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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการวิจัยเรื่อง "พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอสวน
ประสมการตลาดของผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ พรานทะเล ในเขตบางแค” ดําเนิน
ไปตามขั้นตอน ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับงานวิจัยดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต
2.4 แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร
2.6 ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับอาหารแชแข็งและบริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส จํากัด
2.7 ความรูเกีย่ วกับอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ พรานทะเล
2.8 วรรณกรรมบทความและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ ริโภค
พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง การซื้อสินคาหรือบริการตางๆ ซึ่งเกิดจากอิทธิผลภายในตัว
บุคคลไดแก ความตองการสิ่งจําเปน ในการดํารงชีวติ ประจําวัน ละความตองการที่เกิดจากแรงจูงใจ
บุคลิกภาพสวนตัว การรับรู การเรียนรู และทัศนคติรวมทั้งอิทธิผลภายนอก ไดแกวัฒนธรรม
ประเพณี ระบบเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer
Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบรโภคทําการคนหาการซื้อ การใช การประเมินผล การใชสอย
ผลิตภัณฑ และการบริการ ซึ่งคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา (Schiffman; & Kanuk.
2007:5) หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรม การตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคที่เกี่ยวกับการ
ซื้อและการใชสินคา
นักการตลาดจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคดวยเหตุผล
หลายประการกลาวคือ
1. พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจประสบความสําเร็จถากลยุทธ
ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได
2. เพื่อใหสอดคลองกับแนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept) ที่วาการทําให
ลูกคาพึงพอใจ(อดุลย จาตุรงคกุล. 2550: 7)
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2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ ริโภค
ผูบริโภค คือบุคคลตางๆ ที่มคี วามสามารถในการซื้อ (Ability to buy) หรืออีกนัยหนึ่ง ถา
มองในแงของเศรษฐกิจ ทีใ่ ชเงินเปนสื่อกลางก็คือ ทุกคนทีม่ ีเงินนอกจากนั้นทัศนะคติของนักการ
ตลาด ผูบริโภคจะตองมีความเต็มใจในการซื้อ (Willingness to buy) สินคาหรือบริการดวยลักษณะ
อื่นๆ ของผูบริโภคก็คือ ผูบริโภคบางคนซื้อสินคาไปเพื่อประโยชนสวนตัว ในขณะเดียวกันยังมี
ผูบริโภคหลายรอยพันคนซื้อไปเพื่อขายตอ หรือใชในการผลิต และทําการตลาดผลิตภัณฑหรือ
บริการที่ผลิตไดตอ (อดุลย จาตุรงคกุล. 2550: 7)
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง ลักษณะการซื้อของผูบริโภค เชน ซื้อที่
ไหน ซื้อเมื่อใด ซื้อมากนอยเพียงใด ใครเปนผูซื้อ และใชมาตรการอะไรในในการตัดสินใจซื้อ และ
พฤติกรรมการใช (Using Behavior) หมายถึงลักษณะการบริโภคสินคาของผูบริโภค เชน บริโภคที่
ไหน บริโภคกับใคร บริโภคในอัตรามากนอยเพียงไร เปนตน (เสรี วงษมณฑา. 2552: 31)
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา
(Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช (Using) การประเมินผล (Evaluation) และการใชจาย
(Disposing) ในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา หรืออาจ
หมายถึงกระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมแตละบุคคล เมื่อทําการประเมินผล (Evaluation)
การจัดหา (Acquiring) การใช (Using) และการใชจาย (Disposing) เกี่ยวกับสินคาและบริการ
(ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2550: 3)
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคสินคา นักการตลาดตองการ
ศึกษาวาสินคาที่จะทําการเสนอขายนั้น ใครคือลูกคา (Who) ผูบริโภคซื้ออะไร (What) ทําไมจึงซื้อ
(Why) ซื้อเมื่อไร (When) ซื้อที่ไหน (Where) ซื้อและใชบอยครั้งเพียงใด
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซือ้
และการใชของผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อและการใชของ
บริโภค คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาด (Marketing Strategies) ที่
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม
คําถามที่ใชในการคนหาลัก ษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบดว ย
WHO, WHAT, WHY, WHO, WHEN, WHERE และ HOW เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os
ซึ่งประกอบดวย OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATIONS, OCCASIONS,
OUTLETS and OPERATIONS มีตารางแสดงการใชคําถาม 7 คําถาม เพื่อหา คําตอบ 7 ประการ
เกี่ย วกั บพฤติ ก รรมผู บ ริโ ภครวมทั้ งการใช ก ลยุทธ ก ารตลาดให ส อดคล องกับ คํา ตอบเกี่ย วกั บ
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พฤติกรรมผูบริโภคแสดงการประยุกตใช 7Os ของกลุมเปาหมายและคําถามที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
ผูบริโภคเพื่อการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
ตาราง 2.1: แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกีย่ วกับพฤติกรรม
ผูบริโภค (7Os)
คําถาม (6Ws และ 1H
1. ใครอยูใ นตลาดเปาหมาย
(Who is in the target
Market?)

คําตอบทีต่ องการทราบ (7Os)
ลักษณะกลุมเปาหมาย
(Occupation) ทางดาน
1. ประชากรศาสตร
2. ภูมิศาสตร
3. จิตวิทยา / จิตวิเคราะห
4. พฤติกรรมศาสตร

กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ
กลยุทธการตลาด (4Ps)
ประกอบดวยกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑ ราคา การจัด
จําหนาย และการสงเสริม
การตลาดที่เหมาะสม และ
สามารถตอบสนองความพึง
พอใจของกลุมเปาหมายได
2. ผูบริโภคซื้ออะไร (What สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ
กลยุทธดานผลิตภัณฑ
does the consumer buy?) (Objects) สิ่งทีผ่ ูบริโภคตองการ (Product Strategies)
จากผลิตภัณฑกค็ ือคุณสมบัติหรือ ประกอบดวย
องคประกอบของผลิตภัณฑ
1. ผลิตภัณฑหลัก
(Product component) และความ 2. รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแก
แตกตางที่เหนือกวาคูแขง
การบรรจุภัณฑ ตราสินคา
(Competitive differentiation)
รูปแบบ การบริการ คุณภาพ
ลักษณะนวัตกรรม
3. ผลิตภัณฑควบ
4. ผลิตภัณฑที่คาดหวัง
5. ศักยภาพผลิตภัณฑความ
แตกตางทางการแขง
(Competitive differentiation)
ประกอบดวยความแตกตาง
ผลิตภัณฑ บริการ พนักงาน
และภาพลักษณ
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ตาราง 2.1 (ตอ)
คําถาม (6Ws และ 1H
คําตอบทีต่ องการทราบ (7Os)
3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why วัตถุประสงคในการซื้อ
does consumer buy?)
(Objectives)
ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อตอบ
สนองความตองการของเขาดาน
รางกายและดานจิตวิทยาซึ่งตอง
ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิผลตอ
พฤติกรรมการซื้อคือ
1. ปจจัยในหรือปจจัยทาง
จิตวิทยา
2. ปจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม
3. ปจจัยเฉพาะบุคคล

กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ
กลยุทธที่ใชมาก คือ
1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ
(Product strategies)
2. กลยุทธการสงเสริม
การตลาด (Promotion
strategies) ประกอบดวย
กลยุทธการโฆษณา การ
ขายโดยใชพนักงานขาย
การสงเสริมการขาย และ
การประชาสัมพันธ
3. กลยุทธดานราคา (Price
strategies)
4. กลยุทธดานชองทางการจัด
จําหนาย (Distribution
strategies)
4. ใครมีสวนรวมในการ
บทบาทของกลุมตางๆ
กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการ
ตัดสินใจซื้อ (Who
(Organization) มีอิทธิผลในการ โฆษณาและกลยุทธการ
participates in the buying?) ตัดสินใจซื้อประกอบดวย
สงเสริมการตลาด
1. ผูริเริ่ม
(Advertising and promotion
2. ผูมีอิทธิผล
Strategies) โดยใชกลุมอิทธิผล
3. ผูตัดสินใจซื้อ
4. ผูซื้อ
5. ผูใช
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ตาราง 2.1 (ตอ)
คําถาม (6Ws และ 1H
5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When
does the consumer buy?)

คําตอบทีต่ องการทราบ (7Os)
โอกาสในการซื้อ เชน ชวง
เดือนใดของป ชวงฤดูกาลใด
ของป ชวงวันใดของเดือน
ชวงเวลาใด ชวงโอกาสพิเศษ
หรือเทศกาลวันสําคัญตางๆ

6. ผูบริโภคซื้อที่ใหน (Where ชองทางหรือแหลงที่ผูบริโภค
does the customer buy?) ไปทําการซื้อ เชน
หางสรรพสินคา ซุปเปอรมาร
เก็ต รานขายของชํา
7. ผูบริโภคซื้ออยางไร (How ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
does the customer buy?) ประกอบดวย
1. การรับรูปญหา
2. การคนหาขอมูล
3. การประเมินผลทางเลือก
4. การตัดสินใจซื้อ
5. ความรูสึกภายหลังการซื้อ

กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ
กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด เชน ทํา
การตลาดเมือ่ ใดจึงจะสอด
คลองกับโอกาสในการซื้อ

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทนําผลิตภัณฑสูตลาด
เปาหมายโดยพิจารณาวาจะเขา
สูคนอยางไร
กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธ
การสงเสริมการตลาด
ประกอบดวยการโฆษณาขาย
โดยใชพนักงานขาย การ
สงเสริมการขาย การใหขาว
และการประชาสัมพันธตลาด
ทางตรง และจะกําหนด
วัตถุประสงคในการตัดสินใจ
ซื้อ

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะอื่นๆ. (2552). การบริหารการตลาดยุคใหม: 128
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2.1.2 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค
ตัวแบบพฤติกรรมของผูบริโภค (Model of Consumer Behavior) ไดแก
1. ตัวแบบพฤติกรรรมการซื้อ ฟลิป คอดเลอร (Kotler.2000:161)
คอตเลอรไดคิดตัวแบบขึ้นเพื่ออธิบายพฤติก รรมในการซื้อของผูบริโภคโดยอาศัยทฤษฎีพื้นฐาน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย ที่วาพฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดจะตองมีสาเหตุทําให เกิดดังนั้นตามตัว
แบบของคอตเลอรตัวที่เปนสาเหตุทําใหเกิดพฤติกรรม ประกอบดวยสิ่งเรา 2 สวน ไดแก สิ่งเราทาง
การตลาด อันไดแก สวนประสมการตลาด หรือ 4P’s ซึ่งเปนปจจัยที่ควบคุมได และสิ่งเราภายนอก
อื่นๆ ซึ่งไมสามารถควบคุมได อันไดแกปจจัยและเหตุการณในสภาพแวดลอมตางๆ ซึ่งมีอิทธิผลตอ
การตัดสินใจซื้อ ซึ่งไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม เปนตน
สิ่งเราทั้ง 2 สวนดังกลาว อัน เปน เหตุกอใหเกิดพฤติก รรมในการซื้อจะเปน ตัวปอนเขาสู
กลองดํา หรือ Black Box ผานกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อภายใตอิทธิผลของวัฒนธรรมสังคม
จิตวิทยา ที่บุคคลนั้นไดรับและจะปรากฏผลออกมา อันเปนการแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งเรา
ในรูปของการตัดสินใจซื้อหรือไมซื้อดวยเหตุที่ตัวแบบของคอตเลอร เกี่ยวของกับสิ่งเรา และการ
ตอบสนองตอสิ่งเรา ดังกลาว ดังนั้นตัวแบบนี้จึงเรียกวา Stimulus-Response Model ดังแสดงใน
ภาพ 2.1
ภาพที่ 2.1: แสดงรูปแบบพฤติกรรมการซื้อ (Model of Consumer Behavior)
สิ่งกระตุนภายนอก
ทาง
สิ่งแวดลอม
การตลาด
ผลิตภัณฑ เศรษฐกิจ
ราคา
เทคโนโลยี
การจัด
การเมือง
จําหนาย วัฒนธรรม
การ
สงเสริม
การตลาด

กลองดําของผูบริโภค
ลักษณะผูซื้อ กระบวนการซื้อ
วัฒนธรรม
รับรูปญหา
สังคม
แสวงหาขอมูล
สวนบุคคล
ประเมิน
จิตวิทยา
ทางเลือก
ตัดสินใจซื้อ
พฤติกรรมหลัง
การซื้อ

การตัดสินใจซื้อ
การเลือก
ผลิตภัณฑ
การเลือกตรา
การเลือกผูจําหนาย
เวลาในการซื้อ
จํานวนทีจ่ ะซื้อ

ที่มา : Philip Kotler, (2000). Marketing Management. P. 161
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จุด เริ่ ม ตน ของโมเดลนี้อ ยู ที่ มี สิ่ง กระตุน ให เ กิ ด ความตอ งการก อ นแลว ทํ า ใหเ กิ ด การ
ตอบสนองดังนั้น โมเดลนี้จึงเรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้
1. สิ่งกระตุน (Stimulus) สิ่งกระตุนที่อาจเกิดขึน้ เองภายในรางกาย (Inside Stimulus) และ
สิ่งกระตุนจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่งกระตุนภายนอก
เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุน ถือวาเปนเหตุจูงใจเกิดสินคา (Buying
Stimulus) ซึ่งอาจใหเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผล และใชเหตุจูงใจใหซื้อดานจิตวิทยา (อารมณ) สิ่ง
กระตุน ภายนอกประกอบดวย 2 สวนคือ
1.1 สิ่งกระตุน ทางการตลาด (Marketing stimulus) เปน สิ่งกระตุน ที่นัก การตลาด
สามารถควบคุ ม และต อ งจั ด ใหมี ขึ้ น เป น สิ่ งกระตุน ที่ เ กี่ย วข องกั บ สว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) ประกอบดวย
(1) สิ่งกระตุน ดานผลิตภัณฑ (Product) เชนออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงามเพือ่
กระตุน ความตองการ
(2) สิ่งกระตุนสิ่งกระตุน ดานราคา (Price) เชนการกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย
(3) สิ่งกระตุนดานการจัด ชองทางการจัดจําหนาย (Distribution/Pace) เชน จัด
จําหนายผลิตภัณฑใหทั่วถึงเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภคถือวาเปนการกระตุนความตองการซื้อ
(4) สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณาสม่ําเสมอ
การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคล
ทั่งไปเหลานี้ ถือวาเปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อ
1.2 สิ่งกระตุนอื่นๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุน ความตองการของผูบริโภคที่อยู
ภายนอกองคการซึ่งบริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุน เหลานีไ้ ดแก
(1) สิง่ กระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของผูบริโภค
เหลานี้มีอิทธิผลตอความตองการของบุคคล
(2) สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological)
(3) สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เชน กฎหมายเพิ่ม
หรือลดภาษรสินคาใดสินคาหนึ่งจะมีอิทธิผลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูซื้อ
(4) สิ่งกระตุน วัฒนธรรม (Culture) เชน ขนมธรรมเนียมประเพณีไทย ในเทศกาล
ตางๆ จะมีผลกระตุน ใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนัน้

17
2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อที่
เปรียบเสมือนกลองดํา (Black Box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อและกระบวนการตัดสินใจของผูซ ื้อ
2.1 ลักษณะของผูซ ื้อ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผูมีอิทธิผลจากปจจัยตางๆคือ
ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา
2.2 กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s Response) ประกอบดวยขั้นตอน คือ การ
รับรูความตองการการคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลัง
3. การตอบสนองของผูซอื้ (Buyer’s Response) หรือหารตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหรือผูซื้อ
(Buyer’s Purchase Decision) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี้
3.1 การเลือกผลิต ภัณ ฑ (Product Choice) คือ การที่ผูบริโ ภคจะตัด สิน ใจเลือกซื้ อ
ประเภทของผลิตภัณฑหนึง่ ๆ
3.2 การเลือกตราสินคา (Brand Choice) การที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกชื่อตราสินคา
ของผลิตภัณฑประเภทหนึ่งๆ
3.3 การเลือกผูขาย (Dealer Choice) คือ การที่บริโภคจะตัดสินใจเลือกผูขาย เพื่อซื้อ
สินคาหนึ่งๆ ซึ่งผูบริโภคมักจะคํานึงถึงสถานทีขาย การบริการ
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) คือการที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือก
ระยะเวลาเพื่อซื้อสินคาหนึ่งๆ ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกเวลา เชา กลางวัน หรือ เย็น ในการซื้อ
3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount) คือ การที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือก
ปริมาณสินคาที่ตองการซื้อครั้งหนึ่งๆ ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกวาจะซื้อหนึ่งกลองครึง่ โหลหรือ
หนึ่งโหล
2.1.3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค
ผูบริโ ภคแตละคนมีค วามแตกตางกัน ในดานตางๆ เปนผลมาจากความแตกตางกันของ
ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอมของแตละบุคคลสงผลใหการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมี
ความแตกตางกัน นักการตลาดจึงตองศึกษาถึงปจจัยตางๆที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
อยางเหมาะสม (ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550: 38) สามารถแบงปจจัยออกเปน 2 ประเภท คือ ปจจัย
ภายใน และปจจัยภายนอก
1. ปจจัยภายใน (Internal Factors) ปจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคล ในดานความคิดและการ
แสดงออก มีพื้นฐานมาจากสภาพแวดลอมตางๆ เชน การจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเชื่อถือ
ทัศนคติ บุคลิกภาพ และ แนวคิดของตัวเอง
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1.1 การจูงใจ (Motivation) เปนสิ่งเราที่เกิดขึ้นจากภายในและผลักดันใหเกิดการกระทํา
ขึ้น และเปน แรงจูงใจที่อยู บนพื้น ฐานของความตองการเมื่อไรที่ผูบริโ ภคมีแรงจูงใจแลว ความ
ตองการก็จะไดรับการสนองตอบ
1.2 การรับรู (Perception) เปนกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการ
กระทําของบุคคลอื่นการรับรูของแตละบุคคลจะแตกตางกันออกไปแมวาจะถูกกระตุนอยางเดียวกัน
และสถานการณเดียวกัน ทั้งหมดนี้ขึ้นอยูกับ
- ลักษณะของสิ่งกระตุน
- ความสัมพันธของสิ่งกระตุนกับสิ่งรอบตัว
- สภาพกายในของบุคคล
1.3 การเรียนรู (Learning) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นไดแสดงพฤติกรรมแลว แลวเกิดขึ้น
โดยผานสิ่งตางๆ คือ แรงขับภายในสิ่งเรา ตัวเรงใหเกิดพฤติกรรมการตอบสนองและแรงขับเสริม
อื่นๆ การเรียนรูจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณทําใหผูบริโภคเกิดการ
เรียนรูได 3 ลักษณะคือ
- ดานการรับรู เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการไมรขู อมูลมาเปนการ
รับรูขอมูลหรือจากที่รับรูน อยมาเปนรับรูมากขึน้
- ดานความรูสึก เปนการเปลี่ยนแปลงความรูสึกจากไมชอบเปนชอบ หรือ
จากชอบนอยมาเปนชอบมาก
- ดานทักษะ เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกี่ยวกับความชํานาญคือ จากสิ่ง
ที่ทําไมเปนมาทําเปนหรือจากที่เปนนอยมาทําใหคลอง
1.4 ความชื่ อถื อ (Belief) บุ ค คลย อมมีค วามคิ ด ที่ ต นยึด ถื อ เกี่ ยวกับ สิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ ง
(Kotler. 2003: 198) หรือเปนความคิดที่ยึดถือในใจ ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณในอดีต และมีผล
ตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
1.5 ทัศ นคติ (Attitudes) การประเมิ น ความพึง พอใจหรื อ ไม พึง พอใจของบุค คล
ความรูสึก ดานอารมณและแนวโนมการปฏิบัติที่มีผ ลตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหมายถึง
แนวโนมของการเรียนรูที่จะตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งทัศนคติเปนสิ่งที่มีอิทธิผลตอความเชื่อใน
ขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิผลตอทัศนคติ ทัศนคติมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ ดังนั้น
นักการตลาดจึงตองสรางทัศนคติของผูบริโภคใหสอดคลองกับสินคาและบริการหรือศึกษาทัศนคติ
ของผูบริโภคแลวพัฒนาสินคาและบริการใหมีความสอดคลอง
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1.6 บุค ลิก ภาพ (Personality) เปน ลัก ษณะนิสัยโดยรวมของบุค คลที่พัฒ นามาจาก
ความคิด ความเชื่อ อุปนิสัย และแสดงออกมาในดานตางๆ ซึ่งมีผลตอการกําหนดรูปแบบในการ
สนองตอบของแตละบุคคล บุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษยถูกควบคุม โดยความนึกคิดพื้นฐาน
3 ระดับ คือ
- อิด (Id) ความตองการขัน้ พื้นฐานของมนุษย
- อีโก (Ego) ความตองการดานการยกยอง ความภาคภูมใิ จ ความเคารพ และ
สถานะของบุคคล
- ซุปเปอรอีโก (Superego) เปนสวนสะทอนถึงศีลธรรมและจริยธรรมของ
สังคมในตัวบุคคล
1.7 แนวคิดของตนเอง (Self-concept) เปนความรูสึกของบุคคลเปนสิ่งที่ประทับใจ
ของบุคคล ซึ่งจะกําหนดลักษณะของบุคคลนั้น แตละบุค คลจะมีบุคลิกสวนตัว หรือแนวคิด ของ
ตนเองซึ่งจะมีอิทธิผลตอพฤติกรรมการซื้อ
2. ปจจัยภายนอก (External Factors) คือ ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม เปนปจจัยที่มี
อิทธิผลตอพฤติกรรมการซื้อ และไมสามารถควบคุมได มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factors) เปนผลรวมจากการเรียนรูระหวางความ
เชื่อ คานิยมและประเพณี ซึ่งจะควบคุมพฤติ กรรมผูบริโ ภคของสมาชิก ในสังคม (Schiffman; &
Kanuk. 2007: G-4) ปจจัยดานวัฒนธรรมแบงได ดังนี้
2.1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนสัญลักษณหรือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นโดย
เปนที่ยอมรับจากรุน หนึ่งสูรุนหนึ่ง ซึ่งเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคมใด
สังคมหนึ่ง (Etzel, Walker; & Stanton. 2007: G-12)
2.1.2 วัฒนธรรมยอย (Subculture) เปนวัฒนธรรมของแตละกลุมภายในสังคมซึ่ง
มีลัก ษณะแตกตางกัน (Etzel, Walker; & Stanton. 2007: G-13) หรือหมายถึง กลุมยอยของ
วัฒ นธรรม ซึ่งมีรูปแบบทางพฤติก รรมที่มีค วามแตกตางจากกลุมอื่น ภายในวัฒ นธรรมเดียวกัน
(Etzel, Walker; & Stanton. 2007: G-12) วัฒนธรรมยอยเกิดจากพื้นฐานทางภูมิศาสตรและลักษณะ
พื้นฐานของมนุษย ประกอบดวยกลุมเชื้อชาติ กลุมศาสนา กลุมสีผิว พื้นที่ทางภูมิศาสตรกลุมอาชีพ
กลุมยอยดานอายุ และกลุมยอยดานเพศ
2.1.3 ชั้นสังคม (Social class) หมายถึง การแบงสมาชิกของสังคมออกเปนระดับ
ฐานะที่ แตกตา งกัน โดยที่สมาชิก ในแตละชั้ น สังคมจะมีสถานะอย างเดีย วกัน (Schiffman; &
Kanu.2007: G-12) หรือหมายถึง การแบงหรือการจัดลําดับภายในสังคมซึ่งถือเกณฑการศึกษา อาชีพ
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และรูปแบบ ตลอดจนลักษณะที่อยูอาศัย (Etzel, Walker; & Stanton. 2007: G-11) การแบงชั้นของ
สังคมโดยทั่วไปจะถือเกณฑรายได อาชีพ หรือพื้นที่อยูอาศัยชั้นทางสังคมเปนอีกปจจัยที่มีอิทธิผล
ตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
2.2 ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวติ ประจําวัน และมี
อิทธิผลทั้งทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมการซื้อ ปจจัยดานสังคมแบงได ดังนี้
2.2.1 กลุมอางอิง (Reference Groups) กลุมบุคคลซึ่งมีอิทธิผลตอทัศนคติคานิยม
และพฤติกรรมของบุคคลอื่น (Etzel, Walker; & Stanton. 2007: G-10) แบงไดเปนอีก 2 ระดับ คือ
- กลุมปฐมภูมิ (Primary Groups) ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนบาน
หรือผูรวมงาน
- กลุมทุติย ภูมิ (Secondary Groups) ไดแก กลุมบุค คลชั้น นํา ในสังคม
ศาสนา เพื่อนรวมอาชีพและรวมสถาบัน บุคคลกลุมตางๆ
2.2.2 ครอบครัว (Family) ไดแก บิดา มารดา และ พี่นอง ครอบครัวถือเปนกลุม
ปฐมภูมิ
2.2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม
เชน ครอบครัว องคกร และสถาบัน โดยบุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกตางกันในแตละกลุม
ผูบริโภคมักจะเลือกซื้อสินคาที่สามารถสื่อถึงบทบาทและสถานะของตนเองในสังคม
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
อดุลย จาตุร งคกุล (2550: 48-49) ไดก ลาวถึง กระบวนการตัด สิน ใจของผูซื้อ ซึ่งเปน
กระบวนการสําคัญที่นาจะศึกษาวากอนที่ผูบริโภคจะตัดสินใจนั้นมีขั้นตอนการตัดสินใจอยางไร ซึ่ง
กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคจะตัดสินใจนั้นมีขั้นตอนการตัดสินใจอยางไร ซึ่งกระบวนการ
ตัดสินใจของผูบริโภคอาจแบงพิจารณาออกเปน 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การรับรูปญหา (Problem Recognition)
การที่ผูบริโภคตระหนักถึงความตองการของตนซึ่งเกิดจากการที่ผูบริโภคเห็นถึงความ
แตกตางของสภาวะที่เปนอยูกั บสภาวะที่เขาปรารถนาจะใหเปนการเล็งเห็นปญหามักจะเกิดจาก
ความตองการหรืออาจจูงใจของผูบริโภคในการแสวงหาสินคาหรือบริการที่มี ความตองการการซื้อ
สินคานั้นอาจเกิดจากสิ่งจูงใจที่สรางขึ้นโดย
1. ตัวของผูบริโภคเอง เกิดจากสิ่งจุงใจภาพในตัวเองของผูบริโภคเอง
2. คนในสังคมที่เขาอยู เชน ครอบครัว ญาติพนี่ อง ผูรวมงาน เพื่อนฝูง
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3. สถานการณบางอยางที่เปลี่ยนไป เชนการที่งานลาชาเกินกวากําหนด
4. ความพยายามของนักการตลาด เชน โฆษณา การสงเสริมการขาย
2. การแสวงหาทางเลือก (Search for Alternative)
ถาความตองการถูกกระตุนมากพอและสิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการอยูใกลตัว
ผูบริโภคจะดําเนินการตอบสนองความตองการของเขาทันทีแตในบางครั้งความตองการที่เกิดขึ้นไม
สามารถตอบสนองความตองการได ความตองการนั้นจะถูกสะสมเอาไวเพื่อการตอบสนองภายหลัง
เมื่อความตองการที่ถูกกระตุนไดสะสมไวมากจะทําใหเกิดภาวะอยางหนึ่ง คือ ความตั้งใจใหไดรับ
การตอบสนองความตองการ โดยผูบริโภคจะพยายามคนหาขอมูลเพื่อตอบสนองความตองการที่
สะสมไว ปริมาณของขอมูลที่ผูบริโภคคนหาขึ้นอยูกับความตองการที่บุคคลเผชิญอยูในระดับมาก
หรือนอย จํานวนเวลาที่ใชในการเลือกราคาสินคาและระดับความเสี่ยงภัยที่พึงมีถาการตัดสินใจนั้น
อาจมีการผิดพลาด
3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation)
เมื่อไดขอมูลตางๆมาแลว ผูบริโภคจํานําทางเลือกแตละทางมาเปรียบเทียบวามีดานบวก
และดานลบอยางไรในการพิจ ารณาทางเลือกนี้ผูบริโ ภคจะดึงเอาเกณฑก ารประเมินผลความเชื่อ
ทัศนคติและความสนใจที่จะซื้อ ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกปลูกฝงอยูในจิตใจของคนๆนั้น อยูกอนแลวมาใชใน
การตัดสินใจสําหรับแตละทางเลือก ทําใหเกิดการเลือกลักษณะเดนบางอยางของผลิตภัณฑมาเปน
เกณฑในการพิจารณาหากผลิตภัณฑใดไมมีลกั ษณะดังกลาวก็จะคัดออกจากรายการไป ซึ่งจะทําให
การประเมินทางเลือกทําไดงายขึ้น
4. การตัดสินใจซื้อ (Choice / Purchase)
เมื่อทําการประเมินแลว จะชวยใหผูบริโภคสามารถกําหนดความพอใจระหวางสินคาตางๆ
ที่เปนทางเลือกและในที่สุดกระบวนการตัดสินใจก็จะนํามาสิ้นสุดที่การซื้อสินคาโดยพิจารณาจาก 3
ปจจัย คือ สถานที่ซื้อ เงือ่ นไขในการซื้อ และความพรอมที่จะจําหนาย กลาวคือในเรื่องสถานที่ซื้อ
อาจจะซื้อที่รานจําหนาย ซื้อที่ทํางาน หรือซื้อที่บานก็ได เนื่องจากในปจจุบันผูบริโภคมีพฤติกรรม
ในการซื้อสินคาและบริการภายในบานสูงขึ้น สวนเงื่อนไขในการซื้อไดแก การซื้อเปนเงินสด เงิน
ผอน ซื้อทางไปรษณีย โดยการชําระผานบัตรเครดิต เปนตน สวนความพรอมที่จะจําหนาย หมายถึง
ความพรอมการสงมอบหรือใหบริการ ซึ่งขึ้นอยูกับสินคาวามีอยูใ นสต็อกพรอมเพียงพอที่จะสง
สินคาใหผบู ริโภคไดทันทีหรือไม นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงความสะดวกในการขนสงสินคาไปยัง
สถานที่ใชดวย เชนการใชบริการสงอาหารถึงที่ (Delivery)
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5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior)
หลังการซื้อหรือการทดลองใชสิน คาผูบริโ ภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจ
หรือไมพอใจในตัวสินคา (Satisfaction / Dissatisfaction) ซึ่งความพอใจหรือไมพอใจ จะมีผลตอ
ความเชื่อ ทัศนคติและความตั้งใจในการซื้อครั้งตอไป กลาวคือ ถาซื้อมาใชแลวดี ความรูสึกพอใจนี้
จะถูกเก็บเปนความเชื่อตอตัวสินคา และทําใหเกิดทัศนคติที่ดี ผลที่ตามก็คือ ความสนใจซื้อซ้ําและ
อาจบอกตอผูอื่น แตถาเกิดความไมพอใจก็จะเปลี่ยนแปลงในระบบความเชื่อ ทัศนคติ และทําใหไม
สนใจซื้อสินคาประเภทนี้หรือยี่หอนี้อีก การตัดสินใจซื้อก็จะเริ่มตนกลับไป ที่หาขอมูลใหมเกี่ยวกับ
สิ น ค า อื่ น หรื อ ยี่ ห อ อื่ น ๆใหม อี ก ครั้ ง ความไม พ อใจหลั ง การซื้ อ หรื อ ใช สิ น ค า มี ส าเหตุ ทั่ ว ไป
4 ประการ คือ
1. ความรูสึกไมแนใจ เพราะในขั้นการตัดสินใจซื้อผูบริโภคพบวาสินคามีทั้งขอดีและ
ขอเสีย เมื่อซื้อมาใชแลวผูบริโภคก็ยังมีความรูสกึ ไมแนใจติดอยูตลอดเวลา
2. ความรูสึกไมดีหลักการซื้อ และไดยิน ไดฟงเรื่องบกพรองตางๆของสินคาที่ซื้อมา
3. ทราบภายหลังวาสินคาอยงเดียวกันนั้น สามารถซื้อไดถูกกวาถาซื้อจากที่อื่น
4. พบวาสินคานั้นทํางานไดไมเปนที่พอใจ เมื่อเกิดความไมพอใจ ผูบริโภคมีวิธีที่จะ
ผอนคลายไดโดยการขายสินคานั้นใหกับคนอื่นตอไปหรือคืนสินคาไปหรือพยายามหาขาวสารอื่น
มาเสริมความเชื่อมั่นวาสินคานั้นยังมีคุณสมบัติเดนดานอื่นๆ สนับสนุนอยู และในที่สุดก็จะไมซื้อ
และใชสินคานั้นอีกตอไป
จากขอมูลขางตน ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติก รรมผูบริโ ภค ผูวิจัยตระหนัก วา การศึก ษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคจะทําใหวาผูบริโภคมีพฤติกรรมในการบริโภคสินคาอยางไร เชน ชอบ
ซื้อสินคาประเภทไหน, ทําไมจึงซื้อ, ซื้อเมื่อใด และใครมีสวนในการตัดสินใจซื้อ ฯลฯ ซึ่งจะทําให
ผูประกอบการธุร กิจ อาหารแช แข็ง สามารถวิเ คราะห พฤติก รรมตา งๆ ของผู บริ โ ภค เพื่อ เป น
ประโยชนในการวางแผนการตลาดใหมีความสอดคลองกับความตองการ และสรางความพึงพอใจ
ใหแกผูบริโภค ผูวิจัยไดนําทฤษฎีที่ก ลาวขางตนมาใชใ นการกําหนดสมมุติฐานการวิจัยกําหนด
งานวิจัย รวมถึงกําหนดหัวขอแบบสอบถาม
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต
รูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Styles) หมายถึงรูปแบบการดํารงชีวิต ในโลกมนุษย โดย
แสดงออกในรูปของกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) ความคิดเห็น (Opinions) (ศิริวรรณ
เสรีรัตน; และคนอื่นๆ. 2552: 135)
2.3.1 รูปแบบการดํารงชีวิตขึน้ กับวัฒนธรรม
ชั้นของสังคมและกลุมอาชีพของแตละบุคคล นักการตลาดเชื่อวาการเลือกผลิตภัณฑขึ้นอยู
กับคานิยมและรูปแบบการดําเนินชีวิต รูปแบบการดําเนินชีวิต ถูกกําหนดขึ้นโดยประสบการณใน
อดีต ลัก ษณะของบุค คลโดยกํา เนิด และสถานการณใ นขณะนั้ น ซึ่งจะมีอิทธิผลกับพฤติก รรม
ผู บ ริ โ ภค ดั ง นั้ น รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต จะขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย ต า งๆ เช น วั ฒ นธรรม ค า นิ ย ม
สภาพแวดลอม วัฒนธรรมยอย ชนชั้นทางสังคม กลุมอางอิง ครอบครัว อารมณ และบุค ลิกภาพ
(Hawkins, Best; & Coney 2003: 435)

ภาพที่ 2.2 Lifestyle and The Consumption Process

Lifestyle determinants
 Demographics
 Subculture
 Social Class
 Motives
 Personality
 Emotions
 Values
 Household life cycle
 Culture
 Past experiences

Lifestyle
How we live
 Activities
 Interests
 Likes/dislikes
 Attitudes
 Consumption
 Expectation
 Feeling

Impact on behavior
Purchase
 How
 When
 Where
 What
 With whom
Consumption
 Where
 With whom
 How
 When
 What

ที่มา: Hawkins. Best; & Coney. (2003). Consumer Behavior. : 435.
การจัดประเภทรูปแบบการดํารงชีวิตซึ่งใชคํายอวา VALs ซึ่งมาจากคําวา Value And
Lifestyles โดยมีการจัดกลุมตางๆ เปน 8 กลุม แตละกลุมจะมีลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคที่ตางกัน
ดังนี้

24
ภาพที่ 2.3 VALS2 Lifestyles System
Status
Abundant Resources
Actualizer

Principle

Action

Fulfilled

Achiever

Experience

Believer

Striver

Maker

Struggler
Minimum Resources
ทีมา: SRI International, Hawkins, Best; & Coney. (2003). Consumer Behavior: 441
1. กลุมที่ชอบเขาสังคม (Actualizers) เปนกลุมที่ประสบความสําเร็จในชีวิตกระตือรือรนโก
หรู มีตําแหนงหนาที่สูง ตองการการยกยอง และมีฐานะการเงินดี กลุมนี้จะสนใจในการพัฒนาการ
สํารวจและการแสดงออกของตนเองดวยวิธีการตางๆ กลุมนี้มักจะเปนนําในหนวยธุรกิจและรัฐบาล
ตองการการเปลี่ยนแปลง มีความสนใจกับปญหาดานสังคมและเปดรับตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมๆ
เปนคนที่มีฐานนะการเงินดี ตองการคุณภาพชีวิตที่ดี
2. กลุมที่ตองการประสบความสําเร็จ (Fulfilled) และผูที่ยึดถือหลักการ (Believer) เปนกลุม
ที่ยึดถือหลักการ (Principle oriented) กลุมที่ตองการประสบความสําเร็จจะเปนกลุมที่มีอายุปานกลาง
ขึ้นไป พอใจความสะดวกสบาย เปนบุคคลที่นาเชื่อถือ เปนบุคคลที่มีการศึกษาสูง และเปนระดับมือ
อาชีพเขาใจโลกและเหตุการณสําคัญเปนอยางดีมีความตื่นตัวที่จะแสวงหาความรูอยางกวางขวาง
สนใจกิจกรรมพักผอนสนใจกับอาชีพครอบครัวและการดํารงชีวิต การใชเวลาวาง มีความตองการ
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สถานภาพทางสังคม ตําแหนงหนาที่ปจ จุบัน เปนที่ยอมรับและเปดรับความคิด ใหมๆรวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงใหมๆ ของสังคม การตัดสินใจโดยการใชเหตุผล มีความสุขุมและเชื่อมั่นในตนเอง
รายไดไดจากหลายทางอาจจะประกอบดวยกลุมอนุรักษนิยมกลุมที่มีความชํานาญเฉพาะอยาง สนใจ
ผลิตภัณฑซึ่งมีคุณคา คงทนถาวร และทําหนาที่ที่มีประโยชน
3. ผูที่ยึดถือหลักการ (Believer) เปนพวกอนุรักษนิยมยึดถือตามธรรมเนียมซึ่งเคยปฏิบัติกัน
มา เชน การปฏิบัติตอ ครอบครัว การไปวัด การปฏิบัติตอ ชุมชน การเปนคนดีของประเทศ ผูที่ยึดถือ
จะแสดงลัก ษณะดานศีลธรรมตามกฎเกณฑ สิ่งที่เคยปฏิบัติเกี่ยวของกับองคการตางๆครอบครัว
สังคม ศาสนา ที่เขาเกี่ยวของอยู กลุมนี้ สว นใหญเปน กลุมอนุรัก ษนิยมชอบใชตราสินคาของ
ประเทศตน การศึกษาและรายไดปานกลางแตเพียงพอที่จะตอบสนองความตองการของเขา
4. ผูที่มีความทะเยอะทะยาน (Achievers) และผูที่มีค วามพยายาม (Strivers) เปนกลุมที่
ยึดถือสถานะสังคม (Status oriented) ผูที่มีค วามทะเยอะทะยานจะประสบความสําเร็จในสาขา
วิชาชีพและเปนบุคคลที่มุงความสําคัญที่งานที่เขาชอบ โดยทั่วๆ ไปจะใชเวลาและพฤติกรรมในการ
ควบคุมชีวิต คานิยมจะมีความสอดคลองกันทางดานความสามารถในการคาดคะเนเหตุการณ ความ
มั่นคง มุงความสําคัญที่ความเปนสวนตัวงานและครอบครัวซึ่งมีความรูสึกเปนหนาที่ ตองการรางวัล
ในรูปวัสดุและความภูมิใจ ชีวิตดานสังคมจะสะทอนถึงโครงสรางที่เกี่ยวของกับครอบครัว วัดและ
การทํางาน กลุมนี้ดําเนินชีวิตตามธรรมเนียมที่คนสวนใหญปฏิบัติอนุรักษนิยมดานการเมืองและ
เชื่อถืออํานาจ และรูปการที่เปน อยูที่ปจจุบั นภาพลัก ษณเปน สิ่งที่สําคัญสําหรับคนกลุมนี้ พอใจ
ผลิตภัณฑที่มีภาพลักษณสูงที่ชี้ถึงการยอมรับ การยกยองและยอมรับความสําเร็จของผูใช
5. ผูที่มีความพยายาม (Strivers) ตองการคนหาการจูงใจและการยอมรับจากโลกภายนอกจะ
ดิ้นรนเพื่อที่จะคนหาความปลอดภัยในชีวิต สังคม ไมแนใจตนเองและมีฐานะดานเศรษฐกิจ (รายได)
และสังคมคอนขางต่ํา มีความยึดถือความคิดและการยอมรับจากบุคคลอื่น รายไดหรือเงินเปนตัวชี้
ความสําเร็จของกลุมนี้กลุมนี้จะตองอาศัยแรงกระตุน ตองการความทันสมัย ความเปนเจาของ สิ่งที่
เขาตองการมักจะไมสามารถตอบสนองความตองการของเขาได
6. ผูที่มีประสบการณ (Experiences) และกลุมผูปฏิบัติการ (Makers) กลุมนี้มุงที่การปฏิบัติ
(Action oriented) กลุมนี้มีอายุนอย มีความกระปลีกระเปลา กระตือรือรน และมีแรงกระตุนตองการ
ความตื่นเตน ความแปลกใหม ความเสี่ยง เริ่มกระบวนการการกําหนดคานิยมและรูปแบบของ
พฤติกรรมในชีวิตเปนคนกระตือรือรนตอสิ่งใหมๆ ในขั้นนี้ยังไมสนใจดานการเมือง กลุมนี้ตองการ
อํานาจ ความภาคภูมิใจและความมั่งคั่ง ตองการการออกกําลังกาย กีฬา การพักผอน และกิจกรรม
ดานสังคม คาใชจายสวนใหญของกลุมนี้จะเกี่ยวของกับเสื้อผา อาหาร ภาพยนตร ดนตรี ฯลฯ

26
7. กลุมผูปฏิบัติการ (Maker) เปนกลุมที่มีทักษะและเปนผูทํางานในระดับปฏิบัติการ อาศัย
อยูในครอบครัว ทํางานที่ใชฝมือและการปฏิบัติการ มีความสนใจนอยกัลปสิ่งที่เกี่ยวของกับตนเองมี
ประสบการณในการทํางาน เปนผูทํางานในอาชีพตางๆ ไดแก อาชีพกอสราง การเลี้ยงเด็ก งาน
ปฏิบัติการในสํานักงานเหลานี้มีทัก ษะ และมีรายไดพอที่จะเลี้ยงชีพ สนใจการเมืองนอย สับสน
เกี่ยวกับความคิดใหมๆ เชื่อในรัฐบาลและสหภาพแรงงาน ไมสนใจในความเปนเจาของวัสดุสิ่งของ
ตางๆ สินคาที่กลุมนี้ซื้อมักใชเพื่อการอุปโภคบริโภคการปฏิบัติงานการทํางาน เปนตน
8. กลุมที่ตอสูดิ้นรน (Strugglers) ชีวิตของกลุมนี้ตองตอสูด ิ้นรนโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และความมั่นคงของครอบครัวเพราะรายไดต่ํา การศึกษานอย ใชแรงงานในการทํางานมักจะคํานึงถึง
ความสามารถในการดํารงชีพ มีความจําเปนและความตองการ แตรายไดจํากัด จึงไมสามารถแสดง
ความตองการสวนตัวที่เดนชัดกลุมนีจ้ ึงเปนผูบริโภคที่ตดั สินใจซื้อดวยความระมัดระวังการตัดสินใจ
ซื้อดวยเหตุผล และเปนสินคาที่จําเปนตอการครองชีพ
2.3.2 รูปแบบการดําเนินชีวิต
อดุลย จาตุรงคกุล (2550: 277) ไดกลาวถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตไววา “การดํารงชีวิตของ
มนุษยแตละยุคมิไดเปนอยางไมมีหลักเกณฑ มนุษยอยูรวมกันเปนกลุม แตละกลุมมีกฎหรือเกณฑที่
ทุกคนในกลุมพึงถือปฏิบัติพฤติกรรมของแตละคนในกลุมจึงเปนไปในทํานองเดียวกัน เมื่อกลุม
สังกัดชั้นทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุมชั้นทางสังคม และวัฒนธรรมที่กลาวมาแลวนี้พัฒนาแบบ
แผนการดํารงชีพหรือใชชีวิตตลอดจนถึงแบบแผนของการบริโภคขึ้นมาใชในสังคมแบบหรือแบบ
แผนดังกลาว เราเรียกวา “แบบของการใชชีวิต”
แบบการดําเนินชีวิตตามแนวคิดของผูบริโภคมีความแตกตางจากบุคลิกภาพอยางชัดเจน
แบบการดําเนินชีวิตจะแสดงความหมายวา ผูบริโภคดําเนินชีวิตอยางไร ใชเงินและแบงปนเวลาเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางไร ซึ่งจะเห็นไดชัดวา แบบการดําเนินชีวิตเกี่ยวของกัลปการกระทําและ
พฤติกรรมที่เปดเผย (Overt action and behaviors) ของผูบริโภคที่สังเกตเห็นได ซึ่งแตกตางจาก
บุคลิกภาพ ที่บรรยายลักษณะอันเกิดจากสวนภายในเสียเปนสวนมาก นั่นคือรูปแบบลักษณะของ
ความคิด ความรูสึก และการรับรู (ดารา ทีปะปาล. 2546: 169)
รูปแบบการดําเนินชีวิตประเมิน โดยการใชลักษณะจิตวิทยาทางสังคม (Psychographics)
ดวยการวิเคราะหกิจกรรม (Activities: A) ความสนใจ (Interests: I) และความคิดเห็น (Opinions: O)
หรือ “AIO” โดยเฉพาะการวิเคราะหวาผูบริโภค ใชเวลาและทรัพยากรตางๆ ของเขาอยางไรในแต
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ละวัน อะไรในสิ่งแวดลอมที่เขาสนใจและถือวามีความสําคัญ และเขาคิดเกี่ยวกับตนเอง และคิดถึง
โลกรอบๆ ตัวเขาอยางไร
รายละเอียดและความหมายของ AIO มีดังนี้คือ (อดุลย จาตุรงคกุล (2550: 285)
A คือ กิจกรรมซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาที่แสดงออกเชน ซื้อของในรานคา ดูโทรทัศนหรือเลาให
เพื่อนฟงเกี่ยวกับการบริการซอมรถของอูประจํา แมวาปฏิกิริยานี้ใครๆ ก็เห็นอยู แตไมสามารถคาด
เดาเหตุผลของการกระทําทั้งหมด และก็ไมใครจะมีใครทําการวัดเพื่อหาเหตุผลของปฏิกิริยานี้
I คือความสนใจ เปนความสนในในเรื่องราว เหตุการณหรืออวัตถุ โดยมีระดับของความ
ตื่นเตนที่เกิดขึ้นเมื่อไดตั้งใจติดตอกันหรือมีความตั้งใจเปนพิเศษเกี่ยวกับสิง่ นั้นๆ
O คือ ความคิดเห็น เปนไปในรูปคําพูดหรือเขียนตอบ ทีบ่ ุคคลตอสถานการณ ที่กระตุนเรา
ที่มีการถามคําถาม ความคิดเห็นเพื่อใชอธิบายแปลความหมาย การคาดคะเน และการประเมินคา เชน
ชื่อในสิ่งที่บุคคลอื่นตั้งใจ ความเชื่อเกีย่ วกับเหตุการณในอนาคต ประเมินรางวัลทีไ่ ดรับจากการเลือก
ทางเลือก และโทษที่จะเปนผลของการเลือกทางเลือก
ตารางที่ 2.2 การจัดพวก AIO เพื่อการศึกษารูปแบบของการดําเนินชีวติ
กิจกรรม (Activities)
ทํางาน
งานอดิเรก
เหตุการณทางสังคม
วันหยุดพักผอน
ตอนรับและรื่นเริง
สมาชิกสโมสร
ชมรม
จายของ
กีฬา

ความสนใจ (Interests)
ครอบครัว
บาน
งานในอาชีพ
ชมรม
พักผอน
แฟชัน
อาหาร
สื่อตางๆ
ความสําเร็จ

ความคิดเห็น (Opinions)
พวกคนอื่น
เรื่องเกี่ยวกับสังคม
การเมือง
ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร
การศึกษา
สินคา
อนาคต
วัฒนธรรม

2.3.3 ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological)
1. การจูงใจ (Motivation) เปนความตองการภายในที่ไดรับการกระตุน นักจิตวิทยาคนแรก
ที่ไดแบงแยกประเภทสิ่งจูงใจ โดยมีพื้น ฐานจากการวิจัยคือ Maslow เขาไดจัด ตามลําดับของ
ความสําคัญจากต่ําไปสูงไว 5 ขั้นตอน

28

1.1 ความตองการทางดานรางกาย
1.2 ความตองการดานความปลอดภัย
1.3 ความตองการดานสังคม
1.4 ความตองการการยกยอง
1.5 ความตองการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต
2. การรับรู (Perception) หมายถึง กระบวนการของความเขาใจ (การเปดรับ) ของบุคคลที่มี
ตอโลกที่เขาอาศัยอยู การรับรูเปน กระบวนการหนึ่งที่เกี่ยวกับการเปดรับและแปลขาวสารแตล ะ
บุคคล (การตึวามหมาย) ซึ่งจะขึ้นอยูกับปจจัยภายในของแตละบุคคล เชน ความเชื่อ ประสบการณ
ความตองการดานอารมณ การรับรูของบุคคลขึ้นอยูกับอิทธิผล 3 สิ่งดวยกัน คือ
2.1 ลักษณของสิ่งเรา
2.2 ความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับสิ่งแวดลอม
2.3 เงื่อนไขภายในแตละบุคคล
3. การเรียนรู (Learning) การเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับสิ่งกระตุนและจะเกิด
การตอบทฤษฎี บางทฤษฎีก็มีแนวคิดที่ขัดแยงกัน ซึ่งพอจะแยกเปน 2 พวกใหญ ๆ คือ
3.1 ทฤษฎีกระตุน – การตอบสนอง Stimulus-Response Theory (S-R Theory)
3.2 ทฤษฎีความเขาใจ (Cognitive Theory)
4. ความเชื่อ (Belief) เปน ความคิด ที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปน ผลมาจาก
ประสบการณในอดีต
5. ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติ เปน
ปจจัยสําคัญโดยตรงที่สงผลถึงการรับรูและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค โดยการคัดเลือกเอาสิ่ง
เราที่ขัด กับทัศนคติที่มีอยูออกไป นอกจากนั้นทัศนคติยังสามารถบิด เบือนการรับรูและสงผลถึง
ระดับความจําดวย
6. บุคลิกภาพ (Personality) และทฤษฎีข องฟรอยด (Freud Theory) เปนรูปแบบของ
ลักษณะบุคคลที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมการตอบสนอง ฟรอยดพบวาบุคลิกภาพและพฤติกรรม
ของมนุษยถูกควบคุมโดยความนึกคิดพื้นฐาน 3 ระดับ คือ อิด (Id) อีโก (Ego) ซุปเปอรอีโก (Super
Ego) บุคลิกภาพของแตละบุคคลจึงมีลักษณะเดนเฉพาะตัว ที่ปรากฏทั้งภายในและภายนอกซึ่งมีผล
ตอการเขาใจ (Perception) และมีผลตอการกําหนดพฤติกรรมดวย
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7. แนวคิดของตนเอง (Self-concept) ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเอง หรือความรูสึก
นึกคิดที่บุคคลคิดวาบุคคลอื่นมีความคิดตอตน
2.3.4 แนวคิดเรื่องกระบวนการแสวงหาขอมูลของผูบ ริโภค
แอสแซล (Assael. 1998: 162-163) ไดใ หแนวคิด เรื่องการแสวงหาขอมูล (Information
Search) วาเมื่อเกิดความตองการหรือความสนใจขอมูลเพื่อนํามาชวยในการตัดสินใจของผูบริการ
เครือขายอินเตอรเน็ต การแสวงหาขอมูลอาจจะไดมาจากเพื่อน การโฆษณา หรือผูที่เคยใชสินคาเปน
ตน ในการเลือกสินคาแตละประเภทผูบริโภคจะอาศัยการแสวงหาขอมูลจากแหลงที่ตางกันเชน การ
ซื้อรถยนต อาจจะถามจากผูที่เคยใชหรือพนักงานขายการแสวงหาขอมูลตามปกติธรรมดา (Ongoing
Search) เหมือนกับการดูขอมูลในเรื่องที่เราสนใจอยูเปนประจํา เชน ชอบเรื่องรถ ก็จะดูเรื่องรถจาก
แมกกาซีน เปนตน
1. การแสวงหาขอมูล เพราะมีความตองการซื้อสินคานั้น (Purchasing Specific Search) เชน
ถาอยากไดโทรศัพทเคลื่อนที่ จุดแรกที่นึกถึง คือ ระบบของโทรศัพทเคลื่อนที่ รายการสงเสริมการ
ขายในขณะนั้ น รุ น หรื อ ยี่ ห อ ของโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ สํ า หรั บ ป า ยโฆษณาที่ ต อ องการขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ ตองสามารถใหขอมูลในเรื่องนี้ได
2. การซึมซับขอมูลจนทําใหเกิดความอยาก (Passive Information Acquisition) กรณี
เหมือนกับที่เราไดเห็นไดสัมผัสบอยๆ จนเกิดความชืน่ ชอบไปเองจนในที่สุดก็เกิดความอยากไดขึ้น
เชน การที่เราไดเห็นปายโฆษณาโทรศัพทเคลื่อนที่ตามจุด ตางๆเปนประจําจนเกิดความจดจําใน
โทรศัพทเคลื่อนที่นั้น ได แลว รูสึก วาเคยชิน กับโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องนี้ ระบบเครือขายนี้จ น
เลือกใช ซึ่งจริงๆ แลวไมไดเกิด จากความตั้งใจของเราที่จ ะเสาะแสวงหาขอมูลนั้นแตเพราะเห็น
บอยๆ เลยเกิดความคุนเคยและอยากทดลองใช
จากแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตแนวทางการทําการตลาดในปจจุบนั นักการตลาด
ใหความสนใจกับ Lifestyle หรือรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคมากขึ้น และในบางบริษัทให
น้ําหนักของ Lifestyle มากกวาลักษณะทางประชากรศาสตรที่เคยเชื่อกันวาเพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ รายได ฯลฯ ทําใหผูบริโภคมีพฤติก รรมการซื้อแตกตางกัน นักการตลาดเชื่อวาผูบริโภคมี
รูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน โดยสะทอนออกมาใน 3 มุม คือ กิจกรรม (Activity) ความ
สนใจ (Interest) และความคิดเห็น (Opinion) เหลานี้มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อและใช
สินคายี่หอตางๆ ซึ่งทั้ง 3 ปจจัยดังกลาว หลอหลอมใหคนมีวิถีการใชชีวิตที่แตกตางกัน จากแนวคิด
นี้ผูวิจัยสามารถนํามาประยุกตใชกับงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและรูปแบบการดําเนิน

30
ชีวิตที่มีผลตอสวนประสมการตลาดของผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอพรานทะเลใน
เขตบางแค เพื่อเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยและแบบสอบถาม เกี่ยวกับระดับ
กิจกรรมความสนใจและความคิดเห็นที่สอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคผลิตภัณฑ
แชแข็งในเขตบางแค
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
คอตเลอร ฟลลิป (2546: 24) กลาววาสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง
เครื่องมือทางการตลาดที่ส ามารถควบคุ มได ซึ่งกิจ การผสมผสานเครื่องมือเหล านี้ใ หสามารถ
ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสมการตลาด
ประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางที่กิจการใช เพื่อใหมีอิทธิผลโนมนาวความตองการผลิตภัณฑของ
กิจการ สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุมได 4 กลุม ดังที่รูจักกันวาคือ “4 Ps” อันไดแก
ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion)
สแตนตัน และ ฟุทเรล (Stanton; & Futrell. 1987: 41) กลาววา สวนประสมทางการตลาด
หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่องคการกําหนด เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย สวนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) หมสยถึง ปจจัยการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทตองใชรวมกัน เพื่อตอบสนอง
ความตองการของตลาดเปาหมาย (McCarthy; Perreault. 1900: 7) หรือหมายถีงความเกี่ยวของกัน
ของ 4 สว นคือ ผลิตภัณ ฑ (Product) โครงสรางราคา (Price Structure) ระบบการจัด จําหนาย
(Distribution) และกิจกรรมสงเสริมการตลาด (Promotion activities) ซึ่งกําหนดหลัก เกณฑของ
ระบบการตลาดขององคการ (Stanton; & Futrell. 1987: 648) จากความหมายนี้ไดแสดงลักษณะของ
สวนประสมทางการตลาดคือ (1) เปนปจจัยทางการตลาด (เครื่องมือทางการตลาด) ที่ธุรกิจควบคุม
ได (2) ตองใชรวมกันหรือเกี่ยวของกันทั้ง 4 เครื่องมือ (3) มีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความ
ตองการของตลาดเปาหมาย (ลูกคา) ใหเกิดความพึงพอใจ (4) ประกอบดวยผลิตภัณฑ (Product)
ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place or Distribution) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่ง
รวมเรียกวา 4Ps
เสรี วงษมณฑา (2552:9) กลาววาการตลาดเริ่มตนที่การศึกษาความตองการของลูกคาแลว
นําเสนอผลิตภัณฑ โดยการใชเครื่องมือทางการตลาดตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการและความ
พึงพอใจของลูกคา ประกอบดวยเครื่องมือตอไปนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่นําเสนอตอผูบริฌภค เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ใหกับผูบริโภค ผลิตภัณฑตองมีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา คุณคาของสินคาในรูปตัวเงินก็
คือ ราคาของสินคา โดยผูขายจะเปนผูกําหนดราคาผลิตภัณฑ ผูซื้อจะเกิดการตัดสินใจซื้อก็ตอเมื่อมี
การยอมรั บ ในสิน ค า นั้ น ผลิ ต ภัณ ฑ คื อ สิ่ง ที่ ส ามารถตอบสนองความตอ งการของมนุษ ย เ ป น
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คุณสมบัติที่สัมผัสไดและสัมผัสไมไดตลอดจนผลประโยชนที่คาดหวัง ผลิตภัณฑประกอบดว ย
สินคา บริการ และความคิด ซึ่งสินคา (Goods) เปนสิ่งที่สัมผัสได แตบริการ(Service) สัมผัสไมได
เกิดจากการใชความพยายามของมนุษย สวนความคิด (Idea) อาจจะเปนปรัชญา บทเรียน แนวคิด
และขอเสนอแนะ
2. ราคา (Price) หมายถึงราคาตนทุน (Cost) ที่ลูกคาจายไปในการไดรับผลิตภัณฑมาตนทุน
อยูในรูปของตัวเงิน ซึ่งผูบริโภคจะนํามาเปรียบเทียบกันระหวางมูลคา (Value) ของผลิตภัณฑกับ
ราคาของผลิตภัณฑนั้นๆ ถามูลคาสูงกวาตนทุนก็ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
3. สถานที่ (Place) หมายถึงโครงสรางของชองทาง ซึ่งประกอบดวย สถาบันที่นําผลิตภัณฑ
ออกสูตลาด คือสถาบันทางการตลาด อาจเปนคนกลางตางๆ สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัว
สินคาประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงเหลือ เปนตน
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติด ตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง
ผูขายกับผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจจะใชบุคคล หรือไมใชก็
ได โดยการติดตอสื่อสารนั้น มีหลายประการที่เรียกวา สวนประสมการสงเสริมการตลาดหรือสวน
ประสมการติดตอสื่อสาร (Promotion Mix or Communication Mix) ซึ่งประกอบดวย
4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการหรือ
ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิดที่ตองมีการจายเงินใหกับผูอุปถัมภรายการ
4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนกิจกกรมแจงขาวสารและจูงใจ
บุคคล
4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนกิจการสงเสริมการขายที่นอกเหนือจาก
การโฆษณา สามารถกระตุนความสนใจการทดลองใชหรือการซื้อ การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ
คือ
1.1.1 การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค
1.1.2 การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง
1.1.3 การกระตุนพนักงาน เรียกวา ดารสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงาน
4.4 การใหขาวสารและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) การใหขาว
เปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพันธคือ
ความพยายามที่ มีก ารวางแผนการโดยองคก าร เพื่ อสรา งทัศ นคติที่ ดีตอ องคก ารใหเกิด ขึ้น กั บ
กลุมเปาหมายการใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ
4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมาย
เพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการตางๆ ที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑ
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โดยตรงกับผูซื้อและทําใหเกิดการตอบสนองทันทีประกอบดวย การขายทางโทรศัพท การขายตรง
โดยใชจดหมายตรง การขายโดยใชแคตตาล็อก และการขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ

สรุปไดวา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เปน เครื่องมือทางการตลาดที่
ประกอบไปดวย ปจจัยสําคัญ 4 ประการ ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการ
ติดตอสื่อสาร หรือการสงสริมการตลาด ซึ่งปจจัยทั้ง 4 ตางก็มีความสําคั ญไมนอยกวากัน ดังนั้น
ปจ จั ยทั้ ง 4 จะเกี่ยวขอ งซึ่ งกัน และกัน โดยที่สว นประสมทางการตลาดจะเปน ตัว กระตุน ทาง
การตลาดในการสรางความตองการซื้อในตัวผลิตภัณฑ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของ
เปาหมายทางการตลาด ซึ่งหมายถีง การตอบสนองความตองการของผูบริโภคนัน้ เอง
จากขอมูลขางตนทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด อธิบาย 4 P’sไดแก ผลิตภัณฑ ราคาการ
จัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซึ่งเปนเครื่องมือในการตอบสนองความตองการและสราง
ความพึงพอใจใหแกลูกคาหรือกลุมเปาหมาย ผูวิจัยไดนําทฤษฎีที่กลาวขางตนมาใชในการกําหนด
สมมุติฐานการวิจัย กําหนดกรอบงานวิจัย รวมถึงกําหนดหอขอแบบสอบถามเพื่อใหทราบ
วา พฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้อและรูปแบบการดําเนินชีวิต ที่มีผลตอสวนประสมการตลาดของ
ผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ พรานทะเลในเขตบางแค ไดมากนอยเพียงใด
2.5 ทฤษฎีเกีย่ วกับประชากรศาสตร
เบเรลสัน และสไตเนอร (ชิบ จิตนิยม. 2550: 27; อางอิงจาก Berelson; & Steiner. n.d) ได
แสดงความเห็นวา คนเรามีแนวโนมที่จะดูและและฟงการสือสารที่สอดคลองกับกรอบอางอิงทาง
ความติดของเขา ซึ่งกรอบอางอิงแนวความคิดนี้ หมายรวมถึง บทบาททางเพศ การศึกษา ความสนใจ
และความเกี่ยวของกับสิ่งตางๆ สถานภาพทางสังคมและอื่นๆที่เปนคุณสมบัติที่มีความสําคัญของ
บุคคลโดยกรอบอางอิงทางความคิดเหลานี้ ทําใหเกิดความแตกตางกันในเรื่องของความรู ความคิด
ความเชื่ อ ทั ศ นคติ ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมการสื่ อ สารของคนตั ว แปรทางด า นลั ก ษณะ
ประชากรศาสตรที่สําคัญที่นิยมนํามาศึกษาความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสื่อ (ธนัสถ เกษมไช
ยานันท. 2552: 24-26) มีดังตอไปนี้
1. เพศ (Sex) จากการวิจัยทางจิตวิทยาหลายเรื่อง แสดงใหเห็นวาผูหญิงกับผูชายมีความ
แตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนด
บทบาทและกิจ กรรมของหญิงชายไวตางกัน จึงสงผลใหพฤติกรรมการสื่อสารของหญิงและชาย
ตางกันดวย งานวิจัยทางนิเทศศาสตรยังชี้ใหเห็นวา ผูหญิงมักจะถูกโนมนาวใจไดงายกวาผูชาย และ

33
มักเผยแพรทัศนคติที่ไดรับการจูงใจนั้นใหผูอื่นตอไปอีกดวย นอกจากนี้ เพศหญิงมีแนวโนมและ
ความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมีความตองการที่จะสง
และรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมีความตองการที่จะสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจาก
การรับขาวสารนั้นดวย
2. อายุ (Age) โดยทั่วไปบุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองตอการติดตอสื่อสาร
ตางจากบุค คลที่มีอายุนอยและ บุคคลที่มีอายุนอยจะมีพฤติกรรมตอบสนองตอการติดตอสื่อสาร
เปลี่ยนไปเมื่อตนเองมีอายุมากขึ้น ในประเด็นนี้ ปริมาณและแบบแผนการใชสื่อจะสัมพันธกับชวง
ชีวิตทีเ่ ปลี่ยนไป เนื่องจากในแตละชวงชีวิต คนเราจะเปลี่ยนสถานที่ที่ใชเวลาอยูเปนสวนใหญ เชน
เด็กเล็กตองอยูในบาน วัยรุนอยูกับกลุมเพื่อนหรือในโรงเรียน ผูใหญอยูนอกบานหรือที่ทํางานเปน
ตน แบบแผนการใชเวลาเปลี่ยนไป เชนเด็กเล็กจะเลนและวางเปนหลัก ในขณะที่ผูใหญจะทํางาน
และมีเวลาวางเปนสวนนอย นอกจากนี้ ลักษณะของกิจกรรมที่ทําและกลุมบุคคลที่แวดลอมก็จะ
เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงในวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ดังกลาวจึงมีผลตอปริมาณการใชสื่อ เชน
2.1 เด็กเล็กจะใชสื่อในบานเปนสวนใหญ และใชเพื่อความบันเทิง
2.2 วัยรุนจะใชสื่อนอกบานและ ใชสื่อพรอมกลุม และใชสื่อเพื่อความบันเทิง
2.3 ผูใหญจะใชสื่อทั้งในและนอกบาน แตจะมีเปาหมายการใชสื่อเพื่อประโยชนใน
การใชงานมากกวา
2.4 คนชราจะหันมาใชสื่อในบานเปน สวนใหญอีก ครั้งหนึ่งแตจะใชเพื่อฆาเวลา
หรือเปนเพื่อนเปนหลัก
3. รายไดการศึกษา การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) เปนตัว
แปรทีส่ ําคัญในการกําหนดสวนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่มีความร่ํารวย
แตอยางไรก็ตามครอบครัวที่มีรายไดปานกลางและมีรายไดต่ําจะเปนตลาดที่มีขนาดใหญ ปญหาที่
สําคัญในการแบงสวนตลาดโดยถือเกณฑรายไดอยางเดียวก็คือ รายไดจะเปนตัวชี การมีหรือไมมี
ความสามารถในการกระจายสินคา ในขณะเดียวกันการเลือกสินคาที่จริงอาจถือเกณฑรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตรสนิยม คานิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมวารายไดจะเปนตัวแปรทีใ่ ชบอยมาก นักการ
ตลาดสวนใหญจะโยงเกณฑรายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรหรืออื่นๆ เพื่อใหการกําหนด
เปาหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น เชนกลุมรายไดสูงที่มีอายุตางๆ ถือวาใชเกณฑรายไดรวมกับเกณฑอายุเปน
เกณฑที่นิยมใชกันมากขึ้น เกณฑรายไดอาจเกี่ยวของกับเกณฑอายุและอาชีพรวมกัน
จากแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร สรุปไดวาผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา
ลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน เนื่องจากเปนตัว
แปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญซึ่งจะทําใหทราบวาผูบริโภคที่ลักษณะทางดานประชากรศาสตรที่
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แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอสวนประสมการตลาด
ของผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ พรานทะเลแตกตางกันอยางไร เพื่อเปนประโยชน
ใหผูประกอบธุรกิจอาหารทะเลแชแข็งสามารถนําไปใชในการกําหนดตลาดเปาหมายของผลิตภัณฑ
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
2.6 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารแชแข็งและบริษทั ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส จํากัด
การใชความเย็นในการรักษาอาหารเปนสิ่งที่ไดมีการปฏิบัติกันมาแตในสมัยโบราณโดย
อาศัยจากประสบการณการสังเกตของผูที่อาศัยอยูในเขตหนาวเย็นของโลก ดังเชน การแชไวนดวย
หิมะ ผสมPotassium Nitrate ในสมัยโรมัน นาย H. Benjaminไดจดลิขสิทธิ์ British Patent No. 9240
สําหรับการแชแข็งอาหารโดยการจุม (Immersion) ลงในตัวทําความเย็น หลังจากนั้นก็มีการพัฒนา
กระบวนการแช แข็ง อาหารต างๆ เรื่อ ยมาทั้ ง ในยุโ รปและสหรัฐ อเมริก า จนถึง ป ค.ศ. 1880
อุตสาหกรรมแชแข็งและผลิตภัณฑเนื้อสัตว สัตวปก และปลาในสหรัฐอเมริกาก็กลายเปนสวนหนึ่ง
ของชีวิตประจําวัน และกลายเปนอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงป
ค.ศ. 1990 ผูที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมแชแข็งในยุคแรกๆ ซึ่งไดรับยกยองใหเปน
“บิดาของอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งในสหรัฐฯ” คือนาย Clarence Birdseye ซึ่งทําการวิจัยคนควา
ออกแบบเครื่อ งแช แข็ ง กอ ตั้ ง บริษั ท อุ ต สาหกรรมอาหารแช แ ข็ ง ที่เ ป น รูจั ก แพร ห ลายทั่ ว ไป
เครื่องหมายการคา Birdseye ซึ่งบริษัท Postum Co., หรือ General Foods ปจจุบันไดถูกซื้อกิจการใน
ป ค.ศ. 1929) และเปนผูที่เนนความสําคัญของการคัดเลือก การเตรียมการ เก็บรักษา การขนยาย และ
จัดจําหนายที่มีผลตอคุณภาพของอาหารแชแข็งหลังจากนั้นวงการอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งก็ได
พัฒนาอยางมรระบบ ขั้นตอนประกอบกับความกาวหนาในดานวิศวกรรมเครื่องเย็นและแชแข็ง เชน
การออกแบบสรางเครื่อง Fluidized-bed freezer, IQF (Individually-Quick Frozen) freezer, Liquid
Nitrogen food freezer ค.ศ. 1920-1962 จากนั้นอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งก็ไดมีการขยายตัวขึ้น
อยางรวดเร็วในชวง 2 ศตวรรษ ที่สังเกตไดวาความกาวหนาในอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งในการ
ปฏิบัติไดถูก รั้งไวดว ยความกาวหนาในการผลิต เครื่องทําความเย็น หองเย็น และเครื่องแชแข็ง
ผูบ ริ โ ภคยัง ไมส ามารถมี ตู เย็ น หรือ ช องแข็ง ใชป ระจํ า บา นอย า งแพร หลาย ความสะดวกและ
ประโยชนของอหารแชแข็งก็ไมเปนที่แพรหลายมากนัก (คงจํากัดอยูในวงการอาหารระดับสถาบัน
และหนวยตางๆ เชน ภัต ตาคาร โรงแรม) เชนกันการพัฒนาในระดับเครื่องแชแข็งขนาดใหญ
รถบรรทุกแชแข็งในการขนสง และหองเก็บรัก ษาอาหารแข็งใหถึงผูบริโภค ก็เปนปจจัยที่ชะลอ
ความกาวหนาของอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งที่ รั้งความกาวหนาของอุตสาหกรรมนี้ในอดีต (ฟช
เชอรร.ี่ 2551: ออนไลน)

35
2.6.1 ความเขาใจพืน้ ฐานเรื่องน้ําและน้ําแข็ง
คุณสมบัติของน้ําดานน้ําหนักอะตอมน้ําหนัก โมเลกุลและองคประกอบโมเลกุลลักษณะ
พิเศษของน้ํานั้นพอจะกลาวรวมไดคราวๆ คือ
1. มีคาคุณสมบัติเฉพาะตัวทีส่ ูงกวาสารอื่นที่มีมวลโมเลกุลที่ใกลเคียงกัน จุดหลอมเหลวจุด
เดือนความรอนแฝงใน การหลอมเหลว ระเหยและระเหิด ความจุความรอน การนําความรอน แรงตึง
ผิว คาความเปนขั้วประจุ (Dielectric constant)
2. มีค วามหนาแนน สูงสุด ที่ 3.98 oC และมีก ารขยายปริมาตรเมื่อเปลี่ยนเป น น้ําแข็ง
คุณสมบัติตางๆ ของน้ําจะเปลี่ยนไป เมื่อกลายสภาพเปนน้ํา แข็งอันเปนผลใหการแชแข็งและการ
หลอมละลาย (Thawing) ของอาหารที่มีลักษณะที่ตางกัน การลดอุณหภูมิของอาหารลงเพื่อแชแข็ง
นั้น จะสัมพันธกับการเปลี่ยนสถานะของน้ําเปนน้ําแข็งในการแชแข็งนั้นมิไดหมายความวาน้ําทุก
สวนในอาหารจะตองกลายเปนน้ําแข็งหมด จุดเยือกแข็งของน้ําจะเปลี่ยนไปตามปริมาณและชนิด
สารละลายในน้ําและอยูใตอิทธิผลของอุณหภูมิ ความดัน ความเปนกรดดางและองคประกอบใน
อาหารอื่นๆที่ทําปฏิกิริยาทั้งทางเคมีและกายภาพกับน้ํา ซึ่งสามารถสังเกตไดงาย โดยที่จุดเยือกแข็ง
ของอาหารทั่วไปมักจะต่ํากวา 0 oC ดังนั้นจะเห็นไดวาหากองคประกอบในอาหารเปลี่ยนไปหรือ
ขั้นตอนในการผลิตเปลี่ยนแปลงก็จะมีผลตอคุณภาพของอาหารแชแขงไดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
กายภาพ (Physico-chemical Aspects) บางประการที่เกี่ยวของกับกระบวนการแชแข็ง อันไดแก
ความเย็นยิ่งยวด (Undercool หรือ Supercool)
การเกิดผลึกน้ําแขง (Crystallization)
- การเกิดนิวเคลียสน้ําแข็ง (Nucleation)
- การเพิ่มขนาดขนาดของผลึกของน้ําแข็ง (Crystal Growth)
การเปลี่ยนแปลงของผลึกน้ําแข็ง (Maturation หรือ Recrystallization)
การลดอุณหภูมิเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอขบวนการแชงแข็ง การลดอุณหภูมิลงเปนเพียง
การทําใหเย็น (Cooling) การแชแข็งโดยแทจริงหมายถึงการที่เปลี่ยนน้ํา (ของเหลว) ไปเปนน้ําแข็ง
(ของแข็ง) (Crystallization) การทําใหเย็นเปนการดึงความรอนออกเพื่อลดอุณหภูมิ (Sensible heat)
สามารถดึงความรอนและลดอุณหภูมิของอาหารลงเรื่อยๆ จนต่ํากวา 0 oC โดยที่น้ําในอาหารยังไม
เปนน้ําแข็ง ในสภาพที่อุณหภูมิของอาหาร (หรือระบบ) ต่ํากวาจุดเยือกแข็งของอาหารนั้นจะเปน
สภาพที่เรียกวา เย็นยิ่งยวด (Undercool) ซึ่งมักจะพบอยูเสมอในการแชแข็งอาหาร ขณะที่ก ารเกิด
น้ําแข็งจําเปนตองดึงความรอนแฝงของการเกิดผลึก (Latent heat of crystallization) ออก ซึ่งการดึง
ความรอนนี้จะเกิด ไดตอเมื่อมีการกระตุนใหเกิดขบวนการเปน ผลึกน้ําแข็งเสียกอน การกระตุน
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ดังกลาวก็คือการเกิดนิวเคลียสน้ําแข็ง (Nucleation) เมื่อเกิดนิวเคลียส (Ice nuclei) แลวขณะเดียวกัน
ที่มีการดึงความรอนแฝงของการผลึก ออกอยางรวดเร็วก็จะทําใหเกิดเปนผลึกน้ําแข็งขึ้น (Crystal
growth)หากการดึงความรอนออกไม เร็ว พอ จะเปน ผลใหอุณ หภู มิข องอาหารนั้น เพิ่มสูงขึ้น ได
ชั่วขณะ ขณะที่เกิด การดึงความรอนแฝงออกนั้นอุณ หภูมิข องน้ํา จะคงที่ ณ ที่จุดเยือกแข็งนั้น แต
ในทางปฏิบัติแลว อุณหภูมิของอาหารทั่วไปจะเปลี่ยนไปเล็กนอยขณะที่มี การดึงความรอนแฝงออก
ทั้งนี้เนืองจากในอาหารมีสารละลายตางๆปนอยูในของเหลว จะเห็นไดวาปจจัยที่สําคัญในการเกิด
น้ําแข็งก็คือ “ปญหาการเกิดนิวเคลียสน้ําแข็ง” เนือ่ งจากการกระตุนใหเกิดนิวเคลียสน้ําแข็งในอาหาร
นั้นมักจะไมสามารถควบคุมไดโดยตรง หรือควบคุมไมไดเลย คงทําไดโดยการควบคุมทางออม เชน
การควบคุมอัตราการกระจายและการดึงความรอนออก โดยปกติน้ําบริสุทธิ์ (Pure) นั้น จะเกิด
นิว เคลี ยสน้ํา แข็ งอย างฉับ พลั น และเกิด เป น ไปอย างสม่ํ า เสมอเปน เนื้อ เดี ยวกัน (Homogeneous
nucleation) ตอเมื่อลดอุณหภูมิลงถึงประมาณ -40 oC (Langham; & Mason. 1958) ไมเกิดน้ําแข็ง
อยางฉับพลันแตปรากฏการณแชแข็งในอาหารที่พบโดยทั่วไปมักจะเปนไปอีกในลักษณะ คือการ
เกิด นิว เคลียสน้ําแข็งแบบเปน เนื้อผสม (Heterogeneous nucleation) ซึ่งจะเกิด ที่อุณหภูมิสูงกวา
-40 oC โดยมีสารอนุมูลตางๆในสวนของเหลวของอาหารเปนตัวกระตุนใหเกิดนิวเคลียสน้ําแข็งขึ้น
โดยทําหนาที่เปนแบบพิมพ (Template) สารแตละชนิดประเภทและสภาวะเฉพาะตัวของสารนั้นจะ
ใหผลในการกระตุนใหเกิดน้ําแข็งตางกันไป ตัวอยางเชนแบคทีเรีย Pseudomonas syringae สามารถ
กระตุนใหเกิดนิวเคลียสน้ําแข็งไดแมที่อุณหภูมิเพียง -2 oC (Schnell; & Wali. 1972) อันเปนหลักใน
การผลิตหิมะในลานเลนสกีหิมะในตางประเทศ
เมื่อเกิดนิวเคลียสน้ําแข็งแลวผลึกน้ําแข็งก็จะขยายโตขึ้นจากนิวเคลียสเมื่อมีการดึงความ
รอนแฝง ของการเกิดผลึกอยางตอเนื่อง การโตของผลึกน้ําแข็ง คือ การเขารวมตัวของโมเลกุลน้ํา
(ของเหลว) กับโมเลกุลของนิวเคลียสหรือผลึกน้ําแข็งอื่นเพื่อใหอยูในสภาพระเบียบสมดุลทางเทอร
โมไดนามิค (Order) ซึ่งการเพิ่มขนาดของผลึก น้ําแข็งในอาหารนั้น จะขึ้นกับจํานวนนิวเคลียส
เริ่มตนในอาหารและอัตราการดึงความรอนจากอาหาร ในการแชแข็งแบบชาการโตของผลึกน้ําแข็ง
จะเกิดไดตอเนื่องอันเปนผลใหผลึกน้ําแข็งมีขนาดใหญกวาในการแชแข็งแบบเร็ว ขณะที่ในการแช
แข็งแบบเร็วอัตราการดึงความรอนจะเปนไปอยางรวดเร็ว จึงทําใหเกิดสภาพความเย็นยิ่งยวด ซึ่ง
กอใหเกิดศักยภาพในการกระตุนใหเกิดนิวเคลียสน้ําแข็งที่เพิ่มขึ้นจากจํานวนเริ่มตน จากจํานวน
นิวเคลียสน้ําแข็งที่เพิ่มมากกวาจึงเปนผลใหผลึกน้ําแข็งในอาหารมีมากและมีขนาดเล็กกวาในการแช
แข็งแบบชา (Reid. 1983)
คุ ณ สมบั ติ ข องอาหารเช น ความสามารถในการซึ ม ผ า นผนั ง เนื้ อ เยื่ อ (Membrane
permeability) ความหนืด ของของเหลวที่ยังไมเยือกแข็ง (Viscosity of unfrozen liquid) จะมี
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ผลกระทบตออัต ราการเคลื่อนยายของโมเลกุลน้ําสูผลึกน้ําแข็ง (Mass transfer) ซึ่งเปน ปจ จัยที่
กําหนดอัตราการโตของผลึกน้ําแข็งดวย สวนรูปรางของผลึกน้ําแข็งในอาหารนอกเหนือปจจัยตางๆ
ดังกลาวมาแลว ยังขึ้นกับทิศทางการดึงความรอนออกจากอาหาร ลักษณะโครงสรางเนื้อเยื่อของ
อาหารและสารที่ไมละลาย น้ําที่ปะปนอยูในอาหารแมวาจะทําการแชแข็งโดยขบวนการเดียวกันใน
อาหารชนิดเดียวกัน ขนาดและรูปรางของผลึกน้ําแข็งที่เกิดในเนื้ออาหารก็สามารถมีขนาดตางกันไป
ได เนื่องจากคุณสมบัติ ภายในอาหารนั้นเอง ดังนั้นผูบริโภคตองตระหนักวาการแชแข็งอาหารนั้น
เปนการถนอมรักษาอาหาร ไมใชเปนการปรับปรุงคุณภาพอาหาร เมื่ออาหารถูกแชเข็งแลวสภาพดูดี
(ในสภาพเยือกแข็ง) แตเมื่อละลาย (Thaw) นํามาใชคุณภาพอาหารนั้นจะไมดีไปกวาคุณภาพเริ่มแรก
ในทางตรงขามการแชแข็งอาหารคุณภาพตอมักกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ไมพึงปรารถนา
ทําใหไดอาหาร (หลังละลาย) ที่คุณภาพยิ่งไปกวาเริ่มแรก การแชเข็งอาหารที่ประสบความสําเร็จ คือ
การที่อาหารกอนแชแข็งและหลังละลาย (ทั้งในดานกลิ่นรส สี เนื้อ สัมผัส รูปราง) มีคุณภาพที่
เหมือนกันหรือใกลเคียงกันมากที่สุด นั่นเปนการย้ําวา คุณภาพของอาหารแชแข็ง หลังละลายจะดี
เพียงใด ขึ้นโดยตรงและถูกกําหนดไวดวยคุณภาพอาหารกอนนํามาแชแข็ง
การเปลี่ยนแปลงของผลึกน้ําแข็ง (Maturation หรือ Recrystallization) เปนปรากฏการณที่
ผลึกน้ําแข็งที่มีขนาดเล็กอยูแลวจะมีขนาดลดลง และผลึกน้ําแข็งขนาดใหญก็จะมีขนาดใหญขึ้น
ทั้งนี้รวมถึงเปลี่ยนรูปรางของผลึกน้ําแข็งไปดวย ปญหาในอาหารแชแข็งอาจจะลดลงไปอีกมาก
หากผลึก น้ําแข็งที่เกิดขึ้นมีสภาพคงตัว อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของผลึกน้ําแข็งจะเปนผลให
จํานวนของ ผลึกลดลงและผลึกน้ําแข็งที่มีอยูจ ะมีขนาดใหญขึ้นเมื่อเวลาผานไป ขบวนการนี้จะทําให
ประโยชนและขอไดเปรียบของการแชแข็งแบบรวดเร็วลดนอยลงหรือสูญเสียไปในที่สุด
การเปลี่ยนแปลงของผลึกน้ําแข็งนี้จะเกิดอยางรวดเร็ว หากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ
อาหารแชแข็งขึ้นลง หรือเมื่ออาหารแชแข็งเก็บในสภาพที่อุณหภูมิไมต่ําพอ (โดยทั่วไปแนะนําให
เก็บที่อุณหภูมิ ต่ํากวา -20 oC) การเก็บจะเกิดเปลี่ยนแปลงในชวง -14 oC ถึง -7 oC (Love. 1962)
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินี้ แมในชวงเวลาสั้นๆ ก็จะมีผลเสียไดอยางมากตอคุณภาพของอาหารแช
แข็ง ทั้งในทางเนื้อสัมผัสและจากปฏิกิริยาเคมีตางๆ และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการปรับ
สูสภาพสมดุลของพลังงานตาม ธรรมชาติ (Equilibrium state) ดังนั้นแมที่อุณหภูมิคงที่ก็จะสามารถ
พบวา มีก ารเปลี่ย นแปลงขอผงผลึก น้ําแข็งขึ้น ได ซึ่งจะเกิ ด เมื่อ ผลึก น้ํ าแข็ง ในอาหารมี ข นาด
เสนผาศูนยกลางเล็กกวา 2 มิลลิเมตร (Woodroof.1938) และจะเรงปฏิกิริยาเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอีกทั้ง
หากมีของเหลวที่ยังไมเยือกแข็ง (Unfrozen liquid) อยูภายใน อาหารปรากฏการณเปลี่ยนแปลงของ
ผลึกน้ําแข็งนี้ จะสามารถเกิดไดมากและรวดเร็วขึ้นเนื่องจากไดเพิ่มปจจัยความแตกตาง ความดันไอ
(Vapor pressure difference) ของโมเลกุลน้ําเขามาเรงปรากฏการณ ดังกลาว

38
จากเบื้องตนจุดเยือกแข็งของน้ําจะเปลี่ยนไปเนื่องจากผลของสารละลายที่มีอยูในน้ําและ
จากการที่น้ําแข็งนั้นมิไดเกิดอยางฉับพลันพรอมกันในทุกสวนของอาหารจะทราบวา ในระหวางการ
เกิด ผลึก น้ําแข็งในอาหารนั้น ยังคงมีสว นของเหลวหรือน้ําที่ยังไมเยือกแข็งอยู ในอาหาร โดยที่
ปริมาตรของของเหลวสวนนี้จะคอยๆลดลง เนื่องจากน้ํากลายเปนน้ําแข็ง อันเปนผลใหสารละลาย
ในของเหลวนั้นมีความเขมขนสูงขึ้นทุกขณะ เปนเหตุใหจุดเยือกแข็งของสารละลายนั้นมีคาต่ําลง
(Freezing point depression) นั่นหมายถึง อัตราการลดอุณหภูมิลงของอาหารไมสามารถเปนไปอยาง
คงที่ แมวาอัตราการดึงความรอนออกจะคงที่ สําหรับเหตุผลของการลดต่ําของจุดเยื อกแข็ง ก็คง
อธิบายอยางงายๆ วา เนื่องมาจากคาความดันไอ (Vapor pressure) ของน้ําในของเหลวลดลงและการ
เคลื่อนยายของโมเลกุลน้ําลําบากขึ้น เนื่องมาจากปฏิกิริยาของน้ํากับสารละลายและความหนืดของ
ของเหลวที่ เพิ่มขึ้น จากความสลับซับ ซอนในองค ประกองของอาหารแตละชนิ ด ที่มี ลัก ษณะ
เฉพาะตัว เต็มไปดวยสารละลายหลายชนิด ซึ่งแตละชนิดมีจุดอิ่มตัว (Saturation) และจุดเยือกแข็ง
(Crystallization) ตางกันไปละลายอยูในสวน ของเหลวของอาหาร แถมดวยการมีสารไมละลายทั้ง
ขนาดเล็กและใหญปะปนอยู ในของเหลวสวนนั้น ซึ่งมีผลตออัตราการแชแข็งและการเกิดผลึก
รูปรางของผลึกน้ําแข็ง ผนวกกับการเกิดปฏิกิริยาระหวางสาร ตางๆ ในอาหารกับน้ําที่เปลี่ยนไปเมื่อ
ความเขมขนของสวนที่เปนของเหลว (Unfrozen liquid) เพิ่มขึ้นระหวางการแชแข็งการเปลี่ยนแปลง
ในสวนของเหลวที่ยังไมเยือกแข็งนี้ สามารถมีผลตอคุณภาพของ อาหารไดเพราะเกี่ยวโยงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีกลาวคือ เมื่อความเขมขนของของเหลวเปลี่ยนไป เนื่องจากการเกิดน้ําแข็ง
1. ความเปนกรดดางอาจเปลี่ยนไป หากมีการตกผลึกของสารออกจากของเหลวนั้น
2. ปฏิกิริยาเคมีทั่วไป อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดย
- เกิดชาลง โดยผลของอุณหภูมิ (เมื่อคิดถึงอุณหภูมิอยางเดียว) และความหนืดของ
ของเหลวทีเพิ่มขึ้น (ซึ่งชะลอการเคลื่อนยายของโมเลกุล)
- เกิดเร็วขึ้น เนื่องจากความเขมขนของสารที่เพิ่มขึ้นเพราะปริมาตรลดลง
3. ปฏิกิริยาการทํางานของเอนไซม
- เกิดชาลง เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงมีผลโดยตรงตอขบวนการชีวเคมีและเอนไซม
(ตายเสื่อมสลาย) หรือผลจากความเปนกรดดางที่เปลี่ยนไป เนื่องจาก การแชแข็ง
- เกิดเร็วขึ้น เนื่องจากความเขมขนของสาร (Substrate) มีมากขึ้น (จากปริมาตรที่
ลดลง) สําหรับในอาหารแชแข็งปฏิกิริยาของเอนไซมจะเพิ่มขึ้น หรือลดลง ขึ้นกับสภาพเฉพาะกรณี
โดยทั่วไปอาจกลาวไดวา อัตราเร็วของปฏิกิริยาจะเพิ่มที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็งอาหาร
เล็กนอย (Subzero) ปฏิกิริยาจะเพิ่มที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็งอาหารเล็กนอย (Subzero) ปฏิกิริยา
จะเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดแลวคอยๆ ลดลงเมื่ออุณหภูมิอาหารเยือกแข็งต่ําลงเรื่อยๆอยางไรก็ดีใ น
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สภาพอาหารทั่วไปอัตราปฏิกิริยาเคมีจะขึ้นกับปจจัยอื่นๆเฉพาะ ดั่งเชนการเปลี่ยนแปลงของความ
เปน กรดดาง ปริมาณของออกซิเจนที่ละลายในน้ํา อาจเปนผลใหปฏิกิริยาเคมีเกิด เร็วขึ้นจนถึง
จุดสูงสุดแลวคอยๆ ลดลง (Smith. 1929) หรือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เชน การสลายตัวของวิตามิน ซีจาก
ออกซิเจน (Oxidation of ascorbic acid) (Grant ;& Alburn. 1965) และ การเกิดนิวเคลียสน้ําแข็งแบบ
ฉับพลันเปนเนื้อเดียว (อัน เปนผลใหเกิดการเยือกแข็งอยางฉับพลันและสม่ําเสมอ) เปนเรื่องที่มี
การศึกษากันมาก ทั้งนี้เพราะหากควบคุมใหเกิดไดในอาหารจะลดปญหาตางๆ ดังกลาวมาแลว หรือ
อีกมุมหนึ่งซึ่งเปนความฝนของ นักวิทยาศาสตร (ที่หางไกลความจริงตามธรรมชาติ) คือ การถนอม
อาหารหรือเนื้อเยื่อที่มีชีวิตในสภาพที่ อุณหภูมิต่ํามากๆกวาจุดเยือกแข็ง เพื่อลดปฏิกิริยาทางเคมี
ตางๆ โดยไมเกิดการเปลีย่ นสภานะของน้ําเปน น้ําแข็ง (Stable undercool) อันชี้ใหเห็นหลักพื้นฐาน
อีกประการหนึ่ง คือ อุณหภูมิต่ํามากๆ (Undercool) มักจะไมเปนผลเสียตอคุณภาพอาหารแชแข็ง
หากแตการแชแข็ง (Freezing) หรือการเปลี่ยนน้ําเปนน้ําแข็งนั้นเปน สาเหตุหลักที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ไมพึงปรารถนาในอาหาร จากที่กลาวมาพอจะสรุปพื้นฐานเรื่องน้ําที่เกี่ยวของกับการ
แชแข็งอาหารได ดังนี้
1. การเกิดผลึกน้ําแข็งจําเปนตองเกิดมีนิวเคลียสน้ําแข็ง ซึ่งในอาหารโดยทั่วไปจะควบคุม
ไดลําบากหรือแทบไมไดเลย
2. การเกิ ด นิ ว เคลี ย สน้ํ า แข็ ง ในอาหารมั ก เป น ลั ก ษณะไม พ ร อ มกั น เป น เนื้ อ เดี ย ว
(Heterogeneous)
3. การโตและรูปรางของผลึกน้ําแข็งจะขึ้นกับจํานวนนิวเคลียสน้ําแข็งเริ่มแรกอัตราการดึง
ความรอนอัตราการเคลื่อนยายของสาร (โมเลกุลน้ํา) ในระบบและลักษณะโครงสรางผนังเนื้อเยื่อ
เฉพาะตัวของอาหาร
4. การเปลี่ยนแปลงของผลึกน้ําแข็งจะเกิดไดดีที่อณ
ุ หภูมสิ ูง (สูงกวา -20 oC)
5. การเปลี่ยนแปลงของอุณ หภูมิใ นระหวางเก็บรัก ษา หรือการที่มีสว นของของเหลว
(Unfrozen liquid) คงอยูอาหารแชแข็ง จะเรงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของผลึกน้ําแข็ง
จากหลักพื้นฐานขางบนอาจจะนํามากลาวเปนหลักปฏิบัตใิ นอาหารแชแข็งได คือ
1. การแชแข็งอาหารเปนการถนอมรักษาคุณภาพอาหารโดยความเย็น การเกิดผลึกน้ําแข็ง
อาจมีผลเสียตอคุณภาพอาหาร ดังนั้นสิ่งที่สําคัญมากที่สุด คือการคัดเลือกคุณภาพอาหารกอนนํามา
แชแข็งใหมีคุณภาพที่ดีสม่ําเสมอขนาดใกล เคียงกัน รวมถึงมีปริมาณจุลินทรียต่ํา เนื่องจากการแช
แข็งทั่วไปจะเพียงยับยั้งการเจริญเติบโต แตถึงมีปริมาณจุลินทรียต่ํา แตโรงงานและบุคคล ควรแช
แข็งดวยวิธีที่เหมาะสมกับชนิด อาหาร (การเลือกชนิดและขนาดเครื่องแชแข็งภาชนะบรรจุ) เพื่อให
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อัตราการดึงความรอนออกจากอาหารเปนไปอยางสม่ําเสมอทัว่ ถึงและรวดเร็วที่สุด ซึ่งรวมไปถึงการ
เตรียมอาหารใหเหมาะสม เชน การคัดเลือกขนาด รูปราง การทําใหเย็น (Prechililing) ลวงหนาของ
อาหาร
2. เนื่องจากปฏิกิริยาเคมี และเอนไซมบางชนิดเปนผลเสียตอคุณภาพของอาหารจึงควรทํา
การ ยับยั้ง หรือชะลอปฏิกิริยาตางๆ เชน การลวก การใชสารเคมีที่เหมาะสม (เชน สารกันหืน กัน
ออกซิเจน) การแชอิ่มน้ําเชื่อม หรือน้ําเกลือ การบรรจุในสภาพสุญญากาศ
3. อุณหภูมิในการแชแข็งและเก็บรักษาควรต่ํากวา -20 oC เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงของผลึก
น้ําแข็ง ในอาหารแชแข็ง ซึ่งโดยทั่วไปมักถือปฏิบัติอยู อยางไรก็ดีที่สําคัญอยางมาก คือ ไมควรใหมี
(หรือใหมีนอยที่สุด) การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอาหารแชแข็งขึ้นลง ในตลอดขั้นตอนการผลิต
เก็บรักษา ขนสงจนถึงผูบริโภค เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะเรงการเปลี่ยนแปลงของ
ผลึกน้ําแข็ง เปนผลเสียตอคุณภาพอาหารอยางมาก และอาจทําใหเชื้อจุลินทรียบ างชนิด เจริญเติบโต
เปนอันตรายตอผูบริโภคและเกิดปญหาทางกฎหมายได อันเปนผลกระทบไปถึงความอยูรอดของ
โรงงานผูผ ลิต
2.6.2 หลักการจัดการและวางจําหนาย
อาหารแแข็งนั้นสามารถควบคุมและปรับคุณภาพไดหากมีการไหความสนใจอยางจริงจังใน
ปจจัย ตางๆ ดังนี้
1. คุณสมบัติและคุณภาพเฉพาะตัวของวัตถุดิบทีใ่ ชในการผลิต
2. วิธีการผลิตที่เหมาะสมและถูกตองสําหรับวัตถุดิบแตละชนิด
3. วิธีการบรรจุที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ
4. วิธีการจัดการผลิตภัณฑในระบบการเก็บรักษาสินคาคงคลัง โดยมีการหมุนเวียนของ
ผลิตภัณฑที่เก็บในสภาพเยือกแข็งตามหลักการเก็บกอนออกกอน หรือ FIFO (First in-First Out)
5. การควบคุม การใชอุณหภูมิเยือกแข็งที่ถูกตองและการรักษาอุณหภูมิใหสม่ําเสมอตาม
สมควรใหผลิตภัณฑมีการสัมผัสของอุณหภูมิที่สูงกวา -20 oC ในกรณีที่จําเปนที่หลีกเลี่ยงไมไดและ
ในชวงเวลาสั้นที่สุดเทานั้น
อยางไรก็ตามในการทดลองและปฏิบัติการ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (Fluctuation) ใน
สภาพการเก็บรักษา 1-2 oC เปนเรื่องปกติที่พบไดทั่วไป ดังนั้นในประเทศซึ่งอยูในเขตรอนและ
ระบบการจัดการในบางหนวยงานยังไมสามารถควบคุมไดดีพอ จึงไดแนะนําใหใชอุณหภูมิ -20 oC
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในการรับประทาน โดยยังคงรสชาติ
เดิมของอาหรไวไมเสียคุณคาทางโภชนาการ และไมมีสารกันบูด ซึ่งมีวิธีกรรมในการผลิตโดยใช
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วิธีการแชแข็งในระยะเวลาอันรวดเร็วกลาวคือ ยิ่งใชเวลานอยเทาไดยิ่งรักษาคุณคาทางอาหารไวมาก
เทานั้น อุณหภูมิที่ใชในการผลิตคือ -10 องศาเซลเซียส และขั้นตอนในการจัดจําหนายตองรักษาไว
ในตูแชอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส ถึง -20 องศาเซลเซียส เมื่อจะรับประทานตองนําเขาอุนในเตา
ไมโครเวฟประมาณ 3-5 นาที (สรุปขาวธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 2551: 3-14)
ไดแบงประเภทอาหารสําเร็จรูปแชแข็งไว 4 ประเภท ดังนี้
1. อาหารกลองแชแข็ง
2. อาหารทะเลสําเร็จรูปแชแข็ง
3. เบเกอรี่และขนมหวานแชแข็ง
4. ฟาสตฟูดสแชแข็ง
1. อาหารกลองแชแข็ง
คนไทยเริ่มรูจักและยอมรับอาหารประเภทนี้อยางกวางขวาง ดวยคุณสมบัติที่เพียบพรอมทั้ง
สะอาด อรอย ราคาพอสมควรโดยเฉลี่ยประมาณ 30-40 บาทตอกลอง ทําใหสามารถขยายฐานจับ
ลูกคาผูมีรายไดปานกลางขึ้นไป จากเดิมลูกคากลุมเปาหมายคือ กลุมผูมีรายไดสูงอีกทั้งยังเอื้ออํานวย
ความสะดวกใหกับผูบริโภค รวมทั้งมีเมนูใหเลือกมากมาย นอกจากนี้ผูประกอบการยังผลักดันใหมี
การจําหนายอาหารกลองแชแข็งในชองทางโมเดิรนเทรด รวมทั้งรานอาหารและภัตตาคารบางแหง
ตลอดจนรานเบเกอรี่และธุรกิจการจัด เลี้ยงนอกสถานที่ นอกจากอาหารไทยแลว การขยายตลาด
อาหารกลองแชแข็งในประเทศยังมีการเพิ่มเมนูอาหารนาชาติ โดยเฉพาะอาหารที่เปนที่นิยมของคน
ไทยคื อ อาหารจี น อาหารญี่ ปุน และอาหารฝรั่ง รวมทั้ง การจํ าหนา ยอาหารกลอ งแช แข็ ง ใน
ลักษณะเฉพาะกับขาว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค
2. อาหารทะเลสําเร็จรูปแชแข็ง
ปจจุบันประเทศสงสินคาอาหารทะเลแชแข็งติดอันดับ 1 ใน 10 อันดับแรกของสินคาที่
สงออกจากประเทศไทย ซึ่งผูผลิตรายใหญที่เปนคูแข็งสําคัญคือ จีนและเวียดนาม ซึ่งทั้งสองประเทศ
นี้มีความอุดมสมบูรณทางดานทรัพยากรสัตวน้ํา ทําใหผูซื้อในตางประเทศมีโอกาสเลือกซื้อ โดยนํา
ราคาที่แตกตางมาเปนขอตอรอง ดังนั้นผูประกอบการอาหารทะเลแชแข็งจึงตองพัฒนาคุณภาพใน
การผลิตสินคา เพื่อลดการใชวัตถุดิบซึ่งมีราคาแพง พรอมกับหันมาสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added)
โดยทําการผลิตอาหารทะเลสําเร็จรูปแชแข็งซึ่งตองใชเทคโนโลยีใหมๆ และพยายามขยายตลาดใหม
ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยหันมาผลิตอาหารทะเลสําเร็จรูปแชแข็งชนิด อื่นๆ เชน ติ่มซํา
ทะเลแชแข็ง ปอเปยกุง ขาวปน หนาทะเล ลูก ชิ้นกุง ลูกชิ้นปลาหมึก ไสก รอกปลา เปน ตน ซึ่งจะ
สามารถขยายตลาดไดทั้งในประเทศและตางประเทศ อัตราการขยายตัวของอาหารทะเลสําเร็จรูปแช
แข็ง ในแตละปสูงถึงรอยละ 30 เนื่องจากผูส งออกอาหารทะเลแชแข็งรายใหญหันมาพัฒนาสินคาให
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มีความหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาชองทางการจัดจําหนายดวย โดยมีการจัดจําหนายทีทั้ง
ในโมเดิรนเทรด รานสะดวกซื้อ การขายสงใหกับรานสุกี้ รานอาหาร โรงแรม ตลอดจนรานฟาสต
ฟูดสตางๆ
3. เบเกอรี่และขนมหวานแชแข็ง
สินคาเบเกอรี่นั้นมรการจําหนายในลักษณะอาหารแชแข็งมาเปนเวลานานแลว โดยสินคา
ยอดนิยมคือ เคกแชแข็ง สวนขนมหวานแชแข็งนั้นมีโอกาสอยางมากในการสงออก ซึ่งมีการผลิตใน
ลักษณะเดียวกับอาหารกลองแชงแข็ง ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในตางประเทศ
4. ฟาสตฟูดสแชแข็ง
คนไทยนิยมรับประทานอาหารฟาสตฟูดส ทําใหการผลิตอาหารฟาสตฟูดสแชแข็งจึงเปน
ชองทางในการจําหนายอาหารฟาสตฟูดสแชแข็ง ซึ่งสินคายอดนิยมคือ พิซซาแชแข็ง
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ บริษัท ยูเนีย่ นโฟรเซนโปรดักส จํากัด
บริษัท ไทยยูเนี่ย นโฟรเซน โปรดั ก ส จํา กัด (มหาชน) จดทะเบี ยนจัด ตั้ งขึ้น เมื่อ วัน ที่ 17
มีนาคม 2531 โดยครั้งแรกไดรว มกัน จัด ตั้งบริษัท เอเซี่ยน แปซิฟค ไทยทูนา จํากัด ขึ้น กอนเพื่อ
ประกอบกิจการผลิตและนําเขาสงออกอาหารทะเลแชแข็ง รวมถึงแปรสภาพผลิตภัณฑอาหารเพื่อจัด
จําหนายทั้งในและตางประเทศ ตอมาในเดือนตุลาคม 2531 จึงไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท
ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัดในป 2535 บริษัทไดกอสรางหองเย็นเพิ่มเติม พรอมกับการเขา
รวมลงทุนจากบริษัทผูผลิตและจัดจําหนายรายใหญ ในประเทศญี่ปุน ไดแก บริษัท มิตซูบิชิ คอร
ปอเรชั่น จํากัด และบริษัท ฮาโกโรโม ฟูด ส จํากัด ซึ่งเปนลูกคาและผูจําหนายของบริษัท ตอมา
บริษัทไดแปลงสภาพเปน บริษัทมหาชน พรอมทั้งเขาจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย เมื่อวัน ที่
22 พฤศจิกายน 2537
บริษัทประกอบธุรกิจผลิต และจําหนายอาหารทะเลแชแข็งและบรรจุกระปอง เพื่อสงออก
ตางประเทศ ปจจุบันโรงงานของบริษัทตั้งอยูที่จังหวัดสมุทรสาคร ณ 28 กุมภาพันธ 2556 บริษัทเขา
ลงทุนในบริษัทยอย รวม 22 แหง ซึ่งเปนบริษัทในประเทศ 14 แหงและตางประเทศ 8 แหง รอบคลุม
ธุรกิจดานอาหารสําเร็จรูปและอาหารวาง เชน อาหารบรรจุกระปอง อาหารแชแข็ง และอาหารวาง
ประเภทตางๆ โดยเนนอาหารทะเลเปนหลัก ขณะเดียวกันก็ไดขยายเขาสูการดําเนินงานในรูปธุรกิจ
บรรจุภัณฑและสิ่งพิมพ ธุรกิจตลาดภายในประเทศ ธุรกิจอาหารสัตว พัฒนาสายพันธุกงุ เพื่อจําหนาย
ธุรกิจโรงเพาะฟกและอนุบาลลูกกุง และฟารมเลี้ยงกุง
นอกจากนี้ บริษัทยังไดมีการลงทุนในบริษัทรวมอีก 5 แหง ซึ่งเปนบริษัทในประเทศ 3 แหง
และตางประเทศ 2 แหง ประกอบธุรกิจผลิตปูอัด อาหารกุง อาหารสัตว ผลิตและสงออกผลิตภัณฑ
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พลอยไดจากอาหารทะเล ลงทุนในธุรกิจการจับปลาทูนา และธุรกิจใหบริการบริหารการจัดซื้อจัด
จางผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Procurement)
บริษัทในเครือทั้งหมด UFP
1. บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส จํากัด: THE UNION FROZEN PRODUCTS CO., LTD.
(ผลิตอาหารทะเลแปรรูปแชแข็ง สงออก/ขายในประเทศ)
2. บริษัท ไบรทซี จํากัด (จําหนายผลิตภัณฑของ UFP)
3. บริษัท หองเย็นพงษทิพย จํากัด (หองเย็นเก็บวัตถุดิบ/สินคาสําเร็จรูป)
4. บริษัท พี.ที. อินเตอรมารีน จํากัด (ทําประมงตางประเทศ)
5. บริษัทพรานทะเล มารเก็ตติ้ง จํากัด (จําหนายอาหารทะเลแชแข็งพร อมปรุง /พรอม
รับประทาน
2.7 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารทะเลแชแข็งยีห่ อ พรานทะเล
อาหารทะเลแชแข็ง “พรานทะเล” จัดจําหนายโดยบริษัท พรานทะเล มารเก็ตติ้ง จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทในเครือบริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส จํากัด ผูผลิตและสงออกอาหารทะเลแชเยือกแข็ง
ที่ค รบวงจรแหงหนึ่งของประเทศไทย และเปน บริษัทที่มีค วามเชี่ยวชาญและประสบการณใ น
อุตสาหกรรมอาหารแชแข็งสงออกมานานกวา 26 ป
บริษัท “พรานทะเล มารเก็ตติ้ง จํากัด” ตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถนุ ายน 2546 ดวยทุนจดทะเบียน
เบื้องตน 150 ลานบาท เพื่อดําเนินกิจกรรมการตลาดใหกบั อาหารทะเลแชแข็ง “พรานทะเล” ที่เขาสู
ตลาดในประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 ดวยแนวคิด “ทางเลือกสดใหมจากทะเล” นําเสนอ
ผลิตภัณฑอาหารทะเลที่หลากหลาย
สะดวกในการรับประทาน
เพื่อเปนทางเลือกใหมและ
ตอบสนองไลฟสไตลปจจุบันของผูบริโภคที่เนนความสะดวก รวดเร็ว
ป 2546 ปแหงการสรางแบรนด “พรานทะเล”
“พรานทะเล” ได เข าสู ต ลาดในประเทศในเดื อนพฤศจิ ก ายน 2546 โดยชู จุด ขายด ว ย
สโลแกน “ทางเลือกสดใหมจากทะเล”
ป 2547 ประกาศความสําเร็จในปแรก ยอดขายเปนไปตามเปาหมาย
“พรานทะเล” ประกาศความสําเร็จในป 2547 ที่เปนปแรกของการเปดตัวดวยยอดขายกวา
300 ลานบาท
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ป 2548 รุกขยายฐานตลาด “พรานทะเล”
“พรานทะเล” ยังคงใหความสําคัญกับการสรางแบรนดใหเปนแบรนดในใจของผูบริโภค
โดยเนน จัดกิจกรรมการตลาดในรูปแบบกิจกรรม (Event) ตางๆ มากขึ้น เพื่อใหลูกคากลุมที่รูจัก
“พรานทะเล” แลว แตยังไมไดทดลองผลิตภัณฑ หันมาทดลองมากขึ้น
ป 2549 กาวสูการนําเสนออาหารทะเลในทุกรูปแบบพรอมเพิ่มจุดจําหนายใหครบ 2,000 จุด
“พรานทะเล” เตรียมนําเสนออาหารทะเลในรูปแบบตางๆ ที่พรอมตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภค โดยนําเสนอผลิตภัณฑอาหารกลางวันรสจัดจาน ไสกรอกซีฟูด ซึ่งเปนบริษัทแรกที่ใช
อาหารทะเลมาทําไสกรอกเพื่อสุขภาพ
ป 2550 วางเปาโฟกัสกลุมโฟรเซนตฟูดพรอมกิน
“พรานทะเล” เตรียมขยายตลาดไปยังตางประเทศใกลเคียงมากขึ้น พรอมตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคในหลากหลายรูปแบบ
ป 2551 เดินหนาผูน ําดานนวัตกรรมอาหารทะเลเพื่อสุขภาพ “Healthy with Innovation”
“พรานทะเล” ประสบความสําเร็จดานยอดขายป 2550 ตามเปาหมาย 1,000 ลาน โดยมีอัตรา
การเติบโต 25%
ป 2552 จับมือพันธมิตรตางประเทศ เดินหนาเรงกําลังผลิต
“พรานทะเล” จะใชชองวางทางการตลาดที่ลูกคาไมมีแบรนดลอยัลตี้มาเปนสิ่งสําคัญในการ
ขับเคลื่อนตลาด โดยการขยายไลนสินคาที่มีการสรางมูลคาเพิ่มจากจุดแข็งสินคามีความแตกตางจาก
คูแขงที่เปนวัตถุดิบที่มาจากทะเล และมีความหลากหลาย
ป 2553 พรานทะเล ลอนชแคมเปญ “สุขภาพดี สมองดีกบั พรานทะเลทั่วไทย”
พรานทะเล ลอนช แคมเปญ “สุขภาพดี สมองดีกับพรานทะเลทั่วไทย ป 2010” ซึ่งเปน
แคมเปญการตลาดที่ออกมาเพือ่ ตอกย้ําภาพของการเปนอาหารทะเล เพื่อสุขภาพของแบรนดพราน
ทะเล ที่ ม องว า การใส ใ จในเรื่ อ งของการดู แ ลสุ ข ภาพ ยั ง คงเป น เรื่ อ งหลั ก ของคนไทยที่ ใ ห
ความสําคัญในอันดับตนๆ
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ป 2554 พรานทะเล สรางแบรนดคูขนาน “พรานไพร” เปดแนวรุกลุยตลาด
บริษัทฯวางแผนจะทําการตลาดสรางแบรนด “พรานไพร” ภายใตบริษัท พรานไพร อินเตอร
เทรดดิ้ง จํากัด โดยเปนการสรางแบรนดคูขนานไปกับพรานทะเล และตอกย้ําความแตกตางของ
Brand Positioning ของทั้งสองแบรนดใหชัดเจน
ป 2555 เปดตัว บูทนูดเดิลเอ็กซเพรส”
พรานทะเล เปด ตัว 2 ผลิต ภัณฑใหมรับไลฟสไตลผูบริโภคยุค ใหมใ นงาน THAIFEXWorld of Food Asia 2012 ทั้ง “พรานทะเลชิลซีฟูด” “บะหมี่นานาชาติพรานไพร” เจาะกลุมคนรุน
ใหม เตรียมลุยผานชองทางโมเดิรนเทรด และบูทนูดเดิลเอ็กซเพรสตาม BTS
ป 2556 เปดตัว “ขาวมือถือ”
พรานทะเล ผูนํานวัตกรรมอาหารแชแข็ง ขยายเซกเมนตเปดตัว “ขาวมือถือ” ตอบโจทย
ชองวางของอาหาร 2 ประเภท คือ อาหารมื้อหลักและอาหารประเภทสแนคส
กลุมผลิตภัณฑ “พรานทะเล” สามารถแบงหมวดผลิตภัณฑออกเปน 3 หมวดใหญ ไดแก
1. หมวดอาหารทะเลแชแข็งและชีล (Chill) พรอมปรุง (Ready to Cook)
กลุมผลิตภัณฑอาหารทะเล ที่ผานการคัดสรรวัตถุดิบที่สด ใหม สะอาด ไดมาตรฐานไร
สารเคมี มีคุณคาโภชนาการครบถวน บรรจุในถุงซิปล็อคทันสมัย โดยคัดสรรวัตถุดิบที่ดี สดจาก
ทะเล ซึ่งอาหารทะเลอุดมไปดวยโปรตีนจากเนื้อปลาที่ใหพลังงานและมีคอเลสเตอรอลต่ํา อีกทั้ง
อาหารทะเลยังมีกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวคือโอเมกา 3 ที่ชวยปองกันโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง
บํารุงสมอง ปราศจากวัตถุดิบกันเสียในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิต โดยมีใหเลือกหลากหลายแบบ ทั้ง
อาหารทะเลแชแข็งทุกประเภท อาทิเชน ปลาแซลมอนพรีเมี่ยม แอตแลนติก, เนื้อกุงขาว, รวมมิตร
ทะเล, ปลาไข ชิชาโมะ, ชุด รวมซีฟูด พรอมทอด และกลุมผลิต ภัณ ฑแบบ MAP (Modified
Atmosphere Packaging) ที่นําเทคโนโลยีการบรรจุที่ล้ําสมัย โดยไมใชวัตถุกันเสียหรือสารเคมีใดๆ
เพื่อประหยัดเวลาในการละลายสินคา สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ทุกครอบครัว รวมถึงสินคาสําหรับ
ครอบครัวใหญ ซึ่งไดปรับขนาดของบรรจุภัณฑ 500-1000 กรัม เพื่อใหเหมาะกับกลุมผูบริโภคแบบ
ครอบครัว เพื่อใหทุกมื้ออาหารของคุณอุดมไปดวยคุณคาทางอาหารที่ครบถวนสดๆ จากทะเล ไดแก
รวมมิตร, เนื้อปลาเกาแลมีหนัง, เนื้อปลากะพงแดงแล, กุงขาวไวหาง, เนื้อหอยลาย, เนื้อหอยแมลงภู,
ปลาหมึกหั่นแหวน, หัวหมึก
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ภาพที่ 2.4 ผลิตภัณฑ กุงขาวไวหาง ผลิตภัณฑรวมมิตรทะเล และ เนื้อหมึกบั้งผสมหัว

ที่มา: โพซิชั่นนิ่ง. (2551). สวนแบงการตลาดอาหารแชแข็งพรานทะเล.
2. หมวดอาหารทะเลแชแข็งและชีล (Chill) พรอมรับประทาน (Ready to Eat)
เพื่อใหเหมาะกับสังคมปจจุบันของกลุมผูบริโภคที่ตองการความเรงรีบ สะดวกรวดเร็วใน
การรับประทานอาหาร เพียงฉีกซอง และนําผลิตภัณฑเขาเครื่องไมโครเวฟ ตามขอแนะนําในการ
บริโภคสินคา ก็สามารถอรอยกับเมนูหลากหลายที่พรานทะเลคัดสรรความอรอยมาถึงบานดวยตัว
คุณเอง กับกลุมผลิตภัณฑอาหารทะเลที่ผานกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบ และผานกระบวนการผลิต
และปรุงแตงรสชาติที่ไดมาตรฐานและคงคุณคาของอาหารทะเลสดไวอยางครบถวน มีใ หเลือก
หลายหลากเมนูตั้งแตเมนูอาหารเชา อาทิ โจกพรานทะเล ขาวตมโกลดพรานทะเล ขาวตมปลาเกา
ขาวตมรวมมิตรทะเล และขาวตมขาวกลองปลา ขาวตมปลาเตาเตย เปนตน เมนูอาหารกลางวัน ที่
เพิ่มรสชาติเครื่องปรุงถึงใจ เชน ขาวผัดปูรสจัดจาน ขาวผัดตมยําซีฟูดรสจัดจาน ขาวผัดซีฟูดรสจัด
จาน ,ขาวผัดพะแนงรสจัดจาน , ขาวผัดไสกรอกรสจัดจาน ,ขนมจีนน้ํายากะทิ, ขนมจีนน้ํายาปา,
ขนมจีนน้ําพริก, ขาวเหนียวปลาทอดกระเทียมพริกไทย, ขาวเหนียวปลานิวออรลีน , ขาวเหนียวปลา
ทอดพริกไทยดํา, เปนตน และเมนูอาหารญี่ปุน อาทิเชน ขาวแกงกะหรี่ญี่ปุนทูนา ขาวหนาปลาไหล
ยางซีอิ๊ว เกี๊ยวกุงน้ําจักรพรรดิ ไขปลาปรุงรสเอบิโกะ สาหรายปรุงรส สําหรับผูบริโภคที่ชื่นชอบ
รับประทานอาหารสไตลอิตาเลี่ยน ขอแนะนําเมนู คาโบนาราไสกรอกทะเล สปาเก็ตตี้ กุงซอส
อิตาเลี่ยน และสินคาพรอมทานที่บรรจุในถุงซิปล็อคทันสมัย เชน ไสกรอกอีกสานซีฟูด, สําหรับ
อาหารเย็นขอแนะนําเมนู สุกี้พรานทะเล , สเต็กปลาแซลมอน และอาหารทะเลประเภทปรุงสําเร็จ
และสามารถรับประทานไดทันที ประกอบดวยเมนูปลาทูเลิศรส กุงกระเทียม และอาหารทะเลยํา
ตางๆ เปนตน
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ภาพที่ 2.5 ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารแชแข็งพรอมทานพรานทะเล

ที่มา: โพซิชั่นนิ่ง. (2551). สวนแบงการตลาดอาหารแชแข็งพรานทะเล.
3. หมวดซูชิ (I LOVE SUSHI by Prantalay)
ซูชิระดับพรี่เมี่ยมในรูปแบบตางๆ กวา 100 หนา ที่คงรสชาติตนตํารับแบบญี่ปุนขนานแทที่
มีใหคุณเลือกสรรไมวาจะเปนซูชิคํา ซูชิเซ็ต ซาซิมิ หรือแมแตซูชิเคก ซึ่งสามารถเปนสื่อใหกับคนที่
คุณรักไดในทุกเทศกาลและทุกโอกาส นอกจากนี้พรานทะเลยังไดคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีเยี่ยมสําหรับ
ผูบริโภค อาทิเชน แซลมอนฟาโรที่มาจากแหลงน้ําบริสุทธิ์แถบขั้วโลกเหนือ (หมูเกาะฟาโร) ที่มี
รสชาติหวานมันอรอย, ปลาซาบะ ที่มาจากมหาสมุทรแปซิฟกซึ่งมีโอเมกา 3 สูงเปนพิเศษ และ
วัตถุดิบในการทําซูชิตางๆที่มีคุณภาพเปนเกรดสงออกตางประเทศ นอกจากนี้ยังพบวาผูบริโภคใน
ปจจุบันนั้นไดใหความสําคัญและใสใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น จึงทําใหสินคาซูชินั้นไดรับ
การตอบรับจากผูบริโภคเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ทั้งนี้พรานทะเลจึงยังไมหยุดยั้งที่จะพัฒนาซูชิใน
รูปแบบตางๆใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดความแปลกใหมและใหเขาถึงผูบริโภค
ไดมากที่สุดผานชองทางจําหนายตามโมเดิรนเทรดกวา 300 จุดทั่วประเทศ

48
ภาพที่ 2.6 ตัวอยางสินคาซูชิพรานทะเล

ที่มา: โพซิชั่นนิ่ง. (2551). สวนแบงการตลาดอาหารแชแข็งพรานทะเล.
ชองทางจําหนายสินคาอาหารทะเลแชแข็ง “พรานทะเล”
 ซุปเปอรมารเก็ต, ไฮเปอรมารท: รวม 341 แหงทั่วประเทศ เชน บิ๊กซี ทอปส ซูเปอรมารเก็ต
โฮมเฟรชมารท, เดอะมอลล, เทสโกโลตัส, คารฟูร, ตั้งฮั่วเส็ง, เสรีเซ็นเตอร, สยามจัสโก,โตคิว,
ริมปง, คลังพลาซา, และหางประจําตางจังหวัดตาง ๆ
 มินิมารท คอนวีเนียนสโตร : รวม 6,189 แหง อาทิเชน 108-shop Golden Place เซเวน อีเลฟเวน โลตัสเอ็กเพรส แฟมิลี่มารท และรากหญา รวมไปถึงปมน้ํามันตางๆเชน JET Caltex เปน
ตน
 สถานีรถไฟฟาบีทีเอส (BTS): วางจําหนาย “พรานทะเล” อาหารทะเลพรอมรับประทานใน
รูปแบบสินคาชิลล (Chilled Food) บนสถานีรถไฟฟาบีทีเอส จํานวน 22 สถานี
 สถานีรถไฟฟามหานคร (MTR): วางจําหนาย “พรานทะเล” อาหารทะเลพรอมรับประทาน
ในรูปแบบสินคาชิลล (Chilled Food) โดยสาขาแรกอยูที่สถานีสุขุมวิทและสถานีพหลโยธิน (ฝาย
ประชาสัมพันธ บริษัท “พรานทะเล มารเก็ตติ้ง จํากัด”: 2555)
2.8 บทความและงานวิจับที่เกีย่ วของ
ศศิธร พูนโสภิณ. (2555: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย “เรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารแช แ ข็ ง ยี่ ห อ อี ซี่ โ ก ของผู บ ริ โ ภคในเขต
“กรุงเทพมหานคร” กลุมตัวอยางที่ใชคือ ผูบริโภคที่เคยรัยซื้อและรับประทานผลิตภัณฑอาหารแช
แข็งยี่หอ อีซี่โก และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร รวมขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมดคือ 385 คน ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ
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คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะหคาที การวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว คาความ
ถดถอยเชิงพหูคูณ และคาสัมประสิทธิ์สัมพันธเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศ
หญิง อายุระหวาง 26-35 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และมีรายได
ตอเดือน 10,000-19,999 บาท โดยผูบริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมดานผลิตภัณฑประเภทขาวตมและ
อาหารมีน้ําซุปอยูในระดับปานกลาง ดานผลิตภัณฑประเภทขาวผัด /เสนผัด อยูในระดับปานกลาง
ดานผลิตภัณฑประเภทขาวและกับขาว อยูในระดับมาก ผูบริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมดานสวน
ประสมทางการตลาดดานอื่นๆ ซึ่งประกอบดวย ดานราคา อยูในระดับปานกลาง ดานชองทางการจัด
จําหนาย อยูในระดับมากที่สุดและดานสงเสริมการตลาด อยูในระดับนอย ผูบริโภคมีรูปแบบการ
ดํารงชีวิตในดานกิจกรรมโดยรวม อยูในระดับปานกลาง ดานความสนใจโดยรวม อยูในระดับมาก
และดานความคิดเห็นโดยรวม อยูในระดับมาก ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานคุณคาตราสินคา ในดาน
การรูจักชื่อสินคาและคุณภาพที่รับรู อยูในระดับดี ดานความสัมพันธของตราสินคา และความภักดี
ตอตราสินคา ผูบริโภคสวนใหญ มีความถี่ในการบริโภคผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง อีซี่โก 4 ครั้งตอ
เดือน มีปริมาณการซื้อ 2 กลองตอครั้ง มีคาใชจายในการซื้อเฉลี่ยประมาณ 79.52 บาทตอครั้ง โดย
ผูบริโภคสวนใหญซื้ออาหารประเภทขาวและกับขาว บอย วัตถุประสงคในการซื้อของผูบริโภคสวน
ใหญ คือเพื่อรับประทานเปนอาหารค่ํา โดยชวงเวลาที่ซื้อ คือ ชวงเย็น/ค่ํา (18.01-21.00) และบุคคลที่
มีอิทธิผลตอการซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง อีซี่โก มากที่สุด คือ ตัวเอง และมีแนวโนมพฤติกรรม
การซื้อซ้ําในอนาคตโดยรวม อยูในระดับ ไมแนใจวาจะซื้ อ ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ อีซี่โก ในดานปริมาณการซื้อผลิตภัณฑตอ
ครั้งและดานคาใชจายในการซื้อตอครั้งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รูปแบบ
การดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง
ยี่หอ อีซี่โก ในดานความถี่ในการบริโภคตอเดื อน โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําในทิศทาง
เดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ อีซี่โก ในดานซื้อผลิตภัณฑตอครั้งและ
ดานคาใชจายในการซื้อตอครั้ง โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําในทิศทางเดียวกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 รูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัด สิ น ใจซื้อผลิต ภั ณ ฑอ าหารแชแข็ งยี่ห อ อี ซี่โ ก ในดา นความถี่ ใ นการบริโ ภคต อเดื อนโดยมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ําในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คุณคาตรา
สินคา ดานการรูจักชื่อตราสินคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแช
แข็งยี่หอ อีซี่โก ในดานคาใชจายในการซื้อตอครั้ง โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําในทิศทางตรง
ขามกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คุณคาตราสินคาดานคุณภาพที่รับรู มีความสัมพันธ
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กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ อีซี่โก ในดานความถี่ในการบริโภคตอ
เดือน โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คุณ คา ตราสิ น คา ด านความภั ก ดี ตอ ตราสิน คา มี ค วามสั มพั น ธ กับ พฤติ ก รรมการตัด สิน ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ อีซี่โก ในดานความถี่ในการบริโภคตอเดือน โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ําในทิศทางเดี ยวกัน อยา งมีนัยสําคั ญทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.01 พฤติ ก รรมการตัด สิน ใจซื้ อ
ผลิต ภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ อีซี่โ ก ในดานความถี่ใ นการบริโ ภคตอเดือ น มีค วามสัมพัน ธกับ
แนวโนมการซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อาหารแชแข็งในสายตาของคนกรุง (ศูนยวิจัยเอแบค นวัตกรรมทางสังคมและการจัดการ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 13-23 พฤษาภาคม พ.ศ. 2554 กลุมตัวอยาง 602 ตัวยาง) พบวาอาหาร
แชแข็งพรอมรับประทานเปนอาหารปรุงสําเร็จที่คนกรุงเลือกรับประทานเปน อันดับสุดทายรองจาก
อาหารตามสั่ง ขาวแกง ขนมปงแซนวิช และฟาสฟูดส โดยที่คนกรุงรอยละ 40 นั้นไมกินอาหารแช
แข็งเลย ขณะที่คนกินอาหารแชแข็งสวนใหญนั้นจะเปนคนโสด มีอายุประมาณ 18-24 ป และเปนคน
ทีม่ ีทัศนคติที่ดีตอความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ ทัศนคติที่ดีตอราคา และเปนคนที่ไมคอยใสใจใน
เรื่องสุขภาพมากนัก สําหรับประเภทของอาหารแชแข็งที่นิยมกินมากที่สุด ไดแก อาหารเสิรฟพรอม
กับอาหารวาง และอาหารประเภทเสน/กวยเตี๋ยว ซึ่งคนกรุงมีพฤติกรรมการกินในลักษณะซื้อมาแลว
กินเลย โดยที่ซื้อประมาณครั้งละ1 กลอง และกินโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ครั้งตอเดือน ขณะเดียวกันราน
สะดวกซื้อเปนรานที่ซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทานบายที่สุด โดยวิธีการเลือกซื้อในแตละครั้ง
นั้นมักจะเลือกซื้อแบรนดเดิม/ยี่หอเดิม โดยดูราคาที่เหมาะสม บรรจุภัณฑที่มีคุณภาพ และดูวันผลิต/
วันหมดอายุ ซึ่งคุณคาทางอาหาร/โภชนาการนั้นจะดูเปนครั้งคราว สวนปจจัยสําคัญที่ทําใหตัดสินใจ
ซื้อคือ เปนอาหารที่หาซื้อไดสะดวก มีความสะดวกในการรับประทานและราคานั้นสามารถซื้อได
ลัคนา เลาหวิโรจนพจน (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานใน
อําเภอเมืองเชียงใหมตอการเลือกซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน โดยใชแบบสอบถามจํานวน
400 ตัวอยาง พบวา ผูหญิงวัยทํางานสวนใหญมีอายุระหวาง 24-29 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
อาชีพพนักงานประจําบริษัทหรือรานคา สวนใหญมีสถานภาพโสด อาศัยอยูบานพักของตนเอง มี
จํานวนสมาชิกในครอบครัวระหวาง 3-4 คน โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน10,001-15,000 บาท ผูตอบ
แบบสอบถามสว นใหญเคยซื้อและชอบรับประทานอาหารประเภทอาหารมื้อหลัก เชน ขาวแกง
เขียวหวาน เกี๊ยวกุง ขาวตมมากที่สุด และตัดสิน ใจซื้อดว ยตัวเอง เหตุผลที่เลือกซื้ออาหารแชแข็ง
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พรอมรับประทานเพราะสะดวกในการรับประทาน โดยซื้อรับประทานมากกวา 3 ครั้งตอเดือน
ชวงเวลาที่ซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทานไมแนนอน และสวนใหญซื้อที่หางไฮเปอรมารเก็ต
ไดแก เทสโกโลตัส คารฟูร บิ๊กซี ซึ่งลักษณะการซื้อและการบริโภคอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน
มีลักษณะซื้อเก็บสํารองไวบริโภคเมื่อไมมีอาหารอื่นโดยเลือกซื้อจากตรายี่หอเฉพาะเจาะจง เชน อีซี่
โก อีซี่มีล เปนตน และมีเกณฑในการเลือกซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทานที่รูจักและเคยซื้อมาก
ที่สุด คือ ยี่หอพรานทะเล และตรายี่หอที่เลือกซื้อบอยที่สุด คือ อีซี่โก ดานปจ จัยสว นประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทานของผูหญิงวัยทํางาน ในอําเภอเมือง
เชียงใหม พบวาปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ไดแกเรื่องความสะอาด มีเลข
ทะเบียนอาหารและยา (อ.ย) รสชาติอาหาร (ความอรอย) ปจจัยยอยดานราคาที่มีคาเฉลี่ยระดับมาก
ไดแกราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ปจจัยยอยดานการจัดจําหนายที่มีคาเฉลี่ยระดับมาก ไดแก หาซื้อ
ไดสะดวก ความสะอาดของสถานที่จัดจําหนาย ปจ จัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มีคาเฉลี่ ย
ระดับมาก ไดแก มีการแนะนําสินคาผานโฆษณาทางสื่อตางๆ มีการลดราคาสินคา และมีการแจก
สินคาใหทดลองชิมฟรี
สายศร สุขเกษม (2552: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย “เรื่องความพึงพอใจและพฤติกรรม
ผูบริโภคที่มีตออาหารทะเลแชแข็งพรานทะเลในกรุงเทพมหานคร” กลุมตัวอยางที่ใชคือผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครที่เคยซื้อและรับประทานอาหารทะเลแชแข็งพรานทะเลกับยี่หออื่น 250 คน โดยใช
แบบสอบถามในการเก็บ รวบรวมขอ มูลสถิติที่ใ ช ใ นการวิเคราะห ไดแ กคารอยละคาเฉลี่ย ค า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนเชิงเดียว และการวิเคราะหค วามสัมพันธใชสถิติ
สหสัมพันธอยางงายของเพยรสัน ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสว นใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง
21- 30 ป ระดั บ การศึ ก ษาปริญ ญาตรี อาชี พ พนั ก งานบริ ษั ท เอกชน รายได เฉลี่ ย ต อ เดื อ น
10,001-25,000 บาท และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1-5 คน ผูบริโภคมีความพึงพอใจตออาหาร
ทะเลแชแข็งพรานทะเลเปรียบเทียบกับยี่หออื่น ดานผลิต ภัณ ฑ ดานราคา ดานชองทางการจั ด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมมากกวายี่หออื่น ผูบริโภคที่มีเพศและรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลแชแข็งพรานทะเลดานคุณคาโดยรวมของอาหาร
ทะเลแชแข็งพรานทะเลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และ0.01 ตามลําดับ ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลแช
แข็งพรานทะเลดานความพึงพอใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานคุณคาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลแชแข็งพรานทะเล
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ดานความพึงพอใจและดานคุณ คาโดยรวมของอาหารทะเลแชแข็งพรานทะเล อยางมีนัยสําคัญที่
0.01 โดยมี ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง สวนดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลแชแข็ง
พรานทะเลดานความพึงพอใจและคุณคาโดยรวมของอาหารทะเลแชแข็งพรานทะเลอยางมีนัยสําคัญ
ที่ 0.01 โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา
อังควรา รัตนสะอาด (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้ออาหารสําเร็จรูปแช
แข็งพรอมรับประทานของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 350
คน โดยใชแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชายและหญิงในสัดสวนใกลเคียงกัน อายุอยู
ในชวง 21-30 ป โดยสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชนและนักเรียนหรือนักศึกษา กลุมตัวอยาง
บริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานที่ผลิตในประเทศ โดยบริโภคอาหารอาหารกลอง
สําเร็จรูปแชแข็งมากที่สุด ชนิดวัตถุดิบของอาหารที่บริโภคซื้อบอยที่สุดคือ กุง ซื้อขนาด 280 กรัม
ครั้งละ 1 กลองมากที่สุด โอกาสในการซื้อเนื่องจากชอบทานเปนประจํา ความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อ
1-3 ครั้งตอเดือน เหตุผลที่ซื้อเนื่องจากสะดวกในการรับประทานสถานที่ซื้อบอยที่สุด คือ ราน
สะดวกซื้อ สิ่งที่มีอิทธิผลตอการเลือกซื้อมากที่สุดคือ สื่อโฆษณาตางๆ และเพื่อนแนะนํา ตรายี่หอที่
ซื้อบอยที่สุดคืออีซี่โก สวนตราสินคาที่รูจักมากที่สุดคือ พรานทะเล ดานปจจัยสวนประสมการตลาด
ที่ผูบริโภคใหความสําคัญในการเลือกซื้อพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ที่สุด ตอปจจัยดานผลิต ภัณฑ ในเรื่องความสะอาด รสชาติอาหาร ความอรอย ปจจัยสว นประสม
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อที่ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมาก คือ ปจจัยดานราคา ดาน
ชองทางการจัด จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด โดยมีปจ จัยยอยดานราคาที่บริโ ภคให
ความสําคัญมากไดแก ราคาเหมาะสมกับปริมาณ มีปายราคาติดชัดเจน ปจจัยดานการจัดจําหนาย
ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมากเชนกัน โดยมีปจจัยยอยเรื่อง หาซื้อไดสะดวก สวนปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาดผูบริโภคใหความสําคัญในปจจัยยอยเรื่อง มีการแนะนําสินคาผานโฆษณาทาง
สื่อตางๆ มีการลดราคาสินคา มีพนักงานขายแนะนําสินคา ณ จุดขาย
บัณฑิตา แจงขํา (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย “เรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารแช แ ข็ ง ยี่ ห อ พรานทะเลของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชคือ ผูบริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอพรานทะเล
และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร รวมขนาดกลุมตัวอยาง 385 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารพรานทะเล สวน
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ใหญเปนเพศหญิงอายุ 41 ปขึ้นไป มีอาชีพรับขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ สถานภาพสมรม จํานวน
สมาชิก ในครอบครัวประมาณ 4 คน และมีรายได 10,000 - 20,000บาท ผูบริโ ภคสวนใหญซื้อ
ผลิต ภัณ ฑ พรอมปรุงมากสุ ด เนื่องจากตองการทดลองผลิต ภัณ ฑพร อมปรุง มัก ซื้อผลิต ภัณ ฑ ที่
ไฮเปอรมารท โดยที่ตวั เองเปนผูมีอิทธิพลในการคัดสินใจ บริโภคต่ํากวา 5 ครั้ง/สัปดาห โดยเฉลี่ย
ซื้อนอยกวา1ครั้งตอเดือน คาใชจายในการในการซื้อผลิตภัณฑ 51 – 100 บาท ปริมาณการซื้อโดย
เฉลี่ย 2 – 3 แพ็ค บริโภคบอยที่บานและผูบริโภครับประทานหรือปรุงอาหารดวยผลิตภัณฑในมือ
เย็น ผูบริโภคมีลําดับการเลือกรูปแบบผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอพรานทะเล ดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ
อาหารแชแข็งพรอมปรุง 2) ผลิตภัณฑอาหารพรอมรับประทาน 3) ผลิตภัณฑอาหารพรอมปรุง 4)
ผลิตภัณฑอาหารพรอมรับประทานชุดอาหารเย็น 5) ผลิตภัณฑอาหารพรอมรับประทาน ชุดอาหาร
กลางวัน ผูบริโภคใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑโดยรวม ดานราคา
โดยรวม ดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวม ในระดับกลาง และดานสงเสริมการตลาดโดยรวมใน
ระดับปานกลาง
จุฑารัฐ เจนทรัพย (2550: บทคัดยอ) ลักษณะผลิตภัณฑกุงแชแข็งที่มีอิทธิพลตอการยอมรับ
ขอผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลาววาผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา
จํานวน 400 คน สว นใหญเปน เพศหญิง มีอายุใ นชว งต่ํากวา 30 ป ประกอบอาชีพพนัก งาน
บริษัท เอกชน มี ร ายไดเ ฉลี่ยต อเดื อนอยูใ นช ว ง 10,001-20,000 บาท และจบการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับดีตอลักษณะผลิตภัณฑกุงแชแข็ง
ดานความเขากันไดกับความตองการของลูกคา คุณสมบัติที่ปรากฏเดนชัด ความสามารถทดลองใช
ผลิต ภัณ ฑและมีร ะดับความคิด เห็น อยูใ นระดับปานกลางตอ ลัก ษณะผลิต ภัณ ฑกุงแชแข็งดาน
ประโยชน ใ นเชิ ง การเปรี ย บเที ย บกั บ กุ ง สด ด า นความสามารถสั ง เกตเห็ น ได ห รื อ สามารถ
ติดตอสื่อสารและผูบริโภคมีระดับการยอมรับผลิตภัณฑกุงแชแข็งอยูในระดับปานกลาง ผูบริโภคที่
มีเพศ รายไดเฉลี่ยตอเดือนระดับการศึกษาที่ตางกัน มีผลตอการยอมรับผลิตภัณฑกุงแชแข็งตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญ ลักษณะผลิตภัณฑกุงแชแข็งดานประโยชนในเชิงการเปรียบเทียบกับกุงสดความ
เขากันไดกับความตองการของลูกคา ความสามารถสังเกตเห็นไดหรือสามารถติดตอสื่อสารไดมี
ความสัมพันธกับการยอมรับผลิตภัณ ฑกุงแชแข็ง และมีความสัมพันธร ะดับปานกลางในทิศทาง
เดียวกัน ลักษณะผลิตภัณฑกุงแชแข็ง ดานคุณสมบัติที่ปรากฏเดนชัด ความสามารถทดลองใชหรือ
เมื่อทดลองผลิตภัณ ฑแลว มีความสัมพันธกับกับการยอมรับผลิตภัณฑกุงแชแข็ง มีความสัมพัน ธ
ระดับต่ําในทิศทางเดียวกัน
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จิตรลดา โรจนพิบูลยพันธ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและทัศนคติของ
ผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอยาง
ซึ่งใชวิธีการสุมแบบโควตา โดยใชเพศและอายุเปนเกณฑ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนมีรายไดเฉลี่ ยตอเดือนต่ํากวา 10,000
บาท พฤติกรรมการบริโภคของกลุมตัว อยางสวนใหญนิยมรับประทานอาหารนอกบานโดยเคย
รับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง จํานวน 343 คน สวนใหญรับประทานอาหารจานเดียว ความถี่
ในการรับประทานนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน โดยตรายี่หอที่ผูบริโภคชอบมากที่สดุ 3 อันดับแรกไดแก
เอสแอนดพี ซีพี และอีซี่โก ตามลําดับ สาเหตุชื่นชอบตรายี่หอดังกลาว เนื่องจากรสชาติ หาซื้องาย
และสะดวกไมตองเสียเวลาการเตรียมอาหาร สถานที่ที่ผูบริโภคซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งบอยที่สุด
ไดแก รานสะดวกซื้อ โดยซื้อครั้งละ 2-3 กลอง ผูบริโภคสวนใหญมีทัศนคติเกี่ยวกับอาหารสําเร็จรูป
แชแข็ง วาเปนอาหารที่สามารถอุนไดงาย ขณะที่ปจจัยทางดานรสชาติ การไดรับรองมาตรฐาน และ
การบริการอุน ณ จุดจําหนายเปนปจจัยที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อ
นาฏยา พันธเสนา (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การซื้ อ อาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง ของลู ก ค า ร า นค า ปลี ก สมั ย ใหม ใ นกรุ ง เทพมหานคร โดยใช
แบบสอบถามจํานวน 200 ตัวอยาง จากผูบริโภคที่มีอํานาจในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งใน
กรุงเทพมหานครพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงอายุ 26-35 ป จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี มีรายไดตอเดือน 5,001 – 15,000 บาท อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง พฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อสวนใหญตัด สิน ใจซื้ออาหารสําเร็จ รูปดว ยตัว เอง ประเภทอาหารที่ซื้อบอยที่สุด คือ
อาหารทะเลสําเร็จรูปแชแข็ง สวนเหตุผลในการซื้ อ เพราะตองการความสะดวกในการบริโ ภค
ขอพิจารณาในการซื้อไดแก รสชาติ มีความถี่ในการซื้อไมแนนอน และจํานวนเงินที่ใชซื้อตอครั้งไม
เกิน 100 บาท ปจจัยนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ พบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ดังนี้ปจจัยดานผลิตภัณฑในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในการ
บริโภค ปจจัยดานราคาในเรื่องมีปายบอกราคาบนบรรจุภัณฑชัดเจน และปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนายในเรื่องสถานที่จําหนายใกลที่ทํางาน/ที่พัก สวนปจ จัยดานการสงเสริมการตลาดผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ปญหาสวนประสมการตลาดที่ผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญระดับมาก คือปญหาดานผลิตภัณฑในเรื่องอาหารสําเร็จรูปแชแข็งอาจมีสิ่งปลอมปน
และผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับปานกลาง คือ ปญหาดานราคาในเรื่องไมมีปายบอก
ราคาบนบรรจุผลิตภัณฑปญหาดานชองทางการจัดจําหนายในเรื่อ งหาซื้อยาก ไมสะดวกและไมมี
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สถานที่จอดรถ ปญหาดานการสงเสริมการตลาดในเรื่องไมมีโฆษณาในสื่อตางๆ และไมมีเอกสาร
แนะนําผลิตภัณฑตามลําดับ
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังไดกลาวมาแลวขางตนทําใหผูวิจัยสามารถนํามาใช
การกําหนดกรอบในการศึก ษา และใชเหตุผลที่สนับสนุนการพิสูจนสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้
เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอสวนประสมการตลาด
ของผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ พรานทะเล ในเขตบางแค โดยศึกษาวาปจจัยใดบาง
จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง ยี่หอ พรานทะเล ของผูบริโภคในเขตบาง
แค ซึ่งแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทั้งหมดขางตน ผูวิจัยนํามาใชประกอบการเรียบเรียงความภูมิหลัง
และนํ า ตัว อย า งแบบสอบถามของวิ จั ย เหล า นั้ น มาเป น แนวทางประกอบ การสร า งเครื่ อ งมื อ
แบบสอบถามขอเสนอแนะ ตลอดจนการนําไปวิเคราะหขอมูลทางการวิจัยครั้งนี้ เพื่อใหทราบถึง
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอสวนประสมการตลาดของผูบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ พรานทะเล ในเขตบางแค

