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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชน

ในกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

จําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร (3) เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดาน

คุณคาตราสินคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คนโดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-

way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD และใชสถิติการ

ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression)  ซึ่ ง สามารถสรุปผลการ วิ จัย ได  ดั ง น้ี  ประชากร ใน เขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีเพศตางกัน อายุตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน อาชีพตางกัน และรายไดตางกัน ทําให

การตดัสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งไมตางกัน  

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานคุณคาตราสินคา ดานผลิตภัณฑ ดานการจัด

จําหนาย ดานการรับรูตราสินคา ดานความผูกพันตอตราสินคา และดานความภักดีตอตราสินคา มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานคุณคาตราสินคา ดานราคา ดานการสงเสริม

การตลาด และดานการรับรูคุณภาพ ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร 

 

คําสําคัญ : การตัดสินใจซื้อ; อาหารสําเร็จรปูแชแข็ง 
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Abstract 

 The purpose of this research is to (1) To study purchasing decision for frozen ready 

meals of people in Bangkok. (2) To study purchasing decision for frozen ready meals 

classified by population factors. (3) To study the marketing mix factors and the brand equity 

factors that affects purchasing decision for frozen ready meals. The sample used in this 

research is 400 people in Bangkok, using questionnaires as a tool for data collection. The 

statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation by 

testing the hypothesis by using t-test statistics, one-way variance statistics (One-way ANOVA), 

if differences are found by using LSD methods and using multiple regression statistics. The 

results of the research found that the people in Bangkok with different gender, age, 

education level, occupations and income do not affect to the decision to purchase frozen 

ready meals of the people in Bangkok.  

 The marketing mix factors and the brand equity factors Product, Place, brand 

awareness, brand associations and brand loyalty affect the decision to purchase frozen ready 

meals of the people in Bangkok. 

 The marketing mix factors and the brand equity factors Price, Promotion and brand 

perceived quality do not affect to the decision to purchase frozen ready meals of the people 

in Bangkok. 

 

Keyword : Purchasing decision; frozen ready meals 

 

บทนํา 

 อาหารเปนปจจัยหลักสําคัญอยางหนึ่งในการดํารงชีวิต ซึ่งในปจจุบันนี้มนุษยเราจะดํารงอยูไดตอง

อาศัยปจจัยหลาย ๆ อยางรวมดวย มนุษยเราตองปรับตัวและเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

สภาพแวดลอมภายนอกตาง ๆ ทั้งทางดานสังคมดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ซึ่งสงผลกระทบตอวิถีชีวิต

ความเปนอยูในสังคมท่ีจะตองรับมือใหทันตามกระแสโลก ในปจจุบันวัฒนธรรมตะวันตกที่เขามามีอิทธิพลใน

สังคมไทยเราในปจจุบันสงผลตอการดําเนินชีวิตมากข้ึน เนื่องจากมีการนําความกาวหนา เทคโนโลยีใหม ๆ 

มาประยุกตใชทําใหการดําเนินชีวิตงายข้ึน มีความสะดวก และมีความทันสมัยมากข้ึน (อัซลันซะห อาหะ

หมัด, 2559:1) และเน่ืองดวยสภาพสังคมปจจุบันที่เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากขอจํากัดดานเวลา อาหาร

สาํเรจ็รูปแชแข็งจึงเปนทางเลือกหน่ึงของผูบริโภคในชวงเวลาเรงดวน เพราะมีราคาไมแพง มีความสะดวกใน

การรบัประทาน มีหลากหลายเมนูใหเลือกสรร นอกจากนี้รสชาติของอาหารยังคงเดิม เน่ืองจากใชเทคโนโลยี

ที่ปลอดภัย สะอาด คงคุณคาทางอาหาร เพียงแคนํามาอุนในเตาไมโครเวฟประมาณ 3-5 นาที จึงทําให

ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็งเขามามีบทบาทมากข้ึนในชีวิตประจําวัน (พรทิพย แดงอราม,2559:1) 
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 จากขอมูลของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย พบวา ในชวงเดือน ม.ค.–ก.ย. 

2563 การสงออกสินคาอาหารแชเย็นแชแข็งของไทยขยายตัวตอเนื่อง แมเกิดสถานการณการแพรระบาด

ของโควิด 19 โดยไทยสงออกอาหารแชเย็นแชแข็ง    สูตลาดโลกมูลคา 5,099.8 ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัว

จากชวงเดียวกันของปกอนหนา 9% เปนการสงออกไปประเทศคูคาเอฟทีเอมูลคา 4,550.5 ลานเหรียญ

สหรัฐ คิดเปน 89.2 ของการสงออกสินคาอาหารแชเย็นแชแข็งทั้งหมด ขยายตัว 13.1% การขยายตัวของ

การสงออกสินคาอาหารแชเย็นแชแข็งของไทย ทามกลางสภาวะความไมแนนอนทางการคาเนื่องจากการ

แพรระบาดของโรคโควิด 19 แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารไทยท่ีมีจุดแข็งดานคุณภาพ

และมาตรฐานการผลิต สรางความมั่นใจใหแกผูบริโภค มีความหลากหลายดานอาหาร และมีผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีเปนวัตถุดิบ ในการประกอบอาหารออกสูตลาดโลกไดอยางตอเนื่อง (ธนาคารกรุงเทพ, 2563) 

 การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหหลายประเทศทั่วโลกประกาศใชมาตรการล็อคดาวน 

(Lockdown) ทําใหประชากรมีความตองการกักตุน อาหารเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือไวบริโภคภายในครัวเรือน สงผล

ใหความตองการผลิตภัณฑอาหารจากการบริโภคภายในประเทศ และการสงออกไปประเทศคูคาหลัก

ขยายตัว โดยเฉพาะอาหารสําเร็จรูปและก่ึงสําเร็จรูป อาหารพรอมทานพรอมปรุง อาหารท่ีเก็บรักษาไดนาน 

เชน ไกสดแชเย็นแชแข็ง ไกแปรรูป อาหารทะเลกระปอง น้ํามันพืช บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป เปนตน (พิชญสินี โพธิ

จิตติ, 2563)  

 จากความสําคัญขางตน ผูวิจัยใหความสําคัญในการศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูป

แชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะศึกษาเก่ียวกับปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหาร

สําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวคิดในการวิจัย คือ การศึกษาจําแนกตามเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได และศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานคณุคาตรา

สนิคา วามีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชน ในกรุงเทพมหานครหรือไม โดยขอมูล

ที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ผูประกอบการและธุรกิจอาหารสําเร็จรูปแชแข็งสามารถนําไปกําหนดกลยุทธทาง

การตลาดและวางแผนในการดําเนินธุรกิจได 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานครจําแนกตาม

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

 3. เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานคุณคาตราสินคาท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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 ขอบเขตของงานวิจัย 

 1. ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง คือ กลุมประชากรท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครท่ีเคย

ซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง จํานวน 400 คน 

 2. ขอบเขตดานระยะเวลาในการวิจัย เริ่มดําเนินการวิจัยในชวงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 

 3. ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด และปจจัยดานคุณคาตราสินคา ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตางกันนาจะทํา

ใหการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานคุณคาตราสินคา ประกอบดวย ดานการรับรูตราสินคา ดานการ

รับรูคุณภาพ ดานความผูกพันตอตราสินคา และดานความภักดีตอตราสินคา นาจะมีผลตอการตัดสินใจซื้อ

อาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. เพ่ือทราบถึงปจจัยดานตาง ๆ ในการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือใหผูประกอบการสามารถใชเปนขอมูลวางแผนทางการตลาดในธุรกิจอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง 

 3. เพ่ือใหผูประกอบการสามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพธุรกิจอาหาร

สาํเรจ็รูปแชแข็งใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 สวนประสมทางการตลาด 

 เชียนไป (2556) กลาววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง รูปแบบการบริหารขอมูลหรือการ

บริหารองคกร โดยใชหลัก 4 ประการ ไดแก (1) การบริหารผลิตภัณฑท่ีผูประกอบการตองใหความสําคัญกับ

การผลิตที่ไดมาตรฐาน (2) การบริหารดานราคา ผูประกอบการตองคํานึงถึงตนทุน และผลตอบแทนจากการ

กําหนดราคาเพื่อใหเกิดความเหมาะสม (3) การบริหารชองทางจัดจําหนาย การมีสถานที่จัดจําหนาย และสิ่ง

อํานวยความสะดวกท่ีดีใหกับลูกคา (4) การบริหารการสงเสริมการตลาด เพ่ือใหผูประกอบการกําหนดกล

ยุทธในการแขงขันและรูปแบบการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากย่ิงข้ึน 

 บุณยนุช บุญเฉลิมรัตน (2560) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (4P) หมายถึง องคประกอบท่ี

สาํคัญทางการตลาด ซ่ึงองคกรจะตองนําเสนอสินคาหรือบริการใหตรงตามความตองการของผูบริโภค 
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 การตัดสินใจซื้อ 

 อัซลันซะห อาหะหมัด (2559) กลาววา การตดัสินใจซื้อ หมายถึง กระบวนการในการเลือกส่ิงใดส่ิง

หนึ่งจากทางเลือกตาง ๆ ของสินคาและบริการ ซ่ึงผูบริโภคจะเลือกซ้ือสินคาหรือบริการตามขอมูลและ

ขอจํากัดท่ีไดรับ 

 พรทิพย แดงอราม (2559) กลาววา การตัดสินใจของผูซื้อ เปนการนําเครื่องมือตาง ๆ เขามาชวยใน

การตดัสินใจ ทําใหตัดสินใจผิดพลาดนอยลงหรืออีกนัยหนึ่งคือถูกตองมากข้ึน ซ่ึงสามารถใชเครื่องมือดังกลาว

พิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดในการตัดสินใจเพ่ือใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด 

 คุณคาตราสินคา 

 ดานการรับรูตราสินคา 

 ศศิธร พูนโสพิณ (2555) กลาววา การรูจักช่ือสินคา หมายถึง ลูกคารูจักช่ือสินคาและจดจําตรา

สนิคานั้นได และเกิดความรูสึกการมีคณุคาในสายตาของลูกคา 

 ดานการรับรูคุณภาพ 

 นิรัชยา เลิศเรืองฤทธ์ิ (2559) กลาววา คุณภาพที่ถูกรับรู ประกอบดวย ความเปนรูปธรรมของ

บริการ ความนาเช่ือถือ การตอบสนองความตองการ ความเช่ือมั่นไววางใจได การหวงใยเอาใจใส 

 ดานความผูกพันตอตราสินคา 

 ศศิธร พูนโสพิณ (2555) กลาววา คุณคาท่ีเกิดจากการรับรูและความสัมพันธของตราสินคา เชน 

โครงการบานของแลนดแอนดเฮาสผูบริโภครับรูและมองวาบานมีคุณคาสูง และภาพลักษณดี 

 ดานความภักดีตอตราสินคา 

 นิรัชยา เลิศเรืองฤทธ์ิ (2559) กลาววา การที่ผูโดยสารจะศรัทธาในสินคาหรือบริการของตราสินคา

นั้น ๆ เกิดข้ึนจากกระบวนการทางจิตวิทยา โดยพิจารณาจากประสบการณที่ผานมาในอดีต สงผลใหเกิดการ

พัฒนาระดับความผูกพันข้ึนเปนความภักดีตอตราสินคา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 1. ตัวแปรอิสระ 

 - ปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 

 - ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย 

และดานการสงเสริมการตลาด 

 - ปจจัยดานคุณคาตราสินคา ประกอบดวย การรับรูตราสินคา การรับรูคุณภาพ ความผูกพันกับ

ตราสินคา และความภักดีตอตราสินคา 

 2. ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้ออาหารสาํเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาการวิจัยแบบไมทดลอง ซึ่งเปนการวิจัยโดยไมมีการจัดการกระทํา

หรือควบคุมตัวแปรใด ๆ ซึ่งเปนการศึกษาตามสภาพแวดลอมที่เปนอยูจริงไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เปน

การเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียวในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยใชเคร่ืองมือในการวิจัยเปนแบบสอบถาม

อิเล็กทรอนิกสและใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คอื ประชาชนท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานครที่เคยซื้ออาหารสําเร็จรูป

แชแข็ง ท้ังนี้ผูวิจัยไมสามารถทราบจํานวนประชากรท่ีซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งไดอยางชัดเจน ผูวิจัยจึงสุม

ตัวอยางแบบสะดวก ขนาดของกลุมตัวอยางผูวิจัยใชวิธีการหาจํานวนกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางของ 

Taro Yamane (1973) เพ่ือหาขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัย โดยเลือกจากตารางแบบไมทราบจํานวนท่ี

แนนอน หรือ ∞ (Infinity) โดยกําหนดคาความเช่ือมั่นท่ี 95% และคาความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง

ที่ยอมรับไดที่ 0.05 ซ่ึงจากการเปดตารางของ Taro Yamane (1973) ทําใหไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 

400 คน 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ซ่ึงการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามทั้งแบบปลายปดโดยมีตัวเลือก

คําตอบใหผูตอบแบบสอบถาม และแบบปลายเปดโดยผูวิจัยจะกําหนดเฉพาะคําถามใหผูตอบแบบสอบถาม

สามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบคําถาม ผูวิจัยจึงแบงแบบสอบถามออกเปน 5 สวน ดังรายละเอียด

ตอไปน้ี 

 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามท่ีเก่ียวของกับลักษณะปจจัยทาง

ประชากรศาสตร ไดแก ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานรายได ซึ่งเปนลักษณะ

คําถามแบบปลายปดแบบตรวจสอบรายการ กําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ 

 สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ไดแก คําถามทั้งหมด 4 ดาน ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการ

จัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึงประกอบดวยขอคําถามจํานวน 16 ขอ เปนคําถามแบบ

ประเมินคาความคิดเห็น มีเกณฑการใหคะแนน แบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี ระดับความคิดเห็นมากที่สุด = 5

คะแนน, ระดับความคิดเห็นมาก = 4 คะแนน, ระดับความคิดเห็นปานกลาง = 3 คะแนน, ระดับความ

คิดเห็นนอย = 2 คะแนน, ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด = 1 คะแนน 

 สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ไดแก คําถามทั้งหมด 4 ดาน ประกอบดวย ดานการรับรูตราสินคา ดานการ

รับรูคุณภาพ ดานความผูกพันตอตราสินคา และดานความภักดีตอตราสินคา ซึ่งประกอบดวยขอคําถาม

จํานวน 7 ขอ เปนคําถามแบบประเมินคาความคิดเห็น มีเกณฑการใหคะแนน แบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด = 5 คะแนน, ระดับความคิดเห็นมาก = 4 คะแนน, ระดับความคิดเห็นปาน

กลาง = 3 คะแนน, ระดับความคิดเห็นนอย = 2 คะแนน, ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด = 1 คะแนน 
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 สวนที่ 4 ขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ไดแก คําถามทั้งหมด 5 ดาน ประกอบดวย ดานการรับรูปญหา ดานการแสวงหาขอมูล ดานการประเมิน

ทางเลือก ดานการตัดสินใจซ้ือ และดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ ประกอบไปดวยขอคําถามจํานวน 13 ขอ  

เปนคําถามแบบประเมินคาความคิดเห็น มีเกณฑการใหคะแนน แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ ระดับความ

คิดเห็นมากท่ีสุด = 5 คะแนน, ระดับความคิดเห็นมาก = 4 คะแนน, ระดับความคิดเห็นปานกลาง = 3 

คะแนน, ระดับความคิดเห็นนอย = 2 คะแนน, ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด = 1 คะแนน  

 สวนท่ี 5 เปนขอคําถามแบบปลายเปดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีขอคําถามจํานวน 1 ขอ 

 โดยผูวิจัยแบงความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ เพ่ือใชในการตีความหมายของคาเฉลี่ยที่ใชในการ

วิเคราะหแบบสอบถาม ดังนี้ คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 มีระดับความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด, คาเฉล่ีย 1.81 – 

2.60 มีระดับความคิดเห็นในระดับนอย, คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง, 

คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก และคาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีระดับความคิดเห็นใน

ระดับมากท่ีสุด 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนา ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

  1.1 ใชคารอยละและคาความถ่ีกับตัวแปรที่มีการวัดระดับเชิงกลุม ไดแก ปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 

  1.2 ใชสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาเฉล่ีย ใชในการอธิบายคุณลักษณะกับตัวแปรท่ีมี

การวัดระดบัเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานคุณคาตราสินคา และการตัดสินใจ

ซื้ออาหารแชแข็งสําเร็จรูปของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 2. สถิติอนุมาน ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

  2.1 เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

โดยจําแนกตามเพศ โดยใชสถิติการทดสอบแบบ t-test 

  2.2 เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

โดยจําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะมีการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

โดยรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแช

แข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงตามลําดับ ไดแก ดานการตัดสินใจซ้ือ 

ดานการประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยูใน



8 
 

ระดับมาก โดยเรียงตามลําดับ ไดแก ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ ดานการรับรูปญหา การตัดสินใจซื้ออาหาร

สาํเรจ็รูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานการแสวงหาขอมูล  

 2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

จําแนกตามปจจัยประชากรศาสตร สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน อายุตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน อาชีพตางกัน 

และรายไดตางกัน ทาํใหการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งไมตางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานคุณคาตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจ

ซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี 

  3.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานคุณคาตราสินคา ดานผลิตภัณฑ ดาน

การจัดจําหนาย ดานการรับรูตราสินคา ดานความผูกพันตอตราสินคา และดานความภักดีตอตราสินคา มีผล

ตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

  3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานคุณคาตราสินคา ดานราคา ดานการ

สงเสริมการตลาด และดานการรับรูคุณภาพ ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชน

ในกรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุป

ตามวัตถุประสงคไดดงันี้ 

 1. ผลการศึกษาการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นระดับมาก 

  1.1 ดานการรบัรูปญหา ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับความคิดเห็นระดับ

มาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชาชนสวนใหญจะมีความตองการอาหารสําเร็จรูปแชแข็งเพ่ือตอบสนอง

ความตองการในการบริโภค การรับรูปญหาเปนสิ่งที่ทําใหประชาชนสวนใหญรับรูถึงความตองการเพื่อนําไปสู

การตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler Phillip (2012 : 193-199 อางถึงใน อัซลันซะห อาหะ

หมัด , 2559) กลาววา การรับรูปญหา หมายถึง บุคคลรับรูความตองการของตนเอง ซึ่งอาจเกิดจาก

สญัชาตญาณภายในรางกายมนุษย หรือเกิดจากส่ิงเราภายนอก และหาสิ่งมาบําบัดความตองการเหลานั้น 

  1.2 ดานการแสวงหาขอมูล ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยูในความเห็นระดับปาน

กลาง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การคนหาขอมูลจะเกิดข้ึนเมื่อตองการสนองความตองการและเพ่ือใชในการ

ตัดสินใจ สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler Phillip (2012 : 193-199 อางถึงใน อัซลันซะห อาหะหมัด , 

2559) กลาววา การคนหาขอมูลเกิดข้ึนเพื่อสนองความตองการท่ีถูกกระตุน ขอมูลที่ตองการข้ึนอยูกับการ

เผชิญปญหาท่ีตองการแกไข เหลานั้น 

  1.3 ดานการประเมินทางเลือก ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับความ

คิดเห็นระดับมากที่สุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การประเมินทางเลือกของประชาชนน้ันจะมีการพิจารณา
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ทางเลือกตาง ๆ เพ่ือใชในการตัดสินใจและกอใหเกิดความพึงพอใจ สอดคลองกับแนวคิดของนธกฤต วันตะ

เมล (2555 : 119-122 อางถึงใน สุภัคพร คลายแพร, 2560) กลาววา การประเมินทางเลือก ผูบริโภคจะ

ประเมินจากความรูท่ีผูบริโภคมีตอสินคา ซึ่งเมื่อผูบริโภคมีขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจก็จะเลือกสิ่งท่ี

เหมาะสมและตอบสนองความตองการมากที่สุด 

  1.4 ดานการตัดสินใจซ้ือ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับความคิดเห็น

ระดับมากท่ีสุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรสวนใหญจะตัดสินใจซื้อหลังจากเปรียบเทียบทางเลือกและ

ความคุมคาในดานตาง ๆ มาแลว และตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑที่ชอบมากที่สุด สอดคลองกับแนวคิดของ 

นธกฤต วันตะเมล (2555 : 119-122 อางถึงใน สุภัคพร คลายแพร, 2560) กลาววา การตัดสินใจซื้อ เกิด

จากภายหลังผูบริโภคประเมินตัวเลือกตาง ๆ แลวตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด 

  1.5 ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ ของประชาชนในกรุงเทพมหานครอยูในระดับความคิดเห็น

ระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาพฤติกรรมหลังการซื้อ ผูบริโภคจะตองพึงพอใจในผลิตภัณฑนั้นแลวจึง

กลับมาซ้ือซ้ําในครั้งถัดไป สอดคลองกับแนวคิดของKotler Phillip (2012 : 193-199 อางถึงใน อัซลันซะห 

อาหะหมัด , 2559) กลาววา ความรูสึกภายหลังการซื้อ ผูบริโภคจะมีประสบการณเก่ียวกับความพอใจ

หรือไมพอใจในผลิตภัณฑและจะเก็บเปนขอมูลไวตัดสินใจซื้อครั้งถัดไป 

 2. ผลการวิจัยการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

จําแนกตาม ปจจัยประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได สามารถ

สรุปไดดังนี้ 

  2.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศตางกัน ทําใหการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช

แข็งไมตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมและทัศนคติในการตัดสินใจซื้อ

อาหารสําเร็จรูปแชแข็งคลายคลึงกัน สอดคลองกับ บุณยนุช บุญเฉลิมรัตน (2560) งานวิจัยเรื่อง สวนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารทะเลแชแข็งของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกตางกันมีการตัดสินใจซื้ออาหารทะเลแชแข็งไมแตกตางกัน 

  2.2 ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกัน ทําใหการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูป

แชแข็งไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา อายุไมไดมีผลโดยตรงตอตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง 

เนื่องจากอายุเทาใดก็ตามสามารถซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งได ซ่ึงสอดคลองกับ ศศิธร พูนโสภิณ (2555) 

งานวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง ยี่หอ อีซี่โก ของ

ผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร กลาววา ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

อาหารแชแข็งย่ีหอ อีซ่ีโก ดานความถ่ีในการบริโภคตอเดือนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 

  2.3 ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศกึษาตางกัน ทําใหการตัดสินใจซื้ออาหาร

สําเร็จรูปแชแข็งไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ระดับการศึกษา ไมไดมีผลโดยตรงตอตัดสินใจซื้อ

อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เน่ืองจากระดับการศึกษาใดก็สามารถซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งได สอดคลองกับ

ศศธิร พูนโสภิณ (2555) งานวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหาร
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แชแข็ง ย่ีหอ อีซ่ีโก ของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร กลาววา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรม

การตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งย่ีหอ อีซ่ีโก ไมแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  2.4 ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพตางกัน ทําใหการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูป

แชแข็งไมตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความคิดเห็นวา อาชีพไมไดมีผลโดยตรงตอตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง 

เนื่องจากผูบริโภคอาจตัดสินใจซื้อจากความพึงพอใจซึ่งสามารถซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งได สอดคลองกับ

บุณยนุช บุญเฉลิมรัตน (2560) งานวิจัยเรื่อง สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารทะเล

แชแข็งของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพแตกตางกันมี

การตดัสินใจซื้ออาหารทะเลแชแข็งไมแตกตางกัน 

  2.5 ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดตางกัน ทําใหการตัดสินใจซื้ออาหารสาํเร็จรูป

แชแข็งไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา รายไดไมไดมีผลโดยตรงตอตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง 

เนื่องจากผูบริโภคอาจเลือกซ้ือจากความพึงพอใจทําใหสามารถซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งไดสอดคลองกับ 

พรทิพย แดงอราม (2559) งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งประเภท

ขาว ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร ดานรายไดตอเดือน ที่แตกตาง

กันไมสงผลตอการตัดสนิใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งประเภทขาวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ผลการวิจัยศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานคุณคาตราสินคา ที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดดังนี้ 

  3.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหาร

สาํเรจ็รูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ให

ความคิดเห็นเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวมในระดับมาก โดยขออาหาร

สาํเรจ็รูปแชแข็งมีปายระบุวันผลิตและวันหมดอายุที่ชัดเจนไดรับการเปนท่ียอมรับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ 

พรทิพย แดงอราม (2559) งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งประเภท

ขาว ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ สงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งประเภทขาวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี 0.05 

  3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูป

แชแข็ง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เนื่องจากอาหารสําเร็จรูปแชแข็งแตละตราสินคามีราคาไมแตกตางกันมาก จึง

ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ ซึ่งสอดคลองกับพรทิพย แดงอราม (2559) งานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งประเภทขาว ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวน

ประสมการตลาด ดานราคา  ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งประเภทขาวของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  3.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการจัดจําหนาย มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหาร

สําเร็จรูปแชแข็ง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชาชนในกรุงเทพมหานครใหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสวน

ประสมทางการตลาด ดานการจัดจําหนาย โดยภาพรวมในระดับมาก และขอสถานท่ีต้ังของรานสะดวกตอ
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การซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งไดงาย ไดรับการเปนท่ียอมรับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับ เชียน ไป (2556) 

งานวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการซื้ออาหารแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลาววา ปจจัยทางดาน

การตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารของผูบริโภค ประกอบดวย ดานสถานท่ี ซ่ึงกลุมตัวอยางมีความ

คิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก 

  3.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อ

อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ผูประกอบการแตละรายไมไดทําการสงเสริมการตลาดท่ี

แตกตางกันมากนัก ทําใหผูบริโภคสามารถเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งไดตามความตองการ ซ่ึงไม

สอดคลองกับ พรทิพย แดงอราม (2559) งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแช

แข็งประเภทขาว ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการสงเสริม

การตลาด สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งประเภทขาวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยางมนีัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

  3.5 ปจจัยดานคุณคาตราสินคา ดานการรับรูตราสินคา มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหาร

สําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชาชนในกรุงเทพมหานคร ให

ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมในระดับมาก และขอทานรับรูวาตราสินคาอาหารสําเร็จรูปแชแข็งมีคุณภาพ 

และตรงตามความตองการ ไดรับการเปนท่ียอมรับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับศศิธร พูนโสภิณ (2555) 

งานวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง ยี่หอ อีซี่โก ของ

ผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร กลาววา คุณคาตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งย่ีหอ อีซ่ีโก ในดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ โดยมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  3.6 ปจจัยดานคุณคาตราสินคา ดานการรับรูคุณภาพ ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหาร

สําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา อาจเน่ืองมาจากประชาชนสวน

ใหญในกรุงเทพมหานครคิดเห็นวาผูประกอบการแตละรายมีมาตรฐานในการผลิตสินคา และมีการควบคุม

คุณภาพ ที่ไมแตกตางกันมากนัก ซ่ึงไมสอดคลองกับศศิธร พูนโสภิณ (2555) งานวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มี

ความสัมพันธ กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง ย่ีหอ อีซ่ีโก ของผูบริ โภคเขต

กรุงเทพมหานคร กลาววา คุณคาตราสินคา ดานคุณภาพที่รับรูสินคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารแชแข็งย่ีหอ อีซ่ีโก ในดานความถ่ีในการบริโภค โดยมีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกันระดบัตํ่า อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  3.7 ปจจัยดานคุณคาตราสินคา ดานความผูกพันตอตราสินคา มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

อาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผูวิ จัยมีความคิดเห็นวาประชาชนใน

กรุงเทพมหานครใหระดับความคิดเห็น ดานความผูกพันตอตราสินคา โดยภาพรวมในระดับมาก ซึ่ง

ประชาชนในกรุงเทพมหานครรับรูวาตราสินคาที่ซ้ือมีราคา คุณภาพ แตกตางกับตราสินคาอาหารสําเร็จรูป

แชแข็งอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลองกับศศิธร พูนโสภิณ (2555) งานวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง ย่ีหอ อีซี่โก ของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร กลาววา คุณคาตราสินคา 
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ดานความสัมพันธของตราสินคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งย่ีหอ อี

ซี่โก ในดานความถ่ีในการบริโภค โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

  3.8 ปจจัยดานคุณคาตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

อาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผูวิ จัยมีความคิดเห็นวาประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ใหระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมในระดับมาก และขอทานจะกลับมาซ้ืออาหารสําเร็จรูป

แชแข็งซํ้าเมื่อทานมีความพึงพอใจในตราสินคาที่ทานซื้อไดรับการเปนท่ียอมรับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับ

ศศธิร พูนโสภิณ (2555) งานวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหาร

แชแข็ง ย่ีหอ อีซี่โก ของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร กลาววา คุณคาตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา 

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งย่ีหอ อีซี่โก ในดานความถ่ีในการบริโภค 

โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับตํ่า อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลวิจัยในคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใชใหเปนประโยชนและเปนแนวทางสําหรับ

ผูประกอบการธุรกิจอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ดังนี้ 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

 จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย ดานเพศ ดาน

อายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานรายได ทําใหการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานครไมตางกัน ผูประกอบการอาจไมตองเนนปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีกลาวใน

ขางตน  เนื่องจากการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานครน้ันไมมีความ

แตกตางกันในแตละดาน และอาหารสําเร็จรูปแชแข็งยังเปนส่ิงท่ีผูบริโภคสามารถซ้ือไดเพ่ือตอบสนองความ

ตองการและความพึงพอใจ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ  ดานการจัดจําหนาย มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูป

แชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. ดานผลิตภัณฑ จากการวิจัย พบวา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑนั้นมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญกับ

ผลิตภัณฑที่ออกจําหนาย เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ และความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด เชน 

การผลิตผลิตภัณฑใหเปนที่รูจักกอนวางจําหนาย คุณภาพของผลิตภัณฑเหมาะสมกับราคาขาย การออกแบบ

ผลิตภัณฑใหมีความแตกตางกับผูประกอบการรายอ่ืน หรือการผลิตผลิตภัณฑท่ีใสใจสุขภาพของผูบริโภค 

เพ่ือใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจซ้ือไดรวดเร็วย่ิงข้ึนและตรงตามความตองการ 
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 2. ดานการจัดจําหนาย  จากการวิจัย พบวา สวนประสมทางการตลาด ดานการจัดจําหนายมีผลตอ

การตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น การใหความสําคัญเก่ียวกับ

การเพ่ิมชองทางจัดจําหนาย เชน การมีตัวแทนจําหนายในหลากหลายชองทาง การเพิ่มชองทางจําหนายใน

เว็บไซตอื่น ๆ หรือเว็บไซตพันธมิตรทางการคา เปนตน เพ่ือใหผูบริโภคสามารถเขาถึงผลิตภัณฑไดงาย และมี

ความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

ปจจัยดานคุณคาตราสินคา 

 ปจจัยดานคุณคาตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานการรับรูตราสินคา ดานความผูกพันตอตราสินคา และดานความภักดีตอ

ตราสินคา มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมี

ขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. ดานการรับรูตราสินคา จากการวิจัย พบวา ปจจัยดานคุณคาตราสินคา ดานการรับรูตราสินคา มี

ผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผูประกอบการควรให

ความสําคัญในดานภาพลักษณของตราสินคา เนื่องจากผูบริโภคจะพิจารณาจากความนาเช่ือถือของ

ผูประกอบการ เชน นําเสนอภาพลักษณในดานมาตรฐานในการผลิต การควบคุมคุณภาพ หรือภาพลักษณใน

การผลิตผลิตภัณฑท่ีใสใจในสุขภาพของผูบริโภค เปนตน 

 2. ดานความผูกพันตอตราสินคา จากการวิจัย พบวา ปจจัยดานคุณคาตราสินคา ดานความผูกพัน

ตอตราสินคา มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน 

ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับคุณภาพที่แตกตางจากตราสินคาอาหารสาํเร็จรูปแชแข็งอ่ืน ๆ เนื่องจาก

ผูบริโภคใหความคิดเห็นในระดับมาก    

 3. ดานความภักดีตอตราสินคา จากการวิจัย พบวา ปจจัยดานคุณคาตราสินคา ดานความภักดีตอ

ตราสินคา มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 

ผูประกอบการควรใหความสําคัญในดานคุณภาพของผลิตภัณฑ ซึ่งสงผลตอความเช่ือมั่นในตราสินคา และจะ

ทําใหเกิดการซื้อซ้ําในครั้งถัดไป 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยในคร้ังตอไป 

 

 1. ควรศึกษาปจจัยดานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมท่ีอาจสงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เชน 

พฤติกรรมการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งในแตละย่ีหอของอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เพราะการวิจัยนี้เปนการ

วิจัยการตัดสินใจโดยภาพรวมของอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการวางแผนทางการตลาด

และใหตรงตอความตองการของผูบริโภค 
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 2. ควรเลือกกลุมประชากรท่ีศึกษาในครั้งตอไปแตกตางจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้กับกลุมตัวอยางใน

จังหวัดอ่ืน ๆในประเทศไทยท่ีเปนหัวเมืองหลัก เชน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดนครราชสีมา หรือ จังหวัดชลบุรี 

เปนตน เพ่ือใหขอมูลมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน 

 3. ควรมีการใชเทคนิคในการวิจัยการวิเคราะหขอมูลทางสถิติวิธีการอ่ืนเพิ่มขึ้นดวย เพื่อใหไดผล

วิเคราะหท่ีมีความหลากหลาย หรือเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางจากเดิมเปนการสุมแบบสะดวก อาจเปลี่ยนเปน

การสุมแบบเจาะจง เพ่ือใหไดผลการวิจัยท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากย่ิงข้ึน 
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