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บทคัดยอ

การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้ อของผูบริโภคต อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารทะเลแช แ ข็ ง กลุ ม ตั ว อย า งที่ ต อบแบบสอบถามเป น ผู บ ริ โ ภคในอํ า เภอเมื อ ง
เชียงใหมที่บริโภคผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง จํานวน 400 คน จากการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 65.50) ผูตอบแบบสอบถามมีอายุระหวาง 20-34 ป
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน / ลูกจางเอกชน มีสถานภาพโสด มีรายไดรวมเฉลี่ย
ตอเดือนของสมาชิกที่อาศัยอยูดวยกันระหวาง 10,001-20,000 บาท
สําหรับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งนั้น พบวาผูตอบแบบสอบถามนิยม
ซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอพรานทะเลมากที่สุด (รอยละ 39.00) เหตุผลหลักในการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งคือเรื่องของความสะอาด ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งที่ชอบซื้อ
คือ กุงแชแข็ง มีความถี่เฉลี่ยในการเลือกซื้อ 1 ครั้งตอเดือน นิยมไปซื้อในวันหยุด (เสาร – อาทิตย)
และในชวงเวลาเย็น (16.01-19.00 น.) นิยมซื้อครั้งละ 1 ถุง ขนาดบรรจุอยูในชวง 250 – 500 กรัมตอ
ถุง คาใชจายเฉลี่ย 101-300 บาทตอครั้ง สถานที่ที่นิยมไปซื้อคือเทสโกโลตัส ผูตอบแบบสอบถาม
พิจารณาเรื่องราคาถูกเปนปจจัยหลัก นิยมเลือกซื้อภาชนะบรรจุที่สามารถมองเห็นลักษณะของ
อาหารภายในถุงได วิทยุ และโทรทัศนเปนสื่อที่ทําใหรูจักผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง และผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจซื้อดวยตัวเอง
สํ า หรั บ ป จ จั ย ทางด า นส ว นประสมทางการตลาดทั้ ง สี่ ด า นนั้ น ผู ต อบแบบสอบถาม
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ป จ จั ย ทางด า นผลิ ต ภั ณ ฑ เ ป น อั น ดั บ แรกซึ่ ง ต อ งมี ก ารระบุ วั น ที่ ผ ลิ ต และ
วันหมดอายุ มีระบบมาตรฐานรองรับ เชน อย. ฮาลาล GMP และ HACCP และมีการระบุแหลงผลิต
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หรือสถานที่ผลิตชัดเจน อันดับรองลงมาไดแกปจจัยทางดานการจัดจําหนายในเรื่องของการหาซื้อ
ไดงาย เดินทางสะดวก และมีที่จอดรถสะดวก อันดับสามเปนปจจัยดานราคาไดแกราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกั บปริมาณ และมี การติด ปายแสดงราคาชั ด เจน ความสํ าคัญอั น ดับ
สุดทายเปนปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาดในเรื่องมีการโฆษณา สื่อโฆษณามีเอกลักษณจดจํา
ไดงาย และมีการจัดซุมแนะนําสาธิตวิธีปรุงเปนอาหาร นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญได
ระบุปญหาวามีราคาแพงเกินไปไมเหมาะสมกับคุณภาพ และปริมาณในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
อาหารกลุมนี้
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ABSTRACT

The objective of this independent study was to investigate the consumers buying behavior
of frozen seafood products in Mueang Chiang Mai District. Four hundred questionnaires were
collected from consumers who resided in Mueang Chiang Mai. The study indicated that most of
the consumers were 20-34 years old female (65.50 %) with Bachelor degrees whose occupations
were employees or official staffs with an average family income of 10,001 – 20,000 Baths/month.
On the aspect of frozen seafood products buying behavior, the respondents preferred
Prantalay brand (39.00%) and based their main reasons of purchasing on cleanliness. Frozen
shrimp was the most popular frozen seafood product with the average buying frequency of once a
month. The products were bought mostly during weekend (Saturday - Sunday) in the evening
(16.00-19.00). The highest preference score on purchasing volume was one bag of 250-500 g at a
price of 101-300 Bahts. TESCO LOTUS was the most visited purchasing venue. The consumers
ranked product price on the top of purchasing criterion and preferred transparent packaging that
allowed visual inspection of the product. Radio and television were the main communication
media that introduced consumers to frozen seafood products. Most of the consumers made their
buying decision by themselves.
The investigation of four marketing mix factors revealed that product factor was the most
concerned. The production and expiry dates must be labeled with some certified standard systems
such as FDA approval, Halal, GMP and HACCP. The location of manufacturing source or plant
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must also be clearly stated. The second factor was the distribution venue at which product access
and convenience of transportation and parking space were expected. Price factor was positioned on
the third with the strong focus on products with proper match of price-quality and price-quantity as
well as clear price labeling. Marketing promotion was the last concerning factor on advertising.
The advertising medium should be unique and memorable with cooking demonstration booth. In
addition, the majority of consumers also pointed out that the product price was too expensive and
out of proportion to both quality and quantity.

