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การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาทั้งหมด 2 ส่วน คือดา้นของผูบ้ริโภค และดา้นของลกัษณะธุรกิจและ

ผูป้ระกอบการ มีวัตถุประสงค์การศึกษาด้านผู้บริโภค เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความตอ้งการอาหารทะเลตากแห้ง 2) 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ืออาหารทะเลตากแห้ง 3) เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์พฤติกรรมการซ้ือท่ี

ต่างกนั  วตัถุประสงค์การศึกษาด้านผูป้ระกอบการ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลกัษณะการด าเนินธุรกิจร้านอาหาร

ทะเลตากแหง้ออนไลน์ 2) เพื่อศึกษากลยทุธ์ท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารทะเลตากแหง้ออนไลน์ใช ้โดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งคือ ลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือ

อาหารทะเลตากแห้ง ร้านจ าหน่ายอาหารทะเลตากแหง้ออนไลน์  จ านวน 240  ชุด สรุปผลการวิจยัอย่างเป็น

ระบบผ่านการใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์

ด้วยสถิติเชิงอนุมานโดยการวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (T-test)  และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว  ANOVAs (F-test) 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีอาชีพ คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั มีระดบั

การศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10 ,001 – 20,000 บาท ผลการวิจยัพบว่า สถานภาพสมรส 

ปัจจยัการส่งเสริมการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย  4.46 ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด 

คือ ดา้นการตลาดทางตรง คาเฉล่ีย 4.59 ปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารทะเลตากแห้ง ภาพรวมอยูท่ี่ระดบั

มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.48 ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด คือ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ค่าเฉล่ีย 4.56  ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน บุคคลท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั ท่ีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ผลการวิจยัน้ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงและ

พฒันา ร้านจ าหน่ายอาหารทะเลตากแหง้ออนไลน์  



และใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมทางการตลาดเพื่อสร้างความโดดเด่นและสร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัในธุรกิจอาหารทะเลต่อไป 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรม , การตัดสินใจ , อาหารทะเลตากแห้ง , ออนไลน์ 

 
Abstract 

 
In this study, the researcher studied all 2 parts, namely the consumer side. and aspects of the 

nature of business and entrepreneurs The research purpose are to study 1) to study the demand for dried 

seafood 2) to study the buying behavior of dried seafood 3) to study the demographic characteristics of 

different purchasing behaviors. The objectives of this study on entrepreneurs were 1) to study the nature 

of online dried seafood restaurant business 2) to study the strategies used by online dried seafood 

restaurant entrepreneurs. by using questionnaires as a tool to collect data The population and sample were 

Customers who decide to buy dried seafood 240 sets of online dried seafood outlets. A systematic 

conclusion of the research results through the use of descriptive statistics. by frequency distribution, 

percentage, standard deviation Inferential statistical analysis was performed using mean difference 

analysis (T-test) and one-way analysis of variance ANOVAs (F-test). 

 The results show that Most of the consumers are female, aged between 41 - 50 years old, have a 

trade / personal business. have a degree under bachelor's degree Average monthly income 10,001 – 20,000 

baht, marital status Marketing Promotion Factors The overall level was at the highest level with an 

average of 4.46. The aspect with the highest level of opinion was direct marketing with an average value 

of 4.59. Decision factors for purchasing dried seafood. The overall level was at the highest level with an 

average of 4.48. The aspect with the highest level of opinion was the purchasing decision, with an average 

of 4.56. The hypothesis test result. Different personal fundamentals have no different marketing 

promotion factors. at the statistical significance at the 0.05 level, which did not satisfy the set assumptions. 

The results of this research can be used for improvement and development.  

 



Dried seafood online shop And use it as a marketing promotion guideline to stand out and create a 

competitive advantage in the seafood business. 
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บทน า  

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลของโลก โดยเป็นท่ีตั้ งเชิงยุทธศาสตร์ด้าน

ทรัพยากรประมงทะเล จึงมีความพร้อมดา้นวตัถุดิบ โดยสัตวน์ ้ าท่ีจบัไดจ้ากธรรมชาติและการเพาะเล้ียงใน

เอเชียมีสัดส่วนสูงถึง 78% ของปริมาณผลผลิตสัตวน์ ้ าโลก แบ่งเป็น สัตวน์ ้ าท่ีจบัไดจ้ากธรรมชาติคิดเป็น

สัดส่วน 60% ของปริมาณการจบัสัตวน์ ้ าในโลก ขณะท่ีสัตวน์ ้ าจากการเพาะเล้ียงมีสัดส่วนถึง 94% ของการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าโลก ผลผลิตสัตวน์ ้ าจากการเพาะเล้ียงทัว่โลกมีปริมาณสูงกว่าการจบัสัตวน์ ้ าจากธรรมชาติ 

เน่ืองจากมีการลงทุนเพาะเล้ียงเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนปริมาณสัตวน์ ้าในธรรมชาติท่ีลดลง ซ่ึงเป็นผลจากการจบั

ปลาเกินจ านวน (Overfishing) และวิกฤตโลกร้อนท่ีกระทบห่วงโซ่อาหารในทะเล และนอกเหนือจากความ

พร้อมดา้นวตัถุดิบ เอเชียยงัมีความไดเ้ปรียบดา้นแรงงาน ทั้งจ านวน ทกัษะฝีมือในการตดัแต่งหรือแปรรูป

สัตวน์ ้า และอตัราค่าจา้งท่ีอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ภูมิภาคอ่ืน ๆ (ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2564) 

ประเทศไทยเป็นแหล่งท่ีมีทรัพยากรทางด้านการประมงอาหารทะเลท่ีส าคัญและยังเป็น

ปัจจยัพื้นฐานในการบริโภค โดยมีปัจจยัเอ้ือท่ีส าคญัท่ีเป็นจุดแข็ง ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งติดชายฝ่ังทะเลสองด้าน 

ท าให้ไทยมีเขตน่านน ้ าทางทะเลท่ียาว จึงมีทรัพยากรสัตวน์ ้ าในน่านน ้ าของตนเองและเอ้ือต่อการเพาะเล้ียง

สัตวน์ ้ า มีศกัยภาพสูงในการผลิตอาหารและมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยัมีคุณภาพตามมาตราฐานสากล

สามาถพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีสอดคลอ้งกับความต้องการของตลาดท่ีหลากหลาย มีอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ือง

รองรับการผลิตและแปรรูปอยา่งครบวงจร  



 
ภาพท่ี 1.1 ตลาดส่งออกท่ีส าคญัของประเทศไทย (2564) 

ท่ีมา : https://www.ditp.go.th/contents_attach/730239/730239.pdf 

 

จากการเปล่ียนแปลงตลาดภายในประเทศ ท่ีมีแรงหนุนจากการบริโภคท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัตาม

ชุมชนเมือง การเติบโตของร้านอาหารโดยเฉพาะประเภทธุรกิจฟาสต์ฟู้ดรวมถึงการเปล่ียนแปลง ชีวิตวิถี

ใหม่ซ่ึงผูบ้ริโภคปรับเปล่ียนชุดพฤติกรรม ปรับเปล่ียนรูปแบบวิถีชีวิตไปพร้อมกันทัว่โลก  รวมถึงการ

ปรับเปล่ียนทางดา้นธุรกิจและบริการต่าง ๆ ให้ทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั การใชร้ะบบซ้ือขายและบริการ

ทางออนไลน์ ส่ิงน้ีเกิดเป็นวิถีใหม่ในการด ารงชีวิต การด าเนินการทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Online 

Business ดว้ยพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลง จนส่งผลท าให้ระบบการสั่งซ้ือสินคา้และบริการ ระบบ

การขนส่งระยะสั้นและการจดัส่งแบบรวดเร็ว จะเป็นท่ีตอ้งการ และความส าคญัมากยิง่ขึ้น ซ่ึงหลงัจากน้ีการ

ขอรับบริการจากผูบ้ริโภคจะเร่ิมหันมาให้ความส าคัญกับการซ้ือสินค้าออนไลน์มากยิ่งขึ้ น และด้วย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 หรือโคโรน่าไวรัสช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2564  ซ่ึง

เกิดขึ้นอยา่งรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ผูค้นเจ็บป่วยและลม้ตายจ านวน

มาก จนกลายเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอีกคร้ังหน่ึงของมนุษยชาติ เกิดการบ่ายเบนออกจาก

ความคุน้เคยอนัเป็นปกติมาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งในดา้นอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามยั การศึกษา

เล่าเรียน การส่ือสาร การท าธุรกิจ ฯลฯ ซ่ึงส่ิงใหม่เหล่าน้ีไดก้ลายเป็นความปกติใหม่ ๆ จนในท่ีสุด เม่ือเวลา

ผา่นไปจนท าใหเ้กิดความคุน้ชินก็จะกลายเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตปกติของผูค้นในสังคม  

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดขึ้น ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา 

พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารทะเลตากแห้ง ร้านจ าหน่อยอาหารทะเลตากแห้ง

ออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจปรับตวัต่อสภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์โรคระบาด อีก

ทั้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้

อยา่งเหมาะสมต่อไป 



 

วัตถุประสงค์  

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาทั้งหมด 2 ส่วน คือดา้นของผูบ้ริโภค และดา้นของลกัษณะธุรกิจและ

ผูป้ระกอบการมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.3.1     วตัถุประสงคก์ารศึกษาดา้นผูบ้ริโภค 

1.เพื่อศึกษาความตอ้งการอาหารทะเลตากแหง้ 2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ืออาหารทะเลตาก

แหง้ 3 เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์พฤติกรรมการซ้ือท่ีต่างกนั 

1.3.2 วตัถุประสงคก์ารศึกษาดา้นผูป้ระกอบการ 
 1 เพื่อศึกษาลกัษณะการด าเนินธุรกิจร้านอาหารทะเลตากแหง้ออนไลน์ 2  เพื่อศึกษากลยทุธ์ท่ี
ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารทะเลตากแหง้ออนไลน์ใช้ 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารทะเลตากแห้ง ร้าน

จ าหน่ายอาหารทะเลตากแหง้ออนไลน์ ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

1.ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลตากแห้ง ร้านจ าหน่าย

อาหารทะเลตากแห้งออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลตาก

แหง้ ร้านจ าหน่ายอาหารทะเลตากแหง้ออนไลน์ จ านวน 240 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวไดม้าจาก

การค านวณ ของสูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane ,1973) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) 

1. 2 ขอบเขตดา้นตวัแปร 

1.2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent variables) ไดแ้ก่  

1) ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 

เพศ , อาย ุ, อาชีพ , รายไดต้่อเดือน , สถานภาพ , ระดบัการศึกษา  

2) การส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย 

- ดา้นการโฆษณา (Advertising) 

- ดา้นการส่งเสริมการขาย (Sale promotion) 

- ดา้นการขายโดยใชพ้นกังาน (Personal selling) 

- ดา้นการใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and public relation) 

- ดา้นการตลาดทางตรง (Direct marketing) 



1.2.2 ตวัแปรตาม (Dependent variable) ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลตากแห้ง ร้าน

จ าหน่ายอาหารทะเลตากแหง้ออนไลน์ ประกอบดว้ย 

- ดา้นการตระหนกัถึงความตอ้งการ (Need arousal or problem recognition) 

- ดา้นการคน้หาขอ้มูล (Information search) 

- ดา้นการประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) 

- ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) 

- ดา้นการประเมินหลงัการซ้ือ (Post purchase behavior) 

1.3 ขอบเขตดา้นพื้นท่ีหรือสถานท่ีในการวิจยั 

พื้นท่ีท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีซ้ืออาหารทะเลตากแห้ง ร้านจ าหน่ายอาหารทะเล

ตากแหง้ออนไลน์  

1. 4 ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการด าเนินการวิจยั 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยั ตั้งแต่เดือนกนัยายน ถึง พฤศจิกายน 2564 รวมเป็น

ระยะเวลา 3 เดือน 

1.5 ขอบเขตดา้นเน้ือหางานวิจยั 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารทะเลตากแห้ง 

ร้านจ าหน่ายอาหารทะเลตากแห้งออนไลน์ ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขตการวิจยั ดา้นเน้ือหา 

ดงัน้ี 

- ศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาดอาหารทะเลตากแห้ง ร้านจ าหน่ายอาหาร

ทะเลตากแหง้ออนไลน์  

- ศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ อาหารทะเลตากแห้ง ร้านจ าหน่ายอาหารทะเลตากแห้ง

ออนไลน์  

- เศึกษากลยทุธ์ท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารทะเลตากแหง้ออนไลน์ใช ้

- ศึกษาการส่งเสริมการตลาด โดยการศึกษาจะศึกษาครอบคลุม ในดา้นต่าง ๆประกอบไป

ด้วย การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย (Sale promotion) การขายโดยใช้พนักงาน (Personal 

selling) การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and public relation)และการตลาดทางตรง (Direct 

marketing) 

- ศึกษาการตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลตากแห้ง ร้านจ าหน่อยอาหารทะเลตากแห้งออนไลน์ 

ในด้านต่าง ๆประกอบไปด้วย การตระหนักถึงความตอ้งการ (Need arousal or problem recognition) การ



ค้นหาข้อมูล (Information search) การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) การตัดสินใจซ้ือ 

(Purchase decision) และการประเมินหลงัการซ้ือ (Post purchase behavior) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

   การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารทะเลตากแห้ง 

ร้านจ าหน่ายอาหารทะเลตากแหง้ออนไลน์ ซ่ึงผูวิ้จยัไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. แบบของการวิจัย การศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร

ทะเลตากแห้ง ร้านจ าหน่ายอาหารทะเลตากแห้งออนไลน์ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ลักษณะวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Search) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลตากแหง้ 

ร้านจ าหน่ายอาหารทะเลตากแหง้ออนไลน์  

2.2 กลุ่มตัวอย่าง (ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลตากแห้ง ร้านจ าหน่าย

อาหารทะเลตากแหง้ออนไลน์ จ านวน 240 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวไดม้าจากการค านวณ ของ

สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane ,1973) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) 

2.2.1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตวัอย่างเพื่อเป็นตวัแทนของประชากรในการ

ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีโดยใชสู้ตรโดยใชสู้ตรการค านวณกลุ่มตวัอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่  (Taro Yamane ,1973) 

(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) ก าหนดช่วงระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนของกลุ่ม

ตวัอยา่งร้อยละ 5  คือ 

n   =   
𝑁

1+𝑁(𝑒)2
 

โดยท่ี                                n   แทน    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N   แทน    ขนาดประชากร 

e   แทน     ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 



เม่ือแทนค่าในสูตร    n  =  
545

1+545(0.05)2
  =  

545

1+1.362
 

 

    n  =  
545

2.362
 =  230.73 

 

    n ≈  231 

          จากการค านวณแผนการสุ่มตวัอย่างไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 231 คน เพื่อป้องกนัความผิดพลาด

ในการเก็บขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงเก็บเพิ่มอีก 9 ชุด จึงรวมแลว้ทั้งหมด 240 ชุด 

2.2.2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกตวัอย่างจากตวัแทนจ าหน่ายโดยไม่ใช้

ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) ซ่ึงผูว้ิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  

sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยพิจารณาจากการลกัษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวตัถุประสงค์

ของการวิจยั (ลูกคา้อาหารทะเลตากแห้ง ร้านจ าหน่ายอาหารทะเลตากแห้งออนไลน์) จดัท าแบบสอบถาม 

เพื่อใหไ้ดค้รบตามจ านวนท่ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดไว ้240 ชุด 

 
ผลการวิจัย 

 

การศึกษา พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารทะเลตากแห้ง ร้านจ าหน่าย

อาหารทะเลตากแหง้ออนไลน์  สามารถอภิปรายผลของการวิจยั ดงัน้ี 

            ผลการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี มีอาชีพ คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั มีระดบั

การศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10 ,001 – 20,000 บาท มีสถานภาพสมรส สอดคล้อง

อรวรรณ อู่ยิ่ง (2562) ศึกษาถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเทา้เพื่อ

สุขภาพ ส าหรับคนวยักลางคน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุ 41 – 50 ปี สถานะภาพสมรส มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ระดบัการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 

                 ผลการศึกษาส่วนใหญ่เก่ียวกบัปัจจยัการส่งเสริมการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด คือ ดา้นการตลาดทางตรง รองลงมา คือ ดา้น

การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการขายโดยใชพ้นกังาน ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นท่ีมีความ

คิดเห็นน้อยท่ีสุด คือ ด้านการโฆษณา ตามลาดับ ซ่ึงสอดคล้องกับ นพพร บัวอินทร์  (2562) ศึกษาถึง 

ส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกอาหารทะเลตากแหง้ ร้านจ าหน่ายอาหารทะเลตาก

แห้งออนไลน์  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 



4.57 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด คือ ดา้นการตลาดทางตรง  อยู่ในระดบั

มากท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย 4.58 

ผลการศึกษาส่วนใหญ่เก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารทะเลตากแหง้ ร้านจ าหน่ายอาหารทะเล

ตากแห้งออนไลน์ ภาพรวมอยู่ท่ีระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัท่ีมีผลต่อความคิดเห็น

มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทรงพล ธงศิริ (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของลูกคา้ในอ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 

พบว่า การตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของลูกคา้ในอ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี โดยภาพรวม และ

รายขอ้ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ราคาสินคา้ ประโยชน์ คุม้ค่า สินคา้มี

คุณภาพ การรับประกนัสินคา้ ความกา้วหน้าของเทคโนโลยี เคยใช้ตราสินคา้แลว้ ตราสินคา้ท่ีไดรั้บความ

นิยม ความเช่ือมัน่ในตวัพนักงานขาย การส่งเสริมการตลาด กลุ่มบุคคล ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั และส่ือ

โฆษณา 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ืออาหารทะเลตากแหง้ ร้านจ าหน่ายอาหารทะเลตากแหง้ออนไลน์  

ผลการศึกษาปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ืออาหารทะเลตากแห้ง ร้านจ าหน่ายอาหารทะเลตากแห้งออนไลน์   พบว่า ดา้นเพศ  ดา้นอายุ อาชีพ ดา้น

ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ ด้านสถานภาพ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พงษ์พฒัน์ ปีตาภา 

(2563) ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

อุบลราชธานี : กรณีศึกษาอ าเภอน ้ ายืน อ าเภอนาจะหลวย และอ าเภอน ้ าขุ่น พบว่า ผลการทดสอบความ

แตกต่างของการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณกับลกัษณะประชากรศาสตร์ ทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

2. เพื่อศึกษาการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารทะเลตากแห้ง 

ร้านจ าหน่อยอาหารทะเลตากแหง้ออนไลน์  

ผลการศึกษาการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารทะเลตากแหง้ 

กรณีศึกษา ร้านจ าหน่อยอาหารทะเลตากแห้งออนไลน์  พบว่า ดา้นภาพรวม ระดบัความสัมพนัธ์อยู่ระดบั

ปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการตลาดทางตรง ระดบัความสัมพนัธ์อยู่ระดบัต ่า รองลงมา 

ดา้นการขายโดยใชพ้นกังาน ระดบัความสัมพนัธ์อยู่ระดบัต ่า ดา้นการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ ระดบั

ความสัมพนัธ์อยู่ระดับต ่า ด้านการขายโดยใช้พนักงาน  ระดับความสัมพนัธ์อยู่ระดับต ่า และ ด้านการ

โฆษณาระดบัความสัมพนัธ์อยู่ระดบัต ่า ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อุษาศรีไชยา. (2563). ส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของเขต



กรุงเทพมหานคร พบว่า พบว่า ดา้นภาพรวม ระดบัความสัมพนัธ์อยู่ระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า ดา้นการตลาดทางตรง ระดบัความสัมพนัธ์อยู่ระดบัต ่า รองลงมา ดา้นการขายโดยใช้พนกังาน 

ระดบัความสัมพนัธ์อยูร่ะดบัต ่า (r = .315) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารทะเลตากแห้ง ร้านจ า

หน่อยอาหารทะเลตากแหง้ออนไลน์  มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้ 

1.1 ปัจจยัการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงดา้นการตลาดทางตรง 

เป็นดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ส าคญัมาก คือมีการส่งขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้ทราบถึงสินคา้ใหม่ 

เช่น ส่งLINE, E-mail หรือ Facebook  ซ่ึงผูวิ้จัยขอเสนอแนะเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยคร้ังต่อไป

เพื่อให้รักษามาตรฐานให้ดีอยู่ในระดบัมากท่ีสุดต่อไป ควรเพิ่มการตลาดทางตรง ในดา้นอ่ืน ๆ เช่นมีความ

สะดวกสบายในการซ้ือสินคา้ น้อยเกินไป ควรมีการอ านวยความสะดวกในการซ้ือขาย มีการแยกประเภท

ของสินคา้ และสามารถให้ผูบ้ริโภคเลือกสินคา้ไดอ้ย่างสะดวกสบาย  ซ่ึงมีคะแนนนอ้ยท่ีสุดแต่อยู่ในระดบั

มากท่ีสุด การพฒันาจุดน้ีสามารถเพิ่มยอดขายได ้ 

1.2 ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารทะเลตากแห้ง ภาพรวมอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ โดยสามารถ

มุ่งเน้นในเร่ือง ตัดสินใจซ้ือสินค้าจากการโฆษณา ในส่วนของด้านการประเมินทางเลือก ผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคญัน้อยท่ีสุด  ควรมุ่งเน้นเร่ืองการเลือกซ้ือสินคา้จากสถานท่ีจดัจ าหน่ายมีความ

สะดวกสบาย  และควรพฒันาเร่ืองคน้หาขอ้มูลผลิตภณัฑจ์ากเครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์  เพื่อรักษาใหอ้ยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุดต่อ จึงควรสนใจเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ให้ความส าคญัเร่ือง

การผลิตสินคา้และการบริการต่อลูกคา้ให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ 

เพื่อให้ลูกค้าสนใจและกลบัมาใช้บริการซ ้ า ซ่ึงธุรกิจประเภทอ่ืนสามารถน าแนวคิดไปประยุกต์ใช้จาก

งานวิจยัน้ีใหเ้ขา้กบัแนวทางของธุรกิจนั้น ๆ ต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ศึกษาถึงทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารทะเลตากแห้ง ร้าน

จ าหน่ายอาหารทะเลตากแห้งออนไลน์  เพื่อน าผลจากการศึกษาขยายประเด็นในดา้นการบริการ เป็นการเพิ่ม

ทศันคติในการตดัสินใจซ้ือ 



2.2 ควรศึกษาพฤติกรรมหลงัการซ้ืออาหารทะเลตากแห้ง ร้านจ าหน่ายอาหารทะเลตาก

แห้งออนไลน์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ เพื่อปรับปรุงและพฒันาการ

บริการใหเ้พิ่มมากขึ้น 

2.3 ขยายขอบเขตการศึกษาการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร

ทะเลตากแหง้ ร้านจ าหน่ายอาหารทะเลตากแห้งออนไลน์ เช่น ค่าครองชีพ สภาพแวดลอ้ม ค่านิยม เพื่อน าผล

ท่ีไดม้าเปรียบเทียบวางแผนการตลาด และเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ขึ้น 
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