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ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมการเลือกซือ้
อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
Product Factors Influencing Consumers’ Buying Behavior of 

Frozen Food in Bangkok 
 

กณัวฒัน์  เลิศเลาห์กลุ 1 
        

บทคัดย่อ 
การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคณุภาพของผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า รสชาต ิ

และรูปแบบบรรจภุณัฑ์ ท่ีมีผลตอ่การเลือกซือ้อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งในพฤตกิรรมด้านความถ่ีในการซือ้ 
ด้านคา่ใช้จา่ยในการซือ้ และศกึษาอิทธิพลของปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคท่ีมีผลตอ่การ
ซือ้อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการสุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 300 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
วิจยั  

 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามตอ่ปัจจยัด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์พบว่าเห็น
ด้วยปานกลางในข้อ “อาหารส าเร็จรูปแชแ่ข็งมีคณุภาพ”  
 การวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามตอ่ปัจจยัด้านตราสินค้าพบวา่เห็นด้วยมากใน
ข้อ “มีความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงของตราสินค้า” 
 การวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามตอ่ปัจจยัด้านรสชาติของผลิตภณัฑ์พบวา่เห็น
ด้วยปานกลางในข้อ “อาหารส าเร็จรูปแชแ่ข็งมีรสชาตท่ีิอร่อย กลมกลอ่ม ถกูปาก” 
 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจยัด้านรูปแบบบรรจุภณัฑ์ พบว่าเห็น
ด้วยมากในข้อ “ภาชนะบรรจภุณัฑ์มีฉลากก ากบัท่ีแสดงรายละเอียดตา่งๆ ได้ดี และชดัเจน” 
 
ค ำส ำคัญ:    ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์, พฤติกรรมการเลือกซ้ือ, อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง   
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Abstract 

This research aims at studying influence of customer demographics of frozen food 
customers as well as studying influence of Product Quality, Product Brand, Product Taste, and 
Product Packaging that affects frozen food buying behavior, specifically frequency of buying 
and buying costs. This research is a survey research using questionnaires with purposive 
sampling. Sample size of 300 is obtained.             

Analysis of the answers toward Product Quality suggests that most samples agree 
with “the frozen food has good quality” at moderate level. 

Analysis of the answers toward Product Brand suggests that most samples agree with 
“good reputation of the brand” at high level. 

Analysis of the answers toward Product Taste suggests that most samples agree with 
“the frozen food is scrumptious and tasty” at moderate level. 
 Analysis of the answers toward Product Packaging suggests that most samples agree 
with “the frozen food has good label and clear information” at high level. 
 
Keywords:  Product Factor, Buying Behavior, Frozen Food    
 
บทน า 

วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนไทยในอดีตมีความพิถีพิถันในการปรุงแต่งอาหาร             
ใช้วตัถดุิบท่ีปลกูเองในครัวเรือนใช้ในการประกอบอาหาร โดยมีการแกะสลกัผกัและผลไม้บรรจงตกแตง่
ส ารับอาหารให้มีความสวยงามน่ารับประทานมากขึน้ ถือได้วา่อาหารของคนไทยหรืออาหารไทยนัน้เป็น
สิ่งสืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นปัจจยั 4 ท่ีขาดไม่ได้ แตใ่นปัจจุบนัสภาพความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็น
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม การใช้ชีวิตของคนในเขตเมืองได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ด้วยปัจจยั
ทางเศรษฐกิจท่ีไมค่งท่ี สงัคมวฒันธรรมท่ีได้รับอิทธิพลจากชาวตา่งชาติ ภาวะพฤตกิรรมของคนในสงัคม
จงึแปรผนัตามปัจจยัทางสงัคม เศรษฐกิจ ฉะนัน้วฒันธรรมการปรุงอาหาร การรับประทานอาหารของคน
ไทยจึงเปล่ียนแปลงไปด้วย อีกทัง้รูปแบบของอาหารถกูพฒันามาอย่างตอ่เน่ือง ประยกุต์ปรุงแตง่ให้เข้า
กบัยคุสมยัมากขึน้เร่ือยๆ   
 อาหารส าเร็จรูปแชแ่ข็งในประเทศมีแนวโน้มขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง ด้วยเหตท่ีุอาหารส าเร็จรูปแช่
แข็งสามารถตอบสนองพฤตกิรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยผู้บริโภคบางกลุม่ต้องท างานหนกั 
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ขึน้ หรือมีเวลาท่ีจ ากดั สภาวะความเป็นอยู่ท่ีเร่งรีบในปัจจบุนัของคนกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องแข่งขนักบั
เวลา ปัญหาการจราจรท่ีติดขัด ท าให้เวลาในชีวิตประจ าวันของคนในกรุงเทพมหานครหมดไปกับ
การจราจรบนท้องถนน สภาพท่ีอยู่อาศยัไม่เหมาะต่อการปรุงอาหาร หรือไม่ต้องการเสียเวลาในการเตรียม
อาหาร  อาหารส าเร็จรูปจงึเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุ เน่ืองจากราคาไมแ่พงเม่ือเทียบกบัการซือ้อาหาร
รับประทานตามปกติ สภาพการแขง่ขนัของอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งในประเทศนบัวา่คกึคกัอยา่งมาก  โดย
มีการขยายช่องทางการจ าหน่ายให้มากขึน้เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และคาดว่าอาหารส าเร็จรูปแช่
แข็งแนวตะวนัตกจะได้รับความนิยมในกลุม่คนไทยมากขึน้เชน่กนั   

เม่ืออาหารแชแ่ข็งสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในเมืองได้ ฉะนัน้ตลาดของอาหารแชแ่ข็ง
จึงปรับตวัแข่งขันเพิ่มสูงขึน้ ผู้ผลิตจึงต้องหาวิธีท่ีจะขยายกลุ่มผู้บริโภค  และครอบครองพืน้ท่ีทางการ
ตลาด โดยให้ความส าคญักบัคณุภาพของรสชาติ บรรจภุัณฑ์  ความหลากหลายของอาหาร และความ
สะอาด โดยการคดัเลือกวตัถดุิบท่ีมีความสดใหม่และปลอดสารตกค้างพิถีพิถันและเข้มงวดในขัน้ตอน
การผลิตมากขึน้ มีการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือเอือ้อ านวยความสะดวกและคณุสมบตัิให้สอดรับกับ
ความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมากขึน้ และยงัใช้เป็นจดุขายเพ่ือให้ผู้บริโภคหนัมาเลือกซือ้สินค้า 

ด้วยเหตผุลข้างต้นท าให้ผู้วิจยัจึงท าการวิจยัเร่ืองปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
การเลือกซือ้อาหารส าเร็จรูปแชแ่ข็งในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้สามารถทราบถึงปัจจยัของผลิตภณัฑ์
ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อยา่งแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ รสชาติของ
ผลิตภณัฑ์ และรูปแบบบรรจภุณัฑ์ ท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการซือ้อาหารส าเร็จรูปแชแ่ข็ง  

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการ
ซือ้อาหารส าเร็จรูปแชแ่ข็ง 

 
วิธีการวิจัย 

จากการตอบแบบสอบถาม มีผู้ ตอบแบบสอบถามจ านวน 300 ตัวอย่าง ผู้ วิจัยได้ท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามและประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วยค านวณค่าทางสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและท าการวิเคราะห์
ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามดงันี ้

ตรวจสอบความถกูต้องของการตอบแบบสอบถามคดัเลือกท่ีมีความสมบรูณ์ 
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การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสตามท่ีได้ก าหนดไว้

ลว่งหน้าส าหรับแบบสอบถามท่ีเป็นปลายปิด (Close-ended response questions)  
การจัดระดบัมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ตามแบบของ Likert’s Scale โดยแต่ละ

ค าถามจะมีระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั ซึ่งก าหนดน า้หนักของตวัเลือกในแบบสอบถามท่ีใช้ข้อความ
ทัง้หมดในเชิงบวก (Positive) เป็นคะแนนดงันี ้

เห็นด้วยมากท่ีสดุ 5  คะแนน 
เห็นด้วยมาก  4 คะแนน 
เห็นด้วยปานกลาง 3 คะแนน                 
เห็นด้วยน้อย  2 คะแนน 
เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 1 คะแนน  
การพิจารณาระดบัความคิดเห็นของแตล่ะค าถามท าได้โดยการหาคา่เฉล่ียของคะแนนท่ีได้โดย

แบง่ระดบัความคดิเห็นออกเป็น 5 ระดบั 
 

ก าหนดความกว้างของแตล่ะอนัตรภาคชัน้       
 
=  (คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ) / จ านวนอนัตรภาคชัน้  
 
=  (5 – 1) / 5  
 
=  0.8 

 
เม่ือได้คะแนนช่วงห่างแต่ละช่วงแล้ว สามารถก าหนดระดบัความคิดเห็นในแต่ละช่วงได้ดงันี ้

(บญุชม ศรีสะอาด, 2532)  
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   1.00 – 1.80   หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 

      คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   1.81 – 2.60   หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
     คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   2.61 – 3.40   หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
     คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   3.41 – 4.20   หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
     คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   4.21 – 5.00   หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
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ผลการวิจัย 

งานวิจัยนีไ้ด้น าข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน มา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิสามารถน าเสนอผลการศกึษาได้ดงันี ้

จากการศกึษา พบวา่ ผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 210 คน คดิเป็นร้อยละ 70 
และเป็นเพศชาย จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ผู้ ตอบแบบถามมากกว่าคร่ึงมีอายุ 20 ถึง 30 ปี 
จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมามีอาย ุ31 ถึง 45 ปี จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 
และมีอายุมากกว่า 45 ปีขึน้ไป จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดบั ผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 59.7 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 
20,000 - 30,000 บาท จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 มีรายได้ต่อเดือน  30,001 - 40,000 บาท 
จ านวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 7  มีรายได้ตอ่เดือน 40,001 - 50,000 บาท และมากกวา่ 50,001 บาทขึน้
ไป จ านวน 18 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดบั และผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 
จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7 รองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 23 และ
มีสถานภาพอ่ืนๆ (หม้าย) จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากท่ีสดุมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 ถึง 4 คน จ านวน 136 คน 
คดิเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมามีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 5 ถึง 6 คน จ านวน 81 คน คดิเป็นร้อยละ 27 
มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1 ถึง 2 คน จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 และมีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวมากกวา่ 6 คนขึน้ไป จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตามล าดบั  มีลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัเป็น
บ้านตวัเอง จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 รองลงมาเป็นหอพัก จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.7 คอนโดมิเนียม จ านวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 13.0 บ้านพกั (เชา่) จ านวน 17 คน คดิเป็นร้อยละ 5.6 
และอ่ืนๆ (อาทิ อาคารพาณิชย์ บ้านพกัข้าราชการ) จ านวน 14 คน คดิเป็นร้อยละ 4.7 ตามล าดบั 

การศกึษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์ท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งในระดบัท่ีเห็นด้วยปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
2.72 โดยเห็นด้วยปานกลาง ในข้ออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งมีคณุภาพคุ้มคา่กบัราคา และอาหารส าเร็จรูป
แช่แข็งเม่ือน ามาอุ่นในเตาไมโครเวฟแล้วมีคุณภาพเท่าๆ กับอาหารปรุงสุกใหม่ทั่วไป มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
2.84 และ 2.76 ตามล าดบั ขณะท่ีเห็นด้วยน้อยในข้ออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งให้คุณค่าทางโภชนาการ
เทา่ๆกบัอาหารปรุงสกุใหมท่ัว่ไป มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 2.55 

ด้านความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านตราสินค้าของผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการเลือก
ซือ้อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งในระดบัท่ีเห็นด้วยมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.50 โดยเห็นด้วยมาก ในข้อมีความ
เช่ือมัน่ในช่ือเสียงของตราสินค้าของอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง และมีความคุ้นเคยในตราสินค้าของอาหาร
ส าเร็จรูปแชแ่ข็งโดยมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.54 และ 3.45 ตามล าดบั  
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ด้านรสชาตขิองผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการเลือกซือ้อาหารส าเร็จรูปแชแ่ข็งในระดบัท่ี

เห็นด้วยปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.89 โดยเห็นด้วยปานกลาง ในข้ออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งเม่ือน ามา

อุ่นในเตาไมโครเวฟแล้วมีรสชาติอาหารเหมือนปรุงสุกใหม่ และอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งมีรสชาติท่ีอร่อย 

กลมกลอ่ม ถกูปาก โดยมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 2.90 และ 2.88 ตามล าดบั  

ด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งในระดบัท่ี
เห็นด้วยมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.69 โดยเห็นด้วยมาก ในข้อภาชนะบรรจุภัณฑ์มีฉลากก ากับแสดงถึง
ส่วนประกอบของอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งไว้อย่างชัดเจน และรูปแบบท่ีพกพาสะดวก และง่ายต่อการ
บริโภค โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากันอยู่ท่ี 4.04 รองลงมา ได้แก่ ข้อภาชนะบรรจภุัณฑ์มีรูปแบบท่ีทนัสมยั และ
ภาชนะบรรจภุณัฑ์มีรูปแบบท่ีสวย สะดดุตา มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.74 และ 3.62 ตามล าดบั และโดยเห็นด้วย
ปานกลาง ในข้อภาชนะบรรจภุณัฑ์ท่ีปิดผนกึเป็นแบบทบึไมส่ามารถมองเห็นอาหารด้านในบรรจภุณัฑ์ มี
คา่เฉล่ียอยูท่ี่ 2.92 

จากการศกึษาผู้ตอบแบบถามสว่นใหญ่มีเหตผุลท่ีท าให้บริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง เน่ืองจาก
มีความสะดวก และประหยดัเวลาในการปรุงอาหาร จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 88.7 รองลงมามี
ความสะดวกในการซือ้ จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 73.7 สามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน จ านวน 183 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 ราคาเหมาะสม จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 พบเห็นจากส่ือโฆษณา ทีวี 
หนงัสือพิมพ์ หรือนิตยสาร จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ความแปลกใหม่ของผลิตภณัฑ์  จ านวน 
57 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 มีการจัดรายการลด แลก แจก แถม สาธิต จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.3 รสชาตอิาหารดี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีคณุคา่ทางโภชนาการ จ านวน 19 คน คดิเป็น
ร้อยละ 6.3 และอ่ืนๆ (อาทิ ความเร่งรีบในการท างาน หรือต้องการทดลองสินค้า) จ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 

แหล่งท่ีซือ้อาหารกล่องส าเร็จรูปแช่แข็งได้แก่ ร้านสะดวกซือ้ เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น หรือ แฟมิล่ี
มาร์ท จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 86.3 รองลงมาได้แก่ ซุปเปอร์สโตร์ เช่น เทสโก้โลตสั หรือ บิ๊กซี 
จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น ทอปส์ หรือ ฟู้ดแลนด์ จ านวน 169 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.3 ตลาดสดใกล้บ้าน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 และอ่ืนๆ  (อาทิ ซีพี เฟรชมาร์ท) 
จ านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั 

ตราอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งท่ีซือ้บ่อยท่ีสุดได้แก่ อีซ่ีโก จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ  64 
รองลงมา ได้แก่ ซีพี เฟรชมาร์ท จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 48.7 พรานทะเล จ านวน 126 คน คิด
เป็นร้อยละ 42 เอส แอนด์ พี จ านวน 125 คน คดิเป็นร้อยละ 41.7 สรุพลฟดูส์ จ านวน 60 คน คดิเป็นร้อย
ละ 20 ซีเล็ค จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 คุณหรีด จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ซีเล็คท์ คิ
ทเชน่ จ านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 3.7 
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ย่ีห้ออ่ืนๆ (อาทิ ไออ่ิม) จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 และ สมาร์ทมีล จ านวน 2 คน คิดเป็น

ร้อยละ 0.7 ตามล าดบั 

ความถ่ีในการซือ้อาหารส าเร็จรูปแชแ่ข็ง เดือนละ 1 ถึง 3 ครัง้ จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 33 
รองลงมามากกว่า 1 เดือนต่อครัง้ จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 32 สปัดาห์ละ 1 ถึง 2 ครัง้ จ านวน 49 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 อ่ืนๆ (นานๆ ครัง้) จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และสปัดาห์ละ 3 ถึง 4 
ครัง้ จ านวน 25 คน คดิเป็นร้อยละ 8.4 ตามล าดบั 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งน้อยกว่า 101 บาท จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.3 รองลงมามีคา่ใช้จา่ย 101 ถึง 200 บาท จ านวน 87 คน คดิเป็นร้อยละ 29 และมีคา่ใช้จ่ายมากกว่า 
200 บาท จ านวน 41 คน คดิเป็นร้อยละ 13.7 ตามล าดบั 

ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซือ้อาหารส าเร็จรูปแชแ่ข็งในระดบัท่ีเห็นด้วยปานกลาง โดยเห็นด้วยปานกลาง ในข้อ
อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งมีคุณภาพคุ้ มค่ากับราคา และอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งเม่ือน ามาอุ่นในเตา
ไมโครเวฟแล้วมีคณุภาพเท่าๆ กบัอาหารปรุงสกุใหม่ทัว่ไป ตามล าดบั ขณะท่ีเห็นด้วยน้อยในข้ออาหาร
ส าเร็จรูปแชแ่ข็งให้คณุคา่ทางโภชนาการเทา่ๆ กบัอาหารปรุงสกุใหมท่ัว่ไป  

ปัจจยัด้านตราสินค้าของผลิตภณัฑ์ เห็นด้วยมาก ในข้อมีความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงของตราสินค้า
ของอาหารส าเร็จรูปแชแ่ข็ง รองลงมาคือ มีความคุ้นเคยในตราสินค้าของอาหารส าเร็จรูปแชแ่ข็ง   

ปัจจยัด้านรสชาติของผลิตภัณฑ์ เห็นด้วยปานกลาง ในข้ออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งเม่ือน ามาอุ่น

ในเตาไมโครเวฟแล้วมีรสชาตอิาหารเหมือนปรุงสกุใหม่ และอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งมีรสชาตท่ีิอร่อย กลม

กลอ่ม ถกูปาก ตามล าดบั  

ปัจจัยด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์ เห็นด้วยมาก ในข้อภาชนะบรรจุภัณฑ์มีฉลากก ากับแสดงถึง
ส่วนประกอบของอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งไว้อย่างชัดเจน และรูปแบบท่ีพกพาสะดวก และง่ายต่อการ
บริโภค รองลงมา ได้แก่ ข้อภาชนะบรรจุภัณฑ์มีรูปแบบท่ีทันสมัย และโดยเห็นด้วยปานกลาง ในข้อ
ภาชนะบรรจภุณัฑ์ท่ีปิดผนกึเป็นแบบทบึไมส่ามารถมองเห็นอาหารด้านในบรรจภุณัฑ์  
 
สรุป 

ผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปี รองลงมามีอายุ ระหว่าง 31 
ถึง 45 ปี ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีสถานภาพโสดจ านวนมากท่ีสุด มีจ านวน
สมาชิกในครอบครัว 3 ถึง 4 คน รองลงมา 5 ถึง 6 คน ส่วนใหญ่มีลกัษณะท่ีอยู่อาศยัเป็นบ้านตวัเอง มี
รูปแบบการท างานในชว่งเวลาปกต ิ(8.30 - 17.00 น.)  

ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการเลือกซือ้อาหารส าเร็จรูปแชแ่ข็งในระดบัท่ีเห็นด้วยปานกลาง โดยเห็นด้วยปานกลาง ในข้อ 
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อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งมีคุณภาพคุ้ มค่ากับราคา และอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งเม่ือน ามาอุ่นในเตา
ไมโครเวฟแล้วมีคณุภาพเท่าๆ กบัอาหารปรุงสกุใหม่ทัว่ไป ตามล าดบั ขณะท่ีเห็นด้วยน้อยในข้ออาหาร
ส าเร็จรูปแชแ่ข็งให้คณุคา่ทางโภชนาการเทา่ๆ กบัอาหารปรุงสกุใหมท่ัว่ไป  

ผู้ตอบแบบถามสว่นใหญ่มีเหตผุลท่ีท าให้บริโภคอาหารส าเร็จรูปแชแ่ข็ง เน่ืองจากมีความสะดวก 
และประหยดัเวลาในการปรุงอาหาร รองลงมาจากสะดวกในการซือ้ ส่วนใหญ่ซือ้อาหารกล่องส าเร็จรูป
แช่แข็งท่ีร้านสะดวกซือ้ ตราสินค้าอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งท่ีซือ้บ่อยท่ีสดุ ได้แก่ อีซ่ีโก จ านวนมากท่ีสดุ มี
ความถ่ีในการซือ้อาหารส าเร็จรูปแชแ่ข็งเดือนละ 1 ถึง 3 ครัง้ รองลงมามากกวา่ 1 เดือนตอ่ครัง้ สว่นใหญ่
มีคา่ใช้จา่ยในการซือ้อาหารส าเร็จรูปแชแ่ข็งน้อยกวา่ 101 บาท  

จากผลการวิจยัครัง้นีท้ าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง และถือ
เป็นกรณีศกึษาท่ีน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ตอ่การรวบรวมความคิดเห็นของผู้บริโภคเพ่ือน าไปปรับปรุง
แก้ไขไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านตราสินค้าผลิตภัณฑ์ ด้านรสชาติผลิตภัณฑ์ และด้าน
รูปแบบบรรจภุณัฑ์ท่ีมีความสมัพนัธ์และมีอิทธิพลให้ผู้บริโภคเลือกซือ้อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งได้บอ่ยครัง้
ขึน้ ดงันัน้จึงต้องมีการพฒันาปรับปรุงคณุภาพของผลิตภณัฑ์ให้ดียิ่งขึน้ มีคณุคา่ทางโภชนาการมากขึน้ 
การสร้างตราสินค้าให้เป็นท่ีรู้จกัของผู้บริโภคมากขึน้ รวมถึงสามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างยาวนาน
ด้วยการพฒันารสชาตใิห้กลมกลอ่มถกูปากผู้บริโภค และการออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้ดสูวยสะดดุตา และ
ทนัสมยั 
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