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พฤติกรรมการบริโภคเป็นข้อมูลสาคัญที่หน่วยธุรกิจต้องทาการศึกษาให้เข้าใจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถนาไป
ปรับใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจได้ ธุรกิจจาหน่ายอาหารทะเลในจังหวัดหนองคายเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค
ชาวลาวเนื่องจาก สปป.ลาว ไม่มีพ้ืนที่ติดทะเล ดังนั้น การวิจัยนี้จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อ
อาหารทะเลในจังหวัดหนองคาย ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการวิจัยนี้ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 5 คนในการสนทนา
กลุ่ ม เป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ โดยผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ นั้ น เป็ น นั ก การตลาด นั กวิ จั ย การตลาด และผู้ บริ โ ภคที่ มี
ประสบการณ์ในการเลือกซื้ออาหารทะเลอยู่เป็นประจา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภครายย่อยชาวลาว นิยมซื้ออาหาร
ทะเลแช่เย็นมากกว่าอาหารทะเลแช่แข็ง ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพมากกว่าราคาถูก เน้นเรื่องความจริงใจในการขาย
และการบริการที่สะดวกสบาย โดยที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริโภคที่มีกาลังซื้อ มีรถยนต์เป็นของตนเองที่สามารถ
ขับรถข้ามด่านชายแดนมาได้
คาสาคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, ชาวลาว, อาหารทะเลสด
Abstract
Consumer Behavior is valuable information to the business firms that must be studied and make clear
understanding. Businesses can adapt to the information to create strategies. For example, seafood shops in
NongKhai province is very famous to Lao retail consumers because Lao PDR has no sea link. This research,
therefore, used qualitative method approach to study Lao retail consumers’ behavior on the demand for fresh
seafood buying in NongKhai province. The data collection reached out to five key focus groups such as
marketers, academic researchers on marketing area, consumers who often buy fresh seafood at Nong Khai
province. Result showed that Lao retail customers prefer to buy cooled fresh seafood over frozen seafood.
Moreover, customers prefer high-quality goods, sincerely of sale person, and convenience. Most of the
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customers have purchasing power and are car owner who are willing to drive their car cross border line from Lao
PDR to Nong Khai, Thailand.
Keywords: Consumer Behavior, Lao PDR, Fresh Seafood
บทนา
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมีความสาคัญต่อ
การดาเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการศึกษาถึง
ความต้องการและรูปแบบการแสดงออกของบุคคลที่มี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทาให้ธุรกิจสามารถตอบความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ดีย่ิงขึ้น ปัญหาของนักการตลาดที่มีต่อ
ผู้บริโภค คือการคาดการณ์ถึงความต้องการที่นาไปสู่
การแสดงออกทางพฤติกรรมการบริโภค เพื่อเป็นการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการสร้างความ
พึ ง พอใจให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภค การศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรม
ผู้บริโภคจึงมีการศึกษากันอย่างแพร่หลาย รวมไปถึง
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะ
สหภาพเมี ยนมาร์ สาธารณรั ฐสั ง คมนิ ยมเวี ยดนาม
ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว หรือที่เรียกโดยย่อว่า CLMV เป็นประเทศ
ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกหลังสุดของกลุ่มประเทศอาเซียน
(Pomfret, 2013) โดยที่ประเทศทั้ง 4 นี้มีช่องว่างทาง
เศรษฐกิจในระดับที่สูงอันเนื่องมาจากสภาวะสงคราม
และความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ในขณะ
ที่ ป ระเทศอื่ น ๆ อี ก 6 ประเทศมี เ สถี ย รภาพและ
สันติภาพมากกว่า เมื่อสิ้นสุดสภาวะความขัดแย้ง จึง
ท าให้ มี ก ารเข้ า มาลงทุ น โดยตรงของนั ก ลงทุ น
ต่างประเทศ (FDI) เป็นจานวนมากในทั้ง 4 ประเทศนี้
ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
ส.ป.ป. ลาว เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจในแง่
ของโอกาสทางเศรษฐกิ จ คื อเป็ น ประเทศที่ มี ข นาด

เศรษฐกิ จ เล็ ก ที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ 4 ประเทศในกลุ่ ม
CLMV แต่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงและมีสเถียร
ภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลเนื่องมาจาก
การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการค้าของประเทศ ส.ป.ป.
ลาวในปี ค.ศ. 1987 โดยการเน้นการค้าแบบเน้นตลาด
(Market Oriented) (Singh & Das, 2015) นอกจากนั้น
ประเทศ ส.ป.ป. ลาว ยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอัน
เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ย นโครงสร้ า งจากทางด้ า น
การเกษตรมาเป็ น อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารมากขึ้ น
อย่างในปี 2008 ซึ่ งเป็ นปี ที่ โลกมีปัญหาวิกฤติทาง
เศรษฐกิจแต่ ส.ป.ป. ลาว ยังสามารถเติบโตได้ 7%
ประเทศ ส.ป.ป. ลาว จึงเป็นประเทศที่มีโอกาส
ทางเศรษฐกิ จสู งในการค้ าการลงทุ น ในการศึกษาที่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้า และการตลาดของผู้บริโภค
ชาวลาว ได้มีการศึกษาไว้อย่างหลากหลาย โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นการศึกษาในภาพกว้าง ยังไม่ได้มีการศึกษา
เป็นรายสินค้า (Khemchotigoon & Kaenmanee, 2015;
Nolintha & Jajri, 2014) แต่ยังขาดการศึกษาเป็ นราย
สินค้าที่ลักษณะเฉพาะตัว
สินค้าหนึ่งที่ผู้บริโภคชาวลาวให้ความนิยมในการ
บริโภคเป็นอย่างมากคืออาหารทะเล เนื่องจากประเทศ
ลาวเป็ นประเทศที่ ไม่มี ทางออกสู่ ทะเล จึ งต้องมีการ
นาเข้าสิ นค้าอาหารทะเลทั้งหมดจากต่างประเทศ ทั้ ง
จาก ไทย เวียดนาม อีกทั้งผู้บริโภคใน ส.ป.ป. ลาว เริ่มมี
ความคุ้นเคยในการบริโภคอาหารทะเลมายิ่งขึ้น (กรม
ส่งเสริมการส่งออก, 2558) แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี
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การศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภค
ชาวลาวแต่อย่ างใด ดั งนั้นการศึ กษาพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารทะเลของชาวลาวในนครหลวงเวียงจันทน์
จึงเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจอาหาร
ทะเลในกรุ ง เวี ย งจั น ทน์ ได้ เ ข้ า ใจ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ อีกทั้งยังเป็น
แนวทางในการประยุกต์ใช้ไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง
เช่น อาหารแช่เย็นและแช่แข็งชนิดอื่น ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลสดและ
อาหารทะเลแช่แข็งใน จ.หนองคาย ของผู้บริ โภคชาว
ลาวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์
การทบทวนวรรณกรรม
พฤติกรรมผู้บริโภค
จากการศึกษาในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผู้บริโภคมี
ความซับซ้อนในการอธิบายความหมาย แต่ได้มีผู้กล่าว
ไว้หลายท่านว่า ผู้บริโภคคือกลุ่มคนที่มีความแตกต่าง
กัน แต่มีการแสดงออกถึงสินค้ าและบริการที่มีความ
คล้ายคลึงกัน (Bruwer & Li, 2007; Kotler, & Keller,
2009; Ogbeide, 2014) ในความหมายของผู้บริโภคนั้น
ยังมีความหมายที่แตกต่างได้หลายมุมมอง ไม่จากัดแต่
เพี ยงเฉพาะบุ คคลเท่ า นั้ น ผู้ บริ โ ภคยั งสามารถเป็ น
หน่ วยงานหรือองค์ กรได้ อีกด้ วย ในท านองเดี ยวกั น
ครั ว เรื อ นก็ เป็ น หนึ่ ง ในรู ป แบบของผู้ บ ริ โ ภคได้
เช่นเดี ยวกั น (Schiffman & Kanuk, 2006) ใน
ความหมายโดยภาพกว้ า งของผู้ บริ โ ภคนั้ น มี ค วาม
หมายถึง บุคคล หน่วยงาน ครัวเรือน หรือกลุ่มคน ที่ทา
การซื้อ เช่า หรือ มีแนวโน้มจะ ซื้อ เช่า หรือยืมเงินมา

เพื่อทาการซื้อหรือเช่าสินค้าและบริการ (Lancaster &
Massingham, 2011)
จากนิ ย ามของผู้ บ ริ โ ภคที่ เ กี่ ย วกั บ การซื้ อ
ผู้บริโภคจึงต้องผ่านกระบวนการในการตัดสินใจซื้อ 5
ขั้นตอน (1) การรับรู้ถึงความต้องการ (2) การเลือกและ
การเปรียบเทียบ (3) การเจรจาต่อรอง (4) การยอมรับ
ความเสี่ยง และ (5) การซื้อสินค้าและบริการ (Kotler,
2011) ในกระบวนการตัดสินใจซื้อนี้ ผู้บริโภคจะเผชิญ
กับข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ในทุก ๆ จุดสัมผัส ไม่ว่า
จะเป็ นการโฆษณา พนั กงานขาย บุ คคลรอบข้ าง ซึ่ ง
จากการศึกษาที่ผ่านมา จะพบว่า ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้
สามารถแบ่ งได้ เป็ น 2 กลุ่ ม คื อ ข้ อมู ลข่ าวสารจาก
ภายในผู้ ตั ดสิ นใจ และข้ อมู ลข่ าวสารจากภายนอกผู้
ตั ดสิ นใจ โดยมี แ หล่ ง ที่ ม าของปั จ จั ยได้ หลากหลาย
แหล่งดังนี้ (1) แรงจูงใจและความเกี่ยวข้อง (Motivation
and involvement) (2) ความรู้ (Knowledge) (3) ทัศนคติ
(Attitude) (4) การยอมรับความเสี่ยง (Perceived risk)
(5) วิธีการลดความเสี่ยง (Risk reduction strategy)
(6) ภูมิสังคม (Social demographics) (Ogbeide, 2015)
แรงจูงใจและความเกี่ยวข้องเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้น
จากภายในของบุคคล โดยแรงจูงใจเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความต้องการและความพยายามในการสนองความ
ต้องการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แรงจูงใจเป็นสิ่ง ที่
สามารถสั ง เกตได้ ย าก แต่ ส ามารถรั บ รู้ ไ ด้ จ าก
พฤติกรรมการตอบสนองแรงจู งใจของผู้ บริโภค ซึ่ ง
ผู้ บ ริ โ ภคจะแสดงออกถึ ง ความต้ อ งการผ่ า นทาง
พฤติ ก รรมเท่ า ที่ จ าเป็ น และมี ค วามหลากหลาย
ต่ า งกั น ไปตามแต่ ป ระเภทของความต้ อ งการและ
สิ่งแวดล้อมที่ผู้บริโภคเผชิญอยู่ (Douglas & Craig,
2011) ปั จ จั ย ภายในของผู้ บ ริ โ ภคยั ง มี ไ ด้ อี ก หลาย
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ประการ ได้แต่ความสุขของบุคคล (Pleasure) ความ
ปรารถนา (indulgence) และการขั ดเกลาทางสั ง คม
(Socialization) ปั จ จั ย เหล่ า นี้ เป็ น สิ่ ง ที่ ท าให้ เ กิ ด
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ (Stobbelaar, et al.,
2007; Lake, 2009)
ความรู้ เ ป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของข้ อ มู ล ข่ า วสาร
(Information) เมื่อผู้บริโภคมีความสนใจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งแล้ ว ผู้บริโภคจะทาการค้ นหาและขยายขอบเขต
ของความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการซื้อ ผู้บริโภคเองยัง
สามารถทาหน้าที่ เป็ นที่ ผู้ ที่ค้ นหาความรู้ และเป็ นผู้ ที่
ส ร้ า ง ค ว า มรู้ ใ ห ม่ ใ ห้ กั บผู้ บริ โ ภค ร า ยอื่ นจ า ก
ประสบการณ์ ข องผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การ
แสวงหาความรู้ ของผู้ บริ โภคมีการแสวงหาความรู้ ใน
หลายขั้ น ของกระบวนการทางการตลาดตั้ งแต่ ก าร
ผลิตภัณฑ์ การจาหน่าย กระบวนการซื้อ ประสบการณ์
ของผู้ ใช้คนอื่น รวมไปถึ งความสอดคล้ องกั บตั วของ
ผู้บริโภคเอง (Hershey & Walsh, 2001) แหล่งของ
ความรู้ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ หลายทาง เช่น สื่อ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ พนักงานขายหรือนักการ
ตลาด คาบอกเล่าของผู้ใช้คนอื่น (Word of mouth)
โดยเฉพาะคาบอกเล่าของบุคคลอื่น จะเป็นช่องทางที่
ผู้ บ ริ โ ภคใช้ ป ระเมิ น การรั บ รู้ ค วามเสี่ ย งในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ (Shiffman & Kanuk, 2006)
ทั ศ นคติ เ ป็ น ปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยาที่ ใ ช้ ข้ อ มู ล
ความรู้ เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นต่ า ง ๆ มาผ่ า น
กระบวนการกลั่นกรองของบุคคลเพื่อสร้างเป็นความ
ตั้งใจซื้อของผู้บริโภค (Chisnall, 1995) ผู้บริโภคได้ใช้
ทั ศ นคติ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะต่าง ๆ โดยใช้ประเมินประโยชน์ที่ได้รับจาก

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ผู้บริโภครับรู้ผ่านทางความเชื่อ
ของบุคคล นาไปสู่ความเต็มใจจ่ายในที่สุด
การยอมรับความเสี่ ยงในการตั ดสิ นใจซื้ อของ
ผู้บริโภค ความเสี่ยงจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ผู้บริโภคต้อง
นามาประกอบการตัดสินใจ ความเสี่ยงในที่น้ีหมายถึง
โอกาสที่ จ ะไม่ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ เป็ น ไปตามคาดหวั ง ในทุ ก
ช่วงเวลาของการตั ดสิ นใจ เช่น ความคุ้ มค่ า ชื่อเสี ยง
สิ น ค้ า ตรงต่ อ ความต้ อ งการ ซึ่ ง ผู้ บ ริ โ ภคจะต้ อ ง
ด าเนิ น การแก้ ปั ญหาในความเสี่ ย งต่ าง ๆ ก่ อนการ
ตัดสินใจ หรือ ตัดสินใจไม่ซื้อ (Bouder et al., 2007) ใน
การรับรู้ความเสี่ยงนัน้ ผู้บริโภคจะไม่สามารถรับรู้ความ
เสี่ยงได้ทั้งหมด เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของข้อมู ล
ข่าวสาร ผู้บริโภคจึงต้องตัดสินใจภายใต้สภาวะความไม่
แน่ น อน และการประเมิ น โอกาสโดยตนเอง ดั ง นั้ น
ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคจะมีน้อยเท่าใดนั้น ขึ้นกั บ
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภคเป็นหลัก
จากนัน้ ผู้บริโภคจึงนาไปประกอบการประเมินผลที่ได้รับ
ของการบริโภคในกระบวนการตัดสินใจต่อไป (de Bruijn
& ten Heuvelhof, 1999) ผู้บริโภคจะพยายามเลือก
ทางเลือกภายใต้สภาวะความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ได้ประโยชน์
แก่ตนเองมากที่สุด และมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
วิธี การลดความเสี่ ยง เป็ นขั้ นตอนที่ น าข้ อมู ล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมาสู่การปฏิบัติ เพื่อ
วัดความสามารถของขีดจากัดในการยอมรับความเสี่ยง
ของผู้บริโภคในสถานะการณ์ต่าง ๆ กล่าวคือ ผู้บริโภค
จะสร้างแนวทางในการจัดการต่าง ๆ ของความเสี่ยงที่
จะเกิดขึน้ โดยผู้บริโภคจะทาการประเมินความเสี่ยงใหม่
อีกครั้งหลังจากได้มีการหาแนวทางการจัดการไว้แล้ว
(Ogbeide et al., 2014) ในการสร้างวิธีการลดความ
เสี่ยงของผู้บริโภค ผู้บริโภคจะทาการแสวงหาข้อมูลจาก
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บุคคลรอบข้าง จากผู้ขาย จากสังคม และประสบการณ์
ของตัวเอง เพื่อนามาสร้างเป็นสถานการณ์ทางเลือก
ต่าง จากนัน้ จึงประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่ง
ภู มิ สั งคมเป็ นปั จจั ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บวั ฒนธรรม
ศาสนา เชื้อชาติ ชนชั้นทางสังคม ฯลฯ ที่ผู้บริโภคเป็น
สมาชิ ก อยู่ เป็ น สิ่ ง ที่ ก าหนดวิ ถี ชี วิ ต ค่ า นิ ย ม ของ
ผู้ บ ริ โ ภค จึ ง ท าให้ ก ารตั ด สิ น ใจในการซื้ อ มี ค วาม
แตกต่างกันกัน นอกจากนั้นแล้วยังมีการแบ่งกลุ่มภูมิ
สั ง คมได้ ด้ ว ยระดั บอายุ การศึ ก ษา หรื อ ปั จ จั ย ทาง
จิตวิทยาที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ อย่างชัดเจน ปัจจั ย
ทางด้านภูมิสังคมจึงเป็นปัจจัยที่มีความซับซ้อนสูง แต่
มีอิทธิพลต่อการตั ดสินใจของผู้ บริโภคเป็นอย่างมาก
(Schiffman & Kanuk, 2006; Singh & Chandhok, 2011)
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของชาวลาว
ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของชาวลาวที่
เกี่ยวข้ องกั บการบริโภคอาหารของชาวลาวพบว่า ใน
การบริ โ ภคอาหารสดของชาวลาวในนครหลวง
เวียงจันทน์ มีแนวโน้มบริโภคอาหารปลอดสารพิษมาก
ยิ่งขึ้น โดยผู้ซื้ อต้องการอาหารที่ ให้ ความเชื่อมั่ นด้ าน
คุณภาพด้วยความสด ความสะอาด และความสวยงาม
(Intilad, 2015)โดยการซื้อสินค้าอุปโภคของชาวลาวใน
นครหลวงเวี ย งจั น ทน์ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง เป็ น
ผู้ดาเนินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค โดยนิยมซื้อในช่วง
วันหยุดหรือช่วงสิ้นสัปดาห์ การรับรู้จากสื่อต่าง ๆ จาก
เพื่อนและโทรทั ศน์ เพื่อการตั ดสินใจซื้ อ และใช้ราคา
เป็ นปั จจั ยหลั กที่ มีการตั ดสิ นใจ ชาวลาวต้ องการให้
ผู้ขายมีการเอาใส่ต่อการอธิบายถึ งคุณประโยชน์ของ
สินค้ า ต้องการสินค้ามีมีการจั ดรายการส่ งเสริมการ
ขา ยเพื่ อเป็ นก ารกระ ตุ้ นกา รซื้ อข อง ชา วล า ว

(Naokhampue, 2014) ชาวลาวมีความนิยมในการซื้อ
อาหารสดมากกว่ าอาหารส าเร็ จรู ป และนิ ยมซื้ อใน
ตลาดสดมากกว่ าร้ านสะดวกซื้ อ การซื้ ออาหารนั้ น
มักจะซื้อทุกวัน เนื่องจากชาวลาวนิยมทาอาการด้วย
ตนเอง มากกว่าการซื้อสาเร็จรูปอย่างเด่นชัด และนิยม
ไปซื้อทุกวัน เพราะต้องการอาหารที่มีความสดใหม่ และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวเวียงจันทน์ (Chanthathep,
2013) ด้านการเลือกสถานที่ในการจับจ่าย ในอาหาร
ของชาวลาวในกรุงเวียงจันทน์ต้องการให้มีการปรับปรุง
ด้านบริการจากบุ คคล การอ านวยความสะดวก ของ
ร้านค้าในกรุงเวียงจันทน์ ในขณะที่ผู้บริโภคชาวลาวให้
ความสาคัญทางด้านการส่งเสริมการขายอยู่ในระดับต่า
ว่าสิ่งกระตุ้นทางด้านอื่น ๆ (Kanlaya Pohnepachan &
Tounna Sulientam, 2015).
วิธีดาเนินการวิจัย
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ต้องการเห็นมุมมอง
เชิงลึกของผู้บริโภคชาวลาวจึงใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใช้ การสมทนากลุ่ มเป็ นวิธีการเก็ บข้ อมู ล ในการ
จัดทาสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้บริโภค และผู้ที่
เชี่ ย วชาญทางด้ า นการตลาดเป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ
จานวน 5 คน โดยมีขั้นตอนในการศึกษาดังนี้
ขั้ นที่ 1 คั ดเลื อกตั วอย่างผู้ บริ โภคเพื่อท าการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) 5 คน
ขั้ น ที่ 2 ด าเนิ น การสนทนากลุ่ ม เพื่ อ ศึ ก ษา
พฤติกรรมการบริโภคใช้เวลาไม่เกิน 1ชั่ วโมง 30 นาที
ด้ ว ยค าถามดั ง ต่ อ ไปนี้ ความจ าเป็ น ในการบริ โ ภค
จานวนการบริโภค ความถี่ในการบริโภค คุณลักษณะ
และราคาสินค้าที่ต้องการ ทัศนคติ และความคาดหวัง
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ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ที่มีต่อ ส่ ว นประสมการตลาดด้ า นต่า ง ๆ ของสิ น ค้ า
และบริการ
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นที่ 4 สรุปและรายงานผลการศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภค
ผู้วิจั ยได้จั ดเตรียมสถานที่ ส าหรั บการสนทนา
กลุ่มเป็นห้องประชุมที่มีความเป็นส่ วนตัว ในเขตนคร
หลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ในระหว่างการสนทนากลุ่ม
ได้มีการจดบันทึก และอัดเสียง โดยมีการขออนุญาต
ผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญก่อนล่วงหน้า ระหว่างการสนทนากลุ่ม
ผู้วิจัยได้เตรียมของว่างและเครื่องดื่มเล็กน้อย เพื่อเป็น
การสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองในการสนทนา และ
เมื่อเสร็ จสิ้นการสนทนากลุ่ ม ผู้ วิจั ยได้ ตอนแทนผู้ ให้
ข้อมูลสาคัญด้วยค่าเดินทางเล็กน้อย เพื่อเป็นสินน้าใจ
ในการเสียสละเวลามาร่วมการสนทนากลุ่มในครั้งนี้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) โดยผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล 2
ขั้น ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้นในภาคสนาม เป็นการ
จับประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้ให้ข้อมูลสาคัญกล่าวถึง ผู้วิจัยได้
มีการถามย้า และหาความคิดเห็นร่วมกันในขณะที่ทา
การสนทนากลุ่ม เพื่อหาเป็นข้อสรุปต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บพฤติ กรรมของผู้ บริ โ ภค ที่ เกิ ด ขึ้ น และหากมี ข้ อ
โต้ แย้ งที่ เกิ ดขึ้ นในการสนทนากลุ่ ม จะมี การถามถึ ง
เหตุผลอีกครั้งในการ ขั้นที่ 2 เป็นการสรุปเนื้ อหาที่ได้
เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างเหตุผลต่าง ๆ เพื่อ
นามาเป็นข้อสรุปในงานวิจัย
ผลการวิจัย
ภาพรวมของธุ รกิ จ อาหารทะเลของชาวลาว
อาหารทะเลในมุมมองของชาวเวียงจันทน์ นับว่าเป็น

อาหารหรูหรา ที่ไม่ได้อยูใ่ นชีวิตประจาวันของชาวลาว
เนื่องจาก สปป. ลาวไม่มีพ้ืน ที่ ติดทะเล และในอดี ต
การขนส่ ง ยั ง ไม่ส ะดวกมากนั ก อาหารทะเลจึ ง เป็ น
สิน ค้ าที่ ห าได้ ย ากในกรุ ง เวีย งจัน ทน์ การซื้ อ อาหาร
ทะเล จึ ง นิ ย มซื้ อ ที่ ห นองคายมากกว่ า ที่ จ ะซื้ อ ใน
เวียงจันทน์ ร้านที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีคือร้านเจ้
ต้อยอาหารทะเล เนื่องจากเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจอาหาร
ทะเลในหนองคาย และเนื่ อ งจากปั ญ หาในการ
คมนาคม การขนส่งด่านชายแดน และเทคโนโลยีใน
การเก็บรักษาอาหาร การหมุนเวียนของสินค้า ทาให้
เกิดความเชื่อว่าอาหารทะเลที่ขายอยู่ในเวียงจันทน์
โดยทั่ ว ไปนั้ น “สด” น้ อ ยกว่ า อาหารทะเลที่ ข ายใน
จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี
พฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลนั้นจะซื้อเมื่อมี
โอกาสได้ข้ามมายังฝั่งไทย เป็นส่วนเสริมในกิจกรรม
อื่น ๆ ที่ได้ขา้ มมา ในกรณีที่มีเจาะจงการซื้อจะเป็นการ
ซื้ อ น ามาจั ด งาน เช่ น งานเลี้ ย ง งานบุ ญ เท่ า นั้ น
เนื่องจากต้องใช้ในปริมาณมาก กอปรกับการมีอาหาร
ทะเลในงานนั้น แสดงถึงเป็นความตั้งใจ และให้เกียรติ
ของเจ้าของงาน ดังนั้น สรุปได้ว่า อาหารทะเลจะมีการ
บริโภคเนื่องในโอกาสพิเศษเท่านั้น โดยชาวลาวจะนิยม
มาซื้ อ ด้ ว ยตนเอง เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ได้ ข องที่ ต นเอง
ต้ อ งการ ในขณะที่ ใ นกรุ ง เวี ย งจั น ทน์ เองมี ร้ า นขาย
อาหารทะเลอยู่ทั่วไปตามตลาดสด และร้านขายอาหาร
สดแนวประเทศทางตะวันตกที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
ของสินค้าที่สูงกว่าตลาดสดทั่วไป ร้านค้าเหล่านี้ ยังมี
ราคาแพงกว่าอาหารทะเลในประเทศไทยอยู่ประมาณ
ร้อยละ 20
การซื้ออาหารทะเลในประเทศไทย ในอดีตนิยม
ซื้อที่ร้านเจ้ต้อยอาหารทะเล แต่ในช่วงหลัง 4-5 ปี จะ
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วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม – มิถุนายน 2559
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
เริ่มเปลี่ยนไปซื้อที่แมคโคร และ เทสโก้โลตัส เนื่องจาก
ความสะดวกสบาย ความหลากหลาย และความเชื่อใจ
ในมาตรฐานสินค้า เนื่องจากทางห้างมักจะมีพ้ืนที่จอด
รถขนาดใหญ่ไว้คอยบริการลูกค้า มีพ้ืนที่ให้เลือกสินค้า
ได้อย่างสะดวกสบาย กว้างขวาง สามารถหยิบสินค้า
เองได้ มีความหลายหลายของสินค้า มีการชั่งน้าหนักที่
เป็นระบบ การคิดเงินที่เป็นระบบ ไม่ต้องกังกลกับการ
ถูกสอดไส้สินค้า (การปนของสินค้าต่างมาตรฐานและ
คุณภาพ) เดินทางสะดวก เนื่องจากห้างแมคโครอยู่ใกล้
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ที่มุ่งหน้าสู่สะพานมิตรภาพทันที
ไม่ต้องเข้ามาเสียเวลาขับรถผ่านเมือง ในขณะที่เจ้ต้อย
อาหารทะเลและร้านค้าในละแวกเดียวกัน ในอดีตอยู่ใน
ทาเลที่ดีแต่เนื่องจากพื้นที่จอดรถจ ากัด พื้นที่การจั ด
แสดงสินค้ าจากัด ทาให้ มีที่ว่างให้เดินน้อยมีอิสระใน
การเลือกซื้ อสิ นค้ าได้ น้อยกว่าจึงทาให้ความนิยมลด
น้อยลง
ชาวลาวมีพฤติกรรมการทานอาหารทะเลที่ยังไม่
หลากหลาย จะทานเฉพาะ กุ้ งกุ ลาด า ปู ม้ า ปู ทะเล
ปลาหมึก ปลาแซลมอล ปลาดอลลี่ ปลาทู หอยแครง
หอยแมลงภู่ และหอยนางรมเท่านั้น เนื่องจาก สปป.
ลาวเป็ นประเทศที่ ไม่ มี พ้ื นที่ ติ ดชายทะเล จึ งท าให้ มี
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารทะเลในปริมาณที่จากัด และด้วย
อาหารทะเลหลายชนิดมีราคาแพง ทาให้ผู้ขาย ไม่คุ้ม
ค่ าที่ จะสั่ งมาขายให้ หมดได้ ในเวลาอั น รวดเร็ ว และ
อาหารเหล่ านั้นจะเน่าเสี ยก่ อน ด้ วยเหตุน้ีจึ งเกิ ดเป็ น
พฤติกรรมความเคยชินของการทานอาหารทะเลของ
ชาวลาว แต่อย่างไรก็ตาม อีกทั้ง เมื่อชาวลาวได้พบกับ
อาหารทะเลชนิดใหม่ กลั บไม่รู้วิธีการปรุ งว่าต้องท า
อย่างไรจึงจะอร่อย จึงไม่กล้าที่จะลอง แต่อย่างไรก็ตาม
หากมี การแนะน า ให้ ข้ อมู ลหรือสาธิ ตการทาอาหาร

ทะเลด้วยวัตถุดิบต่าง ๆ แล้ว จะมีชาวลาวจานวนหนึ่งที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีสนใจที่จะลองอาหาร
ชนิดใหม่ได้
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการซื้ ออาหาร
ทะเลมากที่สุ ดคื อคุ ณภาพ เนื่องจากชาวลาวมีความ
เข้าใจดี ว่าอาหารทะเลเป็นอาหารที่ใช้ในโอกาสพิเศษ
เท่านัน้ คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารจะต้องมี
เป็นลาดับสาคัญ อาหารเหล่านี้จะถูกเสริฟในเหตุการณ์
และบุคคลสาคัญเท่านั้น และชาวลาวเองยังตระหนักถึง
ความไม่ปลอดภัยเมื่ออาหารไม่สด สะอาด ซึ่งมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดอาหารเป็นพิษ ซึ่งหมายความว่าอาหาร
ทะเลเป็นการแสดงออกถึงฐานะทางสังคมของชาวลาว
ด้วยอีกทางหนึ่ง
ปัจจัยประการที่ 2 คือ ความครบถ้วนของสินค้า
เนื่องจากการซื้ออาหารทะเลจะเป็นสินค้าอย่างสุดท้าย
ที่ ชาวลาวจะเลื อ กซื้ อ ก่ อนเดิ น ทางกลั บ สปป. ลาว
ดั ง นั้ น เวลาที่ เ หลื อ ในการเลื อ กซื้ อ จะมี ไ ม่ ม ากนั ก
โดยทั่ ว ไปมั กจะเป็ น ช่ วงเย็ น ซึ่ งมี ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น 2
ประการคื อ ได้ สิ น ค้ า ไม่ ค รบจ านวนชนิ ด ที่ ต นเอง
ต้องการ ทาให้ต้องไปหารซื้อจากร้านอื่น ๆ เกิดความ
ล่าช้าในการเดินทางและเสี่ยงที่อาหารที่ซื้อแล้วจะบูด
เน่าระหว่างทางหากดูแลไม่ดี ประการที่ 2 คือ ช่วงเวลา
ที่ ซื้ อ ของชาวลาวส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ช่ ว งบ่ า ยถึ ง เย็ น
โดยเฉพาะช่วงเย็น สินค้าถูกเลือกโดยผู้ซอื้ ที่เข้ามาเลือก
สินค้าตั้งแต่เช้าไปเกือบหมดแล้ว ทาให้เหลือสินค้าให้
เลือกไม่มากชิ้น หรือของหมด
ปั จจั ยประการที่ 3 สิ่ งอ านวยความสะดวกใน
การเลือกซื้ออาหารทะเล เนื่องจากอาหารทะเลสดเป็น
สินค้าที่ต้องได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของหีบห่อบรรจุภัณฑ์ อุณหภูมิ ความทนทานต่อ
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วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม – มิถุนายน 2559
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
แรงกดกระแทก รวมไปถึ ง สิ น ค้ า บางชนิ ด อย่ า ง
หอยแครง เป็นสินค้าที่มีชีวิต ในการซื้ออาหารทะเลจึง
ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ความรวดเร็วในการ
ชาระเงิ น หรือ ช่ อ งทางพิเ ศษในการช าระเงิ น เพื่ อ ให้
อาหารคงความสดให้มากที่สุด การแยกอาหารทะเล
กั บ สิ น ค้ า ชนิ ด อื่ น โดยเฉพาะสิ น ค้ า ที่ มี ส ารเคมี
เนื่ อ งจากอาหารทะเลมั ก จะมี น้ าเข้ า มาผสมอยู่ ใ น
สินค้าเป็นจานวนมาก มีโอกาสที่จะให้เกิดการละลาย
หรือเสียหายต่อสินค้าชนิดอื่นได้ นอกจากนั้น ชาวลาว
เองต้อ งการให้ มี ก ารบริ ก ารด้ า นกล่ อ งโฟมฟรี ห รื อ
ราคาพิเศษหรือราคาสมาชิก เนื่องจากบ่อยครั้งที่ไม่ได้
เตรียมตัวมาซื้ออาหารทะเล ทาให้ไม่ได้เตรียมกล่อง
โฟมใส่อาหารทะเลมาด้วย
ปั จ จั ย ประการที่ 4 คื อ ความสะดวกสบาย
เนื่องจากชาวลาวต้องการความสะดวกสบายในการซื้อ
สินค้า ซึ่ งเป็นการจัดการด้านสถานที่ในการจาหน่าย
ได้แก่ ความกว้างขวาง ที่จอดรถ ความเร็วในการซื้ อ
ทั้ ง หมดตั้ ง แต่ ก ารขั บ รถเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า จนถึ ง การ
เดิ น ทางกลั บ ไปยั ง บ้ า นของตนเองที่ สปป. ลาว
เนื่องจากด่านชายแดนไทย-ลาว ที่ จังหวัดหนองคาย
ปิดด่านเวลา 22.00 น. ทาให้ในช่วงหัวค่าจะมีรถข้าม
ด่านจากไทยไปลาวเป็นจานวนมาก เวลาที่ใช้ในการข้าม
ด่ านประมาณ 1 ชั่ ว โมงส าหรั บด่ านทั้ ง 2 ฝั่ ง ดั งนั้ น
ร้านค้าที่สามารถทาให้เวลาของลูกค้าชาวลาวใช้ในการ
ซื้อสินค้าได้น้อยที่สุดจะเป็นร้านที่ได้รับความสนใจไป
โดยปริยาย โดยเฉพาะอาหารทะเลที่ชาวลาวคาดหวังว่า
จะได้รับประทานทันทีที่กลับถึงบ้านของตนเอง จึงต้อง
เผื่อเวลาบางส่วนที่จะใช้ปรุงอาหารด้วย
ปัจจัยประการที่ 5 ความจริ งใจและความเป็ น
มาตรฐานของสิ นค้ า เนื่องจากชาวลาวจานวนมากมี

ทัศนคติว่าตนมั กจะถู กเอาเปรี ยบจากคนไทยอยู่เป็ น
ประจา ทาให้เกิดอคติช้ีนาในการซื้อสินค้าและบริการ
อยู่แล้ว แต่กลับมีความเชื่อว่าร้ านค้าที่จัดร้าน และมี
ระบบอย่างเป็นมาตรฐานอย่างห้างสรรพสินค้านั้น จะมี
ความซื่อสัตย์กับลูกค้ามากกว่าร้านท้องถิ่นทั่วไป
อภิปราย
พฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น อาหารนั้ น
ผู้บริโภคชาวลาวจะนิยมสิ่งที่ทาสดใหม่ ซึ่งความสด
ใหม่ ใ นที่ น้ี ไม่จ าเป็ น จะต้อ งมี ก ารบรรจุ หี บห่ อ แบบ
มิดชิด แต่ตอ้ งการให้เห็นการผลิตอย่างชัดเจน อาหาร
ทะเลเป็นสินที่มีความละเอียดอ่าน โดยธรรมชาติของ
อาหารทะเลจะต้องการดูแลรักษามากกว่าปกติ และ
การหมุน เวีย นของสิ นค้ าในอั ต ราสูง เพื่อให้สิ นค้ า มี
ความสดใหม่มาก ๆ รวมทั้งเป็นสิ นค้า ที่มีราคาแพง
ผู้บริ โภคที่จ ะซื้อ จึ งต้อ งมีก ารได้แ สวงหาข้ อ มูล ด้ ว ย
การเลือกซื้ อ เอง พร้ อ มทั้ง ต้อ งการให้ มีก ารจั ด การ
บางอย่างเพื่อลดความเสี่ยงในการเน่าเสียของอาหาร
ทะเล จึงทาให้กลุ่มผู้บริโภคมีอยู่ในวงจากัดเฉพาะกลุ่ม
ที่ มีรายได้ สู งเท่ านั้น แต่ เนื่องจากขนาดของตลาดใน
สปป. ลาว และการขนส่งที่ค่อนข้างจากัดใน สปป. ลาว
ทาให้ผู้บริโภคเชื่อว่าสินค้าอาหารทะเลที่จาหน่ายอยู่ใน
สปป. ลาว มีความสดใหม่ น้อยกว่าที่ จ าหน่ายอยู่ใน
ประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคชาวลาวมักจะ
ซื้ออาหารทะเลเป็นสินค้าสุดท้ายก่อนเดินทางกลับบ้าน
ใน สปป. ลาว เพราะกังวลเรื่องความสดใหม่ จากเวลาที่
ต้องเสียไประหว่างการเดินทาง จะทาให้สินค้าอาหาร
ทะเลเกิดความเสียหายได้
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