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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารสาเร็ จรู ปแช่เย็น
พร้อมรับประทานของประชากรในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัย
ทางประชากรศาสตร์และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์กบั การตัดสิ นใจซื้ ออาหารสาเร็จรู ปแช่เย็นพร้อมรับประทาน และ
เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ออาหาร
สาเร็จรู ปแช่เย็นพร้อมรับประทานของประชากรในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ในการวิจยั ครั้ง
นี้เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ โดยใช้เครื่ องมือในการเก็บ
ข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่ มแบบตามสะดวก จานวน 400 ตัวอย่าง
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ช่วงอายุ 26 – 30 ปี รองลงมา
คือ ช่วงอายุ 21 – 25 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี รองลงมาคือ ระดับปริ ญญา
โท ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน รองลงมาคือ นักเรี ยน/นักศึกษา มีรายได้

ต่ อ เดื อ น 20,001 – 30,000 บาท รองลงมาคื อ 30,001 – 40,000 บาท โดยปั จจั ย ทาง
ประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พและรายได้ มี ความสัมพันธ์ ต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ 0.05 และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย และด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด มี
ความสัมพันธ์ต่อการการตัดสิ นใจซื้ ออาหารสาเร็จรู ปแช่เย็นพร้อมรับประทานของประชากร
ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ 0.05
คาสาคัญ: อาหารพร้อมรับประทาน, อาหารสาเร็จรู ปแช่เย็น
Abstract
Research Subject Factors related to the purchasing decision chilled food of consumer
in Bangkok area. The objective is to study chilled food as it relates to the characteristics of
consumers purchasing decisions as well as their demographics and factors of Marketing Mix.
This research is Non – Experimental Design by quantitative research using data collected by
questionnaires with a sample size of 400 samples.
The majority of sample subjects are females between the ages of 26-30 years of age
and a minor is 21-25 years of age. Their education level primarily is a bachelor’s degree
while a minor portion have a master’s degree. Most are currently employed while some are
students. The subjects average monthly income is 20,000 - 30, 000 baht. As a result of study,
Demographics factors such as Gender, Age, Education level, Occupation and Income also
Marketing Mix factors such as Product, Price, Place and Promotion are related to purchasing
decision chilled food of consumer in Bangkok area in statistical significance 0.05.
Keywords: Ready to Eat, Chilled food.

บทนำ
หนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์กค็ ือ อาหาร แต่ ด้ว ยรู ป แบบ
การดาเนิ นชีวิตในปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้ปัจจุบนั คนส่ วนใหญ่มีวิถี
การดาเนินชีวิตที่ค่อนข้างเร่ งรี บจากสภาพแวดล้อมทางสังคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขนาด
ของครอบครั ว ในปั จ จุ บ ัน ที่ มี ข นาดเล็ก ลง โดยรายงานผลการส ารวจข้อ มู ล พื้ น ฐานของ
ครัวเรื อน พ.ศ. 2562 ทัว่ ราชอาณาจักร พบว่า จานวนสมาชิ กเฉลี่ยต่อครัวเรื อนทัว่ ประเทศมี
จานวนสมาชิกเฉลี่ยประมาณ 3.14 คนต่อครัวเรื อน (กองนโยบายและวิชาการสถิติ สานักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2562) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่ งผลโดยตรงต่อวิถีการดาเนินชีวติ ของคน
ในปัจจุบนั จากเมื่อก่อนที่การจารจรยังคล่องตัวกว่านี้ หรื อการอยูอ่ าศัยร่ วมกันเป็ นครอบครัว
ใหญ่ที่มีการรับประทานอาหารร่ วมกัน โดยมีการปรุ งอาหารรับประทานเองภายในครอบครัว
ก็จะเริ่ มเปลี่ยนวิถีการรับประทานอาหารไปเป็ นรับประทานอาหารนอกบ้าน หรื อซื้ อกลับมา
รับประทานแทนการปรุ งอาหารเอง เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทาอาหาร
โดยอาหารส าเร็ จ รู ป แช่ เ ย็น พร้ อ มรั บ ประทานได้เ ข้า มาเป็ นทางเลื อ กในการ
รั บ ประทานอาหารของคนในปั จ จุ บัน มากขึ้ น ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารส าเร็ จ รู ป แช่ เ ย็น พร้ อ ม
รับประทานได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเป็ นเวลาหลายปี แล้ว และยังสามารถจัดเป็ นสิ นค้าทดแทน
อาหารมื้ อ หลัก ได้ แต่ ใ นความรู ้ สึ ก ของผู ้บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ อาหารส าเร็ จ รู ป แช่ เ ย็น พร้ อ ม
รับประทานยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในแง่มุมของความปลอดภัยและคุณค่าทาง
โภชนาการอาหารของผลิ ต ภัณ ฑ์ ผูบ้ ริ โ ภคจึ ง มัก เลื อ กซื้ อ อาหารส าเร็ จ รู ปแช่ เ ย็น พร้ อ ม
รับประทานในช่ วงเวลาที่เร่ งด่วนมากกว่าการซื้ อเพื่อบริ โภคเป็ นอาหารหลัก แต่ความเป็ น
จริ งแล้ว อาหารสาเร็ จรู ปแช่เย็นพร้อมรับประทานนั้นใช้วิธีการแช่เย็น (Chilling) ซึ่ งเป็ นวิธี
ถนอมอาหารที่นุ่มนวลมากที่สุด เพราะจะก่อให้เกิดผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อรสชาติ เนื้ อ
สัมผัส คุณค่าทางโภชนาการ และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอาหาร อีกทั้งยังช่วยลดอัตราใน
การเสื่ อมเสี ยของอาหารอีกด้วย (กิตตยา สมยาภักดี และนายโสบุญชัย กิตติเสรี บุตร, 2545)
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทาการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ออาหารสาเร็จรู ปแช่เย็นพร้อมรับประทานของประชากรในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อ ศึก ษาปั จ จัย ทางประชากรศาสตร์ และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของ
ประชากรในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางประชากรศาสตร์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
อาหารสาเร็จรู ปแช่เย็นพร้อมรับประทานของประชากรในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับการตัดสิ นใจ
ซื้ออาหารสาเร็จรู ปแช่เย็นพร้อมรับประทานของประชากรในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตของประชากร คื อ ประชากรที่ บ ริ โ ภคอาหารส าเร็ จ รู ป แช่ เ ย็น พร้ อ ม
รับประทานในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
2. ขอบเขตระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ.2563
3. ขอบเขตด้านเนื้ อหา แบ่งออกเป็ น 3 ตัวแปร ได้แก่ 1. ปั จจัยทางประชากรศาสตร์
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พและรายได้ 2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ายและการส่ งเสริ มการตลาด 3. การตัดสิ นใจซื้ออาหาร
สาเร็จรู ปแช่เย็นพร้อมรับประทานของประชากรในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จ จัย ทางประชากรศาสตร์ ข องประชากรในเขตพื้ น ที่ ก รุ งเทพมหานครมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ออาหารสาเร็จรู ปแช่เย็นพร้อมรับประทาน
2. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารสาเร็ จรู ป
แช่เย็นพร้อมรับประทาน
การทบทวนวรรณกรรม
อาหารสาเร็ จรู ปแช่ เย็นพร้ อมรับประทานจัดอยู่ในหมวดหมู่หนึ่ งของอาหารพร้อม
รับประทาน (Ready to Eat) โดยสมาคมอาหารแช่ เยือกแข็งไทย (ม.ป.ป.) กล่าวว่า อาหาร
พร้อมรับประทาน (Ready to Eat) หมายถึง อาหารที่สามารถรับประทานได้ทนั ทีหลังจากผ่าน

ขั้นตอนการละลายหรื อปรุ งแล้ว โดยใช้ความเย็นในการรักษาคุณภาพอาหารให้คงความสด
เหมือนอาหารสดหรื ออาหารปรุ งสดใหม่ ๆ ด้วยการทาให้อาหารมีอุณหภูมิต่า เพื่อป้ องกัน
การเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยและต้องนามาอุ่นก่อนรับประทาน ประเภทของอาหารพร้อม
รับประทาน สามารถแบ่งตามเทคโนโลยีการผลิตได้ 2 รู ปแบบ ดังนี้
1. อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง (Frozen Food) จะเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ากว่า 18 องศาเซลเซียส ใช้เวลาอุ่นประมาณ 4-7 นาที สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 18 เดือน
2. อาหารพร้ อมรั บประทานแช่ เย็น (Chilled Food) จะเก็บรั กษาในอุ ณหภู มิ 4-7
องศาเซลเซียส ใช้เวลาอุ่นประมาณ 1-2 นาที สามารถเก็บรักษาได้ไม่เกิน 7 วัน
การถนอมอาหารโดยการแช่ เย็น (Food Preservation by Chilling)
รศ. อรพิน ชัยประสพ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็นเป็ นวิธีที่
รู ้จกั กันมานานแล้ว มนุษย์ได้คิดค้นประดิษฐ์เครื่ องแช่ เย็นอาหาร และผลิตเพื่อจาหน่ ายเป็ น
การค้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2408 มีการปรับปรุ งและพัฒนาเครื่ องทาความเย็นเรื่ อยมา จนทาให้เกิด
กิจการอาหารแช่เย็นเจริ ญถึงขั้นอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2423 เทคโนโลยีการแช่เย็นเดิมใช้ใน
การเก็บรักษาและขนส่ งสิ นค้าเกษตรที่เสื่ อมเสี ยง่ายไปจาหน่ ายในพื้นที่ห่างไกล โดยอาหาร
ยังคงคุ ณภาพก่อนถึงมือผูบ้ ริ โภค แต่ในปั จจุบนั เทคโนโลยีการแช่ เย็นได้รับการพัฒนาจน
เจริ ญก้าวหน้า อีกทั้งวิถีการดารงชี วิตของมนุ ษย์ในสังคมเมืองที่เร่ งรี บ ทาให้พฤติกรรมการ
บริ โ ภคเปลี่ ย นแปลง ผู ้บ ริ โ ภคต้อ งการอาหารที่ ส ด สะอาด ปลอดภัย และให้ ค วาม
สะดวกสบาย ดังนั้นในระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2533 เทคโนโลยีการแช่เย็นเข้ามามีบทบาทใน
การกาหนดชนิดและรู ปแบบของอาหาร เพื่อสนองตอบความต้องการของมนุษย์ ซึ่ งเป็ นไป
ในทิ ศทางของอาหารที่เพิ่มมูลค่า ให้ความสะดวก ความปลอดภัย และเป็ นทางเลื อกใหม่
สาหรับผูบ้ ริ โภค มีผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นชนิดใหม่ๆ ออกสู่ ตลาด

กรอบแนวคิดในการวิจัย แบ่งออกเป็ น 3 ตัวแปร ดังนี้
1. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
และการส่ งเสริ มการตลาด
3. การตัดสิ นใจซื้ ออาหารสาเร็ จรู ปแช่ เย็นพร้อมรับประทานของประชากรในเขต
พื้นที่กรุ งเทพมหานคร
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) ใช้เครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยตรวจสอบค่าความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถามโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน และตรวจสอบหาค่าความเชื่ อมัน่ กับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 ตัวอย่าง เพื่อนาข้อมู ลที่ ได้มาหาค่ าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (α-. Coefficient) ของ
Cronbach ซึ่ งในการทดสอบนี้ได้ค่าเท่ากับ 0.902 แสดงว่า ข้อคาถามมีค่าระดับความเชื่ อมัน่
สู ง สามารถนาแบบสอบถามไปดาเนิ นการเก็บข้อมูลต่อได้ และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
วิธีการทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) จะใช้วิเคราะห์ตวั แปรที่มี
ระดับการวัดเชิงคุณภาพ (Nominal, Ordinal) ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ออาหารสาเร็จรู ปแช่เย็นพร้อมรับประทาน
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จะใช้วิเคราะห์ตวั แปรที่มี
ระดับการวัดเชิงปริ มาณ (Interval, Ratio) ได้แก่
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4’Ps)

2. การวิเคราะห์ข ้อมู ลโดยใช้สถิ ติ เชิ ง อนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้สถิ ติ Chi Square Test เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของปั จจัยทางประชากรศาสตร์ กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
อาหารสาเร็ จรู ปแช่ เย็นพร้อมรับประทานของประชากรในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร และ
ความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ออาหารสาเร็ จรู ปแช่เย็น
พร้อมรับประทานของประชากรในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 306 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 76.5 อายุ 26 – 30 ปี จ านวน 176 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 44 มี ก ารศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 343 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.75 มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีจานวน 291
คน คิดเป็ นร้อยละ 72.75 และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีจานวน 171 คน คิด
เป็ นร้อยละ 42.75
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4’Ps)
ด้านผลิตภัณฑ์ ในด้านการระบุขอ้ มูลวัน/เดือน/ปี ที่ผลิตและวันหมดอายุบนฉลากอย่างชัดเจน
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ด้านราคา ในด้านสิ นค้ามีการระบุราคาที่ชดั เจน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ในด้านมีช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลาย เช่ น
ร้านสะดวกซื้ อ ห้างสรรพสิ นค้า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ในด้านมีการจัดโปรโมชัน่ อย่างสม่าเสมอ เช่น การลดราคา การซื้ อ 1 แถม 1 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.88
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รับประทานอาหารสาเร็จรู ปแช่เย็นพร้อมรับประทาน 1 ครั้งต่อ
สัปดาห์ จานวน 206 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.5 เหตุผลที่ตดั สิ นใจซื้ ออาหารสาเร็ จรู ปแช่ เย็น
พร้ อ มรั บประทานคื อ ความเร่ ง รี บ ในชี วิต ประจ าวัน จ านวน 220 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 55
ประเภทอาหารที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกรับประทานคือ อาหารจานเดี ยว จานวน 324
ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 81 ปริ มาณในการซื้ อต่อครั้งคือ 1 กล่องต่อครั้ง จานวน 310 คน คิด
เป็ นร้อยละ 77.5 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งคือ 31 – 60 บาทต่อครั้ง จานวน 299 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 74.75 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อในช่ วงเวลา เวลา 06.00 – 09.00 น. จานวน 119 คน คิด

เป็ นร้อยละ 29.75 ช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่กลุ่มตัวอย่างซื้ ออาหารสาเร็ จรู ปแช่ เย็นพร้อม
รับประทานคือ ร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-11, แฟมมิลี่มาร์ท, ลอว์สัน 108 จานวน 375 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 93.75 และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะไม่แนะนาให้ครอบครัวหรื อคนรู ้จกั รับประทาน
อาหารสาเร็จรู ป แช่เย็นพร้อมรับประทาน จานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.5
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางประชากรศาสตร์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ออาหารสาเร็ จรู ปแช่เย็นพร้อมรับประทานของประชากรในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร โดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กนั ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดื อ น ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของอุ บ ล ชื่ น ส าราญและธี ร เวท กิ จ การุ ณ (2556) ได้
ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารแช่แข็งประเภทอาหาร
สาเร็ จรู ปในร้านสะดวกซื้ อเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชี พ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจบริ โภคอาหารแช่แข็งประเภทอาหารสาเร็จรู ป
2. ผลการศึ กษาถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดกับการ
ตั ด สิ นใจซื้ ออาหารส าเร็ จ รู ปแช่ เ ย็ น พร้ อ มรั บ ประทานของประชากรในเขตพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กนั ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
นลิ น นาถ ภู่ พ วงไพโรจน์ (2557) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ แช่เย็นในร้านสะดวกซื้ อในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัย
ที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ ประกอบด้วย 5 ปั จจัย โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ดั งนี้ คื อ
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคา ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้านกระบวนการจัด
ระเบียบและการบริ การ ปัจจัยด้านพนักงานและสภาพแวดล้อมภายในร้าน และปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด

ข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยทำงประชำกรศำสตร์ ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง อายุ 26 – 30 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน และมี
รายได้ต่อเดื อน 20,001 – 30,000 บาท ดังนั้นผูป้ ระกอบการอุ ตสาหกรรมอาหาร ควรทา
การตลาดโดยมุ่งไปที่ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้เป็ นหลัก โดยอาจจะเข้าไปทาการสอบถามแบบ Focus
Group เพื่อเข้าศึกษาถึงความต้องการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภคในเชิ งลึกเกี่ยวกับความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผูป้ ระกอบการสามารถผลิตสิ นค้าที่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ได้ตรงจุด และอาจจะเพิ่มการทดลองชิ มอาหารตัวอย่างที่บริ ษทั ได้ทาการพัฒนาสู ตรขึ้นมา
เพื่อสอบถามถึงความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง โดยนาข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการสอบถามไป
พัฒนาผลิตภัณฑ์และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ปัจจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำด ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจซื้ ออาหารสาเร็ จรู ปแช่ เย็นพร้อมรับประทานของ
ประชากรในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครในภาพรวมทุกด้าน ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรทาการ
พัฒนากลยุทธ์ด้านผลิ ต ภัณฑ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ มี ความหลากหลาย มี ความปลอดภัย ได้
มาตรฐานมากขึ้ น กลยุทธ์ด้านราคาควรมีการระบุ ราคาให้ชัดเจน กาหนดราคาให้มีความ
เหมาะสมกับคุ ณภาพ ปริ มาณและกลุ่ มเป้ าหมาย กลยุทธ์ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายควร
เลือกช่องทางการจัดจาหน่ายประเภทร้านสะดวกซื้ อ และจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อ
ต่อผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ปแช่ เย็น และกลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาดควรมีการจัดทา
โปรโมชัน่ เป็ นช่วงๆ เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณค่าของ
อาหารสาเร็จรู ปแช่เย็น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั ควรทาการศึกษาไปยังกลุ่มตัวอย่างแบบ Focus
Group เพื่อหาความต้องการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภคในเชิ งลึกเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ ออาหาร
สาเร็จรู ปแช่เย็นพร้อมรับประทาน รวมไปถึงการศึกษาไปยังกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอื่น ๆ

2. กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ในงานวิจยั ครั้งนี้ มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี ในการวิจยั ครั้ง
ถัดไป อาจจะมุ่งทาการศึกษาโดยเฉพาะไปยังผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้
3. ควรท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ทางด้า นทัศ นคติ ข องผู บ้ ริ โ ภคที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ ออาหารสาเร็ จรู ปแช่ เย็นพร้อมรับประทาน เพื่อหาสาเหตุที่ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อ
แต่ไม่แนะนาต่อมีสาเหตุมาจากอะไร
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