การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๕ ปี การศึกษา ๒๕๖๓

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ค่ านิยม และความไว้ วางใจทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสินใจ
บริโภคข้ าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Marketing Mix Factors, Values, and Trust Influencing People' Decisions
to Consume 7-11 Boxed Rice in Bangkok and Suburb
ณัชชาณิชย์ ธนพรนภาเศรษฐ์ 1 และชุ ติมาวดี ทองจีน2
1

หลักสูตรปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, piyawan.homl@bumail.net
2
ภาควิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, chutimavadee.t@bu.ac.th

--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ค่านิ ยม และความไว้วางใจที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจบริ โภคข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูบ้ ริ โภค
ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่เคยซื้ อข้าวกล่อง 7-11 โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือการศึกษาครั้งนี้ สถิติที่
ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณ ผลการศึกษา
พบว่าค่านิ ยม และความไว้วางใจส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดพบว่าไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
คําสํ าคัญ: ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด, ค่านิ ยม, ความไว้วางใจ, ข้าวกล่อง 7-11

ABSTRACT
The objective of this study is to study marketing mix factors, values, and trust influencing people'
decisions to consume 7-11 boxed rice in bangkok and Suburb. The sample group is the consumers in Bangkok and
its vicinity who have bought 7-11 lunch boxes by using questionnaires as this study tool. The statistics used were
frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regressions. The results showed that values and trust
affect the decision to buy 7-11 boxed rice among the population in Bangkok and its vicinity at the statistical
significant level of .05. For marketing mix factors, it was found that it did not affect the decision to buy 7-11
boxed rice among the population in Bangkok and its vicinity.
Keywords: Marketing Mix Factors, Values, Trust, Rice Box 7-11
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1. บทนํา
อาหาร เป็ นปั จจัยที่ สําคัญอย่างหนึ่ ง ซึ่ งจําเป็ นต้องมี การบริ โภคทุกวันเพราะอาหารเป็ นความต้องการขั้น
พื้ น ฐานของมนุ ษ ย์แ ละมี ค วามสํ า คัญ ต่ อ การดํา รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์เ ป็ นอย่า งมาก อุ ต สาหกรรมอาหารได้มี ก าร
เจริ ญเติบโตขึ้น และพัฒนามาเป็ นอาหารแช่แข็งในปั จจุ บนั ส่ งผลให้มีการผลิตอาหารพร้ อมรับประทานหลายชนิ ด
ตามมา (วิชุตา สมจิตร, 2558, น. 87)
รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของประชากรในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้
ชี วิตของผูค้ นในเมื องหลวง ประชากรทั้งชายและหญิ งในวัยทํางานต่างก็ตอ้ งทํางานเพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว การครองโสดที่เพิ่มขึ้นเป็ นเหตุให้มีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัวที่ลดลงตามไปด้วย ตลอดจนเรื่ องสภาวะ
เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นสภาพการจราจรที่ติดขัดโดยเฉพาะในเวลาเร่ งรี บ ล้วนแล้วแต่เป็ นสาเหตุที่ทาํ
ให้ประชาชนในเมืองหลวงไม่นิยมการซื้ ออาหารสดเพื่อทําอาหารรับประทานเอง เนื่ องจากไม่มีเวลาและสิ้ นเปลือง
มากกว่า ส่ งผลให้พฤติกรรมในการซื้ อสิ นค้าและการบริ การได้เปลี่ยนแปลงไปและหันมาพึ่งพาสิ นค้าอาหารสําเร็ จรู ป
และกึ่งสําเร็ จรู ปมีเพิ่มขึ้น เพื่อความสะดวกและเหมาะสมกับเวลา จากการเปลี่ยนแปลงความต้องการสิ นค้าและบริ การ
ของลูกค้าที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั (จิรารัตน์ จันทวัชรากร, 2559, น. 48)
เนื่ อ งด้ว ยพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลที่ ย อมรั บ และนิ ย มบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งมากขึ้นส่ งผลให้อตั ราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งสู งถึง 5,200 ล้านบาทต่อปี โดย
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ท้ งั หญิงและชายอายุมากกว่า 15 ปี สาเหตุที่ภาชนะแช่แข็งมีอตั ราเติบโตอย่างต่อเนื่ องคือการเติบโต
ของสังคมในกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ที่มีความเร่ งรี บและต้องการความสะดวกสบาย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารแช่
แข็งที่จาํ หน่ายขณะนี้ มีหลายยีห่ อ้ จึงทําให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกมากขึ้น ในการซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งมาบริ โภคอีก
ด้วย ซึ่ งข้าวกล่อง 7-11 จึ งเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งแข็งพร้อมรับประทานใน 7-11 ที่ผบู ้ ริ โภคกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลต่างยอมรับและนิ ยมบริ โภค เนื่ องจากสะดวก สบาย และต้องการความเร่ งรี บ (ศศิธร พูนโสภิณ, 2554,
น. 21-22)
จากสถานการณ์ การเติ บโตของตลาดอาหารพร้ อ มรั บประทานแช่ แข็งที่ กล่ าวมาแล้วนั้น ทําให้เกิ ดการ
แข่งขันที่ รุนแรงในตลาด ผูป้ ระกอบการรายเดิ มมี การวิจยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์มากขึ้น อาทิ บริ ษทั ซี พีแรม จํากัด
ผูผ้ ลิตอาหารพร้ อมรั บประทานแช่แข็งและแช่เย็น และเบเกอรี่ อบสดในกลุ่มบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ได้
ประกาศแผนการดําเนิ นธุ รกิจในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ผ่านการใช้งบลงทุนประมาณ 4,0000 ล้านบาท เพื่อ
สร้ างโรงงานใหม่ 2 แห่ ง คื อ โรงงานผลิตอาหารพร้ อมทานที่ ลาํ พูนและสุ ราษฎร์ ธานี และปรั บปรุ งโรงงานเดิ มที่
ชลบุรี ขอนแก่นและปทุมธานี เบื้องต้นคาดว่าจะมีกาํ ลังการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 70 โดยจะให้ความสําคัญ
กับกลุ่ม “ข้าวกล่องพร้อมทาน” มากขึ้น เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรและการใช้ชีวิตที่เร่ งรี บ ผ่านการใช้งบ
วิจยั และพัฒนาร้อยละ 1 ของยอดขาย หรื อ 150–200 ล้านบาท/ปี ในการพัฒนาสิ นค้าใหม่ อีกทั้งยังมีผปู ้ ระกอบการ
หลายรายที่แตกตราสิ นค้า เพื่อเข้าสู่ตลาดมากขึ้น (แนวหน้า, 2560 อ้างอิงใน พิมพรรณ ก๋ าใจ, 2561, น. 3)
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหม่หรื อรายเก่าหากจะทําการเข้าแข่งขันใน
ตลาดอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งที่รุนแรง ผูป้ ระกอบการควรทราบถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ค่านิ ยม
และความไว้วางใจ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ค่านิ ยมและความไว้วางใจที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อประโยชน์แก่ผปู ้ ระกอบการ
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และผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษา สามารถนําผลการวิจยั นี้ ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงหาแนวทางตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างมีประสิ ทธิ ภาพที่สุดต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2.2 เพื่อศึ กษาค่านิ ยมที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
2.3 เพื่อศึกษาความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล
2.4 เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ทบทวนวรรณกรรม
สุ ดาพร กุณฑลบุตร (2557, น. 35) ได้ให้ความหมายของ “ส่ วนประสมทางการตลาดไว้ว่า หมายถึง
องค์ประกอบโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การที่ นาํ เสนอสู่ ผบู ้ ริ โภค ปั จจัยที่ เกี่ยวข้องกับส่ วนประสมทาง
การตลาด ประกอบด้วยปั จจัยด้านการตลาดสี่ ชนิ ดที่มกั เรี ยกว่า 4Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จําหน่าย และ การส่ งเสริ มการตลาด”
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561, น. 25) อธิ บายว่า ค่านิ ยมหรื อหลักความสนใจ และความปรารถนาของบุคคลแบ่ง
ค่านิ ยมออกเป็ น 6 ประเภท คือค่านิ ยมทางสังคมTค่านิ ยมทางวัตถุ ค่านิ ยมทางความจริ ง ค่านิ ยมทางจริ ยธรรม ค่านิ ยม
ทางสุ นทรี ยะ และค่านิยมทางศาสนา
Pomponi, Fratocchi & Rossi Tafuri (2015, pp. 83-97) อธิ บายว่า ความไว้วางใจ คือ พื้นฐานของ
ความสัมพันธ์ทางการติดต่อสื่ อสารในการให้บริ การแก่ลูกค้า องค์กรจําเป็ นต้องเรี ยนรู ้ทฤษฏีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
ความคุน้ เคยเพื่อครองใจลูกค้า เกิดจากองค์ประกอบ 5 C ได้แก่Tการสื่ อสาร (Communication) ความใส่ ใจและการให้
(Caring and Giving) การให้ขอ้ ผูกมัด (Commitment) การให้ความสะดวกสบาย (Comfort) และการแก้ไขสถานการณ์
ขัดแย้ง (Conflict Resolution)
Hunter (2017, p. 124) อธิ บายว่า กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Decision Process) แม้ลูกค้าจะเป็ น
บุคคลที่ มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องใดก็ตามก็จะยังมี กระบวนการตัดสิ นใจที่ คล้าย ๆ
กันTคือ มี
กระบวนการตัดสิ นใจ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) การรับรู ้ถึงปั ญหาหรื อความต้องการ (Problem or Need Recognition)
2) การแสวงหาข้อมูล (Search fort Information)
3) การวิเคราะห์และประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)
4) การตัดสิ นใจซื้ อ (Decision Making)
5) พฤติกรรมหลังการซื้ อ (Post Purchase Behavior)
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จากการศึ กษาทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องต่างๆ ทําให้สามารถสรุ ปออกมาเป็ นกรอบ
แนวความคิดดังรู ปที่ 1 และสามารถนําไปตั้งสมมติฐานได้
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด

การตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

ค่านิยม
ความไว้วางใจ

รู ปที่ 1 กรอบแนวความคิด
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานที่ 2 ค่านิ ยมส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
สมมติฐานที่ 3 ความไว้วางใจส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล
3. การดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research Methodology) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทําการวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิ ติ และนําเสนอ
รายงานในรู ปแบบตารางประกอบความเรี ยง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่เคยซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ที่มี
อายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่เคยซื้ อข้าวกล่อง 7-11
ที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป ซึ่ งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้การคํานวณตามสู ตรไม่ทราบจํานวนประชากร
ของ ยามาเน่ (Yamane, 1967 อ้างถึงใน วิชิต อู่อน้ , 2550, น. 86) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ประมาณ 95% ความคลาดเคลื่อน
ของการสุ่ มตัวอย่างที่ ระดับ .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ราย โดยเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น
(Non Probability Sampling) และเก็บข้อมูลด้วยการเลือกตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) คือ ประชากร
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ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่เคยซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป เก็บจนครบตามจํานวน 400 ชุด
แสดงการสุ่ มดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่เคยซื้ อข้าวกล่อง 7-11
จังหวัด
จํานวนการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
กรุ งเทพมหานคร
65
นครปฐม
67
นนทบุรี
67
ปทุมธานี
67
สมุทรปราการ
67
สมุทรสาคร
67
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ใช้แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง เครื่ องมือแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ จํานวน 8 ข้อ ใช้ มาตรวัดแบบนามบัญญัติ
(Nominal Scale)
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด จํานวน 17 ข้อ ใช้ มาตรวัดแบบการจัดอันดับ (Ordinal Scale)
ส่ วนที่ 3 ค่านิยม จํานวน 15 ข้อ ใช้ มาตรวัดแบบการจัดอันดับ (Ordinal Scale)
ส่ วนที่ 4 ความไว้วางใจ จํานวน 7 ข้อ ใช้ มาตรวัดแบบการจัดอันดับ (Ordinal Scale)
ส่ วนที่ 5 การตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 12 ข้อ ใช้
มาตรวัดแบบการจัดอันดับ (Ordinal Scale)
การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสอบถามฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึ้นเอง มีข้ นั ตอนในการสร้าง ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดค่านิ ยมและความ
ไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล กําหนด
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั และใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2) สร้างแบบสอบถาม และตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC)
3) นําแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try–Out) กับ ประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่เคยซื้ อ
ข้าวกล่อง 7-11 ที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป จํานวน 30 ชุด เพื่อหาคุณภาพเครื่ องมือ โดยการหาค่าความเที่ยงหรื อความ
เชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ได้ค่าความเที่ยงหรื อความเชื่อถือได้รวมเท่ากับ 0.981 หากความ
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เที่ยงหรื อความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามมากกว่า 0.80 ซึ่ งถือว่าแบบสอบถามนี้ มีความเชื่อถือได้สามารถนําไปเก็บ
ข้อมูลได้จริ ง (อัญชนา ทองเมืองหลวง, 2554, น. 32)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดค่านิ ยมและความไว้วางใจที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคข้าวกล่อง 7-11
ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล วิเคราะห์และอธิ บายโดยใช้สถิติ ดังนี้
1) เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่ งประกอบด้วย ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) คือ Multiple Regression ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ได้แก่ (1)
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (2) ค่านิ ยมส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (3) ความไว้วางใจ
ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ข้า วกล่ อ ง 7-11 ของประชากรในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
4. ผลการวิจัย
4.1 จากการศึกษา ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ที่เคยซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จํานวน 244 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.0 มีอายุ
ระหว่าง 21-29 ปี จํานวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.0 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จํานวน 220 คน คิด
เป็ นร้อยละ 55.0 มีสถานภาพโสด จํานวน 228 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.0 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จํานวน
100 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.0 มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง จํานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.8 มีการทานข้าว
กล่อง สัปดาห์ละ 1 ครั้งหรื อน้อยกว่านั้น จํานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.0 และมีเหตุผลที่เลือกทานข้าวกล่อง 7-11
เพื่อสะดวกรวดเร็ ว จํานวน 276 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.6
4.2 จากการศึกษา ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51
เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า 7-11 มีการทําการตลาดทางตรง เช่น มีป้ายบอกหน้าร้านว่ามีขา้ วกล่องใหม่ๆ ขาย อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 รองลงมา เก็บรักษาสิ นค้าคงคลังของ 7-11 มีคุณภาพ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.84 และข้าวกล่อง 7-11 มีการโฆษณา เช่น การลดราคาหรื อมีการสะสมคะแนนเพื่อแลกซื้ อข้าวกล่อง 7-11 อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ซื้ อข้าวกล่องใน 7-11 ไม่ตอ้ งยืนรอในสถานที่มีอากาศร้อน เพราะ 7-11 มีแอร์ อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ข้าวกล่อง 7-11 มีราคาสมเหตุสมผล อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ข้าว
กล่อง 7-11 มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่แข็งแรง และทนความร้อนได้ดี อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 7-11 มีการให้ข่าว
และการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับข้าวกล่อง 7-11 อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 7-11 มีทุกที่ หาซื้ อสะดวก อยู่
ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ข้าวกล่อง 7-11 มีรสชาติอร่ อย คงที่ และ ข้าวกล่อง 7-11 มี ราคาที่ เหมาะสมกับ
รสชาติอาหารที่อร่ อย อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ข้าวกล่อง 7-11 บางครั้งถูกกว่าร้านขายอาหารใน
ปั จจุบนั อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 ข้าวกล่อง 7-11 มีให้เลือกหลากหลาย อยูใ่ นระดับปานกลาง มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และข้าวกล่อง 7-11 มีการถูกเชียร์ ขายโดยใช้พนักงาน เช่น รับข้าวกล่องเพิ่มไหมคะ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91
4.3 จากการศึกษา ค่านิ ยม พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อแล้ว
พบว่า นิ ยมทานข้าวกล่อง 7-11 เพราะไม่ตอ้ งรอซื้ ออาหารนาน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 รองลงมา นิ ยม
ทานข้าวกล่อง 7-11 เพราะมีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และนิ ยมทานข้าว
กล่อง 7-11 เพราะมีการให้ปริ มาณอาหารคงที่ ไม่เอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 นิ ยมทาน
ข้าวกล่อง 7-11 เพราะบรรจุภณ
ั ฑ์เก็บพกพาสะดวก อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 นิ ยมทานข้าวกล่อง 7-11
เพราะบรรจุภณ
ั ฑ์แข็งแรงกันความร้อน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 นิ ยมทานข้าวกล่อง 7-11 เพราะท่าน
รู ้สึกชื่นชอบรสชาติอาหาร อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 นิยมทานข้าวกล่อง 7-11 เพราะบรรจุภณ
ั ฑ์ดูดี อยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 นิยมทานข้าวกล่อง 7-11 เพราะคนใกล้ตวั ชักชวน ดี อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.62 นิ ยมทานข้าวกล่อง 7-11 เพราะมักมีรายการอาหารแปลกใหม่ น่าลองอยูเ่ สมอ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.50 นิ ยมทานข้าวกล่อง 7-11 เพราะระบุวตั ถุดิบและส่ วนผสมที่ชดั เจน เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกบริ โภคของคนแต่ละ
ศาสนา อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 นิ ยมทานข้าวกล่อง 7-11 เพราะคนในครอบครัวชักชวน อยูใ่ น
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32
4.4 จากการศึกษา ความไว้วางใจ พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 เมื่อจําแนกเป็ นราย
ข้อแล้ว พบว่า เพราะเชื่อใจในข้าวกล่อง 7-11 จึงแนะนําเสมอ เมื่อมีคนถามว่าทานอะไรดี อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.78 รองลงมา เมื่อเกิดข่าวลบกับข้าวกล่อง 7-11 จะศึกษาหาความจริ งก่อนโดยไม่ปักใจเชื่อทันที อยูใ่ นระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และเชื่อมัน่ ว่า 7-11 จะไม่ทาํ ให้ผิดหวังในเรื่ องคุณภาพอาหารและความสะอาด อยูใ่ นระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ไว้วางใจ 7-11 เพราะมีชื่อเสี ยงในทางที่ดี อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ไว้วางใจ
7-11 เพราะมีความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพสิ นค้า อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28
4.5 จากการศึกษา การตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 เพราะ
เห็นคนอื่นทานดูน่ารับประทาน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 รองลงมา ตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 เพราะ
การซื้ อรับประทานมีความสะดวกสบาย อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 และตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 เพราะ
มี ทศั นคติ ที่ดีกบั ข้าวกล่อง7-11 อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.47 ตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 เพราะทราบว่า
ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าก่อนส่ งถึงมือผูบ้ ริ โภค อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 จะกลับมาซื้ อข้าวกล่อง 7-11
อีก อยู่ในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 และตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 เพราะเห็ นคนรอบข้างหรื อคนใน
ครอบครัวรับประทาน อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11
4.6 เมื่อทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุ ปสมมติฐาน ได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อข้ าวกล่ อง 7-11 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression) เพื่อศึกษา ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด กับ การตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
การตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรใน
B
SE
t
Sig.
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ค่าคงที่ (constant)
.447
.242
1.847
.066
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด(X1)
.842
.069
12.293
.000*
R square = 0.275 F = 151.126
Sig =0.000*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 ปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาด กับ การตัดสิ น ใจซื้ อ ข้าวกล่ อ ง 7-11 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) และ ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H0) หมายความว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้วา่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลได้ร้อยละ 27.50 (R square = 0.275) และสามารถเขียนสมการถดถอยได้
ดังนี้
Ŷ = .447 +.842(X1)
โดยที่
Ŷ คือ การตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
X1 คือ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
สมมติฐานที่ 2 ค่ านิยมส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อข้ าวกล่ อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple regression) เพื่อศึกษา ค่านิ ยม กับ การตัดสิ นใจซื้ อข้าว
กล่อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
การตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรใน
B
SE
t
Sig.
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ค่าคงที่ (constant)
.268
.177
1.519
.130
ค่านิยม(X1)
.853
.048
17.928
.000*
R square = 0.447 F = 321.406
Sig =0.000*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 3 ค่านิยม กับ การตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
พบว่า มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0) หมายความว่า
ค่านิ ยม ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดัง นั้ น จึ ง สามารถสรุ ปได้ ว่ า ค่ า นิ ย ม ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อข้า วกล่ อ ง 7-11ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลได้ร้อยละ 44.70 (R square = 0.447) และสามารถเขียนสมการถดถอยได้ดงั นี้
Ŷ

= .268 +.853(X1)
โดยที่
Ŷ คือ การตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
X1 คือ ค่านิยม

สมมติฐานที่ 3 ความไว้ วางใจส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อข้ าวกล่ อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
และปริมณฑล
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression) เพื่อศึ กษา ความไว้วางใจ กับ การ
ตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
การตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรใน
B
SE
t
Sig.
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ค่าคงที่ (Constant)
.537
.139
3.876
.000*
ความไว้วางใจ (X1)
.809
.039
20.970
.000*
R square = 0.525 F = 439.732
Sig =0.000*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 ความไว้วางใจ กับ การตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล พบว่า มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0)
หมายความว่า ความไว้วางใจ ส่ งผลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อ ข้าวกล่ อ ง 7-11 ของประชากรในกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้น จึ งสามารถสรุ ปได้ว่า ความไว้วางใจ ส่ งผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อ ง 7-11ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลได้ร้อยละ 52.50 (R square = 0.525) และสามารถเขียนสมการถดถอยได้ดงั นี้
Ŷ

= .537 +.809(X1)
โดยที่
Ŷ คือ การตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
X1 คือ ความไว้วางใจ
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5. การอภิปรายผล
5.1 สมมติ ฐ านที่ 1 ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดไม่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ข้า วกล่ อ ง 7-11 ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ อาจเป็ นเพราะการตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11
ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีความไว้วางใจในสิ นค้า ข้าวกล่อง 7-11 อยูใ่ นระดับมากเนื่ องจาก
ข้าวกล่อง 7-11 มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพอยูแ่ ล้วจึงทําให้ส่งผลต่อการมีการตัดสิ นใจไม่แตกต่างกัน เมื่อ 7-11 มี
การทําการตลาด เช่น มี ป้ายบอกหน้าร้ านว่ามี ขา้ วกล่องใหม่ๆ วางจําหน่ าย รวมถึงมี การเก็บรั กษาสิ นค้าคงคลังที่ มี
คุณภาพ และมีการโฆษณา เช่น การลดราคาหรื อมีการสะสมคะแนนเพื่อแลกซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ทําให้ประชากรไม่
ต้องมีตวั เลือกในการตัดสิ นใจเยอะทําให้ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ
ส่ วนประสมทางการตลาด ของ Kukanja, Gomezelj Omerzel & Kodrič (2017, pp. 1509-1525) ที่ได้อธิ บายว่า
คุณภาพสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ (Product Quality) เป็ นสิ่ งที่ผผู ้ ลิตต้องเป็ นผูก้ าํ หนดและออกแบบ เพื่อนําออกมาจําหน่าย
แต่การวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ นั ต้องยึดความพึงพอใจของลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นหลัก โดยทางผูผ้ ลิตจะต้องกําหนด
มาตรฐานของผลิ ตภัณฑ์หรื อสิ นค้าให้ดี เพื่อที่ จะได้สินค้าที่ มีคุณภาพและมี ราคาไม่ สูงเกิ นอํานาจในการซื้ อของ
กลุ่มเป้ าหมาย และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ต่าํ จนเกินไป เหมือนกันกับงานวิจยั ของ นัฐพล จํากําจรและ ชุติมาวดี ทอง
จีน (2559) ทําการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิ พลของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ คุณภาพการบริ การและภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ต่อการตัดสิ นใจเลื อกร้ านอาหารบุ ฟเฟต์ญี่ปุ่นในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับความสําคัญมาก เนื่ องจากคนจดจําภาพลักษณํของแบรนด์ที่เป็ นของ
มีคุณภาพ ภาพที่ติดตั้งไว้หน้าร้าน จึ งไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากนักเนื่ องจากลูกค้าไม่ตอ้ งมีตวั เลือกในการซื้ อ
มากจึงไม่ตอ้ งคิดในการซื้ อสิ นค้า และต่างกับงานวิจยั ของ ฮันนาน กาหลง (2559, น. 53) ทําการศึกษาเกี่ยวกับส่ วน
ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ที่มีต่ออาหารไทยสําเร็ จรู ปในกรุ งกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซี ย
พบว่า ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเพราะอาหารมี รสชาติ ดี มี ราคาหลายระดับให้เลื อกซื้ อ และช่ องทางการจัด
จําหน่ ายอาหารไทยสําเร็ จรู ปเป็ นสิ นค้าที่สามารถหาซื้ อได้ง่าย ซึ่ งต่างจากผลการศึกษาคือลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้ อป้ าย
บอกโปรโมชัน่ และส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
5.2 สมมติฐานที่ 2 ค่านิ ยมส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ กลุ่มตัวอย่างมี ระดับความคิดเห็ นในระดับที่ มาก โดยค่านิ ยม มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.68 อาจเป็ นเพราะปั จจุบนั ประชากรนิยมเลือกอาหารที่ได้รวดเร็ วและข้าวกล่อง 7-11 ไม่ตอ้ งรอซื้ ออาหารนาน อีกทั้ง
เพราะมีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีการให้ปริ มาณอาหารคงที่ ไม่เอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภคอยูแ่ ล้วจึงทําให้ตดั สิ นใจ
ซื้ อได้ทนั ที ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของค่านิ ยม Hicks, Cinner, Stoeckl & McClanahan (2015,
pp. 1471-1480) ที่ได้อธิ บายว่า ค่านิ ยมคือสิ่ งที่กลุ่มคนส่ วนใหญ่ในสังคมให้ความสนใจในเรื่ องที่เกี่ยวกับวัตถุที่ใช้ใน
ชี วิตประจําวันอันประกอบไปด้วย อาหาร เครื่ องนุ่ งห่ ม ที่ อยู่อาศัย และยารั กษาโรค ซึ่ งเหมื อนกันกับงานวิจยั ของ
ชนันรดา วรพต (2560, น. 24) ทําการศึกษาเกี่ยวกับความคุน้ เคย ความไว้วางใจ และค่านิ ยมด้านสุ ขภาพที่มีผลต่อ
แนวโน้มการซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเผาผลาญไขมันของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า ค่านิ ยมการใช้
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มในการดูแลสุ ขภาพ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เนื่ องจากลูกค้ามัน่ ใจว่าจะได้ของที่มีคุณภาพ จึง
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ และต่างกับงานวิจยั ของ นัฐพล จํากําจร และชุติมาวดี ทองจีน (2559, น. 36) ทําการศึกษา
เกี่ยวกับอิทธิ พลของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ คุณภาพการบริ การและภาพลักษณ์ของแบรนด์ต่อการตัดสิ นใจ
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เลือกร้ านอาหารบุฟเฟต์ญี่ปุ่นในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ค่านิ ยมที่ ลูกค้าเลือกซื้ อสิ นค้าอันดับแรกจาก คุณภาพการ
บริ การ ซึ่ งต่างจากผลการศึกษาที่ลกู ค้าเลือกจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากกว่า
5.3 สมมติ ฐ านที่ 3 ความไว้ว างใจส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อข้ า วกล่ อ ง 7-11 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นในระดับที่มาก โดย ความ
ไว้วางใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 อาจเป็ นเพราะประชากรมีความไว้วางใจในข้าวกล่อง 7-11 จึงแนะนําเสมอ เมื่อมีคน
ถามว่าทานอะไรดี อี กทั้งเมื่ อเกิ ดข่าวลบกับข้าวกล่อง 7-11 จะศึ กษาหาความจริ งก่อนโดยไม่ปักใจเชื่ อทันที และ
เชื่ อมัน่ ว่า 7-11 จะไม่ทาํ ให้ผิดหวังในเรื่ องคุณภาพอาหารและความสะอาด จึ งทําให้ส่งผลต่อการซื้ อข้าวกล่าว 7-11
เป็ นประจํา ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของความไว้วางใจ Pomponi, Fratocchi & Rossi Tafuri
(2015, pp. 83-97) ที่ได้อธิ บายว่า ความไว้วางใจคือการสร้างพันธต่อกันระหว่างผูใ้ ห้บริ การกับลูกค้า ซึ่ งองค์กรควรจะ
ยอมเสี ยผลประโยชน์เพื่อคงไว้ซ่ ึ งความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า และการสร้างความประทับใจจากความเอาใจใส่ ลูกค้า
ของผูใ้ ห้บริ การ ซึ่ งก่อให้เกิ ดความรู ้ สึกถึงความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่ งเหมื อนกันกับงานวิจยั ของ ชนันรดา วรพต
(2560, น. 24) ทําการศึกษาเกี่ยวกับความคุน้ เคย ความไว้วางใจ และค่านิ ยมด้านสุ ขภาพที่มีผลต่อแนวโน้มการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเผาผลาญไขมันของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์เกิด
จากการใช้ผ ลิ ตภัณฑ์แ ละดี จ นไว้วางใจ และแนะนํา บอกต่ อ ซึ่ ง ความไว้วางใจ และค่ านิ ย มด้านสุ ข ภาพมี ผ ลต่ อ
แนวโน้มการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และต่างกับ จิรัชยา วิจิตร และชุติมาวดี ทอง
จีน (2561, น. 262) ทําการศึกษาเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาด คุณค่าตราสิ นค้า และความไว้วางใจที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อวิตามิ นอาหารเสริ มในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดต่างหากที่ มีผลต่อ
ความไว้วางใจในผลิ ตภัณฑ์ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งต่างจากผลการศึ กษาที่ เลื อกซื้ อสิ นค้าจาก
คุณภาพไม่ใช่ความไว้วางใจ
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ค่านิ ยม และความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภค
ข้า วกล่ อ ง 7-11 ของประชากรในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล”
ในครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาประชากรใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ เคยซื้ อข้าวกล่อง 7-11 ที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า สถานภาพโสด มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ซึ่ งส่ วนใหญ่ซ้ื อข้าวกล่อง
ที่ 7-11 เพราะไว้วางใจในสิ นค้าและเชื่อมัน่ ในคุณภาพของข้าวกล่อง โดยเหตุที่ตดั สิ นใจซื้ อเป็ นเพราะ 7-11 สามารถ
ซื้ ออาหารได้รวดเร็ วโดยไม่ตอ้ งรอนานอีกทั้งยังใช้วตั ถุดิบที่มีคุณภาพ และมีการให้ปริ มาณอาหารคงที่ ไม่เอาเปรี ยบ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งในการทําส่ วนประสมทางการตลาดพบว่า 7-11 ควรทําการนําเสนอป้ ายหน้าร้านด้วยโปรโมชัน่ ใหม่ ๆ
ทุกสัปดาห์เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อมากขึ้น ซึ่ งเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษาที่ 7-11 ใช้กลยุทธ์ป้ายหน้า
ว่ามีขา้ วกล่องใหม่ๆ และใช้สื่อโฆษณาเพื่อชูจุดแข็งว่า 7-11 มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีในการนํามาผลิตอาหารให้ผบู ้ ริ โภค
รับประทานเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคไว้วางใจมากขึ้น ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงควรคงภาพลักษณ์การผลิตอาหารที่ดูน่ารับประทานนี้
ต่อ ไป และพัฒนาการผลิ ตให้ดูข้ ึ นโดยอาจค้นหานวัตกรรมที่ ช่วยทําให้อาหารดู น่ารั บประทานยิ่งขึ้ นในอนาคต
สําหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาข้อมูลในเชิงลึกต่างๆ เช่น การใช้รูปแบบของการสังเกต
และการ สัมภาษณ์กลุ่มประชากรที่บริ โภคข้าวกล่อง 7-11 ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
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มากที่สุด และควรทําการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้ทราบข้อมูลที่หลากหลายของประชากรใน
แต่ละพื้นที่ ว่ามีความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร เพื่อนํามาใช้กาํ หนดกลยุทธ์ทางการตลาด
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาฉบับนี้ สาํ เร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาอย่างยิง่ จากอาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่ งได้ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแนว
ทางการดําเนินการวิจยั และแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ จนทํารายงานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สาํ เร็ จลงด้วยความสมบูรณ์
ผูว้ ิจยั รู ้ สึกซาบซึ้ งในความกรุ ณาของท่านเป็ นอย่างยิ่ง จึ งขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้ และขอ
กราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ใ ห้ค วามเมตตาและได้ถ่ า ยทอดวิ ช าความรู ้ และสามารถนํา ความรู ้ ม า
ประยุกต์ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่อบรมเลี้ยงดู สนับสนุ นส่ งเสริ มการศึกษาด้วยความรักและปรารถนาดี
เสมอมา ขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการทุกท่านที่กรุ ณาให้ความช่วยเหลือแนะนําเป็ นอย่างดีดว้ ยความเต็มใจ ขอบคุณพี่
น้องและเพื่อนทุกท่านที่ คอยเป็ นกําลังใจเสมอมาคุณค่าและความรู ้ที่เกิ ดจากการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ขอ
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