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ปัจจัยทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป 
ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวดัตรัง 

Factors Affecting Purchasing Behavior on Processed Seafood Products of the 
Consumers in Muang District in Trang Province 

 
จนัทนา  เอง้ฉว้น 

  
บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูปของผูบ้ริโภค
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูปของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง และเพื่อศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูปของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคอาหารทะเลแปรรูปในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
จ านวน 385 คน โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม หลงัจากนั้นไดน้ ามาประมวลและวิเคราะห์ผลดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบไปดว้ย สถิติวิเคราะห์เชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน 
ไดแ้ก่ ไคสแควร์ (Chi-Square test)  
 ผลการศึกษา พบวา่ ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุดเป็นเพศหญิง  
อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรส  จบการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/
ลูกจา้ง มีรายไดส่้วนบุคคลโดยเฉล่ียต่อคนต่อเดือน 10,001-20,000 บาท  ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูปของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัตรัง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พฤติกรรมการเลือกซ้ือดา้นความถ่ีในการซ้ืออาหารทะเลแปร
รูป ไดแ้ก่เดือนละคร้ัง ช่วงเวลาท่ีซ้ือ ไดแ้ก่ช่วงเชา้ (06.00-10.00 น.) ประเภทของอาหารทะเลแปร
รูป ไดแ้ก่ประเภทกุง้ ค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารทะเลแปรรูป ไดแ้ก่ 51-100 บาท และสถานท่ีท่ีซ้ือ
อาหารทะเลแปรรูป ไดแ้ก่ ตลาดสด  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  ปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ รายได้มีความสัมพนัธ์ต่อสถานท่ีท่ีซ้ือ ช่วงเวลาท่ีซ้ือ  และความถ่ีในการซ้ือ  
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อสถานท่ีท่ี
ซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการซ้ือ, อาหารทะเลแปรรูป
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                                                                       Abstract 
 

The purpose of the research on the factors affecting purchasing behavior on processed 
seafood products of the consumers in Muang district in Trang province were to study personal 
factors affecting purchasing behavior on processed seafood products of the consumers in Muang 
district in Trang province and to study the marketing mix affecting purchasing behavior on 
processed seafood products of the consumers in Muang district in Trang province.  The sample 
group was 385 processed seafood consumers in in Muang district in Trang province.  Tools used 
in the research were questionnaires, then evaluated and analyzed by using computer package 
software.  Statistics used in the research were descriptive analyzing statistics such as frequency, 
percentage, average, standard deviation, and inferential analyzing statistics such as  Chi-Square 
test. 

The research showed that the majority of the respondents based on demographical data 

were female, 31-40 years old, married, bachelor’s degree graduates, private company employees 

and had personal income 10,001-20,000 baht per month on the average.  The marketing mix 

affecting purchasing behavior on processed seafood products of the consumers in Muang district 

in Trang province in all aspects was at high level.  The purchasing behavior based on the 

frequency in purchasing processed seafood was once a month. The period of time for 

consumption was the morning time (06.00 a.m.-10.00 a.m.).  Category of purchased processed-

seafood was shrimps. The expense in purchasing processed seafood was 51-100 baht and the 

place for purchasing processed seafood was the fresh market. The data analyzing result for 

hypothesis test revealed that the factor on demographics and income had relation with place, time 

and frequency for processed seafood purchasing of the consumers in Muang district in Trang 

province as well as the marketing mix had relation with time for purchasing, but did not have 

relation with place and frequency for the processed seafood purchasing of consumers in Muang 

district in Trang province with statistical significant level of 0.05 

Keywords : purchasing behavior, processed seafood 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการท าการประมงในแหล่งน ้ าธรรมชาติ  ทั้งดา้นการ

ประมงทะเล และการประมงน ้ าจืดท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของไทย ซ่ึงเป็นแหล่งการผลิตสัตว์
น ้าเพื่อการบริโภค ภายในประเทศและการส่งออกมาตั้งแต่อดีต ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากปริมาณการจบัสัตว์
น ้ าเค็มจากการท าประมงในน่านน ้ าไทยส าหรับในปี 2560 มีมูลค่าคิดเป็น 924,404 ตนัต่อปี 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมประมง. กองนโยบายและยุทธศาสตร์พฒันาการประมง ,2562 
หน้า 31) การท าประมงทะเลของประเทศไทย เป็นการท าประมงด้วยเคร่ืองมือท าการประมง
หลากหลายประเภท ทั้งประเภทท่ีมีประสิทธิภาพสูง และเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพต ่าท่ีใช้กับ
เรือประมงขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นการท าประมงของชาวประมงพื้นบา้น ส่วนใหญ่ท าการประมงบริเวณ
ชายฝ่ังซ่ึงจบัสัตวน์ ้ าไดใ้นปริมาณน้อย นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองมือท าการประมงประเภทท่ีไม่ใช้เรือ 
เช่น โป๊ะ ลอบ โพงพาง เบด็ เป็นตน้ 

 (ตรังโซน,2551) จงัหวดัตรัง เป็นจงัหวดัหัวเมืองชายทะเลฝ่ังตะวนัตก มีพื้นท่ีรวม 4,917 
ตารางกิโลเมตร  แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง  อ าเภอกนัตงั อ าเภอห้วย
ยอด อ าเภอยา่นตาขาว อ าเภอปะเหลียน อ าเภอสิเกา อ าเภอวงัวิเศษ อ าเภอนาโยง อ าเภอรัษฎา และ
อ าเภอหาดส าราญ แต่มีเพียง 5 อ าเภอ ท่ีมีพื้นท่ีติดทะเล  ประกอบดว้ย อ าเภอสิเกา อ าเภอกนัตงั 
อ าเภอยา่นตาขาว อ าเภอปะเหลียน และอ าเภอ      หาดส าราญ ส าหรับประชาชนท่ีอยูแ่ถบชายฝ่ัง
ทะเลอนัดามนัจะประกอบอาชีพการประมงพื้นบา้น ประมาณ 5,129 ครัวเรือน (ส านกังานประมง
จงัหวดัตรัง,2562) เพื่อยงัชีพ โดยทัว่ไปใช้เรือขนาดเล็ก เช่นเรือพื้นบา้นเป็นพาหนะ  ในปัจจุบนั
ส่วนใหญ่จะติดตั้งเคร่ืองยนตเ์ขา้ไปดว้ยเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  ประมงพื้นบา้น
เป็นการประมงเพื่อยงัชีพ  หาอาหารและสร้างรายได้  ก่อให้เกิดการสร้างงานในทอ้งถ่ิน  สัตวน์ ้ าท่ี
จบัไดน้อกจากจะจ าหน่ายเป็นอาหารสดแลว้ส่วนหน่ึงมีการน ามาผา่นกระบวนการแปรรูปอยา่งง่าย  
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น แปรรูปเป็นปลาตากแห้ง ปลาเค็ม กุง้แห้ง กะปิ หมึกแห้ง  เป็นตน้ การจดั
จ าหน่ายส่วนใหญ่จะส่งต่อใหก้บัแม่คา้คนกลางเพื่อจดัจ าหน่ายในพื้นท่ีต่าง ๆ ต่อไป 

จากท่ีได้กล่าวมาแล้วแสดงให้เห็นว่าตลาดอาหารทะเลแปรรูปยงัมีโอกาสท่ีจะเติบโตท่ี
สูงข้ึนและการมีศกัยภาพในการหาวตัถุดิบของคนในพื้นท่ียงัมีเพียงพอต่อการจดัจ าหน่าย     ท าให้
ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหารทะเลแปรรูปใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางให้กบันกัการตลาด
หรือใชใ้นการวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเป็นขอ้มูล
พื้นฐานประกอบการตดัสินใจของผูป้ระกอบธุรกิจรายใหม่ท่ีสนใจจะเขา้มาด าเนินธุรกิจอาหาร
ทะเลแปรรูป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารทะเล

แปรรูปของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารทะเล

แปรรูปของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
 
สมมติฐานของการวจัิย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารทะเลแปรรูปของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูปของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

 
ขอบเขตของการวจัิย 
ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูปของผูบ้ริโภค

ในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง  มีขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 
1. ขอบเขตทางประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคอาหารทะเลแปรรูปในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคอาหารทะเลแปรรูปในอ าเภอเมือง  จงัหวดัตรัง 
จ านวน  385 คน โดยใชสู้ตรของ W.G. Cochran 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)ได้แก่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่  รายได้ส่วน
บุคคลต่อคนต่อเดือน  และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่  พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูป
ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ี เร่ิมตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 
4. ขอบเขตพื้นท่ีในการศึกษา  
สถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลในเขตอ าเภอเมืองตรัง  จงัหวดัตรัง 
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แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
แนวคิดดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
จากการศึกษาของ ภาสกร ทิพชา (2560) พบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์นั้นหมายถึง  

บทบาททางเพศ  การศึกษา  ความสนใจและความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ  สถานะภาพทางสังคมและ
อ่ืนๆ ท่ีเป็นคุณสมบติัท่ีมีความส าคญัของบุคคล  โดยกรอบอา้งอิงตามความคิดเหล่าน้ีท าให้เกิด
ความแตกต่างกนัในเร่ืองของ  ความรู้  ความคิด  ความเช่ือ  ทศันคติ  ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ส่ือสารของคุณ   

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ไดก้ล่าวว่าส่วนประสมการตลาดเป็นการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

โดยนกัการตลาดจะมีการตดัสินใจเก่ียวกบัดา้นการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) ไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์
(Product)  ราคา(Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพื่อ
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการหรือความจ าเป็นของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายขององคก์รธุรกิจส่วน
ประสมทางการตลาดนั้นนบัเป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีองคก์รธุรกิจสามารถควบคุมได ้  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
อญัชนา พงษสุ์วินยั (2557) กล่าววา่การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาวา่กลุ่ม

ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมอย่างไรในการด าเนินชีวิต รวมถึงการตดัสินใจซ้ือและใช้สินคา้บริการ ซ่ึง
หลกัการท่ีมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ หลกั 6Ws 1H ท่ีตอ้งพิจารณา
หลกัต่างๆ เก่ียวกบัตลาดเพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีตอ้งการ  

กรอบแนวคิดการวจิยั 
       ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)                                ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
-รายได ้(Income) 
 

 
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
ทะเลแปรรปูของผูบ้รโิภคในอ าเภอ
เมอืง จงัหวดัตรงั 

1.สถานทีท่ีซ่ ือ้ 
2.ช่วงเวลาทีซ่ือ้ 
3.ความถีใ่นการซือ้ 

ส่วนประสมทางการตลาด 
-ดา้นผลติภณัฑ(์Product) 
-ดา้นราคา (Price) 
-ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
-ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 
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วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบ
ของการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง  โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
สถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงผูว้จิยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามโดยมีแนวทางจากการศึกษาทฤษฎีและ
แนวคิด รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนของการทบทวนวรรณกรรม และไดก้ าหนดรูปแบบของ
วธีิการด าเนินการวจิยัตามขั้นตอน รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มประชากร 
ประชากร (Population) ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของการวิจยัน้ี คือ ผูบ้ริโภคอาหารทะเลแปรรูป

ในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง  
2. การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคอาหารทะเลแปรรูปในอ าเภอเมือง  จังหวดั

ตรัง จ านวน  385 คน ซ่ึงมีรายละเอียดของการสุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้น ผูว้จิยัจึงก าหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ W.G. Cochran (ชวลิต โรจนประภายนตแ์ละธีระศกัด์ิ เป่ียมสุภคัพงศ,์2561) 
ดงัน้ี  

 
 
เม่ือ  n คือ จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

P คือ สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการสุ่ม ในท่ีน้ีก าหนดให ้p = 0.5 
Z คือ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีก าหนด Z ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (ความ

เช่ือมัน่ 95%) เท่ากบั 1.96 
d คือ สัดส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได ้ในท่ีน้ีก าหนด d = 0.05 

แทนค่าในสูตร  
 
 

ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเท่ากบั 385 คน  
ขั้นท่ี 2 การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) (เชียน ไป๋.2556) ต าบลในเขต

อ าเภอเมืองมีทั้งหมด 15 ต าบล เหลือเพียง 5 ต าบล เน่ืองจากผูว้ิจยัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของระยะเวลา
และงบประมาณในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ซ่ึงผูว้จิยัมีระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล เพียง 1 เดือน หาก

2

2

d

P)ZP(1
n
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จะตอ้งเก็บขอ้มูลทั้ง 15 ต  าบล  ผูว้ิจยัจะตอ้งจา้งแรงงานในการเก็บขอ้มูลทั้งหมดซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายท่ี
สูงเกินไป   จึงไดก้ลุ่มตวัอย่างจากการสุ่มเลือกต าบล ได้แก่ 1.ต าบลโคกหล่อ 2.ต าบลทบัเท่ียง 3.
ต าบลนาโยงใต ้ 4.ต าบลควนปริง  และ 5.ต  าบลนาท่ามใต ้  

ขั้นท่ี 3 การสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) ค านวณจากขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมดจ านวน 385 คนโดยเลือกตวัอยา่งในแต่ต าบลๆ ละ 77 คน 

ขั้นท่ี 4 การสุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บเฉพาะผูท่ี้
ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ี จนครบ 385 คน 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนใน
การเก็บขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคตามกลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนด  จ  านวน 385 ตวัอย่าง ในแต่ละต าบลท่ีได้
ก าหนด  ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล เดือนธนัวาคม พ.ศ.2562  

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บมาจากการศึกษาบทความทาง
วชิาการ หนงัสือ แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ การสืบคน้จากอินเตอร์เน็ต  รวมถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

5. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูปของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง   ซ่ึง
ผูว้จิยัไดท้  าการสร้างโดยการศึกษาความรู้ดา้นวชิาการรวมถึงงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อก าหนด
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน  ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  ค าถามในส่วนน้ีใช้ส าหรับรวบรวม
ขอ้มูลท่ีเป็นลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ เพศ อายุ  สถานภาพ  การศึกษาอาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อเดือน  ซ่ึงลกัษณะค าถามเป็นเลือกตอบ (Checklist) ท่ีเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด (Close-end Questions) แบบสอบถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice 
Questions) และใหเ้ลือกตอบขอ้ท่ีเหมาะสมท่ีสุด จ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูปของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง ค าถามในส่วนน้ีใช้ส าหรับรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูต้อบ
แบบสอบถามประกอบดว้ย ความถ่ีในการซ้ืออาหารทะเลแปรรูป ช่วงเวลาท่ีซ้ืออาหารทะเลแปรรูป 
ประเภทของอาหารทะเลแปรรูป ค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารทะเลแปรรูป และสถานท่ีท่ีซ้ืออาหาร
ทะเลแปรรูป  ซ่ึงลกัษณะค าถามเป็นเลือกตอบ (Checklist) ท่ีเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-end 
Questions) แบบสอบถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) และให้เลือกตอบ
ขอ้ท่ีเหมาะสมท่ีสุด จ านวน 5 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ค าถามในส่วนน้ีใชร้วบรวม
ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการตลาด  ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูปของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง   มีทั้งหมด 17 ขอ้ ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 4 ดา้น คือ  

3.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์   จ านวน 4 ขอ้  
3.2 ดา้นราคา    จ านวน 5 ขอ้  
3.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   จ านวน 4 ขอ้  
3.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด   จ านวน 4 ขอ้  

ส าหรับค าถามในส่วนท่ี 3 ค  าถามจะมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) ตามแนวของ Likert (Greedisgoods ,2561) ซ่ึงแต่ละขอ้ค าถามมีค าตอบให้เลือกตามล าดบั
ความส าคญั 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูปของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

 
ผลการวจัิย 

 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 
 กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 385 คน มากท่ีสุดเป็นเพศหญิง จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 75.32 
มากท่ีสุดมีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี มีจ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70 มากท่ีสุดมีสถานภาพ
สมรส มีจ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 61.56 มากท่ีสุดมีระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีส าเร็จคือ ปริญญา
ตรี มีจ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 54.29 มากท่ีสุดมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง มีจ านวน 
125 คน คิดเป็นร้อยละ 32.47 และมากท่ีสุดมีรายไดส่้วนบุคคลโดยเฉล่ียต่อคนต่อเดือน 10,001-
20,000 บาท มีจ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 41.82  

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
กลุ่มตวัอย่างไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ดา้น ได้

ผลลพัธ์ คะแนนเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มากท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ์(Product) กลุ่ม
ตวัอยา่งไดใ้ห้ความส าคญัในระดบัมาก ( X  = 4.07, S.D. = 0.437) รองลงมาคือดา้นราคา (Price) 
กลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้ความส าคญัในระดบัมาก ( X  = 3.91, S.D. = 0.499) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) กลุ่มตวัอย่างไดใ้ห้ความส าคญัในระดบัมาก ( X  = 3.69, S.D. = 0.551) และดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) กลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้ความส าคญัในระดบัมาก               ( X  = 3.59, 
S.D. = 0.512) ตามล าดบั 
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ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ 
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 385 คน ความถ่ีในการซ้ืออาหารทะเลแปรรูปมากท่ีสุดไดแ้ก่เดือนละ

คร้ัง มีจ  านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 37.66  ช่วงเวลาท่ีซ้ืออาหารทะเลแปรรูปมากท่ีสุด ไดแ้ก่ช่วง
เชา้ (06.00-10.00 น.) มีจ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 47.01 ประเภทของอาหารทะเลแปรรูป มาก
ท่ีสุดไดแ้ก่ประเภทกุง้ มีจ  านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.69 ค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหารทะเลแปร
รูปมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 51-100 บาท มีจ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 36.62 และสถานท่ีท่ีซ้ืออาหาร
ทะเลแปรรูปมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ตลาดสด มีจ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 61.04   

ส่วนท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารทะเลแปรรูปของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง  จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถ
สรุปผลไดว้า่ 

สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.1 รายไดมี้ความสัมพนัธ์ต่อสถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูป
ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง  

สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.2 รายไดมี้ความสัมพนัธ์ต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูป
ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง  

สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.3 รายไดมี้ความสัมพนัธ์ต่อความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปร
รูปของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูปของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง  จากการทดสอบสมมติฐาน 
สามารถสรุปผลไดว้า่ 

สมมติฐานยอ่ยท่ี 2.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์ต่อสถานท่ีท่ีซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูปของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง  

สมมติฐานย่อยท่ี 2.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูปของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง  

สมมติฐานย่อยท่ี 2.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความถ่ีในการ
ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูปของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง  

 
อภิปรายผล 

 
1 การอภิปรายผลการวจิยัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 

ผลการวจิยัลกัษณะส่วนบุคคลพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต่้อคนต่อเดือน 10,001-
20,000 บาท สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศิธร พูนโสภิณ (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
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พฤติกรรมการตัด สินใจ ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งยี่ห้ า  อี ซ่ี โก  ของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 10,000-19,999 บาท 

2 การอภิปรายผลการวจิยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ผลการวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารทะเลแปรรูปของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง ในระดบัมาก ทั้ง 4 ด้าน             ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิภาดา เนียมรักษา (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
อาหารเพื่อบริโภคของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในตลาดน ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม  และปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูปของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จังหวดัตรัง ได้ให้ความส าคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภณัฑ(์Product) มากท่ีสุด 

3 การอภิปรายผลการวจิยัขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ 
ผลการวจิยัพฤติกรรมการเลือกซ้ือพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเดือนละคร้ัง ใน

เวลาเชา้ (06.00-10.00 น.) ซ้ืออาหารทะเลแปรรูปประเภทกุง้ คร้ังละ 51-100 บาท และจะซ้ือท่ีตลาด
สด จากผลการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชวลิต โรจนประภายนต,์ ธีระ
ศกัด์ิ  เป่ียมสุภคัพงศ์ (2561) ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือ
อาหารทะเลของผูบ้ริโภคในตลาดมหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร : ไดส้รุปผลการวิจยัวา่ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่เลือกซ้ืออาหารทะเลไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน ส่วนใหญ่เลือกซ้ืออาหารทะเลใน ช่วงเวลา 08.01-
10.00 น. 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารทะเลแปรรูปของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิมสิริ 
ก่อกิจงาม (2560) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง
ของนกัศึกษา คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูปของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง  

สมมติฐานย่อยท่ี 2.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อสถานท่ีท่ีซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูปของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง จากการทดสอบสมมติฐาน 
สามารถสรุปผลได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์ต่อสถานท่ีท่ีซ้ือ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เซียน ไป๋ (2556) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ืออาหารแช่แข็งของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานย่อยท่ี 2.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อช่วงเวลาท่ีซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูปของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง จากการทดสอบสมมติฐาน 
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สามารถสรุปผลได้ว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อช่วงเวลาท่ี ซ้ือ                 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิภาดา เนียมรักษา (2558) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซ้ืออาหารเพื่อบริโภคของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในตลาดนา้อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม  
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบั ช่วงเวลาในการมาบริโภค
อาหาร  

สมมติฐานยอ่ยท่ี 2.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อความถ่ีในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูปของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง จากการทดสอบสมมติฐาน 
สามารถสรุปผลได้ว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความถ่ีในการซ้ือ        
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิภาดา เนียมรักษา (2558) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซ้ืออาหารเพื่อบริโภคของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในตลาดนา้อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม  
พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนั แต่ไม่สัมพนัธ์เร่ืองความถ่ีใน
การมาเพื่อบริโภคอาหาร 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูปของ

ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง  ควรท าการศึกษาและวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไปกบัการ
แจกแบบสอบถาม เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความเฉพาะเจาะจงและมีความละเอียดมากยิ่งข้ึน สามารถ
น าไปวิเคราะห์ และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพฒันาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 2. ควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ไดข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ความหลากหลาย และสามารถน าไปขยายผลเพื่ออธิบายขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือไดค้รอบคลุมมาก
ยิง่ข้ึน  
 3. ควรมีการศึกษาวิจยัอย่างต่อเน่ือง เพราะความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงเวลามี
การเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
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