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อทิธิพลความไว้วางใจของคนกรุงเทพมหานครทีม่ีต่ออาหารแช่แข็ง 

     กรณีศึกษา : ผู้บริโภคอาหารแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร 

 THE TRUSTING INFLUENCE OF BANGKOK CITIZEN TO FROZEN 

FOOD 

รัตน์กญัญา  ชีวะปัญญาโรจน์  ¹ ดร. ไกรชิต  สุตะเมือง  ²  

 

 

บทคดัยอ่ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองอิทธิพลความไวว้างใจของ

คนกรุงเทพมหานครท่ีมีต่ออาหารแช่แข็งเพื่อ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่าง

ทางด้านประชากรศาสตร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อความ

ไวว้างใจในอาหารแช่แข็ง (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนผสมทาง

ก า ร ต ล า ด กับ ค ว า ม ไ ว้ว า ง ใ จ ใ น อ า ห า ร แ ช่ แ ข็ ง ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจใน

การบริโภคอาหารแช่แขง็ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 การศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาเป็นกลุ่มท่ีนับไม่ได้ซ่ึงผูว้ิจยัใช้

วิธีการสุ่มแบบเจาะจงเพื่อให้ไดล้กัษณะประชากรท่ีมีความหลากหลายโดยขอ

ความร่วมมือจากผูบ้ริโภคอาหารแช่แข็งบริเวณตูจ้าํหน่ายอาหารแช่แข็งโดยสุ่ม

กลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถามปลาย

ปิด และการวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรมสําเร็จเชิงสถิติดาํเนินการวิเคราะห์

โดยใช ้ 

 

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

¹ นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

² ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือแบบสอบถามปลายปิด และการ

วิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ีใช้โปรแกรมสําเร็จเชิงสถิติดําเนินการวิเคราะห์โดยใช้

ค่าสถิติตามลกัษณะของข้อมูลคือการใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อทาํการวิเคราะห์

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน

เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามผลการศึกษาสรุปไดว้า่ 

1. จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า รายได้ สถานภาพ และอาชีพ

เท่านั้นท่ีมีความแตกต่างต่อความไวว้างใจในอาหารแช่แขง็ของกรุงเทพมหานคร  

2. จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า มีเพียงผลิตภณัฑ ์

และการส่งเสริมทางการตลาด เท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจในอาหารแช่

แขง็ของคนกรุงเทพมหานคร 

3. จากการศึกษาปัจจยัด้านอ่ืนๆพบว่า ทั้ งภาพลักษณ์ของตรายี่ห้อ และ

ความภกัดีต่อตรายี่ห้อนั้นมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจในอาหาแช่แข็งของคน

กรุงเทพมหานคร 

คาํสาํคญั :  ความไวว้างใจ, อาหารแช่แขง็ 

 

Abstract 

The objectives of this independent study were (1) to study 

demographic differences of participants, (2) to study the relationship between 

marketing mix and people’ trust on frozen food in Bangkok area, and (3) to 

study other factors related to people’ trust on frozen food in Bangkok area.   

In this study, the sample was infinite population. The researcher used 

purposive sampling so that the characteristics of population were various. The 

researcher asked for participation from general frozen food consumers in 

Bangkok area.  The samples of 400 frozen food consumers were 

chosen at random from the population. The instrument of this study was closed-

end questionnaire. The data was analyzed by using computer program 
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Descriptive statistics were used to describe the basic features of 

the data about the respondents. T-test was used to test hypothesis to consider 

the relationship between independent and dependent variables. Results found as 

follows:   

1. Considering personal factors, it was found that people in Bangkok 

area who have different income, status and occupation have different trust on 

frozen food. 

2. Considering marketing mix, it was found that only product and 

promotion have influence on people’s trust on frozen food in Bangkok area. 

3. Considering other factors, it was found that brand image and brand 

loyalty have people’s trust on frozen food in Bangkok area. 

KEYWORDS :  Frozen food , Trust 

1. บทนํา 

ไม่ว่ายุคใดสมยัใดหรือชนชาติใด อาหารเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดในการ

ดาํรงชีวิตของมนุษย ์และเราก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าอาหารนั้นส่งผลโดยตรงต่อ

สุขภาพร่างกายของคน คนจึงเอาใจใส่กบัอาหารมาก และส่งผลให้ธุรกิจทางดา้น

อาหารนั้นมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง แต่เม่ือในยุคปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจ

และสังคมในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การดาํเนินชีวิตของมนุษย์

ตอ้งอยู่บนความเร่งรีบและแข่งขนักนัตลอดเวลา  “เวลา” จึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยต์อ้ง

คาํนึงถึง และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของการดาํเนินชีวติท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ธุรกิจทางดา้นอาหารจึงตอ้งเปล่ียนแปลงตาม และดูเหมือนว่าอาหารแช่แข็งซ่ึง

สามารถเก็บไวไ้ดเ้ป็นเวลานานแต่เม่ือตอ้งการรับประทานก็เพียงนาํมาอุ่นเพียง 3-

5 นาทีนั้นจะตอบรับกบัชีวติท่ีรีบเร่งไดดี้ท่ีสุด 

 อาหารแช่แขง็มีตน้กาํเนิดมาจากนายคลาเรนซ์  เบิร์ดอาย  นกัธรรมชาติ

วทิยา  เขาเห็นชาวบา้นจบัปลามาไดป้ริมาณมากเกินความตอ้งการในการบริโภค

ของชาวบา้น ชาวบา้นจึงเอาปลาท่ีเหลือสดๆ  นั้นใส่ถงั  นาํไปแช่แขง็ในนํ้ าทะเล

แข็ง  ซ่ึงมีความเยน็ตํ่ากวา่  0  องศา ปรากฏวา่เม่ือชาวบา้นนาํปลาท่ีแช่แข็งมา
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ปรุงอาหารก็ไดร้สชาติดีเหมือนกบัปลาสดๆ เบิร์ดอายนาํหลกัการจากธรรมชาติ

มาพฒันา จนกระทัง่เขาไดรั้บการจดทะเบียนสิทธิบตัรเม่ือวนัท่ี  30  สิงหาคม 

ค.ศ.1930 จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ธุรกิจของอาหารแช่แขง็ 

ผูป้ระกอบการของไทยจึงนาํแนวคิดน้ีมาผลิตอาหารแช่แข็งเพื่อส่งออก

ไปยงัต่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 ในความเป็นจริงแลว้ อาหารแช่เยน็-แช่แข็ง 

ถือเป็นรูปแบบอาหารท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่ หลายในตลาดต่างประเทศมา

นานกวา่ 50 ปี ไม่วา่จะเป็นในญ่ีปุ่น อเมริกา รวมถึงประเทศในแถบยุโรป ซ่ึง

ประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียงด้านการส่งออกอาหารแช่แข็งท่ีมี

คุณภาพเป็นอนัดบัต้นๆของโลกเน่ืองจากประเทศไทยเป็นแหล่งวตัถุดิบท่ีมี

ราคาถูก โดยเฉพาะอาหารทะเลแช่แข็ง และมีอตัตราการส่งออกท่ีเติบโตอยา่ง

ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั ถึงแมว้า่ประเทศไทยนั้นจะเป็นประเทศท่ีมีอตัตราการ

ส่งออกอาหารแช่แขง็เป็นลาํดบัตน้ๆของโลกมานานกวา่ 50 ปีแต่ผูบ้ริโภคในระ

เทศไทยเองนั้น เร่ิมหนัมาให้ความสนใจอาหารแช่แข็งไดเ้พียง 4 - 5 ปีหลงัมาน้ี

เอง เน่ืองจากวฒันธรรมของคนไทยคือการรับประทานอาหารท่ีสดปรุงเสร็จ

ใหม่ๆไม่รับประทานอาหารท่ีคา้งคืนประกอบกบักระแสของการรักสุขภาพของ

คนในปัจจุบนั และถึงแม้ว่าในปัจจุบนั คนได้เร่ิมรู้จกัและให้การยอมรับใน

อาหารแช่แข็งมากข้ึนแลว้ก็ตามแต่ยงัมีผูบ้ริโภคจาํนวนไม่น้อยท่ียงัไม่ยอมรับ

และไม่เช่ือถือในอาหารแช่แข็ง ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนส่วนหน่ึงมาจากความไม่

ไวว้างใจในผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งของผูบ้ริโภค  ว่าอาหารยงัคงความสด 

สะอาดและปลอดภยัต่อสุขภาพหรือไม่  ทั้งตวัผลิตภณัฑ์เอง รวมไปถึงบรรจุ

ภณัฑด์ว้ยเช่นกนั  

จากเหตุผลดงักล่าว  จึงเกิดเป็นแรงจูงใจให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษา  ผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นประชากรท่ีได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจท่ี

เปล่ียนแปลงไป จึงมีวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบ โดยผูว้ิจยัจะศึกษถึงความไวว้างใจใน

อาหารแช่แขง็ของคนในเขตกรุงเทพมหานครวา่มีมากนอ้ยเพียงใด และปัจจยัใด

เป็นสาเหตุท่ีทาํให้เกิดผลกระทบต่อเหตุความไม่ไวว้างใจ  เพื่อเป็นแนวทางให้

ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารแช่แข็งใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาและพฒันา
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ผลิตภณัฑ์และทาํอย่างไรท่ีจะส่งเสริมภาพลกัษณ์ให้ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือถือ

และวางใจไดใ้นท่ีสุด  ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัต่อการขยายตลาดในธุรกิจประเภทน้ีเป็น

อยา่งยิง่ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครส่งผลต่อความไวว้างใจในอาหารแช่แขง็ 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดกบัความ

ไวว้างใจในอาหารแช่แขง็ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจในการ

บริโภคอาหารแช่แขง็ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการในธุรกิจอาหารแช่แข็งนาํไปพฒันาตวั

ผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อทําให้เกิดความไว้วางใจของ

ผูบ้ริโภคและนกัลงทุนต่างชาติ 

2.  เพื่อเป็นแนวทางในการขยายฐานลูกคา้โดยการปรับปรุงผลิตภณัฑ ์    

เพื่อตอบรับความตอ้งการของลูกคา้หลากหลายกลุ่ม 

3.  เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อให้ไดเ้ปรียบ

คู่แข่งขนั เป็นแนวทางให้บุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ท่ีสนใจนาํไปใช้ประโยชน์

ต่อไปได ้

4. สมมติฐานของการวจัิย  

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ  อายุ  รายได ้ 

การศึกษา สถานภาพ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย

ผลิตภณัฑร์าคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  การส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อ

ความไวว้างใจ 

 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย Brand Image และ Brand 

Royalty มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพศ  หมายถึง ลกัษณะทางพนัธุกรรมของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็น

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีบริโภคอาหารแช่แขง็  

อายุ   หมายถึง ช่วงอายุของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีบริโภคอาหารแช่แขง็  

รายได้   หมายถึง รายรับท่ีไดม้าจากการทาํงานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ซ่ึงเป็นประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีบริโภคอาหารแช่แข็ง โดยมีมูลค่าท่ี

สามารถตีค่าเป็นตวัเงิน  

ระดับการศึกษา  หมายถึง คุณวุฒิทางการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม

ซ่ึงเป็นประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีบริโภคอาหารแช่แขง็  

สถานภาพ  หมายถึง ลกัษณะของสถานภาพของการสมรสของผูต้อบ

แบบสอบถามซ่ึงเป็นประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีบริโภคอาหารแช่แขง็  

 อาชีพ หมายถึง ลกัษณะการทาํงานของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็น

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีบริโภคอาหารแช่แขง็  

ผลติภัณฑ์  หมายถึง  อาหารแช่แข็งโดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

คือ อาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน และอาหารแช่แขง็พร้อมปรุง 

ราคา  หมายถึง ราคาของอาหารแช่แขง็ท่ีวางจาํหน่ายในทอ้งตลาด  

ช่องทางการจัดจําหน่าย  หมายถึง  สถานท่ีจาํหน่ายอาหารแช่แขง็  

กา รส่ ง เส ริม ทางก า รต ล า ด หม าย ถึ ง ก ระ บ วนกา รท า ง ด้า นก า ร

ติดต่อส่ือสารทางการตลาดระหวา่งผูซ้ื้อ ผูข้าย และผูเ้ก่ียวขอ้งในกระบวนการซ้ือ 

เพื่อใหเ้กิดอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงความเช่ือทศันคติความรู้สึกและพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่ออาหารแช่แขง็ 

Brand Image  หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึง

เป็นประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีบริโภคอาหารแช่แข็ง ท่ีมีต่ออาหารแช่

แขง็ยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง  
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Brand Royalty  หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคอาหารแช่แข็งมีทศันคติท่ีดีต่อ

ตราสินคา้ของอาหารแช่แขง็ เช่น ซีพี พรานทะเล และ เอสแอนด์พี เป็นตน้ ไม่วา่

จะเกิดจากความเช่ือมัน่ การนึกถึง หรือตรงใจผูบ้ริโภคอาหารแช่แข็ง และเกิดการ

ซ้ืออาหารแช่แขง็ซํ้ าอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา 

ความไวว้างใจ   หมายถึง  ความเช่ือมัน่ในอาหารแช่แขง็ 

อาหารแช่แข็ง    หมายถึง อาหาร ท่ีผ่านการ ทาํให้อุณหภูมิของอาหาร

ลดลงตํ่ากวา่จุด เยือกแข็งแบ่งได ้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ อาหารแช่แข็งพร้อม

ทาน และ อาหารแช่แขง็พร้อมปรุง  

 

กรอบแนวความคิด                                                     ตวัแปรตาม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรตน้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  อายุ  รายได ้การศึกษา 

- สถานภาพ อาชีพ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ ราคา 

- ช่องทางการจดั  จาํหน่าย 

- การส่งเสริมทางการตลาด 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- Brand Image 

- Brand Royalty 

 

ความไว้วางใจ 

แช่แขง็ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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2. แนวคิดและทฤษฎี 

 ในการศึกษาวจิยั เร่ือง “อิทธิพลความไวว้างใจของคนกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีต่ออาหารแช่แขง็” ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดย

สรุปแนวคิดไดด้งัน้ี 

Berelson ; & Steiner (2534) ไดแ้สดงความเห็นวา่ คนเรามีแนวโนม้ท่ีจะ

ดูและฟังการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบักรอบอา้งอิงทางความคิดของเขา ซ่ึงกรอบ

อา้งอิงแนวความคิดน้ี หมายรวมถึง บทบาททางเพศ การศึกษา ความสนใจ และ

ความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ สถานภาพทางสังคมและอ่ืนๆ ท่ีเป็นคุณสมบติัท่ีมี

ความสําคญัของบุคคลโดยกรอบอา้งอิงทางความคิดเหล่าน้ี ทาํให้เกิดความ

แตกต่างกนัในเร่ืองของความรู้ ความคิด ความเช่ือ ทศันคติ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการส่ือสารของคนตวัแปรทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์   

Rogen-Millar and Millar (2009)การสร้างความไวว้างใจ หรือ Trust 

ประกอบดว้ยตวัอกัษร 5 ตวั นัน่คือ T R U S T ซ่ึงหมายถึง 5 ปัจจยัท่ีช่วยในการ

สร้างความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นและย ัง่ยนืกบัลูกคา้ 

     T = Truth ความจริง : หนทางท่ีจะทาํใหเ้ราเสียลูกคา้นั้นมีมากมาย ใน

มุมมองของลูกคา้ การโกหกเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ยอมรับไม่ไดแ้ละเป็นส่ิงท่ีทาํลาย

ความไวว้างใจของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุดความซ่ือสัตยต์่างหากเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ

ซ่ึงทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์ในระยะยาวอีกดว้ย 

     R = Reliability ความน่าเช่ือถือ : ทุกคร้ังท่ีเราตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ได ้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ ความไวว้างใจ ทุกคร้ังท่ีเราติดตามผลหลงัจากลูกคา้

ไดซ้ื้อสินคา้หรือบริการจากเราไปแลว้ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือความไวว้างใจ  

     U = Understanding ความเขา้ใจ : เม่ือเราใชเ้วลาในการทาํความเขา้

ใจความตอ้งการของลูกคา้ ถามคาํถามท่ีแสดงถึงความสนใจในความเป็นไปทาง

ธุรกิจของลูกคา้เม่ือนั้นเราไดส้ร้างความไวว้างใจใหเ้กิดข้ึน  

S = Service การบริการ : ไม่มีวธีิใดจะสร้างและรักษาความไวว้างใจของ

ลูกคา้ไดดี้เท่าการบริการลูกคา้เป็นรายบุคคล  

     T = Take your time การใหเ้วลา: ความไวว้างใจไม่ไดส้ร้างกนัเพียง
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ขา้มคืน ทุก ๆ ปัจจยัท่ีกล่าวมานั้น คุณตอ้งใหเ้วลากบัมนั หมัน่โทรศพัทติ์ดตาม

ผล หมัน่เขา้ไปพบลูกคา้ ช่วยแกไ้ขปัญหา ส่งสินคา้ตรงเวลาขอบคุณลูกคา้เสมอ 

     T R U S T ตวัอกัษรทั้ง 5 น้ี เป็นเคร่ืองมือสาํคญัสาํหรับผูท้าํงานบริการ

ลูกคา้ท่ีตอ้งจดจาํไวใ้หข้ึ้นใจ และยดึถือปฏิบติัเสมือนเป็นหลกัธรรมประจาํใจ 

ประจาํกาย เพื่อกา้วไปถึงเป้าหมาย นัน่คือการพิชิตใจลูกคา้อยา่งยาวนานและ

ย ัง่ยนืแลมบ ์แฮร์ และแมคดาเนียล. (พิบูล ทีประปาล. 2545: 42; อา้งอิงจาก Ham 

Heart; & Macdanial ) ไดใ้หนิ้ยามของส่วนประสมการตลาดไวว้า่ ส่วนประสม

การตลาด หมายถึง การนาํกลยทุธ์กบั ผลิตภณัฑ์ การจดัจาํหน่าย การส่งเสริม

การตลาด และการกาํหนดราคามา ประสมกนัเป็นหน่ึงเดียว จดัทาํข้ึนโดยมี

จุดมุ่งหมาย เพื่อก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนกบัตลาด เป้าหมาย และทาํใหเ้กิดความ 

พึงพอใจซ่ึงกนัและ กนัทั้งสองฝ่าย 

Schiffman and Kanuk (1994 : 659) กล่าวไวว้า่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภค หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไป 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ ทั้ง

ดา้นจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรม

ดา้นจิตใจ และกายภาพซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรมเหล่าน้ีทาํให้เกิด

การซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืนขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ 

(Buying decision process) เป็นลาํดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

พบวา่ผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ถึงความตอ้งการ การ

คน้หาขอ้มูลการประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงั

การซ้ือซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากระบวนการซ้ือเร่ิมต้นก่อนการซ้ือจริงๆและมี

ผลกระทบหลงัการซ้ือ 

3. ระเบียบวธีิวจัิย  การศึกษาเร่ืองอิทธิพลความไวว้างใจของคนกรุงเทพมหานคร

ท่ี มี ต่ออาหา รแช่ แข็ ง เ ป็ นกา รศึ ก ษ าถึ ง อิท ธิพ ล ค วา มไ ว้วา ง ใจข อง ค น

กรุงเทพมหานครท่ีมีต่ออาหารแช่แขง็ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงปริมาณโดยศึกษาคน้ควา้

จากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ึเก่ียวขอ้ง โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีตวัแปรคือ ตวัแประตาม 
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1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ 

      2. ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

        3.   ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย Brand Image และ Brand Royalty 

ตวัแปรตาม คือ ความไวว้างใจของคนกรุงเทพมหานครท่ีมีต่ออาหารแช่แขง็ 

เว้น  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือผูท่ี้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคย

บริโภคอาหารแช่แขง็ซ่ึงเป็นประชากรท่ีนบัไม่ไดจึ้งอา้งอิงจากสูตร 

                                           สูตร  n    =    p ( 1 - p ) ( z ) ² 

  

 จากการคาํนวนพบวา่ ตอ้งเก็บกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 384 ตวัอยา่ง ดงันั้น

ผูว้จิยัจึงเก็บสาํรองเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

 

กลุ่มตัวอย่าง จํานวน

เขต 

จํานวนตัวอย่าง / 

1 เขต 

จํานวน

ตัวอย่าง 

กลุ่มกรุงเทพกลาง 9 8 72 

กลุ่มกรุงเทพใต ้ 10 8 80 

กลุ่มกรุงเทพเหนือ 7 8 56 

กลุ่มกรุงเทพ

ตะวนัออก 

9 8 72 

กลุ่มกรุงธนเหนือ 8 8 64 

กลุ่มกรุงธนใต ้ 7 8 56 

รวม 6 กลุ่มตวัอยา่ง 50 8 400 

 

)ตารางที ่1 ตารางแสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 

โดยสถิติท่ีใชใ้นการอา้งอิงคือ 

          

e² 
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สถิติพรรณนา : 

 Frequency : เพศ อาย ุรายได ้การศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

            Descriptive : ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด  

         ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภคัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ 

          สถิติดนุมาณ : ANOVA  ( T-test , F-test )Regression Analysis  

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

1. เพศ พบว่ากลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด

คิดเป็นร้อยละ  55.5 ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.5 

2. อายุ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 18-25  ปีมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 42.3 รองลงมาคือ กลุ่มอาย ุ26-35  ปี คิดเป็นร้อยละ 35.8 และช่วงอายุของ

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ  46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.3 

3. รายได ้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะ มีระดบัรายไดอ้ยูท่ี่ 7,501 – 15,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมาคือ 15,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.8  

และนอ้ยท่ีสุดคือ 35,001 – 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 

4. การศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ 79.3 รองลงมาจบการศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

10.8  และ ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 10.0 

5. สถานภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 

77 รองลงมาคือ สมรส คิดเป็นร้อยละ 21.5 และตํ่าท่ีสุดคือ สถานภาพหมา้ย หรือ 

หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 1.5 

6. อาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  

พนักงานบริษทั โดยคิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาคือ คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั 

อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 26และท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ แพทย ์พยาบาล คิดเป็นร้อยละ 

0.5 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง 

1.  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญั

กบัผลิตภณัฑท่ี์มีความสะดวกและประหยดัเวลาในการรับประทานมากท่ีสุด และ

รองลงมาคือ บรรจุภณัฑดู์น่าเช่ือถือ และความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ 

2. ปัจจยัด้านราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักคั

วามเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกับความสะดวกมากท่ีสุด และรองลงมาคือ 

ความเหมาะสมกบัราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพ ซ่ึงมีความตอ้งการใกลว้เคียงกนั 

3. ปัจจยัด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัจุดจาํหน่ายท่ีครอบคลุมหลายช่องทาง ซ่ึงสะดวกต่อการซ้ือ มาก

ท่ีสุด และรองลงมาคือ สถานท่ีจัดจาํหน่ายท่ีน่าเช่ือถือ ซ่ึงมีความต้องการ

ใกลเ้คียงกนั 

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความสําคญักบัการแนะนาํผลิตภณัฑ์ตวัอย่างให้ทดลองชิม ณ จุดจาํหน่าย 

หรือจุดแนะนาํ มากท่ีสุด และรองลงมาคือ การโฆษณาส่งเสริมการขายผา่นส่ือ

ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ ใบปลิว ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 

ปัจจัยอืน่ๆ และความไว้วางใจของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความสําคัญกับยี่ห้อของอาหารแช่แข็งท่ีทําให้เช่ือว่าสินค้ามีคุณภาพได้

มาตรฐานมากท่ีสุดและรองลงมาคือ ยี่ห้อของอาหารแช่แข็งทาํให้เช่ือวา่สินคา้มี

ความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 

2. ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความสําคญักบัการรับประทานอาหารแช่แข็งอย่างสมํ่าเสมอมากท่ีสุด และ

รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคจะมีอาหารแช่แข็งติดบา้นไวต้ลอดเวลา ซ่ึงมีความตอ้งการ

ใกลเ้คียงกนั  

3. ปัจจัยด้านความไว้วางใจพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบั การรับประทานอาหารท่ีได้รับความสะดวกมากท่ีสุด และ

รองลงมาคือ ความพอใจในรสชาดของอาหารซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ปัจจัย 
ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.107   

อาย ุ 0.132   

รายได ้ 0.001   

การศึกษา 0.073   

สถานภาพ 0.015   

อาชีพ 0.027   

ผลิตภณัฑ์ 0.000   

ราคา 0.354   

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.153   

การส่งเสริมทาง

การตลาด 

0.002   

ภาพลกัษณ์ของตรา

สินคา้ 

0.000   

ความจงรักภกัดีต่อตรา

สินคา้ 

0.000   

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ผลจากการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายได ้ดงัต่อไปน้ี 

ด้านลกัษณะส่วนบุคคล 

จากการศึกษาวิจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของ

ผูบ้ริโภคอาหารแช่แขง็ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อความไวว้างใจในอาหาร

แช่แขง็ท่ีแตกต่างกนัคือ รายได ้สถานภาพทางการสมรส และอาชีพ 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

รายได้ พบว่าผูบ้ริโภคอาหารแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้

ต่อเดือนท่ี 25,001-35,000 บาท มีความไวว้างใจในอาหารแช่แข็งมากท่ีสุด ซ่ึงผล

การศึกษาวิจยัน้ีไดส้อดคลอ้งกบัทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์  ของ ศิริวรรณ เสรี

รัตน์. ( 2538 : 41)  กล่าววา่ ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic 

Status) หมายถึง อาชีพ รายได ้ เช้ือชาติตลอดจนภูมิหลงัของครอบครัวเป็นปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของบุคคลโดยมีรายงานหลายเร่ืองท่ีได้

พิสูจน์แล้วว่าฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้ นมีอิทธิพลต่อทัศนคติและ 

พฤติกรรมของคน 

สถานภาพทางการสมสร  พบว่าผู ้บ ริโภคอาหารแช่แข็งในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพ สมรส มีความไวว้างใจในอาหารแช่แข็งมากท่ีสุด 

และเม่ือพิจารณาถึงดา้น 

 อาชีพ พบว่าผูบ้ริโภคอาหารแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ 

พอ่บา้น แม่บา้น มีความไวว้างใจในอาหารแช่แขง็มากท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจยัทั้งดา้น 

สถานภาพทางการสมสร และดา้นอาชีพ ไดสอดคลอ้งกบับทความของ Berelson 

; & Steiner (2534) ไดแ้สดงความเห็นว่า คนเรามีแนวโนม้ท่ีจะดูและฟังการ

ส่ือสารท่ีสอดคล้องกับกรอบอ้างอิงทางความคิดของเขา ซ่ึงกรอบอ้างอิง

แนวความคิดน้ี หมายรวมถึง บทบาท ทางเพศ การศึกษา ความสนใจ และความ

เก่ียวข้องกับส่ิงต่างๆ สถานภาพทางสังคมและอ่ืนๆ ท่ีเป็นคุณสมบติัท่ีมี

ความสําคญัของบุคคลโดยกรอบอา้งอิงทางความคิดเหล่าน้ี ทาํให้เกิดความ

แตกต่างกนัในเร่ืองของความรู้ ความคิด ความเช่ือ ทศันคติ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการส่ือสารของคนตวัแปรทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์  

ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

จากการศึกษาวจิยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ส่วนประสมทาง

การตลาดของอาหารแช่แขง็มีผลต่อความไวว้างใจในอาหารแช่แขง็คือ ผลิตภณัฑ์ 

และการส่งเสริมทางการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์พบว่าผูบ้ริโภคอาหารแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานครมี

ความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็ง ในเร่ืองของ ความสดใหม่ รสชาติของ
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

อาหาร และความมีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ซ่ึง

สอดคลอ้งกบับทความของศูนยว์ิจยักสิกรไทย กล่าววา่ คนกรุงเทพมหานครร้อย

ละ 64.5  นิยมรับประทานอาหารพร้อมปรุง โดยเหตุผลท่ีเลือกรับประทานอาหาร

พร้อมปรุงร้อยละ39.5 นั้นมีเหตุผลในการรับประทานอาหารพร้อมปรุง เน่ืองจาก

ติดใจในรสชาดและคิดวา่มีคุณค่าทางโภชนาการมากกวา่การรับประทานอาหาร

ประเภทฟาสตฟ์ู้ ดส์ และไดส้อดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ ธารา ธาดาธีรพฒัน์ 

ซ่ึงไดท้าํการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง

ในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง

ในดา้น ผลิตภณัฑ ์เร่ือง ความสะดวก รวดเร็ว และประหยดัเวลา ในการประกอบ

อาหาร สะอาด ถูกหลกัอนามยั ภาชนะบรรจุท่ีปิดผนึกแน่น  

ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่าผู ้บ ริโภคอาหารแช่แข็งในเขต

กรุงเทพมหานครมีความไวว้างใจในการส่งเสริมทางการตลาด ในเร่ืองของ การ

แถมซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ของ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ ซ่ึงกล่าวไวว้า่ การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ือมือการ

ส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ เคร่ืองมือการส่งเสริม

การตลาดท่ีสําคญัประกอบดว้ย การโฆษณา การขายโดยใช้พนกังานขาย  การ

ส่งเสริมการขาย  การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง 

อรรณพ มโนธีวฒัน์ ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ การบรรจุภณัฑ์ และการ

ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อ การตัดสินใจซ้ืออาหารทะเลแช่เยือกแข็งของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีความสําคญัมากต่อ

การตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลแช่เยอืกแขง็ ดา้นการส่งเสริมการตลาดปัจจยัท่ีสําคญั

คือ มีการส่งเสริมการขายเม่ือซ้ือสินคา้ครบตามจาํนวนแลว้มีของชาํร่วยแถมให ้  

ด้านปัจจัยอืน่ๆ 

จากการศึกษาดา้นปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อความไวว้างใจในอาหารแช่แขง็ 

ประกอบดว้ยปัจจยัทั้ง 2 ดา้น คือ Brand Image และ Brand Royalty 

Brand Image พบว่า เร่ืองของ ยี่ห้อ หรือตราสินคา้ของอาหารแช่แข็ง

บอกถึงความเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นอาหาร มีผลต่อความไวว้างใจในอาหารแช่
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แขง็ของผูบ้ริโภคอาหารแช่แขง็ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ  Schroder M.J.A. และ  Horsburgh K. ซ่ึงไดท้าํการวิจยั เร่ือง การส่ือสาร

คุณภาพถึงผูบ้ริโภค โดยในการวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํการทดสอบเก่ียวกบัการทดสอบ

บทบาทของบรรจุภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการคาดการณ์คุณภาพของสินคา้จากผูบ้ริโภค

โดยการออกแบบบรรจุภณัฑ์ไส้กรอกหมูชนิดหน่ึง โดยผลการวิจยัคือ ผูบ้ริโภค

ช่ืนชอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีบรรจุภณัฑ์ท่ีคมชัดและมี ตราผลิตภณัฑ์ ท่ีน่าเช่ือถือ ซ่ึง

เป็นตวับ่งช้ึงคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 

Brand Royalty พบว่าเร่ืองของ การรับประทานอาหารแช่แข็งอย่าง

สมํ่าเสมอ และการมีอาหารแช่แขง็ติดบา้นไวต้ลอดเวลา มีผลต่อความไวว้างใจใน

อาหารแช่แข็งของผูบ้ริโภคอาหารแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้ง 

อุมาวดี ชุมแสง ซ่ึงไดท้าํการวิจยัเร่ืองทศันคติของแม่บา้นต่อการบริโภคอาหาร

พร้อมปรุง ซ่ึงพบว่า แม่บ้านในเขตกรุงเทพมหานครนั้ น มีความถ่ีสูงในการ

บริโภคอาหารพร้อมปรุง โดยเฉพาะแม่บา้นท่ีมีความทนัสมยั และแม่บา้นท่ีไดรั้บ

ส่ือโฆษณา  

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1. จากการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดใ้นช่วง 25,001-35,000 

บาท กลุ่มลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรส และกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นพอ่บา้น/แม่บา้น เป็นผูท่ี้

ให้ความไว้วางใจแก่อาหารแช่แข็งมากท่ีสุด ดังนั้ นผู ้ประกอบการควรนํา

ผลการวิจยัคร้ังน้ีไปวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบรับลูกค้าให้ตรงความ

ตอ้งการและลกัษณะการดาํเนินชีวติ รวมถึงการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบรับ

กลุ่มลูกคา้ กลุ่มน้ีพร้อมทั้งหาวธีิขยายฐานลูกคา้เพิ่มข้ึน 

2.  จากการศึกษาวิจยัดา้นประชากรศาสตร์จะสังเกตุเห็นวา่ ผูบ้ริโภคท่ี

มีรายได้สูงเท่านั้นท่ีมีความไวว้างใจต่ออาหารแช่แข็งดงันั้นผูป้ระกอบการควร

ขยายฐานลูกคา้โดยการปรับราคาเพื่อรับกบัผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้ ํ่าลงมา ซ่ึงเป็น

ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย 
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3. ผูป้ระกอบการควรรักษาคุณภาพด้าน ความสดใหม่ รสชาติของ

อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ และไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพไว้ เน่ืองจาก

ผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามไวว้างใจในเร่ืองน้ี 

4. เน่ืองจากการแนะนาํผลิตภณัฑโ์ดยการใหท้ดลองชิม ณ จุดจาํหน่าย 

นั้นไดส้ร้างความไวว้างใจแก่ผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการจึงควรเพิ่มช่องทางในการ

เขา้ถึงผูบ้ริโภคในการแนะนาํผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ และการให้ทดลองชิม หลายๆ

ช่องทาง นอกเหนือจาก ณ จุดจาํหน่ายจุดเดียว 

5. เน่ืองจากยี่ห้อของอาหารแช่แข็งท่ีมีความมัน่คงดา้นเศรษฐกิจนั้นมี

ผลต่อการใหค้วามไวว้างใจของผูบ้ริโภคดงันั้นในสภาวะท่ีมีการแข่งขนัทางดา้น

ธุรกิจอาหารแช่แข็งเช่นน้ีผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ในธุรกิจ

ประเภทน้ีจึง ควรสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากข้ึน เพื่อความมัน่คงทาง

เศรษฐกิจ และความน่าเช่ือถือ ของตราสินคา้ 

ข้อเสนอแนะสําหรับทาํการทําวจัิยคร้ังต่อไป  

1. จา ก ก ารสํ า รวจก ลุ่ มตัวอย่า ง เฉพ า ะ ก ลุ่ม ป ระช า ก รใ นเข ต

กรุงเทพมหานครนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการเร่ิมต้นสําหรับการพฒันาธุรกิจ 

สาํหรับการสาํรวจคร้ังต่อไปควรจะขยายพื้นท่ีในการวิจยัเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีทัว่ถึง 

และครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

2. จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีได้ทราบโดยภาพรวมว่าในปัจจุบัน

ผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความไวว้างใจในอาหารแช่แข็งในระดบัหน่ึงแต่เม่ือถามถึงความ

ภกัดีต่อตราสินคา้นั้นผูบ้ริโภคกลบัมีความภกัดีอยู่ในเกณฑ์ท่ีค่อนขา้งตํ่า ดงันั้น

ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาให้ลึกลงไปในปัจจยัอ่ืนๆในด้านความภกัดีต่อ

อาหารแช่แข็ง เพื่อให้ทราบถึงขอ้เท็จจริงและสาเหตุของปัญหาท่ีอาหารแช่แข็ง

ไม่สามารถเป็นตัวเลือกอนัดับแรกๆในการรับประทานอาหารแต่ละม้ือของ

ผูบ้ริโภค 
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