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กลยุทธ์การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาทอดที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตพระนคร ช่วงสถานการณ์ โควิด-19
Marketing Strategies for Fried Fish Ball Businesses Affecting Consumer Decision Level in Phra Nakhon Area During 

the COVID-19 Situation

บทน า

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.ศึกษาคุณลักษณะของปัจจัยส่วนบุคคล 

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดและการตัดสินใจซื้อของลูกค้า2.ศึกษากลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่ องมือการ
วิจัยเพื ่อส ารวจประชากรกลุ่มผู ้บริโภคลูกชิ ้นปลาทอด ในช่วงสถานการณ์ โควิ ด-19 
จ านวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ,ค่าร้อยละ,
และ multipleregression ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามคือกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ เพศชาย จ านวน 224 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 20-29ปี มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ผู้ใช้บริการเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001–30,000 บาทจ านวน 200คน และมีสถานภาพ โสด ปัจจัยด้านส่วนประสม
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อ
ระดับการตัดสินซื้อของผู้บริโภค ผลการวิจัยนี้สามารถน าไปการพัฒนาธุรกิจลู กชิ้นปลา
ทอดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ

ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยได้รับการยอมรับและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ การจะ
เติบโตเป็นแฟรนไชส์ที่เข้มแข็งได้นั้น ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีความพร้อมด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน ซึ่งจะสามารถช่วยในการพัฒนาธุรกิจให้ขยาย
สาขาได้อย่างรวดเร็ว แต่การจะผลักดันธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์และประสบความส า เร็จ
ได้นั ้นไม่ใช่เรื ่องง่าย เพราะแฟรนไชส์ที ่จะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนั ้น ต้องผ่ านการ
วางรากฐานที่แข็งแรง ตั้งแต่วิธีคิด กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ร้านต้นแบบที่
ประสบความส าเร ็จ กรมฯ ได้เป ิดหลักสูตรการสร้างธ ุรก ิจเข ้าส ู ่ระบบ แฟรนไชส์ 
(FranchiseB2B)จะช่วยสร้างการยอมรับและเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตให้กับธุรกิจแฟรน
ไชส์ ผู้ประกอบการ จะต้องสร้างลักษณะเฉพาะของสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ ลูกค้า ตลอดจนต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน(กุลณี อิศดิศัย,2561) และเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่โรคระบาด โค
วิด-19 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจโลกในปีนี้มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอย ท าให้
ในหลายประเทศทั่วโลกต้องเร่งอัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโค
วิด-19

จากผลวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกับระดับการตัดสินใจซื้อ
ลูกชิ ้นปลาทอดในเขตพระนคร ช่วงสถานการณ์ โควิด -19 พบว่า ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด ด้าน ผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมการขาย และด้านกระบวนการให้บริการ มีค่า sig
น้อยกว่า นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่าตัวแปรปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ทั้ง 3 ด้าน   มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อลูกชิ้นปลาทอด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
เจียระไน พรสมบูรณ์ศิริ (2559) ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ชาวไทยที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคร้านอาหารญี ่ปุ ่นระดับพรีเมี ่ยมใน เขต
กรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคร้านอาหารญี่ปุ่น ได้แก่ เหตุจูง
ใจที่ท าให้ผู ้บริโภคเลือกรับประทานอาหารญี่ปุ ่นเพราะอาหารญี่ปุ ่นเป็นอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ ทานแล้วไม่อ้วน ในส่วนของการรับรู้เกี ่ยวกับอาหารญี่ปุ ่นระดับพรีเมี่ ยม ทาง
ผู้บริโภคจะให้ความส าคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบ โดยจะต้องน าเข้าจากต่างประ เทศ มี
ความสดใหม่ กลุ่มอ้างอิงคือเพื่อน ช่องทางในการค้นหาข้อมูลที่นิยมมากที่สุดคือการค้นหา
ข้อมูลผ่านโลกออนไลน์ และปัจจัยส่วนส่วนประสมทางการตลาดพบว่าปัจจัยทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ได้แก่ วัตถุดิบมีความสดใหม่ มีรายการอาหารให้เลือกหลากหลาย 
น าเข้าวัตถุดิบหลักจากต่างประเทศ รสชาติอร่อย ถูกปาก การจัด-ตกแต่งอาหารมีความ
สวยงาม ส่งผลต่อการเลือกบริโภคร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมี่ ยมมากที่สุด ในส่วนของ
ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เนื่องจากทางผู้บริโภคไม่ค านึงถึงถึง
ความคุ้มในการรับประทาน แต่จะเน้นในเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบมากกว่า

เอกสารอ้างอิง

ปัจจุบันรัฐบาลได้ออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-
2564) ยุทธศาสตร์ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ
รายสาขา เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ ๑.๒.๖ เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกทางการค้าและการลงทุนให้ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทยรวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต,ิ 2560)

ประเทศไทยเผชิญกับการระบาดของโควิด-19ระลอกใหม่ตั ้งแต่ปลายปี 2563 
เศรษฐกิจไทยปีนี้คาดว่าขยายตัวราว2-3%จากปีก่อนหน้า ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ก่อน
หน้าที่คาดว่าจะขยายตัว 3-4% และการขยายตัวดังกล่าวยังคงต ่ากว่าปี 2562ซึ่งเป็นช่วง
ก่อนการระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้อีกปัจจัยหลักของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยคือ
วัคซีน หากการฉีดวัคซีนมีความล่าช้าอาจท าให้การฟื้นตัวต ่ากว่าที่คาดการณ์การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจไทยขึ้นอยู่กับการส่งออกและการท่องเที่ยว หากประเทศหลักในโลกสามารถฉีด
วัคซีนได้ภายใน ครึ่งปีแรก จะท าให้เศรษฐกิจในประเทศเหล่านั้นเริ่มฟื้นตัวได้ตั้งแต่ไตรมาส 
3นั่นหมายถึงการส่งออกและการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะเริ่มฟื้นตัวได้ในครึ่งปีหลังของ
ปี แต่หากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทยยังไม่คลี่คลาย จะท าให้ การ
ท่องเที่ยวในปี 2564ฟื้นตัวล่าช้าออกไป กว่าที่คาดการณ์ รายได้จากการท่องเที่ยวจะยังคง
ไม่กลับไปสู่ระดับเดิมก่อนโควิดจนกว่าการระบาดสิ้นสุดลง ขณะที่การส่งออกของไทยคาด
ว่าขยายตัวราว 4-5% ในปีนี้ หลังจากที่หดตัวมากกว่า 7% ในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการ
ส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างสหรัฐ จีน ยุโรป และญี่ปุ่น ที่เริ่มฟื้นตัว และคาดว่าจะกลับไปสู่
ระดับเดิมก่อนโควิดได้ในปี 2565อย่างไรก็ตาม รายได้จากการส่งออกคาดว่าจะต ่ากว่าปี 
2562เนื ่องจากการแข็งค่าของเงินบาทที่คาดว่าจะอยู่ที ่ราว 30บาทต่อดอลลาร์ในปีนี้    
การหดตัวของการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ผ่านมา ท าให้รายได้ของธุรกิจและการจ้างงาน
ในประเทศลดลง โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี ที่มีการจ้างงานมากกว่า 13 ล้านคน ซึ่งส่วน
ใหญ่อยู่นอกภาคการเกษตรและนอกภาครัฐ จ านวนชั่วโมงการ ท างานของแรงงานใน
ประเทศในปี ที่ผ่านมาลดลงไปกว่า 10%แม้คาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวในปีนี้แต่ยังคงต ่ากว่าระดับ
เดิมก่อน โควิด นอกจากนี้ รายได้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด ด้วย
เช่นกัน (กิริฎา และกิตติพัฒน์, 2564)

1.รูปแบบของการวิจัย เป็นวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ 
2. ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยจากหนังสือ และ

บทความที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดประเด็นและสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย
3.ร่างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการวิจัยโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ

กลุ่มตัวอย่างและแนวทางของงานวิจัยที่ผ่านมาให้ถูกต้องครอบคลุมครบถ้วนของเนื้ อหาและ
ภาษาที่ใช้

4.น าแบบสอบถามที่ร่างขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาจ านวน 3 ท่าน 
ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้ประกอบการ นักวิชาการทางการบริหารธุรกิจ และนักวิช าการทาง
สถิติศาสตร์ เพื ่อพิจารณาในด้านความเที ่ยงตรงตามเนื ้อหา (ContentValidity)ของ
แบบสอบถามโดยเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถามแต่ละข้อ กับ
วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยทุกข้อค าถามต้องมีค่า 
IOC มากกว่า 0.50 (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และ อัจฉรา ชานิประศาสน์, 2547 หน้า 146)

5.น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้ 
(TryOut) กับกลุ่มตัวอย่างใกล้เคียง จ านวน 30 ตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์ความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามด้วยสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) พบว่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามทั้งชุดมีค่าเท่ากับ 0.817 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.80 ถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นระดับสูง (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และ อัจฉรา 
ชานิประศาสน,์2547 หน้า 149

6.น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงคือผู้บริโภคลูกชิ้นปลาทอด จ านวน 400 ชุด โดยด าเนินการเก็บ
ข้อมูลตั้งแต่เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2561

7.การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อทดสอบข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และคุณลักษณะของ
ตัวแปรที ่ใช้ในการวิจัยด้วยสถิติพรรณนาประกอบด้วยความถี ่ (frequency) ร้อยละ 
(percentage),t-test,one way anovaและการวิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ
(multipleregressionanalysis) เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ส่วนประสมท าการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
ระดับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
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ปัญหาของธุรกิจแฟรนไชส์ กลยุทธ์การแข่งขันที่ผู้ผลิตลูกชิ้นปลาในปัจจุบันใช้อยู่นิยม
การแข่งขันทางด้านราคา ซึ่งน าไปสู่การลดต้นทุนในการผลิต แต่ในปัจจุบันค่าใช้จ่ายต่างๆ 
เพิ่มสูงขึ้นมาก ทั้งทางด้านวัตถุดิบ ค่าขนส่ง และค่าแรงพนักงาน ท าให้การลดต้นทุนในการ
ผลิตท าได้ยากขึ้น จึงมีผู้ผลิตหลายรายใช้วิธีลดคุณภาพของลูกชิ้นปลาลงเพื่อที่จะคงราคาไว้ 
แต่ก็ประสบปัญหาผู้บริโภคบางกลุ่มที่ต้องการคุณภาพไม่ยอมรับก็ท าให้ยอดขาย ลดลง
เช่นกัน ในส่วนผู้ผลิตรายใหญ่ก็เลี่ยงมาใช้เนื้อปลาบดชนิดหนึ่งที่พัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น 
ที่เรียกว่า ซูริมิ (Surimi) (จักรี ทองเรือง,2544 : 1) ชนิดที่มีคุณภาพต ่า ซึ่งมีราคาประมาณ 
90 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งก็ยังมีราคาสูงมาก อีกทั้งยังมีรสชาติ และเนื้อสัมผัสต่างไปจาก
ลูกชิ้นปลาที่มีอยู่ทั่วไปในตลาด ผู้บริโภคจึงยังไม่ยอมรับ และผู้ผลิตบางรายใช้การแก้ปัญหา
ด้วยการปรับราคาขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากกับยอดการสั่งสินค้าของลูกค้าที่เป็นผู้ค้า
ส่ง

ด้วยที่มาและปัญหาดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา“กลยุทธ์การตลาดธุรกิจแฟรน
ไชส์ลูกชิ ้นปลาทอดที ่ม ีผลต่อระดับการตัดสินใจซื ้อของผู ้บริโภค ในเขตพระนคร ช่วง
สถานการณ์ โควิด-19”เพื่อที่จะสามารถน าผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนทาง
ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแฟรนไชส์ซีและแฟรนไชส์ซอร์ โดยใช้
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และปัจจัยทางประชากรศาสตร์ มาใช้เป็นกรอบใน
งานวิจัย
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