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พิมพรรณ ก๋ าใจ 2561: ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิ จ
การเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรั พยากร อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก : ผูช้ ่ ว ย
ศาสตราจารย์วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, Ph.D. 64 หน้า

ตลาดอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานในประเทศไทยได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องและมีส่วน
แบ่งตลาดสูงสุ ดเมื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่ าตลาดอาหารแช่แข็งทั้งหมด ส่ งผลให้ผปู้ ระกอบการรายใหม่
ต้องการเข้ามาแข่งขัน ในขณะที่ ผปู้ ระกอบการรายเดิ มมีการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้น ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้ จึงได้ทาการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งเลือกทาการศึกษาอาหารประเภทข้าวกล่อง โดยใช้แบบสอบถามเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค จากผูบ้ ริ โภคจานวน 400 ราย และทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) รวมทั้งทาการศึกษาเพื่อแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคโดยการ
วิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis)
โดยผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า สามารถสกัดปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อได้ 9 ปั จจัย ได้แก่
ปัจจัยด้านคุณค่าและความปลอดภัย ปัจจัยด้านรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านรู ปลักษณ์
ภายนอก ปั จจัยด้านการวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ปั จจัยด้านความ
สะดวกสบาย ปัจจัยด้านสถานที่ และปัจจัยด้านการรับรู้ โดยปัจจัยทั้ง 9 ปัจจัยสามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้
4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเน้นรู ปลักษณ์ภายนอก กลุ่มรักความสะดวกสบายและเน้นการตลาด กลุ่มคานึ งถึงราคา
และกลุ่มใส่ใจสุขภาพ ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึงควรเพิ่มช่องทางการจาหน่ายไปยังมหาวิทยาลัยหรื อหอพัก
และมีการส่งเสริ มการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม ทดลองชิม สะสมแต้ม รวมถึงควรใช้วตั ถุดิบที่ดีและมี
คุณภาพในการผลิตสินค้า
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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
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปัญหา
ในยุคดิจิตอลนี้สงั คมไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชมบทเป็ นสังคมเมืองมากขึ้น
ทาให้ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ดาเนินชีวิตด้วยความเร่ งรี บ เกิดการแข่งขันทั้งในด้านการศึกษาและ
การประกอบอาชีพสูงขึ้น ทาให้พฤติกรรมการดาเนินชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่เปลี่ยนไปตามสังคม
ที่เปลี่ยนแปลง มีการอาศัยความสะดวกสบายและความรวดเร็ วมากขึ้น ซึ่งการเลือกซื้อและการเลือก
รั บ ประทานอาหารก็ เ ป็ นพฤติ ก รรมหนึ่ งที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามสัง คม รวมถึ ง ผูบ้ ริ โภคนิ ย ม
รับประทานอาหารกึ่งสาเร็ จรู ป อาหารพร้อมปรุ ง และอาหารพร้ อมทานมากขึ้ น โดยเฉพาะใน
หลายๆ ประเทศนิยมอาหารพร้อมรับประทานมาก เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตในปั จจุบนั สามารถ
ทรงคุ ณ ค่ า ในอาหารพร้ อมรั บประทานได้อย่างครบถ้ว น ซึ่ งแตกต่ างจากอาหารกระป๋ องหรื อ
อาหารแห้งที่ไม่สามารถทาได้ อีกทั้งผลิตภัณฑ์สมัยนี้สามารถพัฒนาและสร้างคุณภาพที่ใกล้เคียงกับ
อาหารปรุ งสด ทั้งในแง่ของรสชาติของอาหาร ความสดใหม่ของอาหาร และความชุ่มชื้นของอาหาร
แม้ผา่ นการอุ่นจากไมโครเวฟก็ตาม ซึ่งตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคหลายๆ คน ที่นิยมอาหาร
ที่ดีต่อสุขภาพและมีความเรี ยบง่ายในการปรุ ง (สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย, 2560)
อาหารพร้อมรับประทาน เป็ นอาหารที่สามารถรับประทานได้ทนั ทีหลังจากผ่านขั้นตอน
การละลายหรื อปรุ งแล้ว โดยสามารถแบ่ งตามเทคโนโลยีก ารผลิ ต ได้ 2 รู ปแบบ คื อ อาหาร
พร้อมรับประทานแช่แข็ง (Frozen Food) และอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น (Chilled Food) โดย
ใช้ความเย็นรักษาคุณภาพอาหารให้คงความสดเหมือนอาหารสดหรื ออาหารปรุ งสดใหม่ๆ จากการ
ทาให้อ าหารมี อุณ หภู มิ ต่ า เพื่ อ ป้ องกัน การเจริ ญ เติ บโตของแบคที เ รี ยและต้อ งน ามาอุ่ น ก่ อ น
รับประทาน ซึ่งอาหารแช่แข็งจะเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ต่ากว่า -18 องศาเซลเซียส ใช้เวลาอุ่น 4 - 7

2
นาที เก็บรักษาได้ 18 เดือน ส่วนอาหารแช่เย็นเก็บรักษาในอุณหภูมิ 4 - 7 องศาเซลเซียส ใช้เวลาอุ่น
1 - 2 นาที เก็บรักษาได้ไม่เกิน 7 วัน (สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย, 2560)
ด้วยความสะดวกรวดเร็ ว ของอาหารพร้อมรับประทาน ประกอบกับการขยายสาขาร้าน
สะดวกซื้อและร้านค้าปลีกสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้น ทาให้อาหารพร้อมรับประทานสามารถหาซื้อได้
ง่าย สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีเวลาจากัด และต้อ งการความสะดวกสบาย
รวดเร็ ว เป็ นหลัก รวมถึงในขณะเดีย วกันนี้ ผปู้ ระกอบธุร กิจอาหารหลายรายได้พฒ
ั นาผลิต ภัณ ฑ์
อาหารแปรรู ปเพื่อตอบสนองความต้องการและรสนิ ยมของผูบ้ ริ โภค ส่ งผลให้ตลาดอาหารแช่แข็ง
ในประเทศไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 9.8 ต่อปี
โดยปี 2558 มีมูลค่า 15,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่ 10,800 ล้านบาท ซึ่ง บริ ษทั
เจริ ญ-โภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด ร้อยละ 34.4 ของมูลค่าตลาด
อาหารแช่แข็ง โดยตลาดอาหารกล่องแช่แข็งมีมลู ค่า 7,881 ล้านบาท ในขณะที่ตลาดอาหารกล่องแช่
เย็นมีมลู ค่า 3,856 ล้านบาท จากมูลค่าตลาดรวม 11,737 ล้านบาท (Marketeer, 2559) บริ ษทั ที่ครอง
ส่วนแบ่งการตลาดอาหารแช่แข็งรองลงมา คือ บริ ษทั เอสแอนด์พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ร้อยละ
15.6 และบริ ษทั สุ รพลฟู้ ดส์ จ ากัด (มหาชน) ร้ อยละ 14.2 (ดังภาพที่ 1) ซึ่งอาหารแช่แข็งพร้อม
รับประทานเป็ นอาหารแช่แข็งที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุด ร้อยละ 33.33 ของมูลค่าตลาดอาหารแช่
แข็งทั้งหมด คิดเป็ นมูลค่า 5,230 ล้านบาท (ศูนย์อจั ฉริ ยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2559) โดยในช่วง
5 ปี ที่ผา่ นมา (ปี 2555 – 2559 ) มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องเฉลี่ยร้อยละ 4.1 ต่อปี (ศูนย์อจั ฉริ ยะ
เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2560)
จากสถานการณ์การเติบโตของตลาดอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งที่กล่าวมาแล้วนั้น ทา
ให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาด ผูป้ ระกอบการรายเดิมมีการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์มาก
ขึ้น อาทิ บริ ษทั ซีพีแรม จากัด ผูผ้ ลิตอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งและแช่เย็น และเบเกอรี่ อบสด
ในกลุ่มบริ ษ ัท ซี พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ได้ประกาศแผนการดาเนิ นธุ รกิ จในระยะ 5 ปี จากนี้
(พ.ศ. 2561 - 2565) ผ่านการใช้งบลงทุนประมาณ 4,0000 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานใหม่ 2 แห่ ง คือ
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โรงงานผลิตอาหารพร้อมทานที่ลาพูนและสุราษฎร์ธานี และปรับปรุ งโรงงานเดิมที่ชลบุรี ขอนแก่น
และปทุ มธานี เบื้องต้น คาดว่าจะมีก าลังการผลิต เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 70 โดยจะให้
ความสาคัญกับกลุ่ม “ข้าวกล่องพร้อมทาน” และ “อาหารมื้อหลัก” มากขึ้น เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้ น
ของประชากรและการใช้ชีวิตที่เร่ งรี บ ผ่านการใช้งบวิจยั และพัฒนา ร้อยละ 1 ของยอดขาย หรื อ 150
– 200 ล้านบาท/ปี ในการพัฒนาสิ นค้าใหม่ (แนวหน้า, 2560) อีกทั้งยังมีผปู้ ระกอบการหลายรายที่
แตกตราสินค้าเพื่อเข้าสู่ตลาดมากขึ้น เช่น บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) เพิ่มตรา
สินค้า ซีพี บาลานซ์ สาหรับผูบ้ ริ โภคที่รักสุขภาพ เป็ นต้น
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหม่หรื อรายเก่าหากจะทา
การเข้าแข่งขันในตลาดอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งที่รุนแรง ผูป้ ระกอบการควรทราบถึงปั จจัย
ที่มีอิทธิพลส่ งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ นั ทาให้ผวู้ ิจยั สนใจที่จะทาการศึกษาถึงปั จจัย
ส่วนบุคคล ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารพร้อมรับประทานของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารประเภทข้าวกล่องพร้อมรับประทาน เพื่อเป็ นแนวทาง
สาหรับผูป้ ระกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และวางแผนการผลิตให้สอดคล้องตามความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคต่อไป
อื่นๆ
36%

บริ ษทั สุรพลฟู้ ดส์
จากัด(มหาชน)
14%

ภาพที่ 1 ส่วนแบ่งการตลาดอาหารแช่แข็งในประเทศไทย
ที่มา: ศูนย์อจั ฉริ ยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (2559)

บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์
จากัด(มหาชน)
34%
บริ ษทั เอสแอนด์พี
ซินดิเคทจากัด
(มหาชน)
16%
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ประเภทข้าวกล่อง
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ประเภทข้าวกล่อง
3. เพื่อแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โ ภคจากปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ออาหารแช่ แข็งพร้อมรับประทาน
ประเภทข้าวกล่อง
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครในครั้งนี้ โดยได้เลือกทาการศึกษามุ่งเน้นไปยังข้าวกล่องพร้อมรับประทาน
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทางสาหรั บผูป้ ระกอบการในการพัฒนาผลิต ภัณ ฑ์ และวางแผนการผลิต ให้
สอดคล้องตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่จะส่ งผลให้ ผลประกอบการหรื อผลการดาเนิ นงานดี
ยิง่ ขึ้น รวมถึงเป็ นแนวทางสาหรับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
และเผยแพร่ ขอ้ มูล เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ การจัดทามาตรฐานการตัดสิ นใจในเชิงการค้า
การจัดทาฐานข้อมูลสถานการณ์อาหาร เป็ นต้น
นิยามศัพท์
อาหารแช่ แข็งพร้ อมรั บประทาน หมายถึง อาหารที่ เก็บรั ก ษาในอุ ณ หภูมิที่ต่ ากว่า -18
องศาเซลเซียส เก็บรักษาได้ 18 เดือน ใช้เวลาอุ่น 4 - 7 นาที
ข้าวกล่อง หมายถึง อาหารมื้อหลัก (เช้า กลางวัน และเย็น) ทุกชนิดที่บรรจุลงในกล่อง
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ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ครั้งนี้ ได้เลือกทาการศึกษา อาหารประเภทข้าวกล่องพร้อมรั บประทาน
เนื่องด้วยเป็ นอาหารที่ผบู้ ริ โภคส่วนใหญ่เลือกรับประทานมากที่สุด โดยได้ประยุกต์ใช้เทคนิ คการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) สาหรับศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ ร่ วมกับการ
วิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) เพื่อแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภค
จากการตรวจเอกสารพบว่า วิทยาพล ธนวิศาลขจร (2559) เก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 420
ตัวอย่าง พิมพ์รวี ทังสุบุตร และ ชุติมา ไวศรายุทธ์ (2558) เก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 200 ตัวอย่าง
สราวรรณ์ เรื องกัลป์ ปวงศ์ และ อรรนพ เรื องกัลปวงศ์ (2558) เก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 400
ตัวอย่าง พุทธิวดี เจียสกุล และ ธงชัย สุ วรรณสิ ชณน์ (2555) เก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 200
ตัวอย่าง Ibitoye et al. (2014) เก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 334 ตัวอย่าง และ Hui (2006) เก็บรวบรวม
ข้อมูลจานวน 303 ตัวอย่าง ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ จากผูบ้ ริ โภคที่เคยรับประทานอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ประเภทข้าวกล่อง ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ที่เลือกซื้ออาหารประเภทข้าวกล่องพร้อมรับประทานใน
ห้างสรรพสิ นค้า ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ในช่วงเดื อนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพัน ธ์
พ.ศ. 2561 โดยใช้แบบสอบถามเป็ นสื่อในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังนี้
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1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พนักงานฝ่ ายการตลาดของบริ ษทั ใน
เครื อซัน กรุ๊ ป และจากการสอบถามผูบ้ ริ โภคที่ เคยรั บประทานอาหารแช่แข็งพร้อมรั บประทาน
ประเภทข้าวกล่อง ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม จานวน 400 ตัวอย่าง
2. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวม จากหนังสื อ วารสาร
บทความวิ ชาการ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ปั จ จัย ที่ มี ผลต่ อการตัด สิ น ใจเลือ กซื้ ออาหารแช่ ง แข็ งพร้ อ ม
รับประทาน ประเภทข้าวกล่อง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล 2 วิธี ดังนี้
1. การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา โดยใช้ก ารแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัว อย่าง พฤติกรรมการบริ โภค
และปั จ จัยที่ มีผลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ ออาหารแช่ แข็งพร้ อมรั บประทาน ประเภทข้าวกล่ อง ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ โดยผูว้ ิจยั แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) โดยจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั
ไว้เป็ นกลุ่มปัจจัยตัวเดียวกัน เพื่อให้สื่อความหมายของตัวแปรได้อย่างครอบคลุม
2.2 การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) เพื่อแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคจากปั จจัยในการ
ตั ด สิ นใจซื้ ออาหารแช่ แข็ ง พร้ อมรั บ ประทาน ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ อาหารแช่ แ ข็ ง พร้ อ ม
รับประทานของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยได้ทาการตรวจเอกสาร วารสาร หนังสื อ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็ นสองส่ วน คือ
แนวคิดและทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และได้แสดงถึงกรอบแนวคิด (ดังภาพที่ 2)
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยที่มผี ลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
รัฐวัชร์ พัฒนจิระรุ จน์ (2557 อ้างถึง Kotler and Philip, 1997) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ดังนี้
1. ปั จ จัย ทางวัฒ นธรรม เป็ นปั จ จัย ขั้น พื้น ฐานที่ สุ ด ในการก าหนดความต้องการและ
พฤติกรรมของมนุ ษย์ เช่น การศึกษา ความเชื่อ ยังรวมถึงพฤติกรรมส่ วนใหญ่ที่ได้รับการยอมรับ
ภายในสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะลักษณะชั้นทางสังคม ประกอบด้วย 6 ระดับ
ขั้นที่ 1 Upper-Upper Class ประกอบด้วยผูท้ ี่มีชื่อเสียงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงินกอง
ทอง
ขั้น ที่ 2 Lower-Upper Class เป็ นชั้น ของคนรวยหน้าใหม่ บุ คคลเหล่านี้ เป็ นผู้
ยิ่งใหญ่ ในวงการบริ หาร เป็ นผูท้ ี่มีร ายได้สูงสุ ดในจานวนชั้น ทั้งหมด จัด อยู่ใน
ระดับมหาเศรษฐี
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ชั้นที่ 3 Upper-Middle Class ประกอบด้วยชายหญิงที่ประสบความสาเร็ จในวิชา
อื่น ๆ สมาชิกชั้นนี้ส่วนมากจบปริ ญญาจากมหาวิทยาลัย กลุ่มนี้ เรี ยกกันว่าเป็ นตา
เป็ นสมองของสังคม
ชั้นที่ 4 Lower-Middle Class เป็ นพวกที่เรี ยกว่าคนโดยเฉลี่ย ประกอบด้วยพวกที่
ไม่ใช่ฝ่ายบริ หาร เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก พวกทางานนัง่ โต๊ะระดับต่า
ชั้นที่ 5 Upper-Lower Class เป็ นพวก จนแต่ซื่อสัตย์ ได้แก่ ชนชั้นทางานเป็ นชั้นที่
ใหญ่ที่สุดในชั้นทางสังคม
ชั้นที่ 6 Lower-Lower Class ประกอบด้วยคนงานที่ไม่มีความชานาญ กลุ่มชาวนา
ที่ไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง ชนกลุ่มน้อย
2. ปัจจัยทางสังคม เป็ นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ ้ือ
2.1 กลุ่ ม อ้า งอิ ง หมายถึ ง กลุ่ม ใด ๆ ที่ มีก ารเกี่ ย วข้องกัน ระหว่า งคนในกลุ่ ม
แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนสนิ ท มักมีขอ้ จากัดใน
เรื่ องอาชีพ ระดับชั้นทางสังคม และช่วงอายุ และกลุ่มทุติยภูมิ เป็ นกลุ่มทางสังคมที่
มีความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว แต่ไม่บ่อย มีความเหนียวแน่นน้อยกว่ากลุ่มปฐมภูมิ
2.2 ครอบครัว เป็ นสถาบันที่ทาการซื้อเพื่อการบริ โภคที่ สาคัญที่สุด นักการตลาด
จะพิจารณาครอบครัวมากกว่าพิจารณาเป็ นรายบุคคล
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2.3 บทบาทและสถานะของผูซ้ ้ื อ โดยเป็ นบทบาททางสถานะของบุ ค คลที่ จ ะ
เกี่ ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครั ว กลุ่มอ้างอิง ทาให้บุค คลมีบทบาทและ
สถานภาพที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
3. ปัจจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจของผูซ้ ้ือมักได้รับอิทธิพลจากคุณสมบัติส่วนบุคคลต่าง ๆ
เช่น อายุ อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รู ปแบการดาเนินชีวิต วัฏจักรชีวิตครอบครัว
4. ปัจจัยทางจิตวิทยา การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งจัดเป็ น
ปัจจัยในตัวผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและใช้สินค้า ปัจจัยทางจิตวิทยา ประกอบด้วย
การจูงใจ การรับรู้ ความเชื่อและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง
แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อ
Schaffner et al. (1998 อ้างใน พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์, 2557) ได้อธิบายกระบวนการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ อาหาร (Food-Buying Decision Process) ของผูบ้ ริ โภคมี 2 ประเด็ น หลัก คื อ
กระบวนการตัดสิ น ใจเลือกซื้ออาหาร และความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ โภคและตัวสิ นค้าในแต่ละ
ขั้นตอนของกระบวนการ โดยสามารถแบ่งกิจกรรม ออกได้เป็ น 6 ระยะด้วยกัน ได้แก่ 1. ก่อนการ
ซื้อ คือ การมองเห็นปัญหา 2. การแสวงหา ซึ่งเกิดจากการกระตุน้ และมีการเปรี ยบเทียบ 3. การซื้อ
4. การเตรี ยมการ 5. การบริ โภค และ 6. หลังการซื้อ
โดยสิ่งสาคัญที่ตอ้ งทาความเข้าใจ คือ ในแต่ละระยะหรื อขั้นตอนนั้นอาจมีบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลเข้ามามีส่วนร่ วม เนื่ องจากสิ นค้าเกษตรจะมีคุณลักษณะหลายอย่างที่มีความเป็ นเอกลักษณ์
ดังนั้น กระบวนการตัด สิ นใจในการซื้ออาหารแต่ละชนิ ดของแต่ ละบุค คลจะมีความแตกต่างกัน
พอสมควร ขึ้นอยูก่ บั ผูบ้ ริ โภคและตัวสินค้าเอง
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การเลือกซื้อสินค้าแต่ละยีห่ อ้ อาจมาจากการรู้จกั สินค้ายีห่ อ้ นั้นๆ หรื อการมี Brand Loyalty
อาจเป็ นการเปรี ยบเทียบความรู้ สึก แต่ไม่ใช่ก ารเปรี ยบเทียบราคาหรื อคุณ ภาพของสิ น ค้าจาก 2
บริ ษทั ซึ่ งตัวแปรที่มีผลในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การส่ งเสริ มการขาย ภาพลัก ษณ์ของสิ นค้า และการ
นาเสนอ ซึ่งหลังจากเปรี ยบเทียบแล้ว ผูบ้ ริ โภคอาจตัดสินใจเลือกหรื อไม่เลือกสินค้านั้นก็ได้
ในขั้นตอนที่สี่ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริ โภค คือ พิจารณาถึงความสามารถในการเก็บ
รักษาภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เก็บไว้ได้ วิธีการเตรี ยมอาหารสะดวกสบายหรื อไม่ ซึ่งตัวแปรที่มีผลใน
ขั้นตอนนี้ คือ ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อ และความหลากหลาย ในขั้นตอนที่ห้าตัวแปรใน
ด้านผูบ้ ริ โภค คือ พิจารณาจาก สี กลิ่น รส ของอาหาร และความต้องการทางสังคม โดยมีตวั แปร
ด้านตัวสิ นค้า ได้แก่ คุณสมบัติที่รับรู้ได้ คุณค่าทางอาหาร ความอร่ อย และความสุ ขที่ได้จากการ
บริ โภค ส่วนกระบวนการตัดสินใจซื้อขั้นสุดท้าย คือ ความพอใจหลังการบริ โภค ผูบ้ ริ โภคต้องการ
ที่จะรู้สึกอิ่ม และมีความมัน่ ใจในสุขอนามัยของสิ นค้า
ทฤษฎีการวิเคราะห์ องค์ประกอบ
วันเพ็ญ วิโรจน์เจริ ญวงศ์, มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ และ มนต์ชยั เทียนทอง (2555) การ
วิเคราะห์ตวั ประกอบ (Factor Analysis) หรื อบางครั้งเรี ยกว่า การวิเคราะห์ปัจจัยเป็ นเทคนิ คที่จะจับ
กลุ่ ม หรื อรวมกลุ่ ม หรื อรวมตัว แปรที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ก ัน ไว้ใ นกลุ่ ม หรื อปั จ จัย เดี ย วกัน โดย
กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ถือกาเนิ ดขึ้นมาในต้นศตวรรษที่ 20 ค้นพบโดย Spearman
(1904) โดยเป็ นวิธีทางสถิติที่พยายามจัดกลุ่มที่มีความสัมพันธ์อยูใ่ นปัจจัยเดียวกันซึ่งตัวแปรในกลุ่ม
เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กนั มาก ส่วนตัวแปรที่อยูค่ นละปัจจัยจะไม่มีความสัมพันธ์กนั
รู ปแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบมี 2 ประการ คือ
1. เพื่อสารวจหรื อค้นหาตัวแปรแฝงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ตวั แปรที่สังเกตได้ห รื อวัดได้ เรี ยกว่า
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
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2. เพื่อพิสูจน์ตรวจสอบหรื อยืนยันทฤษฎีที่ผอู้ ื่นค้นพบ เรี ยกว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) มีข้ นั ตอนต่าง ๆ ที่สาคัญ 4 ขั้นตอน
ดังนี้ คือ
1. การสร้างเมตริ กซ์ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของตัวแปรทุกตัว (Correlation Matrix) การ
สร้างเมตริ กซ์ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของตัวแปรทุกตัว เป็ นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะ
ดาเนินการหาความสัมพันธ์ในรู ปแบบเส้นตรง โดยวิธีของ Pearson Correlation ระหว่างตัวแปรทุก
คู่ที่ตอ้ งการนามาจัดกลุ่ม ซึ่งจะอยูใ่ นรู ปของ Correlation
2. การสกัดปัจจัย (Factor Extraction) การสกัดปัจจัย คือ การหาจานวน Factor ที่สามารถใช้
ตัวแปรทั้งหมดทุกตัว ได้ วิธีการสกัดปั จจัยมีหลายวิธี ดังนั้นจะต้องตัดสิ นใจเลือกใช้วิธีก ารสกัด
ปัจจัยใด เพราะแต่ละวิธีจะให้ผลแตกต่างกัน โดยวิธีการสกัดปัจจัยแบ่งออกเป็ น 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ
2.1 วิธีองค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) วิธีน้ ี อาศัยหลัก
ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรที่ใช้เป็ นข้อมูลองค์ประกอบหลัก ตัวแปรคือ การผสม
เชิงเส้นตรง (Linear Combination) ของตัวแปรที่อธิบายการผันแปรของข้อมูลได้มากที่สุด
2.2 วิธีองค์ประกอบร่ วม (Common Factor Analysis: CFA) วิธีน้ ี สามารถแบ่งได้
เป็ น 5 วิธีดงั นี้ คือ วิธีกาลังสองน้อยที่สุดไม่ปรับน้ าหนัก (Unweighted Least Square) วิธี
กาลังสองน้อยที่ สุดทั่วไป (Generalized Least Square: ULS) วิธีค วามเป็ นไปได้สูงสุ ด
(Maximum Likelihood Method: ML) วิธีอลั ฟ่ า (Alpha Method) และวิธีเ งา (Image
Method)
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3. การหมุนแกนปั จจัย (Factor Rotation) เป็ นขั้นตอนที่จะดาเนิ นการแยกตัวแปรให้เห็น
เด่นชัดว่าตัวแปรหนึ่ง ๆ ควรจะจัดอยูใ่ นกลุ่มหรื อในปัจจัยใด เนื่องจากในการสกัดปัจจัยจะได้ปัจจัย
หลายปั จ จัย การหมุน แกนจึ งจะเป็ นวิธีก ารที่ จ ะทาให้สมาชิ กของแต่ ละตัว แปรในปั จจัยหนึ่ ง ๆ
ชัดเจนขึ้น วิธีการหมุนแกนปัจจัยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 วิธี ใหญ่ ๆ คือ
3.1 การหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal) เป็ นวิธีการหมุนแกนแบบที่ให้แกน
ของปัจจัยหมุนจากตาแหน่งเดิม ในลักษณะตั้งฉากกันตลอดเวลาที่มีการหมุนแกนเรี ยกว่า
เป็ นการหมุนแกนแบบที่ปัจจัยแต่ละปัจจัยไม่มีความสัมพันธ์กนั เลย ซึ่งสามารถจาแนกได้ 3
วิธี คื อ แบบวาริ แมกซ์ (Varimax) แบบอิควาแมกซ์ (Equamax) และแบบควอติ แมกซ์
(Quartimax)
3.2 การหมุนแกนแบบมุมแหลม (Oblique Rotation) เป็ นวิธีการหมุนแกนแบบที่
ให้แ กนของปั จ จัย หมุ น จากต าแหน่ ง เดิ ม ในลัก ษณะเป็ นมุ ม แหลมและไม่ ต้ งั ฉากกัน
ตลอดเวลาที่มีการหมุนแกน
4. การให้ความหมายแก่ปัจจัย (Factor Meaning) การให้ความหมายแก่ปัจจัย เป็ นขั้นตอนที่
จะต้องก าหนดชื่ อหรื อให้ค วามหมายแก่ ปัจจัยหรื อตัวแปรที่ ได้ โดยพิจ ารณาว่าในปั จ จัย นั้น ๆ
ประกอบด้วยตัวแปรอะไร
ความหมายของคาในการวิเคราะห์องค์ประกอบ (ธีระดา ภิญโญ, 2555)
1. องค์ประกอบร่ วมกัน (Common Factor) หมายถึง องค์ประกอบที่ประกอบด้วยตัวแปร 2
ตัวขึ้นไปมารวมกันอยูใ่ นองค์ประกอบเดียวกัน โดยองค์ประกอบร่ วมจะอาศัยจากค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพัน ธ์ หรื อค่ า r องค์ประกอบที่ ประกอบด้ว ยตัวแปรที่ มีค่ าความสัมพัน ธ์ก ันมาก จะเป็ น
องค์ประกอบที่มีความหมายในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
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2. ความร่ วมกัน (Communalities) หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร
หนึ่งกับตัวแปรอื่นๆที่เหลือทั้งหมด มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 กับ 1 ถ้าตัวแปรใดมีค่านี้ ต่า ตัวแปรนั้นจะถูก
ตัดออก ค่านี้ ดูได้จาก Initial Statistic หรื อค่าทแยงมุมของ Reproduced Correlation Matrix ความ
ร่ วมกัน
3. น้ า หนัก องค์ประกอบ (Factor Loading) เป็ นค่ าความสัมพัน ธ์ระหว่างตัว แปรกับ
องค์ประกอบ ซึ่งควรมีค่ามากกว่า 0.3 ตัวแปรใดมีน้ าหนักในองค์ประกอบใดมาก ควรจัดตัวแปรนั้น
ได้ในองค์ประกอบนั้น ในโปรแกรม SPSS น้ าหนักองค์ประกอบของแต่ละองค์ประกอบดูได้จาก
ตาราง Component Matrix ก่อนการหมุนแกนองค์ประกอบหรื อดูได้จากเส้นทแยงมุมของแมทริ กซ์
ของค่าไอเกน (Eigen Value)
4. คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score) เป็ นคะแนนที่ได้จากน้ าหนักองค์ประกอบและค่า
ของตัว แปรในปั จ จุ บัน นั้น เพื่ อ ใช้เ ป็ นค่ า ของตัว แปรใหม่ ที่ เ รี ยกว่ า องค์ป ระกอบ คะแนน
องค์ประกอบของแต่ละองค์ประกอบ อาจมีความสัมพันธ์กนั บ้าง ถ้าจัดจานวนองค์ประกอบเอาไว้
มาก นัน่ หมายความว่า ตัวแปรเดียวกันอาจอยูใ่ นหลายองค์ประกอบได้ตามน้ าหนักองค์ประกอบ
5. ค่าไอเกน (Eigen Value) เป็ นค่าความผันแปรของตัวแปรทั้งหมดในแต่ละองค์ประกอบ
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ องค์ประกอบร่ วม (Common Factor) ที่ได้องค์ประกอบแรก จะเป็ น
องค์ประกอบที่แยกความผันแปรของตัวแปรออกมาจากองค์ประกอบอื่นได้มากที่สุดจึงมีตวั แปร
ร่ วมอยูม่ ากที่สุด
ทฤษฎีการวิเคราะห์ กลุ่ม
การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) เป็ นเทคนิ คการแบ่งกลุ่มหน่ วยข้อมูล หรื อเป็ นการ
แบ่งคน สัตว์ สิ่ งของ องค์กร ฯลฯ ออกเป็ นกลุ่มย่อยอย่างน้อย 2 กลุ่ม โดยมีหลักเกณฑ์ในการ

14
แบ่ง คือ “ให้หน่วยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีลกั ษณะที่สนใจเหมือนกันหรื อคล้ายกัน แต่หน่ วยที่อยู่
ต่างกลุ่มกันจะมีลกั ษณะที่สนใจต่างกัน” (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2552)
เทคนิค Cluster Analysis สามารถแบ่งเป็ นหลายประเภทหรื อเทคนิ คย่อย แต่เทคนิ คที่นิยม
ใช้กนั มากมี 2 เทคนิค ได้แก่
1. การวิเคราะห์กลุ่มแบบขั้นตอน (Hierarchical Cluster Analysis) เป็ นเทคนิ คที่นิยมใช้กนั
มากในการจัดกลุ่ม Case หรื อจัดกลุ่มตัวแปร โดยมีเงื่อนไข คือ ในกรณี ที่ใช้ในการแบ่ง Case นั้น
จานวน Case ต้องไม่มากนัก (จ านวน Case ควรต่ากว่า 200 ถ้าตั้งแต่ 200 ขึ้ นไปใช้ K-Means
Cluster) และจานวนตัวแปรต้องไม่มากเช่นกัน โดยไม่จาเป็ นต้องทราบจานวนกลุ่มมาก่อน และไม่
จาเป็ นเป็ นต้องทราบว่าตัวแปรใดหรื อ Case ใดอยู่ก ลุ่มใดก่อน ซึ่งเทคนิ ค Hierarchical Cluster
แบ่งเป็ น 2 เทคนิคย่อย คือ
1.1 Agglomerative Hierarchical Cluster Analysis
ก่อนทาการวิเคราะห์จะกาหนดให้ 1 กลุ่ม หรื อ 1 Cluster มี Case 1 Case
นั่นคือ ถือว่าแต่ละ Case เป็ น 1 Cluster จึงมีจานวน Cluster เท่ากับจานวนข้อมูล
หรื อจานวน Case กรณี ที่มีจานวนข้อมูล n Case จะมี n Cluster หรื อ n กลุ่ม
ขั้นที่ 1 : รวม Case 2 Case ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรื อ Cluster เดียวกัน
โดย พิจารณาจากค่าระยะห่างหรื อค่าความคล้าย
ขั้นที่ 2 : พิจารณาว่าควรจะรวม Case ที่ 3 เข้าอยู่ในกลุ่มเดียวกับ 2 Case
แรก หรื อควรจะรวม 2 Case ใหม่เข้าอยูใ่ นกลุ่มใหม่อีกกลุ่มหนึ่ง โดยพิจารณาจาก
ค่าระยะห่างหรื อค่าความคล้าย
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ทาขั้นที่ 3, 4 , … โดยใช้เกณฑ์เดียวกับขั้นที่ 2 นั่นคือ ในแต่ละขั้นอาจจะ
รวม Case ใหม่เข้าไปในกลุ่มที่มีอยูแ่ ล้ว หรื อรวม Case ใหม่ 2 Case เป็ นกลุ่มใหม่
ทาเช่นนี้ ไปเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ ได้ ทุ ก Case อยู่ในกลุ่มเดียวกัน นั่นคือ สุ ดท้ายมี
เพียง 1 กลุ่มหรื อ 1 Cluster และCase ใดที่ถกู จัดกลุ่มแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
1.2 Divisive Hierarchical Cluster Analysis
วิธี น้ ี จะเริ่ มต้น โดยสมมติ ว่ า มี ก ลุ่ม ที่ ป ระกอบด้ว ยสิ่ ง ของหรื อ Item
จานวน nสิ่ ง จากนั้นก็จ ะแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่มชนิ ด ที่ สิ่งของในกลุ่มมีร ะยะ
ทางไกลที่สุด ขั้นต่อไปก็จะมี 3 กลุ่มย่อย ทาเช่นนี้ต่อๆไป จะเห็นว่าในท้ายที่สุด
แล้วจะมี n กลุ่มย่อยซึ่งแต่ละกลุ่มย่อยประกอบด้วยสิ่งของ 1 สิ่ง
ข้อจากัดของวิธี Agglomerative Hierarchical Cluster Analysis
เนื่ องจากวิธี Agglomerative Hierarchical Cluster Analysis จะเริ่ มต้นให้จานวน Case =
จานวน Cluster เช่น มี n Case = มี n Cluster แล้วค่อย ๆ ลดจานวน Cluster ที่ละ 1 โดยรวมกลุ่ม 2
Cluster ที่คล้ายกันมากที่สุด หรื อต่างกันน้อยที่สุดเข้าด้วยกัน จึงค่อย ๆ ลดจานวน Cluster ครั้งละ 1
ดังนั้น ถ้ามี n มาก เช่น n = 1,000 คน จะต้องทาการรวมกลุ่ม 999 ครั้งโดยเริ่ มจากมี 1,000 Cluster
แล้วลดเหลือ 999 Cluster 998 Cluster เป็ นเช่นนี้ไปเรื่ อย ๆ จนเหลือ 1 Cluster ซึ่งจะทาให้เสี ยเวลา
มาก ดังนั้นโดยทัว่ ไปถ้ามีจานวน Case มากกว่า 200 Case จึงไม่นิยมใช้เทคนิค Hierarchical Cluster
2. การวิเคราะห์กลุ่มแบบไม่เป็ นขั้นตอน (Nonhierarchical Cluster Analysis หรื อ K –
Means Cluster Analysis) หรื อการแบ่งส่วน (Portioning) เป็ นเทคนิคการจาแนก Case ออกเป็ นกลุ่ม
ย่อย จะใช้เมื่อมีจานวน Case มาก โดยจะต้องกาหนดจานวนกลุ่มหรื อจานวน Cluster ที่ตอ้ งการ
เช่น กาหนดให้มี k กลุ่ม เทคนิ ค K-Means จะมีการทางานหลาย ๆ รอบ (Iteration) โดยในแต่ละ
รอบจะมีการรวม Cases ให้ไปอยูใ่ นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง โดยเลือกกลุ่มที่ Case นั้นมี ระยะห่ างจากค่า
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กลางของกลุ่มน้อยที่สุด แล้วคานวณค่ากลางของกลุ่มใหม่ จะทาเช่นนี้ จนกระทัง่ ค่ากลางของกลุ่ม
ไม่เปลี่ยนแปลง หรื อครบจานวนรอบที่ กาหนดไว้ โดยตัวแปรที่ใช้ในเทคนิ ค K-Means Clustering
จะต้องเป็ นตัวแปรเชิงปริ มาณ คือ เป็ นสเกลอันตรภาค (Interval Scale) หรื อสเกลอัตราส่วน (Ration
Scale) โดยไม่สามารถใช้กบั ข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปความถี่ หรื อ Binary เหมือนเทคนิค Hierarchical
โดยขั้นตอนการวิเคราะห์ข องวิธี K-Means สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ (กัลยา วานิ ชย์บญ
ั ชา,
2548)
1. จัดสิ่งของออกเป็ น K กลุ่มคร่ าว ๆ ก่อน
2. หา Centroid (ในที่น้ ี คื อค่าเฉลี่ย) ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะจัดสิ่ งของลงในกลุ่มที่อยู่ใกล้
Centroid มากที่สุด ในกรณี ที่กลุ่มที่จดั ได้ในข้อ 1. ไม่เป็ นไปตามนี้ ตอ้ งกลับไปเริ่ มที่ขอ้ 1. ใหม่
3. กลับไปทาข้อ 2.
ข้อแตกต่างระหว่างเทคนิ ค Hierarchical กับวิธี K-Means กัลยา วานิ ชย์บญ
ั ชา (2548)
ได้จาแนกข้อแตกต่างระหว่างเทคนิค Hierarchical กับวิธี K-Means ไว้ดงั นี้
1. เทคนิ ค K-Means ใช้เมื่อมีจานวน Case หรื อจานวนข้อมูลมาก โดยทัว่ ไปนิ ยมใช้เมื่อ
n ≥ 200 เพราะเมื่อ n มาก เทคนิค K-Means จะง่ายกว่า และใช้ระยะเวลาในการคานวณน้อยกว่าการ
ใช้เทคนิค Hierarchical หรื อกล่าวได้ว่าเมื่อมีจานวน Case ไม่มากควรใช้เทคนิค Hierarchical
2. เทคนิ ค K-Means นั้น ผูใ้ ช้จะต้องกาหนดจ านวนกลุ่มที่ แน่ นอนไว้ล่วงหน้า กรณี ที่ผู้
วิเคราะห์ยงั ไม่แน่ใจว่าควรมีกี่กลุ่มจึงจะเหมาะสม ผูว้ ิเคราะห์อาจจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
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2.1 ทาการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี K-Means หลายๆ ครั้ง แต่ละครั้งกาหนดจานวนกลุ่ม
แตกต่างกันไป เช่น เป็ น 3 4 หรื อ 5 กลุ่ม แล้วพิจารณาหาจานวนกลุ่มที่เหมาะสม แต่เมื่อมี
ข้อมูลมากวิธีน้ ีจะทาให้เสียเวลามาก
2.2 ใช้ขอ้ มูลบางส่ วนทาการวิเคราะห์โดยวิธี Hierarchical เพื่อหาจานวนกลุ่มที่
ควรจะเป็ น จากนั้นจึงใช้เทคนิค K-Means กับข้อมูลทั้งหมดที่มี
3. เทคนิ ค Hierarchical นั้น ผูว้ ิเคราะห์จะ Standardized ข้อมูลหรื อไม่ก็ได้ แต่โดยวิธี KMeans จะต้องทาการ Standardized ข้อมูลก่อนเสมอ
4. วิ ธี K-Means จะหาระยะห่ า งโดยวิ ธี Euclidean Distance โดยอัต โนมัติ ข ณะที่
Hierarchical ผูว้ ิเคราะห์มีสิทธิ์ที่จะเลือกวิธีการคานวณระยะห่างหรื อความคล้ายได้
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
พุทธิ ว ดี เจี ยสกุล และ ธงชัย สุ ว รรณสิ ชณน์ (2555) ศึก ษาเรื่ องปั จ จัยที่ มีผลต่ อการ
ตัด สิ น ใจซื้ อและการจ าแนกกลุ่มตามลัก ษณะทางประสาทสัมผัสของผลิต ภัณ ฑ์ซอสพริ ก นี้ มี
วัต ถุประสงค์เพื่อศึก ษาปั จ จัย ที่ มีผลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อของผูบ้ ริ โ ภค และประเมินคุ ณ ภาพทาง
ประสาทสัมผัสวิธีซอร์ ทติ งเพื่อจ าแนกกลุ่มผลิตภัณ ฑ์ซอสพริ ก โดยทาการศึก ษากลุ่มตัว อย่าง
จานวน 200 คนในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการวิเคราะห์ข ้อมูลด้ว ยวิธี Principal Component
Analysis (PCA) ใช้วิธีหมุนแกนแบบ Varimax พบว่าสามารถจัดกลุ่ม 18 ตัว แปรที่ มีผลต่ อการ
ตัดสินใจซื้อ ได้เป็ น 5 ปัจจัย ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ
2) ปั จ จัยด้านรสชาติ และลัก ษณะปรากฏ 3) ปั จ จัยด้านคุ ณ ลัก ษณะภายนอก ตรายี่ห้อ และการ
โฆษณา 4) ปัจจัยด้านราคา ขนาด และหาซื้อได้สะดวก และ 5) ปั จจัยด้านโปรโมชัน่ โดยสามารถ
อธิ บายความแปรปรวนของตัว แปรเดิ มทั้งหมดได้ร้ อยละ 62.36 ส่ ว นการประเมินทางประสาท
สัมผัสด้วยวิธีซอร์ทติง สามารถช่วยจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอสพริ กทางการค้าจาก 16 ตัวอย่าง ได้เป็ น
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4 กลุ่ม โดยที่แต่ละกลุ่มมีคุณลักษณะเด่นดังนี้ กลุ่มที่ 1 มีลกั ษณะสี ส้มอมแดง มีความข้นหนื ดปาน
กลาง มีรสชาติเปรี้ ยวอมหวาน และความเผ็ดปานกลาง กลุ่มที่ 2 มีลกั ษณะสีสม้ มีความข้นหนืดปาน
กลาง มีรสชาติเปรี้ ยวอมเค็มเล็กน้อย กลุ่มที่ 3 มีลกั ษณะสี ส้มอมเหลือง มีความข้นหนื ดน้อย และมี
รสชาติเปรี้ ยวอมหวาน และกลุ่มที่ 4 มีลกั ษณะสี ส้ม มีความข้นหนื ดปานกลาง มีก ลิ่นเปรี้ ยวฉุ น
รุ นแรง
พิมพ์รวี ทังสุบุตร และ ชุติมา ไวศรายุทธ์ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารสุขภาพเพื่อสร้างกลยุทธ์ สาหรับธุรกิจอาหารออร์ แกนิก เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุขภาพและเพื่อแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคในเขตเมือง จานวน 200
คน ซึ่งทาการสารวจด้วยแบบสอบถามที่ประกอบด้วย 40 ปั จจัยใน 4 ด้าน คือ ความตระหนักใน
ด้านสุขภาพ ความใส่ใจสิ่งแวดล้อม รู ปแบบการดาเนินชีวิต และทัศนคติต่ออาหารออร์ แกนิ ก ด้วย
วิธี 9-Point Likert-Scale แล้วทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อสกัดปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ได้ 7 ปัจจัย คือ ลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพ คุณภาพชีวิต ชอบออร์แกนิก รสชาติ ราคา สิ่ งแวดล้อม
และการให้ขอ้ มูล จากนั้นทาการวิเคราะห์กลุ่มผูบ้ ริ โภคพบว่าแบ่งได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มสนใจสุ ขภาพ
แบบอิงกระแส (ร้ อยละ19.4) กลุ่มใช้ชีวิต ตามสบายโดยไม่มีก ารวางแผน (ร้ อ ยละ 37.4) กลุ่ ม
คานึงถึงราคาก่อนแม้ใส่ใจสุขภาพ (ร้อยละ 12.9) กลุ่มป้ องกันโรคและบริ หารเวลาเพื่อสร้างสมดุล
ชีวิต (ร้อยละ 27.7) และกลุ่มเคร่ งครัด ต่ อการสร้างสมดุ ลเพื่อสุ ขภาพ (ร้ อยละ 2.6) โดยใช้ท้ งั 7
ปัจจัยอธิบายผูบ้ ริ โภคทั้ง 5 กลุ่ม เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม
สาหรับร้านอาหารออร์แกนิกต่อไป
สราวรรณ์ เรื องกัลป์ ปวงศ์ และ อรรนพ เรื องกัลปวงศ์ (2558) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจในการเลือกซื้ อผลิตภัณ ฑ์อาหารพร้ อมปรุ งพร้อมทานแช่ แข็งภายใต้เครื่ องหมาย
รับรองฮาลาล ของผูบ้ ริ โภคมุสลิมในกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน
การเลือกซื้อผลิต ภัณฑ์อาหารพร้อมปรุ งพร้ อมทานแช่แข็งภายใต้เครื่ องหมายรั บรองฮาลาลของ
ผูบ้ ริ โภคมุสลิมในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งดาเนินการวิจยั โดยใช้การวิจยั เชิงสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
มุสลิมในกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน จากแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิติวิเคราะห์
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เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุ มาน ได้แก่ การ
วิเคราะห์ ถดถอยพหุ คูณ ซึ่ ง ผลการวิจ ัย พบว่า ปั จ จัย ที่ มี อิทธิ พลต่ อ ความตั้ง ใจในการเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุ งพร้อมทานแช่แข็งภายใต้เครื่ องหมายรับรองฮาลาลของผูบ้ ริ โภคมุสลิม
ในกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ความเชื่ อถือที่ มีต่ อผลิต ภัณฑ์ ความเชื่ อถือต่อผูป้ ระกอบการ ความ
เชื่อถือต่อสถาบันรับรองฮาลาล ครอบครัว และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซึ่ง
ปัจจัยทั้ง 5 ด้านอธิบายการผันแปรของความตั้งใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุ งพร้อม
ทานแช่แข็งภายใต้เครื่ องหมายรับรองฮาลาลของผูบ้ ริ โภคมุสลิมได้ร้อยละ 42.9
วิทยาพล ธนวิศาลขจร (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่ องกลยุทธ์การตลาดธุรกิจอาหารสาเร็ จรู ป
พร้อมรับประทานของกลุ่มคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 420 คน เพื่อ
ศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยคุณลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค ปั จจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ปั จจัย
กลยุทธ์และประสิทธิผลของกลยุทธ์การตลาดธุรกิจอาหารสาเร็ จรู ปพร้อมรับประทาน โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequencies Distribution)
ค่าร้อยละ (Percentage) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และเพื่อวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปั จจัยคุ ณลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ โ ภค ปั จจัย
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อปั จจัยกลยุทธ์การตลาดอาหารสาเร็ จรู ปพร้อมรับประทาน และ
ประสิทธิผลของกลยุทธ์ โดยใช้ค่าความสัมพันธ์เชิงเส้น (Path Analysis) สาหรับการอธิบายเส้นทาง
อิทธิพลความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมถึงนาเสนอรู ปแบบกลยุทธ์การตลาดธุรกิจอาหาร
สาเร็ จรู ปพร้อมรับประทานของกลุ่มคนวัยทางาน ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยการ
วิเคราะห์โดยใช้สมการโครงสร้าง (SEM: Structural Equation Modeling) ซึ่งทาการเก็บข้อมูลจาก
ผูบ้ ริ โภคอาหารสาเร็ จรู ปพร้อมรับประทานกลุ่มคนวัยทางานที่มีประสบการณ์ในการบริ โภคตาม
ร้านค้าปลีก อาทิ โมเดิร์นเทรด ซุปเปอร์มาร์เก็ต บิ๊กซี โลตัส และร้านสะดวกซื้อ
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี
สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า และมีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับความ
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สะดวกในการซื้อ มักจะซื้อในช่วงเวลา 08.01 – 12.00 น. ในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งมีความถี่ในการซื้อ
โดยเฉลี่ยมากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน และใช้เวลาในการเลือกซื้อประมาณ 10 นาทีหรื อน้อยกว่า ใน
ด้านการให้ความสาคัญปั จจัยกลยุทธ์การตลาดพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง
ส่วนด้านราคา สถานที่จดั จาหน่าย ส่งเสริ มการขาย พนักงานบริ การ กระบวนการ และสิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก อีกทั้งยังพบว่าปั จจัยคุณลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค และ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิ์ผลของกลยุทธ์ แต่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดเท่านั้น
Hui (2006) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการทาความเข้าใจปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคในการบริ โภคอาหารเช้าและธัญพืชพร้อมรับประทาน เพื่อตรวจสอบสิ่ งที่สาคัญในการ
ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเช้าของผูบ้ ริ โภค วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อธัญพืช
พร้อมรั บประทานของผูบ้ ริ โภค และเพื่อวิเคราะห์หาเหตุ ผลที่ ผบู้ ริ โภคบางรายไม่เคยซื้อธัญพืช
พร้อมรับประทาน โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูป้ กครองของเด็กที่ มีอายุต่ากว่า 18 ปี
และผูใ้ หญ่วยั หนุ่มสาวในมหาวิทยาลัย จานวน 303 คน ซึ่งแบบสอบถามประกอบไปด้วย ปั จจัยใน
การตัดสินใจซื้อ แหล่งข้อมูลในการซื้อ ทัศนคติของตราสินค้า การรับรู้ราคา การเลือกซื้อ แรงจูงใจ
และเหตุผลที่ไม่เลือกซื้อ ผลการวิจยั พบว่า จากคาถามปั จจัยในการเลือกซื้อ 20 ปั จจัย สามารถจัด
กลุ่ม ออกมาได้ 9 ปั จ จัยหลัก ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้านสุ ข ภาพ อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ความสะดวกสบาย
ประสาทสัมผัส ความเป็ นธรรมชาติ ราคา การควบคุมน้ าหนัก ความคุน้ เคย และปั จ จัยทางด้าน
จริ ยธรรม โดยปั จจัยที่ผบู้ ริ โภคให้ความสาคัญเป็ นอับดับแรกคือ ด้านสุ ขภาพ รองลงมา คือ ด้าน
อารมณ์ความรู้สึก ประสาทสัมผัส ราคา ความสะดวกสบาย ความเป็ นธรรมชาติ และด้านจริ ยธรรม
ตามลาดับ ในส่วนของเหตุผลที่ผบู้ ริ โภคไม่รับประทานธัญพืชพร้อมรับประทานนั้น คือ ไม่อร่ อย
ขาดความหลากหลายของรสชาติ และไม่มีเวลาในการรับประทานอาหารเช้า ตามลาดับ
Chaudhury (2010) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการ
ซื้ออาหารสาเร็ จรู ปพร้อมรับประทาน เพื่อวัดแรงจูงใจของผูบ้ ริ โภคในการซื้ออาหารสาเร็ จรู ปพร้อม
รับประทาน โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมและบริ หารธุรกิจ
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จานวน 93 ตัวอย่าง จากการให้กลุ่มตัวอย่างให้คะแนน 1 – 5 (1 หมายถึง น้อยที่สุด และ 5 หมายถึง
มากที่สุด) ในปัจจัยต่างๆที่กาหนดขึ้นมาทั้ง 36 ปัจจัยย่อย แบ่งออกเป็ น 9 ปั จจัยหลัก ได้แก่ ปั จจัย
ด้านสุขภาพ อารมณ์ความรู้สึก ความสะดวกสบาย ประสาทสัมผัส ความเป็ นธรรมชาติ ราคา การ
ควบคุมน้ าหนัก ความคุน้ เคย และปั จจัยทางด้านจริ ยธรรม พบว่า ปั จจัยที่เป็ นแรงจูงใจในการซื้ อ
อาหารสาเร็ จรู ปพร้อมรับประทานของผูบ้ ริ โภคอันดับแรก คือ ปัจจัยด้านประสาทสัมผัสของรสชาติ
(ค่าเฉลี่ย 4.2366) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย ซึ่งประกอบไปด้วย สามารถหาได้ง่าย
ในร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต (ค่าเฉลี่ย 4.1935) ง่ายต่อการจัดเตรี ยม (ค่าเฉลี่ย 4.0430) สามารถซื้อได้
ในร้านค้าที่ใกล้ ที่พกั หรื อที่ทางาน (ค่าเฉลี่ย 4.0215) สามารถปรุ งได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 3.9677) ใช้เวลา
ในการจัดเตรี ยมสั้น (ค่าเฉลี่ย 3.8710) ถัดมาคือปั จจัยด้านประสาทสัมผัสที่รูปลักษณ์ภายนอกดูดี
(ค่าเฉลี่ย 3.7312) มีก ลิ่น ที่หอม (ค่ าเฉลี่ย 3.7204) ด้านอารมณ์ ความรู้ สึก ที่สามารถทาให้รู้สึก ดี
(ค่าเฉลี่ย 3.6667) และปัจจัยด้านราคาที่เหมาะสมต่อการจ่าย (ค่าเฉลี่ย 3.5806) ตามลาดับ และจาก
การศึกษาจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากตราสิ นค้าแล้ว ปั จจัยด้านประสาทสัมผัส ความสะดวกสบาย
อารมณ์ความรู้สึก และราคา ก็ยงั เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสาเร็ จรู ปพร้อม
รับประทานของผูบ้ ริ โภคเช่นกัน
Ibitoye et al. (2014) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวอินทรี ย ์
ของผูบ้ ริ โภคในประเทศมาเลเซีย เพื่อสารวจปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ อความตั้งใจซื้อข้าวอินทรี ยข์ อง
ผูบ้ ริ โภค โดยทาการสารวจกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เมืองคลางจานวน 334 ตัวอย่าง และให้กลุ่มตัวอย่าง
ให้ลาดับคะแนน 1 – 5 (1 หมายถึง น้อยที่สุด และ 5 หมายถึงมากที่สุด) ในปั จจัยต่างๆที่กาหนด
ขึ้นมาทั้ง 34 ปั จจัยย่อย จากนั้นทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก
และหมุนแกนแบบมุมฉากด้วยวิธีแบบวาริ แมกซ์ พบว่า สามารถรวมกลุ่มปั จจัยย่อยเป็ นปั จจัยหลัก
ได้ท้ งั หมด 4 กลุ่มที่มีอิทธิพลต่ อพฤติก รรมการซื้อข้าวอิน ทรี ยข์ องผูบ้ ริ โภค โดยเรี ยงลาดับจาก
ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดไปยังน้อยที่สุด ได้ดงั นี้ ปัจจัยด้านสุขภาพความปลอดภัยและเป็ นประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้อม ด้านการแทรกแซงขององค์กร ด้านการตลาด และด้านบรรจุภณ
ั ฑ์
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จากการตรวจเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทาให้สามารถนามาเป็ นแนวทางใน
การกาหนดปัจจัยสาหรับสอบถามผูบ้ ริ โภคทั้ง 35 ปัจจัย และการกาหนดกลุ่มตัวอย่างและขอบเขต
ของการศึก ษา รวมถึงรู ปแบบการวิเคราะห์ข ้อมูลของงานวิจ ัยที่ เกี่ ยวข้องที่ เป็ นไปในรู ปแบบ
เดียวกันของการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพ คื อ การวิเคราะห์เชิ งพรรณนา การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และการ
วิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) ที่สามารถนามาเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการศึกษา
ในครั้งนี้
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กรอบแนวคิด
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
1. เพศ
พฤติกรรมผู้บริโภค
1. เหตุผลที่ซ้ือ

ธุรกิจอาหารแช่แข็ง

2. อายุ

พร้อมรับประทาน

3. รายได้

2.ช่วงเวลาที่ซ้ือ

4. ระดับการศึกษา

3. ความถี่ในการซื้อ

5. อาชีพ

4. สถานที่ซ้ือ

6. จานวนสมาชิกที่อยูอ่ าศัย

5. วันที่ซ้ือ

อาหารแช่แข็งพร้อม

6. รายการอาหารที่ซ้ือ

รับประทาน ประเภท

7. เขตพื้นที่ที่พกั อาศัย

ข้าวกล่อง
ปัจจัยโครงสร้ างคุณลักษณะ
ของผู้บริโภค

1. ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค

ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหาร

การวางแผนการผลิต

แช่แข็งพร้อม

และพัฒนาผลิตภัณฑ์

รับประทาน

3. ประสบการณ์ในการซื้อ
4. รู ปแบบการดาเนินชีวิต
ของผูบ้ ริ โภค

ผลประกอบการ/ผลการดาเนินงาน

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิด

2. แรงจูงใจในการซื้อ

บทที่ 3
ข้ อมูลทั่วไปอาหารพร้ อมรับประทาน
การถนอมอาหาร
การถนอมอาหารเป็ นการเก็บรักษาอาหารไว้ให้ได้นาน โดยไม่ให้อาหารนั้นเกิดการเสื่ อม
เสีย และยังคงอยูใ่ นสภาพที่ยอมรับได้ของผูบ้ ริ โภค จุลินทรี ยเ์ ป็ นสาเหตุสาคัญที่ก่อให้เกิดการเสื่ อม
เสียของอาหาร ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุด คือ การยับยั้งหรื อทาลายจุลินทรี ยท์ ี่ปนเปื้ อนอยูใ่ นอาหารเหล่านั้น
ซึ่ งการถนอมอาหารในปั จจุ บั น เป็ นการถนอมอาหารด้ ว ยวิ ธี สมัย ใหม่ เพื่ อ การค้ า ใน
ภาคอุตสาหกรรม ต้องอาศัยความรู้พ้นื ฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา คณิ ตศาสตร์
หรื อสถิติ ตลอดจนความรู้ดา้ นสังคมธุรกิจ และการจัดการ ควบคู่กบั ความรู้ในการแปรรู ปผลผลิต
ทางการเกษตรให้เป็ นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ หรื อปรับปรุ งของเดิมให้ดียิ่งขึ้น โดยการถนอมอาหารที่
ใช้กนั มากในปัจจุบนั แบ่งได้เป็ น 6 วิธี ได้แก่ การใช้ความร้อน การใช้ความเย็น การทาให้แห้ง การ
หมักดอง การใช้รังสี และการใช้สารเคมี (บุหลัน พิทกั ษ์ผล และ ทัสนี สรสุชาติ, 2538)
โดยกรรมวิธีการถนอมอาหารด้วยความเย็นนั้น สามารถแบ่งออก 6 กรรมวิธี คือ (ทีวีบูรพา,
2561)
1. การใช้น้ าแข็ง ความเย็นของน้ าแข็งที่ใช้ในการแช่อาหารจะทาให้อุณหภูมิข องอาหาร
ลดลงได้เร็ ว และถ้ามีปริ มาณเพียงพอจะทาให้อาหารนั้นเย็นลงจนมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับ 0 องศา
เซลเซียส เหมาะสาหรับการเก็บรักษาสัตว์น้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาสด ซึ่งจะสามารถเก็บไว้ได้
นานประมาณ 1 สัปดาห์
2. การใช้สารผสมแช่แข็ง การใช้น้ าแข็งผสมเกลือแกง หรื อเกลืออนิ นทรี ยอ์ ื่น ๆ จะทาให้
ได้สารผสมที่ มี อุ ณ หภูมิ ต่ ากว่า 0 องศาเซลเซี ย ส ทั้ง นี้ เพราะจุ ด เยือ กแข็ง ของน้ า บริ สุ ท ธิ์ ที่ 1
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บรรยากาศ มีค่าเท่ากับ 0 องศาเซลเซียส แต่ถา้ มีการเติมสารที่แตกตัวได้ เช่น เกลือแกงจะทาให้จุด
เยือกแข็งลดลง เช่น ถ้าเติมเกลือแกงลงไปในน้ าแข็งในอัตราส่วน 1 : 3 จะทาให้อุณหภูมิของน้ าแข็ง
นั้นลดลงถึง -18 องศาเซลเซียส ซึ่งในสมัยก่อนใช้วิธีน้ ีมากในการปั่นไอศกรี มโดยใช้มือหมุนถัง ทา
ให้ส่วนผสมของไอศกรี มแข็งตัวเร็ วขึ้น ปัจจุบนั ใช้วิธีน้ ีในการเก็บรักษาปลาสด และการรักษาความ
เย็นของอาหารแช่แข็งที่บรรจุใน ภาชนะสาหรับการขนส่ง
3. การใช้น้ าแข็งแห้ง น้ าแข็งแห้ง คือ คาร์บอนไดออกไซด์ที่เย็นจนแข็ง มีอุณหภูมิประมาณ
-80 องศาเซลเซียส ใช้ในการเก็บรักษาอาหารที่ผ่านการแช่แข็งมาแล้ว เหมาะสาหรับการขนส่ งใน
ระยะเวลา 2-3 วัน แต่ไม่เหมาะสาหรับการให้ความเย็นโดยให้น้ าแข็งแห้งสัมผัสกับอาหารโดยตรง
เนื่องจากมีความแตกต่างกันมากระหว่างอุณหภูมิของอาหารกับน้ าแข็งแห้งอาจทาให้ผิวสัมผัสของ
อาหารเสียหายได้
4. การใช้ไนโตรเจนเหลว ไนโตรเจนเหลวที่ความดันปกติจะระเหยกลายเป็ นไอที่อุณหภูมิ
-196 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ ี เป็ นอุณหภูมิต่าสุ ดที่สามารถจะทาให้อาหารเย็นลงได้อย่างรวดเร็ ว
เนื่องจากไนโตรเจนเป็ นก๊าซเฉื่อยไม่เป็ นอันตรายกับอาหาร และผูบ้ ริ โภคจึงนิยมนามาใช้กบั อาหาร
แช่แข็งโดยเฉพาะในปั จจุบนั แต่ไม่นิยมแช่อาหารสดในไนโตรเจนเหลวส่ วนมากจะใช้ร่วมกับ
เครื่ องทาความเย็นแบบสายพานจะเพิ่มประสิ ทธิภาพของเครื่ องทาความเย็น เหมาะสาหรับการแช่
แข็งอาหารกึ่งสาเร็ จรู ป และอาหารสาเร็ จรู ปแทบทุกชนิด
5. การใช้เครื่ องทาความเย็น เครื่ องทาความเย็นที่ใช้กนั โดยทัว่ ไป โดยเฉพาะตามบ้านเรื อน
คือ ตูเ้ ย็น ปัจจุบนั ตูเ้ ย็นมีช่องทาความเย็นแยกส่ วนกัน บางชนิ ดมี 2 ช่อง คือ ช่องเก็บอาหารทัว่ ไป
อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส กับช่องแช่แข็ง อุณหภูมิประมาณ -10 องศาเซลเซียส ตูเ้ ย็นบาง
ชนิดแยกเป็ นหลายส่วน โดยมีช่องเก็บอาหารพิเศษบางประเภทเพิ่มขึ้น เช่น ที่เก็บผักสด
6. การใช้เครื่ องทาความเย็นในระบบอุตสาหกรรม การทาอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
จาเป็ นต้องใช้เครื่ องทาความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงจึงจะทาให้คุณภาพของอาหารแช่แข็งใกล้เคียง
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กับคุณภาพเดิ มก่อนการแช่ แข็งมากที่สุด ขณะนี้ อาหารแช่ แข็งที่ ทาเป็ นอุตสาหกรรมและส่ งขาย
ต่างประเทศในแต่ละปี ซึ่งนาเงินตราต่างประเทศเข้าเป็ นจานวนมาก คือ กุง้ เยือกแข็ง และไก่สด
เยือกแข็ง
นวัตกรรมการถนอมอาหาร
อาหารแช่แข็งเป็ นนวัต กรรมการถนอมอาหารโดยการให้ความเย็น ซึ่งเป็ นกรรมวิธีการ
กาจัด ความร้ อนออกจากสิ่ งของหรื อพื้น ที่ ที่ต ้องการทาให้เย็น หรื อต้องการให้มีอุณ หภูมิลดลง
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ (ทีวีบูรพา, 2561)
1. การแช่เย็น หมายถึง การทาให้อุณหภูมิของสิ่งของนั้นลดลง แต่อยูเ่ หนือจุดเยือกแข็งของ
สิ่ง นั้น โดยของสิ่งนั้นยังคงสภาพเดิมอยู่ ความเย็นจะไม่สามารถทาลายจุลินทรี ย ์ แต่ จะช่วยชะลอ
การเจริ ญของจุลินทรี ยท์ ี่จะทาให้อาหารเน่าเสีย และช่วยลดปฏิกิริยาของเอนไซม์ที่มีส่วนทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของอาหาร ดังนั้นการแช่เย็นอาหารจึงเป็ นการช่วยยืดอายุการเก็บ
รักษาอาหารเพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น
2. การแช่แข็ง หมายถึง การทาให้อุณหภูมิของสิ่ งของนั้นลดลงต่ากว่าจุดเยือกแข็งของสิ่ ง
นั้น (-1 องศาเซลเซียส ถึง -40 องศาเซลเซี ยส) การแช่ แข็งจะทาให้เกิดการเปลี่ยนสภาพใน
องค์ประกอบของสิ่ งของที่ ถูกทาให้เย็น ลง เช่ น ในกรณี ที่เป็ นอาหาร ความเย็นจัดจะทาให้น้ าใน
เนื้ อเยื่อของอาหารแปรสภาพเป็ นน้ าแข็ง ซึ่งจุลินทรี ยท์ ี่มีอยู่ในอาหารไม่สามารถนาไปใช้ได้ แต่
ความเย็นจัดไม่ได้ทาลายจุลินทรี ยใ์ ห้ตาย ดังนั้นการแช่แข็งจึงไม่สามารถถนอมอาหารได้สมบูรณ์
แต่จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้นและนานกว่าการแช่เย็น
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อาหารสาเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ป หมายถึง อาหารที่ได้ผ่านขั้นตอนการหุ งต้ม หรื อกระบวนการ
แปรรู ปผลิ ต ผลการเกษตรโดยใช้เ ทคโนโลยีเ พื่ อให้อ าหารนั้น สามารถเก็บ ได้เป็ นเวลานาน
พอสมควรโดยไม่เน่าเสีย สามารถดื่มหรื อรับประทานได้ทนั ทีเมื่อต้องการ จะอุ่นหรื อไม่อุ่นให้ร้อน
ก่ อนรั บประทานก็ได้ ผลิต ภัณ ฑ์ป ระเภทนี้ ที่ รู้ จ ัก กัน แพร่ หลายคื อ อาหารบรรจุ ก ระป๋ อง เช่ น
สับปะรดกระป๋ อง หรื อ บรรจุ ก ล่อง เช่ น นมสด (ศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัยอาเภอโพทะเล, 2561) ซึ่งอาหารในยุคปัจจุบนั มีหลายหลายรู ปแบบและชื่อเรี ยกที่แตกต่าง
กันตามกรรมวิธีหรื อการประกอบอาหาร เช่น (Positioning, 2561)
Ready-to-Eat มีชื่อเรี ยกอย่างย่อว่า RTE หรื อ Ready Meal ขณะที่ยคุ เริ่ มแรกเรี ยกขานกันว่า
Meal, Ready to Eat หรื อ MRE เป็ นอาหารปรุ งสุ กเรี ยบร้อยแล้ว บรรจุในซองพร้อมรับประทาน
สาหรับทหารอเมริ กนั เวลาออกรบจับศึก แต่ครั้งนั้นรสชาติไม่ได้เรื่ อง จนกระทัง่ มีคนตั้งชื่อใหม่ใน
เชิงลบหลายชื่อ เช่น Meal Rejected by Everyone เป็ นต้น แต่ทุกวันนี้ กองทัพต่างๆ ก็ยงั คงมีเสบียง
เป็ นอาหารประเภทนี้ ซึ่ งก็ได้รั บการพัฒ นารสชาติ ดี ข้ ึ น มาก ซึ่ ง แน่ น อนว่าน่ ารั บประทานกว่ า
อาหารแห้ง
Ready-to-Cook คือ อาหารสาเร็ จรู ปพร้อมปรุ ง โดยไม่จาเป็ นต้องเสี ยเวลาในการเตรี ยม
อาหาร เป็ นการลดขั้นตอนกระบวนการทาอาหารให้ส้ นั ลง เช่น กุง้ พร้อมปรุ ง ผ่านการแกะเปลือก
หัว และทาความสะอาดเรี ยบร้อยแล้ว สามารถนาไปประกอบอาหารได้ทนั ที
Ready-to-Drink หรื อ RTD เป็ นเครื่ องดื่มบรรจุขวดยุคใหม่ที่ได้รับความนิยม เช่น ชาพร้อม
ดื่ม กาแฟพร้อมดื่ม เป็ นต้น โดยไม่จาเป็ นต้องปรุ งรส หรื อผ่านกระบวนการใดๆ
Chilled Food หรื อ อาหารแช่เย็น มีชื่อเรี ยกเต็มๆ ว่า Chilled Processed Food กระบวนการ
เก็บรักษาอาหารที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส หรื อต่ากว่า

28
Frozen Food หรื อ อาหารแช่แข็ง เป็ นอาหารที่ผา่ นกระบวนการเก็บรักษา เปลี่ยนน้ าให้เป็ น
น้ าแข็ง ท าให้แบคที เรี ยไม่ อยู่ในสภาพที่ จ ะเติ บโตได้ โดยเก็ บรั ก ษาไว้ที่อุ ณ หภู มิ -18 ถึ ง -20
องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 18 เดือน
อาหารสาเร็ จรู ปแช่แข็ง เป็ นอาหารที่ยงั คงรสชาติเดิมของอาหารไว้ และไม่เสี ยคุณค่าทาง
โภชนาการ กรรมวิธีการผลิตอาหารสาเร็ จรู ปแช่แข็งจึงใช้วิธีการแช่แข็งในระยะเวลาอันรวดเร็ ว
กล่าวคือ ยิง่ ใช้เวลาน้อยเท่าใดก็ยงิ่ รักษาคุณค่าของอาหารไว้ได้มากเท่านั้น โดยอุณหภูมิที่ใช้ในการ
ผลิตคือ -40 องศาเซลเซียส เมื่อจะรับประทานต้องนาเข้าอุ่นในเตาไมโครเวฟประมาณ 3-5 นาที ซึ่ง
ทาให้สามารถรักษาความสดใหม่ และรสชาติอาหารไว้ได้อย่างดี สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
คือ อาหารกล่องแช่แข็ง อาหารทะเลสาเร็ จรู ปแช่แข็ง เบเกอรี่ และขนมหวานแช่แข็ง และฟาสต์ฟดส์
ู้
แช่แข็ง (Positioning, 2561)
กระบวนการผลิตอาหารแช่ แข็ง
ในกระบวนการผลิตอาหารแช่แข็งของอาหารแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะ
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละวัต ถุ ดิ บ ซึ่ งต่ อ ไปนี้ จะแสดงถึ ง กระบวนการผลิ ต อาหารแช่ แ ข็ ง ตาม
มาตรฐานสากลของบริ ษทั สุ รพลฟู้ ดส์ จากัด (มหาชน) โดยเริ่ มจากกระบวนการรับวัตถุดิบแล้ว
นามาคัดเลือกหรื อตกแต่ง จากนั้นเข้ากระบวนการผลิต โดยเริ่ มจากการผสมส่ วนผสม นาไปขึ้นรู ป
นึ่งด้วยไอน้ าที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส และทาการแช่แข็งสินค้าอย่างรวดเร็ วที่อุณหภูมิต่ากว่า 18 องศาเซลเซียส แล้วจึงจะเข้าสู่กระบวนการบรรจุ และกระบวนการเก็บรักษาและการขนส่ ง ดัง
ภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 กระบวนการผลิตอาหารแช่แข็ง ตามมาตรฐานสากล บริ ษทั สุรพลฟู้ ดส์ จากัด (มหาชน)
ที่มา: สุรพลฟู้ ดส์ (2561)
โดยการผลิ ต อาหารนั้น ในแต่ ละโรงงานอุต สาหกรรมจะต้องมีร ะบบคุ ณ ภาพอาหาร
(Quality System) หรื อบางครั้งเรี ยกว่า ระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) เป็ นการ
ดาเนินการเพื่อให้สถานที่ผลิตมีมาตรฐาน โดยคานึงถึงทุกขั้นตอนของการผลิต รวมทั้งปัจจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องถูกควบคุมตรวจสอบอย่างเป็ นระบบ ต่อเนื่ อง และสม่า เสมอ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น หากระบบมีการดาเนินการถูกต้องแล้ว จะสามารถช่วย
ตรวจสอบกลับถึงสาเหตุได้เมื่อผลิตภัณฑ์มีปัญหา แต่อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ เป็ นระบบที่เน้นการ
ป้ องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหา (กัลยาณี ดี ประเสริ ฐวงศ์, ม.ป.ป.)
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มาตรฐานคุณภาพอาหาร
ในระดับสากลระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ GMP และ HACCP ซึ่งปั จจุบนั
มีความสาคัญและมีการดาเนินการมากขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ
อุตสาหกรรมส่งออก เนื่องจากกระแสความต้องการการบริ โภคอาหารภายในประเทศ และกระแส
การค้าโลกที่ มีก ารแข่ งขัน ในเรื่ องคุ ณ ภาพมาตรฐานและความปลอดภัย ของอาหารมากยิ่งขึ้ น
เส้นทางและลาดับขั้นตอนของระบบคุณภาพอาหารที่ดีในประเทศไทยมิใช่เริ่ มต้นในเรื่ อง GMP
และ HACCP ได้เลย แต่ควรมีการดาเนินการตั้งแต่ข้นั ต้น/ขั้นพื้นฐานจนถึงลาดับสากล ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ลาดับขั้นตอนของระบบคุณภาพอาหารที่ดีในประเทศไทย
ที่มา: สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2561
5ส เป็ นกิจกรรมพื้นฐาน ซึ่งเป็ นการปูพ้นื ฐานการจัดการในองค์กร ในการปรับปรุ งเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภ าพ ทั้งด้านการผลิต คุ ณ ภาพ ต้น ทุ น การจัด ส่ ง ความปลอดภัย ขวัญก าลัง ใจ และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ซึ่งเป้ าหมายของ 5ส คือ การสร้างนิสยั ให้บุคลากรในองค์กรมีระเบียบ
วินยั และรักษาสภาพแวดล้อมของสังคมให้น่าอยูก่ ารที่จะนาความรู้หรื อเทคนิ คอื่นๆมาใช้ เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตก็จะทาให้ดียงิ่ ขึ้น การบริ หารงานก็จะมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามมา
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หลัก เกณฑ์ข้ นั ต่ า ในการด าเนิ น การสถานที่ ผลิ ต อาหาร (Minimum Requirement) ซึ่ ง
สอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ภายใต้ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 เป็ นหลักเกณฑ์ที่จดั ทาขึ้นโดย
สานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้ง แต่ ปี 2523 มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อให้ผผู้ ลิต จัด สถานที่
เครื่ องจัก รอุปกรณ์ และให้มีก ารด าเนิ นการในหลักการขั้น ต่า ในเรื่ องสุ ข าภิ บาลและสุ ข ลักษณะ
เบื้องต้น ทั้งนี้ผผู้ ลิตจะได้มีแนวทางในการดาเนินการที่ถกู ต้องก่อนที่จะบริ โภคอาหาร และปั จจุบนั
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้มี ก ารพัฒ นาการควบคุ มสถานที่ ผ ลิต และกระบวนการผลิ ต โดยใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต หรื อที่เรี ยกว่า GMP แต่หลักเกณฑ์ฯนี้ ยงั สามารถนาไปใช้กบั
กลุ่มอาหารที่นอกเหนือจากที่ควบคุมด้วย GMP ซึ่งจะเป็ นกลุ่มอาหารทัว่ ไปที่เข้าข่ายโรงงานและ
ไม่ได้ขายโดยตรงต่อผูบ้ ริ โภค แต่ขายเป็ นวัตถุดิบให้โรงงานผลิตอาหาร ภัตตาคาร และร้านอาหาร
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP : Good Manufacturing Practice) GMP ที่
นามาเป็ นมาตรการบังคับใช้เป็ นกฎหมายนั้น ได้นาแนวทางข้อกาหนดเป็ นไปตาม Codex ซึ่งเป็ นที่
ยอมรั บของสากล แต่ มีก ารปรั บรายละเอีย ดบางประเด็นหรื อเป็ นการปรับให้ง่ายขึ้ น (Simplify)
เพื่อให้เหมาะสมกับศัก ยภาพของผูผ้ ลิต อาหารภายในประเทศ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้จริ ง แต่ ยงั มี
ข้อ ก าหนดที่ เ ป็ นหลัก การที่ ส าคัญ เหมื อ นกับ ของ Codex แต่ ส ามารถน าไปใช้ไ ด้ก ับ สถาน
ประกอบการทุกขนาด ทุกประเภท ทุกผลิตภัณฑ์ตามสภาพการณ์ของประเทศไทย นอกจากนี้ ยงั
เป็ นการพัฒนามาตรฐานสูง ขึ้นมาจากหลักเกณฑ์ข้นั พื้นฐาน (Minimum Requirement) ที่สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาใช้ในการพิจ ารณาอนุ ญ าตผลิต เป็ นเกณฑ์ซ่ึงทั้งผูป้ ระกอบการและ
เจ้าหน้าที่ รู้จ ักคุ ้น เคยกัน ดี และปฏิบัติ ก ัน อยู่แล้ว เพียงแต่ จ ะต้องมีก ารปฏิบัติ ในรายละเอียดบาง
ประเด็นที่เคร่ งครัดและจริ งจังมากขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า GMP สุ ขลักษณะทัว่ ไปนี้ ผปู้ ระกอบการ
สามารถนาไปปฏิบตั ิตามได้ในขณะที่กฎระเบียบข้อบังคับของหลักการสาคัญก็มีความน่ าเชื่อถือใน
ระดับสากล
มาตรการ GMP เป็ นการปรับเปลี่ยนระบบโดยใช้กฎหมายเป็ นมาตรการรองรับ ซึ่งจะเป็ น
วิธีที่จะทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในรู ปธรรมได้อย่างแท้จริ ง แต่ การเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวใน
ระยะเริ่ มแรก ซึ่งเป็ นระยะการปรับตัวของระบบ ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบหรื อปั ญหาอุปสรรคแก่
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ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อผูป้ ระกอบการด้านอาหารทั้งหมดของประเทศ ดังนั้น จึงได้มีการ
ก าหนดให้มีร ะยะเวลาผ่อนผัน เพื่อประโยชน์ ใ นการปรั บตัว และเตรี ยมความพร้ อมของสถาน
ประกอบการในปัจจุบนั GMP ได้ถกู กาหนดให้เป็ นกฎหมาย เพื่อมุ่งมัน่ เน้นให้เกิดผลดีต่อคุณภาพ
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร ประกอบด้วย
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544
เรื่ องวิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (GMP สุขลักษณะทัว่ ไป)
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 เรื่ อง น้ าบริ โภคในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิ ท (ฉบับที่ 3) (GMP น้ าบริ โ ภค) ประกาศกระทรวงฯทั้ง 2 ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้สาหรั บ
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ต้ งั แต่ วนั ที่ 24 กรกฎาคม 2544 ส่ ว นรายเก่ ามีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ ว นั ที่ 24
กรกฎาคม 2546
นอกจาก GMP กฎหมายดังกล่าวข้างต้น กรณี ผผู้ ลิตจะจัดทาระบบ GMP ให้เทียบเท่าสากล
เพื่ อการส่ ง ออกหรื อ เพื่ อ พัฒ นาระบบให้สูง ขึ้ น ก่ อ นที่ จ ะเข้า สู่ ร ะบบ HACCP นั้น ก็ สามารถ
ดาเนิ นการตามมาตรฐาน Codex (General Principle of Food Hygiene) ซึ่งขณะนี้ ประเทศไทย ได้
รับมาประกาศใช้เป็ นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 7000-2540) แล้ว
ระบบวิเคราะห์อนั ตรายและควบคุมจุ ดวิกฤต (HACCP: Hazard Analysis and Critical
Control Point) หลักการของระบบ HACCP ครอบคลุมถึงการป้ องกันปั ญหาจากอันตราย 3 สาเหตุ
ได้แก่ อันตรายทางชีวภาพ ซึ่งเป็ นอันตรายจากเชื้อจุลินทรี ยอ์ นั ตรายจากสารเคมี ได้แก่ สารเคมีที่ใช้
ในการเพาะเลี้ยง เพาะปลูก ในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ อาทิ สารปฏิชีวนะ สารเร่ งการเจริ ญเติบโต
สารเคมีกาจัดศัตรู พืช สารเคมีที่ใช้เป็ นวัตถุเจือปนในอาหาร เช่น วัตถุกนั เสี ย และสารเคมีที่ใช้ใน
โรงงาน เช่น น้ ามันหล่อลื่น จาระบี สารเคมีทาความสะอาดเครื่ องจักรอุปกรณ์ในโรงงาน เป็ นต้น
และอันตรายทางกายภาพสิ่งปลอมปนต่างๆ อาทิ เศษแก้ว เศษกระจก โลหะอันตรายทางชีวภาพเป็ น
สิ่ งที่ตอ้ งให้ความสาคัญมากที่สุดในระบบ HACCP เนื่ องจากอันตรายประเภทอื่นมีขอบเขตการ
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ก่อให้เกิดปั ญหาต่อผูบ้ ริ โภคในวงจากัด และบางครั้งผูบ้ ริ โภคสามารถตรวจพบได้ดว้ ยตัวเอง แต่
การบริ โภคอาหารที่ปนเปื้ อนด้วยจุลินทรี ยน์ ้ นั อาจส่งผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภคโดยแพร่ หลายและพิษ
ที่เกิดขึ้นอาจรุ นแรงจนถึงชีวิตได้
ระบบ HACCP เกี่ ย วข้อ งกับ การควบคุ ม ปั จ จัย ต่ า งๆ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ วัต ถุ ดิ บ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบ HACCP เพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้
ว่าผลิต ภัณ ฑ์น้ ัน ได้ผลิตขึ้ น อย่างถูกสุ ข ลักษณะและปลอดภัย ต่ อผูบ้ ริ โ ภค และการประยุก ต์ใช้
หลักการ HACCP อย่างได้ผล ขึ้นกับการมุ่งมัน่ และสนับสนุนจากฝ่ ายบริ หาร ความร่ วมมือจากฝ่ าย
ต่างๆในองค์กรและที่สาคัญ ยิ่ง คือ การที่ หน่ ว ยงานนั้นๆ ต้องมีก ารจัดทาระบบพื้นฐานเกี่ย วกับ
สุขลักษณะโรงงานเสียก่อน จึงจะสามารถนาระบบ HACCP มาประยุกต์ใช้กบั อุตสาหกรรมอาหาร
ทุกประเภทและทุก ขนาดธุ รกิ จ ทั้งกับกระบวนการผลิต ที่เรี ยบง่ายและซับซ้อน โดยสามารถจะ
นาไปใช้กบั ผลิตภัณฑ์ที่ทาการผลิตแล้วหรื อที่จะเริ่ มทาการผลิต
การจัดทาระบบคุ ณภาพ บางครั้งผูผ้ ลิต สามารถนาหลัก การจัดการ (Management) และ
ระบบเอกสาร (Document) เข้ามาเสริ ม เพื่อให้สามารถป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอาหารที่
ผลิต และสามารถมีระบบเอกสารที่สามารถทวนสอบปั ญหาและแก้ไขปั ญหาได้ถูกต้อง ซึ่งจะช่วย
ให้อาหารที่ ผลิต ปลอดภัย มากยิ่งขึ้ น จึ งมี ผนู้ าระบบ ISO เข้ามาใช้ โดย ISO ที่ เกี่ ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารที่จะช่วยทาให้อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย ได้แก่
มอก. 9001-2544 (ISO 9001 : 2000) เป็ นระบบการบริ หารงานคุณภาพซึ่งมีขอ้ กาหนดหลัก
4 หัวข้อใหญ่ๆ คือ ระบบการจัดการคุณภาพ ความรับผิด ชอบด้านการผลิต/บริ การ การจัดการ
ทรั พยากร และการผลิต (และ/หรื อการบริ ก าร) ทั้งนี้ ร ะบบ ISO 9001 ต้องน ามาประกอบการ
พิจารณาร่ วมกับ ISO 9000 และ 9004 ซึ่งทั้ง 3 เล่ม ถูกบรรจุเป็ น มอก.
ISO 22000 : 2005 เป็ นระบบสากลที่เพิ่งนามาใช้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการจัดการ
ระบบอาหารปลอดภัยตลอดห่ วงโซ่ อาหาร เป็ นระบบที่ เชื่ อมโยงระหว่าง ISO 9001 กับ ระบบ
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HACCP โดยมีหัวข้อหลักใหญ่ๆ คือ ระบบการจัดการอาหารปลอดภัย ความรับผิดชอบด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนและการคานึ งถึงผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และการทวนสอบและ
ปรับปรุ งระบบการจัดการอาหารปลอดภัย
เนื่องด้วยการผลิตอาหารต้องผ่านมาตรฐานต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่มาตรฐานของโครงสร้าง
โรงงานไปจนถึงการรับรองความปลอดภัยที่จะส่ งต่อไปยังผูบ้ ริ โภค ทาให้ตลาดอาหารแช่แข็งใน
ประเทศไทยมีผนู้ าตลาดไม่มากนัก โดยตลาดอาหารแช่ แข็งในประเทศไทยในปี 2558 มีมูลค่ า
15,700 ล้านบาท และมีอตั ราการเติบโตต่อเนื่ องเฉลี่ยร้อยละ 6.0 ต่อปี และคาดการณ์ว่าในปี 2562
จะมีมลู ค่าตลาดอยูท่ ี่ประมาณ 19,902 ล้านบาท ซึ่งผูน้ าตลาดส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่
ในอุตสาหกรรมอาหาร ที่ได้รับการยอมรับเรื่ องคุณภาพและมาตรฐานจากผูบ้ ริ โภคชาวไทย ได้แก่
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด (มหาชน) ที่เป็ นผูน้ าตลาดในผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่
แข็งและเนื้อไก่แปรรู ปแช่แข็ง โดยมีความได้เปรี ยบคู่แข่งรายอื่นด้านช่องทางการกระจายสิ นค้าที่มี
ทั้งเซเว่นอีเลฟเว่นและซีพีเฟรชมาร์ท รองลงไป คือ บริ ษทั เอสแอนด์พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ที่
มีความได้เปรี ยบจากความภักดีของผูบ้ ริ โภคต่อตราสินค้า “S&P” ซึ่งมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและ
ได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคด้านรสชาติ รองลงมาคือ บริ ษทั สุ รพลฟู้ ดส์ จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จากัด ตามลาดับ โดยส่วนแบ่งการตลาดได้แสดงในบทที่ 1 ที่กล่าวใน
ข้างต้น (ศูนย์อจั ฉริ ยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2560)

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคจานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้
แบบสอบถาม ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ และส่ วนที่ 4 การ
วิเคราะห์การแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทั่วไปของผู้บริโภค
จากการสอบถามผูบ้ ริ โภคจานวน 400 ตัวอย่าง พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิ ง (ร้อยละ 72.5) มีอายุต่ากว่า 26 ปี (ร้อยละ 39.3) รองลงมาอยู่ในช่ว ง 26-30 ปี
(ร้อยละ 28.3) และ 36-40 ปี (ร้อยละ 13.5) ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 78.8)
รองลงมา คือ สมรส (ร้อยละ 20.8) และ หย่าร้าง (ร้อยละ 0.5) ซึ่งผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ ไม่มีบุตร (ร้อย
ละ 86.0) รองลงมาคือ มีบุตรจานวน 1 คน (ร้อยละ 8.0) จานวน 2 คน (ร้อยละ 5.3) และจานวน 3
คน (ร้ อยละ 0.8) ตามลาดับ ในด้านการศึก ษาพบว่าผูบ้ ริ โภคมีระดับการศึก ษาสู งสุ ด ในระดับ
ปริ ญญาตรี (ร้อยละ 59.8) รองลงมาคือระดับปริ ญญาโท (ร้อยละ 20.8) มัธยมปลายหรื อเทียบเท่า
(ร้อยละ 18.3) ต่ากว่ามัธยมต้น (ร้อยละ 0.3) มัธยมต้น (ร้อยละ 0.3) และ ปริ ญญาเอก (ร้อยละ 0.8)
ตามลาดับ ผูบ้ ริ โภคส่ ว นใหญ่ ประกอบอาชี พ พนักงานเอกชน (ร้ อยละ 54.0) รองลงมาคือ นิ สิต
นักศึกษา (ร้อยละ 21.0) และพนักงานข้าราชการหรื อข้าราชการ (ร้อยละ 14.0) ตามลาดับ ซึ่งส่ วน
ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 27.5) รองลงมาคือ 15,001 – 20,000 บาท
(ร้อยละ 25.3) และมากกว่า 35,000 บาท (ร้อยละ 16.3) ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค
(n = 400)
ข้ อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 26 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
มากกว่า 40 ปี
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หย่าร้าง
จานวนบุตร
ไม่มี
1 คน
2 คน
3 คน
ระดับการศึกษาสูงสุ ด
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

จานวน (คน)

ร้ อยละ

110
290

27.5
72.5

157
113
47
54
29

39.3
28.3
11.8
13.5
7.3

315
83
2

78.8
20.8
0.5

344
32
21
3

86.0
8.0
5.3
0.8

1
1
73
239
83
3

0.3
0.3
18.3
59.8
20.8
0.8
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
(n = 400)
ข้ อมูลทั่วไป
อาชีพ
ค้าขาย/รับจ้าง
พนักงานเอกชน
พนักงานข้าราชการ/ข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
นิสิต/นักศึกษา
อื่นๆ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่า 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
ประเภทที่พกั อาศัยปัจจุบัน
บ้าน
หอพัก/อพาร์ทเม้น
คอนโดมิเนียม
ตึกแถว
อื่นๆ
รูปแบบของที่พกั อาศัยปัจจุบัน
เช่า
ผ่อนชาระ
ที่อยูต่ นเอง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย/ไม่ได้ผอ่ นชาระ)
อื่นๆ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

12
216
56
17
8
84
7

3.0
54.0
14.0
4.3
2.0
21.0
1.8

110
101
56
32
36
65

27.5
25.3
14.0
8.0
9.0
16.3

188
140
65
6
1

47.0
35.0
16.3
1.5
0.3

161
74
157
8

40.3
18.5
39.3
2.0
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
(n = 400)
ข้ อมูลทั่วไป
จานวนผู้ร่วมอาศัย (รวมตนเอง)
1 คน
2 – 3 คน
4 – 5 คน
มากกว่า 5 คน
พืน้ ที่ที่พกั อาศัย
กรุ งเทพชั้นใน
กรุ งเทพชั้นกลาง
กรุ งเทพชั้นนอก
วันทางาน/เรียน
จันทร์ – ศุกร์
จันทร์ – เสาร์
เสาร์- อาทิตย์
ทุกวัน
อื่นๆ
จานวนชั่วโมงการทางาน/เรียนต่อวัน
ต่ากว่า 5 ชัว่ โมง
5 – 8 ชัว่ โมง
มากกว่า 8 ชัว่ โมง
ระยะเวลาเดินทางจากที่พกั ถึงทีท่ างาน/
สถานศึกษา
ต่ากว่า 10 นาที
10 – 30 นาที
31 – 50 นาที
มากกว่า 50 นาที

จานวน (คน)

ร้ อยละ

117
167
91
25

29.3
41.8
22.8
6.3

118
126
156

29.5
31.5
39.0

355
27
6
6
6

88.8
6.8
1.5
1.5
1.5

12
315
73

3.0
78.8
18.3

48
193
60
99

12.0
48.3
15.0
24.8
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ในด้านของที่พกั อาศัยในปัจจุบนั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ พักอาศัยที่ บา้ น (ร้อยละ 47.0)
รองลงมาคือ พักอาศัยที่หอพักหรื ออพาร์ ทเม้นท์ (ร้อยละ 35.0) และคอนโดมิเนี ยม (ร้อยละ 16.3)
ตามลาดับ ซึ่งส่วนใหญ่มกั อยูใ่ นรู ปแบบเช่า (ร้อยละ 40.3) รองลงมาคือ ที่อยู่ตนเองที่ไม่เสี ยค่าเช่า
หรื อไม่ได้ผอ่ นชาระ (ร้อยละ 39.3) และผ่อนชาระ (ร้อยละ 18.5) ตามลาดับ โดยมักจะพักอาศัย 2 –
3 คน (ร้อยละ 41.8) รองลงมาคือ พักอาศัยคนเดียว (ร้อยละ 29.3) และพักอาศัย 4 - 5 คน (ร้อยละ
22.8) ตามลาดับ ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ พกั อาศัยในเขตกรุ งเทพชั้นนอก (ร้อยละ 39.0)
รองลงมาคือ กรุ งเทพชั้นกลาง (ร้อยละ31.5) และกรุ งเทพชั้นใน (ร้อยละ29.5) ตามลาดับ
ส่ ว นของเวลาในการทางานหรื อเรี ย นนั้น พบว่าผูบ้ ริ โ ภคส่ วนใหญ่ทางานหรื อเรี ย นใน
วันจันทร์ -ศุกร์ (ร้อยละ 88.8) รองลงมาคือ วันจันทร์ -เสาร์ (ร้อยละ 6.8) โดยทางานหรื อเรี ยนวันละ
5 - 8 ชัว่ โมง เป็ นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.8) รองลงมาคือ มากกว่า 8 ชัว่ โมงต่อวัน (ร้อยละ 18.3) ซึ่ง
ระยะเวลาในการเดินทางจากที่พกั อาศัยไปทางานหรื อเรี ยน ส่วนใหญ่ใช้เวลา 10 - 30 นาที (ร้อยละ
17.4) รองลงมาคือ มากกว่า 50 นาที (ร้อยละ 24.8) 31 – 50 นาที (ร้อยละ 15.0) และต่ากว่า 20 นาที
(ร้อยละ 12.0) ดังตารางที่ 1
พฤติกรรมการบริโภคอาหารแช่ แข็งพร้ อมรับประทาน ประเภทข้ าวกล่อง
ในด้านพฤติ กรรมนั้น พบว่า ผูบ้ ริ โภคมักรับประทานอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน
ประเภทข้าวกล่อง ในมื้อเช้า (ร้อยละ 48.0) รองลงมาคือ มื้อเย็น (ร้อยละ 26.3) มื้อกลางวัน (ร้อยละ
15.5) และมื้ออื่นๆ (ร้ อยละ 10.3) ตามลาดับ โดยเมนูที่ผบู้ ริ โภคชอบทานหรื อทานบ่ อย คือ เมนู
ประเภทข้าวราดกับกับข้าว (ร้อยละ 57.5) รองลงมาคือ เมนูขา้ วผัด (ร้อยละ 21.8) และเมนูขา้ วต้ม
หรื อโจ๊ก (ร้อยละ 9.5) ตามลาดับ โดยส่ วนใหญ่ซ้ือที่ราคา 41-50 บาท (ร้อยละ 63.3) รองลงมาคือ
ต่ า กว่ า 40 บาท (ร้ อ ยละ 28.3) 51-60 บาท (ร้ อ ยละ 6.0) และ มากกว่ า 60 บาท (ร้ อ ยละ 2.5)
ตามลาดับ ซึ่งส่วนใหญ่มกั ซื้อรับประทานน้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 55.5) รองลงมาคือ 1-3
วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 40.0) 4-6 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 3.0) และ ทุกๆวัน (ร้อยละ 1.5) ตามลาดับ
และผูบ้ ริ โภคให้เหตุผลในการตัดสินใจซื้อเนื่องจาก ไม่มีเวลาทาเองหรื ออยู่ในช่วงเวลาเร่ งรี บหรื อ
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ต้องการความสะดวกรวดเร็ ว มากที่สุด (ร้อยละ 70.5) รองลงมาคือ มีเมนูที่ตอ้ งการหรื อชื่นชอบ
(ร้อยละ 28.0) ใกล้ที่พกั อาศัยหรื อที่ทางาน (ร้อยละ 24.0) เหตุผลอื่นๆ (ร้อยละ 8.0) เช่น เบื่ออาหาร
อย่างอื่น ไม่อยากเสี่ยงกับรสชาติร้านอาหารตามสั่ง ราคาถูก เป็ นต้น และมีโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการ
ขาย (ร้อยละ 7.5) ตามลาดับ
ในส่วนของสถานที่น้ นั พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มกั ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ (ร้อยละ 88.5)
รองลงมาคือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ร้อยละ 7.0) และ ห้างสรรพสิ นค้า (ร้อยละ 4.5) ตามลาดับ ด้านตรา
สินค้าพบว่าผูบ้ ริ โภครู้จกั ตราสินค้าอีซี่โกมากที่สุด (ร้อยละ 67.3) รองลงมาคือ เซเว่นเฟรช (ร้อยละ
64.5) ซีพีหรื อซีพี เฟรชมาร์ท (ร้อยละ 60.8) เอส แอนด์ พี (ร้อยละ 49.0) สุ รพลฟู้ ดส์ (ร้อยละ 14.3)
กินซัน (ร้อยละ 9.0) และตราสินค้าอื่นๆ (ร้อยละ 6.5) ตามลาดับ ส่ วนตราสิ นค้าที่ผบู้ ริ โภคซื้อทาน
เป็ นประจาเป็ นส่วนใหญ่ คือ อีซี่โก (ร้อยละ 34.5) รองลงมาคือ เซเว่นเฟรช (ร้อยละ 31.8) ซีพีหรื อ
ซีพี เฟรชมาร์ท (ร้อยละ 19.3) เอส แอนด์ พี (ร้อยละ 6.8) ตราสินค้าอื่นๆ (ร้อยละ 6.0) กินซัน (ร้อย
ละ 1.0) และสุรพลฟู้ ดส์ (ร้อยละ 0.8) ตามลาดับ โดยผูท้ ี่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจซื้อส่ วนใหญ่ คือ
เพื่อน (ร้อยละ 38.3) รองลงมา คือ ตนเอง (ร้อยละ 31.0) ครอบครัว (ร้อยละ 20.8) อื่น ๆ (ร้อยละ
9.3) และญาติผใู้ หญ่ (ร้อยละ 0.8) ตามลาดับ ดังตารางที่ 2
ปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่ แข็งพร้ อมรับประทาน ประเภทข้ าวกล่อง
จากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) กับตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อทั้งหมด 35
ตัวแปร ด้วยวิธีตวั ประกอบหลัก (Principle Component Analysis) ใช้วิธีหมุนแกนแบบ Varimax
พบว่าสามารถสกัดปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อได้ 9 ปั จจัย ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของ ตัวแปรเดิม 35 ตัวแปรได้ร้อยละ 66.275 ดังตารางที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารแช่ แข็งพร้ อมรับประทาน ประเภทข้ าวกล่อง
(n = 400)
พฤติกรรม
มือ้ ที่มกั ทาน
เช้า
กลางวัน
เย็น
อื่นๆ
เมนูที่ชอบทาน/ทานบ่ อย
ข้าวผัดพร้อมกับข้าว
ข้าวผัด
ข้าวราดกับข้าว
เมนูเส้น
ข้าวต้ม/โจ๊ก
อื่นๆ
ความถี่ในการซื้อต่อสัปดาห์
น้อยกว่า 1 วัน
1 – 3 วัน
4 – 6 วัน
ทุกวัน
เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ*
มีเมนูที่ตอ้ งการ/ชื่นชอบ
ไม่มีเวลาทาเอง/ช่วงเวลาเร่ งรี บ/สะดวกรวดเร็ ว
มีโปรโมชัน่ ส่งเสริ มการขาย
ใกล้ที่พกั อาศัย/ที่ทางาน
อื่นๆ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

192
62
105
41

48.0
15.5
26.3
10.3

10
87
230
31
38
4

2.5
21.8
57.5
7.8
9.5
1.0

222
160
12
6

55.5
40.0
3.0
1.5

112
282
30
96
32

28.0
70.5
7.5
24.0
8.0
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
(n = 400)
พฤติกรรม
สถานที่ที่ซื้อเป็ นประจา
ห้างสรรพสินค้า
ร้านสะดวกซื้อ
ซุปเปอร์มาเก็ต
ราคาอาหารที่ซื้อต่อกล่อง
ต่ากว่า 40 บาท
41 – 50 บาท
51 – 60 บาท
มากกว่า 60 บาท
ตราสินค้าที่รู้จกั *
ซี พี/ซีพี เฟรช มาร์ท
เอส แอนด์ พี
สุรพลฟู้ ดส์
อีซี่โก
กินซัน
เซเว่นเฟรช
อื่นๆ
ตราสินค้าที่ซื้อทานเป็ นประจา*
ซี พี/ซีพี เฟรช มาร์ท
เอส แอนด์ พี
สุรพลฟู้ ดส์
อีซี่โก
กินซัน
เซเว่นเฟรช
อื่นๆ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

18
354
28

4.5
88.5
7.0

113
253
24
10

28.3
63.3
6.0
2.5

243
196
57
269
36
258
26

60.8
49.0
14.3
67.3
9.0
64.5
6.5

77
27
3
138
4
127
24

19.3
6.8
0.8
34.5
1.0
31.8
6.0
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
(n = 400)
พฤติกรรม
ผู้ที่มอี ทิ ธิผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ครอบครัว
เพื่อน
ญาติผใู้ หญ่
ตนเอง
อื่นๆ
หมายเหตุ: *ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จานวน (คน)

ร้ อยละ
83
153
3
124
37

20.8
38.3
0.8
31.0
9.3

ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยด้านคุณค่าและความปลอดภัย สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
เดิม 35 ตัวแปรได้ ร้อยละ 29.072 โดยมีตวั แปรที่ร่วมกันอธิบายปั จจัยนี้ ได้ดีที่สุด 4 ตัวแปร ได้แก่
วัตถุดิบปราศจากยาปฏิชีวนะ มีแร่ ธาตุและวิตามินสูง วัตถุดิบคงสีสนั และรสชาติใกล้เคียงเดิม และ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้านรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเดิม 35
ตัวแปรได้ ร้อยละ 9.353 โดยมี ตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปัจจัยนี้ได้ดีที่สุด 4 ตัวแปร ได้แก่ มีรูปภาพ
บนฉลากหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ มีขอ้ มูลทางโภชนาการ สีของบรรจุภณ
ั ฑ์ และบอกวิธีการปรุ ง
ปั จจัยที่ 3 ปั จจัยด้านราคา สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเดิม 35 ตัวแปรได้
ร้อยละ 6.629 โดยมี ตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปั จจัยนี้ ได้ดีที่สุด 3 ตัวแปร ได้แก่ ราคาเหมาะสมต่อ
ปริ มาณ ราคาเหมาะสมต่อคุณค่าอาหารที่ได้รับ และรสชาติเป็ นไปตามที่ตอ้ งการ
ปัจจัยที่ 4 ปัจจัยด้านรู ปลักษณ์ภายนอก สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเดิม 35
ตัวแปรได้ ร้อยละ 4.533 โดยมี ตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปัจจัยนี้ได้ดีที่สุด 3 ตัวแปร ได้แก่ รู ปลักษณ์
น่ารับประทาน มองเห็นอาหารได้ชดั เจน และปริ มาณเหมาะสมต่อ1มื้ออาหาร
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ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ประเภทข้าวกล่อง
Variables

1
ไม่มยี าปฏิชีวนะ
0.831
แร่ ธาตุ,วิตามินสูง
0.751
สีสนั ,รสชาติเดิม
0.736
ตรวจสอบย้อนกลับได้
0.640
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
0.399
มีรูปภาพบนฉลาก
0.112
มีขอ้ มูลทางโภชนาการ
0.322
สีของบรรจุภณั ฑ์
0.045
บอกวิธีการปรุ ง
0.153
วัตถุดิบทา/เลี้ยงมาจากสมุนไพร
0.328
มาตรฐานทัดเทียมกับสินค้าส่งออก 0.178
ราคาเหมาะสมต่อปริ มาณ
0.119
ราคาเหมาะสมต่อคุณค่าอาหาร
0.231
รสชาติเป็ นไปตามที่ตอ้ งการ
0.228
บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 0.392
เป็ นเมนูที่ตอ้ งการ
0.221
รู ปลักษณ์น่ารับประทาน
0.230
มองเห็นอาหารได้ชดั เจน
0.194
ปริ มาณเหมาะสมต่อ1มื้ออาหาร
0.141
ง่ายต่อการรับประทาน
-0.043
วางสินค้าอยูใ่ นระดับสายตา
0.123
ราคาถูกกว่ายีห่ อ้ อื่น
0.115
ให้พลังงานสูง
0.109
พบเห็นผลิตภัณฑ์ตามโฆษณาต่างๆ 0.126

2
0.097
0.219
0.009
0.330
0.308
0.767
0.716
0.686
0.643
0.505
0.392
0.071
0.158
0.010
0.268
-0.001
0.057
0.161
0.180
0.139
0.113
0.138
0.184
0.210

Factor and factor loading of variables
3
4
5
6
7
0.230 0.122 0.108 0.140 -0.003
0.244 0.033 0.095 0.119 -0.054
0.160 0.290 0.191 0.007 0.170
0.030 0.133 0.070 0.168 0.072
0.126 0.085 0.393 0.169 -0.144
0.021 0.260 0.171 -0.105 0.247
0.110 0.225 0.056 0.128 0.140
0.110 0.098 0.295 -0.061 -0.006
0.116 0.009 0.150 0.254 -0.008
0.038 -0.118 0.101 0.469 0.005
0.113 -0.112 0.170 0.335 0.290
0.722 0.280 0.107 0.175 0.103
0.721 0.192 0.109 0.160 0.008
0.628 0.265 -0.013 0.085 0.175
0.501 -0.252 0.154 0.076 -0.066
0.489 0.325 -0.038 -0.021 0.148
0.248 0.709 0.063 0.087 0.143
0.134 0.682 0.052 0.149 0.095
0.361 0.680 0.158 0.220 -0.050
0.249 0.596 0.040 -0.116 0.307
-0.054 0.172 0.767 0.027 0.270
0.077 0.134 0.730 0.294 0.037
0.235 -0.031 0.646 0.059 -0.122
-0.047 -0.100 0.577 0.110 0.058

8
0.075
0.093
0.079
-0.025
0.189
0.036
0.070
0.100
0.226
0.076
-0.015
0.066
0.010
0.108
-0.021
0.110
0.093
0.122
0.144
0.240
0.047
0.056
0.133
0.110

9
0.100
0.089
-0.014
0.113
0.115
0.005
-0.012
0.247
0.132
0.169
0.367
0.030
0.159
-0.083
0.063
0.305
0.183
0.215
0.002
0.140
0.020
-0.078
0.216
0.367
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
Variables

1
มีซุม้ ทดลองชิม
0.152
การโปรโมชัน่
0.066
มีพนักงานแนะนาสินค้า
0.187
ขายใกล้บา้ น/ที่ทางาน
0.072
หาซื้อง่าย
0.009
เวลาเร่ งรี บ มีเวลาจากัด
-0.040
บรรจุภณ
ั ฑ์ง่ายต่อการถือทาน
0.093
ใช้เวลาในการจัดเตรี ยมสั้น
0.085
เป็ นเมนูที่ทานเป็ นประจา
0.067
ตราสินค้าเป็ นที่รู้จกั
0.116
กลิ่นหอมตอนเข้าไมโครเวฟ
0.082
Eigenvalue
10.175
Variance explained(%)
29.072
Cumulative Variance explained (%) 29.072

2
0.092
-0.069
0.312
0.151
0.058
0.043
0.131
0.126
0.117
0.062
0.268
3.274
9.353
38.425

Factor and factor loading of variables
3
4
5
6
7
0.143 0.082 0.126 0.817 -0.079
0.141 0.228 0.125 0.767 0.206
0.055 -0.021 0.208 0.578 -0.304
-0.004 0.084 0.128 0.048 0.721
0.400 0.200 -0.005 -0.049 0.640
0.483 0.132 -0.018 0.004 0.512
0.097 0.138 0.122 0.077 0.167
0.058 0.216 0.066 -0.072 0.390
0.219 0.201 0.275 0.007 -0.022
0.048 0.239 0.030 0.063 0.245
0.147 0.236 0.263 -0.039 -0.016
2.320 1.586 1.320 1.185 1.174
6.629 4.533 3.771 3.386 3.355
45.054 49.587 53.357 56.743 60.098

8
0.029
-0.124
0.326
0.115
0.205
0.230
0.802
0.688
0.520
0.143
0.030
1.111
3.174
63.272

9
0.002
-0.023
0.097
0.084
0.128
0.083
-0.008
0.132
0.384
0.759
0.654
1.051
3.003
66.275

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a Rotation converged in 9 iterations.

ปัจจัยที่ 5 ปัจจัยด้านการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
เดิม 35 ตัวแปรได้ ร้อยละ 3.771 โดยมี ตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปั จจัยนี้ ได้ดีที่สุด 3 ตัวแปร ได้แก่
ตาแหน่งของสินค้าอยูใ่ นระดับสายตา ราคาถูกกว่ายีห่ อ้ อื่น และให้พลังงานสูง
ปัจจัยที่ 6 ปัจจัยด้านการส่งเสริ มทางการตลาด สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
เดิม 35 ตัวแปรได้ ร้อยละ 3.386 โดยมีตวั แปรที่ร่ วมกันอธิบายปั จจัยนี้ ได้ดีที่สุด 2 ตัวแปร ได้แก่
การมีโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม และมีซุม้ ทดลองชิม
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ปัจจัยที่ 7 ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเดิม 35
ตัวแปรได้ ร้อยละ 3.355 โดยมี ตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปั จจัยนี้ ได้ดีที่สุด 2 ตัวแปร ได้แก่ บรรจุ
ภัณฑ์สะดวกต่อการถือรับประทาน และใช้เวลาในการจัดเตรี ยมสั้น
ปัจจัยที่ 8 ปัจจัยด้านสถานที่ สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเดิม 35 ตัวแปรได้
ร้อยละ 3.174 โดยมี ตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปัจจัยนี้ได้ดีที่สุด 2 ตัวแปร ได้แก่ สถานที่จาหน่ ายใกล้
บ้านหรื อสถานที่ทางาน และหาซื้อง่าย
ปัจจัยที่ 9 ปัจจัยด้านการรับรู้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเดิม 35 ตัวแปรได้
ร้อยละ 3.003 โดยมี ตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปัจจัยนี้ได้ดีที่สุด 2 ตัวแปร ได้แก่ ตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั
และมีกลิน่ หอมตอนเข้าไมโครเวฟ
การแบ่ งกลุ่มผู้บริโภคตามปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่ แข็งพร้ อมรับประทาน ประเภทข้ าวกล่อง
จากการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภค โดยใช้ 9 ปัจจัย และใช้ขอ้ มูลทัว่ ไปและพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคในการอธิบาย พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคออกเป็ น 4 กลุ่ม โดยผูบ้ ริ โภคในแต่ละกลุ่ม
มีล ัก ษณะและพฤติ ก รรมที่ เหมื อนกัน คื อ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง สถานะโสด ไม่ มีบุ ต ร จบ
การศึกษาปริ ญญาตรี ทางานวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง มักจะเลือกรับประทานอาหารแช่
แข็งพร้อมรับประทาน ประเภทข้าวกล่องเมนูขา้ วราดกับข้าวในมื้อเช้า ราคา 41 – 50 บาท ซึ่งจะ
เลือกซื้อในร้านสะดวกซื้อ เนื่ องจากไม่มีเวลาทาเองหรื ออยู่ในช่วงเวลาเร่ งรี บหรื อต้องการความ
สะดวกรวดเร็ ว
ในส่วนลักษณะและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มสามารถอธิบายได้
ดังตารางที่ 4 และ 5 กล่าวคือ
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มเน้นรู ปลักษณ์ภายนอก กลุ่มนี้ให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านรู ปลักษณ์ภายนอก
(3.84465) การส่ งเสริ มการตลาด (1.54921) สถานที่ (0.91307) และรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ (0.47337)
โดยผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่อายุต่ากว่า 26 ปี อาชีพนิ สิตนักศึกษา รายได้ต่ากว่า 15,000 บาท เช่า
อาศัยหอพักหรื ออพาร์ทเม้นท์ในบริ เวณกรุ งเทพชั้นนอกคนเดียว มักจะรับประทานอาหารแช่แข็ง
พร้อมรับประทาน ประเภทข้าวกล่องยีห่ อ้ เซเว่นเฟรช 1- 3 วันต่อสัปดาห์ และเพื่อนจะมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซื้อมากที่สุด
กลุ่มที่ 2 กลุ่มรักความสะดวกสบายและเน้นการตลาด กลุ่มนี้ ไม่ให้ความสาคัญต่อปั จจัย
ด้านความปลอดภัย (-2.01241) รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ (-4.33514) และการวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ (0.3.374) แต่ให้ความสาคัญปั จจัยด้านสถานที่ (1.86251) ความสะดวกสบาย (0.92826) รู ปลักษณ์
ภายนอก (0.84004) การส่ งเสริ มทางการตลาด (0.47256) ราคา (0.31935) และปั จจัยด้านการรั บรู้
(0.21801) โดยผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ส่ วนใหญ่อายุ 26 – 30 ปี อาชีพพนักงานเอกชน รายได้ 15,001 –
20,000 บาท อาศัยอยู่ที่บา้ นตนเองบริ เวณกรุ งเทพชั้นในจานวน 2 คน (รวมตนเอง) โดยมักจะ
รับประทานอาหารแช่แข็งพร้อมทาน ประเภทข้าวกล่องยี่ห้อเซเว่นเฟรช น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
และเพื่อนจะมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
กลุ่มที่ 3 กลุ่มคานึ งถึงราคา กลุ่มนี้ ให้ความสนใจต่อปั จจัยด้านราคา (2.23221) รู ปแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ (2.06485) รู ปลักษณ์ภายนอก (0.33008) และปั จจัยด้านความสะดวกสบาย (0.11942)
แต่ไม่ให้ความสนใจต่อปัจจัยด้านความปลอดภัย (-1.55371) การวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ (-2.84756)
และปั จจัยด้านสถานที่ (-0.71661) โดยผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ส่ วนใหญ่อายุต่ากว่า 26 ปี อาชีพพนักงาน
เอกชน รายได้ 15,001 – 20,000 บาท อาศัยอยู่บา้ นเช่าบริ เวณกรุ งเทพชั้นนอกคนเดียว โดยมักจะ
รับประทานอาหารแช่แข็งพร้อมทาน ประเภทข้าวกล่องยี่ห้ออีซี่โก น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ และ
เพื่อนจะมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
กลุ่มที่ 4 กลุ่มใส่ ใจสุ ขภาพ กลุ่มนี้ ให้ความสนใจต่ อปั จ จัยด้านความปลอดภัย (2.60574)
และปัจจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด (0.60420)โดยผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่อายุต่ากว่า 26 ปี อาชีพ
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พนักงานเอกชน รายได้ต่ากว่า 15,000 บาท อาศัยอยูบ่ า้ นของตนเองบริ เวณกรุ งเทพชั้นนอกคนเดียว
โดยมักจะรับประทานอาหารแช่ แข็งพร้อมทาน ประเภทข้าวกล่องยี่ห้ออีซี่โก น้อยกว่า 1 วันต่ อ
สัปดาห์ และตนเองจะมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
ตารางที่ 4 การจาแนกกลุ่มผูบ้ ริ โภคอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ประเภทข้าวกล่อง

ปัจจัย

กลุ่มเน้น
รูปลักษณ์
ภายนอก

กลุ่มผู้บริโภค
กลุ่มรักความ
กลุ่มคานึงถึง
สะดวกสบายและ
ราคา
เน้ นการตลาด

กลุ่มใส่ ใจ
สุ ขภาพ

ปัจจัยด้านคุณค่าและความปลอดภัย

-1.31395

-2.01241

-1.55371

2.60574*

ปัจจัยด้านรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

0.47337*

-4.33514

2.06485*

-1.93298

ปัจจัยด้านราคา

-1.74020

0.31935*

2.23221*

-1.63415

ปัจจัยด้านรูปลักษณ์ภายนอก

3.84465*

0.84004*

0.33008*

-2.80563

ปัจจัยด้านการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์

-1.33147

-0.30374

-2.84756

-1.66340

ปัจจัยด้านการส่งเสริ มทางการตลาด

1.54921*

0.47256*

-0.91017

0.60420*

ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย

-2.22096

0.92826*

0.11942*

-0.77018

ปัจจัยด้านสถานที่

0.91307*

1.86251*

-0.71661

-0.34019

ปัจจัยด้านการรับรู้

-3.44126

0.21801*

1.07713*

-1.87916

จานวน (คน)
43
หมายเหตุ: *ตัวแปรที่ผบู้ ริ โภคให้ความสนใจ

82

148

127
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ตารางที่ 5 การจ าแนกความแตกต่ างของลัก ษณะและพฤติ ก รรมกลุ่ม ผูบ้ ริ โภคอาหารแช่ แข็ ง
พร้อมรับประทาน ประเภทข้าวกล่อง

ปัจจัย

กลุ่มเน้นรูปลักษณ์
ภายนอก

กลุ่มผู้บริโภค
กลุ่มรักความ
กลุ่มคานึงถึง
สะดวกสบายและ
กลุ่มใส่ ใจสุ ขภาพ
ราคา
เน้ นการตลาด

อายุ

ต่ากว่า 26 ปี

26 – 30 ปี

อาชีพ

นิสิต/นักศึกษา

พนักงานเอกชน

พนักงานเอกชน พนักงานเอกชน

รายได้ (บาท)

ต่ากว่า 15,000

15,001 – 20,000

15,001 – 20,000

ต่ากว่า 15,000

รู ปแบบที่พกั อาศัย

เช่า

ตนเอง

เช่า

ตนเอง

ประเภทที่พกั อาศัย

หอพัก/อพาร์ทเม้นท์

บ้าน

บ้าน

บ้าน

ต่ากว่า 26 ปี

ต่ากว่า 26 ปี

จานวนผูอ้ าศัย (รวม
ตนเอง)
พื้นที่ที่พกั อาศัย

1

2

1

1

ชั้นนอก

ชั้นใน

ชั้นนอก

ชั้นนอก

ความถี/่ สัปดาห์ (วัน)

1- 3

น้อยกว่า 1

น้อยกว่า 1

น้อยกว่า 1

ยีห่ อ้ ที่ซ้ือประจา

เซเว่นเฟรช

เซเว่นเฟรช

อีซี่โก

อีซี่โก

บุคคลที่มีอิทธิพล

เพื่อน

เพื่อน

เพื่อน

ตนเอง

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อทั้ง 9 ปั จจัย ยังคงมีส่วนประกอบของ
ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่ าย
(Place) การส่งเสริ มการขาย (Promotion) ซึ่งในด้านต่างๆ สามารถแยกย่อยออกมาได้อย่างชัดเจน
คือ ด้านผลิต ภัณ ฑ์ ประกอบด้ว ย ปั จ จัยด้านรู ปแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ รู ปลักษณ์ ภ ายนอก และความ
สะดวกสบาย ด้านราคา คือ ปัจจัยด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ประกอบด้วย ปั จจัยด้าน
สถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการขาย ประกอบด้วย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดและการวาง
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังพบว่ามีอีก 2 ปัจจัยที่นอกเหนือจากส่วนประสมทางการตลาดที่เข้ามามี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อ คือ ปัจจัยด้านคุณค่าและความปลอดภัย และปั จจัยด้านการรับรู้ รวมถึงการ
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จาแนกกลุ่มผูบ้ ริ โภคตามปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ทาให้สามารถมองเห็นถึงลักษณะทัว่ ไปและพฤติกรรมที่
แตกต่ างกั น ออกไปในแต่ ละกลุ่ ม ที่ จะส่ งผลต่ อการวิ จ ั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ อไป

บทที่ 5
สรุปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึก ษาปั จ จัยที่มีผลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ ออาหารแช่ แข็งพร้ อมรั บประทานของ
ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 400 ตัว อย่าง
สามารถสรุ ปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะได้ดงั นี้
สรุปผล
จากการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่มีอายุต่า 26 ปี สถานภาพโสดและ
ไม่มีบุตร ระดับการศึกษาสูงสุ ด คือ ปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ย ต่า
กว่า 15,000 บาท ซึ่งผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่น้ ี เช่าพักอาศัยบ้านในเขตกรุ งเทพชั้นนอก และทางานหรื อ
เรี ยนในวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 5 - 8 ชัว่ โมงต่อวันโดยใช้เวลาเดินทางจากที่พกั อาศัยไปทางานหรื อ
เรี ยน 10 - 30 นาที
ในส่วนของพฤติกรรมนั้น พบว่า ผูบ้ ริ โภคมักรับประทานอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน
ประเภทข้าวกล่องในมื้อเช้า จากร้านสะดวกซื้อ โดยผูท้ ี่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ คือ เพื่อน ด้วย
เมนูขา้ วราดกับกับข้าว ราคา 41 - 50 บาท รับประทานน้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ โดยให้เหตุผลคื อ
ไม่มีเวลาทาเองหรื ออยู่ในช่วงเวลาเร่ งรี บหรื อต้องการความสะดวกรวดเร็ ว และในส่ วนของตรา
สินค้า พบว่า ผูบ้ ริ โภครู้จกั ตราอีซี่โกมากที่สุดรวมถึงซื้อทานเป็ นประจาด้วย
เมื่อนาปั จ จัย ที่มีผลต่ อการตัด สิ นใจซื้ อ 35 ตัวแปร มาวิเคราะห์ปัจ จัย (Factor Analysis)
พบว่าสามารถสกัดปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อได้ 9 ปั จจัยที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน ได้แก่ ปั จจัย
ด้านคุณค่าและความปลอดภัย ปั จจัยด้านรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านรู ปลักษณ์
ภายนอก ปัจจัยด้านการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริ มทางการตลาด ปัจจัยด้านความ
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สะดวกสบาย ปั จจัยด้านสถานที่ และปั จจัยด้านการรับรู้ หลังจากนั้นนาปั จจัยใหม่ท้ งั 9 ปั จจัยมา
แบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภค พบว่า สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเน้นรู ปลักษณ์ภายนอก
กลุ่มรักความสะดวกสบายและเน้นการตลาด กลุ่มคานึงถึงราคา และกลุ่มใส่ใจสุขภาพ
ข้ อเสนอแนะ
ผูป้ ระกอบการ ควรจัดทาการส่งเสริ มทางการตลาด เช่น การจัดทาโปรโมชัน่ ต่างๆ เพื่อให้
ตราสินค้าเป็ นที่รู้จกั และสามารถแบ่งส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งจะทาให้ผบู้ ริ โภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
มากขึ้น รวมถึงการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มผูบ้ ริ โภค ดังนี้
1. กลุ่มเน้นรู ปลัก ษณ์ภายนอก ผูป้ ระกอบการควรคิ ดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นไปยัง
กลุ่มนิสิตนักศึกษา โดยอาจจะเข้าไปขายผ่านร้านค้าของมหาวิทยาลัยหรื อบริ เวณหอพัก
2. กลุ่มรักความสะดวกสบายและเน้นการตลาด และกลุ่มคานึงถึงราคา ผูป้ ระกอบการควร
สื่อสารด้วยการจัดทาการส่งเสริ มทางการตลาดเข้ามาดึงดูดกลุ่ม นี้ เช่น ลด แลก แจก แถม ทดลอง
ชิม สะสมแต้ม เป็ นต้น เนื่องจากผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้นานๆซื้อที
3. กลุ่มใส่ใจสุขภาพ ผูป้ ระกอบการควรเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย สร้างผลิตภัณฑ์ที่
ให้ประโยชน์แก่ร่างกาย เช่น ข้าวอกไก่หมักงา เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ไม่ให้ความสนใจต่อราคา
ดังนั้นผูป้ ระกอบการสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ดว้ ยวัตถุดิบที่มีตน้ ทุนสูงอย่างเช่นการหมักด้วยน้ ามัน
มะกอกได้ เป็ นต้น
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แบบสอบถาม
เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
แบบสอบถามนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ธุรกิจการเกษตร) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลักเกษตรศาสตร์
แบบสอบถามนี้ จ ัด ทาขึ้น โดยมีว ตั ถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการศึก ษา
ค้นคว้าอิสระ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพื่อความสมบูรณ์ในการวิเคราะห์ ขอความกรุ ณาผูต้ อบแบบสอบถามตอบให้
ครบทุกข้อและตรงกับความเป็ นจริ ง ข้อมูลที่ได้จะปกปิ ดเป็ นความลับ ไม่มีผลกระทบต่อผูต้ อบ
แบบสอบถามใดๆทั้งสิ้น ขอขอบคุณในความร่ วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้
คาชี้แจง กรุ ณาทาเครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตอ้ งการเลือก
ส่ วนที1่ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1.1

เพศ

[ ] ชาย

1.2

อายุ

____________ ปี

1.3

สถานภาพ

[ ] หญิง

[ ] โสด

1.4

[ ] สมรส

จานวนบุตร__________คน

[ ] หย่าร้าง

จานวนบุตร__________คน

ระดับการศึกษาสูงสุด
[ ] ต่ากว่า ป.6

[ ] มัธยมต้น

[ ] มัธยมปลายหรื อเทียบเท่า

[ ] ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า

[ ] ปริ ญญาโท

[ ] ปริ ญญาเอก
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1.5

อาชีพ
[ ] ค้าขาย/รับจ้าง

[ ] พนักงานเอกชน

[ ] พนักงานข้าราชการ/ข้าราชการ

[ ] รัฐวิสาหกิจ

[ ] อื่นๆ_____________
1.6

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
[ ] ต่ากว่า 15,000 บาท

1.7

1.8

[ ] 15,001 – 20,000 บาท

[ ] 20,001 – 25,000 บาท

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

[ ] มากกว่า 35,000 บาท

ประเภทที่พกั อาศัยปัจจุบนั
[ ] บ้าน

[ ] หอพัก/อพาร์ทเม้น

[ ] คอนโดมิเนียม

[ ] ตึกแถว

[ ] อื่นๆ______________

รู ปแบบของที่พกั อาศัยปัจจุบนั
[ ] เช่า

[ ] ผ่อนชาระ

[ ] ที่อยูต่ นเอง (ไม่เสียค่าเช่า/ไม่ได้ผอ่ นชาระ)

[ ] อื่นๆ_______________
1.9

จานวนผูร้ ่ วมอาศัย (รวมตนเอง) _________________ คน

1.10

พื้นที่ที่พกั อาศัย แขวง______________________ เขต_____________________

1.11

วันทางาน/เรี ยน
[ ] จันทร์ – ศุกร์

[ ] จันทร์ – เสาร์

[ ] อื่นๆ__________________

1.12

จานวนชัว่ โมงการทางาน/เรี ยน __________________ชัว่ โมง/วัน

1.13

ระยะเวลาเดินทางจากที่พกั ถึงที่ทางาน/สถานศึกษา ____________________ นาที
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ส่ วนที2่ ข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริ โภค
2.1

มื้อที่มกั ทานอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ประเภทข้าวกล่อง
[ ] เช้า

[ ] กลางวัน

[ ] เย็น

[ ] อื่นๆ_______________

2.2

เมนูที่ชอบทาน/ทานบ่อย _________________________________

2.3

ความถี่ในการซื้อต่อสัปดาห์
[ ] น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์

[ ] 1 – 3 วัน/สัปดาห์

[ ] ทุกวัน
2.4

เหตุผลที่เลือกซื้อ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] มีเมนูที่ตอ้ งการ/ชื่นชอบ
[ ] ไม่มีเวลาทาเอง/ช่วงเวลาเร่ งรี บ/สะดวกรวดเร็ว
[ ] มีโปรโมชัน่ ส่งเสริ มการขาย
[ ] ใกล้ที่พกั อาศัย/ที่ทางาน
[ ] อื่นๆ ______________________________

2.5

สถานที่ที่ซ้ือเป็ นประจา
[ ] ห้างสรรพสินค้า ชื่อ__________________
[ ] ร้านสะดวกซื้อ ชื่อ ___________________
[ ] ซุปเปอร์มาเก็ต ชื่อ___________________

2.6

ราคาอาหารที่ซ้ือต่อกล่อง
[ ] ต่ากว่า 40 บาท
[ ] 41 – 50 บาท
[ ] 51 – 60 บาท
[ ] มากกว่า 60 บาท

[ ] 4 – 6 วัน/สัปดาห์
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2.7

ตราสินค้าที่ท่านรู้จกั (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ซี พี/ซีพี เฟรชมาร์ท

[ ] เอส แอนด์ พี

[ ] สุรพลฟู้ ดส์

[ ] อีซี่โก

[ ] กินซัน

[ ] เซเว่นเฟรช

[ ] อื่นๆ___________________________
2.8

ตราสินค้าที่ซ้ือทานเป็ นประจา
[ ] ซี พี/ซีพี เฟรชมาร์ท

[ ] เอส แอนด์ พี

[ ] สุรพลฟู้ ดส์

[ ] อีซี่โก

[ ] กินซัน

[ ] เซเว่นเฟรช

[ ] อื่นๆ___________________________
2.9

ผูท้ ี่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อ
[ ] ครอบครัว
[ ] อื่นๆ_____________

[ ] เพื่อน

[ ] ญาติผใู้ หญ่
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ส่ วนที3่ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ปัจจัย
1. บรรจุภณั ฑ์เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ง่ายต่อการทาลาย
2. รสชาติเป็ นไปตามที่ตอ้ งการ
3. เวลาเร่ งรี บ มีเวลาจากัด
4. หาซื้อง่าย
5. ราคาเหมาะสมต่อปริ มาณ
6. ราคาเหมาะสมต่อคุณค่าอาหารที่ได้รับ
7. เป็ นเมนูที่ตอ้ งการ
8. มีแร่ ธาตุและวิตามินสูง
9. วัตถุดิบปราศจากยาปฏิชีวนะ
10. วัตถุดิบคงสีสนั และรสชาติใกล้เคียงเดิม
11. สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
12. รู ปลักษณ์น่ารับประทาน
13. มองเห็นอาหารได้ชดั เจน
14. ปริ มาณเหมาะสมต่อ1มื้ออาหาร
15. ง่ายต่อการรับประทาน
16. มีกลิ่นหอมตอนเข้าไมโครเวฟ
17. ตราสินค้าเป็ นที่รู้จกั
18. การมีโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม
19. มีซุม้ ทดลองชิม
20. สถานที่จาหน่ายใกล้บา้ นหรื อสถานที่ทางาน
21. มาตรฐานทัดเทียมกับสินค้าส่งออก
22. วัตถุดิบทามาจากสมุนไพร/เลี้ยงด้วยสมุนไพร

ระดับความสาคัญ
5 4 3 2

1
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ปัจจัย
23. มีขอ้ มูลทางโภชนาการ
24. มีรูปภาพบนฉลากหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์
25. สีของบรรจุภณ
ั ฑ์
26. บอกวิธีการปรุ ง
27. มีพนักงานแนะนาสินค้า
28. บรรจุภณั ฑ์สะดวกต่อการถือรับประทาน
29. ใช้เวลาในการจัดเตรี ยมสั้น
30. เป็ นเมนูที่ทานเป็ นประจา
31. เป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
32. ให้พลังงานสูง
33. พบเห็นผลิตภัณฑ์ตามโฆษณาต่างๆ
34. ราคาถูกกว่ายีห่ อ้ อื่น
35. ตาแหน่งของสินค้าอยูใ่ นระดับสายตา

5

ระดับความสาคัญ
4
3
2

1
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ประวัตกิ ารศึกษา และการทางาน
ชื่อ – นามสกุล

นางสาวพิมพรรณ ก๋ าใจ

วัน เดือน ปี ที่เกิด

วันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2536

สถานที่เกิด

จังหวัดลาปาง

ประวัตกิ ารศึกษา

วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตาแหน่ งหน้ าทีก่ ารงานปัจจุบัน

ผูจ้ ดั การแผนกจัดซื้อ

สถานที่ทางานปัจจุบัน

บริ ษทั ซันฟี ด จากัด

