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ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แขง็จากร้านสะดวกซ้ือ

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

(FOCTORS INFLUENCING DECISION OF FROZEN FOOD PURCHASING  
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AREA) 

วโิรจน์ ตระกลูสุขสันต์1  ผศ.ดร.อิทธิกร ขาํเดช2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง

จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาความ

แตกต่างปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่

แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความ

แตกต่างด้านพฤติกรรมการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

3) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ทาํการวิจยัโดยกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งส้ิน 400 ราย โดยเก็บ

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบาย

ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และมีการทดสอบสมมติฐาน 

สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช ้ONE WAY ANOVA และ MRA เพื่อหาค่า T-test และ F-test 

ค่า Sig และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวั

แปรต่างๆ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 
 

 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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พบวา่ ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวก ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มี

สถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายไดต่้อเดือน

ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาทสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ืออาหารสํา เ ร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ทั้ง วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ เหตุผลในการซ้ือ ประเภทของอาหารท่ี

ซ้ือ ยี่ห้อในการซ้ือ สถานท่ีในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ปริมาณในการซ้ือและ

ช่วงเวลาในการซ้ือ สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ ดา้นราคา ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ : อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

Abstract 

The purpose of this independent study is to study factors influencing the 

decision making of customer in purchasing frozen food from the convenience stores 

in Bangkok area. The following objectives 1) To study different personal factors 

that affect buying decision making of customer in purchasing frozen food from the 

convenience stores 2) To study customer behavior related to buying decision 

making of customer in purchasing frozen food from the convenience stores. 3) To 

study different marketing mix that affect buying decision making of customer in 

purchasing frozen food from the convenience stores. To bring research sample using 

random samples from a total experienced from the convenience stores in buying 
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frozen food at the convenience stores in Bangkok of 400 questionnaires used as a 

tool to collect data. And data analyses with computer program finished with 

descriptive statistic describe the frequency values percentage average and standard 

deviation values (Standard Deviation) and hypothesis testing. Reference statistics 

using ANOVA to evaluate T-test and F-test value Sig correlation and measure the 

distribution of error values. To analyze the relationship of different variables and 

with 0.05 significance level research appears as follows. 

Findings involve personal data and buying decision making of customer in 

purchasing frozen food of the most respondents are aged 20-30 years old, single and 

Bachelor degree.  Most of them are private enterprise employees with revenue of 

over 20,001 – 30,000 Baht.  

Hypothesis 1. Individual factors show that the different gender, age, marital 

status, career education level and incomes per mouth made different decision 

making affect the purchasing decision making of customer in purchasing frozen 

food from the convenience stores.   

Hypothesis 2. Behavior factor: product, distribution, promotion, type of 

food to buy, place of buying, frequency of buying, volume of buying and time of 

purchase related to the purchasing decision making of customer in purchasing 

frozen food from the convenience stores.  

 Hypothesis 3. Marketing mix factor show that the different product place 

promotion to related the purchasing decision making of customer in purchasing 

frozen food from the convenience stores but except factor of price don’t  related the 

purchasing decision making of customer in marketing mix factor for purchasing 

frozen. 

Keyword : Frozen food 
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1. บทนํา 

จากสถานการณ์ปัจจุบนั วิถีชีวิตมีการเปล่ียนแปลงไปท่ีมีแต่ความเร่งรีบของ

สังคมไทย โดยเฉพาะการดาํเนินชีวิตของครอบครัวคนเมือง ทั้งคนวยัทาํงาน คนท่ี

กาํลงัศึกษาในเขตเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากสภาพเศรษฐกิจ

ปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัท่ีสูงและการขยายตวัของธุรกิจ ทาํให้การดูแลเอาใจใส่ในการ

ดูแลชีวิตและสุขภาพลดนอ้ยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่ใจในการเลือกรับประทาน

อาหารในชีวิตประจําว ันท่ีนับว ันคนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการบริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงจากการประกอบอาหารเพื่อการบริโภคกนัเองในครัวเรือนถูกแทนท่ีดว้ย

การบริโภคอาหารจานด่วน (Fast Food) หรือร้านคา้ตามแผงลอย อาหารก่ึงสําเร็จรูป 

(Instant Food) รวมถึงอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Frozen Food) เพราะผูบ้ริโภคมีเวลา

นอ้ยในการเตรียมอาหาร จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการตอบสนองความตอ้งการของ

คนท่ีไม่มีเวลาในการเตรียมอาหารในแต่ละวนัและในแต่ละม้ือ ดงันั้นทาํให้คนหนัมา

บริโภคอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็เพิ่มมากยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ดงัน้ีคือ 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ืออาหารสํา เ ร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กับการ

ตัดสินใจซ้ืออาหารสํา เ ร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัคาดวา่ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในการวจิยัในการศึกษา ดงัน้ี 
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1. เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานประกอบการตดัสินใจของผูป้ระกอบธุรกิจรายใหม่

ท่ีสนใจจะเขา้มาดาํเนินธุรกิจอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

2. ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาพฤติกรรม และปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งไปเป็น

แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการขยายตลาดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ ์

การปรับปรุงวธีิการจดัจาํหน่าย ราคา และรายการส่งเสริมการตลาด ให้ตรงตามความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ข้ึนและสูงสุด 

สมมติฐานการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยักาํหนดสมมติฐานการวจิยัในการศึกษา ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

แตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ืออาหารสํา เ ร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออาหาร

สาํเร็จรูปแช่แขง็จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวจัิย 

การวจิยัน้ี ผูว้ิจยักาํหนดขอบเขตในการศึกษา ดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะทาํการศึกษาในคร้ังน้ี 

คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็จากร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการซ้ืออาหาร

สาํเร็จรูปแช่แขง็จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาคร้ังน้ีทําการเก็บข้อมูลและทาํการ

ประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลและรายงาน โดยทาํการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 - 

เดือนมกราคม 2556 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือ

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

 

    ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวความคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมแนวความคิด ทฤษฎี ตาํรา เอกสาร 

บทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ประวติัและความเป็นมาของอาหารแช่แขง็ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

  -เพศ   -ระดบัการศีกษา 

  -อาย ุ   -อาชีพ 

  -สถานภาพ   -รายได ้

 

   

   

พฤติกรรมของผู้บริโภค 

  -วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ -สถานท่ีในการซ้ือ 

  -เหตุผลในการซ้ือ  -ความถ่ีในการซ้ือ 

  -ประเภทของอาหารท่ีซ้ือ -ปริมาณในการซ้ือ 

  -ยีห่อ้ในการซ้ือ  -ช่วงเวลาในการซ้ือ 

   

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูป 

แช่แข็ง 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

-ดา้นผลิตภณัฑ ์

-ดา้นราคา 

-ดา้นการจดัจาํหน่าย 

-ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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2.2 การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.3 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.4 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

2.5 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

2.6 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

2.7 ผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวความคิดในการศึกษา ดังนี ้

ศิริวรรณ แสงเสรีรัตน์ (2546) ได้กล่าวว่า การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคดา้นต่างๆ และ

เพื่อท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดให้เหมาะสม เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ ผ่าน

เข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดําท่ีผูข้ายไม่สามารถ

คาดคะเนได้ งานของผูข้าย คือ คน้หาลกัษณะของผูซ้ื้อและความรู้สึกนึกคิดได้รับ

อิทธิพลจากส่ิงใดบา้ง การศึกษาถึงลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายจะมีประโยชน์

สําหรับผูข้าย คือ ทาํให้ทราบความตอ้งการและลกัษณะของลูกคา้ เพื่อท่ีจะจดัส่วน

ประสมทางการตลาดต่างๆ  กระตุน้และสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมาย

ไดถู้กตอ้ง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ  

4 Ps) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนอง

ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้าน

สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

Kotler, 2003 (อา้งอิงถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) ส่วนประสมทาง

การตลาด (Marketing mix หรือ 4 Ps) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึง

บริษทัใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  
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1. ผลติภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจาํเป็น

หรือความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัได ้และ 

สัมผสัไม่ได ้เช่นบรรจุภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย 

ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินค้าบริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ต้องมี

อรรถประโยชน์ (Utility) คุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า  จึงจะมีผลทําให้

ผลิตภณัฑส์ามารถขายได ้การกาํหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งคาํนึงถึงปัจจยัดงัน้ี 

1. ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ (Product differentiation) และ ความแตกต่าง

ทางการแข่งขนั (Competitive differentiation) 

2. องค์ประกอบหรือคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ (Product component) เช่น 

ประโยชน์พื้นฐาน รูปลกัษณ์ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ 

3. การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ (Product positioning) เป็นการออกแบบ

ผลิตภณัฑข์องบริษทั เพื่อแสดงตาํแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่า 

4. การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product development) เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะ

ใหม่และปรับปรุงให้ดีข้ึน (New and improved) ซ่ีงตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

5. กลยุทธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ์ (Product mix) และสายผลิตภณัฑ ์

(Product line) 

2. ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่าย เพื่อให้ได้

ผลิตภัณฑ์หรือ หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบ

ระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ดงันั้นผู ้

กาํหนดกลยทุธ์ดา้นราคาจึงตอ้งคาํนึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived value) ในสายตาของ

ลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑ์ว่าสูงกว่าราคา

ผลิตภณัฑ์ ตน้ทุนสินคา้และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และการแข่งขนั ซ่ึงผูบ้ริโภคจะ

เปรียบเทียบระหว่างคุณค่าผลิตภัณฑ์ (Value) ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของ

ผลิตภณัฑน์ั้นๆ ตวัคุณค่าสูงกวา่ราคาก็ตดัสินใจซ้ือสินคา้ ดงันั้นผูก้าํหนดกลยุทธ์ดา้น

ราคาตอ้งคาํนึงถึง ดงัน้ี 
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1. คุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา้ซ่ึงตอ้งพิจารณาวา่การ

ยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ผลิตภณัฑน์ั้น 

2. ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. การแข่งขนั 

4. นโยบายการให้ส่วนลด (Discount)  คือ ส่วนท่ีลดให้จากราคาท่ีกาํหนดไว้

ในรายการเพื่อใหผู้ซ้ื้อกระทาํหนา้ท่ีทางการตลาดบางอยา่งมีประโยชน์ต่อผูข้าย 

5. กลยทุธ์การตั้งราคาเพื่อส่งเสริมการตลาด (Promotion Pricing) เป็นกลยุทธ์

การตั้งราคาเพื่อจูงใจใหผู้บ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑม์ากข้ึน ไดแ้ก่ การตั้งราคาล่อใจ การตั้ง

ราคาในเทศกาลพิเศษ เป็นตน้ 

6. นโยบายระดบัราคา (The Level of Price Policy) หมายถึง ผูผ้ลิตกาํหนด

ราคาของผลิตภณัฑจ์าํแนกตามตาํแหน่งผลิตภณัฑข์องธุรกิจ เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง

ขนั ผูผ้ลิตอาจตั้งราคา ณ ระดบัราคาท่ีเท่ากนั ตํ่ากวา่ หรือสูงกวา่ระดบัราคาตลาด 

3. การจัดจําหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง การนาํเอาผลิตภณัฑ์ไปยงัแหล่ง

ผูซ้ื้อดว้ยปริมาณท่ีถูกตอ้งหรือโครงสร้างช่องทางการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการ

จากองค์กรไปยงัตลาดเป้าหมาย คือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่องกระจาย

สินคา้ประกอบดว้ย การขนส่ง การเก็บรักษา คลงัสินคา้และสินคา้คงคลงั การจาํหน่าย  

1. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel Distribution หรือ Distribution Channel) 

หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยกรรมสิทธ์ิใน

ผลิตภัณฑ์ หรือการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือหมายถึง

เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์ และหรือกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด ใน

ระบบช่องทางการจดัจาํหน่ายจึงประกอบไดด้ว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้

ทางอุตสาหกรรม 

2. การกระจายตวัสินค้า หรือ การสนับสนุนการกระจายตวัสินค้าสู่ตลาด 

(Physical Distribution หรือ Market Logistics) หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

วางแผน การควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิตและสินคา้สําเร็จรูป จาก

จุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ยในการบริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดย

มุ่งหวงักาํไร หรือหมายถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์จาก
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ผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม การกระจายตวัสินคา้จึงประกอบดว้ย 

ดงัน้ี 

     2.1 การขนส่ง (Transportation) เป็นการพิจารณาวา่ขนส่งสินคา้ดว้ยวิธีใด

และอยา่งไรจึงเหมาะสม ประหยดัเวลา และค่าใชจ่้าย 

     2.2 การเก็บรักษา (Storage) และคลงัสินคา้ (Warehousing) เป็นการจดัทิศ

ทางการเคล่ือนไหวของสินคา้ การกาํหนดสถานท่ีเก็บผลิตภณัฑ์แต่ละประเภทและ

การกาํหนดทาํเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้ซ่ึงจุดประสงคใ์นการจดัคลงัสินคา้เพื่อให้เกิดการ

ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย 

     2.3 การบริหารสินคา้คงเหลือ (Inventory Management) เป็นการจดัการให้

ผลิตภณัฑ์มีขายในตลาดโดยไม่ขาดและอยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสม คือ ไม่มากหรือไม่

นอ้ยเกินไป 

4. การส่งเสริมทางการตลาด(Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสาร เพื่อสร้างความพึง

พอใจต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิด

ความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อ

ความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล

ระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้าย เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจ

ใช้พนักงานขาย (Personal selling) ทาํการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน 

(Non-personal selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ องค์การอาจ

เลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงต้องใช้หลักการเลือกใช้เคร่ืองการส่ือสาร

การตลาดแบบประสมประสานกนั(Integrated Marketing Communication : IMC) 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมาย

ร่วมกนัได ้เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

1. การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกับ

องคก์ารและผลิตภณัฑ ์บริการ หรือความคิดท่ีตอ้งมีการจ่ายโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ 

2. การขายโดยใช้พนังงานขาย (Personal selling) เป็นการส่ือสารระหว่าง

บุคคลกบับุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายใหซ้ื้อผลิตภณัฑ์หรือบริการ



441 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2(เมษายน –มิถุนายน 2556) 

หรือมีปฏิกิริยาต่อความคิดหรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขาย เพื่อให้เกิดการ

ขาย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ 

3. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เป็นส่ิงจูงใจท่ีมีคุณค่าพิเศษท่ี

กระตุน้หน่วยงานขาย (Sale forces) ผูจ้ดัจาํหน่าย (Distributors) หรือผูบ้ริโภคคน

สุดทา้ย (Ultimate consumer) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการขายในทนัทีทนัใด เป็น

เคร่ืองมือกระตุ้นความตอ้งการซ้ือท่ีใช้สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้

พนักงาน ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซ้ือ โดยลูกคา้คน

สุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ 

     3.1 การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค  

(Consumer promotion) 

     3.2 การกระตุน้คนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง 

(Trade promotion) 

     3.3 การกระตุน้พนกังานขาย เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังาน

ขาย (Sales forces promotion)  

4. การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and public relation : PR) 

มีความหมายดงัน้ี 

     4.1 การให้ข่าว (Publicity) เป็นการเสนอข่าวเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือ

บริการ หรือตราสินคา้หรือบริษทัท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน โดยผา่นส่ือการกระจายเสียง

หรือส่ือส่ิงพิมพ ์โดยการใหข้่าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ 

     4.2 การประชาสัมพนัธ์ (Public relations : PR) หมายถึง ความพยายามใน

การส่ือสารท่ีมีการวางแผนโดยองค์การหน่ึง เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองค์การ ต่อ

ผลิตภณัฑ์ หรือต่อนโยบายให้เกิดกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมหรือ

ป้องกนัภาพพจน์หรือผลิตภณัฑข์องบริษทั 

5. การตลาดทางตรง (Direct marketing) การโฆษณาเพื่อให้เกิดการ

ตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเช่ือมตรงหรือการ

โฆษณาเช่ือมตรง (Online marketing) มีความหมายต่างกนัดงัน้ี 
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     5.1 การตลาดทางตรง (Direct marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกับ 

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่างๆ ท่ีนกัการ

ตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑโ์ดยตรงกบัผูซ้ื้อและทาํให้เกิดการตอนสนองในทนัที ทั้งน้ี

ตอ้งอาศยัฐานขอ้มูลลูกคา้และการใชส่ื้อต่าง ๆ เพื่อส่ือสารโดยตรงกบัลูกคา้ เช่น ใช้

ส่ือโฆษณาและแคตตาล็อก 

     5.2 การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response 

advertising) เป็นข่าวสารการโฆษณา ซ่ึงถามผูอ้่าน ผูรั้บฟัง หรือผูช้ม ให้เกิดการ

ตอบสนองกลบัโดยตรงไปยงัผูส่้งข่าวสาร ซ่ึงอาจจะใช้จดหมายตรงหรือส่ืออ่ืน เช่น 

นิตยสาร วทิย ุโทรทศัน์    

     5.3 การตลาดเช่ือมทางตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online marketing) 

หรือการตลาดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิคส์ (Electronic marketing) เป็นการโฆษณาผ่าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต เพื่อส่ือสาร ส่งเสริม และการขาย

ผลิตภณัฑห์รือบริการโดยมุ่งหวงักาํไรและการคา้ เคร่ืองมือท่ีสําคญัประกอบดว้ย การ

ขายทางโทรศพัท ์การขายโดยใชจ้ดหมายตรง การขายโดยใชแ้คตตาล็อก การขายทาง

โทรศพัท์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ซ่ึงจูงใจให้ลูกคา้กิจกรรมการตอบสนอง เช่น ใช้

คูปองแลกซ้ือ 

3. วธีิการดําเนินการวจัิย 

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารสําเร็จรูป

แช่แขง็จากร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูลทีใ่ช้วจัิย  

แหล่งขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยขอ้มูลปฐมภูมิเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้าก

ขอ้มูลท่ีเก่ียวรวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยการใชแ้บบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง คือ 

ผู ้บริโภคท่ีซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ราย ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงมกราคม 

2556 โดยใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling Random) และขอ้มูล
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ทุติยภูมิขอ้มูลท่ีไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมจากหนงัสือ วิทยานิพนธ์ รายงาน

การวจิยัหรือการศึกษาคน้ควา้อิสระ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

วธีิการทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1. การทดสอบของความเท่ียงตรง (Validity) เป็นแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาวิจยั

ได้สร้างข้ึนมาโดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบเน้ือหาและความถูกตอ้งครบถ้วน

ของขอ้มูล ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

2. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความ

สอดคลอ้งระหวา่งประเด็นท่ีตอ้งการวดักบัขอ้คาํถามท่ีสร้างข้ึน แบบทดสอบ IOC 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด และดา้นการตดัสินใจซ้ือ โดยใช้สถิติการค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  

การวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติค่า One-way ANOVA, T-test, F-test 

และวิเคราะห์ขอ้มูลแบบถดถอย (Multiple Regression Analysis : MRA) ค่า Sig ใน

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

โดยนาํเสนอผลการวเิคราะห์แยกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

4.2 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้าน

สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ืออาหารสํา เ ร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4.4 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้าน

สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
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โดยขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 มีช่วงอายุ 20 - 30 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 161 คน 

คิดเป็นร้อยละ 40.25 โดยมีสถานภาพโสด จาํนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 ส่วน

ใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จาํนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 

ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 รายไดส่้วน

ใหญ่อยูท่ี่ 20, 001 - 30,000 บาท จาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.20  

ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู ้บริโภค พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

วตัถุประสงค์เพื่อซ้ือรับประทานเองทนัที จาํนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 

สาเหตุท่ีซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งรับประทาน คือ หาซ้ือง่าย 165 คน คิดเป็นร้อยละ 

41.20 ส่วนใหญ่นิยมซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งประเภท ขา้วกะเพราหมู, ไก่, กุ ้ง 

จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80 นิยมซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งยี่ห้อมา

รับประทานบ่อยท่ีสุด คือ Ezygo / 7 Fresh จาํนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.20 กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่นิยมซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือ คือ 7-Eleven 

จาํนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.80 ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่

แข็งจากร้านสะดวกซ้ือ คือ มากกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์จาํนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 

60.80 ปริมาณการซ้ือต่อคร้ัง คือ 2 - 3 กล่อง จาํนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 

ส่วนใหญ่ซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือช่วงเวลา 15.01 -  18.00 น. 

จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

พบวา่  ทุกหวัขอ้ในดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

พบว่า  ทุกหัวขอ้ในดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือ 
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พบว่า  ส่วนใหญ่ในด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกัน มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง สอดคล้องกบัสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้ยกเวน้ ดา้นราคา ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออาหาร

สาํเร็จรูปแช่แขง็ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีตวัแปร 3 ตวัท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่านัยสําคญั น้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.05 คือ ด้าน

ผลิตภณัฑ์, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย, ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ไดน้าํเสนอ

กรอบแนวคิดใหม่ ดงัน้ี 

การตดัสินใจ = a + b1 (ผลิตภณัฑ์) + b3 (ช่องทางการจดัจาํหน่าย) + b4 (การ

ส่งเสริมทางการตลาด) 

5.สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 

แสดงผลการวิเคราะห์ของขอ้มูล ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

No. ปัจจยั Sig เป็นไปตาม

สมมตฐิาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมตฐิาน 

1. เพศ 0.00* X  

2. อาย ุ 0.00* X  

3. สถานภาพ 0.00* X  

4. ระดบัการศึกษา 0.00* X  

5. อาชีพ 0.00* X  

6. รายไดต้่อเดือน 0.00* X  
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ผลวิเคราะห์ พบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ทุกหวัขอ้ มีค่า Sig 

นอ้ยกวา่ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 โดยปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จึง ยอมรับ สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

แสดงผลการวิเคราะห์ของขอ้มูล ปัจจยั ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

No. ปัจจยั Sig เป็นไปตาม

สมมตฐิาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมตฐิาน 

1. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 0.00* X  

2. เหตุผลในการซ้ือ 0.00* X  

3. ประเภทของอาหารท่ีซ้ือ 0.00* X  

4. ยีห่อ้ในการซ้ือ 0.00* X  

5. สถานท่ีในการซ้ือ 0.00* X  

6. ความถ่ีในการซ้ือ 0.00* X  

7. ปริมาณในการซ้ือ 0.00* X  

8. ช่วงเวลาในการซ้ือ 0.00* X  

ผลวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยัด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ทุกหัวขอ้ มีค่า Sig 

นอ้ยกวา่ ระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 โดยปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จึง 

ยอมรับ สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

แสดงผลการวิเคราะห์ของขอ้มูล ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนักบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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No. ปัจจยั Sig เป็นไปตาม

สมมตฐิาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมตฐิาน 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.00* X  

2. ดา้นราคา 0.26  X 

3. ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย 

0.00* X  

4. ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 

0.00* X  

 

ผลวิเคราะห์ พบว่า ส่วนใหญ่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีค่า Sig 

นอ้ยกวา่ ระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 โดยปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่าง

กนัมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จึง ยอมรับ สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ยกเวน้ ดา้นราคา ท่ีมีค่า Sig มากกวา่ 

ระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 โดยปัจจยัด้านราคาท่ีแตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จึงปฎิเสธ 

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผล 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีต่อ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามสําหรับเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคไม่จาํกดัอายุ โดยอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และมี

ประสบการณ์ใช้บริการร้านสะดวกซ้ือมาก่อน ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทั มีรายได ้20,001 – 30,000 บาท  

กลุ่มตวัอย่างโดยส่วนใหญ่ซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เพื่อวตัถุประสงค์ซ้ือ

รับประทานเองทนัที มีสาเหตุท่ีซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง คือ หาซ้ือง่าย นิยมซ้ือ



448 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2(เมษายน –มิถุนายน 2556) 

อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ประเภท ขา้วกะเพราหมู, ไก่, กุง้ และยี่ห้อท่ีซ้ือมารับประทาน

บ่อยท่ีสุด คือ Ezygo / 7 Fresh โดยซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือ 7-

Eleven มีความถ่ีในการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือ มากกวา่ 1 คร้ัง

ต่อสัปดาห์ และโดยปริมาณการซ้ือต่อคร้ัง คือ 2 - 3 กล่อง และซ้ือช่วงเวลา 15.01 - 

18.00 น.  

ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ทุกดา้น 

ทั้ง เพศ อายุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร และ 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทุกดา้น ทั้ง วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ เหตุผลในการ

ซ้ือ ประเภทของอาหารท่ีซ้ือ ยี่ห้อในการซ้ือ สถานท่ีในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ 

ปริมาณในการซ้ือ ช่วงเวลาในการซ้ือ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหาร

สําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปัจจยัด้านส่วน

ประสมทางการตลาด ส่วนใหญ่ ทั้ง ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น

การส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ืออาหาร

สําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ ด้านราคา ท่ี

แตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้าน

สะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทีเ่กี่ยวกบัผลการผลการศึกษาทีไ่ด้รับ 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้าน

สะ ดวกซ้ื อใ นเข ตกรุง เทพ ม หานค ร ใ นค ร้ัง น้ี เ ป็นก า รศึ ก ษ าถึ ง ปั จจัย ด้า น

ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค และส่วนประสมทางการตลาด ท่ีเก่ียวขอ้ง

กันกับกา รตัดสินใจ ซ้ืออาหา รสํ า เ ร็จ รูปแช่ แข็ งจา ก ร้า นส ะดวกซ้ื อในเข ต

กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษามีส่วนช่วยให้ยืนยนัว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซ่ึงเป็น

ปัจจยัพื้นฐานในการแบ่งตลาดกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากความแตกต่างทาง
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คุณลกัษณะดงักล่าว ทาํให้บุคคลต่าง ๆ มีความคิดเห็น ทศันคติ หรือความช่ืนชอบท่ี

แตกต่างกัน โดยอ้างอิงจากผลการทดสอบสมติฐานท่ีพบว่าทุกปัจจยัมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร ทาง

ประกอบการ จึงต้องให้ความสําคญักับปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีเพื่อให้ได้กําหนดแนว

ทางการดาํเนินธุรกิจ ใหมี้ความน่าเช่ือถือและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการวจัิยคร้ังต่อไป 

เพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุดจากงานวจิยั จึงควรทาํการวิจยัเป็นระยะๆ อยา่ง

ต่อเน่ือง เพื่อรักษาฐานขอ้มูลใหมี้ความทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา และสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และ

เพิ่มความสามารถในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือคู่แข่งต่อไป 
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