
 
บทท่ี 2 

ทฤษฎี  แนวคดิ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งของผูบริโภคในอําเภอเมือง
เชียงใหมในครั้งนี้ ไดศึกษาแนวคิด และทฤษฎี โดยคนควาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดังนี้ 

 
2.1 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมผูบริโภค 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการคนควาหรือ
วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อการใชของผูบริโภค เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการ และ
พฤติกรรมการซื้อ และการใชของผูบริโภค ซ่ึงคําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยทุธ
การตลาด   ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม (ศิริวรรณ   เสรีรัตน 
และคณะ, 2546) 

เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการ และพฤติกรรมการซื้อ และการใชของผูบริโภค 
คําตอบที่จะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความ          
พึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม ฉัตยาพร  เสมอใจ (2549) ไดทําการวิเคราะหพฤติกรรม
ของตลาด 7 ประการที่เรียกวา หลัก 6Ws และ1H ที่ตองพิจารณาลักษณะตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตลาด 
เพื่อใหไดคําตอบที่ตองการทราบ 7 ประการ ดังตอไปนี้ 
 1.  ใครคือตลาดเปาหมาย (Who is the Target Market) ในตลาดมีผูบริโภคอยูมากมาย      
แตไมใชทั้งหมดที่จะเปนลูกคาเปาหมายของธุรกิจ หนาที่สําคัญของนักการตลาดคือ ตองหาวาใครมี
แนวโนมที่จะเปนลูกคาของเราไดและมีลักษณะอยางไร (Occupant) ซ่ึงคนกลุมนี้จะเปน
กลุมเปาหมาย (Target Group) ที่แทจริงของผลิตภัณฑ นอกจากนี้นักการตลาดตองศึกษาวาคนกลุม
นี้มีพฤติกรรมในการซื้อและการใชอยางไร 

2.  ตลาดซื้ออะไร (What Does the Market Buy?) เพื่อทราบถึงความตองการที่แทจริงที่ 
ลูกคาตองการจากผลิตภัณฑหรือองคการ (Object)  

3.  ทําไมจึงซื้อ (Why Does the Market Buy?) เปนการพิจารณาถึงเหตุผลที่แทจริง 
(Objectives) ในการตัดสินใจซื้อของลูกคา เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและรักษาลักษณะ
และคุณสมบัติของผลิตภัณฑในสวนที่สามารถตอบสนองเหตุผลที่ทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อได  
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4.  ใครมีสวนรวมในการซื้อ (Who Participates in the Buying?) ในการตัดสินใจซื้ออาจมี
บุคคลอื่นที่มีสวนรวมหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ (Organization) เพราะผูที่ทําหนาที่ซ้ืออาจ
ไมใชผูที่ใชสินคาโดยตรง อาจเปนผลิตภัณฑใชรวมกันหลายคน ผูซ้ือหรือผูใชอาจไมมีความรู
เกี่ยวกับสินคามากนัก จึงตองอาศัยผูรูหรือกลุมของผูซ้ือเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ การศึกษา
ถึงผูมีสวนรวมก็เพื่อใชพิจารณาความสนใจของผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อใชเปนขอมูลใน
การจัดทําโปรแกรมทางการโฆษณาในการชวยกระตุนการตัดสินใจ ซ่ึงตองพิจารณาวาจะใชกลุม
อางอิงใดในการเขา ถึงกลุมผู ใช  เชน  สินคา เพื่อสุขภาพ  นําผู เชี่ ยวชาญ  แพทย  เภสัชกร 
นักวิทยาศาสตรมาใหขอมูล เปนตน จะเขาถึงกลุมผูใชโดยตรง หรือถาผลิตภัณฑที่ผูซ้ือมีหนาที่ใน
การตัดสินใจใหกับผูใช  ธุรกิจอาจตองมุงเนนที่กลุมผูซ้ือเปนหลัก 

5.  ซ้ือเมื่อใด (When Does the Market Buy?) เปนการพิจารณาเพื่อทราบถึงโอกาสในการ
ซ้ือของลูกคา (Occasion) เพื่อเตรียมรับมือในการผลิตใหเพียงพอ และเตรียมแผนการสงเสริม
การตลาดในชวงเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะสินคาที่มีการบริโภคมากในบางฤดูกาลเชน ดอกไม
ในชวงเทศกาลตาง ๆ โรงแรมในชวงฤดูทองเที่ยว หนังสือและเสื้อผานักเรียนในชวงเปดเทอม หรือ
รานอาหารในชวงเวลากลางวันหรือค่ํา เสื้อกันหนาวในชวงฤดูหนาว รมในชวงฤดูฝน เปนตน 

6.  ซ้ือที่ไหน (Where Does the Market Buy?) เพื่อทราบถึงแหลงที่ลูกคานิยมหรือสะดวกที่
จะไปซื้อ (Outlets) เพื่อการบริหารชองทางการจัดจําหนายที่เหมาะสมกับลูกคาในแตละกลุม เชน 
นอกเหนือจากการซื้อตั๋วเครื่องบินจากสายการบินโดยตรง ดวยพฤติกรรมของกลุมเปาหมายที่ไมมี
เวลาในการเดินทางเพื่อหาซ้ือตั๋วมากนัก และตองการความสะดวกสบาย การอาศัยคนกลาง ไดแก 
บริษัททัวรหรือบริษัทจําหนายตั๋วเครื่องบินในการเขามาชวยในการจัดจําหนายตั๋ว และการอาศัย
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อใหลูกคาสามารถจองตั๋วผานอินเทอรเน็ต ที่ไมเพียงแตสามารถ         
ชวยอํานวยความสะดวกและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาไดมากขึ้น แตยังชวยลดเวลาในการ
ใหบริการโดยพนักงาน ประหยัดคาใชจายในการจางพนักงาน และลดความผิดพลาด เพราะลูกคา 
ทําธุรกรรมเอง เปนตน 

7.  ซ้ืออยางไร (How Does the Market Buy?) เพื่อทราบถึงการบริหารการซื้อของลูกคา 
(Operation) วามีขั้นตอนการซื้ออยางไร ตั้งแตการรับรูถึงปญหา ทําการคนหาขอมูลเพื่อแกไขหรือ
ลดปญหานั้น ๆ ทําการประเมินทางเลือกในการแกไขปญหา ใชปญหามากระตุน และตัดสินใจซื้อ
อยางไร จะชวยใหธุรกิจมีขอมูลในการวางแผนการสงเสริมการตลาดที่เหมาะสมกับกลุมลูกคา
เปาหมายใหมากที่สุด 

 
 



 7

2.2 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) เปนสิ่งกระตุนทางการตลาดที่สามารถ

ควบคุมได ซ่ึงประกอบดวยทุกสิ่งที่มีอิทธิพลในการสรางความตองการซื้อในตัวผลิตภัณฑ         
แบงออกเปน 4 ประการตาม ศิริวรรณ   เสรีรัตน และคณะ (2546) ดังตอไปนี้ 

1.  ผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปน หรือความ
ตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยส่ิงที่สัมผัสได และสัมผัสไมได เชน  
บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการ และชื่อเสียงของผูขาย 

2. ราคา (Price) คือ คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ซ่ึงผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง
คุณคาที่รับรูในสายตาของลูกคา ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการแขงขัน และปจจัย
อ่ืนๆ 

3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) เปนกิจกรรมการนําผลิตภัณฑที่กําหนดออก 
สูตลาดเปาหมาย ซ่ึงประกอบดวย ชองทางการจัดจําหนาย และการกระจายสินคา 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอ
ตราสินคาหรือบริการ หรือความคิดตอบคุคล โดยใชเพื่อจูงใจใหเกดิความตองการเพื่อเตือนความ
ทรงจําในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ            
ซ่ึงเครื่องมือการสงเสริมการตลาดที่สําคัญ ไดแก การโฆษณา การขายโดยใชพนกังานขาย การ
สงเสริมการขาย การใหขาว หรือประชาสัมพนัธ และการตลาดทางตรง 

 
2.3 ความรูเร่ืองวิธีการผลิตอาหารทะเลแชแข็ง 

ลักษณะ และรูปแบบการผลิตอาหารทะเลแชแข็ง ซ่ึงรูปแบบของผลิตภัณฑอาหารทะเล  
แชแข็งจะแตกตางกันไปตามความตองการของผูบริโภคตัวอยางดังตอไปนี้ 

1.  กุงสดแชแข็ง มีรูปแบบสินคาที่นิยมหลายรูปแบบอาทิ กุงเด็ดหัวไมแกะเปลือก กุงเด็ด
หัวแกะเปลือก กุงเด็ดหางไมผาหลัง และกุงทั้งตัวไมเด็ดหางไมแกะเปลือก เปนตน  

2.  ปลาสดแชแข็งรูปแบบสินคาที่นิยม คือ ปลาบด ปลาแล และปลาสดทั้งตัว  
3. ปลาหมึกสดแชแข็ง สามารถทําไดหลายรูปแบบ อาทิ ปลาหมึกกระดองแล ปลาหมึก

กลวยแล ปลาหมึกชักไส และปลาหมึกทั้งตัว เปนตน  
โดยทั่วไปการผลิตอาหารทะเลแชแข็งมีวิธีการผลิตที่สําคัญอยู 2 แบบ คือ  
1. การผลิตแบบ Block Freezing เปนวิธีการผลิตแบบแชแข็งรวมกันหลายชิ้นในกลอง

เดียวกันเปนกอน โดยจะเรียงใสถาดที่ทําดวยเหล็กปลอดสนิม ซ่ึงมีขนาดบรรจุตาง ๆ กันขึ้นอยูกับ
ความตองการของผูซ้ือ เชน 1 กิโลกรัม หรือ 2 กิโลกรัม จากนั้นนําเขาหองแชแข็งใหมีอุณหภูมิที่จุด
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กึ่งกลาง -18 องศาเซลเซียส แลวจึงนํามาเคาะออกจากถาด นําไปแชในน้ําเย็นจัดหรือวางแลวจึงพน
ดวยน้ําเย็นจัดเพื่อเคลือบ จากนั้นสวมถุงพลาสติกและบรรจุใสกลองกระดาษอาบเทียน ซ่ึงสินคา    
ที่นิยมผลิตในลักษณะนี้คือ กุงสดแชแข็ง 

2. การผลิตแบบ Individual Quick Freezing (I.Q.F.) เปนวิธีการผลิตแบบแชแข็งเปนตัวๆ 
หรือช้ินเดียว สินคาที่คัดแลวจะถูกเรียงลงบนสายพานเพื่อสงเขาเครื่องแชเยือกแข็ง I.Q.F.               
ที่อุณหภูมิ -50 องศาเซลเซียส แลวบรรจุลงถุงพลาสติกที่พิมพรูปภาพมีสีสันตางๆ ตามความ
ตองการของตลาด จากนั้นจึงบรรจุใสกลองกระดาษอาบเทียนสินคาที่นิยมผลิตในลักษณะนี้คือ ปลา
สดแชแข็งและปลาหมึกสดแชแข็ง เมื่อเสร็จขั้นตอนการบรรจุใสกลองกระดาษเรียบรอยแลวอาหาร
ทะเลแชแข็งจะถูกนําไปไวในหองเก็บที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เพื่อเตรียมสงออกไปขายตอไป 
(กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2546: ออนไลน) 

  
2.4 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

วันชัย  ทองเขาออน (2546) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหาร
ทะเลแปรรูปของนักทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร จากการใชแบบสอบถามกับกลุมนักทองเที่ยว
ที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครจํานวน 300 ราย พบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญกับปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารทะเลแปรรูป ไดแก ราคาเหมาะสมกับ
ปริมาณ การคมนาคมสะดวกปลอดภัย และมีเอกสารแนะนําสินคา สวนปญหาที่มีตอการซื้ออาหาร
ทะเลแปรรูปของนักทองเที่ยวไดแก คุณภาพของสินคาไมคงที่ ไมรักษามาตรฐาน  สินคา การตั้ง
ราคาสูงกวาความเปนจริงมาก สินคาที่เปนอาหารสดไมเก็บรักษาไวในตูแช หรือไมกลบดวยน้ําแข็ง
เพื่อรักษาความสด  และไมมีเอกสารแนะนําวิธีการเลือกสินคาและวิธีการเก็บรักษา 

สรวิศ   ทองคํานวน (2547) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของ
ผูบริโภคที่มีตอความตองการเลือกซื้ออาหารทะเลแชแข็ง กลุมตัวอยางเปนประชาชนทั่วไปซึ่งเคย
ซ้ือและปรุงอาหารทะเลแชแข็งจํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคสวนใหญนิยมซื้ออาหาร
ทะเลแชแข็งประเภทปลา เมื่อซ้ืออาหารทะเลแชแข็งแลวจะนําไปปรุงรับประทานทันที แตถาไม
หมดจะเก็บไวในตูเย็น ปจจัยความสดใหมเปนสิ่งที่ผูบริโภคใชตัดสินใจเลือกซื้ออาหารทะเลแชแข็ง 
และแนวโนมการขายอาหารทะเลแชแข็งที่มีความเปนไปไดมากที่สุดคือขายผานรานสะดวกซื้อ 
ผูบริโภครูจักอาหารทะเลแชแข็งจากสื่อโทรทัศน กิจกรรมสงเสริมการขายที่มีผลตอการซื้อคือของ
แถม โดยผูบริโภคมีความรู/ ความเขาใจเกี่ยวกับอาหารทะเลแชแข็งในระดับปานกลาง สวนทัศนคติ
ของผูบริโภคที่มีตอความตองการเลือกซื้ออาหารทะเลแชแข็งโดยภาพรวม 5 อันดับแรก ไดแก 
อาหารทะเลแชแข็งตองมีมาตรฐานรับรองจาก อย. GMP HACCP และ ISO สามารถหาซื้อได
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สะดวกและงายขึ้น ชวยเพิ่มความสะดวกในชีวิตประจําวัน บรรจุภัณฑสามารถเก็บรักษาความสดไว
ได และเก็บไวไดนานโดยไมเสีย 

จักรดาว  เคลือบทอง (2549) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารทะเลของ
รานอาหารในจังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากรานอาหาร
ในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 52 ราน พบวา ประเภทของอาหารทะเลที่รานอาหารในจังหวัดเชียงใหม
เลือกซื้อมากที่สุดคือ กุง ระยะเวลาในการซื้อคือ ซ้ือทุกวัน จํานวนซื้อคร้ังละ 1,000 บาท  สถานที่
เลือกซื้อสวนใหญ คือตลาดเมืองใหม การชําระเงินเปนเงินสด นอกจากนี้ผูที่ตัดสินใจซื้ออาหาร
ทะเลของรานอาหารคือ เจาของรานอาหาร และรานอาหารในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญรับขนสง
อาหารทะเลเอง ในสวนปจจัยทางการตลาดที่ใชในการพิจารณาเลือกซื้ออาหารทะเลสวนใหญใช
หลักเกณฑความสด ราคา ความสะอาด และสวนลดการคาเปนเกณฑในการพิจารณา และปญหาที่
รานอาหารในจังหวัดเชียงใหมโดยทั่วไปพบในการเลือกซื้ออาหารทะเล คือ อาหารทะเล ไมสด 
ราคาแพง และที่จอดรถไมเพียงพอ 

สนิษฐา  ขวัญศรีสุทธิ์ (2549) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้ออาหารกลองแชแข็งของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใช
แบบสอบถามเก็บขอมูลจากประชากรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 คน พบวา 
ความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารกลองแชแข็งมีดังนี้ 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน
การจัดจําหนาย และปจจัยดานราคามีความสําคัญนอยที่สุด และพบวาปญหาของปจจัยสวนประสม
การตลาดทุกปจจัยโดยรวมมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน 
 
 


