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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ในการเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยีห้่อ อซ่ีี
โก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

THE INFLUENCE OF CONSUMER BEHAVIOR TOWARD “EYZGO” FROZEN 
FOOD IN BANGKOK 

วมิลรัตน์ เกตุโกมุท1   ดร.ศศิธร งว้นพนัธ์ 2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง

ยี่ห้อ อีซีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ท่ีใชใ้นการศึกษาดงัน้ี  1) เพื่อศึกษา
ความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่
แขง็ยีห่อ้ อีซีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมของ
ผู ้บริโภคท่ีมีกับการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเ ร็จรูปแช่แข็งยี่ห้อ อี ซ่ีโก ในเขต
กรุงเทพมหานคร  3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผล
กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหาร
ส าเร็จรูปแช่แขง็ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้  าการวิจยั กลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 ราย ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บขอ้มูล วิธีการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีคุณลกัษณะตามท่ีก าหนดไวต้ามสัดส่วนประชากรของแต่ละเขต 
ในพื้นท่ีศูนยก์ลางธุรกิจต่างๆ ของ 7 เขตตามความสะดวกในการเดินทางและในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลให้ไดค้รบตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงประกอบดว้ย เขตบางรัก เขตปทุม
วนั เขตพระโขนง เขตพญาไท เขตสาทร เขตคลองเตย และเขตวฒันา โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาอธิบายค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและมีการทดสอบ
สมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช ้ANOVA และT-test F-test เพื่อค่าความสัมพนัธ์ CHI-
SQUARE และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวั
แปรต่างๆ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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พบว่า ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 26 – 35 ปี มีรายไดต่้อเดือน 10, 000-19,999 บาท มีระดบั
การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ 
รัฐวสิาหกิจ พนกังานบริษทั  

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ
การศึกษาและสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่
แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ประกอบดว้ย วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ, ประเภทของอาหารส าเร็จรูปท่ีนิยมเลือกซ้ือ, ความถ่ี
ในการเลือกซ้ือต่อสัปดาห์, ปริมาณโดยเฉล่ียของการซ้ือในแต่ละคร้ัง, ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียท่ี
ซ้ือในแต่ละคร้ัง, ช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินในเลือกซ้ืออาหาร
ส าเร็จรูปแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์, ราคา, ช่องทางการจดัจ าหน่าย, การส่งเสริมการขาย มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินในเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขต
กรุงเทพมหานคร สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, 
ความจงรักภกัดี มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินในเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ี
โก ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าส าคัญ : อาหารแช่แขง็, อีซ่ีโก 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this Independent study is to study about the influence of 
consumer behavior toward “EYZGO” Frozen food in Bangkok. The objectives of these 
study 1) Study different personal factors that affect buying decision making of “EYZGO” 
Frozen food in Bangkok. 2) To study relationship between consumer behaviors that 
affect buying decision making of “EYZGO” Frozen food in Bangkok. 3) To study 
relationship between marketing mixes that affect with buying decision making of 
“EYZGO” Frozen food in Bangkok. 4) To study relationship between Brand images that 
affect buying decision making of “EYZGO” Frozen food in Bangkok.  Using sampling of 
400 respondents and using questionnaire as a tool to collect the data from the respondent. 
Method of choose sample are consumer have qualify direct to the topic and following 
proportion of demographic in each areas.  
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 Collect the data 7 areas Bangrak, Pathumwan, Phakanong, Payathai, Sathorn, 
Klongtai and Wattana Use descriptive statistics to show about Frequency, Mean, 
Percentages and Standard deviation. Test of Hypothesis using compare the differences 
between groups on some variables analyzed by one-way ANOVA and T-Test and F- Test 
to test the Hypothesis by using CHI-SQUARE. The significance (Sig.) measure at 0.05 
 After collected the data found that the consumer who buying “EYZGO” Frozen 
food in Bangkok are Female age between 26 – 35 years, Average income between 
10,000-19,999 baht, and level of education is bachelor’s degree. Consumer buying 
“EYZGO” Frozen food in Bangkok is single and most of occupations are government 
Official, Employee of State Enterprise and Business Employee. 
 Hypothesis 1: There is a significance differences between demographic (Gender, 
Ages, Occupation, Income, Education and Status of respondent with influences toward 
“EYZGO” Frozen food in Bangkok Hypothesis 2: There is a significance relationship 
between consumer behaviors of respondent with influences toward “EYZGO” Frozen 
food in Bangkok. Hypothesis 3: There is a significance relationship of marketing mix 
consists of product, price, place and promotion of respondent with influences toward 
“EYZGO” Frozen food in Bangkok. Hypothesis 4: There is a significance relationship of 
Brand images consists of Brand images and Brand loyalty of respondent with influences 
toward “EYZGO” Frozen food in Bangkok. 
KEYWORDS : FROZEN FOOD, EYZGO 
 
บทน า 
 ปัจจุบนัการรับประทานอาหารในสภาวะท่ีรีบเร่ง โดยเฉพาะคนท่ีอยู่ในวยัท างาน 
จะมีวิถีชิวิตในการรับประทานอาหาร ต่างไปจากอดีต เพราะตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว
ในการ ในปัจจุบนัจะเห็นวา่รายการอาหารแช่แข็ง เป็นรายการยอดนิยมอีกประเภทหน่ึงท่ี
เขา้มาในชีวติของคนไทย และอาหารแช่แขง็ท่ีกล่าวถึงในปัจจุบนัมีหลากหลายรายการ เช่น 
ขา้วเหนียวหมูยา่ง ขา้วราดแกง ไปจนถึงอาหารตะวนัตก เช่น เสต็ก มาแปรรูปดว้ยการแช่
เยือกแข็ง น าไปอุ่นในไมโครเวฟ รับประทานไดภ้ายใน 2-5 นาที โดยไม่ตอ้งไปยืนรอคิว
จากร้านอาหาร จะเห็นว่าผูบ้ริโภคในยุคน้ี มองว่า อาหารแช่แข็งเป็นอาหารปลอดภยั มี
คุณภาพ เน่ืองจากสามารถคงคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติ และเน้ือสัมผสัไดใ้กลเ้คียงกบั
อาหารสด 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดวตัถุประสงค ์ดงัน้ีคือ 

 1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ยีห่อ้ อีซีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.   เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ยีห่อ้ อีซ่ีโก  
 4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาพลักษณ์ กับการตัดสินใจซ้ือ
อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งยี่ห้อ อีซ่ีโก เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพฒันาปรับปรุง
อาหารแช่แขง็ยีห่อ้ อีซ่ีโก เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
สมมติฐานของการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัก าหนดสมมติฐานการวจิยัในการศึกษา ดงัน้ี 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 
และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ี
โก ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2.  ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ , ประเภท 
ของอาหารส าเร็จรูปท่ีนิยมเลือกซ้ือ , ความถ่ีในการเลือกซ้ือต่อสัปดาห์ , ปริมาณโดยเฉล่ีย
ของการซ้ือในแต่ละคร้ัง , ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง , ช่วงเวลาท่ีเลือก มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารแช่แขง็ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร  
  3.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์, ราคา ,ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย , การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการ
เลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  4. ปัจจยัทางดา้นภาพลกัษณ์ ประกอบด้วย ภาพลกัษณ์สินคา้ , ความภกัดีต่อตรา
สินคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แช่
แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การวจิยัน้ี ผูว้จิยัก าหนดขอบเขตในการศึกษา ดงัน้ี 
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1.  ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีคือ 
ผู ้บริโภคท่ีเลือกซ้ืออาหารส าเ ร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อี ซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย  
  2. ขอบเขตด้านเ น้ือหา จะท าการศึกษาในส่วนท่ี เป็นปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ปัจจัยพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ปัจจัย
ทางดา้นภาพลกัษณ์ว่าท่ีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือก
ซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ ยีห่อ้อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  3.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา ใชร้ะยะเวลาท าการศึกษาทั้งหมด 4 เดือน ระยะหวา่ง
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2556 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
      ตัวแปรอสิระ    ตัวแปรตาม 
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การศึกษา 5. สถานภาพสมรส 6. อาชีพ 
 

ปัจจัยพฤติกรรมของผู้บริโภค 
1. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
2. ประเภทของอาหารส าเร็จรูปท่ีนิยมเลือกซ้ือ  
3. ความถ่ีโดยเฉล่ียท่ีซ้ือต่อสัปดาห์ 
4. ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง 
5. จ านวนกล่องในการซ้ือ 
6. ช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)  
1. ผลิตภณัฑ์    
2. ราคา    
3. ช่องทางจดัจ าหน่าย    
4. การส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านตราสินค้า 
1. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
2. ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
 

 
การตัดสินใจของผู้บริโภค ใน
การเลอืกซ้ืออาหารส าเร็จรูป 

แช่แข็ง ยีห้่อ อซ่ีีโก  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 124 – 125) อา้งอิงจาก Kotler, Philip.  
(1999). Marketing Management ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 
behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้
ได้มาแล้วซ่ึงการใช้สินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการ
กระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใช้สินคา้ การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
เป็นวิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคลท าการตดัสินใจท่ีจะใชท้รัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และ
อ่ืนๆ เก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งศึกษาวา่สินคา้ท่ีเขาจะเสนอนั้น ใครคือ
ผูบ้ริโภค (Who?) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What?) ท าไมจึงซ้ือ (Why?) ซ้ืออยา่งไร (How?) ซ้ือ
เม่ือไร (When?) ซ้ือท่ีไหน (Where?) ซ้ือและใช้บ่อยคร้ังเพียงใด (How often) รวมทั้ง
การศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือเพื่อค้นหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกับพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค 

 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ  
ท่ีท  าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) 
ท่ีท  าให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black 
box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด า ท่ีผูผ้ลิตและผูข้ายไม่สามารถคาดได ้ความรู้สึกนึกคิดของผู ้
ซ้ื อ ท่ีจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ  ของผู ้ซ้ื อ  แม้จะมีการตอบสนองผู ้ซ้ื อ 
(Buyer’sresponse) หรือการ ตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase decision)  
 Kotler, Philip (2546:24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) 
หมายถึงเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ี
ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าว

ความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้ 4 กลุ่ม 
ดงัท่ีรู้จกักนัว่าคือ “4 Ps” อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย 
(Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

ดาริกา ธรรมธาดา (2556) ปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติการยอมรับนวตักรรมการ
บริโภคอาหารกล่องส าเร็จรูปแช่แข็งของประชาชนในจงัหวดัสงขลา จากการศึกษา เร่ือง 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับนวตักรรมการบริโภคอาหารกล่องส าเร็จรูปแช่แข็งของ
ประชาชนในจงัหวดัสงขลา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทศันคติการยอมรับปัจจยัทางการ
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ส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อทศันคติการยอมรับและเพื่อศึกษาถึงความส าพนัธ์ระหว่าง
ลักษณะประชากรปัจจัยการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติการยอมรับ
นวตักรรมอาหารกล่องส าเร็จรูปแช่เขง็ โดยประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ี
อาศยัอยูใ่นอ าเภอเมืองจงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน จากการศึกษาขอ้มูลพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 56.50 อายุ 20-25 ปี ร้อยละ 72.75 มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 72.00 อาชีพนกัศึกษาร้อยละ 30.50 สถานภาพโสด ร้อยละ 80.50 
มีรายไดไ้ม่ถึง 10,000 บาท ร้อยละ 55.50  โดยอาศยัอยูก่บับิดามารดาร้อยละ 63.25 ผูต้อบมี
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน ร้อยละ 27.75 ซ่ึงมีลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นเด่ียว ร้อย
ละ 68.25 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีเตาไมโครเวฟ ร้อยละ 52.25 มีการรับรู้
จากส่ือของอาหารกล่องส าเร็จรูปแช่แข็งจากโทรทศัน์ร้อยละ 82.75 รู้จกัอาหารกล่อง
ส าเร็จรูปแช่แข็งเกินกวา่ 4 ปี ร้อยละ 52.75 ตดัสินใจซ้ืออาหารกล่องส าเร็จรูปแช่แข็งจาก
ส่ือโทรทศัน์ ร้อยละ 76.50 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ภายใน 1 เดือนท าอาหาร
รับประทานเองนานๆ คร้ัง ร้อยละ 38.50 และรับประทานอาหารนอกบา้นนานๆ คร้ัง ร้อย
ละ 41.50 นิยมบริโภคอาหารกล่องส าเร็จแช่แข็งในม้ือเยน็ ร้อยละ 40.50 มีความถ่ีในการ
ซ้ืออาหารกล่องส าเร็จรูปแช่แข็งนานๆ คร้ัง ร้อยละ 58.25 ส่วนใหญ่บริโภคอาหารกล่อง
ส าเร็จรูปแช่แขง็ในสถานการณ์ท่ีตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว ร้อยละ 51.50 โดยเหตุผลจูง
ใจในการซ้ืออาหารกล่องส าเร็จรูปมาบริโภคเพราะความสะดวกรวดเร็ว 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ีตามวิธีการด าเนินการวิจยัท่ีครอบคลุมรายละเอียดต่างๆ
ดงัต่อไปน้ี 
ข้อมูลทีใ่ช้วจัิย 
 แหล่งขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยขอ้มูลปฐมภูมิเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
รวบรวมกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยการใช้แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ราย ในช่วง
ระหวา่งเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 และขอ้มูลทุติยภูมิไดม้าจาก การทบทวน
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากหนงัสือ วิทยานิพนธ์ ขอ้มูลทางอีเล็กทรอนิกส์ 
รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระและดว้ยตนเอง และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 โครงสร้างแบบสอบถาม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีคือแบบสอบถามใน
แบบสอบถามจะประกอบดว้ยค าถามแบบปิดมีตวัเลือก และค าถามเปิด ซ่ึงแบ่งเป็น  5 ส่วน 
ประกอบดว้ย 
 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ  
ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส จ านวน 6 ขอ้ มีลกัษณะเป็นปลายปิด มีลกัษณะค าถาม
แบบ 2 ตวัเลือก (Dichotomous Question) และแบบหลายตวัเลือก (Multichotomous 
Question) โดยใหผู้ต้อบเลือกตอบเพียงขอ้เดียว 
 ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งยี่ห้อ อีซ่ีโก เป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัพฤติกรรมการการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็ยีห่อ้ อีซ่ีโก เช่น วตัถุประสงคท่ี์เลือก
ซ้ือ รูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ปริมาณท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ในการซ้ือแต่ละคร้ัง และช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือ รวมทั้งส้ิน 6 ขอ้ ซ่ึงค าถามประกอบไปดว้ย 
ค าถามท่ีมีให้เลือกหลายค าตอบ (Multichotomous Question) จ านวน 6 ขอ้ โดยให้
เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว และค าถามปลายปิด (Open – Ended Question 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งยี่ห้อ อีซ่ีโก จ านวน 20 โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตร
ภาคชั้น (Interval Scale) ใชม้าตรส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ (Likert Scale) ท่ีท  าการแบ่ง
ระดบัความส าคญัออกเป็น 5 ระดบั มี 20 ขอ้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้ ประกอบดว้ย การรับรู้ตราสินคา้ Brand Image และ 
Brand Royalty จ านวน 15 ขอ้ โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval 
Scale) ใชม้าตรส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ (Likert Scale) ท่ีท  าการแบ่งระดบัความส าคญั
ออกเป็น 5 ระดบั มี 10 ขอ้ 
 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตดัสินใจในการเลือก
ซ้ืออาหารแช่แข็งยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ขอ้ โดยใช้ระดบัการวดั
ขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ใชม้าตรส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ (Likert 
Scale) ท่ีท  าการแบ่งระดบัความส าคญัออกเป็น 5 ระดบั มี 5 ขอ้ 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป แล้วน าค่าสถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ความถ่ี 
(Frequency) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ประกอบกนั ซ่ึงแบ่งระดบั
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ความคิดเห็นออกเป็น 5 ช่วง โดยก าหนดคะแนนหลกัไว ้5 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด และ 1 หมายถึงเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 การทดสอบสมมติฐานใชใ้นการวิเคราะห์สถิติอนุมานแจงความถ่ี (Frequency) ใน
รูปแบบร้อยละ (Percentage)  

วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมติฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยใช้ค่าสถิติ T-test 
และ F-test จาก One Way ANOVA 

วิเคราะห์ขอ้มูล Chi-Square Test ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด และปัจจยัอ่ืน ๆ คือ Brand Image และ Brand Loyalty ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อาหารแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
297 คน คิดเป็นร้อยละ 74 มีอายุ 26-35 ปี มากท่ีสุด จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52 
รายได ้10,000-19,999 บาท จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ส่วนใหญ่สถานภาพโสด จ านวน 269 
คน คิดเป็นร้อยละ 67 อาชีพ รับราชการ รัฐวิหาหกิจ พนกังานบริษทั จ านวน 320 คน คิด
เป็นร้อยละ 80 
 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดา้น พฤติกรรม ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด และ
ปัจจยัด้านอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ืออาหารแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
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ล ำดบั ปัจจัย
ค่ำ

นยัส ำคญั

แตกต่ำง/มี

ควำมสัมพนัธ์

ไม่แตกต่ำง/ไม่มี

ควำมสัมพนัธ์
1 เพศ 0.383 x
2 อายุ 0.578 x
3 รายได้ 0.000 x
4 ระดบัการศึกษา 0.038 x
5 สถานภาพการสมรส 0.054 x
6 อาชีพ 0.000 x
7 วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 0.443 x
8 ส่วนใหญ่เลือกซ้ืออาหารประเภทใด 0.265 x
9 ความถ่ีในการซ้ือในแต่ละคร้ัง 0.001 x

10 ปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ัง 0.000 x
11 ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ัง 0.000 x
12 ช่วงเวลาใดท่ีซ้ือ 0.049 x
13 ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.000 x
14 ดา้นราคา 0.000 x
15 ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 0.000 x
16 ดา้นการส่งเสริมการขาย 0.000 x
17 Brand Image (ภาพลกัษณ์ของตรา 0.000 x
18 Brand Loyalty (ความภกัดีต่อตรา 0.000 x
19 การตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แขง็ ยีห่้อ 0.000 x  

 
จากผลการวเิคราะห์ 
 จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน ตามสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยปัจจยัส่วน
บุคคลดา้น เพศ อาย ุ สถานภาพ ของกลุ่มตวัอยา่งมีผลไม่แตกต่าง ในการเลือกซ้ืออาหารแช่
แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก  ในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ี รายได ้ และระดบัการศึกษา ของกลุ่ม
ตวัอย่างมีผลแตกต่าง ในการเลือกซ้ืออาหารแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จึงปฎิเสธสมมติฐานท่ี 1 ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคลดา้น เพศ อายุ สถานภาพ มีผลต่อการ
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ตดัสินใจในการเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่
ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ในดา้น รายได ้และระดบัการศึกษา 
 จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน ตามสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจัย
ทางด้านพฤติกรรม ประกอบไปด้วย วตัถุประสงค์ในการซ้ือ การเลือกซ้ือตามประเภท
อาหาร ความถ่ีในการซ้ือในแต่ละคร้ัง ปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ัง ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในแต่
ละคร้ัง ช่วงเวลาใดท่ีซ้ือ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ืออาหารแช่แข็ง
ยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยด้าน 
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ การเลือกซ้ือตามประเภทอาหาร ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
ในการเลือกซ้ืออาหารแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงปฎิเสธสมมติฐานท่ี 2
ในขณะท่ี ความถ่ีในการซ้ือแต่ละคร้ัง ปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ัง ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในแต่
ละคร้ัง ช่วงเวลาใดท่ีเลือกซ้ือ มีผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ต่อการตดัสินใจในการ
เลือกซ้ืออาหารแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก  ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2  
 จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน ตามสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ปัจจัย
ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product)  ดา้นราคา 
(Price) ดา้นสถานท่ี (Place) ดา้นส่งเสริมการการขาย (Promotion) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง 
ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3  
 จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน ตามสมมติฐานท่ี 4 พบว่า ปัจจัย
ทางดา้นอ่ืนๆ ประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand Image) และความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ (Brand Loyalty) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจในการเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ี 4 
 จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นพฤติกรรม ดา้นส่วนประสมทางการตลาด และดา้น
อ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 2 ตวัแปร ท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่านยัส าคญัท่ีมากกวา่ 0.05  
สรุปผลการวจัิย 
 สรุปผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูป
แช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400  คน 
ซ่ึงผลการวจิยัไดน้ าเสนอออกเป็น 4 ส่วน คือ 
 



423 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ
การศึกษาและสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่
แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัผลการทดสอบ พบวา่ 
 ปัจจัยส่วนบุคคลเพศและสถานภาพท่ีต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร
ส าเร็จรูปแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโกไม่ต่างกนั 
 ผูบ้ริโภคท่ีอายุต่างกนั จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ี
โกต่างกนั ในเร่ืองคุณภาพสินคา้  
 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนั จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ ยี่ห้อ 
อีซ่ีโก ต่างกัน ยกเวน้การตดัสินใจเลือกซ้ือเพราะก่อนซ้ือค านึงถึงระยะเวลาในการรอ
อาหารเขา้ Microwave 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่
แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ต่างกันเพราะเห็นว่าคุณภาพดีตามท่ีต้องการ และการมีบรรจุภณัฑ์ท่ี
สวยงาม รูปแบบทนัสมยัต่างกนั 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อี
ซ่ีโกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย วตัถุประสงค์ในการ
ซ้ือ, ประเภทของอาหารส าเร็จรูปท่ีนิยมเลือกซ้ือ, ความถ่ีในการเลือกซ้ือต่อสัปดาห์, 

ปริมาณโดยเฉล่ียของการซ้ือในแต่ละคร้ัง, ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง, ช่วงเวลาท่ี
เลือก มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารแช่แขง็ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบ พบวา่ 
ปัจจยัพฤติกรรมดา้นประเภทของอาหารส าเร็จรูปท่ีนิยมเลือกซ้ือ และช่วงเวลาท่ี

เลือกซ้ือท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโกในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

ปัจจยัพฤติกรรมดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือท่ีต่างกนั ส่งผลให้การตดัสินใจเลือก
ซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโกไม่ต่างกนั ยกเวน้ การซ้ือเพราะพนกังานขาย แนะน า
และชกัชวนใหซ้ื้อ 

ปัจจยัพฤติกรรมดา้นความถ่ีและปริมาณการซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก
ต่างกนั ส่งผลให้การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโกต่างกนั ยกเวน้
การตดัสินใจซ้ือเพราะก่อนซ้ือค านึงถึงระยะเวลาในการรออาหารเขา้ Microwave 
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ปัจจยัพฤติกรรมดา้นประเภทอาหารท่ีเลือกซ้ือโดยส่วนใหญ่ และช่วงเวลาท่ีซ้ือท่ี
ต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโกไม่ต่างกนั 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบ พบวา่ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ืออาหารแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ปัจจยัเร่ืองความสะดวก 
รวดเร็ว ประหยดัเวลา พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือเพราะการมี
พนกังานขาย แนะน าและชกัชวนใหซ้ื้อ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ี มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
ซ้ืออาหารแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ปัจจยัเร่ืองการมีสถานท่ี
จ าหน่ายสินคา้ครอบคลุมหลายช่องทาง พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เพราะการมีพนกังานขาย แนะน าและชกัชวนใหซ้ื้อ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นโปรโมชัน่ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยภาพลักษณ์ของตราสินค้าและความภกัดีต่อตราสินค้ามี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบ พบวา่ปัจจยัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และความภกัดีต่อตราสินคา้มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นคุณภาพดีตามท่ีตอ้งการ การบรรจุภณัฑ์ท่ี
สวยงาม รูปแบบทนัสมยั และมีความพอใจในผลิตภณัฑ์มากกวา่ยี่ห้ออ่ืน ในระดบัเห็นดว้ย
มาก และให้ความส าคญักบัปัจจยัการค านึงถึงระยะเวลาในการรออาหารเขา้ Microwave 
และการมีพนกังานขาย แนะน าและชกัชวน ใหซ้ื้อ ในระดบัปานกลาง 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผลการวจิยัในคร้ังน้ี ช่วยยนืยนัวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ประการ 
มีความส าคัญการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโก หากดูค่าเฉล่ียการให้
ความส าคญัในแต่ละส่วนประสมทางการตลาดแลว้ ทราบไดว้า่ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากเป็นอนัดบั 1 ดงันั้นผูป้ระกอบการดา้นอาหารแช่แข็ง 
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จึงควรใหค้วามส าคญักบัช่องทางการจดัจ าหน่าย ให้มีครอบคลุมหลายช่องทาง สถานท่ีจดั
จ าหน่ายมีความน่าเช่ือถือ มีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย จดัวางสินคา้ให้เห็นเด่นชดัและหยิบ
ง่าย และควรเปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง 
 2. การศึกษาคร้ังน้ี ช้ีให้เห็นถึงวา่ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้อีซ่ีโกนั้น ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญักบัตราสินคา้ในระดบัมาก เพราะมีความน่าเช่ือถือ มีคุณภาพ มัน่ใจในรสชาติ 
แสดงให้เห็นถึงการท าการตลาดของยี่ห้อ อีซ่ีโก ในอดีตได้เป็นอย่างดี ท าให้ผูบ้ริโภคมี
ความพอใจในผลิตภณัฑ์มากกว่ายี่ห้ออ่ืน หากแต่ผูผ้ลิต ยงัคงตอ้งรักษาความภกัดีต่อตรา
สินคา้ (Brand Royalty) ใหม้ากข้ึน ให้ผูบ้ริโภครับประทานอาหารแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซ่ีโกอยา่ง
สม ่าเสมอ เลือกซ้ือ และแนะน าใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือในคร้ังต่อไป 

 3. การตั้งราคาอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งให้ใกล้เคียงกับราคาอาหารจานเดียวท่ี
จ าหน่ายอยูใ่นตลาด ส่งผลดีต่อธุรกิจอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง เน่ืองจากผลการศึกษาคร้ังน้ี
พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ืออาหารรับประทานเอง คร้ังละ 1 กล่อง โดยมีค่าใช้จ่าย 31-60 
บาท สอดคลอ้งกบัเสรี วงษ์มณฑา (2542: 11) ท่ีกล่าวว่าการมีสินคา้ท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และผูบ้ริโภคยินดีจ่าย
เพราะเห็นวา่คุม้ จะช่วยจูงใจใหเ้กิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง และ
นอกจากน้ี ระดบัรายไดท่ี้ต่างกนั ส่งผลให้การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง
ต่างกนั นัน่คือ ผูบ้ริโภคมีการพิจารณาถึงราคา รายได ้ของตนก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 ผู ้ท่ีสนใจท าการศึกษาในอนาคตควรขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างกว่า
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการกระจายจุดจ าหน่ายเป็นหน่ึงในกลยทุธ์ส าคญัท่ีจะส่งผลดีต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง จึงควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ ยีห่อ้ อีซ่ีโก ในจงัหวดัอ่ืน 
บรรณานุกรม 

กรมการปกครอง. จ านวนประชากรและประชากรแยกรายอายุ. ระบบบริการข้อมูล
ประชากร, กระทรวงมหาดไทย, 2554 

กรมการปกครอง. ประชากรจากการทะเบียน จ าแนกตามเพศ และเขต กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2544 – 2553. ขอ้มูลสาธารณะ, กระทรวงมหาดไทย, 2554 

จิราภรณ์ สิริสันห์. “การใช้อุณหภูมิต ่าเพือ่การถนอมรักษาผลผลติเกษตร” สาขา  
               อุตสาหกรรมการเกษตร.คณะอุตสาหกรรมเกษตร. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม  
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สาขาวชิาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2554 
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