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บทคัดยอ 
 

  การศึกษานี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  มีวัตถุประสงคเพื่อ  (1) ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ในการเลือกซื้อสินคา 
ประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน (2) ศึกษาปจจัย ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคใน การเลือกซื้อสินคา ประเภท
อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน  (3) เปรียบเทียบปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม ในการเลือกซื้อสินคาประเภทอาหารแชแข็ง
พรอมรับประทาน ของผูบริโภคจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล และพฤติกรรมผูบริโภค (4) ศึกษาแนวทาง ในการกําหนดกล
ยุทธทางการตลาด สําหรับสินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน     โดยใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณ เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ การแจกแจงความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริโภคท่ีมาซื้อ
สินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน ในรานสะดวกซื้อ ซูเปอรมารเก็ต ศูนยจําหนายของผลิตภัณฑ และรานคา
ปลีกขนาดใหญ ท่ีต้ังอยูในกรุงเทพมหานครท้ัง 7 เขต จากกลุมกรุงธนเหนือ  ประกอบดวย  เขตบางพลัด  เขตตลิ่งชัน  เขต
บางกอกนอย  เขตบางกอกใหญ  เขตภาษีเจริญ  เขตหนองแขม และเขตทวีวัฒนา ซึ่งแบงเขตตามการบริหารงานของ
กรุงเทพมหานครจํานวน  400  คน  

 ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปนกลุมตัวอยาง มากกวารอยละ 80 มีความถี่ในการซื้ออาหารแช
แข็งพรอมรับประทานเฉลี่ยตอสัปดาหอยูระหวาง 1-2 ครั้ง โดยเกือบครึ่งหนึ่งมีคาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อในแตละครั้งไม
เกิน 100 บาท สวนใหญนิยมเลือกซื้ออาหารกลองแชแข็ง และจะเลือกซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทานจากรานคาปลีก
ขนาดใหญ และเหตุผลท่ีผูบริโภคสวนใหญเลือกรับประทานอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน คือ ความสะดวกสบาย และ
รวดเร็ว โดยเฉพาะสื่อท่ีทําใหผูบริโภคสวนใหญรูจักและสามาถดึงดูดใจใหผูบริโภคตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งพรอม
รับประทาน คือ สื่อทางโทรทัศน  แตอยางไรก็ตาม ผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องของ Food Safety : อาหารท่ีผาน
กระบวนการผลิตท่ีสะอาดและปลดภัย และรสชาติอรอย รวมถึงความสําคัญของมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร   เพื่อ
สรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคและใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ  

 

คําหลัก : สวนประสมทางการตลาด / พฤติกรรมผูบริโภค /อาหารพรอมรับประทาน / อาหารแชแข็ง 
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Abstract 
 
  This research study had four objectives which were (1) to study the consumer 
behavior in buying the ready-to-eat frozen food.  (2) to study the factors influencing consumer 
behavior in buying the ready-to-eat frozen food.  (3)  to compare all the factors influencing 
behavior in buying the ready-to-eat frozen food of the consumer dividing from personal data 
and consumer behavior.  (4) to study the way to indicate marketing strategy for the ready-to-
eat frozen food.  Questionnaires and interviews were used as research tools to collect data.   
Descriptive statistics, including frequency distribution, percentage distribution, arithmetic 
mean, standard deviation and the one-way analysis of variance were used to analyze data.  
The samples used in this study included 400 consumers who bought the ready-to-eat frozen 
food from the convenient stores, supermarkets, product distribution centers and large retail 
shops located in 7 districts, from north Thonburi group of Bangkok.  Those 7 districts were 
Bangplad district, Talingchan district, Bangkoknoi district, Bangkokyai district, 
Bhasichareon district, Nongkham district and Taweewattana district. 
 The result of this research showed that more than 80% of the samples’ behavior 
bought the ready-to-eat frozen food about 1-2 times per week, and half of them spent for such 
products less than 100 Baht each time.  Moreover, most of them liked to buy a box type of the 
ready-to-eat frozen food and bought it from the large retail shops.  Convenience and fast were 
the main reasons why the majority of the consumers chose to buy the ready-to-eat frozen food. 
Especially, the television was the media that motivated those consumers to decide to buy the 
ready-to-eat frozen food.  However, the importance of Food Safety; the food with the clean 
and safe manufacturing process as well as the good taste, and the importance of Food Safety 
Standard will also be taken into the consideration to assure the consumer the quality of 
product continuously. 
 
Keywords : marketing mix / customer behavior / Ready to eat / Frozen food 
 

1. บทนํา 
อาหารถือเปนปจจัยสี่ของมนุษยไมวาจะยากดีมีจน

ฟาฝนจะเปนอยางไรเศรษฐกิจจะดีหรือไม หรือไมวา จะอยู
สวนไหนของโลก มนุษยทุกคนตองบริโภคอาหารเพื่อให
ชีวิตอยูรอด ฉะนั้นอาหารจึงถือไดวามีความสําคัญมากท่ีสุด
ในปจจัยสี่  ทําใหรูปแบบของอาหารมีการพัฒนาอยางไม
หยุดยั้ง  ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  เม่ือมนุษยมีการผลิต
อาหาร รูปแบบจึงเปนไปตามความนิยมของผูบริโภคใน
ทองถิ่นนั้น ๆ  ซึ่งแนนอนวาสิ่งท่ีตามมาก็คือ จะมีการเก็บ
อาหารอยางไร เพื่อใหอาหารมีอายุในการเก็บ (Shelf Life) 
ไดยาวนานท่ีสุด โดยไมสูญเสียคุณภาพ คุณคาทางอาหาร 
รวมถึงความอรอยและปลอดภัย  ซึ่งความตองการในสี่วนี้
เองท่ีเปนท่ีมาของคําวา “ถนอมอาหาร” ความคิดในการถ
ตอมอาหารเกิดข้ึนมาต้ังแตในอดีต สวนใหญมักใชวิธี
ธรรมชาติเขามาชวย เชน การตากแหง  หรือการดองเค็ม  

 
เปนตน ความจริงแลวสิ่งท่ีคนพบในธรรมชาติคือการหาวา
ทําอยางไรจึงสามาถเก็บอาหารไดยาวนานท่ีสุด ถาเทียกับ
หลักการทางวิทยาศาสตรคือการหยุดการเจริญเติบโตของ
เช้ือแบคทีเรียซึ่งเปนตนเหตุทําใหอาหารเสียนั่นเอง ไมวาจะ
เปนทําใหอาหารไมมีความช้ืนมาก หรือทําใหอาหารอยูใน
สภาพความเปนกรด เพื่อใหสภาพเหลานี้ไมเหมาะตอการ
เจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย 

ปจจุบันรูปแบบการถนอมอาหารเปลี่ยนไปมาก โดย
มีการพัฒนาดานเทคโนโลยีมีการใชเครื่องจักรเขามาชวย 
ซึ่งการถนอมอาหารก็เปนท่ีนิยมอีกวิธีหนึ่ง ไดแก การ
ถนอมอาหารแบบแชแข็ง (Frozen)  โดยผูบริโภคหันมาให
ความสนใจมากข้ึนก็เม่ือ 3-4 ปท่ีผานมานี้เอง ท้ังท่ีความจริง
แลวขอดีของอาหารแชแข็งมีอยูมากมาย ซึ่งเช่ือวาอีกไม
นานอาหารแชแข็งจะเปนอาหารท่ีมีการเจริญเติบโตสูงมาก
ในประเทศไทย และจากการแขงขันท่ีรุนแรงจึงสงผลให



 

 

ผูผลิตอาหารแชแข็งนั้นเพิ่มความหลากหลายท้ังทางดาน
ผลิตภัณฑและดานราคา เพื่อเพิ่มทางเลือกใหผูบริโภคมาก
ยิ่งข้ึน  เ ม่ือคนไทยไดทําความเขาใจถึงคุณสมบัติ และ
ประโยชนท่ีไดรับจากอาหารแชแข็ง ก็อาจจะยอมใหอาหาร
แชแข็งเขามาเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันเลยทีเดียว 
(อนุวัฒน โควตาลัย: 2550)1 

อยางไรก็ตามพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย
เปลี่ยนแปลงไป เพราะการดําเนินชีวิตและวิถีชีวิตท่ีทําให
ทุกคนตองเรงรีบกับการทํางาน ดวยเวลาท่ีมีอยูอยางจํากัด 
ทําใหผูบริโภคตองผูกติดอยูกับการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูป
ท่ีทําการแชแข็งไว และสามารถนํามาอุนดวยไมโครเวฟ 
เพื่อพรอมสําหรับการรับประทานไมวาจะเปนชวงเชากอน
ไปทํางานหรือไปเรียนหนังสือหรือจะเปนเวลาหลังเลิกงาน
ท่ีเหนื่อยลากับการทํางานมาท้ังวัน  ประกอบกับรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต (Lifestyle) ของคนรุนใหมท่ีเปลี่ยนไป นั่นคือ 
ไมทํากับขาวทานเอง หรืออาจทํากับขาวในความถี่ท่ีนอยลง 
ตองการความสะดวก รวดเร็ว ประกอบกับผูคนในเมือง
เลือกอาศัยอยูในคอนโด ซึ่งไมมีครัวหนักท่ีพรอมสําหรับ
ประกอบอาหาร องคประกอบเหลานี้สงผลใหอาหารแชแข็ง
พรอมรับประทานเติบโตอยางตอเนื่อง  ตลาดรวมอาหารแช
แข็งพรอมปรับประทานเพิ่มข้ึนท้ังมูลคาและปริมาณ การ
วางตําแหนงผลิตภัณฑโดยเนนเรื่องของรสชาติเปนหลัก 
เนื่องจากวาพฤติกรรมผูบริโภคมักตัดสินไวกอน วาอาหาร
แชแข็งพรอมรับประทานไมอรอยจึงจําเปนตองพัฒนา
สินคาเพื่อชนะใจผูบริโภคในจุดนี้  สวนเรื่องราคานั้น
กําหนดใหแขงขันไดซึ่งถูกกวาผูนําตลาดประมาณ 5% และ
เหมาะกับกลุมผูบริโภคระดับ B – C  

ดังนั้นป จจั ยในการผลักดันสูผู นํ าไดลงลึกใน
รายละเอียดอยางชัดเจนในรูปแบบของ Regional Platform 
หรือ การผลิตสินคาเพื่อวางขายไดทันทีท่ัวโลก โดยท่ีไม
ตองมีการปรับแกรสชาติอาหาร รูปลักษณสินคา แผนการ
ตลาดหรือการโฆษณาประชาสัมพันธในทุกประเทศท่ี
สินคาวางขายแตอยางใด (สุพัฒน ศรีธนาธร: 2550)2 ดวย
เหตุนี้จึงเปนท่ีมาของโครงการวิจัยแนวทางในการพัฒนา

ศักยภาพการแขงขันในตลาด สําหรับสินคาประเภทอาหาร
แชแข็งพรอมรับประทาน โดยมีวัตถุประสงคของการทํา
วิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อ
สินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 

2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการ
เลือกซื้อสินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 

3.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการ
เลือกซื้อสินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทานของ
ผูบริโภคจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล  และพฤติกรรม
ผูบริโภค 

4.  เพื่อศึกษาแนวทางในการกําหนดกลยุทธทาง
การตลาดสําหรับสินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอม
รับประทาน 
 
2. ขอบเขตของการศึกษา 
2.1 ขอบเขตดานสถานที่ศึกษา 
 ทําการศึกษาพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท้ัง 7 เขต จาก
กลุมกรุงธนเหนือประกอบดวย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน 
เขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญ เขตภาษีเจริญ เขตหนอง
แขม และเขตทวีวัฒนา  (ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร 
www.bangkok.go.th)3 

2.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การศึกษานี้มุงศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
การแขงขันในตลาดซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมผูบริโภค 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาอาหารแชแข็งพรอม
รับประทาน รวมถึงการแนวทางในการกําหนดกลยุทธทาง
การตลาด โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้ 
 

http://www.bangkok.go.th


 

 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

2.3  ขอบเขตดานกลุมตัวอยางที่ศึกษา 
กลุมตัวอยางท่ีใหขอมูลไดแก ผูบริโภคท่ีมาซื้อสินคา

ประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทานในรานสะดวกซื้อ 
ซูเปอรมารเก็ต ศูนยจําหนายของผลิตภัณฑ และรานคาปลีก
ขนาดใหญ จํานวน 400 คน ซึ่งทําการรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  
 

3. ผลการศึกษา 
3.1  พฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาประเภท
อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 

ผูบริโภคมากกวารอยละ  80 มีความถี่ในการซื้อ
อาหารแชแข็งพรอมรับประทานเฉลี่ยตอสัปดาหอยูระหวาง 
1 – 2  ครั้ง  เกือบครึ่งหนึ่งมีคาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อใน
แตละครั้งไมเกิน 100 บาท  สวนใหญนิยมเลือกซื้ออาหาร
กลองแชแข็ง รูปแบบบรรจุภัณฑท่ีนิยมคือกลองพลาสติก 
สวนใหญเลือกซื้อจากรานคาปลีกขนาดใหญ โดยผูบริโภค 
1 ใน 3 มีวิธีการเลือกซื้อแบบเปลี่ยนท้ังยี่หอและผลิตภัณฑ
ไปเรื่อยๆ   สําหรับเหตุผลท่ีผูบริโภคสวนใหญ เลือก
รั บประทา นอ าหา ร แช แ ข็ งพ ร อ มรั บป ระทาน คื อ
สะดวกสบาย/รวดเร็ว มากกวาครึ่งหนึ่งมีวัตถุประสงคใน
การซื้อเพื่อรับประทานเอง ท้ังนี้สื่อท่ีทําใหผูบริโภคสวน
ใหญรูจักและสามารถดึงดูดใจใหตัดสินใจซื้อคือโทรทัศน   

 
 
 

ตารางที่ 1  เหตุผลท่ีทําใหผูบริโภคเลือกรับประทานอาหาร 
          แชแข็งพรอมรับประทาน 
 
 
 

เหตุผล
a

 จํานวน รอยละ 
มีประเภทอาหารที่หลากหลาย 135      10.8 
สะอาด/ ปลอดภัย 154      12.4 
สะดวกสบาย/ รวดเร็ว 308        24.7 
รสชาติอรอย   92        7.4 
หาซื้องาย  202       16.2 
มีคุณคาทางโภชนาการ   49       3.9 
บรรจุภัณฑงายตอการอุนรับประทาน  105          8.4   
ตองการทดลองอาหารแปลกใหม   82          6.6 
ฉลากมีองคประกอบตางๆครบถวน (เชน 
วันที่ผลิต/หมดอายุ คําแนะนําในการ
บริโภค) 

114          9.2   

อื่นๆ (ชอบรับประทาน ซื้อเก็บไวติดบาน 
สมาชิกครอบครัวสั่งซื้อ) 

   4          0.3   
  

a
เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 
3.2   ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือก
ซ้ือสินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 
       ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ    จํ า แ น ก
ตามอาชีพพบวา ทุกกลุมมีความเห็นตรงกันวาปจจัยทางการ
ตลาดดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาประเภท
อาหารแชแข็งพรอมรับประทานอยูในระดับมาก  โดยกลุม
นัก เ รี ยน  นักศึ กษาใหคว ามสํ า คัญใน เรื่ อ งการผ าน
กระบวนการผลิตท่ีสะอาดและปลอดภัย  กลุมขาราชการ 
รัฐวิสาหกิจในเรื่องการมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ กลุมพนักงานบริษัทเอกชน และกลุมประกอบ
ธุรกิจสวนตัว คาขายในเรื่องการมีฉลากระบุวันท่ีผลิตและ
วันหมดอายุ  กลุมพอบาน แมบานในเรื่องการมีฉลากระบุ
ช่ือผูผลิต สถานท่ีผลิต วันท่ีผลิตและวันหมดอายุ และการมี
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ สําหรับอาชีพอื่นๆ 
ในเรื่องการผลิตอาหารในรูปแบบใหม ทันสมัย  การมีฉลาก



 

 

ระบุวันท่ีผลิตและวันหมดอายุ  และมีเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ   
 จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนพบวา เกือบทุกกลุมมี
ความเห็นวาปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอ
การเลือกซื้อสินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน
อยูในระดับมาก  ยกเวนกลุมรายได 10,001–15,000 บาท มี
ความเห็นวามีอิทธิพลอยูในระดับปานกลาง  โดยเกือบทุก
กลุมใหความสําคัญในเรื่องการผานกระบวนการผลิตท่ี
สะอาดและปลอดภัย  และฉลากระบุวันท่ีผลิตและวัน
หมดอายุ  ยกเวนกลุมรายได 10,001–15,000 บาท ให
ความสําคัญในเรื่องการบริการจัดสงสินคาตามปริมาณซื้อ
ข้ันตํ่าท่ีกําหนด 
 จําแนกตามรายจายเฉลี่ยตอเดือน พบวา ทุกกลุมมี
ความเห็นตรงกันวาปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑมี
อิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอม
รับประทานอยูในระดับมาก  โดยกลุมรายจายตํ่ากวา 5,000 
บาท กลุมรายจาย 5,000 – 10,000 บาท และกลุมรายจาย 
15,001 – 20,000 บาท ใหความสําคัญในเรื่องการมีฉลาก
ระบุวันท่ีผลิตและวันหมดอายุ  กลุมรายจาย  10,001 – 
15,000 บาท ในเรื่องการมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ และกลุมรายจายมากกวา 20,000 บาทข้ึนไป ใน
เรื่องการผานกระบวนการผลิตท่ีสะอาดและปลอดภัย และ
ฉลากระบุวันท่ีผลิตและวันหมดอายุ   
 จําแนกตามความถี่ ในการซื้อพบวา  ทุกกลุม มี
ความเห็นวาปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอ
การเลือกซื้อสินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน
อยูในระดับมาก โดยกลุมท่ีมีความถี่ในการซื้อ 1 – 2 ครั้งตอ
สัปดาห ใหความสําคัญในเรื่องการมีฉลากระบุวันท่ีผลิต
และวันหมดอายุ  กลุมท่ีมีความถี่ในการซื้อ 3 – 4 ครั้งตอ
สัปดาห  ในเรื่องรูปแบบภาชนะท่ีบรรจุอาหารมีความ
สะดวกตอการบริโภค  และฉลากระบุสวนประกอบของ
อาหาร ซึ่งมีคาเทากัน และกลุมท่ีมีความถี่ในการซื้อมากกวา 
4 ครั้งตอ  ในเรื่องการมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ   

 จําแนกตามประเภทของอาหารท่ีนิยมซื้อพบวา ทุก
กลุมมีความเห็นวาปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑมี
อิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอม
รับประทานอยูในระดับมาก โดยกลุมท่ีนิยมซื้ออาหารกลอง
แชแข็งใหความสําคัญในเรื่อง การมีเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ  กลุมท่ีนิยมซื้ออาหารทะเลสําเร็จรูปแช
แข็ง และกลุมท่ีนิยมซื้อเบเกอรี่และขนมหวานแชแข็ง ใน
เรื่องฉลากระบุวันท่ีผลิตและวันหมดอายุ 
 จําแนกตามสถานท่ีซื้อพบวา ทุกกลุมมีความเห็นวา
ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ
สินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทานอยูในระดับ
มาก โดยทุกกลุมใหความสําคัญในเรื่องการมีฉลากระบุ
วัน ท่ีผลิตและวันหมดอายุ  การมีเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ อาหารมีการผานกระบวนการผลิตท่ี
สะอาดและปลอดภัย และรสชาติของอาหาร   
 จําแนกตามวิธีการเลือกซื้อพบวา ทุกกลุมมีความเห็น
วาปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอการเลือก
ซื้อสินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทานอยูใน
ระดับมาก โดยกลุมท่ีเลือกซื้อแบบยี่หอและผลิตภัณฑเดิม  
และกลุมท่ีเลือกซื้อแบบเปลี่ยนท้ังยี่หอและผลิตภัณฑไป
เรื่อยๆ ใหความสําคัญในเรื่องการมีฉลากระบุวันท่ีผลิตและ
วันหมดอายุ สําหรับกลุมท่ีเลือกซื้อแบบยี่หอเดิมแตเปลี่ยน
ผลิตภัณฑไปเรื่อยๆ และกลุมท่ีเลือกซื้อแบบผลิตภัณฑเดิม
แตเปลี่ยนยี่หอไปเรื่อยๆ ในเรื่องการมีเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ  
 

   ปจจัยทางการตลาดดานราคา  จําแนกตามอาชีพ
พบวา เกือบทุกกลุมมีความเห็นวาปจจัยทางการตลาดดาน
ราคามีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาประเภทอาหารแชแข็ง
พรอมรับประทานอยูในระดับมาก ยกเวนกลุมพอบาน 
แมบาน และกลุมอาชีพอื่นๆมีความเห็นวามีอิทธิพลอยูใน
ระดับปานกลาง  โดยกลุมนักเรียน นักศึกษา ใหความสําคัญ
ในเรื่องราคาท่ีมีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณ 
กลุมขาราชการ รัฐวิสาหกิจ ในเรื่องราคาท่ีมีความเหมาะสม
กับคุณภาพ กลุมพนักงานบริษัทเอกชนและกลุมอาชีพอื่นๆ 



 

 

ในเรื่องการติดปายแสดงราคาอยางชัดเจน กลุมท่ีประกอบ
ธุรกิจสวนตัว คาขาย ในเรื่องราคาเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง
ในตลาด  สําหรับพอบาน แมบาน ในเรื่องราคาท่ีมีความ
เหมาะสมกับคุณภาพ  ราคาเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงใน
ตลาด  และการติดปายแสดงราคาอยางชัดเจน   
 จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนพบวา ทุกกลุมมี
ความเห็นวาปจจัยทางการตลาดดานราคามีอิทธิพลตอการ
เลือกซื้อสินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทานอยู
ในระดับมาก โดยกลุมรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท และกลุม
รายไดมากกวา 20,000 บาทข้ึนไป ใหความสําคัญในเรื่อง
ราคาท่ีมีความเหมาะสมกับคุณภาพ กลุมรายได 5,000–
10,000 บาท และกลุมรายได 10,001–15,000 บาท ในเรื่อง
การติดปายแสดงราคาอยางชัดเจน และกลุมรายได 15,001–
20,000 บาท  ในเรื่องราคาท่ี มีความเหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกับปริมาณ   
 จําแนกตามรายจายเฉลี่ยตอเดือนพบวา เกือบทุกกลุม
มีความเห็นวาปจจัยทางการตลาดดานราคามีอิทธิพลตอการ
เลือกซื้อสินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทานอยู
ในระดับมาก  ยกเวนกลุมรายจาย 15,001–20,000 บาท มี
ความเห็นวามีอิทธิพลอยูในระดับปานกลาง  โดยทุกกลุมให
ความสําคัญในเรื่องราคาท่ีมีความเหมาะสมกับคุณภาพ  
และการติดปายแสดงราคาอยางชัดเจน   
 จําแนกตามความถี่ ในการซื้อพบวา  ทุกกลุม มี
ความเห็นวาปจจัยทางการตลาดดานราคามีอิทธิพลตอการ
เลือกซื้อสินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทานอยู
ในระดับมาก  โดยกลุมท่ีมีความถี่ในการซื้อ 1–2 ครั้งตอ
สัปดาห ใหความสําคัญในเรื่องการติดปายแสดงราคาอยาง
ชัดเจน  กลุมท่ีมีความถี่ในการซื้อ 3–4 ครั้งตอสัปดาห และ
กลุมท่ีมีความถี่ในการซื้อมากกวา 4 ครั้งตอสัปดาห ในเรื่อง
ราคาเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงในตลาด การปรับเพิ่ม/ ลด
ราคาอยางเปนไปตามกลไกตลาด และการติดปายแสดง
ราคาอยางชัดเจน  
 จําแนกตามประเภทของอาหารท่ีนิยมซื้อพบวา ทุก
กลุมมีความเห็นวาปจจัยทางการตลาดดานราคามีอิทธิพล

ตอการเลือกซื้อสินค าประเภทอาหารแชแ ข็งพรอม
รับประทานอยูในระดับมาก  โดย กลุมท่ีนิยมซื้ออาหาร
กลองแชแข็ง และกลุมท่ีนิยมซื้อเบเกอรี่และขนมหวานแช
แข็ง ใหความสําคัญในเรื่องการติดปายแสดงราคาอยาง
ชัดเจน  กลุมท่ีนิยมซื้ออาหารทะเลสําเร็จรูปแชแข็ง ในเรื่อง 
ราคาท่ีมีความเหมาะสมกับคุณภาพ  
 จํา แนกตามสถาน ท่ีซื้ อพบว า  เ กือบทุกกลุ ม มี
ความเห็นวาปจจัยทางการตลาดดานราคามีอิทธิพลตอการ
เลือกซื้อสินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทานอยู
ในระดับมาก  ยกเวนกลุมท่ีนิยมซื้อท่ีศูนยจําหนายของ
ผลิตภัณฑนั้นๆ มีความเห็นวามีอิทธิพลอยูในระดับปาน
กลาง  โดยกลุมท่ีนิยมซื้อท่ีรานสะดวกซื้อ และกลุมท่ีนิยม
ซื้อท่ีซูเปอรมารเก็ต ใหความสําคัญในเรื่องการติดปายแสดง
ราคาอยางชัดเจน  กลุม ท่ีนิยมซื้อ ท่ีศูนยจํ าหนายของ
ผลิตภัณฑนั้นๆ  ในเรื่องราคา ท่ี มีความเหมาะสมเ ม่ือ
เปรียบเทียบกับปริมาณ และกลุมท่ีนิยมซื้อท่ีรานคาปลีก
ขนาดใหญในเรื่อง ราคาท่ีมีความเหมาะสมกับคุณภาพ  
 จําแนกตามวิธีการเลือกซื้อพบวา ทุกกลุมมีความเห็น
วาปจจัยทางการตลาดดานราคามีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ
สินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทานอยูในระดับ
มาก  โดย ทุกกลุ มใหค ว ามสํ า คัญใน เ รื่ อ งรา คา เ ม่ื อ
เปรียบเทียบกับคูแขงในตลาด  และการปรับเพิ่ม/ ลดราคา
อยางเปนไปตามกลไกตลาด   
 

    ปจจัยทางการตลาดดานสถานที่จัดจําหนาย จําแนก
ตามอาชีพพบวา ทุกกลุมมีความเห็นวาปจจัยทางการตลาด
ดานสถานท่ีจัดจําหนายมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคา
ประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทานอยูในระดับมาก 
โดยกลุมนักเรียน นักศึกษา กลุมขาราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
กลุมพนักงานบริษัทเอกชน ใหความสําคัญในเรื่องความ
สะอาดของจุดวางขายสินคา กลุมท่ีประกอบธุรกิจสวนตัว 
คาขาย ในเรื่องการจัดจําหนายไดตลอด 24 ช่ัวโมง กลุม
พอบาน แมบาน ในเรื่องสถานท่ีจัดจําหนายอยูในแหลง
ชุมชน ซื้อหาไดงาย และกลุมอาชีพอื่นๆ ในเรื่องการจัดเก็บ
อาหารภายใตอุณหภูมิท่ีเปนไปตามมาตรฐานการเก็บรักษา  



 

 

สถานท่ีจัดจําหนายอยูในแหลงชุมชน ซื้อหาไดงาย  และ
ความสะอาดของจุดวางขายสินคา  
 จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนพบวา ทุกกลุมมี
ความเห็นวาปจจัยทางการตลาดดานสถานท่ีจัดจําหนายมี
อิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอม
รับประทานอยูในระดับมาก   โดยเกือบทุกกลุมให
ความสําคัญในเรื่องความสะอาดของจุดวางขายสินคา 
ยกเวนกลุมรายไดมากกวา 20,000 บาทข้ึนไป ในเรื่องการ
วางขายในรานคา/ จุดวางขายมีทําเลท่ีสะดวก หางาย   
 จําแนกตามรายจายเฉลี่ยตอเดือนพบวา ทุกกลุมมี
ความเห็นวาปจจัยทางการตลาดดานสถานท่ีจัดจําหนายมี
อิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอม
รับประทานอยูในระดับมาก  โดยกลุมรายจายตํ่ากวา 5,000 
บาท ใหความสําคัญในเรื่องความสะอาดของจุดวางขาย
สินคา กลุมรายจาย 5,000–10,000 บาท และกลุมรายจาย 
10,001–15,000 บาท ในเรื่องความสะอาดของจุดวางขาย
สินคา  กลุมรายจาย 15,001–20,000 บาท ในเรื่องการจัดเก็บ
อาหารภายใตอุณหภูมิท่ีเปนไปตามมาตรฐานการเก็บรักษา 
และกลุมรายจายมากกวา 20,000 บาทข้ึนไป ในเรื่องการ
วางขายในรานคา/ จุดวางขายมีทําเลท่ีสะดวก หางาย และ
สถานท่ีจัดจําหนายอยูในแหลงชุมชน ซื้อหาไดงาย   
   จําแนกตามความถี่ ในการซื้อพบวา  ทุกกลุม มี
ความเห็นวาปจจัยทางการตลาดดานสถานท่ีจัดจําหนายมี
อิทธิพลตอการเลอืกซื้อสินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอม
รับประทานอยูในระดับมาก  โดยกลุมท่ีมีความถี่ในการซื้อ 
1 – 2 ครั้งตอสัปดาห ใหความสําคัญในเรื่องความสะอาด
ของจุดวางขายสินคา กลุมท่ีมีความถี่ในการซื้อ 3 – 4 ครั้ง
ตอสัปดาห ในเรื่องการจัดเก็บอาหารภายใตอุณหภูมิท่ี
เปนไปตามมาตรฐานการเก็บรักษา  และความสะอาดของ
จุดวางขายสินคา  และกลุมท่ีมีความถี่ในการซื้อมากกวา 4 
ครั้งตอสัปดาห ในเรื่องสถานท่ีจัดจําหนายอยูในแหลง
ชุมชน ซื้อหาไดงาย   
 จําแนกตามประเภทของอาหารท่ีนิยมซื้อพบวา ทุก
กลุมมีความเห็นวาปจจัยทางการตลาดดานสถานท่ีจัด

จําหนายมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาประเภทอาหารแช
แข็งพรอมรับประทานอยูในระดับมาก  โดยกลุมท่ีนิยมซื้อ
อาหารกลองแชแข็ง ใหความสําคัญในเรื่องการวางขายใน
รานคา/ จุดวางขายมีทําเลท่ีสะดวก หางาย  และกลุมท่ีนิยม
ซื้ออาหารทะเลสําเร็จรูปแชแข็ง และกลุมท่ีนิยมซื้อเบเกอรี่
และขนมหวานแชแข็ง ในเรื่องความสะอาดของจุดวางขาย
สินคา   
   จําแนกตามสถานท่ีซื้อพบวา ทุกกลุมมีความเห็นวา
ปจจัยทางการตลาดดานสถานท่ีจัดจําหนายมีอิทธิพลตอการ
เลือกซื้อสินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทานอยู
ในระดับมาก  โดยทุกกลุมใหความสําคัญในเรื่องความ
สะอาดของจุดวางขายสินคา และกลุมท่ีนิยมซื้อท่ีศูนย
จําหนายของผลิตภัณฑนั้นๆ ยังใหความสําคัญในเรื่องการ
วางขายในรานคา/ จุดวางขายมีทําเลท่ีสะดวก หางาย  และ
สถานท่ีจัดจําหนายอยูในแหลงชุมชน ซื้อหาไดงาย   
 จําแนกตามวิธีการเลือกซื้อพบวา เกือบทุกกลุมมี
ความเห็นวาปจจัยทางการตลาดดานสถานท่ีจัดจําหนายมี
อิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอม
รับประทานอยูในระดับมาก  ยกเวนกลุมท่ีเลือกซื้อแบบ
ผลิตภัณฑเดิมแตเปลี่ยนยี่หอไปเรื่อยๆมีความเห็นวามี
อิทธิพลอยู ในระดับปานกลาง   โดยเกือบทุกกลุมให
ความสําคัญในเรื่องความสะอาดของจุดวางขายสินคา 
ยกเวนกลุมท่ีเลือกซื้อแบบเปลี่ยนท้ังยี่หอและผลิตภัณฑไป
เรื่อยๆ ในเรื่องสถานท่ีจัดจําหนายอยูในแหลงชุมชน ซื้อหา
ไดงาย และความสะอาดของจุดวางขายสินคา   
  

 ปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาด 
จําแนกตามอาชีพพบวา เกือบทุกกลุมมีความเห็นวาปจจัย
ทางการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาดมีอิทธิพลตอ
การเลือกซื้อสินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน
อยูในระดับมาก  ยกเวนกลุมพอบาน แมบาน และกลุม
อาชีพอื่นๆ มีความเห็นวามีอิทธิพลอยูในระดับปานกลาง 
โดยกลุมนักเรียน นักศึกษา และกลุมขาราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ใหความสําคัญในเรื่องการเปดโอกาสใหลูกคาไดชิมสินคา
กอนการตัดสินใจซื้อ กลุมขาราชการ รัฐวิสาหกิจในเรื่อง



 

 

การลดราคาสินคาตามเทศกาลตางๆ กลุมท่ีประกอบธุรกิจ
สวนตัว คาขาย ในเรื่องการจัดกิจกรรมออกรานเพื่อแนะนํา
สินคาใหม  และกลุมพอบาน แมบาน และกลุมอาชีพอื่นๆ 
ในเรื่องการโฆษณาสินคาทางสื่อประเภทตางๆ   
     จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนพบวา ทุกกลุมมี
ความเห็นวาปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมทาง
การตลาดมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาประเภทอาหารแช
แข็งพรอมรับประทานอยูในระดับมาก  โดยทุกกลุมให
ความสําคัญในเรื่องการลดราคาสินคาตามเทศกาลตางๆ 
และการเปดโอกาสใหลูกคาไดชิมสินคากอนการตัดสินใจ
ซื้อ และกลุมรายไดเฉลี่ยมากกวา 20,000 บาทข้ึนไป ยังให
ความสําคัญในเรื่องการโฆษณาสินคาทางสื่อประเภทตางๆ   
 จําแนกตามรายจายเฉลีย่ตอเดือนพบวา เกือบทุกกลุม
มีความเห็นวาปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมทาง
การตลาดมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาประเภทอาหารแช
แข็งพรอมรับประทานอยูในระดับมาก ยกเวนกลุมรายจาย 
15,000– 0,000 บาท และกลุมรายจายเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 
20,000 บาทข้ึนไปมีความเห็นวามีอิทธิพลอยูในระดับปาน
กลาง  โดยกลุมรายจายตํ่ากวา 5,000 บาท กลุมรายจายเฉลี่ย
ตอเดือนอยูระหวาง 5,000–10,000 บาท ในเรื่องการลดราคา
สินคาตามเทศกาลตางๆ การโฆษณาสินคาทางสื่อประเภท
ตางๆ และการเปดโอกาสใหลูกคาไดชิมสินคากอนการ
ตัดสินใจซื้อ กลุมรายจาย 10,001–15,000 บาท ในเรื่องการ
โฆษณาสินคาทางสื่อประเภทตางๆ กลุมรายจาย 15,001–
20,000 บาท ในเรื่องการลดราคาสินคาตามเทศกาลตางๆ 
และกลุมรายจายมากกวา 20,000 บาทข้ึนไป ในเรื่องการ
เปดโอกาสใหลูกคาไดชิมสินคากอนการตัดสินใจซื้อ  
 จําแนกตามความถี่ ในการซื้อพบวา  ทุกกลุม มี
ความเห็นวาปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมทาง
การตลาดมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาประเภทอาหารแช
แข็งพรอมรับประทานอยูในระดับมาก  โดยกลุมท่ีมีความถี่
ในการซื้อ 1 – 2 ครั้งตอสัปดาห ใหความสําคัญในเรื่องการ
โฆษณาสินคาทางสื่อประเภทตางๆ  และการเปดโอกาสให
ลูกคาไดชิมสินคากอนการตัดสินใจซื้อ กลุมท่ีมีความถี่ใน

การซื้อ 3 – 4 ครั้งตอสัปดาห ในเรื่องการลดราคาสินคาตาม
เทศกาลตางๆ และกลุมท่ีมีความถี่ในการซื้อมากกวา 4 ครั้ง
ตอสัปดาห ในเรื่องการโฆษณาสินคาทางสื่อประเภทตางๆ   
 จําแนกตามประเภทของอาหารท่ีนิยมซื้อพบวา ทุก
กลุมมีความเห็นวาปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมทาง
การตลาดมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาประเภทอาหารแช
แข็งพรอมรับประทานอยูในระดับมาก  โดยกลุมท่ีนิยมซื้อ
อาหารกลองแชแข็งในเรื่องการลดราคาสินคาตามเทศกาล
ตางๆ  กลุมท่ีนิยมซื้ออาหารทะเลสําเร็จรูปแชแข็ง ในเรื่อง
การเปดโอกาสใหลูกคาไดชิมสินคากอนการตัดสินใจซื้อ 
และกลุมท่ีนิยมซื้อเบเกอรี่และขนมหวานแชแข็ง ในเรื่อง
การโฆษณาสินคาทางสื่อประเภทตางๆ  
 จํา แนกตามสถาน ท่ีซื้ อพบว า  เ กือบทุกกลุ ม มี
ความเห็นวาปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมทาง
การตลาดมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาประเภทอาหารแช
แข็งพรอมรับประทานอยูในระดับมาก  ยกเวนกลุมท่ีนิยม
ซื้อท่ีศูนยจําหนายของผลิตภัณฑนั้นๆมีความเห็นวา มี
อิทธิพลอยูในระดับปานกลาง  โดยกลุมท่ีนิยมซื้อท่ีราน
สะดวกซื้อ และกลุมท่ีนิยมซื้อท่ีศูนยจําหนายของผลิตภัณฑ
นั้นๆ ใหความสําคัญในเรื่องการโฆษณาสินคาทางสื่อ
ประเภทตางๆ กลุมท่ีนิยมซื้อท่ีซูเปอรมารเก็ต ในเรื่องการ
ลดราคาสินคาตามเทศกาลตางๆ และกลุมท่ีนิยมซื้อท่ีรานคา
ปลีกขนาดใหญ ในเรื่องการเปดโอกาสใหลูกคาไดชิมสินคา
กอนการตัดสินใจซื้อ  
 จําแนกวิธีการเลือกพบวา เกือบทุกกลุมมีความเห็นวา
ปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาดมีอิทธิพล
ตอการเลือกซื้อสินค าประเภทอาหารแชแ ข็งพรอม
รับประทานอยูในระดับมาก  ยกเวนกลุมท่ีเลือกซื้อแบบ
ผลิตภัณฑเดิมแตเปลี่ยนยี่หอไปเรื่อยๆมีความเห็นวามี
อิทธิพลอยูในระดับปานกลาง  โดยกลุมท่ีเลือกซื้อแบบยี่หอ
และผลิตภัณฑเดิม และกลุมท่ีเลือกซื้อแบบยี่หอเดิมแต
เปลี่ยนผลิตภัณฑไปเรื่อยๆ  ใหความสําคัญในเรื่องการ
โฆษณาสินคาทางสื่อประเภทตางๆ กลุมท่ีเลือกซื้อแบบ
ผลิตภัณฑเดิมแตเปลี่ยนยี่หอไปเรื่อยๆ  ในเรื่องการเปด



 

 

โอกาสใหลูกคาไดชิมสินคากอนการตัดสินใจซื้อ และกลุม
ท่ีเลือกซื้อแบบเปลี่ยนท้ังยี่หอและผลิตภัณฑไปเรื่อยๆ ใน
เรื่องการลดราคาสินคาตามเทศกาลตางๆ  
 
ตารางที่ 2   ปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม 
   ผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาประเภทอาหาร 
            แชแข็งพรอมรับประทาน  
 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด x  S.D. 
ดานสินคาและบริการ 3.86 0.48 
ดานราคา 3.73 0.71 
ดานสถานที่จัดจําหนาย 3.98 0.67 
ดานการสื่อสารทางการตลาดและ 
การสงเสริมทางการตลาด 

3.60 0.77 

 
3.3 การเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการ
เลือกซ้ือ สินคาประเภทอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน
ของผูบริโภค 

ผูบริโภคจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล และพฤติกรรม
ผูบริโภค พบวา ผูบริโภคท่ีมีอาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
รายจายเฉลี่ยตอเดือน ความถี่ในการซื้อ ประเภทของอาหาร
ท่ีนิยมซื้อ สถานท่ีซื้อ และวิธีการเลือกซื้อตางกัน มีปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมในการเลือกซื้อไมแตกตางกัน   
 
4. อภิปรายผล 
 ผูบริโภคสวนใหญ เลือกซื้ออาหารแชแข็งพรอม
รับประทานเนื่องจากวิถีชีวิตผูบริโภคท่ีมีความเรงรีบ 
ประกอบกับความสะดวกรวดเร็วในการจัดเตรียมและ
รับประทาน โดยในการเลือกซื้อสินคาอาหารแชแข็งนั้น 
ผูบริโภคจะคํานึงถึง คุณภาพ ราคา ความสด อยางไรก็ตาม
สิ่งท่ีดึงดูดใจผูบริโภค  คือ  ความปลอดภัยของอาหาร    

จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญนิยมเลือกซื้อ
อาหารแชแข็ง  ในรูปแบบบรรจุภัณฑของกลองพลาสติก 
ซึ่งเปนสิ่งบงบอกถึงลักษณะของตัวผลิตภัณฑท่ีนํามาเสนอ
ขาย ซึ่งสอดคลองกับศิริวรรณ เสรีรัตน (2541)4 กลาววา

บรรจุภัณฑมีประโยชนในการหอหุมผลิตภัณฑใหมีรูปทรง
และคุณภาพไวดังเดิมและยังชวยใหเกิดประโยชนตอการ
แบงขนาด ปริมาณบรรจุใหเปนไปตามระดับราคา และการ
ใชงานของตัวสินคา  รวมถึงเหตุผลท่ีผูบริโภคสวนใหญ
เ ลื อ ก รั บประทา นอ าหา รแช แ ข็ ง  เ นื่ อ ง จ า กคว า ม
สะดวกสบาย ซึ่งก็สอดคลองกับผลการศึกษาของ ศูนยวิจัย
กสิกรไทย (2550)5 ท่ีพบวา เหตุผลท่ีผูบริโภคสวนใหญ
รับประทานอาหารพรอมปรุง  คือ  ความสะดวกและ
ประหยัดเวลา แตอยางไรก็ตามการท่ีผูบริโภครับรูขาวสาร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ และบริการ ซึ่งผูบริโภคเขาใจเขาใจถึง
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง (Ready to Eat) วาเปนผลิตภัณฑท่ี
เกิดจากความกาวหนาดานเทคโนโลยีการเก็บรักษาคุณภาพ
อาหารใหคงความสด สีสัน กลิ่น และคุณคาทางโภชนาการ 
ประกอบกับความสะดวกรวดเร็วในการจัดเตรียมและ
รับประทาน ซึ่งสอดคลองกับ อดุลย จาตุรงคกุล (2543)6 
กลาวถึง  องคประกอบท่ีเกี่ ยวกับความรูความเข าใจ 
(Cognitive Element)  

ความหลากหลายของสินคาท่ีจําหนายและบริการมีผล
ตอพฤติกรรมในการซื้อสินคาผูบริโภคมากท่ีสุด ท้ังนี้
ผูประกอบการเองตองคํานึงถึงผลิตภัณฑหรือสินคาท่ีจะ
นํามาเสนอขายตอผูบริโภค นอกจากนี้พบวา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ  ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดเชนกันในเรื่องของ  
Food Safety : อาหารท่ีผานกระบวนการผลิตท่ีสะอาดและ
ปลอดภัย และรสชาติอรอย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 
ชาญณรงค  รอสูง เนิน  ( 2 54 6 ) 7  พบว า  ผู บริ โภคให
ความสํา คัญด านผลิตภัณฑ ในเรื่องความสะอาด  ถูก
สุขลักษณะ และในดานมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร 
ผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องการมีเครื่องหมาย อย .
รับรองคุณภาพ การมีฉลากระบุวันเดือนป ท่ีผลิต และวัน
หมดอายุ ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข (2549)8 กลาววา มาตรฐาน
ความปลอดภัยของอาหารมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริโภค
เกิดความม่ันใจถึงความปลอดภัยของอาหรและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑข้ันสุดทาย  สําหรับปจจัยดานราคา พบวาราคามี



 

 

ความเหมาะสมกับคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรี
รัตน (2541)9 กลาววา ปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดราคา มี
หลายปจจัยดวยกัน โดยเฉพาะการกําหนดราคาโดยคํานึงถึง
ตําแหนงผลิตภัณฑ ตองใกลเคียงกับคุณภาพสินคาและ
สินคาท่ีอยูในตําแหนงเดียวกัน และยังพบวา การติดผาย
แสดงราคาท่ีชัดเจน มีหลายราคาใหเลือก (ข้ึนอยูกับปริมาณ
ของอาหาร) มีความสําคัญมากเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับ 
ชาญณรงค  รอสูง เนิน  (25 48) 1 0  พบวา  ผุบริโภคให
ความสําคัญกับเรื่องการมีปายราคาติดไวชัดเจน มีหลาย
ราคาใหเลือก และราคาถูก สําหรับสถานท่ีจัดจําหนายนั้น 
ผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องการหาซื้อไดงาย สะดวก มี
จํานายท่ัวไป ใกลบาน ใกลท่ีทํางาน ซุปเปอรมารเก็ต อื่น ๆ 
ซึ่งสอดคลองกับ บุปผา คําแปง (2541)11 พบวา ผูบริโภค
ตองการซื้ออาหารสําเร็จรูปท่ีสะดวก สามารถรับประทาน
ได ทันที  มีสถานประกบการหลายแหง ซื้อหาไดง าย 
ประหยัดเวลาในการบริโภค มีการบริการสะดวกมีความงาย
ในการปรุง ไมตองใชอุปกรณหลายชนิด และสามารถ
รับประทานไดทุกโอกาส   สวนปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอการลดราคา
สินคาตามเทศกาลตาง ๆ และเปดโอกาสใหลูกคาไดชิม
สินคากอนการตัดใจซื้อ ซึ่งสอดคลองกับ นันทนา เจริญ
พิบูล  (2546)1 2  พบวา  เ ม่ือวิ เคราะหด านการสง เสริม
การตลาด การลดราคา การใหของแถมของอาหารกลอง
สําเร็จรูปแชแข็งทําใหผูบริโภคสนใจซื้อมาบริโภค แต
อย างไรก็ตามการศึกษาครั้ งนี้ ยั งพบวา  ผูบริโภคให
ความสําคํญตอการโฆษณาสินคาทางสื่อประเภทตาง ๆ ของ
สินคามีเชนกัน 
 

5. ขอเสนอแนะ 
5.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 

ผูประกอบการธุรกิจอาหารแชแข็ง  ควรทําการตลาด
ใหเหมาะสมกับลักษณะของผูบริโภค เพื่อตอบสนองความ
ตองการของกลุมเปาหมายและใหผูบริโภคมีความพึงพอใจ
สูงสุด 

ป จ จั ย ด า นผลิ ตภัณฑ  ผู ป ร ะกอบก า รต อ ง ใ ห
ความสําคัญดาน Food Safety ซึ่งตองเนนกระบวนการผลิต
ท่ีสะอาดและปลอดภัยโดยการควบคุมกระบวนการผลิตใน
ทุกข้ันตอน ซึ่งจะนําไปสูการจัดการดานสุขลักษณะ เพื่อ
สรางความม่ันใจใหกับผูบริโภค 

ปจจัยดานราคา ผูประกอบการ ควรกําหนดความ
เหมาะระหวางราคา  คุณภาพและปริมาณของอาหาร โดย
ผลิตภัณฑในแตละยี่หอมีคุณภาพและปริมาณของอาหาร
เทากันหรือใกลเคียงกัน ผูบริโภคจะเลือกซื้ผลิตภัณฑท่ีมี
ราคาตํ่ากวา โดยมิไดคํานึงถึงสวนลดท่ีผูจําหนายใหสวนลด
เม่ือซื้อผลิตภัณฑ 

ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย ผูประกอบการควรเนน
การวางจําหนายผลิตภัณฑอาหารแชแข็งให ท่ัวถึงและ
ครอบคลุมกลุมผูบริโภคใหมาก เพื่อลดปญหาในเรื่องการ
หาซื้อยาก และไมมีวางจําหนายในรานคาท่ัวไป และยังคง
ตองเพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อสินคา ใหมีรูปแบบมาก
ข้ึน เชน การสั่งซื้อทางอินเตอรเน็ต การมีโทรศัพทสายตรง 
และใชเลขหมายท่ีจดจําไดงาย สะดวกในการสั่งซื้อ 

ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ผูประกอบการ
ควรจัดกิจกรรมการลดราคาสินคาตามเทศกาลตาง ๆ เพื่อ
เปนขอได เปรียบทางการแขงขัน  อีก ท้ังยังตองมีการ
ประชาสัมพันธกิจกรรม  การให คําแนะนํา  และการ
สนับสนุนกิจกรรม ชวยเหลือสังคม เพื่อเปนการสราง
ภาพลักษณ ท่ีดีใหกับผลิตภัณฑ  และผูบริโภคจะรู จัก
ผลิตภัณฑอาหารแชแข็งมากยิ่งข้ึน แตอยางไรก็ตาม การรับ
คืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ  ทางผูประกอบการและผูจัด
จําหนายควรมีการเช็คอุณหภูมิและคุณภาพของผลิตภัณฑ
ในตูแชควบคุมอุณหภูมิอยางสมํ่าเสมอ เพื่อลดปญหาดาน
คุณภาพของผลิตภัณฑท่ีไมไดตามมาตรฐาน  และหาก
ผลิตภัณฑหมดอายุความมีการคัดแยกออกจากตูแชเพื่อ
ปองกันการรองเรียนของผูบริโภค  และยังคงตองสราง
ความสัมพันธอันดีกับผูบริโภคอยางตอเนื่อง 

 

 



 

 

5.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
ในการศึกษานี้ คณะผูวิจัย ไดมุงการวิจัยในสวนของ

พฤติกรรมผูบริโภค และปจจัยสวนประสมทางการตลาด  
โดยคณะผูวิจัยมีความเห็นวา การศึกษาครั้งนี้เปนประโยชน
ตอผูประกอบการท่ีทําธุรกิจด านอาหรแชแข็งพรอม
รับประทาน ซึ่งแนวโนมการบริโภคของผูบริโภคท่ีจะเพิ่ม
มากข้ึน  เนื่องจากวิถีชีวิตผูบริโภคท่ีมีความเรงรีบ และ
ตองการความสะดวกสบายในการรับประทาน ซึ่งนับเปน
โอกาสทางการตลาดของผูประกอบการ  แตอยางไรก็ตาม 
ควรมีการศึกษาในครั้งตอไป ทางดานการศึกษาทัศนคติของ
ผูบริโภคตอการเลือกซื้อสินคาอาหารแชแข็งพรอม
รับประทาน โดยเลือกตราสินคาเปนสําคัญ เพื่อศึกษาถึง 
แนวทางของผูบริโภคท่ีเลือกซื้อสินคาอาหารแชแข็งท่ีจะ
มุงเนนตราสินคา วามีทัศนคติตอสินคาแตละตราสินคาเปน
อยางไร  

 
กิตติกรรมประกาศ 
    งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธนบุรี  
สัญญาหมายเลข. 12 / 2550 
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