภคมกีารรบัรูข้อ้มลูขา่วสารหรอืประสบการณ์ตรงและทางออ้มในทางลบจะท าใหค้วามไวว้างใจในตราสนิคา้นัน้
ลดลง ดังนัน้ จากที่กล่าวมาจึงน าไปสู่การศึกษาเรื่อง “การรบัรู้คุณค่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า และความไว้วางใจ               
ทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7- Select ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อน าไป
ปรบัปรุงแก้ไขการรบัรู้คุณค่า ด้านภาพลกัษณ์ และด้านความไว้วางใจ ที่จะช่วยให้ผู้บรโิภคสามารถประเมินสนิค้า                 
ไดง้่ายขึน้ ท าใหส้ามารถตดัสนิใจซือ้ไดอ้ย่างมัน่ใจมากขึน้ และช่วยใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจในการใชส้นิคา้มากขึน้
น าไปสูแ่นวทางการวางแผนการตลาดและพฒันากลยุทธท์างการตลาดต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาอทิธพิลลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี 
และรายไดต่้อเดอืนต่อความพงึพอใจในการซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7- Select  

2. เพื่อศกึษาอทิธพิลการรบัรูคุ้ณค่าต่อความพงึพอใจในการซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7- Select  
3. เพื่อศกึษาอทิธพิลภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ต่อความพงึพอใจในการซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7- Select  
4. เพื่อศกึษาอทิธพิลความไวว้างใจต่อความพงึพอใจในการซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7- Select  
5. เพื่อศกึษาอทิธพิลภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ต่อการรบัรูคุ้ณค่าผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7- Select  
6. เพื่อศกึษาอทิธพิลภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ต่อความไวว้างใจผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7- Select 

 
สมมติฐานการวิจยั 

1. เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนการตลาดและพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัผลติภัณฑ์ 
ตราสนิคา้ 7- Select ใหส้ามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายสงูสดุ 

2. เพื่อน าผลที่ได้จากการวดัการรบัรู้คุณค่า ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า และความไว้วางใจมาใช้วเิคราะห์ ท าให้
ทราบขอ้ด ี- ขอ้ดอ้ย สามารถน ามาปรบัใชแ้ละพฒันาตราสนิคา้ใหเ้หนือกว่าคู่แขง่ขนัในตลาดได้ 

3. ผลงานของงานวิจยัสามารถน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานวจิยัอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัตลาดอุปโภค
บรโิภค 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
 ดา้นประชากรศาสตร ์Defleur (1996) ไดก้ล่าวไวว้่า ตวัแปรทีม่อีทิธพิลในกระบวนการสือ่สารมวลชนระหว่าง
ผู้ส่งสารและผู้รบัสาร จะเห็นได้ว่า ข่าวสารไม่ได้ไหลผ่านจากสื่อสารมวลชนถึงผู้รบัสาร และเกดิผลโดยตรงในทนัที                
แต่มปีจัจยับางอย่างทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูร้บัสารแต่ละคน เช่น ปจัจยัทางจติวทิยา และสงัคมทีจ่ะมอีทิธพิลต่อการรบัขา่วสาร
ซึง่งานวจิยันี้ จะศกึษาปจัจยัดา้นประชากรศาสตรข์องผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7- Select 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการรบัรูค้ณุค่า 
 ดา้นคุณค่าทีผู่บ้รโิภครบัรูไ้ดใ้นการคดิสนิคา้หรอืบรกิาร ของ Petrick (2002) ซึง่อธบิายถงึ คุณค่าทีผู่บ้รโิภค
รบัรู้ได้ของสนิค้า ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ อารมณ์ สงัคม คุณภาพ/ ประสิทธิภาพ และราคา/ ความคุ้มค่า และ                 
ไดพ้บว่า คุณค่าทีผู่บ้รโิภครบัรู้ไดข้องบรกิารได ้ประกอบดว้ย 5 มติ ิไดแ้ก่ คุณภาพ การตอบสนองทางอารมณ์ ราคา 
(ตวัเงนิ) พฤติกรรมราคา และชื่อเสยีง ซึ่งงานวจิยันี้จะศกึษาด้านการรบัรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซื้อ
ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7- Select 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ 
ตวัแปรในด้านภาพลกัษณ์ (Brand Image) ของ Kotler (2003) ซึ่งอธิบายถึง ภาพลกัษณ์ตรายี่ห้อ (Brand 

Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้ายี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่งหรือตรา (Brand) ใดตราหนึ่ง หรือ
เครื่องหมายการคา้ (Trademark) ใดเครื่องหมายการคา้หนึ่ง สว่นมากมกัอาศยัวธิกีารโฆษณาและการส่งเสรมิการขาย 
เพื่อบ่งบอกถึงบุคลกิลกัษณะของสนิค้า โดยการเน้นถงึคุณลกัษณะเฉพาะหรอืจุดขาย แม้สนิค้าหลายยี่หอ้จะมาจาก
บรษิัทเดยีวกนั แต่กไ็ม่จ าเป็นต้องมภีาพลกัษณ์เหมอืนกนั เนื่องจากภาพลกัษณ์ของตรายี่ห้อถือว่าเป็นสิง่เฉพาะตวั 
โดยขึน้อยู่กบัการก าหนดต าแหน่งครองใจ (Positioning) ของสนิคา้ยีห่อ้ใดยีห่อ้หนึ่งทีบ่รษิทัตอ้งการใหม้คีวามแตกต่าง 
(Differentiation) จากยี่ห้ออื่นๆ ซึ่งงานวิจัยนี้จะศึกษาปจัจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ตราสินค้า            
7- Select  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความไว้วางใจ 
ตวัแปรในด้านความไวว้างใจของ Tom Duncan (2002) ซึง่อธบิายว่า ความไวว้างใจในตราสนิคา้ หมายถึง 

การที่บุคคลหรือผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ให้ความไว้วางใจ หรือแสดงความสัมพันธ์กับตราสินค้า ในด้านของการให้             
ความน่าเชื่อถือกับตราสินค้า ว่าเป็นผู้ที่มีความช านาญ สมควรแก่การได้รับความไว้วางใจ จากตัวผลิตภัณฑ์                  
ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงโดยความส าคญัของความไว้วางใจจึงเป็นหวัใจส าคญัของการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง
ผูบ้รโิภคกบัตราสนิคา้และน ามาเป็นแนวทางและเป็นทฤษฎอีา้งองิในการก าหนดแบบสอบถามงานวจิยั เพื่อวเิคราะห์
ปจัจยัดา้นความไวว้างใจของผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7- Select  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
ตัวแปรในด้านความพึงพอใจของ Kotler (1997) คือ ระดับความรู้สึกของบุคคลอันเป็นผลมาจากการ

เปรยีบเทยีบระหว่างผลงานที่รบัรูจ้ากสนิค้าหรอืบรกิารกบัความคาดหวงัของบุคคลนัน้ๆ ดงันัน้  ระดบัความพงึพอใจ                
จะสมัพนัธก์บัความแตกต่างระหว่างผลงานทีร่บัรูจ้ากสนิคา้หรอืบรกิารรบัความคาดหวงัของบุคคลนัน้ๆ และน ามาเป็น
แนวทางและเป็นทฤษฎีอ้างอิงในการก าหนดแบบสอบถามงานวิจัย  เพื่อวิเคราะห์ปจัจัยด้านความพึงพอใจ                
ของผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7- Select  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ในการศึกษาครัง้นี้ เป็นการศึกษาเรื่อง “การรับรู้คุณค่า ภาพลักษณ์ และความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อ                   
ความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ตราสนิค้า 7- Select ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีสาระส าคัญ                 
ถึงวธิกีารด าเนินการวิจยัอย่างเป็นขัน้ตอน เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และน าไปวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป               
โดย ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้   
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 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทัง้เพศชาย และเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีซ่ื้อหรอื
เคยซือ้ ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7- Select โดยไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทัง้เพศชายและเพศหญงิ ในเขตกรุงเทพมหานครทีซ่ือ้หรอื
เคยซื้อผลติภณัฑ์ตราสนิค้า 7- Select โดยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนดงันัน้จงึก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้
สตูรค านวณหาขนาดตวัอย่างทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% และใหค้วามผดิพลาดไม่เกนิ 5% (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2560: 
26) ได้ขนาดตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง และเพิ่มจ านวนตัวอย่างอีก 15 ตัวอย่าง รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทัง้สิ้น                
400 ตวัอย่าง 
 วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกตาม               
การแบ่งเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครออกเป็น 6 กลุ่มการปกครอง ได้แก่ กลุ่มรตันโกสนิทร์ กลุ่มบูรพา                 
กลุ่มศรนีครนิทร์ กลุ่มเจ้าพระยา กลุ่มกรุงธนใต้ และกลุ่มกรุงธนเหนือ (การแบ่งเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร 
http://203.155.220.230/m.info/bma_k/knw5.html ณ เดือน ตุลาคม 2560) โดยผู้วิจ ัยได้ท าการสุ่มเขตจากกลุ่ม             
การปกครองทัง้ 6 กลุ่ม กลุ่มละ 1 เขต จะได้เขตที่เป็นตัวอย่าง จ านวนทัง้หมด 6 เขต ได้แก่ 1. เขตปทุมวัน                    
2. เขตบางกะปิ 3. เขตสวนหลวง 4. เขตบางนา 5. เขตบางแค 6. เขตภาษเีจรญิ  
 ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมกีารก าหนดสดัสว่นกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น
การเกบ็ขอ้มูลทัง้ 6 เขต ในขัน้ตอนแรกไดเ้ขตละ 67 คน จ านวน 4 เขต เขตละ 66 คน จ านวน 2 เขต มาท าการเกบ็
ตวัอย่าง รวมไดจ้ านวนทัง้หมด 400 คน โดยจะท าการเกบ็ขอ้มลูจากตวัอย่างทีห่า้งสรรพสนิคา้ซึง่ตัง้อยู่ในแต่ละเขตที่
คดัเลอืก เน่ืองจากเป็นสถานทีท่ีม่ปีระชากรตวัอย่างจ านวนมาก 
  ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างแบบความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยใช้
แบบสอบถามทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวน้ าไปเกบ็ขอ้มลูจากตวัอย่างทีก่ าหนดไว ้ใหค้รบตามแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการศึกษาเรื่อง “การรบัรู้คุณค่า ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า และความไว้วางใจที่มีอทิธิพลต่อความพึงพอใจ               
ในการซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7- Select ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
 ตอนท่ี 1 ด้านประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย สว่นใหญ่มอีายุ 20 – 29 ปี รองลงมามอีายุ 30 - 39 ปี และ
อายุ 40 – 49 ปี สถานภาพโสด รองลงมาเป็นสถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั ระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีรองลงมา
เป็นสูงกว่าระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน  รองลงมาเป็น ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ                  
และธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ/ค้าขาย ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท รองลงมาเป็น                  
30,001– 40,000 บาท และ 10,001 - 20,000 บาท   
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลด้านประชากรศาสตรก์บัด้านการรบัรูค้ณุค่า ภาพลกัษณ์ตราสินค้า และ
ความไว้วางใจผลิตภณัฑต์ราสินค้า 7- Select  
 จากการวิเคราะห์โดยการใช้แบบจ าลองการพยากรณ์ในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (Decision Trees) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นสามารถสรุปไดด้งันี้ 
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 ด้านการรับรู้คุณค่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ตราสินค้าอยู่ในระดับมาก                
เมื่อพิจารณาด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศมีอทิธพิลต่อการรบัรู้คุณค่าผลติภัณฑ์ตราสนิค้า 7 - Select มากกว่า
ลกัษณะประชากรดา้นอื่นๆ ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยเพศหญิงและ
เพศชาย มกีารรบัรูคุ้ณค่าผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7- Select ระดบัมาก ตามล าดบั 
 ด้านภาพลกัษณ์ตราสนิค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ผลติภณัฑ ์            
ตราสนิคา้ 7- Select อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาดา้นประชากรศาสตร ์พบว่า เพศมอีทิธพิลต่อภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ 
ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า 7- Select มากกว่าลักษณะประชากรด้านอื่นๆ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา                
อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยเพศหญงิและเพศชาย มคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 
7- Select ระดบัมาก ตามล าดบั 
 ดา้นความไว้วางใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามไว้วางใจผลติภณัฑ์ตราสนิค้า 7 - Select อยู่ในระดบั
มาก เมื่อพจิารณาดา้นประชากรศาสตร ์พบว่า อายุมอีทิธพิลต่อความไวว้างใจผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7- Select มากกว่า
ลกัษณะประชากรด้านอื่นๆ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน โดยอายุน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 20 - 29 ปี และอายุมากกว่า 20 - 29 ปี มีความไว้วางใจผลิตภัณฑ์ตราสินค้า 7 - Select ระดับมาก 
ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรบัรู้คุณค่า ภาพลกัษณ์ตราสินค้า ความไว้วางใจ และความ              
พึงพอใจในการซ้ือผลิตภณัฑต์ราสินค้า  7- Select  
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัการรบัรูคุ้ณค่าผลติภณัฑต์ราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นราคาทีเ่ป็นตวัเงิน และดา้นราคาทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ ดา้นคุณภาพ มกีารรบัรูคุ้ณค่าผลติภณัฑต์รา
สนิคา้ 7- Select อยู่ในระดบัมาก และดา้นอารมณ์มกีารรบัรูคุ้ณค่าผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7- Select อยู่ในระดบัปานกลาง 
ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7 – Select โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก และมรีะดบัความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
 ส่วนท่ี 2 สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา
สงูสดุ อาชพี และรายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7 - Select ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 1 แผนภาพโครงสรา้งตน้ไม ้(Decision Trees) ระหว่างความพงึพอใจกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบจ าลองการพยากรณ์ในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (Decision Trees) พบว่า                  
โนดภายใน (Internal node) คือ ความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า 7- Select ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีทิศทางบวก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.64 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.657 หมายความว่า ผู้บริโภค               
มีความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ตราสนิค้า 7-Select อยู่ในระดบัมาก และข้อมูลความพึงพอใจมีการกระจาย              
ของขอ้มูลอยู่ห่างไกลจากค่าเฉลี่ยเป็นส่วนมาก จงึท าให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมคี่ามากกว่า 0 (ประคอง กรรณสูตร, 
2535: 74)  
 ส าหรับกิ่ง (Branch) ของโนดภายใน คือ ค่าของลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ จะส่งผลต่อ               
ความพึงพอในการซื้อผลิตภัณฑ์ตราสนิค้า 7- Select มากกว่าลกัษณะประชากรณ์ด้านอื่นๆ ได้แก่ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยโนดใบ (Leaf node) คือ เพศ จ าแนกเป็นกลุ่มเพศชายและ             
เพศหญิง ซึ่งพบว่า เพศหญิง มคี่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าเพศชาย โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.69 และ 
3.52 ตามล าดับ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.663 และ 0.628 ตามล าดับ หมายความว่า ผู้บริโภคที่เป็น             
เพศหญงิมคีวามพงึพอใจในการซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7-Select อยู่ในระดบัมาก  
 
 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 - 6 ดงันี้ 
 

เส้นทาง Estimate S.E. C.R. P 
การรบัรูคุ้ณค่า           --->    ความพงึพอใจ        .209 .091 2.288 .022* 
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้   --->    ความพงึพอใจ     .034* .100 .345 .730 
ความไวว้างใจ            --->    ความพงึพอใจ      .639 .074 8.602 .001** 
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้   --->    ความไวว้างใจ    .801 .031 26.146 .001** 
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้   --->    การรบัรูคุ้ณค่า       .719 .025 28.927 .001** 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05    **มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

ผลการวเิคราะหส์มมตฐิานขอ้ 2 – 6 ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยเชงิเสน้แบบถ่วงน ้าหนัก Regression Weight 
:  (Group number 1 – Default model) 
 จากผลการวเิคราะห์แสดงค่าระดบันัยส าคญั (p-Value) ซึ่งม ี4 เสน้ทางที่มนีัยส าคญั คอื เสน้ทาง การรบัรู้
คุณค่ากับความพึงพอใจค่า p-value เท่ากับ 0.022 เนื่องจากถ้าค่า p-value น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีนัยส าคัญ                 
ทางสถติทิี่ระดบั 0.05 และเสน้ทาง ความไวว้างใจกบัความพงึพอใจ  เสน้ทางภาพลกัษณ์ตราสนิคา้กบัความไวว้างใจ
และเสน้ทาง ภาพลกัษณ์ตราสนิค้ากบัการรบัรู้คุณค่ามีค่า p-value เท่ากบั 0.001 เนื่องจากถ้าค่า p-value มากกว่า 
0.05 แลว้แสดงว่ามนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และม ี1 เสน้ทางทีไ่ม่มนียัส าคญั คอื เสน้ทาง ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ 
กบัความพงึพอใจค่า p-value เท่ากบั 0.730 ซึง่ค่า p-value มากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ
 และจากภาพผลการวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจ (4) ในการซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า 7- Select ได้รับ
อทิธพิลทางตรงเชงิบวกจากความไวว้างใจ (3) มากทีสุ่ด ทีค่่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.53 , การรบัรูคุ้ณค่า (1) มอีทิธพิล
ทางตรงเชงิบวกต่อความพงึพอใจ (4) ในการซื้อผลติภณัฑ์ตราสนิคา้ 7- Select , ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า (2) และการ
รบัรูคุ้ณค่า (1) มอีทิธพิลทางออ้มเชงิบวกต่อความพงึพอใจ (4) ในการซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7- Select , ภาพลกัษณ์ 
(2) และความไวว้างใจ (3) มอีทิธพิลทางออ้มเชงิบวกต่อความพงึพอใจ (4) ในการซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7- Select , 
ภาพลกัษณ์ (2) ไม่มีอิทธพิลทางตรงต่อความพึงพอใจ (4) ในการซื้อผลิตภัณฑ์ตราสนิค้า 7- Select แต่มีอทิธิพล
ทางออ้มเชงิบวก 
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 การรบัรูคุ้ณค่า (1) ไดร้บัอทิธพิลทางตรงเชงิบวกจากภาพลกัษณ์ (2) มากทีสุ่ด มค่ีาสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.82  
ความไวว้างใจ (3) ไดร้บัอทิธพิลทางตรงเชงิบวกจาก (2) ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ มค่ีาสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.79  
 ดงันัน้ จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรบัสมมติฐาน H1  ของสมมติฐาน  2, 4 , 5 และ 6 แต่จะยอมรบั
สมมตฐิาน H0 และปฏเิสธสมมตฐิาน H1  ของสมมตฐิาน  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผลการวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 2 - 6 แสดงค่าสมัประสิทธิเ์ส้นทาง (Path coefficients) ของโมเดล                  
การวดัความพงึพอใจ 

 

เส้นทาง ตวัแปร อิทธิพล อิทธิพลรวม 
Path (2-1-4) ภาพลกัษณ์ - การรบัรูคุ้ณค่า - ความพงึพอใจ 0.82 x 0.15 0.123 
Path (2-3-4) ภาพลกัษณ์ - ความไวว้างใจ - ความพงึพอใจ 0.79 x 0.53 0.419 

 
จากตารางผลการวเิคราะห์สมมตฐิานขอ้ที ่2 - 6 แสดงอทิธพิลทางออ้มของสมมตฐิานการวดัความพงึพอใจ

เส้นทาง Path (2-1-4) และ เส้นทาง Path (2-3-4) แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลทางอ้อมของภาพลกัษณ์ตราสนิค้า กับ      
ความพึงพอใจ คือ การรบัรู้คุณค่าและความไว้วางใจ โดยมีค่าสมัประสทิธิท์างอ้อมเท่ากบั 0.542 (0.123 + 0.419)                
ซึง่ค่าสมัประสทิธิท์างออ้มจะมนียัส าคญัเมือ่มค่ีามากกว่า 0.05 (Bartol,1983; Pedhazur,1982, Chong and Kuan and 
Lan, 2008) และจากตารางแสดงให้เห็นค่าของอิทธิพลทางอ้อมของการรบัรู้คุณค่ ามีค่าสมัประสทิธิถ์ึง 0.123 จาก
อทิธพิลรวม 0.273 และค่าของอทิธพิลทางออ้มของความไวว้างใจมค่ีาสมัประสทิธิถ์งึ 0.419 จากอทิธพิลรวม 0.949 

 

ตวัแปร อิทธิพล
ทางตรง 

อิทธิพล
ทางอ้อม 

อิทธิพลรวม 

การรบัรูคุ้ณค่า             --->   ความพงึพอใจ 0.15 0.123 0.273 
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้    --->         ความพงึพอใจ 0.03 - 0.03 
ความไวว้างใจ             --->   ความพงึพอใจ 0.53 0.419 0.949 
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้    --->           การรบัรูคุ้ณค่า 0.82 - 0.82 
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้    --->              ความไวว้างใจ 0.79 - 0.79 
 

จากตารางผลการวเิคราะห์สมมติฐานขอ้ที่ 2 - 6 แสดงอิทธิพลทางตรง อทิธพิลทางอ้อม และอิทธพิลรวม 
สมมตฐิานการวดัความพงึพอใจ 
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  เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลทางตรงระหว่างภาพลักษณ์กับความพึงพอใจนัน้มีค่าสมัประสิทธิเ์ท่ากับ 0.03               
ส่วนอทิธพิลทางอ้อมนัน้ มค่ีาสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.542 แสดงให้เห็นว่าอทิธพิลต่อความพงึพอใจนัน้มาจากอทิธพิล
ทางออ้มเป็นสว่นใหญ่ 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาเรื่อง “การรบัรูคุ้ณค่า ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ และความไวว้างใจทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจ
ในการซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7- Select ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปประเดน็ส าคญัไดด้งันี้ 
 1. เพศ พบว่า ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนั มกีารรบัรู ้ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า และความพงึพอใจในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ตราสนิค้า 7- Select ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 
เน่ืองจากว่า เพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามนิยมในการซือ้ เหตุผลในการซือ้ทีแ่ตกต่างกนัทัง้เพศหญงิและเพศชาย รวมถงึ
พฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้แตกต่างกนั ซึง่ท าใหเ้กดิ การรบัรู ้ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ และความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้   
ที่แตกต่างกนั โดยจะสอดคล้องกบั พิษณุ อิ่มวิญญาณ (2558) ที่ได้ท าการศึกษาวิจยัเรื่อง การจดัการร้านค้าปลีก                  
ที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภค : การศกึษารา้นสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร พบว่า  ผู้บรโิภค             
ทีม่เีพศ อายุ และอาชพีทีต่่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้สนิคา้ดา้นความถี่ในการซือ้สนิคา้แตกต่างกนั กล่าวคอื ผูบ้รโิภค
เพศชายมคีวามถีใ่นการซือ้สนิคา้มากกว่าผูบ้รโิภคเพศหญงิโดยมผีลต่างเท่ากบั 0.81 ครัง้ต่อสปัดาห ์
 2. อายุ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า 7 - Select            
แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 เนื่องจากว่า ผูบ้รโิภคแต่ละช่วงอายุมคีวามต้องการสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั   
ซึง่ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 7- Select ไม่ไดม้คีวามหลากหลายของสนิคา้ครอบคลุมผูบ้รโิภคทุกช่วงอายุ จงึท าใหม้ผีลต่อ
ความพงึพอใจของผู้บรโิภค โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทรรษนพล นันทเสนรวีงศ์ (2558) ที่ไดท้ าการศกึษาวจิยั
เรื่อง ปจัจยัทีส่ าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นสะดวกซือ้ในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั
มีปจัจยัที่ส าคัญต่อการตัดสนิใจ เลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อในจงัหวดัปทุมธานี ที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า อายุ แตกต่างกนั มปีจัจยัที่ส าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นสะดวกซือ้ในจงัหวดัปทุมธานี              
ที่แตกต่างกนั ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิการตลาดแตกต่างกัน                
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 3. สถานภาพ พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ตราสนิค้า              
7- Select ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 เนื่องจาก ผู้บรโิภค              
สว่นใหญ่ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั จะมกีารตดัสนิใจการซือ้ การด าเนินชวีติประจ าวนัไม่แตกต่างกนัมาก รวมถงึกลุ่ม
สนิคา้ 7 – Select สามารถตอบสนองความตอ้งการไดทุ้กสถานภาพ โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดวงกมล ศรอีมรชยั 
(2557) ที่ได้ท าการศึกษาวจิยัเรื่อง แนวทางการส่งเสรมิการขายที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อสนิค้าของผู้บรโิภค                
ที่เซเว่นอเีลฟเว่น ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพ ที่แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลือกซื้อสนิค้า            
ของผูบ้รโิภคทีเ่ซเว่นอเีลฟเว่น ในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
 4. ระดบัการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์             
ตราสนิค้า 7- Select ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 เนื่องจาก 
กลุ่มสนิคา้ 7-Select สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดห้ลายระดบัการศกึษา จงึท าใหเ้กดิความพงึพอใจ
ในการซื้อสนิค้าไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อรสิา ศรพีฒันกุล (2559) ที่ได้ท าการศึกษาวิ จยัเรื่อง 
ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้เทสโก ้โลตสั (Tesco Lotus) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปรมิณฑล พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อความพงึพอใจใน การซือ้สนิคา้ เทสโก ้โลตสั (Tesco Lotus) 
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิตทิี่ 0.05 เนื่องจาก ผู้บรโิภคไม่ว่าจะมี
การศึกษาในระดับใด จะมีการรับสื่อ ต่างๆ รวมไปถึงข่าวสาร และพฤติกรรม ทัศนคติ ในการเลือกซื้อสินค้า                  
เทสโก ้โลตสั (Tesco Lotus) ทีค่ลา้ยคลงึกนั จงึสง่ผลใหค้วามพงึพอใจในแต่ละระดบัการศกึษาไม่แตกต่างกนั 
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 5. อาชพี พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการซื้อผลติภัณฑ์ตราสนิค้า  7 - Select              
ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 เนื่องจาก ผลติภณัฑ์ตราสนิคา้ 7 -Select ที่จ าหน่ายในรา้นสะดวกซื้อ 
เซเว่นอีเลฟเว่น สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ทุกอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์                   
ตนัติอภิบาลกุล (2554) ที่ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจของผู้รบับรกิารร้านสะดวกซื้อ: กรณีศกึษาเซเว่น
อเีลฟเว่น สาขาชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มอีาชพีต่างกนั มรีะดบัความพงึพอใจในการใช้
บรกิารโดยรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ดา้นการใหบ้รกิาร ดา้นคุณลกัษณะของรา้น ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นการวางแผนการตลาด ไม่แตกต่างกนั 
 6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการซื้อ
ผลติภณัฑ์ตราสนิค้า 7- Select ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 เนื่องจาก สนิค้า 7 – Select มรีาคา
หลายระดบั ซึ่งลูกค้าสามารถเขา้ถงึสนิค้าได้ รวมถึงประเภทสนิคา้ทีเ่ป็นกลุ่มที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วย  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อรสิา ศรีพฒันกุล (2559) ที่ได้ท าการศึกษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจ                
ในการซือ้สนิคา้เทสโก ้โลตสั (Tesco Lotus) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า รายไดต่้อเดอืน
โดยเฉลี่ยที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสนิค้าเทสโก้โลตัส (Tesco Lotus) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคแม้ว่าจะมีช่วงรายได้                 
ต่อเดอืนเฉลีย่ที่แตกต่างกนั แต่กต็้องการสนิคา้เอาไว้อุปโภคบรโิภคเช่นเดยีวกนั จงึท าให้รายได้ต่อเดอืนไม่มผีลต่อ 
ความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้ 
 7. การรบัรูคุ้ณค่า พบว่า การรบัรูคุ้ณค่ามอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการซือ้ผลติภณัฑ์ตราสนิค้า 7 - Select 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันัน้การรบัรู้คุณค่าด้านคุณภาพ ด้านอารมณ์ ด้านราคาที่เป็นตัวเงิน และ             
ดา้นราคาที่ไม่เป็นตวัเงนิจะมผีลต่อความพงึพอใจ จากแนวคดิตราสนิคา้เปรยีบเสมอืนเป็นค าสญัญาที่ผูข้ายให้ไวก้บั
ผูบ้รโิภคเกีย่วกบักลุ่มกอ้นของคุณสมบตัิต่างๆ ของตวัสนิคา้ (Attributes) ทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บัและจะเกดิความพอใจเมื่อ
ใช้สนิค้า โดยที่คุณสมบตัิต่างๆ ของตราสนิค้าเหล่านี้อาจจะเป็นสิง่ที่มอียู่จรงิ (Real) จบัต้องได้เกี่ยวขอ้งกบัการใช้
เหตุผล(Rational) หรอืเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถจบัตอ้งและมองเหน็ไดเ้กีย่วขอ้งกบัการใชอ้ารมณ์ (Emotional) กไ็ด ้(Wood. 
2000; citing Ambler.1992) และสามารถใช้โมเดล ACSI อธบิายได้ ปจัจยัส าคญัที่ก าหนดความพึงพอใจของลูกค้า
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลกั คือ ความคาดหวงัของลูกค้า (Customer Expectations) คุณภาพในสายตาของ
ผู้บริโภค (Perceived Quality) และคุณค่าที่ผู้บริโภครบัรู้ได้ (Perceived Value) ซึ่งจาก ความพึงพอใจของลูกค้านี้  
หากเป็นไปในทศิทางบวกจะส่งผลให้เกิดความภักดขีองลูกค้า (Customer Loyalty) แต่หากเป็นไปในทิศทางลบจะ
สง่ผลใหเ้กดิขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ (Customer Complaint)   
 นอกจากนี้  ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญลักษณ์ ลิ้มทองกุล (2557) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง                 
การเปรยีบเทยีบการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิค้าห้างสรรพสนิค้า บิ๊กซ ีและห้างสรรพสนิคา้ เทสโก้โลตสั พบว่า ผู้ใช้บรกิาร
หา้งบิก๊ซแีละหา้งเทสโกโ้ลตสั มกีารรบัรูใ้นการใชบ้รกิารหา้งสรรพสนิคา้ หา้งใดหา้งหนึ่งทีแ่ตกต่างกนัเฉพาะ ตราสนิคา้
เป็นตราสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จ ัก มีความรู้จกัคุ้นเคยกับตราสินค้า เมื่อเทียบกับตราสินค้าอื่น ได้ยิน/เห็น                
ตราสนิคา้ของหา้งจากการเป็น สปอนเซอรใ์นกจิกรรมและรายการต่างๆ จะมกีารซือ้ทีห่า้ง แมว้่าหา้งอื่นจะมโีปรโมชัน่
หรอืลดราคา ห้างมสีนิคา้ทีห่ลากหลาย  ห้างมสีิง่อ านวยความสะดวกภายในหา้ง หา้งมพีนักงานทีสุ่ภาพและเอาใจใส่
ลกูคา้ มเีครื่องหมายการคา้ทีช่ดัเจน ไม่สบัสน มกีารขยายกจิการในรูปแบบของแฟรนไชสท์ี่ไดร้บั การยอมรบั มรีางวลั 
และมาตรฐานเป็นทีย่อมรบั 
 8. ดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ไม่มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการซือ้ผลติภณัฑ์
ตราสนิค้า 7- Select ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ภาพลกัษณ์ตราสนิค้าไม่มอีทิธพิลทางตรงต่อ
ความพงึพอใจในการซื้อสนิค้า แต่จะมีอทิธพิลทางอ้อมในด้านการรบัรู้และความไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ               
ในการซื้อสินค้า โดยสามารถอธิบายได้จากแบบจ าลองของ ACSI ปจัจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า                     
ม ี3 องค์ประกอบ อยู่ด้านซ้ายมอื ซึ่งเป็นปจัจยัที่เป็นตวัแปรต้น ซึ่งประกอบด้วย ความคาดหวงัของผู้บรโิภคที่มต่ีอ
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สนิคา้และบรกิารก่อนใชบ้รกิาร (Customer Expectations) การรบัรู ้คุณภาพโดยรวมในความคดิของผูบ้รโิภค (Overall 
Perceived Quality) และคุณค่าในสายตาของผู้บรโิภค (Perceived Value) ในขณะเดียวกนัก็มปีจัจยัอกี 2 ตัวที่เป็น
ผลลพัธ์จากความพงึพอใจของลูกคา้ ไดแ้ก่ การรอ้งเรยีนของลูกค้า (Customer Complaints) และความจงรกัภกัดใีน
สนิค้าบริการ (Customer Loyalty) หากผลลพัธ์ คือ ลูกค้ามีความพึงพอใจในสนิค้าและบริการ ลูกค้าจะมีแนวโน้ม
กลบัมาซือ้ซ ้ามคีวามภกัด ี(Loyalty) มทีศันคตอินัดต่ีอสนิคา้และบรกิารนัน้ๆ และแนะน าบอกต่อผูอ้ื่น (Word of Mouth) 
รวมถงึชกัชวนใหซ้ื้อสนิค้าและบรกิารนัน้ๆ ในทางตรงกันขา้ม หากลูกค้าไม่พงึพอใจ (Dissatisfaction) ต่อสนิคา้และ
บริการ ลูกค้าจะแสดงออกโดยการร้องเรียน (Complaints) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณนันท์ สินธุศิริ (2553)                
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ขยายจากตราสินค้าขอ ง บริษัท สิงห ์                     
คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้สงิห์มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัภาพลกัษณ์องค์กรของ บรษิัท สงิห ์
คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 9. ด้านความไว้วางใจ พบว่า ความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า                  
7- Select ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เนื่องจากลูกคา้รูจ้กัรา้นสะดวกซื้อ แบรนด์ เซเว่นอเีลฟเว่น มาเป็น
เวลานานกว่า 90 ปี ท าใหแ้บรนดค์่อนขา้งแขง็แรง และลูกคา้มองว่ารา้นสะดวกซือ้จะมมีาตรฐานในการจดัการบรหิาร
สนิคา้ทีด่ ีมปีระสทิธภิาพและมคีวามสามารถในการน าสนิคา้เขา้มาขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ รวมถงึ
การผลติสนิคา้ทีเ่ป็นเฮาสแ์บรนดข์องตวัเอง ซึ่งทางลูกคา้กจ็ะให้ความเชื่อมัน่ในกระบวนการผลติรวมถงึคุณภาพทีจ่ะ
ได้รบั จึงท าให้ลูกค้าเกิดความไว้วาง และเกิดความพึงพอใจตามมา และสอดคล้องกับแนวคิดของ Tom Duncan 
(2002) พบว่า ผูใ้หค้วามไวว้างใจหรอืแสดงความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ ในดา้นของการใหค้วามน่าเชื่อถอืกบัตราสนิคา้
ว่า เป็นผูท้ีม่คีวามช านาญสมควรแก่การไดร้บัความไวว้างใจ จากตวัผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพอย่างแทจ้รงิโดยความส าคญั
ของความไวว้างใจจงึเป็นหวัส าคญัของการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รโิภคกบัตราสนิคา้ นอกจากนี้ความไวว้างใจ 
ระหว่างคู่คา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัยาวนานเปรยีบเสมอืนสะพานเชื่อมโยงของประสบการณ์ในอดตีและพฒันาการเตบิโต
ไปสู่อนาคต การสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้บรโิภคกบัตราสนิค้าจึงมีความส าคญัเป็นอย่างมาก เนื่องจากความ
ไว้วางใจนัน้สามารถสูญเสยีได้อย่างรวดเรว็ เนื่องจากผู้บรโิภคมีทางเลือกมากขึ้น และประสบการณ์ที่ไม่ดีที่ท าให้
ผูบ้รโิภคสญูเสยีความไวว้างใจและตดัสนิใจเปลีย่นตราสนิคา้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทวิาวรรณ ศรสีวสัดิ ์(2559) 
โดยท าการศกึษาวจิยัเรื่อง โมเดลความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของการเกีย่วขอ้งกบัสถานการณ์ และความไวว้างใจทีม่ต่ีอ
การตัง้ใจเลอืกซือ้จากรา้นคา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคชาวไทย พบว่า โมเดลความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุระหว่างการเกีย่วขอ้ง
กบัสถานการณ์ การรบัรูค้วามเสีย่งและความไวว้างใจทีม่ต่ีอการตัง้ใจเลอืกซือ้จากรา้นคา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคชาวไทย
อายุ 18 ปีขึน้ไป ทีพ่ฒันาขึน้ แสดงใหเ้หน็ว่าความไวว้างใจมอีทิธพิลทางตรงต่อการตัง้ใจเลอืกซือ้จากรา้นคา้ออนไลน์
มาก ทีส่ดุ ส่วนการเกีย่วขอ้งกบัสถานการณ์ และการรบัรูค้วามเสีย่ง มอีทิธพิลทางตรงต่อความ ไวว้างใจ และมอีทิธพิล
ทางอ้อมต่อการตัง้ใจเลือกซื้อจากร้านค้าออนไลน์ นอกจากความไว้วางใจ และการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์แล้ว                
การรบัรู้ความเสี่ยง ด้านสงัคม  การรบัรู้ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา  การรบัรู้ความเสี่ยงด้านการจดัส่ง และการรบัรู ้             
ความเสีย่งดา้นคุณภาพ มอีทิธพิลต่อการตัง้ใจเลอืกซือ้จากรา้นคา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคชาวไทย ตามล าดบั 
 10. อทิธพิลทางออ้มของดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ต่อการรบัรูคุ้ณค่า พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ มอีทิธพิล
ทางออ้มต่อการรบัรูคุ้ณค่าผลติภณัฑ์ตราสนิค้า 7- Select ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากในการรบัรู้
คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ ดา้นอารมณ์ ดา้นราคาทีเ่ป็นตวัเงนิ และดา้นราคาทีไ่ม่เป็นตวัเงนิทีต่อบสนองต่อ
ผูบ้รโิภคแลว้ ยงัมดีา้นภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อการรบัรูคุ้ณค่าและสง่ผลต่อความพงึพอใจของผู้บรโิภค ซึง่จะ
สอดคล้องกบัแบบจ าลองพื้นฐานของ ECSI มีลกัษณะเป็นแบบจ าลองสมการโครงสร้าง SEM (Structural equation 
Model) ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรแฝงหลายตัว (Latent variables) แบบจ าลองมีลักษณะเป็นเหตุเป็นผลกัน มีการ
เชื่อมโยงระหว่างตวัแปรตน้ทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจของลูกคา้และมผีลลพัธค์อื ความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ องคป์ระกอบ
ปจัจยัทีเ่ป็นตวัแปรต้นทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของลูกคา้ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ (Image) ความคาดหวงัของลูกคา้ 
(Expectation) การรับรู้ทางคุณภาพ (Perceived Quality) และการรับรู้ทางคุณค่า (Perceived Value) นอกจากนี้              



12 
 

การวดัการรบัรูท้างคุณภาพ (Perceived Quality) แบ่งเป็นสองดา้น ไดแ้ก่ Hard ware ซึง่หมายถงึ การวดัดา้นคุณภาพ
ของสินค้าและ Human Ware เป็นการวัดคุณภาพด้านบริการจากพนักงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ                       
ชยักร ปิยะนุกูล (2557) โดยท าการศึกษาเรื่อง ภาพลกัษณ์ที่มผีลต่อคุณค่าตราสนิค้าของศูนย์การค้าเซ็นทรลัเวลิด ์
พบว่า ความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ของศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัเวลิดท์ัง้ 7 ดา้น มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการรบัรูคุ้ณค่า
ตราสนิคา้ของศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเวลิดท์ัง้ 4 ดา้น โดยกลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ของศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั
เวลิดอ์ยู่ในระดบัมาก ภาพลกัษณ์ของศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเวลิด ์อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ  
 นอกจากนี้ ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ จกัรนิทร์ เจรญินิติกุล (2556) โดยท าการศกึษาเรื่อง ภาพลกัษณ์
องค์กร ภาพลกัษณ์ของร้านค้า และความรบัผิดชอบต่อสงัคมต่อสงัคมขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้า                 
7-Eleven กรณีศกึษา รา้นสะดวกซือ้ 7-Eleven ในแขวงสลีม จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลกัษณ์องคก์ร ไดแ้ก่ 
ด้านบุคลิกภาพ ขององค์กร ด้านชื่อเสยีงขององค์กร ด้านเอกลกัษณ์ขององค์กร  และด้านคุณค่าหรอืจรรยาบรรณ              
ขององค์กร มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้า 7-Eleven กรณีศึกษา ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในแขวงสีลม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05   และภาพลกัษณ์ของรา้นคา้ ไดแ้ก่ ดา้นตวัสนิคา้ ดา้นความสะดวกของทีต่ัง้
ของร้าน ด้านบริการของร้าน และด้านตราสินค้าของร้าน  มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้า 7-Eleven กรณีศึกษา                
รา้นสะดวกซือ้ 7-Eleven ในแขวงสลีม จงัหวดักรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05    
 11. อทิธพิลทางออ้มของดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ต่อความไวว้างใจ พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มอีทิธพิล
ทางอ้อมต่อความไว้วางใจผลติภณัฑ์ตราสนิค้า  7- Select ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้บรโิภค             
ของรา้นสะดวกซื้อเซเว่นอเีลฟเว่นให้การยอมรบัถึงการบรหิารจดัการที่ด ีรวมถึงคุณภาพสนิค้าที่ส่งมอบใหก้บัลูกค้า      
ท าให้ลูกค้ารบัรู้ถึงคุณค่าของตราสนิค้าได้อย่างรวดเรว็ จงึท าให้เกิดภาพลกัษณ์ต่อตราสนิค้าที่เป็นเฮาสแ์บรนด์ที่ดี
เช่นกนั และเมื่อลูกค้ามองว่าร้านสะดวกซื้อมภีาพลกัษณ์ที่ดแีละสนิค้ามีคุณภาพแล้ว ท าให้ลูกค้าเกดิความเชื่อมัน่              
ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เกิดความพึงพอใจในการซื้อสินค้าและท าให้ความไว้วางใจต่อตราสินค้าด้วย                   
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Kotler (2000) พบว่า ภาพลกัษณ์ คอื องคร์วมของความเชื่อ ความคดิและความประทบัใจ
ทีบุ่คคลมต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ใด ซึ่งทศันคติและการกระท าใดๆ ที่คนเรามต่ีอสิง่นัน้จะมีความเกี่ยวพนักนัสูงกบัภาพลกัษณ์ 
ของสิง่นัน้ ๆ และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ขวญัฤทัย ฉันทนาวรวฒัน์ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ภาพลกัษณ์              
ตราสนิค้าที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อและความภักดีต่อตรา KFC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า KFC มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีต่อตราสินค้า KFC ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ 0.01 โดยภาพลกัษณ์ตราสนิค้า
โดยรวมและรายได ้ไดแ้ก่ ดา้นคุณสมบตั ิดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า ดา้นวฒันธรรม ดา้นบุคลกิภาพ และดา้นผูใ้ช ้
มีความสัมพันธ์กับความภักดีในตราสินค้า “KFC” อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ 0.01 กล่าวคือ เมื่อ ภาพลักษณ์                
ตราสนิค้าโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านคุณสมบตัิ ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า ด้านวฒันธรรม ดา้นบุคลกิภาพ 
และดา้นผูใ้ชด้ขี ึน้ จะท าใหค้วามภกัดใีนตราสนิคา้ “KFC” ดขีึน้ในระดบัปานกลาง  
  
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 1. ผู้จดัจ าหน่ายสามารถก าหนดกลุ่มผลติภณัฑ์ตราสนิค้า 7- Select ให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายได้ เน่ืองจาก 
การวิจัยด้านประชากรพบว่า เพศและอายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการสินค้าที่แตกต่างกันและส่งผลต่อ                 
ความพงึพอใจของผลติภณัฑต์ราสนิคา้ดว้ย ดงันัน้ ผูจ้ดัจ าหน่ายจงึควรทีจ่ะมุ่งเน้นท าการพฒันากลยุทธท์างการตลาด 
ในกลุ่มสนิคา้ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้เป้าหมายสงุสดุ 
 2. ผู้จดัจ าหน่าย ควรให้ความส าคญักบัการวางแผนการตลาดในการสรา้งการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้าที่ดขีอง
ผู้บริโภค เนื่องจากผลการวจิยั พบว่า ด้านการรบัรู้คุณค่ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการซื้อสนิค้าของ
ผู้บรโิภค ดงันัน้ ควรมีการวางกลยุทธ์ในการผลกัดนัสนิค้าให้เป็นที่รู้จกัของผู้บรโิภคทัว่ไป ท าให้ผู้บรโิภคทราบถึง 
ประโยชน์ คุณสมบตัิและเอกลกัษณ์เฉพาะของสนิค้า 7- Select ซึ่งการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้าเป็นสิง่ส าคญัที่สามารถ
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สร้างความประทบัใจ และมีภาพพจน์ที่ดใีนสายตาลูกค้า เกดิทศันคติของลูกค้าในแง่ของผลติภัณฑ์ที่มคีุณภาพที่ด ี
ความสามารถหรอืคุณสมบตัิของผลติภณัฑ์ที่กระตุ้นความรูส้กึของผู้บรโิภคให้เกดิความพงึพอใจ ซึง่หากมกีารสรา้ง  
การรบัรูคุ้ณค่าอย่างต่อเนื่องกจ็ะสง่ผลใหช้่วยลดตน้ทุนดา้นเวลาในการตดัสนิใจของลกูคา้ได้ 
 3. ผู้จดัจ าหน่าย ควรให้ความส าคญัในดา้นการสรา้งความได้เปรยีบในการแข่งขนั โดยเน้นภาพลกัษณ์ของ
ตราสินค้าให้เป็นทิศทางที่ดีมากขึ้น เนื่ องจากผลการวิจัย พบว่า ภาพลักษณ์มีอิทธิพลทางอ้อมในหลายด้าน                 
ทัง้ดา้นทางการรบัรูแ้ละดา้นความไวว้างใจ ทีส่ง่ผลเชงิบวกต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภค ดงันัน้ ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้
เป็นสิง่ส าคญัมากที่ท าให้เกดิผลเชงิบวก ซึ่งอาจจะเน้นการผลติสนิค้าที่สร้างความประทบัใจ การจดักจิกรรมที่เสรมิ
ภาพลกัษณ์ทีด่ใีหด้ขี ึน้ได ้เกดิความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้ เพื่อลดปญัหารอ้งเรยีนหรอืการโจมตจีากผูบ้รโิภคได ้ 
 4. ผูจ้ดัจ าหน่าย ควรใหค้วามส าคญัในการสรา้งความไวว้างใจแก่ผูบ้รโิภคกบัตราสนิคา้ สรา้งความน่าเชื่อถอื
กบัตราสนิค้าจากตวัผลติภณัฑ์ที่มคีุณภาพอย่างแท้จรงิ เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า ความไวว้างใจมอีทิธพิลทางตรง  
เชงิบวกสูงสุดต่อความพึงพอใจในการในการซื้อสนิค้า ดงันัน้เราจึงควรน าข้อเสยีของผลติภัณฑ์มาท าการปรบัปรุง                
ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ รวมถงึการสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหก้บัผูบ้รโิภค 
 5. ผู้จดัจ าหน่าย ควรมกีารวจิยัและพฒันาสนิค้าและคุณภาพสนิค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแตกต่าง              
ให้เป็นที่รูจ้กัของผู้บรโิภคมากขึน้ ท าให้ตราสนิคา้มคีวามแขง็แกร่งมากขึ้น ท าให้สามารถสรา้งยอดขายและเพิม่ส่วน
ครองตลาดได ้และลดปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัผูบ้รโิภคในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็สมบรูณ์ไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์าก อาจารย ์ดร.อนิทกะ พริยิะกุล อาจารยท์ีป่รกึษา
สารนิพนธ์ที่ได้ให้ค าปรึกษา ข้อแนะน าและความคิดเห็น ต่างๆ ในการวิจัยตลอดจนการตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง                  
จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้สมบรูณ์ ซึง่ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.วรนิร าไพ รุ่งเรอืงจติต ์และอาจารย ์ดร.เศรษฐวสัภุ ์พรมสทิธิ ์ทีก่รุณา
ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม แก้ไขเครื่องมือในการวจิยัให้สมบูรณ์ รวมถึงแนวทาง                
ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ตัง้แต่เริม่ตน้จนส าเรจ็สมบรูณ์ 
 นอกจากนี้  ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้แก่ผู้ วิจ ัยในการศึกษาหลักสูตร
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั ท าใหผู้ว้จิยัสามารถเขา้ใจเน้ือหาวชิาต่างๆ ทีไ่ดศ้กึษาและ
น าไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานเป็นอย่างดี รวมถึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควชิาบรหิารธุรกิจคณะสงัคมศาสตร์               
ทุกท่านตลอดจนผูม้สีว่นร่วมในความส าเรจ็ชองงานวจิยัครัง้นี้ 
 กราบขอบพระคุณ บดิา มารดา และเพื่อนๆ ทุกคน ทีไ่ดม้อบก าลงัใจ ให้ค าแนะน าช่วยเหลอื และสนับสนุน
ผูว้จิยัมาโดยตลอด จนน ามาสูง่านวจิยัทีเ่สรจ็สมบรูณ์ 
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