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การวิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพื่อศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ  
แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาคือผู้ ท่ีเคยบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น  ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ในการวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีรวบรวมได้จาก
แบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยการใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) คา่เฉลี่ย ร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติในการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณ 
(Multiple Regression Analysis) ผลวิจยัพบว่าผู้บริโภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 41 ปี ขึน้ไป 
ระดบัการศกึษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 30,000 บาท ขึน้ไป 
ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์มีระดบัความคิดเห็นอยู่ท่ีระดบัดี แรงจงูใจอยู่ในระดบัมาก และความพงึ
พอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานมีดงันี  ้ 1)ทศันคติด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อ
ความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่(y1) เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั(X3) 
และ ด้านประโยชน์หลกั(X1) สามารถท านายความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่(y1) อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึง่สามารถท านายได้ร้อยละ 13.5 2) ทศันคติด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั(X3) 
สามารถท านายความพงึพอใจด้านความคาดหวงั(y2) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึง่
สามารถท านายได้ร้อยละ 17  3).แรงจงูใจท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่(y1) เรียงจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ด้านเหตผุล(X6) และ ด้านอารมณ์(X5) สามารถท านายความพงึพอใจด้าน
ความคุ้มคา่(y1) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึง่สามารถท านายได้ร้อยละ 22 และ 4)
แรงจงูใจท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจด้านความคาดหวงั(y/) เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านเหตผุล
(X6) และ ด้านอารมณ์(X5) สามารถท านายความพงึพอใจด้านความคาดหวงั(y2) อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  ซึง่สามารถท านายได้ร้อยละ 21.6  

 
ค าส าคญั : ทศันคตด้ิานผลิตภณัฑ์ แรงจงูใจ ความพงึพอใจ อาหารพร้อมทานแช่เย็น 
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This research is intended. to study attitudes towards products in various 

fields. And motivation and satisfaction of consuming chilled ready meal food Consumers 
in Bangkok The population used in this study was 400 persons. In the data analysis, the 
researcher used the data collected from the questionnaire to analyze the data using 
descriptive statistics, mean, percentage, standard deviation, statistics for hypothesis 
testing. and multiple regression analysis.The research found the following Most of the 
consumers were female, Forty one years old and above. Worked for a private company 
and with an average income of 30,001 Baht.The attitude toward the product has a good 
level of feedback. Motivation is at a high level. The satisfaction was moderate.The 
results  of the hypothesis testing were as follows : 1) Expected product attitudes(X3) and 
main benefits (X1) could predict the value satisfaction (y1) at 0.01 level with predictable 
13.5%  2) Expected product attitudes(X3) can predict the satisfaction of expectations 
(y2) at 0.01 level, which can predict 17%.  3) Rational motivation(X6) and emotional(X5) 
motivations predicted value satisfaction(y1) at 0.01 level, predicted 22%.  4) The 
rational(X6) and emotional(X5) motivations can predict the value satisfaction(y1) 
statistically significant at 0.01, which can predict the percentage. The predicted 
equation was 21.6%  

 
Keyword : Consumers 'attitude on product Motivation Satistaction Chilled ready meal 
food 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภมิูหลัง 

จากวิถีการด าเนินชีวิตในปัจจบุนัท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตามโครงสร้างทางสงัคมและเศรษฐกิจ
ท่ีมีการขยายตวัเป็นสงัคมเมืองหรือวิถีชีวิตแบบคนเมือง ท าให้คนท างานนอกบ้านหนกัขึน้ เร่งรีบ
แข่งกับเวลาท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด และยงัต้องฝ่าฟันปัญหาทางด้านการจราจร ท าให้เวลาส่วนใหญ่
ของคนเมืองหมดไปกบัการท างานและการเดินทาง ส่งผลให้พฤติกรรมหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ท่ีสงัคมมีแนวโน้มการรับประทานอาหารส าเร็จรูปหรือ
อาหารปรุงส าเร็จเพราะต้องการความสะดวก ประหยดัเวลา แต่ขณะเดียวกนัยงัมีความต้องการ
บริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพ รสชาติอร่อย และถูกสุขลกัษณะ จึงเกิดวิวัฒนาการของอาหารปรุง
ส าเร็จพร้อมทาน หรือ Ready to eat (RTE) ท่ีเข้ามามีบทบาทในการรองรับการขยายของสงัคมเมือง
มากขึน้ และตอบสนองตอ่วิถีการบริโภคของสงัคมยคุใหมไ่ด้  

ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านกระบวนการปรุงสุกและพร้อมทานได้
ทนัทีเม่ือน าไป อุ่น อบ นึ่ง หรือเข้าไมโครเวฟ ซึง่จะมาในรูปแบบอาหารกลอ่ง จดุเด่นคือหาซือ้ง่าย 
มีความสะดวกในการรับประทาน รวดเร็ว รสชาติอร่อย และถูกสุขลักษณะเพราะผลิตจาก
อุตสาหกรรมอาหารท่ีได้มาตรฐานซึ่งสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน 
อาหารพร้อมทานท่ีคนไทยคุ้นเคยและนิยมบริโภคคือ อาหารแช่แข็ง และอาหารแช่เย็น ในปัจจบุนั
ตลาดอาหารพร้อมทานมีศกัยภาพและมีแนวโน้มการเตบิโตตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสสงัคม
โลก มีการผลิตออกมาจ านวนมาก หลากหลายเมนู โดยผ่านนวัตกรรมท่ีทันสมัยและมีการ
พฒันาขึน้อยา่งต่อเน่ือง 

จากข้อมลูทางการตลาดของอาหารพร้อมทาน ชนิดอาหารกล่องแช่แข็ง และอาหารกลอ่ง
แช่เย็น  ในไทยปี 2559 มูลค่าทางการตลาดอาหารกล่องรวมจ านวน 11,737 ล้านบาท ซึ่งเป็น
อาหารกล่องแช่แข็งท่ี 7,881 ล้านบาท และอาหารกล่องแช่เย็นท่ี 3,856 ล้านบาท จากข้อมูล
การตลาดออนไลน์   โดยเปรียบเทียบการเติบโตทางการตลาดแล้วอาหารกลอ่งแช่แข็งเติบโตขึน้ ท่ี 
3.5 % และ อาหารกลอ่งแช่เย็นเติบโตท่ี 14.8% ซึง่นัน่หมายความว่าอาหารแช่เย็นมีการขยายตวัท่ี
สงูกว่า และได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึน้จากผู้บริโภคสงูขึน้ นัน่เพราะอาหารแช่เย็นตอบสนองวิถี
การด าเนินชีวิตของผู้บริโภคยุคปัจจุบันได้มากกว่า นั่นคือมีใช้เวลาการอุ่นอาหารน้อย รสชาติ
ใกล้เคียงอาหารปรุงใหม่ และยงัคงคณุประโยชน์ทางด้านโภชนาการมากกว่าอาหารแช่แข็งท่ีเน้น
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การเก็บรักษาได้นานเป็นหลกัจึงใช้การเก็บรักษาอาหารท่ีอุณหภูมิต ่าเกินความจ าเป็น ขณะท่ี
อาหารกลอ่งแช่เย็นสามารถเก็บใว้ท่ีตู้แช่เย็นตามบ้านทัว่ไปท่ีอณุหภมูิองศาเพียง 2-6 องศาเท่านัน้ 

ด้วยปัจจัยทางนวตักรรมเทคโนโลยีท่ีเข้ามาช่วยท าให้เกิดการพัฒนาทางด้านคุณภาพ 
ด้านรสชาติ และคณุประโยชน์ของอาหารพร้อมทานแช่เย็นให้ใกล้เคียงกบัอาหารปรุงสดใหม่ อีก
ทัง้ยงัสะอาดถกูหลกัอนามยั ท าให้อาหารพร้อมทานแช่เย็นเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค จนมี
การขยายตัวทางการตลาดในไทยสูงขึน้ ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาด้านทัศนคติด้าน
ผลิตภณัฑ์ แรงจูงใจ และความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น  
โดยเลือกศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นเมืองศนูย์รวมธุรกิจ มีความหลากหลายของ
อาชีพ และช่วงอายขุองกลุม่เปา้หมาย และคาดหวงัวา่ผลการ วิจยัในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ส าหรับ
ผู้ผลิต ท่ีจะน าข้อมลูไปใช้ในการวิจยัพฒันา และปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความต้องการของ
ผู้บริโภค รวมถึงสร้างทศันคติท่ีดีด้านผลิตภณัฑ์ สร้างแรงจูงใจ สร้างความ พึงพอใจให้ผู้บริโภค  
เพื่อรองรับการแข่งขนัทกุรูปแบบในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาถึงทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมแช่เย็นในด้านประโยชน์หลัก 
รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั และศกัยภาพผลิตภณัฑ์ มีผลต่อความพึงพอใจในการ
บริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาแรงจงูใจในด้านอารมณ์ และด้านเหตผุล ในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่
เย็น มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้ บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองทศันคติด้านผลิตภณัฑ์ แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการบริโภคอาหาร

พร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาจะก่อให้เกิดประโยชน์ดงันี ้

1. ใช้เป็นแนวทางต่อผู้ประกอบการ ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้บริโภค  

2. ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ พัฒนาและค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ เก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น  

3. ผลการศึกษาวิจัยใช้เป็นแหล่งข้อมูล และเป็นประโยชน์ทางการศึกษาให้แก่ผู้ ท่ี
สนใจต้องการศกึษาค้นคว้าตอ่ไ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่ผู้ ท่ีเคยบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ใน
เขตกรุงเทพ มหานคร ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

เน่ืองจากตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีค้ือ ผู้ ท่ีเคยบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น  ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันัน้จึงท าการค านวณหาขนาดกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยใช้สตูรค านวณกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (กลัยา วานิชบญัชา ,การ
วิเคราะห์สถิติ: สถิติส าหรับการบริหารและการวิจยั) และก าหนดคา่ความเช่ือมัน่ท่ี 95% และให้คา่
ความผิดพลาด 5%  
สตูร 

n  =        P(1-P)(Z)2 
                     (e2) 

เม่ือ       n    แทน    จ านวนสมาชิกกลุม่ตวัอยา่ง 
P    แทน     สดัสว่นประชากรท่ีผู้วิจยัก าหนดจะสุม่ = 50% 

  Z    แทน     คา่ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผู้วิจยัก าหนดไว้ มีคา่เทา่กบั 95% ณ ระดบั
ความเช่ือมนั 95%   Z มีคา่เท่ากบั 1.96 
  E    แทน     คา่ความคลาดเคลื่อนท่ีจะยอมให้เกิดขึน้ได้ โดยก าหนดให้ คา่
ความคลาดเคลื่อน 5%   เทา่กบั 0.05 โดยจะแทนคา่ได้ 
     
  n   = (0.5)(1-0.5(1.96)2  
                       (0.052)  
  n  = 385  
และเก็บเพิ่มเติมจ านวน 15 คน ดงันัน้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีเ้ท่ากบั 400 คน 

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัครัง้นี ้คือ กลุ่มคนทัว่ไปท่ีเคยบริโภคอาหารพร้อมทาน
แช่เย็น ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีเลือกสุม่ตวัอยา่งดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุม่ตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  



  17 

แบง่เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ซึง่เขตการปกครองในกรุงเทพมหานครมีจ านวนทัง้สิน้ 
50 เขต แบง่ออกเป็น 6 กลุม่เขตการปกครองตามระบบการบริหารและการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ กลุม่รัตนโกสนิทร์ กลุม่บรูพา กลุม่ศรีนครินทร์ กลุม่เจ้าพระยา กลุม่กรุงธน
ใต้ และกลุม่กรุงธนเหนือ 

ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
การจดัเก็บแบบสอบถามนัน้ เลือกสอบถามเฉพาะกลุม่ตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์การ
รับประทานพร้อมทานแช่เยน็ เพื่อให้ได้กลุม่ลกูค้าหลากหลาย จงึเลือกเก็บตามบริเวณใกล้ท่ีตัง้
ร้านสะดวกซือ้ และศนูย์การค้าทัว่ไป ท่ีมีกลุม่ลกูค้าไปใช้บริการจ านวนมาก และตัง้อยูใ่นกลุม่ท่ีสุม่
ตวัอยา่งได้  

ขัน้ท่ี 3 ใช้วิธีสุม่ตวัอยา่งแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling)  
โดยการค านวณจากขนาดตวัอย่าง 400 ชุด เพื่อให้ได้สดัส่วนของแต่ละเขตในจ านวนท่ี

เท่าๆกนัดงันี ้

ขนาดกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะสถานท่ี   =  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
                                                              จ านวนสถานท่ีท่ีถกูเลือก 
             =             400 
                                     6 
ขนาดกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะเขต         =        66.66 

ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างแต่ละเขตการปกครองท่ีถกูเลือก คือ ใน 2 เขตการปกครอง
แรกเท่ากับ 66 คน และ 4 เขตการปกครองหลงัเท่ากับ 67 คน โดยเลือกเก็บเฉพาะผู้ ท่ีเคยบริโภค
อาหารพร้อมทานแช่เย็นจนครบ 400 คน  
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 
1.1 ทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น 

1.1.1 ประโยชน์หลกั 
1.1.2 รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 
1.1.3 ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 
1.1.4 ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 

1.2 ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการซือ้อาหารพร้อมทานแช่เย็น 
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1.2.1 ด้านเหตผุล 
1.2.2 ด้านอารมณ์ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
2.1 ความพงึพอใจตอ่การการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น 

2.1.1 ด้านความคุ้มคา่ 
2.1.2 ด้านความคาดหวงั 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายของค าและข้อความเฉพาะท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยั
ขอให้นิยามศพัท์เฉพาะตา่งๆ ไว้ดงันี ้

1. อาหารพร้อมทานแช่เย็น หมายถึง ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีผ่านกระบวนการปรุงสุก
และพร้อมทานได้ทนัทีเม่ือน าไปผ่านขัน้ตอนการอุ่น อบ นึ่ง หรือเข้าไมโครเวฟ โดยใช้ความเย็นใน
การรักษาคณุภาพอาหารให้คงความสดไว้ท่ีอณุหภมูิ 2 oC  ถึง 6 oC 

2. ผู้บริโภค หมายถึง บุคคลทัว่ไปท่ีเคยบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นยี่ห้อใดยี่ห้อ
หนึง่ 

3. ทศันคติต่ออาหารพร้อมทานแช่เย็นในด้านผลิตภณัฑ์ หมายถึง ความรู้สกึนึกคิด
ของผู้บริโภคเก่ียวกบัคณุสมบตัิ คณุลกัษณะและคณุภาพของอาหารพร้อมทานแช่เย็นท่ีสามารถ
จงูใจตลาด ตอบสนองความต้องการและสร้างความพงึพอใจให้ลกูค้า ได้แก่  

3.1 ด้านประโยชน์หลกัของอาหารพร้อมทานแช่เย็น(Core Product) หมายถึง 
ประโยชน์พืน้ฐานของอาหารพร้อมทานแช่เย็นท่ีผู้บริโภคได้รับจากการซือ้หรือการบริโภคเช่น ความ
สะดวก รวดเร็วในการซือ้และบริโภค เก็บรักษาได้ง่าย เป็นระยะเวลานาน และพกพาสะดวก  

3.2 ด้านรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น (Formal or Tangible 
Product) หมายถึงลกัษณะทางกายภาพหรือรูปลกัษณ์ภายนอกของผลิตภณัฑ์เช่น บรรจภุณัฑ์มี
ความโดดเด่นช่วยสร้างความมัน่ใจ มีความทนัสมยั ปลอดภยั ความสะดวกในการพกพา มีความ
เหมาะสมของบรรจภุณัฑ์ตอ่ผลิตภณัฑ์ และ มีความครบถ้วนของข้อมลูบนฉลากของผลติภณัฑ์ 

3.3 ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัของอาหารพร้อมทานแช่เย็น (Expected Product) 
หมายถึงคุณสมบัติและเง่ือนไขท่ีผู้ ซือ้คาดหวังว่าจะได้รับ เช่น ช่ืนชอบรสชาติ   รสชาติเหมือน
อาหารปรุงสดใหม ่และมีความหลากหลายทางด้านรสชาติให้เลือกตามความต้องการ 
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3.4 ด้านศกัยภาพของอาหารพร้อมทานแช่เย็น (Potential Product) หมายถึง
การพฒันาลกัษณะใหม่ๆ  และผลประโยชน์เพิ่มเตมิ ท่ีผู้บริโภคจะได้รับ เช่น ความสะอาดปลอดภยั
มีมาตรฐานการผลิต ประโยชน์ทางโภชนาการ และเหมาะกับการด ารงชีวิตในยุคปัจจุบันของ
ผู้บริโภค 

4. แรงจงูใจของผู้บริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น หมายถึง สิ่งท่ีอยู่ภายในตวับุคคล
ซึง่กระตุ้นให้บคุคลปฏิบตัิตาม หรืออาจเกิดจากการกระทบจากปัจจยัภายนอก ท่ีท าให้เกิดความ
ต้องการซึง่ในท่ีนีจ้ะหมายถึงการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่
เย็น แบง่เป็น 2 ด้านได้แก่ 

4.1 แรงจูงใจด้านอารมณ์หมายถึง แรงจูงใจท่ีท าให้ผู้บริโภคท าการตัดสินใจ
บริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น โดยใช้ความรู้สึกด้านอารมณ์ หรือไม่ได้ใช้เหตผุลในการตดัสินใจ 
ในท่ีนีค้ือ ผู้บริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น เพราะเป็นท่ีนิยมในคนรุ่นใหม่ หรือเพราะมีความเป็น
เอกเทศกวา่อาหารทัว่ไป และบริโภคเพราะต้องการอนโุลมคล้อยตามผู้ อ่ืน 

4.2 แรงจงูใจด้านเหตผุล หมายถึง แรงจงูใจท่ีเกิดจากเหตผุล เป็นแรงจงูใจท่ีเกิด
จากการใคร่ครวญพินิจพิจารณาของผู้ซือ้อยา่งมีเหตผุลก่อนวา่ ท าไมจงึซือ้สินค้าชนิดนัน้ ในท่ีนีค้ือ 
ผู้บริโภคพิจารณาซือ้อาหารพร้อมทานแช่เย็นเพราะราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ มีความรวดเร็วช่วย
ให้ประหยดัเวลาและมีพิจารณาในเร่ืองความสะดวกปลอดภยั 

5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของลกูค้าท่ีรู้สึกดี ชอบ หรือประทบัใจต่อการ
บริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นแบง่เป็น 2 ด้านได้แก่ 

5.1 ด้านความคุ้มคา่ หมายถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการบริโภคอาหารพร้อมทาน
แช่เย็นมีความคุ้มค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป เช่น ราคาของไม่แพงจนเกินไปมีความเหมาะสมต่อคณุภาพ 
ในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั เป็นต้น  

5.2 ความคาดหวงัหมายถึงความคาดหวงัตอ่รสชาติจากการบริโภคอาหารพร้อม
ทานแช่เย็น 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
                  
ตวัแปรต้น                                                                                  ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบการวจิยั 
 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 

1.ทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น ในด้านประโยชน์หลัก รูปลักษณ์
ผลิตภณัฑ์ ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวงั และศกัยภาพผลิตภณัฑ์ มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภค
อาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.ปัจจยัแรงจูงใจด้านอารมณ์ และด้านเหตผุล ในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น มี
ผลตอ่ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

แรงจงูใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น 

-ด้านอารมณ์ 

-ด้านเหตผุล 

 

 

 

 

 

ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารพร้อม

ทานแช่เยน็ 

-ด้านความคุ้มคา่ 

-ด้านความคาดหวงั 

 

ทศันคติตอ่ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น 
-ด้านประโยชน์หลกั 

-ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 

-ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 

-ด้านศกัยภาพผลติภณัฑ์ 



  21 

  บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจยั เร่ืองทศันคติด้านผลิตภณัฑ์ แรงจูงใจ และความพึงพอใจใการบริโภค

อาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนัน้ ผู้ วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและ
แนวความคิด รวมถึงผลงานและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นประโยชน์ต่อการก าหนด
สมมติฐาน การก าหนดตัวแปร การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง กรอบแนวคิด และแนวทางในการ
ด าเนินงานวิจยั ผู้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ในหวัข้อดงัตอ่ไปนี  ้

1.แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 
2.แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 
3.แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ 
4.แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัความพงึพอใจ 
5.รายละเอียดของอาหารพร้อมทานแช่เย็น 
6.เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคต ิ
ทศันคติ (Attitude) คือ การแสดงออกของความรู้สึก ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ท่ีมีต่อสิ่งเร้า

ตา่งๆ ซึง่ประเมินผลออกมาในลกัษณะของความชอบ หรือไม่ชอบ ความพงึพอใจ หรือไม่พงึพอใจ
ในสิง่ตา่งๆ  

นักจิตวิทยาหรือนักวิชาการหลายท่านจึงได้ก าหนดความหมายท่ีเก่ียวกับทัศนคติไว้
มากมาย ท่ีแตกตา่งกนัตามความเช่ือและทฤษฎีของแตล่ะท่านดงัตอ่ไปนี ้

เสรี วงษ์มณฑา (2542:106) ได้กล่าวถึง ทศันคติ (Attitude) หมายถึงความโน้มเอียงท่ี
เรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับลกัษณะท่ีพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
(Schiffman; &Kanuk. 1994: 657) หรืออาจหมายถึงการแสดงความรู้สกึภายในท่ีสะท้อนว่าบคุคลมี 
ความโน้มเอียง พอใจหรือไม่พอใจต่อบางสิ่ง เช่น ตราสินค้า บริการ ร้านค้าปลีกเน่ืองจากเป็นผล
ของ กระบวนการทางจิตวิทยา ทัศนคติไม่สามารถสงัเกตเห็นได้โดยตรงแต่ต้องแสดงว่าบุคคล
กลา่วถึงอะไร หรือท าอะไร 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2544)กลา่ว ทศันคติหมายถึง ความรู้สกึนึกคิดของ บคุคลท่ีมีตอ่สิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ซึ่งผู้ บริโภคเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต โดยใช้เป็นตัวเช่ือมระหว่างความคิดและ
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พฤติกรรมนกัการตลาดนิยมใช้เคร่ืองมือการโฆษณาเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์ และตรา
สนิค้า  

ชิฟแมน; และคานก ุ(Schiffman; &Kanuk. 1994:657) กลา่วว่าทศันคติ (Attitude) หมายถึง 
ความโน้มเอียงท่ีเรียนรู้ เพื่อให้มีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะท่ีพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ท่ีมี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึง การแสดงความรู้สึกภายในท่ีสะท้อนว่าบุคคลมีความโน้มเอียง 
พอใจหรือไม่พอใจตอ่บางสิง่ เช่น ตราสินค้า บริการ ร้านค้าปลีก เน่ืองจากเป็นผลของกระบวนการ
ทาง จิตวิทยา ทศันคติไม่สามารถสงัเกตเห็นได้โดยตรง แตต้่องแสดงว่าบคุคลกลา่วถึงอะไรหรือท า
อะไร  

ค าว่า Attitude ภาษาไทยมีค าหลายค า เช่น ทัศนคติเจตคติ ท่าทีความรู้สึก แต่ใน
ความหมายของค าศพัท์ คือ ความพร้อมท่ีจะปฏิบตัิ (Readiness to act) ถ้าเรามีท่าทีความรู้สกึหรือ 
ทัศนคติในเชิงบวก เราย่อมปฏิบตัิออกมาในทางบวก แตถ้าเรามีท่าทีความรู้สึกในเชิงลบ เราก็
ปฏิบตัิออกมาในทางลบ ทศันคติจึงมีลกัษณะ  

1. ทัศนคติเชิงบวก Positive attitude ท าให้ การปฏิบตัิออกมาในทางบวก 
(Actpositively)  

2. ทัศนคติเชิงลบ Negative attitude ท าให้ การปฏิบตัิออกมาในทางลบ 
(Actnegatively)  

พฤตกิรรมของมนษุย์เกิดจากทศันคติมีขัน้ตอนดงันี ้

1. K=Knowledge เป็นการเกิดความรู้ เช่น ทราบว่าสินค้าตวันีข้ายท่ีใด ภาพยนตร์ 
เร่ืองนีฉ้ายท่ีใด เม่ือเราทราบแล้ว จะเป็นขัน้ขัน้ตอ่ไปของพฤติกรรม 

2. A= Attitude เป็นการเกิดทศันคติ เม่ือเกิดความรู้ในขัน้ตอ่มาจะเกิดความรู้สกึชอบ 
หรือไม่ชอบ ทราบแล้วชอบหรือไม่ ซึง่ความรู้ (Knowledge) และทศันคติ (Attitude) จะสง่ผลไปท่ี
การกระท า (Practice)  

3. P = Practice เป็นการเกิดการกระท าหลงัจากท่ีเกิดความรู้และทศันคติแล้วก็จะ
เกิด การกระท า ผู้ บริโภคจะประเมินทัศนคติโดยการถามค าถามหรือการลงความเห็นจาก
พฤติกรรม กระบวนการของผู้บริโภคมีทัศนคติด้านบวกต่อผลิตภัณฑ์นัน้สิ่งนีแ้สดงข้อเสนอว่า
ความเป็นสากล ทัง้หมดของพฤติกรรมผู้บริโภคจะสอดคล้องกบัการตดัสินใจซือ้การเสนอแนะกบั
บคุคลอ่ืน การจดัล าดบัการประเมินผลความเช่ือถือและความตัง้ใจท่ีสมัพนัธ์กบัทศันคติ 

ลกัษณะทศันคติมีดงันี ้
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1. ทศันคติท่ีมีต่อสิ่งหนึ่ง ค าว่า สิ่งหนึ่ง (Object) ในความหมายของทศันคติท่ีมุ่งสู่
ผู้บริโภคจะสามารถตีความอย่างกว้างว่า ประกอบด้วย แนวความคิดการบริโภคเฉพาะอย่าง หรือ 
แนวความคิดท่ีสมัพนัธ์กบัการตลาด เช่น ผลิตภณัฑ์ ชนิดของผลิตภณัฑ์ ตราสินค้า บริการ ความ
เป็น เจ้าของการใช้ผลิตภณัฑ์ การโฆษณา ราคา สื่อกลาง หรือผู้ ค้าปลีก  

2. ทศันคติมีความโน้มเอียงเกิดจากการเรียนรู้ (Attitudes are a learned 
predisposition) มีการตกลงกนัว่า ทศันคติมีการเรียนรู้ได้ ซึง่หมายความว่า ทศันคติเก่ียวข้องกบั 
พฤติกรรมการเรียนรู้เป็นผลจากประสบการณ์โดยตรงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ข้อมลูท่ีได้รับจากบคุคล
อ่ืน และการเปิดรับจากสื่อมวลชน เช่น การโฆษณาเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะระลึกว่าในขณะมีทศันคติ
อาจเกิดจากพฤติกรรม สิ่งนีมี้ความหมายไม่ตรงกับค าว่าพฤติกรรม แต่จะสะท้อนถึงการประเมิน
ความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจของทัศนคติ ซึ่งอาจจะเป็นการชักจูงผู้บริโภคท่ีมีต่อพฤติกรรม
เฉพาะอยา่งหรือขบัไล ่ผู้บริโภคจากพฤตกิรรมเฉพาะอยา่ง  

3. ทศันคติไม่เปลี่ยนแปลง (Attitudes have consistency) ลกัษณะของทศันคติคือ 
ความสอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีแสดงออกแม้ว่าจะมีแนวโน้มคงท่ีแต่ทศันคติไม่จ าเป็นต้องถาวร
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เป็นสิ่งส าคัญท่ีจะแสดงถึงความหมายของค าว่า ไม่เปลี่ยนแปลง 
(Consistency) โดยทัว่ไปเราคาดหวงัว่าพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีจะตอบสนองต่อทศันคติ ตวัอย่าง 
ผู้บริโภคมองรถยนต์เยอรมันว่าเป็นรถท่ีมีความหรูหรา ภาพลักษณ์สูง มองรถยนต์ญ่ีปุ่ นว่ามี
คุณภาพดี ดังนัน้ถ้าผู้บริโภคต้องการรถท่ีหรูหรา ภาพลักษณ์สูง ก็จะเลือกรถยนต์เยอรมันถ้า
ผู้บริโภคต้องการรถท่ีมีคณภุาพดี ราคาต ่าก็จะซือ้รถยนต์ญ่ีปุ่ น 

4. ทศันคติเกิดขึน้ในแตล่ะ่สถานการณ์ (Attitude occur within a situation) ทศันคติ
เกิดขึน้ ภายในเหตุการณ์และถูกกระทบโดยสถานการณ์ สถานการณ์ (Situation) หมายถึง 
เหตกุารณ์ หรือโอกาสซึง่มีลกัษณะเฉพาะช่วงเวลา มีอิทธิพลตอ่ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติและ
พฤตกิรรม สถานการณ์เฉพาะอยา่งอาจเป็นสาเหตใุห้ผู้บริโภคมีพฤตกิรรมไม่สอดคล้องกบัทศันคติ
ก็ได้ แต่ละ บุคคลจะมีทศันคติต่อพฤติกรรมเฉพาะอย่างท่ีแตกต่างกันขึน้กับสถานการณ์เฉพาะ
อย่างด้วยสิ่ง ส าคัญท่ีจะท าความเข้าใจถึงวิธีการท่ีทัศนคติของผู้ บริโภค แตกต่างในแต่ล่ะ
สถานการณ์ ซึง่มีประโยชน์ ท่ีจะรู้ถึงความพงึพอใจของผู้บริโภค 

โมเดลโครงสร้างทศันคติ (Structural model of attitudes) การท าความเข้าใจ ความสมัพนัธ์
ระหว่าง ทศันคติและพฤติกรรม นกัจิตวิทยาได้สร้างโมเดลเพื่อศึกษาโครงสร้างของทศันคติการ
ก าหนดส่วนประกอบของทัศนคติเพี่อจะอธิบายพฤติกรรมท่ีคาดคะเน ต่อมาจะส ารวจ โมเดล
ทัศนคติท่ีส าคัญหลายประการ แต่ละโมเดลมีทัศนคติท่ีแตกต่างกันเก่ียวกับส่วนประกอบของ 
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ทศันคติและวิธีการซึง่สว่นตา่งๆ เหลา่นีมี้การจดัหรือมีความสมัพนัธ์ระหว่างกนั โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงโมเดลองค์ประกอบทศันคติ  
 

ท่ีมา: เสรี วงษ์มณฑา. (2542). การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค. หน้า 107.  

 
โมเดลองค์ประกอบทศันคติ 3 ประการ (Tricomponent attitude model) หมายถึง โมเดล 

ทศันคติซึง่ประกอบด้วย 3 สว่นคือ  
1. ส่วนของความเข้าใจ (Cognitive component) หมายถึง ส่วนหนึ่งของโมเดล 

องค์ประกอบทัศนคติ3 ประการ ซึง่แสดงถึงความรู้ (Knowledge) การรับรู้ (Perception) และ
ความ เช่ือถือ (Beliefs) ซึง่ผู้บริโภคมีความคดิหรือสิ่งใดสิ่งหนึง่  

ชิฟแมน; และ คานก ุ(Schiffman;&Kanuk. 1994:658) สว่นของความเข้าใจเป็นสว่น
แรก ซึ่งก็คือความรู้และการรับรู้ได้รับจากการประสมกับประสบการณ์โดยตรงต่อทัศนคติและ
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจากหลายแหลง่ข้อมลูความรู้นี ้และผลกระทบตอ่ การรับรู้จะก าหนดความเช่ือถือ 
(Beliefs) ซึง่หมายถึง สภาพด้านจิตใจซึง่สะท้อนความรู้เฉพาะอย่าง ของบคุคลและมีการประเมิน
เก่ียวกบัความคดิหรือสิ่งใดสิ่งหนึง่ ซึง่ก็คือการท่ีผู้บริโภคมีทศันคติตอ่สิ่ง หนึง่คณุสมบตัิของสิง่หนึ่ง
หรือพฤตกิรรมเฉพาะอยา่งจะน าไปสูผ่ลลพัธ์เฉพาะอยา่ง  

2. ส่วนของความรู้สึก (Affective component) หมายถึง ส่วนของโมเดล
องค์ประกอบ ทศันคติ 3 ประการซึง่สะท้อนถึงอารมณ์ (Emotion) หรือความรู้สกึ (Feeling) ของ
ผู้บริโภคท่ีมีตอ่ ความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ชิฟแมน; และคานก ุ(Schiffman; &Kanuk. 1994:657) 
ส่วนของอารมณ์ และความรู้สึกมีการค้นพบโดยผู้วิจยัผู้บริโภค ซึง่มีการประเมินผลเบือ้งต้น ซึ่งมี
การค้นพบโดยการวิจยั ผู้บริโภค ซึ่งประเมินทศันคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการให้คะแนนความพึง
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พอใจหรือไม่พึงพอใจ ดีหรือ เลว เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย การวิจัย ได้ระบว่าสภาพอารมณ์จะ
สามารถเพิ่มประสบการณ์ด้านบวกหรือลบ ซึ่งประสบการณ์จะมีผลกระทบด้านจิตใจและวิธีซึ่ง
บคุคลปฏิบตัิการใช้การวดัการประเมินผล ถึงทศันคติตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่โดยอาศยัเกณฑ์ ดี-เลว ยินดี-
ไม่ยินดี  

3. ส่วนของพฤติกรรม (Cognitive component หรือ Behavior หรือ Doing) 
หมายถึง ส่วนหนึ่งของโมเดลองค์ประกอบทัศนคติ 3ประการซึ่งสะท้อนถึงความน่าจะเป็นหรือ
แนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรม พฤติกรรมของผู้บริโภค ด้วยวิธีใดวิธีหน่ีงตอ่ ทศันคติท่ีมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรืออาจหมายถึง ความตัง้ใจท่ีจะซือ้ (Intention to buy)  

ชิฟแมน; และคานกุ (Schiffman; &Kanuk. 1994:658) จาก ความหมายนี ้ส่วนของ
พฤติกรรมจะรวมถึงพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้รวมทัง้พฤติกรรมและความตัง้ใจซือ้ของ ผู้ บริโภคด้วย
คะแนนความตัง้ใจของผู้ซือ้สามารถน าไปใช้เพื่อประเมินความน่าจะเป็นของการซือ้ผลิตภณัฑ์ของ
ผู้บริโภคหรือพฤตกิรรมอย่างใดอยา่งหนึง่ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติกบัพฤตกิรรม   
 การกระท าใดๆ ของเราสว่นใหญ่มกัเกิดจากทศันคติของผู้นัน้ ทศันคติเป็นเสมือนหางเสือ

ของพฤติกรรม คือเป็นเคร่ืองควบคมุ การกระท าของบุคคล ถ้าเราต้องการพยากรณ์และควบคมุ 
พฤตกิรรมของ เราต้องศกึษาเร่ือง “ทศันคต”ิ อยา่งกว้างขวางและลกึซึง้ อยา่งไรก็ตามการศกึษาใน 
อดีตพบว่าความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติและพฤติกรรมนัน้การก่อตวัของทศันคติ(The Formation of 

Attitudes) เครช ครัทซ์ฟิลด์ และบลัลาคี ได้ให้ความเห็นวา่อาจเกิดขึน้จากปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้  

1. การจงูใจทางร่างกาย (Biological Motivation) สิ่งใดท่ีสามารถตอบสนองความ 
ต้องการพืน้ฐานทางร่างกายของตนได้ บคุคลจะมีทศันคติท่ีดีต่อสิ่งนัน้หากสิ่งใดตอบสนองความ 
ต้องการของตนไมไ่ด้ บคุคลก็จะมีทศันคติไมด่ีตอ่สิ่งนัน้ 

2. ข่าวสารข้อมลู (Information) ทศันคติจะมีพืน้ฐานมาจากข่าวสารข้อมลูท่ีบคุคล 
ได้รับท าให้บคุคลนัน้เก็บข้อมลูข่าวสารนัน้ไปคิดและสร้างเป็นทศันคติขึน้มาได้ ฉนัน้บางคนจึงอาจ
เกิดทศันคติไมด่ีตอ่ผู้ อ่ืน โดยการฟังค าติฉินท่ีใครๆ มาบอกไว้ก่อนก็ได้  

3. การเข้าไปเป็นสมาชิกหรือสงักัดกลุ่มใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (Group Affiliation) 
เพราะบคุคลท่ีอย่ในสงัคมย่อมจะปรับทศันคติและปฏิบตัิตนคล้อยตามบรรทดัฐาน (Norm) ของ
กลุม่บคุลิกภาพ (Personality) ทศันคติมีสว่นสมัพนัธ์กบับคุลิกภาพของบคุคลนัน้ด้วย  

การเปลี่ยนแปลงของทศันคติ  



  26 

ทัศนคติของบุคคลสามารถถูกท าให้เปลี่ยนได้หลายวิธี อาจจะโดยท่ีให้บุคคลได้รับ
ข่าวสารต่างๆ ซึ่งมาจากบุคคลอ่ืนๆ หรือส่วนมวลชนต่างๆ ข่าวสารท่ีได้รับจะท าให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงองค์กรประกอบของทศันคติด้านการเรียนรู้ เป็นท่ีเช่ือกนัว่าองค์ประกอบส่วนใดส่วน
หนึ่งเปลี่ยนองค์ประกอบด้านอ่ืนจะมีแนวโน้มจะท าให้องค์ประกอบด้านทศันคติและพฤติกรรมท่ี
แสดงออก เปลี่ยนแปลงทศันคติซึง่ประกอบด้วยขัน้ตา่งๆ 5 ขัน้ตอนด้วยกนัคือ  

1. การใสใ่จ (Attention)  
2. การเข้าใจ (Comprehension)  
3. การยอมรับ (Yielding)  
4. การเก็บเอาไว้ (Retention)  
5. การกระท า (Action) 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงทศันคติ 
สุชา จันทร์หอม (2541:245-246) กล่าวว่า ทัศนคติบางอย่างพอท่ีจะปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงได้ ถ้าเห็นเป็นไปในทางท่ีจะท าให้บคุลิกภาพเสื่อมเสีย นกัจิตวิทยาได้แนะน าวิธีการ 
เปลี่ยนแปลงทศันคติ 3 ประการดงันีค้ือ  

1. การชกัชวน (Persuasion)  
2. การเปลี่ยนแปลง (Group Change)  
3. การโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) การเปลี่ยนแปลงทศันคติจะได้ผลอย่างไรขึน้ 

การเปลี่ยนแปลงทศันคติจะได้ผลอย่างไรขึน้อยูก่บั องค์ประกอบ 3 ประการคือ  
1. การเลือกรับรู้ (Selective perception) คนเราจะรับรู้ในสิ่งท่ีเห็นว่าเหมาะสมกบั

ตนเท่านัน้หากสิง่ใดท่ีไม่เหมาะสมกบัตนจะตดัออกไป  
2. การหลีกเลี่ยง (Avoidance) นัน้คือ คนเราจะรับเอาแตส่ิ่งท่ีให้ความสขุหรือให้ใน 

สิง่ท่ีคนต้องการเท่านัน้สว่นหนึ่งท่ีจะบงัเกิดความทกุข์แก่ตน บคุคลจะไมย่อมรับ คนชนิดนีก็้เปลี่ยน
ทศันคติได้ยากเช่นเดียวกนั 

3. การสนบัสนนุของกลุม่ (Group support) บคุคลท่ีประสบความส าเร็จขณะอยู่ใน 
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ก็ไม่อยากท่ีจะเปลี่ยนแปลงกลุ่มใหม่ เพราะมีความสขุ และประสบความส าเร็จ
แล้ว พวกนัน้ก็จะเปลี่ยนแปลงทศันคติยากเช่นเดียวกนั 

ส าหรับบทบาทของทศันคติ แคทซ์ ได้กลา่วถึงบทบาทของทศันคติไว้ 4 ประการ คือ  
1. การปรับเพื่อใช้งาน (Adjustment Utility) อย่างกรณีท่ีเราชอบสิ่งท่ีตอบสนอง ตอ่

ความต้องการของเรา  
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2. การปกปอ้งความรู้สกึตา่งๆ (Ego Defense) ตวัอย่างเช่น เม่ือเราสร้างทศันคติ ขึน้
เพื่อปกปิดความไมม่ัน่คงทางความรู้สกึของเรา เมื่อสิง่ขม่ขวญัเกิดขึน้ 

3. การแสดงออกถึงคา่นิยม (Value Expression) อยา่งเช่น การสร้างทศันคติขึน้ เพื่อ
แสดงออกถึงความเช่ือถือ หรือคา่นิยมตา่งๆ 

4. หน้าท่ีเก่ียวกบัความรู้ (Knowledge) อยา่งเช่นเมื่อใช้ทศันคติเป็นเคร่ืองมือช่วย ใน
ความเข้าใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่เช่น เร่ืองเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

ประเภทของทศันคต ิ

ชวนะ ภวภานนท์ (อ้างอิงจากชวนะ ภวภานนท์.ม.ป.ป) ได้กล่าวว่าบคุคลสามารถ แสดง 
ทศันคติออกได้ 3 ประเภท คือ 

1. ทศันคติเชิงบวก เป็นทศันคติท่ีชกัน าให้บุคคลแสดงออกมีความรู้สึกอารมณ์จาก 
สภาพจิตใจในด้านดีตอ่บคุคลอ่ืน หรือเร่ืองราวใดเร่ืองราวหนึ่งทัง้หน่วยงาน องค์การ สถาบนั และ
การด าเนินกิจการขององค์การและอ่ืนๆ ทศันคติเชิงบวก (Positive Attitude) ท าให้การปฏิบตัิ
ออกมาในทางบวก (Act Positively)  

2. ทศันคติเชิงลบ เป็นทศันคติท่ีสร้างความรู้สกึเป็นไปในทางเสื่อมเสียไม่ได้รับความ
เช่ือหรือไว้วางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสยั รวมทัง้เกลียดชงัต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เร่ืองราว หรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรือหน่วยงาน องค์การ สถาบัน และการด าเนินการของ
องค์การและอ่ืนๆ ทศันคติเชิงลบ (Negative Attitude) ท าให้การปฏิบตัิออกมาในเชิงลบ (Act 
Negative)  

3. ทศันคติท่ีบุคคลไม่แสวงความคิดเห็นเป็นเร่ืองเป็นราว หรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง 
หรือต่อบคุคล หน่วยงาน สถาบนั องค์กร และอ่ืนๆ โดยสิน้เชิงจากแนวคิดเก่ียวกบัทศันคติในด้าน
ตา่งๆ มาใช้ในการอธิบายเปรียบเทียบกรอบทศันคติของผู้บริโภคเก่ียวการบริโภคอาหารพร้อมทาน
แช่เย็น 

จากทฤษฎีด้านทศันคติของผู้บริโภคข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ทศันคติของผู้บริโภคนัน้มีผล
ต่อ พฤติกรรมการซือ้ กล่าวคือการท่ีผู้ บริโภคมีทัศนคติท่ีดีต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใด ก็จะมี
พฤติกรรมท่ีเลือกซือ้สินค้าหรือผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้บริโภคมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อ
สินค้าหรือ ผลิตภณัฑ์ใดก็จะมีพฤติกรรมท่ีไม่เลือกซือ้สินค้าหรือผลิตภณัฑ์นัน้ด้วย ซึ่งผู้วิจยัได้น า
ทฤษฎีด้าน ทัศนคติมาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบสอบถาม เน่ืองจากมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ อาหารพร้อมทานแช่เย็น 
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แนวความคดิเก่ียวกับผลิตภณัฑ์   
สดุาดวง เรืองรุจิระ (2541:109) ผลิตภณัฑ์(Product) คือ องค์ประกอบหลาย ๆ อย่างท่ี

รวมกันแล้วสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซือ้ให้เกิดความพอใจบางประการจากการใช้
ผลิตภณัฑ์นัน้หรือผลตอบแทนใดๆท่ีผู้ซือ้คาดว่าจะได้รับจากการซือ้ผลิตภณัฑ์นัน้ๆ 

ธงชยั สนัติวงษ์ (2537:271) คณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ (Product) นกัการตลาดจะต้อง
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะท่ีดีพร้อม และเหนือกว่าคู่แข่งขัน และเป็นท่ีต้องการของ
ผู้บริโภค มากท่ีสดุและไมเ่ป็นปัญหาในแง่ของการผลิตมากนกั 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541:299) ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งท่ีน าเสนอเพื่อ 
ตอบสนองความจ าเป็น และความต้องการของตลาด ในการวางแผนส่วนประสมการตลาดเร่ิมต้น
ด้วย การก าหนดผลติภณัฑ์ โดยถือเกณฑ์ว่าลกูค้าจะพิจารณาสิง่ท่ีน าเสนอ 3 ประการ คือ  

1. รูปลกัษณะ และคณุสมบตัิของผลติภณัฑ์ 
2. สว่นประสมบริการ และคณุภาพบริการ  
3. ความเหมาะสมของราคาโดยพิจารณาจากเกณฑ์คณุคา่ของผลติภณัฑ์นัน้ 

การท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์หรือบริการเพื่อให้ตรงกบั ความต้องการของตลาดเปา้หมายนัน้
จะต้องเลือกผลิตภณัฑ์ และสายผลิตภณัฑ์ ตลอดจนรูปร่าง ตรายี่ห้อ และสิ่งบรรจงให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาดเป้าหมาย ทัง้นีเ้พื่อให้การพฒันาส่วนประสมทางการตลาดด าเนินไปได้
สะดวกและ ง่ายขึน้แม้ว่าผลิตภณัฑ์จะเป็นเพียงด้านเดียวของสว่นประสมทางการตลาดก็ตาม แต่
เป็นตวัส าคญัท่ีนกัการตลาจะต้องหยิบยกขึน้มาพิจารณาเป็นอนัดบัแรก เพราะจะเป็นตวัท่ีลกูค้า
ให้ความสนใจ มากกวา่สว่นผสมการตลาดตวัอ่ืนๆ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541:35) ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดย
ธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของลกูค้าให้พงึพอใจผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตน หรือไม่มี
ตวัตนก็ได้ผลิตภณัฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า บริการ สถานท่ีองค์กร หรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีคณุค่า (Value) ในสายตาของลกูค้าจึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถ
ขายได้ การก าหนดกลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ต้องพยายามค านีงถึงปัจจยัตอ่ไปนี ้

1. ความแตกตา่งของผลติภณัฑ์ และ (หรือ) ความแตกตา่งทางการแข่งขนั 
2. พิจารณาจากองค์ประกอบ (คณุสมบตัิ) ของผลิตภณัฑ์ (Product Component) 

เช่นประโยชน์พืน้ฐาน รูปร่างลกัษณะ คณุภาพ การบรรจภุณัฑ์ ตราสนิค้า เป็นต้น 
3. การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบ 

ผลิตภณัฑ์ของบริษัทเพื่อแสดงต าแหน่งท่ีแตกตา่ง และมีคณุคา่ในจิตใจของลกูค้าเปา้หมาย  
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4. การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะใหม่
และปรับปรุงให้ดีขึน้ (New and Improved) ซึง่จะต้องค านึงถึงความสามารถในการตอบสนอง
ความ ต้องการของลกูค้าได้ดียิ่งขึน้ 

5. กลยุทธ์เก่ียวกับส่วนประสมผลิตภณัฑ์ (product Mix) และสายผลิตภณัฑ์ 
(product Line)  

องค์ประกอบของผลติภณัฑ์ (Product Component)  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2543ซ 15 -25) กล่าวว่าองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 

หมายถึง การพิจารณาถึงคณุสมบตัิของผลติภณัฑ์ท่ีสามารถจงูใจตลาดได้โดยถือเกณฑ์คณุสมบตัิ 
4ประการ องค์ประกอบผลิตภัณฑ์นัน้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายผลิตภัณฑ์ซึ่งจะต้อง
ค านึงถึงคณุสมบตัิกลา่วคือ ความสามารถของผลิตภณัฑ์ในการจงูใจตลาด ลกัษณะและคณุภาพ
ของ ผลติภณัฑ์สว่นประสมบริการ และคณุภาพบริการ และขณะเดียวกนัการตัง้ราคานัน้ถือเกณฑ์
คณุคา่ท่ีลกูค้ารับรู้ (Value-Based Prices) ซึง่การก าหนดองค์ประกอบผลิตภณัฑ์นัน้จะต้องค านึงถึง
ประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

1. ความสามารถจงูใจของสิ่งท่ีน าเสนอตอ่ตลาด (Attractiveness of The Market 
Offering) ในประเด็นนี ้ผลิตภณัฑ์จะต้องสามารถตอบสนองความพงึพอใจของลกูค้าได้เหนือกว่า
คูแ่ข่งขนั 

2. รูปลกัษณะ (Features) และคณุภาพผลิตภณัฑ์ (Product Quality) ลกัษณะ
ผลิตภณัฑ์จะต้องตอบสนองความจ าเป็น และความต้องการของลกูค้าได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมี
คุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าดีกว่าคู่แข่งขัน เช่น ลิปสติกท่ี
ผู้บริโภคใช้แล้วสวยงามและติดทนนาน 

3. ส่วนประสมบริการและคณุภาพบริการ (Services Mix and Quality) ปัจจยัท่ี
ให้บริการสนบัสนนุนอกจากค านงึรูปลกัษณะของผลิตภณัฑ์แล้วนกัการตลาดจะต้องค านึงถึงว่าจะ
จดับริการเสริมอะไรให้กบัลกูค้าได้บ้าง  

4. ราคาซึ่งถือเกณฑ์คณุค่า (Value-Base Prices) ในการตัง้ราคานีจ้ะต้องยึดถือ 
คณุคา่ การการรับรู้ผลิตภณัฑ์ (Perceived Value) เพราะเป็นสิง่จ าเป็นท่ีนกัการตลาดจะต้องสร้าง
มลูคา่เพิ่ม(Value Added) ให้กบัผลิตภณัฑ์   

ลกัษณะระดบัของผลิตภณัฑ์ 5 ระดบั (Product Level) 

ลักษณะระดับของผลิตภัณฑ์ 5 ระดับ หมายถึงลักษณะด้านต่าง ๆ 5ประการของ
ผลิตภณัฑ์ประกอบด้วย  
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1. ผลิตภณัฑ์หลกั (Core Product) หมายถึงผลประโยชน์ท่ีส าคญัของผลิตภณัฑ์ท่ี
ผู้ผลิตเสนอขายให้กับผู้บริโภค ซึ่งอาจเป็นเร่ืองของประโยชน์ใช้สอย การแก้ปัญหาให้ลกูค้า การ
ขาย ความปลอดภยั 

2. รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์หรือผลิตภณัฑ์ส่วนท่ีมีตวัตน (Formal or Tangible 
Product)หมายถึงลกัษณะทางกายภาพท่ีผู้บริโภคสมัผสั หรือรับรู้ได้ เป็นส่วนท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์
หลกัท าหน้าท่ีได้สมบรูณ์ขึน้หรือเชิญชวนให้ใช้มากขึน้ประกอบด้วย (1) ระดบัคณุภาพ (2) รูปร่าง
ลกัษณะ (3) รูปแบบ(4) การบรรจุภัณฑ์ (5) ช่ือตราสินค้า (6) ลกัษณะทางกายภาพอ่ืน ๆ เช่น 
รูปลกัษณ์ของโรงแรม  

3. ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (Expected Product) เป็นกลุม่ของคณุสมบตัิและเง่ือนไขท่ี
ผู้ซือ้คาดหวงัว่าจะได้รับและใช้เป็นข้อตกลงจากการซือ้สินค้า การเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัจะ
ค านงึถึงความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั(Customer’s Satisfaction)  

4. ผลิตภณัฑ์ควบ (Augmented Product)หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีผู้ซือ้ได้รับเพิ่มเติม
นอกเหนือจากผลิตภณัฑ์หลกั และผลิตภณัฑ์ท่ีมีตวัตน ประกอบด้วย (1) การขนส่ง (2) การให้ 
สนิเช่ือ (3) การรับประกนั (4) การบริการหลงัการขาย (5) การติดตัง้ (6) การให้บริการอ่ืน ๆ  

5. ศกัยภาพเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ (Potential Product) หมายถึง คณุสมบตัิของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาไปเพื่อความ ต้องการของลูกค้าในอนาคต 
ผลิตภัณฑ์บางชนิดผู้ บริโภคให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์หลัก เช่น ยารักษาโรค หนังสือพิมพ์ 
ผลิตภณัฑ์บางชนิด ผู้บริโภคให้ความสนใจในเร่ืองของรูปลกัษณ์ เช่น รถยนต์ เสือ้ผ้า 

คณุสมบตัิท่ีส าคญั ของผลิตภณัฑ์ท่ีนกัการตลาดจะต้องค านงึถึงมีรายละเอียดดงันี ้

1. คณุภาพผลิตภณัฑ์ (Product Quality) เป็นการวดัการท างาน และวดัความคงทน
ของผลิตภณัฑ์ เกณฑ์ในการวดัคณุภาพถือหลกัความพงึพอใจของลกูค้าและคณุภาพท่ีเหนือกว่าคู่
แข่งขนัถ้าสนิค้าคณุภาพต ่าผู้ซือ้จะไม่ซือ้ซ า้ถ้าสินค้าคณุภาพสงูเกินอ านาจซือ้ของผู้บริโภค สินค้าก็
ขายไม่ได้ เช่น เตาอบไมโครเวฟ ท างานได้หลายอย่าง คือ ตัง้เวลาอบ ปิง้ต้ม ตุ๋น ผดั เป็นต้น แต่
ราคาสงูมากสินค้าก็ขายได้น้อย นกัการตลาดต้องพิจารณาว่า สินค้าควรมีคณุภาพระดบัใดบ้าง 
และต้นทุน เท่าใดจึงจะเป็นท่ีพอใจของผู้ บริโภครวมทัง้คุณภาพสินค้าต้องสม ่าเสมอ และมี
มาตรฐานเพื่อท่ีจะสร้าง การยอมรับ ความเช่ือถือท่ีมีตอ่ตวัสินค้าทกุครัง้ท่ีซือ้ดงันัน้ ผู้ผลิตจึงต้องมี
การควบคมุคณุภาพสนิค้า (Quality Control) อยูเ่สมอ  
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2. ลกัษณะทางกายภาพของสินค้า (Physical Characteristics of Goods) เป็น
รูปร่างลกัษณะท่ีลกูค้าสามารถมองเห็นได้สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสมัผสัทัง้5 คือ รูป รส กลิ่น 
เสียงสมัผสั เช่น รูปร่างลกัษณะ รูปแบบบรรจภุณัฑ์ ตราสนิค้าเป็นต้น  

3. ราคา (Price) เป็นจ านวนเงินท่ีบคุคลจ่ายเพื่อซือ้สินค้า หรือบริการ ซึง่แสดงเป็น
มูลค่า (Value)ท่ีผู้บริโภคจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ท่ีได้รับจากสินค้า หรือบริการ ซึ่ง
ราคานัน้จะมีสว่นส าคญัในการตดัสินใจซือ้สินค้าของผู้บริโภคด้วย การตดัสินใจตัง้ราคานัน้จะต้อง
สอดคล้องกบัปรัชญาหรือแนวคิดทางการตลาด (Marketing Concept) การตดัสินใจด้านราคาไม่
จ าเป็นว่า จะต้องเป็นราคาสูง หรือราคาต ่าแต่เป็น ราคาท่ีผู้ บริโภคเกิดการรับรู้ในคุณค่า 
(perceived Value) คือ ถ้าผู้บริโภคมองเห็นว่าสินค้ามีคณุคา่เราสามารถตัง้ราคาสงูได้ และการ
ปรับขึน้ราคา หรือลดราคา จะต้องพิจารณาถึงความออ่นไหว ด้านราคาของผู้บริโภคด้วย  

4. ช่ือเสียงของผู้ขาย หรือตราสินค้า (Brand) หมายถึง ช่ือ (Name) ค า (Term) 
สญัลกัษณ์(Symbol) การออกแบบ (Design) หรือส่วนประสมของสิ่งดงักล่าว เพื่อระบถุึงสินค้า
และบริการของผู้ ขายรายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มของผู้ ขายเพื่อแสดงถึ งลกัษณะท่ีแตกต่างจากคู่
แข่งขัน คอทเลอร์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2543:19) การตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภคต่อ
ผลิตภณัฑ์บางชนิดนัน้ขึน้อยูก่บัช่ือเสียงของผู้ขายหรือตราสนิค้า โดยเฉพาะสนิค้าท่ีเจาะจงซือ้ เช่น 
กระเป๋าหลุยส์วิกตอง เสือ้เวอร์ซาเช่ ซึ่งเป็นสินค้าท่ีผู้บริโภคตัดสินใจซือ้ด้วยหลักเหตุผลด้าน
จิตวิทยา ไมใ่ช่เหตผุลทางด้าน เศรษฐกิจ หรือประโยชน์ท่ีได้รับ เช่น ตดัสินใจซือ้เพราะต้องการเป็น
ท่ียอมรับในสงัคม เน่ืองจากผลิตภณัฑ์เป็นตวัชีส้ถานภาพของผู้ใช้ซึง่ถือว่าเป็นความต้องการด้าน
จิตวิทยา ด้วยเหตนีุ ้นกัการตลาดจึงต้องมีการพฒันาคณุคา่ตราสินค้า (Brand Equity) กลา่วคือ
ต้องมีการพฒันาการใช้เคร่ืองมือ การตลาดไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์ หรือการสื่อสารต่างๆ เพื่อเพิ่ม
คณุคา่ (Value Added) ให้กบั ผลิตภณัฑ์เพื่อให้ลกูค้าเกิดการรับรู้ (Perceive Value) คณุคา่ตรา
สินค้านัน้ๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ท่ีนักการตลาดจะต้องค านึงถึงเพื่อพัฒนาตราสินค้าให้มี
คณุคา่ตอ่สินค้า 

5. บรรจภุณัฑ์ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องในการออกแบบ และการ
ผลิตสิง่บรรจหุรือสิ่งห่อหุ้มผลติภณัฑ์ เอ็ทเซล วอคเกอร์ และสแตนตนั (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ
, 2543 :20; อ้างอิงจาก Etzel, Walker and Stanton. 1997, Marketing. P. G-10) บรรจภุณัฑ์
เป็นตัวท าให้เกิดการรับรู้ คือ การมองเห็นสินค้า เม่ือลูกค้าเกิดการยอมรับในบรรจุภัณฑ์ก็จะ
น าไปสู่การจงูใจให้เกิดความต้องการซือ้และเกิดการตดัสินใจซือ้ในท่ีสดุ ดงันัน้บรรจภุณัฑ์จึงต้อง
โดดเดน่โดยอาจแสดงถึงต าแหน่งผลิตภณัฑ์สินค้านัน้เช่น มองแล้วรู้ว่าเป็นน า้ยาซกัผ้า เป็นน า้ยา
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ท าความสะอาดพืน้ ซึ่งบรรจุภณัฑ์ควรแสดงต าแหน่งของสินค้าให้ชดัเจน คือบรรจุภณัฑ์จะต้อง
เป็นตวัขายตวัเองในชัน้วาง โดยเฉพาะสินค้าสะดวกซือ้ซึง่อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตตา่ง ๆ บรรจภุณัฑ์
จะต้องมีความโดดเดน่ในชัน้วาง  

6. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design)เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบลักษณะการ 
บรรจหีุบห่อซึง่ปัจจยัเหลา่นีจ้ะมีผลกระทบตอ่พฤตกิรรมการซือ้ของผู้บริโภค ดงันัน้การออกแบบจึง
มีความส าคญัมากส าหรับสินค้าตา่ง ๆ เช่น รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ เสือ้ผ้า เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ดงันัน้
ผู้ผลิตท่ีมีผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบจึงต้องศกึษาความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือออกแบบสินค้า
ให้ดงึดดูความสนใจ และให้เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค นอกจากนีก้ารออกแบบยงัใช้เป็นเกณฑ์ท า
ให้ผลิตภณัฑ์มีความแตกต่างกนั (Product Differentiation) โดยค านึงถึงเหตจุงูใจให้ลกูค้าซือ้
สนิค้าทัง้ด้านเหตผุลและด้านอารมณ์  

7. การรับประกนั (Warranty) และการประกนัสินค้าหรือบริการ (Guarantee) มี
ความหมายตา่งกนัดงันี ้ 

7.1 การรับประกนั หรือใบรับประกนั (Warranty) เป็นเอกสารซึง่มีข้อความท่ีระบุ
ถึงการรับประกนัสินค้าซึ่งผู้ผลิต หรือผู้ขายจะชดเชยให้กบัผู้ซือ้เม่ือผลิตภณัฑ์ไม่สามารถท างาน
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ การรับประกนัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการแข่งขนัโดยเฉพาะสินค้า
ประเภทรถยนต์ เคร่ืองใช้ในบ้าน และเคร่ืองจกัร เพราะเป็นการลดความเสี่ยงจากการซือ้สินค้าของ
ลกูค้ารวมทัง้การสร้างความเช่ือมัน่ฉะนัน้นกัการตลาดจงึเสนอการรับประกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หรือด้วยค าพดูโดยทัว่ไปการรับประกนัจะระบปุระเด็นส าคญั 3 ประเด็น คือ (1) การรับประกนัต้อง
ให้ ข้อมลูท่ีสมบรูณ์วา่ ผู้ซือ้จะร้องเรียนท่ีไหน กบัใครอยา่งไร เม่ือสินค้ามีปัญหา (2) การรับประกนั
จะต้องให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าก่อนการซือ้ (3) การรับประกนัจะต้องระบุเง่ือนไขการรับประกนั
ทางด้านระยะเวลา ขอบเขตการรับผิดชอบและเง่ือนไขอ่ืน ๆ  

7.2 การรับประกันสินค้า หรือบริการ (Guarantee) เป็นข้อความท่ียืนยนัว่า
ผลิตภณัฑ์สามารถท างานได้เป็นท่ีพงึพอใจ หรือมีการประกนัวา่ถ้าสนิค้าใช้ไม่ได้ยินดีคืนเงิน 

8. สี (Color) สีของผลิตภณัฑ์เป็นสิ่งเชิญชวน และจงูใจให้เกิดการซือ้เพราะสีท าให้ 
เกิดอารมณ์ด้านจิตวิทยา เคร่ืองมือทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นสถานบนัเทิงตา่งๆ ก็ใช้สีเข้ามาช่วย
อย่างมาก หรือแม้กระทั่งการโฆษณาส่งเสริมการขายต่างๆ ก็ใช้สีเข้ามาช่วยพึงให้เกิดการรับรู้ 
(Perception) ท าให้โดดเด่น เป็นลกัษณะความต้องการด้านจิตวิทยาของมนษุย์ท่ีว่าสินค้าแต่ละ
ชิน้จะมีการตดัสินใจคือสี 
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9. การให้บริการ (Servicing) การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคบางครัง้ก็ขึน้อยู่กับ 
นโยบายให้บริการแก่ลกูค้าของผู้ขายหรือผู้ผลิต เช่น ผู้บริโภคมกัจะซือ้สินค้ากบัร้านค้าท่ีให้บริการ
ดี และถูกใจในปัจจุบนั ผู้บริโภคมีแนวโน้มจะเรียกร้องบริการจากผู้ขายมากขึน้เช่น การบริการ
สินเช่ือ บริการสง่ของ บริการซ่อมแซม ในการผลิตสินค้าผู้ผลิตอาจให้บริการเองหรือผ่านคนกลาง
โดย ค านงึถึงความสมดลุระหวา่งต้นทนุและการควบคมุระดบัความพอใจท่ีจะให้แก่ลกูค้า  

10. วตัถดุิบ (Raw Material) หรือวสัดท่ีุใช้การผลิต (Material) ผู้ผลิตมีทางเลือกท่ีจะ
ใช้วตัถุดิบหรือวสัดุหลายอย่างในการผลิต เช่น ผ้า อาจจะใช้ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ใยสงัเคราะห์ หรือ 
เคร่ืองส าอางค์สามารถใช้วัตถุดิบท่ีแตกต่างกันได้ เป็นต้น ซึ่ งในการตัดสินใจเร่ืองนีผ้ลิตต้อง
ค านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคว่าพอใจแบบใดตลอดจนต้องพิจารณาถึงต้นทุนในการผลิต 
และความสามารถในการจดัหาวตัถดุิบด้วย  

11. ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ (Product Safety) และการกระจายผลิตภณัฑ์ 
(Product Liability)ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ (Product Safety) เป็นประเด็นท่ีส าคญัมากท่ี
ธุรกิจต้องเผชิญ  และยงัเป็นประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมทัง้ธุรกิจ และผู้บริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีไม่
ปลอดภยัท าให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายเกิดภาระจากผลิตภณัฑ์ (Product Liability) ซึง่เป็นสมรรถภาพ
ของผลิตภณัฑ์ท าให้เกิดการท าลาย หรือเป็นอนัตรายส าหรับผู้ผลิตท่ีต้องรับผิดชอบ ซึง่ในประเด็น
นีเ้ป็นสาเหตใุห้ธุรกิจต้อง มีการรับประกนั (Product Warranty)  

12. มาตรฐาน (Standard) เม่ือมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึน้จะต้องค านึงถึงประโยชน์ 
และ มาตรฐานของเทคโนโลยีนัน้ผลิตภณัฑ์จ านวนมากในตลาด เช่น เครือข่ายการส่งข้อมลูวิทย ุ
โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ และโทรศพัท์ จะต้องมีการออกแบบท่ีได้มาตรฐาน มาตรฐานเหล่านีมี้การ
ควบคมุโดย สมาคมผู้ประกอบอาชีพและหน่วยงานรัฐบาลทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก  

13. ความเข้ากนัได้ (Compatibility) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบั 
ความคาดหวงัของลกูค้า และสามารถน าไปใช้ได้ดีในทางปฏิบตัิโดยไม่เกิดปัญหาในการใช้  

14. คณุคา่ผลิตภณัฑ์ (Product Value) เป็นลกัษณะผลตอบแทนท่ีได้รับจากการใช้ 
ผลิตภณัฑ์ซึง่ผู้บริโภคต้องเปรียบเทียบระหว่างคณุคา่ท่ีเกิดจากความพงึพอใจในการใช้ผลิตภณัฑ์
ท่ีสงูกวา่ต้นทนุ(ราคาสนิค้า) ท่ีผู้บริโภคซือ้  

15. ความหลากหลายของสินค้า (Variety) ผู้ซือ้สว่นมากพอใจท่ีจะเลือกซือ้สินค้าท่ีมี 
ให้เลือกมากในรูปของสี กลิ่น รส ขนาด การบรรจหีบห่อ แบบ ลกัษณะ และคณุภาพ เน่ืองจาก
ผู้บริโภค มีความต้องการท่ีแตกต่างกนั ดงันัน้ผู้จ าหน่ายจ าเป็นต้องมีสินค้าให้เลือกมากเพื่อสนอง
ความต้องการ ของผู้บริโภคท่ีแตกตา่งกนัได้ดียิ่งขึน้ 
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ประเภทผลิตภณัฑ์ (สนิค้า) บริโภค 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2543:51-57) ผลิตภณัฑ์บริโภค [Consumer Product 

(Goods)] เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผู้ ซือ้ต้องการซือ้ไป เพื่อใช้สอย ส่วนบุคคลซึ่งถือเป็นการบริโภคขัน้
สดุท้าย การจดัประเภทผลิตภณัฑ์สามารถจ าแนกได้ตามอปุนิสยัการซือ้หรือพฤติกรรมการซือ้ของ
ผู้บริโภคได้ดงันี ้

1. ผลิตภณัฑ์สะดวกซือ้ [Convenience Product (Goods)] เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
ผู้บริโภคซือ้บ่อยซือ้กะทันหันโดยใช้ความพยายามในการเลือกซือ้น้อย เช่น น า้ปลา สบู่ เป็นต้น 
สามารถจดัได้เป็น 3 ชนิดคือ 

1.1 ผลิตภณัฑ์หลกั [Staple Products (Goods)] เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้เป็นปกติใน
ชีวิตประจ าวนั ราคาไม่แพง มีการใช้บอ่ย เช่น ยาสระผม แปง้  

1.2 ผลิตภณัฑ์ซือ้ฉบัพลนั [Impulse Goods (Product)] เป็นผลิตภณัฑ์สะดวก 
ซือ้ท่ีผู้ซือ้ไม่ได้วางแผนการซือ้ในแต่ละครัง้ แต่ซือ้เพราะได้รับแรงกระตุ้นให้เกิดการซือ้ทนัทีทนัใด 
เป็นการซือ้แบบฉบัพลนัแบง่ออกได้ 4 ประเภท คือ  

1.2.1 การซือ้ฉบัพลนั โดยไม่ได้ตัง้ใจ (Pure Impulse Buying) เป็นการ 
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์โดยผู้บริโภคไม่ได้มีความคิดท่ีจะซือ้ผลิตภณัฑ์มาก่อนท่ีจะเห็นสินค้าเป็น
การตดัสินใจซือ้จากแรงกระตุ้นจริงๆ เช่น จากการสาธิต หรือ สบูท่ี่มีบรรจภุณัฑ์สวยงาม เป็นต้น  

1.2.2 การซือ้ฉบัพลนัท่ีเกิดจากการระลกึได้ (Reminder Impules Buying) 
เป็นการตัดสินใจซือ้ท่ีผู้ บริโภคขึน้ได้ในระหว่างเดินซือ้ของเม่ือเห็นผลิตภัณฑ์แล้วระลึกได้ว่า
ผลิตภณัฑ์ ท่ีบ้านหมดพอดี หรือเม่ือพบผลิตภณัฑ์ท าให้ระลกึถึงการโฆษณาท่ีพดูถึงประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑ์จงึต้องการทดลองใช้  

1.2.3 การซือ้ฉับพลันท่ีเกิดจากการเสนอแนะ (Suggestion Impluse 
Buying) ซึง่เป็นการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ เพราะการเห็นผลิตภณัฑ์ชนิดหนึ่ง แล้วท าให้เกิดการ
ต้องการซือ้ผลิตภณัฑ์อีกชนิดหนึ่ง เช่น เห็นแปรงสีฟันแล้วนึกถึงยาสีฟัน เห็นยาสระผมแล้วนึกถึง
ครีมนวดผม เป็นต้น 

1.2.4 การซือ้ฉบัพลนัท่ีก าหนดเง่ือนไขไว้ (Planned Impluse Buying) เป็น 
การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์โดยมีการวางแผนไว้ในใจ กลา่วคือ จะตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ก็ตอ่เม่ือมี
ของแถม หรือราคาถกูเป็นพิเศษ เช่น เดินในห้างสรรพสนิค้าแล้วเจอผลติภณัฑ์สะดวกซือ้ลดราคาก็
จะตดัสินใจซือ้ 
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1.3 ผลิตภณัฑ์ท่ีซือ้ในยามฉุกเฉิน [Emergency Products (Goods)] เป็น 
ผลิตภณัฑ์สะดวกซือ้ท่ีผู้ซือ้ไม่ได้วางแผนการซือ้ไว้ก่อนแตซ่ือ้เพราะมีความจ าเป็นต้องใช้ผลิตภณัฑ์
อย่างฉับพลนัดงันัน้ ผู้ ซือ้จะตดัสินใจซือ้โดยไม่ค านึงถึงราคาและคณุภาพของผลิตภัณฑ์ เพราะ
เป็นการ ซือ้เพื่อแก้ไขเหตกุารณ์เฉพาะหน้า เช่น ผ้าอนามยั ยาแก้ปวดศีรษะ  

2. ผลิตภณัฑ์เลือกซือ้ [Shopping Products (Goods)] เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผู้ซือ้มกัจะ
เปรียบเทียบก่อนการตดัสินใจซือ้ ปัจจยัท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ ได้แก่ ความเหมาะสม คณุภาพ 
ราคา และรูปแบบ แบง่ออกเป็น 2 พวก คือ  

2.1 ผลิตภณัฑ์เลือกซือ้ท่ีเหมือนกนั [Homogeneous Shopping Products 
(Goods)] หมายถึง ผลิตภณัฑ์เลือกซือ้ท่ีผู้บริโภคเห็นว่า มีลกัษณะพืน้ฐานทัว่ไปเหมือนกนั การ
ตดัสินใจซือ้ขึน้อยู่กบัราคาต ่าสดุของผลิตภณัฑ์เป็นหลกั เช่น ตู้ เย็น โทรทศัน์ รองเท้านกัเรียน เป็น
ต้น  

2.2 ผลิตภณัฑ์เลือกซือ้ท่ีต่างกัน [Heterogeneous Shopping Products 
(Goods)] หมายถึง ผลิตภณัฑ์เลือกซือ้ท่ีผู้ซือ้เห็นว่ามีลกัษณะต่างกันจึงต้องเปรียบเทียบด้าน
รูปแบบ คุณภาพ ความเหมาะสมซึ่งลกัษณะดงักล่าวมีความส าคญัมากกว่าราคา เช่น เสื อ้ผ้า 
กระเป๋า เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น  

3. ผลิตภณัฑ์เจาะจงซือ้ [Specialty Products (Goods)] เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะ 
เฉพาะตวัท่ีลูกค้าต้องการ และเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามในการได้มาซึ่งผลิตภณัฑ์นัน้อีกทัง้
ลกูค้ามี ความซื่อสตัย์ต่อตราของผลิตภณัฑ์ดงันัน้การตดัสินใจซือ้ขึน้อยู่กบัช่ือเสียงคณุภาพ และ
ความภาคภมูิใจท่ีจะได้รับจากการใช้ผลิตภณัฑ์นัน้มากกว่าราคา เช่น เคร่ืองส าอางค์คลินิก กล้อง
ถ่ายรูปนิคอน น า้หอมชาแนล เป็นต้น  

4. ผลติภณัฑ์ไม่แสวงซือ้ [Unsought Products (Goods)] เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผู้บริโภค ยงัไม่รู้จกั
หรือรู้จกัแต่ไม่คิดจะซือ้หรือไม่มีความจ าเป็นต้องซือ้มกัเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ เช่น เคร่ืองป่ัน อาหาร
เคร่ืองกรองควนับหุร่ีหรือเป็นผลติภณัฑ์เก่าท่ีผู้บริโภครู้จกั แตไ่ม่เห็นความจ าเป็นต้องใช้ ผลติภัณฑ์
ใหม่นัน้เช่น การประกนัชีวิต การน าแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์มาใช้ในงานวิจยัครัง้นี ้
เน่ืองมาจากผู้วิจยัเห็นว่าปัจจยัด้านคณุสมบตัิของผลิตภณัฑ์อาจเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีความสมัพนัธ์
กบัแนวโน้วพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จึง
ได้น าทฤษฎีดงักล่าวเข้ามาใช้ในงานวิจัยเพื่อสร้างกรอบแนวความคิด และใช้ในการออกแบบ
สอบถาม 
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แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ ความหมายของค าว่า “แรงจงูใจ” มีผู้ ให้ความหมาย

เอาไว้ดงันี ้คือ Loudon and Bitta (Loudon and Bitta. 1988 : 368) ได้ให้ความหมายของแรงจงูใจว่า 
“แรงจงูใจ” หมายถึง สภาวะท่ีอยู่ภายในตวัของผู้บริโภคท่ีเป็นพลงัท าให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว
ไปในทิศทางท่ีมีเปา้หมายท่ีได้เลือกไว้แล้วซึง่มกัจะเป็นเปา้หมายท่ีมีอยูใ่นภาวะสิง่แวดล้อม 

เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 54) ให้ความหมาย “แรงจูงใจ” หมายถึงพลังกระตุ้น (Drive) 

ภายในของแต่ละบุคคล ซึ่งกระตุ้ นให้บุคคลเกิดการปฏิบัติ  จากความหมายต่าง ๆ ข้างต้น 
“แรงจูงใจ” หมายถึง การท่ีบุคคลได้รับการกระตุ้นจากปัจจยัภายนอกและภายใน เพื่อให้เกิดการ
กระท าหรือพฤตกิรรมบางอยา่งที่ต้องการ  

สาเหตขุองการเกิดแรงจงูใจมีหลายกรณี (พิบลู ทีปะปาล, 2537) กลา่วถึง สาเหตขุองการ
เกิดแรงจงูใจไว้ดงันี ้

1. แรงจงูใจท่ีเกิดจากตวัผลิตภณัฑ์ (Product Buying Motives) ได้แก่ แรงจงูใจท่ี
เกิดขึน้กบัผู้บริโภคท่ีจะต้องซือ้สินค้าและบริการอย่างใดอย่างหนึ่งมาเพื่อสนองความต้องการของ
ตนให้ได้รับความพอใจเน่ืองจากสินค้าและบริการท่ีน ามาสนองความต้องการนัน้มากมายแตเ่งินท่ี
จะน ามาซือ้สินค้าเหลา่นัน้มีจ ากดั ผู้ บริโภคจึงจ าเป็นต้องตดัสินใจซือ้สินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
ก าลงัอ านาจซือ้ของเขา  

2 แรงจงูใจท่ีเกิดจากเหตผุล (Rational Buying Motives)เป็นแรงจงูใจท่ีเกิดจาก การ
ใคร่ครวญพินิจพิจารณาของผู้ ซือ้อย่างมีเหตุผลก่อนว่า ท าไมจึงซือ้สินค้าชนิดนัน้แรงกระตุ้ น
ประเภทนี ้ในท่ีนีจ้ะยกตวัอยา่งเป็นรถยนต์ ได้แก่  

2.1 ความประหยดั (Economy) หมายถึงความประหยดัในการซือ้และใช้ เช่น ใน
ปัจจุบนันิยมใช้รถยนต์ขนาดเล็กมากกว่ารถยนต์ขนาดใหญ่ เพราะรถยนต์ขนาดเล็กถกูกว่าและ
ประหยดัคา่น า้มนัได้มากกวา่เป็นต้น  

2.2 ประสิทธิภาพและสมรรถภาพในการใช้ (Efficiency and Capacity) เช่น คน 
นิยมยางเรเดียล ก็เพราะมีประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีกว่ายางรถยนต์ธรรมดา หรือบางคน
ซือ้นาฬิกาโอเมก้าก็เพราะเช่ือวา่มีความเท่ียงตรงในการรักษาเวลาดี เป็นต้น   

2.3 ความเช่ือถือได้ (Dependability) เป็นแรงจงูใจในการซือ้ท่ีมีความส าคญัมาก
อย่างหนึ่งปกติผู้ผลิตหรือผู้ขายมกัจะมีสญัญาประกนัสินค้าให้ เช่น รับประกนัภายใน 1 ปี หรือจะ
ซอ่ม ให้ฟรีเม่ือช ารุด เป็นต้น  
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2.4 ความทนทานถาวร (Durability) เช่น บางคนนิยมใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจาก 
สหรัฐฯหรือจากประเทศทางตะวนัตกมากกว่าผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตมาจากประเทศญ่ีปุ่ น เพราะคิดว่า
ผลิตภณัฑ์จากประเทศญ่ีปุ่ นมกัไมค่อ่ยคงทนถาวร เป็นต้น   

2.5 ความสะดวกในการใช้ (Convenience) เช่น การนิยมใช้รถยนต์อตัโนมตัิ 
เพราะจะได้ไม่ยุง่ยากในการเข้าเกียร์ เป็นต้น  

3. แรงจงูใจท่ีเกิดจากอารมณ์ (Emotional Buying Motive) แบง่ออกได้ดงันี ้
3.1 การเอาอย่างแข่งดีกัน (Emulation) เช่น เม่ือเห็นเพื่อนฝูงญาติมิตร หรือ

เพื่อนบ้านใกล้เคียงมีอะไรเด่น ตนเองก็พยายามไปขวนขวายหาซือ้มาบ้างเพื่อไม่ให้น้อยหน้าเขา 
เป็นต้น 

3.2 ต้องการจดุเดน่เป็นเอกเทศ (Individuality) เช่น ต้องการแตง่ตวัด้วยเสือ้ผ้าท่ี
ทนัสมยัหรือน าแฟชัน่เพื่อแสดงจดุเดน่ไมซ่ า้แบบใคร เป็นต้น  

3.3 ต้องการอนโุลมคล้อยตามผู้ อ่ืน (Conformity) เป็นลกัษณะตรงข้ามกบัพวก 
ต้องการจดุเดน่เป็นเอกเทศ พวกนีจ้ะรอคอยจนกว่าคนอ่ืนเขาซือ้กนั หรือซือ้ตามบคุคลท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีช่ืนชอบ เป็นต้น  

3.4 ต้องการความสะดวกสบาย (Comfort) เป็นแรงจงูใจท่ีเกิดผู้ซือ้ต้องการความ
สะดวกสบายในการท างานท่ีเป็นอยู ่การผ่อนแรง หรือการพกัผอ่น เป็นต้น  

3.5 ต้องการความส าราญเพลิดเพลินใจ (Entertainment and Pleasure) เป็น
แรงจงูใจท่ีเกิดจากผู้ซือ้ต้องการความสนกุสนานเพลดิเพลนิ เช่น การซือ้วิทยมุาฟัง เป็นต้น  

3.6 ความทะเยอทะยานมกัใหญ่ใฝ่สงู (Ambition) เป็นความหยิ่ง ถือดี หรือ
ความปรารถนาเก่ียวกบัศกัดิ์ศรีเกียรติคณุ เช่น ชอบซือ้รถขนาดใหญ่ เพ่ือให้สงัคมยอมรับว่าเป็น
คนมีเกียรติเป็นต้น  

4. แรงจงใูจท่ีเกิดจากการอปถุมัภ์ร้านค้า (Patronage Buying Motives) เกิดจาก
สาเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

4.1 ให้บริการดีเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory Services)  
4.2 ราคายอ่มเยาว์สมเหตสมุผล (Reasonable Prices)  
4.3 ท าเลท่ีตัง้ของร้านสะดวกในการท่ีจะไปซือ้ (Good Access to Location)  
4.4 มีสินค้าให้เลือกได้หลายอย่าง (Abundant of Assortments) เช่น 

ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เป็นต้น  
4.5 ช่ือเสียงของร้าน (Goodwill or Image) ดีเป็นท่ีเช่ือถือได้  
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4.6 ความเคยชินเก่ียวกบันิสยัการซือ้ (Buying Habits) เช่น การเคยซือ้สินค้า
จาก ร้านใดร้านหนึง่มาเป็นเวลานานแล้ว เป็นต้น 

ธรรมชาติของแรงจงูใจ 

แรงจงูใจเป็นสิง่ท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค ธรรมชาติของแรงจงูใจ (Nature 

of Motive) ของมนษุย์ (เสรี วงษ์มณฑา 2542 : 54) ประกอบด้วย  
1. แรงจงูใจท่ีมีพืน้ฐานมาจากความต้องการ (Based on needs) คือ มีแรงจงูใจ

เกิดขึน้จากความต้องการ ซึ่งความต้องการแบบมีก็ได้ หรือไม่มีก็ได้ซึ่งไม่จดัเป็นแรงจูงใจเม่ือไรท่ี
ความต้องการมีความรุนแรงขึน้จนเกิดความตงึเครียดและกลายเป็นแรงจงูใจขึน้มา  

2. แรงจงูใจเป็นความหงดุหงิด หรือความตงึเครียด (Frustration)  
3. การมุง่หมายความส าคญัไปท่ีเปา้หมาย (Goal – Directed) คือ การพยายามท่ีจะ

แก้ไขปัญหาตา่งๆ ซึง่จะต้องมีทิศทางท่ีแน่ชดัและทิศทางท่ีว่านัน้ จะต้องมุ่งตรงเข้าสูเ่ปา้หมายของ 
ชีวิตเป็นการรวมพลงั 

4. การรวบรวมความพยายาม (Muster Up all the Efforts) เม่ือพยายามจะรวม พลงั
รวมความพยายามตา่ง ๆ ทัง้หลายเพื่อจะบรรลเุปา้หมาย ท่ีเราต้องการจะแก้ไขให้ได้ 

โดยสรุป แรงจงูใจเป็น สิ่งกระตุ้นให้บคุคลเกิดพฤติกรรมการแสดงออกถึงความพึงพอใจ
โดยรวมในการได้รับสินค้าและบริการนัน้ๆ ดงันัน้การศกึษาทฤษฎีการจงูใจจึงท าให้ผู้ วิจยั ได้เข้าใจ
ถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีท่ีมีส่วนในการท าให้บุคคลเกิดแรงจูงใจขึน้ ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมและ
ส่งผลต่อสิ่งท่ีก่อให้เกิดพฤตกิรรม ผู้ วิจยัจึงน าทฤษฎีมาท าเป็นกรอบแนวความคิด และออกแบบ
สอบถาม 

แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับความพงึพอใจ 
โอลิเวอร์ (Oliver.1985:280) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจของผู้ บริโภคว่าเป็นภาระการ

แสดงออกท่ีเกิดจากการประเมินประสบการณ์การซือ้และการใช้บริการซึ่งอาจขยายความให้
ชัดเจนได้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกท่ีเกิดการ
ประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การได้รับบริการท่ีตรงกบัท่ีลกูค้า คาดหวงั หรือ ดีเกินกว่าความ
คาดหวังของลูกค้าในทางตรงข้าม ความไม่พอใจ หมายถึงภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึก
ในทางลบท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การได้รับบริการท่ีต ่ากว่าความคาดหวงั
ของลกูค้า 

วาฟรา (Vavra. 1992 :139-142) ได้กลา่วถึงความพงึพอใจของผู้บริโภคว่าคือความยดึมัน่
และเช่ือถือได้ของบริษัทผู้ให้บริการในการน าส่งสนิค้า และบริการ ท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยความต้องการ



  39 

และความคาดหวังของผูบริโภคเม่ือมีการสอบถามถึงผู้บริโภคถึงความรู้สึกพึงพอใจได้อย่างไร 
ค าตอบท่ีได้ส่วนใหญ่ ก็คือการได้รับสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ือง และทันต่อความต้องการ
รวมทัง้ความคาดหวังของผู้ บริโภคซึ่งไม่ได้ เป็นเร่ืองของความรู้สึกเท่านัน้ แต่ยังเป็นเร่ืองของ
ความสมัพนัธ์อีกด้วยซึง่มีความเก่ียวเน่ืองกบัความคาดหวงัของผู้บริโภคด้วย การจะจดัสินค้าและ
บริการให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจได้นัน้ต้องผ่านกระบวนการในการท าความเข้าใจในความ
คาดหวงัของผู้บริโภคก่อนเสมอ ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะมีขอบเขตเท่าๆกับความคาดหวงั
ของผู้บริโภคได้ก็ต่อเม่ือมีผลประโยชน์ท่ีเป็นจริงเกิดขึน้แก่ผู้บริโภค ปัญหาอยู่ทว่าความคาดหวงั
ของผู้บริโภคได้เป็นเร่ืองท่ีผู้บริโภคต้องการจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงอดุมคตเิท่านัน้ สว่นปัญหาของ
บริษัทคือจะสามารถสร้างความพงึพอใจของผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสดุอย่างไร โดยไม่ต้องมีการเพิ่ม
ทนุมากเกินไป ซึง่กลา่วโดยสรุป “ความพงึพอใจของผู้บริโภคเป็นเร่ืองท่ีสลบัซบัซ้อนมาก สิ่งส าคญั
ก็คือ ผู้ท าการตลาดต้องรู้จริงเก่ียวกบัสินค้าหรือบริการของบริษัทรวมทัง้กระบวนการท่ีผู้บริโภคจะ
หาซือ้สินค้าหรือบริการนัน้ได้หากต้องการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพต้องการให้ผู้ บริโภคนัน้เป็น
ผู้บริโภคท่ีประจ าและต่อเน่ือง และผู้บริโภคมีความพึงพอใจ จะมีการบอกต่อถึงความพึงพอใจใน
สนิค้าและบริการนัน้ๆ ให้แก่เพื่อนๆ แตถ้่าผู้บริโภคเกิดความไม่พงึพอใจก็จะบอกตอ่ถึงความไม่พงึ
พอใจนัน้ออกไปเช่นกนัและสว่นใหญ่จะมากกวา่กลุม่แรกอีกด้วย 

คอตเลอร์ (ศริิวรรณ เสรีรัตน์ . 2540 : 48-50: อ้างอิงจาก Kotler, 1997) กลา่วคือ ความพงึ
พอใจคือระดบัความรู้สกึของบคุคลท่ีเป็นผลจากการเปรียบเทียบการท างานของผลิตภณัฑ์ตามท่ี
เห็นหรือเข้าใจ กบัความคาดหวงัของบคุคลนัน้ ดงันัน้ระดบัความพงึพอใจ จงึเป็นฟังก์ชัน่ของความ
แตกต่างระหว่างการท างานท่ีมองเห็นหรือเข้าใจ (Perceived Performance) ความคาดหวัง 
(Expectations) ความพึงพอใจสามารถแบ่งอย่างกว้างๆ เป็น 3 ระดบัด้วยกนั และลกูค้ารายหนึ่ง
อาจมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ระดบันี ้กล่าวคือ หากการท างานของข้อเสนอ (หรือ
ผลิตภณัฑ์) ไม่ตรงกับความคาดหวงัลูกค้าย่อมเกิดความไม่พอใจ หากการท างานของข้อเสนอ 
(หรือผลิตภณัฑ์) ตรงกบัความคาดหวงั ลกูค้าย่อมพอใจ แต่ถ้าเกินกว่าความคาดหวงั ลกูค้าก็ยงั
พอใจมากขึน้ไปอีก  

คณุคา่โดยรวมส าหรับผู้บริโภค (Total customer value) เป็นผลรวมของผลประโยชน์ (Utility) 

จากผลติภณัฑ์หรือบริการใดบริการหนึง่ คณุคา่ของผลติภณัฑ์พิจารณาจากความแตกตา่งทางการ
แข่งขนั ซึง่ประกอบด้วย ความแตกตา่งด้านผลิตภณัฑ์ ความแตกตา่งทัง้ 4 ด้านนี ้ก่อให้เกิดคณุคา่
ผลิตภณัฑ์ 4 ด้าน เช่นกนัคือ คณุคา่ผลติภณัฑ์ คณุคา่ด้านบริการ คณุคา่ด้านบคุลากร และคณุคา่
ภาพลกัษณ์คณุค่า 4 ประการเรียกว่า คณุค่าผลิตภณัฑ์รวมในสายตาผู้บริโภคบริษัทหลายแห่งมี
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เปา้หมายท่ีจะสร้างความพงึพอใจในระดบัสงู เพราะความพอใจอย่างเดียวไม่สามารถดงึดดูลกูค้า
ให้อยูก่บัตนตลอดไป พวกเขาอาจเปลี่ยนใจไปหาบริษัทอ่ืนหากได้รับข้อเสนอท่ีดีกว่า ดงันนั ลกูค้า
ท่ีได้รับความพอใจอย่างสงูจะไม่ใช่กลุ่มท่ีเปลี่ยนใจง่ายๆ ความพอใจ หรือความยินดีในระดบัสงู
ของพวกเขา สร้างความรู้สึกใกล้ชิดทางด้านอารมณ์ต่อตราสินค้านัน้ๆ ซึ่งไม่ใช่ความชอบแบบ
ธรรมดาทัว่ไป ผลท่ีตามมาคือ ความภกัดีของลกูค้าในระดบัสงูนัน่เอง 

ศิ ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 : 45 -48) กล่าวว่าความพึงพอใจของลูกค้า 
(CustomerSatisfaction) เป็นระดับความรู้สึกของลูกค้าท่ีมีผลจากการเปรียบเทียบระหว่าง
ผลประโยชน์จากคณุสมบตัิ ผลิตภณัฑ์ หรือการท างานของผลิตภัณฑ์กับการคาดหวงัของลกูค้า 
ระดบัความพึงพอใจของลกูค้าจะเกิดจากความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ และ
ความคาดหวงัของบคุคลการคาดหวงัของบคุคล (Expectations) เกิดจากประสบการณ์และความรู้
ในอดีตของผู้ซือ้ นกัการตลาดและฝ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องจะต้องพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) การสร้างคุณค่าเพิ่มเกิดจากการผลิต 
(Manufacturing) และการตลาด(Marketing) รวมทัง้มีการท างานร่วมกันกับฝ่ายต่างๆ โดยจัด
หลักการสร้างคุณภาพรวม (TotalQuality) คุณค่าเกิดจากความแตกต่างทางการแข่งขัน 
(Competitive Differentiation) คณุค่าท่ีมอบให้กับลกูค้าจะต้องมากกว่าต้นทุนของลกูค้า (Cost) 

ต้นทนุของลกูค้าสว่นใหญ่ ก็คือราคาสนิค้า (Price) นัน่เอง 

ต้นทนุรวมของลกูค้า (Total customer cost) เป็นต้นทนุของลกูค้าท่ีเกิดขึน้จากการ ตดัสินใจ
ซือ้สินค้าชนิดใดชนิดหนึง่ ซงึจะประกอบด้วยต้นทนุตอ่ไปนี ้

1. ราคาในรูปของตวัเงิน (Monetary) คือราคาขายสนิค้าและบริการ 
2. ต้นทนุด้านเวลา (Time cost) คือเวลาท่ีใช้ไปในการซือ้สินค้าและบริการซึง่ตีค่า

เป็นตวัเงิน 
3. ต้นทนุด้านพลงังาน (Energy cost) คือพลงังานหรือแรงกายและพลงังานความคดิ

ในการซือ้สินค้าและบริการท่ีตีคา่เป็นตวัเงิน 
4. ต้นทนุด้านจิตวิทยา (Physic cost) คือพลงัทางจิตใจ เช่น ความไม่สบายใจหรือ

ความวิตกกังวลท่ีเกิดจากการใช้สินค้าและบริการท่ีตีค่าเป็นตัวเงินคุณค่าท่ีส่งมอบแก่ลูกค้า 
(Customerdelivery value) เป็นความแตกตา่งระหว่างคณุคา่รวมส าหรับลกูค้า (Total customer 
value) และต้นทนุรวมของลกูค้า (Total customer cost)  

จากความหมายนีบ้ริษัทสามารถหาคณุคา่ผลติภณัฑ์ท่ีสง่มอบได้ 
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นักการตลาดจะต้องสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันและความแตกต่างนัน้จะต้อง
สามารถสร้างคณุค่าเพิ่ม (Value added) คณุค่านัน้จะต้องสงูกว่าต้นทนุ (Cost) หรือราคาสินค้า 
(Price) ทัง้นีย้ึดหลกัท่ีว่า คณุค่า (Value) ท่ีสง่มอบแก่ลกูค้าต้องมากกว่าราคาสินค้า (Price) การ
คาดหวงัของลกูค้าหรือผู้บริโภค (Expectation) เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผซูือ้ 
เช่นจากเพื่อน จากนกัการตลาด และจากข้อมลูคูแ่ข่ง ซึง่ถ้านกัการตลาดส่งเสริมผลิตภณัฑ์ได้เกิน
จริงผู้บริโภคจะมีความหวงัในผลติภณัฑ์สงูเกินจริงจะท าให้ผู้ซือ้ผิดหวงัเม่ือตดัสินใจซือ้ ดงันัน้ สิ่งท่ี
ส าคญัท่ีท าให้บริษัทประสบความส าเร็จคือการเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีม่ีผลประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ 
(การท างานของผลิตภณัฑ์) ท่ีสอดคล้องกับการคาดหวงัของผู้ซือ้ โดยยึดหลกัการสร้างความพึง
พอใจรวมส าหรับลกูค้า (Total customer satisfaction) เคร่ืองมือในการติดตามและการวดัความพึง
พอใจของลกูค้าเป็นวิธีการท่ีจะตดิตามวดัและค้นหาความต้องการของลกูค้าโดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อ
สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า การสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้ามีปัจจยัท่ีต้องค านงึถึง คือ 

1. วิธีการสร้างความพงึพอใจโดยการลดต้นทนุของลกูค้า (ลดราคา) หรือการเพิ่มการ
บริการและจดุเดน่ของสนิค้า ซึง่สิง่นีจ้ะมีผลท าให้ก าไรของบริษัทลดลง 

2. บริษัทต้องสามารถสร้างก าไรโดยการผลิตลงทุน หรือการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ (R&D) วิธีการตดิตามและวดัความพงึพอใจของลกูค้า สามารถวดัได้ด้วยวิธีการดงันี ้

2.1 ระบบการติเตียนและข้อเสนอแนะ (Complaint and Suggestion Systems) 
เป็นการหาข้อมลูทศันคติของลกูค้าเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และการท างานของบริษัท ปัญหาเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์และการท างาน รวมทัง้ข้อเสนอแนะตา่งๆ 

2.2 การส ารวจความพงึพอใจของลกูค้า (Customer satisfaction surveys) จะ
เป็นการส ารวจความพงึพอใจของลกูค้า เคร่ืองมือท่ีใช้มากคือการวิจยัตลาด 

2.3 การเลือกซือ้โดยกลุม่ท่ีเป็นเปา้หมาย (Ghost shopping) วิธีนีจ้ะเชิญบคุคล
ท่ีคาดว่าจะเป็นผู้ซือ้ท่ีมีศกัยภาพ ให้วิคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในการซือ้สินค้าของบริษัทและ
คูแ่ข่งขนั พร้อมทัง้ระบปัุญหาเก่ียวกบัสินค้าหรือบริการ 

2.4 การวิเคราะห์ถึงลกูค้าท่ีสญูเสียไป (Lost customer analysis) จะวิเคราะห์
หรือสมัภาษณ์ลกูค้าเดมิท่ีเปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอ่ืน เพื่อทราบถึงสาเหตท่ีุท าให้ลกูค้าเปลี่ยนใจ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติและความพงึพอใจ 

แหลง่ข้อมลูท่ีส าคญัเก่ียวกบัทศันคติของผู้บริโภคอย่างหนึ่งก็คือประสบการณ์สว่นตวัของ
ผู้บริโภค (Personal experience) และสิ่งท่ีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในแง่ของการให้หลกัประสบการณ์
สว่นตวัของผู้บริโภคนัน่ คือ นกัการตลาดสามารถใช้การโฆษณา (Advertising) การสง่เสริมการขาย 
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(Sale Promotion) จูงใจให้คนซือ้สินค้าอย่างไรก็ได้ แต่ในแง่ของประสบการณ์ขัน้สดุท้ายแล้วนัน้
ขึน้อยูก่บัผู้บริโภคว่ามีความพงึพอใจจะมีทศันคติท่ีดีตอ่สินค้า แตถ้่าผู้บริโภคไม่เกิดความพงึพอใจ
ในสนิค้าก็จะท าให้เกิดทศันคติท่ีไม่ดีกบัสินค้า 

ผู้บริโภครับรู้ (Awareness) ว่าสินค้านัน้มีขายอยู่แล้วจึงเกิดการยอมรับ (Acceptance) ซึง่สิ่ง
นีค้ือ ทศันคติ (Attitude) เม่ือผู้บริโภคเร่ิมยอมรับแล้วจะท าการค้นหา (Search) ว่าสินค้านัน้มีขายท่ี
ไหน มีคณุสมบตัิอย่างไร เม่ือได้ข้อมลูจากการค้นหาแล้วผู้บริโภคจะเลือก (Select) ว่าจะซือ้หรือไม่
ซือ้เม่ือซือ้ก็จะน าไปใช้ (Use) จากนัน้ผู้บริโภคจะเกิดความพงึพอใจ (Satisfaction) หรือไม่พึงพอใจ 
(Dissatisfaction) หลงัจากใช้สินค้านัน้ ซึง่สิ่งนีจ้ะมีผลกลบัไปท่ีการยอมรับ (Acceptance) ว่าจะชอบ
มากขึน้หรือลดลง (บวกหรือลบ) การยอมรับหรือทศันคติของผู้บริโภคเกิดจากข้อมลู ( Information) 

ท่ีได้รับเป็นทศันคติก่อนใช้ (Pre-Attitude) เป็นประสบการณ์ส่วนตวั (Direct Experience) ของ
ผู้บริโภคจะเป็นส่วนส าคญัมากกว่าทศันคติก่อนใช้ เป็นนกัการตลาดจะน าหลกัการนีม้าพิจารณา
ในแง่ของการตลาดจะทราบว่าถึงแม้นกัการตลาดจะพยายามสื่อสารกบัผู้บริโภคโดยการโฆษณา 
(Advertising)ประชาสมัพนัธ์ (Public Relations) แล้วก็ตาม ถ้าสินค้าไม่เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคก็
จะไมมี่การซือ้ซ า้เกิดขึน้ 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่ความพงึพอใจของผู้บริโภค 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการจัดล าดบัความพึงพอใจของผู้บริโภค นอกจากจะขึน้อยู่กับ
ปัจจัย ภายในของแต่ละบุคคลแล้ว ยังมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกซึ่งท าให้ผู้ บริโภคต้อง
เสาะหาข่าวสารเพิ่มเติม แม้แต่สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ปัจจัยภายนอกก็ท าให้พวกเขามี
ความหวงัแตกตา่งกนัอาจสรุปเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่ความพงึพอใจของผู้ บริโภคดงันี(้ยทุธนา  
ธรรมเจริญ .2530 : 55-56) 

1. ความต้องการสว่นบคุคล (Persomal Needs) แม้ว่ารายได้จะเป็นปัจจยัก าหนด
ความต้องการด้านอาหาร เสือ้ผ้า แตพ่ึงระลกึเสมอว่าอารมณ์ท่ีต้องการของผู้บริโภคก็เป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัในการก าหนดความพงึพอใจ 

2. ความตัง้ใจท่ีจะใช้ (Intended Use) ผู้บริโภคแตล่ะบคุคลจะได้รับความกดดนัให้
ท ากิจกรรมหนึ่งมากกว่าอีกกิจกรรมหนึ่ง และความพึงพอใจในสินค้าใดๆ ยี่ห้อใดๆ ของผู้บริโภค
ยอ่มต้องเกิดจากรายการผลิตภณัฑ์ท่ีจดัสรรไว้แล้ว (Assortments) ของผู้บริโภค 

3. ระดบัของความจงูใจ (Degree of Motivation) แรงจงูใจ (Motives) ของผู้บริโภคมี
บทบาทอย่างมากในการก าหนดล าดบัความพงึพอใจ จนกว่าจะมีแรงจงูใจท่ีมากพอจะกระตุ้น ให้
ผู้บริโภค รู้สึกได้ว่าตนยงัขาดแคลนสินค้านัน้อยู่ ในปัจจุบนัท่ีมีภาวะการแข่งขนัสูง สินค้าแต่ละ
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ชนิดแต่ละยี่ห้อจะมีผลกระทบซึง่กนัและกนั และเป็นผลให้ความต้องการในสินค้าตวัใดตวัหนึ่งถกู
เลื่อนออกไป 

4. ประสบการณ์ในสินค้านัน้ๆ (Experience with Product) ประสบการณ์ในอดีต
เก่ียวกบัสินค้าจะเป็นสิง่ส าคญัในการวดัความพงึพอใจของบคุคลในปัจจบุนั 

5. ราคา (Price) ราคาเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีก าหนดความพงึพอใจของผู้บริโภค เพราะ
ราคามีผลกระทบตอ่รายได้ ผู้บริโภคคนหนึง่อาจต้องการสนิค้าสว่นหนึ่งมากและจดัอนัดบัความพงึ
พอใจไว้สงูๆ แตก็่ถกูขดัขวางจากราคาของสินค้าและบริการนัน้ๆ ผู้บริโภคสว่นใหญ่นิยมพิจารณา
ราคาว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจ เลือกยี่ห้อ และขนาดบรรจุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า
ตดัสินใจนัน้เป็นไปอยา่งเร่งดว่น 

6. ความเป็นเหตเุป็นผลของข่าวสารจากภายนอก (Logic of external Information) 
แม้ว่าขณะรับรู้ข่าวสารนัน้เหมาะสมหรือไม่เพียงใด แต่หลงัจากผู้บริโภควิเคราะห์ข่าวสารท่ีได้รับ
แล้ววา่มี เหตผุลท่ีเหมาะสม ผู้บริโภคก็จะมีปฏิกิริยายอมรับข่าวสารนัน้และข่าวสารท่ีได้มาใหม่นัน้
จะถกูน าไปใช้ทบทวนประเมินถึงความต้องการในสินค้านัน้อีก และยินดีท่ีจะซือ้สินค้านัน้ๆอีก ทัง้ท่ี
มีอยู่ในครอบครองแล้ว ในทางกลบักนัผู้บริโภคจะละทิง้ไม่สนใจข่าวสารใดๆ ท่ีผู้บริโภควิเคราะห์
แล้ว ไมมี่เหตผุลสมควรท่ีเหมาะสม 

7. การได้รับความสนบัสนุนความคิดจากกลุ่มภายนอก (Support for external 
groupideas) กฎทัว่ไปข้อหนึ่งคือ ความพึงพอใจของผู้บริโภคมีผลมาจากความคิดท่ีได้รับการ
พิจารณาสนบัสนนุจากกลุ่มภายนอก เช่น สินค้าท่ีเป็นแฟชนั ส าหรับคนหมู่มาก ผู้บริโภคย่อมให้
ความตัง้ใจและความต้องการท่ีมากขึน้ 

8. อิทธิพลจากภายนอกทัง้ทางตรงและทางอ้อม (Direct and Indirect External 
Influence)ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอ่การจดัล าดบัความพงึพอใจของผู้บริโภค 

โดยสรุปความพึงพอใจเป็นสิ่งท่ีกระตุ้นให้บุคคลท่ีได้รับสินค้าและบริการเกิดพฤติกรรม
ตา่งๆ ในการบริโภค ผู้วิจยัจงึน าทฤษฎีมาท ากรอบแนวความคิด และออกแบบสอบถาม 

อาหารพร้อมทานแช่เยน็ 
(สรุชยั  สถิตคณุารัตน์ และ วณิศรา จนัทรประทิน 2558)ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานเป็น

ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีผ่านกระบวนการปรุงสกุและพร้อมทานได้ทนัทีเม่ือน าไปอุ่น อบ นึ่ง หรือเข้า
ไมโครเวฟ ซึง่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในด้านความสะดวกสบาย ประหยดัเวลา และง่ายตอ่การ
พกพาได้เป็นอย่างดี ปัจจุบนัตลาดอาหารพร้อมทานเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพและมีแนวโน้มการ
เติบโตตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกท่ีสาคญั ดงันี ้ 
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1. การขยายเมืองหรือวิถีชีวิตแบบคนเมือง (Urbanization) ท่ีเพิ่มขึน้ 
แนวโน้มความเป็นเมืองหรือวิถีชีวิตแบบคนเมืองจะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ในอนาคต โดย 

OECD (OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016) คาดการณ์ว่าประชากร
โลกจะย้ายเข้ามาอาศยัในเขตเมืองมากถึงร้อยละ 70 ในปี พ.ศ. 2593 จาก ล้านคน ในปี พ.ศ.
2552 ขยายตวัเป็น 1,231 ล้านคนในปี พ.ศ. 2593) สว่นทวีปเอเชียนัน้คาดวา่ประชากรในเขตเมือง
จะเพิ่มขึน้กว่า 2 เท่าตวั (จาก 1,713 ล้านคนในปี พ.ศ.2552 ขยายตวัเป็น 3,381 ล้านร้อยละ 50 
ของประชากรโลกทัง้หมดในปี พ.ศ. 2552 (จากจ านวนประชากร 399คนในปี พ.ศ. 2593) ซึง่การ
ขยายตัวของเขตเมืองเหล่านีจ้ะส่งผลให้สังคมมีวิถีชีวิตแบบคนเมืองและใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ
ต้องการความสะดวกสบาย ท าให้อาหารพร้อมทานมีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากขึน้  

2. รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป 
การส ารวจของ OECD พบวา่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะใช้ชีวิต

คนเดียวเพิ่มขึน้ โดยคาดการณ์สดัส่วนการเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีพฒันาแล้วในช่วงระหว่างปี 
พ.ศ. 2568 - 2573 จะมีสดัส่วนการเปลี่ยนแปลงไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10 เม่ือเทียบกับกลางปี พ.ศ. 
2543 ซึง่ประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสดุคือ ฝร่ังเศส นอกจากนี ้ผู้หญิงในสงัคมเร่ิมออกไป
ท างานนอกบ้านมากขึน้ และการใช้ชีวิตครอบครัวท่ีมีขนาดเล็ก ซึ่งปัจจัยเหล่านีจ้ะส่งผลให้
ผู้บริโภคมีรูปแบบการกินท่ียืดหยุ่นและรับประทานอาหารแบบง่ายๆ นอกจากนี ้กระแสรักสขุภาพ
และใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคให้ความสาคญัมากเช่นกนั โดยรายงาน Healthy Eating 
Trends Around The World ของบริษัท นีลเส็น (Nielsen) เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2558 รายงาน
ว่าผู้บริโภคให้ความสาคญักบัอาหารมีความใกล้เคียงของสดมากท่ีสดุ (Fresh Like) ผลิตจาก
วัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น สารแต่งสี กลิ่น รส เป็นส่วนประกอบ 
(Less is More) มีคณุคา่ทางโภชนาการหลากหลายชนิด (More is More) เช่น ไฟเบอร์ โปรตีน 
แคลเซียม วิตามิน Omega-3 เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต (Eco-Friendly) และฉลากมี
ความโปร่งใส เลือกใช้ภาษาเข้าใจง่ายไมซ่บัซ้อน ผู้บริโภคอา่นแล้วเข้าใจได้ทนัที (Clean Label) 

3. การเข้าสูส่งัคมสงูวยั (Aging Society) ทัว่โลกเพิ่มขึน้  
องค์การอนามยัโลกคาดการณ์ว่า ปี พ.ศ. 2593 ประชากรท่ีมีอาย ุ60+ จะมีสดัส่วน

มากถึงร้อยละ 20 ของจานวนประชากรโลกทัง้หมด หรือ 1 ใน 5 คนจะเป็นผู้ ท่ีมีอายุ 60+ แนวโน้ม
ดังกล่าวจะเป็นปัจจัยบวกให้กับตลาดอาหารพร้อมทานท่ีสามารถตอบโจทย์ด้านความ
สะดวกสบาย กินง่าย และเก็บรักษาได้นาน โดยผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานท่ีเหมาะสาหรับ
ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ60+ ควรจะต้องมีเนือ้สมัผสัอ่อนนุ่ม เคีย้ว และกลืนง่ายเป็นพิเศษ เป็นต้น  
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4. การพฒันาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวตักรรม  
ปัจจุบนัความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม สามารถสร้างตลาดผลิตภณัฑ์

ใหม่ๆ เพื่อกระตุ้ นความต้องการท่ีแอบแฝงภายในของผู้ บริโภคได้ เช่น การเพิ่มคุณค่าทาง
โภชนาการด้วยสารอาหารท่ีสกจากธรรมชาติ การสกดัสารท่ีก่อให้เกิดภมูิแพ้ในร่างกายในอาหาร 
กระบวนการผลิตท่ีช่วยให้อาหารมีความคงสดใหม่ และไม่ท าลายคณุคา่สารอาหาร บรรจภุณัฑ์ท่ี
ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติท่ีสามารถยืดอายแุละคงความสดของอาหารได้ รวมถึงช่องทางการจดั
จ าหน่ายและการบริการในตลาดอาหารพร้อมทานใหม่ๆ ท่ีสะดวกและบริการถึงมือผู้บริโภคได้
อย่างรวดเร็ว เช่น การวางเคร่ืองขายพร้อมอุ่นอาหารพร้อมทานอัตโนมัติในพืน้ท่ีห่างไกลหรือ
โรงเรียน การใช้แอพพลเิคชัน่ผา่นมือถือเพื่อสัง่ซือ้และบริการจดัสง่อาหาร 

5. แนวโน้มและการพฒันา 
อาหารพร้อมทานจะยงัคงได้รับความนิยม และขยายตวัอย่างตอ่เน่ือง โดยเฉพาะใน

ภมูิภาคเอเชีย โดย ไทย ไต้หวนั และมาเลเซีย จะเป็นตลาดใหญ่ของอาหารประเภทนีต้อ่ไป เพราะ
ความสะดวก และความไม่พร้อมในการปรุงอาหารทานเองท่ีบ้านยงัคงเป็นตวัผลกัดนัให้ผู้บริโภค
หนัมานิยมบริโภคอาหารพร้อมทาน แตห่ากผู้ประกอบการรายใดท่ีใสใ่จเร่ืองคณุภาพ รสชาติ และ 
เสริมเร่ืองสขุภาพเข้าไปในสินค้าอาหารพร้อมทานด้วยก็จะยิ่งเพิ่มความถ่ีหรือเพิ่มจ านวนลกูค้าให้
หนัมาเลือกซือ้อาหารพร้อมทานมากขึน้ ดงันัน้ในอนาคตอาหารพร้อมทานจะมีโอกาสเพิ่มกลุ่ม
ลูกค้าย่อยเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากขึน้ ทัง้ด้านประเภทอาหาร ดีไซน์ 
และรสชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มมลูค่าให้สินค้า อาหารพร้อมทานสามารถจ าหน่ายในราคาท่ีสงูขึน้ไม่
ตา่งจากอาหารหรือสินค้าชนิดอ่ืน. 

จากแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปส่งผลต่อมลูค่าและอตัราการเติบโตของ
ตลาดผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแตล่ะประเภทในอีก 5 ปีข้างหน้า ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานท่ี
มีความสดใหม่และแปรรูปน้อย ได้แก่ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแบบแช่เย็นและสลดัพร้อมทาน 
จะมีมลูคา่และอตัราการเติบโตของตลาดเฉลี่ยท่ีสงู ขณะท่ีผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแบบแช่แข็ง
และอาหารแบบ Shelf Stable (อาหารท่ีเก็บได้ในอุณหภูมิห้อง)จะได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง หากไมมี่นวตักรรมผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  เน่ืองจากภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ท่ีใสว่ตัถปุรุง
แต่งมากเพื่อถนอมอาหารและใส่สีเพื่อให้อาหารมีสีสัน รวมถึงไม่มีเส้นใยและคุณค่าทาง
สารอาหาร  

อาหารแช่เย็น (Chilled Foods) 
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(กิตตยา สมยาภกัดี และ โสบญุชยั กิตติเสรีบตุร, 2554) การแช่เย็นเป็นกรรมวิธีท่ีควบคมุ
อณุหภมูิของอาหารไว้ระหว่าง –1°C ถึง 8°C เพื่อลดอตัราการ เกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมี และการ
เปลี่ยนแปลงเน่ืองจากจลุินทรีย์เพื่อยืดอายกุารเก็บรักษาอาหารสด หรืออาหารแปรรูป  วิธีนีจ้ะท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคณุค่าทางโภชนาการ และคณุสมบตัิทางประสาทสมัผสั นอัยท่ีสดุ ท าให้
ผู้บริโภคมองว่าอาหารแช่เย็นเป็นอาหารท่ี “สด” และเป็นอาหาร “สขุภาพ” เรามกัใช้วิธีการแช่เย็น
ควบคู่กับกรรมวิธีแปรรูปอ่ืนๆ เช่น การหมกั การฉายรังสี หรือ การพาสเจอไรซ์เพี่อยืดอายใุห้กับ
อาหารท่ีผ่านผ่านกรรมวิธี ท่ีไม่ รุนแรงนี  ้การกระจายอาหารแช่เย็นไปยังผู้ บริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพขึน้อยูก่บัระบบการกระจายสินค้าท่ีคอ่นข้างละเอียดอ่อนซึง่ต้องเก่ียวข้องกบัห้องเย็น
และการขนส่งในห้องเย็นหรือตู้แช่เย็นท่ีใส่สินค้าในร้านค้า โดยเฉพาะอาหารแช่เย็นท่ีมีความเป็น
กรดต ่าซึง่เกิดการปนเปือ้นของจลุินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรคได้ง่าย เช่น เนือ้สดหรือเนือ้ท่ีผ่านการท าให้
สกุก่อนเล็กน้อย พิซซ่า หรือแป้งโดท่ียงัไม่ได้อบ จะต้องเตรียมและบรรจุอาหารภายใต้สภาวะท่ี
ปลอดเชือ้อยา่งระมดัระวงั อาหารแบง่ออกตามอณุหภมูิในการเก็บรักษาได้เป็น 3 กลุม่ดงันี ้ 

1. -1°C ถึง +1°C ส าหรับปลาสด เนือ้สดไส้กรอกเนือ้บด ปลาและเนือ้รมควนั  
2. 0°C ถึง +5°C ส าหรับอาหารพาสเจอไรซ์เช่น เนือ้กระป๋อง นม ครีม โยเกิร์ต หรือ

ผกัสลดัแซนวิช อาหารอบ พาสตา พิซซา่ แปง้โด หรือพาสรีท่ียงัไมอ่บ  
3. 0°C ถึง +8°C ส าหรับเนือ้หรือปลาท่ีผ่านการให้ความร้อนจนสกุแล้ว เนือ้หมกัท่ี

สกุหรือยงัไมส่กุ เนย มาการีน เนยแข็ง ผลไม้สด  
การแช่เย็น คือ การลดอุณหภูมิลงให้ต ่ากว่าอุณหภูมิต ่าสุดท่ีเชือ้อจุลินทรีย์สามารถ

เจริญเติบโตได้จะยบัยัง้การเจริญและการเพิ่มจ านวนของจลุินทรีย์ได้เชือ้จลุินทรีย์แบ่งออกได้เป็น 
3 กลุม่ ตามช่วงอณุหภมูิท่ีเหมาะสมในการเจริญเติบโต  

1. เทอร์โมไฟล์ (Thermophile) มีช่วงอณุหภมูิท่ีเหมาะสมในการเจริญ 35- 55°C 
2. เมโซไฟล์ ( Mesophile) มีช่วงอณุหภมูิท่ีเหมาะสมในการเจริญ 10-40°C  
3. ไซโคลไฟล์ ( Psychrophile)มีช่วงอณุหภมูิท่ีเหมาะสมในการเจริญ 5-15°C  

การแช่เย็นจะช่วยปอ้งกนัการเจริญเติบโตของเชือ้จลุินทรีย์ประเภทเทอร์โมไฟล์ และเมโซ
ไฟล์ได้เชือ้ไซโคลไฟล์ท าให้อาหารแช่เย็นเกิดการเน่าเสียได้ แต่ยงัไม่ปรากฏว่ามีเชือ้ไซโคลไฟล์ท่ี
ก่อให้เกิดโรคดงันัน้การแช่เย็นท่ีอณุหภมูิต ่ากว่า 5-7 °C จึงเป็นการยบัยัง้การเน่าเสีย และปอ้งกนั
การเจริญเติบโตของเชือ้ท่ีก่อให้เกิดโรคได้อตัราการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีไม่ว่าจะเชีอ้จุลินทรีย์
หรือเอนไซม์มีความสมัพนัธ์กบัอณุหภมูิในลกัษณะเลขฐานล็อกการแช่เย็นจึงเป็นการลดอตัราการ
เปลี่ยนแปลงเน่ืองจากจลุนิทรีย์หรือเอนไซม์และยบัยัง้การหายใจของอาหารสดได้   
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การเก็บรักษาโดยการแช่เย็น (cold storage) การเก็บรักษาโดยการแช่เย็นจดัเป็นวิธีถนอม
อาหารท่ีนุ่มนวลมากท่ีสุดทัง้นีเ้พราะจะก่อให้เกิดผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อรสชาติเนีอ้สมัผัส 
คณุคา่ทางโภชนาการ และการเปลี่ยนแปลงตา่งๆในอาหารอีกทัง้งยงัช่วยลดอตัราในการเสื่อมเสีย
ของอาหารอีกด้วย เม่ือพิจารณาถึงหลกัการของการเก็บรักษา โดยการแช่เย็นแล้วอาหารท่ีจะเกิด
การเสื่อมเสียได้มากนัน้ควรจะเก็บแช่เย็นนับตัง้แต่หลงัการเก็บเก่ียวหรือหลงัจากฆ่าเสร็จแล้ว
จนถึงการขนส่ง ช่วงการแปรรูปหรือช่วงจ าหน่ายและช่วงเก็บรักษาก่อนจะน าไปรับประทานหรือ
ประกอบอาหาร ตามครัวเรือน แตใ่นความเป็นจริงแล้วมนัเป็นสิ่งท่ีท าได้ยากท่ีจะให้ทกุขัน้ตอนอยุ
ในช่วงอณุหภมูิต ่าตวัอยา่งที่เห็นได้ง่ายๆ ก็คือในช่วงการเก็บเก่ียวหรือหลงัการฆ่าจนกว่าจะน าเข้า
ไปแช่เย็นจะต้องใช้เวลานานถึง 1-2 วนั  

ดังนัน้จึงเห็นได้ว่าโอกาสของการเสื่อมเสียเกิดขึน้มาตัง้แต่ช่วงต้นเลยทีเดียว การ
เปลี่ยนแปลงสดัสว่นของบรรยากาศมี 3 วิธีดงันี ้การเก็บรักษาในบรรยากาศควบคมุหรือท่ีเรียกว่า 
CAS (controlled – atmosphere storage) ซึง่มีการมอนิเตอร์และควบคมุความเข้มข้นของก๊าซ
ออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์ และอาจรวมทัง้ก๊าซเอทิลีนในบางกรณีการเก็บรักษาใน
บรรยากาศดดัแปลงหรือท่ีเรียกว่า MAS (modified - atmosphere storage) สดัสว่นของก๊าซในบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีปิดผนึกเกิดการเปลี่ยนแปลงโดย   การหายใจของสารอาหารมีการควบคมุอ่ืนๆน้อยมาก 
การบรรจใุนบรรยากาศดดัแปลงหรือท่ีเรียกว่า MAP (modified – atmosphere packaging)  โดยการ
เติมก็าซการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนก็าซในผลิตภณัฑ์ ซึ่งทราบความสามารถในการแทรกผ่านของ
อากาศ (permeability) หลงัการบรรจอุาหารแตก่่อนการปิดผนึกบรรจภุณัฑ์  ปัจจบุนันีมี้การใช้ CAS 

และ MAS ในระดบัอตุสาหกรรมในการเก็บรักษาแอปเปิล้เป็นสว่นใหญ่รวมทัง้ลกูแพร์และกระหล ่า
ปลีในปริมาณไม่มาก สว่น MAP จะใช้กบัอาหารบางชนิดและใช้กบัอาหารท่ีผ่านการแปรรูปรวมทัง้
กรรมวิธีท่ีไม่รุนแรง เช่น แซนวิช และเนือ้สกุ และ MAP เป็นวิธีท่ีก าลงัได้รับความนิยมเพิ่มขึน้ 

อาหารทดแทนส าหรับทานท่ีบ้าน (Home meal replacement) 

ได้ถูกคิดค้นและพัฒนาขึน้มานานแล้ว เพื่อตอบรับวิถีบริโภคของชาวโลกยุคใหม ่
(กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม, 2552  ) ท่ีต้องการความสะดวกสบายในการรับประทานอาหารโดยไม่
ต้องท าเองอีกต่อไป ไม่ว่าจะด้วยเหตผุลท่ีว่าขนาดครอบครัวท่ีเล็กลง คนท างานนอกบ้านมากขึน้ 
หรือไม่มีฝีมือการปรุงอาหารเฉกเช่น คนรุ่นก่อน อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคยคุนีก็้ยงัต้องการ บริโภค
อาหารท่ีมีคณุภาพ รสชาติอร่อย และถกู สขุลกัษณะ วิวฒันาการของ Home meal replacement 
จงึก้าวหน้าขึน้เร่ือยมาตามล าดบั ซึง่หากจะเรียกอาหารชนิดนีว้า่ อาหารพร้อมทาน หรือ Ready to 
eat (RTE) น่าจะคุ้นเคยกบัคนไทยมากกว่าแนวโน้มตลาดอาหารพร้อมทาน กองบรรณาธิการ 
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Report อาหารพร้อมทานรูปแบบท่ีรู้จกัแพร่หลายมากท่ีสดุคือ อาหารแช่แข็ง (Frozen food) ซึง่
ต้องอุ่นร้อนก่อนรับประทาน ดงันัน้ เราจึงเรียกอาหารพร้อมทานอีกช่ือว่า Ready to heat ด้วย
กระบวนการการผลิตอาหารแช่แข็งท่ีคงคุณภาพของอาหารทัง้ความสดใหม่ รสชาติ เนือ้สมัผสั 
และรูปทรงไว้ได้โดยเม่ืออุ่นร้อนแล้วสภาพอาหารก็ยงัคงรูปแบบไม่ต่างจากอาหารท่ีท าสดใหม ่
อาหารแช่แข็งจงึถือเป็นอาหารท่ีมีคณุภาพเพียบพร้อมไปด้วยการรับประทานท่ีสะดวก ปัจจบุนัเรา
จึงหาอาหารประเภทนีท้านได้ไม่ยาก แค่เดินไปซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซือ้ใกล้บ้านก็
สามารถเลือกซือ้รับประทานได้แล้ว หรือแม้แตร้่านอาหารขนาดเล็กหรือร้านแฟรนไชส์หลายสาขาท่ี
ไม่มีครัวหรือพอ่ครัวก็ใช้อาหารแช่แข็งเสร์ิฟให้ลกูค้าก็มีมานานเช่นกนั โดยเฉพาะร้านอาหารบริการ
ดว่นประเภท พิซซา่ ไก่ทอด แฮมเบอร์เกอร์ เป็นต้น 

อาหารพร้อมทานในต่างแดน ในสหรัฐอเมริกาอาหารพร้อมทานถือว่ามีขนาดใหญ่
ด้วย มลูค่าตลาดมากกว่า 92 พนัล้านเหรียญในปี 1998 โดยยอดขายมาจากช่องทางร้านอาหาร
มากท่ีสุดถึง 77 พันล้านเหรียญ ท่ีเหลือกระจายไปตามช่องทางอ่ืนอาทิ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้าน
สะดวกซือ้ เป็นต้น ซึ่งในเวลานัน้มีการประเมินตลาดว่า อาหารพร้อมทานจะขยายตวัมากกว่า 
30% มีมูลค่าตลาดไม่ต ่ากว่า 120 พันล้านเหรียญในระยะ 8 ปี ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ ผลิต
อาหารพร้อมทานในสหรัฐฯ กวา่ 1,400 ราย โดยร้านพิซซา่ถือเป็นเซ็กเม้นท์ท่ีจ าหน่ายอาหารพร้อม
ทานมากท่ีสุด ในยุโรปประเทศท่ีมีการบริโภคอาหารพร้อมทานมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
สหราชอาณาจกัร เยอรมนี ฝร่ังเศส อิตาลี่ และสเปน โดยตลาดอาหารพร้อมทานในกลุ่มประเทศ
ดงักล่าวมีการขยายตวั 5% ระหว่างปี 2006-2007 โดยมีมลูค่าตลาด ประมาณ 8.4 พนัล้านยูโร 
นอกจากนัน้ยงัมีคาดว่าตลาดนีจ้ะเติบโตขึน้อีก 18% ซึง่นัน่จะท าให้มลูค่าตลาดกระโดดไปสงูถึง 
9.9 พนัล้านยโูรในปี 2011 จากการส ารวจในบรรดากลุ่มประเทศยโุรป สหราช อาณาจกัร ยงัเป็น
ประเทศตลาดใหญ่ท่ีสุดของอาหารพร้อมทาน โดยในปี 2005 อาหารพร้อมทานในสหราช
อาณาจกัรมีมลูคา่ตลาดประมาณ 3 พนัล้านยโูร ทัง้นีเ้ราอาจจะได้เห็นอตัราการเติบโตของตลาดนี ้
เพิ่มขึน้สงูถึง 25% ระหวา่งปี 2006-2011 ซึง่ มลูคา่ตลาดจะไตร่ะดบัขึน้ไปท่ี 3.7 พนัล้านยโูร 

(ผศ.ดร. พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์, 2560) คนไทยตอบรับอาหารพร้อมทานสงูสดุติด 
อนัดบัโลก ต้นปี 2007 บริษัทวิจยัระดบัโลก ACNielsen ได้ท าการ ส ารวจทางอินเตอร์เน็ตเก่ียวกบั
ความเห็นและพฤติกรรมในการ บริโภคอาหารพร้อมทานในประเทศต่างๆ ทัว่โลก พบว่าสาเหตท่ีุ
คนส่วนใหญ่ซือ้อาหารพร้อมทานเพราะความสะดวกสบาย บางคน บอกว่าซือ้เพราะว่าอาหาร
พร้อมทานนัน้มีราคาถกูกวา่อาหารปรุงสดใหมท่ี่ซือ้จากร้านอาหารทัว่ไปเสียอีก ทัง้นีมื้อ้เย็นเป็นมือ้
ท่ีอาหารพร้อมทานขายดีท่ีสดุ โดยแหล่งซือ้ประจ าคือซุปเปอร์มาร์เก็ต เพราะมีความหลากหลาย
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ของเมนใูห้เลือกทาน การส ารวจครัง้นีย้งัแสดงผลถึงการตอบรับอาหารพร้อมทานของผู้บริโภคใน
ย่านประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกซึง่รวมถึงไทยด้วย โดยมีผลส ารวจชีใ้ห้เห็นว่าผู้คนในภมูิภาคนีใ้ห้
ความนิยมอาหารพร้อมทานอย่างมาก และตลาดใหญ่ของอาหารพร้อมทานท่ีติดอนัดบัท็อป 10 
นัน้ 7 ประเทศแรกก็อยูใ่นแถบนี ้น าโดยประเทศไทย ฝร่ังเศส สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวนั สหรัฐอเมริกา 
สงิคโปร์ เนเธอแลนด์ มาเลเซีย อฟัริกาใต้ และฟิลปิปินส์  

จากผลส ารวจนัน้ยงัระบุด้วยว่า ผู้บริโภคคนไทยท่ีตอบแบบ ส ารวจจ านวน 3 ใน 4 
นัน้ยอมรับว่าอาหารพร้อมทานเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวนัมากขึน้ โดยผู้จ านวน 87% ของ
ผู้ท าแบบส ารวจเห็นว่าความสะดวกเป็นปัจจยัแรกท่ีท าให้เขาซือ้อาหารพร้อมทาน และ 40% เห็น
วา่อาหารพร้อมทานมีราคาถกูกวา่เมื่อเทียบ กบัการต้องซือ้วตัถดุิบมาปรุงอาหารทานเอง 

(ส านกัส่งเสริมการแข่งขนัทางการค้ากรมการค้า, 2556  )ส าหรับแหล่งซือ้อาหาร
พร้อมทานของคนไทยนัน้ แหลง่ ใหญ่จะอยู่ท่ีร้านอาหาร (59%) ตามมาด้วยร้านสะดวกซือ้ (50%) 
และซุปเปอร์มาร์เก็ต (47%) ซึง่ทกุวนันีเ้มืองไทยก็มีผู้ประกอบการผลิตอาหารพร้อมทานคณุภาพ
จ านวนมากขึน้ มีความหลากหลายทัง้เมนู ราคา และรสชาติก็ไม่เลวนัก อาหารพร้อมทานเพื่อ
สขุภาพมาแรงอย่างไรก็ตาม ในประเด็นการพิจารณาเลือกซือ้อาหารพร้อมทานนัน้ ผู้บริโภคยงัให้
ความส าคญัเร่ืองสุขภาพควบคู่ไปด้วย โดยผู้บริโภคคนไทยมีความเข้าใจดีว่าอาหารพร้อมทาน
ประเภทแช่แข็งนัน้มีความสะอาดปลอดภยัเป็นพืน้ฐานอยู่แล้ว แต่การมีผกัสลดัท่ีสดสะอาดอยู่ใน
แพ็กท่ีปิดมิดชิดและพร้อมทานทันทีนัน้ก็กลายเป็นสินค้าท่ีมีอนาคตเพราะถูกใจลูกค้ากลุ่ม
สภุาพสตรีไม่น้อย 

แนวโน้มและการพฒันา  
จากข้อมูลเบือ้งต้น อาหารพร้อมทานจะยงัคงได้รับความนิยม และขยายตวัอย่าง

ตอ่เน่ือง โดยเฉพาะในภมูิภาคเอเชีย โดยไทย ไต้หวนั และมาเลเซีย จะเป็นตลาดใหญ่ของอาหาร
ประเภทนีต้่อไป ส่วนในประเทศจีนนัน้ยังคงต้องติดตามว่าตลาดจะขยายตัวมากน้อย แค่ไหน 
ส าหรับอินเดียนบัว่าเป็นตลาดดาวรุ่งท่ีก าลงัมาแรง เน่ืองจาก คนชนชัน้กลางในอินเดียเร่ิมมีก าลงั
ซือ้สงูมากขึน้ และวิถีชีวิตก็คล้าย กบัคนในเมืองใหญ่มากขึน้ทกุที ความสะดวก และความไมพ่ร้อม
ในการปรุงอาหารทานเองท่ี บ้าน ยงัคงเป็นตวัผลกัดนัให้ผู้บริโภคหนัมานิยมบริโภคอาหารพร้อม 
ทาน แต่หากผู้ประกอบการรายใดท่ีใส่ใจเร่ืองคณุภาพ รสชาติ และ เสริมเร่ืองสขุภาพ เข้าไปใน
สินค้าอาหารพร้อมทานด้วย ก็จะยิ่งเพิ่ม ความถ่ีหรือเพิ่มจ านวนลูกค้าให้หันมาเลือกซือ้อาหา
พร้อมทานมาก ขึน้ ดังนัน้ ในอนาคตอาหารพร้อมทานจะมีโอกาสเพิ่มเซ็กเม้นท์ย่อย  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการลกูค้าเฉพาะกลุ่มมากขึน้ ทัง้ด้าน ประเภทอาหาร ดีไซน์ และรสชาติ ซึ่ง
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เป็นการเพิ่มมลูค่าให้สินค้า อาหารพร้อมทานสามารถจ าหน่ายในราคาท่ีสงูขึน้ไม่ต่างจากอาหาร 
ปรือสินค้าชนิดอ่ืน. 

ตลาดอาหารปรุงส าเร็จพร้อมทานแช่เย็น 

(กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม, 2552  ) Ready meals ในปัจจบุนั ด้วยทิศทางการเติบโต
ท่ีสม ่าเสมอสอดคล้องกับวิถีการบริโภคของคนไทยท่ีเปลี่ยนไป กลายเป็นผู้ ท่ีนิยมรับประทาน
อาหารปรุงส าเร็จท่ีสงูท่ีสดุในโลก ตลาดอาหารปรุงส าเร็จทัง้เพื่อบริโภคภายในประเทศหรือสง่ออก
นัน้ กลายเป็นอนาคต ส าหรับผู้ประกอบการหลาย ๆ ท่าน แต่ขัน้ตอนการผลิตนัน้มีรายละเอียดท่ี
ต้องเข้าใจหรือเลือกใช้ให้ถูกต้องทัง้กฎระเบียบมาตรฐานอาหารต่างๆ รวมไปถึงการจดัการด้าน
ต้นทนุ กระบวนการผลิตอาหารปรุงส าเร็จแบง่ออกเป็น 3 สว่นใหญ่ คือ การเตรียมวตัถดุิบ การปรุง
สุก และจัดเก็บเพื่อรอการจัดจ าหน่าย แต่ละขัน้ตอนย่อมใช้เทคโนโลยีท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้ได้
อาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย หนึ่งในขัน้ตอนท่ีน่าสนใจและเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับ
ผู้ประกอบการหลาย ๆ ท่าน คือขัน้ตอนการจดัเก็บรอการจดัจ าหน่าย  

ทกุวนันีอ้าหารปรุงส าเร็จกว่าร้อยละ 80-90 ท่ีบริโภคในประเทศนัน้ หากไม่จดัเก็บท่ี
อณุหภมูิห้อง ณ จดุขาย (+25 degree C ถึง +30 degree C) แล้วก็จะนิยมใช้การแช่เยือกแข็ง 
เข้ามาช่วยในการจดัเก็บ ยกตวัอย่างในซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งท่ีปรุงอาหารส าเร็จเองและขาย
ขณะร้อน หรือวางขาย ณ อณุหภมูิห้องซึง่ผลติภณัฑ์จะมีอายปุระมาณ 1 วนัเท่านัน้ แตถ้่าต้องการ
ยืดอายุผลิตภณัฑ์จะต้องมีขัน้ตอนการลดอณุหภมูิและจดัเก็บรอจ าหน่ายอย่างถกูต้อง ทัง้นีเ้พื่อ
ปอ้งกนัการเจริญเติบโตของจลุนิทรีย์ และสญูเสียคณุภาพของอาหารอนัจะก่ออนัตรายตอ่ผู้บริโภค
ได้ ทางเลือกท่ีเพิ่มขึน้มาลกัษณะดงักล่าวท าให้ผู้ประกอบการไม่ต้องทิง้สินค้าท่ีเหลือในแต่ละวนั 
เป็นการประหยดัต้นทนุการผลิตและบ าบดัอย่างมาก 

ในการลดอณุหภมูิผลิตภณัฑ์เพื่อจดัเก็บนัน้มีสองระดบัคือระดบัอณุหภมูิการแช่เย็น 
ณ +4 degree C ถึง 0 degree C (Chilling) ท่ีช่วยชะลอการเจริญของจลุินทรีย์ และการ
เปลี่ยนแปลงคณุภาพอาหารได้ หากใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีถูกต้องแล้วผลิตภณัฑ์อาหารปรุงส าเร็จจะมี
อายกุารเก็บประมาณ 1 - 2 สปัดาห์ ส่วนระดบัท่ีสองคือระดบัการแช่เยือกแข็ง (Freezing) หรือท่ี
อณุหภมูิต ่ากว่า -18 degree C ซึง่เป็นการยบัยัง้การเจริญของจลุินทรีย์ และปฏิกิริยาต่างๆ ใน
อาหารท าให้สามารถยืดอายุผลิตภณัฑ์ ได้นานถึง 6-18 เดือนแต่ต้นทุนการผลิตการจดัเก็บและ
ขนสง่ก็จะสงูมากขึน้ตาม 

ส าหรับอาหารท่ีปรุงสกุแล้วกระบวนการปอ้งกนัการปนเปือ้นหรือการเจริญเติบโตของ
จลุนิทรีย์เป็นจดุส าคญัอย่างยิ่งตอ่ความปลอดภยัอาหาร เน่ืองจากเชือ้จลุนิทรีย์สามารถเติบโตได้ดี
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ในช่วงอณุหภมูิ +60 degree C ถึง +10 degree C ดงันัน้การลดอณุหภมูิจาก +60 degree C มา
ต ่ากวา่ +10 degree C จะต้องท าอยา่งรวดเร็วท่ีสดุ การลดอณุหภมูิอาหารในทนัทีหลงัการปรุงสกุ
จึงมีบทบาทส าคญัต่อความปลอดภยัอาหารไม่ว่าจะเป็นการผลิตในระดบัเล็กหรืออตุสาหกรรมก็
ตาม มาตรฐานสาธารณสขุในหลายประเทศแนะน าหรือออกระเบียบบงัคบัถึงระยะเวลาการลดอณุ
ภมูิของอาหารลงด้วย เช่น ในสหราชอาณาจกัร (UK) อาหารท่ีปรุงสกุแล้ว หากมีการเก็บไว้เพื่อ
จ าหน่ายในภายหลงั จ าเป็นต้องลดอณุหภมูิอาหารจาก +70 degree C  ถึง +3 degree C (Core 
temperature) ภายใน 90 นาที สว่นขัน้ตอน การแช่เยือกแข็งจาก 0 degree C ถึง -18 degree C 
นัน้ ความรวดเร็วของระบบการแช่เยือกแข็งจะมีผลต่อเนือ้สมัผสัของอาหารแต่จะไม่มีผลต่อการ
เกิด และเติบโตของจลุนิทรีย์อย่างไรก็ตามการลดอณุหภมุิในการผลิตผลิตภณัฑ์บริโภคในประเทศ
ท่ีมีระยะเวลาการจดัจ าหน่ายเร็วจะเหมาะสมกบัการลดอณุหภมูิและเก็บในระดบัอณุหภมูิแช่เย็น
มากกว่า ด้วยการลงทนุด้านอปุกรณ์ท่ีไม่สงูเท่ากบัการแช่เยือกแข็ง และคณุภาพของผลิตภณัฑ์ท่ี
ได้โดยเฉพาะเนือ้สมัผสัจะไม่ถกูท าลายจากผลกึน า้แข็ง เม่ือน าไปอุ่นแล้วใกล้เคียงกบัอาหารท่ีปรุง
เสร็จใหม่ๆ ขณะท่ีผลิตภณัฑ์แช่เยือกแข็งจะมีอายุการเก็บท่ียาวนานเหมาะสมกบัการส่งออกไป
ตา่งประเทศ ท่ีต้องใช้ระยะเวลาขนสง่หรือผลิตภณัฑ์ใช้เวลาหมนุเวียนในท้องตลาดนาน 

ประโยชน์ของการลดอุณหภูมิอาหารปรุงเสร็จท่ีส าคัญอีกอย่างหนึ่งส าหรับ
ผู้ประกอบการในลกัษณะครัวกลาง (Catering) หรือร้านอาหาร คือการสร้างความยืดหยุ่นในการ
ผลิตและสามารถวางแผนการผลิตได้ง่ายขึน้ ผู้ประกอบการสามารถทยอยผลิตและจดัเก็บอาหาร
ไว้เพื่อรอการอุ่น ณ จดุขาย ความยืดหยุ่นดงักล่าวสามารถลดความวุ่นวายและต้นทนุในการผลิต
ลงได้ โดยการลดอณุหภมูิและจดัเก็บในระดบัการแช่เย็นก็เพียงพอตอ่การสร้างความยืดหยุ่น และ
ความสะดวกในการผลิตการจัดเก็บและการขนส่งของผู้ประกอบการครัวกลางหรือร้านอาหาร 
เน่ืองจากมีระยะเวลาหมนุเวียนผลติภณัฑ์ไม่นานนกั และใช้ต้นทนุท่ีต ่ากวา่การแช่เยือกแข็ง 

ในด้านของผู้บริโภคแล้วการเลือกซือ้อาหารปรุงส าเร็จท่ีเป็นกลุม่อาหารแช่เย็นจะเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากอาหารปรุงส าเร็จท่ีขาย ณ อุณหภูมิห้องและอาหารแช่เยือกแข็ง 
เน่ืองจากผู้บริโภคสว่นใหญ่มีระยะเวลาในการหมนุเวียนอาหารในตู้ เย็นไม่นาน (ไม่เกิน 2 สปัดาห์) 
อาหารแช่เย็นจึงสามารถเพิ่มทางเลือกในการซือ้ขายรายการอาหารเก็บในตู้ เย็นได้มากขึน้ แทน
การเก็บอาหารแช่เยือกแข็งท่ีต้องใช้อณุหภมูิต ่าเกินความจ าเป็น  

การแช่เย็นอาหารยงัมีบทบาทในสว่นของการผลิตอาหารปรุงส าเร็จในโรงงานเช่นกนั 
กลา่วคือด้านของการจดัและแบง่สว่นของอาหาร (Portion) ใสถ่าดขายปลีก(Retail pack) ท่ีทัว่ไป
แล้วจะนิยมท าในขณะร้อนหรือ Hot Portion โดยอาหารท่ีแบ่งส่วนต้องมีอุณหภูมิ (Core 
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temperature) ประมาณ +70 degree C ขึน้ไป ท าให้ต้องใช้ความรวดเร็วในการจดัแบง่สว่นและ
ต้องวางแผนปรุงสกุอาหารให้พอดีต่อการจดัเตรียม สร้างความวุ่นวายในการผลิตอย่างมาก การ
ควบคมุอณุหภมูิอาหาร ให้ได้ +70 degree C ตลอดการแบง่สว่นท าได้ยากจนท าให้ผู้ประกอบการ
หลายราย เร่ิมหนัมาใช้การจดัเตรียมในขณะเย็นหรือ Cold Portion กนัมากขึน้ โดยอาหารท่ีปรุง
เสร็จจะถกูลดอณุหภมูิลงมาต ่ากว่า +10 degree C ในทนัที และน ามาแบง่สว่นในภายหลงัใน
พืน้ท่ีควบคมุความสะอาด ท าให้สามารถท างานได้ง่ายขึน้ อาหารมีคณุภาพและเนือ้สมัผัสดีกว่า มี
การเกิดจลุินทรีย์น้อยกว่าและมีความยืดหยุ่นในการผลิตจากการปรุงสกุเก็บไว้ในห้องเย็น รอการ
เบกิไปจดัแบง่สว่นได้ 

จากการผลิตอาหารแช่เยือกแข็งปรุงสกุนัน้ปัญหาอย่างหนึ่งของการผลิตท่ีส าคญัต่อ
ต้นทนุการผลิตคือการสญูหายของน า้หนกัในระหว่างการผลิต (Weight loss) ซึง่เกิดขึน้จากการ
ระเหยของน า้ในผลิตภณัฑ์ระหว่างการลดอณุหภมูิซึง่สงูถึง 5 % ถึง 15% โดยท่ี 80% ของน า้หนกั
ท่ีหายไปจะเกิดจากการระเหยของน า้ (Evaporation) ในขณะท่ีอณุหภมูิผลิตภณัฑ์ร้อนกว่า +60 
degree C และน า้ท่ีระเหยไปนัน้นอกจากจะท าให้น า้หนกัผลติภณัฑ์ลดลงสง่ผลตอ่ Yield ท่ีได้แล้ว 
ยงัส่งผลต่อภาระการบ าบดัความชืน้ของระบบปรับอากาศในพืน้ท่ีการผลิตถือเป็นการเพิ่มภาระ
ต้นทุนท่ีมองไม่เห็นด้วย ดงันัน้การลดอุณหภูมิ อาหารปรุงสุกในทันทีโดยการแช่เย็นให้เร็วท่ีสุด 
ก่อนน าไปแบง่สว่นในภายหลงัจะช่วยแก้ปัญหาในด้านต้นทนุท่ีมองไม่เห็นและรักษา%Yield  ของ
การผลติไว้ได้ 

ทางเลือกในการลดอุณหภูมิทัง้ระดบัการแช่เย็นหรือแช่เยือกแข็งนัน้ จะขึน้อยู่กับ
ความเหมาะสมของผลิตภณัฑ์ท่ีต้องการหรือความจ าเป็นในกระบวนการผลิต ระดบัอณุหภมูิการ
แช่เย็นนัน้เพียงพอส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีมีการหมนุเวียนในตลาดไม่นานประมาณ 1-2 สปัดาห์ ให้
ความปลอดภยัด้านจลินทรีย์ และใช้ต้นทุนในการผลิตไม่สงูมาก ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์อาหารปรุง
ส าเร็จท่ีต้องการส่งออกต่างประเทศใช้ระยะ เวลาขนส่งท่ีนานยงัคงต้องใช้การแช่เยือกแข็งในการ
ผลิต และจดัเก็บแตข่ัน้ตอนการลดอณุหภมูิอาจท าทนัทีหลงัจากการปรุงสกุด้วยระดบัอณุหภมูิแช่
เย็นก่อนน าไปแบ่งส่วน และแช่เยือกแข็งต่อไปเพื่อสร้างความสะดวกในการผลิตให้มากยิ่งขึน้ 
ประสิทธิภาพในการยืดอายแุละรักษาคณุภาพผลิตภณัฑ์ด้วยการแช่เย็นยงัสามารถขยายผลด้วย
การผสมผสานเทคโนโลยีการถนอมอาหารด้านอ่ืนเช่น บรรจุภณัฑ์ หรือ เทคโนโลยีต้านจุลินทรีย์
อ่ืน ๆ เข้าด้วยกนัในลกัษณะ Handling Technology เพื่อสง่ผลิตภณัฑ์ลงแข่งขนัในตลาดอาหาร
ปรุงส าเร็จ 
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เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
ทศันคติและพฤตกิรรมการรับประทานอาหารแช่เย็น-แช่แข็ง 

วิจยัโดย หนงัสือพิมพ์บิสิเนสไทย ร่วมกบับริษัทฟาร์อีสท์ ดีดีบี จ ากดั (มหาชน) ผ่าน 
Insights Springboard By Far East DDB จากกลุม่ตวัอยา่งอาย ุ30-55 ปี จ านวน 200 คน ในเขต
กรุงเทพ มหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั ง้หมดรู้จักอาหารแช่เย็น-แช่แข็ง และกว่า 78 % ได้
รับประทานในสามเดือนท่ีผา่นมา เมนขู้าวเสร์ิฟพร้อมกบั และอาหารวา่ง ได้รับความนิยมจากกลุม่
ตวัอย่างเท่าๆกนัคือ 27% รองลงมาได้แก่ อาหารจานเดียว 24% และอาหารเส้น/ก๋วยเตี๋ยว 17% 
ส่วนเมนูกับข้าวและขนมหวานนัน้กลบัไม่ได้รับความนิยมเท่าใดนกั ความถ่ีในการรับประทานก็
พบว่ากลุ่มตวัอย่างถึง 33% รับประทานอาหารแช่เย็น/แช่แข็ง 2-3 ครัง้ต่อสปัดาห์ และอีกกว่า 
30% รับประทานอยา่งน้อย 1 ครัง้ตอ่เดือนสถานท่ีๆ คนนิยมหาซือ้ได้แก่ ร้านสะดวกซือ้ โดยในการ
ซือ้แต่ครัง้นัน้ สว่นใหญ่นิยมซือ้ครัง้ละ 1-2 กล่องเท่านัน้ กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยว่ารสชาติเทียบเท่า
อาหารปรุงสดใหม่ 59% มีคณุค่าทางโภชนาการเทียบเท่ากบัอาหารสด 56% มีปริมาณเหมาะสม
กบัราคา 50% และสามารถใช้รับรองแขกในงานเลีย้งสงัสรรค์ได้ 56% แตก็่มีกลุม่ตวัอย่างบางสว่น
ท่ีเห็นว่าอาหารแช่เย็น/แช่แข็งนัน้ ยงัมีกระบวนการผลิตท่ีไม่ได้มาตรฐานและความปลอดภัยท่ี
เพียงพอ 

ความคาดหวงัพบวา่ ความสะอาด ถกูสขุอนามยั เป็นสิ่งท่ีกลุม่ตวัอย่างคาดหวงัมาก
ท่ีสดุ 83% รองลงมาคือรสชาติอาหารท่ีอร่อย 77% และเมนูท่ีหลากหลาย 71% นอกจากนีก้ลุ่ม
ตวัอยา่งยงัคาดหวงัวา่อาหารแช่เย็น-แช่แข็งจะใช้วตัถดุิบท่ีมีความสดใหม่และมีคณุภาพ มีตวัแทน
จ าหน่ายใกล้บ้าน มีใบรับรองระบบมาตรฐาน มีฉลากบอกปริมาณสารอาหารข้างกล่อง มี
โปรโมชัน่ และมีเมนเูพื่อสขุภาพ 

แม้จะพบว่า คนส่วนใหญ่รู้จกัและเคยรับประทานอาหารแช่เย็น/แช่แข็ง แต่หลายคน
ก็ยงัไม่นิยมรับประทานอาหารประเภทนี ้ซึ่งอาจเน่ืองมาจากความเคยชินของคนในสงัคมไทย ท่ี
นิยมรับประทานอาหารมือ้หลกัท่ีปรุงสกุใหม่ และไม่นิยมรับประทานอาหารท่ีเก็บค้างคืนมากนกั
ดงันัน้หากผู้ประกอบการต้องการขยายตลาดและกระตุ้นยอดขาย ควรจะต้องค านึงถึงความต้อง 
การของผู้ บริโภคให้มากขึน้ เน่ืองจากอาหารแช่เย็น/แช่แข็งเป็นอาหารท่ีจะต้องอุ่นร้อนก่อน
รับประทาน ซึ่งผู้ บริโภคส่วนใหญ่ก็มักจะอุ่นทัง้บรรจุภัณฑ์ จึงมีบางคนท่ีกังวลเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการใช้บรรจุภัณฑ์นัน้ๆ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยเพียงพอจึงมี
ความส าคญั โดยเฉพาะความทนทานตอ่ความร้อนในการอุน่อาหาร 
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นอกจากนีก้ารปรับปรุงตัวอาหารก็ถือเป็นส่วนส าคัญเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรับปรุงเร่ืองของ ความสะอาด ถกูสขุอนามยั รสชาติ หรือแม้แตเ่มนท่ีูหลากหลาย อย่างเช่น การ
ปรับปรุงเมนเูพื่อสขุภาพ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้ผู้บริโภคท่ีรักการดแูลสขุภาพว่ารับประทานแล้วดี
ต่อสขุภาพ และได้คณุค่าทางอาหารเหมือนรับประทานอาหารปรุงสกุใหม่ เป็นต้นซึง่เมนูสขุภาพ
นัน้ ถือว่าเป็นทางเลือกท่ีมีแนวโน้มท่ีจะได้รับความนิยมมากขึน้ในอนาคต เน่ืองจากคนในสงัคมมี
การรับรู้เร่ืองของสขุภาพกนัมากขึน้  

แนวรบด้านอาหาร 7-Eleven ติดอาวธุด้วยอาหาร Ready-to-Eat   

แม้เซเวน่อีเลฟเวน่จะไมใ่ช่ผู้บกุเบกิ “อาหารแช่แข็ง” รวมถึง “อาหารแช่เย็น” ประเภท 
Ready-to-Eat แตก่ารมีเครือข่ายอนักว้างขวางครอบคลมุทัว่ประเทศในเขตเมือง จงึปฏิเสธไม่ได้ว่า 
7-Eleven เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาท่ีท าให้ “อาหารแช่แข็ง-อาหารแช่เย็น” โดยรวมเติบโต และกลายเป็น
หนึ่งในสินค้าหลกัของร้าน และเป็นเสมือน “พระเอก” ท่ีท าให้ Positioning ใหม่ของ 7-Eleven ท่ี
ต้องการเป็น “Convenience Foods Store” เป็นจริง นายยทุธศกัดิ์ ภมูิสรุกลุ Vice President-
Marketing & Merchandising ของ 7-Eleven บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั มหาชน ให้สมัภาษณ์พิเศษ
ว่าการ repositioning ของ 7-Eleven ส่งผลให้ค าว่า “ร้านสะดวกซือ้” เปลี่ยนมาเป็น “ร้านอิ่ม
สะดวก” โดยท าพร้อมแคมเปญโฆษณาล่าสุด “หิวเม่ือไหร่ก็แวะมา 7-Eleven”  ภายใต้ 
Positioning ใหม่ท่ีใช้จดุแข็งของความเป็นร้านท่ีบริการ 24 ชัว่โมง น าเสนอเมนอูาหาร Ready-to-
Eat ท่ีหลากหลาย  และ Ezy's Go คือ “จดุเปลี่ยน” ส าคญัท่ีท าให้ภาพของการเป็นร้านอิ่มสะดวก
ของ  7-Eleven เร่ิมชดัเจน  ปัจจบุนั Ezy's Go กลายเป็นสินค้าประเภท “A Must” ท่ีต้องมี
จ าหน่ายในทกุสาขาเหมือนไอศกรีม ขณะท่ีทพัเสริมคือ RTE ภายใต้แบรนด์ Ezy's Choice และ 
Ezy's Way ซึง่เป็นอาหารแช่เย็นหรือ Chilled Food นัน่เอง โดย 2 แบรนด์หลงัมีจ าหน่ายเพียง 
500 สาขา ในโลเกชั่นท่ีเป็นส านักงาน แหล่งท่องเท่ียว สถานศึกษา และโรงพยาบาล โดยท่ี 
Chilled Food ถือเป็นทางเลือกท่ีสะดวกสบายกว่า Frozen Food ในเร่ืองของการใช้ระยะเวลาใน
ไมโครเวฟน้อยกว่า อีกทัง้ยงัคงรสชาติสดอร่อยเหมือนอาหารปรุงสกุใหม่มากกว่าในระดบัราคาท่ี
ใกล้เคียงกัน แต่สิ่งท่ีต้องต้องระวงัคือเร่ืองการหมนุเวียนสินค้า เพราะอตัราการสูญเสีย Chilled 
Food ตกประมาณ 10% ต่อวนั เน่ืองจาก Shelf life จึงสัน้มากไม่ถึง 1 สปัดาห์เท่านัน้ ขณะท่ี 
Frozen Food ของท่ีน่ีสามารถเก็บได้นาน 6 เดือน 

(บริษัท ซีพีออลล์จ ากดั (มหาชน), 2560)กลุม่เปา้หมายหลกัของ Ready-to-Eat นัน้ก็
คือกลุ่มเป้าหมายหลกัของ 7-Eleven นั่นเอง คือระดบัอายุ 25-45 ปี ซึ่งมีสดัส่วน 50% จาก
กลุ่มเป้าหมายเดิมคือวยัรุ่นและวยัท างานเร่ิมแรก แต่น่ีก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสร้าง
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ประชากรศาสตร์ของประเทศไทย คนกลุ่มนีมี้ไลฟ์สไตล์คล้ายคลึงกัน คือไม่ค่อยมีเวลา ต้องการ
ความสะดวก ชีวิตในแตล่ะวนัเร่งรีบ แตข่ณะเดียวกนัก็ค านงึถึงความสะอาดของอาหาร ยิ่งคนท่ีอยู่
คนเดียวในคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเมนต์ตา่งๆ ยิ่งนิยมในอาหาร Ready-to-Eat  ซึง่มีกว่า 40 
เมน ู 

และความต้องการของผู้ บริโภคท่ีมีมากขึน้อยู่ทุกขณะ 7-Eleven จึงเพิ่มจ านวน
ไมโครเวฟในร้านจาก 1 ตัวเป็น 2 ตัว แล้วยังเตรียมขยายตู้ แช่เย็นแบบเปิดมากขึน้ เพื่อให้
ความรู้สกึสดใสและพรีเซนต์ผลิตภณัฑ์ได้เด่นชดักว่าตู้แช่แบบปิด ซึง่เป็นห้องเย็นท าหน้าท่ี เป็นทัง้
ชัน้วางและสต๊อกสินค้าไปในตวัเพื่อให้ผู้บริโภคได้เคร่ืองดื่มท่ีเย็นตลอดเวลา สินค้าท่ีเข้าร้านจะถกู
ขายแบบ First in first serve” ตู้แช่เย็นแบบเปิดของ 7-Eleven จะเต็มไปด้วย “ของสด” ทัง้นมพาส
เจอร์ไรส์ อาหารทัง้ Ready-to-Eat และ Ready-to-Cook แบบ Chilled Food รวมถึงน้องใหมท่ี่เพิ่ง
วางจ าหน่ายในปีนีอ้ย่างไข่ต้มซีพี ไข่พะโล้ ข้าวเหนียวหมพูริกไทยด า สลดัผกั และส้ม บางท าเลท่ี
พร้อม เช่น อยู่ในย่านชุมชน หรือย่านธุรกิจ บางสาขาอาจเพิ่มพืน้ท่ีของเคร่ืองท ากาแฟสดและ
แซนด์วิชอบสดขึน้มาอีกด้วย แน่นอนว่าพืน้ท่ีของร้านท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั หากเพิ่มท่ีอาหารให้มาก
ขึน้ สินค้าประเภท Grocery ก็จ าต้องลดน้อยลงโดยปริยาย แต่ทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ละสาขาเป็น
จ ากดั เพราะยอดขายแตกตา่งกนัตามโลเกชัน่  โดยยึดหลกัของขายดีอย่าให้ขาด ของขายยากให้
เหลือน้อยท่ีสดุ 

และด้วยการรายงานผลการขายแบบ Real Time ซึง่เป็นฐานข้อมลูส าคญัท่ีช่วยใน
การสัง่สินค้า และประกอบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจบุนัการส่งสินค้า Frozen Food 
เฉลี่ยสปัดาห์ละ 2 วนั ขณะท่ี Chilled Food ต้องสง่ทกุวนั หากพนกังานไม่แม่นย าโอกาสสญูเสีย
และผิดพลาดมีสงู โดยเฉพาะกรณีของ Chilled Food ท่ีมี Shelf Life สัน้มาก หากสัง่ผิดพลาดของ
เหลือเยอะก็หมายถึงต้องทิง้เป็นต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้” 

การพฒันาร่วมกับซพัพลายเออร์ของ 7-Eleven นัน้ลงลึกไปถึงสูตร หน้าตาของ
อาหาร ราคา ขนาด และแพ็กเกจจิง้ แม้จะดเูป็นขัน้ตอนท่ียุง่ยากและล้วงลกึ แตน่ัน่ท าให้เกิดความ 
Exclusive ส าหรับ 7-Eleven และท าให้สินค้านัน้ “ขายได้” ภายใต้แบรนด์ Only@7-Eleven 
ส าหรับเป้าหมายในปี 2552 นัน้ เขาต้องการให้ยอดขายเติบโตขึน้ 30% และเตรียมพฒันาเมนู
ประหยดัเพื่อสอดรับกับสภาพเศรษฐกิจตกต ่า โดยเอาปริมาณการขายสินค้าเข้าสู้  เพื่อลดระดบั
ราคาลงมาอยู่ท่ีเมนูละ 29 บาทเท่านัน้ ขณะท่ีการพฒันาเมนูอาหารประจ าแต่ละมือ้ก าลงัอยู่ใน
ระหวา่งการพฒันา เพื่อตอบสนองตอ่ไลฟ์สไตล์ในแตล่ะช่วงวนัของผู้บริโภคให้มากขึน้ 
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ACNielsen บริษัทวิจยัระดบัโลก ได้ท าการส ารวจเก่ียวกบัความเห็นและพฤติกรรมในการ
บริโภคอาหารพร้อมทานในประเทศตา่งๆทัว่โลก  

พบว่าสาเหตท่ีุคนส่วนใหญ่ซือ้อาหารพร้อมทานเพราะความสะดวกสบาย บางคน
บอกวา่ซือ้เพราะวา่อาหารพร้อมทานนัน้มีราคาถกูกวา่อาหารปรุงสดใหมท่ี่ซือ้จากร้านอาหารทัว่ไป
เสียอีก ทัง้นีมื้อ้เย็นเป็นมือ้ท่ีอาหารพร้อมทานขายดีท่ีสดุ โดยแหล่งซื อ้ประจ าคือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
เพราะมีความหลากหลายของเมนใูห้เลือกทาน การส ารวจครัง้นีย้งัแสดงผลถึงการตอบรับอาหาร
พร้อมทานของผู้บริโภคในย่านประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกซึ่งรวมถึงไทยด้วย โดยมีผลส ารวจ
ชีใ้ห้เห็นว่าผู้คนในภมูิภาคนีใ้ห้ความนิยมอาหารพร้อมทานอย่างมาก และตลาดใหญ่ของอาหาร
พร้อมทานท่ีติดอันดับท็อป 10 นัน้ 7 ประเทศแรกก็อยู่ในแถบนี ้น าโดย ประเทศไทย ฝร่ังเศส 
สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวนั สหรัฐอเมริกา สงิคโปร์ เนเธอแลนด์ มาเลเซีย อฟัริกาใต้ และฟิลปิปินส์ 

จากผลส ารวจนัน้ยงัระบดุ้วยวา่ ผู้บริโภคคนไทยท่ีตอบแบบส ารวจจ านวน 3 ใน 4 นัน้
ยอมรับว่าอาหารพร้อมทานเข้ามามีบทบาทตอ่ชีวิตประจ าวนัมากขึน้ โดยผู้จ านวน 87% ของผู้ท า
แบบส ารวจเห็นว่าความสะดวกเป็นปัจจยัแรกท่ีท าให้เขาซือ้อาหารพร้อมทาน และ 40% เห็นว่า
อาหารพร้อมทานมีราคาถกูกวา่เมื่อเทียบกบัการต้องซือ้วตัถดุิบมาปรุงอาหารทานเอง 

ส าหรับแหล่งซือ้อาหารพร้อมทานของคนไทยนัน้ แหล่งใหญ่จะอยู่ท่ีร้านอาหาร 
(59%) ตามมาด้วยร้านสะดวกซือ้ (50%) และซุปเปอร์มาร์เก็ต (47%) ซึ่งทุกวนันีเ้มืองไทยก็มี
ผู้ประกอบการผลิตอาหารพร้อมทานคณุภาพจ านวนมากขึน้ ความหลากหลายทัง้เมนูและราคา
และรสชาตก็ิไม่เลวนกั  

อย่างไรก็ตามในประเด็นการพิจารณาเลือกซือ้อาหารพร้อมทานนัน้ ผู้บริโภคยงัให้
ความส าคญัเร่ืองสุขภาพควบคู่ไปด้วย โดยผู้บริโภคคนไทยมีความเข้าใจดีว่าอาหารพร้อมทาน 
ประเภทแช่แข็งนัน้มีความสะอาดปลอดภยัเป็นพืน้ฐานอยู่แล้ว แต่การมีผกัสลดัท่ีสดสะอาดอยู่ใน
แพ็กท่ีปิดมิดชิดและพร้อม ทานทันทีนัน้ก็กลายเป็นสินค้าท่ีมีอนาคต เพราะดจูะถกูใจลกูค้ากลุ่ม
สภุาพสตรีไม่น้อย 

(เอบเชก อิชาญ์น, 2552) ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง“การศกึษาทศันคติของผู้บริโภคตอ่ข้าว
กลอ่งแช่เย็นในร้านสะดวกซือ้ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ผลการวิจัยพบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคข้าวกล่องแช่เย็น 
ด้านแนวโน้มเกิดพฤติกรรมการซือ้รายข้อทุกข้อได้แก่  คุณภาพและความน่าเช่ือถือของสินค้า 
ความคุ้มคา่และราคาขาย สถานท่ีวางจ าหน่าย และการสง่เสริมการขายการประชาสมัพนัธ์ อาชีพ
ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคข้าวกล่องแช่เย็นในร้านสะดวกซือ้ ด้านแนวโน้มเกิด
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พฤติกรรมการซือ้ในรายข้อทุกข้อ และรายได้ต่อครอบครัว ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของ
ผู้ บริโภคข้าวกล่องแช่เย็นในร้านสะดวกซือ้ ด้านความเข้าใจเก่ียวกับข้าวกล่องแช่เย็น ด้าน
ความรู้สกึท่ีมีต่อขาวกล่องแช่เย็น ด้านแนวโน้มพฤติกรรมซือ้ในรายข้อทกุข้อ มีผลต่อทศันคติของ
ผู้บริโภคข้าวกลอ่งแช่เย็นในร้านสะดวกซือ้ 

(มนสัวรรณ พลูผล, 2559) ได้ศกึษาเร่ือง “สว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการซือ้สินค้าอาคารพร้อมทานแช่เย็นในร้านสะดวกซือ้ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ 
มหานคร” 

ผลการวิจยัพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอาย ุ30-39 ปี มีสถานภาพโสด 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 บาท ขึน้ไป จบการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอ่สว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีตอ่สินค้าอาหารพร้อมทานแช่เย็นใน
ร้านสะดวกซีอ้โดยรวมอยู่ในระดบัดี ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซือ้สินค้าอาหารพร้อมทาน
แช่เย็นในร้านสะดวกซือ้ โดยเฉลี่ยใช้บริการประมาณ 3 ครัง้/สปัดาห์เฉลี่ยจ านวนในการซือ้ 2 ชิน้/
ครัง้ โดยเฉลี่ยมีคา่ใช้จ่ายประมาณ 70 บาท/ครัง้ผู้บริโภคท่ีมีเพศและรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนแตกตา่ง
กนั มีพฤตกิรรมการซือ้สินค้าอาหารพร้อมทานแช่เยน็ในร้านสะดวกซีอ้ ด้านความถ่ีในการซีอ้สินค้า
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผู้ บริ โภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การซือ้สินค้าอาหารพร้อมทานแช่เย็นในร้านสะดวกซือ้ ด้านจ านวนเฉลี่ยในการซือ้ท่ีแตกตา่งกนั ท่ี
ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ส่วนประสมการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด  ความ
น่าสนใจของรายการจับคู่สินค้ากลุ่มอาหารพร้อมทานแช่เย็นกับกลุ่มเคร่ืองดื่ม มีความสมัพนัธ์
ระดบัต ่าในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการซือ้ด้านจ านวนเฉลี่ยในการซือ้ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05  ส่วนประสมการตลาดบริการด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพการจดั
วางผลิตภณัฑ์ภายในร้านเป็นหมวดหมู่ชดัเจน บรรยากาศ ความสะอาด ความสว่างของร้านสาขา 
มีความสัมพันธ์ระดับต ่าในทิศทางเดียวกัน ในขณะท่ีการตกแต่งปรับปรุงร้านอย่างสม ่าเสมอ
ความสมัพนัธ์ระดบัต ่าในทิศทางตรงข้ามกับพฤติกรรมการซือ้ด้านความถ่ี  และมีจุดช าระเงินท่ี
เพียงพอมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่าในทิศทางตรงข้ามกบัพฤตกิรรมการซือ้ด้านจ านวนเฉลี่ยในการซือ้
และคา่ใช้จ่ายเฉลี่ยท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สว่นประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการให้บริการ การอุ่นสินค้ามีความถกูต้อง 
ได้สินค้าท่ีอุ่นร้อนตรงตามมาตรฐานมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่าในทิศทางตรงข้ามกบัพฤติกรรมการ
ซือ้ด้านความถ่ีและจ านวนเฉลี่ย ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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(อปัษรศรี ม่วงคง, 2552) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ”ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการ และความพงึพอใจโดยรวมของลกูค้าท่ีมาใช้บริการภตัตาคารลอยน า้เรือริเวอร์ไซด์”  

ผลจากการวิจยั พบว่า เพศหญิง อายุ 21-30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และรายได้ต่อเดือน 10,001 -20,000 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่เป็น
สมาชิกบตัร Riverside Exclusive Card และมีท่ีพกัอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร เขตอ่ืนๆ เช่น เขต
พระนคร ราชเทวี เป็นต้น ค่านิยมและรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมและรายข้อต่างๆได้แก่ 
ค่านิยมและรูปแบบการด าเนินชีวิตของลกูค้า ในเร่ืองการชอบให้ผู้ อ่ืนบริการ ชอบสงัสรรค์ ชอบ
ความทันสมยั ชอบความตื่นเต้น ชอบพบปะผู้คน และชอบท้าทาย อยู่ในระดบัค่อนข้างค่อนไป
ทางซ้าย ส่วนในเร่ืองการรักอิสระ อยู่ในระดบัปานกลาง ลกูค้าท่ีมาใช้บริการมีแรงจงูใจในการใช้
บริการโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์ และด้านเหตผุล อยู่ในระดบัมาก ทศันคติตอ่สว่น
ประสมการตลาดบริการโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านประโยชน์หลกั ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ด้านสง่เสริมการตลาด ด้านพนกังานหรือบคุลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และ
ด้านกระบวนการ อยู่ในระดบัดี มีการรับรู้ถึงผลสะท้อนจากคณุคา่ตราสินค้าโดยรวม และรายด้าน 
ได้แก่ ด้านเอกลกัษณ์ตราสินค้า ความหมายท่ีมีความสมัพนัธ์กับลกูค้า ด้านการตอบสนองของ
ลูกค้าท่ีมีต่อตราสินค้า และด้านความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับลูกค้า อยู่ในระดับดี  มี
พฤตกิรรมการใช้บริการดงันี ้ลกูค้าจะไมร่ะบวุนัท่ีมาใช้บริการ โดยจะใช้วิธีส ารองท่ีนัง่ทางโทรศพัท์ 
ครอบครัวมีอิทธิพลมากท่ีสดุต่อการใช้บริการกิจกรรม หรือการบริการท่ีลกูค้าให้ความสนใจมาก
ท่ีสดุคือการแสดงศิลปวฒันธรรม สว่นใหญ่รับข้อมลูมาจากการแนะน าจากคนรู้จกั  

เกณฑ์ท่ีใช้ตดัสินใจเลือกใช้บริการ คือเกณฑ์ท่องเที่ยวเพื่อการผ่อนคลาย เพื่อเปลี่ยน
บรรยากาศในการรับประทานอาหาร โดยเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 65.41 ส่วนเกณฑ์ด้านราคา โดย
เฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 55.50 และจ านวนครัง้ท่ีมาใช้บริการใน 2 ปีท่ีผ่านมา โดยเฉลี่ยประมาณ 2 
ครัง้ มีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดบัมาก และแนวโน้มท่ีจะกลบัมาใช้บริการอีก และแนวโน้ม
ท่ีจะแนะน าให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องมาใช้บริการอยู่ในระดบัมาก ลูกค้าท่ีมาใช้บริการมีโอกาสท่ีจะ
กลบัมาใช้บริการในระยะเวลา 1 ปี โดยเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 52.08 และ ลกูค้าท่ีมาใช้บริการมี
โอกาสท่ีจะกลบัมาใช้บริการในระยะเวลา 5 ปี โดยเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 54.76 ลูกค้าท่ีมาใช้
บริการท่ีมีอายุ อาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการในด้านเกณฑ์ท่ีใช้ตดัสินใจเลือกใช้
บริการ คือเกณฑ์ท่องเท่ียวเพื่อการผ่อนคลาย เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร
แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และลกูค้าท่ีมาใช้บริการท่ีมีรายได้ต่อเดือน
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แตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้บริการในด้านเกณฑ์ท่ีใช้ตดัสินใจเลือกใช้บริการ ด้านจ านวนครัง้ใน 
2 ปี ท่ีมาใช้บริการแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ส่วนลกูค้าท่ีมาใช้บริการท่ีมีการเป็นสมาชิกบตัร  Riverside Exclusive Card  
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านเกณฑ์ท่ีใช้ตดัสินใจเลือกใช้บริการ คือเกณฑ์ท่องเท่ียว
เพื่อการผอ่นคลาย เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร ด้านเกณฑ์ด้านราคา และด้าน
จ านวนครัง้ใน 2 ปีท่ีมาใช้บริการแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ค่านิยมและ
รูปแบบการด าเนินชีวิต สามารถท านายพฤติกรรมการใช้บริการของลกูค้าท่ีมาใช้บริการภตัตาคาร
ลอยน า้เรือริเวอร์ไซด์ได้ดงันี ้คา่นิยมและรูปแบบการด าเนินชีวิต ในด้านชอบความตื่นเต้น สามารถ
ท านายพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านเกณฑ์ท่ีใช้ตดัสินใจเลือกใช้บริการ คือ เกณฑ์ด้านราคา อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึง่สามารถท านายได้ร้อยละ 1.7 คา่นิยมและรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต ในด้านชอบพบปะผู้ คนสามารถท านายพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านเกณฑ์ท่ีใช้ตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ คือ ด้านจ านวนครัง้ใน 2 ปีท่ีมาใช้บริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านประโยชน์หลัก และด้านส่งเสริม
การตลาด สามารถท านายความพึงพอใจโดยรวมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยตวั
แปรทัง้ 2 ตวันีส้ามารถ ร่วมกันท านายได้ร้อยละ 13 การรับรู้ถึงผลสะท้อนของคณุค่าตราสินค้า 
ด้านเอกลกัษณ์ของตราสินค้า ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างตราสินค้ากับลกูค้า และด้านการสนอง
ของลูกค้าท่ีมีต่อตราสินค้า สามารถท านายความพึงพอใจโดยรวมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้ 3 ตวันีส้ามารถร่วมกนัท านายได้ร้อยละ 11.7   

ความพึงพอใจโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ เกณฑ์ท่ีใช้
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ คือเกณฑ์ท่องเท่ียวเพื่อการผ่อนคลาย เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการ
รับประทานอาหาร และเกณฑ์ด้านราคา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธ์กันในระดบัต ่าในทิศทางเดียวกัน ส่วนความพึงพอใจโดยรวม มีความสมัพนัธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการ เกณฑ์ท่ีใช้ตดัสินใจเลือกใช้บริการ คือ จ านวนครัง้ใน 2 ปี ท่ีมาใช้บริการ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต ่าในทิศทางเดียวกัน 
พฤติกรรมการใช้บริการสามารถท านายแนวโน้มการใช้บริการภตัตาคารลอยน า้เรือริเวอร์ไซด์ของ
ลกูค้าท่ีมาใช้บริการภตัตาคารลอยน า้เรือริเวอร์ไซด์ ได้ดงันี ้พฤติกรรมการใช้บริการด้านเกณฑ์ท่ีใช้
ตดัสินใจเลือกใช้บริการ คือจ านวนครัง้ท่ีใช้บริการใน 2 ปีท่ีผ่านมาสามารถท านายแนวโน้มการใช้
บริการ ด้านการกลบัมาใช้บริการอีกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึง่สามารถท านายได้
ร้อยละ 1.8 
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พฤติกรรมการใช้บริการ เกณฑ์ท่ีใช้ตดัสินใจเลือกใช้บริการคือเกณฑ์ท่องเท่ียวเพื่อ
การผ่อนคลาย เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร และจ านวนครัง้ท่ีใช้บริการใน 2 ปี
ท่ีผ่านมาสามารถท านายแนวโน้มการใช้บริการ ด้านการแนะน าให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องมาใช้บริการ
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสามารถท านายได้ร้อยละ 4.1 พฤติกรรมการใช้บริการ 
เกณฑ์ท่ีใช้ตดัสินใจเลือกใช้บริการคือเกณฑ์ด้านราคาและจ านวนครัง้ท่ีใช้บริการใน 2 ปีท่ีผ่านมา
สามารถท านาย แนวโน้มการใช้บริการ ด้านโอกาสท่ีจะกลบัมาใช้บริการใน 1 ปี อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสามารถท านายได้ร้อยละ 8.9 พฤติกรรมการใช้บริการด้านเกณฑ์ท่ีใช้
ตดัสินใจเลือกใช้บริการ คือ จ านวนครัง้ท่ีใช้บริการใน 2 ปีท่ีผ่านมา และเกณฑ์ด้านราคาสามารถ
ท านายแนวโน้มการใช้บริการ ด้านโอกาสท่ีจะกลบัมาใช้บริการใน 5 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 ซึง่สามารถท านายได้ร้อยละ 17.4  

ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าสามารถท านายแนวโน้มการใช้บริการภตัตาคาร
ลอยน า้เรือริเวอร์ไซด์ได้ดงันี ้ความพึงพอใจด้านการตอบสนองความคาดหวงั และความพึงพอใจ
ของลกูค้า สามารถท านายแนวโน้มการใช้บริการ ด้านการกลบัมาใช้บริการอีกอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสามารถท านายได้ร้อยละ 12.9 ความพึงพอใจด้านการบริการเม่ือ
เปรียบเทียบกบัท่ีอ่ืน สามารถท านายแนวโน้มการใช้บริการ ด้านการแนะน าให้บคุคลท่ีเก่ียวข้องมา
ใช้บริการอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึง่สามารถท านายได้ร้อยละ 2.2 ความพึงพอใจ
ด้านด้านการตอบสนองความคาดหวัง สามารถท านายแนวโน้มการใช้บริการ ด้านโอกาสท่ีจะ
กลบัมาใช้บริการใน 1 ปีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึง่สามารถท านายได้ร้อยละ 3.7 
ความพงึพอใจด้านการบริการเมื่อเปรียบเทียบกบัท่ีอ่ืน สามารถท านายแนวโน้มการใช้บริการ ด้าน
โอกาสท่ีจะกลบัมาใช้บริการใน 5 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึง่สามารถท านายได้
ร้อยละ 2.1  

(อญัชิสา เจียรวรกุล, 2550) ได้ศกึษา “ทศันคติและความพึงพอใจของผู้ เข้าชมสยามโอ
เช่ียนเวิร์ลในเขตกรุงเทพมหานคร”  

ผลการศกึษาพบว่าประชากรเพศชาย มีอายระหว่าง 21 - 30 ปีมีรายได้ต่อเดือน ต ่า
กว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน / นกัศกึษา และมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีทศันคติ
ในด้านคณุภาพในการให้บริการโดยรวมในระดบัมาก โดยพบว่าทศันคติในด้านสถานท่ีสวยงาม
และปลอดภยัในระดบัมากท่ีสดุ ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจของผู้ เข้าชมสยามโอเช่ียนเวิร์ล พบว่า
ระดบัของปัจจัย ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจโดยรวมในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าระดบัของ
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่แรงจงูใจมากท่ีสดุ คือสมาชิกในครอบครัว การวิเคราะห์ความพงึพอใจโดยรวมของ
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ผู้ เข้าชมสยามโอเช่ียนเวร์ิล พบวา่มีระดบัความพงึพอใจโดยรวมหลงัจากการเข้าชมและรับบริการท
ท่ีสยามโอเช่ียนเวิร์ล โดยมีระดบัความพงึพอใจ โดยรวมในระดบัปานกลาง  

การวิเคราะห์เก่ียวกับพฤติกรรมของผู้ เข้าชมสยามโอเช่ียนเวิร์ล พบว่ามีพฤติกรรม
ด้านการบอกตอ่ผู้ อ่ืนถึงประสบการณ์ต่างๆท่ีได้รับในการเข้าชม โดยมีระดบัไม่แน่ใจ การวิเคราะห์
ข้อมลูเพื่อการทดสอบสมมติฐาน ระดบัการศึกษากันและรายได้ต่อเดือนท่ี แตกต่างกัน มีผลต่อ
ความพึงพอใจของ ผู้ เข้าชมสยามโอเช่ียนเวิร์ล ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทศันคติท่ีมีผลตอ่ผู้ เข้าชม สามารถท านายความพงึพอใจโดยรวม
ของผู้ เข้าชม สยามโอเช่ียนเวิร์ล ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าทศันคติด้านผลิตภณัท์และบริการ 
การบริการของ พนกังานราคา ลกัษณะทางกายภาพ และกิจกรรมการแสดง สามารถท านายความ
พึงพอใจโดยรวม ของผู้ เข้าชมสยามโอเช่ียนเวิร์ล โดยแสดงความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดบัต ่ามาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยสามารถท านายได้ร้อยละ 57.5  

ปัจจัยท่ีมีผลด้านแรงจูงใจโดยรวมของผู้ เข้าชมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 
โดยรวมของผู้ เข้าชมสยามโอเช่ียนเวิรล์ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปาน
กลาง และมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  ความ
พงึพอใจโดยรวมของผู้ เข้าชมมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมของผู้ เข้าชม สยามโอเช่ียนเวิรล์ ในเขต
กรงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

(มณฑกาญจน์ วิจิตรสกลธ์, 2551) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “ทศันคติด้านผลิตภณัฑ์ ความพึง
พอใจ และแนวโน้มพฤตกิรรม การบริโภคนมเปรีย้วของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  

ผลการวิจยัพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21-30 ปี ระดบัการศกึษา
ในระดบัปริญญาตรี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจ้าง รายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึน้ไป 
ผู้ บริโภคส่วนใหญ่ ผู้ บริโภคมีทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์นมเปรีย้วโดยรวมอยู่ในระดับดี และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ผู้บริโภคมีทศันคติในระดบัดีในด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ของนมเปรีย้ว 
ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัของนมเปรีย้ว และด้านด้านประโยชน์หลกัของนมเปรีย้วใน ระดบัดีส่วน
ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ผู้บริโภคมีทศันคติในระดบัปานกลาง ผู้บริโภคมีแรงจงูใจในการเลือก
ซือ้นมเปรีย้วโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้บริโภคมีแรงจูงใจด้าน
เหตผุลอยู่ในระดบัมาก และด้านอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ
ตอ่การบริโภคนมเปรีย้วโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ผู้บริโภคมีความพงึ
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พอใจอยูใ่นระดบัมาก ในเร่ืองความพงึพอใจเม่ือได้บริโภคนมเปรีย้ว การรับรู้รสชาติจากการบริโภค
แล้ว เม่ือเปรียบเทียบกบัความคาดหวงั และความรู้สกึคุ้มคา่เมื่อบริโภคนมเปรีย้ว ตามล าดบั  

ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤตกิรรมการบริโภคนมเปรีย้วโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคนมเปรีย้วอยู่ในระดบัมากใน
เร่ือง การบริโภคนมเปรีย้วในอนาคต และการทดลองซือ้นมเปรีย้วยี่ ห้อใหม่ท่ีออกมาในตลาด 
ตามล าดบั และมีแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคนมเปรีย้วอยู่ในระดบัปานกลาง ในเร่ืองการบอก 
ตอ่แนะน าคนอื่นให้หนัมาบริโภค นมเปรีย้ว ในเขตกรุงเทพมหานคร และการบริโภคนมเปรีย้ว หาก
นมเปรีย้วมีราคาท่ีเพิ่มขึน้ ตามล าดบั ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุระดบัการศกึษา อาชีพแตกตา่งกนั มีความ
พึงพอใจโดยรวมต่อการบริโภคนมเปรีย้ว แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 
ความสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติท่ีมีผลต่อผลิตภัณฑ์นมเปรีย้ว กับความพึงพอใจโดยรวมต่อการ
บริโภคนมเปรีย้ว พบว่าโดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางบวกในระดบัปานกลางท่ีระดับ 
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการซือ้นมเปรีย้ว กบัความพึงพอใจต่อการบริโภค
นมเปรีย้วของผู้ บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า มีความสัมพันธ์กันในทิศ
ทางบวกในระดบัต ่าท่ีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการบริโภค
นมเปรีย้วกบัแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคนมเปรีย้วพบว่าโดยภาพรวม มีความสมัพนัธ์กนัในทิศ
ทางบวกในระดบัปานกลางท่ีระดบั นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สรุป 

1. กรอบแนวความคิดเก่ียวกับทศันคติในด้านผลิตภณัฑ์ ผู้ วิจยัได้ใช้แนวความคิดของศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ (2542:44) ท่ีกลา่ววา่ ทศันคติ หมายถึง ความรู้สกึนึก คิดของบคุคลท่ีมี
ตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึง่ผู้บริโภคเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต โดยใช้เป็นตวั เช่ือม ระหว่างความคิด
และพฤติกรรมนกัการตลาดนิยมใช้เคร่ืองมือการโฆษณาเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อ ผลิตภณัฑ์และ
ตราสินค้า และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2543ซ 15-25) องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ (Product 

Component) ได้อธิบายถึงลกัษณะระดบัของผลิตภณัฑ์ 5 ระดบั หมายถึง ลกัษณะด้านต่าง ๆ 5 
ประการของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย (1) ผลิตภัณฑ์หลัก (2) รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ส่วนท่ีมีตัวตน (3) ผลิตภัณฑ์ควบ (4)ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง (5) ศักยภาพเก่ียวกับ 
ผลิตภณัฑ์ ซึ่งผลิตภณัฑ์ทุกชนิดจะต้องมีลกัษณะอย่างน้อย 2 ประการ คือ ผลิตภณัฑ์หลกั และ 
รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การน าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์มาใช้ในงานวิจัยครังนี ้
เน่ืองมาจากผู้วิจยัเห็นว่า ปัจจยัด้านคณุสมบตัิของผลิตภณัฑ์อาจเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีความสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นของผู้บริโภค  
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2. กรอบแนวความคดิเก่ียวกบัแรงจงูใจของผู้บริโภค ผู้วิจยัได้ใช้แนวความคิดของ พิบล ู ที
ปะปาล (2545:156 –159) กลา่วถึงสาเหตขุองการเกิดแรงจงูใจไว้ดงันี ้ 

2.1 แรงจงูใจท่ีเกิดจากเหตผุล (Rational Buying Motives) เป็นแรงจงูใจท่ีเกิด จาก
การใคร่ครวญพินิจพิจารณาของผู้ซือ้อย่างมีเหตผลุก่อนว่า ท าไมจึงซือ้สินค้าชนิดนัน้ แรงกระตุ้น 
ประเภทนีใ้นท่ีนีจ้ะยกตวัอย่างเป็นรถยนต์ ได้แก่ ความประหยดั ประสิทธิภาพและสมรรถภาพใน
การใช้ ความเช่ือถือได้ ความทนทานถาวร และความสะดวกในการใช้  

2.2 แรงจงูใจท่ีเกิดจากอารมณ์ (Emotional Buying Motive) ได้แก่ การเอาอย่าง 
แข่งดีกนั  ต้องการจดุเด่นเป็นเอกเทศ ต้องการอนโุลมคล้อยตามผู้ อ่ืน ต้องการความสะดวกสบาย 
ต้องการความส าราญเพลดิเพลนิใจ และความทะเยอทะยานมกัใหญ่ใฝ่สงู 

3. กรอบแนวคิดเก่ียวกบัความพงึพอใจตอ่การบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ผู้วิจยัได้ใช้
แนว ความคิดความพึงพอใจของลูกค้าของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2541:45 -48) โดย
อธิบายว่าความพึงพอใจของลกูค้า (Costomer Satisfaction) เป็นระดบัความรู้สกึของลกูค้าท่ีมีผล
จากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคณุสมบตัิผลิตภณัฑ์ หรือการท างานของผลิตภณัฑ์ 
กบัการคาดหวงัของลกูค้า 
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บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
ในการศกึษาวิจยัเร่ือง ทศันคติด้านผลิตภณัฑ์ แรงจงูใจ และความพึงพอใจในการบริโภค

อาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัได้มีวิธีด าเนินการวิจยัอย่างเป็น
ขัน้ตอนเพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งและน าไปวิเคราะห์ ด้วยวิธีทางสถิติตอ่ไปในการวิจยั
ครัง้นีผู้้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนดงันีค้ือ 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้  คือผู้ ท่ีบริโภคหรือเคยบริโภคอาหารพร้อมทาน    
แช่เย็น ในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

การเลือกกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั 
เน่ืองจากตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีค้ือ ผู้ ท่ีเคยบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น  ใน

เขตกรุงเทพมหานคร  ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  ดงันัน้จงึท าการค านวณหาขนาดกลุม่
ตวัอย่าง โดยใช้สตูรค านวณกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (กลัยา วานิชบญัชา ,การ
วิเคราะห์สถิติ: สถิติส าหรับการบริหารและการวิจยั) และก าหนดคา่ความเช่ือมัน่ท่ี 95%  และให้คา่
ความผิดพลาด 5%  
สตูร 

n   =                 P(1-P)(Z)2 
                             (e2) 
เม่ือ  n    แทน    จ านวนสมาชิกกลุม่ตวัอยา่ง 
 P    แทน     สดัสว่นประชากรท่ีผู้วิจยัก าหนดจะสุม่ = 50% 
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 Z    แทน     คา่ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผู้วิจยัก าหนดไว้ มีคา่เทา่กบั 95% ณ ระดบัความเช่ือ
มนั 95% Z มีคา่เทา่กบั 1.96 
 E    แทน     คา่ความคลาดเคลื่อนท่ีจะยอมให้เกิดขึน้ได้ 
โดยก าหนดให้ คา่ความคลาดเคลื่อน  5%   เท่ากบั  0.05 โดยจะแทนคา่ได้ 
     
 n   = (0.5)(1-0.5(1.96)2  
          (0.052)  
 n  = 385  

และเก็บเพิ่มเตมิจ านวน 15 คน ดงันัน้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีเ้ท่ากบั  400 
คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  

กลุม่ตวัอยา่งส าหรับการวิจยัครัง้นี ้คือ กลุม่คนทัว่ไปท่ีเคยบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีเลือกสุม่ตวัอยา่งดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุม่ตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยแบง่เขตการ
ปกครองของกรุงเทพมหานคร ซึง่เขตการปกครองในกรุงเทพมหานครมีจ านวนทัง้สิน้ 50 เขต แบ่ง
ออกเป็น 6 กลุม่เขตการปกครองตามระบบการบริหารและการปกครองของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
กลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่มบูรพา กลุ่มศรีนครินทร์ กลุ่มเจ้าพระยา กลุ่มกรุงธนใต้ และกลุ่มกรุ งธน
เหนือ ซึ่งแต่ละกลุ่มเขตการปกครองมีจ านวนและรายช่ือเขตการปกครองดงัต่อไปนี ้ท่ีมา (กอง
สารสนเทศภมูิศาสตร์ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร) 

1. กลุ่มรัตนโกสินทร์จ านวน 9 เขต ได้แก่ เขตบางซื่อ เขตดสุิต เขตพญาไท เขต
ราชเทวี เขตปทมุวนั เขตพระนคร เขตปอ้มปราบศตัรูพา่ย เขตสมัพนัธวงศ์ และเขตบางรัก 

2 .กลุ่มบูรพาจ านวน  9 เขต ได้แก่ เขตดอนเมือง เขตหลกัสี่ เขตสายไหม เขต
บางเขน เขตจตจุกัร เขตลาดพร้าว เขตบงึกุ่ม เขตบางกะปิ และเขตวงัทองหลาง 

3. กลุ่มศรีนครินทร์จ านวน 8 เขต ได้แก่ เขตสะพานสงู เขตมีนบรีุ เขตคลองสาม
วา เขตหนองจอก เขตลาดกระบงั เขตประเวศ เขตสวนหลว งและเขตคนันายาว 

4. กลุม่เจ้าพระยาจ านวน 9 เขต ได้แก่ เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตวฒันา เขต 
คลองเตย  เขตบางนา เขตพระโขนง เขตสาทร เขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา 

5. กลุ่มกรุงธนใต้จ านวน 8 เขต ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขต
จอมทอง เขตราษฎร์บรูณะ เขตทุ่งครุ เขตธนบรีุ เขตคลองสาน และเขตบางแค 
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6. กลุ่มกรุงธนเหนือจ านวน  7 เขต ได้แก่ เขตบางพลดั เขตตลิ่งชนั เขตบางกอก
น้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม และเขตทวีวฒันา 
โดยการจบัสลากเลือกเขตใดเขตหนึง่เป็นตวัแทนของกลุม่การปกครองทัง้ 6 กลุม่ซึง่เขตท่ีได้รับการ
เลือกเป็นตวัแทนดงันี ้
 
ตาราง 1 แสดงรายช่ือเขตท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
 

กลุม่การปกครอง    เขต 

กลุม่รัตนโกสนิทร์ บางรัก 

กลุม่บรูพา ลาดพร้าว 

กลุม่ศรีนครินทร์ หนองจอก 

กลุม่เจ้าพระยา ยานนาวา 

กลุม่กรุงธนใต้ บางบอน 

กลุม่กรุงธนเหนือ หนองแขม 

 
ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการจัดเก็บ

แบบสอบถามนัน้ เลือกสอบถามเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยมีประสบการณ์การรับประทานพร้อม
ทานแช่เย็น เพื่อให้ได้กลุ่มลกูค้าหลากหลาย จึงเลือกเก็บตามบริเวณใกล้ท่ีตัง้ร้านสะดวกซือ้ และ
ศนูย์การค้าทัว่ไป ท่ีมีกลุม่ลกูค้าไปใช้บริการจ านวนมาก และตัง้อยูใ่นกลุม่ท่ีสุม่ได้ 

ขัน้ท่ี 3 ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) โดยการค านวณ
จากขนาดตวัอยา่ง 400 ชดุ เพื่อให้ได้สดัสว่นของแตล่ะเขตในจ านวนท่ีเท่าๆกนัดงันี ้
ขนาดกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะสถานท่ี   =    ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
                                                                        จ านวนสถานท่ีท่ีถกูเลือก 
            =      400 
                                             6 
ขนาดกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะเขต         =     66.66 
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ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างแต่ละเขตการปกครองท่ีถกูเลือก คือ ใน 2 เขตการปกครอง
แรกเท่ากับ 66 คนและ 4 เขตการปกครองหลงัเท่ากับ 67 คน โดยเลือกเก็บเฉพาะผู้ ท่ีเคยบริโภค
อาหารพร้อมทานแช่เย็นจนครบ 400 คน ดงันี ้

 

ตาราง 2 แสดงจ านวนกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามสถานท่ีท่ีใช้ในการวิจยั  
 

เขต จ านวนตวัอยา่ง (คน) 

บางรัก   66 

ลาดพร้าว   66 

หนองจอก   67 

ยานนาวา   67 

บางบอน   67 

หนองแขม   67 

รวม 400 

 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ผู้วิจยัสร้าง

ขึน้จากการรวบรวมข้อมูลจากแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องแล้วน ามาประยุกต์เป็น
ค าถามในแบบสอบถามโดยแบง่ออกเป็น 4 สว่นดงันี ้

สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวข้อมลูทางประชากรศาสตร์ สอบถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่น
บคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศอายสุถานภาพ การศกึษาสงูสดุ อาชีพรายได้ตอ่เดือนโดย
เป็นแบบสอบถามมีลกัษณะค าถามปลายปิด (Close-end response Question) ชนิดมีค าตอบให้
เลือกได้ 2 ค าตอบ (Simple dichotomy Question) จ านวน 1 ข้อและค าถามมีหลายค าตอบให้
เลือก (Multiple Choice Questions) จ านวน 5 ข้อ 
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ข้อ ท่ี  1 เพศ  ลักษณะค าถามให้ เลือกตอบแบบ 2 ตัว เลือก ( Two-way 
Questions) ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตัิ (Nominal Scale) โดยมีค าตอบให้เลือก 
ดงันี ้

(1) เพศชาย 
(2) เพศหญิง 

ข้อท่ี 2 อาย ุลกัษณะค าถามให้เลือกตอบแบบหลายตวัเลือก ระดบัการวดัข้อมลู
ประเภทเรียง ล าดบั  (Ordinal Scale) ซึง่ในการแบง่เกณฑ์อาย ุโดยมีค าตอบให้เลือกดงันี ้

(1) น้อยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 
(2) 21-30ปี 
(3) 31-40ปี 
(4) 41 ปีขึน้ไป 

ข้อท่ี 3 ระดับการศึกษา ลักษณะค าถามให้เลือกตอบแบบหลายตัวเลือก 
(Multiple Choice Questions) ระดบัการศกึษา ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 
Scale) โดยมีค าตอบให้เลือกดงันี ้

(1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สงูกวา่ปริญญาตรี 

ข้อ 4 อาชีพ ลกัษณะค าถามให้เลือกตอบแบบหลายตวัเลือก (Multiple Choice 
Questions) เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตัิ (Nominal Scale) โดยมีค าตอบให้เลือก 
ดงันี ้

(1) นกัเรียน / นกัศกึษา 
(2) ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
(3) พนกังานบริษัทเอกชน 
(4) ธุรกิจสว่นตวั 
(5) อื่นๆ 

ข้อท่ี 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ลกัษณะค าถามให้เลือกตอบแบบหลายตวัเลือก 
(Multiple Choice Questions) ใช้ระดบัการวดัข้อมลูแบบเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ซึง่รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน (ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและ
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สงัคมของครัวเรือน 2556)หลกัการแจกแจงหาความกว้างของชัน้ (Class interval) ดงันี ้( กลัยา วา
นิชย์บญัชา.2554:35 ) 

ความกว้างของชัน้     =   ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ–ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
                                                            จ านวนชัน้ 
                             =   55,000-15,000     =  10,000บาท 
                                        4 

โดยแสดงช่วงรายได้ของกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในแบบสอบถามดงันี ้ 
(1) ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000บาท 
(2) 10,001– 20,000 บาท 
(3) 20,001– 30,000 บาท 
(4) 30,001 บาท ขึน้ไป 

สว่นท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น คือด้าน
ประโยชน์หลกั รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง และศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ มี
จ านวนทัง้สิน้ 14 ข้อ โดยใช้แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale method) โดยใช้
ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยมีการก าหนดการให้คะแนน ดงันี ้

คะแนน                                     ระดบัความคดิเห็น 
ระดบั  5  หมายถึง ดีมาก 
ระดบั   4 หมายถึง ดี 
ระดบั   3 หมายถึง  ปานกลาง 
ระดบั  2 หมายถงึ  ไมดี่ 
ระดบั   1 หมายถึง  ไมด่ีอย่างยิ่ง 

ผู้วิจยัใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการค านวณโดยใช้สตูรความกว้างของ
อนัตรภาคชัน้มีดงันี ้ (พชักานต์ โพธิเบญจกลุ. 2550:67) 
ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ =   ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต า่สดุ  
      จ านวนชัน้ 
    =   5-1 
                      5  
    =   0.80 
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ตาราง 3 สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของระดบัคะแนนเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีตอ่ผลติภณัฑ์อาหาร
พร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

คะแนนเฉลีย่ หมายถึง 

4.21 – 5.00  ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เยน็ดีมาก 

3.41 – 4.20  ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เยน็ดี 

2.61 – 3.40  ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เยน็ปานกลาง 

1.81 – 2.60  ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เยน็ไม่ด ี

1.00 – 1.80  ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เยน็ไม่ดีอยา่งยิ่ง 

 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหาร

พร้อมทานแช่เย็น โดยเน้นด้านอารมณ์ และด้านเหตผุลมีจ านวนทัง้สิน้ 6 ข้อ โดยใช้แบบสอบถาม
ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale method) โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลู
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale)  โดยมีการก าหนดการให้คะแนนดงันี ้

คะแนน                             ระดบัแรงจงูใจ 
ระดบั  5  หมายถึง      มากท่ีสดุ 
ระดบั   4 หมายถึง  มาก 
ระดบั   3 หมายถึง  ปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง  น้อย 
ระดบั   1 หมายถึง  น้อยท่ีสดุ 

ผู้วิจยัใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการค านวณโดยใช้สตูรความกว้างของ
อนัตรภาคชัน้ มีดงันี ้(พชักานต์ โพธิเบญจกลุ. 2550: 67) 
 ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต า่สดุ   =   5-1 
               จ านวนชัน้    5 
                 =  0.80 
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ตาราง 4 สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของระดบัความคดิเห็นเก่ียวปัจจยัท่ีมีผลตอ่แรงจงูใจ ใน
การบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เยน็ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

คะแนนเฉลีย่ หมายถึง 

4.21 – 5.00  แรงจงูใจท่ีมีตอ่การบริโภคผลติภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็นอยูใ่นระดบั

มากท่ีสดุ 

3.41 – 4.20  แรงจงูใจท่ีมีตอ่การบริโภคผลติภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็นอยูใ่นระดบั

มาก 

2.61 – 3.40  แรงจงูใจท่ีมีตอ่การบริโภคผลติภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็นอยูใ่นระดบั

ปานกลาง 

1.81 – 2.60  แรงจงูใจท่ีมีตอ่การบริโภคผลติภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็นอยูใ่นระดบั

น้อย 

1.00 – 1.80  แรงจงูใจท่ีมีตอ่การบริโภคผลติภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็นอยูใ่นระดบั

น้อยท่ีสดุ 

 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจโดยรวมในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่

เย็น ด้านความค้มค่า การตอบสนองในด้านการรับรู้ และด้านความคาดหวัง จ านวน 3 ข้อ 
ลกัษณะค าถามเป็นแบบ Semanticdifferentialscale โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale method) โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยมีการ
ก าหนดการให้คะแนน 5 ระดบั  ดงันี ้

คะแนน                         ระดบัความพงึพอใจ     
ระดบั  5  หมายถึง      มากท่ีสดุ     
ระดบั   4 หมายถึง  มาก      
ระดบั   3 หมายถึง  ปานกลาง     
ระดบั  2 หมายถึง  น้อย      
ระดบั   1 หมายถึง  น้อยท่ีสดุ 
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ระดบั  0 หมายถึง ไม่พงึพอใจเลย 
ผู้วิจยัใช้เกณฑ์คา่เฉลี่ยในการแปลผล ซึง่ผลจากการค านวณโดยใช้สตูรความกว้างของอนัตรภาค
ชัน้ มีดงันี ้
ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  =  ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
                               จ านวนชัน้ 

=   6-1 
                      6  
     =   0.83 
ตาราง 5 สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของระดบัความคดิเห็นเก่ียวกบัความพงึพอใจโดยรวม
ของปัจจยัท่ีมีผลตอ่แรงจงูใจ ในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เยน็ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

คะแนนเฉลีย่ หมายถึง 

    5.00  – 4.18 ความพงึพอใจตอ่การบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เยน็อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

    4.17  – 3.34 ความพงึพอใจตอ่การบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เยน็อยูใ่นระดบัมาก 

    3.33  – 2.51 ความพงึพอใจตอ่การบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เยน็อยูใ่นระดบัปานกลาง 

    2.50  – 1.67 ความพงึพอใจตอ่การบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เยน็อยูใ่นระดบัน้อย 

    1.66  – 0.84 ความพงึพอใจตอ่การบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เยน็อยูใ่นระดบัน้อยมากท่ีสดุ 

    0.83  – 0.00 ความพงึพอใจตอ่การบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เยน็อยูใ่นระดบัไม่พงึพอใจเลย 

 
ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

1. ศกึษาแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง และรวบรวมเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม 

2. ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามโดยก าหนดขอบเขตและเนือ้หาให้ครอบคลมุจดุมุง่หมาย 
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3. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลมุกรอบแนวความคิดในการวิจยั ซึง่ต้องครอบคลมุ
ทัง้ตวัแปรและสอดรับกบัวตัถปุระสงค์ส าหรับการวิจยัท่ีก าหนดไว้ทัง้หมด 4 สว่น แบง่เป็น 

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทางด้านประชากรศาสตร์ 
สว่นท่ี 2 ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น 
สว่นท่ี 3 ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น 
สว่นท่ี 4 ความพงึพอใจตอ่การบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น 

4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเก่ียวกบัเนือ้หาของข้อมลู เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้าใจได้
ง่ายและตรงตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

5. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
6. น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขเสนอผู้ เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา                      

(Content Validity) และตรวจสอบความถกูต้องของภาษา 
7. น าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดลองใช้ (Try out) กบักลุม่ตวัอย่างจ านวน 40 คน เพื่อ

น าไปหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า
ของครอนบคั (Cronbachs’ alpha coefficient) โดยคา่อลัฟ่าท่ีได้แสดงถึงคา่ความเช่ือมัน่ (r) ของ

แบบสอบถาม มีค่าระหว่าง 0≤α≤1 ซึง่ถ้ามีค่าใกล้ 1 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเช่ือถือได้สงู 
แตถ้่ามีค่าใกล้ 0 แสดงว่ามีความเช่ือถือได้ต ่าและคา่ความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได้โดยทัว่ไปมีคา่ตัง้แต ่
0.70 ขึน้ไป  (กัลยา วานิชย์บญัชา.2545: 449)  จากนัน้จึงน าแบบสอบถามไปใช้จริงในการวดั
ผลการวิจยัตอ่ไป 

แบบสอบถามด้านทศันคติด้านผลิตภณัฑ์ ได้คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.88 
แบบสอบถามด้านแรงจงูใจได้คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.70 
แบบสอบถามด้านความพงึพอใจ ได้คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.80 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาด้านทศันคติด้านผลิตภณัฑ์ แรงจงูใจ และความพงึพอใจของ

ผู้บริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแหล่งในการรวบรวม
ข้อมลูมีด้วยกนั 2 แหลง่ใหญ่ดงันี ้ 
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1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีผู้ศึกษาได้จากการเก็บรวบรวมจากการตอบ
แบบสอบถามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยมีขัน้ตอนในการ
ด าเนินการ ดงันี ้

1.1. ผู้วิจยัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกบัจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง  
1.2. น าแบบสอบถามซึง่หาคณุภาพแล้ว ไปขอความร่วมมือจากกลุม่ผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครตามเขตท่ีก าหนด โดยผู้วิจยัได้ชีแ้จงให้กลุ่มตวัอย่างเข้าใจวตัถปุระสงค์และ
อธิบายวิธีการตอแบบสอบถามก่อนให้ผู้ ตอบแบบสอบถามเร่ิมต้นท าและท าการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามด้วยตนเอง  

2. ข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary Data) เป็นข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้ารวบรวม
ข้อมลูจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนดงันี ้

2.1.ข้อมลูทางอินเตอร์เนต 
2.2.หนงัสือนิตยสารตา่งๆ 
2.3.หนงัสือทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

การจัดกระท าและการวเิคราะห์ข้อมูล 
หลังจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนแล้วผู้ วิจัยน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มา

ด าเนินการดงันี ้

1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้ วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามโดยแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบรูณ์ออก 

2. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถกูต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหสัตามท่ีได้
ก าหนดรหสัไว้ลว่งหน้า 

3. การประมวลผลข้อมลู (Data processing) ข้อมลูท่ีลงรหสัแล้วได้น ามาบนัทึกโดย
คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมลูซึง่ใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ 
(Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS)  

มีขัน้ตอนดงันีข้้อมลูท่ีได้มาโดยใช้สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมลู
ออกเป็นสว่นตา่งๆดงันี ้

1. การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ 
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แบบสอบถามส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage)    

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 การวิ เคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นด้านทัศนคติต่อ
ผลิตภัณฑ์ของผู้ บริโภคในการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น  สถิติท่ีใช้
วิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่เฉลี่ย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แบบสอบถามส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูข้อมลูความคิดเห็นด้านแรงจูงใจการ
บริโภคอาหารพร้อมทาน แช่เย็น ของผู้บริโภค สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมลู คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 

แบบสอบถามสว่นท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมลูข้อมลูความคิดเห็นด้านความพงึพอใจ
ในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมลูคือคา่เฉลี่ย (Mean) และคา่ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนมุาน  (Inferential Statistic) ในการวิเคราะห์ข้อมลู
ทางสถิติจะน าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ทางสถิติด้วย
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้โดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่อหาทศันคติด้านผลิตภณัฑ์ แรงจูงใจ และความพึง
พอใจการในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่าทาง
สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) ในการทดสอบสมมตุิฐานดงันี ้

2.1 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบ
ความแตกตา่ง ท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ในสมมติฐานข้อท่ี 1 และ 2 ถ้าพบความแตกตา่งอย่างมีนยั
สาคญั ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จึงทดสอบรายคู่โดยใช้ Least-Significant 
Different (LSD) เพื่อวิเคราะห์ความแตกตา่งอีกขัน้หนึง่ (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2546: 258) 

2.2 ทดสอบสมมติฐาน ข้อ 1 ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ อาหารพร้อมทานแช่เย็น
ในด้านประโยชน์หลกั รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั และศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 
มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติทดสอบหาความสมัพนัธ์แบบถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression 
Analysis)  

2.3 ทดสอบสมมติฐาน ข้อ 2 ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการบริโภคอาหารพร้อมทาน
แช่เย็น  มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้ บริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

 
สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

1.1 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมลูส่วนตวัของ
ผู้บริโภคในแบบสอบถามสว่นท่ี 1  โดยใช้สตูรดงันี ้(ชศูรีวงศ์รัตนะ. 2553: 34) 

 

  
 

 
(   ) 

เม่ือ P =  คา่ร้อยละหรือเปอร์เซน็ต์ 
ƒ =  คา่ความถ่ีท่ีต้องการแปลเป็นคา่ร้อยละ  
n =  คา่จ านวนความถ่ีทัง้หมดหรือจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

คา่สถิติร้อยละ (Percentage) หมายถึงการค านวณหาสดัสว่นของข้อมลูในแตล่ะตวั
เทียบกบัข้อมลูรวมทัง้หมด โดยให้ข้อมลูรวมทัง้หมดมีคา่เป็นร้อย 

1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้แปลความหมายในแบบสอบถามส่วนท่ี 2,3  
และ  4 ใช้สตูรดงันี ้ (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2544: 49) 

 

 ̅  
  

 
 

 

เม่ือ    ̅ แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่ง 
   ∑x  แทน ผลรวมทัง้หมดของข้อมลู 
   N แทน จ านวนข้อมลูทัง้หมดของกลุม่ตวัอยา่ง 

ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) หมายถึง ค่าเฉลี่ย หรือ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ใช้สญัลกัษณ์  ̅ 
ส าหรับค่าเฉลี่ยท่ีได้มาจากกลุ่มตวัอย่าง และใช้สญัลกัษณส าหรับค่าเฉลี่ยท่ีได้มาจากประชากร
ทัง้หมด 

2. สถิติการหาคา่ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability of the test) โดยใช้วิธีหาคา่

แอลฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบคั (Crobach’s Alpha Coefficient) โดยจะมีค่าระหว่าง 0 
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<α<1 ค่าท่ีใกล้เคียงกบั 1 แสดงว่ามีความเช่ือมัน่สงูซึ่งมีสตูรในการค านวณดงันี ้(กลัยา วานิชย์
บญัชา. 2554: 41) 

 

  
           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

  (   )          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

 

เม่ือ   α   แทน  คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
  k แทน  จ านวนค าถาม 

          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน  คา่เฉลีย่ของคา่แปรปรวนร่วมระหวา่งค าถามรายข้อ 

        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      แทน  คา่เฉลีย่ของคา่แปรปรวนของค าถามทัง้ฉบบั 
3. สถิติอนมุาน (Inferential Statistic) ใช้ทดสอบสมมติฐานด้วย 

3.1 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ANOVA (One-way Analysis of 
Variance)โดยทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยดคู่า
ความแปรปรวนจากตาราง  Homogeneity  of Variances  ซึง่จะใช้สถิติวิเคราะห์จากสถิติ (F)  
หรือค่า Brown-Forsythe (B)  เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อ  1 และ 2 ใช้สตูรดงันี ้ (กลัยา  วานิชย์
บญัชา .2550:113) 

 
ตาราง 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (0NE-WAY ANOVA) 

 

Source ท่ีมา องศาอิสระ df ผลบวกก าลงัสอง ss 
   

  

  
 

F 

ระหวา่งกลุม่ k-1 SSB MSB MSB / MSW 

ภายในกลุม่ n-k SSW MAW  

รวม n-1    

 

ท่ีมา: (กลัยา  วานิชย์บญัชา .2550:114) 
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เม่ือ F   แทน  คา่สถิติท่ีใช้ในการพิจารณา  F-Distribution 

 MSB แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
 MSW แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 
 k แทน จ านวนกลุม่ของตวัอยา่งที่น ามาทดสอบสมมติฐาน 
 n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 SSB แทน ผลรวมก าลงัสองระหวา่งกลุม่ 
 SSW แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ 
 k-1 แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระระหวา่งกลุม่ 
 n-k แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ 

3.2 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
สมการถดถอยเชิงซ้อนในรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงสามารถเขียนได้ ดงันี ้(กัลยา วานิชย์
บญัชา. 2545: 302) 

 

                             
 

เม่ือ Yi     แทน ตวัแปรตาม 

       X    แทน ตวัแปรอิสระ  

      β0   แทน คา่คงท่ีของสมการถดถอย 

      e    แทน ความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดขึน้จากตวัอย่างระหว่างคา่จริง Y และคา่ท่ีได้จาก
สมการ y (hat) 

     β1   แทน คา่สมัประสิทธิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปรอิสระตวัท่ี 
i(X)  

 
 
 
 
 

 
 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษา ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์  แรงจูงใจ  และความพึงพอใจในการบริโภคอาหาร

พร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มผู้ วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมลู และเสนอผลการวิจารณ์ข้อมลู ดงันี ้

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเสนอผลการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์เพื่อใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
   n  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง  
  X  แทน  คา่คะแนนเฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่ง (Mean)  
 S.D.  แทน  คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
   r  แทน  คา่สถิตสิมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั  
   t  แทน  คา่สถิติที ท่ีใช้ในการพิจารณาใน t-distribution   
 SS  แทน  ผลรวมของคา่ความเบีย่งเบนยกก าลงัสอง (Sum of Square)  
 MS  แทน  คา่เฉลี่ยของผลรวมคา่ความเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง (Mean of Square)  
 Sig.  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติจากการทดสอบ 
              α แทน  คา่ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐานหรือระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 
 H0  แทน  สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis)  
 H1 แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)  
 df  แทน  ชัน้ขององศาอสิระ (Degree of Freedom)  
 B แทน  คา่สมัประสทิธ์ิถดถอยของตวัแปรอิสระ (Unstandardized) 

SE แทน  คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสมัประสทิธ์ิการถดถอย (Standard 
Error of Mean) 
Adjust R2 แทน  คา่สมัประสทิธ์ิการท านายท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted R-squared) 

R2 แทน  คา่สมัประสทิธ์ิการท านาย (R-squared) 
R แทน  คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ 

 *  แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ** แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 Y1 แทน  ความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่  
 Y2  แทน  ความพงึพอใจด้านความคาดหวงั 
 X1  แทน  ทศันคติด้านประโยชน์หลกั 
 X2 แทน  ทศันคติด้านด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 
 X3 แทน ทศันคติด้านผลติภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 
 X4  แทน  ทศันคติด้านศกัยภาพผลติภณัฑ์  
 X5  แทน  แรงจงูใจด้านอารมณ์  
 X6 แทน  มีแรงจงูใจด้านเหตผุล 
 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistic Package for Social 

Science)  ซึง่ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูของการวิจยั
ครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์และด าเนินการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู เป็น 4 ตอน ดงันี ้  

สว่นท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2 ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น 
สว่นท่ี 3 ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น 
สว่นท่ี 4 ความพงึพอใจตอ่การบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อาย ุระดบั
การศกึษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน โดยแจกแจงจ านวน (Frequency) คา่เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ 
(Percentage) ได้ดงันี ้
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ตาราง 7 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคอาหารพร้อม
ทานแช่เยน็ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

              ลกัษณะทางประชากรศาสตร์             จ านวน (คน)  ร้อยละ 

1. เพศ 

                        ชาย               114   28.50 

                        หญิง              286   71.50 

                                                  รวม                                               400                      100.00 

2. อาย ุ
  น้อยกวา่หรือเทา่กบั 20 ปี                           12    3.00 
  21-30 ปี                            121  30.30 
  31-40 ปี                          104  26.00 
  41 ปี ขึน้ไป             163  40.80 
                                                  รวม             400            100.00 

 
3.ระดบัการศกึษา 
  ต ่ากวา่ปริญญาตรี           50    12.50 
  ปริญญาตรี                       291              72.80 
  สงูกวา่ปริญญาตรี            59               14.80 
                                                  รวม          400                          100.00 

4. อาชีพ 
  นกัเรียน/นกัศกึษา             24     6.00 
  ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ            45    11.25 
  พนกังานบริษัทเอกชน           287   71.75 
  ธุรกิจสว่นตวั              32                          8.00    
                  อ่ืนๆ                           12                          3.00 
                                                  รวม             400            100.00 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

               ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  จ านวน (คน)  ร้อยละ 

5. รายได้ตอ่เดือนเฉลี่ย 
  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท             48  12.00 
  10,001 – 20,000 บาท            111  27.80 
  20,001 – 30,000 บาท              97  24.30 
  30,001 บาท ขึน้ไป            144  36.00 
                                            รวม            400           100.00 

 
จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคอาหาร

พร้อมทานแช่เย็น ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน อธิบายได้ดงันี ้

1. เพศ กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ท่ีผู้บริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นเป็นเพศหญิง 
จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.50 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.50 

2. อาย ุกลุม่ผู้บริโภคสว่นใหญ่ท่ีผู้บริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นมีอายุ 41 ปี ขึน้ไป 
จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 รองลงมาคืออาย ุ21-30 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.30 อาย ุ 31-40 ปี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 และอายนุ้อยกว่าหรือเท่ากบั 20  ปี 
จ านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดบั 

3. ระดบัการศกึษา กลุม่ผู้บริโภคสว่นใหญ่ท่ีผู้บริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นมีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.80 รองลงมาคือสงูกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 และต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 
ตามล าดบั 

4. อาชีพ กลุม่ผู้บริโภคสว่นใหญ่ท่ีผู้บริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นมีอาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน จ านวน 287 คน คดิเป็นร้อยละ 71.750 รองลงมาคือข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8 นกัเรียน/
นกัศกึษา จ านวน 24 คน คดิเป็นร้อยละ 6 และอ่ืนๆ จ านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 3 ตามล าดบั 
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5. รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน กลุม่ผู้บริโภคสว่นใหญ่ท่ีผู้บริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นมี
รายได้เฉลี่ย 30,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาคือรายได้ต่อ
เดือนเฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 111 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.80 รายได้ตอ่เดือนเฉลี่ย  
20,001 – 30,000 บาท จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 และรายได้ตอ่เดือนเฉลี่ยต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตามล าดบั 

  
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูความเห็นด้านทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่

เย็นของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และการแปลผลข้อมลู ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

ตาราง 8 แสดงทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ของอาหารพร้อมทานแช่เย็น 
 
 

ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ของอาหารพร้อมทานแช่เยน็ 

                  ระดบัความคดิเห็น 

   X             S.D.           แปลผล 

  1. ด้านประโยชน์หลกั     4.13  0.612         ดี 
  2. ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์    3.97  0.604         ดี 
  3. ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั     3.69  0.873         ดี 
  4. ด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์   3.93       0.730         ดี 
                                     รวม                                           3.94  0.555             ดี 

 
จากตาราง 8 พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ของอาหารพร้อมทาน

แช่เย็น โดยภาพรวมอยู่ท่ีระดบัดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.94 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าความคิดเห็นอยู่
ในระดบัดีทุกด้าน ด้านท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสดุ ได้แก่ ความคิดเห็นด้านประโยชน์หลกั มี
คะแนนเฉลี่ย 4.13 รองลงมาได้แก่ ความคิดเห็นด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ มีคะแนนเฉลี่ย 3.97 

ความคิดเห็นด้านศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ มีคะแนนเฉลี่ย 3.93 และความคิดเห็นด้าน
ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัมีคะแนนเฉลี่ย 3.69 ตามล าดบั  
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ตาราง 9 แสดงทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ของอาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านประโยชน์หลกั 
 

ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ของอาหารพร้อมทานแช่เยน็         
ด้านประโยชน์หลกั 

X             S.D.           แปลผล 

1. สะดวกในการซือ้     4.21        0.686      ดีมาก 
2. สะดวกในการเก็บรักษา    4.13        0.734         ดี 
3. สะดวกในการรับประทาน                                       4.06        0.751         ดี 
       
                                    รวม                                             4.13        0.612         ดี 

 
จากตารางท่ี 9 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ของอาหารพร้อมทาน

แช่เย็นด้านประโยชน์หลกัโดยรวม อยู่ในระดบัดีมีคะแนนเฉลี่ย 4.13 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ
ท่ีมีคะแนนมากท่ีสดุ ได้แก่ สะดวกในการซือ้ อยู่ในระดบัดีมากมีคะแนนเฉลี่ย 4.21 รองลงมาได้แก่ 
สะดวกในการเก็บรักษา อยู่ในระดบัดีมีคะแนนเฉลี่ย 4.13 ข้อท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสดุ สะดวกในการ
รับประทาน อยูใ่นระดบัดีมีคะแนนเฉลี่ย 4.06 ตามล าดบั 

 

ตาราง 10 แสดงทศันคตท่ีิมีตอ่ผลิตภณัฑ์ของอาหารพร้อมทานแช่เยน็ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 
 

แสดงทศันคตท่ีิมีตอ่ผลิตภณัฑ์ของอาหารพร้อมทาน             
แช่เย็นด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 

           X       S.D.     แปลผล 

1. บรรจภุณัฑ์มีความสวยงาม     3.92        0.694        ดี 
2. บรรจภุณัฑ์มีความปลอดภยั     3.95        0.878        ดี 
3. บรรจภุณัฑ์มีความสะดวกในการพกพา    4.07    0.710       ดี 
4. บรรจภุณัฑ์ท าให้อาหารนา่รับประทาน    3.91    0.815       ดี 
5. บรรจภุณัฑ์มีความครบถ้วนของข้อมลูบนฉลากของผลติภณัฑ์ 4.05        0.787        ดี 

                                    รวม                                                         3.97   0.604        ดี 
 

จากตารางท่ี 10 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ของอาหารพร้อม
ทานแช่เย็นด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์โดยรวม อยู่ในระดบัดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.97 เม่ือพิจารณาราย
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ข้อพบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกข้อ ข้อท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด ได้แก่ บรรจุภัณฑ์มีความ
สะดวกในการพกพา มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 รองลงมาได้แก่ บรรจภุณัฑ์มีความครบถ้วนของข้อมลูบน
ฉลากของผลิตภณัฑ์มีคะแนนเฉลี่ย 4.05 บรรจภุณัฑ์มีความปลอดภยั มีคะแนนเฉลี่ย 3.95 บรรจุ
ภณัฑ์มีความสวยงาม มีคะแนนเฉลี่ย 3.92 และข้อท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสดุ ได้แก่ มีบรรจภุณัฑ์ท าให้
อาหารน่ารับประทาน มีคะแนนเฉลี่ย 3.91 ตามล าดบั  

 

ตาราง 11 แสดงทศันคตท่ีิมีตอ่ผลิตภณัฑ์ของอาหารพร้อมทานแช่เยน็ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 
 

ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ของอาหารพร้อมทาน                      
แช่เย็นด้านผลติภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 

         X            S.D.        แปลผล 

1. อาหารพร้อมทานแช่เย็นมีรสชาติอร่อยถกูปาก            3.79     0.923             ดี 
2. อาหารพร้อมทานแช่เย็นมีรสชาตเิหมือนอาหารปรุงสดใหม ่       3.34     1.216             ดี         
3. อาหารพร้อมทานแช่เย็นมีรสชาติหลากหลายให้เลือก                3.94     0.886             ดี 
    ตามความต้องการ   
                                           รวม                                               3.69     0.873             ดี 

 

จากตารางท่ี 11 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ของอาหารพร้อม
ทานแช่เย็นด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัโดยรวม อยู่ในระดบัดีมีคะแนนเฉลี่ย 3.69 เม่ือพิจารณาราย
ข้อพบวา่ ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดีทกุข้อ ข้อท่ีมีคะแนนมากท่ีสดุ ได้แก่ อาหารพร้อมทานแช่เย็นมี
รสชาติหลากหลายให้เลือกตามความต้องการ  มีคะแนนเฉลี่ย 3.94 รองลงมาได้แก่ อาหารพร้อม
ทานแช่เย็นมีรสชาติอร่อยถูกปาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.79 และข้อท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสดุ ได้แก่ อาหาร
พร้อมทานแช่เย็นมีรสชาตเิหมือนอาหารปรุงสดใหม่ มีคะแนนเฉลี่ย 3.34 ตามล าดบั 
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ตาราง 12 แสดงทศันคตท่ีิมีตอ่ผลิตภณัฑ์ของอาหารพร้อมทานแช่เยน็ด้านศกัยภาพเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์ 
 

ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ของอาหารพร้อมทาน                     
แช่เย็นด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 

   X             S.D.           แปลผล 

1. สะอาดปลอดภยัมีมาตรฐานการผลติ       4.03            0.831                ดี   
2. มีประโยขน์ทางโภชนาการครบถ้วน                       3.59            1.039            ดี 
3. เหมาะกบัชีวิตคนเมืองในปัจจบุนั         4.19            0.778            ดี 
                                              รวม                                       3.93            0.730              ดี 

 

จากตารางท่ี 12 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ของอาหารพร้อม
ทานแช่เย็นด้านศกัยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โดยรวม อยู่ในระดบัดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.93 เม่ือ
พิจารณารายข้อพบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทกุข้อ ข้อท่ีมีคะแนนมากท่ีสดุ ได้แก่ เหมาะกบั
ชีวิตคนเมืองในปัจจบุนั มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 รองลงมาได้แก่ สะอาดปลอดภยัมีมาตรฐานการผลิต 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 และข้อท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสดุ ได้แก่ มีประโยชน์ทางโภชนาการครบถ้วน 3.59 

ตามล าดบั   
สว่นท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูความเห็นด้านปัจจยัแรงจงูใจในการบริโภคอาหารพร้อมทาน

แช่เย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการแปลผลข้อมลู ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

ตาราง 13 ปัจจยัแรงจงูใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เยน็ 
 

ปัจจยัแรงจงูใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เยน็ X             S.D.           แปลผล 

1. ปัจจยัแรงจงูใจด้านอารมณ์     3.52        0.829     มาก 
2. ปัจจยัแรงจงูใจด้านเหตผุล     3.75        0.673     มาก 
                                        รวม                                        3.64        0.652     มาก 
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จากตาราง 13 พบว่าปัจจยัแรงจงูใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.64 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าปัจจยัแรงจงูใจอยู่ในระดบัมากทกุ
ด้าน ด้านท่ีมีคะแนนมากท่ีสดุ ได้แก่ ปัจจยัแรงจงูใจทาด้านเหตผุล มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 และด้านท่ี
มีคะแนนน้อยท่ีสดุ ได้แก่ ปัจจยัแรงจงูใจด้านอารมณ์ มีคะแนนเฉลี่ย 3.52 ตามล าดบั 

ตาราง 14 แสดงปัจจยัแรงจงูใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านอารมณ์ 

 

ปัจจยัแรงจงูใจในการบริโภคอาหารพร้อมทาน                     
แช่เย็นด้านอารมณ์ 

     X          S.D.          แปลผล 

1. อาหารพร้อมทานแช่เย็นเป็นท่ีนิยมของคนรุ่นใหม่        3.89         0.842     มาก 
2. คนรอบตวับริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นท าให้บริโภคตาม    3.16         1.070     ปานกลาง 
                                           รวม                                            3.52          0.829         มาก 

 

จากตาราง 14 พบว่าปัจจยัแรงจูงใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านอารมณ์  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.52 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ แรงจงูใจในการบริโภค
อาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านอารมณ์ อยู่ในระดบัมากและปานกลาง ข้อท่ีมีคะแนนมากท่ีสดุ ได้แก่ 
อาหารพร้อมทานแช่เย็นเป็นท่ีนิยมของคนรุ่นใหม่ มีคะแนนเฉลี่ย 3.89 และข้อท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสดุ 
ได้แก่ คนรอบตวับริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นท าให้บริโภคตาม  มีคะแนนเฉลี่ย 3.16 ตามล าดบั 

 

ตาราง 15 แสดงปัจจยัแรงจงูใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านเหตผุล 
 

ปัจจยัแรงจงูใจในการบริโภคอาหารพร้อมทาน                     
แช่เย็นด้านเหตผุล  

X             S.D.           แปลผล 

1.อาหารพร้อมทานแช่เย็น ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ 3.50        0.898    มาก 
2. อาหารพร้อมทานแช่เย็นชว่ยให้ประหยดัเวลา  4.14        0.710    มาก 
3. อาหารพร้อมทานแช่เย็นมีความสะดวกปลอดภยั  3.62        0.832    มาก 
                                       รวม                                         3.75        0.673        มาก 
 

จากตาราง 15 พบว่าปัจจยัแรงจงูใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านเหตผุโดย
รวมอยู่ในระดบัมากโดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.75 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า แรงจูงใจในการบริโภค
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อาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านเหตผุล อยู่ในระดบัมากทกุข้อ ข้อท่ีมีคะแนนมากท่ีสดุ ได้แก่ อาหาร
พร้อมทานแช่เย็นช่วยให้ประหยดัเวลามีคะแนนเฉล่ีย 4.14 รองลงมาได้แก่ อาหารพร้อมทานแช่เย็น
มีความสะดวกปลอดภยั มีคะแนนเฉลี่ย 3.62 และข้อท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสดุ อาหารพร้อมทานแช่เย็น 

ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ตามล าดบั  
สว่นท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมลูความเห็นด้านความพึงพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทาน

แช่เย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
แปลผลข้อมลู ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

ตาราง 16 แสดงความพงึพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น 
 

ความพงึพอใจในการบริโภค                                  
อาหารพร้อมทานแช่เยน็ 

X             S.D.           แปลผล 

1. ความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่    3.09        0.773    ปานกลาง 
2. ความพงึพอใจด้านความคาดหวงั   3.12        0.806    ปานกลาง 
                             รวม                                                   3.18        0.681     ปานกลาง 

 
จากตาราง 16 พบว่า ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นอยูใ่นระดบั

ปานกลาง โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.18 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลางทกุข้อ ข้อท่ีมีคะแนนมากท่ีสดุ ได้แก่ ความพงึพอใจด้านความคาดหวงั มีคะแนนเฉลี่ย 3.12 
และข้อท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสดุ ได้แก่ ความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่ มีคะแนนเฉลี่ย 3.09 ตามล าดบั  
 

ตาราง 17 แสดงความพงึพอใจโนการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านความคุ้มคา่ 
 

ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เยน็          
ด้านความคุ้มคา่ 

X             S.D.           แปลผล 

1. เม่ือบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เยน็แล้วรู้สกึคุ้มคา่ 3.09        0.773    ปานกลาง 
     ระดบัใด      
                                       รวม                                         3.09        0.773     ปานกลาง 
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จากตาราง 17 พบว่า ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านความ
คุ้มคา่อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.09  

 

ตาราง 18 แสดงความพงึพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านความคาดหวงั 
 

ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เยน็          
ด้านความคาดหวงั 

  X               S.D.             แปลผล 

1. เม่ือบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เยน็แล้ว ได้รับรู้รสชาติ   3.12        0.806    ปานกลาง 
    จากการบริโภค เม่ือเทียบกบัความคาดหวงัระดบัใด 
2. เม่ือบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เยน็แล้ว มีความพงึพอใจ   3.33        0.726    ปานกลาง 
    เม่ือเทียบกบัความคาดหวงัระดบัใด 
                                      รวม                                             3.22        0.703     ปานกลาง 

 
จากตาราง 18 พบว่า ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านความ

คาดหวงัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.703 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านความ
คาดหวงั อยู่ในระดบัปานกลางทกุข้อ ข้อท่ีมีคะแนนมากท่ีสดุ ได้แก่ เม่ือบริโภคอาหารพร้อมทาน
แช่เย็นแล้ว มีความพึงพอใจ เม่ือเทียบกบัความคาดหวงัระดบัใด มีคะแนนเฉลี่ย 3.33 และข้อท่ีมี
คะแนนน้อยท่ีสดุ ได้แก่ เม่ือบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นแล้ว ได้รับรู้รสชาติจากการบริโภคเม่ือ
เทียบกบัความคาดหวงัระดบัใด มีคะแนนเฉลี่ย 3.12 ตามล าดบั 

สว่นท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน  

สมมุติฐานท่ี 1 ทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น ด้านประโยชน์หลัก 
รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั และศกัยภาพผลิตภณัฑ์ มีผลต่อความพึงพอใจในการ
บริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ประกอบด้วยตวัแปรดงันี ้
1.ด้านประโยชน์หลกั  
2.ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์  
3.ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั  
4.ด้านศกัยภาพผลติภณัฑ์  



  90 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดงันี ้ 
สมมติฐานท่ี 1.1 ทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านประโยชน์หลกั 

รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์  ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั และศกัยภาพผลิตภณัฑ์ มีผลต่อความพึงพอใจด้าน
ความคุ้มคา่ ในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0: ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านประโยชน์หลกั รูปลกัษณ์
ผลิตภณัฑ์  ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั  และศกัยภาพผลิตภณัฑ์ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจด้านความ
คุ้มคา่ ในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1: ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านประโยชน์หลกั รูปลกัษณ์
ผลิตภณัฑ์  ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั และศกัยภาพผลิตภณัฑ์ มีผลตอ่ความพงึพอใจด้านความคุ้มค่า 
ในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน คือการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Stepwiseใช้ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกว่า 0.05 ซึง่ผลการ
ทดสอบแสดงดงัตาราง 

 

ตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ทศันคติท่ีมีตอ่ผลติภณัฑ์อาหารพร้อมทาน
แช่เย็นมีผลตอ่ความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่ 
 

 แหลง่ความแปรปรวน                 SS                df               MS                F                 Sig 
Regression            33.327           2             16.663          32.260         0.000** 
Residual          205.063       397            0.517  
Total           238.390       399               

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์พบว่าความพึงพอใจด้านความคุ้มค่าในการบริโภคอาหาร
พร้อมทานแช่เย็น มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตวัแประอิสระอย่าง มีนัยส าคญั 0.01 และ
สามารถสร้างสมการท านายเชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถ
ค านวณหาคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ดงันี ้ 
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ตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณูทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อม
ทานแช่เยน็ มีผลตอ่ความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่ 
 

ตวัแปร                                     B                   SE                   t                     Sig                      
คา่คงท่ี (constant)           1.420              0.259            5.474                0.000** 
ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (X3)    0.284             0.043            6.565                 0.000 **    
ด้านประโยชน์หลกั  (X1)            0.150             0.062            2.437                 0.015*         

              R  =  0.374                                    Adjust R2   =    0.135 
              R2 =  0.140                                              SE   =   0.719 

 
จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถท านายความพึงพอใจด้านความ

คุ้มคา่ในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นโดย(y1) โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (X3) และด้านประโยชน์หลกั (X1) ตามล าดบั โดยตวัแปรทัง้ 2 ตวันีส้ามารถ
ร่วมกนัท านายความพงึพอใจโดยรวม (y1) ได้ร้อยละ 13.5 (adjusted R2 = .135) 

ผู้วิจยัจงึได้น าคา่สมัประสทิธ์ิของตวัท านายมาเขียนเป็นสมการท านายความพงึพอใจด้าน
ความคุ้มคา่ในการบริโภค (y1) โดยใช้คะแนน ดงันี ้ 

  Y1  = 1.420 +.284X3 +.150X1     
ผลการศกึษา สรุปได้ดงันี ้ 

ตวัแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจด้านความคุ้มค่า (y1) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 ได้แก่ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (X3) และ ด้านประโยชน์หลกั (X1) โดย
มีค่าสมัประสิทธ์ิ เท่ากบั .284 และ .150 ตามล าดบั ซึ่งหมายความว่า ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์
ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (X3) และ ด้านประโยชน์หลกั (X1)เป็นปัจจยัท่ีเป็นก าหนด ความพงึพอใจ
ด้านความคุ้มคา่ (y1) ซึง่จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้  

หากไม่พิจารณาทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ ทัง้ 4 ด้าน ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจด้าน
ความคุ้มคา่ (y1) จะพบวา่ มีคา่อยูท่ี่ระดบั 1.420 หน่วย  

หากผู้บริโภคมีทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง (X3) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีผลท าผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้านความคุ้มค่า  (y1)  เพิ่มขึน้ .284 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือ
ก าหนดให้ทศันคติด้านผลิตภณัฑ์อีก 3 ด้านมีคา่คงท่ี 
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หากผู้บริโภคมีทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ ด้านประโยชน์หลกั (X1)เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะ
มีผลท าให้ผู้บริโภคมีความพงึพอใจด้านความคุ้มค่า (y1) เพิ่มขึน้ .150 หน่วย   ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดให้
ทศันคติด้านผลิตภณัฑ์อีก 3 ด้านมีคา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจ ด้านความคุ้มคา่ มี 2 ตวัแปร ได้แก่ 
ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพผลติภณัฑ์  

สมมติฐานท่ี 1.2 ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านประโยชน์
หลกั รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์  ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั และศกัยภาพผลิตภณัฑ์มีผลตอ่ความพงึพอใจ
ด้านความคาดหวงั ในการบริโภคอาหารพร้อมทานแชเ่ย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0: ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านประโยชน์หลกั รูปลกัษณ์
ผลิตภณัฑ์  ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั  และศกัยภาพผลิตภณัฑ์ ไม่มีผลตอ่ความพงึพอใจด้านความ
คาดหวงั ในการบริโภคอาหารพร้อมทานแชเ่ย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1: ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านประโยชน์หลกั รูปลกัษณ์
ผลิตภณัฑ์  ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั และศกัยภาพผลิตภณัฑ์ มีผลต่อความพึงพอใจด้านความ
คาดหวงั ในการบริโภคอาหารพร้อมทานแชเ่ย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน คือการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Stepwise
ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 
0.05 ซึง่ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 

 
ตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ทศันคติท่ีมีตอ่ผลติภณัฑ์อาหารพร้อมทาน
แช่เย็นมีผลตอ่ความพงึพอใจด้านความคาดหวงั 
 

 แหลง่ความแปรปรวน                 SS                df               MS                F                 Sig 
Regression            44.698           1             44.698          82.829         0.000** 
Residual          214.779       398              0.540  
Total           259.477       399               

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 21 พบว่าความพึงพอใจด้านความคาดหวงัในการบริโภคอาหารพร้อม
ทานแช่เย็น มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกบักลุ่มตวัแประอิสระอย่างมีนยัส าคญั 0.01 และสามารถ
สร้างสมการท านายเชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณู สามารถค านวณหาค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ดงันี ้ 

 
ตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณูทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อม
ทานแช่เยน็ มีผลตอ่ความพงึพอใจด้านความคาดหวงั 
 

ตวัแปร                                     B                   SE                   t                     Sig                      
คา่คงท่ี (constant)           1.692              0.161            10.512                0.000** 
ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (X3)    0.384             0.042               9.101               0.000 **    

              R  =  0.415                                  Adjust R2   =    0.170 
              R2 =  0.172                                            SE   =   0.735 

 
จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถท านายความพึงพอใจด้าน

ความคาดหวงั (y2) ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (X3) โดยตวันีส้ามารถท านายความพึงพอใจ
ด้านความคาดหวงั (y2) ได้ร้อยละ 17 (adjusted R2 = .170) 

  ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัท านายมาเขียนเป็นสมการท านายความพึง
พอใจด้านความคาดหวงัในการบริโภค (y2) โดยใช้คะแนน ดงันี ้ 

  Y2  = 1.692 +.384X3     
 ผลการศกึษา สรุปได้ดงันี ้  
ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจด้านความคาดหวงั (y2) อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 ได้แก่ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (X3) โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิ เท่ากบั .384 
ซึ่งหมายความว่า ทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง (X3) เป็นปัจจัยท่ีก าหนด 
ความพงึพอใจด้านความคาดหวงั (y2) ซึง่จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้ 

หากไม่พิจารณาทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ ทัง้ 4 ด้าน ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจด้าน
ความคาดหวงั (y2)  จะพบวา่  มีคา่อยูท่ี่ระดบั 1.692 หน่วย   
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หากผู้บริโภคมีทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง (X3) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคมีความพงึพอใจด้านความคาดหวงั (y3)  เพิ่มขึน้ .384 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือ
ก าหนดให้ทศันคติด้านผลิตภณัฑ์อีก 3 ด้านมีคา่คงท่ี 

ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจด้านความคาดหวงั มี 3 ตวัแปร 
ได้แก่ ทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลัก ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และศักยภาพ
ผลิตภณัฑ์  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัแรงจงูใจด้านอารมณ์ และด้านเหตผุลมีผลตอ่ความพงึพอใจใน
การบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ประกอบด้วยตวัแปรดงันี ้
1. ด้านอารมณ์ 
2. ด้านเหตผุล 
สามารถเขียนเป็นสมมตุิฐานทางสถิติได้ดงันี ้ 
สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัแรงจูงใจด้านอารมณ์ และด้านเหตผุลในการบริโภคอาหาร

พร้อมทานแช่เย็น มีผลต่อความพึงพอใจด้านความคุ้มค่าในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็ น 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : ปัจจยัแรงจูงใจด้านอารมณ์ และด้านเหตผุลในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่
เย็น ไม่มีผลตอ่ความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่ในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจยัแรงจูงใจด้านอารมณ์ และด้านเหตผุลในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่
เย็น มีผลตอ่ความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่ในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพ มหานคร 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน คือการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Stepwise
ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 
0.05 ซึง่ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
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ตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู แรงจงูใจท่ีมีตอ่การบริโภคอาหารพร้อมทาน
แชเ่ย็นมีผลตอ่ความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่  
 

 แหลง่ความแปรปรวน                 SS                df           MS               F              Sig 
Regression            53.434             2  26.717       57.347         0.000** 
Residual          184.956           397            0.466 
Total           238.390          399               

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 23 พบว่าความพึงพอใจด้านความคุ้มคา่ในการบริโภคอาหารพร้อมทาน     
แช่เย็น มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกบักลุ่มตวัแประอิสระอย่างมีนยัส าคญั0.01 และสามารถสร้าง
สมการท านายเชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถค านวณหาค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ดงันี ้ 
 
ตาราง 24แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณูแรงจงูใจด้านอารมณ์และด้านเหตผุลมีผล
ตอ่ความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่ 
 

ตวัแปร                                 B                   SE                   t                     Sig                      
คา่คงท่ี (constant)       0.981              0.202            4.866                0.000** 
ด้านเหตผุล (X6)          0.372              0.059            6.323                0.000 **    
ด้านอารมณ์  (X5)               0.203              0.048            4.257                0.000*         

              R  =  0.473                                    Adjust R2   =    0.220 
              R2 =  0.224                                              SE   =   0.683 

 
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถท านายความพึงพอใจด้าน

ความคุ้มค่าในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น (y1) โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านด้านเหตุผล (X6) และด้านอารมณ์  (X5) ตามล าดบั โดยตวัแปรทัง้ 2 ตวันีส้ามารถร่วมกัน
ท านายความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่ในการบริโภค (y1) ได้ร้อยละ 22  (adjusted R2 = .220) 
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  ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัท านายมาเขียนเป็นสมการท านายความพึง
พอใจด้านความคุ้มคา่ (y1) โดยใช้คะแนน ดงันี ้ 

  Y1  = 0.981 +.372X6 +.203X5     
 ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้  
ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับ ความพึงพอใจด้านความคุ้มค่า (y1) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 ได้แก่ด้านเหตุผล (X6) และด้านอารมณ์  (X5) โดยมีค่า

สมัประสิทธ์ิ เท่ากบั .372 และ .203 ตามล าดบั ซึง่หมายความว่า แรงจูงใจด้านเหตผุล (X6) และ
ด้านอารมณ์ (X5) เป็นปัจจัยท่ีเป็นก าหนดความพึงพอใจด้านความคุ้ มค่า (y1) ซึ่งจากค่า
สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้   

หากไม่พิจารณาแรงจูงใจในการบริโภค ทัง้ 2 ด้าน ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจด้าน
ความคุ้มคา่ (y1) จะพบวา่ มีคา่อยูท่ี่ระดบั 0.981 หน่วย   

หากผู้บริโภคมีแรงจูงใจด้านเหตุผล (X6) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลให้ผู้บริโภคมี
ความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่ (y1) เพิ่มขึน้ .372 หน่วย  

หากผู้บริโภคผู้บริโภคมีแรงจูงใจด้านอารมณ์ (X5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
ผู้บริโภคมีความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่ (y1) เพิ่มขึน้ .203 หน่วย  

สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัแรงจูงใจด้านอารมณ์ และด้านเหตผุลในการบริโภคอาหาร
พร้อมทานแช่เย็น มีผลตอ่ความพงึพอใจด้านความคาดหวงัในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : ปัจจยัแรงจูงใจด้านอารมณ์ และด้านเหตผุลในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่
เย็น ไม่มีผลต่อความพึงพอใจด้านความคาดหวังในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจยัแรงจูงใจด้านอารมณ์ และด้านเหตผุลในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่
เย็น มีผลตอ่ความพงึพอใจด้านความคาดหวงัในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพ มหานคร 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน คือการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Stepwise
ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 
0.05 ซึง่ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
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ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู แรงจงูใจท่ีมีตอ่การบริโภคอาหารพร้อมทาน
แชเ่ย็นมีผลตอ่ความพงึพอใจด้านความคาดหวงั  
 

แหลง่ความแปรปรวน                 SS                df           MS               F              Sig 
Regression            57.183             2  28.592       56.111         0.000** 
Residual          202.294           397          0.510 
Total           259.477          399               

 
      **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
       *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตาราง 24 พบว่าความพึงพอใจด้านความคาดหวงัในการบริโภคอาหารพร้อม

ทานแช่เย็น มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกบักลุ่มตวัแประอิสระอย่างมีนยัส าคญั 0.01 และสามารถ
สร้างสมการท านายเชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณู สามารถค านวณหาค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ดงันี ้ 

 
ตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณูแรงจงูใจด้านอารมณ์และด้านเหตผุลมี
ผลตอ่ความพงึพอใจด้านความคาดหวงั 

 

ตวัแปร                                 B                   SE                   t                     Sig                      
คา่คงท่ี (constant)       0.930              0.211              4.411                0.000** 
ด้านเหตผุล (X6)          0.386              0.061              6.272                0.000 **    
ด้านอารมณ์  (X5)               0.209              0.050              4.191                0.000*         

              R  =  0.469                                    Adjust R2   =    0.216 
              R2 =  0.220                                              SE   =   0.714 

 
จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถท านายความพึงพอใจด้าน

ความคาดหวงัในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นโดย(y2) โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านด้านเหตผุล (X6) และด้านอารมณ์ (X5) ตามล าดบั โดยตวัแปรทัง้ 2 ตวันีส้ามารถร่วมกนั
ท านายความพงึพอใจด้านความคาดหวงัในการบริโภค (y1) ได้ร้อยละ 21.6 (adjusted R2 = .216) 
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  ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัท านายมาเขียนเป็นสมการท านายความพึง
พอใจด้านความคาดหวงัในการบริโภค (y2) โดยใช้คะแนน ดงันี ้ 

  Y2  = 0.930 +.386X6 +.209X5     
 ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้  
ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั ความพึงพอใจด้านความคาดหวงั (y2) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 ได้แก่ด้านเหตุผล (X6)  และด้านอารมณ์  (X5)    โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิ เท่ากบั .386 และ .209 ตามล าดบั ซึง่หมายความว่า แรงจงูใจด้านเหตผุล (X6)  และ
ด้านอารมณ์ (X5) เป็นปัจจัยท่ีเป็นก าหนดความพึงพอใจด้านความคาดหวัง (y2) ซึ่งจากค่า
สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้   

หากไม่พิจารณาแรงจูงใจในการบริโภค ทัง้ 2 ด้าน ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจด้าน
ความคาดหวงั (y2) จะพบวา่  มีคา่อยูท่ี่ระดบั 0.930 หน่วย   

หากผู้บริโภคมีแรงจงูใจด้านเหตผุล (X6) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะสง่ผลให้ผู้บริโภคมีความ
พงึพอใจด้านความคาดหวงั (y2) เพิ่มขึน้ .386 หน่วย  

หากผู้บริโภคผู้บริโภคมีแรงจูงใจด้านอารมณ์ (X5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
ผู้บริโภคมีความพงึพอใจด้านความคาดหวงั  (y2)  เพิ่มขึน้ .209 หน่วย    

สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เยน็ 

1.ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์พบว่าด้านท่ีมีผลต่อความพึงพอใจด้านความคุ้ มค่า ในการ
บริโภค โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั  และด้านประโยชน์หลกั  
ตามล าดบั โดยตวัแปรทัง้ 2 ตวันีส้ามารถร่วมกนัท านายความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่  ได้ร้อยละ 
13.5 (adjusted R2 = .135)  ตวัแปรมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ  ท่ีระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ .284 และ .150 ตามล าดับ ซึ่ง
หมายความว่า ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั และ ด้านประโยชน์หลกั เป็น
ปัจจยัท่ีเป็นก าหนด ความพึงพอใจด้านความคุ้มค่า โดยหากผู้บริโภคมีทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ 
ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้านความคุ้มค่า 

เพิ่มขึน้ .284 หน่วย  และหากผู้บริโภคมีทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลกัเพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคมีความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่ เพิ่มขึน้ .150 หน่วย  

2. ทศันคติด้านผลิตภณัฑ์พบว่าด้านท่ีมีผลต่อความพึงพอใจด้านความคาดหวงั ในการ
บริโภคได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั โดยสามารถท านายความพงึพอใจด้านความคาดหวงั  ได้
ร้อยละ 17 (adjusted R2 = .170)  ตวัแปรมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจด้านความ
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คาดหวงั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิ เท่ากบั .384 ซึง่หมายความ
ว่า หากผู้บริโภคมีทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
ผู้บริโภคมีความพงึพอใจด้านความคาดหวงั เพิ่มขึน้ .384 หน่วย  

3. แรงจูงใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจด้านความคุ้มค่าในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่
แย็น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านด้านเหตผุล และด้านอารมณ์ตามล าดบั ทัง้ 2 
ด้านนีส้ามารถร่วมกนัท านายความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่ในการบริโภค ได้ร้อยละ 22 (adjusted 

R2 = .220) ตวัแปรมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ .372 และ .203 ตามล าดับ ซึ่งหมายความว่า 
แรงจงูใจด้านเหตผุล และด้านอารมณ์ เป็นปัจจยัท่ีเป็นก าหนดความพึงพอใจด้านความคุ้มค่า ซึง่
จากคา่สมัประสทิธ์ิ หากผู้บริโภคมีแรงจงูใจด้านเหตผุง หากเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภค
มีความพึงพอใจด้านความคุ้มค่า เพิ่มขึน้ .372 หน่วย และหากผู้บริโภคมีแรงจูงใจด้านอารมณ์ 
หากเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคมีความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่ เพิ่มขึน้ .203 หน่วย 

4. แรงจงูใจท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจด้านความคาดหวงัในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่
เย็นโดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านด้านเหตผุล และด้านอารมณ์  ตามล าดบั โดยทัง้
สองด้านสามารถร่วมกนัท านายความพึงพอใจด้านความคาดหวงัในการบริโภค ได้ร้อยละ 21.6 

(adjusted R2 = .216) ทัง้สองด้านมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจด้านความคาดหวงั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ .386 และ .209 ตามล าดับ ซึ่ง
หมายความว่า แรงจูงใจด้านเหตผุลและด้านอารมณ์เป็นปัจจยัท่ีเป็นก าหนดความพึงพอใจด้าน
ความคาดหวงั ซึง่จากคา่สมัประสทิธ์ิ หากผู้บริโภคมีแรงจงูใจด้านเหตผุลเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะสง่ผล
ให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้านความคาดหวงัเพิ่มขึน้ .386 หน่วย และหากผู้บริโภคผู้บริโภคมี
แรงจงูใจด้านอารมณ์ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้านความคาดหวงั 
เพิ่มขึน้ .209 หน่วย  
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สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

ตาราง 27 แสดงการสรุปผลของสมมติฐานท่ี 1 
 

 
ทศันคติด้านผลติภณัฑ์ 

ประโยชน์
หลกั 

รูปลกัษณ์
ผลิตภณัฑ์ 

ผลิตภณัฑ์ท่ี
คาดหวงั 

ศกัยภาพ
ของ

ผลิตภณัฑ์ 
 
สมมติฐานท่ี 1. ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ด้านประโยชน์
หลกั รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์  ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั  ศกัยภาพ
ผลิตภณัฑ์มีผลตอ่ความพงึพอใจ ในการบริโภคอาหาร
พร้อมทานแชเ่ย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานท่ี 1.1 ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ด้านประโยชน์
หลกั รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั ศกัยภาพ
ผลิตภณัฑ์มีผลตอ่ความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่ ในการ
บริโภคอาหารพร้อมทานแชเ่ย็น ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานท่ี 1.2 ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อม
ทานแช่เยน็ด้านประโยชน์หลกั รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์  
ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั ศกัยภาพผลติภณัฑ์ มีผลตอ่ความพงึ
พอใจด้านความคาดหวงั ในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่
เย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   

 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
x 
 
 

 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 
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ตาราง 28 แสดงการสรุปผลของสมมติฐานท่ี 2 
 

ปัจจยัแรงจงูใจ ด้านอารมณ์ ด้านเหตผุล 
 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัแรงจงูใจด้านอารมณ์ และด้าน

เหตผุลมีผลตอ่ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารพร้อม

ทานแชเ่ย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัแรงจงูใจด้านอารมณ์ และด้าน
เหตผุลในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น มีผลตอ่
ความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่ในการบริโภคอาหารพร้อม
ทานแช่เยน็ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจยัแรงจงูใจด้านอารมณ์ และด้าน
เหตผุลในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นมีผลตอ่ความ
พงึพอใจด้านความคาดหวงัในการบริโภคอาหารพร้อมทาน
แช่เย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 

 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาความพงึพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เยน็ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีสงัเขปขัน้ตอนดงันี ้

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั  

1. เพื่อศึกษาถึงทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมแช่เย็นในด้านประโยชน์หลัก 
รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั และศกัยภาพผลิตภณัฑ์ มีผลต่อความพึงพอใจในการ
บริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาแรงจงูใจในด้านอารมณ์ และด้านเหตผุล ในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่
เย็น มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองทศันคติด้านผลิตภัณฑ์ แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการบริโภคอาหาร

พร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาจะก่อให้เกิดประโยชน์ดงันี ้

1. ใช้เป็นแนวทางต่อผู้ประกอบการ ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้บริโภค  

2. ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ พัฒนาและค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ เก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น  

3. ผลการศึกษาวิจัยใช้เป็นแหล่งข้อมูล และเป็นประโยชน์ทางการศึกษาให้แก่ผู้ ท่ี
สนใจต้องการศกึษาค้นคว้าตอ่ไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่ผู้ ท่ีเคยบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ใน
เขตกรุงเทพ มหานคร    
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

เน่ืองจากตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีค้ือ ผู้ ท่ีเคยบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันัน้จึงท าการค านวณหาขนาดกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยใช้สตูรค านวณกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (กัลยา วานิชบญัชา ,การ
วิเคราะห์สถิติ: สถิติส าหรับการบริหารและการวิจยั) และก าหนดคา่ความเช่ือมัน่ท่ี 95% และให้คา่
ความผิดพลาด 5% และเก็บเพิ่มเตมิจ านวน 15 คน ดงันัน้ขนาดของกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้
เท่ากบั 400 คน 

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัครัง้นี ้คือ กลุ่มคนทัว่ไปท่ีเคยบริโภคอาหารพร้อมทาน

แช่เย็น ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีเลือกสุม่ตวัอยา่งดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุม่ตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยแบง่เขตการ

ปกครองของกรุงเทพมหานคร ซึง่จ านวนทัง้สิน้ 50 เขต แบง่ออกเป็น 6 กลุม่เขตการปกครอง ตาม
ระบบการบริหารและการปกครองของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ กลุม่รัตนโกสนิทร์ กลุม่บรูพา กลุม่ศรี
นครินทร์ กลุม่เจ้าพระยา กลุม่กรุงธนใต้ และกลุม่กรุงธนเหนือ และท าการจบัสลากเลือกเขตใดเขต
หนึง่เป็นตวัแทนของกลุม่การปกครองทัง้ 6 กลุม่ 

 ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการจดัเก็บ
แบบสอบถามนัน้ เลือกสอบถามเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยมีประสบการณ์การรับประทานพร้อม
ทานแช่เย็น เพื่อให้ได้กลุ่มลกูค้าหลากหลาย จึงเลือกเก็บตามบริเวณใกล้ท่ีตัง้ร้านสะดวกซือ้ และ
ศนูย์การค้าทัว่ไป ท่ีมีกลุม่ลกูค้าไปใช้บริการจ านวนมาก และตัง้อยูใ่นกลุม่ท่ีสุม่ได้ 

ขัน้ท่ี 3 ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) โดยการค านวณ
จากขนาดตวัอย่าง 400 ชุด เพื่อให้ได้สดัส่วนของแต่ละเขตในจ านวนท่ีเท่าๆกนั ดงันัน้ขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างแต่ละเขตการปกครองท่ีถกูเลือก คือ ใน 2 เขตการปกครองแรกเท่ากบั 66 คนและ 4 
เขตการปกครองหลงัเท่ากบั 67 คน โดยเลือกเก็บเฉพาะผู้ ท่ีเคยบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นจน
ครบ 400 คน  

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 
1.1  ทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น 

1.2.1  ประโยชน์หลกั 
1.2.2  รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 
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1.2.3  ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 
1.2.4  ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 

1.2  ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการซือ้อาหารพร้อมทานแช่เย็น 
1.3.1  ด้านอารมณ์ 
1.3.2  ด้านเหตผุล 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
2.1  ความพงึพอใจตอ่การการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น 

2.1.1  ด้านความคุ้มคา่ 
2.1.3  ด้านความคาดหวงั 

 

สมมตฐิานในการวิจัย 

1. ทัศนคติ ท่ี มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น ในด้านประโยชน์หลัก 
รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั และศกัยภาพผลิตภณัฑ์ มีผลต่อความพึงพอใจในการ
บริโภคอาหารพร้อมทานแชเ่ย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัแรงจูงใจด้านอารมณ์ และด้านเหตผุล ในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่
เย็น  มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น  ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ผู้วิจยั
สร้างขึน้ จากการรวบรวมข้อมลูจากแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องแล้วน ามาประยกุต์
เป็นค าถามในแบบสอบถาม โดยแบง่ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวข้อมลูทางประชากรศาสตร์ แบบสอบถามเก่ียวกับ
ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศอายสุถานภาพ การศึกษาสงูสดุ อาชีพรายได้
ตอ่เดือนโดยเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะค าถามปลายปิด (Close-end response Question) ชนิด
มีค าตอบให้เลือกได้ 2 ค าตอบ (Simple dichotomy Question) จ านวน 1 ข้อและค าถามมีหลาย
ค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) จ านวน 5 ข้อ 
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สว่นท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น 
คือด้านประโยชน์หลกั รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั และศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 
มีจ านวนทัง้สิน้ 14 ข้อ โดยใช้แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale method) โดย
ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยมีการก าหนดการให้คะแนน และ
แปรผลดงันี ้   

คะแนน                                     ระดบัความคดิเห็น 
  ระดบั  5  หมายถึง ดีมาก 

  ระดบั   4 หมายถึง ดี 

  ระดบั   3 หมายถึง  ปานกลาง 

  ระดบั  2 หมายถึง  ไมดี่ 

  ระดบั   1 หมายถึง  ไมดี่อยา่งยิง่ 

สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของระดบัคะแนนเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์
อาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแบง่ออกเป็น 5 ระดบั 
คะแนนเฉลี่ย  5.00-4.21   หมายถึง   ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็นดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย  4.20-3.41   หมายถึง   ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็นดี 
คะแนนเฉลี่ย  3.40- 2.61   หมายถึง   ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็นปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  2.60 - 1.81  หมายถึง   ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็นไมด่ี 
คะแนนเฉลี่ย  1.80 - 1.00  หมายถึง ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็นไมด่ีอย่างยิ่ง 

      ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการบริโภค
ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น โดยเน้นด้านอารมณ์ และด้านเหตผุลมีจ านวนทัง้สิน้ 5 ข้อ โดย
ใช้แบบสอบถามลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale method) โดยใช้
ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยมีการก าหนดการให้คะแนนดงันี ้
  คะแนน                                 ระดบัแรงจงูใจ    
  ระดบั  5  หมายถึง      มากท่ีสดุ    
  ระดบั   4 หมายถึง  มาก     
  ระดบั   3 หมายถึง  ปานกลาง    
  ระดบั  2 หมายถึง  น้อย     
  ระดบั   1 หมายถึง  น้อยท่ีสดุ 
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สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของระดบัความคิดเห็นเก่ียวปัจจยัท่ีมีผลตอ่แรงจงูใจ
ท่ีมีต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น  ผู้บริโภคในเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
แบง่ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย  5.00-4.21     หมายถึง   แรงจงูใจท่ีมีตอ่การบริโภคอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลี่ย  4.20-3.41     หมายถึง   แรงจงูใจท่ีมีตอ่การบริโภคอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนเฉลี่ย  3.40- 2.61     หมายถึง   แรงจงูใจท่ีมีตอ่การบริโภคอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  2.60 - 1.81    หมายถึง   แรงจงูใจท่ีมีตอ่การบริโภคอยูใ่นระดบัน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.80 - 1.00    หมายถึง   แรงจงูใจท่ีมีตอ่การบริโภคอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

สว่นท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพงึพอใจโดยรวมในการบริโภคอาหารพร้อม
ทานแช่เย็น ด้านความค้มคา่ การตอบสนองในด้านการรับรู้ และด้านความคาดหวงั จ านวน  3 ข้อ 
ลกัษณะค าถามเป็นแบบ Semanticdifferentialscale โดยใช้แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 
(Rating scale method) โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยมี
การก าหนดการให้คะแนน 5 ระดบั ดงันี ้
  คะแนน                              ระดบัความพงึพอใจ    

  ระดบั  5  หมายถึง      มากท่ีสดุ    

  ระดบั   4 หมายถึง  มาก     

  ระดบั   3 หมายถึง  ปานกลาง    

  ระดบั  2 หมายถึง  น้อย     

  ระดบั   1 หมายถึง  น้อยท่ีสดุ 

  ระดบั  0 หมายถึง ไม่พงึพอใจเลย 

สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจ
โดยรวมของปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแบง่ออกเป็น 6 ระดบั ดงันี ้
คะแนนเฉลีย่  5.00-4.18   หมายถึง   ความพงึพอใจตอ่การบริโภคอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉลีย่  4.17-3.34   หมายถึง   ความพงึพอใจตอ่การบริโภคอยูใ่นระดบัมาก 

คะแนนเฉลีย่  3.33-2.51   หมายถึง   ความพงึพอใจตอ่การบริโภคอยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่  2.50-1.67   หมายถึง   ความพงึพอใจตอ่การบริโภคอยูใ่นระดบัน้อย 
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คะแนนเฉลีย่  1.66-0.84   หมายถึง   ความพงึพอใจตอ่การบริโภคอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

คะแนนเฉลีย่  0.83-0.00   หมายถึง   ความพงึพอใจตอ่การบริโภคอยูใ่นระดบัไม่พงึพอใจเลย 

ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ศกึษาแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง และรวบรวมเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม 

2. ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามโดยก าหนดขอบเขตและเนือ้หาให้ครอบคลมุจดุมุง่หมาย 

3. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลมุกรอบแนวความคิดในการวิจยั ซึง่ต้องครอบคลมุ
ทัง้ตวัแปรและสอดรับกบัวตัถปุระสงค์ส าหรับการวิจยัท่ีก าหนดไว้ทัง้หมด 4 สว่น แบง่เป็น 

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทางประชากรศาสตร์ 
สว่นท่ี 2 ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น 
สว่นท่ี 3 ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น 
สว่นท่ี 4 ความพงึพอใจตอ่การบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น 

4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเก่ียวกบัเนือ้หาของข้อมลู เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้าใจได้
ง่ายและตรงตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  

5. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
6. น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขเสนอผู้ เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา                      

(Content Validity) และตรวจสอบความถกูต้องของภาษา  
7. น าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดลองใช้ (Try out) กบักลุม่ตวัอย่างจ านวน 40 คน เพื่อ

น าไปหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า
ของครอนบคั (Cronbachs’ alpha coefficient) โดยคา่อลัฟ่าท่ีได้แสดงถึงคา่ความเช่ือมัน่ (r) ของ
แบบสอบถาม มีคา่ระหว่าง 0≤α≤1 ซึง่ถ้ามีคา่ใกล้ 1 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเช่ือถือได้สงู 
แตถ้่ามีคา่ใกล้ 0 แสดงว่ามีความเช่ือถือได้ต ่าและคา่ความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได้โดยทัว่ไปมีคา่ตัง้แต ่
0.70 ขึน้ไป (กัลยา วานิชย์บญัชา.2545: 449) จากนัน้จึงน าแบบสอบถามไปใช้จริงในการวดั
ผลการวิจยัตอ่ไป และเม่ือวดัแล้วมีผลดงันี ้

แบบสอบถามด้านทศันคติด้านผลิตภณัฑ์ ได้คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.88 

แบบสอบถามด้านแรงจงูใจได้คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.70 

http://119.46.184.39/ULIB/searching.php?MAUTHOR=%20%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2.
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แบบสอบถามด้านความพงึพอใจ ได้คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.80 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาด้านทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ แรงจูงใจ และความพึง
พอใจของผู้บริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแหลง่ในการ
รวบรวมข้อมลูมีด้วยกนั 2 แหลง่ใหญ่ดงันี ้

1. ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) เป็นข้อมลูท่ีผู้ศกึษาได้จากการเก็บรวบรวม
จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน  400 ตวัอย่าง โดยมี
ขัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี ้

1.1 ผู้วิจยัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกบัจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
1.2 น าแบบสอบถามซึง่หาคณุภาพแล้ว ไปขอความร่วมมือจากกลุม่ผู้ บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครตามเขตท่ีก าหนด โดยผู้วิจยัได้ชีแ้จงให้กลุ่มตวัอย่างเข้าใจวตัถุประสงค์
และอธิบายวิธีการตอแบบสอบถามก่อนให้ผู้ตอบแบบสอบถามเร่ิมต้นท าและท าการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามด้วยตนเอง  

2. ข้อมลูทุติยภมูิ (Secondary Data) เป็นข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้า
รวบรวมข้อมลูจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนดงันี ้

2.1 ข้อมลูทางอินเตอร์เนต 
2.2 หนงัสือนิตยสารตา่งๆ 
2.3 หนงัสือทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนแล้วผู้ วิจัยน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มา
ด าเนินการดงันี ้

1. การตรวจสอบข้อมลู (Editing) ผู้วิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามโดยแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบรูณ์ออก 

2. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถกูต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหสัตามท่ีได้
ก าหนดรหสัไว้ลว่งหน้า 

3. การประมวลผลข้อมลู (Data processing) ข้อมลูท่ีลงรหสัแล้วได้น ามาบนัทึกโดย
คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมลูซึง่ใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสงัคมศาสตร์  
(Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS) การวิเคราะห์ข้อมลูมีขัน้ตอนดงันีข้้อมลูท่ี
ได้มาโดยใช้สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็นสว่นตา่งๆดงันี ้
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1. การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ 
แบบสอบถามส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูส่วนบุคคลได้แก่เพศ อายุ ระดบั

การศึกษาสูงสุด อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนวิเคราะห์ ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage)   

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูความคิดเห็นด้านทัศนคติต่อ
ผลิตภัณฑ์ของผู้ บริโภคในการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น  สถิติท่ีใช้
วิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่เฉลี่ย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แบบสอบถามสว่นท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูข้อมลูความคิดเห็นด้านแรงจงูใจ
การบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น  ของผู้บริโภค สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมลู คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แบบสอบถามส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมลูข้อมลูความคิดเห็นด้านความพึง
พอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมลูคือค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) ในการวิเคราะห์ข้อมลู
ทางสถิติจะน าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ทางสถิติด้วย
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้โดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่อหาทศันคติด้านผลิตภณัฑ์ แรงจูงใจ และความพึง
พอใจการในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่าทาง
สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) ในการทดสอบสมมตุิฐานดงันี ้

2.1 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
เปรียบเทียบความแตกต่าง ท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ในสมมติฐานข้อท่ี 1 และ 2 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  95 จึงทดสอบรายคู่โดยใช้ Least-
Significant Different (LSD) เพื่อวิเคราะห์ความแตกตา่งอีกขัน้หนึ่ง (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2546: 
258) 

2.2 ทดสอบสมมติฐาน ข้อ 1 ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ อาหารพร้อมทานแช่
เย็นในด้านประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง และศักยภาพเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)  
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2.3 ทดสอบสมมติฐาน ข้อ 2 ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการบริโภคอาหารพร้อม
ทานแช่เย็น  มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

 
สรุปผลการวจิัย 

สว่นท่ี 1 ข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ 
ผลข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นในเขต

กรุงเทพ มหานคร จ านวน 400 คน สรุปได้ดงันี ้
1. เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.50  

รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 
2. อาย ุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทมีอาย ุ41 ปี ขึน้ไป จ านวน 163 คน คิด

เป็นร้อยละ 40.80 รองลงมาคืออาย ุ21-30 ปี จ านวน 121 คน คดิเป็นร้อยละ 30.30 อาย ุ31-40 ปี 
จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 และอายนุ้อยกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.00  

3. ระดบัการศกึษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี 
จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.80 รองลงมาคือสงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.80 และต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 50 คน คดิเป็นร้อยละ 12.50  

4. อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 
287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.750 รองลงมาคือข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.25 ธุรกิจสว่นตวั จ านวน 32 คน คดิเป็นร้อยละ 8 นกัเรียน/นกัศกึษา จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6 และอ่ืนๆ จ านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 3  

5. รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 30,001 บาท 
ขึน้ไป จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาคือรายได้ตอ่เดือนเฉลี่ย 10,001 – 20,000 
บาท จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80 รายได้ตอ่เดือนเฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 
97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 และรายได้ตอ่เดือนเฉลี่ยต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 48 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 

สว่นท่ี 2 ทศันคติตอ่ผลิตภณัฑ์ของผู้บริโภคในการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารพร้อม
ทานแช่เย็น  



  111 

ผลการวิจัยด้านทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ของอาหารพร้อมทานแช่เย็นของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่ามีทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมอยู่ท่ีระดับดี เม่ือพิจารณารายด้าน ด้าน
ประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั และด้านศกัยภาพผลิตภณัฑ์ 
พบว่าความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกด้าน และด้านท่ีความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างมีทัศนคติต่อ
ผลิตภณัฑ์ในระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ ได้แก่ ด้านประโยชน์หลกั รองลงมาได้แก่ ด้านรูปลกัษณ์
ผลิตภณัฑ์ ด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ และด้านท่ีความคดิเห็นของกลุม่ตวัอย่างมีทศันคติตอ่
ผลิตภณัฑ์ในระดบัความคดิเห็นน้อยท่ีสดุ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั  

ผลวิจยัด้านทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ของอาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านประโยชน์หลกั 
โดยรวมอยู่ในระดบัดีโดยกลุ่มตวัอย่างมีทศันคติด้านสะดวกในการซือ้ มาเป็นอนัดบั 1 รองลงมา
ได้แก่ สะดวกในการเก็บรักษา และสะดวกในการรับประทานตามล าดบั 

ผลวิจัยทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ของอาหารพร้อมทานแช่เ ย็นด้านรูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์โดยรวม กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนอยู่ในระดับดีโดยบรรจุภัณฑ์มีความสะดวกในการ
พกพา เป็นอันดับท่ี 1 รองลงมาได้แก่ บรรจุภัณฑ์มีความครบถ้วนของข้อมูลบนฉลากของ
ผลิตภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์มีความปลอดภยั บรรจภุณัฑ์มีความสวยงาม และบรรจุภณัฑ์ท าให้อาหาร
น่ารับประทาน ตามล าดบั 

ผลวิจัยทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ของอาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านผลิตภัณฑ์ท่ี
คาดหวงั กลุ่มตวัอย่างให้คะแนนโดยรวม อยู่ในระดบัดี พบว่าอาหารพร้อมทานแช่เย็นมีรสชาติ
หลากหลายให้เลือกตามความต้องการ มาเป็นท่ี 1 รองลงมาได้แก่ อาหารพร้อมทานแช่เย็นมี
รสชาติอร่อยถกูปาก และอาหารพร้อมทานแช่เย็นมีรสชาตเิหมือนอาหารปรุงสดใหม ่ตามล าดบั 

ผลวิจยัทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ของอาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านศกัยภาพเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอย่างให้คะแนนโดยรวมอยู่ในระดบัดีพบว่า เหมาะกบัชีวิตคนเมืองในปัจจุบนั 
มาเป็นอันดับ 1 รองลงมาได้แก่ สะอาดปลอดภัยมีมาตรฐานการผลิต และมีประโยชน์ทาง
โภชนาการครบถ้วนตามล าดบั  

สว่นท่ี 3 แรงจงูใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นของผู้บริโภค 

ผลการวิจัยแรงจูงใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
แรงจงูใจในการบริโภคโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้ด้านอารมณ์ และเหตผุล โดยมีปัจจยัแรงจูงใจ
ด้านเหตผุล มาเป็นอนัดบัท่ี 1 และ ปัจจยัแรงจงูใจด้านอารมณ์ มาเป็นอนัดบัท่ีสอง 

ผลการวิจยัปัจจยัแรงจูงใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านอารมณ์ กลุ่ม
ตวัอย่างให้คะแนน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และปานกลาง โดยมีอาหารพร้อมทานแช่เย็นเป็นท่ี
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นิยมของคนรุ่นใหม่ มีมาเป็นท่ี 1 อยู่ในระดบัมาก และคนรอบตวับริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น
ท าให้บริโภคตาม อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

ผลการวิจยัปัจจยัแรงจูงใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านเหตผุล กลุ่ม
ตวัอย่างให้คะแนน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีอาหารพร้อมทานแช่เย็นช่วยให้ประหยดัเวลา มี
คะแนนมาเป็นอับดบั 1 รองลงมาได้แก่ อาหารพร้อมทานแช่เย็นมีความสะดวกปลอดภยั และ
อาหารพร้อมทานแช่เย็น ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ ตามล าดบั  

สว่นท่ี 4 ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น  
ผลการวิจัยความพึงพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นกลุ่มตวัอย่างให้

คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี ความพึงพอใจด้านความคาดหวัง มาเป็นอันดับ 1 และ
รองลงมาได้แก่ความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่ ตามล าดบั 

ผลการวิจยัความพงึพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านความคุ้มคา่อยู่
ในระดบัปานกลาง  

ผลการวิจยัความพึงพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านความคาดหวงั
กลุ่มตวัอย่างให้คะแนน อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี เม่ือบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นแล้ว มี
ความพงึพอใจ เม่ือเทียบกบัความคาดหวงัระดบัใด มีคะแนนมาเป็นอนัดบั 1 และรองลงมาคือเม่ือ
บริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นแล้ว ได้รับรู้รสชาติจากการบริโภคเม่ือเทียบกบัความคาดหวงัระดบั
ใด ตามล าดบั   

 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานของการวิจยัได้แก่ 

สมมติฐานท่ี 1.ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น ในด้านประโยชน์
หลกั รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ผลติภณัฑ์ท่ีคาดหวงั และศกัยภาพผลิตภณัฑ์ มีผลตอ่ความพงึพอใจใน
การบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใ ช้ส ถิติความถดถอยเ ชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้ข้อสรุปดงันี ้

1. ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจด้านความคุ้มค่าในการบริโภค
อาหารพร้อมทานแช่เย็น (y1) โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 
(X3) และด้านประโยชน์หลกั (X1) ตามล าดบั โดยตวัแปรทัง้ 2 ด้านสามารถร่วมกนัท านายความพงึ
พอใจด้านความคุ้มคา่ (y1) ได้ร้อยละ 13.5 (adjusted R2 = .135) 
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เม่ือน าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัท านายมาเขียนเป็นสมการท านายความพึงพอใจด้าน
ความคุ้มคา่ในการบริโภค (y1) ได้ดงันี ้ 

  Y1  = 1.420 +.284X3 +.150X1 
และตวัแปรทัง้สองด้านมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับความพึงพอใจด้านความคุ้มค่า 

(y1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ .284 และ .150 
ตามล าดบั ซึ่งหมายความว่า ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (X3) และ ด้าน
ประโยชน์หลัก (X1)เป็นปัจจัยท่ีเป็นก าหนด ความพึงพอใจด้านความคุ้ มค่า (y1) ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลจากคา่สมัประสทิธ์ิดงันี ้ 

หากผู้บริโภคมีทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง (X3) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีผลท าผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้านความคุ้มค่า (y1) เพิ่มขึน้ .284 หน่วย  และหาก
ผู้บริโภคมีทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ ด้านประโยชน์หลกั (X1)เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภค
มีความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่ (y1) เพิ่มขึน้ .150 หน่วย  

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจ ด้านความคุ้มคา่ มี 2 ตวัแปร ได้แก่ 
ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพผลิตภณัฑ์ ไม่ได้เป็นปัจจยัท่ีมีผล
ตอ่ความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่ (y1)  

2 ทศันคติด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจด้านความคาดหวงัในการบริโภค
อาหารพร้อมทานแช่เย็น (y2) ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (X3) สามารถท านายความพงึพอใจ
ด้านความคาดหวงั (y2) ได้ร้อยละ 17 (adjusted R2 = .170) 

น าคา่สมัประสทิธ์ิของตวัท านายมาเขียนเป็นสมการท านายความพงึพอใจด้านความ
คาดหวงัในการบริโภค (y2) ได้ดงันี ้ 

  Y2  = 1.692 +.384X3     
และตวัแปรมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพงึพอใจด้านความคาดหวงั (y2) อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ เท่ากบั .384 ซึง่หมายความว่า ทศันคติท่ีมี
ตอ่ผลิตภณัฑ์ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (X3) เป็นปัจจยัท่ีก าหนดความพงึพอใจด้านความคาดหวงั 
(y2) สามารถอภิปรายผลจากคา่สมัประสทิธ์ิดงันี ้   

หากผู้บริโภคมีทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง (X3) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคมีความพงึพอใจด้านความคาดหวงั (y3)  เพิ่มขึน้ .384 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือ
ก าหนดให้ทศันคติด้านผลิตภณัฑ์อีก 3 ด้านมีคา่คงท่ี 
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ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจด้านความคาดหวงั มี 3 ตวัแปร 
ได้แก่ ทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลัก ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และศักยภาพ
ผลิตภณัฑ์ ไม่ได้เป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจด้านความคาดหวงั (y2)  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัแรงจงูใจด้านอารมณ์ และด้านเหตผุลมีผลตอ่ความพงึพอใจใน
การบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.แรงจงูใจท่ีสง่ผลความพงึพอใจด้านความคุ้มค่าในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่
เย็น (y1) โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านด้านเหตุผล (X6) และด้านอารมณ์  (X5) 
ตามล าดบั โดยตวัแปรทัง้ 2 ตวันีส้ามารถร่วมกันท านายความพึงพอใจด้านความคุ้มค่าในการ
บริโภค (y1) ได้ร้อยละ 22  (adjusted R2 = .220) 

เม่ือน าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัท านายมาเขียนเป็นสมการท านายความพึงพอใจด้าน
ความคุ้มคา่ (y1) ได้ดงันี ้ 

  Y1  = 0.981 +.372X6 +.203X5     
ตวัแปรทัง้สองด้านท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั ความพึงพอใจโดยรวม (y1) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 ได้แก่ด้านเหตุผล (X6) และด้านอารมณ์  (X5) โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิ เท่ากบั .372 และ .203 ตามล าดบั ซึง่หมายความว่า แรงจูงใจด้านเหตผุล (X6) และ
ด้านอารมณ์ (X5) เป็นปัจจยัท่ีเป็นก าหนดความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่ (y1) ซึง่สามารถอภิปราย
ผลจากคา่สมัประสทิธ์ิดงันี ้   

หากผู้บริโภคมีแรงจูงใจด้านเหตุผล (X6) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลให้ผู้บริโภคมี
ความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่ (y1) เพิ่มขึน้ .372 หน่วย และหากผู้บริโภคผู้บริโภคมีแรงจงูใจด้าน
อารมณ์ (X5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้านความคุ้มคา่ (y1) เพิ่มขึน้ 
.203 หน่วย   

2.แรงจูงใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจด้านความคาดหวงัในการบริโภคอาหารพร้อม
ทานแช่เย็น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านด้านเหตผุล (X6) และด้านอารมณ์ (X5) 
ตามล าดบั โดยตวัแปรทัง้ 2 ตวันีส้ามารถร่วมกนัท านายความพึงพอใจด้านความคาดหวงัในการ
บริโภค (y2) ได้ร้อยละ 21.6 (adjusted R2 = .216) 

เม่ือน าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัท านายมาเขียนเป็นสมการท านายความพึงพอใจด้าน
ความคาดหวงัในการบริโภค (y2) ได้ดงันี ้ 

  Y2  = 0.930 +.386X6 +.209X5     
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และตวัแปรทัง้ 2 มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจด้านความคาดหวงั (y2) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิ เท่ากบั .386 และ .209 ตามล าดบั ซึง่
หมายความว่า แรงจงูใจด้านเหตผุล (X6)  และด้านอารมณ์ (X5) เป็นปัจจยัท่ีเป็นก าหนดความพึง
พอใจด้านความคาดหวงั (y2) สามารถอภิปรายผลจากคา่สมัประสทิธ์ิดงันี ้   

หากผู้บริโภคมีแรงจงูใจด้านเหตผุล (X6) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะสง่ผลให้ผู้บริโภคมีความ
พึงพอใจด้านความคาดหวงั (y2) เพิ่มขึน้ .386 หน่วย  และหากผู้บริโภคผู้บริโภคมีแรงจูงใจด้าน
อารมณ์ (X5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้านความคาดหวัง  (y2)  
เพิ่มขึน้ .209 หน่วย    

 
การอภปิรายผลการศึกษา 

ผลจากการศึกษาในการศึกษาวิจัยเร่ืองทัศนคติด้านผลิตภณัฑ์ แรงจูงใจ และความพึง
พอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นส าคญั
ท่ีสามารถน ามาอภิปรายได้ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 1 ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น ในด้านประโยชน์
หลกั รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ผลติภณัฑ์ท่ีคาดหวงั และศกัยภาพผลิตภณัฑ์ มีผลตอ่ความพงึพอใจใน
การบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศกึษาทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ มีผลตอ่ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารแช่
เย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ด้านประโยชน์หลกั ผลต่อ
ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารแช่เย็นด้านอาหารพร้อมทานแช่เย็นความคุ้ มค่า ท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 หมายความว่าเม่ือทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ด้านประโยชน์หลกัซึ่งได้แก่ข้อสะดวก
ในการซือ้  ข้อสะดวกในการเก็บรักษา และข้อสะดวกในการรับประทาน เพิ่มมากขึน้ จะมีความพงึ
พอใจในการบริโภคด้านความคุ้มคา่เพิ่มขึน้ 

ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัผลตอ่ความพงึพอใจในการบริโภค
อาหารแช่เย็นด้านอาหารพร้อมทานแช่เย็นความคุ้ มคา่ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 หมายความว่าเม่ือ
ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัผล ซึ่งได้แก่ข้อมีรสชาติอร่อยถกูปาก มีรสชาติ
เหมือนอาหารปรุงสดใหม่ และข้อมีรสชาติหลากหลายให้เลือกมากขึน้ เพิ่มมากขึน้จะมีความพึง
พอใจในการบริโภคด้านความคุ้มคา่เพิ่มขึน้  

และทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัมีผลต่อความพงึพอใจในการ
บริโภคอาหารแช่เย็นด้านอาหารพร้อมทานแช่เย็นความคุ้มค่า หมายความว่า เม่ือทศันคติท่ีมีต่อ
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ผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวังเพิ่มมากขึน้ จะมีความพึงพอใจในการบริโภคด้านความ
คาดหวงัเพิ่มขึน้   

ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจจะเน่ืองจากผู้บริโภคมีความเห็นว่าทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ด้าน
ประโยชน์หลกั และด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัมีความคุ้มค่าและตรงกับความคาดหวงั ท าให้เกิด
ความพึงพอใจในการเลือกบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ดงันัน้จึงเหมาะส าหรับเจ้าของกิจการ
น าไปปรับปรุงด้านตา่งๆเพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางการตลาด เพื่อท าให้ผู้บริโภคเห็นความคุ้มคา่ท่ี
จะบริโภคซ า้ 

สอดคล้องกับกรอบแนวความคิดเก่ียวกับทัศนคติในด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ วิจัยได้ใช้
แนวความคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ (2542: 44) ท่ีกลา่วว่า ทศันคติ หมายถึง ความรู้สกึ
นึก คิดของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งผู้บริโภคเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต โดยใช้เป็นตวั 
เช่ือม ระหวา่งความคิดและพฤติกรรมนกัการตลาดนิยมใช้เคร่ืองมือการโฆษณาเพื่อสร้างทศันคติท่ี
ดีตอ่ ผลติภณัฑ์และตราสินค้า และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2543ซ 15-25) องค์ประกอบของ
ผลิตภณัฑ์ (Product Component) ได้อธิบายถึงลกัษณะระดบัของผลิตภณัฑ์ 5 ระดบั หมายถึง 
ลกัษณะด้านตา่ง ๆ 5 ประการของผลิตภณัฑ์ ประกอบด้วย (1) ผลิตภณัฑ์หลกั (2) รูปลกัษณ์ของ
ผลิตภณัฑ์ หรือผลิตภณัฑ์สว่นท่ีมีตวัตน (3) ผลิตภณัฑ์ควบ (4)ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (5) ศกัยภาพ
เก่ียวกับ ผลิตภณัฑ์ ซึ่งผลิตภณัฑ์ทุกชนิดจะต้องมีลกัษณะอย่างน้อย 2 ประการ คือ ผลิตภณัฑ์
หลกั และ รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ การน าแนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์มาใช้ในงานวิจยัค
รังนี เ้ น่ืองมาจากผู้ วิจัยเห็นว่า ปัจจัยด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจเป็นปัจ จัยหนึ่งท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นของผู้บริโภค  

2. ปัจจยัแรงจงูใจด้านอารมณ์ และ ด้านเหตผุลในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นมีผล
ตอ่ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู้บริโภคในเขกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการบริโภค มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภค
อาหารแช่เย็นด้านความคุ้มคา่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าแรงจงูใจด้านอารมณ์ มี
ผลต่อความพงึพอใจในการบริโภคอาหารแช่เย็นด้านอาหารพร้อมทานแช่เย็นความคุ้มคา่ ท่ีระดบั
นัยส าคัญ 0.01 หมายความว่าเม่ือแรงจูงใจด้านอารมณ์ ข้อเป็นท่ีนิยมของคนรุ่นใหม่ และคน
รอบตวับริโภคท าให้บริโภคตาม เพิ่มมากขึน้ จะมีความพึงพอใจในการบริโภคด้านความคุ้มค่า
เพิ่มขึน้ 

แรงจูงใจด้านเหตผุลมีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารแช่เย็นด้านอาหาร
พร้อมทานแช่เย็นความคุ้มค่า หมายความว่าเม่ือแรงจูงใจด้านเหตุผลข้อราคาเหมาะสมกับ
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คณุภาพ ช่วยให้ประหยดั เวลา และสะดวกปลอดภยั เพิ่มมากขึน้ จะมีความพงึพอใจในการบริโภค
ด้านความคุ้มคา่เพิ่มขึน้ 

และผลการศกึษาปัจจยัแรงจงูใจในการบริโภค มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภค
อาหารแช่เย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศกึษาพบว่าแรงจงูใจด้านอารมณ์ มีผล
ตอ่ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารแช่เย็นด้านความคาดหวงั หมายความว่าเม่ือแรงจงูใจด้าน
อารมณ์เพิ่มมากขึน้ จะมีความพงึพอใจในการบริโภคด้านความคาดหวงั 

และผลการศกึษาปัจจยัแรงจงูใจในการบริโภค มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภค
อาหารแช่เย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศกึษาพบว่าแรงจูงใจด้านเหตผุลมีผล
ตอ่ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารแช่เย็นด้านความคาดหวงั หมายความว่า เม่ือแรงจงูใจด้าน
เหตผุลเพิ่มมากขึน้ จะมีความพงึพอใจในการบริโภคด้านความคาดหวงัเพิ่มขึน้  

ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจจะเน่ืองจากผู้บริโภคมีความเห็นว่า อาหารแช่เย็นเหมาะกับการใช้
ชีวิตในปัจจุบัน และมีผู้บริโภคหลากหลายขึน้ ดงันัน้ผู้ประกอบการควร หาความต้องการของ
ผู้ บริโภคทัง้ทางด้านความนิยม การบริโภคตามผู้ อ่ืน  หรือบริโภคด้วยเหตุผล ด้านราคา 
ประหยัดเวลา หรือมีความสะดวกปลอดภยั เพื่อท่ีผู้ประกอบการจะได้น าไปหาแนวทางท าการ
ส ารวจ จนถึงพฒันาสินค้า เพื่อให้เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค สอดคล้องกับกรอบแนวความคิด
เก่ียวกบัแรงจงูใจของผู้บริโภค ผู้ วิจยัได้ใช้แนวความคิดของ พิบลู ทีปะปาล (2545 : 156 –159) 
กลา่วถึงสาเหตขุองการเกิดแรงจงูใจไว้ดงันี ้ 

1. แรงจงูใจท่ีเกิดจากเหตผุล (Rational Buying Motives) เป็นแรงจงูใจท่ีเกิด จาก
การใคร่ครวญพินิจพิจารณาของผู้ซือ้อย่างมีเหตผลุก่อนว่า ท าไมจึงซือ้สินค้าชนิดนัน้ แรงกระตุ้น 
ประเภทนีใ้นท่ีนีจ้ะยกตวัอย่างเป็นรถยนต์ ได้แก่ ความประหยดั ประสิทธิภาพและสมรรถภาพใน
การใช้ ความเช่ือถือได้ ความทนทานถาวร และความสะดวกในการใช้  

2. แรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ (Emotional Buying Motive) ได้แก่ การเอาอย่าง แข่งดีกนั
ต้องการจุดเด่นเป็นเอกเทศ ต้องการอนุโลมคล้อยตามผู้ อ่ืน ต้องการความสะดวกสบาย ต้องการ
ความส าราญเพลดิเพลนิใจ และความทะเยอทะยานมกัใหญ่ใฝ่สงู 

 
ข้อเสนอแนะทางการวิจัย 

จากการศึกษาเร่ือง ทัศนคติด้านผลิตภณัฑ์ แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการบริโภค
อาหารพร้อมทานแช่เย็นของผบูริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการอาหารพร้อมทานแช่
เย็นสามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
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พฒันาและค้นคว้านวตักรรมใหม่ๆเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น เพื่อให้สอดคล้อง
กบัความต้องการของผู้บริโภค และสามารถแข่งขนัในตลาดอาหารพร้อมทานแช่เย็นได้  โดยผู้วิจยั
มีข้อเสนอแนะดงันี ้

1. ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ด้านประโยชน์หลกั พบว่ามีผลต่อความพึงพอใจในการ
บริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นด้านความคุ้มคา่ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญั ในข้อท่ีเก่ียวกนั
ความสะดวกในการซือ้ ความสะดวกในการเก็บรักษา และความสะดวกในการรับประทาน ท่ีจะท า
ให้ผู้บริโภคเกิดความพงึพอใจเม่ือได้รับการตอบสนอง ทัง้ 3 ด้าน ดงันัน้จึงควรหาวิธีกระจายสินค้า
เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึน้ เร็วขึน้ และทัว่ถึงรวมถึงต้องมีการพฒันานวตักรรมใหม่เพื่อให้เก็บ
รักษาได้ง่ายขึน้ ยาวนานขึน้ อาจพัฒนาไปถึงการท่ีสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง โดย
ปราศจากสารกนับดู และควรพฒันาให้เกิดนวตักรรมท่ีท าให้รับประทานได้ง่าย สะดวกรวดเร็วขึน้ 

2. ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั พบว่ามีผลตอ่ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารพร้อม
ทานแช่เย็นด้านความคุ้มค่า และด้านความคาดหวงั ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญั ในข้อท่ี
เก่ียวกับอาหารพร้อมทานมีรสชาติหลากหลายให้เลือก และอาหารพร้อมทานมีรสชาติเหมือน
อาหารปรุงสดใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวงัของผู้บริโภค จากท่ีประเทศไทยมีความอุดม
สมบรูณ์ทางด้านทรัพยากร ท าให้มีอาหารอดุมสมบรูณ์สดใหม่เสมอ รวมถึงวฒัธรรมการประกอบ
อาหารรับประทานในครอบครัวท่ีหลายหลาย ผู้ประกอบการจึงต้องใช้เทคโนโลยีท าการด้วยคิดค้น
เพิ่มเมนูใหม่ๆท่ีหลากหลาย อย่างต่อเน่ือง โดยคงคุณภาพและรสชาติท่ีถูกปากผู้บริโภคและ
ใกล้เคียงกบัอาหารปรุงสดใหม ่มีคณุคา่ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภค 

3. แรงจูงใจด้านอารมณ์ พบว่ามีผลต่อความพึงพอใจด้านความคุ้มค่า และด้าน
ความคาดหวงั ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัด้านความนิยมของคนรุ่นใหม่ต่ออาหารพร้อม
ทานแช่เย็น เน่ืองจากปัจจบุนัคนวยัท างานมีเวลาน้อยเพราะงานท่ีเร่งรีบเวลาประกอบอาหารทาน
ในครอบครัวก็เปลี่ยนไปโอกาสท่ีจะบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นจึงมีมากขึน้ ดงันัน้จึงต้องหาวิธี
ตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้ากลุ่มนีใ้ห้มากขึน้ และความคิดเห็นข้อคนรอบตวับริโภค ท าให้
ต้องบริโภคตาม ผู้ประกอบการควรท าการโฆษณาเพื่อให้การบริโภคแพร่หลายเพิ่มขึน้ ซึง่จะสง่ผล
ให้ยอดการบริโภคตามเพิ่มขึน้ด้วย 

4. แรงจงูใจด้านเหตผุล พบวา่มีผลตอ่ความพงึพอใจด้านความคุ้มคา่ และด้านความ
คาดหวัง ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจความคิดเห็นในข้ออาหารพร้อมทานแช่เย็นช่วยให้
ประหยัดเวลา และมีความสะดวกปลอดภัย โดยการหานวัตกรรมต่างๆเข้ามารองรับและ
พฒันาการเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และปลอดภยัในการบริโภคให้มากขึน้  
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ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตวัแปรในด้านอ่ืนท่ีคาดว่าน่าจะส่งผลต่อการบริโภคอาหารพร้อมทาน
แช่เย็น เช่นรูปแบบการด าเนินชีวิต หรือปัจจยัสว่นผสมทางการตลาดเป็นต้น 

2. ควรขยายขอบเขตพืน้ท่ีการวิจยัเพิ่มขึน้ในภาคอื่นในประเทศไทยเพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีกว้าง
ขึน้เพื่อน าข้อมลูมาใช้ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

3. ควรท าการจิจยัอยา่งตอ่เน่ือง เน่ืองจากความต้องการของผู้บริโภคนัน้เปลี่ยนแปลงเสมอ
ตามปัจจยัด้านเวลา และสิ่งแวดล้อม 
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แบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจัย 
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          แบบสอบถาม 

             เร่ือง 

ทศันคติด้านผลิตภณัฑ์ แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่
เย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง 

 แบบสอบถามนีจ้ดัท าขึน้เพ่ือรวบรวมข้อมลู    ส าหรับท าวิจยัของนกัศกึษาปริญญาโท

หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จงึใคร่ขอความร่วมมือในการ

ตอบแบบสอบถาม         โดยแบบสอบถามแบง่ออกเป็นทัง้หมด  4  สว่น  ดงันี ้

 สว่นท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สว่นท่ี 2 ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น 
 สว่นท่ี 3 ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น 
 สว่นท่ี 4 ความพงึพอใจตอ่การบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น 
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สว่นท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง:  โปรดท าเคร่ืองหมาย     ลงในช่อง    หน้าข้อความท่ีตรงกับตวัท่านมาก
ท่ีสดุ 

1.เพศ 

   1. ชาย      2. หญิง 
2.อาย ุ

   1. น้อยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี    2. 21-30 ปี 
   3. 31-40 ปี      4. 41 ปี ขึน้ไป 
3.ระดบัการศกึษา 
   1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี     2. ปริญญาตรี 
   3. สงูกวา่ปริญญาตรี   
4.อาชีพ 
   1. นกัเรียน/นกัศกึษา     2. ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
   3. พนกังานบริษัทเอกชน    4. ธุรกิจสว่นตวั 
   5. อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ............................................... 
5.รายได้ตอ่เดือนเฉลี่ย 

   1. ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท    2. 10,001 - 20,000 บาท 
   3. 20,001 - 30,000 บาท     4. 30,001 บาท ขึน้ไป 
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สว่นท่ี 2 ทศันคติท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด                      
เพียงช่องเดียว 

หวัข้อ ระดับความคดิเหน็ 

ทศันคตทิี่มีต่อผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานแช่เยน็ 
 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

 
(5) 

เหน็ด้วย 
 
 

(4) 

ไม่แน่ใจ 
 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(1) 

ประโยชน์หลักของอาหารพร้อมทานแช่เยน็      
1. สะดวกในการซือ้      
2. สะดวกในการเก็บรักษา      
3. สะดวกในการรับประทาน      
รูปลักษณ์ผลิตภณัฑ์ของอาหารพร้อมทานแช่เยน็      
1. บรรจภุณัฑ์มีความสวยงาม      
2. บรรจภุณัฑ์มีความปลอดภยั      
3. บรรจภุณัฑ์มีความสะดวกในการพกพา      
4. บรรจภุณัฑ์ท าให้อาหารนา่รับประทาน      
5. บรรจภุณัฑ์มีความครบถ้วนของข้อมลูบนฉลากของ
ผลิตภณัฑ์ 

     

ผลิตภณัฑ์ที่คาดหวังของอาหารพร้อมทานแช่เยน็      
1. อาหารพร้อมทานแช่เย็นมีรสชาติอร่อยถกูปาก      
2. อาหารพร้อมทานแช่เย็นมีรสชาติเหมือนอาหารปรุง
สดใหม ่

     

3. อาหารพร้อมทานแช่เย็นมีรสชาติหลากหลายให้เลือก
ตามความต้องการ 

     

ศักยภาพเก่ียวกับผลิตภณัฑ์      
1. สะอาด ปลอดภยั  มีมาตรฐานการผลิต      
2. มีประโยชน์ทางโภชนาการครบถ้วน      
3. เหมาะกบัชีวิตคนเมืองในปัจจบุนั      



  127 

สว่นท่ี 3 ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น   
 ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ                      
เพียงช่องเดียว 

หวัข้อ ระดับความคดิเหน็ 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการบริโภค 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

 
(5) 

เหน็ด้วย 
 
 

(4) 

ไม่แน่ใจ 
 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 
(1) 

ด้านอารมณ์      
1. อาหารพร้อมทานแช่เย็นเป็นท่ีนิยมในคนรุ่นใหม ่      
2. คนรอบตวัการรับประทานอาหารพร้อมทานแช่
เย็นท าให้ต้องบริโภคตาม 

     

ด้านเหตุผล         
1. อาหารพร้อมทานแช่เย็นมีราคาเหมาะสมกบั
คณุภาพ 

     

2. อาหารพร้อมทานแช่เย็นชว่ยให้ประหยดัเวลา      
3. อาหารพร้อมทานแช่เย็นมีความสะดวกปลอดภยั      
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สว่นท่ี 4  ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด                      
เพียงช่องเดียว 

1.เม่ือท่านบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นแล้วทา่นรู้สกึคุ้มคา่ในระดบัใดดงัตอ่ไปนี ้

คุ้มคา่อยา่งมากท่ีสดุ   ............ : ............ : ........... : ............ : ........... : ............   ไม่คุ้มคา่ 

                                      5     4             3         2             1             0 

2.เม่ือท่านบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นแล้ว ท่านได้รับการรับรู้รสชาติจากการบริโภค เม่ือเทียบ

กบัความคาดหวงัในระดบัใดดงัตอ่ไปนี ้

สงูกวา่ความคาดหวงัอยา่งมากท่ีสดุ  ........ : ........ : ........ : ........ : ........ : ........ ต ่ากว่าความ

คาดหวงั 

                                                         5       4         3     2         1         0 

3.เม่ือท่านบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นแล้วทา่นมีความพงึพอใจในระดบัใดดงัตอ่ไปนี ้

พอใจอยา่งมากท่ีสดุ     ............ : ............ : ........... : ............ : ........... : ............    ไมพ่อใจ 

                                      5      4             3          2             1            0 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญตตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 
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