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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์สาหร่ายทะเลเถ้าแก่น้อย 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (FACTORS INFLUENCING DECISION OF CONSUMERS IN BANGKOK IN 
BUYING “TAO-KAE-NOI” SEAWEED PRODUCT) 
มิญช์ลกัษณา  นวธนาสนธ์ิ 1  ผศ. (พิเศษ) ดร.อิทธิกร ข าเดช 2   

---------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

ขนมขบเค้ียวถือวา่เป็นอาหารทานเล่นท่ีมาแรง ท าให้อุตสาหกรรมขนมขบเค้ียวมี
อตัราการเติบโตและมีสภาพการแข่งขนัทางการตลาดท่ีค่อนขา้งสูง ผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเล
เถา้แก่น้อยอุดมไปดว้ยคุณค่าทางสารอาหารเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคอยา่งมากของและท า
ใหธุ้รกิจมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ศึกษาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยและความ
ไวว้างใจในผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถ้าแก่น้อยท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่าย
ทะเลเถา้แก่นอ้ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามแบบส ารวจและ
มีโครงสร้างในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีบริโภคผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเล
เถ้าแก่น้อยและพกัอาศยั ท างาน หรือสัญจรอยู่ใน 6 เขตปกครองของกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย เขตวงัทองหลาง  เขตยานนาวา  เขตจตุจกัร  เขตบางกะปิ เขตธนบุรี และเขต
บางขุนเทียน รวม 384 ตวัยา่ง ในช่วงระหวา่งเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 ทั้งน้ี 
สถิติท่ีเลือกใช้ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t  
ค่า F และ MRA  

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
สถานภาพ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ย ไดแ้ก่ เหตุผลในการ
ซ้ือ (ยกเวน้ เหตุผลอ่ืนๆ) ประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีนิยมซ้ือหรือรับประทาน รสชาดของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีนิยมซ้ือหรือรับประทาน ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซ้ือหรือบริโภค ปริมาณโดย
เฉล่ียในการซ้ือหรือบริโภค และแหล่งจ าหน่ายท่ีซ้ือ ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์ ราคา และช่องทางจดัจ าหน่าย และความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลมี
                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 



431 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถนุายน 2557) 

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อยของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ค าส าคัญ : เถา้แก่นอ้ย, ผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเล, การตดัสินใจซ้ือ 
 
 

ABSTRACT 
Snack is a favorite food to make its industry grow up and have high competitive 

condition.  Seaweed product under the brand “To-Kae-Noi” abounded with valuable 
nutrients becomes popular for consumers and lets the business rapidly grow.  

Objectives of this study are to compare personal factors that influence 
consumers’ decision in buying Tao-Kae-Noi seaweed product in Bangkok and to study 
relationship of consumers’ behavior and their trust in the product with the buying 
decision.  This uses survey  and structured questionnaire to collect data during October-
November 2013 from consumers who consume the product and are staying, working, or 
traveling in 6 districts of Bangkok, including Wangthonglang, Yannawa, Jatujak, 
Bangkapi, Thonburi, and Bangkhunthien, totally 384 samples.   The statistics used to 
analyze data are percentage, mean, standard deviation, t-Test, F-Test (One-way 
ANOVA), and Multiple Regression Analysis (MRA). 

The findings show that personal factors, consisting of age, education, 
occupation, and status; “To-Kae-Noi” branded seaweed consumption behavior, 
consisting of buying reasons (except other reasons), type of preferable product, taste of 
preferable product, buying or consumption frequency in average, and selling sources; 
marketing mix, consisting of product, price, and place; and trust in seaweed product have 
relation with Bangkok consumers’ decision in buying “To-Kae-Noi” seaweed product at 
significant level of 0.05. 

 

KEY WORDS :  TAO-KAE-NOI,  SEAWEED PRODUCT, BUYING DECISION 
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บทน า 
อาหารเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับมนุษย์เพื่อให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ประเทศท่ีมี

ประชาชนท่ีกินดียอ่มมีภาวะโภชนาการท่ีสมบูรณ์และไดเ้ปรียบดา้นขุมพลงัในการพฒันา
ประเทศ ทั้งน้ี อาหารมีความหลากหลายแตกต่างกนัตามวตัถุดิบ รสชาติ และวิธีการปรุง ใน
ประเทศไทยขา้วเป็นอาหารหลกัท่ีมีความผูกพนักบัประชาชนกนัมาอย่างช้านาน แต่ใน
ปัจจุบนัคนไทยมีวิถีการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ีตอ้งท างานแข่งขนักบัเวลาและมี
ค่านิยมการบริโภคท่ีแตกต่างออกไปจากในอดีตโดยการเลียนแบบการบริโภคของ
ชาวตะวนัตกหรือแมแ้ต่วฒันธรรมจากกลุ่มประเทศในเอเชียด้วยกนัท าให้เกิดการเลือก
บริโภคส่ิงอ่ืนทดแทนขา้ว 

ขนมขบเค้ียวถือวา่เป็นอาหารทานเล่นท่ีไดรั้บความนิยม ท าให้อุตสาหกรรมขนม
ขบเค้ียวมีอตัราการเติบโตและมีสภาพการแข่งขนัทางการตลาดท่ีค่อนขา้งสูง โดยในปี 
2555 มูลค่าตลาดโดยรวมของขนมขบเค้ียวมีประมาณ 2.4 หม่ืนล้านบาท (ปุณวงศ์ คง
สุนทรกิจกุล, 2556) ผูป้ระกอบการต่างๆ ต่างหากลยุทธ์มาพฒันาผลิตภณัฑ์ของตนเพื่อ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและไดส่้วนครองตลาด โดยเฉพาะกระแสการมุ่งเน้น
ในการผลิตขนมขบเค้ียวท่ีอุดมไปดว้ยสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายและต่อสุขภาพ  

เถา้แก่น้อยก่อก าเนิดจากอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของ
บริษทัท่ีมีความช่ืนชอบและหลงใหลในส่ิงท่ีสนใจ ซ่ึงน าพาไปสู่การคิดคน้กรรมวิธีการ
ผลิตและบริการดว้ยความเช่ียวชาญในสร้างความแตกต่างในผลิตภณัฑ์ โดยสินคา้หลกัเป็น
ผลิตภณัฑ์ขนมขบเค้ียวหรือขนมทานเล่นประเภทสาหร่ายทะเล จากการพฒันาปรับปรุง
สินคา้อยา่งต่อเน่ืองจนกา้วสู่การเป็นผูน้ าในการผลิตสาหร่ายแปรรูปในประเทศไทย โดยมี
ส่วนครองตลาดในประเทศไทยกว่าร้อยละ 70 รวมถึงการเดินหน้าอย่างต่อเน่ืองในการ
สร้างแบรนดเ์ถา้แก่นอ้ยทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศให้เป็นท่ีรู้จกัในสากล (เถา้แก่
นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตต้ิง บริษทั จ ากดั (มหาชน), 2556) 

ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อยท่ี
อุดมไปดว้ยคุณค่าทางสารอาหารมีความส าคญัต่อทั้งบริษทัฯ เองและผูป้ระกอบการขนม
ขบเค้ียวประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอาจมีผลมาจากพฤติกรรมหรือ
ประสบการณ์การบริโภคและการซ้ือท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ เหตุผลในซ้ือ ประเภท รสชาด ความถ่ี 
และปริมาณท่ีนิยมซ้ือหรือรับประทาน เป็นตน้ รวมถึงคุณลกัษณะส่วนบุคคลและระดบั
ความไวว้างใจในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นคุณประโยชน์ทางโภชนาการ ดา้นผูผ้ลิต และดา้น
ตวัแทนจ าหน่ายหรือสถานท่ีจดัจ าหน่าย ซ่ึงความมีความแตกต่างกนัโดยมีแนวโนม้จะมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยเช่นกนั 
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ความนิยมในผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลภายใตย้ี่ห้อ “เถา้แก่นอ้ย” ของผูบ้ริโภคท่ีท า
ให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมากก็ยิ่งท าให้ผูว้ิจ ัยเกิดความสนใจเลือกศึกษาถึง
พฤติกรรมการบริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยในตลาด รวมถึงปัจจยัส่วน
บุคคลและความไวว้างใจของตวัผูบ้ริโภคและส่วนประสมทางการตลาดในดา้นต่างๆ ของ
ผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ย โดยตดัสินใจเลือกศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลเถ้าแก่น้อยของผูบ้ริโภคในขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความ
คาดหวงัเป็นอย่างสูงวา่ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใชป้ระกอบการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และผลิตภณัฑ์ขนมขบเค้ียวประเภทอ่ืนๆ ภายใตต้รายี่ห้ออ่ืนๆ 
ดว้ย 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้
แก่น้อยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อยของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลและตรา
สินคา้เถา้แก่นอ้ยท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเล
เถา้แก่นอ้ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อยท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 

3. ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยมีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลและตราสินค้า เถ้าแก่น้อยมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อยของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 



434 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถนุายน 2557) 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
ตัวแปรอสิระ                       ตัวแปรตาม 

 

 
  
 
 
  
 
   

  
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าใหไ้ดข้อ้มูลปัจจุบนัเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้

แก่นอ้ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ   อาย ุ  ระดบัการศึกษา   อาชีพ     
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   สถานภาพ 

 

พฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑ์สาหร่ายทะเล
เถ้าแก่น้อย 

เหตผุลในการซ้ือ  
ประเภทของผลิตภณัฑท่ี์นิยมซ้ือหรือรับประทาน  
รสชาดของผลิตภณัฑท่ี์นิยมซ้ือหรือรับประทาน  
ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซ้ือหรือบริโภค  
ปริมาณโดยเฉล่ียในการซ้ือหรือบริโภค  
แหล่งจ าหน่ายท่ีซ้ือผลิตภณัฑ ์ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
ช่องทางการส่ือสารดา้นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั  
   ผลิตภณัฑ ์

 
 

การตัดสินใจซ้ือ
ผลติภัณฑ์สาหร่าย
ทะเลเถ้าแก่น้อย 

 

ความไว้วางใจในผลติภัณฑ์สาหร่ายทะเลและ
ตราสินค้า “เถ้าแก่น้อย” 

ดา้นผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเล     
ดา้นตราสินคา้ “เถา้แก่นอ้ย” 

ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์สาหร่าย
ทะเลเถ้าแก่น้อย 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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2. ท าให้ไดข้อ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกบั
ความไวว้างใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลและตราสินคา้เถา้แก่นอ้ยในมุมมองต่างๆ 

3. ท  าให้ได้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีข้องกับการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถ้าแก่น้อยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถ
น ามาใช้ประกอบแนวทางการก าหนดกลยุทธ์พฒันาผลิตภณัฑ์และการตลาดได้ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลเถ้าแก่น้อยของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี
ครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง บริษัท จ ากัด (มหาชน) (2556) เถ้าแก่น้อย
ก่อก าเนิดจากอิทธิพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทัท่ีมีความช่ืน
ชอบและหลงใหลในส่ิงท่ีสนใจ ซ่ึงน าพาไปสู่การคิดคน้กรรมวิธีการผลิตและบริการดว้ย
ความเช่ียวชาญในสร้างความแตกต่างในผลิตภณัฑ์ โดยสินคา้หลกัเป็นผลิตภณัฑ์ขนมขบ
เค้ียวหรือขนมทานเล่นประเภทสาหร่ายทะเล จากการพฒันาปรับปรุงสินคา้อยา่งต่อเน่ือง
จนกา้วสู่การเป็นผูน้ าในการผลิตสาหร่ายแปรรูปในประเทศไทย โดยมีส่วนครองตลาดใน
ประเทศไทยกว่าร้อยละ 70 รวมถึงการเดินหน้าอย่างต่อเน่ืองในการสร้างแบรนด์เถ้าแก่
นอ้ยทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในสากล  

ก่ิงแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ (2546) เพศเป็นลักษณะทางประชากรท่ีได้รับมาตั้งแต่
ก าเนิด โดยในแต่ละกลุ่มประชากรประกอบดว้ยประชากรเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงเป็น
ปัจจยัพื้นฐานดา้นร่ายกายท่ีแตกต่างกนัของบุคคล และใชเ้ป็นตวัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของ
บุคคล ตลอดจนพฒันาการต่างๆ ในแต่ละช่วงวยัท่ีมีความแตกต่างกนั  

ปรมะ สตะเวทิน (2539); พรทิพย ์วรกิจโภคทร (2530) โดยทัว่ไปบุคคลท่ีมีอายุ
ต่างกันมกัมีความตอ้งการมองส่ิงต่างๆ แตกต่างกนั ในประเด็นน้ีได้อธิบายว่า อายุเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีให้คนมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันในเร่ืองความคิด และพฤติกรรม 
นอกจากความแตกต่างในด้านความคิดแล้ว อายุยงัเป็นส่ิงก าหนดความแตกต่างในเร่ือง
ความยากง่ายในการจูงแจงดว้ย โดยเม่ือมีคนอายุมากข้ึน โอกาสท่ีคนจะเปล่ียนใจหรือถูก
ชกัจูงใจจะนอ้ยลง 

ปรมะ สตะเวทิน (2546: 116) การศึกษาเป็นลกัษณะส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีมี
อิทธิพลต่อผูรั้บสาร บุคคลท่ีไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีต่างกนั ยุคสมยัท่ีต่างกนั ระบบ
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การศึกษาแตกต่างกนั และสาขาวิชาท่ีแตกต่างกนั มกัมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และ
ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไปอีกดว้ย 

ธีระภทัร์ เอกผาชยัสวสัด์ิ (2551) อาชีพ รายได ้ และสถานภาพเป็นเคร่ืองช้ีถึงเร่ือง
ท่ีกลุ่มจะสนใจรับรู้ข่าวสาร บุคคลท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกนัมกัมี
การรับสารท่ีแตกต่างกนั 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการ
คน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ และการใช้ของผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะ
ความตอ้งการ  และ พฤติกรรมการซ้ือรวมถึง การใช้ของผู ้บริโภค ซ่ึงช่วยให้ สามารถจดั
กลยทุธ์การตลาดท่ีสามารถ สนองความพึงพอใจของผู ้บริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  

Kotler (2003) ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช้
ด าเนินงานในตลาดเป้าหมายใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดยทัว่ไปสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 4 
กลุ่ม เรียกวา่ 4Ps ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด  

Luhmann (1998 อ้างถึงในจุไรลกัษณ์ จนัทสีหราช, 2553) ความไวว้างใจเป็น
ค าตอบของความเส่ียงของปัญหาเฉพาะเร่ือง โดยความไว้วางใจเกิดข้ึนได้เ ม่ือมี
ความคุน้เคย  

Kotler (1997) กระบวนการตดัสินใจซ้ือมี 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย การรับรู้ความ
ตอ้งการ  การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และ ความรู้สึก
ภายหลงัการซ้ือ 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจจากการน าผลการศึกษามาเสนอใน
รูปแบบของการวิจยัเชิงพรรณนา โดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีประกอบด้วย
ค าถามแบบปลายปิดทั้งหมด รวม 5 ตอนเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีบริโภค
ผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล เถ้าแก่น้อยและพักอาศัย  ท างาน หรือสัญจรอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีแน่นอนและใชสู้ตร n   =   ((Z*S)/e)2  ค  านวณหาขนาด
กลุ่มตวัอยา่งได ้384 ตวัอยา่ง  

การสุ่มตวัยา่งใชห้ลกัความน่าจะเป็นแบบง่ายในการก าหนดพื้นท่ีศึกษาตามความ
สะดวกบริเวณพื้นท่ีของซุปเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าท่ีตั้งอยู่ในแต่ละกลุ่มเขต
ปกครองๆ ละ 1 เขต กลุ่มตวัอยา่งไดก้ าหนดตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละเขต ไดแ้ก่ 
เขตวงัทองหลาง 56 ตวัอยา่ง เขตยานนาวา 40 ตวัอยา่ง เขตจตุจกัร 78 ตวัอยา่ง เขตบางกะปิ 
ท่ี 72 ตวัอยา่ง เขตธนบุรี 59 ตวัอยา่ง และเขตบางขนุเทียน 79 ตวัอยา่ง 
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จากนั้น จึงท าการสุ่มตวัอยา่งเป้าหมายโดยไม่ใช้หลกัความน่าจะเป็นแบบพบกนั
ในพื้นท่ีศึกษาเป้าหมายโดยบงัเอิญ 

ในการทดสอบแบบสอบถาม ได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาตรวจสอบและขอค าแนะน าเพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขและท าการทดสอบความ
เช่ือมัน่โดยแบบสอบถาม 30 ชุดเก็บรวบรวมขอ้มูลมาทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบาซเฉพาะแบบสอบถามตอนท่ี 3-5 และโดยรวม ซ่ึงเป็นค าถามท่ีมีมาตราวดั
แบบอนัตภาคชั้นไดค้่า 0.843 , 0.772 และ 0.816 ตามล าดบั และโดยรวมมีค าถาม 47  ขอ้ 
ไดค้่า 0.760 ถือวา่มาสามารถน าแบบสอบถามไปใชเ้ป็นเคร่ืองวจิยัได ้

สถิติต่างๆ ท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละส าหรับบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล
และพฤติกรรมการบริโภคของผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยของกลุ่มตวัอยา่ง และใช้
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับบรรยายระดับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อย ความไวว้างใจใน
ผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลและตราสินคา้เถา้แก่น้อย และการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่าย
ทะเลเถา้แก่นอ้ย 

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานใช้ t – test  ทดสอบความแตกต่างของปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นเพศท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อยของผูบ้ริโภค
ในขตกรุงเทพมหานคร และพฤติกรรมการบริโภคของผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ย
ดา้นเหตุผลในซ้ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ใช ้F – Test ทดสอบความ
แตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอ่ืนๆ ยกเวน้ เพศ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
สาหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และทดสอบความแตกต่าง
ของพฤติกรรมการบริโภคของผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ย ยกเวน้ เหตุผลในซ้ือ ท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลเถ้าแก่น้อยของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05   โดยท าการทดสอบความแตกต่าง
แบบรายคู่ตามวิธี Sheffe ส าหรับตวัแปรท่ีใช้ F-test ทดสอบแลว้พบความแตกต่างหรือ
เป็นไปตามสมมติฐาน และใช้  MRA ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ย และความไวว้างใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สาหร่าย
ทะเลและตราสินคา้เถา้แก่นอ้ย กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05   
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สรุปผลการวจัิย 
1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 60.42 มี

อายอุยูใ่นช่วงระหวา่ง 21 - 30 ปี จ  านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 37.24 มีระดบัการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 57.03 มีอาชีพเป็นเจา้ของกิจการ/ คา้ขาย 
จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 29.95 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 บาทหรือน้อยกว่า 
จ  านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 50.26 และมีสถานภาพโสด จ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.08 

2. สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑ์สาหร่ายทะเลเถ้าแก่น้อย 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่

นอ้ยโดยมีเหตุผลในการซ้ือ จ านวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยมีเหตุผลในการซ้ือ
เพื่อรับประทานเล่นในยามว่าง จ านวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  เพื่อใช้เป็น
ส่วนประกอบในการปรุงอาหาร จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 53.13 เพื่อเป็นของฝาก
บุคคลอ่ืน จ านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 79.95  และเพื่อเหตุผลอ่ืนๆ โดยทั้งหมดไม่ได้
ระบุเหตุผล จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.81  

ดา้นประเภทของผลิตภณัฑท่ี์นิยมซ้ือหรือรับประทานส าหรับสาหร่ายทอด จ านวน 
229 คน คิดเป็นร้อยละ 59.64 ดา้นรสชาดของผลิตภณัฑ์ท่ีนิยมซ้ือหรือรับประทานส าหรับ
รสคลาสสิคหรือรสคลาสสิคกลมกล่อม จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 35.68 ดา้นความถ่ี
โดยเฉล่ียในการซ้ือหรือบริโภคไม่แน่นอน จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 64.84 ดา้น
ปริมาณโดยเฉล่ียในการซ้ือหรือบริโภคคร้ังละ 1 ซอง จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 65.10 
ดา้นแหล่งจ าหน่ายท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์ป็นร้านสะดวกซ้ือ จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 59.90 
ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือ ตวัเอง จ านวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 85.16 
และดา้นช่องทางการส่ือสารของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ผ่านโทรทศัน์ จ านวน 
323 คน คิดเป็นร้อยละ 84.11 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลเถ้าแก่
น้อย 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยสามารถให้
สารอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกายตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.31) ราคามีหลายระดบัแตกต่างกนั
ตามประเภทและขนาดของผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่าย
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ทะเลเถา้แก่นอ้ยมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.09) ท่ีตั้งของแหล่งจ าหน่ายอยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั ท่ีท างาน 
หรือสถานศึกษา ท าให้หาซ้ือไดโ้ดยสะดวกมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
สาหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.24) และการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผา่น
ส่ือประเภทต่างๆ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อย
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.28) 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลและตราสินค้า 
“เถ้าแก่น้อย” 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความไวใ้จในผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลดา้นผลิตภณัฑ์สาหร่าย
ทะเลมีคุณค่าทางโภชนาการได้ดีกว่าขนมขบเค้ียวประเภทอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.40) และดา้นตราสินคา้
กบัความไวว้างใจวา่ยีห่อ้เถา้แก่นอ้ยมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.20) 

5. สรุปผลการวเิคราะห์การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์สาหร่ายทะเลเถ้าแก่น้อย 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในการตดัสินใจซ้ือดา้นการใชข้อ้มูลภายในจาก

ประสบการณ์ท่ีมีในการพิจารณาเลือกซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 9.32) 

6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีร้อยละ 5  ยกเวน้ เพศ และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่มี
ผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลเถ้าแก่น้อยของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5  ยกเวน้ เหตุผลในการซ้ือ
เพราะอ่ืนๆ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และช่องทางการส่ือสารของข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 

ส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ร้อยละ 5 ยกเวน้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ความไวว้างใจด้านผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลเถา้แก่นอ้ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ความไวว้างใจ
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ดา้นตราสินคา้ "เถา้แก่นอ้ย"ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเล
เถา้แก่นอ้ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5  
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติ Sig.* แปรผล 

ปัจ
จยั
ส่ว

นบุ
คค

ล 

เพศ t-Test 0.37   

อาย ุ F-Test 0.03   

ระดบัการศึกษา F-Test 0.00   

อาชีพ F-Test 0.00   

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    F-Test 0.17 

สถานภาพ F-Test 0.00   

พฤ
ติก

รร
มก

าร
บริ

โภ
ค 

เหตผุลในการซ้ือ  t-Test 0.00   

เหตุผลในการซ้ือเพื่อใชเ้ป็น
ส่วนประกอบในการปรุงอาหาร (ก) 

t-Test 0.00   

เหตุผลในการซ้ือเพื่อเป็นของฝากบุคคล
อ่ืน (ข) 

t-Test 0.03   

เหตุผลในการซ้ือเพราะอ่ืนๆ (ค) t-Test 0.54 
 
 

 
 

 

ตวัแปรอิสระ สถิติ Sig.* แปรผล 

พฤ
ติก

รร
มก

าร
บริ

โภ
ค 

ประเภทของผลิตภณัฑท่ี์นิยมซ้ือ/รับประทาน  F-Test 0.00   

รสชาดของผลิตภณัฑท่ี์นิยมซ้ือ/รับประทาน  F-Test 0.00   

ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซ้ือหรือบริโภค  F-Test 0.00   

ปริมาณโดยเฉล่ียในการซ้ือหรือบริโภค  F-Test 0.00   

แหล่งจ าหน่ายท่ีซ้ือผลิตภณัฑ ์ F-Test 0.00   

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ  F-Test 0.45 

  ช่องทางการส่ือสารดา้นขอ้มูลข่าวสาร F-Test 0.27 

ส่ว
นป

ระ
สม

ทา
ง

กา
รต
ลา
ด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์  MRA 0.00   

ดา้นราคา  MRA 0.00   

ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย  MRA 0.00   

ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0.70 

คว
าม

ไว
ว้า
งใ
จ ดา้นผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเล     MRA 0.00   

ดา้นตราสินคา้ “เถา้แก่นอ้ย” MRA 0.22 
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อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05* 
หมายเหตุ:  หมายถึง ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ดงัน้ี 
นนทต์ะวนั อนนัตธนาชยั (2545) พบวา่ อาย ุการศึกษา และอาชีพ ยกเวน้ เพศ และ

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา และด้านช่องจัดจ าหน่าย มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือขนมขบเค้ียวมนัฝร่ังทอดกรอบของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เมยานี บุญเย็น (2548) ซ่ึงสอดคล้องกันตรงอายุ การศึกษา และอาชีพ มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือขนมขบเค้ียวของกลุ่มวยัรุ่นในเขตบางเขนใน
ด้านต่างๆ และปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือขนมขบเค้ียวของกลุ่มวยัรุ่นในเขต
บางเขนในดา้นต่างๆ  

เฉลิมพล นิรมล (2549) ซ่ึงสอดคล้องกันตรงผูบ้ริโภคท่ีมีคุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ดา้น อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ และปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ์ ราคา และการจดัจ าหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีเป็น
ส่วนใหญ่   

ยุทธจกัร์ อุตเจริญ (2552) พบวา่ นกัเรียนและนกัศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขนมขบเค้ียวมนัฝร่ังทอด
กรอบ แต่เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขนมขบเค้ียวมนัฝร่ังทอดกรอบ  

เบญจพร บุญมัน่ (2553) พบว่า อายุ อาชีพ และสถานภาพ มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเบเกอร่ีโฮมเมดของกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สุนิสา สิงหะชัย (2554) พบว่า อายุ การศึกษา และอาชีพ และส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือขนมขบเค้ียวท่ีน าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี  

วรกานต์  ว่องไวรุด (2554) พบวา่อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส  
และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารแปรรูปชนิดหมู
แผน่บางกรอบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางจัดจ าหน่าย และปัจจยัด้านความ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เมยานี%20บุญเย็น&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ยุทธจักร์%20อุตเจริญ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สุนิสา%20สิงหะชัย&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออาหารแปรรูปชนิดหมูแผ่นบางกรอบของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ฝนทอง     น  งง  (2555) พบวา่ เพศและรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมน ้ ามนัปตท.ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั และส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่
มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมน ้ ามนั
ปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร  

อญัธิฌา ศิริเจริญ (2556) พบว่า เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน สถานภาพและพฤติกรรมการบริโภค ไดแ้ก่ ความถ่ีโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ในการซ้ือ
เค้ก บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ/ บริโภคเค้ก และช่องทางข้อมูลข่าวสารท่ี
รับทราบเก่ียวกบัเคก้มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีส
เคก้แตกต่างกนั   
ข้อเสนอแนะ 

1. ผลการศึกษาในคร้ังน้ียืนยนัว่าเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่
น้อย คือ การใช้ปรุงอาหารและเป็นของฝาก ผลิตภณัฑ์จึงควรมีความหลากหลายในดา้น
ประเภทและรสชาติ ท าให้ความถ่ีและปริมาณการซ้ือเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงลว้นเป็นตวัแปรท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งส้ิน ทั้งน้ี ยงัรวมถึงปัจจยัดา้นแหล่งจ าหน่ายดว้ย 

2. ถึงแมต้ราสินคา้จะมีความส าคญั แต่คุณค่าทางโภชนาการจากผลิตภณัฑ์สาหร่าย
ทะเลเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากกวา่ โดยเฉพาะการสร้างความไวว้างใจในตวั
ผลิตภณัฑ ์บริษทัฯ จึงควรใหค้วามส าคญัดา้นสารอาหารและความหลากหลายของประเภท
และขนาดผลิตภัณฑ์ ร่วมการก าหนดราคาให้เหมาะสมกับประเภทและขนาดของ
ผลิตภณัฑ ์และการวางจ าหน่ายท่ีส่งเสริมความสะดวกในการซ้ือหา ซ่ึงกระจายอยูใ่ห้ทัว่ถึง
ใกลก้บักลุ่มเป้าหมาย   
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  

1. จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้านส่วนประสมทาง
การตลาดและความไวว้างใจกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถ้าแก่น้อยของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรอิสระ 4 คู่มีความสัมพันธ์กันเอง 
(Multicollinearity)  โดยมีค่า r มากกว่า 0.8 ซ่ึงอาจท าให้ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้และ
น ามาใชศึ้กษามีความน่าเช่ือถือท่ีลดลงได ้ไดแ้ก่ 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นราคา 
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ความไวว้างใจดา้นผลิตภณัฑส์าหร่ายทะเลและดา้นผลิตภณัฑ ์
ความไวว้างใจดา้นตราสินคา้ "เถา้แก่นอ้ย" และดา้นราคา 
ความไวว้างใจดา้นตราสินคา้ "เถา้แก่นอ้ย" และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ซ่ึงในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร
ดงักล่าวเพิ่มเติม 

2. จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร พบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ รายได ้บุคคล
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ช่องทางการส่ือสารดา้นขอ้มูลข่าวสาร ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด และความไวว้างใจในตราสินคา้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สาหร่ายทะเลเถา้แก่น้อยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จึงควรท าการศึกษาอีกคร้ังเพื่อน าผลท่ีไดม้าท าการเปรียบเทียบกนัต่อไป 
บรรณานุกรม 
ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ.์ จิตวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพมหานคร: ไทยเจริญการพิมพ,์ 2546 

 จุไรลกัษณ์ จนัทสีหราช. “อทิธิพลของภาพลกัษณ์บริษัทที่มีต่อความไว้วางใจและความ
 ภักดีของลูกค้าบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากดั.” สารนิพนธ์
 สาขาวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
 2553 

 เฉลิมพล นิรมล. “พฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑ์เบเกอร่ีของผู้บริโภคในเขต
 กรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์สาขาการจดัการการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2549 

 นนทต์ะวนั อนนัตธนาชยั. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือขนมขบเคีย้ว
 มันฝร่ังทอดกรอบของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์หลกัสูตร
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2545 

 เบญจพร บุญมัน่. “การตัดสินใจซ้ือเบเกอร่ีโฮมเมดของกลุ่มผู้บริโภคในเขต
 กรุงเทพมหานคร.”รายงานการคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

 ปรมะ สตะเวทิน. การส่ือสารมวลชน: กระบวนการและทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร: ภาพ
 พิมพ,์ 2539 

 ปรมะ สตะเวทิน. หลกันิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ภาพการพิมพ,์ 2546 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เฉลิมพล%20นิรมล%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เฉลิมพล%20นิรมล%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เฉลิมพล%20นิรมล%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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 ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ แขนงวชิาการ
 จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต,  2555 

 พรทิพย ์วรกิจโภคาทร. การวจัิยเพือ่การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations Research). 
 พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัรังสิต, 2530 

 เมยานี บุญเยน็. “ปัจจัยทีสั่มพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือขนมขบเคีย้วของกลุ่ม
 วยัรุ่นในเขตบางเขน.” วทิยานิพนธ์สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั
 ราชภฏัพระนคร, 2548 

 ยทุธจกัร์ อุตเจริญ. “ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือขนมขบเคีย้วมันฝร่ังทอด
 กรอบของนักเรียนและนักศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่.” วทิยานิพนธ์
 สาขาวชิาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 2552 

 วรกานต ์ วอ่งไวรุด. ”ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารแปรรูปชนิดหมูแผ่นบางกรอบ
 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.”   รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิา
 การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ.   กลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาด และกรณศึีกษา. 
 กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิลม์และไซเทก็ซ์, 2541 

 สุนิสา สิงหะชยั. “พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือขนมขบเคีย้วทีน่ าเข้าจากญี่ปุ่นของผู้บริโภค
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 อีสเทิร์นเอเชีย, 2554 
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 รังสิต,  2556 

 Kotler, Philip. Marketing Management. 11th Edition, New Jersey: Prentice-Hall, 2003 
 Kotler, Philip. Marketing  Management: Analysis, Planning, Implementation and 

 Control. 9th  Edition, New Jersey: A Simon and Schuster, 1997 
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 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.taokaenoi.co.th 
 เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์าร์เก็ตต้ิง บริษทั จ ากดั (มหาชน). ผลติภัณฑ์. ขอ้มูลออนไลน์, เขา้ถึง
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