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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าที่ซื้ออาหารพร้อมรับประทานในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าท่ีซื้ออาหารพร้อมรับประทานท้ัง 3 ตราสินค้า ได้แก่ 

ซีพ ีเอสแอนดพ์ ีและพรานทะเล จ านวน 300 ราย โดยวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ 

และใชส้ถิตเิชงิอนุมาน โดยการทดสอบค่าไคสแควร์  

 ข้อมูลท่ัวไปของลูกค้าท่ีซือ้อาหารพร้อมรับประทานส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองเชยีงใหม ่เป็นเพศหญิง อายุ 

21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง  รายได้ต่อเดือน 

15,001-20,000 บาท ท างานในเวลาปกติ (8:00-17:00 น.) อาศัยอยู่ บ้านเดี่ยว เป็นครอบครัวเดี่ยว (2-3 คน)  

ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าท่ีซื้ออาหารพร้อมรับประทานแบบแช่เย็น ประเภทข้าวและกับข้าว จะซื้อคร้ังละ 1 

กล่อง ราคาอยู่ระหว่าง 36-40 บาท ส่วนใหญ่ซือ้ควบคู่กับสินค้าประเภทอื่น เชน่ เครื่องดื่ม ซึ่งมีคา่ใชจ้่ายในการซื้อไมเ่กิน 

50 บาท มักซื้ออาหารพร้อมรับประทานในชว่งเย็น/ค่ า (18:01-21:00) เพื่อไวส้ าหรับรับประทานเป็นมื้อเชา้ ซึ่งมีความถี่ใน

การซื้อมากกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ให้เหตุผลในการซื้อเพราะ หาซื้อง่าย มักซื้อจาก ร้านค้าสะดวกซื้อ โดยใช้วิธีการช าระ

เป็นเงินสด ส่วนใหญ่ท่ีซื้อเพราะหิว สามารถซื้อกินได้ในทันที มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก Facebook/ Instagram/ Twitter 

(ของตราสินค้าซีพี, เอสแอนด์พี, พรานทะเล) ซึ่งเป็นผลมาจากการติดตามแหล่งข่าวสารนั้น ๆ เลือกซื้ออาหารพร้อม

รับประทานในแตล่ะตราสินคา้เพราะ รสชาติถูกใจ และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก ซึ่งเป็นผลให้ ในอนาคตคิดว่าจะซือ้

ซ้ าแน่นอน 

ABSTRACT 

The main objective of this study is to conduct profile analysis of customers who have purchased Ready- to-

eat Food in Mueang Chiang Mai District. Questionnaires were used for collecting data from customers of 3 Ready-to-

eat Food brands. The data were analyzed by using descriptive statistics including frequency, percentage, and inferential 

statistics in order to evaluate the relation between variables that can describe customer profile.  The study revealed 

the profile in terms of demographic profile and behavioral profile of the customers of each Ready- to- eat Food brand 

the data test by Chi-square. 
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 The general information gathered from Ready- to- eat Food customers indicated that most of the survey 

respondent live in Mueang Chiang Mai district, female, aged between 21-30 years, single, graduated with bachelor 

degree, working in private company, income around 15,001-20,000 baht, normal working time (8.00-17.00), living 

single house and single family. 

Results of the study on behavior of customers who purchased ready-to-eat frozen course with rice revealed 

that in each purchase, the majority of customers took one box of studied product, of which the price was found 

between 36- 40 Baht, together with other products:  beverage, for example.  Total expend that they spent in each 

time of purchase was not over than 50 Baht. They normally purchased the ready-to-eat frozen meal in the evening 

(during 18:01-21:00 hrs)  in preparation for their breakfast.  Frequency of purchasing the ready- to-eat frozen meal 

was more than once in a week.  Reason of purchase was to be easy to access to product.  They usually purchased it 

at convenient store and paid for it in cash.  Most of them purchased it because they got hungry and were able to 

consume it instantly. They perceived product information C.P, S&P, and Pran Talay brands) from Facebook / Instragram 

/ Twitter as a result of their subscription to follow them.  The purchased the ready-to-eat frozen meal in a particular 

brand because they preferred its taste.  Since their satisfaction towards the studied product was rated at high level, 

they would of course re-purchase the certain product in the future. 

บทน า  

อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูงและมีแนวโนม้ในการขยายตัว

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมของการบริโภคท่ีก าลังเปลี่ยนแปลงโดยพฤติกรรมท่ีเกิดจากสภาพการ

เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรและวิถีชีวิตในเมืองท่ีเร่งรีบและวุ่นวายจึงส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันไปบริโภค

อาหารพร้อมรับประทาน (Ready-to-eat) มากขึ้น (ฝ่ายวิจัยและบริการขอ้มูลสถาบันอาหาร, 2553) ซึ่งชาวเชยีงใหม่ได้รับ

ผลกระทบจากพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยในประเทศไทยปี 2559 มีมูลค่า 11,737 ล้านบาท โดยมีซีพีเป็นผู้น า

การตลาดถัดมาคือ เอสแอนด์พี และพรานทะเลตามล าดับ มีการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูงและมีการขยายตัวอย่าง

ตอ่เนื่อง ซึ่งผู้ประกอบการท้ังซีพี เอสแอนด์พี และพรานทะเล ต่างให้ความสนใจในตลาดอาหารพร้อมรับประทาน 

เนื่องจากท้ังสามตราสินค้ายังไม่ได้มีการน าเอาแนวคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาปรับใช้ในการท ากลยุทธ์  

ในตลาดท่ีเกิดการแข่งขันท่ีรุนแรง การมีฐานข้อมูลของลูกค้าให้มากท่ีสุดสามารถช่วยให้องค์กรสามารถระบุลักษณะของ

ลูกค้าเป้าหมายได้ ท าให้องค์กรสามารถน าเสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการ

น าเอาแนวคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์

กับลูกค้าเพื่อรักษาความเป็นผู้น าตลาด การสร้างความพงึพอใจในตัวสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง ให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดี

ในตราสินคา้และสรา้งความสัมพันธ์อันดตีอ่องค์กร เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้าให้ได้ประโยชนท้ั์ง

สองฝ่ายในระยะยาว  
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ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จึงมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาถึงการวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าท่ีซื้ออาหารพร้อมรับประทาน 

ในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมรับประทาน โดยขอ้มูลท่ีได้จาก

การศึกษาสามารถน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้ประกอบการเป็นแนวทางในการจัดการสินค้าให้เหมาะสมและตอบสนอง

ตามความตอ้งการของลูกค้าในการซื้ออาหารพร้อมรับประทานอยา่งสูงสุด 

แนวคดิและทฤษฎี 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์(Customer Relation Management) หมายถึง กิจกรรมการตลาดท่ีกระท าต่อ

ลูกค้าอาจจะเป็นลูกค้าผู้บริโภคหรือลูกค้าคนกลางในช่องทางการจัดจ าหนา่ยแตล่ะรายอย่างตอ่เนื่องมุ่งให้ลูกค้าเกิดความ

เข้าใจมีการรับรู้ท่ีดีตลอดจนรู้สึกชอบบริษัทและสินค้าหรือการบริการของบริษัท ท้ังนี้จะมุ่งเน้นกิจกรรมการสื่อสารแบบ

สองทางมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้ได้ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย (Win-Win Strategy)  

เป็นระยะเวลายาวนาน (ช่ืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ 2546) 

การวิเคราะห์ลักษณะลูกค้า (Customer Profile)ประกอบด้วย 5 หมวดหมู่ ได้แก่ 1) การบ่งชี้ลูกค้า  

หรือผู้ ท่ีคาดว่าจะเป็นลูกค้า ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเป็นข้อมูลด้านคุณลักษณะของลูกค้าบุคคลนั้นๆ 2) ลักษณะการ 

แบ่งสว่นแบ่งตามประโยชน์ท่ีลูกค้าตอ้งการจากผลิตภัณฑ์ (Benefit) และรูปแบบการด าเนินชีวติ (Lifestyle) 3) การก าหนด

ลักษณะช่องทางการสื่อสารเป็นสิ่งท่ีส าคัญในระยะแรกเพื่อศึกษาธรรมชาตขิองลูกค้าในการรับสาร 4) ประวัติการใช้จ่าย

การอุปโภคบริโภคและมูลค่าของลูกค้า 5) ประวัติการสื่อสาร การบันทึกการสื่อสารเป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีสามารถด าเนินการ

เจรจาอย่างตอ่เนื่องในการท าซ้ าซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้ สรุปการสื่อสารสามารถน าเสนอจุดของการอา้งอิงในการสนทนา

เพื่อให้ขอ้มูลสว่นบุคคลมากขึ้นอาจจะมกีารแลกเปลี่ยน (Communication Record) (Peelen, 2005, 13) 

การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค (Analysis Consumer Behavior) เป็นการค้นหาพฤติกรรมของผู้บริโภคใน

การซื้อและการใช้เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคท่ีจะสามารถช่วยให้นักการตลาดวางแผนกลยุทธ์เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคได้อยา่งเหมาะสม จากการใชค้ าถาม 7 ค าถาม ในการหาค าตอบทางด้านพฤติกรรม

จากผู้บริโภค ได้แก่  6Ws และ 1H (Who? What? Why? Whom? When? Where? และ How?)  เพื่อหาค าตอบ 7Os 

(Occupants Objects Objectives Organizations Occasions Outlets และ Operations) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) 

วิธีการด าเนินการวจิัย   

ขอบเขตการศึกษา เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าท่ีซื้ออาหารพร้อม

รับประทานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์และการวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้บริโภค (6Ws 1H) เพื่อน ามาวิเคราะห์ลูกค้าและจัดท าลักษณะของลูกค้า ส าหรับการน าไปใชจ้ัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

วิธีการศึกษา ใช้วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยการเปิดตารางกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนและ

เป็นการเก็บตัวอย่างในท้องถิ่นของ Seymour Sudman (กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551) จึงได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 300 ราย  

ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือจากผู้ท่ีเคยซื้ออาหารพร้อม
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รับประทานยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งมากท่ีสุดภายใน 6 เดือนท่ีผ่านมาท่ีพักอาศัยหรือท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้ง 3  

ตราสินค้า จ านวน 300 ราย ได้แก่ ซีพี 100 ราย พรานทะเล 100 ราย และเอสแอนด์พี 100 ราย น ามาวิเคราะห์โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะท่ัวไปของข้อมูลลูกค้าท่ีเก็บรวบรวมได้ ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และใช้สถิติ  

เชิงอนุมาน เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีสามารถอธิบายลักษณะของลูกค้า โดยการทดสอบค่าไคสแควร์  

มนีัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (P<0.05)  

ผลการศึกษา  

ข้อมูลประชากรศาสตร์ 

 ลูกค้าท่ีซื้ออาหารพร้อมรับประทานส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นเพศหญิงร้อยละ 52.33  

อายุ 21-30 ปีร้อยละ 49.67 สถานภาพโสดร้อยละ 51.33 การศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 77.33 ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้างร้อยละ 68.33 รายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาทร้อยละ 25 ท างานในเวลาปกติ  

(8:00-17:00 น.) ร้อยละ 78.67 อาศัยอยูบ้่านเดี่ยวร้อยละ 48.67 เป็นครอบครัวเดี่ยว (2-3 คน) ร้อยละ 41.33 

ข้อมูลพฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมรับประทาน 

ลูกค้าท่ีซื้ออาหารพร้อมรับประทานส่วนใหญ่ซื้ออาหารพร้อมรับประทานแบบแช่เย็นร้อยละ 62 ประเภทข้าว 

และกับขา้วร้อยละ 43 ซื้อครัง้ละ 1 กล่องร้อยละ 56 ราคาอยู่ระหว่าง 36-40 บาทร้อยละ 32 ส่วนใหญ่ซือ้ควบคู่กับสินค้า

ประเภทอื่นร้อยละ 66.67 เช่น เคร่ืองดื่มร้อยละ 65.50 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการซื้อไม่เกิน 50 บาทร้อยละ 41.50  

มักซื้ออาหารพร้อมรับประทานในช่วงเย็น/ค่ า (18:01-21:00)ร้อยละ 34.67 เพื่อไว้ส าหรับรับประทานเป็นมื้อเช้าร้อยละ 

27.67 ซึ่งมีความถี่ในการซื้อมากกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์ร้อยละ 42.67 ให้เหตุผลในการซื้อเพราะ หาซื้อง่ายถึงร้อยละ 76 

มักซื้อจากร้านค้าสะดวกซื้อร้อยละ 83.67 โดยใช้วิธีการช าระเป็นเงินสดร้อยละ 92.33 ส่วนใหญ่ท่ีซื้อเพราะหิว  

สามารถซื้อกินได้ในทันทีร้อยละ 66 มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก Facebook / Instagram / Twitter (ของตราสินค้าซีพี,  

อสแอนด์พี, พรานทะเล) ร้อยละ 46.33  ซึ่งเป็นผลมาจากการติดตามแหล่งข่าวสารนั้น ๆ เลือกซื้ออาหารพร้อม

รับประทานในแตล่ะตราสินค้าเพราะ รสชาติถูกใจร้อยละ 62 และมีความรู้สึกหลังการซื้ออยู่ในระดับพอใจร้อยละ 65.33  

ซึ่งเป็นผลให้ ในอนาคตคิดว่าจะซือ้ซ้ าแนน่อนร้อยละ 42 
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ตารางที่ 1 สรุปลักษณะของลูกค้าด้านประชากรศาสตร์ จ าแนกตามตราสินคา้อาหารพร้อมรับประทาน 

 

ข้อมูลทั่วไป 

ตราสนิค้าอาหารพร้อมรับประทาน 

ซีพี (ร้อยละ) เอสแอนด์พี (ร้อยละ) พรานทะเล (ร้อยละ) 

สถานภาพ โสด (62.00) - สมรส (35.00) 

ระดับการศกึษา - ปริญญาตรี (81.00) ปริญญาตรี (71.00) 

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน/

ลูกจ้าง (85.00) 

- พนักงานบริษัทเอกชน/

ลูกจ้าง (55.00) 

รายได้ตอ่เดอืน 15,001 – 20,000 บาท 

(34.00)  

- 15,001 – 20,000 บาท 

(23.00) 

รูปแบบการท างาน -   ท างานเวลาปกติ (88.00)   ท างานเวลาปกติ (72.00)  

ลักษณะท่ีอยูอ่าศัย - - บ้านเดี่ยว (50.00) 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย – คือ ตัวแปรด้านขอ้มูลท่ัวไปไม่สามารถใชอ้ธิบายลักษณะลูกค้าที่ซื้ออาหารพร้อมรับประทานได้  

 

ตารางที่ 2 สรุปลักษณะลูกค้าด้านพฤติกรรม จ าแนกตามตราสินค้าอาหารพร้อมรับประทาน 

วิเคราะห์ลักษณะลูกคา้ที่

ซื้ออาหารพร้อม

รับประทาน 

ตราสนิค้าอาหารพร้อมรับประทาน 

 

ซีพี (ร้อยละ) 

 

เอสแอนด์พี (ร้อยละ) 

 

พรานทะเล (ร้อยละ) 

ชนิดอาหารพร้อม

รับประทาน 

- - แบบแช่เย็น (74.00) 

ประเภทของอาหาร - - ประเภทข้าวต้มและอาหาร

มนี้ าซุป (40.00) 

ปริมาณการซื้อ - - 2-3  กล่อง (50.00) 

ซื้อควบคู่กับสินค้าประเภท - - เครื่องดื่ม (54.30) 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อ   51-100 บาท (39.00) ไมเ่กิน 50 บาท (41.00)

  

ไมเ่กิน 50 บาท (59.70)

  

เหตุผลในการซื้อ หาซือ้งา่ย (66.00) - ท่ีพักหรอืท่ีท างานหา

อาหารรับประทานยาก 

(5.00)  

บุคคลที่มอีทิธิพล ตัวเอง (75.00) - ตัวเอง (73.00) 

สถานท่ีซือ้ - - ร้านคา้สะดวกซื้อ (88.00) 
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วิเคราะห์ลักษณะลูกคา้ที่

ซื้ออาหารพร้อม

รับประทาน 

ตราสนิค้าอาหารพร้อมรับประทาน 

 

ซีพี (ร้อยละ) 

 

เอสแอนด์พี (ร้อยละ) 

 

พรานทะเล (ร้อยละ) 

การรับรู้ขา่วสาร Facebook/ Instagram/ 

Twitter (สาธารณะ เชน่ 

บุคคลมีช่ือเสียง, เพจ

อาหารตา่ง ๆ) (20.00) 

Facebook/ Instagram/ 

Twitter (สาธารณะ เชน่ 

บุคคลมีช่ือเสียง, เพจ

อาหารตา่ง ๆ) (18.00) 

Facebook/ Instagram/ 

Twitter (ของตราสินคา้ซีพี, 

เอสแอนด์พี, พรานทะเล) 

(60.00)  

แหลง่ข่าวสารท่ีติดตาม เดินเข้าไปดูในร้านคา้ของ

ตราสินคา้นั้น (41.00) 

นติยสารอาหาร (9.00) Internet/Social Network  

(44.00) 

การพจิารณาในการเลอืก

ตราสินคา้ 

มเีมนูท่ีชอบ (59.00) รสชาติถูกใจ (54.00) มขีนาดใหญ ่(16.00) 

ความรู้สกึหลังซื้อ - พอใจ (63.00) - 

การกลับมาซื้อซ้ าในอนาคต -     -     มแีนวโนม้วา่จะซื้อ (53.00)     

หมายเหตุ : เครื่องหมาย – คือ ตัวแปรด้านพฤติกรรมไม่สามารถใชอ้ธิบายลักษณะลูกค้าที่ซื้ออาหารพร้อมรับประทานได้  

 

โดยการพิจารณาค่านัยส าคัญ ในกรณีท่ีมีค่าไม่เกิน 0.05 สามารถน ามาอธิบายความสัมพันธ์ลักษณะของลูกค้า

กับตราสินค้าได้โดยการอ่านค่าร้อยละของผู้ท่ีตอบแบบสอบถามสูงสุด และในกรณีท่ีมคี่ามากกว่า 0.05 ไม่สามารถน ามา

อธิบายความสัมพันธ์ลักษณะของลูกค้ากับตราสินคา้ได้ จึงไม่น ามาวเิคราะห์ 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะลูกค้าท่ีซื้ออาหารพร้อมรับประทาน ในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ สามารถอภิปราย

ผลการศึกษาตามกรอบแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 6W s1H ได้ดังตอ่ไปน้ี 

 1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผลการศึกษาพบวา่สอดคล้องกับผลการศึกษาของธนสรร ยิ่งยงสมสวัสดิ์ (2557) 

ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภควัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานครพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 20-29 ปีสถานภาพโสดการศึกษาปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรีอาชพีพนักงานบริษัท มรีายได้ตอ่เดอืนอยู่ท่ี 10,001-20,000 บาท  

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร ผลการศึกษาพบว่าไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของธนสรร ยิ่งยงสมสวัสดิ์ (2557)  

ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภควัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีปริมาณในการซื้ออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง เฉลี่ยประมาณ  3 ชิ้นต่อ 1 ครั้ง  

มจี านวนเงินในการซื้ออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง เฉลี่ยประมาณ 154.20 บาทตอ่ 1 ครั้ง 
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3. ท าไมผู้บริโภคถึงซื้อ ผลการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับผลการศึกษาของเชียน ไป๋ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง 

ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้ออาหารแช่แข็งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผู้บริโภคมีความตอ้งการท่ีจะบริโภค

อาหารแช่แข็งเป็นประจ า แช่ตู้เย็นได้และเก็บไว้ได้นาน อีกท้ังสังคมท่ีมีความเร่งรีบมาก ผู้บริโภคต้องการความสะดวก

รวดเร็วในการรับประทานอาหาร รวดเร็วในการหาซื้อ หรือพกพาไปยังสถานท่ีต่างๆ มีการปรุงสุกพร้อมรับประทาน  

แค่น าเอาไปในไมโครเวฟเพื่ออุ่นก่อนรับประทาน  

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ผลการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศศิธร พูนโสภิณ 

(2555) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ยี่ห้ อ อีซี่โก  

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลท่ีมีอิทธิพลต่ออการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง อีซี่โก มากที่สุด 

คือ ตัวเอง  

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด ผลการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศศิธร พูนโสภิณ (2555) ได้ศึกษา

เร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซี่โก ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มวีัตถุประสงค์ซือ้เพื่อรับประทานเป็นอาหารค่ า โดยช่วงเวลาท่ีซือ้ คือ ชว่งเย็น/

ค่ า (18:01-21:00) และ 

6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน ผลการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับผลการศึกษาของธนสรร ยิ่งยงสมสวัสดิ์ (2557)  

ได้ศึกษาเ ร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารส าเ ร็จ รูปแช่แข็งของผู้บ ริโภควัยท างาน  

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซื้ออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งยี่ห้ออีซี่โก มากท่ีสุดโดย

สถานท่ีท่ีนิยมซือ้มากที่สุดคือ รา้นสะดวกซื้อ  

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร ผลการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับผลการศึกษาของดวงใจ หทัยวิวัฒน์กุล (2553)  

ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่  

ทราบแหล่งขอ้มูลอาหารส าเร็จรูปด้วยตนเอง 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการวิเคราะห์ลักษณะลูกค้าท่ีซื้ออาหารพร้อมรับประทานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถน ามา

เป็นแนวทางในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการท าความเข้าใจกับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจผู้ผลิต

อาหารพร้อมรับประทานในท้องถิ่น และกลุ่มธุรกิจรา้นค้าปลีกอาหารพร้อมรับประทาน ดังนี้ 

ส าหรับผู้ผลิตอาหารพร้อมรับประทาน 

การหาลูกค้าใหม ่ผู้ผลิตควรน าเสนออาหารพื้นฐานท่ีต้องการความหลากหลาย ควรมกีารก าหนดราคาอาหารไม่

เกิน 50 บาทซึ่งเป็นราคาท่ีลูกค้าสามารถยอมจ่ายได้ มกีารจัดจ าหนา่ยกระจายสนิค้าตามร้านค้าสะดวกซื้อเพื่อการเข้าถึง

ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เน้นการกระจายข่าวสารผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะ Facebook, Instagram, Twitter  

ท่ีลูกค้าสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เพราะการตัดสินใจซื้อสินค้าลูกค้าตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง หากท าให้ลูกค้า

สามารถรับรู้และรูจ้ักกับสนิค้าตา่ง ๆ ก็จะเป็นการกระตุ้นลูกค้าอกีทางหน่ึงให้ลูกค้าสามารถตัดสนิใจซื้อสินค้าได้ 
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การรักษาลูกค้าเก่า ควรมีการพัฒนาสินค้าอย่างสม่ าเสมอ มีการน าเสนอเมนูใหม่เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึก  

ไม่จ าเจ มีการจัดโปรโมช่ันโดยการใช้กลยุทธ์ผลัก (Push Strategy) ให้ลูกค้าสามารถซือ้สินค้าในจ านวนท่ีเพิ่มขึน้ในราคาท่ี

พิเศษกว่า เนื่องจากเป็นลูกค้าเดิมท่ีมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าอยู่แล้ว อีกท้ังอาหารพร้อมรับประทานก็เป็นสินค้าท่ี

สามารถเก็บกักตุนไว้ได้ และยังเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อในปริมานท่ีเพิ่มขึ้น เน้นการกระจายข่าวสารผ่านทางช่องทาง

ออนไลน์อย่าสม่ าเสมอและอีกแหล่งข่าวสารท่ีลูกค้าทั้ง 3 ตราสินค้านิยมติดตามคือ นิตยสารอาหาร เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้

อย่างเป็นประจ า ท าให้อาหารพร้อมรับประทานเป็นอาหารท่ีสามารถรับประทานได้อย่างเป็นประจ า สะดวก หาทานง่าย  

ในทุกมือ้อาหาร 

ส าหรับร้านค้าที่จ าหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน 

ในกลุ่มร้านค้าท่ีจ าหน่ายอาหารพร้อมรับประทานควรมีการคัดเลือกสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น ถ้ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดก็ควรคัดเลือกสินค้าตราซีพีมาจัดจ าหน่ายในร้านค้า

เนื่องจากลูกค้าชอบในเมนู มีโปรโมชั่นพิเศษ และมีราคาถูก หรือหากกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสควรเลือก

สินค้าของพรานทะเลมาจัดจ าหน่ายในร้านค้าเนื่องจากลูกค้าชอบท่ีสินค้าพรานทะเลมีขนาดใหญ่และเป็นตราสินค้าท่ีมี

ชื่อเสียง และหากกลุ่มลูกค้าของร้านค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง ท่ีมีช่วงรายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี 

15,001-20,000 บาท ควรคัดเลือกเอาสินค้าตราซีพีและตราสินค้าพรานทะเล ซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้

มากท่ีสุด อีกท้ังลูกค้ายังมีความนิยมในการเลือกสินค้าอาหารพร้อมรับประทานแบบแช่เย็นมากกว่าแบบแช่งแข็ง  

ทางร้านค้าควรเน้นอาหารพร้อมรับประทานแบบแช่เย็นมีการจัดวางสินค้าให้มองเห็นง่ายและสะดวกต่อการเลือกซื้อ  

และสินค้าท่ีมักถูกซื้อควบคู่กับอาหารพร้อมรับประทานอย่างเครื่องดื่มหากทางร้านคา้มีการจัดวางสินค้าให้อยู่ใกล้กันก็จะ

ท าให้ร้านค้าสามารถขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษในการซื้อสินค้าในราคาท่ีพเิศษเพื่อเป็นการกระตุ้น

ให้ลูกค้าสามารถตัดสนิใจซื้อสินค้าได้เร็วขึน้เนื่องจากลูกค้าตัดสินใจซือ้สนิค้าดว้ยตัวเอง ชอ่งทางการสื่อสารกับกลุม่ลูกค้า

เป้าหมายเนน้ในส่วนของช่องทางออนไลน์ท่ีสามารถรับข่าวสารได้อยา่งรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี 

บรรณานุกรม   

กุณฑลี รื่นรมย์. (2551). การวจิยัตลาด. กรุงเทพฯ: โรงพมิพแ์หง่จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย. 

ชื่นจิตต ์แจ้งเจนกิจ. (2546). การบริหารลูกค้าสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: ทิปป้ิงพอยท์. 

เชยีน ไป๋. (2556). ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซื้ออาหารแชแ่ข็งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร.  

(การค้นคว้าแบบอสิระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ). 

ดวงใจ หทัยววิัฒน์กุล. (2553). พฤตกิรรมการซือ้อาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี.  

(การค้นคว้าแบบอสิระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี). 

ธนสรร ยิ่งยงสมสวัสดิ์. (2557). ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤตกิรรมการซื้อผลิตภัณฑอ์าหารส าเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภควัยท างาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร. (การค้นควา้แบบอสิระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ). 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 

 

Vol. 4 No. 4  (October – December 2018)   409 

 

ศศิธร พูนโสภิณ. (2555). ปัจจยัท่ีมีความสัมพัธ์กับพฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑอ์าหารแช่แข็งย่ีหอ้อีซี่โกของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าแบบอสิระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ). 

ศริิลักษณ์ เตชาวงศ.์ (2558). พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยนืของคนวัยท างานในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่  

ตอ่การบริโภคอาหารแช่แข็งพร้อมทาน. วารสารบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 1(4), 279. 

Economic Intelligence Center. (2557). ส่องพฤตกิรรมการบริโภคในยุคโลกาภิวัฒน์. ค้นจาก 

http://www.greenshopcafe.com/mobi/greennewss.php?id=1202 

Peelen Ed. (2005). Customer Relationship Management. England: Pearson Education International. 

 


