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   หนา 

1 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจําแนก
ตามเพศ 

14 

2 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจําแนก
ตามอาย ุ

14 

3 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจําแนก
ตามระดับการศึกษา 

15 

4 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจําแนก
ตามอาชีพปจจบุัน 

16 

5 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจําแนก
ตามสถานภาพ 

16 

6 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจําแนก
ตามจํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูดวยกนั 

17 

7 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจําแนก
ตามจํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูดวยกนัที่มีรายได 

17 

8 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจําแนก
ตามรายไดรวมเฉล่ียตอเดือนของสมาชิกที่อาศัยอยูดวยกัน 

18 

9 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจําแนก
ตามยี่หอของผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งที่นิยมซื้อมากที่สุด 

19 

10 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจําแนก
ตามเหตุผลหลักในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 

20 

11 จํานวน และรอยละของกลุมตวัอยางผูซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจําแนก
ตามผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งที่ชอบซื้อจากประเภทของสัตวทะเล 

21 

12 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจําแนก
ตามความถี่เฉลี่ยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งในแตละเดือน 

22 
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13  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจําแนก

ตามชวงวนัทีน่ิยมไปซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 
22 

14 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจําแนก
ตามชวงเวลาที่นิยมไปซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 

23 

15 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจําแนก
ตามจํานวนเฉลี่ยในการเลือกซื้อผลิตภณัฑอาหารทะเลแชแข็งในแตละครั้ง 

24 

16 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจําแนก
ตามขนาดของผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแขง็ที่เลือกซื้อแตละครั้ง 

24 

17 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจําแนก
ตามคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งเฉลี่ยตอคร้ัง 

25 

18 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจําแนก
ตามสถานที่ที่นิยมซื้อผลิตภณัฑอาหารทะเลแชแข็ง 

26 

19 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจําแนก 
ตามปจจัยหลักในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 

27 

20 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจําแนก
ตามลักษณะของบรรจุภัณฑที่เปนเหตจุูงใจหลักในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร
ทะเลแชแข็ง 

28 

21 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจําแนก
ตามประเภทของแหลงที่ทําใหรูจักผลิตภณัฑอาหารทะเลแชแข็ง 

29 

22 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจําแนก
ตามบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแขง็ 

29 

23 จํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภณัฑใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 

31 

24 จํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 

34 
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25 จํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของปจจัยดานการจดัจําหนาย 

ในการเลือกซือ้ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 
35 

26 จํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 

36 

27 ความสัมพันธระหวางชวงอายุของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับยี่หอผลิตภณัฑอาหาร
ทะเลแชแข็งทีน่ิยมซื้อมากทีสุ่ด 

38 

28 ความสัมพันธระหวางชวงอายุของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับเหตุผลหลักในการเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 

40 

29 ความสัมพันธระหวางชวงอายุของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับผลิตภัณฑอาหารทะเลแช
แข็งที่ชอบซื้อจากประเภทของสัตวทะเล 

41 

30 ความสัมพันธระหวางชวงอายุของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับความถี่เฉลี่ยในการเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งในแตละเดือน 

43 

31 ความสัมพันธระหวางชวงอายุของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับชวงวนัที่นิยมไปซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแขง็ 

44 

32 ความสัมพันธระหวางชวงอายุของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับชวงเวลาที่นยิมไปซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแขง็ 

45 

33 ความสัมพันธระหวางชวงอายุของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับจํานวนเฉลี่ยในการเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแขง็ในแตละครั้ง 

46 

34 ความสัมพันธระหวางชวงอายุของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับขนาดของผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแชแข็งที่เลือกซื้อแตละครั้ง 

47 

35 ความสัมพันธระหวางชวงอายุของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับคาใชจายในการซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแขง็เฉลี่ยตอคร้ัง 

49 

36 ความสัมพันธระหวางชวงอายุของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับสถานที่ที่นิยมซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแขง็   

50 
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37 ความสัมพันธระหวางชวงอายุของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับปจจัยหลักในการ 

พิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 
52 

38 ความสัมพันธระหวางชวงอายุของกลุมตัวอยางผูซ้ือ และลักษณะของบรรจุภัณฑ 
ที่เปนเหตจุูงใจหลักในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 

53 

39 ความสัมพันธระหวางชวงอายุของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับประเภทของแหลงที่ทํา 
ใหรูจักผลิตภณัฑอาหารทะเลแชแข็ง 

55 

40 ความสัมพันธระหวางชวงอายุของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับบุคคลที่มีอิทธิพลตอการ 
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 

56 

41 ความสัมพันธระหวางอาชพีของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับยี่หอผลิตภัณฑอาหารทะเล    
แชแข็งที่นยิมซื้อมากที่สุด 

58 

42 ความสัมพันธระหวางอาชพีของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับเหตุผลหลักในการเลือกซื้อ 
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแขง็ 

60 

43 ความสัมพันธระหวางอาชพีของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับผลิตภัณฑอาหารทะเล 
แชแข็งที่ชอบซื้อจากประเภทของสัตวทะเล 

62 

44 ความสัมพันธระหวางอาชพีของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับความถี่เฉลี่ยในการเลือกซื้อ 
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแขง็ในแตละเดือน 

64 

45 ความสัมพันธระหวางอาชพีของกลุมตวัอยางผูซ้ือ กับชวงวันที่นยิมไปซื้อ 
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแขง็ 

65 

46 ความสัมพันธระหวางอาชพีของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับชวงเวลาที่นิยมไปซื้อ 
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแขง็ 

66 

47 ความสัมพันธระหวางอาชพีของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับจํานวนเฉลี่ยในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแขง็ในแตละครั้ง 

68 

48 ความสัมพันธระหวางอาชพีของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับขนาดของผลิตภัณฑอาหาร 
ทะเลแชแข็งทีเ่ลือกซื้อแตละครั้ง 

70 
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49 ความสัมพันธระหวางอาชพีของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับคาใชจายในการซือ้ 

ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแขง็เฉลี่ยตอคร้ัง 
72 

50 ความสัมพันธระหวางอาชพีของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับสถานที่ที่นิยมซื้อผลิตภัณฑ 
อาหารทะเลแชแข็ง 

74 

51 ความสัมพันธระหวางอาชพีของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับปจจยัหลักในการพิจารณา 
เลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 

76 

52 ความสัมพันธระหวางอาชพีของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับลักษณะของบรรจุภณัฑที ่
เปนเหตจุูงใจหลักในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 

78 

53 ความสัมพันธระหวางอาชพีของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับประเภทของแหลงที่ทําให 
รูจักผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 

80 

54 ความสัมพันธระหวางอาชพีของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับบุคคลที่มีอิทธิพลตอการ 
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 

82 

55 ความสัมพันธระหวางรายไดของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับยี่หอผลิตภัณฑอาหารทะเล  
แชแข็งที่นยิมซื้อมากที่สุด 

84 

56 ความสัมพันธระหวางรายไดของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับเหตุผลหลักในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแขง็ 

86 

57 ความสัมพันธระหวางรายไดของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับผลิตภัณฑอาหารทะเลแช 
แข็งที่ชอบซื้อจากประเภทของสัตวทะเล 

88 

58 ความสัมพันธระหวางรายไดของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับความถี่เฉลี่ยในการเลือก 
ซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งในแตละเดือน 

90 

59 ความสัมพันธระหวางรายไดของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับชวงวันที่นยิมไปซื้อ 
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแขง็ 

91 

60 ความสัมพันธระหวางรายไดของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับชวงเวลาที่นิยมไปซื้อ 
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแขง็ 

92 



 ฒ

ตารางที่ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

   หนา 
61 ความสัมพันธระหวางรายไดของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับจํานวนเฉลี่ยในการเลือก 

ซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งในแตละครั้ง 
94 

62 ความสัมพันธระหวางรายไดของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับขนาดของผลิตภัณฑอาหาร 
ทะเลแชแข็งทีเ่ลือกซื้อแตละครั้ง 

96 

63 ความสัมพันธระหวางรายไดของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับคาใชจายในการซือ้ 
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแขง็เฉลี่ยตอคร้ัง 

98 

64 ความสัมพันธระหวางรายไดของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับสถานที่ที่นิยมซื้อ 
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแขง็ 

99 

65  ความสัมพันธระหวางรายไดของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับปจจัยหลักในการพิจารณา
เลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 

101 

66 ความสัมพันธระหวางรายไดของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับลักษณะของบรรจุภณัฑที ่
เปนเหตจุูงใจหลักในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 

103 

67 ความสัมพันธระหวางรายไดของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับประเภทของแหลงที่ทําให 
รูจักผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 

105 

68 ความสัมพันธระหวางรายไดของกลุมตัวอยางผูซ้ือ กับบุคคลที่มีอิทธิพลตอการ 
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 

107 

69 ปญหาที่พบในการซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง (เลือกตอบไดมากกวาหนึ่ง 
คําตอบ) 

108 

 


