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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1เพื่อทราบถึงลักษณะทางประชากรมีอิทธิพลการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็ง
ของผูบริโภค 2) เพื่อใหทราบประเภทการโฆษณา ณ จุดขาย ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งของผูบริโภค
3) เพื่อใหทราบความสัมพันธของประชากรและการโฆษณา ณ จุดขายตอกระบวนการการตัดสินใจ ผูวิจัยทําการสุม
ตัวอยาง จํานวน 400 คน ใชการสุมกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการทดสอบสมมติฐานใชคาสถิติ คาสถิติ ACOVA (One-Way ANOVA), และคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson correlation coefficient)
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21 – 30 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 20,001 -30,000 บาท มี
ความคิดเห็นตอการโฆษณา ณ จุดขายในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับประเภทของสื่อโฆษณาจากมาก
ไปนอย ดังนี้ ประเภทการสาธิตสินคา ประเภทแผนปายโฆษณา ประเภทบรรจุภัณฑ/หีบหอ มี และประเภทการจัดวาง
สินคา และมีความคิดเห็ นตอการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแชแข็งในภาพรวมอยูในระดั บปานกลาง โดยเรียงลําดั บการ
ตัดสินใจซื้อจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการตระหนักถึงปญหา ดานการประเมินทางเลือก ดานพฤติกรรมหลังการ ดาน
การตัดสินใจซื้อ และดานการคนหาขอมูล
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
1) ลักษณะดานประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือนพรอมทั้งการโฆษณา ณ จุด
ขาย ไดแก ประเภทแผนปายโฆษณา ประเภทบรรจุภัณฑหรือหีบหอ ประเภทการจัดวางสินคา และประเภทการสาธิต
สินคาที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา ลักษณะทางดานประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
อาหารแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตาง

2

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารยประจํา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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2) แตตั วแปรร วม เมื่ อควบคุ มตัวแปรร วม (ข อที่ 1) แล ว ลั กษณะดานประชากร ได แก เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พรอมทั้งการโฆษณา ณ จุดขาย ไดแก ประเภทแผนปายโฆษณา ประเภทบรรจุภัณฑ
หรือหีบหอ ประเภทการจัดวางสินคา และประเภทการสาธิตสินคา ลักษณะทางประชากรไดแก สถานภาพ และอาชีพที่
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา ลักษณะดานประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
แตกตางกัน พรอมทั้งการโฆษณา ณ จุดขาย ประเภทแผนปายโฆษณา ประเภทการจัดวางสินคา และประเภทการ
สาธิตสินคา มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้ออยาง แตกตางกัน ยกเวนโฆษณา ณ จุดขาย ประเภทประเภทบรรจุ
ภัณฑหรือหีบหอ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็ง ไมแตกตางกัน
3) เมื่อควบคุมตัวแปรรวม (ขอที่ 1) แลวพบวา สถานภาพและอาชีพไมมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจ
ซื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ตัวแปรอิสระและตัวแปรรวม รวมกันแลว มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
คําสําคัญ: การโฆษณา ณ ขุดขาย, การตัดสินใจซื้อ, อาหารแชแข็ง
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Abstract
The objectives of this research were : 1) To understand the demographic characteristics influencing consumers'
decision to buy frozen foods. 2) To know the type of advertising at the point of sale that influences consumers' decision to
buy frozen foods. 3) To understand the relationship of population and advertising at the point of sale to the decisionmaking process The sample groups of 400 passengers were selected by using a random sample (Purposive Random
Sampling). Questionnaires were used to collect research data and were analyzed by using descriptive statistic, which
frequency, percentage, mean, and standard deviation were used for data explanation while inferential statistic, ACOVA
(One-Way ANOVA) and Pearson correlation coefficient.
The results reveal that factors of most of the respondents were female, aged 21-30 years old, single, graduated
with bachelor’s degree, companies private employees/state enterprise employees, and earn a monthly income less 12,00130,000 baht. The opinions on advertising at point of sale were at a moderate level. Sort the media type by descending
order as follows: Product Demo Type Banner Plate Type Type of package / package available and type of product
placement. The opinion on decision to buy frozen food was at a moderate level. By ordering the decision to buy from the
least to the problem of awareness. Alternative Assessment Behavior after Buying decision and the search field.
The results of hypothesis testing showed
1) The demographic characteristics include gender, age, education and monthly income, along with advertising
at the point of sale, including the type of billboards. Packaging type or package Layout type Different types of product
demonstrations influence the decision to buy frozen foods. In Bangkok The hypothesis test results show that demographic
characteristics include gender, age, education and monthly income. Influence of purchasing decision on frozen food in
Bangkok was not significantly different.
2) But shared variables When controlling the cohort variable (# 1), the demographic characteristics were sex,
age, education level. And average monthly income Along with advertising at the point of sale is the type of billboards.
Packaging type or package Layout type And product demonstration categories Population characteristics include different
status and occupation. The results of the hypothesis testing showed that the demographic characteristics were sex, age,
education level. And average monthly income Influence on the decision making process varies, along with advertising at
billboards. Layout type And product demonstration categories Influence the purchase decision process differently, except
for point-of-sale, package type or packaging. Influence the decision to buy frozen food. not different
3) When controlling the common variables (item 1), it was found that the status and occupation did not
influence the decision making process significantly. Independent variables and variables together have influenced the
decision-making process
Keyword: Point of Purchase, Buying Decision, Frozen Food
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