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 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในการซ้ือ            
ปลากระป๋อง ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือ             
ปลากระป๋อง จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยวิธีการก าหนดโควต้าและการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก            
การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ความถ่ี และร้อยละ  
 ดา้นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอาย ุ21 – 25 ปี มีระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด คือ ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัหรือรับจา้ง
ทัว่ไป มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 มีสถานะภาพ โสด มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 
คน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 30,001 – 40,000 บาท 
 ดา้นพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครในการซ้ือปลากระป๋อง พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยซ้ือผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง คือ ยี่ห้อสามแม่ครัว ปัจจุบันซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ ยี่ห้อสามแม่ครัว มียี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ สามแม่
ครัว ส่ิงท่ีพิจาณาในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ ยี่ห้อ มีเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ปลากระป๋อง คือ รสชาติอร่อย  น าผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมาท าเป็นเมนูอาหาร คือ ย  าปลากระป๋อง มีผู ้
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ ตวัเอง มีโอกาสในการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋อง คือ รับประทานปกติ ซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องต่อเดือนโดยเฉล่ีย คือไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน 
มีจ านวนผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือต่อคร้ัง คือ 1 – 3 กระป๋อง มีสถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋องเป็นประจ า คือ เซเวน่อีเลฟเวน่ มีการศึกษาขอ้มูลก่อนซ้ือหรือบริโภคผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง 
มีเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องก่อนการตดัสินใจซ้ือและมีพฤติกรรมหลงัการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋อง คือ เลือกซ้ือยีห่อ้เดิมท่ีเคยซ้ือ  



 

จ 
 

 ด้านปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องของผูต้อบแบบสอบถาม
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยภาพรวมให้ความส าคญั
อยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยทางดา้นผลิตภณัฑท่ี์กลุ่มผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมาก คือ การมีเคร่ืองหมาย 
อาหารและยา ส าหรับปัจจยัยอ่ยทางดา้นราคาท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมาก คือ ราคาสอดคลอ้ง
กบัคุณภาพ ปัจจยัย่อยทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมาก คือ ความ
สะอาดของสถานท่ีจดัจ าหน่าย และส าหรับปัจจยัยอ่ยทางดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัมาก คือ การลดราคาสินคา้ 
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ABSTRACT 

   

 The purpose of this independent study was to study the behavior of consumers in 
Bangkok toward purchasing of canned fish. The questionnaire was used to collect data from 400 
consumers who lived in Bangkok and had bought canned fish. The samples were selected by using 
quota and convenience sampling method. The collected data was analyzed by descriptive statistics, 
frequency and percentage. 
 For general data, it was found that the majority of the questionnaire respondents were 
female, 21 – 25 years old, with the highest level of education of Bachelor’s degree. The majority of 
the respondents worked for companies or private employers. They earned an average of 15,001 – 
20,000 baht per month. Most respondents were single. The number of their family member was 3 – 
4 persons. The average family income was 30,001 – 40,000 baht. 
 From the study of the consumers’ behavior, it was found that the brand that they had 
bought was Sam Mae Krua (Three Lady Cooks). The brand they still bought was also Sam Mae 
Krua (Three Lady Cooks).  The brand they bought the most often was Sam Mae Krua (Three Lady 
Cooks). The main consideration upon buying was the brand. The reason for buying the particular 
brand was the delicious taste. The main menu they prepared with canned fish was Yum Pla Ka Pong 
(canned fish with chilli and herbs).The most influential person on buying decision was the 
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respondents themselves. The occasion for buying was for everyday meal. The frequency of buying 
was not more than once per month and they bought  
1 – 3 units per purchase. The most popular place for buying canned fish was 7 – Eleven. The 
consumers sought information before buying by comparing products before buying. Their post-
purchase behavior was buying the brand they had bought before.  
 The marketing mix factors that affected purchasing of canned fish were ranked at the 
high level. The sub factors that the respondents ranked as the high level of importance were as 
follows. For product, it was the FDA label .For price, the price matched product quality. For place, 
it was the standard of cleanliness at the convenience store. And for promotion, there was discount.  
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 จ าแนกตามการศึกษาขอ้มูลก่อนซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง 32 
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 จ าแนกตามยีห่้อผลิตภณัฑป์ลากระป๋องท่ีเคยซ้ือ และเพศ 34 
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 จ าแนกตามความนิยมการน าผลิตภณัฑป์ลากระป๋องมาท าเป็นเมนูอาหาร และเพศ 39 



 

ฏ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 
ตารางท่ี 4.29 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามผูส่้วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง และเพศ 40 
ตารางท่ี 4.30 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของประเทศไทย ซ่ึงมีจ านวน
ประชากรทั้งส้ิน 5,687,370 คน หรือ 2,620,016 ครัวเรือน (กรมการปกครอง สถิติจ านวนประชากร
และบา้น ณ ฐานขอ้มูลปัจจุบนั, 2557 : ออนไลน์) โดยปี 2555 พบวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อหัวของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร (Per Capita Income Of Populations : PCI) เท่ากับ 436,479 บาทต่อคนต่อปี 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555 : ออนไลน์) หรือคิดเป็น 36,373.25 บาทต่อเดือน จึงถือวา่มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อหวัของประชากรและมีก าลงัในการซ้ือท่ีอยู่ในระดบัสูงท่ีสุดในภาคกลางและปริมณฑล สืบเน่ือง
ด้วยจ านวนประชากรท่ีมากท่ีสุดในประเทศไทยจึงส่งผลเกิดความหลากหลายของประชากรด้วย
เช่นเดียวกัน อาทิเช่น ลักษณะพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการของผู ้บริโภคท่ีมีต่อ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความจ าเป็นและเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิตหรือผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรคและท่ีอยู่อาศยั ลว้นแลว้เป็นส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคมีความจ าเป็นตอ้งการบริโภคในชีวติประจ าวนัทั้งส้ิน โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารท่ี
ผูบ้ริโภคมีความจ าเป็นในการบริโภคทุกวนัเพื่อด ารงชีวิต 

ปลากระป๋องถือไดว้่าอยูใ่นผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการขั้น
พื้นฐาน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคอยา่งแพร่หลาย ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องในตลาด
นั้นไดมี้การจ าแนกผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ คือ ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องใน
ซอสมะเขือเทศ และผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องในน ้ ามนัผสมน ้ าเกลือหรือเรียกวา่ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง
กลุ่มปรุงรส (Positioning, 2551 : ออนไลน์) ภาพรวมตลาดในปี 2556 ของผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมี
มูลค่า 5,200 ลา้นบาท  ซ่ึงจะแบ่งออกเป็นผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศ 80% หรือเท่ากบั 
4,160 ลา้นบาท และผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องกลุ่มปรุงรส 20% หรือเท่ากบั1,040 ลา้นบาท โดยทั้งตลาด
ผลิตภณัฑป์ลากระป๋องมีส่ิงท่ีประสบปัญหาเช่นเดียวกนั คือ การเติบโตของผลิตภณัฑป์ลากระป๋องท่ีมี
เติบโตโดยเฉล่ียเพียงปีละ 3- 4% (ASTVผูจ้ ัดการออนไลน์ , 2556 : ออนไลน์) โดยในปัจจุบันมี
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องหลากหลายยีห่อ้ท่ีจดัจ าหน่ายมากกวา่ 20 ยีห่้อ อาทิเช่น ตราสามแม่ครัวตราปุ้ม
ปุ้ยตราโรซ่าตราไฮคิวตราอะยมัตราซีเล็คตราซุปเปอร์ซีเชฟตรามงกุฎทะเล และตราสินคา้เฮา้ส์แบ
รนด์ (House Brand) ต่างๆอีกหลากหลายยี่ห้อซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์
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ปลากระป๋องได้ท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ต ไม่ว่าจะเป็น บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Big C Supercenter) เทสโก ้
โลตัส  (Tesco Locus) ท็อปซู เปอร์มาร์เก็ต  (Tops Supermarket) และซู เปอร์มาร์เก็ต (Foodland 
Supermarket) อีกทั้งยงัมีตามร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) แฟมิล่ี มาร์ท (Family 
Mart) ลอวส์ัน108 (Lawson108) และร้านขายของช าทัว่ไป (แมคเคอเรลกบัซาร์ดีนต่างกนัอย่างไร, 
2556 : ออนไลน์) ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องจึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่องทางการจดัจ าหน่ายหลากหลาย
ช่องทางและสะดวกต่อผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องทั้งกลุ่มปลากระป๋องในซอส
มะเขือเทศและกลุ่มปลากระป๋องปรุงรส   

 ข้อมูลในปีท่ีผ่านมาพบว่า ทั้ งตลาดผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋องในซอสมะเขือเทศและผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องปรุงรสได้มีผูป้ระกอบการจ านวนมากเขา้สู่
ตลาด ซ่ึงผูป้ระกอบการต่างมีการกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจท่ีหลากหลายแตกต่างกนัออกไป เป็น
ตลาดท่ีมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในด้านของต้นทุน อีกทั้ งตลาดผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องมี
ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง จึงท าให้มีผลิตภณัฑป์ลากระป๋องหลายยีห่้อท่ีน าเสนอ
แก่ผูบ้ริโภคท่ีมากกว่า 20 ยี่ห้อ เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้แก่ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ปลากระป๋อง (สยามธุรกิจ , 2555 : ออนไลน์) ซ่ึงโดยปกติแลว้การท่ีตลาดแข่งขนักนัอยา่งเขม้ขน้นั้น
จะส่งผลให้ตลาดปลากระป๋องเกิดการขยายตวั แต่กลบัพบวา่ตลาดปลากระป๋องนั้นมีอตัราการเติบโต
ท่ีต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น อนัเน่ืองผูป้ระกอบการรายเดิมท่ีอยู่ในตลาดอยู่เดิมและผูป้ระกอบการท่ีเขา้สู่
ตลาดใหม่เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองแต่ขาดการใหค้วามส าคญัในกิจกรรมทางการตลาดท่ีจะช่วยกระตุน้
พฤติกรรมผูบ้ริโภคให้เกิดความตอ้งการหรือให้มีความตอ้งการเพิ่มมากข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคยงัคงมี
อตัราการบริโภคผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องในอตัราท่ีต ่าส่งผลให้ขยายตวัของตลาดไม่เติบโตอยา่งท่ีควร
จะเป็น จึงเป็นสาเหตุและท่ีมาของตลาดผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องเติบโตชา้ก็เพราะว่าในตลาดน้ียงัขาด
การกระตุน้ผูบ้ริโภคเพื่อเพิ่มปริมาณความตอ้งการบริโภคให้มีอตัราท่ีเพิ่มสูงข้ึน (ซีเล็คกวดยอดเต็ม
เหน่ียว, 2556 : ออนไลน์) หากเม่ือผูบ้ริโภคมีอตัราการบริโภคท่ีเพิ่มสูงข้ึนแลว้นั้นก็จะท าให้อตัราการ
เติบโตของตลาดขยายตวัเพิ่มข้ึนตามอตัราการบริโภค  

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในการซ้ือ
ปลากระป๋องเพื่อค้นหาลักษณะของพฤติกรรมผูบ้ริโภคและน าผลการศึกษาท่ีได้เผยแพร่ให้แก่
ผูป้ระกอบการธุรกิจในอุสาหกรรมปลากระป๋อง น าไปสู่การปรับใชใ้นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้อย่างสูงสุดและสามารถท่ีจะกระตุ้นความต้องการของ
ผูบ้ริโภคให้มีอตัราการบริโภคผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีเพิ่มสูงข้ึน อนัจะน าไปสู่การเติบโตของตลาด
ผลิตภณัฑป์ลากระป๋องท่ีสูงข้ึน 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในการซ้ือปลากระป๋อง 
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

7.1 ท าใหท้ราบพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในการซ้ือปลากระป๋อง 
7.2 น าผลการศึกษาท่ีไดเ้ผยแพร่ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมปลากระป๋อง 

น าไปสู่การปรับใชใ้นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 
1.4 นิยำมศัพท์ 

 พฤติกรรม หมายถึง ลกัษณะการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีตอบสนองหรือแสดงออกต่อการเลือก
ซ้ือหรือบริโภคผลิตภณัฑ์ประเภทปลากระป๋อง อนัประกอบไปดว้ยเร่ืองของส่ิงท่ีผูบ้ริโภคพิจารณา 
เหตุผล ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ช่วงเวลาหรือโอกาสในการซ้ือหรือบริโภค ช่องทางท่ีใชใ้น
การเลือกซ้ือ รวมถึงกระบวนการตดัสินใจในการซ้ือผลิตภณัฑป์ระเภทปลากระป๋อง 

 ผู้บริโภค หมายถึง ผูท่ี้เคยซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องหรือบริโภคผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องใน
ระยะเวลา 6 เดือนท่ีผา่นมา 

 ปลำกระป๋อง หมายถึง ปลาซาร์ดีนหรือแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศบรรจุกระป๋อง 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในการซ้ือปลากระป๋อง มีแนวคิด ทฤษฏี และ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ีคือ 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฏี 

เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดแ้บ่งแนวคิดและทฤษฎีดงัต่อไปน้ี 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัพฤติกรรม 

อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2550 : 5) ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและใช้สินคา้หรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของ
การตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อนและเป็นตวัก าหนดปฏิกิริยาต่างๆเหล่าน้ีDrath&Palus(1994) (อา้งใน สุเทพ 
พงศ์ศรีวฒัน์,2550 : 15) ให้นิยามว่า ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการสร้างความสมเหตุผลในการท างาน
ร่วมสนองบุคคลต่างๆ เพื่อสร้างความเขา้ใจและความผกูพนัใหเ้กิดข้ึนกบัคนเหล่าน้ี  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2550) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ี
ผูบ้ริโภคท าการค้นหา การคิด การซ้ือ การใช้ การประเมินผลในสินค้าและบริการ  ซ่ึงคาดว่าจะ
ตอบสนองความตอ้งการของเขา หรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบัความคิด ประสบการณ์ การซ้ือ การใช้
สินคา้และบริการของผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขาหรือหมายถึง
การศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจ และการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใช้
สินคา้ โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค (Analyzing Consumer Behavior)   เป็นการคน้ควา้หรือ
วิจยัเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและ
พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค ค าถามท่ีใช้คน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W’s 
และ 1H เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7O’s 

  1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามท่ีต้องการ
ทราบถึงลักษณะของก ลุ่ม เป้าหมาย (Occupants) ทางด้านภู มิศาสตร์ (Geographic) ทางด้าน
ประชากรศาสตร์ (Demographic) ทางด้านจิตวิทยา (Psychographic) และทางด้านพฤติกรรมศาสตร์



 

5 

 

(Behavioral) กลยุทธ์การตลาดท่ีเก่ียวข้อง กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (4Ps) ประกอบไปด้วย 
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมและ
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นค าถามท่ีตอ้งการ
ทราบถึงลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง ว่าลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายส่วน
ใหญ่แลว้นั้นเป็นเพศชายหรือหญิง อยูใ่นช่วงอายุใด มีวงจรชีวิตครอบครัวเป็นอยา่งไร ประกอบอาชีพ
อะไร มีรายได้ประมาณเท่าใด และลักษณะของกลุ่มเป้าหมายท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องนั้นมี
การศึกษาอยูใ่นระดบัใด         
  2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึง
ส่ิงท่ีผู ้บ ริโภคต้องการซ้ือ (Object) เช่น  คุณสมบัติหรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product 
Component) แ ล ะ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ท่ี เห นื อ ก ว่ า คู่ แ ข่ ง ขั น  (Competitive Differentiation)      
กลยุท ธ์ทางการตลาดท่ี เก่ี ยวข้อง กลยุท ธ์ด้านผลิตภัณฑ์  (Product Strategy) ประกอบด้วย   
(1) ผลิตภณัฑ์หลกั (2) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ การบรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้ รูปแบบบริการคุณภาพ 
ลกัษณะนวตักรรม (3)ผลิตภณัฑ์ควบ (4.) ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (5) ศกัยภาพผลิตภณัฑ์ความแตกต่าง
ทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation) ประกอบด้วย ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ บริการ 
พนกังานและภาพลกัษณ์โดยในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องนั้นหมายถึงองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องและความแตกต่างของ
ผลิตภณัฑป์ลากระป๋องท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ       
 3. ท าไมผู ้บ ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีต้องการทราบถึง
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objective) ของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะตอ้งศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือคือปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัทางวฒันาธรรมและปัจจยัเฉพาะบุคคล กลยุทธ์
การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง กลยทุธ์ส่วนประสมการตลาด (4Ps) ประกอบไปดว้ยกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมโดยในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นค าถามท่ี
ตอ้งการทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องของผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจจะเกิดจากความ
ตอ้งการท่ีจะตอบสนองความตอ้งท่ีเกิดข้ึนภายในตวัของผูบ้ริโภคเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน้ท่ีเป็น
ปัจจยัภายนอก 

  4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) เป็นค าถาม
เพื่อทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่าง (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ประกอบไปดว้ย ผู ้
ริเร่ิม ผูมี้อิทธิผล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ และผูบ้ริโภค กลยุทธ์ท่ีนิยมใช้ คือ กลยุทธ์การโฆษณา และ
(หรือ) กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาดโดยใชก้ลุ่มมีอิทธิพล โดยในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นค าถามท่ีตอ้งการ
ทราบวา่ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง 
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  5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึง
โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงเดือนใดของปี ช่วงวนัใดของเดือน 
ช่วงเวลาใดของโอกาสพิเศษหรือเทศกาลในวนัส าคัญต่างๆ เป็นต้น กลยุทธ์ท่ีนิยมใช้มาก คือ        
กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด เช่น ท าการส่งเสริมการตลาดเม่ือใดจึงจะสอดคลอ้งกบัโอกาสในการซ้ือ 
โดยในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบวา่ผูบ้ริโภคนั้นซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องเม่ือใด ซ่ึง
จะระบุถึง ช่วงเวลาท่ีซ้ือหรือโอกาสในการซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋องของผูบ้ริโภค 

  6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบ
ถึงช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือ เช่น ห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้  ซุปเปอร์มาร์
เก็ต หรือร้านสะดวกซ้ือต่างๆ เป็นต้น กลยุทธ์ท่ีใช้กันมาก คือ กลยุทธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Distribution Channel Strategies) โดยในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบวา่ผูบ้ริโภคนั้นซ้ือ
ผลิตภณัฑป์ลากระป๋องท่ีไหน เช่น จากบ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ โลตสั หรือฟู๊ ดแลนดซุ์ปเปอร์มาร์เก็ต 

  7. ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบ
ถึงขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operation) ซ่ึงประกอบไปด้วย การตระหนักถึงความตอ้งการหรือ
ปัญหา การแสวงหาขอ้มูล การประเมินเปรียบเทียบแต่ละทางเลือก การตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรม
หลงัการซ้ือ กลยทุธ์ท่ีนิยมใช ้คือ กลยทุธ์การส่งเสริมทางการตลาดโดยในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นค าถามท่ี
ตอ้งการทราบว่าผูบ้ริโภคนั้นมีกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือปลากระป๋องอย่างไรและตอ้งผ่าน
กระบวนการหรือขั้นตอนใดบา้ง 

ดงันั้น การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค จึงเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือและลกัษณะการ
ซ้ืออนัจะน าไปสู่การตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อการเลือกสินคา้หรือบริการ เพื่อทราบถึงลกัษณะความ
ตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภคน าไปสู่การจดักลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสมดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
ค าถาม 6W’s และ 1H ค าตอบที่ต้องการทราบ 7O’s กลยุทธ์การตลาดที่เกีย่วข้อง 

1.ใครอยูใ่นตลาด
เป้าหมาย(Who is in 
the target   market ?) 

ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย(Occupants): 
1. ดา้นประชากรศาสตร์ 
2. ดา้นภูมิศาสตร์ 
3. ดา้นจิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์ 
4. ดา้นพฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์ท่ีนิยมใช ้คือ 
1. กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. กลยทุธ์ดา้นราคา 
3. กลยทุธ์ดา้นการจดัจ าหน่าย 
4. กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

2.ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
(What does the 
consumer buy ?) 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ(Object)และส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ คุณสมบติั
หรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์(Product 
Component) และความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่
แข่งขนั (Competitive Differentiation)  

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product Strategies) 
ประกอบไปดว้ย 
1. ผลิตภณัฑห์ลกั 
2. รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์
3. ผลิตภณัฑค์วบ 
4. ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 
5. ศกัยภาพผลิตภณัฑ ์และ
ความแตกต่างทางดา้นการ
แข่งขนั 

3.ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the 
consumer buy ?) 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objectives) 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการทางดา้นร่างกายและดา้นจิตวิทยา 

กลยทุธ์ท่ีนิยมใช ้คือ 
1. กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. กลยทุธ์ดา้นราคา 
3. กลยทุธ์ดา้นการจดัจ าหน่าย 
4. กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior)  
4.ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ (Who 
participates in the 
buying ?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations)ท่ีมี
อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ประกอบไปดว้ย 
1. ผูริ้เร่ิม 
2. ผูมี้อิทธิพล 
3. ผูต้ดัสินใจซ้ือ 
4. ผูซ้ื้อ 
5. ผูใ้ช ้

กลยทุธ์ท่ีนิยมใช ้คือ  
กลยทุธ์การโฆษณา หรือ  
กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด
โดยใชก้ลุ่มมีอิทธิพล 

5.ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
 (When does the 
consumer buy ?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) 
เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือช่องฤดูกาลใดของปี 
ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลาใดของเดือน 
ช่วงเวลาใดของเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ 

กลยทุธ์ท่ีนิยมใช ้คือ  
กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด 
เช่น ท าการส่งเสริมการตลาด
เม่ือใดจึงจะสอดคลอ้งกบั
โอกาสในการซ้ือ 

6.ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
 (Where does the 
consumer buy ?) 

ช่องทางหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคท าการซ้ือ (Outlets) กลยทุธ์การจดัจ าหน่าย 

7.ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
(How does the 
consumer buy ?) 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
(Operations)ประกอบดว้ย 
1.การรับรู้ปัญหา 
2.การคน้หาขอ้มลู 
3.การประเมินผลทางเลือก 
4.การตดัสินใจซ้ือ 
5.พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

กลยทุธ์ท่ีนิยมใช ้คือ 
 กลยทุธ์การส่งเสริมทาง
การตลาด 

 ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2550) 
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แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
วทิวสั รุ่งเรืองผล. (2552)  ไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกบัทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix 
หรือ 4P’s) ดงัน้ี 

 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)  
1) ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

ค าว่าผลิตภณัฑ์ท่ีนกัการตลาดใช้ไดร้วมถึงบริการ แนวความคิด บุคคล องค์กร และอ่ืนๆ ท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดโ้ดยอาจเป็นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้และจบัตอ้งไม่ไดร้วมทั้ง
องค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบของการตอบสนองความตอ้งการ  เช่น ตรายี่ห้อ คุณภาพ การ
บริการหลงัการขาย และพนักงานขาย เป็นตน้โดยในการศึกษาคร้ังน้ีในด้านของผลิตภณัฑ์นั้นจะ
หมายถึง แบรนดข์องผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง สีสันของฉลากผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง ขนาดของช้ินปลา
ในกระป๋อง และสีสันของซอสในปลากระป๋อง  

2) ราคา (price) หมายถึง มูลค่าของผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีแสดงค่าออกมาในรูปของ 
หน่วยเงิน หรือหน่วยการแลกเปล่ียนอ่ืนๆ โดยราคานั้นสามารถเปล่ียนแปลงตามปัจจยัเวลา และ 
สถานท่ี ผลิตภณัฑ์หน่ึงอาจมีมูลค่าไม่เท่ากนัในแต่ละสถานท่ี เน่ืองจากราคาของผลิตภณัฑ์ปกติจะ 
สะทอ้นตน้ทุนต่างๆของผลิตภณัฑ์ไวโ้ดยในการศึกษาคร้ังน้ีในดา้นของราคานั้นจะหมายถึง ราคาของ
ผลิตภณัฑป์ลากระป๋องในแต่ละแบรนดท่ี์จดัจ าหน่ายอยูใ่นตลาด     

3) การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง การด าเนินการเคล่ือนย้าย
ผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ผลิตภณัฑ์สามารถไปสู่ผูบ้ริโภคไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขดา้นเวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
ผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือสินคา้นั้นไดโ้ดยสะดวก ซ่ึงช่องทางการจดัจ าหน่าย จะตอ้งมีความสอดคลอ้ง
กบั ผลิตภณัฑ์และราคาท่ีได้ก าหนดข้ึน โดยในการศึกษาคร้ังน้ีในด้านของการจดัจ าหน่ายนั้นจะ
หมายถึง ช่องทางการจดัจ าหน่ายปลากระป๋อง ไม่วา่จะเป็นซุปเปอร์หรือไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวก
ซ้ือ และร้านคา้ปลีกแบบดัง่เดิม       

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กระบวนงานทางด้านการส่ือสาร
การตลาด ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการซ้ือ เพื่อให้ขอ้มูล จูงใจ เก่ียวกบัตวั
ผลิตภณัฑ์และตรายี่ห้อ เพื่อเกิดอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงความเช่ือ ทศันคติ และพฤติกรรมของ 
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการส่ือสารผา่นส่ือสาธารณะ เพื่อให้ขอ้มูล ข่าวสารและจูงใจ หรือ
ตอกย  ้าตรายีห่อ้ผลิตภณัฑ ์โดยผูส่้งสารจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายดา้นการ โฆษณา 

  4.2) กิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Event Marketing) เป็นการจดักิจกรรมทางการ
ตลาดให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์พิเศษ อยูใ่นความสนใจของคนส่วนใหญ่ หรือกระตุน้ให้คนส่วน
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ใหญ่ในพื้นท่ีหน่ึงเกิดความสนใจ  เพื่อส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความสนใจในการส่ือสาร 
โดยใชเ้คร่ืองมือส่ือสารอ่ืนเขา้มาช่วย เช่น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์    
 4.3) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีกระตุน้ให้
กลุ่มเป้าหมาย ท าการซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการรวดเร็วข้ึน ซ้ือปริมาณท่ีมากข้ึน โดยมีการก าหนด ช่วง
ระยะเวลาส้ินสุดของรายการไว ้ตวัอยา่งของการส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่  การลดราคา ตวัอยา่ง แลกซ้ือ 
ของแถม เป็นตน้    
 4.4) การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation : PR) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ี
มุ่งสร้างภาพพจน์และทัศนคติท่ีดีขององค์กร ผลิตภัณฑ์ และตรายี่ห้อต่อผู ้บริโภคส่ือมวลชน 
สาธารณชน   ผูถื้อหุน้ พนกังานในองคก์ร และกลุ่มมวลชนอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่ไดเ้นน้การขายสินคา้เป็นหลกั 
โดยเช่ือกนัว่าถา้ผูบ้ริโภคมีภาพพจน์ท่ีดีต่อตรายี่ห้อหรือองค์กร จะท าให้ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือ
สินคา้และบริการภายใตต้รายีห่อ้หรือองคก์รนั้น        
 4.5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อ ส่ือสารท่ี ส่ื อไปย ัง
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเป็นรายบุคคล ซ่ึงเป็นการส่ือสารสองทางโดยมีช่องทางท่ีกลุ่มเป้าหมายสามารถ
ติดต่อส่ือสารกลบัมาได้ตรงกบัผูส่้งสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนอง โดยตรง หรือ
หมายถึงวิธีการต่างๆท่ีนักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู ้ซ้ือ  และท าให้เกิดการ
ตอบสนองในทนัที ซ่ึงเคร่ืองมือส าคญัประกอบดว้ย การขายผ่านโทรศพัท์ การขายโดยใช้ จดหมาย
ตรง การขายโดยใชแ้คตตาล็อค และการขายทางโทรทศัน์ วิทยุหรือหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงจูงใจให้ลูกคา้มี
กิจกรรมการตอบสนอง โดยในการศึกษาคร้ังน้ีในดา้นของการการส่งเสริมการตลาด นั้นจะหมายถึง 
การส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องอนัจะท าใหเ้กิดการรับรู้ จดจ าและกระตุน้ ดว้ยวธีิการใด
วธีิการหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงวิธี เช่น การโฆษณาผา่นโทรทศัน์ การโฆษณาผา่นทางวิทยุ โฆษณาทาง
ส่ือออนไลน์ การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ การลดราคาสินคา้ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง และการ
ไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบัผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง 

2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
กนกพร แม่นธนู (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคปลาทูน่ากระป๋องของผูบ้ริโภค

ในกรุงเทพมหานคร โดยท าการเก็บรวบจากผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือปลาทูน่ากระป๋องของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย โดยได้ท าการใช้การสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน คือ การสุ่ม
ตวัอย่างแบบง่าย การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา และการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานเชิงพรรณนาท่ีใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ส่วนสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ไค -สแควร์(Chi – Square) ส าหรับการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ และค่าที (t – test) กบั การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) 
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ส าหรับทดสอบความแตกต่าง ณ ความเช่ือมัน่ท่ี 95 % โดยผลการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 20 – 30ปีมีวฒิุการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน
หรือรับจา้ง ซ่ึงมีรายไดต่้อเดือนเท่ากบั 10,000 – 15,000 บาท โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช่ืน
ชอบปลาทูน่ากระป๋องประเภทสลดั (มายองเนส) โดยเลือกยีห่้อซีเล็ค     ทูน่าเป็นส่วนใหญ่ เหตุผลใน
การเลือกซ้ือคือชอบในรสชาติ ส่วนใหญ่แลว้จะซ้ือในซุปเปอร์สโตร์ เช่น บ๊ิกซี คาร์ฟูร์ เป็นตน้ และ
ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง มีความถ่ีในการซ้ือปลาทูน่ากระป๋องต่อเดือนมากกว่า 3 คร้ังและปริมาณการ
ซ้ือต่อเดือนสูงสุด 12 กระป๋อง ต ่าสุด 1 กระป๋อง โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 2 กระป๋องต่อเดือน และในการ
ทดสอบสมมติฐานเร่ืองความสัมพนัธ์พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑป์ลาทู
น่ากระป๋องในด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลาทูน่ากระป๋องด้านประเภทของปลาทูน่า ตราสินคา้และความถ่ีในการซ้ือ การศึกษามี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาทูน่ากระป๋องด้านประเภทของปลาทูน่า อาชีพมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาทูน่ากระป๋องดา้นประเภทของปลาทูน่าและความถ่ี
ในการซ้ือ รายได้ต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องด้าน
ประเภทของปลาทูน่า ตราสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือส่วนการทดสอบความแตกต่างพบวา่ 
อาชีพและรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาทูน่ากระป๋องด้าน
จ านวนท่ีซ้ือต่อคร้ังแตกต่างกนั   

อภิชาต นกขมิ้น (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรสบรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรสบรรจุกระป๋อง จ านวน 400 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าไคสแควร์t-test, ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่าง เป็นรายคู่ดว้ย  Scheffe Analysis 
โดยผลการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 30 ปี        วฒิุการศึกษาปริญญา
ตรี อาชีพเป็นพนักงานหน่วยงานเอกชน/รับจา้ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 20,000 บาท พฤติกรรม 
การซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรสบรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือประเภทราดพริกยี่ห้อ สามแม่
ครัว ก่อนท าการซ้ือมีการพิจารณาในส่วนของ วนัผลิต/วนัหมดอาย ุส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ขนาด 
มาตรฐาน (150-165 กรัม) และจะเลือกซ้ือชนิดฝามีท่ีดึงเปิด    โดยเลือกซ้ือยี่ห้อประจ าและถา้มียี่ห้อ
ใหม่ก็จะซ้ือเพื่อทดลอง มีความถ่ีในการบริโภค 2-3 คร้ังต่อเดือน โดยท าการบริโภคทนัทีแบบไม่ปรุง
รสเพิ่มเติม เลือกซ้ือท่ีราคากระป๋องละ 20-30 บาท และเลือกซ้ือสินคา้จากร้านขายของช าเป็นส่วน
ใหญ่ โดยผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรสบรรจุกระป๋อง
ของผู ้บริโภคกับสถานภาพด้านเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า 
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พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรสบรรจุกระป๋องข้ึนอยูก่บัสถานภาพดา้นเพศ พฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรสบรรจุกระป๋องข้ึนอยูก่บัสถานภาพดา้นอาย ุพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาปรุง
รสบรรจุกระป๋องข้ึนอยูก่บัสถานภาพ ดา้นวฒิุการศึกษา พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรสบรรจุ
กระป๋อง ข้ึนอยู่กบัสถานภาพดา้นอาชีพ และพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรส บรรจุกระป๋อง
ข้ึนอยูก่บัสถานภาพดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรสบรรจุกระป๋อง ของผูบ้ริโภคพบว่าโดยภาพรวมให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
ส่วนใหญ่ให้ความส าคญั อยูใ่นระดบัมาก และรสชาติ วนัท่ีผลิตและวนัหมดอายุ ใหค้วามส าคญัอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ส่วนท่ีเหลือไดแ้ก่ ความหลากหลายของขนาดบรรจุภณัฑ์ และรูปทรงบรรจุภณัฑ์ ให้
ความส าคญั อยู่ในระดบัปานกลาง ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยัในการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ปลาปรุงรส บรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภค จ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ด้านเพศให้ความส าคัญของปัจจยัแตกต่างกัน  
ดา้นอายุ ให้ความส าคญัของปัจจยัแตกต่างกนั ดา้นวุฒิการศึกษาให้ความส าคญัของปัจจยั ดา้นอาชีพ
ให้ความส าคญัของปัจจยัแตกต่าง และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนให้ความส าคญัของปัจจยัแตกต่างกนั 
ผลการศึกษาความตอ้งการผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรสบรรจุกระป๋องเพิ่มเติมของผูบ้ริโภค พบวา่ ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ตอ้งการปลาชนิดปลาทูน่า และปลาซาร์ดีนในสองอนัดบัแรก รูปทรงบรรจุภณัฑ์ ท่ีตอ้งการ
คือกระป๋องทรงกระบอกสั้น ลกัษณะของฝาบรรจุภณัฑ์ท่ีตอ้งการคือชนิดฝาดึง ขอ้ความ บนฉลากท่ี
ตอ้งการคือ ขอ้มูลโภชนาการ เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานท่ีตอ้งการคือ มาตรฐาน อาหารปลอดภยั 
(Food Safety) คุณภาพท่ีต้องการคือ คุณภาพปานกลาง ราคาพอประมาณ รูปแบบการช าระเงินท่ี
ตอ้งการคือ เงินสด ความสะดวกในการซ้ือท่ีตอ้งการคือ ร้านสะดวกซ้ือ การส่งเสริมการขายท่ีตอ้งการ
คือ ลดราคา และส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ท่ีตอ้งการคือ โทรทศัน์ 

จินดา พรธาดาวทิย์ (2552)  ไดศึ้กษาเร่ืองการวเิคราะห์พฤติกรรมและลกัษณะของกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายท่ีเป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์ปลาทูน่ากระป๋องในกรุงเทพมหานคร โดยท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาทูน่ากระป๋องในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย โดยใช้
วิธีแบบสะดวก การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และสถิติขั้นสูง
ไดแ้ก่ การวิเคราะห์และการจดักลุ่ม โดยผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 26-35 ปี มีวุฒิการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 10,000 – 20,000บาท มีสถานภาพโสด มีจ านวนสมาชิกท่ีอาศยัอยูด่ว้ย 3- 4 คน มีรายไดต่้อเดือน
ของครอบครัวไม่เกิน 30,000บาท ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เคยซ้ือซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ ทูน่าแซนวิชในน ้ ามนัพืช 
ยี่ห้อท่ีเคยซ้ือและซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ ซีเล็ค โดยจะซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาทูน่ากระป๋องขนาดเล็กคร้ังละ 2 
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กระป๋องและขนาดใหญ่คร้ังละ 1 กระป๋อง วตัถุประสงคใ์นการซ้ือคือ ซ้ือไปรับประทานแบบปรุงเป็น
อาหารม้ือหลกั มีเหตุผลในการซ้ือคือรสชาติท่ีอร่อย ส่วนใหญ่ตวัผูซ้ื้อเองจะเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาทูน่ากระป๋อง ซ้ือในโอกาสรับประทานปกติ โดยมีความถ่ีนอ้ยกวา่เดือนละ 
1 คร้ัง ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือท่ี ไฮเปอร์มาร์เก็ต ความรู้สึกหลงัการซ้ือจะตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ปลาทูน่ากระป๋องยีห่อ้เดิมท่ีเคยซ้ือ     

กฤตัชญ์ สายโกมล (2555) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล             
ต่อการเลือกซ้ือปลาทูน่ากระป๋องของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาทูน่ากระป๋องในกรุงเทพมหานคร จ านวน 100 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย โดยผล
การศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 ปีข้ึนไป  ระดบัการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน     15,000 – 25,000 บาท เร่ือง
ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกซ้ือปลาทูน่ากระป๋องในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ปัจจยัดา้นราคามีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัรวมในระดบัมาก
ท่ีสุด โดยปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ รองลงมาอนั
ไดแ้ก่ดา้นส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัรวมในระดบัมากโดยปัจจยัยอ่ยดา้นส่งเสริม
การตลาดท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด คือ การลดราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัรวมในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ 
เป็นร้านสะดวกซ้ือท่ีใกล้บา้นหรือท่ีท างาน และด้านผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัรวมใน
ระดบัมากโดยปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ ความสะอาดสดและสะอาดของ
เน้ือปลาทูน่า 
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บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
ในบทน้ีจะกล่าวถึงระเบียบวธีิการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย ขอบเขตการศึกษา ขอบเขตจ านวน

ประชากร ขนาดตวัอย่างและวิธีการคดัเลือกตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา การวิเคราะห์ขอ้มูล
และสถิติท่ีใช ้ระยะเวลาและสถานท่ีทีใชใ้นการศึกษา 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตเนือ้หา 
 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในการซ้ือปลา
กระป๋อง โดยใช้แนวคิด 6W’s 1H เพื่อหาค าตอบ 7O’s ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค อนัไดแ้ก่ 
ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 
ซ้ือเม่ือไหร่ ซ้ือท่ีไหนและซ้ืออยา่งไร ร่วมกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั 
 
3.2 ขอบเขตประชากร 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือปลากระป๋องซ่ึงไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริง 
 
3.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ทราบจ านวนประชากร จึงก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 400 ราย 
เน่ืองจากเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครัวเรือนในทอ้งถ่ินท่ีไม่จ  าแนกกลุ่มยอ่ยท่ีจะวิเคราะห์ขอ้มูล 
(Sudman, 1976, อ้างถึงใน กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551 : 187)เก็บข้อมูลจากตัวอย่างโดยการจบัฉลาก 
(Simple Random Sampling) เลือก 8 เขตจาก 50 เขตในกรุงเทพมหานคร อนัเน่ืองสามารถด าเนิน
การศึกษาผู ้บ ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือปลากระป๋องได้อย่างรวดเร็ว และน าเสนอ 
ผลการศึกษาไดท้นัต่อสถานการณ์ จากนั้นจึงท าการก าหนดโควตา้ (Quota) ในการเก็บขอ้มูลจาก8เขต 
เขตละ 50 ราย และท าการสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) ไดข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
รวมทั้งส้ินจ านวน 400 รายตามตาราง 3.1 
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ตารางที ่3.1 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งแบ่งตามเขต 

เขตทีใ่นการเกบ็ข้อมูล จ านวนแบบสอบถาม 

1. เขตบางเขน 50ชุด 
2. เขตหนองแขม 50ชุด 
3. เขตจตุจกัร 50ชุด 
4. เขตบางนา 50ชุด 
5. เขตวฒันา 50ชุด 
6. เขตจอมทอง 50ชุด 
7. เขตปทุมวนั 50ชุด 
8. เขตหลกัส่ี 50ชุด 

รวมทั้งส้ิน 8 เขต รวมทั้งส้ิน 400 ชุด 

 

3.4  วธีิการศึกษา 
 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 แหล่งขอ้มูลหลกัของการศึกษาน้ี คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
การส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามจากคือผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
3.5  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 
 ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู ้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 
 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานคร
ในการซ้ือปลากระป๋อง ไดแ้ก่ ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ใครมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ซ้ือเม่ือไหร่ ซ้ือท่ีไหนและซ้ืออยา่งไร  
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องของ
ผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ดา้น ท่ีประเมินจากการให้ความส าคญั
ของผูบ้ริโภค ได้แก่ปัจจยัด้านสินค้า (Product) ปัจจยัด้านราคา (Price)  ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย 
(Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
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 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครใน
การซ้ือปลากระป๋องเป็นค าถามปลายเปิด 
 
3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุดโดยขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูต้อบ
แบบสอบถามในกรุงเทพมหานครในการซ้ือปลากระป๋อง ไดแ้ก่ ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ือ
อะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ซ้ือเม่ือไหร่  ซ้ือท่ีไหนและซ้ืออยา่งไร
จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ยความถ่ี (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ส่วนการวดัปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องของผูต้อบ
แบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน ท่ีประเมินจากการให้ความส าคญัของ
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นสินคา้ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) จะน ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ประกอบดว้ยความถ่ี(Frequency)   ร้อยละ(Percentage) และสอบถามโดยใช้มาตรวดัแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ ส าคญัมากท่ีสุด ส าคญัมาก ส าคญั  ปานกลาง 
ส าคญันอ้ย และนอ้ยท่ีสุด(บุญชม  ศรีสะอาด, 2554 : 102-103) โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนในแต่ละระดบั 
ดงัน้ี 

คะแนน 5 คะแนน หมายถึง ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
    คะแนน 4 คะแนน หมายถึง ใหค้วามส าคญัมาก 
    คะแนน 3 คะแนน หมายถึง ใหค้วามส าคญัปานกลาง 
    คะแนน 2 คะแนน หมายถึง ใหค้วามส าคญันอ้ย 
    คะแนน 1 คะแนน หมายถึง ใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 หลงัจากนั้นค านวณคะแนนเฉล่ีย จากคะแนนมาตรวดั 5 ระดบั และเปรียบเทียบเกณฑ์การ
แปลความหมายจากค่าเฉล่ียของคะแนนดงัต่อไปน้ี 
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 ระดับความส าคัญ  คะแนน              เกณฑ์การให้คะแนน (ค่าเฉลีย่) 
 ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด      5    4.50 – 5.00 
 ใหค้วามส าคญัมาก      4    3.50 – 4.49 
 ใหค้วามส าคญัปานกลาง      3    2.50 – 3.49 
 ใหค้วามส าคญันอ้ย      2    1.50 – 2.49 
 ใหค้วามส าคญัท่ีสุด      1    1.00 – 1.49 
 
3.7 ระยะเวลาในการศึกษา 
 ระยะเวลาท าการศึกษาตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 และท าการเก็บขอ้มูล
ในช่วง กุมภาพนัธ์ 2558 
 
3.8  สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้สถานท่ีในการด าเนินการเก็บแบบสอบถามจากผูต้อบแบบสอบถาม
บริเวณโมเดิร์นเทรดและคอนวีเนียนสโตร์จาก8เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย์การศึกษา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในการซ้ือปลากระป๋อง โดยมีกลุ่ม
ตวัอย่างซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือปลากระป๋องจ านวน 400 ราย เก็บข้อมูลจาก
ตวัอย่างโดยเลือก 8 เขตจาก 50 เขตในกรุงเทพมหานคร และท าการเก็บขอ้มูลจาก 8 เขต เขตละ 50 
ราย ผูศึ้กษาไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมายขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษาน าเสนอในรูปตารางแจกแจงความถ่ีและร้อยละ (ตารางท่ี 4.1 – 4.8) 
 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครในการซ้ือปลา
กระป๋อง ไดแ้ก่ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจซ้ือ ซ้ือเม่ือไหร่ ซ้ือท่ีไหนและซ้ืออยา่งไร น าเสนอในรูปตารางแจกแจงความถ่ีและร้อย
ละ (ตารางท่ี4.9 – 4.22) 
 2.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง จ าแนกตามเพศ (ตารางท่ี 
4.23 – 4.36) 
 2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง จ าแนกตามอายุ (ตารางท่ี 
4.37 – 4.50) 
 2.3ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน (ตารางท่ี 4.51 – 4.64) 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องของผูต้อบ
แบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน ท่ีประเมินจากการให้ความส าคญัของ
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นสินคา้ (Product)  ปัจจยัดา้นราคา (Price)  ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) น าเสนอในรูปตารางแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 
(ตารางท่ี 4.65 – 4.68)  

ส่วนที่ 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครในการซ้ือ
ปลากระป๋องเป็นค าถามปลายเปิด  
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 136 34.0 
หญิง 264 66.0 

รวม 400 100.00 

  
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.0 เป็น
เพศชาย ร้อยละ 34.0 
 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ15 – 20 ปี  25 6.3 
อาย ุ21 – 25 ปี  139 34.8 
อาย ุ26 – 30 ปี  133 28.3 
อาย ุ31 – 40 ปี  75 18.8 
อาย ุ41 – 45 ปี  30 7.5 
มากกวา่ 45 ปี  18 4.5 

รวม 400 100.0 

  
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ21 – 25 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 
34.8 รองลงมาคือ อายุ 26 – 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 28.3 อายุ 31 – 40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 18.8 อาย ุ 
41 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.5อาย ุ15 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.3 และมากกวา่ 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.5 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด 

ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่มธัยม 22 5.5 
มธัยม 21 5.3 
ปริญญาตรี 294 73.5 
ปริญญาโท หรือ สูงกวา่ 63 15.8 

รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด คือ ปริญญา
ตรี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.5 รองลงมาคือปริญญาโท หรือ สูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 15.8 ต ่ากว่า
มธัยม คิดเป็นร้อยละ 5.5 และมธัยม คิดเป็นร้อยละ 5.3 
 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียน หรือ นกัศึกษา 60 15.0 
ขา้ราชการ หรือ รัฐวสิาหกิจ 44 11.0 
พนกังานบริษทั หรือ รับจา้งทัว่ไป 268 67.0 
พอ่บา้น หรือ แม่บา้น 8 2.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 20 5.0 

รวม 400 100.0 

  
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษทัหรือ รับจ้าง
ทั่วไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.0 รองลงมาคือนักเรียน หรือ นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.0
ข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 11.0 ประกอบธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 5.0 และ
พอ่บา้น หรือ แม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 2.0 
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 10,000บาท 29 7.3 
10,000 – 15,000บาท 125 31.3 
15.001 – 20,000บาท 161 40.3 
20,001 – 25,000บาท 35 8.8 
25,001 – 30,000บาท 30 7.5 
มากกวา่ 30,000 บาท 20 5.0 

รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    15,001 – 20,000
บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมาคือ 10,000 – 15,000บาท คิดเป็นร้อยละ 31.3 20,001 – 
25,000คิดเป็นร้อยละ 8.8 25,001 – 30,000บาท คิดเป็นร้อยละ 7.5 ต ่ากวา่ 10,000บาท คิดเป็นร้อยละ 
7.3 และมากกวา่ 30,000บาท คิดเป็นร้อยละ 5.0 
 
ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 249 62.3 
สมรส 132 33.0 
หยา่ร้าง หรือ หมา้ย หรือ แยกกนัอยู ่ 19 4.8 

รวม 400 100.0 

  
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส โสด     มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 62.3 รองลงมาคือ สมรส คิดเป็นร้อยละ 33.0 และหยา่ร้าง หรือ หมา้ย หรือ แยกกนัอยู ่คิด
เป็นร้อยละ 4.8 
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ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครอบครัว 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 

1 – 2 คน 105 26.3 
3 – 4 คน 114 28.5 
4 – 5 คน 112 28.0 
5 คนข้ึนไป 69 17.3 

รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมาคือ 4 – 5 คน คิดเป็นร้อยละ 28.01 – 2 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 
และ5 คนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 17.3 
 
ตารางที่ 4.8  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว
ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือนของครอบครัว จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 30,000บาท 20 5.0 
30,001 – 40,000บาท 148 37.0 
40,001 – 50,000บาท 80 20.0 
50,001 – 60,000บาท 64 16.0 
60,001 – 70,000บาท 58 14.5 
70,000บาทข้ึนไป 30 7.5 

รวม 400 100.0 

  
 จากตารางท่ี 4. 8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 
30,001 – 40,000บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ 40,001 – 50,000บาท คิดเป็นร้อยละ 
20.0 50,001 – 60,000บาท คิดเป็นร้อยละ 16.0 60,001 – 70,000บาท คิดเป็นร้อยละ 14.5 70,000บาท
ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 7.5 และไม่เกิน 30,000บาท คิดเป็นร้อยละ 5.0 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามในการซ้ือปลากระป๋อง 
 
ตารางที่ 4.9  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามยี่ห้อผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋องท่ีเคยซ้ือ 

ยีห้่อผลติภัณฑ์ปลากระป๋องทีเ่คยซ้ือ จ านวน ร้อยละ 

สามแม่ครัว 294 73.5 
ปุ้มปุ้ย 225 56.3 
อะยมั 117 29.3 

ไฮคิว 152 38.0 
ซีเล็ก 229 57.3 
มงกุฎทะเล 38 9.5 
พวงมาลยัเรือ 18 4.5 
ซุปเปอร์ซีเชฟ 98 24.5 
ซ่ือสัตย ์ 64 16.0 
อ่ืนๆ เช่น ยีห่้อโรซ่า ไก่ และเพชร 5 1.3 

รวม 400 100.0 
หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ ยี่ห้อ
สามแม่ครัว มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.5 รองลงมาคือ ซีเล็ก คิดเป็นร้อยละ 57.3 ปุ้มปุ้ย   คิดเป็นร้อย
ละ56.3 ไฮคิว คิดเป็นร้อยละ 38.0  อะยมั คิดเป็นร้อยละ 29.3  ซุปเปอร์ซีเชฟ คิดเป็นร้อยละ 24.5 
ซ่ือสัตย ์คิดเป็นร้อยละ 16 มงกุฎทะเล คิดเป็นร้อยละ 9.5 พวงมาลยัเรือ คิดเป็นร้อยละ 4.5 และอ่ืนๆ 
อนัไดแ้ก่ ยีห่อ้โรซ่า ไก่ และเพชร คิดเป็นร้อยละ1.3 
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ตารางที ่4.10  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามยีห่อ้ผลิตภณัฑ ์        
ปลากระป๋องท่ีซ้ือในปัจจุบนั 

ยีห้่อผลติภัณฑ์ปลากระป๋องที่ซ้ือในปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 

สามแม่ครัว 282 70.5 
ปุ้มปุ้ย 167 41.8 
อะยมั 74 18.5 
ไฮคิว 123 30.8 
ซีเล็ก 168 46.5 
มงกุฎทะเล 30 7.5 
พวงมาลยัเรือ 12 3.0 
ซุปเปอร์ซีเชฟ 71 17.8 
ซ่ือสัตย ์ 40 10.0 
อ่ืนๆ เช่น ยีห่้อโรซ่า 3 0.8 

รวม 400 100.0 
หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
  

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปัจจุบนัซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ 
ยี่ห้อสามแม่ครัว มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.5 รองลงมาคือ ซีเล็ก คิดเป็นร้อยละ 46.5 ปุ้มปุ้ย คิดเป็น
ร้อยละ 41.8 ไฮคิว คิดเป็นร้อยละ 30.8 อะยมั ร้อยละ 18.5 ซุปเปอร์ซีเชฟ คิดเป็นร้อยละ 17.8 ซ่ือสัตย ์
คิดเป็นร้อยละ 10.0 มงกุฎทะเล คิดเป็นร้อยละ 7.5 พวงมาลยัเรือ คิดเป็นร้อยละ3 และอ่ืนๆ คือ ยีห่้อโร
ซ่า คิดเป็นร้อยละ 0.8 
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ตารางที่ 4.11  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามยี่ห้อผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋องท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด 

ยีห้่อผลติภัณฑ์ปลากระป๋องที่ซ้ือบ่อยทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 

สามแม่ครัว 186 46.5 
ปุ้มปุ้ย 59 14.8 
อะยมั 25 6.3 
ไฮคิว 33 8.3 
ซีเล็ก 57 14.3 
มงกุฎทะเล 12 3.0 
พวงมาลยัเรือ 3 0.8 
ซุปเปอร์ซีเชฟ 17 4.3 
ซ่ือสัตย ์ 8 2.0 

รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มียี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือ
บ่อยท่ีสุด คือ สามแม่ครัว มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาคือ ปุ้มปุ้ย คิดเป็นร้อยละ 14.8 ซีเล็ก 
คิดเป็นร้อยละ 14.3 ไฮคิว คิดเป็นร้อยละ 8.3  อะยมั คิดเป็นร้อยละ 6.3 ซุปเปอร์ซีเชฟ คิดเป็นร้อยละ 
4.3 มงกุฎทะเล คิดเป็นร้อยละ 3.0  ซ่ือสัตย ์คิดเป็นร้อยละ 2 และพวงมาลยัเรือ คิดเป็นร้อยละ 0.8 
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ตารางที่ 4.12  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามส่ิงท่ีพิจาณาในการเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง 

ส่ิงทีพ่จิาณาในการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง จ านวน ร้อยละ 

ขนาดของช้ินปลาในกระป๋อง 159 39.8 
ยีห่อ้ 172 43.0 
ปริมาณสารอาหารท่ีไดรั้บ 117 29.3 
สีของซอส 90 22.5 
น ้าหนกัสุทธิ 45 11.3 
สีสันของฉลากปลากระป๋อง 60 15.0 
เคร่ืองหมายการรับประกนัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 92 23.0 

รวม 400 100.0 
หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 

  
 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พิจาณาในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋อง คือ ยี่ห้อ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ ขนาดของช้ินปลาในกระป๋อง คิดเป็น
ร้อยละ 39.8 ปริมาณสารอาหารท่ีได้รับ คิดเป็นร้อยละ 29 เคร่ืองหมายการรับประกันคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ คิดเป็นร้อยละ 23.0  สีของซอส คิดเป็นร้อยละ 22.5 สีสันของฉลากปลากระป๋อง คิดเป็น
ร้อยละ 15.0  และน ้าหนกัสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 11.3 
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ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง 

เหตุผลในการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง จ านวน ร้อยละ 

รสชาติอร่อย 262 65.5 
มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 94 23.5 
สะดวกในการน าไปปรุงอาหารต่างๆ 189 47.3 
ทดลองรับประทาน 82 20.5 
ซ้ือตามขอ้มูลในส่ือโฆษณา 65 16.3 
หาซ้ือไดส้ะดวก 184 46.0 
เก็บรักษาไวไ้ดน้าน 107 26.8 
ราคาไม่แพง 140 35.0 

รวม 400 100.0 
หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
  

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ลา
กระป๋อง คือ รสชาติอร่อย มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.5 รองลงมา คือสะดวกในการน าไปปรุงอาหาร
ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 47.3 หาซ้ือไดส้ะดวก คิดเป็นร้อยละ 46.0 ราคาไม่แพง คิดเป็นร้อยละ 35.0 เก็บ
รักษาไวไ้ดน้าน คิดเป็นร้อยละ 26.8 มีประโยชน์ต่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 23.5 ทดลองรับประทาน 
คิดเป็นร้อยละ 20.5 และซ้ือตามขอ้มูลในส่ือโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 16.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 
 

ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการน าผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋องมาท าเป็นเมนูอาหาร 

การน าผลติภัณฑ์ปลากระป๋องมาท าเป็นเมนูอาหาร จ านวน ร้อยละ 

ย  าปลากระป๋อง   289 72.3 
ผดักะเพราปลากระป๋อง 75 18.8 
น ้าพริกปลากระป๋อง 78 19.5 
ลาบปลากระป๋อง 52 13.0 
ปลากระป๋องราดพริก 94 23.5 
ตม้จืดปลากระป๋อง 53 13.3 
ปลากระป๋องไข่เคม็ 58 14.5 
ย  ามาม่าปลากระป๋อง 100 25.0 
รับประทานกบัขา้วเปล่า 147 36.8 

รวม 400 100.0 
หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 

 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการน าผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมาท า
เป็นเมนูอาหาร คือ ย  าปลากระป๋อง มากท่ีสุด คิดเป็นเป็นร้อยละ 72.3 รองลงมา คือ รับประทาน
กบัขา้วเปล่า คิดเป็นร้อยละ 36.8 ย  ามาม่าปลากระป๋อง คิดเป็นร้อยละ 25.0 ปลากระป๋องราดพริก คิด
เป็นร้อยละ 23.5 น ้าพริกปลากระป๋อง คิดเป็นร้อยละ 19.5 ผดักะเพราปลากระป๋อง คิดเป็นร้อยละ 18.8     
ปลากระป๋องไข่เค็ม คิดเป็นร้อยละ 14.5 ตม้จืดปลากระป๋อง คิดเป็นร้อยละ 13.3 และลาบปลากระป๋อง 
คิดเป็นร้อยละ 13.0 
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ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามผูมี้ส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ปลา
กระป๋อง 

จ านวน ร้อยละ 

ตวัเอง  248 62.0 
เพื่อน 32 8.0 
สมาชิกในครอบครัว หรือ ญาติพี่นอ้ง 90 22.5 
พนกังานขาย 24 6.0 
ดารา หรือ บุคคลท่ีช่ืนชอบ 6 1.5 

รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ ตวัเอง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมา คือ สมาชิกในครอบครัว 
หรือ ญาติพี่น้อง คิดเป็นร้อยละ 22.5  เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 8.0 พนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 6.0 และ
ดารา หรือ บุคคลท่ีช่ืนชอบ คิดเป็นร้อยละ 1.5 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามโอกาสในการซ้ือผลิตภณัฑ์
ปลากระป๋อง 

โอกาสในการซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง จ านวน ร้อยละ 

รับประทานปกติ 299 74.8 
มีงานเล้ียง หรือ โอกาสพิเศษ  37 9.3 
เดินทางท่องเท่ียว 62 15.5 
อ่ืนๆ 2 0.5 

รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.16 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีโอกาสในการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋อง คือ รับประทานปกติ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.8 รองลงมา คือ เดินทางท่องเท่ียว คิดเป็น
ร้อยละ 15.5 มีงานเล้ียง หรือ โอกาสพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 9.3 และอ่ืนๆ คือ ตอ้งการประหยดัค่าใชจ่้าย 
คิดเป็นร้อยละ 0.5 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋องต่อเดือนโดยเฉล่ีย 

การซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋องต่อเดือนโดยเฉลีย่ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน 198 49.5 
2 – 3 คร้ังต่อเดือน 119 29.8 
4 – 5 คร้ังต่อเดือน 59 14.8 
มากกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน 24 6.0 

รวม 400 100.0 

  
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องต่อ
เดือนโดยเฉล่ีย คือ ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาคือ 2 – 3 คร้ังต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 29.8 4 – 5 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 14.8 และมากกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน คิดเป็น
ร้อยละ 6.0 
 
ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋องท่ีซ้ือต่อคร้ัง 

จ านวนผลติภัณฑ์ปลากระป๋องทีซ้ื่อต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 

1 – 3 กระป๋อง 230 57.5 
4 – 6 กระป๋อง 110 27.5 
5 – 7 กระป๋อง 36 9.0 
มากกวา่ 7 กระป๋อง 24 6.0 

รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือ
ต่อคร้ัง คือ 1 – 3 กระป๋อง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาคือ 4 – 6 กระป๋อง คิดเป็นร้อยละ 
27.5 5 – 7 กระป๋อง คิดเป็นร้อยละ 9.0 และมากกวา่ 7 กระป๋อง คิดเป็นร้อยละ 6.0 
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ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ปลากระป๋องเป็นประจ า 

สถานทีเ่ลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋องเป็นประจ า จ านวน ร้อยละ 

ร้านขายของช าทัว่ไป  195 48.8 
7 –Eleven  217 54.3 
Family Mart 98 24.5 
Lawson 108   36 9.0 
Big C Mini   109 27.3 
Tesco Lotus Express   100 25.0 
Top Supermarket   75 18.8 
Foodland Supermarket   43 10.8 
Big C Supercenter   106 26.5 
Tesco Lotus   104 26.0 

รวม 400 100.0 
หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
 

 จากตารางท่ี 4.19 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋องเป็นประจ า คือ 7 –Eleven มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมาคือ ร้านขายของช าทัว่ไป 
คิดเป็นร้อยละ 48.8 Big C Mini   คิดเป็นร้อยละ 27.3 Big C Supercenter  คิดเป็นร้อยละ 26.5  Tesco 
Lotus  คิดเป็นร้อยละ 26.0 Tesco Lotus Express   คิดเป็นร้อยละ 25.0 Family Mart  คิดเป็นร้อยละ 
24.5 Top Supermarket คิดเป็นร้อยละ 18.8 Foodland Supermarket คิดเป็นร้อยละ 10.8 และ Lawson 
108  คิดเป็นร้อยละ 9.0 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษาขอ้มูลก่อนซ้ือ
และบริโภคผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง 

การศึกษาข้อมูลก่อนซ้ือหรือบริโภคผลติภัณฑ์ปลา
กระป๋อง 

จ านวน ร้อยละ 

ศึกษาขอ้มูลก่อนซ้ือหรือบริโภคผลิตภณัฑป์ลา
กระป๋อง 

241 60.2 

ไม่ศึกษาขอ้มูลก่อนซ้ือหรือบริโภคผลิตภณัฑป์ลา
กระป๋อง 

159 39.8 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาขอ้มูลก่อนซ้ือหรือบริโภค
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องคิดเป็นร้อยละ 60.2 และไม่ศึกษาขอ้มูลก่อนซ้ือหรือบริโภคผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋อง คิดเป็นร้อยละ 39.8 
 
ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์
ปลากระป๋องก่อนการตดัสินใจซ้ือ 

เปรียบเทยีบผลติภัณฑ์ปลากระป๋องก่อนการตัดสินใจ
ซ้ือ 

จ านวน ร้อยละ 

เปรียบเทียบผลิตภณัฑป์ลากระป๋องก่อนการตดัสินใจ
ซ้ือ 

289 72.3 

ไม่เปรียบเทียบผลิตภณัฑป์ลากระป๋องก่อนการ
ตดัสินใจซ้ือ 

111 27.8 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง
ก่อนการตดัสินใจซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 72.2 และไม่เปรียบเทียบผลิตภณัฑป์ลากระป๋องก่อนการตดัสินใจ
ซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 27.8 
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ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามพฤติกรรมหลงัการซ้ือ
ผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง จ านวน ร้อยละ 

เลือกซ้ือยีห่อ้เดิมท่ีเคยซ้ือ 247 61.8 
ลองเปล่ียนยีห่อ้อ่ืนบา้ง 86 21.4 
ถา้มียีห่อ้ออกมาใหม่ก็จะลองซ้ือ 67 16.8 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมหลงัการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋อง คือเลือกซ้ือยี่ห้อเดิมท่ีเคยซ้ือมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมาคือ ลองเปล่ียนยี่ห้ออ่ืน
บา้ง คิดเป็นร้อยละ 21.4 และถา้มียีห่อ้ออกมาใหม่ก็จะลองซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 16.8 
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ส่วนที ่2.1 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋องจ าแนกตามเพศ 
ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามยี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋องท่ีเคยซ้ือ และเพศ 

 
ยีห้่อผลติภัณฑ์ปลากระป๋องทีเ่คยซ้ือ 

เพศ 

ชาย หญิง 
n = 136 
(ร้อยละ) 

n = 264 
(ร้อยละ) 

สามแม่ครัว 88(66.2) 206(78.0) 

ปุ้มปุ้ย 67(49.3) 158(59.8) 
อะยมั 27(19.9) 90(34.1) 
ไฮคิว 48(35.3) 104(39.4) 
ซีเล็ก 70(51.5) 159(60.2) 
มงกุฎทะเล 11(8.1) 27(10.2) 
พวงมาลยัเรือ 7(5.1) 11(4.2) 
ซุปเปอร์ซีเชฟ 28(20.6) 70(26.5) 
ซ่ือสัตย ์ 19(14) 45(17.0) 
อ่ืนๆ เช่น ยีห่อ้โรซ่า ไก่ และเพชร 0(0) 5(1.89) 

รวม 136(100) 246(100) 
หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 

  
 จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้ งเพศชายและหญิง มียี่ห้อผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋องท่ีเคยซ้ือ คือ ยี่หอ้สามแม่ครัว มากท่ีสุด เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 66.2 และเป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ78.0 
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ตารางที ่4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามยีห่อ้ผลิตภณัฑ ์         
ปลากระป๋องท่ีซ้ือในปัจจุบนั และเพศ 

 
ยีห้่อผลติภัณฑ์ปลากระป๋องทีซ้ื่อในปัจจุบัน 

เพศ 

ชาย หญิง 
n = 136 
(ร้อยละ) 

n = 264 
(ร้อยละ) 

สามแม่ครัว 87(64.0) 195(73.9) 
ปุ้มปุ้ย 51(37.5) 116(43.9) 

อะยมั 18(13.2) 56(21.2) 
ไฮคิว 41(30.1) 82(31.1) 
ซีเล็ก 70(51.5) 159(60.2) 
มงกุฎทะเล 8(5.9) 22(8.3) 
พวงมาลยัเรือ 4(2.9) 8(3.0) 
ซุปเปอร์ซีเชฟ 21(15.4) 50(18.9) 
ซ่ือสัตย ์ 15(11.0) 25(9.5) 
อ่ืนๆ เช่น ยีห่้อโรซ่า 3(2.2) 0(0) 

รวม 136(34) 246(66) 
หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 

 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้ งเพศชายและหญิง มียี่ห้อผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋องท่ีซ้ือในปัจจุบนั คือ ยีห่้อสามแม่ครัว มากท่ีสุด เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 64.0 และเป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ73.9 
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ตารางที่ 4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามยี่ห้อผลิตภณัฑ์ ปลา
กระป๋องท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด และเพศ 

 
ยีห้่อผลติภัณฑ์ปลากระป๋องทีซ้ื่อบ่อยทีสุ่ด 

เพศ 

ชาย หญิง 
n = 136 
(ร้อยละ) 

n = 264 
(ร้อยละ) 

สามแม่ครัว 60(44.1) 126(47.7) 
ปุ้มปุ้ย 26(19.1) 33(12.5) 

อะยมั 5(3.7) 20(7.6) 
ไฮคิว 16(11.8) 17(6.4) 
ซีเล็ก 18(13.2) 39(14.8) 
มงกุฎทะเล 4(2.9) 8(3.0) 
พวงมาลยัเรือ 1(0.7) 2(0.8) 
ซุปเปอร์ซีเชฟ 3(2.2) 14(5.3) 
ซ่ือสัตย ์ 3(2.2) 5(1.9) 

รวม 136(34.0) 246(66.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้ งเพศชายและหญิง มียี่ห้อผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋องท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ ยี่ห้อสามแม่ครัว มากท่ีสุด  เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.1 และเป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 47.7 
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ตารางที่ 4.26 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามส่ิงท่ีพิจาณาในการเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง และเพศ  

 
ส่ิงทีพ่จิารณาในการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง 

เพศ 

ชาย หญิง 
n = 136 
(ร้อยละ) 

n = 264 
(ร้อยละ) 

ขนาดของช้ินปลาในกระป๋อง 46(33.8) 113(42.8) 
ยีห่อ้ 51(37.5) 121(45.8) 

ปริมาณสารอาหารท่ีไดรั้บ 39(28.7) 78(29.5) 
สีของซอส 29(21.3) 61(23.1) 
น ้าหนกัสุทธิ 9(6.6) 36(13.6) 
สีสันของกระป๋อง 17(12.5) 43(16.3) 
เคร่ืองหมายรับประกนัคุณภาพ 18(13.2) 74(28.0) 

รวม 136(34.0) 246(66.0) 
หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 

  
 จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและหญิง มีส่ิงท่ีพิจารณาในการเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ ยี่ห้อ มากท่ีสุด เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 37.5 และเป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 45.8 
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ตารางที่ 4.27 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง และเพศ  

 
เหตุผลในการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง 

เพศ 

ชาย หญิง 
n = 136 
(ร้อยละ) 

n = 264 
(ร้อยละ) 

รสชาติอร่อย 85(62.5) 117(44.3) 
มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 32(23.5) 62(23.5) 

สะดวกในการน าไปปรุงอาหารต่างๆ 50(36.8) 139(52.7) 
ทดลองรับประทาน 36(26.5) 46(17.42) 
ซ้ือตามขอ้มูลในส่ือโฆษณา 21(14.7) 44(16.7) 
หาซ้ือสะดวก 52(38.2) 132(50.0) 
เก็บรักษาไวไ้ดน้าน 32(23.5) 75(28.4) 
ราคาไม่แพง 51(37.5) 89(33.7) 

รวม 136(34.0) 246(66.0) 
หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 

 
 จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ เพศชาย มีเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ รสชาติ
อร่อย มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.5 และเป็นเพศหญิง มีเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง
คือ สะดวกในการน าไปปรุงอาหารต่างๆ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.7 
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ตารางที่  4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความนิยมการน า
ผลิตภณัฑป์ลากระป๋องมาท าเป็นเมนูอาหาร และเพศ 

 
การน าผลติภัณฑ์ปลากระป๋องมาท าเป็นเมนูอาหาร 

เพศ 

ชาย หญิง 
n = 136 
(ร้อยละ) 

n = 264 
(ร้อยละ) 

ย  าปลากระป๋อง 86(63.2) 203(76.9) 
ผดักระเพราปลากระป๋อง 18(13.2) 57(21.6) 

น ้าพริกปลากระป๋อง 25(18.4) 53(20.1) 
ลาบปลากระป๋อง 20(17.7) 32(12.12) 
ปลากระป๋องราดพริก 40(29.4) 54(20.5) 
ตม้จืดปลากระป๋อง 24(17.6) 29(11.0) 
ปลากระป๋องไข่เคม็ 27(19.9) 31(11.7) 
ย  ามาม่าปลากระป๋อง 34(25.0) 66(25.0) 
รับประทานกบัขา้วเปล่า 49(36.0) 98(37.1) 

รวม 136(34.0) 246(66.0) 
หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 

 
 จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้ งเพศชายและเพศหญิงมีการน า
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมาท าเป็นเมนูอาหาร คือ ย  าปลากระป๋อง มากท่ีสุด เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
63.2 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.9 
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ตารางที ่4.29 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูส่้วนร่วมในการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง และเพศ 

 
ผู้ส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง 

เพศ 

ชาย หญิง 
n = 136 
(ร้อยละ) 

n = 264 
(ร้อยละ) 

ตวัเอง 84(61.8) 164(62.12) 
เพื่อน 10(7.4) 22(8.3) 

สมาชิกครอบครัว หรือ ญาติพี่นอ้ง 25(18.4) 65(24.6) 
พนกังานขาย 12(8.8) 12(4.5) 
ดารา หรือ บุคคลท่ีช่ืนชอบ 5(3.7) 1(0.4) 

รวม 136(34.0) 246(66.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้งเพศชายและเพศหญิง     มีผูมี้ส่วน
ร่วมในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋องมากท่ีสุดคือ ตวัเอง เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61.8 
และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 
 

ตารางที่ 4.30 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามโอกาสในการซ้ือ
ผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง และเพศ 

 
โอกาสในการซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง 

เพศ 

ชาย หญิง 
n = 136 
(ร้อยละ) 

n = 264 
(ร้อยละ) 

รับประทานปกติ 104(76.5) 195(73.9) 
มีงานเล้ียง หรือ โอกาสพิเศษ 13(9.6) 24(9.1) 

เดินทางท่องเท่ียว หรือ ไปนอกสถานท่ี 19(14) 45(17.0) 

รวม 136(34.0) 246(66.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.30 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีโอกาสใน
การซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋องคือ รับประทานปกติ มากท่ีสุดเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 76.5 และเป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

42 
 

ตารางที่ 4.31 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋องต่อเดือนโดยเฉล่ียและเพศ 

 
การซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋องต่อเดือนโดยเฉลีย่ 

เพศ 

ชาย หญิง 
n = 136 
(ร้อยละ) 

n = 264 
(ร้อยละ) 

ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน 61(44.9) 137(51.9) 
2 – 3 คร้ังต่อเดือน 39(28.7) 80(30.3) 

4 – 5 คร้ังต่อเดือน 28(20.6) 31(11.7) 
มากกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน 8(5.9) 16(6.1) 

รวม 136(34.0) 246(66.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องต่อเดือนโดยเฉล่ียคือ ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน มากท่ีสุด เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 44.9 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.9 
 
ตารางที่ 4.32 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋องท่ีซ้ือต่อคร้ัง และเพศ 

 
จ านวนผลติภัณฑ์ปลากระป๋องทีซ้ื่อต่อคร้ัง 

เพศ 

ชาย หญิง 
n = 136 
(ร้อยละ) 

n = 264 
(ร้อยละ) 

1 – 3 กระป๋อง 86(63.2) 144(54.5) 
4 – 6 กระป๋อง 26(19.1) 84(31.8) 
5 – 7 กระป๋อง 18(13.2) 18(6.8) 
มากกวา่ 7 กระป๋อง 6(4.4) 18(6.8) 

รวม 136(34.0) 246(66.0) 
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 จากตารางท่ี 4.32 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้ งเพศชายและเพศหญิงมีจ านวน
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือต่อคร้ัง คือ 1 – 3 กระป๋อง มากท่ีสุด เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 63.2   
และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.5 
 
ตารางที่ 4.33 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ปลากระป๋องเป็นประจ า และเพศ 

 
สถานทีเ่ลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋องเป็นประจ า 

เพศ 

ชาย หญิง 
n = 136 
(ร้อยละ) 

n = 264 
(ร้อยละ) 

ร้านขายของช าทัว่ไป 65(47.8) 130(49.24) 
7 –Eleven 76(55.9) 141(53.4) 
Family Mart 37(27.2) 61(23.1) 
Lawson 108 21(15.4) 15(5.7) 
Big C Mini 34(25) 75(28.4) 
Tesco Lotus 32(23.5) 68(25.8) 
Tops Supermarket  23(16.9) 52(19.7) 
Foodland Supermarket 17(12.5) 26(9.8) 
Big C Supercenter 25(18.4) 81(30.7) 
Tesco Lotus 30(22.1) 74(28.0) 

รวม 136(34.0) 246(66.0) 
หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
 

 จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีสถานท่ีเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องเป็นประจ า คือ 7 –Eleven มากท่ีสุด เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.9 และ
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.4 
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ตารางที่ 4.34 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษาขอ้มูลก่อนซ้ือ
และบริโภคผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง และเพศ 

 
การศึกษาข้อมูลก่อนซ้ือหรือบริโภคผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง 

เพศ 

ชาย หญิง 
n = 136 
(ร้อยละ) 

n = 264 
(ร้อยละ) 

มีการศึกษาขอ้มูลก่อนซ้ือหรือบริโภคผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง 84(61.8) 157(59.5) 
ไม่ มีการศึกษาข้อมูลก่อนซ้ือหรือบริโภคผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋อง 

52(38.2) 107(40.5) 

รวม 136(34.0) 246(66.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.34 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการศึกษา
ขอ้มูลก่อนซ้ือหรือบริโภคผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง มากท่ีสุด เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61.8 และเป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.5 
 
ตารางที่ 4.35 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์
ปลากระป๋องในแต่ละยีห่อ้ก่อนการตดัสินใจซ้ือ และเพศ 

 
การเปรียบเทยีบผลติภัณฑ์ปลากระป๋องในแต่ละยี่ห้อก่อนการ

ตัดสินใจซ้ือ 

เพศ 

ชาย หญิง 
n = 136 
(ร้อยละ) 

n = 264 
(ร้อยละ) 

มีการเปรียบเทียบผลิตภณัฑป์ลากระป๋องในแต่ละยีห่อ้ก่อนการ
ตดัสินใจซ้ือ 

93(68.4) 196(74.2) 

ไม่มีการเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องในแต่ละยีห่้อก่อน
การตดัสินใจซ้ือ 

35(25.6) 68(25.8) 

รวม 136(34.0) 246(66.0) 

 จากตารางท่ี 4.35 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้ งเพศชายและเพศหญิงมีการ
เปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องในแต่ละยี่ห้อก่อนการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดเป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 68.4 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74.2 
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ตารางที่ 4.36 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
และเพศ 

 
พฤติกรรมหลงัการซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง 

เพศ 

ชาย หญิง 
n = 136 
(ร้อยละ) 

n = 264 
(ร้อยละ) 

เลือกยีห่อ้เดิมท่ีเคยซ้ือ 79(58.1) 168(63.6) 
ลองเปล่ียนยีห่อ้อ่ืนบา้ง 35(25.7) 51(19.3) 

ถา้มียีห่อ้ออกมาใหม่ก็จะลองซ้ือ 22(16.2) 45(17.0) 

รวม 136(34.0) 246(66.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.36 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรม
หลงัการซ้ือ คือ เลือกยี่ห้อเดิมท่ีเคยซ้ือ มากท่ีสุด เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.1 และเป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 63.6 
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ส่วนที ่2.2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋องจ าแนกตามอายุ 
 
ตารางที่  4.37 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามยี่ห้อผลิตภัณฑ์ 
ปลากระป๋องท่ีเคยซ้ือ และอาย ุ

 
ยีห้่อผลติภัณฑ์ปลากระป๋องที่

เคยซ้ือ 

อายุ 

ไม่เกนิ25ปี 26 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 164 
(ร้อยละ) 

n = 113 
(ร้อยละ) 

n = 75 
(ร้อยละ) 

n = 48 
(ร้อยละ) 

สามแม่ครัว 104(63.4) 85(75.2) 64(85.3) 41(85.4) 

ปุ้มปุ้ย 83(50.6) 65(57.5) 51(68.0) 26(54.2) 

อะยมั 31(18.9) 39(34.5) 29(38.7) 18(37.5) 

ไฮคิว 41(25.0) 45(39.8) 43(57.3) 23(47.9) 

ซีเลก็ 88(53.7) 67(59.3) 50(66.7) 24(50.0) 

มงกุฎทะเล 13(7.9) 11(9.7) 9(12.0) 5(10.4) 

พวงมาลยัเรือ 5(3.0) 3(2.7) 5(6.7) 5(10.4) 

ซุปเปอร์ซีเชฟ 37(22.6) 26(23.0) 20(26.7) 15(31.2) 

ซ่ือสตัย ์ 30(18.3) 20(17.7) 10(13.3) 4(8.3) 

อ่ืนๆ เช่น ยี่หอ้โรซ่า ไก่  
และเพชร 

3(1.8) 1(0.9) 1(1.3) 0(0.0) 

รวม 164 
(100) 

113 
(100) 

75 
(100) 

48 
(100) 

หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
  

 จากตารางท่ี 4.37 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มียีห่้อผลิตภณัฑป์ลากระป๋องท่ีเคยซ้ือ  
คือ ยี่ห้อสามแม่ครัว มากท่ีสุด มีอายุไม่เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.4 อายุ 26 – 30ปี คิดเป็นร้อยละ 
75.2 อาย3ุ1-40ปี คิดเป็นร้อยละ85.3 และอาย ุ40 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 85.4 
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ตารางที่ 4.38 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามยี่ห้อผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋องท่ีซ้ือในปัจจุบนั และอาย ุ

 
ยีห้่อผลติภัณฑ์                 

ปลากระป๋องที่ซ้ือในปัจจุบัน 

อายุ 

ไม่เกนิ25ปี 26 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 164 
(ร้อยละ) 

n = 113 
(ร้อยละ) 

n = 75 
(ร้อยละ) 

n = 48 
(ร้อยละ) 

สามแม่ครัว 104(63.4) 77(68.1) 61(81.3) 40(83.3) 

ปุ้มปุ้ย 65(39.6) 45(39.8) 35(46.7) 22(45.8) 

อะยมั 21(12.8) 17(15.0) 20(26.7) 16(33.3) 

ไฮคิว 42(25.6) 33(29.2) 31(41.3) 17(35.4) 

ซีเลก็ 75(45.7) 55(48.7) 38(50.7) 18(37.5) 

มงกุฎทะเล 13(7.9) 9(8.0) 7(9.3) 1(2.1) 

พวงมาลยัเรือ 5(3.0) 3(2.7) 3(4.0) 1(2.1) 

ซุปเปอร์ซีเชฟ 37(22.5) 26(23.0) 20(26.7) 15(31.2) 

ซ่ือสตัย ์ 30(18.3) 14(12.4) 5(6.7) 2(4.2) 

อ่ืนๆ เช่น ยี่หอ้โรซ่า  1(0.6) 0(0.0) 1(1.3) 1(2.1) 

รวม 164 
(100) 

113 
(100) 

75 
(100) 

48 
(100) 

หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
 

 จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มียี่หอ้ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือใน
ปัจจุบนั คือ สามแม่ครัว มากท่ีสุด  มีอายุไม่เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.4 อาย2ุ6 – 30ปี คิดเป็นร้อยละ 
68.1  อาย3ุ1-40ปี คิดเป็นร้อยละ81.3 และอาย ุ40 ปีข้ึนไป คิดเป็น    ร้อยละ 83.3 
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ตารางที ่4.39 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามยีห่อ้ผลิตภณัฑ ์         
ปลากระป๋องท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด และอาย ุ

 
ยีห้่อผลติภัณฑ์ปลากระป๋องที่

ซ้ือบ่อยที่สุด 

อายุ 

ไม่เกนิ25ปี 26 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 164 
(ร้อยละ) 

n = 113 
(ร้อยละ) 

n = 75 
(ร้อยละ) 

n = 48 
(ร้อยละ) 

สามแม่ครัว 64(39.0) 50(44.2) 46(61.3) 26(54.2) 

ปุ้มปุ้ย 29(17.7) 16(14.2) 7(9.3) 7(14.6) 

อะยมั 8(4.9) 5(4.4) 5(6.7) 7(14.6) 

ไฮคิว 14(8.5) 10(8.8) 5(6.7) 4(8.3) 

ซีเลก็ 26(15.9) 20(17.7) 8(10.7) 3(6.2) 

มงกุฎทะเล 5(3.0) 5(4.4) 2(2.7) 0(0.0) 

พวงมาลยัเรือ 2(1.2) 1(0.9) 0(0.0) 3(0.8) 

ซุปเปอร์ซีเชฟ 11(6.7) 5(4.4) 1(1.3) 0(0.0) 

ซ่ือสตัย ์ 5(3.0) 1(0.9) 1(1.3) 1(2.1) 

รวม 164 
(41.0) 

113 
(28.20) 

75 
(18.8) 

48 
(12.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.39 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มียี่หอ้ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือบ่อย
ท่ีสุดคือ ยี่ห้อสามแม่ครัว มากท่ีสุด มีอายุไม่เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.0  อายุ26 – 30ปี คิดเป็นร้อย
ละ 44.2  อาย3ุ1-40ปี คิดเป็นร้อยละ61.3 และอาย ุ40 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 54.2 
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ตารางที ่4.40 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามส่ิงท่ีพิจาณาในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง และอายุ 

 
ส่ิงที่พจิาณาในการเลอืกซ้ือ
ผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง 

อายุ 

ไม่เกนิ25ปี 26 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 164 
(ร้อยละ) 

n = 113 
(ร้อยละ) 

n = 75 
(ร้อยละ) 

n = 48 
(ร้อยละ) 

ขนาดของช้ินปลาในกระป๋อง 66(40.2) 44(38.9) 31(41.3) 18(37.5) 

ยี่หอ้  69(42.1) 45(39.8) 37(49.3) 21(43.8) 

ปริมาณสารอาหารท่ีไดรั้บ 51(31.1) 45(39.8) 17(22.7) 4(8.3) 

สีของซอส 41(25.0) 32(28.3) 11(14.7) 6(12.5) 

น ้าหนกัสุทธิ 13(7.9) 17(15.0) 9(12.0) 6(12.5) 

สีสนัของฉลากปลากระป๋อง 25(15.2) 22(19.5) 11(14.7) 2(4.2) 

เคร่ืองหมายการรับประกนั
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์

31(18.9) 27(23.9) 24(32.0) 10(20.8) 

รวม 164 
(100) 

113 
(100) 

75 
(100) 

48 
(100) 

หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ   
 

  จากตารางท่ี 4.40 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามอายุไม่เกิน 25 ปี มีส่ิงท่ีพิจาณาในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ ยี่ห้อ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.1 อายุ 26 – 30 ปี มีส่ิงท่ีพิจาณาในการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ ยี่ห้อและปริมาณสารอาหารท่ีไดรั้บ มากท่ีสุด    คิดเป็นร้อยละ 
39.8 อายุ 31 – 40 ปี มีส่ิงท่ีพิจาณาในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ ยี่ห้อ มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 49.3 และอายุ 40 ปีข้ึนไปมีส่ิงท่ีพิจาณาในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือยี่ห้อมาก
ท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.41 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตุผลในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง และอายุ 

 
เหตุผลในการเลอืกซ้ือ
ผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง 

อายุ 

ไม่เกนิ25ปี 26 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 164 
(ร้อยละ) 

n = 113 
(ร้อยละ) 

n = 75 
(ร้อยละ) 

n = 48 
(ร้อยละ) 

รสชาติอร่อย 103(62.8) 73(64.6) 53(70.7) 33(68.8) 

มีประโยชนต่์อสุขภาพ 38(23.2) 26(23.0) 19(25.3) 11(22.9) 

สะดวกในการน าไปป รุง
อาหารต่างๆ 

69(42.1) 68(60.2) 34(45.3) 18(37.5) 

ทดลองรับประทาน 30(18.3) 30(26.5) 11(14.7) 11(22.9) 

ซ้ือตามขอ้มลูในส่ือโฆษณา 35(21.3) 16(14.2) 7(9.3) 7(14.6) 

หาซ้ือสะดวก 66(40.2) 57(50.4) 39(52.0) 22(45.8) 

เกบ็รักษาไวไ้ดน้าน 41(25.0) 35(31.0) 19(25.3) 12(25.0) 

ราคาไม่แพง 55(33.5) 33(29.2) 27(36.0) 25(52.1) 

รวม 164 
(100) 

113 
(100) 

75 
(100) 

48 
(100) 

หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ  

 
 จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ลา
กระป๋อง คือ รสชาติอร่อย มากท่ีสุด มีอายุไม่เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.8 อายุ 26 – 30 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 64.6 อาย ุ31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 70.7 และอาย ุ40 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 68.8 
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ตารางที่  4.42 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามความนิยมการ 
น าผลิตภณัฑป์ลากระป๋องมาท าเป็นเมนูอาหาร และอายุ 

 
การน าผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง

มาท าเป็นเมนูอาหาร 

อายุ 
ไม่เกนิ25ปี 26 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 164 
(ร้อยละ) 

n = 113 
(ร้อยละ) 

n = 75 
(ร้อยละ) 

n = 48 
(ร้อยละ) 

ย  าปลากระป๋อง 110(67.1) 79(69.9) 62(82.7) 38(79.2) 

ผดักระเพราปลากระป๋อง 34(20.7) 22(19.5) 11(14.7) 8(16.7) 

น ้าพริกปลากระป๋อง 40(24.4) 27(23.9) 6(8.0) 5(10.4) 

ลาบปลากระป๋อง 21(12.8) 17(15.0) 8(10.7) 6(12.5) 

ปลากระป๋องราดพริก 39(23.8) 38(33.6) 12(16.0) 5(10.4) 

ตม้จืดปลากระป๋อง 27(16.5) 15(13.3) 6(8.0) 5(10.5) 

ปลากระป๋องไข่เคม็ 20(12.2) 17(15.0) 11(14.7) 10(20.8) 

ย  ามาม่าปลากระป๋อง 39(23.8) 32(28.3) 19(25.3) 10(20.8) 

รับประทานกบัขา้วเปล่า 49(29.9) 39(33.6) 35(46.7) 25(52.1) 

รวม 164 
(100) 

113 
(100) 

75 
(100) 

48 
(100) 

หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ  
 

 จากตารางท่ี 4.42 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการน าผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมาท า
เป็นเมนูอาหาร คือ ย  าปลากระป๋อง มากท่ีสุด มีอายไุม่เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 67.1 อายุ 26 – 30ปี คิด
เป็นร้อยละ 69.9 อาย ุ31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 82.7 และอาย ุ40 ปีข้ึนไป    คิดเป็นร้อยละ 79.2 
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ตารางที ่4.43 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูส่้วนร่วมในการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง และอาย ุ

 
ผู้ส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง  

 

อายุ 
ไม่เกนิ25ปี 26 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 164 
(ร้อยละ) 

n = 113 
(ร้อยละ) 

n = 75 
(ร้อยละ) 

n = 48 
(ร้อยละ) 

ตวัเอง   92(56.1) 68(60.2) 53(70.7) 35(72.9) 

เพื่อน 15(9.1) 7(6.2) 7(9.3) 3(6.2) 

สมาชิกในครอบครัว หรือ 
ญาติพี่นอ้ง 

41(25.0) 28(24.8) 13(17.3) 8(16.7) 

พนกังานขาย 13(7.9) 7(6.2) 2(2.7) 2(4.2) 

ดารา หรือ บุคคลท่ีช่ืนชอบ 3(1.8) 3(2.7) 0(0.0) 0(0.0) 

รวม 164 
(41.0) 

113 
(28.20) 

75 
(18.8) 

48 
(12.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.43 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีผูส่้วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ ตวัเอง มากท่ีสุด มีอายุไม่เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.1 อายุ 26 – 30ปี คิด
เป็นร้อยละ 60.2 อาย ุ31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 70.7 และอาย ุ40 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 72.9 
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ตารางที่ 4.44 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามโอกาสในการซ้ือผลิตภณัฑ์
ปลากระป๋องและอาย ุ

 
โอกาสในการซ้ือผลติภัณฑ์

ปลากระป๋อง 

อายุ 

ไม่เกนิ25ปี 26 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 164 
(ร้อยละ) 

n = 113 
(ร้อยละ) 

n = 75 
(ร้อยละ) 

n = 48 
(ร้อยละ) 

รับประทานปกติ 92(56.1) 87(77.0) 54(72.0) 35(72.9) 

มีงานเล้ียง หรือ โอกาสพิเศษ  15(9.1) 6(5.3) 7(9.3) 3(6.2) 

เดินทางท่องเท่ียว หรือ      ไป
นอกสถานท่ี 

41(25.0) 20(17.7) 14(18.7) 8(16.7) 

รวม 164 
(41.0) 

113 
(28.20) 

75 
(18.8) 

48 
(12.0) 

  
 จากตารางท่ี 4.44 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีโอกาสในการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋อง คือ รับประทานปกติ มากท่ีสุด ไม่เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.1 อาย ุ26 – 30ปี คิดเป็นร้อยละ 
77.0 อาย ุ31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 72.0 และอาย ุ40 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 72.9 
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ตารางที่ 4.45 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการซ้ือผลิตภัณฑ ์     
ปลากระป๋องต่อเดือนโดยเฉล่ีย และอาย ุ

 
ซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋องต่อ

เดอืนโดยเฉลีย่ 

อายุ 

ไม่เกนิ25ปี 26 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 164 
(ร้อยละ) 

n = 113 
(ร้อยละ) 

n = 75 
(ร้อยละ) 

n = 48 
(ร้อยละ) 

ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน 78(47.6) 57(50.4) 36(48.0) 27(56.2) 

2 – 3 คร้ังต่อเดือน 51(31.1) 28(24.8) 26(34.7) 14(29.2) 

4 – 5 คร้ังต่อเดือน 20(12.2) 24(21.2) 10(13.3) 5(10.4) 

มากกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน 15(9.1) 4(3.5) 3(4.0) 2(4.2) 

รวม 164 
(41.0) 

113 
(28.20) 

75 
(18.8) 

48 
(12.0) 

  
 จากตารางท่ี 4.45 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องต่อ
เดือนโดยเฉล่ียคือ ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน มากท่ีสุด มีอายไุม่เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.6 อาย ุ26 – 30 
ปี คิดเป็นร้อยละ 50.4 อาย ุ31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.0 และอาย ุ40 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 56.2 
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ตารางที่ 4.46 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋องท่ีซ้ือต่อคร้ัง และอาย ุ

 
จ านวนผลติภัณฑ์ปลา
กระป๋องที่ซ้ือต่อคร้ัง 

อายุ 

ไม่เกนิ25ปี 26 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 164 
(ร้อยละ) 

n = 113 
(ร้อยละ) 

n = 75 
(ร้อยละ) 

n = 48 
(ร้อยละ) 

1 – 3 กระป๋อง 84(51.2) 72(63.7) 48(64.0) 26(54.2) 

4 – 6 กระป๋อง 54(32.9) 22(19.5) 21(28.0) 13(27.1) 

5 – 7 กระป๋อง 14(8.5) 17(15.0) 1(1.3) 4(8.3) 

มากกวา่ 7 กระป๋อง 12(7.3) 2(1.8) 5(6.7) 5(10.4) 

รวม 164 
(41.0) 

113 
(28.20) 

75 
(18.8) 

48 
(12.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.46 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจ านวนผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือ
ต่อคร้ังคือ 1 – 3 กระป๋องต่อคร้ัง มากท่ีสุดมีอายุไม่เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.2 อายุ 26 – 30 ปี คิด
เป็นร้อยละ 63.7 อาย ุ31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.0 และอาย ุ40 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 54.2 
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ตารางที่ 4.47 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ปลากระป๋องเป็นประจ า และอายุ 

 
สถานที่เลอืกซ้ือผลติภัณฑ์
ปลากระป๋องเป็นประจ า 

อายุ 

ไม่เกนิ25ปี 26 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 164 
(ร้อยละ) 

n = 113 
(ร้อยละ) 

n = 75 
(ร้อยละ) 

n = 48 
(ร้อยละ) 

ร้านขายของช าทัว่ไป  74(45.1) 52(46.0) 37(49.3) 32(66.7) 

7 –Eleven   83(50.6) 63(55.8) 49(65.3) 22(45.8) 

Family Mart 45(27.4) 30(26.5) 12(16.0) 11(22.9) 

Lawson 108    14(8.5) 9(8.0) 6(8.0) 7(14.6) 

Big C Mini   48(29.3) 39(34.5) 10(13.3) 12(25.0) 

Tesco Lotus Express   31(18.9) 28(24.8) 30(40.0) 11(22.9) 

Top Supermarket   30(18.3) 22(19.5) 11(14.7) 12(25.0) 

Foodland Supermarket   17(10.4) 19(16.8) 2(2.7) 5(10.4) 

Big C Supercenter   42(25.6) 24(21.2) 22(29.3) 18(37.5) 

Tesco Lotus   33(20.1) 34(30.1) 21(28.0) 16(33.3) 

รวม 164 
(100) 

113 
(100) 

75 
(100) 

48 
(100) 

หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ  

  
 จากตารางท่ี 4.47 พบวา่ อายไุม่เกิน 25 ปี มีสถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องเป็นประจ า 
คือ 7 –Eleven มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.1 อายุ 26 – 30 ปี มีสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋องเป็นประจ า คือ 7 – Eleven มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.8 อายุ 31 – 40 ปี มีสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องเป็นประจ า คือ 7 – Eleven มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.3 และอายุ 40 ปีข้ึนไป
สถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋องเป็นประจ า คือร้านขายของช าทัว่ไป มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.48 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษาขอ้มูลก่อนซ้ือ
และบริโภคผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง และอายุ 

 
ศึกษาข้อมูลก่อนซ้ือหรือ
บริโภคผลติภัณฑ์ปลา

กระป๋อง 

อายุ 

ไม่เกนิ25ปี 26 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 164 
(ร้อยละ) 

n = 113 
(ร้อยละ) 

n = 75 
(ร้อยละ) 

n = 48 
(ร้อยละ) 

มีการศึกษาข้อมูล ก่อน ซ้ือ
หรือบริโภคผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋อง 

 
95 

(57.9) 

 
71 

(62.8) 

 
47 

(62.7) 

 
28 

(58.3) 

ไม่มีการศึกษาขอ้มูลก่อนซ้ือ
หรือบริโภคผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋อง 

 
69 

(42.1) 

 
42 

(37.2) 

 
28 

(37.3) 

 
20 

(41.7) 

รวม 164 
(41.0) 

113 
(28.20) 

75 
(18.8) 

48 
(12.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.48 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาขอ้มูลก่อนซ้ือหรือบริโภค
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง มากท่ีสุด มีอายุไม่เกิน 25 ปี  คิดเป็นร้อยละ 57.9 อายุ 26 – 30 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 62.8 อาย ุ31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.7 และอาย ุ40 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 58.3 
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ตารางที่ 4.49 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์
ปลากระป๋องก่อนการตดัสินใจซ้ือ และอาย ุ

 
การเปรียบเทียบผลติภัณฑ์
ปลากระป๋องก่อนการ

ตดัสินใจซ้ือ 

อายุ 

ไม่เกนิ25ปี 26 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 164 
(ร้อยละ) 

n = 113 
(ร้อยละ) 

n = 75 
(ร้อยละ) 

n = 48 
(ร้อยละ) 

มีการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
ปลากระป๋องในแต่ละยี่ห้อ
ก่อนการตดัสินใจซ้ือ 

 
111 
(67.7) 

 
83 

(73.5) 

 
61 

(81.3) 

 
34 

(70.8) 

ไ ม่ มี ก า ร เป รี ย บ เ ที ย บ
ผลิตภณัฑป์ลากระป๋องในแต่
ละยี่หอ้ก่อนการตดัสินใจซ้ือ 

 
53 

(32.3) 

 
30 

(26.5) 

 
14 

(18.7) 

 
14 

(29.2) 

รวม 164 
(41.0) 

113 
(28.20) 

75 
(18.8) 

48 
(12.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.49 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋องในแต่ละยีห่้อก่อนการตดัสินใจซ้ือ มากท่ีสุด มีอายไุม่เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 67.7 อายุ 26 – 
30 ปี คิดเป็นร้อยละ 73.5 อาย ุ31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 81.3 และอาย ุ40 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 70.8 
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ตารางที่ 4.50 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
และอาย ุ

 
 

พฤตกิรรมหลงัการซ้ือ 

อายุ 

ไม่เกนิ25ปี 26 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 164 
(ร้อยละ) 

n = 113 
(ร้อยละ) 

n = 75 
(ร้อยละ) 

n = 48 
(ร้อยละ) 

เลือกยี่หอ้เดิมท่ีเคยซ้ือ 105 
(64.0) 

57 
(50.4) 

49 
(65.3) 

36 
(75.0) 

ลองเปล่ียนยี่หอ้อ่ืนบา้ง 33 
(20.1) 

33 
(29.2) 

15 
(20.0) 

5 
(10.4) 

ถา้มียี่ห้อออกมาใหม่ก็จะลอง
ซ้ือ 

26 
(15.9) 

23 
(20.4) 

11 
(14.7) 

7 
(14.6) 

รวม 164 
(41.0) 

113 
(28.20) 

75 
(18.8) 

48 
(12.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.50 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมหลงัการซ้ือ คือ เลือกซ้ือ
ยี่ห้อเดิมท่ีเคยซ้ือ มากท่ีสุด อายุไม่เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.0 อายุ 26 -30 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.4 
อาย ุ31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.3 และอาย ุ40 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 75.0 
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ส่วนที ่ 2.3 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 
ตารางที่  4.51 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามยี่ห้อผลิตภัณฑ ์         
ปลากระป๋องท่ีเคยซ้ือ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ยีห้่อผลติภัณฑ์ปลากระป๋องที่

เคยซ้ือ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 
15,000บาท 

15,001 – 
20,000บาท 

20,001 – 
25,000บาท 

25,000 บาทขึน้
ไป 

n = 154 
(ร้อยละ) 

n = 161 
(ร้อยละ) 

n = 35 
(ร้อยละ) 

n = 50 
(ร้อยละ) 

สามแม่ครัว 115(74.7) 117(72.7) 21(60.0) 41(82.0) 

ปุ้มปุ้ย  84(54.5) 90(55.9) 23(65.7) 28(56.0) 

อะยมั 45(29.2) 47(29.2) 16(45.7) 9(18.0) 

ไฮคิว 51(33.1) 61(37.9) 17(48.6) 23(46.0) 

ซีเลก็  86(55.8) 95(59.0) 15(42.9) 33(66.0) 

มงกุฎทะเล 19(12.3) 9(5.6) 4(11.4) 6(12.0) 

พวงมาลยัเรือ 6(3.9) 3(1.9) 4(11.4) 5(10.0) 

ซุปเปอร์ซีเชฟ 37(24.0) 33(20.5) 10(28.6) 18(36.0) 

ซ่ือสตัย ์ 27(17.5) 26(16.1) 5(14.3) 6(12.0) 

อ่ืนๆ เช่น ยี่หอ้โรซ่า ไก่  
และเพชร 

2(1.3) 2(1.2) 1(2.9) 0(0.0) 

รวม 154 
(100.0) 

161 
(100.0) 

35 
(100.0) 

50 
(100.0) 

หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
  

จากตารางท่ี 4.51 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มียี่หอ้ผลิตภณัฑป์ลากระป๋องท่ีเคยซ้ือ คือ ยีห่้อ
สามแม่ครัว มากท่ีสุด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000บาท คิดเป็นร้อยละ 74.7 15,001 – 20,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 72.7 20,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.0 และ 25,000 บาทข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 82.0 
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ตารางที่  4.52 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามยี่ห้อผลิตภัณฑ์ 
ปลากระป๋องท่ีซ้ือในปัจจุบนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ยีห้่อผลติภัณฑ์ปลากระป๋องที่

ซ้ือในปัจจุบัน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 
15,000บาท 

15,001 – 
20,000บาท 

20,001 – 
25,000บาท 

25,000 บาทขึน้
ไป 

n = 154 
(ร้อยละ) 

n = 161 
(ร้อยละ) 

n = 35 
(ร้อยละ) 

n = 50 
(ร้อยละ) 

สามแม่ครัว 110(71.4) 112(69.6) 19(54.3) 41(82.0) 

ปุ้มปุ้ย  55(35.7) 71(44.1) 16(45.7) 25(50.0) 

อะยมั 30(19.5) 26(16.1) 10(28.6) 8(16.0) 

ไฮคิว 43(27.9) 50(31.1) 11(31.4) 19(38.0) 

ซีเลก็  74(48.1) 71(44.1) 11(31.4) 30(60.0) 

มงกุฎทะเล 13(8.4) 11(6.8) 3(8.6) 3(6.0) 

พวงมาลยัเรือ 3(1.9) 6(3.7) 0(0.0) 3(6.0) 

ซุปเปอร์ซีเชฟ 28(18.2) 24(14.9) 7(20.0) 12(24.0) 

ซ่ือสตัย ์ 15(9.7) 21(13.0) 2(5.7) 2(4.0) 

อ่ืนๆ เช่น ยี่หอ้โรซ่า 1(0.6) 1(0.6) 0 1(2.0) 

รวม 154 
(100.0) 

161 
(100.0) 

35 
(100.0) 

50 
(100.0) 

หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ  

  
 จากตารางท่ี 4.52 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มียี่หอ้ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือใน
ปัจจุบนั คือ ยี่ห้อสามแม่ครัว มากท่ีสุด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000บาท คิดเป็นร้อยละ 71.4 
15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.6 20,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.3 และ 25,000 บาท
ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 82.0 
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ตารางที่ 4.53 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามยี่ห้อผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋องท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ยีห้่อผลติภัณฑ์ปลากระป๋องที่

ซ้ือบ่อยที่สุด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 
15,000บาท 

15,001 – 
20,000บาท 

20,001 – 
25,000บาท 

25,000 บาทขึน้
ไป 

n = 154 
(ร้อยละ) 

n = 161 
(ร้อยละ) 

n = 35 
(ร้อยละ) 

n = 50 
(ร้อยละ) 

สามแม่ครัว 71(46.1) 73(45.3) 13(37.1) 29(58.0) 

ปุ้มปุ้ย  19(12.3) 27(16.8) 7(20.0) 6(12.0) 

อะยมั 13(8.4) 5(3.1) 4(11.4) 3(6.0) 

ไฮคิว 13(8.4) 11(6.8) 5(14.3) 4(8.0) 

ซีเลก็  19(12.3) 30(18.6) 2(5.7) 6(12.0) 

มงกุฎทะเล 6(3.9) 4(2.5) 1(2.9) 1(2.0) 

พวงมาลยัเรือ 2(1.3) 1(0.6) 0(0.0) 0(0.0) 

ซุปเปอร์ซีเชฟ 8(5.2) 7(4.3) 1(2.9) 1(2.0) 

ซ่ือสตัย ์ 3(1.9) 3(1.9) 2(5.7) 0(0.0) 

รวม 154 
(38.5) 

161 
(40.3) 

35 
(8.7) 

50 
(12.5) 

 
 จากตารางท่ี 4.53 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มียี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือ
บ่อยท่ีสุด คือ ยีห่้อสามแม่ครัว มากท่ีสุด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000บาท คิดเป็นร้อยละ 46.1 
15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.3  20,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.1 และ 25 ,000 
บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 58.0 
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ตารางที ่4.54 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามส่ิงท่ีพิจาณาในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ส่ิงที่พจิาณาในการเลอืกซ้ือ
ผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 
15,000บาท 

15,001 – 
20,000บาท 

20,001 – 
25,000บาท 

25,000 บาทขึน้
ไป 

n = 154 
(ร้อยละ) 

n = 161 
(ร้อยละ) 

n = 35 
(ร้อยละ) 

n = 50 
(ร้อยละ) 

ขนาดของช้ินปลาในกระป๋อง 52(33.8) 72(44.7) 15(42.9) 20(40.0) 

ยี่หอ้  71(46.1) 56(34.8) 14(40.0) 31(62.0) 

ปริมาณสารอาหารท่ีไดรั้บ 47(30.5) 53(32.9) 10(28.6) 7(14.0) 

สีของซอส 34(22.1) 34(21.1) 11(31.4) 11(22.0) 

น ้าหนกัสุทธิ 22(14.3) 16(9.9) 5(14.3) 2(4.0) 

สีสนัของฉลากปลากระป๋อง 17(11.0) 26(16.1) 9(25.7) 8(16.0) 

เคร่ืองหมายการรับประกนั
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์

39(25.3) 36(22.4) 8(22.9) 9(18.0) 

รวม 154 
(100.0) 

161 
(100.0) 

35 
(100.0) 

50 
(100.0) 

หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ    
 
 จากตารางท่ี 4.54 พบวา่ รายเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท มีส่ิงท่ีพิจาณาในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง คือ ยีห่้อ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.1 15,001 – 20,000 บาท มีส่ิงท่ีพิจาณาใน
การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ ขนาดของช้ินปลาในกระป๋อง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.7 
20,001 – 25,000 บาท มีส่ิงท่ีพิจาณาในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ ขนาดของช้ินปลาใน
กระป๋อง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.9 และ 25 ,000 บาทข้ึนไป มีส่ิงท่ีพิจาณาในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง คือ ยีห่อ้ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.0 
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ตารางที่ 4.55 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตุผลในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
เหตุผลในการเลอืกซ้ือ
ผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 
15,000บาท 

15,001 – 
20,000บาท 

20,001 – 
25,000บาท 

25,000 บาทขึน้
ไป 

n = 154 
(ร้อยละ) 

n = 161 
(ร้อยละ) 

n = 35 
(ร้อยละ) 

n = 50 
(ร้อยละ) 

รสชาติอร่อย 98(63.6) 104(64.6) 25(71.4) 35(70.0) 

มีประโยชนต่์อสุขภาพ 42(27.3) 29(18.0) 12(34.3) 11(22.0) 

สะดวกในการน าไปป รุง
อาหารต่างๆ 

73(47.4) 87(54.0) 16(45.7) 13(26.0) 

ทดลองรับประทาน 24(15.6) 36(22.4) 10(28.6) 12(24.0) 

ซ้ือตามขอ้มลูในส่ือโฆษณา 31(20.1) 24(14.9) 3(8.6) 7(14.0) 

หาซ้ือสะดวก 72(46.8) 74(46.0) 15(42.9) 23(46.0) 

เกบ็รักษาไวไ้ดน้าน 38(24.7) 46(28.6) 8(22.9) 15(30.0) 

ราคาไม่แพง 47(30.5) 53(32.9) 13(37.1) 27(54.0) 

รวม 154 
(100.0) 

161 
(100.0) 

35 
(100.0) 

50 
(100.0) 

หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ  

 
 จากตารางท่ี 4.55 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ลา
กระป๋อง คือ รสชาติอร่อย มากท่ีสุด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000บาท        คิดเป็นร้อยละ 63.6 
15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.6  20,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.4 และ 25 ,000 
บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 70.0 
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ตารางที่  4.56 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความนิยมการน า
ผลิตภณัฑป์ลากระป๋องมาท าเป็นเมนูอาหาร และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ความนิยมการน าผลติภัณฑ์
ปลากระป๋องมาท าเป็น

เมนูอาหาร 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 
15,000บาท 

15,001 – 
20,000บาท 

20,001 – 
25,000บาท 

25,000 บาทขึน้
ไป 

n = 154 
(ร้อยละ) 

n = 161 
(ร้อยละ) 

n = 35 
(ร้อยละ) 

n = 50 
(ร้อยละ) 

ย  าปลากระป๋อง 114(74.0) 114(70.8) 26(74.3) 35(70.0) 

ผดักระเพราปลากระป๋อง 31(19.5) 30(18.6) 5(14.3) 4(8.0) 

น ้าพริกปลากระป๋อง 30(19.5) 40(24.8) 4(11.4) 4(8.0) 

ลาบปลากระป๋อง 16(10.4) 24(14.9) 4(11.4) 8(16.0) 

ปลากระป๋องราดพริก 32(20.8) 45(28.0) 8(22.9) 9(18.0) 

ตม้จืดปลากระป๋อง 18(11.7) 18(11.2) 5(14.3) 12(24.0) 

ปลากระป๋องไข่เคม็ 17(11.0) 21(13.0) 7(20.0) 13(26.0) 

ย  ามาม่าปลากระป๋อง 31(20.1) 40(24.8) 12(34.3) 17(34.0) 

รับประทานกบัขา้วเปล่า 46(29.9) 60(37.3) 14(40.0) 27(54.0) 

รวม 154 
(100.0) 

161 
(100.0) 

35 
(100.0) 

50 
(100.0) 

หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
 

 จากตารางท่ี 4.56 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความนิยมการน าผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋องมาท าเป็นเมนูอาหาร คือ ย  าปลากระป๋อง มากท่ีสุด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000บาท 
คิดเป็นร้อยละ 74.0 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.8  20,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
74.3 และ 25,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 70.0 
 
 
 



 

66 
 

ตารางที ่4.57 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูส่้วนร่วมในการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ผู้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ

ผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 
15,000บาท 

15,001 – 
20,000บาท 

20,001 – 
25,000บาท 

25,000 บาทขึน้
ไป 

n = 154 
(ร้อยละ) 

n = 161 
(ร้อยละ) 

n = 35 
(ร้อยละ) 

n = 50 
(ร้อยละ) 

ตวัเอง  89(57.8) 112(69.6) 19(54.3) 28(56.0) 

เพ่ือน 13(8.4) 7(4.3) 7(20.0) 5(10.0) 

สมาชิกในครอบครัว หรือ 
ญาติพ่ีนอ้ง 

41(26.6) 32(19.9) 7(20.0) 10(20.0) 

พนกังานขาย 9(5.8) 8(5.0) 1(2.9) 6(12.0) 

ดารา หรือ บุคคลท่ีช่ืนชอบ 2(1.3) 2(1.2) 1(2.9) 1(2.0) 

รวม 154 
(38.5) 

161 
(40.3) 

35 
(8.7) 

50 
(12.5) 

 
 จากตารางท่ี 4.57 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผูส่้วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ ตวัเอง มากท่ีสุด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000บาท คิดเป็นร้อยละ 
57.8 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.6  20 ,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.3 และ 
25,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 56.0 
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ตารางที่ 4.58  แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามโอกาสในการซ้ือ
ผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
โอกาสในการซ้ือผลติภัณฑ์

ปลากระป๋อง 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 
15,000บาท 

15,001 – 
20,000บาท 

20,001 – 
25,000บาท 

25,000 บาทขึน้
ไป 

n = 154 
(ร้อยละ) 

n = 161 
(ร้อยละ) 

n = 35 
(ร้อยละ) 

n = 50 
(ร้อยละ) 

รับประทานปกติ 117(76.0) 118(73.3) 25(71.4) 39(78.0) 

มีงานเล้ียง หรือ โอกาสพิเศษ 13(8.4) 12(7.5) 6(17.1) 6(12.0) 

เ ดิ น ท า ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  ห รื อ       
ไปนอกสถานท่ี 

24(15.6) 31(19.3) 4(11.4) 5(10.0) 

รวม 154 
(38.5) 

161 
(40.3) 

35 
(8.7) 

50 
(12.5) 

 
 จากตารางท่ี4.58พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีโอกาสในการซ้ือผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋อง คือ รับประทานปกติ มากท่ีสุด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000บาท คิดเป็นร้อยละ 76.0 
15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.3  20,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.4 และ 25 ,000 
บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 78.0 
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ตารางที่ 4.59 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋องต่อเดือนโดยเฉล่ีย และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋องต่อ

เดอืนโดยเฉลีย่ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 
15,000บาท 

15,001 – 
20,000บาท 

20,001 – 
25,000บาท 

25,000 บาทขึน้
ไป 

n = 154 
(ร้อยละ) 

n = 161 
(ร้อยละ) 

n = 35 
(ร้อยละ) 

n = 50 
(ร้อยละ) 

ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน 81(52.6) 71(44.1) 16(45.7) 30(60.0) 

2 – 3 คร้ังต่อเดือน 44(28.6) 53(32.9) 10(28.6) 12(24.0) 

4 – 5 คร้ังต่อเดือน 19(12.3) 29(18.0) 4(11.4) 7(14.0) 

มากกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน 10(6.5) 8(5.0) 5(14.3) 1(2.0) 

รวม 154 
(38.5) 

161 
(40.3) 

35 
(8.7) 

50 
(12.5) 

 
 จากตารางท่ี 4.59 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องต่อ
เดือนโดยเฉล่ีย คือ ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือนมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000บาท คิดเป็นร้อยละ 52.6 
15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.1  20,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.7 และ 25 ,000 
บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 60.0 
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ตารางที่ 4.60 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนผลิตภัณฑ ์     
ปลากระป๋องท่ีซ้ือต่อคร้ัง และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
จ านวนผลติภัณฑ์            ปลา

กระป๋องที่ซ้ือต่อคร้ัง 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 
15,000บาท 

15,001 – 
20,000บาท 

20,001 – 
25,000บาท 

25,000 บาทขึน้
ไป 

n = 154 
(ร้อยละ) 

n = 161 
(ร้อยละ) 

n = 35 
(ร้อยละ) 

n = 50 
(ร้อยละ) 

1 – 3 กระป๋อง 85(55.2) 96(59.6) 18(51.4) 31(62.0) 

4 – 6 กระป๋อง 46(29.9) 39(24.2) 13(37.1) 12(24.0) 

5 – 7 กระป๋อง 14(9.1) 16(9.9) 2(5.7) 4(8.0) 

มากกวา่ 7 กระป๋อง 9(5.8) 10(6.2) 2(5.7) 3(6.0) 

รวม 154 
(38.5) 

161 
(40.3) 

35 
(8.7) 

50 
(12.5) 

 
 จากตารางท่ี 4.60 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือ
ต่อคร้ัง คือ ไม่เกิน 1 – 3 กระป๋อง มากท่ีสุด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000บาท คิดเป็นร้อยละ 
52.2 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.6  20 ,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.4 และ 
25,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 62.0 
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ตารางที่ 4.61 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ปลากระป๋องเป็นประจ า และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
สถานที่เลอืกซ้ือผลติภัณฑ์
ปลากระป๋องเป็นประจ า 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 
15,000บาท 

15,001 – 
20,000บาท 

20,001 – 
25,000บาท 

25,000 บาทขึน้
ไป 

n = 154 
(ร้อยละ) 

n = 161 
(ร้อยละ) 

n = 35 
(ร้อยละ) 

n = 50 
(ร้อยละ) 

ร้านขายของช าทัว่ไป  68(44.2) 80(49.7) 20(57.1) 27(54.0) 

7 –Eleven   89(57.8) 79(49.1) 20(57.1) 29(58.0) 

Family Mart 36(23.4) 45(28.0) 8(22.9) 9(18.0) 

Lawson 108    13(8.4) 11(6.8) 5(14.3) 7(14.0) 

Big C Mini   40(26.0) 48(29.8) 9(25.7) 12(24.0) 

Tesco Lotus Express   30(19.5) 45(28.0) 12(34.3) 13(26.0) 

Top Supermarket   28(18.2) 26(16.1) 8(22.9) 13(26.0) 

Foodland Supermarket   13(8.4) 21(13.0) 4(11.4) 5(10.0) 

Big C Supercenter   38(24.7) 40(24.8) 12(34.3) 16(32.0) 

Tesco Lotus   34(22.1) 46(28.6) 7(20.0) 17(34.0) 

รวม 154 
(100.0) 

161 
(100.0) 

35 
(100.0) 

50 
(100.0) 

หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ  
 

 จากตางรางท่ี 4.61 พบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท มีสถานท่ีเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องเป็นประจ า คือ 7-Eleven มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.8 15 ,001 –     20,000 
บาท มีสถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องเป็นประจ า คือ ร้านขายของช า มากท่ีสุด      คิดเป็นร้อย
ละ 49.7 20,001 – 25,000 บาท มีสถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องเป็นประจ า ร้านขายของช า
ทัว่ไป และ 7-Eleven คิดเป็นร้อยละ 57.1 และ 25,000 บาทข้ึนไป บาท มีสถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ปลากระป๋องเป็นประจ า คือ 7-Eleven คิดเป็นร้อยละ 58.0 
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ตารางที่ 4.62 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษาขอ้มูลก่อนซ้ือ
และบริโภคผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
การศึกษาข้อมูลก่อนซ้ือหรือ

บริโภคผลติภัณฑ์ 
ปลากระป๋อง 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 
15,000บาท 

15,001 – 
20,000บาท 

20,001 – 
25,000บาท 

25,000 บาทขึน้
ไป 

n = 154 
(ร้อยละ) 

n = 161 
(ร้อยละ) 

n = 35 
(ร้อยละ) 

n = 50 
(ร้อยละ) 

ศึกษาขอ้มลูก่อนซ้ือหรือ
บริโภคผลิตภณัฑ ์
ปลากระป๋อง 

94(61.0) 100(62.1) 21(60.0) 26(52.0) 

ไม่ศึกษาขอ้มลูก่อนซ้ือหรือ
บริโภคผลิตภณัฑ ์
ปลากระป๋อง 

60(39.0) 61(37.9) 14(40.0) 24(48.0) 

รวม 154 
(38.5) 

161 
(40.3) 

35 
(8.7) 

50 
(12.5) 

 
 จากตารางท่ี 4.62 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีศึกษาข้อมูลก่อนซ้ือหรือบริโภค
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง มากท่ีสุด มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000บาท คิดเป็นร้อยละ 61.0 
15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.1  20,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.0 และ 25,000 
บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 52.0 
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ตารางที่ 4.63 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์
ปลากระป๋องในแต่ละยีห่อ้ก่อนการตดัสินใจซ้ือ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
เปรียบเทียบผลติภัณฑ์ปลา
กระป๋องในแต่ละยีห้่อก่อน

การตดัสินใจซ้ือ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 
15,000บาท 

15,001 – 
20,000บาท 

20,001 – 
25,000บาท 

25,000 บาทขึน้
ไป 

n = 154 
(ร้อยละ) 

n = 161 
(ร้อยละ) 

n = 35 
(ร้อยละ) 

n = 50 
(ร้อยละ) 

มีการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
ปลากระป๋องในแต่ละยี่ห้อ
ก่อนการตดัสินใจซ้ือ 

94(61.0) 100(62.1) 21(60.0) 26(52.0) 

ไ ม่ มี ก า ร เป รี ย บ เ ที ย บ
ผลิตภณัฑป์ลากระป๋องในแต่
ละยี่หอ้ก่อนการตดัสินใจซ้ือ 

60(39.0) 61(37.9) 14(40.0) 24(48.0) 

รวม 154 
(38.5) 

161 
(40.3) 

35 
(8.7) 

50 
(12.5) 

 
 จากตารางท่ี 4.63 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋องในแต่ละยี่ห้อก่อนการตดัสินใจซ้ือ มากท่ีสุด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000บาท คิด
เป็นร้อยละ 71.4 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.2  20,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.4 
และ 25,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 66.0 
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ตารางที่ 4.64 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
พฤตกิรรมหลงัการซ้ือ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 
15,000บาท 

15,001 – 
20,000บาท 

20,001 – 
25,000บาท 

25,000 บาทขึน้
ไป 

n = 154 
(ร้อยละ) 

n = 161 
(ร้อยละ) 

n = 35 
(ร้อยละ) 

n = 50 
(ร้อยละ) 

เลือกยี่หอ้เดิมท่ีเคยซ้ือ 97(63.0) 101(62.7) 19(54.3) 30(60.0) 

ลองเปล่ียนยี่หอ้อ่ืนบา้ง 34(22.1) 32(19.9) 10(28.6) 10(20.0) 

ถา้มียี่ห้อออกมาใหม่ก็จะลอง
ซ้ือ 

23(14.9) 28(17.4) 6(17.1) 10(20.0) 

รวม 154 
(38.5) 

161 
(40.3) 

35 
(8.7) 

50 
(12.5) 

 
 จากตารางท่ี 4.64 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมหลงัการซ้ือ คือ เลือกยี่ห้อ
เดิมท่ีเคยซ้ือ มากท่ีสุด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000บาท คิดเป็นร้อยละ 63.0 15,001 – 20,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 62.7  20,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.3 และ 25,000 บาทข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 60.0 
 ส าหรับส่วนท่ี 2 ท่ีไม่มีการน าเสนอผลข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋อง จ าแนกตาม อาชีพ ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด สถานภาพสมรสจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว อนัเน่ืองจากผูศึ้กษาได้ท าการน าปัจจยัดังกล่าวมาท าการ
Crosstabแล้วพบว่า  ผลการศึกษาท่ีเกิดข้ึนไม่แตกต่างกนั จึงเป็นสาเหตุท่ีไม่ท าการน ามาวิเคราะห์
ขอ้มูล 
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ส่วนที่  3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 
ตารางที ่4.65 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
 
 

ระดบัความส าคัญ  
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบัที่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความเช่ือถือของตรา
สินคา้ 

131 
(32.8) 

173 
(43.3) 

87 
(21.8) 

6 
(1.5) 

3 
(0.8) 

4.06 
(มาก) 

3 

การมีเคร่ืองหมาย อย. 182 
(45.5) 

145 
(36.6) 

61 
(15.3) 

8 
(2.0) 

4 
(1.0) 

4.23(มาก) 1 

การมีเคร่ืองหมาย 
ฮาลาล 

94 
(23.5) 

144 
(36.0) 

104 
(26.0) 

41 
(10.3) 

17 
(4.3) 

3.64(มาก) 6 

ขอ้มลูโภชนาการและ
สารอาหารบนฉลาก
ชดัเจนและครบถว้น 

106 
(26.5) 

146 
(36.5) 

117 
(29.3) 

22 
(5.5) 

9 
(2.3) 

4.00 (มาก) 4 

สีสันของฉลาก 78 
(19.5) 

118 
(29.5) 

139 
(34.8) 

46 
(11.5) 

19 
(4.8) 

4.15(มาก) 2 

ขนาดของช้ินปลาใน
กระป๋อง 

114 
(28.5) 

192 
(48.0) 

80 
(20.0) 

8 
(2.0) 

6 
(1.5) 

3.99(มาก) 5 

ปริมาณของช้ินปลาใน
กระป๋อง 

110 
(27.5) 

192 
(48.0) 

83 
(20.8) 

12 
(3.0) 

3 
(0.8) 

3.99(มาก) 5 

รสชาติของผลิตภณัฑ์
ปลากระป๋อง 

161 
(40.3) 

154 
(38.5) 

72 
(18.0) 

10 
(2.5) 

3 
(0.8) 

4.15(มาก) 2 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.03  
(มาก) 

  
 จากตารางท่ี 4.65 พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง โดยรวมมีมูลค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัท่ีมี
ความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมาก เรียงล าดบั คือ 
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การมีเคร่ืองหมาย อย. (ค่าเฉล่ีย 4.23) สีสันของฉลาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) รสชาติของผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋อง (ค่าเฉล่ีย 4.15) ความเช่ือถือของตราสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.06) ขอ้มูลโภชนาการและสารอาหาร
บนฉลากชดัเจนและครบถว้น (ค่าเฉล่ีย 4.00) ขนาดของช้ินปลาในกระป๋อง  (ค่าเฉล่ีย3.99) ปริมาณ
ของช้ินปลาในกระป๋อง (ค่าเฉล่ีย3.99) และการมีเคร่ืองหมายฮาลาล (ค่าเฉล่ีย 3.64) 
 
ตารางที ่4.66 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นราคา 

 
ปัจจัยด้านราคา 

 
 

ระดบัความส าคัญ  
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบัที่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ราคาถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน
เม่ือเทียบกบัคุณภาพท่ี

ใกลเ้คียงกนั 

105 
(26.3) 

184 
(46.0) 

90 
(22.5) 

15 
(3.8) 

6 
(1.5) 

3.91 
(มาก) 

2 

ราคาสอดคลอ้งกบั
คุณภาพ 

119 
(29.8) 

183 
(45.8) 

84 
(21.0) 

11 
(2.8) 

3 
(0.8) 

4.01 
(มาก) 

1 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.96  
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.66 พบว่าปัจจัยด้านราคา ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง โดยรวมมีมูลค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัท่ีมี
ความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมาก เรียงล าดบั คือ 
ราคาสอดคลอ้งกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.01) และราคาถูกกวา่ยี่หอ้อ่ืนเม่ือเทียบกบัคุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั 
(ค่าเฉล่ีย 3.91)  
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ตารางที่  4.67  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดับ ท่ี มีความส าคัญต่อการซ้ือผลิตภัณฑ ์
ปลากระป๋องของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 
ปัจจัยด้าน 

ช่องทางการ จัด
จ าหน่าย 

 

ระดบัความส าคัญ  
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบัที่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

หาซ้ือไดง่้าย หรือ 
สะดวก 

152 
(38.0) 

171 
(42.8) 

68 
(17.0) 

5 
(1.3) 

4 
(1.0) 

3.54 
(มาก) 

3 

การจดัเรียงและวาง
สินคา้ในจุดท่ีเห็นได้

ชดั 

101 
(25.3) 

182 
(45.5) 

103 
(25.8) 

11 
(2.8) 

3 
(0.8) 

3.92 
(มาก) 

2 

ความสะอาดของ
สถานท่ีจดัจ าหน่าย 

118 
(29.5) 

169 
(42.3) 

95 
(23.8) 

13 
(3.3) 

5 
(1.3) 

3.96 
(มาก) 

1 

มีท่ีจอดรถเพียงพอ 68 
(17.0) 

146 
(36.5) 

139 
(34.8) 

28 
(7.0) 

19 
(4.8) 

3.54 
(มาก) 

3 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.74  
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.67 พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง โดยรวมมีมูลค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) ในปัจจยัยอ่ยให้
ระดับท่ีมีความส าคัญต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องของผู ้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก 
เรียงล าดบั คือ ความสะอาดของสถานท่ีจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.96) และการจดัเรียงและวางสินคา้ใน
จุดท่ีเห็นได้ชัด (ค่าเฉล่ีย 3.92)หาซ้ือได้ง่าย หรือ สะดวก(ค่าเฉล่ีย 3.54) และมีท่ีจอดรถเพียงพอ
(ค่าเฉล่ีย 3.54) 
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ตารางที ่4.68 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑ ์
ปลากระป๋องของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 
ปัจจัยด้าน 

การส่งเสริมการตลาด 
 
 

ระดบัความส าคัญ  
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั
ที ่

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

โฆษณาโทรทศัน์หรือ
โฆษณา 
ทางวทิย ุ

79 
(19.8) 

175 
(43.8) 

116 
(29.0) 

21 
(5.3) 

8 
(2.0) 

3.75 
(มาก) 

2 

โฆษณาทางส่ือ
ออนไลน ์

62 
(15.5) 

164 
(41.0) 

141 
(35.3) 

23 
(5.8) 

10 
(2.5) 

3.61 
(มาก) 

4 

โฆษณา ณ จุดขาย 70 
(17.5) 

165 
(41.3) 

127 
(31.8) 

28 
(7.0) 

10 
(2.5) 

3.64 
(มาก) 

3 

การประชาสัมพนัธ์
ขอ้มลูผลิตภณัฑ ์

67 
(16.8) 

149 
(37.3) 

145 
(36.3) 

28 
(7.0) 

11 
(2.8) 

3.58 
(มาก) 

5 

การลดราคาสินคา้  99 
(24.8) 

152 
(38.0) 

112 
(28.0) 

27 
(6.8) 

10 
(2.5) 

3.76 
(มาก) 

1 

พนกังานแนะน าสินคา้ 58 
(14.5) 

130 
(32.5) 

160 
(40.0) 

37 
(9.3) 

15 
(3.8) 

3.45 
(ปากลาง) 

6 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.63  
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.68 พบว่าปัจจยัด้านช่องทางการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง โดยรวมมีมูลค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) ใน
ปัจจยัยอ่ยให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องของผูต้อบแบบสอบถามในระดบั
มาก เรียงล าดบั คือ การลดราคาสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.76) โฆษณาโทรทศัน์หรือโฆษณาทางวิทยุ (ค่าเฉล่ีย 
3.75) โฆษณา ณ จุดขาย(ค่าเฉล่ีย 3.64)โฆษณาทางส่ือออนไลน์(ค่าเฉล่ีย 3.61) การประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลผลิตภณัฑ์(ค่าเฉล่ีย 3.58)และในปัจจยัย่อยให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋องของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัปานกลาง คือ พนกังานแนะน าสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.45) 
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ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครในการซ้ือปลา
กระป๋องเป็นค าถามปลายเปิด 
 ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 4 ราย ไดเ้สนอแนะวา่ การมีเคร่ืองหมายฮาลาลจะ
สามารถท าให้ผูบ้ริโภคท่ีรับถือศาสนาอิสลามสามารถตดัสินใจซ้ือได ้อีกทั้งผูต้อบแบบสอบถามได้
เสนอแนะให้ผูผ้ลิตลดจ านวนของปริมาณผงชูรสท่ีใส่ในผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องให้น้อยลง และควร
ระมดัระวงัเร่ืองกระป๋องบุบ 
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บทที ่ 5 

สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผู ้บ ริโภคในกรุงเทพมหานครในการซ้ือปลากระป๋อง     
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในการซ้ือปลากระป๋อง เพื่อท าให้
ทราบพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในการซ้ือปลากระป๋องและน าผลการศึกษาท่ีไดเ้ผยแพร่
ให้แก่ผูป้ระกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมปลากระป๋อง น าไปสู่การปรับใชใ้นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งสูงสุด กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือปลากระป๋อง จ านวน 400 ราย โดยเลือกเก็บตวัอยา่งจ านวน 8 เขต ท่ีเป็น
ตัวแทนของกลุ่มประชากร คือ เขตบางเขน เขตหนองแขม เขตจตุจักร เขตบางนา เขตวฒันา  
เขตจอมทอง เขตปทุมวนั และเขตหลกัส่ี เขตละ 50 ตวัอยา่ง โดยมีรายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.0 เป็นเพศชาย ร้อยละ 34.0มีอาย ุ21 
– 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมาคือ อายุ 26 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.3 มีระดบัการศึกษาข้ึน
สูงสุด คือ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.5 รองลงมาคือปริญญาโทหรือสูงกวา่ คิดเป็นร้อยละ 15.8มี
อาชีพพนกังานบริษทัหรือรับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 67.0 รองลงมาคือนกัเรียน หรือ นกัศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 15.0 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000บาท คิดเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมาคือ 10,000-
15,000บาท คิดเป็นร้อยละ 31.3มีสถานะภาพสมรส โสด  คิดเป็นร้อยละ 62.3 รองลงมาคือ สมรส คิด
เป็นร้อยละ 33.0มีจ านวนสมาชิกใครครอบครัว  3 – 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 28.5 รองลงมาคือ 4 – 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.0มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว  30,001-40,000บาท คิดเป็นร้อยละ 37.0 
รองลงมาคือ 40,001-50,000บาท คิดเป็นร้อยละ 20.0 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครในการซ้ือ
ปลากระป๋อง ได้แก่ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผู้บริโภคซ้ืออะไร ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซ้ือ ซ้ือเมื่อไหร่ ซ้ือทีไ่หนและซ้ืออย่างไร 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋องยีห่อ้สามแม่ครัวคิดเป็น 
ร้อยละ 73.5 รองลงมาคือ ซีเล็ก คิดเป็นร้อยละ 57.3ปัจจุบนัซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋องยีห่อ้สามแม่ครัว 
คิดเป็นร้อยละ 70.5 รองลงมาคือ ซีเล็ก คิดเป็นร้อยละ 46.5 มียี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือบ่อย
ท่ีสุด คือ สามแม่ครัว คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาคือ ปุ้มปุ้ย คิดเป็นร้อยละ 14.8 ส่ิงท่ีพิจาณาในการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมากท่ีสุด คือ ยี่หอ้ คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ ขนาดของช้ินปลา
ในกระป๋อง คิดเป็นร้อยละ 39.8มีเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมากท่ีสุด คือ รสชาติ
อร่อย คิดเป็นร้อยละ 65.5 รองลงมา คือ สะดวกในการน าไปปรุงอาหารต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 47.3น า
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมาท าเป็นเมนูอาหารมากท่ีสุด คือ ย  าปลากระป๋อง คิดเป็นเป็นร้อยละ 72.3 
รองลงมา คือ รับประทานกบัข้าวเปล่า คิดเป็นร้อยละ 36.8ใหญ่มีผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมากท่ีสุด คือ ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมา คือ สมาชิกในครอบครัว 
หรือ ญาติพี่น้อง คิดเป็นร้อยละ 22.5  มีโอกาสในการซ้ือผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องมากท่ีสุด คือ 
รับประทานปกติ คิดเป็นร้อยละ 74.8 รองลงมา คือ เดินทางท่องเท่ียว   คิดเป็นร้อยละ 15.5 ซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องต่อเดือนโดยเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ไม่เกิน     1 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 49.5 
รองลงมาคือ 2 – 3 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 29.8 มีจ  านวนผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือต่อคร้ังมาก
ท่ีสุด คือ 1 – 3 กระป๋อง คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาคือ4 – 6 กระป๋อง คิดเป็นร้อยละ 27.5 มีสถานท่ี
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องเป็นประจ ามากท่ีสุด คือ 7 –Eleven คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมาคือ 
ร้านขายของช าทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 48.8 มีการศึกษาข้อมูลก่อนซ้ือหรือบริโภคผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋องคิดเป็นร้อยละ 60.2 และไม่ศึกษาขอ้มูลก่อนซ้ือหรือบริโภคผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คิดเป็น
ร้อยละ 39.8มีเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องก่อนการตดัสินใจซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 72.2 และไม่
เปรียบเทียบผลิตภณัฑป์ลากระป๋องก่อนการตดัสินใจซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 27.8 และมีพฤติกรรมหลงัการ
ซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือเลือกซ้ือยี่ห้อเดิมท่ีเคยซ้ือมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมาคือ 
ลองเปล่ียนยีห่อ้อ่ืนบา้ง คิดเป็นร้อยละ 21.4 
  2.1 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง จ าแนกตามเพศ 
  ผูต้อบแบบสอบถาม เพศชายส่วนใหญ่มียี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีเคยซ้ือ  
คือ สามแม่ครัวมียี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือในปัจจุบนั คือ สามแม่ครัวมียี่ห้อผลิตภณัฑ์   ปลา
กระป๋องท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ สามแม่ครัว มีส่ิงท่ีพิจารณาในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง คือ ยีห่้อ 
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มีเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ รสชาติอร่อยมีความนิยมการน าผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋องมาท าเป็นเมนูอาหาร คือ ย  าปลากระป๋องมีผูส่้วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋องคือ ตวัเอง มีโอกาสในการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องคือ รับประทานปกติมีจ านวนคร้ังในการ
ซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องต่อเดือนคือ ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน จ านวนผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือต่อ
คร้ัง คือ 1 – 3 กระป๋องมีสถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องเป็นประจ า คือ 7 – Elevenมีการศึกษา
ขอ้มูลก่อนซ้ือหรือบริโภคผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง มีการเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องในแต่ละ
ยีห่อ้ก่อนการตดัสินใจซ้ือ และมีพฤติกรรมหลงัการซ้ือ คือ เลือกยีห่อ้เดิมท่ีเคยซ้ือ 
  ผูต้อบแบบสอบถาม เพศหญิงส่วนใหญ่มียีห่้อผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีเคยซ้ือ 
คือ สามแม่ครัวมียี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือในปัจจุบนั คือ สามแม่ครัวมียี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋องท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ สามแม่ครัว มีส่ิงท่ีพิจารณาในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง   คือ 
ยีห่้อ มีเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องคือ สะดวกในการน าไปปรุงอาหารต่างๆ มีความ
นิยมการน าผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องมาท าเป็นเมนูอาหาร คือ ย  าปลากระป๋องมีผูส่้วนร่วมในการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องคือ ตัวเอง มีโอกาสในการซ้ือผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องคือ 
รับประทานปกติมีจ านวนคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องต่อเดือนคือ ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน 
จ านวนผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือต่อคร้ัง คือ 1 – 3 กระป๋องมีสถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋องเป็นประจ า คือ 7 – Elevenมีการศึกษาขอ้มูลก่อนซ้ือหรือบริโภคผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง มีการ
เปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องในแต่ละยีห่อ้ก่อนการตดัสินใจซ้ือและมีพฤติกรรมหลงัการซ้ือ คือ 
เลือกยีห่อ้เดิมท่ีเคยซ้ือ 
  2.2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง จ าแนกตามอายุ 
  ผูต้อบแบบสอบถาม อายุไม่เกิน 25 ปี ส่วนใหญ่มียี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง      
ท่ีเคยซ้ือ คือ สามแม่ครัว มียี่ห้อผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือในปัจจุบัน คือ สามแม่ครัว มียี่ห้อ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ สามแม่ครัว มีส่ิงท่ีพิจาณาในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์     ปลา
กระป๋อง คือ ยีห่อ้ มีเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง คือ รสชาติอร่อย มีความนิยมการน า
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมาท าเป็นเมนูอาหาร คือ ย  าปลากระป๋อง มีผูส่้วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ ตวัเอง มีโอกาสในการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ รับประทานปกติ มี
การซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องต่อเดือนโดยเฉล่ียคือ ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน มีจ านวนผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋องท่ีซ้ือต่อคร้ังคือ 1 – 3 กระป๋องต่อคร้ัง มีสถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องเป็นประจ า 
คือ 7 –Eleven มีการศึกษาข้อมูลก่อนซ้ือหรือบริโภคผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง มีการเปรียบเทียบ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องในแต่ละยี่ห้อก่อนการตดัสินใจซ้ือ และมีพฤติกรรมหลงัการซ้ือ คือ เลือกซ้ือ
ยีห่อ้เดิมท่ีเคยซ้ือ 
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  ผูต้อบแบบสอบถาม อาย ุ 26 – 30 ปี ส่วนใหญ่มียีห่้อผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ี    
เคยซ้ือ คือ สามแม่ครัว มียีห่้อผลิตภณัฑป์ลากระป๋องท่ีซ้ือในปัจจุบนั คือ สามแม่ครัว มียีห่อ้ผลิตภณัฑ์
ปลากระป๋องท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ สามแม่ครัว มีส่ิงท่ีพิจาณาในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ 
ยีห่้อและปริมาณสารอาหารท่ีไดรั้บ มีเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ รสชาติอร่อย 
มีความนิยมการน าผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมาท าเป็นเมนูอาหาร   คือ ย  าปลากระป๋อง มีผูส่้วนร่วมใน
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ ตวัเอง มีโอกาสในการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ 
รับประทานปกติ มีการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องต่อเดือนโดยเฉล่ียคือ ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน มี
จ านวนผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือต่อคร้ังคือ 1 – 3 กระป๋องต่อคร้ัง มีสถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋องเป็นประจ า คือ 7 – Eleven มีการศึกษาขอ้มูลก่อนซ้ือหรือบริโภคผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง มี
การเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องในแต่ละยี่ห้อก่อนการตดัสินใจซ้ือ และมีพฤติกรรมหลงัการ
ซ้ือ คือ เลือกซ้ือยีห่อ้เดิมท่ีเคยซ้ือ 
  ผูต้อบแบบสอบถาม อายุ  31 – 40 ปีส่วนใหญ่มียี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ี    
เคยซ้ือ คือ สามแม่ครัว มียีห่้อผลิตภณัฑป์ลากระป๋องท่ีซ้ือในปัจจุบนั คือ สามแม่ครัว มียีห่อ้ผลิตภณัฑ์
ปลากระป๋องท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ สามแม่ครัวมีส่ิงท่ีพิจาณาในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ 
ยี่ห้อมีเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ รสชาติอร่อย มีความนิยมการน าผลิตภณัฑ์
ปลากระป๋องมาท าเป็นเมนูอาหาร คือ ย  าปลากระป๋อง มีผูส่้วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋อง คือ ตัวเอง มีโอกาสในการซ้ือผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง คือ รับประทานปกติ มีการซ้ือ
ผลิตภณัฑป์ลากระป๋องต่อเดือนโดยเฉล่ียคือ ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน  มีจ  านวนผลิตภณัฑป์ลากระป๋องท่ี
ซ้ือต่อคร้ังคือ 1 – 3 กระป๋อง ต่อคร้ัง มีสถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องเป็นประจ า คือ 7 – 
Eleven มีการศึกษาขอ้มูลก่อนซ้ือหรือบริโภคผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง มีการเปรียบเทียบผลิตภณัฑป์ลา
กระป๋องในแต่ละยีห่อ้ก่อนการตดัสินใจซ้ือ และมีพฤติกรรมหลงัการซ้ือ คือ เลือกซ้ือยีห่อ้เดิมท่ีเคยซ้ือ 
  ผูต้อบแบบสอบถาม อายุ 40 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่มียี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง
ท่ีเคยซ้ือ คือ สามแม่ครัว มียี่ห้อผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือในปัจจุบัน คือ สามแม่ครัว มียี่ห้อ
ผลิตภณัฑ์   ปลากระป๋องท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ สามแม่ครัว มีส่ิงท่ีพิจาณาในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์   ปลา
กระป๋อง คือ ยี่ห้อ มีเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ปลากระป๋อง คือ รสชาติอร่อย มีความนิยมการ
น าผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมาท าเป็นเมนูอาหาร คือ ย  าปลากระป๋อง มีผูส่้วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ ตวัเอง มีโอกาสในการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ รับประทานปกติ มี
การซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องต่อเดือนโดยเฉล่ียคือ ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน มีจ านวนผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋องท่ีซ้ือต่อคร้ังคือ 1 – 3 กระป๋อง มีสถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องเป็นประจ า คือ ร้าน
ขายของช าทัว่ไป มีการศึกษาข้อมูลก่อนซ้ือหรือบริโภคผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง มีการเปรียบเทียบ
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ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องในแต่ละยี่ห้อก่อนการตดัสินใจซ้ือ และมีพฤติกรรมหลงัการซ้ือ คือ เลือกซ้ือ
ยีห่อ้เดิมท่ีเคยซ้ือ    
  
  2.3ข้อมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง จ าแนกตามรายได้
เฉลีย่ต่อเดือน 
  ผูต้อบแบบสอบถาม มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 15,000บาท ส่วนใหญ่มี
ยี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีเคยซ้ือ คือ สามแม่ครัว มียี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือในปัจจุบนั                             
คือ สามแม่ครัว มียีห่้อผลิตภณัฑป์ลากระป๋องท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ สามแม่ครัวมีส่ิงท่ีพิจาณาในการเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ ยีห่้อ มีเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋องคือ รสชาติอร่อย มี
ความนิยมการน าผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมาท าเป็นเมนูอาหาร คือ ย  าปลากระป๋อง  มีผูส่้วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง คือ ตัวเอง มีโอกาสในการซ้ือผลิตภัณฑ์  ปลากระป๋อง คือ 
รับประทานปกติมีการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องต่อเดือนโดยเฉล่ีย คือ ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน  มี
จ  านวนผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือต่อคร้ัง คือ 1 – 3 กระป๋องมีสถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋องเป็นประจ า คือ 7 –Elevenมีศึกษาขอ้มูลก่อนซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมีการ
เปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องในแต่ละยี่ห้อก่อนการตดัสินใจซ้ือและ มีพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
คือ เลือกยีห่อ้เดิมท่ีเคยซ้ือ 
  ผูต้อบแบบสอบถาม มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000บาท ส่วนใหญ่มี
ยี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีเคยซ้ือ คือ สามแม่ครัว มียี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือในปัจจุบนั                             
คือ สามแม่ครัว มียีห่้อผลิตภณัฑป์ลากระป๋องท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ สามแม่ครัวมีส่ิงท่ีพิจาณาในการเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ ยีห่้อ มีเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง  คือ รสชาติอร่อย
มีความนิยมการน าผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมาท าเป็นเมนูอาหาร คือ ย  าปลากระป๋องมีผูส่้วนร่วมในการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง คือ ตัวเอง มีโอกาสในการซ้ือผลิตภัณฑ์ ปลากระป๋อง คือ 
รับประทานปกติมีการซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋องต่อเดือนโดยเฉล่ีย คือ ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือนมีจ านวน
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือต่อคร้ัง คือ 1 – 3 กระป๋องมีสถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องเป็น
ประจ า คือ 7 –Elevenมีศึกษาข้อมูลก่อนซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมีการเปรียบเทียบ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องในแต่ละยี่ห้อก่อนการตดัสินใจซ้ือและมีพฤติกรรมหลงัการซ้ือ คือ เลือกยี่ห้อ
เดิมท่ีเคยซ้ือ 
  ผูต้อบแบบสอบถาม มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่มี
ยี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีเคยซ้ือ คือ สามแม่ครัว มียี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือในปัจจุบนั                             
คือ สามแม่ครัว มียี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ สามแม่ครัว ส่ิงท่ีพิจาณาในการเลือก
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ซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ ขนาดของช้ินปลาในกระป๋องมีเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋อง คือ รสชาติอร่อย มีความนิยมการน าผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมาท าเป็นเมนูอาหาร คือ ย  าปลา
กระป๋อง มีผูส่้วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง คือ ตัวเอง มีโอกาสในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ รับประทานปกติมีการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องต่อเดือนโดยเฉล่ีย คือ ไม่
เกิน 1 คร้ังต่อเดือนมีจ านวนผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือต่อคร้ัง คือ 1 – 3 กระป๋องมีสถานท่ีเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องเป็นประจ า คือ ร้านขายของช าทั่วไปมีศึกษาข้อมูลก่อนซ้ือและบริโภค
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมีการเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องในแต่ละยี่ห้อก่อนการตดัสินใจซ้ือ 
และมีพฤติกรรมหลงัการซ้ือ คือ เลือกยีห่อ้เดิมท่ีเคยซ้ือ 
  ผูต้อบแบบสอบถาม มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 25,000บาท ส่วนใหญ่มี
ยี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีเคยซ้ือ คือ สามแม่ครัว มียี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือในปัจจุบนั                             
คือ สามแม่ครัว มียีห่อ้ผลิตภณัฑป์ลากระป๋องท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ สามแม่ครัว มีส่ิงท่ีพิจาณาในการเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ ขนาดของช้ินปลาในกระป๋องมีเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋อง คือ รสชาติอร่อยมีความนิยมการน าผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมาท าเป็นเมนูอาหาร คือ ย  าปลา
กระป๋องมีผู ้ส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง คือ ตัวเองมีโอกาสในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ รับประทานปกติมีการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องต่อเดือนโดยเฉล่ีย คือ ไม่
เกิน 1 คร้ังต่อเดือน มีจ านวนผลิตภณัฑ์ ปลากระป๋องท่ีซ้ือต่อคร้ัง คือ 1 – 3 กระป๋องมีสถานท่ีเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องเป็นประจ า คือ ร้านขายของช าทัว่ไปและ7 –Eleven มีศึกษาขอ้มูลก่อนซ้ือและ
บริโภคผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องมีการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องในแต่ละยี่ห้อก่อนการ
ตดัสินใจซ้ือและมีพฤติกรรมหลงัการซ้ือ คือ เลือกยีห่อ้เดิมท่ีเคยซ้ือ 
  ผูต้อบแบบสอบถาม มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,000 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่มี
ยี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีเคยซ้ือ คือ สามแม่ครัว มียี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีซ้ือในปัจจุบนั                             
คือ สามแม่ครัว มียีห่้อผลิตภณัฑป์ลากระป๋องท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ สามแม่ครัวมีส่ิงท่ีพิจาณาในการเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง คือ ยีห่้อมีเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง คือ รสชาติอร่อยมี
ความนิยมการน าผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมาท าเป็นเมนูอาหาร คือ ย  าปลากระป๋อง มีผูส่้วนร่วมในการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง คือ ตัวเองมีโอกาสในการซ้ือผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง คือ 
รับประทานปกติมีการซ้ือผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องต่อเดือนโดยเฉล่ีย คือ ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน มี
จ านวนผลิตภัณฑ์ ปลากระป๋องท่ีซ้ือต่อคร้ัง คือ 1 – 3 กระป๋องมีสถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋องเป็นประจ า คือ 7 –  Eleven มีศึกษาขอ้มูลก่อนซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมีการ
เปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องในแต่ละยีห่อ้ก่อนการตดัสินใจซ้ือและมีพฤติกรรมหลงัการซ้ือ คือ 
เลือกยีห่อ้เดิมท่ีเคยซ้ือ 
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ส่วนที ่3   ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีความส าคัญต่อการซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋องของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน ทีป่ระเมินจากการให้ความส าคัญ
ของผู้บริโภค ได้แก่ปัจจัยด้านสินค้า (Product)  ปัจจัยด้านราคา (Price)  ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 
(Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  
 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง โดยรวมมีมูลค่า
เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) ในปัจจยัย่อยให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋องของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมาก เรียงล าดบั คือ การมีเคร่ืองหมาย อย. (ค่าเฉล่ีย 4.23) 
สีสันของฉลาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) รสชาติของผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง (ค่าเฉล่ีย 4.15) ความเช่ือถือของตรา
สินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.06) ขอ้มูลโภชนาการและสารอาหารบนฉลากชดัเจนและครบถว้น (ค่าเฉล่ีย 4.00) 
ขนาดของช้ินปลาในกระป๋อง(ค่าเฉล่ีย3.99) ปริมาณของช้ินปลาในกระป๋อง (ค่าเฉล่ีย3.99) และการมี
เคร่ืองหมายฮาลาล (ค่าเฉล่ีย 3.64) 
 ปัจจัยด้านราคา  
 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง โดยรวมมีมูลค่า
เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) ในปัจจยัย่อยให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋องของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมาก เรียงล าดบั  คือ ราคาสอดคลอ้งกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 
4.01) และราคาถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืนเม่ือเทียบกบัคุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั (ค่าเฉล่ีย 3.91) 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง โดยรวมมีมูลค่า
เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) ในปัจจยัย่อยให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋องของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมาก เรียงล าดบั     คือ ความสะอาดของสถานท่ีจดัจ าหน่าย 
(ค่าเฉล่ีย 3.96) และการจดัเรียงและวางสินค้าในจุดท่ีเห็นได้ชัด (ค่าเฉล่ีย 3.92)หาซ้ือได้ง่าย หรือ 
สะดวก(ค่าเฉล่ีย 3.54) และมีท่ีจอดรถเพียงพอ(ค่าเฉล่ีย 3.54) 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง โดยรวมมีมูลค่า
เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) ในปัจจยัย่อยให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋องของผูต้อบแบบสอบถามในระดับมาก เรียงล าดับ คือ การลดราคาสินค้า (ค่าเฉล่ีย 3.76) 
โฆษณาโทรทศัน์หรือโฆษณาทางวิทยุ (ค่าเฉล่ีย 3.75) โฆษณา ณ จุดขาย(ค่าเฉล่ีย 3.64)โฆษณาทาง
ส่ือออนไลน์(ค่าเฉล่ีย 3.61) การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลผลิตภณัฑ์(ค่าเฉล่ีย 3.58)และในปัจจยัย่อยให้
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ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋องของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัปานกลาง คือ 
พนกังานแนะน าสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.45) 

ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครในการ
ซ้ือปลากระป๋องเป็นค าถามปลายเปิด  
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 4 ราย มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการซ้ือและ
บริโภคผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง ดงัน้ี 
  ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามได้เสนอแนะว่า การมีเคร่ืองหมายฮาลาลจะ
สามารถท าให้ผูบ้ริโภคท่ีนบัถือศาสนาอิสลามสามารถตดัสินใจซ้ือได ้อีกทั้งผูต้อบแบบสอบถามได้
เสนอแนะให้ผูผ้ลิตลดจ านวนของปริมาณผงชูรสท่ีใส่ในผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องให้น้อยลง และควร
ระมดัระวงัเร่ืองกระป๋องบุบ 
 
5.2 อภิปรายผล 
 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในการซ้ือ
ปลากระป๋อง โดยใช้แนวคิด 6W’s 1H เพื่อหาค าตอบ 7O’s ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค อนั
ไดแ้ก่ ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ซ้ือ ซ้ือเม่ือไหร่ ซ้ือท่ีไหนและซ้ืออยา่งไร สามารถอภิปรายผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 
 ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย เพือ่ทราบลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มผู ้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง ส่วนใหญ่เป็น       
เพศหญิง มีอายุ 21 – 25 ปี มีระดบัการศึกษาข้ึนสูงสุดปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัหรือรับจา้ง
ทัว่ไป มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000บาท มีสถานะภาพโสด มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว  3 
– 4 คน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 30,001 – 40,000บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  
กนกพร แม่นธนู (2550)ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคปลาทูน่ากระป๋องของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 20 – 30ปี      มีวฒิุการศึกษาอยู่
ในระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนหรือรับจา้ง สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอภิชาต 
นกขมิ้น (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรส
บรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุต  ่ากว่า 
30 ปี วฒิุการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานหน่วยงานเอกชน/รับจา้ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 
20,000 บาท และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จินดา พรธาดาวิทย์ (2552)  ได้ศึกษาเร่ืองการ
วิเคราะห์พฤติกรรมและลกัษณะของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์ปลาทูน่ากระป๋องใน
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กรุงเทพมหานคร พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีวุฒิการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี อาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,000 – 20,000บาทและมีสถานภาพโสด 
 ผู้บริโภคซ้ืออะไร เพือ่ทราบส่ิงทีผู้่บริโภคต้องการซ้ือ 
  กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมียี่ห้อผลิตภณัฑ์ปลา
กระป๋องท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ สามแม่ครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อภิชาต นกขมิ้น (2550) ได้
ศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรสบรรจุกระป๋องของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครพบว่า การซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรสบรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ซ้ือประเภทราดพริกยี่ห้อ สามแม่ครัว แต่ไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ กนกพร แม่นธนู 
(2550) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคปลาทูน่ากระป๋องของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ 
เลือกยี่ห้อซีเล็คทูน่าเป็นส่วนใหญ่ และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจินดา พรธาดาวิทย ์(2552)  
ไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์พฤติกรรมและลกัษณะของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์ปลาทู
น่ากระป๋องในกรุงเทพมหานคร พบว่า ยี่ห้อท่ีเคยซ้ือและซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ ซีเล็ค ทั้ งน้ีความไม่
สอดคลอ้งท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจาก เร่ืองท่ีผูศึ้กษาน ามาทบทวนวรรณกรรมได้ท าการศึกษาประเภท
ของปลาท่ีแตกต่างกนั จึงส่งผลใหส่ิ้งท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือมีความแตกต่างกนั 
 ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ เพือ่ทราบวตัถุประสงค์ในการซ้ือ 
  กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมีเหตุผลในการเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง คือ รสชาติอร่อย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกนกพร แม่นธนู (2550) 
ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคปลาทูน่ากระป๋องของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่เหตุผล
ในการเลือกซ้ือ คือ ชอบในรสชาติ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อภิชาต นกขมิ้น (2550) ไดศึ้กษา
เร่ืองการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรสบรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูบ้ริโภคจะท าการบริโภคโดยท าการบริโภคทนัทีแบบไม่ปรุงรสเพิ่มเติม
สอดคล้องกับและสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จินดา พรธาดาวิทย์ (2552) ได้ศึกษาเร่ืองการ
วิเคราะห์พฤติกรรมและลกัษณะของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์ปลาทูน่ากระป๋องใน
กรุงเทพมหานครพบวา่เหตุผลในการเลือกซ้ือ คือ รสชาติท่ีอร่อย 
 ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อทราบบทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจ 
 กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง มีผูมี้ส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง คือ ตัวเอง หรือ ตัวของผู ้ซ้ือเอง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการ            
ศึกษาของ กนกพร แม่นธนู  (2550) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคปลาทู น่ากระป๋อง                      



 
 

88 
 

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
จินดา พรธาดาวิทย ์(2552)  พบว่า ส่วนใหญ่ตวัผูซ้ื้อเองจะเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแต่ไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อภิชาต นกขมิ้น (2550)ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัใน
การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรสบรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีความไม่
สอดคลอ้งท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจาก เร่ืองท่ีผูศึ้กษาน ามาทบทวนวรรณกรรมไม่มีการระบุผลการศึกษา
หรือตั้งค  าถามเก่ียวกบัผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ จึงเป็นสาเหตุท่ีไม่สามารถท าการเปรียบเทียบ
และอภิปรายผล 
 ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด เพือ่ทราบโอกาสในการซ้ือ 
 กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง มีโอกาสในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ รับประทานปกติซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋องต่อเดือนโดยเฉล่ีย คือ ไม่เกิน 1 
คร้ังต่อเดือนมีจ านวนผลิตภณัฑป์ลากระป๋องท่ีซ้ือต่อคร้ัง คือ 1 - 3กระป๋อง สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของจินดา พรธาดาวิทย ์(2552) ได้ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์พฤติกรรมและลักษณะของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายท่ีเป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์ปลาทูน่ากระป๋องในกรุงเทพมหานครพบว่าจะซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาทูน่า
กระป๋องขนาดเล็กคร้ังละ 2 กระป๋องและขนาดใหญ่คร้ังละ 1 กระป๋องซ้ือในโอกาสรับประทานปกติ 
โดยมีความถ่ีน้อยกว่าเดือนละ 1 คร้ังแต่ไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของกนกพร แม่นธนู (2550) 
พบวา่มีความถ่ีในการซ้ือปลาทูน่ากระป๋องต่อเดือนมากกวา่ 3 คร้ังไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
อภิชาต นกขมิ้น (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ลาปรุง
รสบรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครพบว่า มีความถ่ีในการบริโภค 2-3 คร้ังต่อเดือน 
ทั้งน้ีความไม่สอดคลอ้งท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ียงัมีความมัน่คงเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองในปี 2550 ท าให้ผูบ้ริโภคมีความสามารถในการจบัจ่ายสินคา้พื้นฐานไดม้ากข้ึน จึงท าให้มี
จ  านวนและความถ่ีสูงกวา่ในปัจจุบนั 
 
 ผู้บริโภคซ้ือทีไ่หน เพือ่ทราบช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง มีสถานท่ีเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องเป็นประจ า คือ 7 –Elevenซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกนกพร แม่นธนู 
(2550) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคปลาทูน่ากระป๋องของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครพบว่า 
ส่วนใหญ่แลว้จะซ้ือในซุปเปอร์สโตร์ เช่น บ๊ิกซี คาร์ฟูร์ ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อภิชาต นก
ขมิ้น (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรสบรรจุ
กระป๋องของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่เลือกซ้ือสินคา้จากร้านขายของช าเป็นส่วนใหญ่ และ
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จินดา พรธาดาวิทย ์(2552) ไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์พฤติกรรม
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และลกัษณะของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์ปลาทูน่ากระป๋องในกรุงเทพมหานคร พบวา่
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือท่ี ไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งน้ีความไม่สอดคลอ้งท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจาก ร้านสะดวก
ซ้ือ 7 -11ไดมี้สาขาท่ีครอบคลุมพื้นเพิ่มข้ึนมากกวา่ ในปี2550และ2552 ท าให้ในปี2557ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่เลือกท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องจากร้านสะดวกซ้ือเน่ืองจากเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
สามารถเขา้ถึงไดม้ากข้ึน 
 ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร เพือ่ทราบข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ ความรู้สึกหลงัการซ้ือ 
 กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมีพฤติกรรมหลงัการ
ซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือเลือกซ้ือยี่ห้อเดิมท่ีเคยซ้ือสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อภิชาต นก
ขมิ้น (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรสบรรจุ
กระป๋องของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ เลือกซ้ือยี่ห้อประจ าท่ีเคยซ้ือ และสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ จินดา พรธาดาวทิย ์(2552)  ไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์พฤติกรรมและลกัษณะของกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายท่ีเป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์ปลาทูน่ากระป๋องในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความรู้สึกหลงัการ
ซ้ือจะตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ลาทูน่ากระป๋องยีห่้อเดิมท่ีเคยซ้ือ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ กนกพร แม่นธนู (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคปลาทูน่ากระป๋องของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครทั้ งน้ีความไม่สอดคล้องท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจาก เร่ืองท่ีผูศึ้กษาน า มาทบทวน
วรรณกรรมไม่มีการระบุผลการศึกษาหรือการตั้งค  าถามเก่ียวกบัผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ จึง
เป็นสาเหตุท่ีไม่สามารถท าการเปรียบเทียบและอภิปรายผล 
  
 ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน ที่ประเมินจากการให้ความส าคัญของผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยด้าน
สินค้า (Product)  ปัจจัยด้านราคา (Price)  ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) 
 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
 โดยภาพรวมใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อภิชาต 
นกขมิ้น (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ปลาปรุงรสบรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรสบรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภคโดยภาพรวมให้ความส าคญัในระดบัมาก 
และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกฤตชัญ์ สายโกมล (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือปลาทูน่ากระป๋องของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ระดบั
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ความส าคัญท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือปลาทูน่ากระป๋องของผูบ้ริโภคด้านผลิตภณัฑ์โดยภาพรวมให้
ความส าคญัในระดบัมาก ส าหรับปัจจยัยอ่ยทางดา้นผลิตภณัฑท่ี์กลุ่มผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
คือ การมีเคร่ืองหมายอาหารและยา สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อภิชาต นกขมิ้น (2550) ไดศึ้กษา
เร่ืองการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรสบรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานท่ีตอ้งการ คือ อาหารปลอดภยั (Food Safety)
แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกฤตชัญ์ สายโกมล (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือปลาทูน่ากระป๋องของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยั
ย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ ความสะอาดสดและสะอาดของเน้ือปลาทูน่า ทั้งน้ี
ความไม่สอดคลอ้งเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจาก การศึกษาหัวขอ้ท่ีใชช้นิดของปลาและประเภทของปลาใน
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน อาทิเช่นปลาซาร์ดีนหรือปลาแมค เคอเรล  และปลาทูน่า จึงท าให้มีระดับ
ความส าคญัของปัจจยัยอ่ยในเร่ืองท่ีแตกต่างกนั 
 ปัจจัยด้านราคา 
 โดยภาพรวมใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อภิชาต 
นกขมิ้น (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรส
บรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาในการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรสบรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภคโดยภาพรวมให้ความส าคญัในระดบัมาก
และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กฤตชัญ์ สายโกมล (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือปลาทูน่ากระป๋องของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ระดบั
ความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือปลาทูน่ากระป๋องของผูบ้ริโภคดา้นราคาโดยภาพรวมใหค้วามส าคญั
ในระดบัมาก ส าหรับปัจจยัย่อยทางด้านราคาท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากมากท่ีสุด คือ ราคา
สอดคลอ้งกบัคุณภาพ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอภิชาต นกขมิ้น (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษา
พฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ปลาปรุงรสบรรจุกระป๋องของผู ้บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ราคาพอประมาณและสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ กฤตชัญ์ สายโกมล 
(2555) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล ต่อการเลือกซ้ือปลาทูน่ากระป๋องของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ ราคาท่ี
เหมาะสมกบัคุณภาพ 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 โดยภาพรวมให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อภิชาต 
นกขมิ้น (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรส
บรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการ
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จัดจ าหน่ายในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ปลาปรุงรสบรรจุกระป๋องของผู ้บริโภคโดยภาพรวมให้
ความส าคญัในระดบัมากและสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กฤตชัญ ์สายโกมล (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือปลาทูน่ากระป๋องของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือปลาทูน่ากระป๋องของผูบ้ริโภคดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยภาพรวมให้ความส าคญัในระดับมาก ส าหรับปัจจยัย่อยทางด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมาก คือความสะอาดของสถานท่ีจัดจ าหน่าย 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อภิชาต นกขมิ้น (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยั
ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรสบรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความ
สะดวกในการซ้ือท่ีตอ้งการซ้ือ คือ ร้านสะดวกซ้ือและสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กฤตชัญ์ สาย
โกมล (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือปลาทูน่ากระป๋อง
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีความส าคญัมาก
ท่ีสุด คือ เป็นร้านสะดวกซ้ือท่ีใกลบ้า้นหรือท่ีท างาน 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
  โดยภาพรวมใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อภิชาต 
นกขมิ้น (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรส
บรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ปลาปรุงรสบรรจุกระป๋องของผู ้บริโภคโดยภาพรวมให้
ความส าคญัในระดบัมากและสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กฤตชัญ ์สายโกมล (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือปลาทูน่ากระป๋องของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือปลาทูน่ากระป๋องของผูบ้ริโภคดา้น
การส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมใหค้วามส าคญั ในระดบัมาก ส าหรับปัจจยัยอ่ยทางดา้นการส่งเสริม
การตลาดท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมาก คือ การลดราคาสินคา้และการโฆษณาโทรทศัน์หรือ
โฆษณาทางวิทยุตามล าดบั สอดคล้องกบัผลการศึกษาของอภิชาต นกขมิ้น (2550)   ได้ศึกษาเร่ือง
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลาปรุงรสบรรจุกระป๋องของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่ การส่งเสริมการขายท่ีตอ้งการ คือการลดราคา และส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ท่ีตอ้งการคือ โทรทศัน์และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กฤตชัญ์ สายโกมล (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือปลาทูน่ากระป๋องของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ การลดราคา 
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5.3 ข้อค้นพบ 
จากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถสรุปเป็นขอ้ๆ ไดด้งัน้ี 
 1. จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผู ้บ ริโภคในกรุงเทพมหานครในการซ้ือ             
ปลากระป๋อง พบว่าผูบ้ริโภค 3 กลุ่มหลัก หรือสามารถแบ่งส่วนตลาด (Segment) 3 ส่วนหลักๆ                
อนัไดแ้ก่ 1.1 กลุ่มเร่ิมท างาน ท่ีเป็นเพศหญิงและชาย ท่ีมีอาย2ุ1- 25 ปี มีรายได ้10,000 –15,000บาท มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 30,000 – 50,000 บาท 1.2 กลุ่มวยัท างาน เป็นเพศหญิงและชาย ท่ีมี
อายุ 26 – 30 ปี มีรายได ้10,000 – 20,000 บาท มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 30,000 – 50,000 
บาทและ1.3กลุ่มพ่อบา้นหรือแม่บา้น เป็นเพศหญิงและชาย ท่ีมีอายุ 31 - 40 ปี มีรายไดต้ั้งแต่10,000
บาทข้ึนไปมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 30,000 – 50,000 บาท 
 2. พฤติกรรมในการซ้ือปลากระป๋องของกลุ่มเร่ิมท างานและกลุ่มกลุ่มพ่อบา้นหรือ
แม่บ้านไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มวยัท างานมีความแตกต่างในเร่ืองของส่ิงท่ีพิจารณาในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง คือ พิจารณาจาก ยี่ห้อและปริมาณสารอาหารท่ีได้รับรวมถึงขนาดของช้ิน                  
ปลาในกระป๋อง 
 3. ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง ผูบ้ริโภค 3 กลุ่มหลัก     
มีดงัต่อไปน้ี 3.1 กลุ่มเร่ิมท างาน ให้ความส าคญัท่ีปริมาณช้ินปลาในกระป๋อง ราคาถูกกวา่ยี่ห้ออ่ืนเม่ือ
เทียบคุณภาพท่ีใกล้เคียงกัน  การจัดเรียงและวางสินค้าในจุดท่ี เห็นได้ชัด และการลดราคา                      
3.2 กลุ่มวยัท างาน ให้ความส าคญัท่ีขนาดของช้ินปลาในกระป๋อง และพนกังานขายแนะน าสินคา้ และ
3.3 กลุ่มพ่อบา้นหรือแม่บา้น ใหค้วามส าคญัท่ีรสชาติของผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง ราคาท่ีสอดคลอ้งกบั
คุณภาพ 
 4. กลุ่มเร่ิมท างาน ส่วนใหญ่จะซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องจากช่องทางประเภท               
ร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store)ส่วนกลุ่มวยัท างานและกลุ่มพ่อบ้านหรือแม่บ้าน ส่วนใหญ่         
จะซ้ือผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องจากช่องทางประเภทร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store)และ                    
ประเภทร้านขายของช าทัว่ไป (Traditional Trade)เพราะเน่ืองจากสามารถหาซ้ือได้สะดวกมากกว่า
ประเภทซุเปอร์หรือไฮเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket or Hypermarket) 
 5. ผูต้อบแบบสอบถามทั้งสามส่วนตลาด อนัไดแ้ก่ กลุ่มเร่ิมท างาน กลุ่มวยัท างาน 
และกลุ่มพ่อบ้านหรือแม่บ้าน มีใช้กระบวนการในการตัดสินใจซ้ือ(Decision Making Process)
ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องทั้ ง 5 ขั้ นตอน อันได้แก่.ตระหนักถึงปัญหาและความต้องการ (Need                
or Problem Recognition)ท าการแสวงหาขอ้มูล (Information Search)ท าการเปรียบเทียบทางเลือกใน
แต่ละยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง (Evaluation of Alternative) จากนั้ นท าการตัดสินใจซ้ือ 
(Purchase) และมีพฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) คือ เลือกซ้ือยี่ห้อเดิมท่ีเคยซ้ือ โดย
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ผูต้อบแบบสอบถามมี 3 กลุ่มหลกั มีระดบัความทุ่มเทหรือระดบัความพยายามสูง                     (High 
Involvement) เน่ืองจากการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องตอ้งผา่นกระบวนการตดัสินใจซ้ือทั้ง 5 
ขั้นตอน  
 6. ปัจจยัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคทั้ง 3 กลุ่ม มีความภกัดีต่อตราสินคา้สูง (Brand Loyalty)   
มีส่ิงท่ีพิจารณา และเป็นเหตุผลประกอบการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง นั้นประกอบไปดว้ย 
ความเช่ือมัน่ในยี่ห้อหรือตราสินคา้ ขนาดของช้ินปลาท่ีบรรจุภายในกระป๋อง ปริมาณสารอาหารท่ี
ผูบ้ริโภคจะได้รับจากการบริโภค เคร่ืองหมายการรับประกันคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานและขอ้ก าหนดของอาหารและยา สีของซอสท่ีมีความสดและเขม้ขน้ นอกจากนั้นผลิตภณัฑ์
ปลากระป๋องจะต้องมีรสชาติท่ีอร่อย สะดวกในการน าไปปรุงอาหารต่างๆ และสามารถหาซ้ือได้
สะดวก  
 7. ยีห่อ้ของผลิตภณัฑป์ลากระป๋องสามารถจดัระดบัของแบรนด ์3 ระดบัโดยท าการ
วดัจากแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกหรือระดบัประเทศ เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคทัว่ไป และเป็นแบ
รนดท่ี์ผูบ้ริโภคสามารถพบเห็นไดอ้ยูบ่่อย หรือไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัแบรนดน์ั้นอยูบ่่อยคร้ัง อนั
ได้แก่ แบรนด์ระดับบน ประกอบด้วยยี่ห้อ สามแม่ครัว ซีเล็ก และปุ้มปุ้ยแบรนด์ระดับกลาง 
ประกอบดว้ยยีห่อ้ ไฮคิว อะยมั ซุปเปอร์ซีเชฟ และซ่ือสัตย ์และแบรนดร์ะดบัล่าง ประกอบดว้ย มงกุฎ
ทะเล พวงมาลยัเรือ และยีห่อ้อ่ืนๆ เช่น ยีห่อ้โรซ่า 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในการซ้ือปลา
กระป๋องท่ีเป็นผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ซ่ึงหากนักการตลาดหรือผูป้ระกอบการตอ้งการท่ีจะพฒันาหรือ
สร้างผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องยี่ห้อใหม่เพื่อเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศ 
สามารถน าขอ้มูลและผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีมาประยกุตใ์ชไ้ดด้งัต่อไปน้ี 
 
 ด้านผลติภัณฑ์ 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 กลุ่มหลกั มีส่ิงท่ีพิจารณา และมีเหตุผลประกอบการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง นั้นประกอบ ไปดว้ย ความเช่ือมัน่ในยี่หอ้หรือตราสินคา้ ขนาดของช้ินปลา
ท่ีบรรจุภายในกระป๋อง ปริมาณสารอาหารท่ีผูบ้ริโภคจะได้รับจากการบริโภค เคร่ืองหมายการ
รับประกนัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดของอาหารและยา สีของซอส
ท่ีมีความสดและเขม้ขน้ อีกทั้งผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องจะตอ้งมีรสชาติท่ีอร่อย นอกจากน้ีผูบ้ริโภคมี
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การน าผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องมาท าเป็นเมนูอาหาร คือ ย  าปลากระป๋อง และปลากระป๋องราดพริกโดย
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ความส าคญัต่อการซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋องมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
 ดงันั้น นกัการตลาดหรือผูป้ระกอบการตอ้งการท่ีจะพฒันาหรือสร้างผลิตภณัฑป์ลา
กระป๋องยี่ห้อใหม่เพื่อเขา้สู่ตลาดผลิตภณัฑป์ลากระป๋องในซอสมะเขือเทศ ควรประยุกตใ์ชแ้นวคิดใน
เร่ืองของระดบัของผลิตภณัฑ์ 3 ระดบั (Three Levels of a Product)โดยมุ่งเน้นใน2 ระดบัแรกท่ีกลุ่ม
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญั อนัไดแ้ก่ ระดบัของผลิตภณัฑ์หลกั (Core Product) นักการตลาด
หรือผูป้ระกอบการนั้นควรให้ความส าคญัในเร่ืองของ รสชาติของผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง และตอ้งมี
ความสะดวกในการน าไปประกอบอาหารโดยจะตอ้งสามารถเปิดบรรจุภณัฑ์ท่ีสะดวกและง่าย เช่น
เป็นฝาดึงท่ีออกแรงนอ้ย นั้นคือประโยชน์หลกั(Core Benefit)ท่ีผูบ้ริโภคจะได้รับ ต่อมาในระดบัของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีแทจ้ริง (Actual Product) นกัการตลาดหรือผูป้ระกอบการนั้นควรให้ความส าคญัในเร่ือง
ของ ยีห่้อ ซ่ึงจะตอ้งท าการสร้างความเช่ือมัน่ในยีห่้อหรือตราสินคา้ มีขนาดของช้ินปลาท่ีบรรจุภายใน
กระป๋องหรือปริมาณท่ีเหมาะสม มีสีของซอสท่ีมีความสดและเขม้ขน้ มีฉลากหรือขอ้ความบนฉลาก
ผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องท่ีส่ือถึงปริมาณสารอาหารท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากการบริโภค นอกจากนั้นมี
เคร่ืองหมายการรับประกนัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดของอาหาร
และยา อนัจะน าไปสู่การมีองค์ประกอบท่ีควรจะเป็นเช่นเดียวกับแบรนด์ชั้นน า ในขณะเดียวกัน
นักการตลาดหรือผูป้ระกอบการสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดในเร่ืองของ ส่วนประสมผลิตภัณฑ ์
(Product Mix) โดยสามารถท่ีจะวางแผนในเร่ืองของความลึก (Depth)ของผลิตภณัฑ์ โดยเพิ่มความลึก
ของสายการผลิตในหน่ึงสายผลิตภณัฑ์ของการผลิตปลากระป๋องในซอสมะเขือ เทศนั้นจะมีจ านวน
รูปแบบของผลิตภณัฑ์ 3 รายการ อนัไดแ้ก่  1. กลุ่มผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศ 2. กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ย  าปลากระป๋อง และ3.กลุ่มผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องราดพริก นอกจากจะท าให้นกัการตลาด
หรือผูป้ระกอบการสามารถท่ีจะตอบสนองในเร่ืองรูปแบบรสชาติท่ีผูบ้ริโภคนิยม ยงัสามารถท าให้
กิจการมีจ านวนการผลิตต่อคร้ังท่ีเพิ่มข้ึน น าไปสู่การเกิดการประหยดัต่อขนาดท าใหมี้ตน้ทุนต่อหน่วย
ท่ีลดลงกวา่ท่ีจะผลิต ปลากระป๋องเพียงหน่ึงรายการ 
 
 ด้านราคา 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 กลุ่มหลัก มีส่ิงท่ีพิจารณาในด้านของราคา โดยกลุ่มเร่ิม
ท างานและกลุ่มวยัท างานใหค้วามส าคญัในเร่ืองของ ราคาถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืนเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพท่ี
ใกลเ้คียงกนั ส่วนกลุ่มพอ่บา้นหรือแม่บา้นใหค้วามส าคญัในเร่ืองของราคาท่ีสอดคลอ้งกบัคุณภาพ 
 ดงันั้น หากนกัการตลาดหรือผูป้ระกอบการตอ้งการท่ีจะพฒันาหรือสร้างผลิตภณัฑ์
ปลากระป๋องยีห่้อใหม่เพื่อเขา้สู่ตลาดผลิตภณัฑป์ลากระป๋องในซอสมะเขือเทศควรประยกุตใ์ชแ้นวคิด
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ในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาโดยจะตอ้งค านึงถึง 4 ปัจจยั อนัไดแ้ก่ 1.ปัจจยัดา้นกิจการ 
ท่ีจะต้องตั้งราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนของกิจการ สอดคล้องกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น 
เร่ิมแรกท่ีน าผลิตภณัฑ์เขา้สู่ตลาดใหม่ซ่ึงจะอยู่ในส่วนของขั้นแนะน า(Introduction Stage)โดยยงัมี
ปริมาณของยอดขายท่ีไม่มากนัก นักการตลาดหรือผูป้ระกอบการจะต้องท าการตั้งราคาท่ีสูงกว่า
ตน้ทุนท่ีกิจการ เพราะกิจการนั้นมีตน้ทุนในเร่ืองของค่าโฆษณาค่าส่งเสริมการขาย ค่าประชาสัมพนัธ์
สูงในช่วงแรก จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งทบทวนในเร่ืองของตน้ทุนของกิจการดงักล่าว ซ่ึงต่างจากแบ
รนด์อ่ืนหรือแบรนด์ผูน้  าในตลาดท่ีมีปริมาณยอดขายท่ีสูงและเติบโตอยา่งต่อเน่ือง อยู่ในช่วงเติบโต
(Growth Stage)ซ่ึงอาจจะไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใชง้บในการส่ือสารทางการตลาดท่ีสูงเท่ากบัแบรนด์ท่ีเขา้
ใหม่ ส่งผลให้มีตน้ทุนท่ีต ่ากวา่แบรนด์ท่ีเขา้มาใหม่ สามารถท่ีจะตั้งราคาท่ีต ่ากวา่หรือปรับราคาให้ต ่า
กว่าได้ตามเทศกาลหรือโอกาสต่างๆ 2.ปัจจัยด้านผู ้บริโภค จะต้องตั้ งราคาถูกกว่ายี่ห้ออ่ืนเม่ือ
เปรียบเทียบกบัคุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนัและเป็นราคาท่ีสอดคลอ้งกบัคุณภาพท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บคุณค่า
จากผลิตภณัฑ์ 3.ปัจจยัด้านการแข่งขนั ราคาจะตอ้งค านึงถึงการตั้งราคาท่ีสอดคล้องกบัโครงสร้าง
ตลาดและสภาพแวดลอ้มการแข่งขนัอยูเ่สมอ อาทิเช่น ไม่ตดัราคาจนเกิดผลกระทบท าให้ราคาท่ีอยูใ่น
โครงสร้างตลาดได้รับผลกระทบในวงกว้างเป็นต้น และ4.ปัจจัยด้านอ่ืนๆ การตั้ งราคาจะต้อง
สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจและขอ้ก าหนดทางดา้นกฎหมาย 
 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 กลุ่มหลกั มีส่ิงท่ีพิจารณาในดา้นของช่องทางการจดัจ าหน่าย
คือ เร่ืองการจดัเรียงและวางสินคา้ในจุดท่ีเห็นไดช้ดั โดยช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีผูบ้ริโภคทั้ง 3 กลุ่ม
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง จากประเภทร้านสะดวกซ้ือ (ConvenienceStore) และประเภทร้านขาย
ของช า (Traditional Trade) เป็นส่วนใหญ่  
 ดังนั้ น หากนักการตลาดหรือผูป้ระกอบการต้องการท่ีจะหาช่องทางในการจัด
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง ควรประยุกตแ์นวคิดในเร่ืองของประเภทของร้านคา้ปลีกโดยท าการ
จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปลากระป๋องผา่นประเภทร้านสะดวกซ้ือ(ConvenienceStore) ท่ีสามารถอ านวย
ความสะดวกในการซ้ือให้กบัผูบ้ริโภคคา้ดว้ยบริการ 24 ชั่วโมง และตั้งอยู่ในพื้นท่ีครอบคลุมพื้นท่ี
ชุมชน ร้านคา้ประเภทน้ีจะมีเร่ืองการจดัเรียงและวางสินคา้ในจุดท่ีเห็นไดช้ดั สะดวกต่อการเลือกซ้ือ
ของผูบ้ริโภค ระเบียบการตกแต่งภายในร้านดูสะอาดทนัสมยัเน้นการให้บริการท่ีรวดเร็ว มีระบบ
ต่างๆ ในการจดัการ เช่น ณ จุดขาย (Points of Sales)นอกจากนั้นนักการตลาดหรือผูป้ระกอบการ
สามารถจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑป์ลากระป๋องผา่นช่องทางประเภทร้านขายของช า (Traditional Trade) ท่ี
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มีการจดัการในเร่ืองของการจดัเรียงและวางสินคา้ในจุดท่ีเห็นไดช้ดัไดเ้ช่นเดียวกนั เพื่อความสะดวก 
การกระจายสินคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเขา้ถึงผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 
 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 กลุ่มหลกั มีส่ิงท่ีพิจารณาในดา้นของการส่งเสริมการตลาด
มากท่ีสุด คือ เร่ืองของการลดราคา และการมีพนกังานขายแนะน าสินคา้ 
 ดงันั้น นกัการตลาดหรือผูป้ระกอบการ ควรประยกุตใ์ชก้ารใชก้ารส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) โดยจะตอ้งมีการใช้เคร่ืองมือการส่ือสารทาง
การตลาดมากกวา่ 1 เคร่ืองมือในการท่ีจะส่ือสารทางการตลาดกบักลุ่มผูบ้ริโภคทั้ง 3 กลุ่ม โดยเร่ิมจาก
เคร่ืองมือการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) นักการตลาดหรือผูป้ระกอบการอาจจะมีการจดั
ส่วนลดร่วมรายการกบัช่องทางการจดัจ าหน่าย หรือท าการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง (Trade 
Promotion) อันได้แก่ พ่อค้าคนกลาง (Middleman) ผูจ้ ัดจ าหน่าย (Distributor) หรือผูข้าย (Dealer) 
รวมถึงพนกังานขาย โดยการ การให้ส่วนลดเงินสด หรือของแถม เป็นตน้ถือไดว้า่เป็นการใชก้ลยุทธ์
ผลกั (Push Strategy) ขณะเดียวกนัตอ้งท าการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer Promotion) 
มุ่งสู่ผูบ้ริโภคเพื่อจูงใจให้เกิดการซ้ือจ านวนมากข้ึน ตดัสินใจซ้ือไดร้วดเร็วข้ึน เกิดการทดลองใช ้เช่น 
การลดราคา การให้ส่วนลด การแถมผลิตภัณฑ์ทดลองเป็นต้น ถือว่าเป็นการใช้กลยุทธ์ดึง (Pull 
Strategy) อนัจะน าไปสู่จูงใจให้เกิดการซ้ือจ านวนมากข้ึน ตดัสินใจซ้ือไดร้วดเร็วข้ึน เกิดการทดลอง
ใชแ้ละเพิ่มความถ่ีในการซ้ือต่อคร้ัง 
  
5.5 ข้อจ ากดัในคร้ังนีแ้ละข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผลการศึกษาเป็นขอ้มูลท่ีเกิดจากกลุ่มผูบ้ริโภคเพียงผูบ้ริโภคท่ีมี
อายุ 21 – 40 ปีดงันั้นขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคตควรท าการศึกษากลุ่มอ่ืนเพิ่มเติม อาทิ
เช่น กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 20 ปี ท่ีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึน
ไป ว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคดังกลุ่มดังกล่าวมีพฤติกรรมในการซ้ือและบริโภคผลิตภัณฑ์ปลา
กระป๋องอยา่งไร เป็นตน้ 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซ้ือปลากระป๋อง 

แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาวชิาการคน้ควา้อิสระ (Independent Study)ของ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร Young Executive MBA รุ่นท่ี 2  ศูนยก์ารศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาพฤติกรรมผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครในการซ้ือปลากระป๋อง ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณทุกท่านในการเสียสละเวลาตอบ

ค าถามน้ีจนครบทุกขอ้เพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามนีแ้บ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามในการซ้ือปลากระป๋อง 
ส่วนที ่3  ขอ้มูลดา้นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการซ้ือปลากระป๋องของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ส่วนที ่4 ขอ้มูลดา้นปัญหาและขอ้เสนอแนะในการซ้ือปลากระป๋องของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาและท าเคร่ืองหมาย   ลงใน (   ) หนา้ค าตอบท่ีท่านเลือกและเติมขอ้ความใน
ช่องวา่งท่ีเวน้ไวใ้หต้ามความเป็นจริงของตวัท่านมากท่ีสุด 
1. เพศ          
  1. (   ) ชาย    2. (   ) หญิง 
2.  อายุ          
  1. (   ) 15  - 20 ปี    2. (   ) 21 - 25ปี   
  3. (   ) 26 – 30 ปี    4. (   ) 31 - 40 ปี   
  5. (   ) 41 – 45 ปี    6. (   ) มากกวา่ 45 ปี 
3. ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด        
  1.  (   ) ต ่าวา่มธัยม   2. (   )  มธัยม   
  3.  (   ) ปริญญาตรี   4. (   ) ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 
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4.  อาชีพ          
  1. (   ) นกัเรียน หรือ นกัศึกษา  2. (   ) ขา้ราชการ หรือ รัฐวสิาหกิจ
  3. (   ) พนกังานบริษทั หรือ รับจา้งทัว่ไป 4. (   ) พอ่บา้น หรือ แม่บา้น 
  5. (   ) ประกอบธุรกิจส่วนตวั  6. (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ............ 
5.  รายได้เฉลีย่ต่อเดือน        
  1. (   ) ต ่ากวา่ 10,000 บาท  2. (   )  10,000 – 15,000บาท 
  3. (   ) 15,001 – 20,000บาท  4. (   ) 20,001 – 25,000บาท 
  5. (   ) 25,001 – 30,000บาท  6. (   ) มากกวา่ 30,000 บาท 
6.  สถานภาพสมรสของท่าน        
  1. (   ) โสด 2. (   ) สมรส 3. (   ) หยา่ร้าง หรือ หมา้ย หรือ  แยกกนัอยู ่
7. จ านวนสมาชิกในครอบครัวท่าน       
  1. (   )  1 - 2 คน    2.  (   ) 3-4 คน   
  3. (   ) 4 - 5 คน    4.  (   ) 5คนข้ึนไป 
8. รายได้เฉลีย่ต่อเดือนของครอบครัวท่าน      
  1. (   )ไม่เกิน 30,000บาท   2.  (   )30,001 – 40,000บาท 
  3.  (   )40,001 – 50,000บาท  4.  (   )50,001 – 60,000บาท 
  5.  (   )60,001 – 70,000บาท  6.  (   )70,000บาทข้ึนไป 
 
ส่วนที ่2  ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามในการซ้ือปลากระป๋อง 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาและท าเคร่ืองหมาย   ลงใน (   ) หนา้ค าตอบท่ีท่านเลือกและเติมขอ้ความใน
ช่องวา่งท่ีเวน้ไวใ้หต้ามความเป็นจริงของตวัท่านมากท่ีสุด 
9. ท่านเคยซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋องยีห้่อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  1.  (   )สามแม่ครัว   2.(   )ปุ้มปุ้ย   
  3.(   )อะยมั    4.(   )ไฮคิว   
  5.(   )ซีเล็ก    6.(   )มงกุฎทะเล   
  7.(   )พวงมาลยัเรือ         8.(   )ซุปเปอร์ซีเชฟ  
  9.  (   )ซ่ือสัตย ์    10.(   )อ่ืนๆ โปรดระบุ...................... 
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10. ปัจจุบันท่านซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋องยี่ห้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  1.  (   )สามแม่ครัว   2.(   )ปุ้มปุ้ย   
  3.(   )อะยมั    4.(   )ไฮคิว   
  5.(   )ซีเล็ก    6.(   )มงกุฎทะเล   
  7.(   )พวงมาลยัเรือ         8.(   )ซุปเปอร์ซีเชฟ  
  9.  (   )ซ่ือสัตย ์    10.(   )อ่ืนๆ โปรดระบุ...................... 
11. ผลติภัณฑ์ปลากระป๋องยีห้่อใดทีท่่านซ้ือบ่อยทีสุ่ด (ตอบได้เพยีงข้อเดียว)  
  1.  (   )สามแม่ครัว   2.(   )ปุ้มปุ้ย   
  3.(   )อะยมั    4.(   )ไฮคิว   
  5.(   )ซีเล็ก    6.(   )มงกุฎทะเล   
  7.(   )พวงมาลยัเรือ         8.(   )ซุปเปอร์ซีเชฟ  
  9.  (   )ซ่ือสัตย ์    10.(   )อ่ืนๆ โปรดระบุ...................... 
12. ท่านพจิารณาจากส่ิงใดในการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1. (   )ขนาดของปลาช้ินในกระป๋อง 2.(   )ยีห่อ้   
  3.(   )ปริมาณสารอาหารท่ีไดรั้บ  4.(   )สีของซอส   
  5.(   )น ้าหนกัสุทธิ   6.(   )สีสันของฉลากปลากระป๋อง 
  7.(   )เคร่ืองหมายการรับประกนัคุณภาพของผลิตภณัฑ์   
  8. (   )อ่ืนๆ โปรดระบุ........................ 
13. เหตุผลทีท่ าให้ท่านเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  1. (   ) รสชาติอร่อย   2. (   ) มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
  3. (   ) สะดวกในการน าไปปรุงอาหารต่างๆ4. (   ) ทดลองรับประทาน 
  5. (   ) ซ้ือตามขอ้มูลในส่ือโฆษณา  6. (   )  หาซ้ือไดส้ะดวก  
  7. (   ) เก็บรักษาไวไ้ดน้าน  8. (   ) ราคาไม่แพง  
  9. (   )  อ่ืนๆ โปรดระบุ...................... 
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14. ท่านนิยมน าผลติภัณฑ์ปลากระป๋องท าเป็นเมนูอาหารใด(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1. (   ) ย  าปลากระป๋อง   2. (   ) ผดักะเพราปลากระป๋อง 
  3. (   ) น ้าพริกปลากระป๋อง  4. (   ) ลาบปลากระป๋อง  
  5. (   ) ปลากระป๋องราดพริก  6. (   ) ตม้จืดปลากระป๋อง  
  7. (   ) ปลากระป๋องไข่เคม็  8. (   ) ย  ามาม่าปลากระป๋อง 
  9. (   ) รับประทานกบัขา้วเปล่า  10. (   )  อ่ืนๆ โปรดระบุ....................... 
15. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋องของท่านมากทีสุ่ด  
  1. (   ) ตวัท่านเอง   2. (   )เพื่อน   
  3. (   ) สมาชิกในครอบครัวหรือญาติพี่นอ้ง4. (   )พนกังานขาย  
  5. (   ) ดาราหรือบุคคลท่ีช่ืนชอบ  6. (   )  อ่ืนๆ โปรดระบุ.................. 
16. ท่านเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋องในโอกาสใดมากทีสุ่ด    
  1. (   )รับประทานปกติ       
  2. (   )มีงานเล้ียง  หรือ ในโอกาสพิเศษ     
  3. (   ) เดินทางท่องเท่ียว หรือ ไปนอกสถานท่ี    
  4. (   )อ่ืนๆ โปรดระบุ........................ 
17. ท่านซ้ือผลิตภณัฑป์ลากระป๋องโดยเฉล่ีย เดือนละก่ีคร้ัง    
  1. (   ) ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน  2. (   ) 2-3 คร้ังต่อเดือน  
  3. (   ) 4 – 5คร้ังต่อเดือน   4. (   ) มากกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน 
  5. (   )อ่ืนๆ โปรดระบุ........................ 
18. ในการซ้ือแต่ละคร้ังท่านซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋องจ านวนกีก่ระป๋อง   
  1. (   ) 1-3 กระป๋อง   2. (   ) 4-6 กระป๋อง  
  3. (   )  5-7 กระป๋อง   4. (   )  มากกวา่ 7 กระป๋อง 
19. สถานที ่ที่ท่านเลอืกซ้ือผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องเป็นประจ า(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1. (   )ร้านขายของช าทัว่ไป  2. (   ) 7-Eleven   
  3. (   )Family Mart   4. (   )Lawson 108  
  5. (   )Big C Mini   6. (   )Tesco Lotus Express 
  7. (   )Tops Supermarket   8. (   )FoodlandSupermarket 
  9. (   ) Big C Supercenter   10. (   )Tesco Lotus  
  11. (   )อ่ืนๆ โปรดระบุ........................ 
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20. ท่านมักจะท าการศึกษาข้อมูลก่อนซ้ือหรือบริโภคผลติภัณฑ์ปลากระป๋อง  
  1. (   ) ใช่    2. (   )ไม่ใช่ 
21. ท่านมักจะท าการเปรียบเทียบผลติภัณฑ์ปลากระป๋องในแต่ละยีห้่อก่อนจะตัดสินใจซ้ือ 
  1. (   ) ใช่    2. (   )ไม่ใช่ 
22. ถ้าต้องซ้ือผลติภัณฑ์ปลากระป๋องในคร้ังต่อไป ท่านจะตัดสินใจซ้ืออย่างไร   
  1. (   )เลือกยีห่้อเดิมท่ีเคยซ้ือ  2. (   ) ลองเปล่ียนยีห่้ออ่ืนบา้ง 
  3. (   )ถา้มียีห่อ้ออกมาใหม่ก็จะลองซ้ือ 4. (   )อ่ืนๆ โปรดระบุ........................ 
ส่วนที ่3ข้อมูลด้านปัจจัยทีม่ีความส าคัญต่อการซ้ือปลากระป๋องของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ปลากระป๋อง
ต่อไปน้ีแลว้ท าเคร่ืองหมาย  ในช่องระดบัความส าคญัท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียง
ขอ้เดียว 
ปัจจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการซ้ือปลากระป๋องของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ระดบัความส าคญั 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ด้านผลติภณัฑ์ (Product) 
1. ความเช่ือถือของตราสินคา้      
2. การมีเคร่ืองหมาย อย.      
3. การมีเคร่ืองหมายฮาลาล      
4. ขอ้มูลโภชนาการและสารอาหารบนฉลาก

ชดัเจนและครบถว้น 
     

5. สีสนัของฉลาก      
6. ขนาดของช้ินปลาในกระป๋อง      
7. ปริมาณของช้ินปลาในกระป๋อง      
8. รสชาติของผลิตภณัฑป์ลากระป๋อง      

ด้านราคา (Price) 

1. ราคาถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืนเม่ือเทียบกบัคุณภาพท่ี
ใกลเ้คียงกนั 

     

2. ราคาสอดคลอ้งกบัคุณภาพ      
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ปัจจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการซ้ือปลากระป๋องของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดบัความส าคญั 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place or Distribution Channel) 
1. หาซ้ือไดง่้าย หรือ สะดวก      

2. การจดัเรียงและวางสินคา้ในจุดท่ีเห็นไดช้ดั      

3. ความสะอาดของสถานท่ีจดัจ าหน่าย      

4. มีท่ีจอดรถเพียงพอ      

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion or Integration Marketing Communication ) 

1. โฆษณาโทรทศัน์ หรือ โฆษณาทางวทิย ุ      

2. โฆษณาทางส่ือออนไลน ์      

3. โฆษณา ณ จุดขาย      

4. การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์      

5. การลดราคาสินคา้       

6. พนกังานแนะน าสินคา้      

 
ส่วนที ่4 ข้อมูลเกีย่วกบัข้อเสนอแนะในการซ้ือปลากระป๋องของผู้ตอบแบบสอบถาม 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามในทุกค าตอบ 
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ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ – สกุล  นาย ชาคริต ศรีสกุน 
 
วนั เดือน ปี เกดิ  13 เมษายน 2534 
 
ประวตัิการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการทัว่ไป  

(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น  
ปีการศึกษา 2552 - 2555   

 
ประวตัิการท างาน 2555 – ปัจจุบนั บริษทั เอส.ว.ี ฟู๊ ดส์ จ  ากดั 
 

 


