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หลักการและเหตุผล 
 

น้ําปลาเปนเครื่องปรุงรสคูคนไทยมาเปนเวลาชานานซึ่งมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของ
คนไทย และอาหารไทยทุกชนิดก็ตองมีการใชน้ําปลาในการปรุงอาหารอีกทั้งการแขงขันของธุรกิจ
น้ําปลาเปนการแขงขันสูงมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซ่ึงทางผูผลิตตองมีการปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธในการแขงขันอยูเสมอ ปจจุบันน้ําปลาที่จําหนายในทองตลาดมีหลายยี่หอ 
ไดแก ตราทิพรส ตราปลาหมึก ตราคนแบกกุง ตราหอยหลอด ตราแมครัว ตราชั่ง ตราหอยนางรม 
ตราปลาไสตัน และยี่หอทองถ่ินอื่นๆ สวนน้ําปลาพรีเมี่ยม ซ่ึงเปนการพัฒนาอีกขั้นของผลิตภัณฑ
น้ําปลาในปจจุบัน ไดแก ตราเมกาเชฟ 

โดยเฉลี่ยคนไทยบริโภคน้ําปลาในอัตรา 20 มิลลิลิตรตอคนตอวัน หรือ 7.3 ลิตรตอคนตอป 
(ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2548: ออนไลน) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 203 ตองมี
คุณสมบัติดังนี้ ตองมีกล่ิน รสชาติของน้ําปลาแท ตองใสสะอาดไมมีส่ิงเจือปน ยกเวนสิ่งที่ไดมาจาก
การหมักตามธรรมชาติเทานั้น (ตองไมเกิน 0.1 กรัมตอ 1 ลิตร) มีสวนผสมของเกลือ (เกลือโซเดียม
คลอไรด) ไมต่ํากวา 200 กรัมตอ 1 ลิตร ตองมีปริมาณของโปรตีนไมต่ํากวา 9 กรัมตอ 1 ลิตร             
มีกรดอะมีโน ไนโตรเจนอยูระหวาง 40%-60% ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด มีกรดกลูตามิค     
ซ่ึงเปนสวนประกอบของไนโตรเจนทั้งหมดอยูระหวาง 0.4-0.8 ไมเจือสีใดๆ ยกเวนสีที่ไดจาก
น้ําตาลคาราเมล ไมใสสารใหรสหวานใดๆ ยกเวนน้ําตาล และจากการศึกษาคนควาพบวาตลาด
น้ําปลาในประเทศไทยมีผูนําตลาด คือ น้ําปลาตราทิพรส มีสวนแบงการตลาดอยูประมาณ 49% 
อันดับ 2 ไดแกน้ําปลาตราปลาหมึก 25% และอันดับที่ 3 คือน้ําปลาตราคนแบกกุง มีสวนแบง
การตลาดอยูที่ 8% (โฟร พี, 2549)  

มูลคาตลาดของน้ําปลาแทไดมีการขยายตัวตอเนื่องตลอดมา ทั้งตลาดในประเทศ และ
ตางประเทศโดยผลจากการสํารวจในป 2548 การสงออกขยายตัวดีโดยเฉพาะตลาดออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต และฮองกง ขยายตัวถึงรอยละ 13.5, 10.8, 10.1 และ 8.9 ตามลําดับ             
จากความนิยมบริโภคอาหารไทย ประกอบกับภาครัฐสนับสนุนใหคนไทยเปดรานอาหารไทย       
ในตางประเทศ และใชวัตถุดิบจากไทยอยางจริงจัง สวนภายในประเทศก็ไดมีการขยายตัวตอเนื่องดวย
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เชนกัน ในป2546 มีมูลคาตลาดเพียง 6,120 ลานบาท และไดขยายตัวอยางตอเนื่องจนมาในป 2549
ไดมีมูลคาตลาดถึง 6,840 ลานบาท (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2548: ออนไลน)  

จังหวัดสมุทรสาคร เปนจังหวัดที่ติดทะเล อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรสัตวน้ําทะเล จึงมี
การประกอบอาชีพดานการประมงอยางแพรหลาย เปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตน้ําปลา  
เปนที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก และเปนแหลงเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ กะป 
น้ําปลา และอาหารทะเลสด ถือเปนของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัด จังหวัดสมุทรสาครมีทรัพยากร      
ที่ เอื้ออํานวยตอการพัฒนาเศรษฐกิจเปนอยางมาก  จากการวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจ                                                   

โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ปรากฏวาจังหวัดสมุทรสาคร   
มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม ป 2544 เทากับ 159,351 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป 2543 ซ่ึงมีมูลคา 151,613 
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  5.1 โดยเปนผลผลิตของสาขานอกภาคเกษตร  153,675 ลานบาท 
ประกอบดวย ภาคอุตสาหกรรม 130,815 ลานบาท หรือรอยละ 96.4 และสาขาเกษตรกรรม 5,677 
ลานบาท หรือรอยละ 3.6 ของผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมดของจังหวัด ในจํานวนนี้เปนผลผลิตจาก
สาขาการประมง 5,100 ลานบาท หรือรอยละ 89.83 ที่เหลือเปนการผลิตสาขาอื่นๆ ดังนั้นจึงอาจ
กลาวไดวาภาคอุตสาหกรรม เปนโครงสรางทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสมุทรสาคร (มูลคาของ
ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดสมุทรสาคร, 2549: ออนไลน) 

ผูผลิตน้ําปลาแทในจังหวัดสมุทรสาคร มี 10 ราย (สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร, 2548) ไดแก 
1. บริษัททองขาวพานิช จํากัด (ตราสรอยทิพ ตราเทพรส) 
2. รุงโรจนทั่งยงเฮง (ตราโทรทัศน ตรากุงแดง ตราพงษทิพ) 
3. โรงน้ําปลารุงเจริญศรีชัย (ตรากุงเพชร) 
4. เตียคุงกี่ (ตราน้ําหนึ่ง) 
5. โรงน้ําปลาทาจีน (ตราปลาไสตันแดง ตราแมช่ืน) 
6. บริษัท  พิมลพร  จํากัด  (ตราปลาไสตันพิมลพร  ตราปลาไสตันสําเภา  ตรา  19            

ตรารสทิพยโอฬาร ตราเครื่องครัว ตราชูทิพย) 
7. เต็กเซงพาณิชย (ตรานางฟา) 
8. บริษัท สาครวัฒนา (ทั่งจือฮะ) จํากัด (ตราบิ๊กซง ตราชายสี่ ตราซอส 9 ตราเทสโก 

ตราลีดเดอรไพรซ ตราไชยฉลอม ตราแพนได ตราสิงโต ตราแมประยูร ตรากุง ตราซุปเปอรเจ      
ตรานกคู ตราปลาสลิด ตราปลาเกล็ดเงิน ตราปลาซารดีน) 

9. โรงน้ําปลาสินเสรี (ตราปูทะเล) 
10. พิพัฒนพานิช (ตราเทพนม) 



 3 

น้ําปลาแทตรายี่หอตางๆ มีการจําหนายตามรานคาสง รานคาปลีกสมัยใหม และรานคาปลีก
อิสระทั่วไป จะเห็นวาผูผลิตน้ําปลาแทในจังหวัดสมุทรสาครตองแขงขันคอนขางสูง โดยเฉพาะการ
ครอบครองสวนแบงตลาดในจังหวัด ประกอบกับผูศึกษาประกอบกิจการผลิตน้ําปลาอยูในปจจุบัน 
จึงตองการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแทของผูบริโภค เพื่อนําขอมูลที่ได
จากการศึกษาไปใชในการวางแผน กําหนดนโยบาย และกลยุทธการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําปลาแทของผูบริโภค
ในจังหวัดสมุทรสาคร 

  
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 

1. ทําใหทราบปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อน้ําปลาแทของผูบริโภค
ในจังหวัดสมุทรสาคร 

2. ทําใหทราบปญหาในการเลือกซื้อน้ําปลาแทในจังหวัดสมุทรสาคร 
3. เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูประกอบการใชเปนแนวทางในการวางแผนการตลาด และ

การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหผูบริโภคมีความพึงพอใจสูงสุด 
 
นิยามศัพท 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
น้ําปลาแท ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  
และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

น้ําปลาแท หมายถึง น้ําปลาที่ไดจากการหมักหรือยอยปลา หรือสวนของปลาหรือกาก
ของปลาที่เหลือจากการหมักตามกรรมวิธีการผลิตน้ําปลา ผลิตมาจากปลาไสตันโดยผานการหมัก
เปนระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน จากนั้นนํามาผานกรรมวิธีการกรองและปรุงรสตางๆ เพื่อใหได
น้ําปลาเกรดคุณภาพที่หนึ่ง ราคาไมต่ํากวาขวดละ 15 บาท ไดแก ตราสรอยทิพ ตราเทพรส ตรา
โทรทัศน ตรากุงแดง ตรงพงษทิพ ตรากุงเพชร ตราน้ําหนึ่ง ตราปลาไสตันแดง ตราแมช่ืน ตราปลา
ไสตันพิมลพร ตราปลาไสตันสําเภา ตรา 19 ตรารสทิพยโอฬาร ตราเครื่องครัว ตราชูทิพย            
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ตรานางฟา ตราบิ๊กซง ตราชายสี่ ตราซอส9 ตราเทสโก ตราลีดเดอรไพรซ ตราไชยฉลอม ตราแพนได 
ตราสิงโต  ตราแมประยูร ตรากุง ตราซุปเปอรเจ  ตรานกคู ตราปลาสลิด  ตราปลาเกล็ดเงิน              
ตราปลาซารดีน ตราปูทะเล ตราเทพนม 

ผูบริโภค  หมายถึง  ผูที่อาศัยอยูในจังหวัดสมุทรสาคร และเปนผูที่รับประทานน้ําปลาแท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


