บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
พื้นที่ฝั่งธนบุรีที่มีประชากรโดยประมาณ 1,800,000 คน พื้นที่ ประมาณ 450 ตาราง
กิโลเมตรประกอบด้วยเขตต่างๆ15 เขตตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ าํ เจ้าพระยา ที่มีความเจริ ญ
ทางด้านเศรษฐกิ จและประกอบกับคนในเมืองหลวงคือกรุ งเทพมหานครมีการขยายตัวมาซื้ อที่อยู่
อาศัย กระจายเพิ่ ม มากขึ้ น ตามรอบนอกเมื อ ง จึ ง ทํา ให้ วิ ถี ชี วิ ต ของคนในเขตพื้ น ที่ ฝั่ ง ธนบุ รี
เปลี่ยนแปลงไปตามคนกรุ งเทพมหานคร (รายงานสถิติขอ้ มูลประชากรฝั่งธนบุรี 2 554) ,(เส้นทาง
เศรษฐี : ธุรกิจ SMEs) ปั จจุบนั เขตพื้นที่ฝั่งธนบุรีมีอตั ราการเจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสู งขึ้น มี
การคมนาคมสะดวกสบายเชื่อมกับกรุ งเทพได้ท้ งั ทางบกและทางนํ้า ทางบกได้แก่การคมนาคมโดย
รถไฟ และรถยนต์ส่วนทางนํ้าได้แก่ทางเรื อ ผลพวงจากโครงการขยายเส้นทางคมนาคมหลายๆ สาย
ทั้งเก่าและใหม่ที่มีมากขึ้นและเกิดโครงการรถไฟฟ้ า ทําให้การเดินทางสัญจรเข้าออกในเมืองนอก
เมืองสะดวกรวดเร็ วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเข้าไปลงทุนของผูป้ ระกอบการห้างสรรพสิ นค้า ห้าง
ค้าปลีกรายใหญ่ โรงภาพยนตร์ และศูนย์การค้าครบวงจร รวมทั้งโครงการอาคารชุดพักอาศัยขนาด
ใหญ่ของบริ ษทั พัฒนาที่ดินชั้นนํา รวมทั้งมีโครงการที่อยู่อาศัยระดับกลางจนถึงระดับบนเข้าไป
พัฒนารองรับกําลังซื้อของลูกค้าจํานวนมากขึ้นเช่นกัน เป็ นการเสริ มศักยภาพให้ทาํ เลฝั่งธนบุรีเป็ น
ศูนย์กลางความเจริ ญเติบโตก้าวกระโดดเพิ่มขึ้นอีก
ปั จจุบนั จํานวนคนโสดเพิ่มมากขึ้น ครอบครัวที่มีพ่อหรื อแม่เพียงคนเดียว บางคนต้อง
ออกไปทํางานนอกบ้าน บางคนทํางานหนักขึ้น มีเวลาจํากัดและด้วยวิถีชีวิตที่เร่ งรี บขึ้น ทําให้ไม่มี
เวลาในการปรุ งอาหาร ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคหันมาบริ โภคอาหารอาหารสําเร็ จรรู ปพร้อม
รับประทานเพิ่มขึ้นตามเพราะช่วยลดเวลาในการเตรี ยมและการปรุ งอาหารและมีความสะดวก ราคา
ไม่แพงและมีให้เลือกหลากหลายเมนู ด้วยธุ รกิจอาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็งเป็ นธุ รกิจที่เติบโตอย่าง
รวดเร็ วด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 30 เปอร์เซนต์ต่อปี และมีมูลค่าทางการตลาดสู ง (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย :
มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2885, 2553) เพราะเป็ นอาหารสําเร็ จรู ปพร้อมปรุ งแช่เย็น/แช่แข็ง (Ambient
Foods) ที่ปรุ งแล้วแต่ยงั ไม่ได้ทาํ ให้สุกพร้อมรับประทานและแช่เย็น/แช่แข็งไว้เมื่อจะรับประทาน
ต้องนําไปอุ่นให้ร้อนเพื่อให้สุกก่อนจะรับประทาน เป็ นอาหารที่เหมาะกับวิถีชีวิตของคนปั จจุบนั
โดยมีแนวโน้มว่าอาหารประเภทนี้ ได้รับความนิ ยมมากยิ่งขึ้น ซึ่ งจะสามารถขยายตลาดได้ท้ งั ใน
ประเทศและต่างประเทศ จึงทําให้มีหลายบริ ษทั ดําเนิ นการผลิตออกจําหน่ายมากขึ้น รวมทั้งการ

2
พัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายด้วย โดยมีการจัดจําหน่ายทั้งในช่องทางโมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซื้อ
รวมทั้งการขายส่ งให้กบั ร้านสุ ก้ ี ร้านอาหารและภัตตาคาร โรงแรม ตลอดจนร้านฟาสต์ฟูดส์ต่างๆ
การกระจายจุดจําหน่ายเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายให้มากขึ้น
ธุรกิจอาหารทะเลแบบปรุ งสําเร็ จรู ปแช่แข็งเป็ นอาหารพร้อมรับประทานพบว่าเป็ นธุรกิจ
ที่เติบโตอย่างรวดเร็ วโดยมีมูลค่าส่ วนแบ่งทางด้านการตลาดในปี 2553 มีมูลค่าขายอาหารทะเลแบบ
ปรุ งสําเร็ จรู ปแช่แข็งพร้อมรับประทานอยูท่ ี่ 17% และมูลค่าทางการตลาดสู งถึง 1085.45 ล้านบาท
จากมูลค่าขายอาหารปรุ งสําเร็ จรู ปแช่แข็งทั้งหมด 6,385 ล้านบาทต่อปี (ฝ่ ายการตลาด บริ ษทั เจริ ญ
โภคภัณฑ์อาหาร จํากัด มหาชน, 2553)ปี 2553 พบว่าอาหารทะเลแช่แข็งปรุ งเสร็ จพร้อมรับประทาน
ยอดขายภายในประเทศอันดับที่ 1 คือบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) โดยมีส่วนแบ่ง
การตลาดอยูท่ ี่ 40 % ของยอดขายทั้งหมด อันดับที่ 2 คือ S & P โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ ี่ 21 %
ของยอดขายทั้งหมด อันดับที่ 3 คือ ผูผ้ ลิตรายอื่นโดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ ี่ 16 % อันดับที่ 4 คือ
บริ ษทั Private Labelโดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ ี่ 12 % และ อันดับที่ 5 บริ ษทั สุ รพลโฟสเซนต์
ฟู้ ดส์โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ ี่ 11 % ของยอดขายทั้งหมด (ฝ่ ายการตลาด บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์
อาหาร จํากัด มหาชน, 2553)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ ผศู ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ
การซื้ ออาหารทะเลสําเร็ จแช่ แข็งพร้ อมรั บประทานของลูกค้าร้ านขายปลี กสมัยใหม่ในพื้นที่ฝั่ง
ธนบุรี
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้ออาหารทะเลแบบปรุ งสําเร็ จแช่แข็ง
จาก ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตฝั่งธนบุรี
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา
1.ทําให้ทราบปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ ออาหาร
ทะเลปรุ งสําเร็ จแช่แข็ง พร้อมรับประทานจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตฝั่งธนบุรี
2. สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการตลาดของธุรกิจการจัด
จําหน่ายอาหารทะเลปรุ งสําเร็ จแช่แข็งพร้อมรับประทาน
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นิยามศัพท์
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix ) หมายถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
อาหารทะเลปรุ งสําเร็ จรู ปแช่ แข็งพร้ อมรั บประทานได้แก่ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา
(Price), ปั จจัยด้านช่องทางจัดจําหน่าย (Place)และปัจจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด (Promotion)
อาหารทะเลปรุ งสํ าเร็จรู ปแช่ แข็ง พร้ อมรับประทาน (Seafood Frozen Ready to Eat)
หมายถึ ง อาหารทะเลที่ ป รุ ง สํ า เร็ จ แล้ว ไปผ่ า นกระบวนการลดอุ ณ หภู มิ สู่ ร ะดับ ปกติ ใ นเวลา
อันรวดเร็ ว จากนั้นนําไปแช่เย็นในอุณหภูระดับตํ่ากว่าลบ 18 องศาเซลเซี ยสสามารถเก็บรักษาได้
ประมาณ 1 ปี อยูใ่ นรู ปพร้อมรับประทานที่อยูใ่ นรู ปแช่แข็ง เพียงละลายนํ้าแข็ง และอุ่นให้ร้อนด้วย
เตาอบ เตาไมโครเวฟ หรื ออาจใช้วิธีน่ ึง ทอดซํ้า เพื่อให้อาหารมีความนุ่ม และกรอบ มีสีสันของ
อาหารตามที่ตอ้ งการ แล้วรับประทานได้ทนั ที เช่นพรานทะเล Quick Meal เป็ นต้น(บริ ษทั
ศูนย์วิจยั ไทยพาณิ ชย์ จํากัด: กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม: 2547)
ลูกค้ า หมายถึง ผูซ้ ้ื ออาหารทะเลปรุ งสําเร็ จรู ปแช่แข็งพร้อมรับประทานจากร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ในเขตฝั่งธนบุรี
ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) หมายถึง ห้างหรื อร้านที่ออกแบบร้าน และจัดวาง
สิ นค้าเป็ นหมวดหมู่ เพื่อความสวยงาม และเป็ นระเบียบ บริ การทันสมัย เพื่อดึงดูดลูกค้าใช้บริ การ
มากขึ้น การดําเนิ นธุ รกิ จ มี ท้ งั แบบครอบครั วและมื ออาชี พ ลงทุนสู งขึ้ น และระบบจัดการ
บริ หารงานซับซ้อนมากขึ้น ธุ รกิจการค้าแบบใหม่น้ ี ประกอบด้วย กลุ่มธุ รกิจ 1 รู ปแบบ คือ
Discount Store หรื อ Hypermarket และห้างสรรพสิ นค้า ซึ่ งเน้นสิ นค้าราคาถูก และความ
สะดวกสบาย สถานที่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ผูบ้ ริ โภค (ระบบออนไลน์ร้านค้าปลีกสมัยใหม่,2009)
เขตฝั่ ง ธนบุ รี หมายถึ ง เป็ น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุ ง เทพมหานครมี พ้ื น ที่
ประมาณ 450 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ในเขตฝั่งธนบุรีประกอบด้วยเขตต่าง ๆ 15 เขตได้แก่ เขตธนบุรี
เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตคลองสาน เขตตลิ่งชัน เขตบางขุนเทียน เขตภาษีเจริ ญ เขต
หนองแขม เขตราษฎร์ บูรณะ เขตบางพลัด เขตจอมทอง เขตบางแค เขตมีพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกติดแม่น้ าํ
เจ้าพระยา

