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บทคดัย่อ 
 

การวจิัยครัง้น้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาทศันคตทิี่มีต่อผลิตภัณฑใ์นด้านต่างๆ แรงจูงใจ และความพึง
พอใจในการบรโิภคอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ ของผู ้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาคอืผู ้
ทีเ่คยบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เยน็ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ ิจยัน า
ขอ้มูลทีร่วบรวมไดจ้ากแบบสอบถามมาวเิคราะหโ์ดยการใช้สถติเิชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ค่าเฉลี่ย รอ้ย
ละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและสถติใินการทดสอบสมมตฐิานใช้การวเิคราะหถ์ดถอยพหุคุณ (Multiple Regression 
Analysis) ผลวิจัยพบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 41 ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษาปรญิญาตรี มีอาชีพ
พนักงานบรษิัทเอกชน มรีายไดเ้ฉลี่ย 30,000 บาท ขึน้ไป ทศันคตทิีม่ตี่อผลิตภณัฑม์รีะดบัความคดิเหน็อยู่ทีร่ะดับ
ด ีแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก และความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมตฐิานมดีังน้ี 1)ทัศนคติ
ดา้นผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านความคุ้มค่า(y1) เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ที่
คาดหวงั(X3) และ ดา้นประโยชน์หลัก(X1) สามารถท านายความพงึพอใจดา้นความคุม้ค่า(y1) อย่างมนัียส าคญัทาง
สถติทิี่ระดบั 0.01 ซึ่งสามารถท านายไดร้อ้ยละ 13.5 โดยมสีมการในการท านายคือ Y1 =1.420 +.284X3 +.150X1   
2) ทศันคตดิ้านผลิตภณัฑท์ี่คาดหวัง(X3) สามารถท านายความพงึพอใจด้านความคาดหวงั(y2) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถติิที่ระดับ 0.01 ซึ่งสามารถท านายได้รอ้ยละ 17 โดยมีสมการในการท านายคือ Y2 = 1.692 +.384X3  3).
แรงจูงใจที่มีผลต่อความพึงพอใจดา้นความคุ้มค่า(y1) เรยีงจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ดา้นเหตุผล(X6) และ ด้าน
อารมณ์(X5) สามารถท านายความพงึพอใจดา้นความคุม้ค่า(y1) อย่างมนัียส าคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึ่งสามารถ
ท านายได้รอ้ยละ 22 โดยมสีมการในการท านายคอื Y1= 0.981 +.372X6 +.203X5  และ 4)แรงจูงใจทีม่ผีลต่อความ
พงึพอใจด้านความคาดหวัง(y/) เรยีงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านเหตุผล(X6) และ ด้านอารมณ์(X5) สามารถ
ท านายความพงึพอใจดา้นความคาดหวงั(y2) อย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิีร่ะดับ 0.01  ซึ่งสามารถท านายไดร้อ้ยละ 
21.6 โดยมสีมการในการท านายคอื  Y2  = 0.930 +.386X6 +.209X5     
     
ค าส าคญั: ทศันคตดิา้นผลิตภณัฑ ์แรงจูงใจ ความพงึพอใจ อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ 
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ABSTRACT 
 

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 fr om 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% The 
prediction is Y1 = 1.420 + .284X3 + .150X1 2) Expected product attitudes(X3) can predict the satisfaction 
of expectations (y2) at 0.01 level, which can predict 17%. The predictive equation is Y2 = 1.692. + .384X3 
3)  Rational motivation(X6) and emotional(X5) motivations predicted value satisfaction(y1) at 0.01 level, 
predicted 22%. Prediction isY1 = 0.981 + .372X6 + .203X5 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% with the predictive equationY2 = 0.930 + .386X6 + .209X5. 
 
Keywords: Consumers’ attitude on product, Motivation, Satisfaction, Chilled ready meal food  
 
บทน า           
 จากวถิกีารด าเนินชีวติในปจัจุบนัทีเ่ปลีย่นแปลงไป ตามโครงสรา้งทางสงัคมและเศรษฐกิจทีม่กีารขยายตวั
เป็นสงัคมเมอืงหรอืวถิชีีวติแบบคนเมอืง ท าให้คนท างานนอกบา้นหนักขึน้ เร่งรบีแข่งกับเวลาทีม่ีอยู่อย่างจ ากัด 
และยงัตอ้งฝ่าฟนัปญัหาทางดา้นการจราจร ท าใหเ้วลาส่วนใหญ่ของคนเมอืงหมดไปกับการท างานและการเดนิทาง 
ส่งผลให้พฤติกรรมหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลง รวมถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ที่สังคมมีแนวโน้มการ
รบัประทานอาหารส าเรจ็รูปหรอือาหารปรุงส าเรจ็เพราะตอ้งการความสะดวก ประหยดัเวลา แต่ขณะเดียวกันยงัมี
ความต้องการบรโิภคอาหารทีม่คีุณภาพ รสชาตอิร่อย และถูกสุขลักษณะ จงึเกิดววิฒันาการของอาหารปรุงส าเร็จ
พร้อมทาน หรือ Ready to eat (RTE) ที่เข้ามามีบทบาทในการรองรับการขยายของสังคมเมืองมากขึ้น และ
ตอบสนองต่อวถิกีารบรโิภคของสงัคมยุคใหม่ได้       
 ผลิตภัณฑ์อาหารพรอ้มทานเป็นผลิตภณัฑ์ที่ผ่านกระบวนการปรุงสุกและพร้อมทานไดท้ันทเีมื่อน าไป  
อุ่น อบ น่ึง หรือเข้าไมโครเวฟ ซึ่งจะมาในรูปแบบอาหารกล่อง จุดเด่นคือหาซื้อง่าย มีความสะดวกในการ
รบัประทาน รวดเรว็ รสชาตอิร่อย และถูกสุขลักษณะเพราะผลิตจากอุตสาหกรรมอาหารทีไ่ดม้าตรฐานซึ่งสอดคลอ้ง
กับวถิกีารด าเนินชีวติของผูบ้รโิภคในปจัจุบนั อาหารพรอ้มทานทีค่นไทยคุน้เคยและนิยมบรโิภคคอื อาหารแช่แข็ง 
และอาหารแช่เยน็ ในปจัจุบนัตลาดอาหารพรอ้มทานมศีักยภาพและมแีนวโน้มการเตบิโตตามการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสสงัคมโลก มกีารผลิตออกมาจ านวนมาก หลากหลายเมนู โดยผ่านนวตักรรมที่ทนัสมัยและมีการพัฒนาขึ้น
อย่างต่อเน่ือง จากข้อมูลทางการตลาดของอาหารพร้อมทาน ชนิดอาหารกล่องแช่แข็ง และอาหารกล่องแช่เย็น                
ในไทยปี 2559 มูลค่าทางการตลาดอาหารกล่องรวมจ านวน 11,737 ล้านบาท ซึ่งเป็นอาหารกล่องแช่แข็งที ่     
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7,881 ล้านบาท และอาหารกล่องแช่เย็นที ่3,856 ล้านบาท จากข้อมูลการตลาดออนไลน์ โดยเปรยีบเทยีบการ
เตบิโตทางการตลาดแล้วอาหารกล่องแช่แขง็เติบโตขึน้ที่ 3.5 % และ อาหารกล่องแช่เย็นเตบิโตที่ 14.8% ซึ่งนัน่
หมายความว่าอาหารแช่เยน็มกีารขยายตวัทีสู่งกว่า และไดร้บัการยอมรบัเพิม่มากขึน้จากผูบ้รโิภคสูงขึน้ นัน่เพรา ะ
อาหารแช่เยน็ตอบสนองวิถกีารด าเนินชีวติของผูบ้ริโภคยุคปจัจุบนัได้มากกว่า นัน่คอืมีใช้เวลาการอุ่นอาหารน้อย 
รสชาตใิกล้เคียงอาหารปรุงใหม่ และยงัคงคุณประโยชน์ทางด้านโภชนาการมากกว่าอาหารแช่แขง็ทีเ่น้นการเก็บ
รกัษาไดน้านเป็นหลักจงึใช้การเก็บรกัษาอาหารทีอุ่ณหภูมติ ่าเกินความจ าเป็น ขณะที่อาหารกล่องแช่เย็นสามารถ
เก็บใวท้ีตู่แ้ช่เยน็ตามบา้นทัว่ไปทีอุ่ณหภูมอิงศาเพยีง 2-6 องศาเท่านัน้     
 ดว้ยปจัจยัทางนวตักรรมเทคโนโลยทีี่เขา้มาช่วยท าใหเ้กิดการพฒันาทางดา้นคุณภาพ ด้านรสชาติ และ
คุณประโยชน์ของอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ใหใ้กล้เคยีงกับอาหารปรุงสดใหม่ อกีทัง้ยงัสะอาดถูกหลักอนามยั ท าให้
อาหารพรอ้มทานแช่เย็นเป็นทางเลือกหน่ึงของผู้บริโภค จนมกีารขยายตวัทางการตลาดในไทยสูงขึ้น ผู ้วจิยัจงึมี
ความสนใจทีจ่ะศึกษาดา้นทศันคตดิา้นผลิตภณัฑ ์แรงจูงใจ และความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ตี่อผลิตภณัฑอ์าหาร
พรอ้มทานแช่เยน็  โดยเลือกศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นเมอืงศูนยร์วมธุรกิจ มคีวามหลากหลาย
ของอาชีพ และช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย และคาดหวงัว่าผลการ วจิยัในครัง้น้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรบัผูผ้ลิต ทีจ่ะ
น าขอ้มูลไปใช้ในการวจิยัพฒันา และปรบัปรุงผลิตภณัฑใ์หต้รงกับความตอ้งการของผูบ้รโิภค รวมถงึสรา้งทศันคติ
ทีด่ ีด้านผลิตภณัฑ์ สร้างแรงจูงใจ สร้างความ พึงพอใจให้ผูบ้รโิภค  เพื่อรองรับการแข่งขันทุ กรูปแบบในสภาวะ
เศรษฐกิจในปจัจุบนั                    
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั          

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางต่อผู ้ประกอบการ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้รโิภค  

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรา้งสรรค์ พัฒนาและคน้คว้านวตักรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์อาหาร
พรอ้มทานแช่เยน็           
 3. เพื่อใช้เป็นแหล่งขอ้มูลความรู ้และเป็นประโยชน์ทางการศึกษาใหแ้ก่ผูท้ีส่นใจศึกษาคน้ควา้ต่อไป 

 
สมมติฐานในการวิจยั          
 1. ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น ในด้านประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ ์
ผลิตภณัฑ์ทีค่าดหวัง และศักยภาพผลิตภณัฑ ์มผีลต่อความพงึพอใจในการบรโิภคอาหารพรอ้มทานแช่เย็น ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร         
 2. ปจัจัยแรงจูงใจด้านอารมณ์ และด้านเหตุผล ในการบรโิภคอาหารพรอ้มทานแช่เย็น มีผลต่อความ           
พงึพอใจในการบรโิภคอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั                
ตวัแปรต้น                                                                                    ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. กรอบแนวความคดิเกี่ยวกับทศันคตใินดา้นผลิตภณัฑ ์ผูว้จิยัได้ใช้แนวความคดิของศิรวิรรณ เสรรีตัน์ ; 
และคณะ (2542:44) ที่กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สกึนึก คดิของบุคคลทีม่ีต่อสิ่งใดสิง่หน่ึง ซึ่งผู ้บรโิภค
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ในอดีต โดยใช้เป็นตวั เชื่อม ระหว่างความคดิและพฤตกิรรมนักการตลาดนิยมใช้เครื่องมือ
การโฆษณาเพื่อสร้างทัศนคติทีด่ตี่อ ผลิตภณัฑแ์ละตราสนิคา้ และ ศิริวรรณ เสรรีัตน์ และคณะ (2543ซ 15 -25) 
องค์ประกอบของผลิตภณัฑ ์(Product Component) ได้อธิบายถงึลักษณะระดบัของผลิตภณัฑ ์5 ระดบั หมายถึง 
ลักษณะดา้นต่าง ๆ 5 ประการของผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย (1) ผลิตภณัฑ์หลัก (2) รูปลักษณ์ของผลิตภณัฑ ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ส่วนที่มีตัวตน (3) ผลิตภัณฑ์ควบ (4)ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (5) ศักยภาพเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ ์                 
ซึ่งผลิตภณัฑท์ุกชนิดจะตอ้งมลีักษณะอย่างน้อย 2 ประการ  

2. กรอบแนวความคดิเกี่ยวกับแรงจูงใจของผูบ้รโิภค ผูว้จิยัไดใ้ช้แนวความคดิของ พบิลู ทปีะปาล (2545: 
156 -159) กล่าวถงึสาเหตุของการเกิดแรงจูงใจไว้ดงัน้ี แรงจูงใจทีเ่กิดจากเหตุผล เป็นแรงจูงใจทีเ่กิด จากการ
ใคร่ครวญพนิิจพจิารณาของผูซ้ื้ออย่างมีเหตผุลก่อนว่า ท าไมจงึซื้อสนิคา้ชนิดนัน้ แรงกระตุ้น ประเภทน้ีในที่น้ีจะ
ยกตัวอย่างเป็นรถยนต์ ได้แก่ ความประหยัด ประสิทธิภาพและสมรรถภาพในการใช้ ความเชื่อถือได้ ความ
ทนทานถาวร และความสะดวกในการใช้ และแรงจูงใจทีเ่กิดจากอารมณ์ ได้แก่ การเอาอย่าง แข่งดีกัน  ตอ้งการ
จุดเด่นเป็นเอกเทศ ตอ้งการอนุโลมคล้อยตามผูอ้ ื่น ตอ้งการความสะดวกสบาย ตอ้งการความส าราญเพลิดเพลินใจ 
และความทะเยอทะยานมกัใหญ่ใฝ่สูง 

แรงจูงใจในการบรโิภคอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ 

-ดา้นอารมณ ์

-ดา้นเหตุผล 

 

-ด้านความสนใจในส่ิงท่ีชอ 

 

 

 

 
ความพงึพอใจในการบรโิภค 

อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ 

-ดา้นความคุม้ค่า 

-ดา้นความคาดหวงั 

 

ทศันคตติ่อผลิตภณัฑอ์าหารพรอ้มทานแช่เยน็ 
-ดา้นประโยชน์หลัก 

-ดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์

-ดา้นผลิตภณัฑท์ีค่าดหวงั 

-ดา้นศักยภาพผลิตภณัฑ ์
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3. กรอบแนวคดิเกี่ยวกับความพงึพอใจต่อการบรโิภคอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ ผูว้จิยัไดใ้ช้แนว ความคิด
ความพงึพอใจของลูกคา้ของ ศิรวิรรณ  เสรรีตัน์ และคณะ (2541:45-48) โดยอธบิายว่าความพึงพอใจของลูกค้า
เป็นระดบัความรูส้กึของลูกคา้ที่มผีลจากการเปรยีบเทยีบ ระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบตัผลิตภณัฑ์  หรอืการ
ท างานของผลิตภณัฑ ์กับการคาดหวงัของลูกคา้  
 
วิธีด  าเนินการวิจยั         
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผูท้ีเ่คยบรโิภคอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน           

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง          
 ขัน้ที่ 1 วิธีการสุ่มตวัอยา่งอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยแบ่งจากเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้สิน้ 50 เขต ออกเป็น 6 กลุ่มเขตการปกครอง ตามระบบการบรหิารและการปกครอง
ของกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ กลุ่มรัตนโกสินทร ์กลุ่มบูรพา กลุ่มศรีนครนิทร ์กลุ่มเจ้าพระยา กลุ่มกรุงธนใต ้และ
กลุ่มกรุงธนเหนือ และท าการจบัสลากเลือกเขตใดเขตหน่ึงเป็นตัวแทนของกลุ่มการปกครองทัง้ 6 กลุ่ม ได้ 6 เขต
ดงัน้ี  เขตบางรกั เขตลาดพรา้ว เขตหนองจอก เขตยานนาวา เขตบางบอน และเขตหนองแขม   
 ขัน้ที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการจดัเก็บแบบสอบถามนั้น 
เลือกสอบถามเฉพาะกลุ่มตวัอย่างที่เคยมีประสบการณ์การรบัประทานพร้อมทานแช่เย็น เพื่อให้ได้กลุ่มลูกค้า
หลากหลาย จึงเลือกเก็บตามบริเวณใกล้ที่ตัง้ร้านสะดวกซื้อ และศูนย์การค้าทัว่ไป ที่มกีลุ่มลูกค้าไปใช้บริการ
จ านวนมาก และตัง้อยู่ในกลุ่มทีสุ่่มได ้        
 ขัน้ที่ 3 ใช้วิธีสุ่มตวัอยา่งแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) โดยการค านวณจากขนาดตัวอย่าง 
400 ชุด เพื่อให้ไดส้ดัส่วนของแต่ละเขตในจ านวนทีเ่ท่าๆกัน ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแต่ละเขตการปกครอง          
ทีถู่กเลือก คอื ใน 2 เขตการปกครองแรกเท่ากับ 66 คนและ 4 เขตการปกครองหลังเท่ากับ 67 คน โดยเลือกเก็บ
เฉพาะผูท้ีเ่คยบรโิภคอาหารพรอ้มทานแช่เยน็จนครบ 400 คน  

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั        
 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการศึกษาคน้คว้าครัง้น้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมขีัน้ตอนในการสรา้ง
เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั          
 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม   

2. ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามโดยก าหนดขอบเขตและเน้ือหาใหค้รอบคลุมจุดมุ่งหมาย     
 3. สรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลุมกรอบแนวความคดิในการวจิยั ซึ่งตอ้งครอบคลุมทัง้ตวัแปรและสอดรับ
กับวตัถุประสงคส์ าหรบัการวจิยัทีก่ าหนดไว ้       
 4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงเกี่ยวกับเน้ือหาของขอ้มูล เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเขา้ใจไดง่้ายและตรงตามวัตถุประสงคข์อง
การวจิยั   

5. น าแบบสอบถามมาปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษา   
 6. น าแ บบสอบถามที่ แก้ ไขเสน อผู้ เชี่ ย วช าญ เพื่ อต รวจสอบค วาม เที่ ยงตรงต าม เน้ื อ ห า                      
(Content Validity) และตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา  
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7. น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน เพื่อน าไปหาค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิอ์ ัลฟ่าของครอนบัค (Cronbachs’ alpha 
coefficient) โดยค่าอลัฟ่าทีไ่ดแ้สดงถงึค่าความเชื่อมัน่ (r) ของแบบสอบถาม มคี่าระหว่าง 0≤α≤1 ซึ่งถา้มคี่าใกล้ 
1 แสดงว่าแบบสอบถามมคีวามเชื่อถือไดสู้ง แต่ถา้มคี่าใกล้ 0 แสดงว่ามคีวามเชื่อถอืไดต้ ่าและค่าความเชื่อมัน่ที่
ยอมรับไดโ้ดยทัว่ไปมีค่าตัง้แต่ 0.70 ขึน้ไป  (กัลยา วานิชยบ์ญัชา.2545: 449)  จากนั้นจงึน าแบบสอบถามไปใช้
จรงิในการวดัผลการวจิยัต่อไปโดยมคี่าความเชื่อมัน่ดงัน้ี      
 แบบสอบถามดา้นทศันคตดิา้นผลิตภณัฑ ์ไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.88  
 แบบสอบถามดา้นแรงจูงใจไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.70    
 แบบสอบถามดา้นความพงึพอใจ ไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.80             
 

การจดักระท าและการวิเคราะหข์้อมูล       
 หลังจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนแล้วผูว้ ิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการดังน้ี
 1) การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามโดยแยก
แบบสอบถามทีไ่ม่สมบูรณ์ออก  

2) การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสตามที่ได้ก าหนดรหัสไว้
ล่วงหน้า  

3) การประมวลผลขอ้มูล (Data processing) ขอ้มูลทีล่งรหสัแล้วไดน้ ามาบนัทกึโดยคอมพวิเตอรเ์พื่อการ
ประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for Social 
Sciences หรอื SPSS) และท าการวเิคราะหข์อ้มูลออกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี    
 1. การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่  

ส่วนที่ 1 การวเิคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพและรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดอืนวเิคราะหข์อ้มูลโดยการแจกแจงความถี ่(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage)     

ส่วนที่ 2 การวเิคราะหข์อ้มูลความคดิเหน็ดา้นทศันคตติ่อผลิตภัณฑข์องผูบ้ริโภคในการตัดสนิใจบรโิภค
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)          

ส่วนที่ 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลข้อมูลความคดิเห็นดา้นแรงจูงใจการบริโภคอาหารพรอ้มทานแช่เย็นของ
ผูบ้รโิภค สถติทิีใ่ช้วเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ส่วนที่ 4 การวเิคราะหข์อ้มูลขอ้มูลความคดิเหน็ดา้นความพงึพอใจในการบรโิภคอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ 
สถติทิีใ่ช้วเิคราะหข์อ้มูลคอืค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ในการวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติเพื่อหา
ทศันคติด้านผลิตภัณฑ์ แรงจูงใจ และความพึงพอใจการในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น ของผู ้บริโภค               
ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ในการทดสอบสมมุตฐิานดงัน้ี       
 2.1 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบ เทียบความแตกต่าง                     
ทีม่ากกว่า 2 กลุ่ม ในสมมตฐิานขอ้ที ่1 และ 2 ถา้พบความแตกต่างอย่างมนัียสาคญั ทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่
รอ้ยละ 95 จึงทดสอบรายคู่โดยใช้ Least-Significant Different (LSD) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างอีกขัน้หน่ึง 
(กัลยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 258)  
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2.2 ทดสอบสมมติฐาน ข้อ 1 ทัศนคติทีม่ีต่อผลิตภณัฑ ์อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ในดา้นประโยชน์หลัก 
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ ์ผลิตภัณฑ์ทีค่าดหวงั และศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ มผีลต่อความพงึพอใจในการบรโิภค
อาหารพร้อมทานแช่เย็นของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถติิทดสอบหาความสมัพันธ์ 
แบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)      
 2.3 ทดสอบสมมตฐิาน ขอ้ 2 ปจัจยัดา้นแรงจูงใจในการบรโิภคอาหารพรอ้มทานแช่เยน็  มผีลต่อความพงึ
พอใจในการบรโิภคอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร วเิคราะหโ์ดยใช้ค่าสถติทิดสอบ
หาความสมัพนัธแ์บบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจยั           
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์ผลขอ้มูลลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคอาหารพรอ้ม
ทานแช่เย็นในเขตกรุงเทพ มหานคร จ านวน 400 คน สรุปได้ดังน้ี 1. เพศ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง            
คดิเป็นรอ้ยละ 71.50 2. อายุ ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 41 ปี ขึ้นไป คิดเป็นรอ้ยละ 40.80 3. ระดับ
การศึกษา ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 72.80 4. อาชีพ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน คิดเป็นรอ้ยละ 71.75 และ 5. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลี่ย 30,001 บาท        
 ส่วนท่ี 2 ผลการวิจยัด้านทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ของอาหารพร้อมทานแช่เยน็ พบว่า มทีศันคติ
ต่อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมอยู่ที่ระดบัดีทุกด้าน ด้านที่มรีะดับความคดิเห็นมากที่สุด ได้แก่ ดา้นประโยชน์หลัก 
รองลงมาไดแ้ก่ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ ์ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ และด้านทีม่ีระดับค วามคิดเห็นน้อย
ทีสุ่ด ไดแ้ก่ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง  ผลวจิัยดา้นทัศนคตทิี่มีต่อผลิตภัณฑ์ของอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ด้าน
ประโยชน์หลัก โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยกลุ่มตวัอย่างมีทศันคตดิ้านสะดวกในการซื้อ มาเป็นอนัดบั 1 รองลงมา
ไดแ้ก่ สะดวกในการเก็บรกัษา และสะดวกในการรับประทานตามล าดบั ผลวจิยัทศันคตทิีม่ตี่อผลิตภณัฑข์องอาหาร
พรอ้มทานแช่เย็นดา้นรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ ์โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมขีอ้บรรจุภณัฑม์คีวามสะดวกในการพกพา 
เป็นอนัดบัที่ 1 รองลงมาไดแ้ก่ บรรจุภัณฑม์ีความครบถ้วนของขอ้มูลบนฉลากของผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์มคีวาม
ปลอดภยั บรรจุภณัฑม์คีวามสวยงาม และบรรจุภณัฑท์ าใหอ้าหารน่ารบัประทาน ตามล าดบั ผลวจิยัทศันคตทิีม่ตี่อ
ผลิตภณัฑข์องอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ดา้นผลิตภณัฑท์ีค่าดหวงั โดยรวมอยู่ในระดบัด ีพบว่าอาหารพรอ้มทานแช่
เยน็มรีสชาตหิลากหลายใหเ้ลือกตามความตอ้งการ มาเป็นที ่1 รองลงมาไดแ้ก่ อาหารพรอ้มทานแช่เยน็มีรสชาติ
อร่อยถูกปาก และอาหารพรอ้มทานแช่เยน็มรีสชาตเิหมอืนอาหารปรุงสดใหม่ ตามล าดบั และผลวจิยัทศันคตทิีม่ตี่อ
ผลิตภัณฑ์ของอาหารพรอ้มทานแช่เย็นด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับดีพบว่า เหมาะกับ
ชีวติคนเมอืงในปจัจุบนั มาเป็นอนัดบั 1 รองลงมาไดแ้ก่ สะอาดปลอดภยัมมีาตรฐานการผลิต และมปีระโยชน์ทาง
โภชนาการครบถว้นตามล าดบั    

ส่วนท่ี 3 ผลการวิจัยแรงจูงใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เยน็ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมแีรงจูงใจ
ในการบรโิภคโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้ด้านอารมณ์ และเหตุผล โดยมปีจัจัยแรงจูงใจดา้นเหตุผล มาเป็นอนัดับ 
ที ่1 และ ปจัจยัแรงจูงใจด้านอารมณ์ มาเป็นอนัดบัทีส่อง  ผลการวิจยัปจัจยัแรงจูงใจในการบริโภคอาหารพรอ้ม
ทานแช่เยน็ดา้นอารมณ์ คะแนนโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมอีาหารพร้อมทานแช่เยน็เป็นทีนิ่ยมของคนรุ่นใหม่  
มมีาเป็นที ่1 และคนรอบตัวบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เยน็ท าให้บรโิภคตาม ตามล าดบั และผลการวิจยัปจัจัย
แรงจูงใจในการบรโิภคอาหารพรอ้มทานแช่เย็นด้านเหตุผล คะแนนโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมอีาหารพรอ้ม
ทานแช่เยน็ช่วยใหป้ระหยดัเวลา มคีะแนนมาเป็นอนัดบั 1 รองลงมาไดแ้ก่ อาหารพร้อมทานแช่เยน็มคีวามสะดวก
ปลอดภยั และอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ตามล าดบั  
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ส่วนท่ี 4 ผลการวิจยัความพึงพอใจในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เยน็ กลุ่มตวัอย่างใหค้ะแนน 
อยู่ในระดบัปานกลาง โดยม ีความพงึพอใจดา้นความคาดหวัง มาเป็นอนัดับ 1 และรองลงมาไดแ้ก่ความพงึพอใจ
ดา้นความคุม้ค่า ตามล าดบั  ผลการวจิยัความพงึพอใจในการบรโิภคอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ดา้นความคุม้ค่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง และผลการวิจยัความพึงพอใจในการบรโิภคอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ด้านความคาดหวังกลุ่ม
ตัวอย่างให้คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี เมื่อบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นแล้ว มีความพึงพอใจ             
เมื่อเทยีบกับความคาดหวงัระดบัใด มคีะแนนมาเป็นอนัดับ 1 และรองลงมาคอืเมื่อบริโภคอาหารพรอ้มทานแช่เย็น
แล้ว ไดร้บัรูร้สชาตจิากการบรโิภคเมื่อเทยีบกับความคาดหวงัระดบัใด ตามล าดบั    
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน        
 1. ตวัแปรทศันคตดิา้นผลิตภณัฑท์ี่มผีลต่อความพงึพอใจดา้นความคุ้มค่าในการบรโิภคอาหารพรอ้มทาน
แช่เยน็ (y1) โดยเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑท์ี่คาดหวงั (X3) และดา้นประโยชน์หลัก (X1) 
ตามล าดับ โดยตัวแปรทัง้ 2 ด้านสามารถร่วมกันท านายความพึงพอใจด้านความคุ้มค่า (y1) ได้ร้อยละ 13.5 
(adjusted R2 = .135)  เมื่อน าค่าสมัประสิทธิข์องตัวท านายมาเขยีนเป็นสมการท านายความพงึพอใจดา้นความ
คุม้ค่าในการบรโิภค (y1) ไดด้งัน้ี          
   Y1  = 1.420 +.284X3 +.150X1      
 และตัวแปรทัง้สองด้านมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับความพึงพอใจดา้นความคุ้มค่า (y1) อย่างมนัียส าคัญ
ทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสิทธิ ์เท่ากับ .284 และ .150 ตามล าดบั ซึ่งหมายความว่า ทศันคตทิี่มตี่อ
ผลิตภณัฑด์า้นผลิตภณัฑท์ีค่าดหวงั (X3) และ ดา้นประโยชน์หลัก (X1)เป็นปจัจยัทีเ่ป็นก าหนด ความพงึพอใจดา้น
ความคุม้ค่า (y1) ซึ่งสามารถอภปิรายผลจากค่าสมัประสทิธิด์งัน้ี       
 หากผู้บรโิภคมทีัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงั (X3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท า
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจดา้นความคุม้ค่า (y1) เพิ่มขึ้น .284 หน่วย และหากผูบ้รโิภคมีทศันคตทิี่มตี่อผลิตภัณฑ ์
ดา้นประโยชน์หลัก (X1)เพิม่ขึ้น 1 หน่วย จะมผีลท าใหผู้ ้บรโิภคมคีวามพงึพอใจดา้นความคุม้ค่า (y1) เพิม่ขึน้ .150 
หน่วย ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ดา้นความคุม้ค่า ม ี2 ตัวแปร ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อ
ผลิตภณัฑ์ดา้นรูปลักษณ์ผลิตภณัฑ์ และศักยภาพผลิตภัณฑ ์ไม่ไดเ้ป็นปจัจยัที่มผีลต่อความพึงพอใจดา้นความ
คุม้ค่า (y1)  

2. ตวัแปรทัศนคตดิา้นผลิตภัณฑท์ี่มผีลต่อความพงึพอใจดา้นความคาดหวังในการบรโิภคอาหารพรอ้ม
ทานแช่เยน็ (y2) ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑท์ีค่าดหวงั (X3) สามารถท านายความพงึพอใจด้านความคาดหวงั (y2) ได้
รอ้ยละ 17 (adjusted R2 = .170) น าค่าสมัประสทิธิข์องตัวท านายมาเขียนเป็นสมการท านายความพึงพอใจดา้น
ความคาดหวงัในการบรโิภค (y2) ไดด้งัน้ี  
     Y2  = 1.692 +.384X3     

และตัวแปรมคีวามสมัพันธท์างบวกกับความพึงพอใจด้านความคาดหวงั (y2) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ 
ที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์เท่ากับ .384 ซึ่งหมายความว่า ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่
คาดหวงั (X3) เป็นปจัจยัที่ก าหนดความพึงพอใจดา้นความคาดหวงั (y2) สามารถอภิปรายผลจากค่าสมัประสทิธิ ์
ดงัน้ี 

หากผูบ้รโิภคมีทศันคติทีม่ีต่อผลิตภณัฑ ์ดา้นผลิตภัณฑ์ทีค่าดหวงั (X3) เพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจดา้นความคาดหวงั (y3)  เพิม่ขึน้ .384 หน่วย ทัง้น้ีเมื่อก าหนดใหท้ัศนคติดา้นผลิตภณัฑ์
อกี 3 ด้านมีค่าคงที่  ส่วนตัวแปรที่ไม่มคีวามสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านความคาดหวงั มี 3 ตัวแปร ได้แก่ 
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ทศันคตทิีม่ตี่อผลิตภณัฑด์า้นประโยชน์หลัก ดา้นรูปลักษณ์ผลิตภณัฑ ์และศักยภาพผลิตภณัฑ ์ไม่ไดเ้ป็นปจัจยัทีม่ี
ผลต่อความพงึพอใจดา้นความคาดหวงั (y2)  

3. ตวัแปรแรงจูงใจทีส่่งผลความพงึพอใจดา้นความคุม้ค่าในการบรโิภคอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ (y1) โดย
เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นดา้นเหตุผล (X6) และดา้นอารมณ์ (X5) ตามล าดบั โดยตวัแปรทัง้ 2 ตวัน้ี
สามารถร่วมกันท านายความพงึพอใจดา้นความคุม้ค่าในการบรโิภค (y1) ไดร้อ้ยละ 22 (adjusted R2 = .220) 
เมื่อน าค่าสมัประสทิธิข์องตวัท านายมาเขยีนเป็นสมการท านายความพงึพอใจดา้นความคุม้ค่า (y1) ไดด้งัน้ี  
     Y1  = 0.981 +.372X6 +.203X5     

และตัวแปรทัง้สองด้านทีม่ีความสมัพันธ์ทางบวกกับ ความพึงพอใจโดยรวม (y1) อย่างมนัียส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.01 ได้แก่ด้านเหตุผล (X6) และด้านอารมณ์ (X5) โดยมีค่าสมัประสิทธิ ์เท่ากับ .372 และ .203 
ตามล าดับ ซึ่งหมายความว่า แรงจูงใจด้านเหตุผล (X6) และด้านอารมณ์ (X5) เป็นปจัจัยที่เป็นก าหนดความ             
พงึพอใจดา้นความคุม้ค่า (y1) ซึ่งสามารถอภปิรายผลจากค่าสมัประสทิธิด์งัน้ี    

หากผูบ้รโิภคมแีรงจูงใจดา้นเหตุผล (X6) เพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลใหผู้บ้รโิภคมคีวามพงึพอใจดา้นความ
คุม้ค่า (y1) เพิม่ขึน้ .372 หน่วย และหากผูบ้รโิภคผูบ้รโิภคมแีรงจูงใจดา้นอารมณ์ (X5) เพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะมผีลท า
ใหผู้บ้รโิภคมคีวามพงึพอใจดา้นความคุม้ค่า (y1) เพิม่ขึน้ .203 หน่วย   

4. ตวัแปรแรงจูงใจทีม่ผีลต่อความพงึพอใจดา้นความคาดหวงัในการบรโิภคอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ โดย
เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นดา้นเหตุผล (X6) และดา้นอารมณ์ (X5) ตามล าดบั โดยตวัแปรทัง้ 2 ตวัน้ี
สามารถร่วมกันท านายความพงึพอใจดา้นความคาดหวงัในการบรโิภค (y2) ไดร้อ้ยละ 21.6 (adjusted R2 = .216) 
เมื่อน าค่าสมัประสทิธิข์องตวัท านายมาเขยีนเป็นสมการท านายความพงึพอใจดา้นความคาดหวงัในการบรโิภค (y2) 
ไดด้งัน้ี  

 Y2  = 0.930 +.386X6 +.209X5     
และตวัแปรทัง้ 2 มคีวามสมัพนัธท์างบวกกับความพึงพอใจดา้นความคาดหวงั (y2) อย่างมนัียส าคญัทาง

สถติ ิทีร่ะดบั 0.01โดยมคี่าสัมประสิทธิ ์เท่ากับ .386 และ .209 ตามล าดบั ซึ่งหมายความว่า แรงจูงใจดา้นเหตุผล 
(X6)  และดา้นอารมณ์ (X5) เป็นปจัจยัทีเ่ป็นก าหนดความพงึพอใจดา้นความคาดหวงั (y2) สามารถอภปิรายผลจาก
ค่าสมัประสทิธิด์งัน้ี    

หากผูบ้รโิภคมแีรงจูงใจดา้นเหตุผล (X6) เพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลให้ผูบ้รโิภคมคีวามพึงพอใจดา้นความ
คาดหวงั (y2) เพิม่ขึน้ .386 หน่วย  และหากผูบ้รโิภคผูบ้รโิภคมแีรงจูงใจดา้นอารมณ์ (X5) เพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะมผีล
ท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามพงึพอใจดา้นความคาดหวงั  (y2)  เพิม่ขึน้ .209 หน่วย    
 
การอภิปรายผลการศึกษา 

ผลจากการศึกษาวจิยัเรื่องทศันคตดิา้นผลิตภณัฑ ์แรงจูงใจ และความพงึพอใจในการบรโิภคอาหารพรอ้ม
ทานแช่เยน็ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายไดด้งัน้ี  

สมมติฐานท่ี 1 ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็น ในด้านประโยชน์หลัก รูปลักษณ์
ผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑท์ีค่าดหวงั และศักยภาพผลิตภณัฑ ์มผีลต่อความพงึพอใจในการบรโิภคอาหารพรอ้มทานแช่
เยน็ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาทศันคตทิีม่ตี่อผลิตภณัฑ ์มผีลต่อความพงึพอใจในการบรโิภคอาหารแช่เยน็ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าทัศนคตทิีม่ตี่อผลิตภณัฑด์า้นประโยชน์หลัก ผลต่อความพงึพอใจในการบรโิภคอาหาร
แช่เยน็ดา้นอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ความคุม้คา่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 หมายความว่าเมื่อทศันคตทิีม่ตี่อผลิตภณัฑ์
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ดา้นประโยชน์หลักซึ่งไดแ้ก่ขอ้สะดวกในการซื้อ  ขอ้สะดวกในการเก็บรกัษา และขอ้สะดวกในการรบัประทาน เพิ่ม
มากขึน้ จะมคีวามพงึพอใจในการบรโิภคดา้นความคุม้ค่าเพิม่ขึน้ 

ทศันคตทิีม่ีต่อผลิตภณัฑด์า้นผลิตภณัฑ์ทีค่าดหวงัผลต่อความพงึพอใจในการบรโิภคอาหารแช่เย็นดา้น
อาหารพร้อมทานแช่เย็นความคุ้มค่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 หมายความว่าเมื่อทัศนคติที่มีต่อผลิตภณัฑ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังผล ซึ่งได้แก่ข้อมรีสชาตอิร่อยถูกปาก มีรสชาติเหมอืนอาหารปรุงสดใหม่ และข้อมรีสชาติ
หลากหลายใหเ้ลือกมากขึน้ เพิม่มากขึน้จะมคีวามพงึพอใจในการบรโิภคดา้นความคุม้ค่าเพิม่ขึน้  

ทศันคตทิีม่ตี่อผลิตภณัฑด์า้นผลิตภัณฑท์ีค่าดหวงัมผีลต่อความพงึพอใจในการบรโิภคอาหารแช่เยน็ดา้น
อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ความคุม้ค่า หมายความว่า เมื่อทัศนคตทิีม่ตี่อผลิตภณัฑด์า้นผลิตภณัฑท์ีค่าดหวงัเพิม่มาก
ขึน้ จะมคีวามพงึพอใจในการบรโิภคด้านความคาดหวงัเพิม่ขึน้ ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจจะเน่ืองจากผูบ้รโิภคมคีวามเหน็ว่า
ทศันคตทิีม่ตี่อผลิตภณัฑ์ดา้นประโยชน์หลัก และด้านผลิตภณัฑ์ทีค่าดหวงัมีความคุม้ค่าและตรงกับความคาดหวัง 
ท าใหเ้กิดความพงึพอใจในการเลือกบรโิภคอาหารพรอ้มทานแช่เย็น ดังนัน้จงึเหมาะส าหรบัเจา้ของกิจการน าไป
ปรับปรุงด้านต่างๆเพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางการตลาด เพื่อท าให้ผู ้บริโภคเห็นความคุ้มค่าที่จะบริโภคซ ้ า  
สอดคล้องกับกรอบแนวความคดิเกีย่วกับทศันคตใินดา้นผลติภณัฑ์ ผูว้จิยัไดใ้ช้แนวความคดิของ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ 
และคณะ (2542: 44) ที่กล่าวว่า ทศันคติ หมายถงึ ความรู้สกึนึก คดิของบุคคลที่มตี่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งผูบ้รโิภค
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ในอดีต โดยใช้เป็นตวั เชื่อม ระหว่างความคดิและพฤตกิรรมนักการตลาดนิยมใช้เครื่องมือ
การโฆษณาเพื่อสรา้งทัศนคตทิี่ดตี่อ ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า และ ศิริวรรณ เสรรีตัน์ และคณะ ( 2543ซ 15-25) 
องค์ประกอบของผลิตภณัฑ ์(Product Component) ไดอ้ธิบายถงึลักษณะระดบัของผลิตภัณฑ์ 5 ระดบั หมายถึง 
ลักษณะดา้นต่าง ๆ 5 ประการของผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย (1) ผลิตภณัฑห์ลัก (2) รูปลักษณ์ของผลิตภณัฑ ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ส่วนที่มีตัวตน (3) ผลิตภัณฑ์ควบ (4)ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (5) ศักยภาพเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ผลิตภณัฑท์ุกชนิดจะตอ้งมลีักษณะอย่างน้อย 2 ประการ คอื ผลิตภณัฑห์ลัก และ รูปลักษณ์ของผลิตภณัฑ ์การน า
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลิตภัณฑม์าใช้ในงานวิจยัครังน้ีเน่ืองมาจากผู้วจิัยเหน็ว่า ปจัจัยดา้นคุณสมบัตขิอง
ผลิตภณัฑอ์าจเป็นปจัจยัหน่ึงทีม่คีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ของผูบ้รโิภค  

2. ปจัจยัแรงจูงใจดา้นอารมณ์ และ ด้านเหตุผลในการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็นมผีลต่อความพึง
พอใจในการบรโิภคอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาปจัจัยแรงจูงใจในการบรโิภค มีผลต่อความพึงพอใจในการบรโิภคอาหารแช่เยน็ดา้นความ
คุม้ค่า ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าแรงจูงใจดา้นอารมณ์ มผีลต่อความพงึพอใจในการบรโิภคอาหาร
แช่เยน็ดา้นอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ความคุม้คา่ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.01 หมายความว่าเมื่อแรงจูงใจดา้นอารมณ์ ขอ้
เป็นทีนิ่ยมของคนรุ่นใหม่ และคนรอบตวับรโิภคท าใหบ้รโิภคตามเพิม่มากขึน้ จะมคีวามพงึพอใจในการบรโิภคดา้น
ความคุม้ค่าเพิม่ขึน้ 

แรงจูงใจดา้นเหตุผลมผีลต่อความพงึพอใจในการบรโิภคอาหารแช่เยน็ดา้นอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ความ
คุม้ค่า หมายความว่าเมื่อแรงจูงใจดา้นเหตุผลข้อราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ช่วยให้ประหยัด เวลา และสะดวก
ปลอดภยัเพิ่มมากขึน้ จะมคีวามพึงพอใจในการบรโิภคด้านความคุม้ค่าเพิม่ขึน้ และผลการศึกษาปจัจัยแรงจูงใจใน
การบรโิภค มผีลต่อความพงึพอใจในการบรโิภคอาหารแช่เยน็ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
พบว่าแรงจูงใจดา้นอารมณ์ มผีลต่อความพงึพอใจในการบรโิภคอาหารแช่เย็นดา้นความคาดหวงั หมายความว่า
เมื่อแรงจูงใจดา้นอารมณ์เพิม่มากขึน้ จะมคีวามพงึพอใจในการบรโิภคดา้นความคาดหวงั  

และผลการศึกษาปจัจัยแรงจูงใจในการบรโิภค มผีลต่อความพงึพอใจในการบรโิภคอาหารแช่เยน็ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจดา้นเหตุผลมีผลต่อความพึงพอใจในการบรโิภค
อาหารแช่เยน็ดา้นความคาดหวงั หมายความว่า เมื่อแรงจูงใจดา้นเหตุผลเพิม่มากขึ้น จะมีความพึงพอใจในการ
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บรโิภคดา้นความคาดหวงัเพิ่มขึน้ ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจจะเน่ืองจากผูบ้รโิภคมคีวามเหน็ว่า อาหารแช่เยน็เหมาะกับการ
ใช้ชีวิตในปจัจุบัน และมีผู ้บริโภคหลากหลายขึ้น ดังนั ้น ผู ้ประกอบการควร หาความต้องการของผู้บริโภคทัง้
ทางด้านความนิยม การบริโภคตามผู้อื่น หรือบริโภคด้วยเหตุผล ดา้นราคา ประหยัดเวลา หรือมีความสะดวก
ปลอดภัย เพื่อที่ผู ้ประกอบการจะได้น าไปหาแนวทางท าการส ารวจ จนถึงพัฒนาสนิค้า เพื่อให้เป็นที่ต้องการ                 
ของผู ้บริโภค สอดคล้องกับกรอบแนวความคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้บริโภค ผู ้วิจัยได้ใช้แนวความคิดของ                
พิบลู ทีปะปาล (2545 : 156 –159) กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดแรงจูงใจไว้ดังน้ี  แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล 
(Rational Buying Motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิด จากการใคร่ครวญพินิจพิจารณาของผู้ซื้ ออย่างมเีหตผุลก่อนว่า 
ท าไมจึงซื้อสินค้าชนิดนั้น แรงกระตุ้น ประเภทน้ีในที่น้ีจะยกตัวอย่างเป็นรถยนต์ ได้แก่ ความประหยัด 
ประสิทธภิาพและสมรรถภาพในการใช้ ความเชื่อถือได้ ความทนทานถาวร และความสะดวกในการใช้ และ 
แรงจูงใจทีเ่กิดจากอารมณ์ (Emotional Buying Motive) ไดแ้ก่ การเอาอย่าง แข่งดกีันต้องการจุดเด่นเป็นเอกเทศ 
ต้องการอนุโลมคล้อยตามผู้อื่น ต้องการความสะดวกสบาย ต้องการความส าราญเพลิดเพลินใจ และความ
ทะเยอทะยานมกัใหญ่ใฝ่สูง 
 
ข้อเสนอแนะ         

จากการศึกษาเรื่อง ทศันคตดิา้นผลิตภณัฑ์ แรงจูงใจ และความพงึพอใจในการบรโิภคอาหารพรอ้มทาน
แช่เยน็ของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูป้ระกอบการอาหารพรอ้มทานแช่เย็นสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาผลิตภณัฑ ์ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการสรา้งสรรคพ์ฒันาและคน้ควา้นวตักรรมใหม่ๆเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์
อาหารพรอ้มทานแช่เยน็ เพื่อใหส้อดคล้องกับความตอ้งการของผูบ้รโิภค และสามารถแข่งขนัในตลาดอาหารพรอ้ม
ทานแช่เยน็ได ้ โดยผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี        
 1. ทัศนคตทิีม่ีต่อผลิตภัณฑ์ดา้นประโยชน์หลัก พบว่ามผีลต่อความพงึพอใจในการบรโิภคอาหารพรอ้ม
ทานแช่เยน็ดา้นความคุม้ค่า ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคัญ ในขอ้ทีเ่กี่ยวกันความสะดวกในการซื้อ ความสะดวก
ในการเก็บรกัษา และความสะดวกในการรบัประทาน ทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคเกิดความพงึพอใจเมื่อไดร้บัการตอบสนอง 
ทัง้ 3 ด้าน ดังนั ้นจึงควรหาวธิีกระจายสินค้าเพื่อให้เขา้ถงึผูบ้รโิภคให้มากขึ้น เรว็ขึน้ และทัว่ถึงรวมถงึตอ้งมีกา ร
พัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อให้เก็บรักษาได้ง่ายขึ้น ยาวนานขึ้น อาจพัฒนาไปถึงการที่สามารถเก็บรักษาใน
อุณหภูมหิอ้ง โดยปราศจากสารกันบูด และควรพฒันาใหเ้กิดนวตักรรมทีท่ าใหร้บัประทานไดง่้าย สะดวกรวดเรว็ขึน้
 2. ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงั พบว่ามีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารพรอ้มทานแช่เยน็ด้าน
ความคุ้มค่า และดา้นความคาดหวงั ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญั ในขอ้ทีเ่กี่ยวกับอาหารพรอ้มทานมีรสชาติ
หลากหลายใหเ้ลือก และอาหารพรอ้มทานมรีสชาติเหมอืนอาหารปรุงสดใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวงัของ
ผู ้บรโิภค จากที่ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากร ท าให้มีอาหารอุดมสมบูรณ์สดใหม่เสมอ 
รวมถงึวฒัธรรมการประกอบอาหารรบัประทานในครอบครวัที่หลายหลาย ผูป้ระกอบการจงึตอ้งใช้เทคโนโลยที า
การด้วยคิดค้นเพิ่มเมนูใหม่ๆที่หลากหลาย อย่างต่อเน่ือง โดยคงคุณภาพและรสชาติที่ถูกปากผู้บรโิภคและ
ใกล้เคยีงกับอาหารปรุงสดใหม่ มคีุณค่าทางโภชนาการแก่ผูบ้รโิภค     
 3. แรงจูงใจด้านอารมณ์  พบว่ามีผลต่อความพึงพอใจด้านความคุ้มค่า และด้านความคาดหวัง 
ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัดา้นความนิยมของคนรุ่นใหม่ต่ออาหารพรอ้มทานแช่เยน็ เน่ืองจากปจัจุบนัคนวยั
ท างานมเีวลาน้อยเพราะงานทีเ่ร่งรีบเวลาประกอบอาหารทานในครอบครัวก็เปลี่ยนไปโอกาสที่จะบรโิภคอาหาร
พรอ้มทานแช่เยน็จงึมมีากขึ้น ดงันั ้นจึงต้องหาวิธตีอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มน้ีใหม้ากขึน้ และความ
คดิเหน็ข้อคนรอบตวับรโิภค ท าใหต้อ้งบรโิภคตาม ผูป้ระกอบการควรท าการโฆษณาเพื่อใหก้ารบรโิภคแพร่หลาย
เพิม่ขึน้ ซึ่งจะส่งผลใหย้อดการบรโิภคตามเพิม่ขึน้ดว้ย       
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 4. แรงจูงใจด้านเหตุผล พบว่ามีผลต่อความพึงพอใจด้านความคุ้มค่า และด้านความคาดหวัง 
ผูป้ระกอบการควรให้ความสนใจความคิดเห็นในข้ออาหารพรอ้มทานแช่เย็นช่วยให้ประหยัดเวลา แล ะมคีวาม
สะดวกปลอดภยั โดยการหานวตักรรมต่างๆเข้ามารองรบัและพฒันาการเพื่อใหเ้กิดความรวดเรว็ และปลอดภยัใน
การบรโิภคใหม้ากขึน้  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาตวัแปรในดา้นอื่นที่คาดว่าน่าจะส่งผลต่อการบริโภคอาหารพร้อมทานแช่เย็น เช่น

รูปแบบการด าเนินชีวติ หรอืปจัจยัส่วนผสมทางการตลาดเป็นตน้ 
2. ควรขยายขอบเขตพืน้ที่การวิจยัเพิ่มขึ้นในภาคอื่นในประเทศไทยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้างขึ้นเพื่อน า

ขอ้มูลมาใช้ก าหนดกลยุทธท์างการตลาด 
3. ควรท าการจจิยัอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากความตอ้งการของผูบ้รโิภคนัน้เปลี่ยนแปลงเสมอตามปจัจยัดา้น

เวลา และสิง่แวดล้อม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับน้ี ส าเร็จลุ ล่วงไปด้วยความกรุณา ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และตรวจสอบแก้ไข                   
จาก อาจารย์ ดร.ล ่ าสัน เลิศกูลประหยัด อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ และ ผศ.ผจงศักดิ ์หมวดสง จนส าเร็จ
เรยีบรอ้ย ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารยท์ัง้สองท่านเป็นอย่างสูงไว ้ณ ทีน้ี่  
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ี่เป็นประธานและกรรมการสอบเคา้โครงสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า และ
เป็นผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ทีก่รุณาชี้แนะแนวทางในการแก้ไข เพื่อให้ไดง้านวจิยัที่มี
คุณภาพและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  รวมถงึคณาจารยภ์าควิชาบรกิารธุรกิจ ทุกท่านที่ไดม้อบวชิาความรู้ อบรม
สัง่สอน ตลอดจนใหแ้นวคดิและประสบการณ์ต่างๆ แก่ผูว้จิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถาม และผูใ้หข้้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานวจิยัทุกท่าน รวมถึง
ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านที่
ช่วยเหลือประสานงาน และใหค้ าแนะน าทีด่ตีลอดมา 
 สุดท้ายน้ี  ผู ้ว ิจัยขอขอบพระคุณครอบครัว  ตลอดจนเพื่อนนิสิต เพื่อนร่วมงาน และทุกคนที่มีส่วน
ช่วยเหลือผูว้จิยัในส่วนอื่นๆ ทีม่ไิดก้ล่าวไวใ้นทีน้ี่ดว้ย 
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