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ตลาดอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานในประเทศไทยไดม้ีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองและมีส่วน

แบ่งตลาดสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าตลาดอาหารแช่แข็งทั้งหมด ส่งผลให้ผูป้ระกอบการรายใหม่

ตอ้งการเข้ามาแข่งขนั ในขณะท่ีผูป้ระกอบการรายเดิมมีการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์มากข้ึน ดังนั้น

การศึกษาคร้ังน้ีจึงไดท้ าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเลือกท าการศึกษาอาหารประเภทขา้วกล่อง โดยใชแ้บบสอบถามเพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค จากผูบ้ริโภคจ านวน 400 ราย และท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) รวมทั้งท าการศึกษาเพื่อแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคโดยการ

วิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis)  

 

โดยผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า สามารถสกดัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือได ้9 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นคุณค่าและความปลอดภยั ปัจจยัดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นรูปลกัษณ์

ภายนอก ปัจจยัดา้นการวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านความ

สะดวกสบาย ปัจจยัดา้นสถานท่ี และปัจจยัดา้นการรับรู้ โดยปัจจยัทั้ง 9 ปัจจยัสามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคได ้

4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเนน้รูปลกัษณ์ภายนอก กลุ่มรักความสะดวกสบายและเนน้การตลาด กลุ่มค านึงถึงราคา 

และกลุ่มใส่ใจสุขภาพ ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายไปยงัมหาวิทยาลยัหรือหอพกั 

และมีการส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม ทดลองชิม สะสมแตม้ รวมถึงควรใชว้ตัถุดิบท่ีดีและมี

คุณภาพในการผลิตสินคา้ 
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In Thailand, ready-to-eat frozen food is growing continuously, and has the highest 
market share in the frozen food market in term of market value. As a result, a number of new 
entrepreneurs would like to entry into the market, while the old entrepreneurs play more attention 
on product research and development. This study aims to examine factors affecting consumer 
purchasing decision on ready-to-eat frozen food in Thailand, especially on ready rice meal. 
Questionnaire is used for interviewing 400 consumers to study consumer behavior. Then, the data 
set is analyzed via factor analysis and cluster analysis to evaluate factors affecting consumer 
decision and classify consumer groups, respectively. 

 
The result in this study shows that there are 9 different factors that influence consumer 

decision. They are value and safety, packaging, price, appearance, product's positioning, 
promotion, convenience, place, and perception factors. These 9 factors can divide consumers into 
4 different groups, as follow: appearance, convenience and marketing, price, and health concern 
groups. The findings suggest that the entrepreneurs should increase their sales channels to 
universities or dormitories, and also should have more marketing promotions, such as give a 
discount, give a free sample, tasting, and points collecting program. Moreover, good and quality 
ingredients should be used in production line. 
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บทที่ 1 

 

บทน า 

  

ความส าคญัของปัญหา 

 

ในยคุดิจิตอลน้ีสงัคมไทยไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงจากสังคมชมบทเป็นสังคมเมืองมากข้ึน 

ท าใหค้รอบครัวมีขนาดเลก็ลง ด าเนินชีวิตดว้ยความเร่งรีบ เกิดการแข่งขนัทั้งในดา้นการศึกษาและ

การประกอบอาชีพสูงข้ึน ท าใหพ้ฤติกรรมการด าเนินชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่เปล่ียนไปตามสงัคม

ท่ีเปล่ียนแปลง มีการอาศยัความสะดวกสบายและความรวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงการเลือกซ้ือและการเลือก

รับประทานอาหารก็เป็นพฤติกรรมหน่ึงท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสังคม รวมถึงผูบ้ริโภคนิยม

รับประทานอาหารก่ึงส าเร็จรูป อาหารพร้อมปรุง และอาหารพร้อมทานมากข้ึน โดยเฉพาะใน

หลายๆ ประเทศนิยมอาหารพร้อมรับประทานมาก เน่ืองจากเทคโนโลยกีารผลิตในปัจจุบนัสามารถ

ทรงคุณค่าในอาหารพร้อมรับประทานได้อย่างครบถว้น ซ่ึงแตกต่างจากอาหารกระป๋องหรือ

อาหารแหง้ท่ีไม่สามารถท าได ้อีกทั้งผลิตภณัฑส์มยัน้ีสามารถพฒันาและสร้างคุณภาพท่ีใกลเ้คียงกบั

อาหารปรุงสด ทั้งในแง่ของรสชาติของอาหาร ความสดใหม่ของอาหาร และความชุ่มช้ืนของอาหาร

แมผ้า่นการอุ่นจากไมโครเวฟก็ตาม ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคหลายๆ คน ท่ีนิยมอาหาร

ท่ีดีต่อสุขภาพและมีความเรียบง่ายในการปรุง (สมาคมอาหารแช่เยอืกแข็งไทย, 2560) 

 

อาหารพร้อมรับประทาน เป็นอาหารท่ีสามารถรับประทานไดท้นัทีหลงัจากผ่านขั้นตอน

การละลายหรือปรุงแล้ว โดยสามารถแบ่งตามเทคโนโลยีก ารผลิตได้ 2 รูปแบบ คือ อาหาร                    

พร้อมรับประทานแช่แข็ง (Frozen Food) และอาหารพร้อมรับประทานแช่เยน็ (Chilled Food) โดย

ใชค้วามเยน็รักษาคุณภาพอาหารใหค้งความสดเหมือนอาหารสดหรืออาหารปรุงสดใหม่ๆ จากการ

ท าให้อาหารมีอุณหภูมิต  ่ าเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและต้องน ามาอุ่นก่อน

รับประทาน ซ่ึงอาหารแช่แข็งจะเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีต  ่ากว่า -18 องศาเซลเซียส ใชเ้วลาอุ่น 4 - 7 



2 

นาที เก็บรักษาได ้18 เดือน ส่วนอาหารแช่เยน็เก็บรักษาในอุณหภูมิ 4 - 7 องศาเซลเซียส ใชเ้วลาอุ่น 

1 - 2 นาที เก็บรักษาไดไ้ม่เกิน 7 วนั (สมาคมอาหารแช่เยอืกแข็งไทย, 2560)  

 

ดว้ยความสะดวกรวดเร็วของอาหารพร้อมรับประทาน ประกอบกบัการขยายสาขาร้าน       

สะดวกซ้ือและร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เพ่ิมมากข้ึน ท าให้อาหารพร้อมรับประทานสามารถหาซ้ือได้

ง่าย สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีเวลาจ ากดั และตอ้งการความสะดวกสบาย 

รวดเร็วเป็นหลกั รวมถึงในขณะเดียวกันน้ีผูป้ระกอบธุรกิจอาหารหลายรายไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์

อาหารแปรรูปเพื่อตอบสนองความตอ้งการและรสนิยมของผูบ้ริโภค ส่งผลให้ตลาดอาหารแช่แข็ง

ในประเทศไทยขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองเฉล่ียร้อยละ 9.8 ต่อปี  

 

โดยปี 2558 มีมูลค่า 15,700 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ท่ี 10,800 ลา้นบาท ซ่ึง บริษทั 

เจริญ-โภคภณัฑอ์าหาร จ  ากดั (มหาชน) ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด ร้อยละ 34.4 ของมลูค่าตลาด

อาหารแช่แข็ง โดยตลาดอาหารกล่องแช่แข็งมีมลูค่า 7,881 ลา้นบาท ในขณะท่ีตลาดอาหารกล่องแช่

เยน็มีมลูค่า 3,856 ลา้นบาท จากมลูค่าตลาดรวม 11,737 ลา้นบาท (Marketeer, 2559) บริษทัท่ีครอง

ส่วนแบ่งการตลาดอาหารแช่แข็งรองลงมา คือ บริษทั เอสแอนดพ์ี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ

15.6 และบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จ  ากดั (มหาชน) ร้อยละ 14.2 (ดงัภาพท่ี 1) ซ่ึงอาหารแช่แข็งพร้อม

รับประทานเป็นอาหารแช่แข็งท่ีมีส่วนแบ่งตลาดสูงท่ีสุด ร้อยละ  33.33 ของมูลค่าตลาดอาหารแช่

แข็งทั้งหมด คิดเป็นมลูค่า 5,230 ลา้นบาท (ศนูยอ์จัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2559) โดยในช่วง 

5 ปีท่ีผา่นมา (ปี 2555 – 2559 ) มีการเติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองเฉล่ียร้อยละ 4.1 ต่อปี (ศูนยอ์จัฉริยะ

เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2560)  

 

จากสถานการณ์การเติบโตของตลาดอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ท า

ใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนในตลาด ผูป้ระกอบการรายเดิมมีการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์มาก

ข้ึน อาทิ บริษทั ซีพีแรม จ ากดั ผูผ้ลิตอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งและแช่เยน็ และเบเกอร่ีอบสด 

ในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) ได้ประกาศแผนการด าเนินธุรกิจในระยะ 5 ปีจากน้ี  

(พ.ศ. 2561 - 2565) ผา่นการใชง้บลงทุนประมาณ 4,0000 ลา้นบาท เพื่อสร้างโรงงานใหม่ 2 แห่ง คือ 
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โรงงานผลิตอาหารพร้อมทานท่ีล  าพนูและสุราษฎร์ธานี และปรับปรุงโรงงานเดิมท่ีชลบุรี ขอนแก่น 

และปทุมธานี เบ้ืองตน้คาดว่าจะมีก  าลงัการผลิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 70 โดยจะให้

ความส าคญักบักลุ่ม “ขา้วกล่องพร้อมทาน” และ “อาหารม้ือหลกั” มากข้ึน เพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึน

ของประชากรและการใชชี้วิตท่ีเร่งรีบ ผา่นการใชง้บวิจยัและพฒันา ร้อยละ 1 ของยอดขาย หรือ 150 

– 200 ลา้นบาท/ปี ในการพฒันาสินคา้ใหม่ (แนวหน้า, 2560) อีกทั้งยงัมีผูป้ระกอบการหลายรายท่ี

แตกตราสินคา้เพ่ือเขา้สู่ตลาดมากข้ึน เช่น บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ  ากดั (มหาชน) เพ่ิมตรา

สินคา้ ซีพี บาลานซ ์ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีรักสุขภาพ เป็นตน้ 

 

จากขอ้มลูดงักล่าวจะเห็นไดว้่าไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่หรือรายเก่าหากจะท า

การเขา้แข่งขนัในตลาดอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งท่ีรุนแรง ผูป้ระกอบการควรทราบถึงปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์นั้น ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึงปัจจยั

ส่วนบุคคล ตลอดจนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารพร้อมรับประทานของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอาหารประเภทขา้วกล่องพร้อมรับประทาน เพื่อเป็นแนวทาง

ส าหรับผูป้ระกอบการในการพฒันาผลิตภณัฑ ์และวางแผนการผลิตใหส้อดคลอ้งตามความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคต่อไป 

 

 
 

ภาพที่ 1  ส่วนแบ่งการตลาดอาหารแช่แข็งในประเทศไทย 

ท่ีมา: ศนูยอ์จัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (2559) 

บริษทั เจริญ โภคภณัฑ ์
จ ากดั (มหาชน)  

34% 

บริษทั เอสแอนดพ์ี 
ซินดิเคท จ ากดั 
(มหาชน) 
16% 

บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ 
จ  ากดั (มหาชน) 

14% 

อ่ืน  ๆ
36% 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ประเภทขา้วกล่อง 

 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ประเภทขา้วกล่อง 

 

 3. เพื่อแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคจากปัจจยัในการตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน 

ประเภทขา้วกล่อง 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี โดยไดเ้ลือกท าการศึกษามุ่งเน้นไปยงัขา้วกล่องพร้อมรับประทาน 

ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการในการพฒันาผลิตภัณฑ์ และวางแผนการผลิตให้

สอดคลอ้งตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีจะส่งผลให้ ผลประกอบการหรือผลการด าเนินงานดี

ยิง่ข้ึน รวมถึงเป็นแนวทางส าหรับสถาบนัอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

และเผยแพร่ขอ้มลู เพื่อประโยชน์ในดา้นต่างๆ อาทิ การจดัท ามาตรฐานการตดัสินใจในเชิงการคา้ 

การจดัท าฐานขอ้มลูสถานการณ์อาหาร เป็นตน้  

 

นิยามศัพท์ 

 

 อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน หมายถึง อาหารท่ีเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีต  ่ากว่า -18  

องศาเซลเซียส เก็บรักษาได ้18 เดือน ใชเ้วลาอุ่น 4 - 7 นาที  

 

ขา้วกล่อง หมายถึง อาหารม้ือหลกั (เชา้ กลางวนั และเยน็) ทุกชนิดท่ีบรรจุลงในกล่อง 
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ขอบเขตของการศึกษา 

 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ีไดเ้ลือกท าการศึกษา อาหารประเภทขา้วกล่องพร้อมรับประทาน 

เน่ืองดว้ยเป็นอาหารท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกรับประทานมากท่ีสุด โดยไดป้ระยุกต์ใชเ้ทคนิคการ

วิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ส าหรับศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ร่วมกบัการ

วิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) เพื่อแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค  

 

จากการตรวจเอกสารพบว่า วิทยาพล ธนวิศาลขจร (2559) เก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน 420 

ตวัอยา่ง พิมพร์วี  ทงัสุบุตร และ ชุติมา  ไวศรายทุธ ์(2558)  เก็บรวบรวมขอ้มลูจ านวน 200 ตวัอย่าง 

สราวรรณ์ เรืองกลัป์ปวงศ  ์ และ อรรนพ เรืองกลัปวงศ ์ (2558)  เก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน 400 

ตวัอย่าง พุทธิวดี  เจียสกุล และ ธงชยั  สุวรรณสิชณน์  (2555)  เก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน 200 

ตวัอยา่ง Ibitoye et al. (2014) เก็บรวบรวมขอ้มลูจ านวน 334 ตวัอยา่ง และ Hui (2006) เก็บรวบรวม

ขอ้มลูจ านวน 303 ตวัอยา่ง ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีจึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการสุ่มตวัอยา่ง

แบบบงัเอิญ จากผูบ้ริโภคท่ีเคยรับประทานอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ประเภทขา้วกล่อง ใน

เขตกรุงเทพมหานคร จ  านวน 400 คน ท่ีเลือกซ้ืออาหารประเภทข้าวกล่องพร้อมรับประทานใน

ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซ้ือ ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพนัธ ์

พ.ศ. 2561 โดยใชแ้บบสอบถามเป็นส่ือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มลู 2 แบบ ดงัน้ี 
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 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์พนักงานฝ่ายการตลาดของบริษทัใน

เครือซนักรุ๊ป และจากการสอบถามผูบ้ริโภคท่ีเคยรับประทานอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน 

ประเภทขา้วกล่อง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถาม จ านวน 400 ตวัอยา่ง 

 

 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้และรวบรวม จากหนังสือ วารสาร 

บทความวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารแช่งแข็งพร้อม

รับประทาน ประเภทขา้วกล่อง  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มลู 2 วิธี ดงัน้ี 

 

 1. การวิ เคราะห์เชิงพรรณนา โดยใช้การแจกแจงความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พฤติกรรมการบริโภค 

และปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ประเภทข้าวกล่อง ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยผูว้ิจยัแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 

  2.1 การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) โดยจดักลุ่มตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั

ไวเ้ป็นกลุ่มปัจจยัตวัเดียวกนั เพ่ือใหส่ื้อความหมายของตวัแปรไดอ้ยา่งครอบคลุม 

 

  2.2 การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) เพื่อแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคจากปัจจยัในการ

ตัด สินใจ ซ้ืออาหารแ ช่แข็ งพ ร้อม รับประทานของผู ้บ ริโภคในเขตก รุง เทพมหานคร



 

บทที่ 2 

 

การตรวจเอกสาร 

 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งพร้อม

รับประทานของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดท้ าการตรวจเอกสาร วารสาร หนังสือ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ซ่ึงแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ 

แนวคิดและทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และไดแ้สดงถึงกรอบแนวคิด (ดงัภาพท่ี 2) 

 

แนวคดิและทฤษฎ ี

 

แนวคดิและทฤษฎีปัจจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

 

รัฐวชัร์  พฒันจิระรุจน์ (2557 อา้งถึง Kotler and Philip, 1997) ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ดงัน้ี  

 

1. ปัจจัยทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานท่ีสุดในการก าหนดความต้องการและ

พฤติกรรมของมนุษย ์เช่น การศึกษา ความเช่ือ ยงัรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการยอมรับ

ภายในสงัคมใดสงัคมหน่ึงโดยเฉพาะลกัษณะชั้นทางสงัคม ประกอบดว้ย 6 ระดบั 

 

ขั้นท่ี 1 Upper-Upper Class ประกอบดว้ยผูท่ี้มีช่ือเสียงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงินกอง 

ทอง 

 

ขั้นท่ี 2 Lower-Upper Class เป็นชั้นของคนรวยหน้าใหม่ บุคคลเหล่าน้ีเป็นผู ้

ยิ่งใหญ่ในวงการบริหาร เป็นผูท่ี้มีรายได้สูงสุดในจ านวนชั้นทั้งหมด จัดอยู่ใน

ระดบัมหาเศรษฐี 
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ชั้นท่ี 3 Upper-Middle Class ประกอบดว้ยชายหญิงท่ีประสบความส าเร็จในวิชา

อ่ืน ๆ สมาชิกชั้นน้ีส่วนมากจบปริญญาจากมหาวิทยาลยั กลุ่มน้ีเรียกกนัว่าเป็นตา

เป็นสมองของสงัคม 

 

ชั้นท่ี 4 Lower-Middle Class เป็นพวกท่ีเรียกว่าคนโดยเฉล่ีย ประกอบดว้ยพวกท่ี

ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร เจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ พวกท างานนัง่โต๊ะระดบัต ่า   

 

ชั้นท่ี 5 Upper-Lower Class เป็นพวก จนแต่ซ่ือสตัย ์ไดแ้ก่ ชนชั้นท างานเป็นชั้นท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในชั้นทางสงัคม 

 

ชั้นท่ี 6 Lower-Lower Class ประกอบดว้ยคนงานท่ีไม่มีความช านาญ กลุ่มชาวนา

ท่ีไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง ชนกลุ่มนอ้ย 

 

2. ปัจจยัทางสงัคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ 

 

2.1 กลุ่มอ้างอิง หมายถึงกลุ่มใด ๆ ท่ีมีการเก่ียวข้องกัน ระหว่างคนในกลุ่ม 

แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท มกัมีขอ้จ  ากดัใน

เร่ืองอาชีพ ระดบัชั้นทางสงัคม และช่วงอาย ุและกลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทางสงัคมท่ี

มีความสมัพนัธแ์บบตวัต่อตวั แต่ไม่บ่อย มีความเหนียวแน่นนอ้ยกว่ากลุ่มปฐมภูมิ 

 

2.2 ครอบครัว เป็นสถาบนัท่ีท าการซ้ือเพ่ือการบริโภคท่ีส าคญัท่ีสุด นักการตลาด

จะพิจารณาครอบครัวมากกว่าพิจารณาเป็นรายบุคคล 
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2.3 บทบาทและสถานะของผูซ้ื้อ โดยเป็นบทบาททางสถานะของบุคคลท่ีจะ

เก่ียวขอ้งกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง ท าให้บุคคลมีบทบาทและ

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 

 

3. ปัจจยัส่วนบุคคล การตดัสินใจของผูซ้ื้อมกัไดรั้บอิทธิพลจากคุณสมบติัส่วนบุคคลต่าง ๆ 

เช่น อาย ุอาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการด าเนินชีวิต วฏัจกัรชีวิตครอบครัว 

 

4. ปัจจยัทางจิตวิทยา การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวิทยา ซ่ึงจดัเป็น

ปัจจยัในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและใชสิ้นคา้ ปัจจยัทางจิตวิทยา ประกอบดว้ย 

การจูงใจ การรับรู้ ความเช่ือและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 

 

แนวคดิและทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

 

 Schaffner et al. (1998 อา้งใน พฒันา  เจียรวิริยะพนัธ์, 2557) ไดอ้ธิบายกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ืออาหาร (Food-Buying Decision Process) ของผูบ้ริโภคมี 2 ประเด็นหลักคือ 

กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร และความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริโภคและตวัสินคา้ในแต่ละ

ขั้นตอนของกระบวนการ โดยสามารถแบ่งกิจกรรม ออกไดเ้ป็น 6 ระยะดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1. ก่อนการ

ซ้ือ คือ การมองเห็นปัญหา 2. การแสวงหา ซ่ึงเกิดจากการกระตุน้ และมีการเปรียบเทียบ 3. การซ้ือ 

4. การเตรียมการ 5. การบริโภค และ 6. หลงัการซ้ือ 

 

 โดยส่ิงส าคญัท่ีตอ้งท าความเขา้ใจ คือ ในแต่ละระยะหรือขั้นตอนนั้นอาจมีบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลเขา้มามีส่วนร่วม เน่ืองจากสินคา้เกษตรจะมีคุณลกัษณะหลายอย่างท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ 

ดงันั้น กระบวนการตดัสินใจในการซ้ืออาหารแต่ละชนิดของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกัน

พอสมควร ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริโภคและตวัสินคา้เอง 
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 การเลือกซ้ือสินคา้แต่ละยีห่อ้ อาจมาจากการรู้จกัสินคา้ยีห่อ้นั้นๆ หรือการมี Brand Loyalty 

อาจเป็นการเปรียบเทียบความรู้สึก แต่ไม่ใช่การเปรียบเทียบราคาหรือคุณภาพของสินคา้จาก 2 

บริษทั ซ่ึงตวัแปรท่ีมีผลในขั้นตอนน้ี ไดแ้ก่ การส่งเสริมการขาย ภาพลกัษณ์ของสินคา้ และการ

น าเสนอ ซ่ึงหลงัจากเปรียบเทียบแลว้ ผูบ้ริโภคอาจตดัสินใจเลือกหรือไม่เลือกสินคา้นั้นก็ได ้

 

 ในขั้นตอนท่ีส่ีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค คือ พิจารณาถึงความสามารถในการเก็บ

รักษาภาชนะบรรจุภณัฑท่ี์เก็บไวไ้ด ้วิธีการเตรียมอาหารสะดวกสบายหรือไม่ ซ่ึงตวัแปรท่ีมีผลใน

ขั้นตอนน้ี คือ ความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือ และความหลากหลาย ในขั้นตอนท่ีห้าตวัแปรใน

ดา้นผูบ้ริโภค คือ พิจารณาจาก สี กล่ิน รส ของอาหาร และความตอ้งการทางสังคม โดยมีตวัแปร

ดา้นตวัสินคา้ ไดแ้ก่ คุณสมบติัท่ีรับรู้ได ้คุณค่าทางอาหาร ความอร่อย และความสุขท่ีไดจ้ากการ

บริโภค ส่วนกระบวนการตดัสินใจซ้ือขั้นสุดทา้ย คือ ความพอใจหลงัการบริโภค ผูบ้ริโภคตอ้งการ

ท่ีจะรู้สึกอ่ิม และมีความมัน่ใจในสุขอนามยัของสินคา้ 

 

ทฤษฎีการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

 

วนัเพ็ญ วิโรจน์เจริญวงศ์, มณเฑียร รัตนศิริวงศว์ุฒิ และ มนต์ชยั เทียนทอง  (2555) การ

วิเคราะห์ตวัประกอบ (Factor Analysis) หรือบางคร้ังเรียกว่า การวิเคราะห์ปัจจยัเป็นเทคนิคท่ีจะจบั

กลุ่มหรือรวมกลุ่มหรือรวมตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มหรือปัจจัยเดียวกัน โดย

กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบไดถื้อก าเนิดข้ึนมาในตน้ศตวรรษท่ี 20 คน้พบโดย Spearman 

(1904) โดยเป็นวิธีทางสถิติท่ีพยายามจดักลุ่มท่ีมีความสมัพนัธอ์ยูใ่นปัจจยัเดียวกนัซ่ึงตวัแปรในกลุ่ม

เดียวกนัจะมีความสมัพนัธก์นัมาก ส่วนตวัแปรท่ีอยูค่นละปัจจยัจะไม่มีความสมัพนัธก์นั 

 

รูปแบบการวิเคราะห์องคป์ระกอบมี 2 ประการ คือ 

 

1. เพื่อส ารวจหรือคน้หาตวัแปรแฝงท่ีซ่อนอยู่ภายใตต้วัแปรท่ีสังเกตไดห้รือวดัได ้เรียกว่า  

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
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2. เพื่อพิสูจน์ตรวจสอบหรือยนืยนัทฤษฎีท่ีผูอ่ื้นคน้พบ เรียกว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 

 

ขั้นตอนการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) มีขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีส าคญั 4 ขั้นตอน

ดงัน้ี คือ 

 

1. การสร้างเมตริกซ์ความสัมพนัธ์ระหว่างคู่ของตวัแปรทุกตวั (Correlation Matrix) การ

สร้างเมตริกซค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคู่ของตวัแปรทุกตวั เป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีจะ

ด าเนินการหาความสมัพนัธใ์นรูปแบบเสน้ตรง โดยวิธีของ Pearson Correlation ระหว่างตวัแปรทุก

คู่ท่ีตอ้งการน ามาจดักลุ่ม ซ่ึงจะอยูใ่นรูปของ Correlation 

 

2. การสกดัปัจจยั (Factor Extraction) การสกดัปัจจยั คือ การหาจ านวน Factor ท่ีสามารถใช ้

ตวัแปรทั้งหมดทุกตวัได ้วิธีการสกัดปัจจัยมีหลายวิธี ดังนั้นจะตอ้งตัดสินใจเลือกใชว้ิธีการสกัด

ปัจจยัใด เพราะแต่ละวิธีจะใหผ้ลแตกต่างกนั โดยวิธีการสกดัปัจจยัแบ่งออกเป็น 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ 

 

2.1 วิธีองค์ประกอบหลกั (Principal Component Analysis: PCA) วิธีน้ีอาศยัหลกั

ความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ระหว่างตวัแปรท่ีใชเ้ป็นขอ้มลูองค์ประกอบหลกั ตวัแปรคือ การผสม

เชิงเสน้ตรง (Linear Combination) ของตวัแปรท่ีอธิบายการผนัแปรของขอ้มลูไดม้ากท่ีสุด 

 

2.2 วิธีองค์ประกอบร่วม (Common Factor Analysis: CFA) วิธีน้ีสามารถแบ่งได้

เป็น 5 วิธีดงัน้ี คือ วิธีก  าลงัสองน้อยท่ีสุดไม่ปรับน ้ าหนัก (Unweighted Least Square) วิธี

ก  าลงัสองน้อยท่ีสุดทั่วไป (Generalized Least Square: ULS) วิธีความเป็นไปไดสู้งสุด 

(Maximum Likelihood Method: ML) วิธีอลัฟ่า (Alpha Method) และวิธีเงา (Image 

Method) 
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3. การหมุนแกนปัจจยั (Factor Rotation) เป็นขั้นตอนท่ีจะด าเนินการแยกตวัแปรให้เห็น

เด่นชดัว่าตวัแปรหน่ึง ๆ  ควรจะจดัอยูใ่นกลุ่มหรือในปัจจยัใด เน่ืองจากในการสกดัปัจจยัจะไดปั้จจยั

หลายปัจจยั การหมุนแกนจึงจะเป็นวิธีการท่ีจะท าให้สมาชิกของแต่ละตัวแปรในปัจจัยหน่ึง ๆ 

ชดัเจนข้ึน วิธีการหมุนแกนปัจจยัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 วิธี ใหญ่ ๆ คือ 

 

3.1 การหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal) เป็นวิธีการหมุนแกนแบบท่ีให้แกน

ของปัจจยัหมุนจากต าแหน่งเดิม ในลกัษณะตั้งฉากกนัตลอดเวลาท่ีมีการหมุนแกนเรียกว่า 

เป็นการหมุนแกนแบบท่ีปัจจยัแต่ละปัจจยัไม่มีความสมัพนัธก์นัเลย ซ่ึงสามารถจ าแนกได้ 3 

วิธี คือ แบบวาริแมกซ์ (Varimax) แบบอิควาแมกซ์ (Equamax) และแบบควอติแมกซ ์

(Quartimax) 

 

3.2 การหมุนแกนแบบมุมแหลม (Oblique Rotation) เป็นวิธีการหมุนแกนแบบท่ี

ให้แกนของปัจจัยหมุนจากต าแหน่งเดิมในลักษณะเป็นมุมแหลมและไม่ตั้งฉากกัน

ตลอดเวลาท่ีมีการหมุนแกน 

 

4. การใหค้วามหมายแก่ปัจจยั (Factor Meaning) การใหค้วามหมายแก่ปัจจยั เป็นขั้นตอนท่ี

จะต้องก าหนดช่ือหรือให้ความหมายแก่ปัจจัยหรือตัวแปรท่ีได้ โดยพิจารณาว่าในปัจจัยนั้น ๆ 

ประกอบดว้ยตวัแปรอะไร 

 

ความหมายของค าในการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (ธีระดา  ภิญโญ, 2555) 

 

1. องคป์ระกอบร่วมกนั (Common Factor) หมายถึง องคป์ระกอบท่ีประกอบดว้ยตวัแปร 2 

ตวัข้ึนไปมารวมกนัอยูใ่นองคป์ระกอบเดียวกนั โดยองค์ประกอบร่วมจะอาศยัจากค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ หรือค่า r องค์ประกอบท่ีประกอบด้วยตัวแปรท่ีมีค่าความสัมพนัธ์กันมาก จะเป็น

องคป์ระกอบท่ีมีความหมายในการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
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2. ความร่วมกัน (Communalities) หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง ตัวแปร

หน่ึงกบัตวัแปรอ่ืนๆท่ีเหลือทั้งหมด มีค่าอยูร่ะหว่าง 0 กบั 1 ถา้ตวัแปรใดมีค่าน้ีต  ่า ตวัแปรนั้นจะถูก

ตดัออก ค่าน้ีดูไดจ้าก Initial Statistic หรือค่าทแยงมุมของ Reproduced Correlation Matrix ความ

ร่วมกนั 

 

3. น ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) เป็นค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรกับ

องคป์ระกอบ ซ่ึงควรมีค่ามากกว่า 0.3 ตวัแปรใดมีน ้ าหนกัในองคป์ระกอบใดมาก ควรจดัตวัแปรนั้น

ไดใ้นองคป์ระกอบนั้น ในโปรแกรม SPSS น ้ าหนักองค์ประกอบของแต่ละองค์ประกอบดูไดจ้าก

ตาราง Component Matrix ก่อนการหมุนแกนองคป์ระกอบหรือดูไดจ้ากเสน้ทแยงมุมของแมทริกซ์

ของค่าไอเกน (Eigen Value) 

 

4. คะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score) เป็นคะแนนท่ีไดจ้ากน ้ าหนักองค์ประกอบและค่า

ของตัวแปรในปัจจุบันนั้ น เพื่อใช้เป็นค่าของตัวแปรใหม่ ท่ีเรียกว่า องค์ประกอบ คะแนน

องคป์ระกอบของแต่ละองคป์ระกอบ อาจมีความสัมพนัธ์กนับา้ง ถา้จดัจ  านวนองค์ประกอบเอาไว้

มาก นัน่หมายความว่า ตวัแปรเดียวกนัอาจอยูใ่นหลายองคป์ระกอบไดต้ามน ้ าหนกัองคป์ระกอบ 

 

5. ค่าไอเกน (Eigen Value) เป็นค่าความผนัแปรของตวัแปรทั้งหมดในแต่ละองค์ประกอบ

ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบ องค์ประกอบร่วม (Common Factor) ท่ีไดอ้งค์ประกอบแรก จะเป็น

องคป์ระกอบท่ีแยกความผนัแปรของตวัแปรออกมาจากองค์ประกอบอ่ืนไดม้ากท่ีสุดจึงมีตวัแปร

ร่วมอยูม่ากท่ีสุด 

 

ทฤษฎีการวเิคราะห์กลุ่ม 

 

 การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) เป็นเทคนิคการแบ่งกลุ่มหน่วยขอ้มูล หรือเป็นการ

แบ่งคน  สัตว ์ ส่ิงของ  องค์กร ฯลฯ  ออกเป็นกลุ่มย่อยอย่างน้อย 2 กลุ่ม โดยมีหลกัเกณฑ์ในการ



14 

แบ่ง คือ  “ใหห้น่วยท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกนัมีลกัษณะท่ีสนใจเหมือนกนัหรือคลา้ยกนั  แต่หน่วยท่ีอยู่

ต่างกลุ่มกนัจะมีลกัษณะท่ีสนใจต่างกนั” (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2552) 

 

เทคนิค Cluster Analysis สามารถแบ่งเป็นหลายประเภทหรือเทคนิคย่อย แต่เทคนิคท่ีนิยม

ใชก้นัมากมี 2 เทคนิค ไดแ้ก่ 

 

1. การวิเคราะห์กลุ่มแบบขั้นตอน (Hierarchical Cluster Analysis) เป็นเทคนิคท่ีนิยมใชก้นั

มากในการจดักลุ่ม Case หรือจดักลุ่มตวัแปร โดยมีเง่ือนไข คือ ในกรณีท่ีใชใ้นการแบ่ง Case นั้น 

จ  านวน Case ต้องไม่มากนัก (จ  านวน Case ควรต ่ากว่า 200 ถา้ตั้ งแต่ 200 ข้ึนไปใช้ K-Means 

Cluster) และจ านวนตวัแปรตอ้งไม่มากเช่นกนั โดยไม่จ  าเป็นตอ้งทราบจ านวนกลุ่มมาก่อน และไม่

จ  าเป็นเป็นต้องทราบว่าตวัแปรใดหรือ Case ใดอยู่กลุ่มใดก่อน ซ่ึงเทคนิค Hierarchical Cluster 

แบ่งเป็น 2 เทคนิคยอ่ย คือ 

 

 1.1 Agglomerative Hierarchical Cluster Analysis   

 

ก่อนท าการวิเคราะห์จะก าหนดให้ 1 กลุ่ม หรือ 1 Cluster มี Case 1 Case 

นั่นคือ ถือว่าแต่ละ Case เป็น 1 Cluster จึงมีจ  านวน Cluster เท่ากบัจ านวนขอ้มูล

หรือจ านวน Case  กรณีท่ีมีจ  านวนขอ้มลู n Case จะมี n Cluster หรือ n กลุ่ม 

 

ขั้นท่ี 1 : รวม Case 2 Case ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกนั หรือ Cluster เดียวกนั 

โดย พิจารณาจากค่าระยะห่างหรือค่าความคลา้ย 

 

ขั้นท่ี 2 : พิจารณาว่าควรจะรวม Case ท่ี 3 เขา้อยู่ในกลุ่มเดียวกบั 2 Case  

แรก หรือควรจะรวม 2 Case ใหม่เขา้อยูใ่นกลุ่มใหม่อีกกลุ่มหน่ึง โดยพิจารณาจาก

ค่าระยะห่างหรือค่าความคลา้ย 
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ท าขั้นท่ี 3, 4 , … โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัขั้นท่ี 2 นั่นคือ ในแต่ละขั้นอาจจะ

รวม Case ใหม่เขา้ไปในกลุ่มท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือรวม Case ใหม่ 2 Case เป็นกลุ่มใหม่ 

ท าเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่ได ้ทุก Case อยู่ในกลุ่มเดียวกัน นั่นคือ สุดทา้ยมี

เพียง 1 กลุ่มหรือ 1 Cluster และCase ใดท่ีถกูจดักลุ่มแลว้จะไม่มีการเปล่ียนแปลง 

 

  1.2 Divisive Hierarchical Cluster Analysis    

  

วิธีน้ีจะเร่ิมต้นโดยสมมติว่ามีกลุ่มท่ีประกอบด้วยส่ิงของหรือ  Item 

จ านวน  nส่ิง  จากนั้นก็จะแบ่งออกเป็น  2  กลุ่มชนิด ท่ีส่ิงของในกลุ่มมีระยะ

ทางไกลท่ีสุด  ขั้นต่อไปก็จะมี 3 กลุ่มยอ่ย  ท าเช่นน้ีต่อๆไป  จะเห็นว่าในทา้ยท่ีสุด

แลว้จะมี n กลุ่มยอ่ยซ่ึงแต่ละกลุ่มยอ่ยประกอบดว้ยส่ิงของ 1 ส่ิง   

 

ขอ้จ ากดัของวิธี  Agglomerative  Hierarchical Cluster  Analysis   

 

 เน่ืองจากวิธี Agglomerative Hierarchical Cluster Analysis จะเร่ิมตน้ให้จ  านวน Case = 

จ านวน Cluster เช่น มี n Case = มี n Cluster แลว้ค่อย ๆ ลดจ านวน Cluster ท่ีละ 1 โดยรวมกลุ่ม 2 

Cluster ท่ีคลา้ยกนัมากท่ีสุด หรือต่างกนันอ้ยท่ีสุดเขา้ดว้ยกนั จึงค่อย ๆ ลดจ านวน Cluster คร้ังละ 1 

ดงันั้น ถา้มี n  มาก เช่น n = 1,000 คน จะตอ้งท าการรวมกลุ่ม 999 คร้ังโดยเร่ิมจากมี 1,000 Cluster 

แลว้ลดเหลือ 999  Cluster 998 Cluster เป็นเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ จนเหลือ 1 Cluster ซ่ึงจะท าให้เสียเวลา

มาก ดงันั้นโดยทัว่ไปถา้มีจ  านวน Case มากกว่า 200 Case จึงไม่นิยมใชเ้ทคนิค Hierarchical Cluster 

 

2. การวิเคราะห์กลุ่มแบบไม่เป็นขั้นตอน (Nonhierarchical Cluster Analysis หรือ K – 

Means Cluster Analysis) หรือการแบ่งส่วน (Portioning) เป็นเทคนิคการจ าแนก Case ออกเป็นกลุ่ม

ย่อย จะใชเ้มื่อมีจ  านวน Case มาก โดยจะตอ้งก าหนดจ านวนกลุ่มหรือจ านวน Cluster ท่ีตอ้งการ 

เช่น  ก  าหนดให้มี k กลุ่ม เทคนิค K-Means จะมีการท างานหลาย ๆ รอบ (Iteration) โดยในแต่ละ

รอบจะมีการรวม Cases ใหไ้ปอยูใ่นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง โดยเลือกกลุ่มท่ี Case นั้นมี ระยะห่างจากค่า
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กลางของกลุ่มนอ้ยท่ีสุด แลว้ค  านวณค่ากลางของกลุ่มใหม่ จะท าเช่นน้ีจนกระทัง่ค่ากลางของกลุ่ม

ไม่เปล่ียนแปลง หรือครบจ านวนรอบท่ีก  าหนดไว  ้โดยตวัแปรท่ีใชใ้นเทคนิค K-Means Clustering 

จะตอ้งเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ คือ เป็นสเกลอนัตรภาค (Interval Scale) หรือสเกลอตัราส่วน (Ration 

Scale) โดยไม่สามารถใชก้บัขอ้มลูท่ีอยูใ่นรูปความถ่ี หรือ Binary เหมือนเทคนิค Hierarchical 

 

โดยขั้นตอนการวิเคราะห์ของวิธี K-Means สามารถสรุปไดด้งัน้ี (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 

2548)  

   

1. จดัส่ิงของออกเป็น K กลุ่มคร่าว ๆ ก่อน 

 

2. หา Centroid (ในท่ีน้ีคือค่าเฉล่ีย) ของแต่ละกลุ่ม ซ่ึงจะจัดส่ิงของลงในกลุ่มท่ีอยู่ใกล ้

Centroid มากท่ีสุด ในกรณีท่ีกลุ่มท่ีจดัไดใ้นขอ้ 1. ไม่เป็นไปตามน้ีตอ้งกลบัไปเร่ิมท่ีขอ้ 1. ใหม ่

 

3. กลบัไปท าขอ้ 2. 

 

ขอ้แตกต่างระหว่างเทคนิค Hierarchical กบัวิธี K-Means กลัยา  วานิชยบ์ญัชา (2548)            

ไดจ้  าแนกขอ้แตกต่างระหว่างเทคนิค Hierarchical  กบัวิธี K-Means ไวด้งัน้ี 

  

 1. เทคนิค K-Means ใชเ้มื่อมีจ  านวน Case หรือจ านวนขอ้มูลมาก โดยทัว่ไปนิยมใชเ้ม่ือ  

n ≥ 200 เพราะเมื่อ n มาก เทคนิค K-Means จะง่ายกว่า และใชร้ะยะเวลาในการค านวณนอ้ยกว่าการ

ใชเ้ทคนิค Hierarchical หรือกล่าวไดว้่าเมื่อมีจ  านวน Case ไม่มากควรใชเ้ทคนิค Hierarchical 

 

 2.  เทคนิค K-Means นั้นผูใ้ช้จะตอ้งก าหนดจ านวนกลุ่มท่ีแน่นอนไวล่้วงหน้า กรณีท่ีผู ้

วิเคราะห์ยงัไม่แน่ใจว่าควรมีก่ีกลุ่มจึงจะเหมาะสม ผูว้ิเคราะห์อาจจะใชว้ิธีใดวิธีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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2.1 ท าการวิเคราะห์ดว้ยวิธี K-Means หลายๆ คร้ัง แต่ละคร้ังก  าหนดจ านวนกลุ่ม

แตกต่างกนัไป เช่น   เป็น 3 4 หรือ 5 กลุ่ม แลว้พิจารณาหาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม แต่เมื่อมี

ขอ้มลูมากวิธีน้ีจะท าใหเ้สียเวลามาก 

 

2.2 ใชข้อ้มูลบางส่วนท าการวิเคราะห์โดยวิธี Hierarchical เพื่อหาจ านวนกลุ่มท่ี

ควรจะเป็น จากนั้นจึงใชเ้ทคนิค K-Means กบัขอ้มลูทั้งหมดท่ีมี 

 

3. เทคนิค Hierarchical นั้น ผูว้ิเคราะห์จะ Standardized ขอ้มูลหรือไม่ก็ได ้แต่โดยวิธี K-

Means จะตอ้งท าการ Standardized ขอ้มลูก่อนเสมอ 

 

 4.  วิธี K-Means จะหาระยะห่างโดยวิธี Euclidean Distance โดยอตัโนมติัขณะท่ี 

Hierarchical ผูว้ิเคราะห์มีสิทธ์ิท่ีจะเลือกวิธีการค านวณระยะห่างหรือความคลา้ยได ้

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

พุทธิวดี  เจียสกุล และ ธงชัย  สุวรรณสิชณน์   (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือและการจ าแนกกลุ่มตามลกัษณะทางประสาทสัมผสัของผลิตภัณฑ์ซอสพริก น้ีมี

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และประเมินคุณภาพทาง

ประสาทสัมผสัวิธีซอร์ทติงเพื่อจ  าแนกกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอสพริก โดยท าการศึกษากลุ่มตัวอย่าง

จ  านวน 200 คนในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Principal Component 

Analysis (PCA) ใช้วิธีหมุนแกนแบบ Varimax พบว่าสามารถจัดกลุ่ม 18 ตวัแปรท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ ไดเ้ป็น 5 ปัจจยั ดงัน้ี 1) ปัจจยัดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั และคุณค่าทางโภชนาการ  

2) ปัจจัยด้านรสชาติและลกัษณะปรากฏ 3) ปัจจัยด้านคุณลกัษณะภายนอก ตรายี่ห้อ และการ

โฆษณา 4) ปัจจยัดา้นราคา ขนาด และหาซ้ือไดส้ะดวก และ 5) ปัจจยัดา้นโปรโมชัน่ โดยสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตวัแปรเดิมทั้งหมดไดร้้อยละ 62.36 ส่วนการประเมินทางประสาท

สมัผสัดว้ยวิธีซอร์ทติง สามารถช่วยจดักลุ่มผลิตภณัฑ์ซอสพริกทางการคา้จาก 16 ตวัอย่าง ไดเ้ป็น  
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4 กลุ่ม โดยท่ีแต่ละกลุ่มมีคุณลกัษณะเด่นดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 มีลกัษณะสีส้มอมแดง มีความขน้หนืดปาน

กลาง มีรสชาติเปร้ียวอมหวาน และความเผด็ปานกลาง กลุ่มท่ี 2 มีลกัษณะสีสม้ มีความขน้หนืดปาน

กลาง มีรสชาติเปร้ียวอมเค็มเลก็นอ้ย กลุ่มท่ี 3 มีลกัษณะสีส้มอมเหลือง มีความขน้หนืดน้อย และมี

รสชาติเปร้ียวอมหวาน และกลุ่มท่ี 4 มีลกัษณะสีส้ม มีความข้นหนืดปานกลาง มีกล่ินเปร้ียวฉุน

รุนแรง 

 

พิมพร์วี  ทงัสุบุตร และ ชุติมา  ไวศรายทุธ ์(2558) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกรับประทานอาหารสุขภาพเพื่อสร้างกลยทุธ ์ส าหรับธุรกิจอาหารออร์แกนิก เพื่อศึกษา

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุขภาพและเพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตเมือง จ  านวน 200 

คน ซ่ึงท าการส ารวจดว้ยแบบสอบถามท่ีประกอบดว้ย 40 ปัจจยัใน 4 ดา้น คือ ความตระหนักใน

ดา้นสุขภาพ ความใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม รูปแบบการด าเนินชีวิต และทศันคติต่ออาหารออร์แกนิก ดว้ย

วิธี 9-Point Likert-Scale แลว้ท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบเพ่ือสกดัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ได ้7 ปัจจยั คือ ลดความเส่ียงปัญหาสุขภาพ คุณภาพชีวิต ชอบออร์แกนิก รสชาติ ราคา ส่ิงแวดลอ้ม 

และการใหข้อ้มลู จากนั้นท าการวิเคราะห์กลุ่มผูบ้ริโภคพบว่าแบ่งได ้5 กลุ่ม คือ กลุ่มสนใจสุขภาพ

แบบอิงกระแส (ร้อยละ19.4) กลุ่มใช้ชีวิตตามสบายโดยไม่มีการวางแผน (ร้อยละ 37.4) กลุ่ม

ค านึงถึงราคาก่อนแมใ้ส่ใจสุขภาพ (ร้อยละ 12.9) กลุ่มป้องกนัโรคและบริหารเวลาเพื่อสร้างสมดุล

ชีวิต (ร้อยละ 27.7) และกลุ่มเคร่งครัดต่อการสร้างสมดุลเพื่อสุขภาพ (ร้อยละ 2.6) โดยใช้ทั้ง 7 

ปัจจยัอธิบายผูบ้ริโภคทั้ง 5 กลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสม

ส าหรับร้านอาหารออร์แกนิกต่อไป 

 

สราวรรณ์ เรืองกลัป์ปวงศ ์และ อรรนพ เรืองกลัปวงศ ์(2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อความตั้งใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงพร้อมทานแช่แข็งภายใตเ้คร่ืองหมาย

รับรองฮาลาล ของผูบ้ริโภคมุสลิมในกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน

การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมปรุงพร้อมทานแช่แข็งภายใตเ้คร่ืองหมายรับรองฮาลาลของ

ผูบ้ริโภคมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงด าเนินการวิจยัโดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น

มุสลิมในกรุงเทพมหานคร จ  านวน 400 คน จากแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มลูโดยสถิติวิเคราะห์
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เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑอ์าหารพร้อมปรุงพร้อมทานแช่แข็งภายใตเ้คร่ืองหมายรับรองฮาลาลของผูบ้ริโภคมุสลิม

ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ความเช่ือถือท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ ความเช่ือถือต่อผูป้ระกอบการ ความ

เช่ือถือต่อสถาบนัรับรองฮาลาล ครอบครัว และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซ่ึง

ปัจจยัทั้ง 5 ดา้นอธิบายการผนัแปรของความตั้งใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารพร้อมปรุงพร้อม

ทานแช่แข็งภายใตเ้คร่ืองหมายรับรองฮาลาลของผูบ้ริโภคมุสลิมไดร้้อยละ 42.9 

 

วิทยาพล ธนวิศาลขจร (2559) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การตลาดธุรกิจอาหารส าเร็จรูป

พร้อมรับประทานของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 420 คน เพ่ือ

ศึกษาองคป์ระกอบของปัจจยัคุณลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริโภค ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ปัจจยั 

กลยทุธแ์ละประสิทธิผลของกลยทุธก์ารตลาดธุรกิจอาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน โดยใชส้ถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี (Frequencies Distribution)             

ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

และเพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางออ้มของปัจจัยคุณลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริโภค ปัจจัย

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อปัจจยักลยุทธ์การตลาดอาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน และ

ประสิทธิผลของกลยทุธ ์โดยใชค่้าความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ (Path Analysis) ส าหรับการอธิบายเสน้ทาง

อิทธิพลความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์รวมถึงน าเสนอรูปแบบกลยทุธก์ารตลาดธุรกิจอาหาร

ส าเร็จรูปพร้อมรับประทานของกลุ่มคนวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการ

วิเคราะห์โดยใชส้มการโครงสร้าง (SEM: Structural Equation Modeling) ซ่ึงท าการเก็บขอ้มูลจาก

ผูบ้ริโภคอาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทานกลุ่มคนวยัท างานท่ีมีประสบการณ์ในการบริโภคตาม

ร้านคา้ปลีก อาทิ โมเดิร์นเทรด ซุปเปอร์มาร์เก็ต บ๊ิกซี โลตสั และร้านสะดวกซ้ือ 

 

ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 

สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดบั ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเท่า และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทั        

ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัความ
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สะดวกในการซ้ือ มกัจะซ้ือในช่วงเวลา 08.01 – 12.00 น. ในร้านสะดวกซ้ือ ซ่ึงมีความถ่ีในการซ้ือ

โดยเฉล่ียมากกว่า 10 คร้ังต่อเดือน และใชเ้วลาในการเลือกซ้ือประมาณ 10 นาทีหรือน้อยกว่า ใน

ดา้นการให้ความส าคญัปัจจยักลยุทธ์การตลาดพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง 

ส่วนดา้นราคา สถานท่ีจดัจ  าหน่าย ส่งเสริมการขาย พนกังานบริการ กระบวนการ และส่ิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก อีกทั้งยงัพบว่าปัจจยัคุณลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริโภค และ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อประสิทธ์ิผลของกลยทุธ ์แต่มีอิทธิพล

ทางตรงต่อปัจจยักลยทุธท์างการตลาดเท่านั้น 

 

 Hui (2006) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการท าความเขา้ใจปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคในการบริโภคอาหารเชา้และธญัพืชพร้อมรับประทาน เพ่ือตรวจสอบส่ิงท่ีส าคญัในการ

ตดัสินใจเลือกรับประทานอาหารเชา้ของผูบ้ริโภค วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือธญัพืช

พร้อมรับประทานของผูบ้ริโภค และเพ่ือวิเคราะห์หาเหตุผลท่ีผูบ้ริโภคบางรายไม่เคยซ้ือธัญพืช       

พร้อมรับประทาน โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูป้กครองของเด็กท่ีมีอายุต  ่ากว่า 18 ปี 

และผูใ้หญ่วยัหนุ่มสาวในมหาวิทยาลยั จ  านวน 303 คน ซ่ึงแบบสอบถามประกอบไปดว้ย ปัจจยัใน

การตดัสินใจซ้ือ แหล่งขอ้มลูในการซ้ือ ทศันคติของตราสินคา้ การรับรู้ราคา การเลือกซ้ือ แรงจูงใจ 

และเหตุผลท่ีไม่เลือกซ้ือ ผลการวิจยัพบว่า จากค าถามปัจจยัในการเลือกซ้ือ 20 ปัจจยั สามารถจดั

กลุ่มออกมาได้ 9 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยด้านสุขภาพ อารมณ์ความรู้สึก ความสะดวกสบาย 

ประสาทสัมผสั ความเป็นธรรมชาติ ราคา การควบคุมน ้ าหนัก ความคุน้เคย และปัจจยัทางดา้น

จริยธรรม โดยปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเป็นอบัดบัแรกคือ ดา้นสุขภาพ รองลงมา คือ ดา้น

อารมณ์ความรู้สึก ประสาทสมัผสั ราคา ความสะดวกสบาย ความเป็นธรรมชาติ และดา้นจริยธรรม 

ตามล าดบั ในส่วนของเหตุผลท่ีผูบ้ริโภคไม่รับประทานธญัพืชพร้อมรับประทานนั้น คือ ไม่อร่อย 

ขาดความหลากหลายของรสชาติ และไม่มีเวลาในการรับประทานอาหารเชา้ ตามล าดบั 

 

Chaudhury (2010) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีเป็นตวัก  าหนดพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการ

ซ้ืออาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน เพ่ือวดัแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารส าเร็จรูปพร้อม

รับประทาน โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากนกัศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมและบริหารธุรกิจ 
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จ านวน 93 ตวัอยา่ง จากการใหก้ลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนน 1 – 5 (1 หมายถึง น้อยท่ีสุด และ 5 หมายถึง    

มากท่ีสุด) ในปัจจยัต่างๆท่ีก  าหนดข้ึนมาทั้ง 36 ปัจจยัย่อย แบ่งออกเป็น 9 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่  ปัจจยั

ดา้นสุขภาพ อารมณ์ความรู้สึก ความสะดวกสบาย ประสาทสัมผสั ความเป็นธรรมชาติ ราคา การ

ควบคุมน ้ าหนัก ความคุน้เคย และปัจจยัทางดา้นจริยธรรม พบว่า ปัจจยัท่ีเป็นแรงจูงใจในการซ้ือ

อาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทานของผูบ้ริโภคอนัดบัแรก คือ ปัจจยัดา้นประสาทสมัผสัของรสชาติ 

(ค่าเฉล่ีย 4.2366) รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย ซ่ึงประกอบไปดว้ย สามารถหาไดง่้าย

ในร้านคา้และซูเปอร์มาร์เก็ต (ค่าเฉล่ีย 4.1935) ง่ายต่อการจดัเตรียม (ค่าเฉล่ีย 4.0430) สามารถซ้ือได้

ในร้านคา้ท่ีใกล ้  ท่ีพกัหรือท่ีท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.0215) สามารถปรุงไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.9677) ใชเ้วลา

ในการจดัเตรียมสั้น (ค่าเฉล่ีย 3.8710)  ถดัมาคือปัจจยัดา้นประสาทสัมผสัท่ีรูปลกัษณ์ภายนอกดูดี 

(ค่าเฉล่ีย 3.7312) มีกล่ินท่ีหอม (ค่าเฉล่ีย 3.7204) ด้านอารมณ์ความรู้สึกท่ีสามารถท าให้รู้สึกดี 

(ค่าเฉล่ีย 3.6667) และปัจจยัดา้นราคาท่ีเหมาะสมต่อการจ่าย (ค่าเฉล่ีย 3.5806) ตามล าดบั และจาก

การศึกษาจะเห็นไดว้่านอกเหนือจากตราสินคา้แลว้ ปัจจยัดา้นประสาทสัมผสั ความสะดวกสบาย 

อารมณ์ความรู้สึก และราคา ก็ยงัเป็นปัจจยัท่ีก  าหนดพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูปพร้อม

รับประทานของผูบ้ริโภคเช่นกนั  

 

Ibitoye et al. (2014) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือขา้วอินทรีย์

ของผูบ้ริโภคในประเทศมาเลเซีย เพ่ือส ารวจปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือข้าวอินทรียข์อง

ผูบ้ริโภค โดยท าการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ีเมืองคลางจ านวน 334 ตวัอยา่ง และใหก้ลุ่มตวัอยา่ง

ให้ล  าดบัคะแนน 1 – 5 (1 หมายถึง น้อยท่ีสุด และ 5 หมายถึงมากท่ีสุด) ในปัจจยัต่างๆท่ีก  าหนด

ข้ึนมาทั้ง 34 ปัจจยัย่อย จากนั้นท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจดว้ยวิธีองค์ประกอบหลกั

และหมุนแกนแบบมุมฉากดว้ยวิธีแบบวาริแมกซ ์พบว่า สามารถรวมกลุ่มปัจจยัย่อยเป็นปัจจยัหลกั

ไดท้ั้ งหมด 4 กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือข้าวอินทรียข์องผูบ้ริโภค โดยเรียงล  าดบัจาก

ปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุดไปยงันอ้ยท่ีสุด ไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นสุขภาพความปลอดภยัและเป็นประโยชนต่์อ

ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการแทรกแซงขององคก์ร ดา้นการตลาด และดา้นบรรจุภณัฑ ์
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จากการตรวจเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวท าให้สามารถน ามาเป็นแนวทางใน

การก าหนดปัจจยัส าหรับสอบถามผูบ้ริโภคทั้ง 35 ปัจจยั และการก าหนดกลุ่มตวัอย่างและขอบเขต

ของการศึกษา รวมถึงรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นไปในรูปแบบ

เดียวกนัของการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพ  คือ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และการ

วิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) ท่ีสามารถน ามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษา

ในคร้ังน้ี  
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กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  กรอบแนวคิด 

ผลประกอบการ/

ผลการด าเนินงาน 

ธุรกิจอาหารแช่แข็ง

พร้อมรับประทาน 

อาหารแช่แข็งพร้อม

รับประทาน ประเภท

ขา้วกล่อง 

การวางแผนการผลิต

และพฒันาผลิตภณัฑ ์

ผลประกอบการ/ผลการด าเนินงาน 

พฤตกิรรมผู้บริโภค 

1. เหตุผลท่ีซ้ือ 

2.ช่วงเวลาท่ีซ้ือ 

3. ความถ่ีในการซ้ือ 

4. สถานท่ีซ้ือ 

5. วนัท่ีซ้ือ 

6. รายการอาหารท่ีซ้ือ 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. รายได ้

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. จ านวนสมาชิกท่ีอยูอ่าศยั 

7. เขตพ้ืนท่ีท่ีพกัอาศยั 

ปัจจยัโครงสร้างคุณลกัษณะ

ของผู้บริโภค 

1. ทศันคติของผูบ้ริโภค        

2. แรงจูงใจในการซ้ือ 

3. ประสบการณ์ในการซ้ือ    

4. รูปแบบการด าเนินชีวิต 

    ของผูบ้ริโภค 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ืออาหาร 

แช่แข็งพร้อม

รับประทาน  



 

บทที่ 3 

 

ข้อมูลทั่วไปอาหารพร้อมรับประทาน 

 

การถนอมอาหาร 

 

 การถนอมอาหารเป็นการเก็บรักษาอาหารไวใ้ห้ไดน้าน โดยไม่ให้อาหารนั้นเกิดการเส่ือม

เสีย และยงัคงอยูใ่นสภาพท่ียอมรับไดข้องผูบ้ริโภค จุลินทรียเ์ป็นสาเหตุส าคญัท่ีก่อให้เกิดการเส่ือม

เสียของอาหาร ซ่ึงวิธีการท่ีดีท่ีสุด คือ การยบัย ั้งหรือท าลายจุลินทรียท่ี์ปนเป้ือนอยูใ่นอาหารเหล่านั้น 

ซ่ึงการถนอมอาหารในปัจ จุบัน  เ ป็นการถนอมอาหารด้วยวิ ธีสมัยใหม่ เพื่ อก ารค้าใน

ภาคอุตสาหกรรม ตอ้งอาศยัความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ 

หรือสถิติ ตลอดจนความรู้ดา้นสงัคมธุรกิจ และการจดัการ ควบคู่กบัความรู้ในการแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตรใหเ้ป็นผลิตภณัฑช์นิดใหม่ หรือปรับปรุงของเดิมให้ดียิ่งข้ึน โดยการถนอมอาหารท่ี

ใชก้นัมากในปัจจุบนั แบ่งไดเ้ป็น 6 วิธี ไดแ้ก่ การใชค้วามร้อน การใชค้วามเยน็ การท าให้แห้ง การ

หมกัดอง การใชรั้งสี และการใชส้ารเคมี (บุหลนั  พิทกัษผ์ล และ ทสันี  สรสุชาติ, 2538) 

 

โดยกรรมวิธีการถนอมอาหารดว้ยความเยน็นั้น สามารถแบ่งออก 6 กรรมวิธี คือ (ทีวีบูรพา, 

2561)  

 

1. การใช้น ้ าแข็ง ความเย็นของน ้ าแข็งท่ีใช้ในการแช่อาหารจะท าให้อุณหภูมิของอาหาร

ลดลงไดเ้ร็ว และถา้มีปริมาณเพียงพอจะท าให้อาหารนั้นเยน็ลงจนมีอุณหภูมิใกลเ้คียงกบั 0 องศา

เซลเซียส เหมาะส าหรับการเก็บรักษาสัตวน์ ้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาสด ซ่ึงจะสามารถเก็บไวไ้ด้

นานประมาณ 1 สปัดาห์ 

 

2. การใชส้ารผสมแช่แข็ง การใชน้ ้ าแข็งผสมเกลือแกง หรือเกลืออนินทรียอ่ื์น ๆ จะท าให้

ได้สารผสมท่ีมีอุณหภูมิ ต  ่ ากว่า 0 องศาเซลเซียส ทั้งน้ีเพราะจุดเยือกแข็งของน ้ าบริสุทธ์ิท่ี 1 
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บรรยากาศ  มีค่าเท่ากบั 0 องศาเซลเซียส แต่ถา้มีการเติมสารท่ีแตกตวัได ้เช่น เกลือแกงจะท าให้จุด

เยอืกแข็งลดลง เช่น ถา้เติมเกลือแกงลงไปในน ้ าแข็งในอตัราส่วน 1 : 3 จะท าใหอุ้ณหภูมิของน ้ าแข็ง

นั้นลดลงถึง -18 องศาเซลเซียส ซ่ึงในสมยัก่อนใชว้ิธีน้ีมากในการป่ันไอศกรีมโดยใชมื้อหมุนถงั ท า

ใหส่้วนผสมของไอศกรีมแข็งตวัเร็วข้ึน ปัจจุบนัใชว้ิธีน้ีในการเก็บรักษาปลาสด และการรักษาความ

เยน็ของอาหารแช่แข็งท่ีบรรจุใน ภาชนะส าหรับการขนส่ง 

 

3. การใชน้ ้ าแข็งแหง้ น ้ าแข็งแหง้ คือ คาร์บอนไดออกไซดท่ี์เยน็จนแข็ง มีอุณหภูมิประมาณ          

-80 องศาเซลเซียส ใชใ้นการเก็บรักษาอาหารท่ีผ่านการแช่แข็งมาแลว้ เหมาะส าหรับการขนส่งใน

ระยะเวลา 2-3 วนั แต่ไม่เหมาะส าหรับการใหค้วามเยน็โดยใหน้ ้ าแข็งแห้งสัมผสักบัอาหารโดยตรง 

เน่ืองจากมีความแตกต่างกนัมากระหว่างอุณหภูมิของอาหารกบัน ้ าแข็งแห้งอาจท าให้ผิวสัมผสัของ

อาหารเสียหายได ้

 

4. การใชไ้นโตรเจนเหลว ไนโตรเจนเหลวท่ีความดนัปกติจะระเหยกลายเป็นไอท่ีอุณหภูมิ  

-196 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ีเป็นอุณหภูมิต  ่าสุดท่ีสามารถจะท าให้อาหารเยน็ลงไดอ้ย่างรวดเร็ว 

เน่ืองจากไนโตรเจนเป็นก๊าซเฉ่ือยไม่เป็นอนัตรายกบัอาหาร และผูบ้ริโภคจึงนิยมน ามาใชก้บัอาหาร 

แช่แข็งโดยเฉพาะในปัจจุบนั แต่ไม่นิยมแช่อาหารสดในไนโตรเจนเหลวส่วนมากจะใชร่้วมกับ

เคร่ืองท าความเยน็แบบสายพานจะเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองท าความเยน็ เหมาะส าหรับการแช่

แข็งอาหารก่ึงส าเร็จรูป และอาหารส าเร็จรูปแทบทุกชนิด 

 

5. การใชเ้คร่ืองท าความเยน็ เคร่ืองท าความเยน็ท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป โดยเฉพาะตามบา้นเรือน 

คือ ตูเ้ยน็ ปัจจุบนัตูเ้ยน็มีช่องท าความเยน็แยกส่วนกนั บางชนิดมี 2 ช่อง คือ ช่องเก็บอาหารทัว่ไป 

อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส กบัช่องแช่แข็ง อุณหภูมิประมาณ -10 องศาเซลเซียส ตูเ้ยน็บาง

ชนิดแยกเป็นหลายส่วน โดยมีช่องเก็บอาหารพิเศษบางประเภทเพ่ิมข้ึน เช่น ท่ีเก็บผกัสด 

 

6. การใช้เคร่ืองท าความเย็นในระบบอุตสาหกรรม การท าอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง 

จ  าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองท าความเยน็ท่ีมีประสิทธิภาพสูงจึงจะท าใหคุ้ณภาพของอาหารแช่แข็งใกลเ้คียง
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กบัคุณภาพเดิมก่อนการแช่แข็งมากท่ีสุด ขณะน้ีอาหารแช่แข็งท่ีท าเป็นอุตสาหกรรมและส่งขาย 

ต่างประเทศในแต่ละปี ซ่ึงน าเงินตราต่างประเทศเขา้เป็นจ านวนมาก คือ กุง้เยือกแข็ง และไก่สด

เยอืกแข็ง 

 

นวตักรรมการถนอมอาหาร 

 

อาหารแช่แข็งเป็นนวตักรรมการถนอมอาหารโดยการให้ความเย็น ซ่ึงเป็นกรรมวิธีการ

ก าจัดความร้อนออกจากส่ิงของหรือพ้ืนท่ีท่ีต้องการท าให้เย็นหรือต้องการให้มีอุณหภูมิลดลง 

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ (ทีวีบูรพา, 2561) 

 

1. การแช่เยน็ หมายถึง การท าใหอุ้ณหภูมิของส่ิงของนั้นลดลง แต่อยูเ่หนือจุดเยอืกแข็งของ

ส่ิง นั้น โดยของส่ิงนั้นยงัคงสภาพเดิมอยู่ ความเยน็จะไม่สามารถท าลายจุลินทรีย ์แต่จะช่วยชะลอ

การเจริญของจุลินทรียท่ี์จะท าใหอ้าหารเน่าเสีย และช่วยลดปฏิกิริยาของเอนไซมท่ี์มีส่วนท าให้เกิด

การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของอาหาร ดงันั้นการแช่เย็นอาหารจึงเป็นการช่วยยืดอายุการเก็บ

รักษาอาหารเพียงระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น 

 

2. การแช่แข็ง หมายถึง การท าให้อุณหภูมิของส่ิงของนั้นลดลงต ่ากว่าจุดเยือกแข็งของส่ิง

นั้น    (-1 องศาเซลเซียส ถึง -40 องศาเซลเซียส) การแช่แข็งจะท าให้เกิดการเปล่ียนสภาพใน

องค์ประกอบของส่ิงของท่ีถูกท าให้เยน็ลง เช่น ในกรณีท่ีเป็นอาหาร ความเยน็จดัจะท าให้น ้ าใน

เน้ือเยื่อของอาหารแปรสภาพเป็นน ้ าแข็ง ซ่ึงจุลินทรียท่ี์มีอยู่ในอาหารไม่สามารถน าไปใชไ้ด ้แต่

ความเยน็จดัไม่ไดท้ าลายจุลินทรียใ์หต้าย ดงันั้นการแช่แข็งจึงไม่สามารถถนอมอาหารไดส้มบูรณ์ 

แต่จะช่วยยดือายกุารเก็บรักษาไดน้านข้ึนและนานกว่าการแช่เยน็ 
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อาหารส าเร็จรูป 

 

ผลิตภณัฑอ์าหารส าเร็จรูป หมายถึง อาหารท่ีไดผ้่านขั้นตอนการหุงตม้ หรือกระบวนการ 

แปรรูปผลิตผลการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้อาหารนั้ นสามารถเก็บได้เป็นเวลานาน

พอสมควรโดยไม่เน่าเสีย สามารถด่ืมหรือรับประทานไดท้นัทีเมื่อตอ้งการ จะอุ่นหรือไม่อุ่นให้ร้อน

ก่อนรับประทานก็ได้ ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ีท่ีรู้จักกันแพร่หลายคือ อาหารบรรจุกระป๋อง เช่น 

สับปะรดกระป๋อง หรือบรรจุกล่อง เช่น นมสด (ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัอ  าเภอโพทะเล, 2561)  ซ่ึงอาหารในยคุปัจจุบนัมีหลายหลายรูปแบบและช่ือเรียกท่ีแตกต่าง

กนัตามกรรมวิธีหรือการประกอบอาหาร เช่น (Positioning, 2561) 

 

 Ready-to-Eat มีช่ือเรียกอยา่งยอ่ว่า RTE หรือ Ready Meal ขณะท่ียคุเร่ิมแรกเรียกขานกนัว่า 

Meal, Ready to Eat หรือ MRE เป็นอาหารปรุงสุกเรียบร้อยแลว้ บรรจุในซองพร้อมรับประทาน 

ส าหรับทหารอเมริกนัเวลาออกรบจบัศึก แต่คร้ังนั้นรสชาติไม่ไดเ้ร่ือง จนกระทัง่มีคนตั้งช่ือใหม่ใน    

เชิงลบหลายช่ือ เช่น Meal Rejected by Everyone เป็นตน้ แต่ทุกวนัน้ีกองทพัต่างๆ ก็ยงัคงมีเสบียง

เป็นอาหารประเภทน้ีซ่ึงก็ได้รับการพฒันารสชาติดีข้ึนมาก ซ่ึงแน่นอนว่าน่ารับประทานกว่า

อาหารแหง้ 

 

Ready-to-Cook คือ อาหารส าเร็จรูปพร้อมปรุง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเสียเวลาในการเตรียม

อาหาร เป็นการลดขั้นตอนกระบวนการท าอาหารให้สั้นลง เช่น กุง้พร้อมปรุง ผ่านการแกะเปลือก 

หวั และท าความสะอาดเรียบร้อยแลว้ สามารถน าไปประกอบอาหารไดท้นัที 

 

Ready-to-Drink หรือ RTD เป็นเคร่ืองด่ืมบรรจุขวดยคุใหม่ท่ีไดรั้บความนิยม เช่น ชาพร้อม

ด่ืม กาแฟพร้อมด่ืม เป็นตน้ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งปรุงรส หรือผา่นกระบวนการใดๆ 

 

Chilled Food หรือ อาหารแช่เยน็ มีช่ือเรียกเต็มๆ ว่า Chilled Processed Food กระบวนการ    

เก็บรักษาอาหารท่ีอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส หรือต ่ากว่า  



28 

Frozen Food หรือ อาหารแช่แข็ง เป็นอาหารท่ีผา่นกระบวนการเก็บรักษา เปล่ียนน ้ าใหเ้ป็น

น ้ าแข็ง ท าให้แบคทีเรียไม่อยู่ในสภาพท่ีจะเติบโตได้ โดยเก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ -18 ถึง -20            

องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาไดน้านถึง 18 เดือน  

 

 อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง เป็นอาหารท่ียงัคงรสชาติเดิมของอาหารไว ้และไม่เสียคุณค่าทาง

โภชนาการ กรรมวิธีการผลิตอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งจึงใช้วิธีการแช่แข็งในระยะเวลาอนัรวดเร็ว 

กล่าวคือ ยิง่ใชเ้วลานอ้ยเท่าใดก็ยิง่รักษาคุณค่าของอาหารไวไ้ดม้ากเท่านั้น โดยอุณหภูมิท่ีใชใ้นการ

ผลิตคือ -40 องศาเซลเซียส เมื่อจะรับประทานตอ้งน าเขา้อุ่นในเตาไมโครเวฟประมาณ 3-5 นาที ซ่ึง

ท าใหส้ามารถรักษาความสดใหม่ และรสชาติอาหารไวไ้ดอ้ย่างดี สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

คือ อาหารกล่องแช่แข็ง อาหารทะเลส าเร็จรูปแช่แข็ง เบเกอร่ีและขนมหวานแช่แข็ง และฟาสต์ฟู้ ดส์

แช่แข็ง (Positioning, 2561) 

 

กระบวนการผลติอาหารแช่แข็ง 

 

 ในกระบวนการผลิตอาหารแช่แข็งของอาหารแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัไปตามลกัษณะ

ของผลิตภัณฑ์และวัตถุ ดิบ ซ่ึง ต่อไปน้ีจะแสดงถึงกระบวนการผลิตอาหารแช่แข็งตาม

มาตรฐานสากลของบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จ  ากดั (มหาชน) โดยเร่ิมจากกระบวนการรับวตัถุดิบแลว้

น ามาคดัเลือกหรือตกแต่ง จากนั้นเขา้กระบวนการผลิต โดยเร่ิมจากการผสมส่วนผสม น าไปข้ึนรูป 

น่ึงดว้ยไอน ้ าท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส และท าการแช่แข็งสินคา้อยา่งรวดเร็วท่ีอุณหภูมิต  ่ากว่า -

18 องศาเซลเซียส แลว้จึงจะเขา้สู่กระบวนการบรรจุ และกระบวนการเก็บรักษาและการขนส่ง ดงั

ภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3  กระบวนการผลิตอาหารแช่แข็ง ตามมาตรฐานสากล บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จ  ากดั (มหาชน) 

ท่ีมา:  สุรพลฟู้ ดส์ (2561)   

 

 โดยการผลิตอาหารนั้นในแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีระบบคุณภาพอาหาร 

(Quality System) หรือบางคร้ังเรียกว่า ระบบประกนัคุณภาพ (Quality Assurance System) เป็นการ

ด าเนินการเพื่อใหส้ถานท่ีผลิตมีมาตรฐาน โดยค านึงถึงทุกขั้นตอนของการผลิต รวมทั้งปัจจยัต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะตอ้งถกูควบคุมตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ เพื่อให้ผลิตภณัฑ์

ขั้นสุดทา้ยมีคุณภาพและปลอดภยัมากยิง่ข้ึน หากระบบมีการด าเนินการถกูตอ้งแลว้ จะสามารถช่วย

ตรวจสอบกลบัถึงสาเหตุไดเ้ม่ือผลิตภณัฑ์มีปัญหา แต่อย่างไรก็ตาม ระบบน้ีเป็นระบบท่ีเน้นการ

ป้องกนัมากกว่าการแกไ้ขปัญหา (กลัยาณีดี  ประเสริฐวงศ,์ ม.ป.ป.) 
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มาตรฐานคุณภาพอาหาร 

 

ในระดบัสากลระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ไดแ้ก่ GMP และ HACCP ซ่ึงปัจจุบนั

มีความส าคญัและมีการด าเนินการมากข้ึนในประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ

อุตสาหกรรมส่งออก เน่ืองจากกระแสความตอ้งการการบริโภคอาหารภายในประเทศ และกระแส

การค้าโลกท่ีมีการแข่งขันในเร่ืองคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารมากยิ่งข้ึน 

เส้นทางและล าดบัขั้นตอนของระบบคุณภาพอาหารท่ีดีในประเทศไทยมิใช่เร่ิมตน้ในเร่ือง GMP 

และ HACCP ไดเ้ลย แต่ควรมีการด าเนินการตั้งแต่ขั้นตน้/ขั้นพ้ืนฐานจนถึงล าดบัสากล ดงัภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพที่ 4  ล าดบัขั้นตอนของระบบคุณภาพอาหารท่ีดีในประเทศไทย 

ท่ีมา:  ส านกัอาหาร ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2561 

 

 5ส เป็นกิจกรรมพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นการปูพ้ืนฐานการจดัการในองคก์ร ในการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ทั้ งด้านการผลิต คุณภาพ ต้นทุน การจัดส่ง ความปลอดภัย ขวัญก าลงัใจ และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ซ่ึงเป้าหมายของ 5ส คือ การสร้างนิสยัใหบุ้คลากรในองคก์รมีระเบียบ

วินยั และรักษาสภาพแวดลอ้มของสงัคมใหน่้าอยูก่ารท่ีจะน าความรู้หรือเทคนิคอ่ืนๆมาใช ้เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตก็จะท าใหดี้ยิง่ข้ึน การบริหารงานก็จะมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามมา 
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หลกัเกณฑ์ขั้นต ่าในการด าเนินการสถานท่ีผลิตอาหาร (Minimum Requirement) ซ่ึง

สอดคลอ้งกบักฎกระทรวงฉบบัท่ี 1 ภายใต ้พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีจดัท าข้ึนโดย

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้ งแต่ปี 2523 มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูผ้ลิตจัดสถานท่ี 

เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และให้มีการด าเนินการในหลกัการขั้นต ่าในเร่ืองสุขาภิบาลและสุขลกัษณะ

เบ้ืองตน้ ทั้งน้ีผูผ้ลิตจะไดมี้แนวทางในการด าเนินการท่ีถกูตอ้งก่อนท่ีจะบริโภคอาหาร และปัจจุบนั

กระทรวงสาธารณสุขได้มีการพฒันาการควบคุมสถานท่ีผลิตและกระบวนการผลิต โดยใช้

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีดีในการผลิต หรือท่ีเรียกว่า GMP แต่หลกัเกณฑ์ฯน้ียงัสามารถน าไปใชก้บั

กลุ่มอาหารท่ีนอกเหนือจากท่ีควบคุมดว้ย GMP ซ่ึงจะเป็นกลุ่มอาหารทัว่ไปท่ีเขา้ข่ายโรงงานและ

ไม่ไดข้ายโดยตรงต่อผูบ้ริโภค แต่ขายเป็นวตัถุดิบให้โรงงานผลิตอาหาร ภตัตาคาร และร้านอาหาร 

 

หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (GMP : Good Manufacturing Practice) GMP ท่ี

น ามาเป็นมาตรการบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายนั้น ไดน้ าแนวทางขอ้ก  าหนดเป็นไปตาม Codex ซ่ึงเป็นท่ี

ยอมรับของสากล แต่มีการปรับรายละเอียดบางประเด็นหรือเป็นการปรับให้ง่ายข้ึน (Simplify) 

เพื่อให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของผูผ้ลิตอาหารภายในประเทศ ซ่ึงสามารถปฏิบัติได้จริง แต่ยงัมี

ข้อก  าหนดท่ีเป็นหลักการท่ีส าคัญเหมือนกับของ Codex แต่สามารถน าไปใช้ได้กับสถาน

ประกอบการทุกขนาด ทุกประเภท ทุกผลิตภณัฑ์ตามสภาพการณ์ของประเทศไทย นอกจากน้ียงั

เป็นการพฒันามาตรฐานสูง ข้ึนมาจากหลกัเกณฑข์ั้นพ้ืนฐาน (Minimum Requirement) ท่ีส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาใช้ในการพิจารณาอนุญาตผลิตเป็นเกณฑ์ซ่ึงทั้งผูป้ระกอบการและ

เจ้าหน้าท่ีรู้จักคุ้นเคยกันดีและปฏิบัติกันอยู่แลว้เพียงแต่จะต้องมีการปฏิบัติในรายละเอียดบาง

ประเด็นท่ีเคร่งครัดและจริงจงัมากข้ึน ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า GMP สุขลกัษณะทัว่ไปน้ีผูป้ระกอบการ

สามารถน าไปปฏิบติัตามไดใ้นขณะท่ีกฎระเบียบขอ้บงัคบัของหลกัการส าคญัก็มีความน่าเช่ือถือใน

ระดบัสากล 

 

มาตรการ GMP เป็นการปรับเปล่ียนระบบโดยใชก้ฎหมายเป็นมาตรการรองรับ ซ่ึงจะเป็น

วิธีท่ีจะท าใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิในรูปธรรมไดอ้ย่างแทจ้ริง แต่การเปล่ียนแปลงในลกัษณะดงักล่าวใน

ระยะเร่ิมแรก ซ่ึงเป็นระยะการปรับตวัของระบบ ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบหรือปัญหาอุปสรรคแก่ 
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ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อผูป้ระกอบการดา้นอาหารทั้งหมดของประเทศ ดงันั้น จึงไดมี้การ

ก าหนดให้มีระยะเวลาผ่อนผนัเพื่อประโยชน์ในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมของสถาน

ประกอบการในปัจจุบนั GMP ไดถ้กูก  าหนดใหเ้ป็นกฎหมาย เพ่ือมุ่งมัน่เน้นให้เกิดผลดีต่อคุณภาพ

และความปลอดภยัของผลิตภณัฑอ์าหาร ประกอบดว้ย 

 

 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 193) พ.ศ.2543 และ (ฉบับท่ี 239) พ.ศ.2544 

เร่ืองวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (GMP สุขลกัษณะทัว่ไป) 

 

 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 220) พ.ศ.2544 เร่ือง น ้ าบริโภคในภาชนะบรรจุ

ท่ีปิดสนิท (ฉบบัท่ี 3) (GMP น ้ าบริโภค) ประกาศกระทรวงฯทั้ง 2 ฉบบัน้ีมีผลบงัคับใชส้ าหรับ

ผูป้ระกอบการรายใหม่ตั้งแต่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2544 ส่วนรายเก่ามีผลบงัคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 24 

กรกฎาคม 2546 

 

นอกจาก GMP กฎหมายดงักล่าวขา้งตน้ กรณีผูผ้ลิตจะจดัท าระบบ GMP ใหเ้ทียบเท่าสากล

เพ่ือการส่งออกหรือเพ่ือพฒันาระบบให้สูงข้ึนก่อนท่ีจะเข้าสู่ระบบ HACCP นั้น ก็สามารถ

ด าเนินการตามมาตรฐาน Codex (General Principle of Food Hygiene) ซ่ึงขณะน้ีประเทศไทย ได้

รับมาประกาศใชเ้ป็นมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก. 7000-2540) แลว้  

 

ระบบวิเคราะห์อนัตรายและควบคุมจุดวิกฤต (HACCP: Hazard Analysis and Critical 

Control Point) หลกัการของระบบ HACCP ครอบคลุมถึงการป้องกนัปัญหาจากอนัตราย 3 สาเหตุ 

ไดแ้ก่ อนัตรายทางชีวภาพ ซ่ึงเป็นอนัตรายจากเช้ือจุลินทรียอ์นัตรายจากสารเคมี ไดแ้ก่ สารเคมีท่ีใช้

ในการเพาะเล้ียง เพาะปลกู ในกระบวนการผลิตวตัถุดิบ อาทิ สารปฏิชีวนะ สารเร่งการเจริญเติบโต 

สารเคมีก  าจดัศตัรูพืช สารเคมีท่ีใชเ้ป็นวตัถุเจือปนในอาหาร เช่น วตัถุกนัเสีย และสารเคมีท่ีใชใ้น

โรงงาน เช่น น ้ ามนัหล่อล่ืน จาระบี สารเคมีท าความสะอาดเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ในโรงงาน เป็นตน้ 

และอนัตรายทางกายภาพส่ิงปลอมปนต่างๆ อาทิ เศษแกว้ เศษกระจก โลหะอนัตรายทางชีวภาพเป็น

ส่ิงท่ีตอ้งให้ความส าคญัมากท่ีสุดในระบบ HACCP เน่ืองจากอนัตรายประเภทอ่ืนมีขอบเขตการ
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ก่อใหเ้กิดปัญหาต่อผูบ้ริโภคในวงจ ากดั และบางคร้ังผูบ้ริโภคสามารถตรวจพบไดด้ว้ยตวัเอง แต่

การบริโภคอาหารท่ีปนเป้ือนดว้ยจุลินทรียน์ั้น อาจส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภคโดยแพร่หลายและพิษ

ท่ีเกิดข้ึนอาจรุนแรงจนถึงชีวิตได ้

 

ระบบ HACCP เ ก่ียวข้องกับการควบคุมปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ ์วตัถุประสงค์ของการใชร้ะบบ HACCP เพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้

ว่าผลิตภัณฑ์นั้น ได้ผลิตข้ึนอย่างถูกสุขลกัษณะและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และการประยุกต์ใช้

หลกัการ HACCP อยา่งไดผ้ล ข้ึนกบัการมุ่งมัน่และสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร ความร่วมมือจากฝ่าย

ต่างๆในองค์กรและท่ีส าคญัยิ่ง คือ การท่ีหน่วยงานนั้นๆ ตอ้งมีการจดัท าระบบพ้ืนฐานเก่ียวกับ

สุขลกัษณะโรงงานเสียก่อน จึงจะสามารถน าระบบ HACCP มาประยกุตใ์ชก้บัอุตสาหกรรมอาหาร

ทุกประเภทและทุกขนาดธุรกิจ ทั้งกับกระบวนการผลิตท่ีเรียบง่ายและซับซอ้น โดยสามารถจะ

น าไปใชก้บัผลิตภณัฑท่ี์ท าการผลิตแลว้หรือท่ีจะเร่ิมท าการผลิต 

 

การจดัท าระบบคุณภาพ บางคร้ังผูผ้ลิตสามารถน าหลกัการจดัการ (Management) และ

ระบบเอกสาร (Document) เขา้มาเสริม เพ่ือให้สามารถป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัอาหารท่ี

ผลิต และสามารถมีระบบเอกสารท่ีสามารถทวนสอบปัญหาและแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้ง ซ่ึงจะช่วย

ให้อาหารท่ีผลิตปลอดภัยมากยิ่งข้ึน จึงมีผูน้  าระบบ ISO เข้ามาใช้ โดย ISO ท่ีเก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมอาหารท่ีจะช่วยท าใหอ้าหารมีคุณภาพและปลอดภยั ไดแ้ก่ 

   

มอก. 9001-2544 (ISO 9001 : 2000) เป็นระบบการบริหารงานคุณภาพซ่ึงมีขอ้ก  าหนดหลกั 

4 หัวขอ้ใหญ่ๆ คือ ระบบการจัดการคุณภาพ  ความรับผิดชอบด้านการผลิต/บริการ การจัดการ

ทรัพยากร และการผลิต (และ/หรือการบริการ) ทั้งน้ีระบบ ISO 9001 ต้องน ามาประกอบการ

พิจารณาร่วมกบั ISO 9000 และ 9004 ซ่ึงทั้ง 3 เล่ม ถกูบรรจุเป็น มอก. 

 

ISO 22000 : 2005 เป็นระบบสากลท่ีเพ่ิงน ามาใชโ้ดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการจดัการ

ระบบอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร เป็นระบบท่ีเช่ือมโยงระหว่าง ISO 9001 กบั ระบบ 
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HACCP โดยมีหัวขอ้หลกัใหญ่ๆ คือ ระบบการจดัการอาหารปลอดภยั ความรับผิดชอบดา้นการ

จดัการทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนและการค านึงถึงผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดภยั และการทวนสอบและ

ปรับปรุงระบบการจดัการอาหารปลอดภยั 

 

เน่ืองดว้ยการผลิตอาหารตอ้งผา่นมาตรฐานต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่มาตรฐานของโครงสร้าง

โรงงานไปจนถึงการรับรองความปลอดภยัท่ีจะส่งต่อไปยงัผูบ้ริโภค ท าให้ตลาดอาหารแช่แข็งใน

ประเทศไทยมีผูน้  าตลาดไม่มากนัก โดยตลาดอาหารแช่แข็งในประเทศไทยในปี 2558 มีมูลค่า 

15,700 ลา้นบาท และมีอตัราการเติบโตต่อเน่ืองเฉล่ียร้อยละ 6.0 ต่อปี และคาดการณ์ว่าในปี 2562 

จะมีมลูค่าตลาดอยูท่ี่ประมาณ 19,902 ลา้นบาท ซ่ึงผูน้  าตลาดส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่

ในอุตสาหกรรมอาหาร ท่ีไดรั้บการยอมรับเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานจากผูบ้ริโภคชาวไทย ไดแ้ก่ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑ ์จ  ากดั (มหาชน) ท่ีเป็นผูน้  าตลาดในผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่

แข็งและเน้ือไก่แปรรูปแช่แข็ง โดยมีความไดเ้ปรียบคู่แข่งรายอ่ืนดา้นช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีมี

ทั้งเซเว่นอีเลฟเว่นและซีพีเฟรชมาร์ท รองลงไป คือ บริษทั เอสแอนดพ์ี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ท่ี

มีความไดเ้ปรียบจากความภกัดีของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้ “S&P” ซ่ึงมีช่ือเสียงมาอยา่งยาวนานและ

ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคดา้นรสชาติ รองลงมาคือ บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จ  ากดั (มหาชน) และ 

บริษทั พรานทะเล มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั ตามล าดบั โดยส่วนแบ่งการตลาดไดแ้สดงในบทท่ี 1 ท่ีกล่าวใน

ขา้งตน้ (ศนูยอ์จัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2560) 

 



 

บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 

 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูบ้ริโภคจ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยใช้

แบบสอบถาม ซ่ึงไดผ้ลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และส่วนท่ี 4 การ

วิเคราะห์การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค 

 

 จากการสอบถามผูบ้ริโภคจ านวน 400 ตวัอย่าง พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 72.5) มีอายุต  ่ากว่า 26 ปี (ร้อยละ 39.3) รองลงมาอยู่ในช่วง 26-30 ปี 

(ร้อยละ 28.3) และ 36-40 ปี (ร้อยละ 13.5) ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 78.8) 

รองลงมา คือ  สมรส (ร้อยละ 20.8) และ หยา่ร้าง (ร้อยละ 0.5) ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่มีบุตร (ร้อย

ละ 86.0) รองลงมาคือ มีบุตรจ านวน 1 คน (ร้อยละ 8.0) จ  านวน 2 คน (ร้อยละ 5.3) และจ านวน 3 

คน (ร้อยละ 0.8) ตามล าดับ ในด้านการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคมีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับ

ปริญญาตรี (ร้อยละ 59.8) รองลงมาคือระดบัปริญญาโท (ร้อยละ 20.8) มธัยมปลายหรือเทียบเท่า 

(ร้อยละ 18.3) ต  ่ากว่ามธัยมตน้ (ร้อยละ 0.3) มธัยมตน้ (ร้อยละ 0.3) และ ปริญญาเอก (ร้อยละ 0.8) 

ตามล าดบั ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนักงานเอกชน (ร้อยละ 54.0) รองลงมาคือ นิสิต

นกัศึกษา (ร้อยละ 21.0) และพนกังานขา้ราชการหรือขา้ราชการ (ร้อยละ 14.0) ตามล าดบั ซ่ึงส่วน

ใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 27.5) รองลงมาคือ 15,001 – 20,000 บาท 

(ร้อยละ 25.3) และมากกว่า 35,000 บาท (ร้อยละ 16.3) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูบ้ริโภค 

(n = 400) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 110 27.5 
     หญิง 290 72.5 
อาย ุ   
     ต  ่ากว่า 26 ปี 157 39.3 
     26 – 30 ปี 113 28.3 
     31 – 35 ปี      47 11.8 
     36 – 40 ปี 54 13.5 
     มากกว่า 40 ปี 29 7.3 
สถานภาพ   
     โสด 315 78.8 
     แต่งงาน 83 20.8 
     หยา่ร้าง 2 0.5 
จ านวนบุตร   
     ไม่มี 344 86.0 
     1 คน 32 8.0 
     2 คน 21 5.3 
     3 คน 3 0.8 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
     ต  ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้ 1 0.3 
     มธัยมศึกษาตอนตน้ 1 0.3 
     มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 73 18.3 
     ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 239 59.8 
     ปริญญาโท 83 20.8 
     ปริญญาเอก 3 0.8 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

 (n = 400) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ   
     คา้ขาย/รับจา้ง 12 3.0 
     พนกังานเอกชน 216 54.0 
     พนกังานขา้ราชการ/ขา้ราชการ 56 14.0 
     รัฐวิสาหกิจ 17 4.3 
     ธุรกิจส่วนตวั 8 2.0 
     นิสิต/นกัศกึษา 84 21.0 
     อ่ืนๆ 7 1.8 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   
     ต  ่ากว่า 15,000 บาท 110 27.5 
     15,001 – 20,000 บาท 101 25.3 
     20,001 – 25,000 บาท 56 14.0 
     25,001 – 30,000 บาท 32 8.0 
     30,001 – 35,000 บาท 36 9.0 
     มากกว่า 35,000 บาท 65 16.3 
ประเภทที่พกัอาศัยปัจจุบัน   
     บา้น 188 47.0 
     หอพกั/อพาร์ทเมน้ 140 35.0 
     คอนโดมิเนียม 65 16.3 
     ตึกแถว 6 1.5 
     อ่ืนๆ 1 0.3 
รูปแบบของที่พกัอาศัยปัจจุบัน   
     เช่า 161 40.3 
     ผอ่นช าระ 74 18.5 
     ท่ีอยูต่นเอง (ไม่เสียค่าใชจ่้าย/ไม่ไดผ้อ่นช าระ) 157 39.3 
     อ่ืนๆ 8 2.0 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

 (n = 400) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
จ านวนผู้ร่วมอาศัย (รวมตนเอง)   
     1 คน 117 29.3 
     2 – 3 คน 167 41.8 
     4 – 5 คน 91 22.8 
     มากกว่า 5 คน 25 6.3 
พืน้ที่ที่พกัอาศัย   
     กรุงเทพชั้นใน    118 29.5 
     กรุงเทพชั้นกลาง 126 31.5 
     กรุงเทพชั้นนอก 156 39.0 
วนัท างาน/เรียน   
     จนัทร์ – ศุกร์ 355 88.8 
     จนัทร์ – เสาร์ 27 6.8 
     เสาร์- อาทิตย ์ 6 1.5 
     ทุกวนั 6 1.5 
     อ่ืนๆ 6 1.5 
จ านวนช่ัวโมงการท างาน/เรียนต่อวนั   
     ต  ่ากว่า 5 ชัว่โมง 12 3.0 
     5 – 8 ชัว่โมง 315 78.8 
     มากกว่า 8 ชัว่โมง 73 18.3 
ระยะเวลาเดนิทางจากที่พกัถึงทีท่ างาน/
สถานศึกษา 

  

     ต  ่ากว่า 10 นาที 48 12.0 
     10 – 30 นาที 193 48.3 
     31 – 50 นาที  60 15.0 
     มากกว่า 50 นาที 99 24.8 
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ในดา้นของท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนั พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ พกัอาศยัท่ีบา้น (ร้อยละ 47.0) 

รองลงมาคือ พกัอาศยัท่ีหอพกัหรืออพาร์ทเมน้ท์ (ร้อยละ 35.0) และคอนโดมิเนียม (ร้อยละ 16.3) 

ตามล าดบั ซ่ึงส่วนใหญ่มกัอยูใ่นรูปแบบเช่า (ร้อยละ 40.3) รองลงมาคือ ท่ีอยู่ตนเองท่ีไม่เสียค่าเช่า

หรือไม่ไดผ้อ่นช าระ (ร้อยละ 39.3) และผอ่นช าระ (ร้อยละ 18.5) ตามล าดบั โดยมกัจะพกัอาศยั 2 – 

3 คน (ร้อยละ 41.8) รองลงมาคือ พกัอาศยัคนเดียว  (ร้อยละ 29.3) และพกัอาศยั 4 - 5 คน (ร้อยละ 

22.8) ตามล าดบั ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พกัอาศยัในเขตกรุงเทพชั้นนอก (ร้อยละ 39.0) 

รองลงมาคือ กรุงเทพชั้นกลาง (ร้อยละ31.5) และกรุงเทพชั้นใน (ร้อยละ29.5) ตามล าดบั 

 

 ส่วนของเวลาในการท างานหรือเรียนนั้นพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท างานหรือเรียนใน 

วนัจนัทร์-ศุกร์ (ร้อยละ 88.8) รองลงมาคือ วนัจนัทร์-เสาร์ (ร้อยละ 6.8) โดยท างานหรือเรียนวนัละ 

5 - 8 ชัว่โมง เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.8) รองลงมาคือ มากกว่า 8 ชัว่โมงต่อวนั (ร้อยละ 18.3) ซ่ึง

ระยะเวลาในการเดินทางจากท่ีพกัอาศยัไปท างานหรือเรียน ส่วนใหญ่ใชเ้วลา 10 - 30 นาที (ร้อยละ 

17.4) รองลงมาคือ มากกว่า 50 นาที (ร้อยละ 24.8) 31 – 50 นาที (ร้อยละ 15.0) และต ่ากว่า 20 นาที  

(ร้อยละ 12.0) ดงัตารางท่ี 1 

 

พฤตกิรรมการบริโภคอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ประเภทข้าวกล่อง 

 

 ในดา้นพฤติกรรมนั้น พบว่า ผูบ้ริโภคมกัรับประทานอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน 

ประเภทขา้วกล่อง ในม้ือเชา้ (ร้อยละ 48.0) รองลงมาคือ ม้ือเยน็ (ร้อยละ 26.3) ม้ือกลางวนั (ร้อยละ 

15.5) และม้ืออ่ืนๆ (ร้อยละ 10.3) ตามล าดบั โดยเมนูท่ีผูบ้ริโภคชอบทานหรือทานบ่อย คือ เมนู

ประเภทขา้วราดกบักบัขา้ว (ร้อยละ 57.5) รองลงมาคือ เมนูขา้วผดั (ร้อยละ 21.8) และเมนูขา้วตม้

หรือโจ๊ก (ร้อยละ 9.5) ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่ซ้ือท่ีราคา 41-50 บาท (ร้อยละ 63.3) รองลงมาคือ 

ต ่ากว่า 40 บาท (ร้อยละ 28.3) 51-60 บาท (ร้อยละ 6.0) และ มากกว่า 60 บาท (ร้อยละ 2.5) 

ตามล าดบั ซ่ึงส่วนใหญ่มกัซ้ือรับประทานนอ้ยกว่า 1 วนัต่อสปัดาห์ (ร้อยละ 55.5) รองลงมาคือ 1-3 

วนัต่อสปัดาห์ (ร้อยละ 40.0) 4-6 วนัต่อสปัดาห์ (ร้อยละ 3.0) และ ทุกๆวนั (ร้อยละ 1.5) ตามล าดบั 

และผูบ้ริโภคใหเ้หตุผลในการตดัสินใจซ้ือเน่ืองจาก ไม่มีเวลาท าเองหรืออยู่ในช่วงเวลาเร่งรีบหรือ
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ตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว มากท่ีสุด (ร้อยละ 70.5) รองลงมาคือ มีเมนูท่ีตอ้งการหรือช่ืนชอบ 

(ร้อยละ 28.0)  ใกลท่ี้พกัอาศยัหรือท่ีท างาน (ร้อยละ 24.0) เหตุผลอ่ืนๆ (ร้อยละ 8.0) เช่น เบ่ืออาหาร

อยา่งอ่ืน ไม่อยากเส่ียงกบัรสชาติร้านอาหารตามสั่ง ราคาถูก เป็นตน้ และมีโปรโมชัน่ส่งเสริมการ

ขาย (ร้อยละ 7.5) ตามล าดบั 

 

 ในส่วนของสถานท่ีนั้นพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ (ร้อยละ 88.5) 

รองลงมาคือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ร้อยละ 7.0) และ ห้างสรรพสินคา้ (ร้อยละ 4.5) ตามล าดบั ดา้นตรา

สินคา้พบว่าผูบ้ริโภครู้จกัตราสินคา้อีซ่ีโกมากท่ีสุด (ร้อยละ 67.3) รองลงมาคือ เซเว่นเฟรช (ร้อยละ 

64.5) ซีพีหรือซีพี เฟรชมาร์ท (ร้อยละ 60.8) เอส แอนด ์พี (ร้อยละ 49.0) สุรพลฟู้ ดส์ (ร้อยละ 14.3) 

กินซนั (ร้อยละ 9.0) และตราสินคา้อ่ืนๆ (ร้อยละ 6.5) ตามล าดบั ส่วนตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือทาน

เป็นประจ าเป็นส่วนใหญ่ คือ อีซ่ีโก (ร้อยละ 34.5) รองลงมาคือ เซเว่นเฟรช (ร้อยละ 31.8) ซีพีหรือ

ซีพี เฟรชมาร์ท (ร้อยละ 19.3) เอส แอนด ์พี (ร้อยละ 6.8) ตราสินคา้อ่ืนๆ (ร้อยละ 6.0) กินซนั (ร้อย

ละ 1.0) และสุรพลฟู้ ดส์ (ร้อยละ 0.8) ตามล าดบั โดยผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือส่วนใหญ่ คือ 

เพื่อน (ร้อยละ 38.3) รองลงมา คือ ตนเอง (ร้อยละ 31.0) ครอบครัว (ร้อยละ 20.8) อ่ืนๆ (ร้อยละ 

9.3) และญาติผูใ้หญ่ (ร้อยละ 0.8) ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 2 

 

ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ประเภทข้าวกล่อง 

 

 จากการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) กบัตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทั้งหมด 35     

ตวัแปร ดว้ยวิธีตวัประกอบหลกั (Principle Component Analysis) ใชว้ิธีหมุนแกนแบบ Varimax 

พบว่าสามารถสกดัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือได ้9 ปัจจยั ซ่ึงสามารถอธิบายความแปรปรวน

ของ ตวัแปรเดิม 35 ตวัแปรไดร้้อยละ 66.275 ดงัตารางท่ี 3 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที่ 2  พฤตกิรรมการบริโภคอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ประเภทข้าวกล่อง 

(n = 400) 

พฤตกิรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
มือ้ที่มกัทาน   
     เชา้ 192 48.0 
     กลางวนั 62 15.5 
     เยน็ 105 26.3 
     อ่ืนๆ 41 10.3 
เมนูที่ชอบทาน/ทานบ่อย   
     ขา้วผดัพร้อมกบัขา้ว 10 2.5 
     ขา้วผดั 87 21.8 
     ขา้วราดกบัขา้ว 230 57.5 
     เมนูเสน้ 31 7.8 
     ขา้วตม้/โจก๊ 38 9.5 
     อ่ืนๆ 4 1.0 
ความถี่ในการซ้ือต่อสัปดาห์   
     นอ้ยกว่า 1 วนั 222 55.5 
     1 – 3 วนั 160 40.0 
     4 – 6 วนั 12 3.0 
     ทุกวนั 6 1.5 
เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ*   
     มีเมนูท่ีตอ้งการ/ช่ืนชอบ 112 28.0 
     ไม่มีเวลาท าเอง/ช่วงเวลาเร่งรีบ/สะดวกรวดเร็ว 282 70.5 
     มีโปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย 30 7.5 
     ใกลท่ี้พกัอาศยั/ท่ีท างาน 96 24.0 
     อ่ืนๆ 32 8.0 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 

(n = 400) 

พฤตกิรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานที่ที่ซ้ือเป็นประจ า   
     หา้งสรรพสินคา้ 18 4.5 
     ร้านสะดวกซ้ือ 354 88.5 
     ซุปเปอร์มาเก็ต 28 7.0 
ราคาอาหารที่ซ้ือต่อกล่อง   
     ต  ่ากว่า 40 บาท 113 28.3 
     41 – 50 บาท 253 63.3 
     51 – 60 บาท 24 6.0 
     มากกว่า 60 บาท 10 2.5 
ตราสินค้าที่รู้จกั*   
     ซี พี/ซีพี เฟรช มาร์ท 243 60.8 
     เอส แอนด ์พี 196 49.0 
     สุรพลฟู้ ดส์ 57 14.3 
     อีซ่ีโก 269 67.3 
     กินซนั 36 9.0 
     เซเว่นเฟรช 258 64.5 
     อ่ืนๆ 26 6.5 
ตราสินค้าที่ซ้ือทานเป็นประจ า*   
     ซี พี/ซีพี เฟรช มาร์ท 77 19.3 
     เอส แอนด ์พ ี 27 6.8 
     สุรพลฟู้ ดส์ 3 0.8 
     อีซ่ีโก 138 34.5 
     กินซนั 4 1.0 
     เซเว่นเฟรช 127 31.8 
     อ่ืนๆ 24 6.0 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 

(n = 400) 

พฤตกิรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ผู้ที่มอีทิธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ   
     ครอบครัว 83 20.8 
     เพื่อน 153 38.3 
     ญาติผูใ้หญ่ 3 0.8 
     ตนเอง 124 31.0 
     อ่ืนๆ 37 9.3 
หมายเหตุ: *ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

 

ปัจจยัท่ี 1 ปัจจยัดา้นคุณค่าและความปลอดภยั สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปร

เดิม 35 ตวัแปรได ้ร้อยละ 29.072 โดยมีตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายปัจจยัน้ีไดดี้ท่ีสุด 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ 

วตัถุดิบปราศจากยาปฏิชีวนะ มีแร่ธาตุและวิตามินสูง วตัถุดิบคงสีสนัและรสชาติใกลเ้คียงเดิม และ

สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้ 

 

ปัจจยัท่ี 2 ปัจจยัดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรเดิม 35 

ตวัแปรได ้ร้อยละ 9.353 โดยมี ตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายปัจจยัน้ีไดดี้ท่ีสุด 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ มีรูปภาพ

บนฉลากหรือบรรจุภณัฑ ์มีขอ้มลูทางโภชนาการ สีของบรรจุภณัฑ ์และบอกวิธีการปรุง  

 

ปัจจยัท่ี 3 ปัจจยัดา้นราคา สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรเดิม 35 ตวัแปรได ้

ร้อยละ 6.629 โดยมี ตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายปัจจยัน้ีไดดี้ท่ีสุด 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมต่อ

ปริมาณ ราคาเหมาะสมต่อคุณค่าอาหารท่ีไดรั้บ และรสชาติเป็นไปตามท่ีตอ้งการ 

 

ปัจจยัท่ี 4 ปัจจยัดา้นรูปลกัษณ์ภายนอก สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรเดิม 35 

ตวัแปรได ้ร้อยละ 4.533 โดยมี ตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายปัจจยัน้ีไดดี้ท่ีสุด 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ รูปลกัษณ์

น่ารับประทาน มองเห็นอาหารไดช้ดัเจน และปริมาณเหมาะสมต่อ1ม้ืออาหาร  
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ตารางที่ 3  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ประเภทขา้วกล่อง 
  

Variables 
Factor and factor loading of variables 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ไม่มียาปฏิชีวนะ 0.831 0.097 0.230 0.122 0.108 0.140 -0.003 0.075 0.100 
แร่ธาตุ,วติามินสูง 0.751 0.219 0.244 0.033 0.095 0.119 -0.054 0.093 0.089 
สีสนั,รสชาติเดิม 0.736 0.009 0.160 0.290 0.191 0.007 0.170 0.079 -0.014 
ตรวจสอบยอ้นกลบัได ้ 0.640 0.330 0.030 0.133 0.070 0.168 0.072 -0.025 0.113 
ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ 0.399 0.308 0.126 0.085 0.393 0.169 -0.144 0.189 0.115 
มีรูปภาพบนฉลาก 0.112 0.767 0.021 0.260 0.171 -0.105 0.247 0.036 0.005 
มีขอ้มลูทางโภชนาการ 0.322 0.716 0.110 0.225 0.056 0.128 0.140 0.070 -0.012 
สีของบรรจุภณัฑ ์ 0.045 0.686 0.110 0.098 0.295 -0.061 -0.006 0.100 0.247 
บอกวิธีการปรุง 0.153 0.643 0.116 0.009 0.150 0.254 -0.008 0.226 0.132 
วตัถุดิบท า/เล้ียงมาจากสมุนไพร 0.328 0.505 0.038 -0.118 0.101 0.469 0.005 0.076 0.169 
มาตรฐานทดัเทียมกบัสินคา้ส่งออก 0.178 0.392 0.113 -0.112 0.170 0.335 0.290 -0.015 0.367 
ราคาเหมาะสมต่อปริมาณ 0.119 0.071 0.722 0.280 0.107 0.175 0.103 0.066 0.030 
ราคาเหมาะสมต่อคุณค่าอาหาร 0.231 0.158 0.721 0.192 0.109 0.160 0.008 0.010 0.159 
รสชาติเป็นไปตามท่ีตอ้งการ 0.228 0.010 0.628 0.265 -0.013 0.085 0.175 0.108 -0.083 
บรรจุภณัฑเ์ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  0.392 0.268 0.501 -0.252 0.154 0.076 -0.066 -0.021 0.063 
เป็นเมนูท่ีตอ้งการ 0.221 -0.001 0.489 0.325 -0.038 -0.021 0.148 0.110 0.305 
รูปลกัษณ์น่ารับประทาน 0.230 0.057 0.248 0.709 0.063 0.087 0.143 0.093 0.183 
มองเห็นอาหารไดช้ดัเจน 0.194 0.161 0.134 0.682 0.052 0.149 0.095 0.122 0.215 
ปริมาณเหมาะสมต่อ1ม้ืออาหาร 0.141 0.180 0.361 0.680 0.158 0.220 -0.050 0.144 0.002 
ง่ายต่อการรับประทาน -0.043 0.139 0.249 0.596 0.040 -0.116 0.307 0.240 0.140 
วางสินคา้อยูใ่นระดบัสายตา 0.123 0.113 -0.054 0.172 0.767 0.027 0.270 0.047 0.020 
ราคาถกูกว่ายีห่อ้อ่ืน 0.115 0.138 0.077 0.134 0.730 0.294 0.037 0.056 -0.078 
ใหพ้ลงังานสูง 0.109 0.184 0.235 -0.031 0.646 0.059 -0.122 0.133 0.216 
พบเห็นผลิตภณัฑต์ามโฆษณาต่างๆ  0.126 0.210 -0.047 -0.100 0.577 0.110 0.058 0.110 0.367 
 

  



45 

ตารางที่ 3  (ต่อ) 
 

Variables 
Factor and factor loading of variables 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
มีซุม้ทดลองชิม 0.152 0.092 0.143 0.082 0.126 0.817 -0.079 0.029 0.002 
การโปรโมชัน่ 0.066 -0.069 0.141 0.228 0.125 0.767 0.206 -0.124 -0.023 
มีพนกังานแนะน าสินคา้ 0.187 0.312 0.055 -0.021 0.208 0.578 -0.304 0.326 0.097 
ขายใกลบ้า้น/ท่ีท างาน 0.072 0.151 -0.004 0.084 0.128 0.048 0.721 0.115 0.084 
หาซ้ือง่าย 0.009 0.058 0.400 0.200 -0.005 -0.049 0.640 0.205 0.128 
เวลาเร่งรีบ มีเวลาจ ากดั -0.040 0.043 0.483 0.132 -0.018 0.004 0.512 0.230 0.083 
บรรจุภณัฑง่์ายต่อการถือทาน 0.093 0.131 0.097 0.138 0.122 0.077 0.167 0.802 -0.008 
ใชเ้วลาในการจดัเตรียมสั้น 0.085 0.126 0.058 0.216 0.066 -0.072 0.390 0.688 0.132 
เป็นเมนูท่ีทานเป็นประจ า 0.067 0.117 0.219 0.201 0.275 0.007 -0.022 0.520 0.384 
ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั 0.116 0.062 0.048 0.239 0.030 0.063 0.245 0.143 0.759 
กล่ินหอมตอนเขา้ไมโครเวฟ 0.082 0.268 0.147 0.236 0.263 -0.039 -0.016 0.030 0.654 
Eigenvalue 10.175 3.274 2.320 1.586 1.320 1.185 1.174 1.111 1.051 
Variance explained (%) 29.072 9.353 6.629 4.533 3.771 3.386 3.355 3.174 3.003 
Cumulative Variance explained (%) 29.072 38.425 45.054 49.587 53.357 56.743 60.098 63.272 66.275 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 9 iterations. 
 

  

 ปัจจยัท่ี 5 ปัจจยัดา้นการวางต าแหน่งผลิตภณัฑ ์สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปร

เดิม 35 ตวัแปรได ้ร้อยละ 3.771 โดยมี ตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายปัจจยัน้ีไดดี้ท่ีสุด 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ 

ต  าแหน่งของสินคา้อยูใ่นระดบัสายตา ราคาถกูกว่ายีห่อ้อ่ืน และใหพ้ลงังานสูง  

 

 ปัจจยัท่ี 6 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปร

เดิม 35 ตวัแปรได ้ร้อยละ 3.386 โดยมีตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายปัจจยัน้ีไดดี้ท่ีสุด 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 

การมีโปรโมชัน่ลด แลก แจก แถม และมีซุม้ทดลองชิม  
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 ปัจจยัท่ี 7 ปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรเดิม 35 

ตวัแปรได ้ร้อยละ 3.355 โดยมี ตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายปัจจยัน้ีไดดี้ท่ีสุด 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ บรรจุ

ภณัฑส์ะดวกต่อการถือรับประทาน และใชเ้วลาในการจดัเตรียมสั้น  

 

 ปัจจยัท่ี 8 ปัจจยัดา้นสถานท่ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรเดิม 35 ตวัแปรได ้

ร้อยละ 3.174 โดยม ีตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายปัจจยัน้ีไดดี้ท่ีสุด 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ สถานท่ีจ  าหน่ายใกล้

บา้นหรือสถานท่ีท างาน และหาซ้ือง่าย  

 

 ปัจจยัท่ี 9 ปัจจยัดา้นการรับรู้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรเดิม 35 ตวัแปรได ้

ร้อยละ 3.003 โดยม ีตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายปัจจยัน้ีไดดี้ท่ีสุด 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั 

และมีกล่ินหอมตอนเขา้ไมโครเวฟ  

 

การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ประเภทข้าวกล่อง 

 

 จากการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค โดยใช ้9 ปัจจยั และใชข้อ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคในการอธิบาย พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกเป็น 4 กลุ่ม โดยผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม

มีลักษณะและพฤติกรรมท่ีเหมือนกัน คือ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานะโสด ไม่มีบุตร จบ

การศึกษาปริญญาตรี ท างานวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์เป็นเวลา 8 ชัว่โมง มกัจะเลือกรับประทานอาหารแช่

แข็งพร้อมรับประทาน ประเภทขา้วกล่องเมนูขา้วราดกบัขา้วในม้ือเชา้ ราคา 41 – 50 บาท ซ่ึงจะ

เลือกซ้ือในร้านสะดวกซ้ือ เน่ืองจากไม่มีเวลาท าเองหรืออยู่ในช่วงเวลาเร่งรีบหรือตอ้งการความ

สะดวกรวดเร็ว  

 

ในส่วนลกัษณะและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มสามารถอธิบายได ้

ดงัตารางท่ี 4 และ 5 กล่าวคือ  
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กลุ่มท่ี 1 กลุ่มเนน้รูปลกัษณ์ภายนอก กลุ่มน้ีใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นรูปลกัษณ์ภายนอก 

(3.84465) การส่งเสริมการตลาด (1.54921) สถานท่ี (0.91307) และรูปแบบบรรจุภณัฑ์ (0.47337) 

โดยผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่อายตุ  ่ากว่า 26 ปี อาชีพนิสิตนักศึกษา รายไดต้  ่ากว่า 15,000 บาท เช่า

อาศยัหอพกัหรืออพาร์ทเมน้ทใ์นบริเวณกรุงเทพชั้นนอกคนเดียว มกัจะรับประทานอาหารแช่แข็ง

พร้อมรับประทาน ประเภทขา้วกล่องยีห่อ้ เซเว่นเฟรช 1- 3 วนัต่อสปัดาห์ และเพื่อนจะมีอิทธิพลใน

การตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มรักความสะดวกสบายและเน้นการตลาด กลุ่มน้ีไม่ให้ความส าคญัต่อปัจจยั

ดา้นความปลอดภยั (-2.01241) รูปแบบบรรจุภณัฑ์ (-4.33514) และการวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (- 

0.3.374) แต่ให้ความส าคญัปัจจยัดา้นสถานท่ี (1.86251) ความสะดวกสบาย (0.92826) รูปลกัษณ์

ภายนอก (0.84004) การส่งเสริมทางการตลาด (0.47256) ราคา (0.31935) และปัจจยัดา้นการรับรู้ 

(0.21801) โดยผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่อายุ 26 – 30 ปี อาชีพพนักงานเอกชน รายได ้15,001 – 

20,000 บาท อาศยัอยู่ท่ีบา้นตนเองบริเวณกรุงเทพชั้นในจ านวน 2 คน (รวมตนเอง) โดยมกัจะ

รับประทานอาหารแช่แข็งพร้อมทาน ประเภทขา้วกล่องยี่ห้อเซเว่นเฟรช น้อยกว่า 1 วนัต่อสัปดาห์ 

และเพ่ือนจะมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มค านึงถึงราคา กลุ่มน้ีให้ความสนใจต่อปัจจยัดา้นราคา (2.23221) รูปแบบ

บรรจุภณัฑ์ (2.06485) รูปลกัษณ์ภายนอก (0.33008) และปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย (0.11942) 

แต่ไม่ใหค้วามสนใจต่อปัจจยัดา้นความปลอดภยั (-1.55371) การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (-2.84756) 

และปัจจยัดา้นสถานท่ี (-0.71661) โดยผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่อายุต  ่ากว่า 26 ปี อาชีพพนักงาน

เอกชน รายได ้15,001 – 20,000 บาท อาศยัอยู่บา้นเช่าบริเวณกรุงเทพชั้นนอกคนเดียว โดยมกัจะ

รับประทานอาหารแช่แข็งพร้อมทาน ประเภทขา้วกล่องยี่ห้ออีซ่ีโก น้อยกว่า 1 วนัต่อสัปดาห์ และ

เพื่อนจะมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มใส่ใจสุขภาพ กลุ่มน้ีให้ความสนใจต่อปัจจยัด้านความปลอดภยั (2.60574) 

และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (0.60420)โดยผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่อายตุ  ่ากว่า 26 ปี อาชีพ



48 

พนกังานเอกชน รายไดต้  ่ากว่า 15,000 บาท อาศยัอยูบ่า้นของตนเองบริเวณกรุงเทพชั้นนอกคนเดียว 

โดยมกัจะรับประทานอาหารแช่แข็งพร้อมทาน ประเภทขา้วกล่องยี่ห้ออีซ่ีโก น้อยกว่า 1 วนัต่อ

สปัดาห์ และตนเองจะมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

 

ตารางที่ 4  การจ าแนกกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ประเภทขา้วกล่อง 
 

ปัจจยั 

กลุ่มผู้บริโภค 
กลุ่มเน้น
รูปลกัษณ์
ภายนอก 

กลุ่มรักความ
สะดวกสบายและ    
เน้นการตลาด 

กลุ่มค านึงถงึ
ราคา 

กลุ่มใส่ใจ
สุขภาพ 

ปัจจยัดา้นคุณค่าและความปลอดภยั -1.31395 -2.01241 -1.55371 2.60574* 

ปัจจยัดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ 0.47337* -4.33514 2.06485* -1.93298 

ปัจจยัดา้นราคา -1.74020 0.31935* 2.23221* -1.63415 

ปัจจยัดา้นรูปลกัษณ์ภายนอก 3.84465* 0.84004* 0.33008* -2.80563 

ปัจจยัดา้นการวางต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ -1.33147 -0.30374 -2.84756 -1.66340 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 1.54921* 0.47256* -0.91017 0.60420* 

ปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย -2.22096 0.92826* 0.11942* -0.77018 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 0.91307* 1.86251* -0.71661 -0.34019 

ปัจจยัดา้นการรับรู้ -3.44126 0.21801* 1.07713* -1.87916 

จ านวน  (คน) 43 82 148 127 

หมายเหตุ: *ตวัแปรท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจ 
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ตารางที่  5  การจ าแนกความแตกต่างของลกัษณะและพฤติกรรมกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารแช่แข็ง 
                  พร้อมรับประทาน ประเภทขา้วกล่อง 
 

ปัจจยั 

กลุ่มผู้บริโภค 

กลุ่มเน้นรูปลกัษณ์
ภายนอก 

กลุ่มรักความ
สะดวกสบายและ    
เน้นการตลาด 

กลุ่มค านึงถงึ
ราคา 

กลุ่มใส่ใจสุขภาพ 

อายุ ต ่ากว่า 26 ปี 26 – 30 ปี ต ่ากว่า 26 ปี ต ่ากว่า 26 ปี 
อาชีพ นิสิต/นกัศึกษา พนกังานเอกชน พนกังานเอกชน พนกังานเอกชน 
รายได ้(บาท) ต ่ากว่า  15,000 15,001 – 20,000 15,001 – 20,000 ต ่ากว่า  15,000  
รูปแบบท่ีพกัอาศยั เช่า ตนเอง เช่า ตนเอง 
ประเภทท่ีพกัอาศยั หอพกั/อพาร์ทเมน้ท์ บา้น บา้น บา้น 
จ านวนผูอ้าศยั (รวม
ตนเอง) 

1 2 1 1 

พ้ืนท่ีท่ีพกัอาศยั ชั้นนอก ชั้นใน ชั้นนอก ชั้นนอก 
ความถ่ี/สปัดาห์ (วนั) 1- 3 นอ้ยกว่า 1 นอ้ยกว่า 1 นอ้ยกว่า 1 
ยีห่อ้ท่ีซ้ือประจ า เซเว่นเฟรช เซเว่นเฟรช อีซ่ีโก อีซ่ีโก 
บุคคลท่ีมีอิทธิพล เพื่อน เพื่อน เพื่อน ตนเอง 

  

 จากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทั้ง 9 ปัจจยั ยงัคงมีส่วนประกอบของ

ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

(Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion) ซ่ึงในดา้นต่างๆ สามารถแยกย่อยออกมาไดอ้ย่างชดัเจน 

คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์ รูปลกัษณ์ภายนอก และความ

สะดวกสบาย ดา้นราคา คือ ปัจจยัดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้น

สถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการขาย ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดและการวาง

ต าแหน่งผลิตภณัฑ ์อีกทั้งยงัพบว่ามีอีก 2 ปัจจยัท่ีนอกเหนือจากส่วนประสมทางการตลาดท่ีเขา้มามี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือ ปัจจยัดา้นคุณค่าและความปลอดภยั และปัจจยัดา้นการรับรู้ รวมถึงการ
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จ าแนกกลุ่มผูบ้ริโภคตามปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีท าใหส้ามารถมองเห็นถึงลกัษณะทัว่ไปและพฤติกรรมท่ี

แตก ต่ างกันออกไปในแต่ละก ลุ่มท่ีจะ ส่งผลต่อการวิ จัยและพัฒนาผ ลิตภัณฑ์ ต่อไป



 

บทที่ 5 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

จากผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 400 ตัวอย่าง 

สามารถสรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

 

สรุปผล 

 

จากการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุต  ่า 26 ปี สถานภาพโสดและ

ไม่มีบุตร ระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย ต ่า

กว่า 15,000 บาท ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่น้ีเช่าพกัอาศยับา้นในเขตกรุงเทพชั้นนอก และท างานหรือ

เรียนในวนัจนัทร์ – ศุกร์ วนัละ 5 - 8 ชัว่โมงต่อวนัโดยใชเ้วลาเดินทางจากท่ีพกัอาศยัไปท างานหรือ

เรียน 10 - 30 นาที 

 

 ในส่วนของพฤติกรรมนั้น พบว่า ผูบ้ริโภคมกัรับประทานอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน 

ประเภทขา้วกล่องในม้ือเชา้ จากร้านสะดวกซ้ือ โดยผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ คือ เพ่ือน ดว้ย

เมนูขา้วราดกบักบัขา้ว ราคา 41 - 50 บาท รับประทานน้อยกว่า 1 วนัต่อสัปดาห์ โดยให้เหตุผลคือ 

ไม่มีเวลาท าเองหรืออยู่ในช่วงเวลาเร่งรีบหรือต้องการความสะดวกรวดเร็ว  และในส่วนของตรา

สินคา้ พบว่า ผูบ้ริโภครู้จกัตราอีซ่ีโกมากท่ีสุดรวมถึงซ้ือทานเป็นประจ าดว้ย 

 

 เม่ือน าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 35 ตัวแปร มาวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) 

พบว่าสามารถสกดัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือได ้9 ปัจจยัท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ปัจจยั

ดา้นคุณค่าและความปลอดภยั ปัจจยัดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นรูปลกัษณ์

ภายนอก ปัจจยัดา้นการวางต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัดา้นความ
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สะดวกสบาย ปัจจยัดา้นสถานท่ี และปัจจยัดา้นการรับรู้ หลงัจากนั้นน าปัจจยัใหม่ทั้ง 9 ปัจจยัมา

แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค พบว่า สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคได ้4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเน้นรูปลกัษณ์ภายนอก 

กลุ่มรักความสะดวกสบายและเนน้การตลาด กลุ่มค านึงถึงราคา และกลุ่มใส่ใจสุขภาพ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 ผูป้ระกอบการ ควรจดัท าการส่งเสริมทางการตลาด เช่น การจดัท าโปรโมชัน่ต่างๆ เพ่ือให้

ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัและสามารถแบ่งส่วนแบ่งการตลาด ซ่ึงจะท าใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงผลิตภณัฑไ์ดง่้าย

มากข้ึน รวมถึงการคิดคน้ผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมในแต่ละกลุ่มผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

 

1. กลุ่มเน้นรูปลกัษณ์ภายนอก ผูป้ระกอบการควรคิดคน้พฒันาผลิตภัณฑ์ท่ีมุ่งเน้นไปยงั

กลุ่มนิสิตนกัศึกษา โดยอาจจะเขา้ไปขายผา่นร้านคา้ของมหาวิทยาลยัหรือบริเวณหอพกั  

 

2. กลุ่มรักความสะดวกสบายและเนน้การตลาด และกลุ่มค านึงถึงราคา ผูป้ระกอบการควร

ส่ือสารดว้ยการจดัท าการส่งเสริมทางการตลาดเขา้มาดึงดูดกลุ่มน้ี เช่น ลด แลก แจก แถม ทดลอง

ชิม สะสมแตม้ เป็นตน้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีนานๆซ้ือที 

 

3. กลุ่มใส่ใจสุขภาพ ผูป้ระกอบการควรเนน้ผลิตภณัฑท่ี์มีความปลอดภยั สร้างผลิตภณัฑ์ท่ี

ใหป้ระโยชน์แก่ร่างกาย เช่น ขา้วอกไก่หมกังา เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไม่ให้ความสนใจต่อราคา 

ดงันั้นผูป้ระกอบการสามารถสร้างผลิตภณัฑด์ว้ยวตัถุดิบท่ีมีตน้ทุนสูงอย่างเช่นการหมกัดว้ยน ้ ามนั

มะกอกได ้เป็นตน้ 



 

เอกสารและส่ิงอ้างอิง 

 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2548.  สถิตสิ าหรับงานวจิยั.  พิมพค์ร้ังท่ี 4.  กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสถิติ  

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.. 

 

กลัยา  วานิชยบ์ญัชา.  2552.  การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร. พิมพค์ร้ังท่ี 4.  กรุงเทพมหานคร : 

  ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

 

กลัยาณีดี  ประเสริฐวงศ.์  ม.ป.ป.  ระบบคุณภาพอาหาร (Quality System) : GMP/HACCP   

  (Online).  http://www.acceptenvironment.com/images/sub_1343369964/GMP%20%20  

  HACCP.pdf., 2 มีนาคม 2561 

 

ทีวีบูรพา.  2556 สิงหาคม 18.  กบนอกกะลา ตอนอาหารแช่แข็ง สูตรลับฉบับความสด.  [รายการ 

  โทรทศัน์]. 

 

ธีระดา ภิญโญ. 2555. เทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบส าหรับงานวิจยั. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ:  

  เฟิร์นขา้หลวง พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิช่ิง 

 

แนวหน้า.  2560.  “ซีพีแรมวางเป้า5ปีลงทุน4พนัล. สร้าง2รง.ใหม่-รับอาหารพร้อมทานโต.”  ใน  

  แนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา (Online).  http://www.naewna.com/business/308681., 3  

  มาราคม 2561. 

 

บุหลนั  พิทกัษ์ผล และ ทสันี  สรสุชาติ.  2538.  “การถนอมอาหารในปัจจุบนั.”  นิตยสาร KU   

  Magazine Online (Online).  http://www.ku.ac.th/e-magazine/february44/agri/food.html,  

  2 มีนาคม 2561 

 



54 

พิมพร์วี  ทงัสุบุตร และ ชุมติมา  ไวศรายทุธ.์  2558.  “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับประทาน 

  อาหารสุขภาพเพื่อสร้างกลยุทธ์ ส าหรับธุรกิจอาหารออร์แกนิก.” การประชุมวิชาการ 

  มหาวทิยาลยักรุงเทพ  422-430. 

 

พุทธิวดี  เจียสกุล และ ธงชยั  สุวรรณสิชณน์.  2556.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือและการ 

  จ าแนกกลุ่มตามลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ซอสพริก .  วิทยานิพนธ ์ 

  วิทยาศาสต ร์มหาบัณฑิต ภาควิช าพัฒนาผลิตภัณฑ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.     

 

รัฐวชัร์  พฒันจิระรุจน์.  2557.  ทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค (Online).  http://poundtv5.blogspot.com/  

  2014/10/theory-of-consumer-behavior.html., 12 สิงหาคม 2560.  อา้งถึง  Kotler, Philip.   

  1997.  Marketing management : analysis, planning, implementation and control.  

  9th ed. New Jersey :A simon & Schuster Company. 

 

วิทยาพล  ธนวิศาลขจร.  2559. “กลยทุธก์ารตลาดธุรกิจอาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทานของกลุ่ม 

  คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.” วารสารปาริชาต มหาวทิยาลยัทักษิณ   

  29 (1): 40-56. 

 

วนัเพ็ญ  วิโรจน์เจริญวงศ์, มณเฑียร  รัตนศิริวงศ์วุฒิ, และ มนต์ชัย  เทียนทอง.  2555.  “การ 

  วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจการรับรู้ความสามารถของตนเองทางดา้นคอมพิวเตอร์.”  

  วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย 

  เทคโนโลยรีาชมงคล (5): 81-93. 

 

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอโพทะเล.  2560.  บทที่ 9 อาชีพจ าหน่าย 

  อาหารส าเร็จรูปตามหลักสุขาภิบาล (Online).  http://photalenfe.blogspot.com/2016/04/9.  

  html., 2 มีนาคม 2561. 



55 

ศูนย์อจัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร.  2559. ตลาดอาหารแช่แข็งในประเทศไทย (Online).   

  http://fic.nfi.or.th/MarketOverviewDomesticDetail.php?id=107., 12 สิงหาคม 2560. 

 

__________.  2560. สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายสาขา : อุตสาหกรรมอาหารพร้อม 

  รับประทาน (Online).  http://fic.nfi.or.th/foodsectordatabank-detail.php?id=37., 12  

  สิงหาคม 2560. 

 

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย.  2560.  ผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน (Ready to Eat) (Online).   

  http://www.thai-frozen.or.th/product_gallery_ready.php., 19 พฤศจิกายน 2560. 

 

สราวรรณ์  เรืองกลัป์ปวงศ ์และ อรรนพ  เรืองกลัปวงศ.์  2558.  “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน 

  การเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารพร้อมปรุงพร้อมทานแช่แข็งภายใตเ้คร่ืองหมายรับรองฮาลาล  

  ของผูบ้ริโภคมุสลิมในกรุงเทพมหานคร.” วารสารปัญญาภิวฒัน์  7 (2): 71-83. 

 

สุทิน ชนะบุญ.  2560.  บทท่ี 6 การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงอนุมาน.  ใน สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลใน 

  งานวิจัยเบื้องต้น (Online) .  http://www.kkpho.go.th/index/component/attachments/  

  download/1933.html., 18 สิงหาคม 2560.  

 

สุรพลฟู้ ดส์.   2561.  ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ  (Food Traceability) (Online).  

  http://www.surapon.com/food_traceability.html., 2 มีนาคม 2561 

 
Ibitoye Olusola  Olugbenga, Nolila  Mohd  Nawi, Norsida  Man and Nitty  Hirawaty   
  Kamarulzaman. 2014.  “Factors Influencing Consumers' Purchasing Behaviour towards  
  Organic Rice in Malaysia.” World Applied Sciences Journal  32 (4): 611-617. 
 
Marketeer.  2559.  ตลาดอาหารกล่อง 2559 (แช่แข็งและแช่เย็น) (Online).  http://marketeer.co.th/  
  archives/92160., 7 กรกฎาคม 2561 



56 

Positioning.  2552.  ศัพท์ต้องรู้เกี่ยวกับ “อาหาร” ยุคใหม่ (Online). https://positioningmag.com/  

  11467., 2 มีนาคม 2561 

 

Ranjan Chaudhury.  2010.  “Determinants of Consumer Behavior in Buying RTE Foods ปัจจยัท่ี 
  เป็นตวัก  าหนดพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหาร RTE.”  Journal of Business and  
  Retail Management Research (JBRMR)  5 : 1-15. 

 
Schaffner, D. J., W. R. Schroder and M. D. Earle, 1998, Food Marketing: An International  

  Perspective, McGraw Hill, Singapore.  อ้างใน พัฒนา  เ จียรวิริยะพันธ์.  2557.   

  “กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค.” หลักการตลาดสินค้าเกษตร.   1.  เชียงใหม่:  

  บริษทั สนัติภาพแพค็พร้ินท ์จ  ากดั, 55-57. 

 

Hui Xu.  2006. Understanding Factors Influencing Consumers' Decisions to Consume  
  Breakfast and Ready-to-Eat Cereals. National Sun Yat-Sen University. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

  



58 

แบบสอบถาม 

 

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานของผูบ้ริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

(ธุรกิจการเกษตร) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลกัเกษตรศาสตร์ 

 

 แบบสอบถามน้ีจัดท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษา

คน้ควา้อิสระ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อความสมบูรณ์ในการวิเคราะห์ ขอความกรุณาผูต้อบแบบสอบถามตอบให้

ครบทุกข้อและตรงกบัความเป็นจริง ข้อมูลท่ีไดจ้ะปกปิดเป็นความลบั ไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบ

แบบสอบถามใดๆทั้งส้ิน ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสน้ี 

 

ค าช้ีแจง  กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตอ้งการเลือก 

ส่วนที1่ ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ  [   ] ชาย  [   ] หญิง 

1.2 อาย ุ  ____________ ปี 

1.3 สถานภาพ 

 [   ] โสด 

 [   ] สมรส จ านวนบุตร__________คน 

 [   ] หยา่ร้าง จ านวนบุตร__________คน 

1.4 ระดบัการศึกษาสูงสุด 

 [   ] ต ่ากว่า ป.6   [   ] มธัยมตน้  [   ] มธัยมปลายหรือเทียบเท่า

 [   ] ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า [   ] ปริญญาโท  [   ] ปริญญาเอก  
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1.5 อาชีพ 

 [   ] คา้ขาย/รับจา้ง   [   ] พนกังานเอกชน 

 [   ] พนกังานขา้ราชการ/ขา้ราชการ [   ] รัฐวิสาหกิจ   

[   ] อ่ืนๆ_____________ 

1.6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 [   ] ต  ่ากว่า 15,000 บาท     [   ] 15,001 – 20,000 บาท [   ] 20,001 – 25,000 บาท 

 [   ] 25,001 – 30,000 บาท    [   ] 30,001 – 35,000 บาท [   ] มากกว่า 35,000 บาท 

1.7 ประเภทท่ีพกัอาศยัปัจจุบนั 

 [   ] บา้น  [   ] หอพกั/อพาร์ทเมน้  [   ] คอนโดมิเนียม 

 [   ] ตึกแถว  [   ] อ่ืนๆ______________ 

1.8 รูปแบบของท่ีพกัอาศยัปัจจุบนั 

 [   ] เช่า  [   ] ผอ่นช าระ      [   ] ท่ีอยูต่นเอง (ไม่เสียค่าเช่า/ไม่ไดผ้อ่นช าระ)  

[   ] อ่ืนๆ_______________ 

1.9 จ านวนผูร่้วมอาศยั (รวมตนเอง) _________________ คน 

1.10 พ้ืนท่ีท่ีพกัอาศยั แขวง______________________ เขต_____________________ 

1.11 วนัท างาน/เรียน 

 [   ] จนัทร์ – ศุกร์ [   ] จนัทร์ – เสาร์ [   ] อ่ืนๆ__________________ 

1.12 จ านวนชัว่โมงการท างาน/เรียน __________________ชัว่โมง/วนั 

1.13 ระยะเวลาเดินทางจากท่ีพกัถึงท่ีท างาน/สถานศึกษา ____________________ นาที
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ส่วนที2่ ขอ้มลูดา้นพฤติกรรมการบริโภค 

2.1 ม้ือท่ีมกัทานอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ประเภทขา้วกล่อง 

 [   ] เชา้  [   ] กลางวนั  [   ] เยน็  [   ] อ่ืนๆ_______________ 

2.2 เมนูท่ีชอบทาน/ทานบ่อย _________________________________ 

2.3 ความถ่ีในการซ้ือต่อสปัดาห์ 

 [   ] นอ้ยกว่า 1 วนั/สปัดาห์ [   ] 1 – 3 วนั/สปัดาห์  [   ] 4 – 6 วนั/สปัดาห์

 [   ] ทุกวนั 

2.4 เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ (เลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 [   ] มีเมนูท่ีตอ้งการ/ช่ืนชอบ   

[   ] ไม่มีเวลาท าเอง/ช่วงเวลาเร่งรีบ/สะดวกรวดเร็ว 

 [   ] มีโปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย   

[   ] ใกลท่ี้พกัอาศยั/ท่ีท างาน 

 [   ] อ่ืนๆ ______________________________ 

2.5 สถานท่ีท่ีซ้ือเป็นประจ า 

 [   ] หา้งสรรพสินคา้ ช่ือ__________________ 

 [   ] ร้านสะดวกซ้ือ ช่ือ ___________________ 

 [   ] ซุปเปอร์มาเก็ต ช่ือ___________________ 

2.6 ราคาอาหารท่ีซ้ือต่อกล่อง 

 [   ] ต  ่ากว่า 40 บาท  

[   ] 41 – 50 บาท   

[   ] 51 – 60 บาท          

[   ] มากกว่า 60 บาท
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2.7 ตราสินคา้ท่ีท่านรู้จกั (เลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

[   ] ซี พี/ซีพี เฟรชมาร์ท                                                [   ] เอส แอนด ์พี  

 

 [   ] สุรพลฟู้ ดส์   [   ] อีซ่ีโก  

 

 [   ] กินซนั    [   ] เซเว่นเฟรช 

 

 [   ] อ่ืนๆ___________________________ 

2.8 ตราสินคา้ท่ีซ้ือทานเป็นประจ า  

[   ] ซี พี/ซีพี เฟรชมาร์ท                                                [   ] เอส แอนด ์พี  

 

 [   ] สุรพลฟู้ ดส์   [   ] อีซ่ีโก  

 

 [   ] กินซนั    [   ] เซเว่นเฟรช 

 

 [   ] อ่ืนๆ___________________________ 

2.9 ผูท่ี้มีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

 [   ] ครอบครัว  [   ] เพื่อน  [   ] ญาติผูใ้หญ่ 

 [   ] อ่ืนๆ_____________ 
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ส่วนที3่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด 

ปัจจยั 
ระดับความส าคญั 

5 4 3 2 1 
1. บรรจุภณัฑเ์ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ง่ายต่อการท าลาย      
2. รสชาติเป็นไปตามท่ีตอ้งการ      
3. เวลาเร่งรีบ มีเวลาจ ากดั      
4. หาซ้ือง่าย      
5. ราคาเหมาะสมต่อปริมาณ      
6. ราคาเหมาะสมต่อคุณค่าอาหารท่ีไดรั้บ      
7. เป็นเมนูท่ีตอ้งการ      
8. มีแร่ธาตุและวิตามินสูง      
9. วตัถุดิบปราศจากยาปฏิชีวนะ      
10. วตัถุดิบคงสีสนัและรสชาติใกลเ้คียงเดิม      
11. สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้      
12. รูปลกัษณ์น่ารับประทาน      
13. มองเห็นอาหารไดช้ดัเจน      
14. ปริมาณเหมาะสมต่อ1ม้ืออาหาร      
15. ง่ายต่อการรับประทาน      
16. มีกล่ินหอมตอนเขา้ไมโครเวฟ      
17. ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั      
18. การมีโปรโมชัน่ลด แลก แจก แถม      
19. มีซุม้ทดลองชิม      
20. สถานท่ีจ าหน่ายใกลบ้า้นหรือสถานท่ีท างาน      
21. มาตรฐานทดัเทียมกบัสินคา้ส่งออก      
22. วตัถุดิบท ามาจากสมุนไพร/เล้ียงดว้ยสมุนไพร      
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ปัจจยั 
ระดับความส าคญั 

5 4 3 2 1 
23. มีขอ้มลูทางโภชนาการ      
24. มีรูปภาพบนฉลากหรือบรรจุภณัฑ ์      
25. สีของบรรจุภณัฑ ์      
26. บอกวิธีการปรุง      
27. มีพนกังานแนะน าสินคา้      
28. บรรจุภณัฑส์ะดวกต่อการถือรับประทาน      
29. ใชเ้วลาในการจดัเตรียมสั้น      
30. เป็นเมนูท่ีทานเป็นประจ า      
31. เป็นผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ      
32. ใหพ้ลงังานสูง      
33. พบเห็นผลิตภณัฑต์ามโฆษณาต่างๆ      
34. ราคาถกูกว่ายีห่อ้อ่ืน      
35. ต าแหน่งของสินคา้อยูใ่นระดบัสายตา      
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ประวตักิารศึกษา และการท างาน 

 

ช่ือ – นามสกุล    นางสาวพิมพรรณ  ก๋าใจ 

วนั เดอืน ปี ที่เกดิ   วนัท่ี 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2536 

สถานที่เกดิ    จงัหวดัล  าปาง 

ประวตักิารศึกษา    วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 

     มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปัจจุบัน  ผูจ้ดัการแผนกจดัซ้ือ 

สถานที่ท างานปัจจุบัน   บริษทั ซนัฟีด จ  ากดั 

 

 

 

    

 

 


