
 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 
 การศึกษาพฤติกรรมของผูหญิงวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการเลือกซ้ือ
อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน  มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงได
รวบรวมเปนกรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎี 

พฤติกรรมผูบริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550: 231-232)  ไดอธิบายถึงการวิเคราะหพฤติกรรม

ผูบริโภค (Analysis consumer behavior) เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและการ
ใชของผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซ้ือ และการใชของผูบริโภค 
คําตอบท่ีไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาด (Marketing strategies) ท่ีสามารถ
สนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

คําถามท่ีใชคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย Who, 
What, Why, Who, Where, When และ How เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7O’s ซ่ึง
ประกอบดวย Occupants, Objects, Objectives, Organization, Occasions, Outlets และ  Operations 
มีรายละเอียดของคําถาม ดังนี้ 

1.  ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?)  เปนคําถามท่ีตองการ
ทราบถึงลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) ทางดานประชากรศาสตร ภูมิศาสตร จิตวิทยาและ
พฤติกรรมศาสตร 

2.  ผูบริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?)  เปนคําถามเพ่ือทําใหทราบถึง
ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ (Objects) ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ ไดแก คุณสมบัติหรือ
องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product component) และความแตกตางท่ีเหนือกวาคูแขงขัน 
(Competitive differentiation)  

3.  ทําไมผูบริโภคตองซ้ือ (Why does the consumer buy?)  เปนคําถามท่ีตองการทราบ
ถึงวัตถุประสงคในการซ้ือ (Objectives) ผูบริโภคซ้ือผลิตภัณฑเพื่อสนองความตองการดานรางกาย
และดานจิตใจ ซ่ึงตองศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ คือ ปจจัยภายในหรือปจจัยทาง
จิตวิทยา ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม และปจจัยเฉพาะบุคคล 
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4.  ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) เปนคําถาม
เพื่อตองการทราบถึงบทบาทของกลุมตางๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
ประกอบ ดวย  ผูริเร่ิม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซ้ือ ผูซ้ือ และผูใช 

5.  ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือทราบถึงโอกาส
ในการซ้ือ (Occasions) เชน ชวงเดือนใดของป หรือชวงฤดูกาลใดของป ชวงวันใดของเดือน  
ชวงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาลสําคัญตาง ๆ  

6.  ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือตองการทราบ
ถึงชองทางหรือแหลง (Outlets) ท่ีผูบริโภคไปซ้ือ เชน ซูเปอรมารเก็ต รานคาสะดวกซ้ือ รานขาย
ของชํา  หางสรรพ สินคา  เปนตน 

7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือทราบถึง
ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Operations) ประกอบดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การ
ประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และความรูสึกภายหลังการซ้ือ 

 
สวนประสมทางการตลาด 
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546: 53-55) ไดกลาวถึงแนวคิดดานการตลาดท่ีเกี่ยวของ

กับสวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได  
ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ซ่ึงประกอบไปดวย 

1.  ผลิตภัณฑ  (Product)  หมายถึง  รูปลักษณทางกายภาพของผลิตภัณฑ  ความ
หลากหลายของอาหาร คุณภาพสินคา ช่ือเสียงบริษัท การรับประกัน วัตถุดิบท่ีนํามาใชในการ
ทําอาหาร  บรรจุภัณฑท่ีใชบรรจุอาหาร  ปายฉลากท่ีชัดเจน  

2. ราคา (Price)  ราคาในการจัดจําหนายของอาหารสําเร็จรูปเปรียบเทียบระหวางคุณคา
ของอาหารกับราคาน้ันวาเหมาะสมกับกําลังซ้ือของลูกคาหรือไม ความแตกตางของราคาจากคู
แขงขัน การไดรับสวนลดในการซ้ือ   

 3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง ประเภทของชองทางการจัด
จําหนายอาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูผลิต จํานวนและประเภทของคนกลาง เชน พอคาสง 
(Wholesalers) พอคาปลีก (Retailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent Middleman) ทําเลท่ีต้ังของผู
จําหนาย รวมท้ังการจัดการคลังสินคาใหมีสินคาเพียงพอกับความตองการของลูกคา  

4. การสงเสริมการตลาด  (Promotion)  กิจกรรมการสงเสริมการตลาดของอาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งจะกําหนดรูปแบบการส่ือสารแบบครบวงจรในทุก ๆ  ส่ือท่ีสามารถเจาะเขาถึงกลุม 
เปาหมายโดยตรง เพื่อแนะนําผลิตภัณฑ เชน ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน โดยเนนใหความรู
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เกี่ยวกับวิธีการใช คุณคาสารอาหาร และความคุมคา คุมราคา นอกจากนั้นยังมีส่ืออ่ืน ๆ เชน ส่ือ
นิตยสาร และส่ือกลางแจง หรือมีการกระตุนผูบริโภคโดยการลด แลก แจก แถม เปนตน เคร่ืองมือ
การสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญประกอบดวย การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใชพนักงานขาย 
(Personal selling) การสงเสริมการขาย (Sales promotion) การใหขาวและการประชาสัมพันธ 
(Publicity and public relation) และการตลาดทางตรง (Direct marketing)  

 
ทบทวนวรรณกรรม 

อมรศรี ตันพิพัฒน (2544) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางท่ีเปนคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต้ังแต 15-60 ป จํานวน 300 คน 
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนคนวัยทํางานเพศหญิง มีอายุระหวาง 30-44 ป 
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ รายไดประจําตอเดือนนอย
กวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคกลาง มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
โภชนาการอยูในระดับปานกลาง ดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารพบวา คนวัยทํางานสวนมากมี
ความถ่ีในการบริโภคอาหารนอกบาน ซ้ืออาหารสําเร็จรูป ซ้ืออาหารสดมาปรุงเอง ซ้ืออาหารพรอม
ปรุง ซ้ืออาหารกระปอง และซ้ือผักปลอดสารพิษ 1-3 คร้ังตอสัปดาห และบริโภคอาหารครบท้ังสาม
มื้อทุกวัน โดยในวันทํางานมักซ้ืออาหารจากรานอาหารใกลบานและใกลท่ีทํางาน และในชวง
วันหยุดมักซ้ือจากรานอาหารใกลบาน สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบวา
ปจจัยสวนบุคคล อันไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดประจําตอเดือน และ
ภูมิลําเนาเดิม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร สวนดานความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับโภชนาการ พบวาคนวัยทํางานมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับโภชนาการอยูในระดับปาน
กลาง โดยระดับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับโภชนาการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือ
อาหารสดเพียงอยางเดียว แตไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารดานอ่ืนๆ สําหรับส่ิง
เราทางการตลาด พบวา ราคา เปนส่ิงเราทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคน
วัยทํางานมากท่ีสุด รองลงมาเปนส่ิงเราดานผลิตภัณฑ สถานท่ีจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด 
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จิตรลดา โรจนพิบูลยพันธ (2550) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภค
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอยาง ซ่ึงใช
วิธีการสุมแบบโควตา โดยใชเพศและอายุเปนเกณฑ  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน   มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา    
10,000 บาท  พฤติกรรมการบริโภคของกลุมตัวอยางสวนใหญนิยมรับประทานอาหารนอกบาน 
โดยเคยรับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง จํานวน 343 คน สวนใหญรับประทานอาหารจานเดียว 
ความถ่ีในการรับประทานนอยกวา 1 คร้ังตอเดือน โดยตรายี่หอท่ีผูบริโภคชอบมากท่ีสุด 3 อันดับ
แรก ไดแก เอสแอนดพี ซีพี และอีซ่ีโก ตามลําดับ สาเหตุช่ืนชอบตรายี่หอดังกลาว เนื่องจาก รสชาติ 
หาซ้ืองาย และสะดวกไมตองเสียเวลาการเตรียมอาหาร สถานท่ีท่ีผูบริโภคซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช
แข็งบอยท่ีสุด ไดแก รานสะดวกซ้ือ โดยซ้ือคร้ังละ 2-3 กลอง ผูบริโภคสวนใหญมีทัศนคติเกี่ยวกับ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง วาเปนอาหารท่ีสามารถอุนไดงาย ขณะที่ปจจัยทางดานรสชาติ การได
รับรองมาตรฐาน และการบริการอุน ณ จุดจําหนายเปนปจจัยท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุด
ในการตัดสินใจซ้ือ  

นาฏยา พันธเสนา (2550) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของลูกคารานคาปลีกสมัยใหมในกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถาม 
จํานวน  200 ตัวอยาง จากผูบริโภคท่ีมีอํานาจในการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกรุงเทพมหานคร
พบวา  ผูตอบแบบสอบเปนเพศหญิง  อายุ 26-35 ป  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน  
5,001-15,000 บาท อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง พฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสวนใหญ
ตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปดวยตนเอง ประเภทอาหารท่ีซ้ือบอยท่ีสุด คือ  อาหารทะเลสําเร็จรูปแช
แข็ง สวนเหตุผลในการซ้ือ เพราะตองการความสะดวกในการบริโภค ขอพิจารณาในการซื้อ ไดแก 
รสชาติ มีความถ่ีในการซ้ือไมแนนอน และจํานวนเงินท่ีใชซ้ือตอคร้ังไมเกิน 100 บาท ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มาก ดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑในเร่ืองความสะอาดและความปลอดภัยในการบริโภค ปจจัยดาน
ราคาในเร่ืองมีปายบอกราคาบนบรรจุภัณฑชัดเจน และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายในเร่ือง
สถานท่ีจําหนายใกลท่ีทํางาน/ท่ีพัก สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดผูตอบแบบ สอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลาง ปญหาสวนประสมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความ สําคัญ
ระดับมาก คือ ปญหาดานผลิตภัณฑในเร่ืองอาหารสําเร็จรูปแชแข็งอาจมีส่ิงปลอมปน และผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญระดับปานกลาง คือ ปญหาดานราคาในเร่ืองไมมีปายบอกราคาบน
บรรจุภัณฑ ปญหาดานชองทางการจัดจําหนายในเร่ืองหาซ้ือยาก ไมสะดวกและไมมีสถานท่ีจอดรถ   
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ปญหาดานการสงเสริมการตลาดในเร่ืองไมมีการโฆษณาในส่ือตาง ๆ     และไมมีเอกสารแนะนํา
ผลิตภัณฑ ตามลําดับ 

อังควรา รัตนสะอาด (2551) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
พรอมรับประทานของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 350 คน 
โดยใชแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชายและหญิงในสัดสวนใกลเคียงกัน อายุอยู
ในชวง 21-30 ป โดยสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชนและนักเรียนหรือนักศึกษา กลุมตัวอยาง
บริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานท่ีผลิตในประเทศ โดยบริโภคอาหารกลอง
สําเร็จรูปแชแข็งมากท่ีสุด ชนิดวัตถุดิบของอาหารที่ผูบริโภคซ้ือบอยท่ีสุดคือ กุง ซ้ือขนาด 280 กรัม 
คร้ังละ 1 กลองมากท่ีสุด โอกาสในการซ้ือเนื่องจากชอบทานเปนประจํา ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซ้ือ 
1-3 คร้ังตอเดือน เหตุผลท่ีซ้ือเนื่องจากสะดวกในการรับประทาน สถานท่ีซ้ือบอยท่ีสุดคือ ราน
สะดวกซ้ือ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ ส่ือโฆษณาตางๆ และเพื่อนแนะนํา ตราย่ีหอท่ี
ซ้ือบอยท่ีสุดคือ อีซ่ีโก สวนตราสินคาท่ีรูจักมากท่ีสุดคือ พรานทะเล ดานปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีผูบริโภคใหความสําคัญในการเลือกซ้ือพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความ สําคัญใน
ระดับมากท่ีสุดตอปจจัยดานผลิตภัณฑ ในเร่ืองความสะอาด รสชาติอาหาร ความอรอย ปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือท่ีผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมาก คือ ปจจัยดาน 
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด โดยมีปจจัยยอยดานราคาท่ี
ผูบริโภคใหความสําคัญมาก ไดแก ราคาเหมาะสมกับปริมาณ มีปายราคาติดชัดเจน ปจจัยดานการ
จัดจําหนาย ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมากเชนกัน โดยมีปจจัยยอยเรื่อง หาซ้ือไดสะดวก 
สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหความสําคัญในปจจัยยอยเร่ือง มีการแนะนําสินคา
ผานโฆษณาทางส่ือตางๆ   มีการลดราคาสินคา มีพนักงานขายแนะนําสินคา ณ จุดขาย  
 


