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หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคเปล่ียนไป  วิถีชีวิตของคนทํางานใน
สังคมเมืองท่ีเรงรีบและใหทันกับเวลา ทําใหการดําเนินชีวิตหรือพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
คนในสังคมเมืองมีความเปล่ียนแปลงไป การเพิ่มจํานวนของคนโสด ครอบครัวท่ีมีพอหรือแมเพียง
คนเดียว   และผูหญิงตองออกไปทํางานนอกบานทําใหไมมีเวลาในการเตรียมอาหาร นอกจากน้ี 
การที่เตาอบไมโครเวฟเปนท่ีนิยมใชอยางแพรหลายท่ีเพิ่มข้ึนในแตละครัวเรือน (Marketeer, 2548: 
ออนไลน) ซ่ึงปจจัยเหลานี้ทําใหตลาดอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน (Ready to Eat 
Frozen Meals) เร่ิมเขามาเปนทางเลือกหน่ึงของผูบริโภคท่ีมีความจําเปนในเร่ืองเวลาท่ีเรงดวนให
หันมาบริโภคกันมากข้ึนและมีใหเลือกหลายเมนู ในขณะเดียวกันผูผลิตพยายามพัฒนาสินคาข้ึนมา
ตอบสนองความตองการ ดวยการใหความสําคัญกับเร่ืองอาหารปลอดภัย และทํารสชาติใหเหมือน
อาหารท่ีปรุงสุกใหมๆ ดวยกรรมวิธีการผลิตท่ีใชวิธีการแชแข็งในระยะเวลาอันรวดเร็ว กลาวคือ ยิ่ง
ใชเวลานอยเทาใดก็ยิ่งรักษาคุณคาของอาหารไวไดมากเทานั้น อุณหภูมิท่ีใชในการผลิตคือ -40 
องศาเซลเซียส และในข้ันตอนการจัดจําหนายตองรักษาไวในตูแชที่มีอุณหภูมิระหวาง -18 องศา
เซลเซียสถึง -20 องศาเซลเซียส เม่ือจะรับประทานตองนําเขาอุนในเตาไมโครเวฟประมาณ 3-5 นาที 
ทําใหสามารถรักษาความสดใหมและรสชาติอาหารไวได (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2549: ออนไลน) 

ธุรกิจอาหารสําเร็จรูปแชแข็งเปดตัวในตลาดเมืองไทยมาต้ังแตป 2534 แตคนไทยเพิ่ง
จะเร่ิมยอมรับและหันมานิยมรับประทานอาหารประเภทน้ีเม่ือระยะ 4-5 ปท่ีผานมานี้ ซ่ึงมูลคาตลาด
ของอาหารสําเร็จรูปแชแข็งก็เติบโตอยางมากในชวงระยะ 2-3 ปท่ีผานมานี้ คาดวามูลคาการตลาด
ของอาหารสําเร็จรูปแชแข็งในป 2550 สูงถึง 3,000 ลานบาทและคาดวาจะมีอัตราการขยายตัวถึงรอย
ละ 30.0 (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2549: ออนไลน)  แบงเปนกลุมอาหารพรอมปรุงมูลคา 450 ลานบาท 
กลุมอาหารพรอมทาน 2,000 ลานบาท (ผูจัดการออนไลน, 2551: ออนไลน)  จากเดิมท่ีมีเพียง 3   
ตราสินคาหลักท่ีทําตลาดคือ พรานทะเล ซี.พี. และเอสแอนดพี แตในปจจุบันเร่ิมมีตราสินคาอาหาร
แชแข็งพรอมทานเพ่ิมข้ึนกวา 16 ตรา (ผูจัดการรายสัปดาห, 2551: ออนไลน)  เชน สุรพลฟูดส  
ซีเลค ไออ่ิม และ House Brand เปนตน โดยพรานทะเลกับเอสแอนดพี เปนผูนําตลาดรวมกันดวย
สวนแบงการตลาด 20%  สําหรับซีพีมีสวนแบงการตลาดอยูท่ี 17% (กรุงเทพธุรกิจ, 2550: 
ออนไลน)   
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สําหรับระดับอายุของผูหญิงท่ีเปนกําลังซ้ือหลักในตลาดปจจุบันนั้น เร่ิมต้ังแตอายุ
ประมาณ 18 ปข้ึนไป จนถึงวัยทํางานท่ีมีอายุประมาณ 35 ป ผูหญิงกลุมนี้เปนกลุมท่ีใชเงินสูงสุด 
(สรรคชัย เตียวประเสริฐกุล, 2550: ออนไลน) และขณะเดียวกันอัตราการทํางานนอกบานของ
ผูหญิงมีอัตราใกลเคียงกับผูชายมากข้ึน โดยมีอัตราอยูท่ี 77.7% ขณะท่ีผูชายอยูท่ี 89.7% ซ่ึงเปนผล
สํารวจของ Asain Development Bank (ADB) (อรรถสิทธ์ิ เหมือนมาตย, 2551: ออนไลน) กลุม
ผูหญิงวัยทํางานจะมีแนวโนมการใชชีวิตและความเช่ือท่ีแตกตางจากอดีตคือ แตงงานชาหรือครอง
ตัวเปนโสดมากข้ึนมีความม่ันใจในตัวเองสูง รวมท้ังผูหญิงจํานวนมากมีความรูสึกวาไมจําเปนตอง
พึ่งพาผูชาย ผูหญิงทํางานยุคใหมจึงเร่ิมเรียนรูท่ีจะทําทุกอยางดวยตัวเองและมีอํานาจการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาตางๆ ดวยตัวเอง  ขณะท่ีกลุมผูหญิงทํางานท่ีไมมีครอบครัวสวนหนึ่ง เม่ือเขาสูวัยกลางคน
ก็จะทุมเทใหกับงานมากข้ึน ทําใหประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงานสูง คนกลุมนี้แมจะมีความ
ม่ันใจในตัวเองสูง และเช่ือม่ันในความทัดเทียมระหวางผูหญิงและผูชาย แตลึกๆ แลวยังตองการ
แสดงบทในฐานะภรรยาหรือแมท่ีดี เชน ยังคงตองการมีลูก มีเวลาทําอาหารใหสามีและลูกทานหรือ
รับผิดชอบในงานบานบาง แตมักมีขอจํากัดดานเวลา ทําใหอาหารกึ่งสําเร็จรูปและอาหารพรอมทาน
ตามซูเปอรมารเก็ตขายไดดีสําหรับคนกลุมนี้ (วิทวัส รุงเรืองผล, 2543: ออนไลน) 

จังหวัดเชียงใหมถือเปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การทองเท่ียว การ
ลงทุน และอุตสาหกรรมของภาคเหนือ จากการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีอัตราการเติบโตเศรษฐกิจสูง
และมีแนวโนมท่ีดีข้ึนเร่ือย ๆ  สงผลใหประชากรในจังหวัดเชียงใหมมีการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารก็เปล่ียนแปลงตามไปดวย  ซ่ึงรวมถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอก
บานของประชากรเพ่ิมข้ึน (เยาวเรศ เชาวนพูลผล, 2536: 2) รวมถึงการขยายตัวของรานคาปลีก
สมัยใหม หางสรรพสินคา รวมถึงคอมมิวต้ีมอลลของทองถ่ิน ไดมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ซ่ึง
ปจจุบันรานคาปลีกขนาดใหญ เชน เทสโก โลตัส, บ๊ิกซี, คารฟูร, แม็คโคร เปนตน ทุกหางลงทุน
เปดสาขาเพ่ิมข้ึน ส่ิงเหลานี้ลวนสะทอนถึงผูบริโภคในเชียงใหมมีกําลังซ้ือท่ีดี (Newswit, 2551: 
ออนไลน)    

ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานในอําเภอเมือง
เชียงใหมตอการเลือกซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน เพื่อจะไดทราบวาผูหญิงวัยทํางานมี
พฤติกรรมการซ้ืออยางไร  ซ้ือเม่ือใด  ซ้ือท่ีไหน  และจะชวยทําใหทราบถึงการบริโภคของผูหญิงวัย
ทํางานเปนไปในทิศทางไหน  เพื่อทําใหเขาใจผูหญิงวัยทํางานไดมากข้ึน รวมถึงเปนประโยชนตอ
ผูประกอบการในการพัฒนาสินคาใหตรงกับกลุมเปาหมาย และสามารถนํามาเปนแนวทางในการ
วางแผนทางการ ตลาด และการพัฒนากลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการใหเหมาะสม 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการเลือกซ้ือ

อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ทําใหทราบถึงพฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการเลือก
ซ้ืออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 

2. สามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผนและกําหนดกลยุทธทางการตลาดท่ีเหมาะสม
สําหรับผูผลิตและจัดจําหนายอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง 
 
นิยามศัพท 
  พฤติกรรม  หมายถึง  พฤติกรรมการซ้ืออาหารแชแข็ง ประกอบดวย ใครอยูในตลาด
เปาหมาย ผูบริโภคซ้ืออะไร ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจ ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด 
ซ้ือท่ีไหน และซ้ืออยางไร  

อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน (Ready to Eat Frozen Meals) หมายถึง อาหาร
สําเร็จรูปพรอมรับประทานท่ีอยูในรูปแชแข็ง อุณหภูมิท่ีใชในการผลิตคือ -40 องศาเซลเซียส และ
ในข้ันตอนการจัดจําหนายตองรักษาไวในตูแชท่ีมีอุณหภูมิระหวาง -18 องศาเซลเซียสถึง -20 องศา 
เม่ือจะรับประทานตองนําเขาอุนในเตาไมโครเวฟประมาณ 3-5 นาที หรืออาจใชวิธีนึ่งหรือทอดซ้ํา 
เพื่อใหอาหารมีความนุมหรือกรอบ และมีสีสันของอาหารตามท่ีตองการ แลวเสิรฟไดทันที 
โดยท่ัวไปอาจจําแนกอาหารสําเร็จรูปแชแข็งได 3 ประเภทหลัก คือ 1. อาหารมื้อหลัก (Main 
Course) ไดแก อาหารคาวประเภทตาง ๆ ท้ังประเภทอาหารจานเดียว เชน เกี๊ยวน้ํา ขาวหมูทอด
กระเทียม ขาวแกงเขียวหวานไก  เปนตน  2. ขนมหวาน (Dessert) ซ่ึงสวนใหญเปนขนมไทย เชน 
บัวลอย เตาทึง สาคูถ่ัวดํา เปนตน  3. อาหารวาง (Snack Appetizer) สวนใหญเปนอาหารจําพวก   
ต่ิมซํา  ท้ังประเภทนึ่งและทอด  รวมถึงเบเกอร่ี  

ผูหญิงวัยทํางาน   หมายถึง    ผูหญิงท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป ซ่ึงเปนผูเร่ิมเขาสูวัยทํางาน  
และมีรายไดประจําเปนของตัวเอง 
 
 
 


