
บทที ่5  

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลไมก้รอบท่ีผ่านกระบวนการท าแห้งแบบแช่
เยือกแข็ง ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยการสอบถามกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลไมก้รอบ ด้วยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม ถูกน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป (SPSS) โดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และความสัมพนัธ์ ระหวา่งตวั
แปรอิสระ ซ่ึงเป็นความคิดเห็นของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ดว้ยการวิเคราะห์ทางสถิติ 
ไคสแควร์ (Chi-square) เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อปัจจยัจยัส่วนประสม
การตลาด (4 Ps) ของผลไมก้รอบท่ีผ่านกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ผูศึ้กษาสรุปผลดงัน้ี 

 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 26-32 ปี 
และ 33-40 ปี มีอาชีพพนกังานบริษทั และขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
และสูงกวา่ปริญญาตรี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่เป็นผูมี้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท   
 
 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัการเลอืกซ้ือผลไม้กรอบทีผ่่านกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง 
 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีส่วนใหญ่เลือกซ้ือมารับประทานมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ 
ทุเรียน ขนุน และสตรอเบอร่ี ในการซ้ือผลไมก้รอบแต่ละคร้ังเฉล่ีย 101-500 บาท โดยการซ้ือผลไม้
กรอบส่วนใหญ่จะซ้ือเดือนละ 1-2 คร้ัง ซ่ึงส่วนใหญ่ยี่ห้อท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ือมากท่ีสุด 
ได้แก่ ตราเวลบี ตราฟรุตคิงส์ ตราซุปเปอร์ฟรุต และตราเทสต้ีท้อป ตามล าดับ และผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีเหตุผลในการซ้ือมากท่ีสุด คือ เพื่อรับประทานเอง และเพื่อเป็นของฝากคนใน
ครอบครัว ในเหตุผลตดัสินใจซ้ือผลไมก้รอบท่ีผา่นกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 3 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ รับประทานง่าย สะดวก  ทานเป็นขนม ขบเค้ียว ทานเล่น และมีรสชาติอร่อย สถานท่ีท่ี 
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ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือมากท่ีสุด ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น ท็อปส์ และส่วนใหญ่ผูต้อบ
แบบสอบถามทราบขอ้มูลของผลไมก้รอบท่ีผ่านกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งมากท่ีสุด  
จากฉลากสินคา้ และ เพื่อน/คนรู้จกั 

ความรู้คิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อผลไม้กรอบที่ผ่าน
กระบวนการท าแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง ในอ าเภเมืองเชียงใหม่ 

 ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดต่อ
ผลไม้กรอบท่ีผ่านกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตามปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ์ ในปัจจยัย่อย จากระดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผลไมก้รอบมีอายุการเก็บรักษาท่ีนาน 
(ค่าเฉล่ีย = 4.01) ผลไมก้รอบเป็นผลิตภณัฑ์มีคุณค่าทางโภชนาการ(ค่าเฉล่ีย = 3.80) ผลไมก้รอบ
ผลิตจากกรรมวิธีการแตกต่างจากการอบแห้งผลไมว้ิธีอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย = 3.65) ผลไมก้รอบเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีรสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย = 3.59) บรรจุภณัฑ์มีขอ้มูลโภชนาการและฉลากเหมาะสมกบั
ตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.50) ผลไมก้รอบเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ ผา่นการคดัสรรแต่ผลไมส้ดมา
แปรรูป (ค่าเฉล่ีย = 3.35) ผลไมก้รอบเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะไม่แตกต่างจากผลไมส้ด (ค่าเฉล่ีย = 
3.28) ผลไมก้รอบเป็นผลิตภณัฑ์มีตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย = 2.95) สรุปความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคต่อผลไม้กรอบทีผ่่านกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง กับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ด้านผลติภัณฑ์ ระดับความคิดเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลีย่ = 3.52) 
 ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดต่อผลไม้
กรอบท่ีผ่านกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตามปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา        
ในปัจจยัยอ่ย จากระดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย = 3.58) ราคามี
ความคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการบริโภค (ค่าเฉล่ีย = 3.43) ราคาเหมาะสม
กบัปริมาณท่ีบรรจุ (ค่าเฉล่ีย = 3.19) มีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย = 3.11) ราคาใกลเ้คียงกบั
สินคา้ประเภทเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย = 3.06) สรุปความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อผลไม้กรอบที่ผ่าน
กระบวนการท าแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง กบัปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านราคา ระดับความคิดเห็น
ด้วยปานกลาง (ค่าเฉลีย่ = 3.27) 
 ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดต่อผลไม้
กรอบท่ีผ่านกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตามปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านการจดั
จ าหน่าย ในปัจจยัย่อย จากระดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มีจ  าหน่ายตลอด ไม่ขาดตลาด 
(ค่าเฉล่ีย = 3.55) ผลิตภณัฑ์มีวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.53) ผลิตภณัฑ์มีการ
จดัเรียงและวางสินคา้ท่ีเหมาะสม สะดุดตา (ค่าเฉล่ีย = 3.25) สรุปความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ
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ผลไม้กรอบทีผ่่านกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง กับปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านการจัด
จ าหน่าย ระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง (ค่าเฉลีย่ = 3.44) 

ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดต่อผลไม้
กรอบท่ีผา่นกระบวนการท าแหง้แบบแช่เยอืกแข็ง ตามปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริม
การตลาด ในปัจจยัย่อย จากระดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีการโฆษณาในนิตยสารเพื่อสุขภาพ    
(ค่าเฉล่ีย = 3.41) มีการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย = 3.27) มีตวัอย่างสินคา้ให้
ทดลองบริโภค (ค่าเฉล่ีย = 3.07) การจดันิทรรศการออกบูทแสดงสินคา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.02) มีการจดั
รายการส่วนลดสินคา้เม่ือซ้ือสินคา้ในปริมาณท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย = 2.87) สรุปความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคต่อผลไม้กรอบทีผ่่านกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง กับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง (ค่าเฉลีย่ = 3.13) 

   
ความคิดเห็นปัญหาของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อผลไม้กรอบ ที่ผ่าน

กระบวนการท าแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง ในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ 
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัญหากบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดต่อ

ผลไม้กรอบท่ีผ่านกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตามปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ ์ในปัจจยัอ่ย จากระดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีการใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตท่ีมีราคาสูง
กวา่การท าแห้งวิธีอ่ืน (ค่าเฉล่ีย = 2.51) ชนิดของผลไมก้รอบควรเป็นผลไมท่ี้มีนอกฤดูกาล หรือหา
รับประทานไดย้าก (ค่าเฉล่ีย = 2.49) ขนาดบรรจุภณัฑ์มีบรรจุขนาดเดียว (ค่าเฉล่ีย = 2.46) ไม่ใช้
บรรจุภณัฑ์แบบ ถุงซิปล็อคป้องกนัอากาศเขา้เวลาท่ีรับประทานไม่หมด (ค่าเฉล่ีย = 2.45) ขนาด
บรรจุภณัฑ์พกพาไม่สะดวก (ค่าเฉล่ีย = 2.25) และ รสชาติจืด เน่ืองจากไม่มีการปรุงรส (ค่าเฉล่ีย = 
1.81) สรุปความคิดเห็นปัญหาของผู้บริโภคต่อผลไม้กรอบที่ผ่านกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือก
แข็ง กบัปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลติภัณฑ์ ระดับความคิดเห็นด้วยน้อย (ค่าเฉลีย่ = 2.32) 

ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัญหากบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดต่อ
ผลไมก้รอบท่ีผา่นกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตามปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคา 
ในปัจจยั่อย จากระดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ไม่แสดงราคาท่ีกล่องบรรจุภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย = 2.98) 
บางยี่ห้อมีราคาไม่เหมาะสมกบัปริมาณท่ีบรรจุ (ค่าเฉล่ีย = 2.94) มีระดบัของราคาให้เลือกน้อย 
(ค่าเฉล่ีย = 2.92) สรุปความคิดเห็นปัญหาของผู้บริโภคต่อผลไม้กรอบที่ผ่านกระบวนการท าแห้ง
แบบแช่เยือกแข็ง กับปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านราคา ระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง 
(ค่าเฉลีย่ = 2.95) 
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ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัญหากบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดต่อ
ผลไมก้รอบท่ีผา่นกระบวนการท าแหง้แบบแช่เยอืกแขง็ ตามปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการจดั
จ าหน่าย ในปัจจยั่อย ไดแ้ก่ สถานท่ีจดัจ าหน่ายผลไมก้รอบ มีน้อยแห่ง เช่นไม่มีขายตามร้านโชว์
ห่วย ร้านขายของส่ง (ค่าเฉล่ีย = 3.42) สรุปความคิดเห็นปัญหาของผู้บริโภคต่อผลไม้กรอบที่ผ่าน
กระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง กับปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านการจัดจ าหน่าย ระดับ
ความคิดเห็นด้วยปานกลาง (ค่าเฉลีย่ = 3.42) 

ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัญหากบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดต่อ
ผลไมก้รอบท่ีผ่านกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตามปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ในปัจจยั่อย ไดแ้ก่ ไม่มีการโฆษณาทางโทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย = 3.52) และไม่มี
พนกังานขาย แนะน าสินคา้ ณ จุดขาย (ค่าเฉล่ีย = 3.49) สรุปความคิดเห็นปัญหาของผู้บริโภคต่อ
ผลไม้กรอบที่ผ่านกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง  กับปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ระดับความคิดเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลีย่ = 3.50) 

ผูต้อบแบบสอบถามไม่มีความคิดเห็นในขอ้เสนอแนะกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดต่อ
ผลไมก้รอบท่ีผา่นกระบวนการท าแหง้แบบแช่เยอืกแขง็ 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลไมก้รอบท่ีผา่นกระบวนการท าแห้งแบบแช่

เยอืกแขง็ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผล ดงัน้ี 
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้วยมาก ในด้านของ

ผลิตภณัฑ์ วา่ผลไมก้รอบเป็นผลิตภณัฑ์มีคุณค่าทางโภชนาการ มีรสชาติอร่อย ผลิตจากรรมวิธีการ
ท่ีแตกต่างจากการอบแหง้ผลไมว้ธีิอ่ืนๆ มีอายกุารเก็บท่ียาวนาน และบรรจุภณัฑ์มีขอ้มูลโภชนาการ
และฉลากเหมาะสมกบัตวัสินคา้ ซ่ึงตรงกบัตวัผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะตามความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถาม เน่ืองจากท่ีบรรจุภณัฑ์พบขอ้มูลโภชนาการ (Nutrition Information) ท่ีผูบ้ริโภค
สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน บอกถึงเหตุผลท่ีเลือกวิธี Freeze-dried ท่ีแตกต่างจากการอบแห้งผลไม้
วธีิอ่ืนๆ และบอกถึงการคดัสรรผลไมคุ้ณภาพผลิต บอกวนัท่ีผลิต (MFG Date) และวนัท่ีควรบริโภค
ก่อน (Best Before) มีอายุการเก็บ 18 เดือน และบรรจุภณัฑ์มีฉลากเหมาะสมกบัตวัสินคา้ ซ่ึงขนาด
ของบรรจุภณัฑพ์อดีกบัผลิตภณัฑท่ี์บรรจุ 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นด้วยปานกลาง ในดา้นของ
ราคา วา่ราคาเหมาะสมกบัปริมาณท่ีบรรจุ มีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน ราคาใกลเ้คียงกบัสินคา้ประเภท
เดียวกนั และราคามีความคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการบริโภค ซ่ึงใกลเ้คียงกบั
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การจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ ตามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เน่ืองจากผลไมก้รอบ
ขนาดบรรจุสุทธิ 25 กรัม ราคา 79 บาท แต่ท่ีบรรจุภณัฑไ์ม่ระบุราคา พบป้ายบอกราคาท่ีชดัเจนท่ีชั้น
วางสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ และพบวา่ราคาใกลเ้คียงกนัในผลไมก้รอบท่ียีห่อ้แตกต่างกนั 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นดว้ยปานกลาง ในดา้นของการ
จดัจ าหน่าย ว่าผลิตภณัฑ์มีวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ ผลิตภณัฑ์มีการจดัเรียงและวางสินคา้ท่ี
เหมาะสมสะดุดตา ซ่ึงใกล้เคียงกับการจัดจ าหน่ายผลไม้กรอบ ตามความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถาม เน่ืองจากผลไมก้รอบท่ีผา่นกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งส่วนใหญ่มีจ าหน่าย
เฉพาะในห้างสรรพสินค้า สถานท่ีท่ีมีจ  าหน่ายมากท่ีสุด คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ได้แก่ ท็อปส์ และผลิตภัณฑ์มีการจัดเรียงและวางสินค้าท่ีเหมาะสม สะดุดตา ใน
หา้งสรรพสินคา้ จะมีการวางผลิตภณัฑใ์หเ้ท่ากบัระดบัสายตาของผูบ้ริโภค 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นดว้ยปานกลาง ในดา้นของมี
การโฆษณาในนิตยสารเพื่อสุขภาพ มีการโฆษณาผา่นเวบ็ไซตอ์อนไลน์ การจดันิทรรศการออกบูท
แสดงสินค้า มีการจดัส่วนลดสินคา้เม่ือซ้ือสินค้าในปริมาณท่ีก าหนด และมีตวัอย่างให้ทดลอง
บริโภค ซ่ึงใกล้เคียงกับการจดัจ าหน่ายผลไม้กรอบ ตามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
เน่ืองจาก มีการโฆษณาในนิตยสารเพื่อสุขภาพ นิตยสาร Gourmet & Cuisine มีการโฆษณาผา่นทาง
เวบ็ไซต ์http://www.joeryfamily.co.th/index.htm และ http://www.sunshine.co.th  
 จากการศึกษาในคร้ังน้ีขอ้มูลทัว่ไปในการซ้ือผลิตภณัฑ์ผลไมก้รอบท่ีผา่นกระบวนการท า
แห้งแบบแช่เยือกแข็ง ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าอาชีพของผูบ้ริโภคท่ีให้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็น
พนกังานบริษทัเอกชน ขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาทข้ึนไป ซ่ึงเป็น
กลุ่มประชากรท่ีมีรายไดท่ี้เพียงพอในการซ้ือ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลไมก้รอบท่ีผา่นกระบวนการ
ท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ส่วนใหญ่เพื่อรับประทานเอง และเพื่อเป็นของฝากคนในครอบครัว โดย
ทราบขอ้มูลจากเพื่อนและคนรู้จกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอ้ืองพร (2550) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั 
พฤติกรรมการซ้ือล าไยอบแห้งของผูบ้ริโภคในอ าเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่าในการซ้ือล าไย
อบแหง้มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพื่อเป็นของฝากและรับประทานเอง ซ่ึงวิธีการบริโภคส่วนใหญ่จะ
กินเป็นของว่าง โดยมีการสอบถามจากเพื่อนหรือคนท่ีรู้จักก่อนเพื่อเป็นการหาข้อมูลในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือ 

ดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็น 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อปัจจยัย่อย ในระดบัความคิดเห็นมาก ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั
ความคิดเห็นมากได้แก่ ผลไมก้รอบท่ีผ่านกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งเป็นผลิตภณัฑ์มี
คุณค่าทางโภชนาการ ผลิตภณัฑท่ี์มีรสชาติอร่อย กรรมวิธีการผลิตแตกต่างจากการอบแห้งผลไมว้ิธี

http://www.joeryfamily.co.th/index.htm
http://www.sunshine.co.th/
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อ่ืนๆ มีอายุการเก็บท่ียาวนาน และบรรจุภณัฑ์มีขอ้มูลโภชนาการและฉลากเหมาะสมกบัตวัสินคา้ 
ในดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นด้วยปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกบั  
ณัฐิยา (2553) ได้ศึกษา พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์
อาหารเชา้ธญัชาติอบกรอบท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก
ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเชา้ธญัชาติอบกรอบจากปัจจยัดา้นรสชาติมากกวา่ปัจจยัดา้นราคา  
 
5.3 ข้อค้นพบ 

1. จากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงและมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญา
ตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี และจากการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษากบัความคิดเห็นนั้น พบวา่
ทุกระดบัการศึกษามีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด ยกเวน้ มีป้ายบอก
ราคาท่ีชดัเจน การจดันิทรรศการออกบูทแสดงสินคา้ และมีตวัอยา่งสินคา้ใหท้ดลองบริโภค 

2. ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์นั้น พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มี
ระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก อยู ่5 ขอ้ว่าผลไมก้รอบเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ ผลไม้
กรอบเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีรสชาติอร่อย ผลไมก้รอบผลิตจากกรรมวิธีการแตกต่างจากการอบแห้งวิธี
อ่ืนๆ ผลไมก้รอบมีอายุการเก็บรักษาท่ีนาน และบรรจุภณัฑ์มีขอ้มูลโภชนาการและฉลากเหมาะสม
กบัตวัสินคา้ 

3. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ในทางเดียวกนัวา่ผลไมก้รอบผลิตจากกรมวิธีการแตกต่างจากการอบแห้งผลไมอ่ื้นๆ ซ่ึงเป็นวิธีการ
ท าแหง้แบบแช่เยอืกแขง็ จึงท าใหผ้ลไมก้รอบมีอายกุารเก็บรักษาท่ีนาน  

4. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ในดา้นการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถาม ร้อยละ 53.1 มี
ระดับความคิดเห็นด้วยมาก ว่าผลไม้กรอบเป็นผลิตภณัฑ์มีจ  าหน่ายตลอดปี ไม่ขาดตลาด ซ่ึง
สอดคล้องกับกระบวนการผลิตผลไม้กรอบท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีอายุการเก็บรักษายาวนาน ซ่ึง
โรงงานผูผ้ลิตสามารถรีบผลิตสินคา้ในช่วงผลไมส้ดแต่ละชนิดให้ผลผลิต และสามารถแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑผ์ลไมก้รอบท่ีมีอายยุาวนานได ้

5. ปัจจัส่วนประสมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นในด้านราคาของ
ผลิตภณัฑ์ผลไมก้รอบท่ีผ่านกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งนั้น มีราคาใกล้เคียงกบัสินคา้
ประเภทเดียวกนั มีค่าเฉล่ียในดา้นความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด (3.06) เน่ืองจากผูต้อบแบบถามทราบถึง
ราคาของผลิตภัณฑ์ท่ีแพงกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน แต่เน่ืองจากว่ามีกรรมวิธีการผลิตท่ี
แตกต่างกนั ท าให้ผลิตภณัฑ์ผลไมก้รอบมีราคาท่ีสูงกว่า แต่หากเปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
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ผลไมก้รอบมีความคุม้ค่ามากกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัดา้นราคา ท่ีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มีระดบั
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

6. ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในดา้นการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นมาก ว่าผลิตภณัฑ์มีวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้เป็นส่วนใหญ่ ไม่มีจ  าหน่ายตามร้าน
สะดวกซ้ือทัว่ไป ท าใหมี้การกระจายสินคา้ไม่ทัว่ถึงผูบ้ริโภคมากนกั  

7. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในดา้นของปัญหาท่ีคน้พบนั้นจะ
เห็นไดว้่ามีระดบัปัญหาท่ีรุนแรงมากในดา้นของการไม่มีโฆษณาทางโทรทศัน์ ท าให้ผูบ้ริโภคไม่
ค่อยจะรู้จกัผลิตภณัฑ ์หรือจะรู้จกัเฉพาะกลุ่มท่ีเคยรับประทานนั้น  
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลไมก้รอบท่ีผ่านกระบวนการท าแห้งแช่
เยือกแข็ง ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดมีขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการและผูส้นใจใน
ธุรกิจการผลิตผลิตภณัฑ์ผลไมก้รอบ เพื่อให้สามารถผลิตผลไมก้รอบตอบสนองต่อความตอ้งการ
และสร้างความพึงพอใจแกผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

1. ด้านผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากผลไมก้รอบท่ีผ่านกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณค่าโภชนาการ มีอายุการเก็บท่ียาวนาน รวมทั้งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีอบแห้งท่ีมีรสชาติ
ใกเ้คียงกบัผลไมส้ดจริง ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจะมีการเพิ่มความหลากหลายให้กบัผลิตภณัฑ ์
เช่นเพิ่มชนิดของผลไมท่ี้ผลิต น าผลไมน้อกฤดูกาลหรือหารับประทานไดย้าก มาแปรรูปเป็นผลไม้
กรอบสามารถเก็บไวท้านได้นาน หารับประทานได้ง่าย สะดวกและอร่อย เหมาะส าหรับผูรั้ก
สุขภาพท่ีตอ้งการรับประทานขนมขบเค้ียวแต่กลวัอว้น เพราะว่าผลไมก้รอบนั้นเป็นขนมขบเค้ียว
เพื่อสุขภาพท่ีผลิตมาจากผลไมส้ด มีประโยชน์ อีกทั้งจุดเด่นของผลไมก้รอบชนิดน้ีคือ ไม่ใชน้ ้ ามนั
ในการผลิตและไม่ท าใหสู้ญเสียคุณค่าสารอาหาร จากการศึกษาพบวา่ถา้หากผูป้ระกอบการตอ้งการ
ท าตลาดควรเน้นผลิตภณัฑ์ไปท่ีกลุ่มผูห้ญิง อายุ 26-32 ปี ท่ีรักสุขภาพและชอบทานขนมขบเค้ียว 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคได ้โดยอาจมีการ เนน้คุณค่าทางโภชนาการ มีฉลาก
โภชนาการและเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ จากการบริโภค
ผลไมอ้บกรอบ      

2. ด้านราคา ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลไมก้รอบท่ีผ่านกระบวนการท าแห้งแบบแช่
เยือกแข็ง เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการ รับประทานง่าย สะดวก ดงันั้น ราคาท่ีจ าหน่ายตอ้งมีความ
เหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ ของผลิตภณัฑ์ผลไมก้รอบปัจจุบนั เพื่อให้ผูบ้ริโภครู้สึกอยากซ้ือ
และคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการบริโภค นอกจากนั้น ผลิตภณัฑ์ผลไม้
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กรอบยงัใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีราคาสูง กรรมวิธีการผลิตท่ีต่างจากวิธีอ่ืนจึงมีคุณภาพท่ีน่าเช่ือถือ แต่
อย่างไรก็ตามควรอยูใ่นระดบัราคาท่ีไม่สูงเกินไป ควรเป็นระดบัท่ีผูซ้ื้อยอมรับไดแ้ละยอมจ่ายเงิน
เพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีคุม้ค่ากลบัคืนมาหากเปรียบเทียบกบัวธีิการอบแหง้แบบธรรมดา 
 3. ดา้นการจดัจ าหน่ายผลไมก้รอบท่ีผ่านกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์จากห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เน่ืองจากมีความสะดวกในการเลือก
ซ้ือ ดังนั้นหากต้องการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่าย ต้องมีผลิตภณัฑ์วางขายใน ร้านสะดวกซ้ือ 
โรงพยาบาล มหาวิทยาลยั โรงแรม และสถานท่ีท่ีจ  าหน่ายเป็นของฝากหรือท่ีมีการสัญจรไปมา
สะดวก เป็นตน้ เพื่อกระจายช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ครอบคลุมมากข้ึน ตอบสนองผูบ้ริโภคใน
ทุกๆท่ี 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ รู้จกัผลไมก้รอบท่ีผ่านกระบวนการท า
แห้งแบบแช่เยือกแข็ง จากนิตยสารเพื่อสุขภาพ อินเตอร์เน็ต งานแสดงสินคา้ แต่ไม่มีการโฆษณา
สินคา้ทางโทรทศัน์ จึงท าให้ผลิตภณัฑ์ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคมากนกั มีการโฆษณาผา่นส่ือ
ต่างๆน้อย นบัว่ายงัเป็นจุดอ่ออนดา้นการส่งเสริมการตลาด ดงันั้นหากตอ้งการเพิ่มผูบ้ริโภคและ
ยอดขายของผลิตภณัฑ์ ควรมีการโฆษณาผลิตภณัฑ์ทางช่องทางโทรทศัน์ ท่ีเป็นช่องทางท่ีง่ายและ
ผูส้นใจมาก เพื่อเป็นการจดจ า เนน้ย  ้า ผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้ยี่ห้อ  Wel-B ได้
โฆษณาผลิตภณัฑผ์ลไมก้รอบเป็นยีห่้อแรก ท่ีเนน้ผูห้ญิงท่ีชอบทานขนมขบเค้ียวแต่กลวัอว้น น่าจะ
เป็นทิศทางท่ีดีท่ีจะไดรั้บกระแสตอบรับจากผูบ้ริโภค 
 5. ดา้นราคา ควรมีการศึกษาร่วมกบัการวางแผนการตลาด ในดา้นของราคาท่ีเหมาะสมกบั
ปริมาณท่ีบรรจุ เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีบริโภคเห็นบรรจุภณัฑ์ท่ีใหญ่และราคาแพง บางคร้ัง
อาจจะรู้สึกเสียดายเงินท่ีจะซ้ือ แต่ถา้หากลดบรรจุภณัฑ์ให้เล็กลง ลดปริมาณและราคาให้เหมาะสม 
เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถตดัสินใจซ้ือไดง่้าย และเตม็ใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์ เช่น ขนาดบรรจุ 30g ราคา 
70 บาท ก็ลดขนาดบรรจุเหลือ 15g ราคา 25 บาท นอกจากนั้นควรเพิ่มการโฆษณาทางส่ือต่างๆ โดย
มีกิจกรรมการส่งเสริมการขายใหผู้บ้ริโภครู้จกัมากข้ึน 
 6. ดา้นการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาผลไมก้รอบท่ีผ่านกระบวนการท าแห้งแบบแช่
เยือกแข็ง อาจมีการน าเสนอในด้านกระบวนการผลิต เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั เพื่อน าเสนอถึงความ
แตกต่างจากกรรมวิธีอ่ืน ให้เห็นได้ชัดเจน และคุณค่า รวมทั้งประโยชน์ ท่ีได้รับจากการบริโภค
ผลไมก้รอบท่ีผา่นกระบวนการท าแหง้แบบแช่เยอืกแขง็ 
 


