1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันประเทศไทยมีการแขงขันกันสูงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมทําใหการดําเนินชีวิต
ของคนในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก สงผลตอการบริโภคอาหารใหเปลี่ยนแปลงตามไป
ดวย เพราะการดําเนินชีวิตที่ตองเรงรีบ เวลาแตละวันถูกใชไปกับการทํางานและกิจกรรมอื่นๆ ทําให
ไมมเวลาที่จะเขาครัวทําอาหาร โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหม ดังนั้นผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง จึงอยูใน
ความตองการและเปนหนึ่งในทางเลือกที่ดี ที่สามารถตอบสนองดานความสะดวกของคนในกลุมนี้
ไดอยางลงตัว
ทั้งนี้จากผลการสํารวจพฤติกรรมในการรับประทานอาหารในรานอาหาร จากกลุมตัวอยางผู
มีรายไดไมเกิน 15, 000 บาท ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 ตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
รับประทานอาหรที่บาน ทํากับขาวทานเองที่บานมากกวาการทานนอกบาน รองลงมา ชอบทาน
พอกันระหวางนอกบานและในบาน และชอบทานอาหารนอกบานมากกวาที่ทานในบาน เปนลําดับ
สุดทาย (คนไทยกินขาวนอกบานนอยลง. 2549: ออนไลน) ซึ่งจากผลสํารวจดังกลาวทําใหทราบวา
บุคคลในสังคมยังคงชอบที่จะรับประทานอาหารในบานมากกวานอกบาน หรือรับประทานอาหารที่
รานในบางครั้งเทานั้น ผูบริโภคในกรุงเทพฯ จึงมักเลือกอาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทานหรือ
ผลิตภัณฑอาหารแชแข็งมาตอบสนองความตองการรับประทานอาหารในบาน แตไมตองการความ
ยุงยากในการประกอบอาหาร ดวยขอดีของผลิตภัณ ฑอาหารแชแข็ง เรื่องความสะดวกและยังคง
รสชาติเดิมของอาหารไว โดยไมเสียคุณคาทางโภชนาการ เพียงแคนําไปอุนในไมโครเวฟประมาณ
3-5 นาที ก็สามารถรับประทานไดทันที หรือเพียงละลายน้ําแข็งก็สามารถนําไปประกอบอาหารได
ตามที่ตองการ โดยไมเสียเวลาในการเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
เนื่องดวยพฤติกรรมของผูบริโภคในกรุงเทพฯที่ยอมรับและนิยมบริโภคผลิตภัณฑอาหารแช
แข็งมากขึ้น สงผลใหอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑอาหรแชแข็งจะสูงถึง 5,200 ลานบาท และคาด
วาจะขยายตัวไมต่ํากวา 20 % ในอีก 3-5 ปขางหนา (แนวโนมอาหารพรอมรับประทานกับวิถีชีวิต
ไทยยุคเรงรีบ. 2554) สาเหตุที่ผลิตภัณฑอาหรแชแข็งมีอัตราเติบโตอยางตอเนื่องคือ การเติบโตของ
สังคมในกรุงเทพฯ ที่มีความเรงรีบละความตองการความสะดวกสบาย ผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง มี
หลากหลายประเภท ไดแก กลุมอาหารทานเลน กลุมติ่มซํา กลุมอาหารพรอมปรุง (Ready to cook)
กลุมอาหรพรอมรับประทาน (Ready to eat) และไดขยายฐานลูกคาไปทุกสวน ไมเนนแตเฉพาะ
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กลุมเปาหมายระดับบนเทานั้น (ราตี ภูโรจสวัสดิ์. 2549: 66-74) นอกจากนี้ ผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง
ที่จําหนายในขณะนี้มีหลายยี่หอ เชน อีซีโก ซีพีเอฟ อีซี่มีล พรานทะเล จิตรมาส สุรพลฟูดส เปนตน
จึงทําใหผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้นในการซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งมาบริโภคอีกดวย โดย “พราน
ทะเล” ก็ยังคงความเปนผูนําดานตลาดอาหารทะเลแชเยือกแข็งราคาประหยัด เจาแรกที่ประสบ
ความสําเร็จเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม พรานทะเลยังคงตองสรางความแข็งแกรงใหกับผลิตภัณฑ
โดยการพัฒนาสินคาใหมีความหลากหลายมากขึ้น และการตั้งราคาใหใกลเคียงกับคูแขงโดยตรง คือ
อาหารจานเดียว เพื่อที่จะเปนปจจัยหนุนใหผลิตภัณฑอาหารแชแข็งมีโอกาสทางการตลาดที่ดีตอไป
จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาสภาวการณของตลาดมีการแขงขันที่รุนแรง ทําใหผูวิจัยสนใจ
การศึก ษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและรู ปแบบการดําเนิน ชีวิตที่มีผลตอสวนประสม
การตลาดของผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ พรานทะเลในเขตบางแค เนื่องจากมีหลาย
ปจจัย เชน สวนประสบทางการตลาด และรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค
รวมทั้งทัศนคิติ และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมาก จากในอดีตอาหารแชแข็ง ถูกมองวาเปนอาหารหมด
ทางเลือก ไมมีอะไรรับประทานจึงหันมากินประทังชีวิต แตปจจุบันผูบริโภคยุคนี้ มองวา อาหาร
ทะเลแชงแข็งเปนอาหรปลอดภัยมีคุณภาพ และเลือกทําการวิจัยในเขตบางแค เนื่องจากบางแคเปน
แหลงชุมชนที่มีการรวมตัวของความหลากหลายอาชีพและชวงอายุของกลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่งทําให
งายตอการวิจัย ดังนั้นผูวิจัยเล็งเห็นวา หากสามารถทราบและเขาใจถึงพฤติกรรมของผูบริโภคแลว
ผูประกอบการอาหารทะเลแชแข็ง ทั้งในแงข องการนําไปใชพัฒนาและเปน ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการตางๆที่อาจเปนประโยชนตอธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ตลอดจนนําไปเปนขอมูล
ในการตัดสิน ใจ และการวางแผนพัฒนาในดานอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภ าพ และตรงกับความ
ตองการของผูบริโภคมากที่สุด
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายของการวิจัยไวดังนี้
1.2.1 เพื่อศึกษาถึงคุณลักษณะดานประชากรศาสตรที่มผี ลตอสวนประสมการตลาดของ
ผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ พรานทะเล ในเขตบางแค
1.2.2 เพื่อศึก ษาพฤติก รรมการการตั ด สิน ใจซื้อที่มีผ ลตอสว นประสมการตลาดของ
ผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ พรานทะเล ในเขตบางแค
1.2.3 เพื่อศึก ษารูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอสว นประสมการตลาดของผูบริโ ภค
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ พรานทะเล ในเขตบางแค
1.3 สมมติฐานการวิจัย
1.3.1 ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดแตกตางกันมีผลตอสวนประสมการตลาดของผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ
พรานทะเล แตกตางกัน
1.3.2 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแตกตางกัน มีผลตอสวนประสมการตลาดของผูบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ พรานทะเล แตกตางกัน
1.3.3 รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคแตกตางกัน มีผลตอสวนประสมการตลาดของ
ผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ พรานทะเล แตกตางกัน

4
1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. ลักษณะประชากรศาสตร
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง
ยี่หอ พรานทะเล

รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบ ริโภค
- กิจกรรม
- ความสนใจ
- ความคิดเห็น

ตัวแปรตาม

สวนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ (Product)
- ประเภทอาหารทะเลแชแข็งและ
ชีล (Chill) พรอมปรุง (Ready to Cook)
- ประเภทอาหารทะเลแชแข็งและ
ชีล (Chill) พรอมรับประทาน (Ready
to Eat)
- บรรจุภณ
ั ฑ (Packaging)
- ราคา (Price)
- ชองทางการจัดจําหนาย (Place)
- การสงเสริมการตลาด (Promotion)
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1.5 ขอบเขตและวิธกี ารดําเนินการวิจัย
ขอบเขตการศึกษางานวิจัยนี้ จะมุงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่
มีผลตอสวนประสมการตลาดของผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอพรานทะเลในเขตบาง
แคโดยกําหนดขอบเขตการศึกษาคนควาไดดังนี้
1.5.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใ ชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูบริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง ยี่หอ
พรานทะเล และอาศัยอยูในเขตบางแค ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
1.5.2 ตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชงแข็งยี่หอ พราน
ทะเลและอาศัยอยูในเขตบางแค เนื่องจากไมทราบประชากรที่แนนอน ผูวิจัยจะใชวิธีเก็บ ตัวอยาง
แบบ Nom Probability sampling ขนาดกลุมตัวอยางที่จะเก็บขอมูลใชวิธีคํานวณจากสูตรของ W.G.
Cochran (บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 41) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน
385 คน และสํารอง 15 คน โดยนับรวมเปนกลุมตัวอยาง รวมขนาดกลุมตัวอยางทั้งสิน 400 คน
1.5.3 การเลือกกลุมตัวอยาง
การเลือกกลุมตัว อยางสําหรับงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดใ ชหลัก การสุมตัว อยางตามความสะดวก
(Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บเฉพาะผูที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในการ
วิจัยครั้งนี่จนครบ 400 ชุด
1.5.4 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก
1.1 ลักษณะประชากรศาสตร
1.1.1 เพศ
1.1.1.1 ชาย
1.1.1.2 หญิง
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1.1.2 อายุ
1.1.2.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 15 ป
1.1.2.2 16-25 ป
1.1.2.3 26-35 ป
1.1.2.4 36-45 ป
1.1.2.5 ตั้งแต 46 ปขึ้นไป
1.1.3 ระดับการศึกษา
1.1.3.1 ต่ํากวาปริญญาตรี
1.1.3.2 ปริญญาตรี
1.1.3.3 สูงกวาปริญญาตรี
1.1.4 อาชีพ
1.1.4.1 นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
1.1.4.2 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1.1.4.3 พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง
1.1.4.4 เจาของกิจการ//ธุรกิจสวนตัว
1.1.4.5 อื่น ๆ โปรดระบุ.....................
1.1.5 รายไดประจําตอเดือน
1.1.5.1 10,000 – 19,999 บาท
1.1.5.2 20,000 – 29,999 บาท
1.1.5.3 30,000 – 39,999 บาท
1.1.5.4 40,000 – 49,999 บาท
1.1.5.5 50,000 บาทขึ้นไป
1.2 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
1.3 รูปแบบการดําเนินชีวิต
1.3.1 กิจกรรม
1.3.2 ความสนใจ
1.3.3 ความคิดเห็น
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2. ตัวแปรตาม (dependent Variables)
2.1 สวนประสมทางการตลาด ไดแก
2.2.1 ดานผลิตภัณฑ
2.2.1.1 อาหารทะเลแชแข็งและชีล พรอมปรุง
2.2.1.2 อาหารทะเลแชแข็งและชีล พรอมรับประทาน
2.2.2 ดานบรรจุภัณฑ
2.2.3 ดานราคา
2.2.4 ดานชองทางการจัดจําหนาย
2.2.5 ดานการสงเสริมการตลาด
1.6 ระยะเวลาการดําเนินการวิจัย
ตารางที่ 1.1 เริ่มตั้งแตเดือน กรกฎาคม 2556 ถึงเดือน กุมภาพันธ 2557 ดังมีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเพิ่มเติม
2. กําหนดกระบวนการวิจยั โดย
ละเอียด
3. ศึกษาขอมูลพื้นฐานเพิ่มเติม
4. สรางเครื่องมือฯ และลองใช
เครื่องมือ
5. ปรับปรุงแกไขเครื่องมือฯ
6. รวบรวมขอมูล
7. วิเคราะหขอมูลและแปลผล
8. เขียนและจัดพิมพคนควาอิสระ

ก.ค ส.ค
56 56

ก.ย
56

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค
56 56 56 57
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1.7 ประโยชนของการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ และรู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ มี ผ ลต อ ส ว น
ประสมการตลาดของผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ พรานทะเลในเขตบางแค ผล
การศึกษาจะกอใหเกิดประโยชนดังนี้
1.7.1 ใชเปน แนวทางตอผูประกอบการในการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑใ หสอดคลองกับความ
ตองการของผูบริโภครวมถึงการวางแผนการตลาดเพื่อใหแขงขันกับคูแขงไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.7.2 ใชเปนแนวทางในการสรางสรรค พัฒนาและคนควาเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารทะเลแช
แข็ง
1.7.3 ผลการศึกษาวิจัยใชเปนแหลงขอมูลและเปนประโยชนทางการศึกษาใหแกผูสนใจที่
ตองการศึกษาคนควาตอไป
1.8 คํานิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจความหมายของคําและขอความเฉพาะที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
ขอใหนิยามศัพทเฉพาะตางๆไวดังนี้
1.8.1 ผลิตภัณฑอ าหารแชแ ข็ง หมายถึงผลิต ภัณฑอาหารที่พรอมปรุงและอาหารที่ปรุง
สําเร็จรูปพรอมรับประทาน นํามาแชแข็งที่อุณหภูมิ – 18 องศาเซลเซียส เมื่อนํามาปรุงอาหารหรือ
รับประทาน ตองนํามาอุนในเตาไมโครเวฟ หรืออุนในเตาไมโครเวฟหรืออุนในน้ําเดือด ทั้งนี้จะมี
คําแนะนําในการอุนอาหารที่ขางบรรจุภัณฑ
1.8.2 ผูบริโภคอาหารแชแข็ง หมายถึง บุคคลที่เคยซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ
พรานทะเล และยี่หออื่นๆ ที่พักอาศัยอยูในเขตบางแค
1.8.3 ผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ พรานทะเล หมายถึง ผลิตภัณฑอาหารแชแข็งที่ผลิต
และจําหนายโดย บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส จํากัด ซึ่งเนนที่อาหารทะเลเปนสวนประกอบหลัก
และใชชื่อตราสินคาวา “พรานทะเล”
1.8.4 สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรการตลาดที่บริษัท ยูโฟรเซนโปรดัก ส
จํากัดกําหนดในการดําเนินการประกอบดวย
1.8.4.1 ผลิต ภัณ ฑ หมายถึง อาหารแชแข็งยี่หอ “พรานทะเล” โดยมีหลายกลุ ม
ผลิตภัณฑ คือ 1) อาหารพรอมปรุง คือ เปนวัตถุดิบแชแข็ง ที่ตองนํามาประกอบอาหารอีกครั้งหนึ่ง
2) อาหารพรอมรับประทาน คือ อาหารปรุงสําเร็จรูปนําไปละลายน้ําแข็งดวยเตาไมโครเวฟ สามารถ
รับประทานไดทันที 3) ชุดอาหารเชา คือ อาหารปรุงสําเร็จ โดยมีรายการอาหารที่นิยมรับประทาน
เปนอาหารเชา 4) อาหารกลางวัน คือ อาหารปรุงสําเร็จรูปโดยมีรายการอาหารที่นิยมรับประทานเปน
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อาหารกลางวัน 5) อาหารเย็น คือ อาหารปรุงสําเร็จรูป โดยมีรายการอาหารที่นิยมรับประทานเปน
อาหารเย็น และมีเปน 2 รายการอาหารในกลองเดียว 6) ผลิตภัณฑอาหารแชแข็งพรอมปรุง (MAP –
Modified Atmosphere Packing) เปนเทคโนโลยีดานบรรจุภัณฑ ที่สาทารถยืดอายุสินคาใหเก็บได
นานถึง 10 วัน โดยไมตองแชแข็ง แตตองเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ํากวา 5 องศาเซลเซียส
1.8.4.2 ราคา หมายถึง ราคาที่จําหนายผลิตภัณฑอาหารแชแข็งพรานทะเล
1.8.4.3 ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึงสถานที่จําหนายอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ
พรานทะเล ไดแก 1) พรานทะเล เอ็กซเพรส จําหนายที่สถานีรถไฟหัวลําโพง สถานีรถไฟฟา BTS
สถานี ร ถไฟฟ า ใต ดิ น 2) ไฮเปอร ม าร เ ก็ ต คื อ เทสโก โลตั ส ทุ ก สาขา บิ๊ ก ซี ทุ ก สาขา
3) ซูปเปอรมารเก็ต คือ ทอปส ซูปเปอร มารเก็ต จัสโก เดอะมอลล สยาม พรากอน เอ็มโพเรี่ยม 4)
คอนวีเนี่ยน สโตร คือ เทสโก โลตัส เอ็กซเพรส ทุกสาขา แฟมิลี่ มารท ทุกสาขา ลีดเดอร ไพรซทุก
สาขา
1.8.4.4 การสงเสริมการตลาด หมายถึง กิจ กรรมที่ทางบริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซน
โปรดักส จํากัดนําเสนอกับผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมาย เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ พรานทะเล และเกิดการรับรูในผลิตภัณฑดังกลาวดวย ดังเชนการมี
พนักขายประจําจุดจําหนาย การลด แลก แจก แถม เปนตน
1.8.5 รูปแบบการดําเนินชีวติ หมายถึง พฤติกรรมของกลุม คนในเขตบางแค ในสภาวะที่มี
การแขงขัน เรงรีบตลอดเวลา โดยมีองคประกอบในการพิจารณา คือ กิจกรรม ความสนใจและความ
คิดเห็น ซึ่งสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ พรานทะเล โดยมีรายละเอียด คือ
1.8.5.1 กิ จ กรรม หมายถึ ง ปฏิ กิ ริ ย าที่ แ สดงออกในการบริโ ภคหรื อ จั บ จ า ยซื้ อ
ผลิตภัณฑสําหรับบริโภคในชีวิตประจําวัน
1.8.5.2 ความสนใจ หมายถึง ความสนใจที่มีตอเรื่องอาหารทั้งทางดานโภชนาการ
ความสด ความสะอาด ความสะดวกหรือ แมกระทั่งรสชาติของอาหาร
1.8.5.3 ความคิด เห็น หมายถึงความคิด เห็น ของกลุมเปาหมายที่มีตอผลิต ภัณ ฑ
อาหารแชแข็งที่มีจําหนายอยูในตลาด รวมทั้งความเชื่อมั่นในการบริโภคผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง
ดวย
1.8.6 พฤติก รรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ พรานทะเล หมายถึง การ
กระทําของผูบริโภคในการเลือกหาและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอพรานทะเล รวมถึง
คาใชจาย และความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอพรานทะเล

