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บทคัดย่อ
จากสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางสังคม และสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้วิถีการ
ด าเนิ น ชี วิ ต ของคนในสั ง คมเปลี่ ย นแปลงตามไปด้ ว ย และเป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ท าให้ พ ฤติ ก รรมใน
ชีวิตประจาวันของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพฤติกรรมในการบริโภคอาหารด้วย ผู้บริโภคต้องการ
บริโภคอาหารที่สามารถนาไปรับประทานได้สะดวกในสถานที่ต่าง ๆ แต่ก็ยังคงคุณค่าทางโภชนาการ
ครบถ้วนและมีความปลอดภัยในด้านคุณภาพ อาหารสาเร็จรูปแช่แข็งจึงเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ให้กับ
ผู้บริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปแช่แข็งตราสินค้าซีพี เป็นผู้นาตลาดอาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง มี
มูลค่าตลาดร้อยละ 45 จากมูลค่าตลาดทั้งหมด 3,000 ล้านบาท ดังนั้น ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูป
แช่แข็งตราสินค้าซีพี จึงเป็นที่น่าสนใจและควรทาการศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปแช่แข็งตราสินค้าซีพี
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่ว นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปแช่แข็งตราสินค้าซีพี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงสารวจ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสารวจกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของผู้ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปแช่แข็งตราสินค้าซีพี ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
แสดงผลในรูปค่าร้อยละ การแจกแจงความถี่ และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติภาคอิงพารามิเตอร์
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โดยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยพหุ สามารถนามาทดสอบในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม เพื่อหาความสัมพันธ์ และทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึกษาคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ
62.5 และเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 37.5 ซึ่งอายุส่วนใหญ่อยู่ที่ 27 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.15 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.25รองลงมา คือ ต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45.5 มี
อาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมามีอาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 24.5 รายได้
เฉลี่ยคือ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมามีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 10,000 บาท คิด
เป็ น ร้ อ ยละ33.75 พฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารส าเร็ จ รู ป แช่ แ ข็ ง ตราสิ น ค้ า ซี พี ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปแช่แข็งตราสินค้ าซีพี ที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุดในการเลือกซื้อจากผู้บริโภค คือ ข้าวกล่อง วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
สาเร็จรูปแช่แข็งตราสินค้าซีพี คือ เพื่อความสะดวก/ประหยัดเวลาในการปรุง เหตุผลสูงสุดต่อการ
ตัดสิ น ใจซื้ออาหารกล่ องแช่แข็งส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน คื อ หาซื้อง่าย สถานที่ที่ผู้ บริโ ภคซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปแช่แข็งตราสินค้าซีพี บ่อยที่สุด คือ CP Fresh Mart ผลิตภัณฑ์อาหาร
สาเร็จรูปแช่แข็งตราสินค้าซีพี ที่ผู้บริโภคชื่นชอบมากที่สุดคือ เนื้อปลา ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหาร
สาเร็จรูปแช่แข็งตราสินค้าซีพี ที่ผู้บริโภคชื่นชอบมากที่สุด คือ อาหารไทย ช่องทางหลักที่ผู้บริโภค
ได้รับสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตราสินค้าซีพี คือ โทรทัศน์ ผู้ที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารสาเร็จรูปแช่แข็งตราสินค้าซีพี ของผู้บริโภคมากที่สุด คือ ตนเอง
ผลการทดสอบสมมติฐ านของความสั มพันธ์ ระหว่า งปัจจั ยส่ ว นประสมทางการตลาดกั บ
ปริ มาณ ความถี่ และค่าใช้จ่ ายในการตัดสินใจซื้ออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งตราสิ นค้าซีพี ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีปัจจัยย่อยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อปริมาณในการตัดสินใจซื้ออาหาร
สาเร็จรูปแช่แข็งตราสินค้าซีพี ได้แก่ รสชาติของผลิตภัณฑ์ คุณค่าทางโภชนาการ มีการโฆษณาผ่านสื่อ
และมีการเพิ่มรายการอาหารใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม คือ ปริมาณในการ
ตัดสินใจซื้ออาหารสาเร็จรูปแช่แข็งตราสินค้าซีพี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในเชิงบวก ปัจจัยย่อยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความถี่ในการตัดสินใจซื้ออาหารสาเร็จรูปแช่แข็งตราสินค้าซีพี ได้แก่
รสชาติของผลิตภัณฑ์ ตราสินค้ามีชื่อเสียงและมีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับตัวแปร
ตาม คือ ความถี่ในการตัดสินใจซื้ออาหารสาเร็จรูปแช่แข็งตราสินค้าซีพี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติใน
เชิงบวก ปัจจัยย่อยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการตัดสินใจซื้ออาหารสาเร็จรูป
แช่แข็งตราสินค้าซีพี ได้แก่ มีป้ายแสดงราคาของผลิตภัณฑ์ชัดเจน มี ความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม คือ
ค่าใช้จ่าย ในการตัดสินใจซื้ออาหารสาเร็จรูปแช่แข็งตราสินค้าซีพี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในเชิงบวก
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ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ดาเนินธุรกิจ ควรมีการวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์
ทุกด้านให้เหมาะสม เพื่อตอบสนองและรักษาส่วนแบ่งตลาดจากกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ ด้านผลิตภัณฑ์
ควรมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู ง ด้วยวิทยาการและ
เทคโนโลยีที่นาสมัย เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับโลก มีการรักษา
มาตรฐานในการผลิต เน้นความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพอนามัย
ของผู้ บ ริ โ ภค ด้า นช่ องทางการจั ด จาหน่ าย ส่ ว นด้ านการสื่ อสารการตลาด ควรเพิ่ม การโฆษณา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ราสิ น ค้ า ซี พี โ ดยการติ ด ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ค รอบคลุ ม ทุ ก เขตใน
กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีกลุ่มผู้บริโภคอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก เพื่อเป็นการตอกย้าเตือน
ความทรงจาของผู้บริโภคให้จดจาผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ตราสินค้าซีพีได้

