
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
  

 จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งของผูบริโภคในอําเภอเมือง
เชียงใหม ผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจํานวนทั้งหมด 400 คน สามารถสรุปผล
การศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
  สวนท่ี  1   ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง     
รอยละ 65.50 และเปนเพศชายรอยละ 34.50  มีอายุระหวาง 20 - 34 ป รอยละ 35.00 รองลงมาคือ  
อายุระหวาง 35-49 ป รอยละ 25.75 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดรอยละ 55.75 รองลงมาคือ
ระดับปวส. / อนุปริญญา รอยละ 17.00 อาชีพพนักงาน / ลูกจางเอกชนมากที่สุดคือรอยละ 49.00 
รองลงมาคือรับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจรอยละ 18.75 สวนใหญมีรายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน
ของสมาชิกที่อาศัยอยูดวยกันระหวาง 10,001-20,000 บาท เปนรอยละ 29.50 รองลงมามีรายไดรวม
เฉลี่ยตอเดือนของสมาชิกที่อาศัยอยูดวยกันระหวาง 20,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 19.00   
 สวนท่ี 2   ขอมูลเก่ียวกับเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 

ผูตอบแบบสอบถามนิยมซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอพรานทะเล มากที่สุดคิดเปน
รอยละ 39.00 รองลงมาคือไมสนใจยี่หอ คิดเปนรอยละ 31.00 มีเหตุผลหลักในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งคือเร่ืองของความสะอาดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 25.75 รองลงมาคือ
เร่ืองของความสะดวกในการปรุงอาหาร คิดเปนรอยละ 17.75 ผลิตภัณฑอาหารทะเล แชแข็งที่ชอบ
ซ้ือจากประเภทของสัตวทะเลคือ กุง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.75 รองลงมาคือ ประเภทซีฟูดส
มิกซ (อาหารทะเลรวมมิตร) คิดเปนรอยละ 16.50 มีความถี่เฉลี่ยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร
ทะเลแชแข็งในแตละเดือน คือ 1 คร้ังตอเดือน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.75 รองลงมาคือ ความถี่ 
2-3 คร้ังตอเดือน คิดเปนรอยละ 37.50 นิยมซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งในวันหยุด            
(เสาร-อาทิตย) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 77.50 และในวันธรรมดา (จันทร- ศุกร) คิดเปน รอยละ 
22.50 และชวงเวลาที่นิยมซื้อคือในชวงเย็น (16.01-19.00 น.) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.75 
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รองลงมาคือชวงค่ํา(19.01-20.00 น.) คิดเปนรอยละ 17.25 นิยมซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง
จํานวนเฉลี่ยในแตละครั้ง ๆ ละ 1 ถุง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.50 รองลงมาคือ  คร้ังละ 2 ถุง     
คิดเปนรอยละ 41.75 นิยมซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งขนาดกลาง (250-500 กรัม) มากที่สุด  
คิดเปนรอยละ 48.25 รองลงมาคือขนาดเล็ก (249 กรัม) คิดเปนรอยละ 34.25 มีคาใชจายในการซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งเฉลี่ยตอคร้ังคือจํานวน 101-300 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.50 
รองลงมาคือ จํานวนนอยกวา 100 บาท คิดเปนรอยละ 24.00 นิยมไปซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเล     
แชแข็งที่เทสโกโลตัส มากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.25 รองลงมาคือที่บิ๊กซี คิดเปนรอยละ 17.75       
มีปจจัยหลักในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งคือ เร่ืองของราคา มากที่สุด      
คิดเปนรอยละ 22.50 รองลงมาคือเร่ืองของความสะดวก คิดเปนรอยละ 18.00 ลักษณะของ       
บรรจุภัณฑที่เปนเหตุจูงใจหลักในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งคือ สามารถมองเห็น
ลักษณะของอาหารภายในถุงได มากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.00 รองลงมาคือสามารถนําไปตม    
หรือเขาไมโครเวฟได คิดเปน  รอยละ 29.75 รูจักผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจากแหลงสื่อ
ประเภทวิทยุ / โทรทัศน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.45 รองลงมาคือประเภทสื่อส่ิงพิมพ / แผนปาย 
คิดเปนรอยละ 25.70 และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง      
มากที่สุด คือ ตัวของผูบริโภคเอง จํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 70.50 รองลงมาคือบิดา / มารดา  
คิดเปนรอยละ 10.50  

สวนท่ี 3   ขอมูลเก่ียวกับระดับความสําคญัของปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปญหา
ท่ีเก่ียวของในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 

1.   ขอมูลเก่ียวกับระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยทางดาน

ผลิตภัณฑมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.19) โดยมีคารวมอยูในระดับมากในทุกปจจัยยอยโดยเฉพาะในเรื่อง
มีการระบุวันที่ผลิต และวันหมดอายุ มีระบบมาตรฐานรองรับ เชน อย.ฮาลาล GMP และ HACCP             
และมีแหลงผลิต หรือสถานที่ผลิตชัดเจนของผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 

ปจจัยทางดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยทางดานราคา 
โดยรวมมีคาระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.88) ในทุกปจจัยยอยโดยเฉพาะเรื่องของราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ และมีการติดปายแสดงราคาชัดเจน 

ปจจัยทางดานการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัย
ทางดานการจัดจาํหนายโดยรวมมีคาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.98) ในทุกปจจัยยอยโดยเฉพาะเรือ่ง
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ของการหาซื้อไดงาย และสะดวก สถานที่จัดจําหนายสามารถเดินทางไปไดสะดวก และสถานที่   
จัดจําหนายมีที่จอดรถสะดวก  

ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัย
ทางดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมมีคาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.67) ในทุกปจจัยยอย
โดยเฉพาะเรื่องของมีการโฆษณา ส่ือโฆษณามีเอกลักษณจดจําไดงาย และมีการจัดซุมแนะนํา    
และสาธิตวิธีปรุงเปนอาหาร   

 2.   ปญหาที่เก่ียวของในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 
 ผูตอบแบบสอบถามพบปญหาที่เกี่ยวของในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเล 

แชแข็งมากที่สุดคือเร่ืองของราคาแพงไมเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ คิดเปนรอยละ 23.70 
รองลงมาคือไมมีสวนลดของราคา คิดเปนรอยละ 15.25 ไมมีปายแสดงราคาที่ชัดเจนคิดเปนรอยละ 
14.90 ไมมีการจัดรายการสงเสริมการตลาด คิดเปนรอยละ 12.70 ไมมีพนักงานแนะนําสินคา        
คิดเปนรอยละ 12.25 ไมมีเครื่องหมายระบบมาตรฐานรองรับ เชน อย. ฮาลาล GMP และ HACCP 
เปนตน คิดเปนรอยละ 8.70 ลักษณะบรรจุภัณฑไมสวยงามคิดเปนรอยละ 6.70 และ อ่ืน ๆ คิดเปน
รอยละ 0.50 
 
5.2 อภิปรายผล 

การศึกษานี้ไดทําการศึกษาตามแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) 
และทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) โดยอภิปรายผลไดดังตอนี้ 

5.2.1   แนวความคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคดวยคําถาม 6Ws 1 H สามารถนํามา
วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคไดดังนี้ 

1.    ใครอยูในตลาดเปาหมาย    จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามที่ซ้ือผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแชแข็งสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-34 ป  สวนมากมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพพนักงาน / ลูกจางเอกชน และมีรายไดรวมเฉลี่ยตอเดือนของสมาชิกที่อาศัยอยู
ดวยกันระหวาง 10,001-20,000 บาท ซ่ึงเปนคนกลุมใหญที่ตอบแบบสอบถาม อาจเนื่องมาจากการที่
ผูศึกษาไดทําการแจกแบบสอบถามตามออฟฟตในเมือง และรานกาแฟในตัวเมืองเปนหลักก็อาจ
เปนได  
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2.    ผูบริโภคซ้ืออะไร  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามตองการซื้อผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแชแข็งที่มีความสะอาดมากที่สุด รองลงมาคือเร่ืองของความสะดวกในการปรุงอาหาร  
มีการระบุวันที่ผลิต และวันหมดอายุ มีระบบมาตรฐานรองรับ เชน อย. ฮาลาล GMP และ HACCP 
เปนตน  และมี แหล งผ ลิต  หรือสถานที่ ผ ลิตชัด เจน  ซ่ึ งสอดคลองกับผลการวิ จั ยของ                        
สรวิศ   ทองคํานวน (2547) ที่ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคที่มี
ตอความตองการเลือกซื้ออาหารทะเลแชแข็ง ที่พบวาทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอความตองการเลือก
ซ้ืออาหารทะเลแชแข็งโดยภาพรวม ไดแก อาหารทะเลแชแข็งตองมีมาตรฐานรับรองจาก อย./
GMP/HACCP และ  ISO สามารถหาซื้อไดสะดวกและงายขึ้น  ชวยเพิ่มความสะดวก                      
ในชีวิตประจําวัน บรรจุภัณฑสามารถเก็บรักษาความสดไวได และเก็บไวไดนานโดยไมเสีย  

3.    ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ จากการศึกษาพบวา เหตุผลที่เลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเล      
แชแข็งคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ และมีการติดปายแสดงราคาชัดเจน          
ความสะดวก  บรรจุภัณฑสามารถมองเห็นลักษณะของอาหารภายในถุงได และสามารถนําไปตม
หรือเข าไมโครเวฟได  ซ่ึ งสอดคลองกับผลการศึกษาของ  วันชัย   ทองเขาออน  (2546)                       
ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารทะเลแปรรูปของนักทองเที่ยว          
ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่พบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด        
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารทะเลแปรรูป ไดแก ราคาเหมาะสมกับปริมาณ การคมนาคม  
สะดวกปลอดภัย และมีเอกสารแนะนําสินคา  

4.    ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจ จากผลการศึกษาพบวาสวนใหญตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแชแข็งดวยตนเอง รองลงมาคือ บิดา/มารดา  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ         
จักรดาว  เคลือบทอง (2549) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารทะเล                
ของรานอาหารในจังหวัดเชียงใหม พบวาผูที่ตัดสินใจซื้ออาหารทะเลของรานอาหารคือ เจาของ
รานอาหารเอง 

5.    ผูบริโภคซื้อเม่ือใด จากผลการศึกษาพบวาสวนใหญมีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแชแข็ง คือ 1 คร้ังตอเดือน นิยมซื้อในวันหยุด (เสาร-อาทิตย) และชวงเวลาเย็น    
(16.01-19.00 น.) ซ่ึงอาจเปนเพราะชวงวัน และเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาของการพักผอนจาก
กิจกรรม หรือการงานประจํา จึงเหมาะแกการเลือกซื้อของ 
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6.    ผูบริโภคซื้อท่ีไหน จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีการซื้อที่เทสโกโลตัส
มากที่สุด รองลงมาคือที่บิ๊กซี ซ่ึงอาจเปนเพราะรานคาปลีกสมัยใหมมีปจจัยที่เอื้อความสะดวกตางๆ  
ไดแก  สะดวกในการเดินทาง ใกลบาน มีสถานที่จอดรถเพียงพอ และมีผลิตภัณฑหลากหลายชนิด    
เปนตน  

7.    ผูบริโภคซื้ออยางไร จากผลการศึกษาพบวาปริมาณการซื้อในแตละครั้ง 1-2 ถุง            
มีคาใชจายตั้งแต 101-300 บาท โดยที่คาใชจายจะไมแปรผันไปตามขนาดครอบครัว และรายได     
ที่สูงขึ้น สวนใหญพิจารณาคุณภาพของสินคา เปรียบเทียบราคา และดูความสะดวกในการนําไป
ปรุงเปนอาหาร 

5.2.2   แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps สามารถนํามา       
วิเคราะหไดดังตอไปนี้ 

1.   ดานผลิตภัณฑ (Product) จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยทางดานผลิตภัณฑมากที่สุด มีคาโดยรวมอยูในระดับมาก มีปจจัยยอยโดยเฉพาะในเรื่องมี
การระบุวันที่ผลิต และวันหมดอายุ มีระบบมาตรฐานรองรับ เชน อย. ฮาลาล GMP และ HACCP             
และมีแหลงผลิต หรือสถานที่ผลิตชัดเจนของผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สรวิศ   ทองคํานวน (2547) ที่ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติ
ของผูบริโภคที่มีตอความตองการเลือกซื้ออาหารทะเลแชแข็ง ที่พบวาทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอ
ความตองการเลือกซื้ออาหารทะเลแชแข็งโดยภาพรวม ไดแก อาหารทะเลแชแข็งตองมีมาตรฐาน
รับรองจาก อย./GMP/HACCP และ ISO สามารถหาซื้อไดสะดวกและงายขึ้น ชวยเพิ่มความสะดวก                      
ในชีวิตประจําวัน บรรจุภัณฑสามารถเก็บรักษาความสดไวได และเก็บไวไดนานโดยไมเสีย  

2.   ดานราคา (Price) จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัย
ทางดานราคาโดยรวมมีคาอยูในระดับมาก โดยเฉพาะในเรื่องของราคาเหมาะสมกับปริมาณ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ และรูปแบบการชําระเงินที่หลากหลาย สอดคลองกับการศึกษาของ             
วันชัย  ทองเขาออน (2546) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารทะเล     
แปรรูปของนักทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร พบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารทะเลแปรรูป ไดแก ราคาเหมาะสมกับปริมาณ  
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3.   ดานการจัดจําหนาย (Place) จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยทางดานการจัดจําหนายโดยรวมมีคาอยูในระดับมาก ทั้งในเรื่องของการหาซื้อไดงาย และ
สะดวก สถานที่จัดจําหนายสามารถเดินทางไปไดสะดวก และสถานที่จัดจําหนายมีที่จอดรถสะดวก 
สถานที่จัดจําหนายมีช่ือเสียง สถานที่จัดจําหนายตั้งอยูในหางสรรพสินคา / ไฮเปอรมารเก็ต และ
ผูขายจัดเรียงสินคาใหงายตอการเลือกซื้อ ที่สอดคลองกับผลการวิจัยของ สรวิศ  ทองคํานวน (2547) 
ที่ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอความตองการเลือกซื้อ
อาหารทะเลแชแข็ง ที่พบวาแนวโนมการขายอาหารทะเลแชแข็งที่มีความเปนไปไดมากที่สุดคือขาย
ผานรานสะดวกซื้อ 

4.   ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมมีคาอยูในระดับมาก โดยเฉพาะปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาดที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเรียงลําดับไดดังนี้ มีการสงเสริมการ
ขาย (ลด แลก แจก แถม)  มีการโฆษณา  ส่ือโฆษณามีเอกลักษณจดจําไดงาย มีการจัดซุมแนะนํา 
และสาธิตวิธีปรุง  เปนอาหาร มีพนักงานคอยใหความรูในการเลือกสินคา และมีการประชาสัมพันธ 
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สนิษฐา  ขวัญศรีสุทธิ์ (2549) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารกลองแชแข็งของผูบริโภคในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม พบวาความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหาร
กลองแชแข็ง คือปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญมากที่สุด 

นอกจากนี้จากผลการศึกษาในบทที่ 4 สามารถอภิปรายผลเพิ่มเติมไดดังนี้ 
1.   ประเภทของแหลงที่ทําใหรูจักผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งมากที่สุดของกลุมตัวอยาง

ผูซ้ือคือส่ือประเภทวิทยุ / โทรทัศนนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกส่ือประเภทโทรทัศนเทานั้น        
ซ่ึงในชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษาดังกลาวสื่อประเภทวิทยุไมไดมีการโฆษณาผลิตภัณฑอาหาร
ทะเลแชแข็งแตอยางใด 

2.  จากการที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ 
พรานทะเลมากที่สุดนั้น อาจเปนเพราะพรานทะเลเปนยี่หอเดียวที่มีการโฆษณาทางโทรทัศนทีม่กีาร
ฉายภาพยนตโฆษณาบอยที่สุดทางสถานีโทรทัศนทุกชอง จึงเปนเหตุทําใหผูตอบแบบสอบถาม     
มีโอกาสเห็น และจดจําไดดีกวายี่หออ่ืน ๆ  
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3.  จากผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งในหัวขอ
ปจจัยหลักในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง เร่ืองของราคา เปนปจจัยหลัก     
ในการพิจารณามากที่สุด ซ่ึงขัดแยงกับขอมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ที่พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑสําคัญมากที่สุดนั้น อาจเปนเพราะวาในการพิจารณาปจจัย
ยอยของแตละปจจัยในสวนประสมทางการตลาดแลวผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยดาน
ผลิตภัณฑสําคัญที่สุด แตเมื่อจะทําการซื้อนั้น ถาพบวาคุณภาพของผลิตภัณฑใกลเคียงกันจะใชเร่ือง
ของราคาถูกเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อนั่นเอง 
 
5.3 ขอคนพบ 

         จากผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งของผูบริโภคในอําเภอ
เมืองเชียงใหมมีขอคนพบบางประเด็นที่สําคัญดังตอไปนี้ 

1.    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอพรานทะเลมาก
ที่สุด และผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งที่นิยมซื้อจากประเภทของสัตวทะเลคือกุง 

2.    จากการศึกษาการวิเคราะหความสัมพันธระหวางชวงอายุของกลุมผูตอบแบบสอบถาม กับ
เหตุผลหลักในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจะเห็นไดวาทุกชวงอายุของกลุมตัวอยาง
เลือกในเรื่องของความสะอาดเปนหลักมากที่สุด ยกเวนกลุมตัวอยางชวงอายุ 50 ปขึ้นไป เลือกเรื่อง
ของความปลอดภัยจากสารเคมีมากที่สุด 

3.    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งที่ เทสโกโลตัส          
ในวันหยุด(เสาร - อาทิตย ) ชวงเวลาเย็น (16.01-19.00 น.)  

4.    ผูตอบแบบสอบถามรูจักผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งจากแหลงสื่อประเภทวิทยุ / โทรทศัน
มากที่สุด  

5.    ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมากที่สุด
โดยเฉพาะในเรื่องของมีการระบุวันที่ผลิต และวันหมดอายุ มีระบบมาตรฐานรองรับ เชน อย.       
ฮาลาล GMP และ HACCP และมีแหลงผลิต หรือสถานที่ผลิตชัดเจน และพบปญหาในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งคือราคาแพงไมเหมาะสมกับคุณภาพ และปริมาณ 

6.    ลักษณะที่จํา เปนของบรรจุภัณฑสวนใหญผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ         
บรรจุภัณฑที่สามารถมองเห็นลักษณะของอาหารภายในถุงได และสามารถนําไปตมหรือเขา
ไมโครเวฟได ไมเนนเรื่องของความสวยงาม  
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5.4   ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งของผูบริโภคในอําเภอเมือง
เชียงใหม ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้ 

1.    จากขอคนพบขอที่ 1 การที่ผูตอบแบบสอบถามนิยมซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งยี่หอ
พรานทะเล และนิยมซื้อจากประเภทของสัตวทะเลคือกุง มากที่สุดนั้น เปนเพราะวากุงของยี่หอ
พรานทะเลมีหลากหลายรูปแบบ หลายขนาดใหเลือกมากกวาประเภทอื่น ๆ และไดมีการทําสื่อ
โฆษณาทางสถานีโทรทัศนดังที่กลาวไวแลว  ดังนั้นผูประกอบการทั้งเกา และใหมจึงควรพิจารณา
ในเรื่องของการสรางผลิตภัณฑใหมีเลือกหลากหลายรูปแบบ และการทุมงบในการโฆษณาทางสื่อ
ตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค และทําใหผูบริโภครูจัก และจดจําตราสินคาได 

2.   จากขอคนพบขอที่ 2 อาจเปนทางเลือกใหมใหผูประกอบการหันมาสนใจในเรื่องของอาหาร
เพื่อสุขภาพสําหรับคนสูงอายุ โดยทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารทะเลเพื่อสุขภาพสําหรับ
คนสูงอายุ   

3.    จากขอคนพบขอที่ 3 ผูประกอบการจัดจําหนายควรมีการจัดทําโปรโมชั่นในชวงวัน และ
เวลาดังกลาวที่ผูตอบแบบสอบถามนิยมไปซื้อ เพื่อเพิ่มยอดขาย และทําใหผูบริโภครูจักกับ
ผลิตภัณฑมากยิ่ง ๆ ขึ้น 

4.    จากขอคนพบขอที่ 4 จะเห็นไดวาการทําสื่อโฆษณาเปนเรื่องสําคัญมากสําหรับการนํา
ผลิตภัณฑเขาสูตลาด ดังนั้นผูประกอบการทั้งเกา และใหม ควรหันมาพิจารณาเรื่องของการทํางบ
ส่ือโฆษณาเพื่อใหสามารถสูกับคูแขงขันได 

5.    สําหรับผูประกอบการรายใหม หรือผูประกอบการที่ตองการมีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้น 
ในผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งนี้ จะตองมีการจัดทําระบบมาตรฐาน ระบบคุณภาพ และระบบ
ความปลอดภัยเกี่ยวกับดานอาหาร และสถานประกอบการ อาทิ เชน อย. ฮาลาล GMP HACCP และ 
ISO ตาง ๆ เปนตน นอกจากนี้ยังตองทําการลดตนทุนในการผลิตลงเพื่อใหผลิตภัณฑสามารถเขาไป
แขงขันในตลาดได  

6.    จากขอคนพบขอที่ 6 ผูประกอบการควรพิจารณาในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑของ
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งใหสามารถมองเห็นอาหารภายในถุงได แทนพลาสติกสีทึบเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

7.    เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ไมไดทําการศึกษาครอบคลุมทั้งหมด ผูตอบแบบสอบถามอาศัย
อยูในเมือง และสวนใหญทํางานอยูในออฟฟต ซ่ึงมีวิถีชิวิตที่รีบเรงผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง  
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จึงสามารถตอบสนองความตองการของคนเหลานี้ไดดี ดังนั้นผูศึกษาจึงขอเสนอแนะวาการศึกษา 
ในครั้งตอ ๆ ไปควรศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งกับอาหารทะเลสด       
โดยการกระจายตัวอยางของประชากรใหอยูในกลุมของคนที่มีเวลาวางมาก ๆ  เชน ตามอําเภอ    
รอบนอกตาง ๆ หรือเนนกลุมอาชีพพอบาน / แมบาน เปนตน 

8.    ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑอาหารทะเลปรุง
สุกพรอมบริโภค หรืออาหารปรุงสุกพรอมบริโภคชนิดอื่น ๆ ทั้งในเรื่องของพฤติกรรมการซื้อ และ
ทัศนคติ เนื่องจากผลิตภัณฑตัวนี้เร่ิมเขามามีบทบาทมากขึ้นสามารถสนองตอบตอการใชชีวิตที่
รีบเรงของ ยุคปจจุบันไดดีทีเดียว 
 




