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การตัดสินใจซ้ือนํา้ปลาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

PURCHASING BEHAVIOR FOR FISH SAUCE OF CONSUMERS IN 

BANGKOK 

กริน ธิตยางกรุวงศ ์1  ดร.กฤษฎาภรณ์ รุจิธาํรงกุล 2 

............................................................................................................. 

          บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมในการบริโภค

นํ้ าปลา ในดา้นทศันคติ การคลอ้ยตามบุคคลรอบขา้ง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 

ความพึงพอใจ ความไวว้างใจ ความตั้งใจ การตดัสินใจ และ 2) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ี

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าปลา ประกอบดว้ย ทศันคติ การคลอ้ยตามบุคคลรอบ

ขา้ง ความตั้งใจซ้ือ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ความพึงพอใจ และความไวว้างใจ 

โดยมีกลุ่มตวัอยา่งอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมีอายุเท่ากบัและมากกวา่ 20 ปี จาํนวน 400 ราย 

อาศยัแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ดว้ย สถิติเชิงพรรณนา

ดว้ย ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย(Mean) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติการวิเคราะห์เส้นทาง (Part Analysis) 

ทดสอบสมมติฐาน 

           ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นสตรี อายุ 30-39 ปี มี

สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียเดือนละ 10,001 ถึง 

20,000 บาทนั้น ต่างนิยมบริโภคนํ้ าปลาท่ีมีตรายี่ห้อไทย  ซ่ึงพฤติกรรมในการบริโภค

นํ้าปลาในวตัถุประสงคข์อ้ 1 มีลกัษณะโดดเด่นมากท่ีสุด `อธิบายไดด้ว้ย  ทศันคติจาก

การรับรองคุณภาพ การคลอ้ยตามบุคคลรอบขา้งจากค่านิยมในตราสินคา้ไทย การ 

 

___________________________________ 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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รับรู้การควบคุมพฤติกรรมจากสิทธิการตดัสินใจซ้ือด้วยตวัเอง ความพึงพอใจจาก

ความสะอาดของนํ้ าปลา ความไวว้างใจจากตรายี่ห้อของนํ้ าปลาท่ีซ้ือ ความตั้งใจซ้ือ

นํ้ าปลาจากตราเหมือนเดิมในคร้ังถดัไป และการตดัสินใจซ้ือนํ้ าปลาสําหรับนาํไปใช้

เอง 

 ทาํนองเดียวกนั ปัจจยัสาเหตุในวตัถุประสงคข์อ้ 2 ท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจ

ซ้ือนํ้ าปลาเพิ่มข้ึน คือ อิทธิพลทางตรงของความตั้งใจซ้ือ และการรับรู้การควบคุม

พฤติกรรมของผูซ้ื้อตามลาํดบั ในทิศทางเดียวกนั และอิทธิพลทางออ้มผา่นความตั้งใจ

ซ้ือ โดยท่ีผูบ้ริโภคตั้งใจซ้ือเพิ่มข้ึนนั้น ข้ึนอยูก่บั อิทธิพลทางตรงของความไวว้างใจ 

ความพึงพอใจ และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ของผูซ้ื้อตามลาํดับในทิศทาง

เดียวกนัเช่นกนัส่วนงานวจิยัต่อไปคือ การศึกษาการตดัสินใจซ้ือซํ้ านํ้ าปลากบักลยุทธ์

ส่วนประสมทางการตลาด 

 

Abstract 

 This research have 2 purposes to study: 1) To study the consumer behavior 

on consuming fish sauce, which are attitude, inclination to respond to those in one’s 

environment, perception of the ability to control one’s own behavior, satisfaction, 

trust, intention and purchasing behavior  2) To study the behavior ‘s factor that 

influencing purchasing decision on fish sauce, which are intention to purchase, 

perception of the ability to control one’s own behavior, satisfaction and trust. It 

utilizes questionnaire with four hundred people who have two qualifications – living 

in Bangkok; having minimum age of twenty years. Percentage, mean, standard 

deviation, Part Analysis are considered to be utilized for analyzing the data.  

 In respect to gender, a majority were married females, ages of thirty to 

thirty-nine, and private-sector employees with a monthly income between 10,001-

20,000 Baht. Most of them prefer fish sauce with Thai brands. 
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            The research also shown that the consumers’ attitude is highly on quality 

guarantee, the inclination to respond to those in one’s environment is highly on 

brand, the perception of the ability to control one’s own behavior is highly on their 

own purchasing decision, the satisfaction is highly on the cleanness of fish sauce, 

the trust is highly on the selected brand, the intention is highly on the used brand 

next time, and the purchase decision is highly on purchase for using by themselves. 

            The degree of purchasing decision on fish sauce increases as 1) intention to 

purchase increases 2) perception of the ability to control one’s own behavior 

increases. The degree of intention to purchases increases as 1) trust increased 2) 

satisfaction increases 3) perception of the ability to control one’s own behavior 

increases.  The next research would be the study of repurchasing factor and 

marketing mix strategy. 

1.บทนํา 

            การตดัสินใจซ้ือนํ้าปลาของผูบ้ริโภค มีความแตกต่างจากสินคา้อุปโภคบริโภค

โดยทั่วไป อันสืบเน่ืองมาจาก คุณลักษณะของนํ้ าปลา เช่น กล่ิน และ สี ท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ อีกทั้งผลิตภณัฑ์นํ้ าปลายงัมีความหลากหลาย ทั้งทางดา้นคุณภาพ รสชาติ 

สี กล่ิน และบรรจุภณัฑ ์ผูบ้ริโภคจึงสามารถเลือกซ้ือนํ้ าปลาไดต้ามตอ้งการของแต่ละ

บุคคล เช่น ระดบัความเคม็ ระดบัสีนํ้ าปลา  ระดบัความไวว้างใจตรายี่ห้อ ระดบัความ

พอใจคุณภาพของนํ้ าปลา ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ ความสวยงามของฉลาก 

ความคุน้เคยในการใช ้และวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ เช่น การซ้ือนํ้ าปลาเพื่อการบริโภค 

การซ้ือเพื่อเป็นของฝาก ยกตวัอยา่งเช่น การซ้ือนํ้ าปลาพื้นบา้น ตามร้านขายของฝาก

ในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล ตามขอ้ความ ท่ีมกัใช้ในการประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด คือ 

“นํ้ าปลา ส่ิง ท่ี คู่บ้านเรามานาน”(http://www.meetips.com/webboard/viewthread. 

php?tid=55, 10 มกราคม 2554) 

           พฤติกรรมการบริโภคนํ้ าปลาของผูบ้ริโภค เติบโตข้ึนเพราะ ผลิตภณัฑ์นํ้ าปลา 

ถูกพัฒนาให้มีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน ตามข้อจํากัด และกฏหมายทางการค้า  ทั้ ง

ภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภค และทาํให้
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ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ และความไวว้างใจ ในผลิตภัณฑ์นํ้ าปลา การพฒันา

ผลิตภณัฑ์ ส่งผลให้การบริโภคนํ้ าปลา ของผูบ้ริโภคในต่างประเทศเติบโตข้ึน โดย

ยอดการส่งออกนํ้ าปลาในปี 2552 มีมูลค่าการส่งออก 1,062.47 ล้านบาท เพิ่มข้ึน

ประมาณร้อยละ 4 จากปี 2551 ถึงแมว้่า จะเป็นการเติบโตท่ีลดลงจากปีก่อนหน้า ท่ี

เกิดการขยายตวัเพราะการคลอ้ยตามความนิยมอาหารไทย ของชาวต่างชาติ ท่ีมีมูลค่า

การส่งออกในปี 2551 ถึง 1,0929.99 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 18.31 จากปี 2550  (กลุ่ม

พฒันาและให้บริการสารสนเทศ, ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสํานกั

ปลดักระทรวงพาณิชย ์

http://www.ops3 . moc.go.th/infor/MenuComTH/stru1 _export/export_topn_ 

re/report.asp, 18 พฤษภาคม 2554)   

           การตัดสินใจซ้ือของผูโ้ภคในประเทศส่วนหน่ึง แตกต่างจากผูบ้ริโภคใน

ต่างประเทศ เพราะผลสํารวจของแบรนด์ปลาหมึก พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่รู้จกั

ป้าย มอก.(มาตรฐานอุตสาหกรรม) และไม่ชอบรสชาติท่ีเค็ม กล่ินแรง และสีดาํเร็ว 

ทาํให้ผูบ้ริโภคไม่เลือกยี่ห้อน้ี แบรนด์ปลาหมึก จึงพฒันาสินคา้ใหม่ ท่ีมีรสชาติกลม

กล่อม ใสสะอาดข้ึน และไม่มีสัญลกัษณ์ “มอก.” ในราคาท่ีถูกลง เป็นกลยุทธ์ท่ีใชใ้น

การทาํตลาดภายในประเทศ ตามลกัษณะของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในประเทศ และ

สาํหรับต่างประเทศ ลกัษณะของพฤติกรรมการซ้ือ ผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อสินคา้ ท่ีตอ้ง

ผ่านการรับรองคุณภาพการผลิต ทั้ ง GMP และ HACCP โดยแบรนด์ปลาหมึก 

สามารถส่งออกไปขายมาก กวา่ 70 ประเทศ และขยายไปยงัตะวนัออกกลางในอนาคต 

(“ตลาดนํ้ าปลาหม่ืนลา้นหืดข้ึนคอ “ปลาหมึก” บุกในรอบ 5 ปีร้ังแชร์” [ออนไลน์] 

เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  :  http://www2.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID= 

9540000052791, 10 มกราคา 2554) 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย     

 การวจิยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษา 

1. พฤติกรรมในการบริโภคนํ้ าปลา ซ่ึงประกอบดว้ย ทศันคติ การคลอ้ยตาม

บุคคลรอบขา้ง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ความพึงพอใจ ความไวว้างใจ ความ

ตั้งใจ และการตดัสินใจซ้ือ 

http://www.ops3.moc.go.th/infor/MenuComTH/stru1_export/export_topn_
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2. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือนํ้ าปลาของผูบ้ริโภค ซ่ึง

ประกอบดว้ยความตั้งใจซ้ือ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ความพึงพอใจ และความ

ไวว้างใจ 

สมมติฐานในการวจัิย 

         ผูว้จิยั กาํหนดสมมติฐานของการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

           สมมติฐานท่ี 1 คือ ปัจจยัดา้นทศันคติ การคล้อยตามบุคคลรอบขา้ง การรับรู้

การควบคุมพฤติกรรม ความพึงพอใจ และความไวว้างใจ สามารถอธิบายลกัษณะของ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคนํ้าปลาได ้

           สมมติฐานท่ี 2 คือ ผลของความตั้งใจซ้ือ ทศันคติ การคลอ้ยตามบุคคลรอบขา้ง 

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ความพึงพอใจ ความไวว้างใจ มีอิทธิพลทางตรงและ

ทางอ้อมต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าปลาในทิศทางเดียวกัน โดยผลของการคล้อยตาม

บุคคลรอบขา้งมีความสัมพนัธ์ผกผนักบัความตั้งใจซ้ือนํ้าปลาของผูบ้ริโภค 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปเป็นโครงสร้างตน้แบบศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี  

        ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

           ในการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ือนํ้ าปลาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การศึกษา ซ่ึงเน้ือหาท่ีทบทวนมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

        1.ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบันํ้าปลา 

           นํ้าปลา เป็นผลผลิตจากการใชป้ลาหมกักบัเกลือในรูปแบบต่างๆ เพื่อใชใ้นการ

ปรุงรสอาหาร ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาของคนทอ้งถ่ินทัว่ไป แต่ความนิยมในการใชป้รุง

อาหารหรือประกอบอาหารอาจแตกต่างกนัไปตามวฒันธรรมอาหารการกินในแต่ละ

ทศันคติ 

การรับรู้การ

ควบคม

 

การคลอ้ยตาม

้  

 

ความพึงพอใจ 

ความตั้งใจซ้ือ 

ความไวว้างใจ 

การตดัสินใจ 

+ 

+ 
+ + 

+ 

+ 

- 

+ 
+ 
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ชนชาติ  การหมกัปลากบัเกลือถือเป็นวิธีการขั้นพื้นฐาน ในการถนอมอาหารท่ีหลาย

ชนชาติใชก้นั โดยสัตวท่ี์ใชม้กัจะเป็นปลามากกวา่สัตวอ่ื์น โดยนกัชีวเคมีไดว้ิเคราะห์

กนัในภายหลงั พบวา่เป็นเพราะเน้ือปลา เป็นโปรตีนท่ียอ่ยสลายง่ายกวา่โปรตีนชนิด

อ่ืนๆ ยิง่ถา้หมกัทิ้งไวน้าน ปลาจะเป็นโปรตีนชนิดเดียวท่ีถูกยอ่ยไดห้มด ทั้งปลานํ้ าจืด

และปลาทะเล เพียงแต่ระยะเวลาในการหมกั อาจต่างกนัไปตามชนิด และขนาดของ

ปลา 

        2. ความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ 

 พฤติกรรมผู ้บริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดย

เก่ียวขอ้งทางตรงกบัการจดัหา และใช้ผลิตภณัฑ์ รวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึง

เกิดข้ึนก่อนกระทาํ และมีอิทธิพลในการกาํหนดใหเ้กิดการกระทาํ (ปริญ ลกัษิตานนท์

2544) 

 ความตั้งใจ หมายถึง การมีเจตนาท่ีจะทาํ หรือความตอ้งการท่ีจะทาํ ซ่ึงเป็น

ความพยายามจะกระทาํพฤติกรรมนั้น  ทั้งน้ีหากพฤติกรรมอยูภ่ายใตก้ารควบคุม ของ

บุคคลอย่างสมบูรณ์ ความตั้งใจเพียงอย่างเดียว ก็สามารถทาํให้เกิดพฤติกรรมได ้แต่

หากพฤติกรรมไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของบุคคล ความตั้งใจอาจไม่เพียงพอท่ีจะทาํ

ใหเ้กิดพฤติกรรม นัน่หมายถึงมีปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อ ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตั้งใจ 

และพฤติกรรม (Kotler, 1999) 

 ความไวว้างใจ หมายถึง ความเช่ือมัน่ ท่ีเรามีต่อบุคคลอ่ืน และท่ีบุคคลอ่ืนมี

ต่อเรา  โดยไม่เอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั (พสุ เดชะรินทร์, 2547) 

 ทศันคติ หมายถึง การจดัการเก่ียวกบัความรู้สึก การรับรู้ แรงจูงใจ รวมถึง

กระบวนการเรียนรู้ ท่ีต่อเน่ืองกบัส่ิงต่างๆรอบตวั (สุภคัคณิศร รุ่งเรือง, 1998) 

 การคลอ้ยตามบุคคลรอบขา้ง หมายถึง การท่ีบุคคลถูกชกัจูง หรือกระตุน้ให้

คลอ้ยตาม โดยไม่ไดใ้ช้เหตุผลในการซ้ือ โดยยอมรับขอ้เสนอต่างๆอย่างไม่มีเหตุผล

จนเกิดเป็นความตั้งใจซ้ือสินคา้หรือบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539)  

 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม หมายถึง การรับรู้ของบุคคล

วา่จะเป็นการง่ายหรือยากท่ีจะแสดงพฤติกรรม โดยเป็นการสะทอ้นถึงประสบการณ์

ของ ความรู้ และความเขา้ใจของบุคคล (Bernstein, 1999) 
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 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงของบุคคล ความพึง

พอใจอาจเกิดไดจ้ากความชอบโดยส่วนตวัของบุคคล เป็นความรู้สึกของบุคคลซ่ึงเม่ือ

บุคคลนั้นไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ (อุทยั หิรัญโต, 2523) 

           การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกกระทาํท่ีเกิดข้ึนเพราะมีทางเลือกหลากหลาย 

โดยผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งทาํการตดัสินใจเลือกสินคา้และบริการเป็นประจาํทุกวนั (ฉัต

ยาพร เสมอใจ และคณะ, 2545: 44-45) 

3. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

           สุชาติ ธนะสุนทร (2553:4) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

เส้ือผ้าท่ีมีแบรนด์เนม พบว่า ความตั้ งใจซ้ือ และความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือ ของผูบ้ริโภคโดยตรง ความไวว้างใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือ เฉพาะผูใ้ช้ตราสินค้าไทย การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมี

อิทธิพลทางตรง ต่อพฤติกรรมการซ้ือ เฉพาะกลุ่มผูใ้ชสิ้นคา้ตราของไทย และต่างชาติ 

ซ่ึงความตั้งใจซ้ือได้รับอิทธิพลจาก ความไวว้างใจ และความพึงพอใจ ซ่ึงมีความ

สอดคล้องกัน นอกจากนั้ น ยงัพบว่า การคล้อยตามบุคคลรอบข้าง และการรับรู้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ ของผูใ้ชต้ราสินคา้

ของไทย และกลุ่มผูใ้ชต้ราสินคา้ต่างชาติ  และทศันคติ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เฉพาะ

กลุ่มผูใ้ชต้ราสินคา้ต่างชาติ 

           วรรัตน์ แขกธูป (2553:85) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือซํ้ ากะทิสําเร็จรูป 

(Aroy-D): การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีพฤติกรรมตามแผน พบวา่ ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการ

รับรองคุณภาพมีอิทธิพลสูง การคล้อยตามบุคคลรอบขา้งต่อตราสินคา้ Brand มี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสูงสุด การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมต่อสิทธิในการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้ ความพึงพอใจต่อคุณภาพมีอิทธิพลสูงท่ีสุด และทางดา้นความตั้งใจต่อ

การนาํกะทิสาํเร็จรูปมาประกอบอาหารทุกคร้ัง 

           นพพร ประยรูวงศ ์(2541:155) การศึกษาทศันคติ และพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือนํ้ามนัพืช ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญั

ต่อ ชนิดของวตัถุดิบ ท่ีใชใ้นการผลิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ คุณค่าท่ีดีต่อสุขภาพ และ
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การหาซ้ือง่ายตามลาํดบั  นอกจากน้ีไดพ้บวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือยี่ห้อเดิม แต่

ถา้ไม่มีก็จะซ้ือยีห่อ้อ่ืนทดแทน 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

แนวทางการกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีแทนจํานวนประชากรของ

กรุงเทพมหานครท่ีมีอาย ุ20ปีข้ึนไป โดยใชว้ิธีการคาํนวณตามสูตรความคลาดเคล่ือน

มาตรฐาน (Yamane,1973 อา้งถึงในกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติและคนอ่ืนๆ, 2554:34)

โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ของกลุ่มตวัอย่างท่ีร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนไม่

เกินร้อยละ 5 ผลการคาํนวนไดจ้าํนวน 400ตวัอยา่ง 

แนวทางการสร้างเคร่ืองมือวจัิย 

     ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยทบทวนวรรณกรรม

แลว้สร้างขอ้คาํถามท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ทดสอบแบบสอบถาม จาํนวน 30ชุด 

หาค่าความเช่ือมัน่ก่อนทาํการเก็บขอ้มูลจริง ได้ค่าสัมประสิทธ์มากกว่า 0.70 ซ่ึงสูง

กวา่ค่ามาตรฐาท่ียอมรับได ้

แนวทางการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจ ัยนําข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 400ตวัอยา่งมาทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมช่วยคาํนวณทางสถิติ  

       การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือนํ้าปลา โดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) 

 1. ความถ่ี (Frequency)              

 2. ร้อยละ (Percentage) 

 3. ค่าเฉล่ียทางเลขคณิต (Arithmetic mean, X)   

 4. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   (Standard Deviation, S.D.) 

     การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ คือ ทศันคติ การคล้อยตาม

บุคคลรอบขา้ง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ความพึงพอใจ ความไวว้างใจ ต่อความ

ตั้งใจซ้ือ และการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตั้งใจซ้ือ การรับรู้การควบคุม 
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พฤติกรรม ความพึงพอใจ ความไวว้างใจ ต่อตดัสินใจซ้ือ 

การทดสอบสมมติฐาน  

    ทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีวิเคราะห์เส้นทาง Path Analysis เพื่อหา

ความสัมพนัธ์ของรูปแบบตามสมมติฐาน ซ่ึงสร้างจากทฤษฎี แนวความคิด โดยหาค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรมาวิเคราะห์ตามโครงสร้างหรือรูปแบบดว้ย

เทคนิคของ Path Analysis 

4.ผลการวเิคราะห์/บทสรุป สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจากการวเิคราะห์ถดถอยตวั

แปรท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

 

ตัวแปร 

Standardized 

Coefficient 

(Beta) 

t Sig R2 
Signif 

F 

ความตั้งใจ1)    0.499 0* 

ทศันคติ 0.028 0.469 0.640   

การคลอ้ยตาม -0.030 -0.557 0.578   

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 0.230 3.957 0.000   

ความพึงพอใจ 0.198 2.894 0.004   

ความไวว้างใจ 0.391 6.272 0.000   

การตดัสินใจซ้ือ2)    0.438 0* 

ความตั้งใจ 0.635 9.395 0.000   

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 0.140 2.264 0.024   

ความพึงพอใจ -0.049 -0.753 0.452   

ความไวว้างใจ -0.049 -0.701 0.484   
1)  R=0.706, F=48.602, SEE=1.36027                               2)  R=0.662, F=47.754, 

SEE=1.56879 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  = 0.05 
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5.สรุปผลการวจัิย 

           ผลการวิจยัเชิงปริมาณ พบว่า  ผูบ้ริโภคนํ้ าปลาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ี

ศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่ เป็นสตรี ท่ีอยูใ่นวยัทาํงาน แต่งงานแลว้ มีการศึกษาปริญญาตรี

ท่ีมีระดบัรายไดม้ากกวา่เดือนละ 10,001บาท  แต่ไม่เกิน 20,000บาท ซ่ึงมีค่านิยม ใน

การตดัสินใจซ้ือนํ้ าปลา ท่ีมีตราสินคา้ไทย  โดยพบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติ การคลอ้ย

ตามบุคคลรอบขา้ง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ความพึงพอใจ และความไวว้างใจ 

สามารถอธิบายลักษณะของพฤติกรรมผู ้บริโภคนํ้ าปลาได้ และย ังพบอีกว่า 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือนํ้ าปลาทางตรงเพิ่มข้ึนนั้น มาจาก  พฤติกรรมความตั้งใจ 

และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ท่ีเพิ่มมากข้ึนเท่านั้น โดยท่ีพฤติกรรมความตั้งใจ 

ท่ีนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือนํ้ าปลาเพิ่มมากข้ึน มากจาก ความไวว้างใจ ความพึงพอใจ 

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมของผูซ้ื้อ ท่ีเพิ่มมากข้ึนตามลาํดบั โดยท่ี การรับรู้การ

ควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรง ต่อความตั้ งใจซ้ือนํ้ าปลา และยงัมีอิทธิพล

ทางออ้มต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าปลา  และความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความ

ตั้งใจซ้ือ และมีอิทธิพลทางออ้มต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้าปลา เช่นเดียวกบัความไวว้างใจ 

มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจซ้ือ และมีอิทธิพลทางออ้มต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ าปลา 

ในขณะท่ีความตั้งใจซ้ือมีอิทธิพลทางตรง ต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้าปลา และการรับรู้การ

ควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลทางตรง ต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้าปลาเช่น เดียวกนั 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยต่อไป 

1) การศึกษาการตดัสินใจซ้ือซํ้ านํ้าปลากบักลยทุธ์ส่วนประสมทางตลาด 

2) การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือนํ้าปลา เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีอาจมี

อิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

3) การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความไวว้างใจในนํ้าปลา เพื่อ

ศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีอาจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความไวว้างใจ 

4) การศึกษาเร่ืองการแข่งขนัของตลาดนํ้าปลาในประเทศไทย 

5) การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ืออาหารสาํเร็จรูปต่อความสนใจในคุณภาพนํ้าปลา 

6) การศึกษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาด (4P) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้าปลา 
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7.เอกสารอ้างองิ 

กาญจนา ม่ิงโมฬี. “พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือมะม่วง

นํ้าดอกไม ้ปลอดภยัจากสารเคมีในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร, 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2549. 

กิตติพงษ ์ผูมี้คุณ. “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมเปร้ียว  

พร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่.” การคน้ควา้อิสระ

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมเกษตร, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2549. 

กุลนรี มีแกว้. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือนิตยสารสตรีของสตรีวยัทาํงาน.” 

วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาส่ือสารมวลชน, 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2551. 

เกษม เทิดเผา่ไทย. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์าํเขา้ประเภทเอม็พีว ี: 

กรณีศึกษา: บริษทั เอส.อี.ซี.เอก็ซ์คลูซีฟคาร์ จาํกดั.” วทิยานิพนธ์ปริญญา

วารสารศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการบริหารส่ือสารมวลชน, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2547. 

จกัรพงศ ์เกิดเกรียงไกร. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสังฆทาน.” 

วทิยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2550. 

จิตราพร ลีละวฒัน์. “การศึกษาปัจจยัความสาํเร็จในการออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ์อาหาร : กรณีศึกษาประเภทธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (SMEs).” วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขา

บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2553. 

จิราวฒัน์ ยงสวสัดิกุล, สุรีลกัษณ์ รอดทอง, และปิยะวรรณ กาสลกั. “รายงานการวิจยั

เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณฮิสตามีนในกระบวนการผลิตนํ้าปลา.” 

นครราชสีมา : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี, 2544. 
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ฉตัยาพร เสมอใจ และมทันิยา สมมิ. พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพมหานคร, เอก็ซ

เปอร์เน็ท, 2545. 

ชนญัชิดา ดีณรงค.์ “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบะหม่ีก่ึง

สาํเร็จรูปของนกัศึกษามหาวทิยาลยัในจงัหวดัเชียงใหม่.” การคน้ควา้อิสระ

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมเกษตร, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2549. 

ชนิกานต ์สุขสุพนัธ์. “แรงจูงใจทางการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมอาบนํ้า

ของนกัศึกษาหญิงมหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร.” 

วทิยานิพนธ์ปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการส่ือสารภาครัฐและ

เอกชน, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2549. 

ณฐัพชัร์ ลอ้ประดิษฐพ์งษ.์ คู่มือสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้. กรุงเทพมหานคร, 

ประชุมทอง พร้ินต้ิงกรุ๊ป, 2549. 

ดวงฤทยั เหลืองพิทกัษก์ุล. “พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียนของนกัเรียนและ

ผูป้กครอง ในอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น.” วทิยานิพนธ์ปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาการตลาด, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2550. 

ทรงเกียรติ สังฆมณี. “พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑต์ราดอยคาํของโครงการหลวง ใน

เขตเทศบาลนครเชียงใหม่.” การคน้ควา้อิสระปริญญาบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต, สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2538. 

ทิวาวลัย ์ตั้งปณิธานนท.์ “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากธุรกิจคา้ปลีก

ขา้มชาติในอาํเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี.” วทิยานิพนธ์ปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาการจดัการทัว่ไป, มหาวทิยาลยัราชภฏั

อุบลราชธานี, 2552. 

เทพธิดา ช่ืนชม. “พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแช่แขง็ของผูบ้ริโภคใน

อาํเภอเมืองเชียงใหม่.” การคน้ควา้อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

สาขาวชิาการจดัการอุสาหกรรมเกษตร, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551. 
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ธงชยั สุวรรณสิชณน์, ปิยวรรณ ฉํ่าม่ิงขวญั, วชิยั หฤทยัธนาสันต์ิ, และสุมนรัตน์ ช่ืน

พุฒิ. “รายงานการวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

แป้งชุบทอดของผูบ้ริโภค.” กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 

2549.  

ธญัธร ล่ิมศิลา. “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบียร์ของ

ผูบ้ริโภคชายในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่.” การคน้ควา้อิสระปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2544. 

นพพร ประยรูวงศ.์ “การศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือนํ้ามนัพืชของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์ปริญญาวารสารศาสตรมหา

บณัฑิต, สาขาส่ือสารมวลชน, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2541. 

เนตรนภางค ์อุทโท. “ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์วชสาํอางของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี.” วทิยานิพนธ์

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวทิยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ, 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2552. 

เบญจพร พงศอ์าํไพ และคณะ. “ปัจจยัทาํนายความตั้งใจของคู่สมรสหญิงตั้งครรภใ์น

การมาใชบ้ริการตรวจคดักรองเพื่อหาการติดเช้ือเอชไอว.ี” วารสารสภาการ

พยาบาล. 24 (ตุลาคม-ธนัวาคม 2552). 

ปฐว ีต่อศรี. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม อะมิโน โอเค ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์ปริญญาวารสารศาสตรมหา

บณัฑิต, สาขาการบริหารส่ือสารมวลชน, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2549. 

ประชุม รอดประเสริฐ. นโยบายและการวางแผน:หลกัการและทฤษฎี. 

กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ,์ 2539. 

ปริญ ลกัษิตานนท.์ จิตวทิยาและพฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพมหานคร : ทิปป้ิง พอยท ์

2544. 

ปรียาพร รักกิจศิริ. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือนํ้าผกัผลไมพ้ร้อมด่ืม 

ในอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น.” วทิยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตร    

มหาบณัฑิต, สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ,มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2546. 
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พรยพุา อาํไพรัตน์. “พฤติกรรมการบริโภคนํ้าปลาแทข้องผูบ้ริโภคในเขตภาษีเจริญ.” 

วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาการตลาด, มหาวทิยาลยั

ราชภฏัธนบุรี, 2549. 

พสุพทัธ์ ชยัพฤกษเ์จริญ. “ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือขา้วสารบรรจุถุงขนาด 5 

กิโลกรัม ตรา มาบุญครอง ของกลุ่มแม่บา้นในเขตกรุงเทพมหานครกบัการ

ส่ือสารทางการตลาดของบริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั 

(มหาชน).” วทิยานิพนธ์ปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการส่ือสาร

ภาครัฐและเอกชน, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2549. 

พชัราพร คงพลู. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้าปลาผสมของตวัแทนจาํหน่าย

ในจงัหวดัเชียงราย.” วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาวชิา

บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2547. 

พิมานรัตน์ เศรษฐวานิช. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ จากร้านคา้ปลีก

เฉพาะประเภทของผูบ้ริโภค.” วทิยานิพนธ์ปริญญานิเทศน์ศาสตรมหา

บณัฑิต, สาขาการโฆษณา คณะนิเทศน์ศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2545. 

ไพบูลย ์เทวรักษ.์ จิตวทิยา: ศึกษาพฤติกรรมภายนอกและภายใน. กรุงเทพมหานคร : 

ศรีมงคลการพิมพ,์ 2537. 

มนตรี จีราระร่ืนศกัด์ิ. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชาเขียวพร้อม

ด่ืมของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น.” วทิยานิพนธ์ปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาการตลาด, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2548. 
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