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ส่วนประสมการตลาดทีม่ีต่อผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

ในการซ้ืออาหารเจสาํเร็จรปูแช่แขง็พร้อมรบัประทาน 

Marketing Mix Affecting Consumers in Mueang Chiang Mai 

District Towards Purchasing Frozen Ready-to-eat Vegan Meals 

อุษณีย์ สุทธิพันธ์* 

บทคัดย่อ  

 การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเจ

สําเร็จรูป  แช่แข็งพร้อมรับประทาน ของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

จากผู้บริโภคที่เคยซื้อและรับประทานอาหาเจแช่แข็งพร้อมรับประทาน จํานวน 400 ราย นําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม 

จําแนกตามเพศ รวมถึงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว จําแนกตามรูปแบบการบริโภค และรูปแบบอาหารที่ชอบ

หรือรับประทานเป็นประจํา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี  

มีสถานภาพโสด  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อส่วนประสมการตลาดในทุกปัจจัยในระดับมาก โดยให้ความสําคัญ

มากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ ์ในปัจจัยย่อยด้านระบุวันที่หมดอายุของผลิตภัณฑ ์ รองลงมาคือ ด้านการจัดจําหน่าย ในปัจจัย

ยอ่ยด้านอาหารเจสําเร็จรูป  แช่แข็งพร้อมรับประทานหาซื้อได้ง่าย ด้านราคา ในปัจจัยย่อยด้านราคาเหมาะสมกับปรมิาณ

อาหาร และด้านส่งเสริมการตลาดในปัจจัยย่อยด้านการส่ือสารการตลาด/ส่งเสริมการขายในเทศกาลกินเจ ตามลําดับ  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเจ

สําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานของผู้บริโภคในอําเภอเมือง เชียงใหม่ พบว่า มีความแตกต่างกันตามเพศ รูปแบบการ

บริโภค รูปแบบอาหารที่ชอบ/รับประทานเป็นประจํา ในบางปัจจัยย่อย  

ABSTRACT  

 This independent study aims to study marketing mix factors affecting consumers decision towards purchasing 

frozen Buddhist vegetarian Ready-to-eat meals in Mueang, Chiang Mai District. This research data was collected by 

400 samples with questionnaires.  The data was analyze by using descriptive statistic namely frequency, percentage 

and mean.  In addition, the inferential statistic by t- test and One- way ANOVA were also applied in order to find 

difference between sample groups are gender, style consumption, and favorite consumption.  The study found that 

most of respondents were female; were in the ages between 20-29 years old and single.  The respondents rated for 
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วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่                     ปีที่ 3 ฉบบัที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน  2560) 

 

Vol. 3 No. 3 (July – September 2017)   266

 
 

the importance of marketing mix factors towards purchasing frozen Buddhist vegetarian Ready- to- eat meals in 

Mueang, Chiang Mai District at high level. The first importance factor is product; in sub-factor of  specify the expiration 

date of the product, the second factor is Place; in sub-factor that frozen Buddhist vegetarian Ready-to-eat meals can 

be easily purchased. The third factor in Price; in sub-factor of reasonable price with the quantity of food. 

The fourth factor is Promotion; in sub-factor of marketing communications and sales promotion in the Buddhist 

vegetarian festival. The result of comparison differences between mean sample groups of Marketing Mix Affecting 

consumers in Muang, Chiang Mai District towards purchasing frozen Buddhist vegetarian Ready-to-eat meals revealed 

that there are differences some sub-factors of Marketing Mix in gender, style consumption, and favorite consumption. 

บทนํา  

 วิถีการดํารงชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคหันมาสนใจในสุขภาพ รวมถึงรูปแบบการ

ดํารงชีวิตที่เร่งรีบ และต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกมากขึ้น จึงทําให้มีโอกาสในการทําอาหารค่อนข้างน้อย รวมถึงการ

ขยายตัวของร้านค้าสะดวกซื้อ ดังนั้นแนวโน้มอาหารเจสําเร็จรูปพร้อมรับประทานจึงได้รับความนิยมค่อนข้างมาก  

ซึ่งการกินอาหารเจนั้นไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมสุขภาพ แต่ยังเป็นการล้างพิษในร่างกายและทําบุญได้อีกด้วย   

โดยอาหารเจแช่แข็งสําเร็จรูปนั้น นิยมทั้งในกลุ่มของคนสูงอายุ กลุม่คนทํางาน และกลุ่มวัยรุ่น  (3ปฎบิัติช่วงกินเจ เพ่ือโชค

ดี-อายุยืน, 2558: ออนไลน์) ผลการวิจัยพฤติกรรมการใช้จ่ายในเทศกาลกินเจ ประจําปี 2559 พบว่า มูลค่าการใช้จ่าย

ในช่วงเทศกาลกินเจ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4  คิดเป็นมูลค่ากว่า 41,998 ล้านบาท  ผู้ที่กินเจซื้ออาหารสําเร็จรูปจาก

ร้านค้า 57.2%  เลือกซ้ือของมาทํากินเอง 27.6%  โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้อวัตถุดบิเพื่อนํามาทําอาหารเจกนิเองที่

บ้าน  และเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปที่มจีําหน่ายอยูท่ั่วไป  และอาหารเจแช่แข็งกึ่งสําเร็จรูป  ทําให้มีผู้ผลิตจํานวนมากหันมา

ผลิตอาหารเจสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทาน  มีวางจําหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ เช่น ตลาดเทรดิชันนัลเทรด ตลาด

โมเดิร์นเทรด เป็นต้น  ส่งผลให้ตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี  โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า  ในช่วงเทศกาลกินเจ 

ป ี2559 น่าจะมีเงินหมุนเวียนสะพัดร้านอาหารเจในกรุงเทพฯ 2,300 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5 จากในช่วงเทศกาลกนิเจป ี

2558 (ศูนย์วิจัยกสิกร, 2559: ออนไลน์)  จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ รองจาก

กรุงเทพมหานคร ทั้งด้านเศรษฐกจิและประชากร มีจาํนวนประชากรทั้งหมด 1,728,242  คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 

2558: ออนไลน์)  โดยอําเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีจํานวนประชากรหนาแน่นมากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม,่ 2556: ออนไลน)์ ประกอบกับมีโครงการศูนย์การค้าและคอมมูนติี้มอลล ์ ที่ลงทุน

ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่มากมาย  ซึ่งส่งผลต่อวิถีการดํารงชีวิตของคนในสังคม  ที่อยู่บนความเร่งรบีและแข่งขันกัน

ตลอดเวลา ทําให้คนในสังคม ที่ทํางานนอกบ้าน  มีเวลาในการทําอาหารค่อนข้างน้อย ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว 

อาหารเจแช่แข็งสําเร็จรูปจึงเป็นอาหารที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่ในปัจจุบัน  

และเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้ในเวลาเดียวกัน (เคล็ดลับกินเจถูกวิธี ได้บุญ-มีสุขภาพดี, 2556: ออนไลน์) อย่างไรก็ตามใน
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ปัจจุบันมีผู้ผลิตอาหารเจสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานหลายบริษัท หลายยี่ห้อ  ทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากข้ึน 

ผู้ผลิตเหล่านี้จึงต้องแข่งขันกันในการวางแผนการตลาดที่จูงใจ จากปัจจัยการตลาดหลายๆเรื่อง 

แนวคิดและทฤษฎี  

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Factors)  

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งใช้ร่วมกัน

เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเคร่ืองมือดังต่อไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550: 

80-81) 

 1. ผลิตภัณฑ ์(Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเป็นหรือความต้องการ

ของลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสไดแ้ละสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ ส ีคุณภาพ ตราสินค้า บรกิาร 

และชื่อเสียง ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงทําให้ผลิตภัณฑ์นั้น

สามารถขายได ้ 

 2. ราคา (Price) หมายถงึ จํานวนที่ต้องจ่ายเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้า

รับรู ้เพื่อใหไ้ด้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ/์บริการ คุ้มกับเงินที่จ่ายไป  

 3. การจัดจําหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึ่งประกอบด้วยสถาบัน 

และกิจกรรมที่ใช้เพ่ือเคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การ ไปยังตลาดสถาบันที่นําผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ตลาด

เป้าหมาย คือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายสินค้า ประกอบไปด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า  

และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง  

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพอใจต่อตราสินค้าหรือ

บริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิดความต้องการหรือเพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ 

โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สกึ ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ  
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วิธีการดําเนินการวิจัย  

ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตเนื้อหา 

 เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ ได้ศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเจสําเร็จรูปแช่แข็ง

พร้อมรับประทานของผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ 

จัดจําหน่าย  และด้านการส่งเสริมการตลาด  

 ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ที่เคยซื้อและรับประทานอาหารเจสําเร็จรูป

แช่แข็งพร้อมรับประทาน 

 ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง 

ในการศึกษาครั้งนี้เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จึงกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางขนาด

ตัวอย่างของ Seymour Sudman ผู้ศึกษาจึงได้กําหนดขนาดตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง (กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2552)  

เพ่ือให้สอดคล้องกับงานวิจัยที่ใกล้เคียงกัน เลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ตามสถานที่ใน 

อําเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า (เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เซ็นทรัลเฟสติวัล-เชียงใหม่) 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต เทสโก้โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร)  ร้านสะดวกซื้อ (เซเว่นอีเลฟเว่น โลตัส-เอ็กซ์เพรส) 

และร้านขายสินค้าเฉพาะอยา่ง (ซีพ ีเฟรชมาร์ท) และ เก็บแบบสอบถามผ่านทางอนิเตอร์เน็ต 

วิธีการศึกษา 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จากผู้บริโภคที่เคยซื้อและรับประทานอาหารเจ

สําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทาน ในอําเภอเมืองเชียงใหม ่ และเก็บแบบสอบถามผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่งออกเป็น       

4 สว่นดังนี้ 

 ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้ออาหารเจสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทาน  

ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้ออาหารเจสําเร็จรูปแช่แข็ง

พร้อมรับประทาน ของผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการ

ส่งเสริมการตลาด โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale ) จํานวน 5 ระดับ  
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ส่วนที่ 4  ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการซื้ออาหารเจแช่แข็งพร้อมรับประทาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย 

(Mean) โดยมีเกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 121) 

                          ค่าเฉลี่ย         แปลผล 

                       4.50 - 5.00    สําคัญมากที่สุด 

  3.50 - 4.49    สําคัญมาก 

  2.50 - 3.49    สําคัญปานกลาง 

  1.50 - 2.49    สําคัญน้อย 

  1.00 - 1.49    สําคัญน้อยที่สุด     

  2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One–way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาด         

จําแนกตาม  เพศ  รูปแบบการบริโภค และ รูปแบบอาหารที่ชอบ/รับประทานเป็นประจํา 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

ผลการศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็น

พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000-19,999 บาท มีสถานภาพโสด มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว     

3-5 คน มีลักษณะที่อยูอ่าศัยเป็นบ้านเดี่ยว ส่วนใหญ่ทานอาหารตามชอบ และชอบทําอาหารที่บ้าน หรือทําด้วยตนเอง  

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุดในด้านผลติภัณฑ์ ในปัจจัยย่อยด้านระบุวันที่หมดอายุของผลติภัณฑ์  

รองลงมาคือ ด้านการจัดจําหน่าย ในปัจจัยย่อยด้านอาหารเจสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานหาซื้อได้ง่าย ด้านราคา  

ในปัจจัยย่อยด้านราคาเหมาะสมกับปริมาณอาหาร และด้านส่งเสริมการตลาดในปัจจัยย่อยด้านการสื่อสารตลาด/ส่งเสริม

การขายในเทศกาลกนิเจ ตามลําดับ 

ผลการเปรยีบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญของสว่นประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

อาหารเจสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานของ ผู้บริโภคใน  อําเภอเมืองเชียงใหม่ มีความแตกต่างกันตามเพศ รูปแบบ

การบริโภค รูปแบบอาหารที่ชอบ/รับประทานเป็นประจํา ในบางปัจจัยย่อยที่สําคัญ ดังนี้  

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่                     ปีที่ 3 ฉบบัที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน  2560) 

 

Vol. 3 No. 3 (July – September 2017)   270

 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาด 

ส่วนประสมการตลาด เพศ รูปแบบการบรโิภค รูปแบบอาหารที่ชอบ 

ด้านผลิตภัณฑ ์

ระบุวันที่หมดอายุของผลติภัณฑ ์ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

แตกตา่ง 

อาหารที่ร้าน > อาหารแช่แข็ง

สําเร็จรูป 

ด้านราคา 

ราคาเหมาะสมกับปริมาณอาหาร 

แตกต่าง 

เพศหญิง > เพศ

ชาย 

ไม่แตกต่าง 

แตกตา่ง 

อาหารที่ทําที่บา้น > อาหาร

แช่แข็งสําเร็จรูป 

อาหารที่ร้าน > อาหารแช่แข็ง

สําเร็จรูป 

ด้านการจัดจําหน่าย 

หาซื้อได้ง่าย ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

แตกตา่ง 

อาหารที่ทําที่บา้น > อาหาร

แช่แข็งสําเร็จรูป 

อาหารที่ร้าน > อาหารแช่แข็ง

สําเร็จรูป 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

การสื่อสารตลาด/ส่งเสริมการขายใน

เทศกาลกนิเจ 

แตกต่าง 

เพศหญิง > เพศ

ชาย 

ไม่แตกต่าง 

แตกตา่ง 

อาหารที่ทําที่บา้น > อาหาร

แช่แข็งสําเร็จรูป 

อาหารที่ร้าน > อาหารแช่แข็ง

สําเร็จรูป 
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อภิปรายผล 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสํ าคัญด้านผลิต ภัณฑ์มากที่ สุด  ซึ่ งสอดคล้อง กับผลการศึกษาของ 

ลัคนา เลาหวิโรจน์พจน์ (2553) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้หญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกซื้ออาหาร

แช่แข็งพร้อมรับประทาน  ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด ปัจจัยย่อยที่ให้ค่าเฉลี่ย

ระดั บความสํ าคัญมากที่ สุ ด  คื อ  ระบุ วั นที่ หมดอายุ ขอ งผลิ ต ภัณฑ์  ซึ่ ง ไ ม่ สอดคล้ อ งกั บการศึ กษาของ  

ลัคนา เลาหวิโรจน์พจน์ (2553)  อังค์วรา รัตนสะอาด (2551) และอุทัย สายนิยม (2550) ที่พบว่า ปัจจัยย่อยด้าน

ผลิตภัณฑ์ที่มีความสําคัญมากเป็นลําดับแรก คือ ความสะอาด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามอยู่คละพื้นที่ 

รวมถึงการศึกษาด้านผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกันระหวา่งอาหารเจสําเร็จรูปแชแ่ข็งพร้อมรับประทานกับอาหารแช่แข็งสําเร็จรูป 

เช่น กุ้งแช่แข็ง ปลาหมึกแช่แข็ง เป็นต้น   

ความสําคัญของส่วนประสมการตลาดด้านราคาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของอังค์วรา รัตนสะอาด 

(2551) ที่ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง พร้อมรับประทานของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ ซึ่งพบว่า ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานที่ผู้บริโภคให้

ความสําคัญในระดับมาก คือ ด้านราคา ปัจจัยย่อยที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับปริมาณอาหาร  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธนพัฒน์ เดชธันยกร (2558)  ลัคนา เลาหวิโรจน์พจน์ (2553)  อังค์วรา รัตนสะอาด 

(2551)  ที่พบว่า ปัจจัยยอ่ยดา้นราคาที่มีความสําคัญมากเป็นอันดับแรก คือ ราคาเหมาะสมกับปริมาณอาหาร 

ความสําคัญส่วนประสมการตลาดด้านการจัดจําหน่ายอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของธนพัฒน์ 

เดชธันยกร (2558) ซึ่งได้ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการกินเจของคนไทยในจังหวัดระนอง ที่พบว่า  

ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเจที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญในระดับมาก คือ ด้านการจัดจําหน่าย          

ปัจจัยย่อยที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ หาซื้อได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ลัคนา เลาหวิโรจน์พจน์ (2553)                       

อังค์วรา รัตนสะอาด (2551) และอุทัย สายนิยม (2550) ที่พบว่าปัจจัยย่อยด้านการจัดจําหน่าย ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความสําคัญเป็นลําดับแรก คือ สินค้าหาซื้อได้สะดวก 

ความสําคัญส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อังค์วรา รัตนสะอาด (2551) ซึ่งได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานของผู้บริโภคในอําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบวา่ ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแ่ข็งพร้อมรับประทานที่

ผู้บริโภคให้ความสําคัญในระดับปานกลาง คือ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  ปัจจัยย่อยที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ

การสื่อสารการตลาด /ส่ง เสริมการขายในเทศกาลกินเจผ่านสื่อต่าง  ๆ  ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ                        

ธนพัฒน์ เดชธันยกร (2558) อังคว์รา รัตนสะอาด (2551) และอุทัย สายนยิม (2550) ที่พบวา่ ปัจจัยยอ่ยดา้นการส่งเสริม

การตลาด ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญเป็นลําดับแรก คือ การแนะนําสินค้าผ่านโฆษณาต่าง ๆ  
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ข้อเสนอแนะ 

ด้านผลิตภัณฑ ์

สําหรับผู้ผลิต ควรระบุวันที่หมดอายุของผลติภัณฑ์ให้ชัดเจน ใส่ใจในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยใน

การบริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีรูปแบบการบริโภคอาหารสุขภาพ/เจ/มังสวิรัติ และกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบทําอาหารที่

บ้าน และกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบทานอาหารที่ร้าน ให้ความสําคัญกับระบบควบคุมคุณภาพ เช่น การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

มาตรฐานสากล เช่น HACCP GMP HALAL มีการทดสอบรสชาติของอาหารก่อนวางตลาด ว่ารสชาติของอาหารมีรสชาติที่

อร่อย ถูกปากผู้บริโภค ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ง่ายต่อการเตรียมอาหาร เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ได้กับไมโครเวฟ 

หรือ เตาอบ  รวมถึงขั้นตอนการประกอบอาหารไม่ยุ่งยากเกินไป เพ่ือให้ผู้บริโภคที่ชอบรับประทานอาหารที่บ้าน  

และ ผู้บริโภคที่ชอบรับประทานอาหารที่ร้าน หันมาซื้ออาหารเจแช่แข็งสําเร็จรูปมากขึ้น รวมถึงผลิตอาหารเจให้มีความ

หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ผลิตอาหารเจให้มีเมนูที่หลากหลาย หรือการทําอาหารเจแช่แข็งสําเร็จรูปใหเ้หมือนอาหารปกติ

ทั่วไป เช่น ก๋วยเตี๋ยวเจ คะน้าหมูกรอบเจ ยําสาหร่ายเจ เป็นต้น โดยเฉพาะเมนูที่เพศหญิงชอบรับประทานเป็นส่วนใหญ่ 

เช่น ส้มตําเจ น้ําพริกเจ เป็นต้น 

สําหรับผู้ขาย ควรจัดวางสินค้าที่ยังไม่หมดอายุอยู่ในช้ันวางสินค้า หรือการลดราคาสินค้าสําหรับสินค้าที่ใกล้

หมดอายุ ควรเก็บรักษาและควบคุมอุณหภูมิของอาหารในตู้แช่ให้สม่ําเสมอ เพื่อรักษารสชาติของอาหาร และรักษาความ

สะอาดของตู้แช ่รวมถึงการให้คําแนะนําแกผู่้บริโภคในการซ้ืออาหาร เชน่ อาหารชนิดใดเมื่ออุ่นแล้วตอ้งรับประทานให้หมด 

ไม่สามารถเก็บได ้หรือคําแนะนําอื่น ๆ เชน่ ควรอุ่นอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสมเท่าใด เป็นต้น  

ด้านราคา 

ผู้ผลิตและผู้ขาย ควรให้ความสําคัญต่อการกําหนดราคาของสินค้าให้เหมาะสมกับปริมาณอาหาร เช่น การตั้ง

ราคาสินค้าต่อกล่องในช่วงราคา 30-40 บาท ในปริมาณที่เหมาะสมกับหนึ่งมื้อบริโภค เน่ืองจากช่วงราคาดังกล่าว  

เป็นราคาที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อ และเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาอาหารจานเดียวที่จําหน่ายอยู่ใน

ตลาด  โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบรับประทานอาหารที่ทําที่บ้าน และกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบรับประทานอาหารที่ร้าน  

ทําให้สนิค้ามีโอกาสติดตลาด และสามารถเพิ่มหมวดสินค้าที่มีราคาสูงได ้ต่อไป  

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

ผู้ผลิต ควรกระจายสินค้าไปยังโมเดิร์นเทรดต่างๆ หรือการแทรกตัวเข้าไปในกลุ่มอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งที่วาง

จําหน่ายในธุรกิจค้าปลีก เช่น Tesco Lotus, Lotus Express, BigC  หรือการเปิดเป็นร้านจําหน่ายสินค้าอาหารแช่แข็ง

โดยเฉพาะ เช่น CP fresh mart  เพื่อให้กระจายเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น  ผลิตสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของ

ผู้บริโภค เพื่อไม่ให้สินค้าขาดตลาด ทําให้กลุ่มผู้บริโภคที่ชอบรับประทานอาหารที่ทําที่บ้านและกลุ่มผู้บริโภคที่รับประทาน

อาหารที่ร้าน หันมาซื้ออาหารเจแช่แข็งสําเร็จรูป เพื่อเก็บสํารองไว้ได้อีกด้วย 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่                     ปีที่ 3 ฉบบัที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน  2560) 

 

Vol. 3 No. 3 (July – September 2017)   273

 
 

ผู้ขาย มีร้านค้าอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง เช่น ใกล้แหล่งชุมชน  สถานที่ทํางาน ที่พัก ที่ตั้งของบริษัท 

ห้างร้าน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคสามารถเดินไปซื้อได้สะดวก รวมถึงการขยายช่องทางสั่งซื้ออาหารเจผ่านทาง

ออนไลน์ และจัดส่งอาหารเจถึงมือผู้บริโภค เช่น การเพิ่มบริการ Delivery 24 ช่ัวโมง ซึ่งจะทําให้กลุ่มผู้บริโภคที่ชอบ

รับประทานอาหารที่ทําที่บ้านและกลุ่มผู้บริโภคที่รับประทานอาหารที่ร้าน หันมาซื้ออาหารเจสําเร็จรูปแช่แข็งมากข้ึน 

รวมถึงมีบริการอุ่นอาหาร ณ จุดจําหน่าย เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้ออาหารเจแช่แข็งพร้อมรับประทานเมื่อต้องการ

บริโภค และมีสถานที่จอดรถบริเวณใกล้เคียงกับร้านค้า เพ่ือเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้า  

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผู้ผลิตและผู้ขาย ควรวางรูปแบบการเข้าถึงผู้บริโภคในหลาย ๆ มิติผ่านกจิกรรมต่าง ๆ เช่น ทําการตลาดให้คนมา

กินอาหารเจ ในวันพระ วันเกิด เป็นต้น การจัดโปรโมชั่น การแชร์รูปภาพและรีวิวอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการ

จัดโปรโมช่ันร่วมกับห้างสรรพสินค้า กระตุ้นการรับประทานอาหารเจควบคูก่ับการช้อปปิ้ง เป็นต้น 
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