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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ในการเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง 

จากร้านค้าปลกีแบบสะดวกซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

THE INFLUENT FACTORS OF THE CONSUMER’S DECISION TO 

BUY FROZEN READY TO EAT FOODS FROM CONVENIENCE 

STORES IN BANGKOK 

ชยัสิทธ์ิ เอกพงศไ์พศาล 1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

--------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการ

เลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ 

(Convenience Stores) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง

ลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผู ้บริโภค ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ และปัจจยัภายใน กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ โดย

การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research 

Methodology) เชิงสาํรวจ (Exploratory Research)          เป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 

ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีกแบบ

สะดวกซ้ือ (Convenience Stores) ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

จากการใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวกโดยใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูล 

ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการใชต้ารางแจกแจงความถ่ี เป็นค่า 

 

_________________________________________ 
 

1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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            จากการใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวกโดยใชร้ะยะเวลาในการเก็บ

ขอ้มูล ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการใช้ตารางแจกแจง

ความถ่ี เป็นค่าร้อยละ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล และพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภค ส่วนวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจยัภาพลกัษณ์ 

และปัจจยัภายในนั้น  ใชส้ถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช ้

วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) จากสถิติ

แบบ T-Test และ F-Test กาํหนดระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยใช้การ

วิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์ โดยจะเป็นการทดสอบการหาค่า

สัดส่วนหลายกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั และใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis หรือ MRA) ในการวิเคราะห์ตวัแปรตน้

หรือตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อความพึงพอใจอย่างมีนัยสําคัญต่อตัวแปรตาม 

สามารถสรุปผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

จากกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 26-

35 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน/ธนาคาร รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 

10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีสถานภาพเป็น

โสด โดยมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือสําหรับรับประทานเป็นอาหารวา่ง โดยทัว่ไป

จะซ้ือในทุกวนัหยุด (เสาร์-อาทิตย)์ ความถ่ีในการซ้ืออยู่ท่ีสัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง 

และซ้ือต่อคร้ังจาํนวน 2 กล่อง หรือถุง โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อคร้ัง

มากกว่า 200 บาท และร้านท่ีใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 

สําหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจยัภาพลกัษณ์,  ปัจจยัภายใน และ

การตดัสินใจซ้ือนั้นผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในระดบัมากทั้งส้ิน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) นั้น คือ จาํนวน

กล่องหรือถุงท่ีซ้ือต่อคร้ัง, ยอดซ้ือต่อคร้ัง และร้านท่ีใช้บริการ ด้านปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเป็นอยา่งมาก ส่วน 
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ทางปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ พบว่าความภกัดีต่อสินคา้นั้นก็มีผลต่อการ

ตดัสินใจ นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัการใหบ้ริการ คือ กระบวนการให้บริการ และ

บุคลากรก็มีผลต่อการตดัสินใจดว้ยเช่นกนั  

คาํสําคญั : อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat), ร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ 

(Convenience Stores) 

Abstract 

The study of the influent factors of  the consumers' decision to buy 

frozen ready to eat foods from convenience stores in Bangkok aims to study 

about the demographic characteristics, consumers' behaviors,  marketing mix 

factors, image factors and the service factors towards the decision. This study is 

the descriptive research methodology and explanatory research, collecting data 

from the questionnaire. The case studies are 400 consumers by Convenience 

Sampling between January to February 2011, who buy frozen ready to eat 

foods from convenience stores in Bangkok and the data used for analysis is the 

descriptive statistic by using the percentage frequency to analyze the basic 

personal details and the consumers' behavior while we use the inferential 

statistics to analyze the marketing  mix factors, image factors and the service 

factors. This study use One Way ANOVA from T-Test and F-Test with the 

significant level of 0.05 in statistic analysis to find the relation by testing to find 

the proportion from the independent sample groups and use Multiple 

Regression Analysis or MRA to analyze the variables othat significantly affect 

to the satisfaction to the dependent variables. The summary of this study 

are:From the general information of the case study, we found that most are 

female age between 26-35 years old. Occupations are working in private  

companies/banks, average monthly income is between 10,001-20,000 

Baht. Most are Bachelor degree graduated and single. The purpose to buy is for 

snacks. Normally they buy on every weekend (Saturday-Sunday). The 
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frequency of buying is 2-3 times a week, 2 boxes/bags per time. They spend 

more than 200 baht per time of buying and most buy from 7-Eleven. The 

marketing mix factors, image factors and the service factors as well as the 

consumers' decision are considered as the high priority. 

The hypothesis testing found that the influent factors of the consumers' 

decision to buy frozen ready to eat foods are numbers of box or bag per time 

purchasing per time and the convenience store. The  marketing mix factor on 

the aspect of price is highly influenced while in the image factor, we found that 

the loyalty of the products is also influent to the decision. Moreover, it can be 

found that the service factors; service and staff, are also the influent factors. 

KEY WORD:  FROZEN READY TO EAT FOODS, CONVENIENCE 

STORES 

1. บทนํา 

อาหารนบัเป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานในการดาํเนินชีวิตของมนุษยทุ์กๆคน ท่ี

ตอ้งบริโภคทุกวนั  เพื่อให้มีความสามารถในการใชชี้วิตอยูต่่อไปได ้ อาหารเป็น

เร่ืองของปากทอ้งท่ีมนุษยต์อ้งหามาประทงัชีวิต แน่นอนว่ามนุษย ์ทุกคนตอ้ง

รับประทาน เพราะความสาํคญั ของปัจจยัในตวัมนัเอง  

อาหารเร่ิมกลายเป็นปัจจยัท่ีมีมูลค่ามากข้ึน หลงัจากโลกได้พฒันาข้ึน 

อาหารไม่ใช่การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนอยา่งเดียว อาหารไดแ้ปรสภาพเป็น

อุตสาหกรรมอาหาร และเม่ือมูลค่าท่ีสูงข้ึน อาหารก็กลายเป็นเร่ืองของการคา้

มากกวา่ เร่ืองของประทงัชีวิต   ซ่ึงในปัจจุบนัอาหารก็มีหลากหลายรูปแบบ  ทั้ง

อาหารแปรรูป  อาหารกระป๋อง  อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็  เป็นตน้ 

ผูค้นเร่ิมพึ่งพาร้านอาหารมากข้ึน เพราะกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีผูค้นตอ้ง

ทาํงานเพื่อแข่งขนักนัหาเงินมาจบัจ่ายใชส้อย ทาํให้ผูค้นในสังคมเมือง เร่ิมท่ีจะ

ไม่เป็นผูท้าํอาหารเอง ผูค้นอาศยัร้านอาหาร เป็นท่ีประทงัทอ้งไส้ให้มีแรงต่อไป

ในการใช้ชีวิต ผูห้ญิงท่ีเป็นแม่บ้านท่ีมีหน้าท่ีทาํอาหารให้กบัครอบครัวก็ลด

น้อยลง เพราะการออกทาํงานนอกบา้นของผูห้ญิงมากข้ึน และเม่ือเวลาท่ีลด
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น้อยลง เพราะการทาํงานนอกบ้าน งานในบ้านจึงไม่สามารถเป็นภาระของ

แม่บา้น 

เม่ือแม่บา้นไม่ทาํอาหารเอง ร้านอาหารก็เขา้สู่ระบบการใช้ชีวิตของคน

เมืองไปในทนัที การฝากทอ้งไวก้บัร้านอาหารตามสั่งต่างๆ ร้านขา้วแกง ร้าน

ก๋วยเต๋ียวเป็นเร่ืองปกติ สําหรับคนเมืองในยุคสมยัน้ี  ร้านอาหาร จานด่วน หรือ

ฟาสตฟ์ูดเอง ก็เกิดจากกระแสน้ีเช่นกนั การตอ้งใชชี้วิตเร่งด่วนของคนเมืองนั้น 

ทาํให้ผูค้นมองหาอะไรท่ีกินง่าย สะดวก รวดเร็ว เช่น อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง 

เป็นตน้ 

การเปล่ียนแปลงการดาํรงชีวิตในลกัษณะสังคมเมืองท่ีมีมากข้ึน  นั้นทาํ

ให้อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในแต่ละครัวเรือนเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะตูเ้ยน็ และ

เตาไมโครเวฟ  ก็นบัวา่เป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อตลาดของอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ดว้ย

เหตุน้ีผูผ้ลิตทั้งรายเก่า รายใหม่ ต่างก็พากนัรุกขยายตลาด  โดยการเพิ่มเมนูให้

หลากหลายมากยิ่งข้ึน  คาดว่าอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งโดยเฉพาะอาหารแนว

ตะวนัตกจะไดรั้บความนิยมใน กลุ่มคนไทยมากข้ึน เน่ืองจากคนไทยบางกลุ่ม

นิยมรับประทานอาหารตะวนัตก  ไม่วา่จะเป็น สปาเก็ตต้ีคาโบนาร่า นกัเก็ต เป็น

ตน้ ซ่ึงลกัษณะของอาหารเหมาะสําหรับการทาํเป็นอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง  และ

จากเดิมท่ีมีจาํหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ต และร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือเป็นหลกั ก็

ไดมี้การเพิ่มตูแ้ช่ เพื่อขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคมากข้ึน  อีก

ทั้งยงัมีการประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในผลิตภณัฑ์กบัผู ้ บริโภค

ดว้ย 

นอกจากน้ีผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีแนวโนม้พิจารณา ปัจจยัในการเลือกซ้ือ

อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็  โดยเฉพาะคุณภาพ และสุขอนามยั บรรดาผูป้ระกอบการ

จึงตอ้งหันมาพิถีพิถนั และเขม้งวดในขั้นตอนการผลิตมากข้ึนกว่าเดิม  เพื่อเป็น

การสร้างจุดขาย และดึงดูดผูบ้ริโภคอีกทางหน่ึง  โดยหนัมาใส่ใจกบัแหล่งท่ีมา

ของวตัถุดิบ  คดัเลือกวตัถุดิบท่ีสดใหม่  ปลอดภยัจากสารตกคา้งเป็นตน้  กระแส

ความใส่ใจของผูบ้ริโภคทาํใหเ้กิดตลาดใหม่ทั้งในไทย และต่างประเทศ  
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ดา้นการส่งออกอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งก็มีลู่ทางท่ีจะเติบโตเช่นกนั  โดย

อาศยัการยอมรับทั้งในรสชาด และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทยในหมู่

ชาว ต่างชาติ  ซ่ึงการส่งออกนั้นเป็นการปิดช่องว่างทางการตลาดสําหรับกลุ่ม

ชาวต่างชาติท่ี ตอ้งการรับประทานอาหารไทย แต่ไม่ไดเ้ขา้ไปรับประทานใน

ภตัตาคาร และร้านอาหาร  เท่ากบัวา่การส่งออกอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งน้ีไดเ้ขา้

ไปตอบสนองความตอ้งการบริโภคในระดบัครัวเรือน  หรือเขา้ไปเป็นหน่ึงใน

เมนูทางเลือกสําหรับชาวต่างชาติ  ซ่ึงเป็นการเปิดตลาดอาหารไทยให้กวา้งมาก

ยิง่ข้ึน 

ปัจจุบนัมีนกัลงทุนรายใหม่ทยอยเขา้มาในตลาด การแข่งขนัในธุรกิจน้ี

จึงทวีความเขม้ข้น ทั้งในด้านการ ส่งเสริมการจาํหน่าย การพฒันาสินค้าให้มี

ความหลากหลายมากข้ึน ตลอดจนการเจาะขยายตลาดโดยอาศยัช่องทางการ

จาํหน่ายและการตั้งราคาใหใ้กลเ้คียง กบัคู่แข่งขนัโดยตรงคือ อาหารจานเดียว ซ่ึง

ปัจจัยเหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยหนุนให้อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งมีโอกาสทาง 

การตลาดท่ีสดใสทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ดงันั้นปัจจุบนัตลาดอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง จึงมีแนวโน้มขยายตวัอย่าง

ต่อเน่ืองและเป็น ตลาดอาหารท่ีน่าจบัตามองเป็นอย่างมาก  เพราะอาหาร

สาํเร็จรูปแช่แขง็ สามารถตอบสนองความสะดวกสบายในการรับประทานอาหาร 

โดยยงัคงรสชาติเดิมของอาหารไว ้และไม่เสียคุณค่าทางโภชนาการ โดยกรรมวธีิ 

การผลิตอาหารสําเ ร็จรูปแช่แข็ง ใช้วิ ธีการแช่แข็งในระยะเวลา

อันรวดเร็ว เม่ือจะรับประทานก็นํา เข้า อุ่นในเตาไมโครเวฟประมาณ 3-5 

นาที หรืออุ่นไดโ้ดยการตม้ในนํ้ าเดือด ซ่ึงทาํให้สามารถรักษาความสดใหม่ และ

รสชาติอาหารไว้ได้อย่างดี  ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว ของหวาน และเบเกอ

ร่ี ผูบ้ริโภคก็ไม่ตอ้งเสียเวลาในการตระเตรียม อีกทั้งราคาก็ไม่แพงเม่ือเทียบกบั

อาหารทัว่ไป   

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงเห็นถึงความสําคญัของอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง  และ

เป็นเหตุจูงใจในการท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการ

เลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

(Convenience Stores) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อผูป้ระกอบการธุรกิจอาหาร

สําเร็จรูปแช่แข็งจะไดน้าํไปปรับปรุง วางแผนพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและแข่งขนักบั คู่แข่งไดต่้อไป   

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล  ต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ 

(Convenience Stores)  

2.เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยพฤติกรรมของผู ้บริโภค            

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีก

แบบสะดวกซ้ือ (Convenience Stores)  

3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด         

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีก

แบบสะดวกซ้ือ (Convenience Stores)  

4.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาพลักษณ์    ต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat)  จากร้านคา้ปลีกแบบ

สะดวกซ้ือ (Convenience Stores) 

5. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการให้บริการ ต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ 

(Convenience Stores) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1.เพื่อนาํผลท่ีได้จากการศึกษา เป็นประโยชน์สําหรับผูป้ระกอบธุรกิจ

ผลิตอาหารสําเร็จรูป (Ready to Eat) นาํไปใชใ้นการวางแผนธุรกิจผลิตอาหาร

สํ า เ ร็ จ รูป แช่ แ ข็ ง  เพื่ อ ตอบ ส นอ ง ค วา ม ต้อ ง ก า รข อ ง ผู ้บ ริโภ ค  ใ นเข ต

กรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษา เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ของ

ร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ (Convenience Stores) เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค และสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

สมมติฐานการวจัิย  

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 

และสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ

อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคประกอบดว้ยวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ วนัท่ี

ไปซ้ือท่ีบ่อยท่ีสุด, ความถ่ีในการใช้บริการต่อสัปดาห์, จาํนวนกล่องหรือถุงต่อ

คร้ัง, ค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อคร้ัง และร้านท่ีใช้บริการ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็จากร้านคา้ปลีกแบบ

สะดวกซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบด้วย ราคา, สถานท่ีจดั

จาํหน่าย, การส่งเสริมการตลาด และ ผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวก

ซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.  ปัจจยัทางดา้นภาพลกัษณ์ ท่ีประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้, ความภกัดี

ต่อสินคา้ และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการ

เลือกซ้ืออาหารสําเ ร็จรูปแช่แข็ง จากร้านค้าปลีกแบบสะดวกซ้ือ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

5.  ปัจจัยการให้บริการ ท่ีประกอบด้วย กระบวนการให้บริการ และ

บุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหาร

สาํเร็จรูปแช่แขง็ จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

- วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 

- วนัท่ีไปซ้ือบ่อยท่ีสุด 

- ความถ่ีในการใชบ้ริการต่อสปัดาห์ 

- จาํนวนกล่องหรือถุงต่อคร้ัง 

- ยอดซ้ือต่อคร้ัง    -  ร้านท่ีใชบ้ริการ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ราคา         - สถานท่ีจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด - ผลิตภณัฑ ์

ปัจจัยทางด้านภาพลกัษณ์ 

- ภาพลกัษณ์สินคา้  - ความภกัดีต่อ

สินคา้ 

- ความไวว้างใจ 

ปัจจัยการให้บริการ 

- กระบวนการใหบ้ริการ   บุคลากร 

 

 

 

การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร

สาํเร็จรูปแช่แขง็ (Ready to Eat) 

จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ 

(Convenience Stores) ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอสิระ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ     - อาย ุ - อาชีพ - รายได ้

- ระดบัการศึกษา - สถานภาพ 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ

อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านค้าปลีกแบบสะดวกซ้ือ 

(Convenience Stores) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจะนาํเสนอหลกัการ และ

ทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวความคิดเก่ียวกบัอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

2.1.1 ธุรกิจอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

2.1.2 ประเภทของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

2.1.3 สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาดของอาหาร

สาํเร็จรูปแช่แขง็   

2.1.4 โอกาสในการขยายตวัของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

2.2 แนวความคิดเก่ียวกบัธุรกิจคา้ปลีก 

2.2.1 ธุรกิจคา้ปลีก 

2.2.2 ความสาํคญัของธุรกิจคา้ปลีก 

2.2.3 ประเภทของธุรกิจคา้ปลีก 

2.3 แนวความคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3.1 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.3.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาด 

2.3.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ 

2.3.4 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค 

2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการ

เลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ 

(Convenience Stores) ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research Methodology) เชิงสํารวจ (Exploratory Research) โดย
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหาร

สําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ (Convenience 

Stores) ในเขตกรุงเทพมหานคร เร่ืองของลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ

พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น ปัจจยัดา้น

ภาพลกัษณ์ และปัจจยัการให้บริการโดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีดาํเนินการวิจยั

ดงัน้ี 

3.1.     ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2.     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

3.3.     การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.4.     การวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.5.     การประมวลผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

ในการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สาํหรับงานวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ในการเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to 

Eat) จากร้านคา้ปลีก (Convenience Stores) จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถาม จาํนวน 400 

ตวัอย่าง จากการสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) มา

ตรวจสอบความน่าเช่ือถือแลว้ และนาํมาทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลไดว้ิธีการทางสถิติ

ตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย โดยจะนําเสนอผลการวิเคราะห์ไว้ 4 ส่วน

ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Pretest) 

และแสดงค่า Cronbach’s Alpha ของกลุ่มตวัแปรแต่ละตวั 

4.2  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผลการวเิคราะห์การศึกษาวิจยั

เชิงพรรณนา แบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนคือ Frequency และ Descriptive 

4.2.1     Frequency ผลการวิเคราะห์ความถ่ีร้อยละ (Valid Percent) ของ

ข้อมูลส่วนบุคคล และปัจจยัพฤติกรรมของ ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหาร

สาํเร็จรูปแช่แขง็   



12 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

4.2.2     Descriptive ผลการวิเคราะห์ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด 

(Maximum) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์, ปัจจยั

ภายใน และปัจจยัด้านการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหาร

สาํเร็จรูปแช่แขง็   

4.3  สถิติเชิงอา้งอิง Inferential Statistics แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

4.3.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA (Analysis Of Variance)

แสดงผลการวิเคราะห์การศึกษาวิจยัเชิงอา้งอิงท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานทาง

สถิติ คือ T-Test (ตวัแปรอิสระท่ีมีคาํตอบ 2 กลุ่ม) และ F-Test (ตวัแปรอิสระท่ีมี

คาํตอบมากกวา่ 2 กลุ่ม) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

4.3.2  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ MRA (Multiple Regression 

Analysis) แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างชุดของตวัแปร

อิสระ และตวัแปรตามท่ีอยู่ในมาตรอนัตรภาคหรืออตัราส่วน เพื่อสร้างสมการ

ทาํนายท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 4.4   กรอบแนวคิดหลงัการวิจยั (Modified Model) แสดงผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลตวัแปรอิสระท่ีมีความสาํคญัต่อตวัแปรตาม 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

ตาราง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามที่

อยู่ในมาตร INTERVAL หรือ RATIO ของการศึกษาวิจัยด้านการตัดสินใจเลือก

ซ้ื อ อ า ห า ร สํ า เ ร็ จ รู ป แ ช่ แ ข็ ง  จ า ก ร้ า น ค้ า ป ลี ก แ บ บ ส ะ ด ว ก ซ้ื อ  ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร 

Model 

B 

Beta T Sig 

Collinearity 

Statistics 

ความชัน

ของเส้น 

Tolerance  
VIF 

(Constant)  1.254  4.402 .000   

AVG Price .118 .127 2.374 .018 .334 2.994 

AVG Place -.073 -.073 -1.604 .110 .453 2.208 

AVG 

Promotion 
-.009 -.012 -.268 .789 .511 1.956 

AVG Product .012 .012 .212 .832 .280 3.570 

AVG Brand 

Image 
-.077 -.077 -1.306 .192 .276 3.626 

AVG Brand 

Loyalty 
.394 .404 7.535 .000 .330 3.032 

AVG Trust .020 .021 .394 .694 .343 2.916 

AVG Service .218 .215 3.619 .000 .270 3.705 

AVG Staff .247 .259 4.078 .000 .235 4.254 

 

แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อสินคา้, กระบวนการให้บริการ 

บุคลากร และราคา มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่

แข็ง จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญั 

เน่ืองจากค่า Sig ตํ่ากวา่ .05 ตามลาํดบัคือ .000, .000, .000 และ .018 ยกเวน้ ปัจจยั
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย, ภาพลกัษณ์สินคา้, ความไวว้างใจ, การส่งเสริมการตลาด 

และผลิตภณัฑ์ ท่ีค่า Sig .110, .192, .694, .789 และ .832 จึงไม่มีสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ ในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญั  

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรอิสระ ที่มีอิทธิพล หรือ

สามารถอธิบาย ตัวแปรตามได้ 

 

Model 
R R2 F Sig SEE 

Dubin 

Watson 

.797 .635 74.310 .000 .97581 1.998 

 

AVG Decision  = a + b1AVGPrice + b2AVGPlace + b3AVGPromotion + 

b4AVGProduct + b5AVGBrand Image + b6AVGBrand 

Loyalty + b7AVGTrust + b8AVGService + b9AVGStaff 

AVG Decision  = 1.254 + .118AVGPrice + -.073AVGPlace + -

.009AVGPromotion + .012AVGProduct + -.077AVGBrand 

Image + .0394AVGBrand Loyalty + .020AVGTrust + 

.218AVGService + .247AVGStaff 

อธิบาย R Square ไดว้า่ ตวัแปรอิสระ 9 ตวัสามารถอธิบายตวัแปรตามได ้63.50%

หรือ มีตวัแปรอ่ืนท่ีมีอิทธิพล 36.50% 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

กรอบแนวคิดหลงัการวจัิย (Modified Model) แสดงผลการวเิคราะห์ข้อมูลตัว

แปรอสิระทีม่ี ความสําคัญต่อตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงกรอบแนวความคิดหลังการวจัิย 

ปัจจยัพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

- จาํนวนกล่องหรือถุงต่อคร้ัง 

- ยอดซ้ือต่อคร้ัง 

- ร้านท่ีใชบ้ริการ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ราคา 

ปัจจยัทางด้านภาพลกัษณ์ 

- ความภกัดีต่อสินคา้ 

ปัจจยัการให้บริการ 

- กระบวนการใหบ้ริการ 

- บุคลากร 

 

 

 

การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร

สาํเร็จรูปแช่แขง็ จากร้านคา้

ปลีกแบบสะดวกซ้ือ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

5. สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ

อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านค้าปลีกแบบสะดวกซ้ือ 

(Convenience Stores) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน

ธนาคาร รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี โดยมีสถานภาพโสด  

            ผูต้อบแบบสอบถามมีวตัถุประสงค์ในการซ้ือ สําหรับรับประทานเป็น

อาหารวา่ง โดยทัว่ไปจะซ้ือในทุกวนัหยุด (เสาร์-อาทิตย)์ ความถ่ีในการซ้ืออยู่ท่ี

สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง และซ้ือในจาํนวน 2 กล่อง หรือถุง โดยจะมีค่าใชจ่้ายในการ

ซ้ือต่อคร้ังมากกวา่ 200 บาท และร้านท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่จะเป็นร้านเซเวน่อีเลฟ

เวน่  

จากผลการวิจยัดงักล่าวพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีตดัสินใจ

เลือกอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ 

(Convenience Stores) นั้นเน่ืองมาจากปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคได้แก่ จาํนวน

กล่องหรือถุงท่ีซ้ือต่อคร้ัง  ยอดซ้ือต่อคร้ังและร้านท่ีใช้บริการ   ปัจจัยส่วน

ประสมทางดา้นการตลาด ในดา้นราคา  ปัจจยัภาพลกัษณ์ ในดา้นความภกัดีต่อ

สินค้า และปัจจัยการให้บริการ ในด้านกระบวนการให้บริการ และในด้าน

บุคลากร โดยจากผลการวิจยั ผูต้อบแบบสอบถามได้ให้ความสําคญักับปัจจยั

ดงักล่าวเป็นอย่างมาก โดยพูดถึงดา้นราคา คือ มีป้ายแจง้ราคาท่ีชดัเจน สําหรับ

สินคา้แต่ละประเภท แต่ละยี่ห้อ และยงัทาํให้ทราบว่าในแต่ละวนัสินคา้มีราคา

ปรับเพิ่ม หรือลดลงอย่างไร ส่วนปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ ในด้านความภกัดีต่อ

สินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีการกลบัมาซ้ือสินคา้ซํ้ าอีกในคร้ังต่อไป 

จึงเห็นได้ว่าร้านค้าปลีกแบบสะดวกซ้ือ(Convenience Stores) มีการประสบ

ความสําเร็จเป็นอย่างมาก  ในส่วนปัจจยัการให้บริการทั้ งด้านกระบวนการ

ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นชั้นวางสินคา้ท่ีเป็นระเบียบ สะดวกในการหยิบซ้ือ หรือ

การบริการอ่ืนๆ แมก้ระทั้งดา้นบุคลากรท่ีจดัสรรพนกังานมีความรู้ อยา่งดีในการ
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

ตอบขอ้ซักถามเก่ียวกบัสินคา้ หรือพนกังานมีมารยาท กล่าวตอ้นรับก็ทาํให้เกิด

ความประทับใจกับตัวลูกค้า และเป็นผลให้มีการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร

สําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ(Convenience 

Stores) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามนั้น มีความสุขท่ีไดต้ดัสินใจ

ซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ 

(Convenience Stores) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะเพือ่การปฏิบัติการจริง 

 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

สําหรับการทาํการตลาดนั้นผูป้ระกอบการควรจะเนน้หนกัในเร่ืองราคา 

ท่ีมีป้ายแจง้ราคาท่ีชดัเจน และรองลงมาตอ้งคาํนึงถึงราคาท่ีผูบ้ริโภคสามารถซ้ือ

ไดเ้ป็นหลกั ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ี จะทาํให้สามารถดึงดูดผูซ้ื้อให้เกิดตดัสินใจ

เลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ 

(Convenience Stores) เพิ่มข้ึนได ้

 สาํหรับส่ิงท่ีช่วยให้เกิดตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready 

to Eat) จากร้านคา้ปลีกแบบสะดวกซ้ือ (Convenience Stores) นั้นคือ ความภกัดี

ต่อสินคา้ กระบวนการใหบ้ริการ และบุคคลากรท่ีมีความรู้อยา่งดี ถือวา่เป็นปัจจยั

หลักท่ีสําคัญเช่นกัน ซ่ึงองค์ประกอบน้ี ก็จะสามารถดึงดูดผู ้ซ้ือเพิ่มข้ึนได ้

เน่ืองจากสามารถทาํใหผู้บ้ริโภคมีความสุขท่ีไดต้ดัสินใจซ้ือสินคา้ 

    ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

  ในการศึกษาคร้ัง น้ี  ผู ้วิจ ัยได้ทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางเร่ิมตน้สําหรับการพฒันาธุรกิจ สําหรับการ

วิจยัคร้ังต่อไปควรจะขยายไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีทัว่ถึง 

และครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ทาํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น

ผูบ้ริโภคอาหารสาํเร็จรูปแช่แข็ง (Ready to Eat) ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควร

จะศึกษาในส่วนของอาหารพร้อมปรุง (Ready to Cook) เพิ่มข้ึนดว้ย 
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