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The purpose of this research were 1) To study population factors affecting consumer
behavior decision to select ready to eat frozen food in Bangkok 2) To study marketing mix factors
affecting consumer behavior decision to select ready to eat frozen food in Bangkok 3) To study
marketing mix factors affecting consumer behavior decision to select ready to eat frozen food in
Bangkok. The result found that;The most of consumer are female have age between 26 – 35 years old, single with
bachelor degree and working as company officer.
The marketing mix affecting consumer behaviors on eating ready to eat frozen
food for people in Bangkok, in overall was at high level. However, when taking each aspect
into consideration, it was obvious that the most highest influence factors was the place and
following by people, price, promotion, product, physical evidence and process accordingly.
The study of consumer behaviors found that the most consumer select the ready
to eat frozen food with the reason of convenience rapidly and most of them buying the ready
to eat frozen food from the convenience store in the morning time as a breakfast for
themselves and the most favorite food is European food, frequency buying them 2 times/week
and pay 51 - 100 THB/time.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในสภาวะปจจุบันนี้มนุษยเราจะสามารถดําเนินชีวิตอยูไดนั้นจะตองอาศัยปจจัยหลาย
อยางในการดํารงชีวิตอยู และปจจัยหลักที่สําคัญหนึ่งในนั้นคือ “อาหาร” ถือเปนสวนสําคัญสวน
หนึ่งที่ทําใหเราดํารงชีวิตอยูได นอกจากนี้อาหารยังเปนตัวเสริมสรางพลังงานใหกับรางกายของเรา
ใหสามารถตอสูและดิ้นรนเพื่อความอยูรอดในสังคมที่มนุษยจะตองปรับตัวและเผชิญกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอยูตลอดเวลา
สภาพเศรษฐกิจในยุคปจจุบันที่ราคาน้ํามันแพงสงผลให ตนทุนวัตถุดิบหลายอยางขึ้น
ราคา ทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคตองเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ โดยบางคนตองทํางาน
หนักขึ้นและมีเวลาที่จํากัด อาหารสําเร็จรูปแชแข็งจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งของผูบริโภคที่มีความ
จําเปนในเรื่องเวลาที่เรงดวนแตตองการอาหารที่มีรสชาติดี ดังนั้นจึงมีการบริโภคอาหารสําเร็จรูป
แชแข็งกันมากขึ้น เพราะมีความสะดวกราคาไมแพงและมีใหเลือกหลายเมนู อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
จึงถือกําเนิดเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในการรับประทานอาหาร โดยยังคงรสชาติเดิมของ
อาหาร และไมเสียคุณคาทางโภชนาการ (สํานักเศรษฐกิจการคลัง 2549 : 1)
จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบการดํารงชีวิตของคนในสังคมเมืองใหญมากลายเปนสังคมที่
ไมมีครัว อาหารใสถุงพลาสติก อาหารสําเร็จรูปตามหางสรรพสินคา รวมทั้งภัตตาคารไดรับความ
นิยมมากขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการตามแบบของการใชชีวิตแบบใหม เนื่องจากสตรีออก
ทํางานนอกบานมากขึ้ น เกิดคานิยมครอบครัวแบใหม การไมมีครอบครัวหรือการเปนโสดสิ่ง
เหลานี้ทําใหแบบของการใชชีวิตเปลี่ยนแปลงจนทําใหเกิดสังคมไมมีครัวขึ้น (อดุลย จาตุรงคกุล
2539 : 8)
นอกจากนี้ลูกคากลุมครัวเรือนก็มีการขยายตัว เนื่องจากผูประกอบการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑใหสามารถอุนไดดวยการตมในน้ําเดือด และราคาเครื่องไมโครเวฟลดลง ทําใหผูบริโภคซื้อ
เตาอบไมโครเวฟมากขึ้นจึงเปนปจจัยที่เอื้อตอตลาดอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง สงผลใหการขยายตัว
ของอาหารสําเร็จรูปแชแข็งเพิ่มขึ้นตาม ประกอบกับมีผูนิยมบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งมากขึ้น
เพราะชวยลดเวลาเตรียม และปรุงอาหาร (ศูนยวิจัยกสิกรไทย 2549 : 1)
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อาหารสําเร็จรูปแชแข็งเปดตัวตลาดเมืองไทยตั้งแตป 2534 แตคนไทยพึ่งจะเริ่มยอมรับ
นิยมรับประทานอาหารสําเร็จรูปชนิดนี้ เมื่อ 2-3 ปที่ผานมา ในปจจุบันสภาพการแขงขันดานอาหาร
สําเร็จรูปแชแข็ง มีหลายบริษัทเขามาแขงขันกันอยางคึกคัก มูลคาตลาดอาหารสําเร็จรูปแชแข็งป
2547 สูงถึง 1,000 ลานบาท และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกป ถือเปนแรงดึงดูดใหนักลงทุนราย
ใหมเขามาลงทุนขยายการผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ซึ่งจะดีกับตลาดโดยรวม เนื่องจากจะกระตุน
ให ผู บ ริ โ ภครั บ รู และซื้ อ สิ น ค า ประเภทนี้ ม ากขึ้ น ความได เ ปรี ย บทางการตลาดขึ้ น อยู กั บ
ผูประกอบการรายใดมีชองทางการจัดจําหนายมากกวา การคนควา วิจัยและพัฒนา สินคาดีกวา
ตลอดจนสามารถเห็นชองวางทางการตลาด ที่จะสามารถแทรกตัวเขาแขงขัน (ศูนยวิจัยไทยพาณิชย
2547 : 1)
จากสภาพดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้ออาหารแชแข็งสําเร็จรูป และผลของการศึกษาจะนําไปเปนแนวทาง
ในการวางแผนการตลาด เพื่อทําธุรกิจผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็งตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ที่สงผลตอการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ของผูบริโภค
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ด า นส ว นประสมทางการตลาด ที่ ส ง ผลต อ การเลื อ กซื้ อ อาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภค
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภค
ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้คือผูบริโภคที่เคยซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
2. พื้นที่ที่ทําการศึกษาในครั้งนี้คือ เขตกรุงเทพมหานคร
3. ตัวแปรที่ทําการศึกษาครั้งนี้คือ ตัวแปรดานประชากรศาสตร และตัวแปรทางดาน
สวนประสมทางการตลาด
4. ระยะเวลาที่การวิจัยครั้งนี้อยูในชวงเดือน ธันวาคม 2552 - เมษายน 2553
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางประชากรที่ทําการศึกษา คือ ประชากรทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงใชวิธีการกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของยามาเน ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดตัวอยาง 398 ตัวอยาง (ยุทธพงษ กัยวรรณ 2543 : 79) เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นในการเก็บขอมูล ผูวิจัยใชขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. สถานภาพทางการสมรส
5. ระดับการศึกษา
6. รายได

การเลือกซื้ออาหารแชแข็งสําเร็จรูป

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ
2. ราคา
3. ชองทางการจัดจําหนาย
4. การสงเสริมทางการตลาด
5. บุคคล
6. ลักษณะทางกายภาพ
7. กระบวนการ
พฤติกรรม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผล
ตอการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

4
นิยามศัพท
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ปจจัยที่มีผลตอการบริโภคอาหารสําเร็จรูป
แชแข็งสําเร็จรูป ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการในการผลิต
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง หมายถึง อาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทานที่อยูในรูปแชแข็ง
เพียงละลายน้ําแข็ง และอุนใหรอนดวยเตาอบ เตาไมโครเวฟ หรืออาจใชวิธีนึ่ง ทอดซ้ํา เพื่อให
อาหารมีความนุม และกรอบ มีสีสันของอาหารตามที่ตองการ แลวรับประทานไดทันที
ผูบริโภค หมายถึง บุคคลผูซึ่งมีความเกี่ยวของกับการใชสินคาหรือบริการ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการบริโภคสินคานั้น ๆ ดวยตนเอง หรือในครัวเรือน
อาหารสําเร็จรูป หมายถึง อาหารที่ปรุงเสร็จสามารถรับประทานไดทันที โดยอาจมีการ
อุนดวยเตาไมโครเวฟ เพื่อใหอาหารนารับประทานมากขึ้นเหมือนสุกใหม ๆ
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหาการซื้อ การใช การ
ประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ การเชา และการบริการซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขา
หรือหมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคที่เกี่ยวกับการซื้อ ใช
สินคา และการไดรับบริการ

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาด ที่สงผลตอการ
เลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหการศึกษาดําเนินไป
ตามขั้นตอน ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กับงานวิจัยครั้งนี้ไดแก
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารสําเร็จรูป
2. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
3. แนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ถือกําเนิดเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในการรับประทาน
อาหารโดยยังคงรสชาติเดิมของอาหารไว และไมเสียคุณคาทางโภชนาการ กรรมวิธีการผลิต
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งจึงใชวิธีการแชแข็งในระยะเวลาอันรวดเร็ว กลาวคือ ยิ่งใชเวลานอยเทาใด
ก็ยิ่งรักษาคุณคาของอาหารไวไดมากเทานั้น อุณหภูมิที่ใชในการผลิต คือ -40 องศาเซลเซียส และ
ในขั้นตอนการจัดจําหนายตองรักษาไวในตูแชที่มีอุณหภูมิระหวาง -18 องศาเซลเซียสถึง -20
องศาเซลเซียส เมื่อจะรับประทานตองนําเขาอุนในเตาไมโครเวฟประมาณ 3-5 นาที ซึ่งทําให
สามารถรักษาความสดใหมและรสชาติอาหารไวไดอยางดี ผูบริโภคในปจจุบันหันมานิยมบริโภค
อาหารสําเร็จรูปแชเข็งเพิ่มมากขึ้น ปจจัยสนับสนุนสําคัญคือ ผูประกอบการมีการประชาสัมพันธ
สรางความเขาใจที่ถูกตองในผลิตภัณฑกับผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงการดํารงชีวิตในลักษณะ
สังคมเมืองมากขึ้น ทําใหเกิดความตองการอาหารสําเร็จรูปที่พรอมรับประทานทั้งนี้เพื่อลด
ระยะเวลาในการเตรียมอาหารและการปรุงอาหาร และความหลากหลายของผลิตภัณฑอาหารที่มี
ใหเลือกมากขึ้น นอกจากนี้การมีอุปกรณอํานวยความสะดวกในแตละครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
ตูเย็นและเตาไมโครเวฟ ซึ่งนับวาเปนปจจัยที่เอื้อตอตลาดอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง (กรมสงเสริม
การสงออก 2544)
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อาหารสําเร็จรูปแชแข็งเปดตัวในตลาดเมืองไทยมาตั้งแตป 2534 แตคนไทยเพิ่งจะเริ่ม
ยอมรับและหันมานิยมรับประทานอาหารประเภทนี้เมื่อระยะ 2-3 ปที่ผานมานี้ ปจจุบันสภาพการ
แขงขันของอาหารสําเร็จรูปแชแข็งในประเทศจึงคึกคักขึ้นอยางมาก คาดวามูลคาการตลาดของ
อาหารสําเร็จรูปแชแ ข็งในประเทศจึงคึก คักขึ้นอยางมาก คาดวามูลคาการตลาดของอาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งในป 2547 สูงถึง 1,000 ลานบาทและคาดวาจะมีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 20
ภาวะตลาดที่คึกคักนี้เปนแรงดึงดูดใหนักลงทุนรายใหมเขามาลงทุนขยายการผลิตอาหารสําเร็จรูป
แชแข็ง ซึ่งจะเปนการดีกับตลาดโดยรวม เนื่องจากจะเปนการกระตุนใหผูบริโภคเกิดการรับรูและ
หันมาซื้อสินคาประเภทนี้มากขึ้น ความไดเปรียบทางการตลาดขึ้นอยูกับวาผูประกอบการรายใดมี
เครือขายหรือชองทางการจําหนายมากกวามีการคนควาวิจัยและพัฒนาสินคาไดดีกวา ตลอดจน
สามารถเล็งเห็นชองวางทางการตลาดที่จะแทรกตัวเขาไปแขงขัน ธุรกิจอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
นับวาเปนตลาดผลิตภัณฑอาหารที่นาจับตามองเนื่องจากมูลคาตลาดอยูในเกณฑสูงและมีอัตรา
การขยายตัวอยูในเกณฑสูงอยางตอเนื่อง ซึ่งนอกจากการขยายตัวของตลาดในประเทศแลว การ
สงออกอาหารสําเร็จรูปแชแข็งก็มีลูทางที่แจมใสเชนกัน อันเปนผลมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑให
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค จึงดึงดูดใหนักลงทุนรายใหมทยอยเขามาในตลาด การ
แขงขันในธุรกิจนี้จึงทวีความเขมขน ทั้งในดานการสงเสริมการจําหนาย การพัฒนาสินคาใหมี
ความหลากหลายมากขึ้นตลอดจนการเจาะขยายตลาดโดยอาศัยชองทางการจําหนายใหม ๆ และ
ปญหาที่เคยเปนขอจํากัดในการขยายตลาดของอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง โดยเฉพาะการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑใหสามารถอุนไดดวยการตมในน้ําเดือด การบริการอุนดวยเตาไมโครเวฟใหกับลูกคาเพื่อ
ขยายกลุมลูกคา การพัฒนาเมนูใหมีความหลากหลายมากขึ้น และการตั้งราคาใหใกลเคียงกับคู
แขงขันโดยตรง คืออาหารจานเดียว ซึ่งปจจัยเหลานี้ลวนเปนปจจัยหนุนใหอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
มีโอกาสทางการตลาดที่สดใสทั้งในประเทศและตางประเทศ (กรมสงเสริมการสงออก 2544)
โดยทั่วไปอาจจําแนกอาหารสําเร็จรูปแชแข็งได 3 ประเภทหลัก คือ
1. อาหารมื้อหลัก (Main Course) ไดแก อาหารคาวประเภทตาง ๆ ทั้งประเภทอาหาร
จานเดียวเชน กวยเตี๋ยวผัดไทย เกี๊ยวนํ้า ขาวหมูทอดกระเทียม เปนตน และกับขาวประเภทแกง
ชนิดตาง ๆ โดยเฉพาะแกงกะทิ
2. ขนมหวาน (Dessert) ซึ่งสวนใหญเปนขนมไทย เชน บัวลอย ปลากริมไขเตา
เปนตน
3. อาหารวาง (Snack/Appetizer) สวนใหญเปนอาหารจําพวกติ่มซํา ทั้งประเภทนึ่ง
และทอด รวมถึงเบเกอรรี่ และอื่น ๆ
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สรุปไดวา ในปจจุบันผูบริโภคเริ่มรูจักอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานมากขึ้น
เนื่องจากคุณสมบัติที่ประกอบดวยความสะอาด สะดวก และมีรสชาติดี ตลอดจนสามารถ
ตอบสนองความตองการของคนไทยที่นิยมบริโภคขาวเปนอาหารหลัก ประกอบกับพฤติกรรม
ผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปที่จะยอมรับอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน และการมีเตา
ไมโครเวฟในครัวเรือนเพิ่มขึ้น สงผลใหตลาดอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานมีการ
แขงขันกันอยางมาก
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค
อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545 : 6) ไดใหคําจํากัดความของพฤติกรรม
ผูบริโภควา เปนกิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลกระทําเมื่อไดรับบริโภคหรือสินคาบริการ รวมไปถึงการ
ขจัดสินคาหรือบริการหลังการบริโภคดวย
ธงชัย สันติวงศ (2531 : 50) ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคไววา เปนการวิเคราะห
เพื่อใหทราบถึงสาเหตุทั้งปวงที่มีอิทธิพลเหนือผูบริโภค ทําใหตัดสินใจซื้อสินคาและบริการซึ่งโดย
การเขาใจถึงสาเหตุตาง ๆ ที่มีผลในการจูงใจหรือการตัดสินใจของผูบริโภคเองที่จะทําใหนักการ
ตลาดสามารถตอบสนองผูบริโภคได
โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค
ปณิศา ลัญชานนท (2548 : 96-98) ไดอธิบายไววาโมเดลพฤติกรรมผูบริโภควา โมเดล
พฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตน
จากการที่เกิดสิ่งกระตุนที่ทําใหเกิดความตองการสิ่งกระตุนจะผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผู
ซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําที่ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะ
ไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซื้อ ซึ่งจะนําไปสูการตอบสนองของผูซื้อ หรือการตัดสินใจ
ซื้อของผูซื้อ
จุดเริ่มตนของโมเดลนี้อยูที่มีสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการกอน แลวจึงทําใหเกิดการ
ตอบสนอง โมเดลนี้จึงอาจเรียกวาทฤษฎี เอส อาร (S – R Theory) โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี
ดังนี้
1. สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย และภายนอกรางกาย ซึ่งนักการตลาด
จะตองสนใจและจัดสิ่งกระตุนภายนอก เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือ
วาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจใหซื้อดานเหตุผล หรือดานจิตวิทยาหรือ
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อารมณก็ได สิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ สิ่งกระตุนทางการตลาด เปนสิ่งกระตุนที่
นักการตลาดสามารถควบคุมและตองจัดใหมีขึ้น ซึ่งจะเกี่ยวของกับสวนประสมการตลาด
2. กลองดําหรื อความรูสึก นึก คิดของผูซื้อ ความรูสึกนึก คิด ของผูซื้อเปรียบเสมือน
กลองดํา (black box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิด
ของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อและกระบวนการตัดสินใจ
ของผูซื้อ ดังนี้
2.1 ลักษณะของผูซื้อ ลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้ (1)
ปจจัยดานวัฒนธรรม (2) ปจจัยดานสังคม (3) ปจจัยดานจิตวิทยา (4) ปจจัยสวนบุคคล (5) ปจจัย
ดานสถานการณ (6) ปจจัยดานเทคโนโลยี ซึ่งรายละเอียดในแตละลักษณะไดกลาวถึงตอไปใน
หัวขอปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค
2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ (1) การรับรู
ป ญ หา (2) การค น หาข อ มู ล (3) การประเมิ น ผลทางเลื อ ก (4) การตัด สิ น ใจซื้อ (5) พฤติ ก รรม
ภายหลังการซื้อ
3. การตอบสนองของผูซื้อ หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหรือผูซื้อ ผูบริโภคจะมี
การตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ เชน การเลือกผลิตภัณฑอาหารเชา ผูบริโภคมีทางเลือกคือ
นมสดกลอง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ขนมปง เปนตน
3.2 การเลือกตราสินคา เชน ถาผูบริโภคเลือกซื้อนมสดกลองจะเลือกยี่หอใดเชน
โฟรโมสต หนองโพ มะลิ เปนตน
3.3 การเลือกผูขาย เชน ผูบริโภคจะเลือกซื้อจากหางสรรพสินคาใดหรือรานคาใด
คอตเลอร (2006 : 174) อธิบายตัวแบบพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภควา พฤติกรรมการ
ซื้อของผูบริโภค มูลเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ มีจุดเริ่มตนที่ผูซื้อไดรับสิ่งกระตุนเขาสู
ความนึกคิดทําใหเกิดความตองการผูซื้อจะแสวงหาสินคาและบริการใดมาตอบสนองความตองการ
ขึ้นอยูกับลักษณะของผูซื้อและกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ขั้นตอนสุดทายคือ ทําการตัดสินใจ
ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดของตัวแบบดังกลาวไดดังนี้
1. สิ่งกระตุน สิ่งกระตุนอาจเกิดเองจากภายในรางกายและสิ่งกระตุนจากภายนอกซึ่ง
ผูผลิตหรือผูขายสินคา จะตองในใจและจัดการเพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการในสินคาโดยถือ
เปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อ ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผลและดานจิตวิทยาก็ได สิ่งกระตุน
ภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ
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1.1 สิ่งกระตุนการตลาด เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาดสามารถควบคุมและตองใหมี
ขึ้น ประกอบดวยสิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนดานราคา สิ่งกระตุนดานการจัดชองทางการ
จําหนายและสิ่งกระตุนดานการสงเสริมการขาย
1.2 สิ่งกระตุนอื่น ๆ เปนสิ่งซึ่งอยูภายนอกธุรกิจผูผลิตหรือผูขายมิอาจควบคุมได
ประกอบด ว ยสิ่ ง กระตุน ทางเศรษฐกิจ สิ่ ง กระตุน ทางเทคโนโลยี สิ่ ง กระตุ น ทางกฎหมายและ
การเมือง และสิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม
2. ลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ ไดแกปจจัยดานวัฒนธรรมปจจัย
ดานสังคม ปจจัยดานสวนบุคคลและปจจัยดานจิตวิทยา
2.1 ปจ จั ย ด า นวั ฒ นธรรม วั ฒ นธรรมเป น เครื่ อ งผู ก พั น บุ ค คลในกลุ ม ไว ด ว ยกั น
บุ คคลจะเรี ย นรู วั ฒนธรรมภายใตก ระบวนการทางสังคม วัฒ นธรรมจะเปน สิ่งที่กํา หนดความ
ตองการและพฤติกรรมของบุคคลแบงออกเปน
2.1.1 วัฒนธรรม เปนสิ่งที่กําหนดความตองการซื้อและพฤติกรรมการซื้อของ
บุคคล
2.2.2 วัฒนธรรมกลุมยอยหรือขนบธรรมเนียมมีรากฐานจากเชื้อชาติ ศาสนา สี
ผิว พื้นที่ภูมิศาสตรที่แตกตาง ทําใหวัฒนธรรมยอยแตละกลุมมีพฤติกรรมการซื้อและบริโภคสินคา
ที่แตกตางกัน
2.2.3 ชั้นของสังคม เปนการจัดลําดับบุคคลในสังคมออกเปนกลุมที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันจากระดับสูงไประดับต่ําสิ่งที่นํามาใชแบงชั้นของสังคม คือ อาชีพ ฐานะ รายได ชาติ
กําเนิด ตําแหนงหนาที่ บุคลิกลักษณะบุคคล การศึกษา ชั้นของสังคมจะเปนแนวทางในการแบง
สวนตลาดและกําหนดตลาด เปาหมายกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ รวมทั้งจัดสวนผสมทางการตลาด
ใหสามารถสนองความตองการไดถูกตอง
2.2 ป จ จั ย ด า นสั ง คม เป น ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งในชี วิ ต ประจํ า วั น และมี อิ ท ธิ พ ลต อ
พฤติกรรมการซื้อ ซึ่งประกอบไปดวยกลุมอางอิง เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวยคือ กลุมปฐม
ภูมิ ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนบาน และกลุมทุติยภูมิ ไดแก กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม
เพื่อนรวมอาชีพ และรวมสถาบัน บุคคลตาง ๆ ในสังคม กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุม
ทางดา นการเลื อ กพฤติ ก รรมและการดํ า เนิ น ชี วิ ต รวมทั้ งทั ศ นคติ แ ละแนวความคิ ด ของบุ ค คล
เนื่องจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุม
2.3 ปจจัยดานสวนบุคคล ประกอบไปดวย
2.3.1 เพศ หญิง ชายจะมีความตองการและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตางกัน
อายุ อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน

10
2.3.2 รายได รายไดของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ
ซึ่งผูผลิตหรือผูขายตองคํานึงถึงแนวโนมของเศรษฐกิจ และรายไดของบุคคล อันจะนําไปสูการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ ราคาชองทางการจําหนาย และการสงเสริมการขาย
2.3.3 อาชีพ อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการ
ของสินคาบริการที่แตกตางกัน
2.3.4 การศึกษา ผูที่มีการศึกษาสูงมักมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑมีคุณภาพดี
มากกวาผูมีการศึกษาต่ํา
2.3.5 รูปแบบการดํารงชีวิต แบบการดํารงชีวิตขึ้นกับวัฒนธรรมชั้นของสังคม
และกลุมอาชีพของแตละบุคคล เชน คนที่ชอบเที่ยวกลางคืน จะบริโภคสินคาตางจากคนที่สมถะ
3. กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อมี 5 ขั้นตอน คือ การรับรูปญหา การคนหาขอมูล
3.1 การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
3.2 การรับรูปญหา หรือการรับรูความจําเปน คือการที่ผูบริโภครับรูความจําเปน
และความตองการสินคาวาตองการสินคาใด
3.3 การคนหาขอมูล คือ หลังจากรูวา ตองการสินคาใดแลวก็จะแสวงหาขอมูลจาก
แหลงตาง ๆ
3.4 การประเมินผลทางเลือก ผูบริโภคจะนําขอมูลที่ไดมาพิจารณาความสําคัญและ
ประโยชนที่ไดรับกอนตัดสินใจซื้อ ซึ่งตองใชเวลาในการประเมิน
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541 : 80) ไดแสดงการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค โดย
การใชคําถาม 7 คําถาม เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภครวมทั้งการใชกลยุทธ
การตลาดใหสอดคลองกับคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
คําถาม (6Ws และ 1H)
คําตอบที่ตองการทราบ (7Os)
1. ใครอยูในตลาด
ลักษณะกลุมเปาหมายทางดาน
เปาหมาย (who?)
1. ประชากรศาสตร
2. ภูมิศาสตร
3. จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห
4. พฤติกรรมศาสตร

กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ
กลยุทธการตลาด 4P’s ประกอบดวย
กลยุทธดานผลิตภัณฑ ราคา การจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด
ทีเหมาะสมและสามารถสนองความ
พึงพอใจของกลุมเปาหมายได
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ตารางที่ 1 (ตอ)
คําถาม (6Ws และ 1H)
คําตอบที่ตองการทราบ (7Os)
กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ
2. ผูบริโภคซื้ออะไร
สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ
กลยุทธดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย
(what?)
สิง่ ที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ คือ 1. ผลิตภัณฑหลัก
ตองการคุณสมบัติหรือองคประกอบของ 2. รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแก การบรรจุ
ผลิตภัณฑและความแตกตางที่เหนือกวา ภัณฑ ตราสินคา รูปแบบบริการ
คูแขง
คุณภาพ ลักษณะนวัตกรรม
3. ผลิตภัณฑควบ
4. ผลิตภัณฑที่คาดหวัง
5. ศักยภาพผลิตภัณฑความแตกตางทาง
การแขงขัน ประกอบดวย ความ
แตกตางดานผลิตภัณฑ บริการ
พนักงาน และภาพลักษณ
3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อ
กลยุทธที่ใชมาก คือ
(why?)
ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อสนองความตอง 1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ
การของเขาดานรางกายและดานจิตวิทยา 2. กลยุทธการสงเสริมการตลาด
ซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ประกอบดวย กลยุทธการโฆษณา
พฤติกรรมการซื้อ คือ
การขายโดยใชพนักงาน การสงเสริม
1. ปจจัยภายในหรือจิตวิทยา
การขาย การใหขาว การ
2. ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
ประชาสัมพันธ
3. ปจจัยเฉพาะบุคคล
3. กลยุทธดานราคา
4. กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย
4. ใครมีสวนรวม
บทบาทของกลุมตาง ๆ ที่มีอิทธิพลใน กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธ
ในการตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจซื้อประกอบดวย
การโฆษณา และ (หรือ) กลยุทธ
(who?)
1. ผูริเริ่ม
การสงเสริมการตลาดโดยใชกลุม
2. ผูมีอิทธิพล
อิทธิพล
3. ผูตัดสินใจซื้อ
4. ผูซื้อ
5. ผูใช
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ตารางที่ 1 (ตอ)
คําถาม (6Ws และ 1H)
คําตอบที่ตองการทราบ (7Os)
กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ
5. ผูบริโภคซื้อ
โอกาสในการซื้อ เชน ชวงเดือนใดของ กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการสงเสริม
เมื่อไหร
ป หรือชวงฤดูกาลใดของป ชวงวันใด การตลาด เชน ทําการสงเสริมการตลาด
(when?)
ของเดือน ชวงเวลาใด ของวัน โอกาส เมื่อใดจึงจะสอดคลองกับโอกาสในการ
พิเศษ หรือเทศกาล วันสําคัญตาง ๆ
ซื้อ
6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน ชองทางหรือแหลง ที่ผูบริโภคไป
กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย บริษัทนํา
(where?)
ทําการซื้อเชนหางสรรพสินคา ซุปเปอร ผลิตภัณฑสูตลาดเปาหมายโดยการ
มารเก็ต รานขายของชํา บางลําพู พาหุรัด พิจารณาวาจะผานคนกลางอยางไร
สยามแสควร
เปนตน
7. ผูบริโภคซื้อยางไร ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธการ
(How?)
1. การรับรูปญหา
สงเสริมการตลาด ประกอบดวย
2. การคนหาขอมูล
การโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย
3. การประเมินทางเลือก
การสงเสริมการขาย การใหขาว และการ
4. ตัดสินใจซื้อ
ประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง
5. ความรูสึกภายหลังการซื้อ

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, กลยุทธการตลาด การบริหารการตลาด และกรณีศึกษา
(กรุงเทพฯ : ธีระพิลมและไซเท็กซ, 2541), 80.
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป (2547: 69-70) ไดแสดงการวิเคราะหความรูสึกนึกคิดของ
ผูบริโภคหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “กลองดํา” โดยเริ่มตนจากสิ่งกระตุนทางการตลาดที่นักการตลาด
พยายามผลั ก ดั น เข าสูค วามรู สึก นึก คิด ของผูบริ โ ภค โดยมุ ง หวังที่ จ ะไดรับ การตอบสนองของ
ผูบริโภค นั่นคือ การตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ สิ่งกระตุน (Stimuli) สามารถแบงออกได 2
ประเภท ไดแก
1. สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimuli) ประกอบดวย สวนประสมทาง
การตลาด ไดแก สินคาและบริการ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดนักการตลาดตอง
ออกแบบและพัฒนาเพื่อกระตุนและจูงใจผูบริโภคใหเกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสิ่งกระตุนทางการ
ตลาดนี้ นักการตลาดสามารถควบคุมได โดยการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดตองคํานึงถึง
ความต อ งการของผู บ ริ โ ภคมากที่ สุ ด ด ว ยการนํ า เสนอสิ่ ง ที่ ต รงกั บ ความชอบ ลั ก ษณะและ
พฤติกรรมของผูบริโภคกลุมเปาหมาย
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2. สิ่งกระตุนอื่น ๆ (Other Stimuli) ประกอบดวยสิ่งแวดลอมทางการตลาดที่ไม
สามารถควบคุมได ไดแก สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายและการเมือง และวัฒนธรรม สิ่ง
กระตุนอื่น ๆ นี้เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภควา จะซื้ออะไร ซื้อที่ไหน ซื้ออยางไร ซื้อ
เมื่อใด ซื้อเทาไหร เชนถาสภาพเศรษฐกิจไมดี ผูบริโภคมีรายไดนอย สินคาที่ซื้อมักจะเปนสินคา
ราคาประหยัด มีการลดราคา หรือถาเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ อินเตอรเน็ตเปนที่นิยม ผูบริโภคอาจ
นิยมซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตหรือที่เรียกวา อี-คอมเมิรช เชน การจองหองพัก เปนตน
สรุ ป ได ว า พฤติ ก รรมการซื้ อ อาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง หมายถึ ง ผลสะท อ นจากการ
ตัดสินใจของลูกคาที่เกี่ยวของกับการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง โดยเกิดจากสิ่งกระตุนทางการ
ตลาด ถู ก ป อ นเข า สู ค วามรู สึ ก นึ ก คิ ด ของผู บ ริ โ ภคที่ เ ปรี ย บเสมื อ นกล อ งดํ า ผ า นกระบวนการ
ตัดสินใจในดานตาง ๆ ซึ่งแสดงเปนลักษณะพฤติกรรมการซื้อตาง ดังนี้
แนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
เสรี วงศมณฑา (2542 : 11) ไดกลาวถึงทฤษฏีสวนประสมทางการตลาดไววา สวน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคา
กลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดและผูบริโภคยินดีจายเพราะมองวาคุม รวมถึงมี
การจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อใหความสะดวกแกลูกคา
ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตองซึ่งประกอบดวย
7Ps ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของ
ลู ก ค า ให พึ ง พอใจ ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ สนอขายอาจจะมี ตั ว ตนหรื อ ไม มี ตั ว ตนก็ ไ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ จึ ง
ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน
(Utility) มีมูลคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑขายได การกําหนดกลยุทธ
ดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้
1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ และ/หรือ ความแตกตางทางการแขงขัน
1.2 พิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ เชน ประโยชนพื้นฐาน
รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ
1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ เปนการออกแบบผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดง
ตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหม และปรับปรุงใหดีขึ้นซึ่ง
ตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น
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1.5 กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ
(Product Line)
2. ราคา (Price) หมายถึง มูลคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิด
ขึ้นมาถัดจาก Product ราคาเปนตนทุนของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางมูลคาผลิตภัณฑ
กับราคาของผลิตภัณฑนั้น ถามูลคาสูงกวาราคาก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผูกําหนดกลยุทธดานราคา
ตองคํานึงถึง
2.1 การยอมรับของลูกคาในมูลคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑ
2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ
2.3 การแขงขัน
2.4 ปจจัยอื่น ๆ
3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่ง
ประกอบดวย สถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด
สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมเปน กิจกรรมที่
ชวยในการกระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง
การจัดจําหนาย จึงประกอบดวย 2 สวนดังนี้
3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel) หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑ และ/หรือ
กรรมสิทธที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวย
ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม
3.2 การกระจายตัวสินคา (Distribution) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
เคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินคาจึง
ประกอบดวยงานที่สําคัญตอไปนี้
3.2.1 การขนสง
3.2.2 การเก็บรักษาสินคา และการคลังสินคา
3.2.3 การบริหารสินคาคงเหลือ
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง
ผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายทําการ
ขาย และการติดตอสื่อสารโดยใชสื่อ เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใช
หนึ่งหรือหลายเครื่องมือจากเครื่องมือตอไปนี้
4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการ
และ/หรือผลิตภัณฑ บริการหรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธในการ
โฆษณาจะเกี่ยวของกับ (1) กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (2) กลยุทธสื่อ
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4.2 การขายโดยใชพนักงาน (Personal selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสารและจูง
ใจตลาดโดยใชบุคคล งานในขอนี้จะเกี่ยวของกับ (1) กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย (2) การจัด
จําหนายการขาย
4.3 การสงเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมที่
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การใหขาวและการประชาสัมพันธ ซึ่ง
สามารถกระตุนความสนใจทดลองใชหรือการซื้อ โดยลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลอื่นในชองทาง
การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ (1) การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสู
ผูบริโภค (2) การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง (3) การกระตุน
พนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย
4.4 การตลาดทางตรง (Direct marketing) เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมาย
เพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรงหรือหมายถึง วิธีการตาง ๆ ที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑ
โดยตรงกับผูซื้อและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที เครื่องมือนี้ประกอบดวย (1) การขายทาง
โทรศัพท (2) การขายโดยใชจดหมายตรง (3) การขายโดยใชแคตตาล็อค (4) การขายทางโทรทัศน
วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซึ่งจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซื้อ
5. บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employees) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก (Selection)
การฝกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได
แตกตางเหนือคูแขงขัน พนักงานตองมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองตอลูกคา มี
ความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสรางคานิยมใหกับบริษัท
6. สิ่งแวดลอมทางกายภาพทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยพยายามสราง
คุณภาพโดยรวม Total Quality Management (TQM) ตัวอยางโรงแรมตองพัฒนาลักษณะทาง
กายภาพและรูปแบบการใหบริการ เพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา (Customer-Value Proposition) ไม
วาจะเปนดานความสะอาด ความรวดเร็ว หรือผลประโยชนอื่น ๆ เชน คําวาลักษณะทางกายภาพ
หมายความรวมถึงสภาพแวดลอม เชน การตกแตงบานตัวอยาง การตกแตงโมเดลบาน การตกแตง
บรรยากาศและสิ่งแวดลอม สาธารณูปโภคภายในโครงการ สีสัน รูปแบบบาน ความสะอาดของ
สถานที่ เปนตน
7. กระบวนการ (Process) เพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็ว
และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customer Satisfaction) เชน การทักทายและตอนรับลูกคาที่มา
ติดตอบานจัดสรรการแนะนําลูกคาเยี่ยมชมตัวอยางบาน การคิดคาบริการที่เที่ยงตรง การแกไข
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว รวมถึงการคอยดูแลซอมแซมอุปกรณภายในหองพักที่เกิด
ปญหาทันทีที่ลูกคาแจง เปนตน
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นาฏยา พันธเสน (2550) ไดศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการซื้ออาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งของลูกคารานคาปลีกสมัยใหมในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมี พฤติ กรรมในการซื้อสว นใหญตั ด สิน ใจซื้ออาหารสํา เร็ จ รู ป แชแ ข็งด ว ยตนเอง
ประเภทของอาหารที่ซื้อบอยที่สุด คือ อาหารทะเลสําเร็จรูปแชแข็ง สวนเหตุผลในการซื้อ เพราะ
ตองการความสะดวกในการบริโภค ขอพิจารณาในการซื้อ ไดแกรสชาติ มีความถี่ในการซื้อเปน
แบบไมแนนอน และจํานวนเงินที่ใชซื้อตอครั้ง ไมเกิน 100 บาท สวนประสมการตลาดมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับ
มาก สวนประสมการตลาดรายปจจัยพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานชอง
ทางการจั ด จํ า หน า ย
มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ อาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง ของผู ต อบ
แบบสอบถามในระดับมากตามลําดับ ในขณะที่ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญตอ
การตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถามในระดับปานกลาง สําหรับความสําคัญของปจจัยยอยของ
แตละปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งเปน
อันดับแรก มีดังนี้ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยยอยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูป
แชแข็งของผูตอบแบบสอบถามเปนอันดับแรกคือ ความสะอาด / ความปลอดภัยในการบริโภค
ปจจัยดานราคา ปจจัยยอยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูตอบ
แบบสอบถามเปนอันดับแรก คือ มีปายแสดงราคาบนบรรจุภัณฑชัดเจนปจจัยดานชองทางการจัด
จําหน าย
ป จ จั ย ย อยที่ มีค วามสํา คัญ ตอการตั ด สิ น ใจซื้อ อาหารสํา เร็จ รู ปแชแ ข็ ง ของผู ต อบ
แบบสอบถามเปนอันดับแรก คือ สถานที่จําหนายใกลที่ทํางาน/ที่พักปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด ป จ จัย ยอยที่ มีความสําคั ญตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จ รูปแชแข็งของผูตอบ
แบบสอบถามเปนอันดับแรก คือ การสงเสริมการตลาด เชน ลดราคาในชวงเทศกาลตาง ๆ
เอกชัย สกาวรัตนากุล (2549) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อลูกชิ้นปลาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนพนักงาน
บริษัท อายุ 31-40 ป ใหความสนใจทางดานผลิตภัณฑ ราคา และสถานที่จัดจําหนาย ผูบริโภค
ในชวงวัยที่แตกตางกันใหความสําคัญดานปจจัยในระดับที่ตางกัน ผูบริโภคสวนใหญตองการใหมี
สถานที่จอดรถ มีการทดลองชิมฟรี ในสวนตัวผลิตภัณฑเนนมากที่สุดคือ รสชาติตองคงที่ผลิตภัณฑ
ตองมีความสดใหม มีอายุการจัดเก็บที่นาน ปญหาดานผลิตภัณฑที่ผูบริโภคสวนใหญใหความสนใจ
คือ ตองการความปลอดภัยในการบริโภค ผูบริโภคสวนมากกังวลวาลูกชิ้นปลาอาจมีสารพิษจาก
ปลาปกเปา หรือสารบอแรกซผสมอยู ปญหาในดานอื่น ๆ ที่ผูบริโภคใหความสนใจ ไดแก ตองมี
ปายแสดงราคาติดอยางชัดเจนผูที่ซื้อไปจําหนายตอตองการใหมีสวนลดเมื่อซื้อในปริมาณมาก ดาน
สถานประกอบการและรานจําหนายตองสะอาด การแตงกายของพนักงานขาย บรรยากาศของ
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รานคาตองเหมาะสม ผูซื้อที่อายุมากกวา 60 ปตองการใหมีสถานที่จอดรถ และตองจัดพนักงานขาย
ชวยแนะนําสินคา มีตัวอยางผลิตภัณฑใหทดลองชิมฟรี
อาริษา พลับใจบุญ (2549) ไดศึกษา ปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปของ
ผูบริโภคในชุมชน หมูบานกรุงนนท อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา พบวา กลุม
ตัวอยางจํานวน 250 ราย สวนใหญเปนเพศหญิง 150 คน คิดเปนรอยละ 60.0 มีอายุระหวาง 18 - 25
ป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 28.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ
42.0 มีอาชีพลูกจางหรือพนักงานบริษัท จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 33.6 มีรายไดระหวาง 5,001 8,000 บาท จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 33.2 ปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปของ
ผูบริโภคในชุมชน หมูบานกรุงนนท อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ที่เปนกลุมตัวอยาง พบวา
ผูบริโภคมีบัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูบ อันดับแรก คือ ดานสถานที่คือตองหาซื้อได
งาย อันดับสอง ดานราคา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ อันดับสาม ดานผลิตภัณฑ คือ ผลิตภัณฑ
สะอาด และอันดับสุดทาย ดานผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ผูบริโภคที่มีเพศ และการศึกษา
ตางกัน มีปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปไมแตกตางกัน สวนผูบริโภคที่มีอายุ อาชีพ
และรายไดตางกัน มีปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 การสงเสริมทางตลาด คือ มีการลดราคา หรือใหสวนลดพิเศษ ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน พบวา ผูบริโภคที่มีเพศ และการศึกษาตางกัน มีปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร
สําเร็จรูปไมแตกตางกัน สวนผูบริโภคที่มีอายุ อาชีพ และรายไดตางกัน มีปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รักชนก มณีรัตน (2546) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารกลองสําเร็จรูป
แชแข็งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมุงศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหาร
กลองสําเร็จรูปแชแข็ งในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทาง
ประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาด โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางโดยใชโปรแกรม SPSS-MS window และคาไคสแควรซึ่งผลการศึกษาพบวา ปจจัยทาง
ประชากรดาน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดจํานวนสมาชิกครอบครัว สถานะภาพทางครอบครัว
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารกลองสําเร็จรูปแชแข็ง สวนปจจัยทางการ
ตลาดดานผลิตภัณฑอาหารกลองสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นั้นมีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภค ของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพราะในปจจุบันนี้ผูบริโภคหันมาให
ความสนใจในการบริโภคอาหารกลองสําเร็จรูปแชแข็งเพิ่มสูงขึ้นดวยเหตุผลเดียวกัน คือ ความ
สะดวก รวดเร็ว คงความสด และลดภาระการประกอบอาหารเองในบางมื้อ เพื่อที่จะไดมีเวลาทํางาน
มากขึ้น
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อัครฤทธิ์ หอมประเสริฐ (2543) ไดศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็น
ที่มีตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูดประเภทธุรกิจแฟรนไชส ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นที่มีตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูด ประเภทธุรกิจแฟรนไชสในดาน
ผลิตภัณฑวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากคืออาหารฟาสตฟูดเปนอาหารที่ใหความสะดวกและ
รวดเร็วในการเลือกซื้อ ใหความสะดวกในการรับประทาน มีกลิ่นหอมนารับประทาน ปจจัยดาน
ราคา พบวา อาหารฟาสตฟูดมีการติดปายราคาที่ชัดเจน มีระดับราคาที่เทากันทุกสาขา โดยแจงราคา
สินคาแตละชนิดบนแผนปายที่อยูในตําแหนงที่ผูใชบริการสามารถมองเห็นไดชัดเจนเปนความ
คิดเห็นที่มีความเหมาะสมในระดับมาก ดานทําเลที่ตั้ง พบวาสวนใหญตั้งอยูในแหลงชุมชน ยาน
ศูนยการคา ทําใหสะดวกตอการเดินทางของผูบริโภค รวมทั้งการจัดรานบรรยากาศในรานที่สะอาด
เย็นสบาย การบริการที่รวดเร็ว สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาพนักงานขายสุภาพ
เรียบรอย และใหการตอนรับที่ดีเปนความคิดเห็นของผูบริโภคที่อยูในระดับสูง จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของดังไดกลาวมาแลวขางตน ทําใหผูวิจัยสามารถนํามาใชในการกําหนดกรอบใน
การศึกษา และใชเปนเหตุผลที่สนับสนุนการพิสูจนสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้ เกี่ยวกับเรื่องปจจัย
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน โดย
ศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันจะมีผล
ตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน ผลการศึกษาที่ไดจะนําไปใช
เป น ข อ มู ล ในการวางแผนการตลาดของธุ ร กิ จ อาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง พร อ มรั บ ประทานให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
บุปผา คําแปง (2541) ไดศึกษาเรื่อง การรับรูของผูบริโภคเกี่ยวกับอาหารสําเร็จรูปพรอม
บริโภคทันทีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปสวนใหญอายุ 1525 ป และใหความสนใจทางดานรูปลักษณของอาหาร รสชาติหลากหลายใหเลือกรับประทาน และ
มีหลายชนิดใหเลือกซื้อ สวนดานบรรยากาศ การแตงกายของพนักงานเนนมีแบบฟอรมเฉพาะ เปน
เอกลักษณ รานตองสะอาด ผูบริโภคตองการความสะดวกสบาย สามารถรับประทานไดทันที มี
บริการที่รวดเร็ว หาซื้องาย และมีบริการสงถึงที่ตามที่ลูกคาตองการ หรือถารับประทานในรานก็
ควรจัดสถานที่ใหเปนที่พบปะสังสรรคได เพราะผูบริโภคสวนใหญเปนวัยรุนอยูในระหวาง
การศึกษาเลาเรียนตองการสถานประกอบการขายเปนสถานที่นัดพบ ดังนั้นการจัดแตงสถานที่ตอง
ดึงดูดใจ และตองมีการสงเสริมการขายใหเหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย ปจจัยที่ทําใหผูบริโภค
เลือกคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑที่เนนเรื่อง รสชาติ และมีใหเลือกหลายชนิดเปนตัวกระตุนใหเกิดการ
ตอบสนอง สามารถหาซื้อไดงาย เพราะสถานประกอบการมีอยูหลายแหง มีการแสดงรายการอาหาร
และราคาอยางเดนชัดสะดวกในการรับประทานในทุกโอกาส ประหยัดเวลาในการบริโภค บริการที่
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รวดเร็ว เหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบัน อีกปจจัยที่มีผลตอการบริโภคอาหารสําเร็จรูปที่พรอม
บริโภคทันที คือ การสื่อโฆษณาโดยดาราวัยรุนที่ชื่นชอบ และการชักชวนจากเพื่อน
รุงฤดี พรอมเพรียง (2540) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการยอมรับนวัตกรรมการ
บริโภคอาหารกลองสําเร็จรูปแชแข็ง ผลการศึกษาพบวา ลักษณะทางประชากรจําแนกตามเพศมี
ความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรมการบริโภคอาหารกลองสําเร็จรูปแชแข็ง นอกจากนี้ยัง
พบวาปจจัยการสื่อสารการตลาด ไดแก ราคาและรสชาติมีความสัมพันธกับการยอมรับนวกรรม
การบริโภคอาหารกลองสําเร็จรูปแชแข็ง รวมทั้งเรื่องของสถานที่จําหนาย กลาวคือ การซื้ออาหาร
กลองสําเร็จรูปแชแข็งหาซื้อไดงายและสะดวกยอมเปนผลทําใหบุคคลยอมรับนวกรรวมการบริโภค
อาหารกลองสําเร็จรูปแชแข็ง แตถาเมื่อใดผูบริโภคตองการจะบริโภคแลวไมสามารถหาซื้อมา
บริโภคได พวกเขาอาจจะไปหาผลิตภัณฑอาหารอื่นที่ตอบสนองความตองการไดสะดวก รวดเร็ว
พฤติกรรมการซื้อและการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกลองสําเร็จรูปแชแข็งก็อาจเปนไปได
ชาหรืออาจไมเกิดขึ้นในกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกลองสําเร็จรูป
แชแข็ง
ศูนยวิจัยไทยพาณิชย (2539) ไดสํารวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพ เกี่ยวกับอาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งพบวา ผูที่เคยรับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง รอยละ 69 เลือกลองรับประทาน
ครั้งแรก เนื่องจากอยากลองของใหมและเห็นโฆษณา สวนในการรับประทานครั้งตอไปนั้น รอยละ
83.9 ระบุวาติดในในความสะดวกรวดเร็ว ประเภทอาหารสําเร็จรูปแชแข็งยอดนิยมคือ อาหารฝรั่ง
รองลงมาคือ อาหารไทย และอันดับที่ 3 คือ ติ่มซํา และผูบริโภค รอยละ 46 จําตรายี่หอไมได ไม
คอยสนใจเรื่องตรายี่หอมากนัก การสํารวจยังพบวา คนกรุงเทพรอยละ 40 รับประทานอาหารแช
แข็งสําเร็จรูป โดยเฉลี่ยประมาณ 2 กลองตอสัปดาห สิ่งที่ผูบริโภคอยากใหผูผลิตปรับปรุงคือ คุณคา
ทางโภชนาการ ความอรอยและความสดใหม
จากงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข องดัง ไดก ลา วมาแล ว ขางตน ทํ า ใหผูวิจัยสามารถนํามาใชเ พื่ อ
กําหนดกรอบในการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้ออาหารแชแข็งของ
ผูบริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึ กษาป จจัย ดานสวนประสมทางการตลาด ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร และรู ปแบบการดําเนินชีวิตในปจจุบันวามีผลตอพฤติก รรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารแชแข็งอยางไร

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การคนควาแบบอิสระเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ
การเลื อ กซื้ อ อาหารสํ า เร็จ รู ป ของผูบริโภค ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เปน การศึก ษาเชิง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) ที่มีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่สรางขึ้นมาโดยทําการ
สํารวจแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง โดยที่กลุมตัวอยางใชในการศึกษา คือ ผูที่เคยบริโภคอาหาร
แชแข็งสําเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร จากนั้นนํามาวิเคราะหประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ และตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษา มีรายละเอียด
ในแตละขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3. วิธีการสรางเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. ระยะเวลาในการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร (Population)
การศึก ษาพฤติก รรมและส ว นประสมทางการตลาดที่ สง ผลต อ การเลื อ กซื้ อ อาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดเลือกเปนการศึกษาวิจัยแบบสํารวจ
(Survey Sampling) ประชากรที่ใชในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริโภคที่เคยบริโภคอาหาร
แชแข็งสําเร็จรูปที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยาง (Sample)
ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Multi State Sampling) (ศิริลักษณ
สุวรรณวงศ 2538) โดยกลุมตัวอยางจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
ตามสูตรของยามาเน โดยกําหนดความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนไดไมเกิน 5% ซึ่งรวมกลุม
20
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ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ได 398 คนโดยกําหนดความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนไดไม
เกิน 5% ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง (ยุทธพงษ กัยวรรณ 2543) โดยผูวิจัยได
แบงกลุมเขตพื้นที่การเก็บรวบรวมขอมูล (สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2544) ดังนี้
1. เขตชั้นใน ประกอบดวย 21 เขตปกครอง คือ พระนคร ปอมปราบศัตรูพาย บางรัก
สัมพันธวงศ ปทุมวัน ยานนาวา สาทร บางคอแหลม ดุสิต บางซื่อ พญาไท ราชเทวี หวยขวาง
คลองเตย จตุจักร ธนบุรี คลองสาน บางกอกนอย บางกอกใหญ ดินแดง วัฒนา
2. เขตชั้นกลาง ประกอบดวย 18 เขตปกครองคือพระโขนง ประเวศ บางเขน บึงกุม
บางกะป ลาดพราว บางพลัด ภาษีเจริญ จอมทอง ราษฎรบูรณะ สวนหลวง บางนา ทุงครุ บางแค
สายไหม วังทองหลาง สะพานสูง
3. เขตชั้นนอก ประกอบดวย 11 เขตปกครอง คือ มีนบุรี ดอนเมือง หนองจอก
ลาดกระบัง ตลิ่งชัน หนองแขม บางขุนเทียน หลักสี่ คลองสามวา บางบอน ทวีวัฒนา
ผูวิจัยไดทําการการออกภาคสนามในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการเลือกเก็บขอมูลจาก
หางสรรพสินคาในกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยูในเขตที่มีประชากรมากที่สุด 6 แหง โดยแบง ตามที่ตั้ง
ของพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร (สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2544) ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางแบงตามกลุมเขตพื้นที่ ในการเก็บรวบรวมขอมูล
กลุมเขต

เขต

จตุจักร
ดินแดง
บางแค
เขตชั้นกลาง
บางเขน
ดอนเมือง
เขตชั้นนอก
คลองสามวา
รวมประชากร
เขตชั้นใน

ประชากร

หางสรรพสินคา

165,438
139,322
193,449
183,836
164,570
149,776
996,391

เซ็นทรัลลาดพราว
วิคตอรี่พอยต
เดอะมอลลบางแค
ฟูดสไลออน
โลตัสดอนเมือง
คารฟูคลองสามวา
รวมกลุมตัวอยาง

จํานวนกลุม
ตัวอยาง
66
56
78
74
66
60
400
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยในการเลือกซื้อ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. กําหนดกรอบโครงสรางเนื้อหาของแบบสอบถามตามกรอบแนวความคิด และวัตถุ
ประสงคในการวิจัย ซึ่งไดแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 เป น คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม เป น
แบบสอบถามดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได
เฉลี่ยตอเดือน ซึ่งมีลักษณะแบบสํารวจรายการ รวม 6 ขอ
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ
การเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตรา
สวนประมาณคาแบบไลเคิรท (Likert Rating Scale) 5 ระดับ รวม 29 ขอโดยมีเกณฑการใหคะแนน
ดังตอไปนี้
5 คะแนน หมายถึง มีความสําคัญในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มีความสําคัญในการตัดสินใจซื้อมาก
3 คะแนน หมายถึง มีความสําคัญในการตัดสินใจซื้อปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง มีความสําคัญในการตัดสินใจซื้อนอย
1 คะแนน หมายถึง มีความสําคัญในการตัดสินใจซื้อนอยที่สุด
เกณฑการใหคะแนน สําหรับลักษณะคําถามที่มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา ตามมาตร
วัดประมาณคาแบบไลเคิรท (Likert’s Scale) ซึ่งจะกําหนดเกณฑคะแนนคําตอบ ดังนี้ (บุญชม
ศรีสะอาด 2545)
คาเฉลี่ย
ระดับความสําคัญ
1.00-1.50
นอยที่สุด
1.51-2.50
นอย
2.51-3.50
ปานกลาง
3.51-4.50
มาก
4.51-5.00
มาก
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลลักษณะพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ รวม 9 ขอ
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วิธีการสรางเครื่องมือ
1. แบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษา ไดตรวจสอบกอน เพื่อพิจารณา
ความสอดคลองของขอคําถามกับคุณลักษณะ หรือตัวแปรที่ตองการวัดคาสอดคลองตามเปาหมาย
ของวัตถุประสงคที่ตองการศึกษาหรือไม แลวทําการปรับปรุงแกไข
2. การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว
ไปทดสอบ (Try Out) กับประชากรในกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมประชากรที่ศึกษา ไดแก
ผูบริโภคที่อาศัยอยูจังหวัดนนทบุรี โดยผูศึกษาไดเลือกหางเดอะมอลลงามวงศวาน เปนสถาที่เก็บ
ขอมูล จํานวน 30 คน โดยนําแบบสอบถามนี้ไปวิเคราะหหาคาความเที่ยง (Reliability) โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) (บุญธรรม กิจประดาบริสุทธิ์
2547 : 266) ซึ่งมีคา เทากับ Alpha 0.9172 แลวนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาแกไขขอบกพรอง
ใหเหมาะสม เมื่อแกไขเรียบรอยแลว จึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางใหครบตามที่
กําหนดไว
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็ บ รวบรวมข อมู ล ในการวิจั ย ครั้ งนี้ ผูวิ จั ย จะนํ า แบบสอบถามกระจายไปตาม
สัดสวนที่ไดคํานวณไวจากหางสรรพสินคาทั้งหมด 6 แหงที่มีจํานวนประชากรมากที่สุด จาก 3
กลุมเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร โดยผูตอบแบบสอบถามทุกคนสามารถตอบคําถามได
ครบทุ ก คํ า ถามเมื่ อ เก็ บ รวบรวมเสร็ จ ผู วิ จั ย จะทํ า การตรวจสอบ ความครบถ ว นสมบู ร ณ ข อง
แบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการเก็ บ รวบรวม ผู วิ จั ย ได ทํ า การตรวจสอบความเรี ย บร อ ยของ
แบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง แลวคัดเลือกแบบสอบถาม โดยไดดําเนินตามขั้นตอนตอไปนี้
1. นํ า แบบสอบถาม ที่ คั ด เลื อ กทั้ ง หมดลงหมายเลขประจํ า ฉบั บ เรี ย งลํ า ดั บ จาก
001–400
2. การจัดทําคูมือลงรหัส (Code Book)
3. นําขอมูลทั้งหมดมาลงรหัส เพื่อวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร
4. วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS
4.1 ขอมูลทั่ว ไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมู ลทางสถิติโดยใชวิธีห า
คาความถี่ (Frequency) แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentage)
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4.2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดย
ใชวิธีหาคาความถี่ โดยสรุปออกมาเปนคารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
คาสูงสุด และคาต่ําสุด โดยแบงออกเปน 7 ดาน ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดาน
สิ่งแวดลอม ทางกายภาพ
4.3 ขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดย
ใชวิธีหาคาความถี่ (Frequency) แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentage)
ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชเวลาประมาณ 5 เดือน คือ ตั้งแตเดือน ธันวาคม
2552 ถึง เมษายน 2553 ดังนี้
ตารางที่ 3 ระยะเวลาในการศึกษา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการ
เลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งดําเนินการศึกษาเชิงสํารวจ
โดยการใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลผูศึกษาไดดําเนินการ
ประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS ซึ่งดําเนินการแสดงผลการวิจัยในรูปแบบของตาราง และการ
บรรยายประกอบ โดยเรียงลําดับผลการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปด า นประชากรศาสตร ซึ่ ง ได แ ก ข อ มู ล เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา อาชีพ รายได ความถี่ (Frequency) แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้ออาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะหโดยการคํานวณ คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) โดยแบงออกเปน 7 ดาน ประกอบดวยดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลากร ดาน
กระบวนการใหบริการ และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ตอนที่ 3 พฤติกรรมของผูบริโภคที่สงผลตอการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะหโดยการคํานวณ คํานวณคาความถี่และคารอยละ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตร
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ซึ่งจําแนกตาม เพศ
สถานภาพ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา จากผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400 คน
พบวากลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ สวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพโสด เปนกลุมตัวอยางที่มี
อายุไมเกิน 26-35 ป เปนผูมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมี
รายได 20,001-30,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน (คน)
142
258
400

รอยละ
35.50
64.50
100.00

จากตารางที่ 4 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 60 เปนเพศหญิง โดยมี
จํานวน 258 คน คิดเปนรอยละ 64.50 และมีเพศชายจํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 35.50
ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ
อายุ
ไมเกิน 25 ป
26-35 ป
36-45 ป
45-50 ป
51-55 ป
ตั้งแต 55 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
60
119
80
67
36
38
400

รอยละ
15.00
29.75
20.00
16.75
9.00
9.50
100.00

จากตารางที่ 5 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ชวงอายุที่มีจํานวนมากที่สุด
คือ 26-35 ป คือมีจํานวนเทากับ 119 คน คิดเปนรอยละ 29.75 รองลงมาคือชวงอายุระหวาง 36-45 ป
จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.00 ชวงอายุ 45-50 ป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.75 ชวงอายุ
ไมเกิน 25 ป จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15 ชวงอายุ ตั้งแต 55 ปขึ้นไปจํานวน 38 คน คิดเปนรอย
ละ 9.50 และ ชวงอายุระหวาง 51-55 ป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.00 ตามลําดับ
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หยาราง/หมาย
รวม

จํานวน (คน)
202
138
60
400

รอยละ
50.50
34.50
15.00
100.00

จากตารางที่ 6 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้สถานภาพที่มีจํานวนมากที่สุด
คือ โสด คือมีจํานวนเทากับ 202 คน คิดเปนรอยละ 50.50 รองลงมาคือสถานภาพสมรส จํานวน 138
คน คิดเปนรอยละ 34.50 และสถานภาพหมาย จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
นอยกวาปริญญาตรี
ปริญญาเอก
รวม

จํานวน (คน)
202
117
75
6
400

รอยละ
50.50
29.25
18.75
1.50
100.00

จากตารางที่ 7 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาประชากรสวนใหญที่ตอบ
แบบสอบถามมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 202 คนคิดเปนรอยละ 50.50
รองลงมาเปนระดับปริญญาโท จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.25 ระดับนอยกวาปริญญาตรี
จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.75 และระดับปริญญาเอก จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50
ตามลําดับ
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ตารางที่ 8 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
พนักงานบริษทั เอกชน
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจสวนตัว
พอบาน / แมบา น
นักเรียน / นักศึกษา
รวม

จํานวน (คน)
133
79
74
66
48
400

รอยละ
33.25
19.75
18.50
16.50
12.00
100.00

จากตารางที่ 8 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาประชากรสวนใหญที่ตอบ
แบบสอบถามมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 133 คนคิดเปนรอยละ 33.25 รองลงมาเปน
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.75 ธุรกิจสวนตัว จํานวน 74 คน คิดเปน
รอยละ 18.50 พอบาน/แมบาน จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.50 และนักเรียน/นักศึกษา จํานวน
48 คน คิดเปนรอยละ 12.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 9 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดสวนบุคคล (ตอเดือน)
รายไดสวนบุคคล
20,001-30,000 บาท
10,001-20,000 บาท
30,001-40,000 บาท
นอยกวา 10,000 บาท
มากกวา 50,000 บาท
40,001-50,000 บาท
รวม

จํานวน (คน)
104
88
74
62
38
34
400

รอยละ
26.00
22.00
18.50
15.50
9.50
8.50
100.00

จากตารางที่ 9 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญมีรายไดตั้งแต 20,00130,000 บาท จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.00 รองลงมามีรายไดตั้งแต 10,001-20,000 บาท
จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.00 รายไดตั้งแต 30,001-40,000 บาทขึ้นไป จํานวน 74 คน คิดเปน
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รอยละ 18.50 รายไดนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.50 รายไดมากกวา
50,000 บาทขึ้นไป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.50 รายไดตั้งแต 40,001-50,000 บาท จํานวน 34
คน คิดเปนรอยละ 8.50 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะหโดยการคํานวณ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอเลือก
ซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานตาง ๆ ประกอบดวยปจจัย
ดาน ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการจัดจําหนาย ลักษณะทางกายภาพ
บุคคล และกระบวนการ ดังแสดงในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 10 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยาง เรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูป
แชแข็งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
(n=400)
ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด

มากที่สุด

จํานวน
(รอยละ)
1 .ความสะอาด และ
204
ความปลอดภัยในการ (51.00)
บริโภค

ระดับความคิดเห็น (คน)
มาก
ปาน นอย
กลาง
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
106
30
16
(26.50) (7.50) (4.00)

สวน
นอย
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
แปลผล
ที่สุด
( X ) มาตรฐาน
จํานวน
(S.D.)
(รอยละ)
44
4.02
1.32
มาก
(11.00)

2. ความสะดวกในการ
รับประทาน

216
118
18
(54.00) (29.50) (4.50)

12
(3.00)

36
(9.00)

4.16

1.22

มาก

3. รสชาด

192
80
76
14
(48.00) (20.00) (19.00) (3.50)

38
(9.50)

3.94

1.29

มาก
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ตารางที่ 10 (ตอ)
(n=400)
ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น (คน)
มาก
ปาน นอย
กลาง
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
114
30
16
(28.50) (7.50) (4.00)

สวน
นอย
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
แปลผล
ที่สุด
( X ) มาตรฐาน
จํานวน
(S.D.)
(รอยละ)
44
4.01
1.31
มาก
(11.00)

4. มีหลากหลายชนิดให
เลือกรับประทาน

จํานวน
(รอยละ)
196
(49.00)

5.ลักษณะของบรรจุ
ภัณฑ

198
112
18
40
32
(49.50) (28.00) (4.50) (10.00) (8.00)
รวม

4.01

1.29

มาก

4.03

1.29

มาก

จากตารางที่ 10 พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑของ ความสะดวกในการรับประทาน มี
คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.16 รองลงมาคือ ความสะอาดและความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02
ลักษณะของบรรจุภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.010 มีหลากหลายชนิดใหเลือกรับประทานและลักษณะ
ของบรรจุภัณฑ มี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 และรสชาติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ตามลําดับ
ตารางที่ 11 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยาง เรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาที่สงผลตอการเลือกซื้ออาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
(n=400)
ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด
ดานราคา

มากที่สุด

จํานวน
(รอยละ)
1. ความเหมาะสมของราคา 200
เมื่อเปรียบเทียบกับ
(50.00)
ปริมาณ

ระดับความคิดเห็น (คน)
มาก
ปาน นอย
กลาง
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
136
26
6
(34.00) (6.50) (1.50)

สวน
นอย
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
แปลผล
ที่สุด
( X ) มาตรฐาน
จํานวน
(S.D.)
(รอยละ)
32
4.16
1.15
มาก
(8.00)
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ตารางที่ 11 (ตอ)
(n=400)
ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด
ดานราคา

มากที่สุด

จํานวน
(รอยละ)
2. ความเหมาะสมของราคา 186
เมื่อเปรียบเทียบกับ
(46.00)
ความสะดวก

ระดับความคิดเห็น (คน)
มาก
ปาน นอย
กลาง
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
132
54
22
(33.00) (13.50) (5.50)

สวน
นอย
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
แปลผล
ที่สุด
( X ) มาตรฐาน
จํานวน
(S.D.)
(รอยละ)
6
4.17
0.96
มาก
(1.50)

3. ความเหมาะสมของราคา 70
48
228
16
เมื่อเปรียบเทียบกับ
(17.50) (12.00) (57.00) (4.00)
คุณภาพ

38
(9.50)

3.24

1.09

ปานกลาง

4. ความเหมาะสมของราคา 196
92
56
22
เมื่อเปรียบเทียบกับคู
(49.00) (23.00) (14.00) (5.50)
แขงขัน

34
(8.50)

3.98

1.27

มาก

5. ความเหมาะสมของราคา 94
40
228
28
เมื่อเปรียบเทียบกับ
(23.50) (10.00) (57.00) (7.00)
คุณคาทางโภชนาการ
รวม

10
(2.50)

3.45

1.01

ปานกลาง

3.80

1.10

มาก

จากตารางที่ 11 พบวาปจจัยดานราคาของ ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับ
ความสะดวก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.17 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.98 ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณคาทางโภชนาการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 และ
ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 ตามลําดับ
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ตารางที่ 12 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยาง เรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการชองทางการจัดจําหนายที่สงผล
ตอการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
(n=400)
ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด
ดานชองทาง
การจัดจําหนาย

มากที่สุด

จํานวน
(รอยละ)
1. สถานที่จําหนายใกลที่ 214
ทํางาน / ที่พัก
(53.50)

ระดับความคิดเห็น (คน)
มาก
ปาน นอย
กลาง
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
104
32
6
(26.00) (8.00) (1.50)

สวน
นอย
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
แปลผล
ที่สุด
( X ) มาตรฐาน
จํานวน
(S.D.)
(รอยละ)
44
4.10
1.29
มาก
(11.00)

2. การจัดวางผลิตภัณฑ
นาสนใจ/ ดึงดูด

82
234
34
(20.50) (58.50) (8.50)

38
(9.50)

3.77

1.10

มาก

3. มีการจัดจําหนายทาง
อินเตอรเน็ต

20
197
110
26
47
(5.00) (49.25) (27.50) (6.50) (11.75)

3.29

1.07

ปานกลาง

4. มีผลิตภัณฑวางขาย
ตลอดเวลา

208
110
34
(52.00 (27.50) (8.50)

4.09

1.27

มาก

3.98

1.27

มาก

3.85

1.20

มาก

12
(3.00)

6
42
(1.50) (10.50)

5. สามารถซื้อหางายตาม 196
92
56
22
หางและรานสะดวกซื้อ (49.00 (23.00) (14.00) (5.50)
รวม

34
(8.50)

จากตารางที่ 12 พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาดของการมีสถานที่จําหนายใกลที่
พัก/ ใกลที่ทํางาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.10 รองลงมาคือ มีผลิตภัณฑวางขายตลอดเวลา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.09 สามารถซื้อหางายตามหางและรานสะดวกซื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 การจัดวาง
ผลิตภัณฑนาสนใจ/ ดึงดูด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 มีการจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.29
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ตารางที่ 13 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยาง เรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดที่สงตอการ
เลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
(n=400)
ปจจัยสวนประสม มากที่สุด
ทางการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาด จํานวน
(รอยละ)
1. การโฆษณาในสื่อตาง ๆ 94
(23.50)

ระดับความคิดเห็น (คน)
มาก
ปาน นอย
กลาง
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
40
228
28
(10.00) (57.00) (7.00)

สวน
นอย
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
แปลผล
ที่สุด
( X ) มาตรฐาน
จํานวน
(S.D.)
(รอยละ)
3.45
1.01 ปานกลาง
10
(2.50)

2. มีพนักงานขายแนะนํา

36
228
74
(20.50) (58.50) (8.50)

38
(3.00)

24
(9.50)

3.53

0.99

มาก

3. มีตัวอยางผลิตภัณฑ
ใหชิม

50
240
82
6
(12.50) (60.00) (20.50) (1.50)

22
(5.5.0)

3.72

0.90

มาก

4. การแสดงสินคา ณ
จุดขาย

74
212
48
28
(18.50) (53.00) (12.00) (7.00)

38
(9.50)

3.64

1.15

มาก

5. การจัดผลิตภัณฑ
ตัวอยางใหแลกซื้อใน
ราคาพิเศษ

244
62
42
22
(61.00) (15.50) (10.50) (5.50)

30
(7.50)

4.17

1.26

มาก

3.70

1.06

มาก

รวม

จากตารางที่ 13 พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาดของ การจัดผลิตภัณฑตัวอยางให
แลกซื้อในราคาพิเศษ มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.17 รองลงมาคือ มีตัวอยางผลิตภัณฑใหชิม มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.72 การแสดงสินคา ณ จุดขายมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 มีพนักงานขายแนะนํา มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.53 การโฆษณาในสื่อตาง ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 ตามลําดับ

34
ตารางที่ 14 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุม
ตัว อย าง เรื่ องป จ จั ย สว นประสมทางการตลาดด า นบุ คคลากรที่ส งตอ การเลือ กซื้ อ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคใน กรุงเทพมหานคร
(n=400)
ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด
ดานบุคลากร
1. ความสามารถในการ
บริการขายดวยความ
รวดเร็ว
2. มีพนักงานบริการอุน
อาหาร ณ จุดที่ซื้อ
สินคา
3. มีการควบคุมบุคลากร
การผลิตทุกขั้นตอน

มากที่สุด
จํานวน
(รอยละ)
200
(50.00)

ระดับความคิดเห็น (คน)
มาก
ปาน นอย
กลาง
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
116
22
26
(29.00) (5.50) (6.50)

218
64
60
24
(54.50) (16.00) (15.00) (6.00)

สวน
นอย
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
แปลผล
ที่สุด
( X ) มาตรฐาน
จํานวน
(S.D.)
(รอยละ)
36
4.04
1.28
มาก
(9.00)

34
(8.50)

4.02

1.31

มาก

24
220
82
34
40
(6.00) (55.00) (20.50) (8.50) (10.00)

3.38

1.06

ปานกลาง

รวม

3.82

1.21

มาก

จากตารางที่ 14 พบวาปจจัยดานบุคลากรของ ความสามารถในการบริการขายดวยความ
รวดเร็ว มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.04 รองลงมาคือ มีพนักงานบริการอุนอาหาร ณ จุดที่ซื้อสินคา มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 และมีการควบคุมบุคลากรการผลิตทุกขั้นตอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 ตามลําดับ
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ตารางที่ 15 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยาง เรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพที่สงผลตอการ
เลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
(n=400)
ปจจัยสวนประสม มากที่สุด
ทางการตลาด
ดานลักษณะทางกายภาพ จํานวน
(รอยละ)
1. มีปายแสดงราคาบน
64
บรรจุภัณฑชัดเจน
(16.00)

ระดับความคิดเห็น (คน)
มาก
ปาน นอย
กลาง
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
192
96
32
(48.00) (24.00) (8.00)

สวน
นอย
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
แปลผล
ที่สุด
( X ) มาตรฐาน
จํานวน
(S.D.)
(รอยละ)
16
3.64
0.98
มาก
(4.00)

2. บรรจุภัณฑรูปแบบ
สวยงาม ทันสมัย

70
101
109
35
85
(17.50) (25.25) (27.25) (8.75) (21.25)

3.09

1.37

ปานกลาง

3. ยี่หอผลิตภัณฑเปนที่
รูจัก

244
62
42
22
(61.00) (15.50) (10.50) (5.50)

4.17

1.26

มาก

3.63

1.20

มาก

รวม

30
(7.50)

จากตารางที่ 15 พบวาปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของยี่หอผลิตภัณฑเปนที่รูจัก มี
คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.17 รองลงมาคือ มีปายแสดงราคาบนบรรจุภัณฑชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64
บรรจุภัณฑรูปแบบสวยงาม ทันสมัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.09 ตามลําดับ
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ตารางที่ 16 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยาง เรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการที่สงผลตอการเลือกซื้อ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
(n=400)
ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด
ดานกระบวนการ

มากที่สุด

จํานวน
(รอยละ)
1. มีการใหบริการที่รวดเร็ว 234
(58.50)

ระดับความคิดเห็น (คน)
มาก
ปาน นอย
กลาง
จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
66
40
26
(16.50) (10.00) (6.50)

สวน
นอย
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
แปลผล
ที่สุด
( X ) มาตรฐาน
จํานวน
(S.D.)
(รอยละ)
34
4.10
1.31
มาก
(8.50)

2. มีระบบการผลิตที่มี
มาตรฐานสากล

22
124
204
24
(5.50) (31.00) (51.00) (6.00)

26
(6.50)

3.23

0.89

ปานกลาง

3. ใชเทคโลโลยีและ
กระบวนการที่ทันสมัย

8
214
114
44
20
(2.00) (53.50) (28.50) (11.00) (5.00)

3.36

0.89

มาก

3.57

1.03

มาก

รวม

จากตารางที่ 16 พบวาปจจัยดานกระบวนการของ มีการใหบริการที่รวดเร็วมีคาเฉลี่ย
มากที่สุดคือ 4.10 รองลงมาคือ ใชเทคโนโลยีและกระบวนการที่ทันสมัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 และ
มีระบบการผลิตที่มีมาตรฐานสากล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 ตามลําดับ
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ตอนที่ 3
พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร วิเคราะหโดยการคํานวณ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 17 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทอาหารแชแข็ง
ชนิดอาหาร
1. อาหารคาว
2. อาหารวาง
3. ขนมหวาน
รวม

จํานวน (คน)
186
138
76
400

รอยละ
46.50
34.50
19.00
100.00

จากตารางที่ 17 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญซื้ออาหารแชแข็ง
ประเภทอาหารคาว จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 46.50 รองลงมาคืออาหารวาง จํานวน 138 คน
คิดเปนรอยละ 34.50 และขนมหวาน จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 18 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเหตุผลในการซื้ออาหารแชแข็ง
เหตุผล
1. ตองการทดลอง
2. ชอบในรสชาด
3. ผลิตภัณฑยงั คงความสดใหม
4. สามารถซื้อหาไดงาย
5. ผลิตภัณฑมคี วามหลากหลาย
6. ตองการความสะดวกรวดเร็ว
ในการประกอบอาหาร
รวม

จํานวน (คน)
72
54
41
36
81
116

รอยละ
18.00
13.50
10.25
9.00
20.25
29.00

400

100.00

จากตารางที่ 18 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญมีเหตุผลในการซื้อ
อาหารแชแข็งคือตองการความสะดวกรวดเร็ว ในการประกอบอาหารจํานวน 116 คน คิดเปนรอย
ละ 29.00 รองลงมาคือผลิตภัณฑมีความหลากหลาย จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.25 ตองการ
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ทดลองจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.00 ชอบในรสชาด จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.50
ผลิตภัณฑยังคงความสดใหม จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.25 และสามารถซื้อหาไดงายจาก
ตัวแทนจําหนาย จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 19 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชนิดสถานที่ในการเลือกซื้อ
อาหารแชแข็ง
สถานที่
1. ในซุปเปอรมารเก็ตของ
หางสรรพสินคา
2. Discount Store เชน โลตัส บิ๊กซี
3. Convince Store เชน เซเวนอีเลฟ
เวน
รวม

จํานวน (คน)
84
107
209

รอยละ
21.00
26.75
52.25

400

100.00

จากตารางที่ 19 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญซื้ออาหารแชแข็งจาก
Convince Store หรือรานสะดวกซื้อ จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.25 รองลงมาคือจาก
Discount Store จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.75 และในซุปเปอรมารเก็ตของหางสรรพสินคา
จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 20 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกบุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้ออาหาร
แชแข็ง
บุคคล
1. ตนเอง
2. บุคคลในครอบครัว
3. เพื่อน/คนรูจัก
4. พนักงานแนะนําสินคา
รวม

จํานวน (คน)
192
67
104
37
400

รอยละ
48.00
16.75
26.00
9.25
100.00
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จากตารางที่ 20 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญซื้ออาหารแชแข็งโดย
ไดรับอิทธิพลจากตนเอง จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.00 รองลงมาคือเพื่อน/คนรูจัก จํานวน
104 คน คิดเปนรอยละ 26.00 จากครอบครัว จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.75 และจากพนักงาน
แนะนําสินคา จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.25 ตามลําดับ
ตารางที่ 21 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการซื้ออาหารแช
แข็งตอสัปดาห
ความถี่ / สัปดาห
1. 1 ครั้ง
2. 2 ครั้ง
3. 3 ครั้ง
4. 4 ครั้งขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
131
169
65
35
400

รอยละ
32.75
42.25
16.25
8.75
100.00

จากตารางที่ 21 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญมีความถี่ในการซื้อ
อาหารแชแข็งโดยเฉลี่ย 2 ครั้ง จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42.25 รองลงมาคือ 1 ครั้ง จํานวน 131
คน คิดเปนรอยละ 32.75 8 ความถี่ในการซื้อ 3 ครั้ง จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.25 และ 4 ครั้ง
ขึ้นไป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.75 ตามลําดับ
ตารางที่ 22 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามมื้อในการเลือกซื้ออาหาร
แชแข็ง
มื้ออาหาร
1.
2.
3.
4.

เชา
กลางวัน
เย็น
เปนอาหารวาง
รวม

จํานวน (คน)
159
73
80
88
400

รอยละ
39.75
18.25
20.00
22.00
100.00
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จากตารางที่ 22 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญซื้อผลิตภัณฑอาหาร
แชแข็งมื้อเชา จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 39.75 รองลงมาคือมื้ออาหารวาง จํานวน 88 คน คิด
เปนรอยละ 22.00 เปนอาหารเย็น จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และมื้อกลางวัน จํานวน 73
คน คิดเปนรอยละ 18.25 ตามลําดับ
ตารางที่ 23 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางที่ซื้ออาหารแชแข็งประเภทตาง ๆ

1.
2.
3.
4.

ประเภท
อาหารฝรั่ง
อาหารไทย
อาหารจีน
อาหารอีสาน
รวม

จํานวน (คน)
161
113
85
41
400

รอยละ
40.25
28.25
21.25
10.25
100.00

จากตารางที่ 23 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญซื้ออาหารแชแข็ง
ประเภทอาหารฝรั่ง จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 40.25 รองลงมาคือ อาหารไทย จํานวน 113 คน
คิดเปนรอยละ 28.25 อาหารจีน จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.25 และอาหารอีสาน จํานวน 41
คน คิดเปนรอยละ 10.25 ตามลําดับ
ตารางที่ 24 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามคาใชจายในการซื้ออาหาร
แชแข็ง

1.
2.
3.
4.
5.

คาใชจาย
ต่ํากวา 50 บาท
51 – 100 บาท
101 – 150 บาท
151 – 200 บาท
201 – 250 บาท
รวม

จํานวน (คน)
57
127
93
76
47
400

รอยละ
14.25
31.75
23.25
19.00
11.75
100.00
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จากตารางที่ 24 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญมีคาใชจายในการซื้อ
อาหารแชแข็งโดยเฉลี่ยตอเดือนคือ 51 - 100 บาท จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.75 รองลงมา
คือ 101 - 150 บาท จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.25 151-200 บาท จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ
19.00 ต่ํากวา 50 บาท จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.25 และ 201-250 บาท จํานวน 47 คน คิด
เปนรอยละ 11.75 ตามลําดับ
ตารางที่ 25 แสดงจํานวน และคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานที่ในการบริโภคอาหาร
แชแข็ง
สถานที่
1.
2.
3.
4.

ที่บาน
ที่ทํางาน
ที่ประชุม/สัมนา
บนยานพาหนะ
รวม

จํานวน (คน)
109
143
42
106
400

รอยละ
27.25
35.75
10.50
26.50
100.00

จากตารางที่ 25 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญบริโภคอาหารแชแข็ง
ที่ทํางาน จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 43.50 รองลงมาคือ ที่บาน จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ
38.50 บนยานพาหนะ จํานวน 50 คิดเปนรอยละ 12.50 และที่ประชุม/สัมมนา จํานวน 22 คน คิด
เปนรอยละ 5.50 ตามลําดับ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคใน เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งดําเนินการศึกษาแบบหลายชั้น
(Multi State Sampling) และใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดย
ไดวิเคราะห รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) โดยเรียงลําดับผลการศึกษา ไดดังนี้
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 วิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปด า นประชากรศาสตร ซึ่ ง ได แ ก ข อ มู ล เพศ อายุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้ง
นี้ จํานวน 400 คน พบวากลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ (64.50) มี
อายุระหวา 26 -35 ป รอยละ (29.75) มีสถานภาพโสด รอยละ (50.50) เปนผูมีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี (รอยละ 50.50) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 33.25) มีรายได 20,00130,000 บาท (รอยละ 26.00)
ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ
การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ อาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง ของผู บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ระดั บ
ความสําคัญหลังจากการวิเคราะหผลพบวา โดยรวมสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps (ดานปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการจัดจําหนาย ลักษณะทางกายภาพ
บุคคลากร และกระบวนการ) ลวนมีผลตอการตัดสินใจซื้อ โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนี้
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ตารางที่ 26 แสดงเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ระดับความสําคัญ และระดับที่ ของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ อาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง ของผู ต อบ
แบบสอบถาม
ปจจัย
ชองทางการจัดจําหนาย
บุคลากร
ราคา
การสงเสริมการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑ
ลักษณะทางกายภาพ
กระบวนการ
คาเฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ย
3.85
3.82
3.80
3.70
3.63
3.63
3.57
3.71

ระดับความสําคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

หมายเหตุ : ระดับความสําคัญมากที่สุด 4.51-5.00 ระดับความสําคัญมาก 3.51 – 4.50
ระดับความสําคัญปานกลาง 2.51-3.50 ระดับความสําคัญนอย 1.51-2.50 ระดับความสําคัญนอยที่สุด
1.00-1.50
1. พิจารณาปจจัยดานผลิตภัณฑ จากการศึกษาพบวา ความสะอาดและความปลอดภัยใน
การบริโภค ความสะดวกในการรับประทาน รสชาด มีหลากหลายชนิดใหเลือกรับประทาน และ
ลักษณะของบรรจุภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งในเขต
กรุงเทพมหานคร ในระดับความสําคัญมาก
2. พิจารณาปจจัยดานราคา จากการศึกษาพบวา ความเหมาะสมของราคาเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณ ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับความสะดวก ความเหมาะสม
ของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันมีผลพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารแชแข็งสําเร็จรูป
แช แ ข็ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครในระดั บ ความสํ า คั ญ มาก ส ว นความเหมาะสมของราคาเมื่ อ
เปรียบเทียบกับคุณภาพและความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณคาทางโภชนาการ มีผล
พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ อาหารแช แ ข็ ง สํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ในระดั บ
ความสําคัญปานกลาง
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3. พิจารณาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย จากการศึกษา พบวา สถานที่จําหนายใกล
ที่ทํางาน/ที่พัก การจัดวางผลิตภัณฑนาสนใจ/ดึงดูด มีผลิตภัณฑวางขายตลอดเวลา สามารถซื้อหา
งายตามหางและรานสะดวกซื้อ มีผลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งสําเร็จรูปแชแข็งใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในระดับความสําคัญมาก สวนเรื่องมีการจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ตมีผลตอ
พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ อาหารแช แ ข็ ง สํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ในระดั บ
ความสําคัญปานกลาง
4. พิจารณาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวา มีพนักงานขายแนะนํา
มีตัวอยางผลิตภัณฑใหชิม การแสดงสินคา ณ จุดขาย, การจัดผลิตภัณฑตัวอยางใหแลกซื้อในราคา
พิเศษ มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งสําเร็จรูปแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ระดับความสําคัญมาก สวนเรื่องมีการโฆษณาในสื่อตาง ๆ มี ผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
อาหารแชแข็งสําเร็จรูปแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับความสําคัญปานกลาง
5. พิจารณาปจจัยดานบุคลากร จากการศึกษาพบวา มีความสามารถในการบริการขาย
ดวยความรวดเร็วและมีพนักงานบริการอุนอาหาร ณ จุดที่ซื้อสินคามีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้ออาหารแชแข็งสําเร็จรูปแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับความสําคัญมาก สวนเรื่องมีการ
ควบคุมบุคลากรการผลิตทุกขั้นตอนมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งสําเร็จรูปแช
แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับความสําคัญปานกลาง
6. พิจารณาปจจัยดานกายภาพ จากการศึกษาพบวา มีปายแสดงราคาบนบรรจุภัณฑ
ชัดเจนและยี่หอผลิตภัณฑเปนที่รูจัก มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งสําเร็จรูปแช
แข็ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ในระดั บ ความสํ า คั ญ มาก ส ว นเรื่ อ งบรรจุภั ณ ฑ รู ป แบบสวยงาม
ทันสมัย มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งสําเร็จรูปแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร
ในระดับความสําคัญปานกลาง
7. พิจารณาดานดานกระบวนการ จากการศึกษาพบวา มีการใหบริการที่รวดเร็วและใช
เทคโนโลยี แ ละกระบวนการที่ ทั น สมั ย รู จั ก มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ อาหารแช แ ข็ ง
สําเร็จรูปแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับความสําคัญมาก สวนเรื่องมีระบบการผลิตที่มี
มาตรฐานสากล มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ อาหารแช แ ข็ ง สํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในระดับความสําคัญปานกลาง
ตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร
สําเร็จรูปแชแข็ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งสําเร็จรูปดังนี้
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ด านประเภทของอาหารสํ า เร็จ รูป แชแ ข็ง จากการศึ ก ษาพบวา ส ว นใหญซื้อ อาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งรูปประเภทอาหารคาว จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 46.50 รองลงมาคืออาหาร
วาง จํานวน 138 คน คิดเปนร อยละ 34.50 และขนมหวาน จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.00
ตามลําดับ
ดานเหตุผลในการซื้ออาหารแชแข็งสําเร็จรูป จากการศึกษาพบวาสวนใหญมีเหตุผลใน
การซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งคือตองการความสะดวกรวดเร็ว ในการประกอบอาหารจํานวน 116
คน คิดเปนรอยละ 29.00 รองลงมาคือผลิตภัณฑมีความหลากหลาย จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ
20.25 ตองการทดลองจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.00 ชอบในรสชาติ จํานวน 54 คน คิดเปน
รอยละ 13.50 ผลิตภัณฑยังคงความสดใหม จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.25 และสามารถซื้อหา
ไดงายจากตัวแทนจําหนาย จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.00 ตามลําดับ
ดานสถานที่ในการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง จากการศึกษาพบวา สวนใหญซื้อ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งจาก Convenience Store หรือรานสะดวกซื้อ จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ
52.25 รองลงมาคือจาก Discount Store จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.75 และในซุปเปอรมาร
เก็ตของหางสรรพสินคาจํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.00 ตามลําดับ
ดานบุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง จากการศึกษาพบวา ไดรับ
อิทธิพลจากตนเอง จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.00 รองลงมาคือเพื่อน / คนรูจัก จํานวน 104
คน คิดเปนรอยละ 26.00 จากครอบครัว จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.75 และจากพนักงาน
แนะนําสินคา จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.25 ตามลําดับ
ดานความถี่ในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งตอสัปดาห จากการศึกษาพบวา สวนใหญ
มีความถี่ในการซื้ออาหารแชแข็งโดยเฉลี่ย 2 ครั้ง จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42.25 รองลงมาคือ
1 ครั้ง จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 32.75 8 ความถี่ในการซื้อ 3 ครั้ง จํานวน 65 คน คิดเปนรอย
ละ 16.25 และ 4 ครั้งขึ้นไป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.75 ตามลําดับ
ดานมื้ออาหารในการเลือกซื้ออาหารแชแข็งจกการศึกษาพบวา สวนใหญซื้อผลิตภัณฑ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งมื้อเชา จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 39.75 รองลงมาคือมื้ออาหารวาง
จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.00 เปนอาหารเย็น จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และมื้อ
กลางวัน จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.25 ตามลําดับ
ดานผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็งที่ซื้อ จากการศึกษาพบวา สวนใหญซื้ออาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งประเภทอาหารฝรั่ง จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 40.25 รองลงมาคือ อาหารไทย
จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.25 อาหารจีน จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.25 และอาหาร
อีสาน จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.25 ตามลําดับ
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ด า นค า ใช จ า ยในการซื้ อ อาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง จากการศึ ก ษาพบว า ส ว นใหญ มี
คาใชจายในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งโดยเฉลี่ยตอเดือนคือ 51 - 100 บาท จํานวน 127 คน คิด
เปนรอยละ 31.75 รองลงมาคือ 101 - 150 บาท จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.25 151-200 บาท
จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.00 ต่ํากวา 50 บาท จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.25 และ 201250 บาท จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.75 ตามลําดับ
ดานสถานที่ที่บริโภคอาหาร จากการศึกษาพบวา สวนใหญบริโภคอาหารสําเร็จรูปแช
แข็งที่ทํางาน จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 43.50 รองลงมาคือ ที่บาน จํานวน 154 คน คิดเปนรอย
ละ 38.50 บนยานพาหนะ จํานวน 50 คิดเปนรอยละ 12.50 และที่ประชุมสัมมนา จํานวน 22 คน คิด
เปนรอยละ 5.50 ตามลําดับ
การอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคใน เขตกรุงเทพมหานคร และนําผลที่ได
จากการวิจัยมาพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึง
ความสอดคลองในแตละประเด็นซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้
1. ความคิ ดเห็ นดานลักษณะทางประชากรศาสตร จากการศึก ษา พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ (64.50) มีอายุระหวา 26 -35 ป รอยละ (29.75) มี
สถานภาพโสด รอยละ (50.50) เปนผูมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอยละ 50.50) ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 33.25) มีรายได 20,001-30,000 บาท (รอยละ 26.00) ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะในปจจุบันประชากรในประเทศไทยมีสัดสวนของผูหญิง มากกวาผูชาย และผูหญิงใน
สังคมไทยปจจุบันออกมาทํางานนอกบานมากขึ้น และดวยขอจํากัดของเวลา ทําใหวิถีทางดํารงชีวิต
ที่เปลี่ยนไปทําใหในปจจุบันอาหารสําเร็จรูปแชแข็งจึงเขามามีบทบาทสําคัญมากขึ้นตอคนในสังคม
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อาริษา พลับใจบุญ (2549) ที่ไดศึกษาปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารสําเร็จรูปของผูบริโภคในชุมชน หมูบานกรุงนนท อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบวา
กลุมตัวอยางจํานวน 250 ราย สวนใหญเปนเพศหญิง 150 คน คิดเปนรอยละ60.0 มีอายุระหวาง 18 25 ป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 28.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ
42.0 มีอาชีพลูกจางหรือพนักงานบริษัท จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 33.6 มีรายไดระหวาง 5,001 8,000 บาท จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 33.2
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2. ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด 7Ps
2.1 ความคิดเห็นตอความตองการดานผลิตภัณฑ จากการศึกษาพบวาสวนใหญ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เพราะ ความสะอาดและความปลอดภัยในการบริโภค
ความสะดวกในการรับประทาน รสชาติ มีหลากหลายชนิดใหเลือกรับประทาน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดดานผลิตภัณฑของ นาฏยา พันธเสน (2550) ที่ไดไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผล
ตอการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของลูกคารานคาปลีกสมัยใหมในกรุงเทพมหานคร การศึกษา
พบวา ปจจัยยอยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูตอบแบบสอบถาม
เปนอันดับแรกคือ ความสะอาด / ความปลอดภัยในการบริโภค นอกจากนี้ยังมีความสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อาริษา พลับใจบุญ (2549) ซึ่งไดศึกษา ปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปของ
ผูบริโภคในชุมชน หมูบานกรุงนนท อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภค
มีบั จจั ยการตัด สินใจเลือกซื้ออาหารสําเร็ จรูป อัน ดับแรก คือ ดานสถานที่คือตองหาซื้ อไดงาย
อันดั บสอง ดานราคา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ อัน ดับสาม ดานผลิตภัณ ฑ คือ ผลิตภัณ ฑ
สะอาด และอันดับสุดทาย ดานผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ผูบริโภคที่มีเพศ และการศึกษา
ตางกัน มีปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปไมแตกตางกัน สวนผูบริโภคที่มีอายุ อาชีพ
และรายไดตางกัน มีปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแตกตางกัน
2.2 ความคิดเห็นตอความตองการดานราคา จากการศึกษาพบวาสวนใหญตัดสินใจ
ซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งเพราะความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ, ความ
เหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับความสะดวก, ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับ
คูแขงขันในระดับความสําคัญมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นาฏยา พันธเสน (2550) ซึ่งศึกษา
ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของลูกคารานคาปลีกสมัยใหม
ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานชอง
ทางการจั ด จํ า หน า ย มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ อาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง ของผู ต อบ
แบบสอบถามในระดับมากตามลําดับ ในขณะที่ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญตอ
การตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถามในระดับปานกลาง
2.3 ความคิดเห็นตอความตองการดานชองทางการจัดจําหนาย ผลการศึกษาพบวา
สวนใหญเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งจากสถานที่จําหนายใกลที่ทํางาน/ที่พัก การจัดวาง
ผลิตภัณฑนาสนใจ/ ดึงดูด มีผลิตภัณฑวางขายตลอดเวลา สามารถซื้อหางายตามหางและราน
สะดวกซื้อ ในระดับความสําคัญมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงฤดี พรอมเพรียง (2540) ที่ได
ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการยอมรับนวัตกรรมการบริโภคอาหารกลองสําเร็จรูปแชแข็ง ผล
การศึกษาพบวา การซื้ออาหารกลองสําเร็จรูปแชแข็งหาซื้อไดงายและสะดวกยอมเปนผลทําให
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บุคคลยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกลองสําเร็จรูปแชแข็ง แตถาเมื่อใดผูบริโภคตองการจะ
บริโภคแลวไมสามารถหาซื้อมาบริโภคได พวกเขาอาจจะไปหาผลิตภัณฑอาหารอื่นที่ตอบสนอง
ความตองการไดสะดวก รวดเร็ว รวมถึงงานวิจัยของ นาฏยา พันธเสน (2550) ไดศึกษา ปจจัยสวน
ประสมการตลาดที่ มี ผ ลต อ การซื้ อ อาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง ของลู ก ค า ร า นค า ปลี ก สมั ย ใหม ใ น
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยยอยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูป
แชแข็งของผูตอบแบบสอบถามเปนอันดับแรก คือ สถานที่จําหนายใกลที่ทํางาน
2.4 ความคิดเห็นตอความตองการดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวา
สวนใหญผูบริโภคมีแรงจูงใจจาก มีพนักงานขายแนะนํา มีตัวอยางผลิตภัณฑใหชิม การแสดงสินคา
ณ จุดขาย, การจัดผลิตภัณฑตัวอยางใหแลกซื้อในราคาพิเศษในระดับความสําคัญมาก ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ นาฏยา พันธเสน (2550) ไดศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการซื้อ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งของลูกคารานคาปลีกสมัยใหมในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยยอยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูตอบแบบสอบถามเปน
อันดับแรก คือ การสงเสริมการตลาด เชน ลดราคาในชวงเทศกาลตาง ๆ
2.5 ความคิดเห็นตอความตองการดานบุคลากร จากการศึกษาพบวา โดยสวนใหญ
ผูตอบแบบสอบถาม เลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งโดยปจจัยดานบุคลากรที่มีความสามารถในการ
บริการขายดวยความรวดเร็วและมีพนักงานบริการอุนอาหาร ณ จุดที่ซื้อสินคา ในระดับความสําคัญ
มากโดยสอดคลองกับงานวิจัยของ นภดล รักสนิท (2551) ที่พบวา ความมีมนุษยสัมพันธที่ดีของ
บุคลากรฝายตาง ๆ และควรปรับปรุงดานความสามารถในการใหขอมูลของพนักงาน รวมถึงความ
เหมาะสมของจํานวนพนักงานที่ใหบริการ มีผลตอการตดสินใจของผูบริโภค
2.6 ความคิ ด เห็น ตอความตองการดา นกระบวนการ จากการศึ ก ษาพบวามี ก าร
ให บ ริ ก ารที่ ร วดเร็ ว และใช เ ทคโนโลยี แ ละกระบวนการที่ ทั น สมั ย รู จั ก มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการ
ตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับความสําคัญมาก ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ บุปผา คําแปง (2541) ไดศึกษาเรื่อง การรับรูของผูบริโภคเกี่ยวกับอาหารสําเร็จรูป
พรอมบริโภคทันทีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาผูบริโภคตองการความสะดวกสบาย
สามารถรับประทานไดทันที มีบริการที่รวดเร็ว หาซื้องาย
2.7 ความคิดเห็นตอความตองการดานกายภาพ จากการศึกษาพบวาการมีปายแสดง
ราคาบนบรรจุภัณฑชัดเจนและยี่หอผลิตภัณฑเปนที่รูจัก มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับความสําคัญมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
อัครฤทธิ์ หอมประเสริฐ (2543) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นที่มีตอการ
บริ โ ภคอาหารฟาสต ฟู ด ประเภทธุ ร กิ จ แฟรนไชส ของผู บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผล
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การศึกษาพบวา ความคิดเห็นที่มีตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูด ประเภทธุรกิจแฟรนไชสในดาน
ผลิตภัณฑวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากคืออาหารฟาสตฟูดเปนอาหารที่ใหความสะดวกและ
รวดเร็วในการเลือกซื้อ ใหความสะดวกในการรับประทาน มีกลิ่นหอมนารับประทาน ปจจัยดาน
ราคา พบวา อาหารฟาสตฟูดมีการติดปายราคาที่ชัดเจน มีระดับราคาที่เทากันทุกสาขา โดยแจงราคา
สินคาแตละชนิดบนแผนปายที่อยูในตําแหนงที่ผูใชบริการสามารถมองเห็นไดชัดเจนเปนความ
คิดเห็นที่มีความเหมาะสมในระดับมาก
3. ความคิดเห็นตอความตองการดานพฤติกรรมผูบริโภค จากการศึกษาพบวาสวนใหญ
มี เ หตุ ผ ลในการซื้ อ อาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง คื อ ต อ งการความสะดวกรวดเร็ ว ซึ่ ง ส ว นใหญ ซื้ อ
สําเร็จรูปแชแข็งจาก Convenience Store หรือรานสะดวกซื้อและอาหารที่ซื้อสวนใหญเปนอาหาร
คาว จําพวก อาหารฝรั่ง เชน แซนดวิซ สปาเก็ตตี้ และ เฟรนซฟราย ในอาหารมื้อเชา ผูที่มีอิทธิพล
ในการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งสําเร็จรูปคือตนเอง มากกวาบุคคลอื่นโดยมีเฉลี่ยมีความถี่ในการ
ซื้อ 2 ครั้งตอสัปดาห โดยมีคาใชจายในการซื้ออาหารแชแข็ง 51–100 บาท ตอครั้ง ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ ศูนยวิจัยไทยพาณิชย (2439) ที่ไดสํารวจ ความคิดเห็นของคนกรุงเทพ เกี่ยวกับ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง พบวา ผูที่เคยรับประทานอาหารสําเร็จรูปแขแข็ง พบวา รอยละ 83.9 ระบุวา
ติดในในความสะดากรวดเร็ว ประเภทอาหารสําเร็จรูปแชแข็งยอดนิยมคือ อาหารฝรั่ง รองลงมา คือ
อาหารไทย และอันดับที่ 3 คือ ติ๋มซํา และผูบริโภค รอยละ 46 จําตรายี่หอไมได และไมคอยสนใจ
เรื่องตรายี่หอมากนัก การสํารวจยังพบวา คนกรุงเทพรอยละ 40 รับประทานอาหารแชแข็งสําเร็จรูป
โดยเฉลี่ ย ประมาณ 2 กล อ งต อ สั ป ดาห สิ่ ง ที่ ผู บ ริ โ ภคอยากให ผู ผ ลิ ต ปรั บ ปรุ ง คื อ คุ ณ ค า ทาง
โภชนาการ ความอรอยและความสดใหม และสอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ นาฏยา พันธเสน
(2550) ไดศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของลูกคา
รานคาปลีกสมัยใหมในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมใน
การซื้อสวนใหญตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งดวยตนเอง ประเภทของอาหารที่ซื้อบอยที่สุด
คือ อาหารทะเลสําเร็จรูปแชแข็ง สวนเหตุผลในการซื้อ เพราะตองการความสะดวกในการบริโภค
ขอพิจารณาในการซื้อ ไดแกรสชาติ มีความถี่ในการซื้อเปนแบบไมแนนอน และจํานวนเงินที่ใชซื้อ
ตอครั้ง ไมเกิน 100 บาท
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ดังนี้
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1. ผลิ ตภัณ ฑ นับวามีความจํ าเปนและสําคัญตอการบริโภค ซึ่งบริษัทผู ผลิตควรให
ความสําคัญเปนอยางมากโดยเฉพาะการบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพและปดสนิท เพื่อใหคงรสชาติเดิม
ของอาหารไวและไมเสียคุณคาทางโภชนาการ รวมทั้งยังรักษาความสดใหมและรสชาติอาหารไวได
อยางดี และควรจะเพิ่มเมนูใหหลายหลายมากขึ้น อีกทั้งควรมีการออกเมนูใหม ๆ ตามเทศกาลตาง ๆ
อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค
2. ราคาของผลิตภัณฑควรจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา
สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน ความสะดวกสบาย และคุณคาทางโภชนาการ ดังนั้นบริษัทผูผลิตควรตั้ง
ราคาใหอยูในเกณฑที่ใกลเคียงกับราคาอาหารจานเดียวที่จําหนายอยูในตลาด ซึ่งจะทําใหยอด
จําหนายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะที่ผานมาจุดออนที่ทําใหอาหารสําเร็จรูปแชแข็งขยายตัวไมได
มากนักเปนผลมาจากราคาอยูในเกณฑสูง
3. ช อ งทางการจั ด จํ า หน า ยอาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง พร อ มรั บ ประทานในป จ จุ บั น
จําหนายในซุปเปอรมารเก็ตตามหางสรรพสินคาตาง ๆ และจําหนายตามรานสะดวกซื้อซึ่งก็มีหลาย
ยี่หอที่วางจําหนายแขงขันกัน ดังนั้นบริษัทผูผลิตควรจะปรับกลยุทธชองทางการจัดจําหนายโดยวาง
จําหนายในรานคาปลีกขนาดใหญ เชน Lotus และ Big C รวมทั้งในอาคารสํานักงาน สถานที่ออก
กําลังกาย สถาบันการศึกษา และสถานที่ทองเที่ยว เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค
4. การสงเสริมการตลาดจะเปนการชวยกระตุนใหผูบริโภครูจักผลิตภัณฑที่หลากหลาย
ชนิดที่จําหนาย ดังนั้นบริษัทผูผลิตควรมีการวางแผนการสงเสริมการตลาดโดยมีการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ แผนปายโฆษณา และทางสื่อสิ่งพิมพ หรือจัด
กิจกรรมการทดลองชิม ณ จุดขาย โดยมีพนักงานคอยใหคําแนะนําเพื่อใหผูบริโภคไดรูจักผลิตภัณฑ
มากขึ้น หรืออาจจะมีการทํากิจกรรมการตลาดจัดโปรโมชั่นสินคา เชน ลดราคาของผลิตภัณฑ และ
แจกของแถม และมีคูปองสวนลดใหตามปริมาณการสั่งซื้อในจํานวนมาก ๆ ใหกับผูบริโภค
5. บริ ษัทสามารถนําขอมูลที่ไ ด ใช เปนรูปแบบและแนวทางในการทําธุ รกิ จอาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน โดยเฉพาะในธุรกิจอาหารสําเร็จรูปแชแข็งที่มีการแขงขันกันสูง
ชวยสรางความแตกตาง สรางขอไดเปรียบในการแขงขันกับคูแขงขันทางการตลาด โดยจะมีผลตอ
การเพิ่มยอดขายสินคาใหสูง สามารถแขงขันกันในประเทศและในตางประเทศได
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรจะศึ ก ษาป จ จั ย ทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร
สํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง พร อ มรั บ ประทานในต า งจั ง หวั ด เพื่ อ จะทํ า ให ท ราบข อ มู ล ความคิ ด เห็ น และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง และจะเปนประโยชนในการวางแผนการตลาดตอไป
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2. ควรจะศึกษาตัวแปรปจจัยทางการตลาดเพิ่มเติมอีกซึ่งประกอบดวย ตัวแปรดานการ
ใหขาวสาร (Public Relation) และดานพลัง (Power) เพื่อจะทําใหไดทราบขอมูลปจจัยทางการตลาด
ที่สมบูรณมากขึ้น
3. ควรจะศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานในแต
ละยี่หอของอาหารสําเร็จรู ปแชแ ข็ง เพื่ อจะทําให ทราบขอมูล และนํ ามาเปรีย บเทียบซึ่งจะเปน
ประโยชนในการวางแผนพัฒนาดานการตลาดใหมีประสิทธิภาพตอไป
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แบบสอบถามที่ใชในการวิจยั
แบบสอบถาม
เรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม
โปรดใสเครื่องหมาย X ลงใน ( ) หรือเติมขอความลงในชองวางหนาขอความที่ตรงกับทานมาก
ที่สุด เพียงขอเดียว
สวนที่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

( ) 1. ไมเกิน25 ป
( ) 3. 36-45 ป
( ) 5. 51-55 ป

( ) 2. 26-35 ป
( ) 4. 45-50 ป.
( ) 6. ตั้งแต 55 ปขึ้นไป

2. อายุ

3. สถานภาพสมรส
( ) 1. โสด

( ) 2. สมรส

( ) 3. หมาย/หยาราง

4. ระดับการศึกษา
( ) 1.นอยกวาปริญญาตรี
( ) 3.ปริญญาโท

( ) 2.ปริญญาตรี
( ) 4.ปริญญาเอก
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5. อาชีพปจจุบัน
( ) 1. ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) 3. พนักงานบริษัทเอกชน
( ) 5. พอบาน/แมบาน
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
( ) 1. นอยกวา 10,000 บาท
( ) 3. 20,001-30,000 บาท
( ) 5. 40,001-50,000 บาท

( ) 2. ธุรกิจสวนตัว
( ) 4. นักเรียน/นักศึกษา

( ) 2. 10,001-20,000 บาท
( ) 4. 30,001-40,000 บาท
( ) 6. มากกวา 50,000 บาท

สวนที่ 2 ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดตอไปนี้ ทานใหความสําคัญในแตละปจจัย
เพียงใดในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
มาก
ที่สุด
5

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ
1.1 ความสะอาด และความปลอดภัยในการบริโภค
1.2 ความสะดวกในการรับประทาน
1.3 รสชาติดี
1.4 มีหลากหลายชนิดใหเลือกรับประทาน
1.5 ลักษณะของบรรจุภัณฑ
2. ปจจัยดานราคา
2.1 ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ
2.2 ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับความ
สะดวก
2.3 ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ
2.4 ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคู
แขงขัน
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มาก
ที่สุด
5

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
2.5 ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณคา
ทางโภชนาการ
3. ปจจัยดานการจัดจําหนาย
3.1 สถานที่จําหนายใกลที่ทํางาน / ที่พัก
3.2 การจัดวางผลิตภัณฑนาสนใจ/ดึงดูดใจ
3.3 มีการจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ต
3.4 มีผลิตภัณฑวางขายตลอดเวลา
3.5 สามารถซื้อหางายตามหางและรานสะดวกซื้อ
4. ปจจัยดานสงเสริมการตลาด
4.1 การโฆษณาในสื่อตาง ๆ
4.2 มีพนักงานขายแนะนํา
4.3 มีตัวอยางผลิตภัณฑใหชิม
4.4 การแสดงสินคา ณ จุดขาย
4.5 การจัดผลิตภัณฑตัวอยางใหแลกซื้อในราคาพิเศษ
5. ปจจัยดานบุคลากร
5.1 ความสามารถในการบริการขายดวยความรวดเร็ว
5.2 มีพนักงานบริการอุนอาหาร ณ จุดที่ซื้อสินคา
5.3 มีการควบคุมบุคลากรการผลิตทุกขั้นตอน
6. ลักษณะทางกายภาพ
6.1 มีปายแสดงราคาบนบรรจุภัณฑชัดเจน
6.2 บรรจุภัณฑรูปแบบสวยงาม ทันสมัย
6.3 ยี่หอผลิตภัณฑเปนที่รูจัก
7. กระบวนการ
7.1 มีการใหบริการที่รวดเร็ว
7.2 มีระบบการผลิตที่มีมาตรฐานสากล
7.3 ใชเทคโนโลยีและกระบวนการที่ทันสมัย
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สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
โปรดทําเครื่องหมาย X ลงในชอง ( ) เพียงขอเดียงที่ตรงกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหาร
สําเร็จรูปแชแข็ง
1. ทานตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งประเภทใด (กรุณาเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว)
( ) 1. อาหารคาว (อาหารจานเดียวและกับขาว)
( ) 2. อาหารวาง (ติ๋มซํา)
( ) 3.ขนมหวาน (ขนมไทย) เชน บัวลอยเผือก
2. เหตุผลที่สําคัญที่สุด ในการเลือกซื้ออาหารแชแข็ง
( ) 1. ตองการทดลอง
( ) 2. ชอบในรสชาติ
( ) 3. ผลิตภัณฑยังคงความสดใหม
( ) 4. สามารถซื้อหาไดงาย
( ) 5. ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย
( ) 6. ตองการความสะดวกรวดเร็ว ในการประกอบอาหาร
3. ทานมักซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งจากสถานที่จําหนายใดมากที่สุด
( ) 1. ในซุปเปอรมารเก็ตของหางสรรพสินคา เชน ท็อปส และโฮม เฟรช มารท
( ) 2. Discount Store เชน บิ๊กซี, โลตัส, คารฟูร
( ) 3. Convince Store เชน 7 – Eleven, แฟมิลี่ มารท
4. บุคคลใดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง
( ) 1. ตนเอง
( ) 2. บุคคลในครอบครัว
( ) 3. เพื่อน / คนรูจัก
( ) 4. พนักงานแนะนําสินคา
5. ความถี่ในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งโดยเฉลี่ยตอสัปดาห
( )1. 1 ครั้ง
( )2. 2 ครั้ง
( )3. 3 ครั้ง
( )4. 4 ครั้งขึ้นไป
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6. ทานซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง ในมื้ออาหารใดบาง
( ) 1. เชา
( ) 2. กลางวัน
( ) 3.เย็น
( ) 4.เปนอาหารวาง
7. ทานซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง ประเภทใด
( ) 1. อาหารฝรั่ง
( ) 3. อาหารจีน

( ) 2. อาหารไทย
( ) 4. อาหารอีสาน

8. คาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้ออาหารทะเลแชแข็งตอครั้ง
( ) ต่ํากวา 50 บาท
( ) 51 – 100 บาท
( ) 101 – 150 บาท
( ) 151 – 200 บาท
( ) 200 บาทขึ้นไป
9. สถานที่ใดบางที่ทานบริโภคอาหารแชแข็งบอยที่สุด
( ) ที่บาน
( ) ที่ทํางาน
( ) ที่ประชุม / สัมมนา
( ) บนยานพาหนะ
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พ.ศ. 2551
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มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ประวัติการทํางาน
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