
 

 

 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการเลือก
ซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานใน
อําเภอเมืองเชียงใหมตอการเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน สามารถสรุปผลการศึกษา  
อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน พบวาผูหญิงวัยทํางาน สวนใหญมีอายุ
ระหวาง 24-29 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีอาชีพพนักงานประจําบริษัทหรือรานคา สวนใหญ
มีสถานภาพโสด  อาศัยอยูบานพักของตนเอง มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวจํานวน 3-4 คน โดยมี
รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท 

สวนท่ี  2  พฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการเลือกซ้ือ
อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน  

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยซ้ือและชอบรับประทานอาหาร
ประเภทอาหารมื้อหลัก เชน ขาวแกงเขียวหวาน เกี๊ยวกุง ขาวตม มากที่สุด และตัดสินใจซ้ือดวย
ตัวเอง  เหตุผลท่ีเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานเพราะสะดวกในการรับประทาน  ซ้ือ
อาหารแชแข็งพรอมรับประทานมากกวา 3 เดือนตอคร้ัง  ชวงเวลาท่ีซ้ืออาหารแชแข็งพรอม
รับประทานไมแนนอน  และสวนใหญสถานท่ีซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน คือ หางไฮเปอร
มารเก็ต ไดแก เทสโกโลตัส คารฟูร บ๊ิกซี โดยโอกาสท่ีซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานบอยท่ีสุด
คือ เดินทางหรือทองเท่ียว  ซ่ึงลักษณะการซ้ือและการบริโภคอาหารแชแข็งพรอมรับประทานมี
ลักษณะซ้ือเก็บสํารองไวบริโภคเม่ือไมมีอาหารอื่น โดยเลือกซ้ือจากตรายี่หอเฉพาะเจาะจง เชน      
อีซ่ีโก  อีซ่ีมีล เปนตน ผูตอบแบบสอบถามจะมีแหลงขอมูลในการตัดสินใจ คือ การทดลองบริโภค
จริง และมีเกณฑในการเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานโดยพิจารณาจากคุณภาพสินคา  
ปริมาณเฉลี่ยท่ีซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานแตละคร้ัง 2-3 กลอง คาใชจายเฉล่ียในการซ้ือ   
แตละคร้ัง 51-100 บาท  สวนตรายี่หอของอาหารแชแข็งพรอมรับประทานท่ีรูจักและเคยซ้ือมาก
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ท่ีสุดคือ ยี่หอพรานทะเล   และตรายี่หอท่ีเลือกซ้ือบอยท่ีสุดคือ อีซ่ีโก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มีความรูสึกพอใจเม่ือซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน  ดังตารางท่ี 72 

 

ตารางท่ี 72  แสดงขอมูลผูตอบแบบสอบถาม ตามแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค จาก
คําถาม 6Ws 1H 
 

คําถาม (6Ws 1H) ขอมูลผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 
1. ใครอยูในตลาด 
(Who is in target 
 market?) 

อายุ 24-29 ป 40.25 
การศึกษา ปริญญาตรี 68.25 
อาชีพหลัก พนักงานประจําบริษัทหรือรานคา 61.50 
สถานภาพ โสด 64.00 
รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท 33.00 
ที่พักอาศัย บานของตนเอง 72.25 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน 63.50 

2. ผูบริโภคซื้ออะไร 
(What does the 
consumer buy?) 

ประเภทที่ซื้อบอยที่สุด อาหารม้ือหลัก ไดแก อาหารจาน
เดียว เชน เก๊ียวกุง  ขาวตม 

61.50 

ประเภทที่ชอบทานมากที่สุด อาหารม้ือหลัก ไดแก อาหารจาน
เดียว เชน เก๊ียวกุง  ขาวตม 

50.75 

3. ทําไมผูบริโภคตองซื้อ 
(Why does the 
consumer buy?) 

เหตุผลที่เลือกซื้อ สะดวกในการรับประทาน 76.00 

4.ใครมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อ 
(Who participates in the 
buying?) 

สิ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ตัดสินใจดวยตนเอง 
สมาชิกในครอบครัว 

68.25 
23.00 

5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด 
(When does the 
consumer buy?) 

ความถ่ีในการซื้อ มากกวา 3 เดือนตอครั้ง 36.00 

ชวงเวลาที่ซื้อ ไมแนนอน 43.25 

โอกาสท่ีซื้อ เดินทางหรือทองเที่ยว 52.50 

6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน 
(Where does the 
consumer  buy?) 

สถานที่ซื้อมากที่สุด หางไฮเปอรมารเก็ต ไดแก เทสโก
โลตัส คารฟูร  บิ๊กซี 

79.30 

เหตุผลที่เลือกสถานที่ซื้อ เดินทางไปสะดวก 
มีที่จอดรถสะดวก, มีความ
หลากหลายของอาหาร 

81.80 
28.50 
เทากัน 
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ตารางท่ี 72  (ตอ)  แสดงขอมูลผูตอบแบบสอบถาม ตามแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
จากคําถาม 6Ws 1H 
 

คําถาม (6Ws 1H) ขอมูลผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 
7. ผูบริโภคซื้ออยางไร 
(How does the consumer 
buy?) 

การคนหาขอมูล การทดลองบริโภคจริง 71.80 
เกณฑในการประเมิน คุณภาพของสินคา 85.25 

การไดรับรองจากหนวยงานที่
เช่ือถือได 

44.75 

ความสดใหมของอาหาร 44.00 
การซื้อ ลักษณะการซื้อและ

การบริโภค 
ซื้อเก็บสํารองไวบริโภคเมื่อไมมี
อาหารอ่ืน 

65.50 

ปริมาณการซื้อ 2-3 กลองตอครั้ง 65.75 
คาใชจายในการซื้อ 51-100 บาท 38.75 
ลักษณะการเลือกซื้อ
ตรายี่หอ 

เลือกซื้อตรายี่หอเฉพาะเจาะจง 44.25 

ความรูสึกหลังการซื้อ พอใจ 75.00 
 

สวนท่ี 3 ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน
ของผูหญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม  ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด  

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามใหคาเฉล่ียระดับ
ความสําคัญ 3 อันดับแรก มีดังนี้ 

ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน ท่ีให
คา เฉล่ียระดับความสําคัญ เรียงตามลําดับ ไดแก ความสะอาด (คาเฉล่ีย 4.68) มีเลขทะเบียนอาหาร
และยา (อ.ย.) (คาเฉล่ีย 4.53)  และรสชาติอาหาร (ความอรอย) (คาเฉล่ีย 4.50) 

ปจจัยยอยดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน ท่ีให
คาเฉล่ียระดับความสําคัญ เรียงตามลําดับ ไดแก ราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ (คาเฉล่ีย 4.31) มีปาย
แสดงราคาท่ีชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.18)  และราคาเหมาะสมกับปริมาณ (คาเฉล่ีย 4.13) 

ปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 
ท่ีใหคาเฉล่ียระดับความสําคัญ เรียงตามลําดับ ไดแก  หาซ้ือไดสะดวก (คาเฉล่ีย 4.31) ความสะอาด
ของสถานท่ีจําหนาย (คาเฉล่ีย 4.27)  และสถานท่ีจําหนายมีท่ีจอดรถสะดวกสบาย (คาเฉล่ีย 4.11) 
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ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอม
รับประทาน  ท่ีใหคาเฉล่ียระดับความสําคัญ เรียงตามลําดับ ไดแก  มีการแนะนําสินคาผานโฆษณา
ทางส่ือตางๆ  (คาเฉล่ีย 3.77)   มีการลดราคาสินคา (คาเฉล่ีย 3.57)    และมีการแจกสินคาใหทดลอง
ชิมฟรี (คาเฉล่ีย 3.56) 

 
สวนท่ี 4  พฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการเลือกซ้ือ

อาหารแชแข็งพรอมรับประทานและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ืออาหาร
แชแข็งพรอมรับประทาน  จําแนกตามอายุ   

4.1 พฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการเลือกซ้ืออาหารแช
แข็งพรอมรับประทาน  จําแนกตามอายุ 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุ นิยมซ้ืออาหารแชแข็งพรอม
รับประทานประเภทอาหารม้ือหลัก เชน ขาวแกงเขียวหวานไก  เกี๊ยวกุง ขาวตม บอยท่ีสุด  และทุก
ชวงอายุจะตัดสินใจเลือกซ้ือดวยตนเอง  ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุมีเหตุผลในการเลือกซ้ือ
อาหารแชแข็งพรอมรับประทานเพราะสะดวกในการรับประทาน สวนใหญจะซ้ืออาหารแชแข็ง
พรอมรับประทานมากกวา 3 เดือนตอคร้ังเกือบทุกชวงอายุ ยกเวนชวงอายุ 42 ปข้ึนไป จะซ้ืออาหาร
แชแข็งพรอมรับประทานเดือนละ 1-2 คร้ัง และทุกชวงอายุจะซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานท่ี
หางไฮเปอรมารเก็ต ไดแก เทสโกโลตัส คารฟูร บ๊ิกซี  โอกาสท่ีเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอม
รับประทานเกือบทุกชวงอายุจะทานเปนประจํา ยกเวนชวงอายุไมเกิน 29 ป จะซ้ือเม่ือเดินทางหรือ
ทองเท่ียว และทุกชวงอายุจะหาขอมูลในการตัดสินใจจากการทดลองบริโภคจริง สวนเกณฑในการ
เลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานทุกชวงอายุจะพิจารณาจากคุณภาพของสินคา ลักษณะการ
เลือกซ้ือตรายี่หอของอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน ชวงอายุไมเกิน 29 ป-41 ป เลือกซ้ือจากตรา
ยี่หอเฉพาะเจาะจง เชน อีซ่ีโก อีซ่ีมีล สมารทมีล ชวงอายุ  42 ปข้ึนไป จะเลือกซ้ือจากตรา
บริษัทผูผลิต  เชน S&P, CP    ดังตารางท่ี 73 
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ตารางท่ี 73  แสดงขอมูลผูตอบแบบสอบถาม ตามแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค จําแนก
ตามอายุ 
 

พฤติกรรมผูบริโภคในการซื้อ
อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน

ของผูหญิงวัยทํางาน 

อายุ 

18-29 ป 
(n = 205) 

30 – 41 ป 
(n = 152) 

42  ปขึ้นไป 
(n = 43) 

ประเภทของอาหารแชแข็งพรอม
รับประทานที่นิยมซื้อบอยที่สุด 

อาหารม้ือหลัก เชน 
เก๊ียวกุง  ขาวตม 

อาหารม้ือหลัก เชน 
เก๊ียวกุง  ขาวตม 

อาหารม้ือหลัก เชน 
เก๊ียวกุง   ขาวตม 

ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ
อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 

ตัดสินใจดวยตนเอง ตัดสินใจดวยตนเอง ตัดสินใจดวย
ตนเอง 

เหตุผลในการเลือกซื้ออาหารแช
แข็งพรอมรับประทาน 

สะดวกในการ
รับประทาน 
 

สะดวกในการ
รับประทาน 
 

สะดวกในการ
รับประทาน 
 

ความถ่ีในการเลือกซื้ออาหารแช
แข็งพรอมรับประทาน 

มากกวา 3 เดือนครั้ง 
 

มากกวา 3 เดือนครั้ง 
 

เดือนละ 1-2 ครัง้ 
 

สถานที่ในการเลือกซื้ออาหารแช
แข็งพรอมรับประทาน 

ไฮเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ต 

โอกาสในการเลือกซื้ออาหารแช
แข็งพรอมรับประทาน 

เดินทางหรือทองเที่ยว ทานเปนประจํา ทานเปนประจํา 

แหลงขอมูลในการตัดสินใจซื้อ
อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 

การทดลองบริโภคจริง การทดลองบริโภคจริง การทดลองบริโภค
จริง 

เกณฑในการเลือกซื้ออาหารแช
แข็งพรอมรับประทาน 

คุณภาพของสินคา คุณภาพของสินคา คุณภาพของสินคา 

ลักษณะการเลือกซื้อตรายี่หอ
อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 

ตรายี่หอเฉพาะเจาะจง 
เชน อีซี่โก 

ตรายี่หอเฉพาะเจาะจง 
เชน อีซี่โก 

ตรายี่หอ
บริษัทผูผลิต 
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4.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอม
รับประทาน จําแนกตามอายุ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 29 ป ใหคาเฉล่ียระดับ
ความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑระดับมากท่ีสุดในเร่ืองความสะอาดและมีเลขทะเบียน
อาหารและยา (อ.ย)   ยกเวนผูตอบแบบสอบถามอายุ 42 ปข้ึนไป ใหคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอ
ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑระดับมากท่ีสุดในเร่ืองความสะอาด รสชาติอาหาร (ความอรอย)  มีเลข
ทะเบียนอาหารและยา (อ.ย.) ใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ  ตรายี่หอนาเช่ือถือ และขนาดบรรจุเหมาะสม
ตอความตองการใชตอคร้ัง  

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุใหคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอปจจัย
ยอยดานราคาระดับมากในเร่ืองราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ  

ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเกือบทุกชวงอายุ ใหคาเฉล่ียระดับ
ความสําคัญตอปจจัยยอยดานการจัดจําหนายระดับมากในเรื่องหาซ้ือไดสะดวก ยกเวนผูตอบแบบ 
สอบถามท่ีมีอายุ 42 ปข้ึนไป ใหคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานการจัดจําหนายระดับ
มากในเร่ืองความสะอาดของสถานท่ีจําหนาย 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไมเกิน 29 ป-41 ป ให
คาเฉล่ียระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดระดับมากในเร่ืองมีการแนะนํา
สินคาผานโฆษณาทางส่ือตางๆ สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 42  ปข้ึนไป ใหคาเฉล่ียระดับ
ความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดระดับมากในเร่ืองมีกิจกรรมชวยเหลือสังคม เชน 
นํารายไดสวนหนึ่งชวยเหลือสังคม   
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สวนท่ี  5  พฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการเลือกซ้ือ
อาหารแชแข็งพรอมรับประทานและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ืออาหาร
แชแข็งพรอมรับประทาน  จําแนกตามระดับการศึกษา 

5.1 พฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการเลือกซ้ืออาหารแช
แข็งพรอมรับประทาน จําแนกตามระดับการศึกษา 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษา นิยมซ้ืออาหารแชแข็ง
พรอมรับประทานประเภทอาหารมื้อหลัก เชน ขาวแกงเขียวหวานไก เกี๊ยวกุง ขาวตม บอยท่ีสุด  
และทุกระดับการศึกษา จะตัดสินใจเลือกซ้ือดวยตนเอง ในทุกระดับการศึกษามีเหตุผลในการเลือก
ซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานเพราะสะดวกในการรับประทาน ระดับการศึกษาปริญญาตรี
และสูงกวาปริญญาตรีสวนใหญจะซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานมากกวา 3 เดือนคร้ัง ยกเวน
ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีจะซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 2-3 เดือนตอคร้ัง และทุก
ระดับการศึกษานิยมซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานท่ีหางไฮเปอรมารเก็ต ไดแก เทสโกโลตัส 
คารฟูร บ๊ิกซีมากท่ีสุด  สวนโอกาสท่ีเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานระดับการศึกษาตํ่า
กวาปริญญาตรีและปริญญาตรีจะซ้ือในโอกาสเดินทางหรือทองเท่ียว  ยกเวนระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรีจะซ้ือทานเปนประจํามากท่ีสุด และทุกระดับการศึกษาจะหาขอมูลในการตัดสินใจซ้ือ
จากการทดลองบริโภคจริง  สวนเกณฑในการเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานทุกระดับ
การศึกษาจะพิจารณาจากคุณภาพของสินคา   ลักษณะการเลือกซ้ือตรายี่หอของอาหารแชแข็งพรอม
รับประทาน ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีและปริญญาตรีจะเลือกซ้ือจากตรายี่หอเฉพาะเจาะจง 
เชน อีซ่ีโก  อีซ่ีมีล  สมารทมีล  แตระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจะเลือกซ้ือจากตราบริษัทผูผลิต 
เชน  S&P   ดังตารางท่ี 74 
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ตารางท่ี 74  แสดงขอมูลผูตอบแบบสอบถาม ตามแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค จําแนก
ตามระดับการศึกษา 
 

พฤติกรรมผูบริโภคในการซื้ออาหาร
แชแข็งพรอมรับประทานของผูหญิง

วัยทํางาน 

ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 
(n = 84) 

ปริญญาตรี 
(n = 273) 

สูงกวาปริญญาตรี 
(n = 43) 

ประเภทของอาหารแชแข็งพรอม
รับประทานที่นิยมซื้อ 

อาหารม้ือหลัก เชน 
เก๊ียวกุง  ขาวตม 

อาหารม้ือหลัก เชน 
เก๊ียวกุง   ขาวตม 

อาหารม้ือหลัก เชน 
เก๊ียวกุง   ขาวตม 

ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ
อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 

ตัดสินใจดวยตนเอง 
 

ตัดสินใจดวยตนเอง 
 

ตัดสินใจดวยตนเอง 
 

เหตุผลในการเลือกซื้ออาหารแชแข็ง
พรอมรับประทาน 

สะดวกในการ
รับประทาน 

สะดวกในการ
รับประทาน 

สะดวกในการ
รับประทาน 

ความถ่ีในการเลือกซื้ออาหารแชแข็ง
พรอมรับประทาน 

2-3 เดือนตอครั้ง 
 

มากกวา 3 เดือนครั้ง 
 

มากกวา 3 เดือนครั้ง 
 

สถานที่ในการเลือกซื้ออาหารแชแข็ง
พรอมรับประทาน 

ไฮเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ต 

โอกาสในการเลือกซื้ออาหารแชแข็ง
พรอมรับประทาน 

เดินทางหรือทองเที่ยว เดินทางหรือทองเที่ยว ทานเปนประจํา 

แหลงขอมูลในการตัดสินใจซื้อ
อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 

การทดลองบริโภค
จริง 

การทดลองบริโภค
จริง 

การทดลองบริโภค
จริง 

เกณฑในการเลือกซื้ออาหารแชแข็ง
พรอมรับประทาน 

คุณภาพของสินคา คุณภาพของสินคา คุณภาพของสินคา 

ลักษณะการเลือกซื้อตรายี่หอ 
อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 

ตรายี่หอเฉพาะเจาะจง 
เชน อีซี่โก 

ตรายี่หอเฉพาะเจาะจง 
เชน อีซี่โก 

ตรายี่หอ
บริษัทผูผลิต 

 

5.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอม
รับประทาน จําแนกตามระดับการศึกษา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษา ใหคาเฉล่ียระดับ
ความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑระดับมากท่ีสุดในเร่ืองความสะอาด   

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามเกือบทุกระดับการศึกษาใหคาเฉล่ียระดับ
ความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาระดับมากในเร่ืองราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ ยกเวนระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ใหคาเฉลี่ยระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาระดับมากในเร่ือง
ราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพและมีปายแสดงราคาท่ีชัดเจน 
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ปจจัยดานการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษา ใหคาเฉล่ียระดับ
ความสําคัญตอปจจัยยอยดานการจัดจําหนายระดับมากในเร่ืองซ้ือไดสะดวก 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษาใหคาเฉล่ีย
ระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดระดับมากในเร่ืองมีการแนะนําสินคาผาน
โฆษณาทางส่ือตางๆ   
 

สวนท่ี  6  พฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการเลือกซ้ือ
อาหารแชแข็งพรอมรับประทานและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ืออาหาร
แชแข็งพรอมรับประทาน  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

6.1 พฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการเลือกซ้ืออาหารแช
แข็งพรอมรับประทาน  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับรายได นิยมซ้ืออาหารแชแข็งพรอม
รับประทานประเภทอาหารม้ือหลัก เชน ขาวแกงเขียวหวานไก เกี๊ยวกุง ขาวตม บอยท่ีสุด และทุก
ระดับรายไดจะตัดสินใจเลือกซ้ือดวยตนเอง ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับรายไดมีเหตุผลในการ
เลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานเพราะสะดวกในการรับประทาน สวนใหญจะซ้ืออาหารแช
แข็งพรอมรับประทานมากกวา 3 เดือนตอคร้ังเกือบทุกระดับรายได ยกเวนรายไดเฉล่ียตอเดือน 
15,001-25,000 บาท  จะซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานเดือนละ 1-2 คร้ังและมากกวา 3 เดือน
ตอคร้ัง  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 25,000 บาท จะซ้ืออาหารแชแข็ง
พรอมรับประทานเดือนละ 1-2 คร้ัง และเกือบทุกระดับรายไดจะซ้ืออาหารแชแข็งพรอม
รับประทานท่ีหางไฮเปอรมารเก็ต ไดแก เทสโกโลตัส คารฟูร บ๊ิกซี ยกเวน รายไดเฉล่ียตอเดือน 
10,001-15,000 บาท จะซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานจากรานสะดวกซ้ือ ไดแก เซเวน-อีเลฟ
เวน โอกาสที่เลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานเกือบทุกระดับรายไดจะซ้ือในโอกาสเดินทาง
หรือทองเท่ียว  ยกเวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001-25,000 บาท จะซ้ือทาน
เปนประจํา และทุกระดับรายไดจะหาขอมูลในการตัดสินใจซ้ือจากการทดลองบริโภคจริง  สวน
เกณฑในการเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานทุกระดับรายไดจะพิจารณาจากคุณภาพของ
สินคา ลักษณะการเลือกซ้ือตรายี่หอของอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน รายไดเฉล่ียตอเดือนไม
เกิน 10,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท จะเลือกซ้ือจากตรายี่หอ
เฉพาะเจาะจง เชน อีซ่ีโก อีซ่ีมีล สมารทมีล สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
15,001 – 25,000 บาท และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา  25,000 บาท จะเลือกซ้ือจากตรา
บริษัทผูผลิต  เชน S&P  ดังตารางท่ี 75 
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ตารางท่ี 75  แสดงขอมูลผูตอบแบบสอบถาม ตามแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค จําแนก
ตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

พฤติกรรมผูบริโภคใน 
การซื้ออาหารแชแข็งพรอม
รับประทานของผูหญิง 

วัยทํางาน 

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ไมเกิน 
10,000 
(n=93) 

10,001- 
15,000 

(n=132) 

15,001- 
25,000 
(n=88) 

มากกวา 
25,000 
(n=87) 

ประเภทของอาหารแชแข็ง
พรอมรับประทานที่นิยมซื้อ 

อาหารม้ือหลัก 
เชน เก๊ียวกุง 
ขาวตม 

อาหารม้ือหลัก 
เชน เก๊ียวกุง
ขาวตม 

อาหารม้ือหลัก 
เชน เก๊ียวกุง 
ขาวตม 

อาหารม้ือหลัก 
เชน เก๊ียวกุง 
ขาวตม 

ผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็ง
พรอมรับประทาน 

ตัดสินใจดวย
ตนเอง 

ตัดสินใจดวย
ตนเอง 

ตัดสินใจดวย
ตนเอง 

ตัดสินใจดวย
ตนเอง 

เหตุผลในการเลือกซื้อ
อาหารแชแข็งพรอม
รับประทาน 

สะดวกในการ
รับประทาน 

สะดวกในการ
รับประทาน 

สะดวกในการ
รับประทาน 

สะดวกในการ
รับประทาน 

ความถ่ีในการเลือกซื้อ
อาหารแชแข็งพรอม
รับประทาน 

มากกวา 3 เดือน
ครั้ง 

มากกวา 3 เดือน
ครั้ง 

เดือนละ 1-2 ครัง้
และมากกวา 3 
เดือนตอครั้ง 

เดือนละ 1-2 ครัง้ 

สถานที่ในการเลือกซื้อ
อาหารแชแข็งพรอม
รับประทาน 

ไฮเปอรมารเก็ต รานสะดวกซื้อ ไฮเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ต 

โอกาสในการเลือกซื้อ
อาหารแชแข็งพรอม
รับประทาน 

เดินทางหรือ
ทองเที่ยว 

เดินทางหรือ
ทองเที่ยว 

ทานเปนประจํา เดินทางหรือ
ทองเที่ยว 

แหลงขอมูลในการตัดสินใจ
ซื้ออาหารแชแข็งพรอม
รับประทาน 

การทดลอง
บริโภคจริง 

การทดลอง
บริโภคจริง 

การทดลอง
บริโภคจริง 

การทดลอง 
บริโภคจริง 

เกณฑในการเลือกซื้อ
อาหารแชแข็งพรอม
รับประทาน 

คุณภาพของสินคา คุณภาพของสินคา คุณภาพของสินคา คุณภาพของสินคา 

ลักษณะการเลือกซื้อตรา
ยี่หออาหารแชแข็งพรอม
รับประทาน 

ตรายี่หอ
เฉพาะเจาะจง 
เชน อีซี่โก 

ตรายี่หอ
เฉพาะเจาะจง 
เชน อีซี่โก 

ตรายี่หอ
บริษัทผูผลิต 

ตรายี่หอ
บริษัทผูผลิต 
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6.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอม
รับประทาน จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับรายได  ใหคา เฉล่ียระดับ
ความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑระดับมากท่ีสุดในเร่ืองความสะอาด   

ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามเกือบทุกระดับรายได  ใหคาเฉล่ียระดับ
ความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาระดับมากในเร่ืองราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ  

ปจจัยดานการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามเกือบทุกระดับรายได ใหคาเฉล่ียระดับ
ความสําคัญตอปจจัยยอยดานการจัดจําหนายระดับมากในเร่ืองหาซ้ือไดสะดวก ยกเวนผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 25,000  บาท ใหคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอ
ปจจัยยอยดานการจัดจําหนายระดับมากในเร่ืองความสะอาดของสถานท่ีจําหนาย 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับรายไดใหคาเฉลี่ยระดับ
ความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดระดับมากในเร่ืองมีการแนะนําสินคาผาน
โฆษณาทางส่ือตางๆ   
 สวนท่ี 7 ขอมูลเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะท่ีพบจากการเลือกซ้ืออาหารแชแข็ง
พรอมรับประทานของผูตอบแบบสอบถาม  
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาดานผลิตภัณฑ ไดแก รสชาติไมเหมือนทําใหม   
วันผลิตและวันหมดอายุไมชัดเจน  ปญหาดานราคา อาหารแชแข็งพรอมรับประทานมีราคาแพงและ
ปริมาณนอย สวนขอเสนอแนะ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีขอเสนอแนะดานผลิตภัณฑวาควร
ระบุวันหมดอายุใหชัดเจน และควรใชบรรจุภัณฑท่ีไมเปนอันตราย ดานการสงเสริมการตลาดควรมี
การจัดทํารายการเปนรูปเลมและมีการจัดทําโปรโมช่ัน   
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อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาพฤติกรรมผูหญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมตอการเลือก

ซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน โดยใชแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมาอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analysis Consumer Behavior) เปนการคนหาหรือ

วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค โดยใชคําถาม 6Ws และ 1H เพื่อคนหา
ลักษณะพฤตกรรมผูบริโภค ทําใหพบวา 
 1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
ผูหญิงวัยทํางานท่ีมีอายุ 24-29 ป  ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี  อาชีพหลักเปนพนักงาน
ประจําบริษัทหรือรานคา มีสถานภาพโสด  มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท  มีจํานวน
สมาชิกในครอบครัว 3-4 คน  และพักอาศัยท่ีบานของตนเอง   
 2. ผูบริโภคซ้ืออะไร จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามซ้ือและชอบทานอาหาร
แชแข็งพรอมรับประทานประเภทอาหารม้ือหลัก ไดแก อาหารคาวประเภทอาหารจานเดียว เชน 
ขาวแกงเขียวหวานไก, เกี๊ยวกุง เปนตน มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ จิตรลดา โรจน
พิบูลยพันธ (2550) ท่ีศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา  สวนใหญรับประทานอาหารจานเดียว  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากอาหาร
ประเภทจานเดียวรับประทานสะดวก แลวเปนท่ีรูจักมากกวาอาหารประเภทอ่ืน และมีเมนูใหเลือก
หลากหลาย จึงทําใหเปนท่ีนิยมและชอบบริโภค 
 3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ จากการศึกษาพบวา เหตุผลท่ีผูตอบแบบสอบถามซ้ืออาหาร
แชแข็งพรอมรับประทานเพราะสะดวกในการรับประทาน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ นาฏ
ยา พันธเสนา (2550) ท่ีศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช
แข็งของลูกคารานคาปลีกสมัยใหมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา  เหตุผลในการซื้อเพราะตองการ
ความสะดวกในการบริโภค ท้ังนี้อาจเนื่องจากวิถีชีวิตท่ีเรงรีบและใหทันกับเวลา จึงเปนสาเหตุและ
แรงกระตุนท่ีทําใหผูบริโภคเกิดการยอมรับและซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานมากข้ึน  
 4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ จากการศึกษาพบวา ผูท่ีมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน คือ ตัดสินใจเลือกซ้ือดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาของนาฏยา  พันธเสนา (2550) ท่ีศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งของลูกคารานคาปลีกสมัยใหมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สวนใหญ
ตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งดวยตนเอง   
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5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ืออาหารแช
แข็งพรอมรับประทานมากกวา  3 เดือนตอคร้ัง  และโอกาสในการซ้ือ คือ เดินทางหรือทองเท่ียว   
ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ อังควรา  รัตนสะอาด (2550) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการซ้ืออาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  พบวา ความถ่ีโดย
เฉล่ียในการซ้ือ 1-3 คร้ังตอเดือน และโอกาสในการซ้ือเนื่องจากชอบทานเปนประจํา ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากกลุมตัวอยางท่ีเก็บขอมูลจะเก็บเฉพาะกลุมผูหญิงวัยทํางานไมไดเก็บจากบุคคลทั่วไป  
และลักษณะการซื้อของกลุมตัวอยางอาจซ้ือสํารองไวบริโภคเม่ือไมมีอาหารอื่นรับประทาน จึงทํา
ใหความถ่ีและโอกาสในการซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานแตกตางกัน 

6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ืออาหารแช
แข็งพรอมรับประทานจากหางไฮเปอรมารเก็ต ไดแก เทสโกโลตัส, คารฟูร, บ๊ิกซี ซ่ึงไมสอดคลอง
กับผลการศึกษาของ อังควรา  รัตนสะอาด (2551) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
พรอมรับประทานของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา สถานท่ีซ้ือบอยท่ีสุดคือ ราน
สะดวกซ้ือ ท้ังนี้อาจเน่ืองจากการศึกษานี้ไดเก็บแบบสอบถามจากผูตอบในหางไฮเปอรมารเก็ตใน
จํานวนท่ีมากกวาผูตอบในรานสะดวกซ้ือ  จึงทําใหผลการศึกษานี้พบวาผูตอบนิยมซ้ือท่ีหางไฮเปอร
มารเก็ตมากกวารานสะดวกซ้ือ  

7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีกระบวนการซ้ือใน
ข้ันตอนการรับรูถึงปญหา คือ  สะดวกในการรับประทาน ในข้ันการคนหาขอมูล คือ การทดลอง
บริโภคจริง  และในการประเมินผลทางเลือก โดยใชเกณฑคุณภาพของสินคา เชน การใชวัตถุดิบท่ีมี
คุณภาพ  ความสดของวัตถุดิบท่ีใช  และการไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเช่ือถือได ในข้ันการ
ซ้ือ ลักษณะการซ้ือและการบริโภคจะซ้ือเก็บสํารองไวบริโภคเม่ือไมมีอาหารอื่น และเลือกซ้ือจาก
ตรายี่หอเฉพาะเจาะจง เชน อีซ่ีโกหรืออีซ่ีมีล  ซ่ึงจะซ้ือคร้ังละ 2-3 กลอง  คาใชจายเฉล่ียในการซ้ือ
คร้ังละ 51 –100 บาท และในข้ันประเมินหลังการซ้ือ คือ รูสึกพอใจ 

เม่ือนําแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคโดยใชคําถาม 6Ws 1H มาเปรียบเทียบ
กับผลการศึกษาของนาฏยา พันธเสนา (2550) ท่ีศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของลูกคารานคาปลีกสมัยใหมในเขตกรุงเทพมหานคร และผลการศึกษา
ของอังควรา รัตนสะอาด (2551) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน
ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 76 

 
 
 



 
 

98

ตารางท่ี 76  แสดงขอมูลเปรียบเทียบผลการศึกษาตามแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
 

คําถาม 6Ws และ 1H 

พฤติกรรมของผูหญิงวัย
ทํางานในอําเมืองเชียงใหม 
(ลัคนา เลาหวิโรจนพจน, 
2553) 

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดตอการซ้ือ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง 
(นาฎยา พันธเสนา, 
2550) 

พฤติกรรมการซ้ืออาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งพรอม
รับประทาน (อังควรา 
รัตนสะอาด, 2551) 

ใครอยูในตลาดเปาหมาย  

 

 

ผูหญิงวัยทํางานมีอายุ 24-29 

ป การศึกษาปริญญาตรี 

อาชพีพนกังานประจําบริษัท

หรือรานคา   

เพศหญิง  อายุ  26-35 ป 
การศึกษาปริญญาตรี  
อาชพีพนกังาน
บริษัทเอกชน/รับจาง 

เพศชายและหญิง
ใกลเคียงกัน อายุ 21-30 
ป  อาชพีพนกังาน
บริษัทเอกชนและ
นักเรียนหรือนักศกึษา 

ผูบริโภคซ้ืออะไร ประเภทอาหารมือ้หลัก เชน  

เกี๊ยวกุง  ขาวตม 

ประเภทอาหารทะเล
สําเร็จรูปแชแข็ง 

ประเภทอาหารกลองแช
แข็ง 

ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ  สะดวกในการรับประทาน  สะดวกในการ
รับประทาน 

สะดวกในการ
รับประทาน 

ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซ้ือ 

ตัดสินใจดวยตนเอง ตัดสินใจดวยตนเอง - 

ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด มากกวา 3 เดือนตอคร้ัง 
โอกาสที่ซ้ือเดินทางหรือ
ทองเที่ยว 

ความถี่การซ้ือไม
แนนอน 
 

1-3 คร้ังตอเดือน 
โอกาสที่ซ้ือทานเปน
ประจํา 

ผูบริโภคซ้ือทีไ่หน หางไฮเปอรมารเก็ต รานสะดวกซ้ือ รานสะดวกซ้ือ 

ผูบริโภคซ้ืออยางไร 
- ข้ันตอนรับรูถึง

ปญหา 
- ข้ันการคนหาขอมูล 
- การประเมิน

ทางเลือก 
- ข้ันการซ้ือ 
- ประเมินหลังการซ้ือ 

 
สะดวกในกรับประทาน 
การทดลองบริโภคจริง 
เกณฑคุณภาพ 
ซ้ือเก็บสํารองไวเม่ือไมมี
อาหารอื่น คร้ังละ 2-3 กลอง 
รูสึกพอใจ 

- 

 
สะดวกในการ
รับประทาน 
เพื่อน/ครอบครัวแนะนาํ 
สะดวกในการ
รับประทาน 
ไมมีตราสินคาอยูในใจ 
ซ้ือเดือนละ 1-3 คร้ัง 
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2. แนวคิดสวนประสมทางการตลาด 
สําหรับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) โดยปจจัยท่ีผูตอบแบบ 

สอบถามใหคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกซ้ืออาหารแช
แข็งพรอมรับประทาน ท่ีใหคาเฉล่ียระดับความสําคัญ คือ เร่ืองความสะอาด  เร่ืองมีเลขทะเบียน
อาหารและยา (อ.ย.)  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของนาฏยา พันธเสนา (2550) ท่ีศึกษาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของลูกคารานคาปลีกสมัยใหมในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมาก ในเร่ืองความ
สะอาดและความปลอดภัยในการบริโภค  ปจจัยยอยดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกซ้ืออาหารแชแข็ง
พรอมรับประทานท่ีใหคาเฉลี่ยระดับความสําคัญระดับมาก คือ เร่ืองราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ มี
ปายแสดงราคาท่ีชัดเจน ปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอม
รับประทานท่ีใหคาเฉล่ียระดับความสําคัญระดับมาก คือ เร่ืองหาซ้ือไดสะดวก ความสะอาดของ
สถานท่ีจําหนาย  ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอม
รับประทานท่ีใหคาเฉล่ียระดับความสําคัญระดับมาก คือ เร่ืองมีการแนะนําสินคาผานโฆษณาทาง
ส่ือตางๆ มีการลดราคาสินคา ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ อังควรา  รัตนสะอาด (2550)  ท่ี
ศึกษาพฤติกรรมการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของผูบริโภค ในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูบริโภคใหความสําคัญ คือ เร่ืองมี
การแนะนําสินคาผานโฆษณาทางส่ือตางๆ มีการลดราคาสินคา 

 
ขอคนพบ 

จากการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการเลือก
ซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน มีขอคนพบดังนี้ 

  1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานจากหาง
ไฮเปอรมารเก็ต  ไดแก เทสโกโลตัส   คารฟูร   บ๊ิกซี  มากกวาไปซ้ือจากรานสะดวกซ้ือ 

2. ผูตอบแบบสอบถามรูจักและเคยซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานตรายี่หอพราน
ทะเล มากท่ีสุด รองลงมาคือ  ตรายี่หออีซ่ีโก  แตตรายี่หอท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซ้ือ
บอย ท่ีสุดคือ  ตรายี่หออีซ่ีโก รองลงมาคือ  ตรายี่หอควิกมีล  ซ่ึงไมสอดคลองกัน คือ ตรายี่หอพราน
ทะเลรูจักและเคยซ้ือมากท่ีสุดแตซ้ือไมบอย 

3. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้ังแต 15,000 บาท ข้ึนไป มีความถ่ีในการซ้ืออาหาร
แชแข็งพรอมรับประทานบอยกวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดนอยกวา 15,000 บาท 



 
 

100

4. ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองความ
สะอาดมากท่ีสุด และใหความสําคัญเร่ืองบรรจุภัณฑสวยงามนอยท่ีสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
อายุ 42 ปข้ึนไป  นอกจากจะใหความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ืองความสะอาดมากท่ีสุดแลวยังใหความ 
สําคัญตอปจจัยยอยเรื่องอ่ืนท่ีมากท่ีสุด ไดแก เร่ือง รสชาติอาหาร (ความอรอย) มีเลขทะเบียนอาหาร
และยา (อ.ย.) ใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ และตรายี่หอนาเช่ือถือมากกวาชวงอายุอ่ืน 

5. ปจจัยดานการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยในเร่ืองหาซ้ือไดสะดวกมากท่ีสุด  ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 42 ปข้ึนไปและผูตอบ
แบบสอบถาม ท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 25,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ือง
ความสะอาดของสถานท่ีจําหนายมากกวาชวงอายุอ่ืนและระดับรายไดอ่ืน  

6. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยในเร่ืองมีการแนะนําสินคาผานโฆษณาทางส่ือตางๆ มากท่ีสุด โดยผูตอบแบบสอบถามท่ี
มีอายุ42 ปข้ึนไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองมีกิจกรรมชวยเหลือสังคม เชน นํารายไดสวน
หนึ่งชวยเหลือสังคมมากกวาชวงอายุอ่ืน   
 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษา พฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการเลือกซ้ือ
อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน ผูศึกษามีขอเสนอแนะ โดยพิจารณาแตละปจจัยดังนี้ 
 ดานผลิตภัณฑ 
 1. จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญในเร่ืองของความสะอาด มีเลข
ทะเบียนอาหารและยา (อ.ย.)  ดังนั้น ผูผลิตควรทําใหผูบริโภครูสึกม่ันใจในเร่ืองของความสะอาด
และความปลอดภัย โดยผลิตภัณฑตองมีเลขทะเบียนอาหารและยา (อ.ย.) บนผลิตภัณฑ หรือ
เคร่ืองหมายรับรองความปลอดภัยจากกระบวนการผลิต  เชน GMP, HACCP  เปนตน ท่ีไดรับรอง
จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของและนาเช่ือถือ ผลิตภัณฑตองมีการระบุวันผลิตและวันหมดอายุท่ี
ผลิตภัณฑในตําแหนงท่ีเห็นไดชัดเจน พรอมท้ังควรปดฉลากรายละเอียดเกี่ยวกับคุณคาทาง
โภชนาการบนผลิตภัณฑ อาทิ แคลเซียมสูง คอลเรสเตอรอลตํ่า เพื่อใหผูบริโภคทราบวาผลิตภัณฑนี้
เหมาะสําหรับผูบริโภคหรือไม และเพื่อใหผูบริโภคมีความม่ันใจวาอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน
มีประโยชน 
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2. จากการศึกษาพบวา ประเภทของอาหารแชแข็งพรอมรับประทานท่ีผูบริโภคนิยม
ซ้ือและชอบรับประทานมากท่ีสุด คือ ประเภทอาหารม้ือหลัก ไดแก อาหารจานเดียว เชน เกี๊ยวกุง 
ขาวแกงเขียวหวานไก ขาวตม เปนตน  ดังนั้นผูผลิตควรตองมีการพัฒนาเมนูสินคาใหผูบริโภคเลือก
มากขึ้นและผูผลิตตองขยายการผลิตอาหารแชแข็งพรอมรับประทานประเภทอื่นดวย เชน กลุมเบ
เกอร่ี เปนตน  เพื่อใหครอบคลุมและผูบริโภคจะไดมีทางเลือก 

3.  จากการศึกษาพบวา ความถ่ีในการซ้ือของผูบริโภคมากกวา 3 เดือนตอคร้ัง ดังนั้น
ผูผลิตตองเพิ่มความถ่ีในการบริโภคอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน ซ่ึงอาจผลิตเปนเมนูประจําวัน
ใหเหมาะสมกับม้ือตางๆ เชน ม้ือเชา ไดแก ขาวตม ม้ือกลางวัน ไดแก อาหารจานเดียว ม้ือเย็น อาจ
เปนกับขาว  และผูผลิตอาจผลิตเปนเมนูสําหรับเด็ก  สําหรับกลุมผูรักสุขภพ  และตองมีการออกเมนู
ใหมๆ ออกมา เพื่อกระตุนใหผูบริโภคมีความถ่ีในการซ้ือใหมากข้ึน   

4.  จากการศึกษาพบวา  ผูบริโภครูจักและเคยซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานตรา
ยี่หอพรานทะเล มากท่ีสุด รองลงมาคือ ตรายี่หออีซ่ีโก  แตตรายี่หอท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เลือกซ้ือบอยท่ีสุดคือ  ตรายี่หออีซ่ีโก  รองลงมาคือ ตรายี่หอควิกมีล ซ่ึงไมสอดคลองกัน คือ  ตรา
ยี่หอพรานทะเลรูจักและเคยซ้ือมากท่ีสุดแตซ้ือไมบอย ซ่ึงอาจเปนเพราะตรายี่หออีซ่ีโกมีความ
ไดเปรียบ ในเร่ืองชองทางการจัดจําหนายท่ีวางจําหนายท่ีรานเซเวน-อีเลฟเวน ซ่ึงมีสาขาจํานวนมาก 
และอาจมีรสชาติอรอย ดังนั้น ผูผลิตควรนําตรายี่หอของตนเองไปวางจําหนายในรานสะดวกซ้ือท่ี
กระจายอยูท่ัวไปใหมากข้ึน  เพื่อใหผูบริโภคมีทางเลือกและซ้ือตรายี่หอของเรามากข้ึน เพราะหาซ้ือ
ไดสะดวก และปรับปรุงในเร่ืองรสชาติ (ความอรอย) ของผลิตภัณฑ  เพื่อใหผูบริโภคกลับมาซ้ือซํ้า 

ดานราคา  
จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญในเร่ืองราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ และ

การมีปายแสดงราคาท่ีชัดเจน  ผูผลิตควรเลือกใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพมาใชในการผลิต เพื่อสราง
คุณคาของผลิตภัณฑใหแตกตางจากตรายี่หออ่ืน  ดังนั้น ผูผลิตควรต้ังราคาใหสอดคลองกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ   และอาจเพ่ิมปริมาณของอาหารใหมีความเหมาะสมกับราคา เพื่อใหผูบริโภครูสึก
คุมคาและยอมจายในราคาท่ีสูง   

ดานการจัดจําหนาย   
จากการศึกษาพบวา  ผูบริโภคสวนใหญจะซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานจาก

หางไฮเปอรมารเก็ต ไดแก เทสโกโลตัส คารฟูร บ๊ิกซี  มากกวาซ้ือจากรานสะดวกซ้ือ และยังให
ความสําคัญในเร่ืองการหาซ้ือไดสะดวกมากท่ีสุด  ท้ังนี้อาจเนื่องจากหางไฮเปอรมารเก็ตเดินทางไป
สะดวก มีท่ีจอดรถสะดวกสบาย มีสินคาใหเลือกหลากหลายชนิด และส่ิงอํานวยความสะดวก
มากมาย ดังนั้น ผูผลิตควรนําสินคาไปวางจําหนายในรานสะดวกซ้ือท่ีกระจายอยูท่ัวไปใหมีความ



 
 

102

หลากหลายของตราย่ีหอและประเภทของอาหารแชแข็งพรอมรับประทานใหมากข้ึน  เพื่อให
ผูบริโภค มีทางเลือกและสามารถหาซ้ือไดสะดวกมากข้ึน 

ดานการสงเสริมการตลาด 
1. จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญในเร่ืองมีการแนะนําสินคาผานโฆษณา

ทางส่ือตางๆ  ดังนั้นผูผลิตควรมีการโฆษณาสินคาผานส่ือตางๆ  ใหครอบคลุมมากข้ึน เพื่อสรางการ
รับรูและส่ือสารใหเห็นถึงความแตกตางจากคูแขงขัน ซ่ึงจะทําใหผูบริโภครูจักอาหารแชแข็งพรอม
รับประทานมากข้ึน 

2. จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคมีความถ่ีในการซ้ือมากกวา 3 เดือนตอคร้ังและจะหา
ขอมูลจากการทดลองบริโภคจริง ดังนั้น ผูผลิตควรมีการจัดทําโปรโมช่ัน เชน ลดราคาสินคาและมี
สินคาใหทดลองชิมใหมากข้ึน  เพื่อกระตุนใหผูบริโภคซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทานบอย
ยิ่งข้ึน และยังดึงดูดความสนใจจากผูบริโภคท่ีไมเคยซ้ือหันมาลองซ้ือ  แตควรระวังเร่ืองการลดราคา
สินคา ซ่ึงจะสงผลตอภาพลักษณของสินคา ผูจําหนายควรลดราคาเฉพาะในชวงเทศกาลพิเศษ เพื่อ
ไมใหสงผลกระทบตอภาพลักษณของสินคา    

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับลูกคาเฉพาะกลุม ดังนี้ 
1. จากการศึกษาพบวา  กลุมผูบริโภคท่ีมีอายุต้ังแต 42 ปข้ึนไป จะใหความสําคัญใน

เร่ืองการใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและตรายี่หอท่ีนาเช่ือถือและมีความถ่ีในการซ้ือมากกวาชวงอายุอ่ืน 
ดังนั้น ผูผลิตควรเจาะตลาดเฉพาะกลุมใหมากข้ึน โดยการออกผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับวัยตางๆ 
เชน สําหรับกลุมผูสูงอายุ  อาจจะเปนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ  ซ่ึงตองเนนการใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ  
เพราะผูบริโภคจะไมสนใจในเร่ืองราคา และยินดีจาย  และผูผลิตตองทําการศึกษาวากลุมหรือวัยใด
ชอบอาหารแชแข็งพรอมรับประทานประเภทใด เพื่อใหเขาถึงกลุมผูบริโภคมากข้ึน 

2. จากการศึกษาพบวา  ผูบริโภคที่มีอายุ 42 ปข้ึนไป ใหความสําคัญในเร่ืองมีกิจกรรม
ชวยเหลือสังคม เชน นํารายไดสวนหนึ่งชวยเหลือสังคมมากกวาชวงอายุอื่น ดังนั้น ผูผลิตควรมีการ
โฆษณาประชาสัมพันธใหผูบริโภครับรูขาวสารของบริษัทวา บริษัทมีการทํากิจกรรมชวยเหลือ
อะไรบาง ซ่ึงจะเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับบริษัท  

3. จากการศึกษาพบวา กลุมผูบริโภคท่ีมีการศึกษาสูงและมีรายไดสูงจะเลือกซ้ืออาหาร
แชแข็งพรอมรับประทานจากตรายี่หอของบริษัทผูผลิต เชน CP, S&P มากกวาเลือกซ้ือจากตรายี่หอ
เฉพาะเจาะจง เชน อีซ่ีโก เปนตน  ดังนั้น ผูผลิตอาจจะเพ่ิมโลโกของบริษัทผูผลิตมาใสเพิ่มบนบรรจุ
ภัณฑ  เพื่อสรางความม่ันใจและเปนการรับประกันเร่ืองคุณภาพใหกับผูบริโภค  
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ขอจํากัดในการศึกษา 
ขอจํากัดในการศึกษาคร้ังนี้คือ แบบสอบถามในเร่ืองของโอกาสการซ้ืออาหารแชแข็ง

พรอมรับประทานท่ีตัวเลือกไมชัดเจน ซ่ึงอาจทําใหผูตอบแบบสอบถามเกิดความสับสนตอการ
เลือกโอกาสในการซ้ือของผูตอบแบบสอบถามได  งานวิจัยคร้ังตอไปควรปรับคําถามและตัวเลือก
ใหชัดเจนในเร่ืองของโอกาสการซ้ือ   


