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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 กลว้ยเป็นผลไมท่ี้มีมากในจงัหวดัร้อยเอ็ด มีทุกฤดูกาล  เกือบทุกครัวเรือนมีตน้
กลว้ยปลูกในบา้นของตนเอง  ท าให้มีผลผลิตท่ีมากเกินความตอ้งการของคนในพื้นท่ี และตอ้งการ
เก็บรักษาคุณภาพและยดือายขุองกลว้ยไวเ้พื่อใหกิ้นไดน้าน ๆ  และคงสภาพทางโภชนาการให้มาก
ท่ีสุด  อีกทั้งผูค้นในปัจจุบนัมีแนวโน้มการนิยมดูแลรักษาใส่ใจสุขภาพกนัมากข้ึน อย่างต่อเน่ือง  
โดยใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกการน าวตัถุดิบมาผลิตและแปรรูป  กลว้ยจึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีถูก
เลือกเพื่อน ามาเป็นอาหารคุณภาพ นอกจากอาหารหลกัประเภทขา้วแลว้ กลว้ยยงัไดมี้การพฒันาเป็น
อาหารวา่ง อาหารทานเล่น หรือขนมขบเค้ียว (Snack) ผลผลิตท่ีเกิดจากกลว้ยแปรรูป ผูบ้ริโภคจึงให้
ความส าคญัเท่ากบัการเลือกอาหารหลกั ดงันั้นผูว้ิจยัและผูผ้ลิตท่ีเก่ียวขอ้งจึงท าการพฒันาคุณภาพ
กลว้ยแปรรูป แบบใหเ้ก็บรักษาไดน้านและคงคุณภาพใหม้ากท่ีสุด ซ่ึงกลว้ยกรอบเคม็ เลเซอร์ โทส 
ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ดจึง เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของอาหารแปรรูปเพื่อให้คนเลือกเป็นอาหารคุณภาพ  
กลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส   ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ จึงเป็นกลว้ยแปรรูปท่ีเนน้คุณภาพ ใส่ใจรายละเอียด
ทุกขั้นตอนการผลิต ทั้งรสชาต ความสะอาด ความสดใหม่ของผลิตภณัฑ ์กลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์ 
โทส ตั้งอยู ่เลขท่ี   102 ม.1  ต าบลหนองฮี อ าเภอหนองฮี จงัหวดัร้อยเอ็ด มีเน้ือท่ี 5 ไร่ ในการปลูก
กลว้ยน ้ าวา้  ดว้ยผลผลิตท่ีมากข้ึนและผลิตภณัฑ์กลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์ โทส ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด มี
ผลิตภณัฑ์ออกมาอย่างต่อเน่ือง มีรสชาติท่ีดีใครไดกิ้นแลว้ก็ถูกปากถูกใจ เป็นสินคา้แบบปากต่อ
ปาก ผูว้ิจยัคน้ควา้จึงตอ้งการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์ โทส ท่ีจงัหวดั
ร้อยเอด็ ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายและเขา้ถึงไดง่้าย (ชยัวฒัน์  ล้ิมทวีวฒัน์,2557) 
 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบันมีตัวเลือกในการเลือกซ้ืออาหารประเภทขบเค้ียวท่ี
หลากหลายผลิตภณัฑ ์คนมีสิทธ์ิเลือกซ้ือเยอะผูผ้ลิตกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส จึงไดคิ้ดคน้สูตรและ
ส่วนผสมท่ีมีคุณภาพทั้งรสชาติและกล่ิน โดยใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต การแปรรูป ใหม่สดเสมอ 
ให้เป็นอาหารทานเล่น หรือขนมขบเค้ียวท่ีมีการพฒันารสชาติให้หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้
ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกซ้ือขนมท่ีมีคุณภาพปลอดภยัจากวตัถุกนัเสียและสารสังเคราะห์ท่ีมีผลก่อให้เกิด
อนัตรายต่อสุขภาพ ยอดการจ าหน่ายกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ยงัเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดน้อ้ยและไม่
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แพร่หลายในตลาด ในจงัหวดัร้อยเอด็และจงัหวดัใกลเ้คียง ไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูท่ี้ชอบขนมขบเค้ียวจึง
ตอ้งการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อด าเนินธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายกลว้ยกรอบเค็มท่ีมีรสชาติถูก
ปากคนไทย เป็นอาหารทานเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบคา้ส่งและคา้ปลีก รูปแบบผลิตภณัฑ์ของกลว้ย
กรอบเค็มเลเซอร์ โทส ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด  ยงัไม่มีจุดเด่นท่ีจะดึงดูดให้ผูบ้ริโภคสนใจ จึงมีความ
ตอ้งการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหท้นัสมยัและโดดเด่นเขา้ถึงผูบ้ริโภคใหม้ากยิง่ข้ึน  โดยเนน้สร้างจุดเด่น
ท่ีทนัสมยัให้มากท่ีสุด อีกทั้งยงัตอ้งการเพิ่มยอดจ าหน่ายให้สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจ กลว้ยกรอบ
เคม็เลเซอร์ โทส ท่ีทนัสมยัดว้ยภาพลกัษณ์และหาซ้ือไดง่้าย สะดวกต่อการตดัสินใจซ้ือบริโภคและ
เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ข้ึน (กมลชนก  ภูแสงป้ัน,2559) 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้กลว้ยกรอบเคม็
เลเซอร์ โทส ของผูบ้ริโภค  ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ รวมถึงพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลว้ยกรอบ
เค็มเลเซอร์ โทส ติดใจในรสชาติแบบปากต่อปาก หรือกระแสความนิยมชัว่คราว อีกทั้งตอ้งการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ให้โดดเด่น และเป็นท่ีสนใจต่อผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการ
จ าหน่ายท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้าย อีกทั้งเป็นตวัเลือกประเภทขนมขบเค้ียวท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจ
และตอ้งการเม่ือคิดจะรับประทานขนมขบเค้ียว ตอ้งคิดถึงกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์ โทส ท่ี จงัหวดั
ร้อยเอ็ด เพื่อน าผลวิจยัท่ีคน้พบน้ี ไปก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูบ้ริโภค อีกทั้งเป็นตวัเลือกประเภทขนมขบเค้ียวท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจและตอ้งการ
เม่ือจะรับประทาน 
  
1.2 ค าถามการวิจัย 
 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ของผูบ้ริโภค ท่ี
จงัหวดัร้อยเอด็ มีปัจจยัอะไรบา้ง 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็ม เลเซอร์ 
โทส ของผูบ้ริโภค มีปัจจยัอะไรบา้ง 
  
 1.3 วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
  

 1.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ของผูบ้ริโภค 
ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 
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 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบ
เคม็เลเซอร์ โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 
  

  
1.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย  

  
 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองน้ี ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้กลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์
โทส ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด มีกรอบแนวคิดในกานท าวิจยัไดมี้การก าหนดตวัแปรร่วมและตวัแปรตาม
เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานวิจยัและเป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบ 

  
        ตวัแปรอิสระ                                                      ตวัแปรตาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
1.5 สมมติฐานการวจิัย  
 

  
  
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 - เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- รายได ้

  (Defleur & Rokeach 1989) 

 

พฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเคม็  

เลเซอร์ โทส 

1.เหตุผลท่ีซ้ือกลว้ยกลว้ยกรอบเคม็ 

2.สถานท่ีซ้ือกลว้ยกรอบเคม็ 

3.รสชาติท่ีซ้ือกลว้ยกรอบเคม็ 

4.ปริมาณการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็ 

5.วิธีช าระเงินกลว้ยกรอบเคม็ท่ีซ้ือ 

(Kotler and Armstrong (2014, p. 159) ) 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4. .ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Kotler & Keller, 2012) 
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1.5 สมมติฐานการวจิัย  
 
 สมมติฐานท่ี  1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็ม
เลเซอร์ โทส ของผูบ้ริโภคท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
กลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 

 

1.6 ขอบเขตในการวจิัย  
  

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษากลุ่มประชากรท่ีอาศยัอยูท่ี่จงัหวดัร้อยเอด็ และมีความตอ้งการ
ซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส เพื่อทานเป็นอาหารสุขภาพหรือของทานเล่น  และซ้ือเป็นของฝาก 
ซ่ึงสามารถจ าแนกกลุ่มตามตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ในรูปแบบสินคา้ ราคา สถานท่ีจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด ดงัน้ี  
1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีวิจยัในคร้ังน้ีคือประชากรทั้งเพศหญิงและเพศชายท่ีมี
อายตุั้งแต่ 18 ปี ข้ึนไปซ่ึงอาศยัอยูใ่นจงัหวดัร้อยเอ็ด กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือกลว้ยกรอบเคม็ เลเซอร์ 
โทส จ านวน 400 คน โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ การแจกแจงความถ่ี(Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับสถิติท่ี
ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple) 

2. ขอบเขตดา้นสถานท่ีการวิจยัคร้ังน้ี คือพื้นท่ีในจงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 4 อ าเภอ โดยใช้
วิธีสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3.ขอบเขตดา้นเวลา การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2563 
ถึงเดือนมีนาคม 2563 (จ านวน 400 คน) 
  
1.7 ตัวแปรที่ศึกษา  
  
 2.1ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย (Place) และ การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
 2.2 ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย พฤติกรรมในการซ้ือ ไดแ้ก่ เหตุผลท่ีซ้ือ  สถานท่ีซ้ือ รสชาติ
ท่ีซ้ือ ปริมาณการซ้ือ และวิธีช าระเงิน  
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1.8 นิยามค าศัพท์  
  
  ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรมาก าหนดค านิยามค าศพัท์ เพื่อน าไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ไดค้  าตอบ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี  

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ของผูท่ี้ซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส  
 กล้วยกรอบเค็ม หมายถึง กลว้ยดิบน ามาปอกเปลือกฝานเป็นแผ่นบางๆ หรือฝานหั่นเป็น
เส้น ความยาวตามความเหมาะสม น าไปแช่น ้าปูนใส ประมาณ 30 นาที เพื่อใหย้างกลว้ยออกและมี
ความกรอบ แลว้น ามาทอดกบัน ้ ามนัพืชโดยทอดให้เหลืองก่อนแลว้น ามาผึ่งลมให้น ้ ามนัสะเด็ดท่ี
แผ่นกลว้ยจะเหลืองแหง้กรอบ แลว้น ามาคลุกกบัวตัถุดิบเคร่ืองปรุงต่างๆ ท่ีให้รสชาติออกเคม็นิดๆ     
ผสมกบัรสหวานน าและมีเกร็ดน ้าตาลติดท่ีแผน่กลว้ยใหมี้รสชาติออกเคม็นิดๆ มีหอมเจียวกระเทียม
และพริกไทยเพิ่มกล่ินความหอมของกลว้ย รสชาติจะกรอบหวานเคม็อร่อย 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใชเ้พื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมจะมีอยู่ 4 ปัจจัย หรือ 4P’s ดังน้ี 1)ด้านผลิตภัณฑ์  
(Product)2)ดา้นราคา (Price) 3)ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 4)ดา้นการส่งเสริมการตลาด
(Promotion) (สมพล ชาวประเสริฐ,2547) 

ปัจจัยด้านการตัดสินใจซ้ือสินค้า หมายถึง พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค เพื่อเลือกซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด โดย
กลว้ยกรอบเคม็มีรสชาติท่ีอร่อย ใหม่สด เค้ียวเพลิน กินแลว้ติดใจ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  หมายถึง ผลิตภณัฑ์สินคา้กลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์โทส ท่ีเน้นบรรจุ
ภณัฑหี์บห่อท่ีสวยงามท าใหสิ้นคา้มีจุดเด่น มีความเป็นเอกลกัษณ์ สะอาด มีความน่าสนใจ มีขนาดท่ี
ผูบ้ริโภคสามารถเลือกไดต้ามความตอ้งการ มีขนาดตั้งแต่ 200 กรัม 500 กรัม 1,000 กรัม และ ขนาด
ตามสัง่ 

ปัจจัยด้านราคา หมายถึง ราคาส าหรับการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์สินคา้กลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์
โทส เร่ิมตน้ท่ีราคา 40 บาท น ้ าหนัก 200 กรัม, ราคา 80 บาท น ้ าหนัก 500 กรัม, ราคา 160 บาท 
น ้าหนกั 1,000 กรัม และราคาตามขนาดความตอ้งการของลูกคา้ ในระดบัความพึงพอใจกนัทั้งสองฝ่าย 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  หมายถึง สถานท่ีวางจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สินคา้กลว้ย
กรอบเค็มเลเซอร์โทส ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงมีหลายช่องทางท่ีผูบ้ริโภค สามารถเลือกซ้ือไดต้าม
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สะดวก เช่น ตลาดสด ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายส่งสินคา้ หรือสั่งซ้ือโดยตรงจากผูผ้ลิต ซ่ึงมีสถานท่ี
และเบอร์โทรศพัทติ์ดอยูข่า้งหีบห่อท่ีบรรจุ 

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด หมายถึง การจดัวางจ าหน่ายกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์ โทส 
ในทางธุรกิจน้ี ซ่ึงใชก้ลยทุธ์เป็นลดราคาตามสัดส่วนของออเดอร์ ท่ีสั่งจ านวนมากคิดราคารวมยอด 
1,000 บาท ข้ึนไป มีการไปออกบูธในงานประจ าปี หรืองานจดัแสดงสินคา้ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด และ
แจกผลิตภณัฑ์สินคา้กลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์โทส ให้ผูบ้ริโภคทดลองชิม รวมทั้งมีการแถมสินคา้
ขนาด 200 กรัม เม่ือลูกคา้ซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์โทส จ านวน 2,000 กรัม ต่อคร้ัง เพื่อดึงดูดให้
ลูกคา้เกิดความสนใจกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส มากยิง่ข้ึน  

อาหารทานเล่น หมายถึง กลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์โทส เป็นอาหารทานเล่นท่ีไม่ไดบ้ริโภค
เป็นอาหารหลกัในแต่ละวนั แต่เป็นการทานเพื่อความผ่อนคลาย สบายๆ ในช่วงของการพกัผ่อน
เพื่อรอเวลา หรือเพื่อบรรเทาความหิว ในแต่ละม้ืออาจทานรอเวลาอาหารหลกั ให้พลงังานแก่
ร่างกายไดมี้ความรวดเร็วในการจดัเตรียม 

ปัจจัยด้านร้านค้าทั่วไป หมายถึง ร้านท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้กลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์โทส ท่ี
จงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงเป็นร้านคา้ประเภทขายของช า หรือร้านขายอาหารเคร่ืองด่ืมตามหมู่บา้น และ
ร้านคา้ขายสินคา้ทัว่ไปในตลาดสด หรือร้านสะดวกซ้ือทัว่ ๆไป  เช่นร้านตามสถานีบริการเติม
น ้ามนั ร้านโชห่วย ร้านขายขนม 

ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน หมายถึง พนกังานท่ีขายสินคา้กลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส 
ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ ซ่ึงมีทั้งพนกังานท่ีเป็นลูกจา้งของโรงงานกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส หรือคนขาย
สินคา้ตามร้านคา้ท่ีซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส  เพื่อจ าหน่ายต่ออีก 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริโภคกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์
โทส ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีสนใจในสินคา้ เป็นลูกคา้ประจ า มีการบริโภคต่อเน่ือง ติด
ใจในรสชาติ ซ้ือเป็นของฝาก และแนะน าสินคา้แบบปากต่อปาก ให้ความสนใจในเร่ืองของราคา
และขนาดของผลิตภณัฑ ์   
  
1.9ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวจิัย  
  
 1.ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลของผูท่ี้มีผลต่อผูท่ี้มาซ้ือสินคา้กลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส เพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยทุธ์และวางแผนการตลาด ใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ทั้งจงัหวดัร้อยเอด็
และทัว่ประเทศ 
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 2.ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลว้ยกรอบ
เค็มเลเซอร์ โทส เพื่อเป็นสินคา้ท่ีเป็นทางเลือกท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ถูกใจทั้งราคา 
รสชาติและคุณภาพของสินคา้ 
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 งานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประกอบการน าเสนอขอ้มูล
การวิจยัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการศึกษาวิจยัท่ีก าหนดไว ้โดย
แบ่งหวัขอ้ออกดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s(Marketing Mix) 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค (Customer Behavior)  
 2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมในการตดัสินใจ ของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ อายุ 
ขั้นตอน วฏัจกัรชีวิต ครอบครัว อาชีพ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการด ารงชีวิต 
และบุคลิกภาพ เกณฑ์ท่ีนิยมใชก้นัมากข้ึน เกณฑ์รายไดอ้าจจะเก่ียวขอ้งกบัเกณฑ์อายุ และอาชีพ 
Belch and Belch (2005 อ้างถึงใน อจัฉรา นพวิญญูวงศ์, 2550) ในงานวิจยัน้ีศึกษาตวัแปร ด้าน
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ และรายได ้โดยน ามาเช่ือมโยงกบัความตอ้งการ พฤติกรรมการ
ตดัสินใจ และอตัราการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนด
ตลาดเป้าหมาย ส่งผลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือ ท่ีมีแนวโนม้สมัพนัธ์เชิงเหตุและผล 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2549) กล่าวว่าลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อายุ เพศ 
ขนาดครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็น
เกณฑท่ี์นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญั และสถิติท่ี
วดัได้ของประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคม 
วฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ขอ้มูลด้าน ปะชากร
ศาสตร์ จะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดั
มากกวา่ตวัแปรอ่ืน ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
 1.อาย ุ(Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการกลุ่มผูบ้ริโภค ท่ีมีอายุ
แตกต่าง นกัการตลาดจึงใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศึกษาศาสตร์ ท่ีแตกต่างของ
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ส่วนตลาด นักการตลาดได้คน้หาความตอ้งการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่ง
ความส าคญัท่ีตลาดอายบุุคคลท่ีมีอายแุตกต่างกนั มกัมีความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีแตกต่าง
กนั เช่น กลุ่มวยัรุ่นจะชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ ส่วนกลุ่มผูสู้งอายจุะ
สนใจสินค้าท่ีเก่ียวกับการรักษาสุขภาพ ซ่ึงหากแบ่งช่วงกลุ่มอายุออก เป็นกลุ่มพฤติกรรมท่ีมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกนัความตอ้งการสินคา้กใ็กลเ้คียงกนั 
 2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคญั เช่น นกัการตลาดควรศึกษาตวัแปร 
ตวัอยา่งน้ีอยา่งรอบครอบ เพราะมีความส าคญัในเร่ืองของพฤติกรรมในการบริโภคอยา่งมาก เพราะ
เพศท่ีแตกต่างกนัมกัมีทศันคติ ในการรับรู้และตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั ในเร่ืองการเลือกซ้ือสินคา้ท่ี
บริโภค โดยมากเกิดจากสาเหตุ ในเร่ืองของการไดรั้บการเล้ียงดู การปลูกฝังนิสัยมาตั้งแต่ในวยัเด็ก 
โดยเฉพาะประเทศไทย ซ่ึงมีวฒันธรรมในการเล้ียงดูเดก็ผูช้ายและเดก็ผูห้ญิง ท่ีแตกต่างกนัเป็นอยา่ง
มาก โดยส่วนใหญ่เด็กผูช้ายจะถูกเล้ียงดูให้มีความกลา้แสดงออก และมีความรับผิดชอบเพื่อจะได้
เป็นหวัหนา้ครอบครัวต่อไป ส่วนเด็กผูห้ญิงจะถูกเล้ียงดูในลกัษณะท่ีสงบเสง่ียมและเป็นผูต้ามหรือ
เป็นภรรยาท่ีดี ท าให้มีพฤติกรรมท่ีมีแนวโน้ม ในการไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น จากท่ีกล่าวมาจึง
อาจกล่าวได้ว่าในสังคมไทยเพศชายมีแนวโน้ม ท่ีจะเป็นผูต้ ัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการของ
ครอบครัวมากกวา่เพศหญิง 
 3. สถานภาพการสมรส (Status) สมรส โสด หยา่ร้าง หรือเป็นหมา้ย ซ่ึงในอดีตถึงปัจจุบนั
เป็นเป้าหมายท่ีส าคญั ของการใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคญัมาก
ยิง่ข้ึน ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วยผูบ้ริโภค ท าใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมการซ้ือ
ท่ีแตกต่างกัน เช่น ผูท่ี้หย่าร้าง หรือเป็นหม้ายจะเลือกแต่งกายด้วยเส้ือผา้ท่ีหรูหรา ทันสมัยมี
เอกลกัษณ์เป็นท่ีน่าเช่ือถือ 
 4. การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มท่ีจะเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คุณภาพดีมากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาต ่า เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดสู้ง
กวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า จึงมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพมากกวา่ 
 5. อาชีพ (Occupation) ของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความตอ้งการสินคา้และ
บริการท่ีแตกต่างกนั เช่น เกษตรกร หรือชาวนาก็จะซ้ือสินคา้ท่ีจ าเป็นต่อการครองชีพ และสินคา้ท่ี
เป็นปัจจยัการผลิตเป็นส่วนใหญ่  ส่วนพนักงานท่ีท างานในบริษทัต่าง ๆ  ส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือ
สินคา้เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ขา้ราชการก็จะซ้ือสินคา้ท่ีจ าเป็น นกัธุรกิจก็จะซ้ือสินคา้เพื่อสร้าง
ภาพพจน์ให้กับตัวเองเป็นต้น  นักการตลาดจะต้องศึกษาว่าสินค้าและบริการของบริษทัเป็นท่ี
ตอ้งการของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพื่อท่ีจะจดัเตรียมสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่ม
เหล่าน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 6. รายได ้(Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumsfances) สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจของบุคคล จะกระทบต่อตราสินค้าและบริการท่ีตัดสินใจ สถานภาพเหล่าน้ี 
ประกอบดว้ย รายได ้การออมทรัพย ์อ านาจการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน นักการตลาด
ตอ้งสนใจแนวโน้มของรายไดส่้วนบุคคล เน่ืองจากรายไดจ้ะมีผลต่ออ านาจของการซ้ือ คนท่ีมี
รายไดต้ ่าจะมุ่งซ้ือ สินคา้ท่ีจ าป็นต่อการครองชีพ และมีความไวต่อราคามาก ส่วนคนท่ีมีรายไดสู้งจะ
มุ่งซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี และราคาสูงโดยเนน้ท่ีภาพพจน์ของราคาสินคา้เป็นหลกั 

 นกัการตลาดจะสนใจจ านวนและลกัษณะของบุคคล ในครัวเรือนท่ีใชสิ้นค้าใดสินคา้หน่ึง
และยงัสนใจในการพิจารณาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ และโครงสร้างดา้นส่ือท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัผู ้
ตดัสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการพฒันากลยทุธ์ ดา้นการตลาดใหเ้หมาะสมกบัรายได ้การศึกษา 
อาชีพ และสถานะภาพ (Income, Education, Occupation and status) เป็นตวัแปรท่ีส าคญั ในการ
ก าหนดส่วนของตลาดโดยทัว่ไป นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายไดร่้วมกบัตวัแปรด้าน
ประชากรศาสตร์หรืออ่ืน ๆ เพื่อใหก้ารก าหนดเป้าหมายตลาดไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
 
2.2แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด4P’s (Marketing Mix) 

 
 

ส่วนประสมทางการตลาด (Market Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช้ในการ
ด าเนินการวางแผนกลยทุธ์เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ ของธุรกิจโดยเป็นเคร่ืองมือในการตอบสนอง
ความพึงพอใจ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Kotler & Keller, 2012) ส่วนประสมทางการตลาด   โดย
ใช ้4Ps กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเป็น พื้นฐานท่ีสุด คือ การตลาด 4Ps (Product Price Place Promotion) 
ซ่ึงเป็นหลกัการใชคื้อการ วางแผนในแต่ละส่วนให้เขา้กนั และเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่ม เป้าหมายท่ี
เราเลือกเอาไวใ้หม้ากท่ีสุด ในบางธุรกิจประเภทอาหารกเ็ช่นกนั ดา้น 4Ps อาจจะ ประกอบดว้ย  

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง “ส่ิงใดๆ ท่ีน าเสนอเพื่อตอบสนองทางความจ าเป็นหรือ
ความต้องการทางตลาดให้ได้รับความพึง พอใจ” ดังนั้ นจากความหมายน้ี “ผลิตภัณฑ์” จึงมี
ความหมายท่ีกวา้งครอบคลุมถึงทุกส่ิงทุกอยา่ง ท่ีสามารถตอบสนองความจ าเป็นและความตอ้งการ
ของตลาดหรือต้องการของลูกค้า (Customer needs)ได้โดยครอบคลุมถึงสินค้า (Goods) เป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีตวัตนจบัตอ้งได ้เช่น อาหาร ขนมทานเล่นยารักษาโรคก็คือสินคา้หรือบริการท่ีจะ
เสนอใหแ้ก่ลูกคา้แนวทางการก าหนดตวั product ใหเ้หมาะสมควรดูวา่กลุ่มเป้าหมายมีความตอ้งการ
อย่างไร เช่นตอ้งการกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์ โทส ท่ีสะอาด สด ในบรรจุภณัฑ์ทานสะดวก โดยมี
รสชาติตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ท าใหลู้กคา้ถูกใจและติดใจในรสชาติโดยทัว่ไป เพื่อเป็นแนวทางท่ีช่วย
ใหสิ้นคา้ขายไดดี้และเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
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2.ราคา(Price) คือ อตัราในการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑใ์นตลาด โดยใชค่้าเงินเป็นส่ือกลาง ใน
ปัจจุบนัราคาเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญั ในการบริหารงานการตลาดอย่างมาก ซ่ึงผูบ้ริหารการตลาด
จะตอ้งก าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั สภาวการณ์ต่างๆ อาทิ สภาพ
ทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมและกรอบการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค สะทอ้นคุณค่า สร้างความพอใจ
ให้กบัผูบ้ริโภคส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ (Cost to satisfy customer)    ระดบัความรุนแรงของการแข่งขนั
ภายในตลาด ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดด้าน อ่ืนๆ รวมถึงการประยุกต์ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์เก่ียวกบักฎเกณฑข์องอุปสงค ์(Demand) และ อุปทาน (Supply) มาเป็นองคป์ระกอบ
ในการตดัสินใจก าหนดกลยุทธ์ดา้นราคาเพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีระดบัท่ีเป็นน่าพอใจขององค์กร คือ 
สามารถตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์ององคก์ร และเหมาะสมกบัระดบัความสามารถหรือก าลงัซ้ือ
ของผูบ้ริโภคในตลาดอย่างไรก็ตาม โดยทัว่ไปแลว้การก าหนดกลยุทธ์ส่วนของราคาขององคก์ร
ธุรกิจในช่วงเวลาท่ีผ่านมา มกัจะตอ้งคิดถึงตน้ทุนการผลิตและการด าเนินงาน (Cost) ตามวิธีการท่ี
เรียกว่า Markup Pricing มากกว่าท่ีจะพิจารณาถึงปัจจยัดา้นต่างๆ ขา้งตน้อยา่งรอบดา้น จึงเป็นท่ีมา
ของการสูญเสียโอกาสทางการตลาดและธุรกิจได ้เช่นการก าหนดราคาของผลิตภณัฑ์ โดยไม่มี
ความสอดคลอ้งหรือเหมาะสม กบัต าแหน่งและภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑใ์นตลาด แลว้การก าหนด
กลยุทธ์ดา้นราคา จึงนบัเป็นส่ิงทา้ทายความสามารถของผูบ้ริหารการตลาด ต่อการก าหนดกลยทุธ์ 
หรือระดบัราคาจ าหน่ายของผลิตภณัฑใ์นตลาด ให้มีความเหมาะสมต่อปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ และ
ประสานไดอ้ยา่งลงตวักบักลยทุธ์ทางการตลาดดา้นอ่ืนๆ การก าหนดราคาในการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Pricing) การรณรงค์ส่งเสริม การตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่ผลิตภณัฑ์ขององค์กร 
ผูบ้ริหารการตลาดในปัจจุบนัจะนิยมใช ้การลดราคาเป็นเคร่ืองมือในการกระตุน้หรือจูงใจผูบ้ริโภค
ให้เกิดความตอ้งการและตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ์นั้นๆ หรืออาจจะเป็นการเขา้ร่วมโครงสร้างการ
ส่งเสริมการขายของร้านคา้ต่างๆ ท่ีไดจ้ดัข้ึนเช่น “มิดไนท์เซลส์” “ถึงก่อนมีสิทธิก่อน” หรือ “ลด
กระหน ่า ซมัเมอร์เซล” เป็นตน้ รวมทั้งการก าหนดราคาผลิตภณัฑท่ี์เป็นผลพลอยไดจ้ากผลิตภณัฑ์
หลกั (By Product Pricing) การก าหนดราคาของผลิตภณัฑด์งักล่าวดงักล่าว จะพิจารณาจากตน้ทุน
ในการน าผลพลอยไดม้าผลิตต่อตน้ทุนการเกบ็รักษา หรือการขนส่งอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งหมดท่ี
เกิดข้ึน จะคุม้ค่ากบัราคาของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นผลพลอยไดห้รือไม่ ซ่ึงรายไดท่ี้องค์กรไดรั้บจะไป
ชดเชยตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑห์ลกัขององคก์ร ท่ีจะเป็นการส่งเสริมศกัยภาพดา้นการแข่งขนั ใน
ตลาดใหสู้งข้ึน และยงัสามารถก าหนดราคาตามตลาดไดเ้อง  กจ็ะมีก าไรมากหรือนอ้ย ดงันั้นหากเรา
คิดท่ีจะก าหนดราคาตามตลาด ก็อาจตอ้งนัง่คิดค านวณถึงราคาตน้ทุนสินคา้วา่เป็นเท่าไร เพื่อจะได้
ก าไรตามท่ีตั้ งเป้า แล้วมาหาทางควบคุมต้นทุนต่อไป ซ่ึงหากราคาสูงมาก ก็ควรต้องมีการท า
ประชาสมัพนัธ์ หรือปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ ใหเ้ขา้กบัราคาสินคา้นั้น 
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3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ท่ีสร้างความสะดวกในการซ้ือ (Convenience to buy) 
และการส่งมอบสินคา้ไปยงัลูกคา้ หากเป็นสินคา้ท่ีจะขายหลายๆแห่ง วิธีการขายหรือด้านการ
กระจายสินค้านั้นมีความส าคญัมาก หลกัการเลือกและกระจายสินค้านั้น ไม่ใช่แค่ขายได้มาก
สถานท่ีก็จะดี มนัจะข้ึนอยูก่บัวา่สินคา้คืออะไร และกลุ่มเป้าหมายคือใคร เช่น ของใชท่ี้อยูร่ะดบับน 
ควรจ ากดัการขายไม่ใหมี้มากเกินไป เพราะจะท าใหเ้สียดา้นภาพลกัษณ์ได ้ส่ิงท่ีควรจะค านึง        อีก
อยา่ง ในวิธีการกระจายในสินคา้คือ ตน้ทุนการกระจายสินคา้ อาจจะกระจายไปทัว่ถึง แต่เทียบกบั
ตน้ทุนท่ีสูงข้ึนดว้ย หากพูดถึงธุรกิจท่ีเป็น การขายแบบหน้าร้าน Place ยงัเป็นท าเลท่ีตั้งซ่ึงก็ควร
เลือกสถานท่ีใหเ้หมาะสมกบัสินคา้เช่นกนั หา้งสรรพสินคา้สยามพารากอน กบัสยามเซ็นเตอร์ จะมี
กลุ่มคนเดินท่ีต่างออกไป และลกัษณะสินคา้กบั ราคาจะไม่เหมือนกนัทั้งๆ ท่ีตั้งอยูใ่กลก้นั ไม่วา่จะ
ขายท่ีใดก็ตอ้งพิจารณาตามลกัษณะสินคา้ ผูผ้ลิตจะผลิตสินคา้คุณภาพดีเพียงใดก็ตาม สินคา้นั้นคง
ใชป้ระโยชน์ได ้ในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการจ านวนนอ้ยเท่านั้น ถา้ผูผ้ลิตไม่ทราบว่าสินคา้ท่ี
ผลิตข้ึนมาแลว้จะไปขายท่ีไหน การจ าหน่ายหรือการอธิบายถึง Place เป็นการศึกษาถึงกิจกรรมและ
สถาบนัการตลาดท่ีสร้างอรรถประโยชน์ ทางดา้นเวลา สถานท่ี และความเป็นเจา้ของ เพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค ในตลาดเป้าหมายได้ รูปแบบพื้นฐานของช่องทางการ
จ าหน่าย เม่ือกิจการไดเ้ร่ิมผลิต ผลิตภณัฑไ์ดแ้ลว้ จนพร้อมท่ีกระจายสินคา้เขา้สู่ตลาด โดยจะตอ้ง
พยายามเลือกดา้นช่องทางการจ าหน่าย ให้เหมาะสมและดีท่ีสุด ส าหรับสินคา้ของตนลกัษณะของ
ช่องทางท่ีจ าหน่าย อาจก าหนดรูปแบบให้เป็นช่องทางการจ าหน่ายทางตรง (Direct Channel) กบั
ช่องทางจ าหน่ายทางออ้ม (Indirect Channel)  ช่องทางจ าหน่ายทางตรง (Direct Channel) คือ ดา้น
ผูผ้ลิตไดท้ าการจดัจ าหน่ายทั้งสินคา้หรือบริการ ไปยงัผูบ้ริโภค ผูซ้ื้อในสินคา้หรือบริการ หรือผูใ้ช้
ผลิตภณัฑท์างอุตสาหกรรม โดยตรงซ่ึงไม่ผ่านทางคนกลางทางการตลาด ช่องทางการจดัจ าหน่าย
ทางอ้อม (Indirect Channel) คือ ทางผูผ้ลิตไม่ได้ท าการจัดจ าหน่ายทั้งสินค้าหรือบริการ ไปยงั
ผูบ้ริโภคผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการ หรือผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท์างอุตสาหกรรมโดยตรง แต่จะจดัจ าหน่ายผา่น
คนกลางทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสม การเลือกช่องทางจดัจ าหน่ายโดยตรง หรือโดย
ผ่านคนกลางประเภทใด เป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งพิจารณาหลายๆปัจจัย ประกอบโดย
รอบคอบ เพื่อเลือกช่องทางท่ีเหมาะสมกบัการจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ั้น ไปสู่ตลาดของเป้าหมายไดใ้น
เวลาท่ีเหมาะสม ดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัท่ีสุด ปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาต่อการตดัสินใจเลือกช่องทาง
การจ าหน่ายท่ีเหมาะสม 4 เร่ือง คือ ตลาด ผลิตภณัฑ ์ผูผ้ลิต และ คู่แข่งขนั 

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อบอกลูกคา้ถึงลกัษณะ
สินคา้ เช่นโฆษณาในส่ือต่างๆ หรือการเลือกท ากิจกรรม ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคหันมาซ้ือสินคา้มากข้ึน 
เช่น การลดราคาประจ าปี หากเป็นธุรกิจขนาดย่อม การโฆษณาอาจจะเป็นส่ิงท่ีเกินความจ าเป็น
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เพราะจะต้องใช้เงินไม่ว่ามากหรือน้อยก็ข้ึนกับช่องทางท่ีเราเลือกใช้ ราคาต ่า หรือฟรี คือ ส่ือ
อินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีผูใ้ช้จ านวนเพิ่มข้ึนมาก ในแต่ละปี ส่ืออ่ืนๆ ท่ีต้นทุต ่าก็จะเป็น ใบปลิว ใบ
โปสเตอร์ หากเป็นส่ือทอ้งถ่ินก็จะมีรถแห่ วิทยทุอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพข์องทอ้งถ่ิน วิธีในการเลือกส่ือ
นอกจากจะดูเร่ืองค่าใชจ่้าย แลว้ควรดูเร่ืองการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายดว้ย เช่นหากจะ โฆษณาใหก้ลุ่ม
ผูใ้หญ่ โดยเลือกส่ืออินเตอร์เน็ตเพราะฟรี ก็ควรเลือก เวบ็ไซตท่ี์ผูใ้หญ่เล่นหรือใชง้าน โดยเฉพาะ 
การส่งเสริมทางตลาด (Promotion) คือ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซ่ึง องคก์รใช้
เพื่อแนะน าข่าวสาร และช่วยจูงใจตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการขององคก์ร ซ่ึงจะตอ้งอาศยั
กระบวนการติดต่อส่ือสารขอ้มูล ระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ 
ส่วนประสมทางการตลาด (Promotion Mix)  หมายถึง เคร่ืองมือท่ีติดใช้ต่อส่ือสารทาง การตลาด
เพื่อแนะน าข่าวสาร กบัจูงใจตลาด สร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือของตลาด ส่วนประสม
ทางการส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย 5 ประการคือ  

การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมดา้นการเสนอข่าวสาร ท่ีเก่ียวกบัองคก์ร และ สินคา้ 
บริการ หรือความคิดท่ีมกัมีการจ่ายเงิน โดยผูท่ี้มีอุปถมัภท์างรายการสนบัสนุน 
 การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) 
เป็นกิจกรรมท่ีมีการแจง้ขอ้มูล และจูงใจดา้นการตลาดโดยใชต้วับุคคล  
 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) ท่ีส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภค (Communication) (เอกก์ิ
ภทรธนกลุ, 2556) หมายถึง กิจกรรมดา้นส่งเสริมท่ีไม่ใช่พวก การโฆษณา โดยใชพ้นกังาน และการ
ให้ข่าว หรือการส่ือประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงสามารถกระตุน้ความตอ้งการอยากทดลองใช ้หรือการซ้ือ
โดยลูกคา้ในขั้นสุดทา้ย หรือเป็นบุคคลอ่ืนโดยช่องทางการกระตุน้ยอดขาย 
 การให้ข่าว และการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation ) การให้ข่าวและการ
ประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) ลกัษณะให้ข่าว เป็นการส่งเสริมดา้นการขายซ่ึงไม่
ใชบุ้คคล โดยไม่มีการจ่ายจากองคก์รท่ีไดรั้บผลประโยชน์จากการให้ข่าวนั้น การประชาสัมพนัธ์
หมายถึง “การติดต่อส่ือสารกบักลุ่มท่ีเป็นลูกคา้และไม่ใช่ลูกคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย ประชาชนทัว่ไป 
พนกังานองคก์ร ผูถื้อหุน้ และหน่วย ราชการ หรืออาจเป็นความพยายามท่ีมีการวางแผน จากองคก์ร
หน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร ใหเ้กิดกบักลุ่มหรือบุคคลหน่ึง” การใหข่้าวจึงเป็นกิจกรรมหน่ึง
ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ความส าคญัของการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการตลาดเป็นตวักระตุน้
ความตอ้งการซ้ือ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งอาศยัการส่งเสริมการตลาด ด้วยเหตุผลต่อไปน้ี 
ระยะทางระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคอยูห่่างไกลกนั และจ านวนลูกคา้ท่ีคาดหวงัก็มีจ านวนเพิ่มข้ึน 
ดว้ยเหตน้ีท าใหก้ารติดต่อส่ือสารทางการตลาด มีวามส าคญัมากข้ึน การติดต่อส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภค
นั้น ไม่เพียงพอจ าเป็นตอ้งติดต่อส่ือสาร โดยผ่านคนกลาง โดยตอ้งให้ขอ้มูลแก่คนกลาง แลว้คน
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กลางจะตอ้งส่งเสริมไปยงัผูบ้ริโภคอีกต่อ เน่ืองจากการแข่งขนัรุนแรงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการเสนอ
ผลิตภณัฑเ์พื่อสนองความตอ้งการพื้นฐาน หรือสนองความตอ้งการดา้นจิตวิทยาของลูกคา้ จะท าให้
ลูกคา้มีทางเลือกในการซ้ือสินคา้มากยิ่งข้ึน ดว้ยเหตุน้ีโปรแกรมการส่งเสริมท่ีดีเท่านั้น ท่ีจะเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายและจูงใจ กลุ่มเป้าหมายให้เกิดความตอ้งการซ้ือได ้การส่งเสริมการตลาดจะมีความ  
จ าเป็นมาก ในภาวะเศรษฐกิจตกต ่าเน่ืองจากในช่วงนั้น ไม่มีปัญหาดา้นผลิตภณัฑ ์หรือช่องทางการจดั
จ าหน่ายและราคาสินคา้ยงัคงเดิม แต่บุคคลขาดอ านาจซ้ือ ดงันั้นการส่งเสริมทางการตลาด จึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีจะสามารถกระตุน้ยอดขายได ้ 
  
  
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค (Customer Behavior) 

 

 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง เป็นการกระท าโดยมนุษยแ์สดงออกโดยไม่
รู้ตวั การแสดงออกหรือการกระท าโดยธรรมชาติของมนุษย ์สามาถส่งผลต่ออิทธิพลทางการตลาด
ได ้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเองพฤติการณ์ การซ้ือ การกิน และความรู้ส านึกคิดของ
ผูบ้ริโภค ต่อผลิตภณัฑ์จึงแตกต่างกนัออกไป นอกจากลกัษณะประชากรดงักล่าวแลว้ ยงัมีปัจจยั  
อ่ืนๆ ท่ีท าใหก้ารบริโภคแตกต่างกนัออกไป 
 รูปแบบผลิตภณัฑ์ รสชาติ คุณภาพของสินคา้ มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงท าให้
ผูผ้ลิตสินคา้ ตอ้งแข่งขนักนัเพื่อให้ผลิตภณัฑ์ของตนเป็นท่ีตอ้งการของตลาด ปัจจยัท่ีกระตุน้ต่อ
พฤติกรรมของมนุษยมี์ดงัน้ี ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ในการอธิบายถึง
ดา้นพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินซ้ือของผูบ้ริโภค จะมีปัจจยัอยู่หลายประการท่ีเป็นเคร่ือง
ถ่ายทอดพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ซ่ึงปัจจยัทางดา้นแวดลอ้มต่างๆ ลว้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งในทางตรงหรือทางออ้ม (ศรีสุภา สหชยัเสรี, 2550)  

1. เหตุผลท่ีซ้ือหมายถึง การไดชิ้มอาหารหรือผลิตภณัฑ์ ท่ีวางขายตามบูธแลว้มีความชอบ
ข้ึนมา โดยเร่ิมคิดหาเหตุผลต่างๆ นานาเพื่อประกอบการตดัสินใจ เช่น ราคา แบรนด ์ประเภทอาหาร 
ช่ือเสียง ความคุน้ล้ิน ฯลฯ จากนั้นจึงตดัสินใจหาเหตุผลท่ีตั้ง จนท าให้เกิดการซ้ืออยา่งมากในคร้ัง
ถดัไปท่ีเห็นผลิตภณัฑ์นั้นๆ ซ้ือดว้ยเหตุผลท่ีง่ายดายอย่างมาก หรือผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้และ
ผลิตภณัฑอ์ยา่งหน่ึงมากกวา่คู่แข่ง ก็เพราะการไดรั้บสินคา้ท่ีดีกวา่นั้นเอง ซ่ึงเป็นเหตุผลส าคญัอยา่ง
มากท่ีท าให้ผูบ้ริโภคนั้นซ้ือสินคา้ต่างๆ ซ ้ าและเอาไปบอกต่ออยา่งมากมาย เพราะตวัเองรู้สึกภูมิใจ
ในการใชสิ้นคา้บริการดงักล่าว จนอยากบอกต่อและชวนคนอ่ืนให้มารับความรู้สึกเดียวกนัข้ึนมา
นั้นเอง คร้ังถดัไปท่ีเห็นผลิตภณัฑน้ี์ เพราะเกิดการจดจ าไดใ้นรสชาติและส่ิงท่ีไดม้า ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี
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เกิดข้ึนจากการซ้ือของ การซ้ือซ ้ าเช่นกันในผูบ้ริโภคท่ีชอบประสบการณ์ ในการใช้สินคา้และ
บริการเหล่านั้น 

2. สถานท่ีซ้ือ หมายถึงสถานท่ีท่ีเป็นชุมนุม เพื่อซ้ือและขายสินคา้ทั้งในรูปของวตัถุดิบและ
สินคา้ ส าเร็จรูป เป็นประจ า เป็นคร้ังคราว หรือตามวนัท่ีก าหนด โดยท่ีตั้งของตลาดอาจมีเพียงท่ี
เดียวหรือหลายท่ีท่ีตั้งอยู่ใกลก้นั ในบริเวณท่ีมีท าเลเหมาะสม เช่น เป็นศูนยก์ลางของชุมชนและ
เหมาะจะเป็นท่ีนดัพบหรือเป็นแหล่งแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของคนในชุมชนนั้นๆ ดว้ยเหตุ
น้ีเม่ือชุมชนอยู ่ณ ท่ีใดก็มกัจะมีตลาด ณ ท่ี นั้น ตลาดจึงมีมาแต่คร้ังโบราณในทุกสังคม(ขอ้มูลจาก
หนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน ฯ เล่ม 28 เร่ืองท่ี 3 ลิขสิทธ์ิเป็นของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว)  หรือสถานท่ีซ่ึงปรกติจัดไวใ้ห้ผูค้ ้าใช้เป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ 
เน้ือสัตว ์ผกั ผลไม ้หรืออาหารอนัมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแลว้ หรือของเสียง่าย ทั้งน้ี
ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอ่ืนดว้ยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณ ซ่ึงจดัไว้
ส าหรับให้ผูค้า้ใช้เป็นท่ีชุมนุม เพื่อจ าหน่ายสินคา้ประเภทดงักล่าวเป็นประจ า หรือเป็นคร้ังคราว
หรือตามวนัท่ีก าหนด  (อ.เปล้ือง ณ นคร) 

3.รสชาติ หมายถึง ความประทบัใจในการรับความรู้สึกของอาหารหรือสารอ่ืน ๆ และส่วน
ใหญ่ตดัสินจากสัมผสัเคมีของการรับรู้รสและกล่ิน "ประสาทไทรเจมินลั" ซ่ึงตรวจจบัยาระคายเคมี
ในปากและล าคอ ตลอดจนอุณหภูมิและเน้ือ (Texture) ยงัส าคญัต่อเกสทลัทก์ารรับรู้รสโดยรวม รส
ของอาหารดงักล่าวสามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยสารปรุงรส (flavorant) ธรรมชาติหรือ สังเคราะห์ 
ซ่ึงมีผลต่อสัมผสัเหล่าน้ี ในสามสัมผสัเคมีเหล่าน้ี กล่ินเป็นตวัก าหนดหลกัของรสอาหารหน่ึง ๆ 
ขณะท่ีการรับรู้รสอาหารจ ากดัอยู่เพียง หวาน เปร้ียว ขม เค็ม และอุมะมิ อนัเป็นห้าการรับรู้รส
พื้นฐาน (สารานุกรมเสรี   27 เม.ย.2561) 

4. ปริมาณการซ้ือ หมายถึง ปริมาณสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือนั้นข้ึนอยู่กบัราคาของ
สินคา้ และปัจจยัอ่ืนๆ เช่น รายได ้รสนิยมของผูบ้ริโภค เป็นตน้ หากสมมติวา่ปัจจยัอ่ืนๆ เหล่าน้ีไม่
เปล่ียนแปลง ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณสินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือ กับราคานั้นเรียกว่าอุปสงค์ ซ่ึง
สามารถเขียนออกมาในลกัษณะเป็นฟังกช์นั ทางคณิตศาสตร์โดยให้ปริมาณความตอ้งการซ้ือเป็น
ฟังก์ชนัของราคา และมกัจะวาดออกมาในรูปแบบของแผนภูมิเส้น การวาดแผนภูมิอุปสงคม์กัให้
แกนตั้งหมายถึงราคา และแกนนอนหมายถึงปริมาณ โดยทัว่ไปแลว้ ปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้
แต่ละชนิดจะมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัราคา นั่นคือ หากว่าราคาของสินคา้ชนิดหน่ึงสูงข้ึน โดยท่ี
ปัจจยัอ่ืนๆ ไม่เปล่ียนแปลง ปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้ชนิดนั้นจะลดลง ความสัมพนัธ์เชิงลบน้ี
เรียกว่ากฎอุปสงค ์(law of demand) สามารถเขียนออกมาในรูปแผนภูมิเส้น ไดเ้ป็นเส้นท่ีมีลกัษณะ
ความชนัลาดลง[5](สารานุกรมเสรี   27 เม.ย.2561) 

http://www.trueplookpanya.com/
http://www.trueplookpanya.com/
http://www.trueplookpanya.com/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99#cite_note-OpenStax_3.1-5
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5. วิธีการช าระเงิน หมายถึง หมายถึง กระบวนการส่งมอบเงินเพื่อช าระเงินอนัเป็นผลมา
จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ระหว่างผูจ่้ายเงินและผูรั้บเงิน ซ่ึงอาจเป็นได้ทั้งบุคคล หรือ องค์กร 
นอกจากนั้นยงัรวมถึงองคก์ารท่ีเป็นตวักลางแทนผูจ่้ายเงินและผูรั้บเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย ์เป็น
ตน้ ระบบบาทเนต ระบบการหกับญัชีเช็คดว้ยภาพเช็คและระบบการจดัเกบ็ภาพเช็ค 

 
 2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ชยัวฒัน์  ล้ิมทวีวฒัน์ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง “การแบ่งกลุ่มผูส้นใจซ้ือกลว้ยฉาบเพื่อสุขภาพ 
โดยใชปั้จจยัดา้นความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด ผลการวิจยัพบว่า ผูส้นใจซ้ือกลว้ยฉาบ 
นั้นมีทั้งผูท่ี้ซ้ือเพื่อเป็นอาหาร เพื่อสุขภาพแทนอาหารหลกั  โดยใช้ปัจจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 4P’s ความเป็นมาของการศึกษาคร้ังน้ี มาจากการท่ีผูบ้ริโภค เร่ิมมีแนวโนม้การรักสุขภาพ
เพิ่มข้ึน ทางผูศึ้กษาจึงมีแนวคิดน าผลไมม้าแปรรูป แลว้ยืดอายุให้ นานข้ึน มาผลิตเป็นขนมท่ีมี
คุณภาพ ปลอดสารพิษเพื่อเป็นทางเลือกใหแ้ก่ผูส้นใจซ้ือ ผูศึ้กษาจึงไดร่้วมก่อตั้งบริษทั Aroi Banana 
Chips ข้ึนเพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกลว้ยฉาบเพื่อสุขภาพ ขณะน้ีก าลงัอยูใ่นช่วงพฒันาตวั    
ผูท่ี้ซ้ือโดยสนใจเร่ืองราคาเป็นหลกั และกลุ่มท่ีสนใจทุกดา้นเก่ียวกบัผลิตภณัฑก์ลว้ยฉาบเป็นหลกั  
ช่องทางการจ าหน่ายและการส่งเสริมการขายมีผลต่อผูบ้ริโภค  ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 4P’s มี
ผลต่อการซ้ือ ท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑทุ์กดา้นของกลว้ยฉาบเพื่อสุขภาพ และสามารถเป็นผลิตภณัฑท่ี์
ต่อยอดทางธุรกิจไดดี้ เพื่อคน้หาลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย และสามารถทราบถึงความตอ้งการ พฤติกรรม 
และปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือกลว้ยฉาบเพื่อสุขภาพ ส าหรับแนวคิดและทฤษฎีหลกัๆ ท่ีใชใ้นการศึกษา
คือทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ซ่ึงกล่าวถึงการสร้างตลาดเพื่อส่งเสริมสินคา้ ทั้งส่ีดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี คือผูส้นใจซ้ือกลว้ยฉาบเพื่อสุขภาพ ในเขตกรุงเทพฯ ท่ีมีอายุตั้งแต่ 19 ปี ข้ึนไป 
จ านวน 200 ตวัอย่าง ใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม และวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ    ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สถิติท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ คตัเตอร์อะนาไลซิส และสถิติวนัเวอโนวาสรุปผล จากการศึกษาและ
วิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มผูส้นใจซ้ือกลว้ยฉาบ เพื่อสุขภาพ โดยใช้ปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด 4P’s ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมองหากล้วยฉาบเพื่อสุขภาพมาทานเพื่อ
ทดแทนการทานอาหารหลกั กลุ่มผูซ้ื้อกลว้ยฉาบเพื่อสุขภาพท่ี ให้สนใจดา้นราคาเป็นส าคญั และ
กลุ่มท่ีสนใจทุกดา้นท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑก์ลว้ยฉาบเพื่อสุขภาพ  

นิภาพร พวงแก้ว,จุรีรัตน์ หม่องน่าน (2558)โครงการ สร้างอาชีพ เร่ืองกลว้ย กลว้ย มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1. เพื่อให้สร้างอาชีพและรายไดเ้สริมให้กลบักลุ่มสตรีแม่บา้นปางไมแ้ดง 2. เพื่อ
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พฒันารูปแบบสินคา้ใหท้นัสมยัน่าสนใจมากข้ึน ณบา้นปางไมแ้ดง หมู่ท่ี3 ต าบลบา้นชา้ง อ าเภอแม่
แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ระยะเวลาการด าเนินงานตั้งแต่ วนัท่ี 2 มิถุนายน 2558 ถึง 28 กุมภาพนัธ์ 2559 
โดยมีวิธีการด าเนินงานดงัน้ี ผูจ้ดัท าไดล้งไปส ารวจถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนบา้นปางไมแ้ดง 
พบถึงปัญหากลว้ยน ้าวา้ดิบลน้ตลาด จึงไดคิ้ดคน้การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากกลว้ยน ้าวา้ดิบเป็นกลว้ย
ฉาบ จากนั้นไดจ้ดัท าแบบสมัภาษณ์ผูต้อ้งการเขา้ร่วมโครงการสร้างอาชีพเร่ืองกลว้ย กลว้ย ซ่ึงไดรั้บ
การตอบรับเขา้ร่วมโครงการจากกลุ่มสตรีแม่บา้นบา้นปางไมแ้ดง จ านวน 20 คน ผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท า
การอบรม และสอนการแปรรูปกลว้ยน ้ าวา้ดิบให้แก่กลุ่มสตรีแม่บา้น ซ่ึงไดรั้บความพึงพอใจ จาก
เขา้ร่วมโครงการเป็นอย่างมากผลการด าเนินงานโครงการเป็นดงัน้ี คือ กลุ่มสตรีแม่บา้นบา้นปาง
ไมแ้ดงมีรายไดเ้สริมและอาชีพเสริมจากการท ากลว้ยฉาบ สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่กลว้ยน ้ าวา้ดิบท่ี
น ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปได ้และยงัสามารถลดปัญหากลว้ยน ้าวา้ดิบลน้ตลาดไดอี้กดว้ย 

เพญ็จนัทร์ สุทธานุกลุ (2558) กลว้ยเป็นพืชหน่ึงท่ีมีการปลูกแพร่หลายในประเทศไทย      ปี 
2558 มีพื้น ท่ีปลูกกล้วยรวม  547,055 ไร่ ผลผลิต 782 ล้านตัน ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้บริโภค
ภายในประเทศ มีการส่งออกรวม 35,266 ตนั มูลค่า 800 ลา้นบาท ทั้งในรูปผลสด 33,066 ตนั มูลค่า 
459 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 94 และ 57 ส่งออกเป็นผลิตภณัฑ์แปรรูปจากกลว้ย เช่น กลว้ยกวน 
กลว้ยกระป๋องกลว้ยตาก ฯลฯ 2,200 ตนั มูลค่า 340 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 6 และ 43 ซ่ึงตลาด
ต่างประเทศยงัมีความตอ้งการผลผลิตกลว้ยสดอย่างมาก รวมทั้งการพฒันาหารูปแบบผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ จากกลว้ย จะช่วยเพิ่มมูลค่าในการส่งออกไดม้าก แต่การจะไดม้าซ่ึงผลผลิตเพื่อการส่งออก
นั้น มีปัญหาทั้งด้านปริมาณผลผลิต ท่ีได้ตามมาตรฐานส่งออกมีไม่เพียงพอ การกระจุกตวัของ
ผลผลิต ไม่สามารถกระจายการผลิต ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ผลผลิตต่อพื้นท่ีต ่า
ปัจจยัการผลิตทั้งปุ๋ยและสารเคมี ในการก าจดัวชัพืช ค่าแรงงานสูงข้ึน ท าให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน
อายุการวางจ าหน่ายสั้น การศึกษาหาเทคโนโลยีทั้งการพฒันาพนัธ์ุ การเขตกรรม การจดัการหลงั
การเก็บเก่ียว และการทดสอบเทคโนโลยีในแหล่งผลิต เพื่อช่วยแกปั้ญหาการผลิตและเพิ่มผลผลิต
คุณภาพ โดยการวิจยัพฒันาเทคโนโลยีการผลิตกลว้ยเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ 
คุณภาพผลผลิตและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดกลว้ย เป็นการหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ
เหล่าน้ี ในปี 2555-2558 ไดด้ าเนินงานใน 2 โครงการ คือ การวิจยัพฒันาพนัธ์ุและเทคโนโลยีการ
ผลิตกลว้ยเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพเพื่อการส่งออก และการวิจยัคดัเลือกพนัธ์ุและ
พฒันาเทคโนโลยี การผลิตกลว้ยเพื่อการบริโภคสด เพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภณัฑ์ และสาระส าคญัจาก
กลว้ยไปใชป้ระโยชน์ การด าเนินงานในโครงการต่างๆ เหล่าน้ี จะช่วยแกไ้ขปัญหาในการผลิตกลว้ย 
การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การยืดอายุการเก็บรักษา และการเพิ่มมูลค่าโดยคิดค้นรูปแบบ
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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กฤษณกณัฑ์ ภาโพธ์ิรัตน์ (2559) การศึกษาผลิตภณัฑ์เปลือกกลว้ยน ้ าวา้แช่อ่ิมอบแห้งมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิธีการท่ีเหมาะสม ในการผลิตเปลือกกลว้ยน ้าวา้แช่อ่ิมอบแหง้ พบวา่วิธีการ
ท่ีเหมาะสม คือความเขม้ขน้ของน ้ าเช่ือมในการแช่อ่ิมแบบช้า ร้อยละ 30 40 และ 50 โดยความ
เขม้ขน้ของน ้ าเช่ือมเร่ิมตน้ท่ีระดบัร้อยละ 30 ผลิตภณัฑ์สุดทา้ยมีลกัษณะปรากฎ สี และกล่ินได้
ระดบัคะแนนเฉล่ียสูงสุด ดงันั้นจึงเลือกวิธีการแช่อ่ิมแบบชา้ท่ีระดบัความเขม้ขน้ร้อยละ 30  โดยใช้
อตัราส่วนเกลือและกรดมาลิค 3:3 ของน ้ าหนักน ้ าเช่ือม ในการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ 
เป็นเวลา 0-12 สัปดาห์ไม่ตรวจพบจุลินทรียเ์กินมาตรฐาน ผลิตภณัฑชุ์มชนผกัและผลไม ้161/2558 
และการทดสอบการยอมรับในผลิตภณัฑ ์ของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหก้ารยอมรับผลิตภณัฑ ์

กมลชนก  ภูแสงสั้น (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง “แผนธุรกิจกลว้ยเบรกแตก นู๋แพรวา (Business 
Plan for Nu Parewa Break Banana) แผนธุรกิจน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องการ
พฒันาต่อยอดผลิตภณัฑร้์านกลว้ยเบรกแตกนู๋แพรวา โดยสร้างการรู้และภาพลกัษณ์ผ่านทางช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ดว้ยรูปแบบบรรจุภณัฑท่ี์ใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึงความคุม้ค่า ภูมิใจทุกคร้ังท่ีบริโภค
กลว้ยเบรกแตกนู๋แพรวา และสามารถเพิ่มยอดขายอยา่งนอ้ย 30% ต่อปี  ในการจดัท าแผนธุรกิจน้ี ได้
ท าการศึกษาวิจยัการตลาด ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มลูกคา้ ปัจจุบนัของกลว้ยเบรกแตกนู๋
แพรวา และกลุ่มลูกค้าในอนาคต มีการวิเคราะห์ปัจจัยรอบด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ 
อุปสรรคของธุรกิจ รวมทั้งการวิเคราะห์ความเส่ียง ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลทัว่ไป ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.67  มีอายุระหว่าง 21 ถึง 30 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 31.33   จบการศึกษาในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อย ละ 37.33 มีระดบัรายไดต่้อเดือน อยูร่ะหวา่ง 
10,001 ถึง 20,000 บาทจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 28.67  ชอบ กลว้ยเบรกแตกรสดั้งเดิม จ านวน 
66 คน คิดเป็นร้อยยละ 44.00  ซ้ือกลว้ยเบรกแตกท่ีตลาดสดทัว่ไป จ านวน 76 คน คิด เป็นร้อยละ 
41.76 และ ค านึงถึงรสชาติมากท่ีสุดในการซ้ือกลว้ยเบรกแตก จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.67   
ผลการวิเคราะห์การประเมินความชอบท่ีมีต่อกลว้ยเบรกแตก ของร้านอาหาร/ร้านคา้ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามจากร้านอาหาร/ร้านคา้ มีการประเมินความชอบท่ีมีต่อกลว้ยเบรกแตก  นู๋แพรวาอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ผูบ้ริโภคส่วนมากค านึงถึงรสชาติความสะอาด และหนัมาใส่ใจในเร่ืองสุขภาพมาก
ข้ึน ช่องทางการจ าหน่ายดว้ยรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ท่ีให้ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความคุม้ค่า มีคุณสมบติัช่วย
ยืดอายุการใช้งานได้ดีข้ึน เป็นกลยุทธ์ในการสร้างราคาให้แก่สินค้าราคาเป็นท่ียอมรับได้ของ
ผูบ้ริโภคและยงัสามารถเพิ่มยอดการจ าหน่ายได ้30 เปอร์เซ็นต ์ต่อปี เม่ือพิจารณาแลว้มีความคุม้ค่า
ในการลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจกลว้ยโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (X=4.07, S.D.=0.37)  ลงทุน โดยใช้
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งบลงทุนประมาณ 300,000 บาท และมีค่า NPV เท่ากับ 392,653 บาท IRR เท่ากับ 69% และ
ระยะเวลาระยะเวลาในการคืนทุน 0.5 ปี 

 
การสรุปงานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง 
จากผลการสุปงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดย

พิจารณาความสอดคล้องผลการวิจัยทั้ ง 5 คน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 4P’s  ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย และด้าน
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกนัในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยสรุป
ทบทวนเป็นตาราง Sig ดา้นในบา้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 : ทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์      
             โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
กลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ของผูบ้ริโภค 
ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 
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ปัจจัยส่วนบุคคล         
1. เพศ / / - / - 5 3 3 
2. อาย ุ / / - / - 5 3 3 
3. ระดบัการศึกษา / / - / - 5 3 3 
4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน / / - / - 5 3 3 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด         
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ / / / / / 5 1 5 
2.ดา้นราคา / / / / / 5 1 5 
3.ดา้นช่องทางการจ าหน่าย / / / / / 5 1 5 
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด / / - / / 5 2 4 
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บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
 

การศึกษาวิจยัคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ การคน้ควา้อิสระเร่ือง“ 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์ โทส ของผูบ้ริโภคท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด ”
โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลตามล าดบั 7 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1.  ประเภทของงานวิจยั 
2. กลุ่มประชากร และขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
3. เคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
4. วิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
5.วิธีการด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
6. วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1ประเภทของงานวจิัย 
 
 การศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์โทส ของ
ผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ดโดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
กลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด เป็นระเบียบวิจยัเชิงปริมาณ โดยอาศยั
เทคนิคการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูล 
 
3.2ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชากรในจงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีเคยซ้ือกลว้ยกรอบเคม็
เลเซอร์โทส ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์ โทส ท่ี 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบ
ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตรก าหนดขนาดตัวอย่างของ (Taro Yamane, 1967อ้างถึงใน 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549, หนา้ 47) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยใชค้วามคลาดเคล่ือนในการสุ่ม 
5% ดงัน้ี 
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ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยบริโภคกลว้ยกรอบเค็มเลเชอร์ท่ีจงัหวดั

ร้อยเอด็ จ านวน 1360 คน จ าแนกไดด้งัน้ี 

1.ผูบ้ริโภคกลว้ยกรอบ ในอ าเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอด็ จ านวน 482 คน 

2.ผูบ้ริโภคกลว้ยกรอบ ในอ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ จ านวน 518 คน 

3.ผูบ้ริโภคกลว้ยกรอบ ในอ าเภอเมืองสรวง จงัหวดัร้อยเอด็ จ านวน 185 คน 

4.ผูบ้ริโภคกลว้ยกรอบ ในอ าเภอโพนทราย จงัหวดัร้อยเอด็ จ านวน 205 คน 

                                                                                               รวม 1360คน 

ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยบริโภคกลว้ยกรอบเค็มเล

เชอร์ ใน 4 อ  าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอพนมไพร อ าเภอโพนทอ งอ าเภอเมืองสรวง อ าเภอโพนทราย จ านวน 

1360 คน แลว้ โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) โดยใชสู้ตรการค านวน

ของ Tro Yamane โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 มีความเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนร้อยละ 0.05 

ตามสูตรต่อไปน้ี 

 

                จาก Ν=    Ν      

                               1+Ne² 

                เม่ือ n   คือ ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

                       Ν คือ ขนาดของกลุ่มประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยั  

                        ѳ คือ เปอร์เช็นตค์วามคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 0.05 

       การค านวน n  =  Ν/(1+Ν(e)²)  

                              = 1360 /(1+ 1360(0.05)² 

                              = 1360/((1+1360(0.0025)) 

                              = 400 /2.2 
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                              =   400 .00 

                              =   400 คน 

 
3.3 กลุ่มตัวอย่าง 
 
 ผูว้ิจัยได้เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) คือ ได้
โอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ีกลุ่มตวัอย่างจะถูกเลือกมาจากประชากรทั้งหมด โดยใชว้ิธีการแบบ 
multi stage samplingในการแจกแบบสอบถามโดยใช้ค าถามเพื่อคัดเลือก (ScreeningQuestion) 
เฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการท่ีซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทสท่ี จงัหวดัร้อยเอด็ 
 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยั
ไดส้ร้างข้ึนเพื่อเป็นการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ท่ี จงัหวดัร้อยเอด็ 
โดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดย
มีลกัษณะค าถามปลายปิด ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพการปฏิบติัหน้าท่ี, การศึกษา, อาชีพ และ
รายได ้โดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ ประกอบดว้ย รสชาติ, กล่ิน
, ความสดใหม่ ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการขาย 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์ โทส 
ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 
 
3.3วธีิการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 5.1ท าการศึกษาเอกสารทฤษฏีและทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม ใหส้อดคลอ้งครอบคลุมตรงตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั 
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 5.2 การวิเคราะความตรงประเด็นของดา้นเน้ือหาแบบสอบถาม (Content Validity) โดยน า
แบบสอบถามให้ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคล้อง (Index of item 
objective congruence: IOC) 
 ผลการวิเคราะห์ความตรงดา้นเน้ือหาแบบสอบถาม (Content Validity) ใชว้ิเคราะห์ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of item - Objective congruence : IOC)เกณฑก์ารวดัค่า IOC หากมีค่าตั้งแต่ 
0.05 ข้ึนไป จะแสดงว่าค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์หรือตรงตามเน้ือหา โดยผลการ
วิเคราะห์ค่าท่ีไดใ้นแต่ละขอ้ค าถามในแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ มีค่าดชันีระหว่าง 0.66 ถึง 1.00 
คือ 0.98 ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและเขา้ใกล ้1.00 แสดงวา่ค าถามทั้งหมดมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ท่ีตอ้งการ ซ่ึงแสดงวา่แบบสอบถามฉบบัน้ีมีความตรงกบัเน้ือหา 
 โดยมีผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน เป็นผูต้รวจสอบแบบสอบถามเพื่อหาความเท่ียงตรงของด้าน
เน้ือหา 
  1) ดร.ธาตรี         นนทศกัด์ิ   อาจารยม์หาวิทยาลยัสยาม 
 2) ดร.รุ่งโรจน์     สงสระบุญ   อาจารยม์หาวิทยาลยัสยาม   
 3) อาจารยไ์พรัช  บุญสุวรรณ   อาจารยม์หาวิทยาลยัสยาม  
ขั้นตอนการตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดยวิธีหาค่าดชันี IOC ดงัน้ี 
 1.ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเน้ือหาส านวนของภาษาและความสอดคลอ้งของ
ค าถามกบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา ดว้ยการใหค้ะแนนดงัน้ี 
  คะแนน +1 = แน่ใจวา่ค าถามมีความเหมาะสม 
  คะแนน   0 = ไม่แน่ใจวา่ค าถามมีความเหมาะสม 
  คะแนน -1 = แน่ใจวา่ค าถามไม่มีความเหมาะสม 
 2.น าคะแนนท่ีไดจ้ากผูท้รงคุณวฒิุ หาค่า IOC รายขอ้จากสูตร 
 
  IOC= R 
   N 
 

  R คือ คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 
  R คือ ผลรวมคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน 
  N คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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3.4. วธีิด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิเคราะห์และเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี จากเอกสารส่วนท่ีมีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ ก่อนจะมีการเลือก
ตวัอยา่งประชากรท่ีเหมาะสมต่อการศึกษาโดยแบ่งการวิจยัตามท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาสังเคราะห์และน ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม และน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือแบบสอบถามมีวิธีด าเนินการดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัคน้ควา้อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาภายในแบบสอบถามและวิธีการตอบ
แบบสอบถามของผูต้อบ 
 2. ผูว้ิจยัคน้ควา้ไดท้ าการแจกแบบสอบถาม ให้ประชากกลุ่มเป้าหมายแลว้รอจนกระทัง่
ตอบค าถามแบบสอบถามครบถว้น โดยท่ีในระหวา่งนั้น ถา้ผูต้อบแบบสอบถามมีขอ้สงสัยเก่ียวกบั
ค าถาม ผูว้ิจยัคน้ควา้จะท าการตอบขอ้สงสยันั้น 
 
 3.5 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  
1.  แบบสอบถามในส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 
  
 ผูว้ิจัยค้นควา้ได้วิเคราะห์ระดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเค็ม
เลเซอร์ โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจังหวดัร้อยเอ็ด  โดยใช้วิธีการค านวณค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  จากนั้นน าค่าเฉล่ียมาแปลความหมายโดยใชเ้กณฑแ์ปลความหมายของ ประคอง  กรรณ
สูตร (2542)  ท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49 หมายถึง ระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49 หมายถึง ระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด 
 
2.  ใช้สถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
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                  - ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
                  - ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2541:40) 
  เม่ือ  X  แทน ค่าเฉล่ีย 
    X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.2ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)(ลว้น สายยศ และองัคณา 2540: 53)  
 

                                          

( )
( )1

22

−

−
=  

nn

xxn
S  

  เม่ือ    S แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    2x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง 
   ( )2 x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง 
      n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
3. สถิติท่ีใช้หาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 
 สร้างความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ( -Coefficient) 
ของครอนบคั (Crondach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543:126) 
        เม่ือ     แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
                 n แทน ค่าจ านวนของแบบค าถาม 
              2

is  แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 
              2

ts  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ง
ฉบบั  
 

4. สถิติที่ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน 

 4.1 การทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรท่ีมี 2 กลุ่มเท่านั้นโดยใชก้ารวิเคราะห์สถิติ 
T-test (รุ่งโรจน์ สงสระบุญ, 2562) มีสูตรการค านวณดงัน้ี 
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           เม่ือ df = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 
  T แทนค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน (t-test) 
 �̅�1 แทนคะแนนเฉล่ียของกลุ่มท่ี 1 
 �̅�2 แทนคะแนนเฉล่ียของกลุ่มท่ี 2 
 𝑆1

 2 แทนความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
 𝑆2

 2 แทนความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
 𝑛1 แทนจ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
 𝑛2 แทนจ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
  
 4.2 ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป โดยใช้
การสูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-way analysis of variance) เพื่อ
ทดสอบสมมุติฐานขอ้ 1, 2 และ 3 (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2541:236) มีสูตรการค านวณดงัน้ี 
 เม่ือ   F แทน ค่าท่ีพิจารณาใน F-distribution 
   MSB แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกยกก าลงัสองระหวา่งกลุ่ม 
               MSW แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกยกก าลงัสองภายในกลุ่ม 
 โดย dfb = k-1 
  dfw = n-k-1 
  เม่ือ k แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
   n แทน จ านวนสมาชิกทั้งหมด 
 
 4.2 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด           
(4Ps) มีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม คือพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ของผูบ้ริโภค ท่ี 
จังหวดัร้อยเอ็ดโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) คือการ
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วิเคราะห์การถดถอยท่ีมีตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัว และตัวแปรตาม 1 ตัว ผลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์สามารถสรุปไดเ้ป็นความสัมพนัธ์อยู่ในรูปของสมการเส้นตรง สถิติ Chi-square เพื่อ
ทดสอบ และสามารถอธิบายเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของตัวแปรแต่ละตัว ว่าตัวแปรใดมี
อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง Y มากท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบความสมัพนัธ์ของสมการ 
 
 เม่ือ �̂� = 𝑏0 + 𝑏1 + 𝑥1 + 𝑏2 + 𝑥2 … + 𝑏𝑘𝑥𝑘 + ⅇ 
  
   𝑘  หมายถึง  จ านวนตวัแปรอิสระท่ีใชส้มการ 
   �̂�  หมายถึง  ค่าประมาณหรือค่าท านาย 
   𝑏0   หมายถึง  แทนค่าคงท่ี(Constant) ของสมการถดถอย 
   𝑏1 … 𝑏𝑘              หมายถึง  น ้ าหนักคะแนนหรือสัมประสิทธ์ิการถดถอยของ
ตวัแปรอิสระท่ี 1 ถึงตวัแปร 𝑘ตามล าดบั 
   𝑥1 … 𝑥𝑘    หมายถึง  คะแนนตวัแปรอิสระตวัท่ี 1 ตวัท่ี 𝑘 
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                                                                   บทที ่4  

    ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการช้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซร์โทส ของ

ผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็  ช่ึงผูว้ิจยั ไดเ้ก็บรวบรวมแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด ช่ึงผลท่ีไดผู้ว้ิจยั

ขอน าเสนอดงัน้ี  

 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าความถ่ีและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล  

 4.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความความส าคญัของปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 

 4.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ 

พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 

  เพื่อใหก้ารน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล และ การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัผลการวิเคราะห์

ให้มีความสะดวกยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงก าหนดสัญลกัษณ์ แล ะความหมายท่ีใชแ้ทนค่าสถิติและตวัแปร  

ไวด้งัน้ี 

                 n   แทน จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีด าเนินการวิเคราะห์ 

                   แทนค่าเฉลีย 

               S.D  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                P    แทน ระดบัความน่าจ าเป็น 

                X²   แทน ค่าไคสแควร์ 

               Óij  แทน ค่าความถ่ีท่ีไดจ้ากการทดลองปฏิบติั 

                Êij  แทน ค่าความถ่ีท่ีคิดวา่ควรจะเป็นหรือ ทฤษฏี 

               Sig.  แทน   ค่าความน่าจะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 

                *     แทน   มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้บริโภค ท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ 

 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง 

เพศ  จ านวน ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

168 

232 

42.0 

58.0 

รวม  400 100.00 

อายุ  จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 

21-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

50 ปี ข้ึนไป 

64 

88 

56 

64 

128 

16.0 

22.0 

14.0 

16.0 

32.0 

รวม  400 100.00 

ระดับการศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 จ านวน 

64 

ร้อยละ 

16.0 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

อนุปริญญา/ปวส 

ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

72 

40 

168 

56 

18.0 

10.0 

42.0 

14.0 
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                   รวม 400 100.00 

รายรับเฉลยีต่อเดือน  จ านวน ร้อยละ 

รายไดต้ ่ากวา่ 10,000 

10,000-20,000 

20.001-40,000 

40,001-60,000 

60,001-80,000 

รายไดม้ากกวา่80,0000 ข้ึนไป 

72 

56 

40 

96 

56 

80 

18.0 

14.0 

10.0 

24.0 

14.0 

20.0 

                            รวม 400 100.00 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียนนกัศึกษา 

แม่บา้น 

พนกังานเอกชน 

ขา้ราชการ 

อ่ืนๆ 

144 

48 

80 

112 

16 

 

36.0 

12.0 

20.0 

28.0 

4.0 

                            รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 ผูบ้ริโภคกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ า นวน 232 

คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 ตามล าดบั มีอายรุะหวา่ง 21-30ปี จ านวน 88  คน คิดเป็นร้อยละ 22.0  ส่วน

ใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อ
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เดือน ระหว่าง 40,001-60,000 จ านวน 96 คน คิดเป็น ร้อยละ  24.0 และ มีอาชีพเป็นขา้ราชการ 

จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 

 4. 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผู้บริโภค ท่ีจังหวดัร้อยเอด็ 

 

 ตารางที่ 4.2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

กลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ จ าแนกตาม ดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด X  . .S D  ระดบัการ

ปฏิบติังาน 

บรรจุภณัฑส์วย 4.10 .90 มาก 

ระบุส่วนผสมวตัถุดิบชดัเจน 4.12 .74 มาก 

ระบุวนัหมดอายชุดัเจน 4.12 .65 มาก 

ระบุคุณประโยชน์ชดัเจน 4.04 .72 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.09 .46 มาก 

 

จากตรางท่ี 4.2 พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์โทส 

ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ ดา้นผลิตภณัฑโ์ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X 4.09 . .S D 46) 

 พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ดอยู่ในระดบั

มากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ีเม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ระบุส่วนผสมวตัถุดิบชดัเจน มีค่าเฉล่ีย

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 4.12 . .S D 74) รองลงมาคือ ระบุวนัหมดอายชุดัเจน มีค่าเฉล่ียและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 4.12 . .S D 65) บรรจุภณัฑส์วย มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 4.10

. .S D 90) ระบุคุณประโยชน์ชดัเจนมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (4.04 X . .S D 72) 
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบ

เคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ จ าแนกตามดา้นราคา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด X  . .S D  ระดบัการ

ปฏิบติังาน 

มีป้ายบอกราคาชดัเจน 4.02 .78 มาก 

มีราคาทั้งปลีก/ส่ง 4.08 .77 มาก 

มีราคาตามขนาดท่ีอยา่กซ้ือ 4.02 .76 มาก 

ราคาเหมาะสมกบัปริมาณสินคา้ 4.22 .64 มาก 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.36 .64 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.14 .49 มาก 

 

 จากตรางท่ี 4.3 พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์โทส 

ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ ดา้นราคา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X 4.14 . .S D 49) 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ย

กรอบเค็มเลเชอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดั ร้อยเอ็ด  อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจาก

มากไปหานอ้ย ดงัน้ี ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 4.36 . .S D

64) รองลงมาคือราคาเหมาะสมกบัปริมาณสินคา้ มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 4.22

. .S D 64)มีราคาทั้งปลีก/ส่ง มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 4.08 . .S D 77)มีป้ายบอกราคา

ชดัเจน มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 4.02 . .S D 79) มีราคาตามขนาดท่ีอยากซ้ือ มีค่าเฉล่ีย

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 4.02 . .S D 76) 
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบ

เคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดั ร้อยเอด็ จ าแนกตามดา้นช่องทางการจ าหน่าย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด X  . .S D  ระดบัการ

ปฏิบติังาน 

ร้านขายของช า 3.70 1.137 มาก 

ร้านสะดวกซ้ือ 3.84 0.88 มาก 

ติดต่อซ้ือทางโทรศพัท ์ 3.80 1.07 มาก 

จดัส่งทางไปรษณีย ์ 3.94 0.87 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.81 0.80 มาก 

 
 จากตรางท่ี 4.4 พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์ โทส 

ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นช่องทางการจ าหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X 3.81

. .S D 0.80) 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ย

กรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ดดา้นช่องทางการจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมากทุก

ขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี จดัส่งทางไปรษณีย ์มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

( X 3.94 . .S D 0.85) รองลงมาคือร้านสะดวกซ้ือมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 3.84 . .S D

0.88) ติดต่อซ้ือทางโทรศพัท์ มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 3.80 . .S D 1.07) ร้านขายของ

ช ามีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 3.70 . .S D 1.14) 
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบ

เคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ จ าแนกตามดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด X  . .S D  ระดบัการ

ปฏิบติังาน 

แจกสินคา้ทดลองชิม 4.08 4.08 มาก 

มีส่วนลดเม่ือซ้ือจ านวนมาก 3.82 0.62 มาก 

มีระบบสมาชิกเพื่อสะสมเป็นส่วนลด 4.18 0.66 มาก 

โฆษณาผา่นส่ือโชเช่ียลมีเดีย 4.64 0.52 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.18 0.52 มาก 

  

จากตรางท่ี 4.5 พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเค็มเลเซอร์โทส ของ

ผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็จ าแนกตามดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

  ( X 4.18 . .S D 0.52) 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบ

เค็มเลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ดจ าแนกตามดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบั

มากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี โฆษณาผ่านส่ือโชเช่ียลมีเดีย มีค่าเฉล่ียและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( X 4.64 . .S D 0.52) รองลงมาคือมีระบบสมาชิกเพื่อสะสมเป็นส่วนลด มี

ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 4.18 . .S D 0.66) แจกสินค้าทดลองชิม มีค่าเฉล่ียและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 4.08 . .S D 4.08) มีส่วนลดเม่ือซ้ือจ านวนมาก มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ( X 3.82 . .S D 0.62) 
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ย

กรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ โดยภาพรวม 

 

ปัจจัยประสมทางการตลาด X  . .S D  ระดบัการ

ปฏิบติังาน 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.09 0.47 มาก 

ดา้นราคา 4.14 0.50 มาก 

ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 3.81 0.80 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.18 0.39 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.05 0.36 มาก 

 

  จากตรางท่ี 4.6 พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเค็มเลเซอร์โทส ของ

ผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X 4.05 . .S D 0.36) 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบ

เคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา

น้อย ดังน้ี ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 4.18 . .S D 0.39) 

รองลงมาคือดา้นราคา มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 4.14 . .S D 0.50) ดา้นผลิตภณัฑ์ มี

ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 4.09 . .S D 0.47) ดา้นช่องทางการจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 3.81 . .S D 0.80) 

 

‘ 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเคม็

เลเซอร์โทส ของผู้บริโภค ท่ีจังหวดัร้อยเอด็  

ตารางที่ 4.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส 

ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ จ าแนกตาม ดา้นเหตุผลท่ีซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ 

พฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส X  . .S D  ระดบัการ

ปฏิบติังาน 

ตอ้งการทดลองรสชาติ 3.80 0.92 มาก 

ติดใจรสชาติ  3.86 0.78 มาก 

คนอ่ืนซ้ือฝาก 4.10 0.89 มาก 

ซ้ือเพื่อเป็นของฝาก 4.16 0.86 มาก 

ซ้ือเพื่อจ าหน่าย 4.16 0.71 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.01 0.61 มาก 

  

จากตรางท่ี 4.7 พบวา่ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็

จ าแนกตามดา้นเหตุผลท่ีซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทสโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก     ( X 4.01

. .S D 0.605) 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบว่า พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์โทส 

ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็จ าแนกตามดา้นเหตุผลท่ีซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส อยูใ่นระดบั

มากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ซ้ือเพื่อเป็นของฝาก มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ( X 4.16 . .S D 0.86) รองลงมาคือซ้ือเพื่อจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน      (

X 4.16 . .S D 0.70) คนอ่ืนซ้ือฝากมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 4.100.885 . .S D ) ติดใจ

รสชาติ มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 3.86 . .S D 0.78) ตอ้งการทดลองรสชาติ มีค่าเฉล่ีย

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 3.80 . .S D 0.92)  
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของ

ผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ จ าแนกตาม ดา้นซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์จากแหล่งใด 

 

พฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเคม็เลเชอร์ โทส X  . .S D  ระดบัการ

ปฏิบติังาน 

หา้งสรรพสินคา้ 3.94 0.77 มาก 

ร้านสะดวกซ้ือ 3.82 0.91 มาก 

งานแสดงสินคา้OTOP 3.78 0.76 มาก 

ตลาดสด 3.98 0.79 มาก 

โฆษณาผา่นส่ือโชเช่ียลมีเดีย 4.22 0.64 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.94 0.50 มาก 

 

จากตรางท่ี 4.8  พบวา่ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดั ร้อยเอด็

ด้านซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์ โทสจากแหล่งใด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X 3.94 . .S D

0.498) 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบว่า พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์โทส 

ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ดา้นซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส จากแหล่งใด อยูใ่นระดบัมากทุก

ขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี โฆษณาผ่านส่ือโชเช่ียลมีเดีย มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ( X 4.22 . .S D 0.642) รองลงมาคือ ตลาดสด มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน             (

X 3.98 . .S D 0.788) ห้างสรรพสินคา้ มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 3.94 . .S D 0.911) 

ร้านสะดวกซ้ือ มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 3.82 . .S D 0.911) งานแสดงสินคา้OTOP มี

ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 3.78 . .S D 0.757) 
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของ

ผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ จ าแนกตาม ดา้นรสชาติกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ท่ีเลือกซ้ือ 

 

พฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส X  . .S D  ระดบัการ

ปฏิบติังาน 

รสชาติตั้งเดิม 4.24 0.76 มาก 

รสกล่ินใบเตย 4.30 0.78 มาก 

รสกล่ินกระเทียมพริกไทย 4.52 0.64 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.35 0.59 มาก 

 

จากตรางท่ี 4.9 พบวา่ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็

ดา้นรสชาติกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์ โทส ท่ีเลือกช้ือ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X 4.35 . .S D

0.59) 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบว่า พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเชอร์โทส 

ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ ดา้นรสชาติกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ท่ีเลือกซ้ือ อยูใ่นระดบัมาก

ทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี รสกล่ินกระเทียมพริกไทย มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ( X 4.52 . .S D 0.64) รองลงมาคือ รสกล่ินใบเตย มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน       (

X 4.30 . .S D 0.78) รสชาติตั้งเดิม มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 4.24 . .S D 0.76) 
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์

โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ จ าแนกตาม ดา้นปริมาณกลว้ยกรอบท่ีเลือกซ้ือ 

 

พฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส X  . .S D  ระดบัการ

ปฏิบติังาน 

ขนาด200กรัม 3.58 0.92 มาก 

ขนาด500กรัม 3.56 0.78 มาก 

ขนาด1000กรัม 3.86 0.87 มาก 

ขนาดตามสัง่ 3.98 0.65 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.74 0.57 มาก 

 
 จากตรางท่ี 4.10 พบว่า พฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเค็มเลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ี

จงัหวดัร้อยเอด็ ดา้นบริมาณกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ท่ีเลือกซ้ือ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก     (

X 3.74 . .S D 0.57) 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบว่าพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์โทส 

ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ ดา้นปริมาณกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ท่ีเลือกช้ือ อยูใ่นระดบัมาก

ทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ขนาดตามสั่ง มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน        

( X 3.98 . .S D 0.65) รองลงมาคือ ขนาด1000กรัม มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 3.86 

. .S D 0.87) ขนาด200กรัม มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 3.58 . .S D 0.92) ขนาด500กรัม 

มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 3.56 . .S D 0.78)  
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์
โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ จ าแนกตาม ดา้นวิธีช าระเงิน 
 

พฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส X  . .S D  ระดบัการ

ปฏิบติังาน 

ช าระเป็นเงินสด 3.84 0.92 มาก 

โอนเขา้บญัชีธนาคาร 4.44 0.70 มาก 

เกบ็เงินปลายทางเม่ือรับสินคา้ 4.48 0.81 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.25 0.65 มาก 

 
จากตรางท่ี 4.11พบวา่ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดั ร้อยเอด็

ดา้นวิธีช าระเงินโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X 4.25 . .S D 0.65) 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบว่า พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์โทส 

ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดั ร้อยเอด็ดา้นวิธีช าระเงิน อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา

นอ้ย ดงัน้ี เก็บเงินปลายทางเม่ือรับสินคา้ มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 4.48 . .S D 0.88) 

รองลงมาคือ โอนเขา้บญัชีธนาคาร มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 4.44 . .S D 0.70) ช าระ

เป็นเงินสด มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 3.84 . .S D 0.92) 
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส 
ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ โดยภาพรวม 

 
 

พฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส X  . .S D  ระดบัการ

ปฏิบติังาน 

เหตผลท่ีซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ 4.01 0.61 มาก 

ซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส จากแหล่งใด 3.94 0.50 มาก 

รสชาติกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ท่ีเลือกช้ือ 4.35 0.60 มาก 

บริมาณกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ท่ีเลือกช้ือ 3.74 0.57 มาก 

วิธีการช าระเงิน 4.25 0.65 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.06 0.35 มาก 

 
 จากตรางท่ี 4.12 พบว่า พฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเค็มเลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ี

จงัหวดัร้อยเอด็โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X 4.06 . .S D 0.35) 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบว่า พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์โทส 

ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ดโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา

นอ้ย ดงัน้ี รสชาติกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ท่ีเลือกช้ือ มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X

4.35 . .S D 0.59) รองลงมาคือ วิธีการช าระเงิน มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 4.25 . .S D

0.65) เหตผลท่ีซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์โทส มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 4.01 . .S D

0.61) ซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์ โทส จากแหล่งใด มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X 3.94

. .S D 0.50) บริมาณกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์ โทส ท่ีเลือกซ้ือ มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน        

( X 3.74 . .S D 0.57) 
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4.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเค็ม

เลเซอร์ โทส ของผู้บริโภค ท่ีจังหวดัร้อยเอด็ 

 สมมติฐาน 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน 

อาชีพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด 

แตกต่างกนั 

 H0: ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ ไม่แตกต่างกนั 

 H1: ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั 

สมมติฐาน 1.1 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบไดด้งัน้ี  

  H0: เพศท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค 

ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ ไม่แตกต่างกนั   

 H1: เพศท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค 

ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั  

 ตาราง 4.13 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือ

กลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ กบั เพศ 

พฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส    X²             Sig 

เหตผลท่ีซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส 108.94 0.00 

ซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส จากแหล่งใด 88.64 0.00 

รสชาติกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ท่ีเลือกซ้ือ 35.36 0.00 

บริมาณกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ท่ีเลือกซ้ือ 106.71 0.00 

วิธีการช าระเงิน 42.33 0.00 

      *ระดบันยัส าคญั.05 
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 จากตาราง 4.13 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ กบัเพศ ผล

การ ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติความสมัพนัธ์แบบไคสแควร์ พบวา่มีค่าความน่าจะเป็นมากกวา่ .05 

นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า เพศไม่มีความสัมพนัธ์

กบั ปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์โทส ของ

ผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ท่ีระดบันยัสา คญั .05 

สมมติฐาน 1.2 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบไดด้ังน้ี  H0: อายุท่ีต่างกนั มี

อิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเค็มเลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจังหวดัร้อยเอ็ด ไม่

แตกต่างกัน H1: อายุท่ีต่างกันมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเค็มเลเซอร์โทส ของ

ผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั 

ตาราง 4.14 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ย

กรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ กบั อาย ุ

พฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส    X²             Sig 

เหตผลท่ีซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส 417.65 0.00 

ซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส จากแหล่งใด 498.041 0.00 

รสชาติกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ท่ีเลือกซ้ือ 437.60 0.00 

บริมาณกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ท่ีเลือกซ้ือ 425.75 0.00 

วิธีการช าระเงิน 256.62 0.00 

      *ระดบันยัส าคญั.05 

 
จากตาราง 4.14 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ี มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ย

กรอบเค็มเลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด กบัเพศ ผลการ ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ

ความสัมพนัธ์แบบไคสแควร์ พบวา่มีค่าความน่าจะเป็นมากกวา่ .05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั 
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H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า เพศไม่มีความสัมพนัธ์ กับ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ 

พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

สมมติฐาน 1.2 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบไดด้งัน้ี  H0: ระดบัการศึกษา ท่ี

ต่างกนั มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 

ไม่แตกต่างกนั H1: อายุท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์โทส ของ

ผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั 

ตาราง 4.15 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ย

กรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ กบั ระดบัการศึกษา 

*ระดบันยัส าคญั.05 

ตาราง 4.15 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ี มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ย 

กรอบเคม็เลเชอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ กบั ระดบัการศึกษา 

 จากตาราง 4.15 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัท่ี มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการ

ซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็กบั ระดบัการศึกษา ผลการ ทดสอบ

สมมติฐานดว้ยสถิติความสัมพนัธ์แบบไคสแควร์ พบว่ามีค่าความน่าจะเป็นมากกว่า .05 นั่น คือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ระดับการศึกษา ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ี มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค 

ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

พฤติกรรมการช้ือกล้วยกรอบเคม็เลเชอร์    X²             Sig 

เหตผลท่ีช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ 388.47 0.00 

ช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์จากแหล่งใด 296.44 0.00 

รสชาติกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ท่ีเลือกช้ือ 114.45 0.00 

บริมาณกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ท่ีเลือกช้ือ 339.99 0.00 

วิธีการช าระเงิน 178.01 0.00 
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สมมติฐาน 1.2 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบไดด้งัน้ี  H0: รายไดต่้อเดือน ท่ี

ต่างกนัมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด 

ไม่แตกต่างกนั H1: รายไดต่้อเดือน ท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์

โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั 

ตาราง 4.16 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัท่ี มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ย

กรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ ดา้นรายไดต่้อเดือน 

พฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส    X²             Sig 

เหตผลท่ีซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส 381.36 0.00 

ซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส จากแหล่งใด 448.82 0.00 

รสชาติกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ท่ีเลือกซ้ือ 217.01 0.00 

บริมาณกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ท่ีเลือกซ้ือ 453.81 0.00 

วิธีการช าระเงิน 298.20 0.00 

     *ระดบันยัส าคญั.05 
 จากตาราง 4.16 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ี มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการ

ซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด กบัรายไดต่้อเดือน ผลการ ทดสอบ

สมมติฐานดว้ยสถิติความสัมพนัธ์แบบไคสแควร์ พบว่ามีค่าความน่าจะเป็นมากกว่า .05 นั่น คือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1  หมายความว่า รายได้ต่อเดือนไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ี มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค 

ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

สมมติฐาน 1.2 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบไดด้งัน้ี  H0: อาชีพ ท่ีต่างกนั มี

อิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ไม่แตกต่าง

กนั H1: อาชีพ ท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ี

จงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั 
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ตาราง 4.17 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัท่ี มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ย

กรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ ดา้นอาชีพ 

พฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส    X²             Sig 

เหตผลท่ีซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส 417.65 0.00 

ซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส จากแหล่งใด 498.04 0.00 

รสชาติกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ท่ีเลือกซ้ือ 437.60 0.00 

ปริมาณกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ท่ีเลือกซ้ือ 425.75 0.00 

วิธีการช าระเงิน 256.62 0.00 

*ระดบันยัส าคญั.05 
 
 จากตาราง 4.17 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัท่ี มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการ

ช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็กบั อาชีพ ผลการ ทดสอบสมมติฐาน

ด้วยสถิติความสัมพนัธ์แบบไคสแควร์ พบว่ามีค่าความน่าจะเป็นมากกว่า .05 นั่น คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา่ รายได ้ไม่มีความสมัพนัธ์กบั ปัจจยัท่ี มี

อิทธิพลต่อ พฤติกรรมการช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีระดบันยั

สา คญั .05 

สมมติฐาน 1.2 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบได้ดังน้ี  H0: ผลิตภณัฑ์ ท่ี

ต่างกนั มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็

ไม่แตกต่างกนั H1: พลิตภณัฑ ์ท่ีต่างกนัมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส 

ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั 

 
ตาราง 4.18 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์โทส 

ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ กบั ดา้นผลิตภณัฑ ์



48 
 

พฤติกรรมการช้ือกล้วยกรอบเคม็เลเชอร์    X²             Sig 

เหตผลท่ีช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ 1091.69 0.00 

ช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์จากแหล่งใด 777.45 0.00 

รสชาติกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ท่ีเลือกช้ือ 393.09 0.00 

บริมาณกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ท่ีเลือกช้ือ 572.92 0.00 

วิธีการช าระเงิน 456.11 0.00 

*ระดบันยัส าคญั.05 
 
 จากตาราง 4.18 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการช้ือกลว้ยกรอบเคม็เล

เชอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจังหวดัร้อยเอ็ด กับ ผลิตภณัฑ์ ผลการ ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ

ความสัมพนัธ์แบบไคสแควร์ พบวา่มีค่าความน่าจะเป็นมากกวา่ .05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั 

H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผลิตภณัฑ์ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการช้ือ

กลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีระดบันยัสา คญั .05 

สมมติฐาน 1.2 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบไดด้งัน้ี  H0: ราคา ท่ีต่างกนั

อิทธิพลต่อ พฤติกรรมการช้ือกล้วยกรอบเค็มเลเชอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจังหวดัร้อยเอ็ด ไม่

แตกต่างกัน H1: ราคา ท่ีต่างกันอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการช้ือกล้วยกรอบเค็มเลเชอร์โทส ของ

ผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั 
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ตาราง 4.19 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมการช้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเชอร์โทส 

ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็  ดา้นราคา 

พฤติกรรมการช้ือกล้วยกรอบเคม็เลเชอร์    X²             Sig 

เหตผลท่ีช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ 759.99 0.00 

ช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์จากแหล่งใด 772.71 0.00 

รสชาติกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ท่ีเลือกช้ือ 529.04 0.00 

บริมาณกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ท่ีเลือกช้ือ 738.89 0.00 

วิธีการช าระเงิน 513.23 0.00 

*ระดบันยัส าคญั.05 
จากตาราง 4.19 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง พฤติกรรมการช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์โทส 

ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็กบั ราคา ผลการ ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติความสัมพนัธ์แบบไคส

แควร์ พบว่ามีค่าความน่าจะเป็นมากกว่า .05 นั่น คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง H1 หมายความว่า ราคา ไม่มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการช้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเชอร์

โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

สมมติฐาน 1.2 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบได้ดังน้ี  H0: ช่องทางการ

จ าหน่าย ท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดั

ร้อยเอด็ไม่แตกต่างกนั H1: ช่องทางการจ าหน่ายท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการช้ือกลว้ยกรอบ

เคม็เลเชอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั 
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ตาราง 4.20 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมการช้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเชอร์โทส 

ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ กบั ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 

พฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส    X²             Sig 

เหตผลท่ีช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ 1667.69 0.00 

ช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์จากแหล่งใด 1010.87 0.00 

รสชาติกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ท่ีเลือกช้ือ 716.88 0.00 

บริมาณกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ท่ีเลือกช้ือ 756.47 0.00 

วิธีการช าระเงิน 572.76 0.00 

*ระดบันยัส าคญั.05 
 จากตาราง 4.20 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง พฤติกรรมการช้ือกลว้ยกรอบเคม็เล

เชอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด กบั ช่องทางการจ าหน่าย ผลการ ทดสอบสมมติฐานดว้ย

สถิติความสัมพนัธ์แบบไคสแควร์ พบวา่มีค่าความน่าจะเป็นมากกวา่ .05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ช่องทางการจ าหน่าย ไม่มีความสัมพนัธ์ กับ

พฤติกรรมการช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีระดบันยัสา คญั .05 

สมมติฐาน 1.2 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบได้ดังน้ี  H0: การส่งเสริม

การตลาดท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการช้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเชอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ี

จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั H1: การส่งเสริมการตลาดท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการช้ือ

กลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั 
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ตาราง 4.21 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมการช้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเชอร์โทส 

ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ กบั ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

พฤติกรรมการช้ือกล้วยกรอบเคม็เลเชอร์    X²             Sig 

เหตผลท่ีช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ 585.55 0.00 

ช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์จากแหล่งใด 630.26 0.00 

รสชาติกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ท่ีเลือกช้ือ 370.54 0.00 

บริมาณกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ท่ีเลือกช้ือ 514.00 0.00 

วิธีการช าระเงิน 413.76 0.00 

 *ระดบันยัส าคญั.05 
 จากตาราง 4.21 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการช้ือกลว้ยกรอบเคม็เล

เชอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ กบั การส่งเสริมการตลาด ผลการ ทดสอบสมมติฐานดว้ย

สถิติความสัมพนัธ์แบบไคสแควร์ พบวา่มีค่าความน่าจะเป็นมากกวา่ .05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า การส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์กบั 

พฤติกรรมการช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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บทที่5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์โทส 
ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมุ่งศึกษา
พฤติกรรมการซ้ือ กลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ เพื่อน ามาเป็นการ
ต่อยอดดา้นการตลาด ในจงัหวดัร้อยเอ็ด ไดอ้ย่างเหมาะสม ในการศึกษาคร้ังน้ี มุ่งเน้นศึกษา 
ผูบ้ริโภค ในจงัหวดัร้อยเอ็ดโดย มีวตัถุประสงค์1.)เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 2.) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์ โทส ของผูบ้ริโภค ท่ี
จังหวดัร้อยเอ็ด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด จ านวน 400 คน และ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน และค่าสถิติไคสแควร์ (Chi – Square) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ซ่ึงผล
ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดส้รุปไวด้งัน้ี  
 
สรุปผลการวจัิย 
 
 1) ผลการวิเคราะห์ความถ่ี ร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคล 

 ผูบ้ริโภคกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ า นวน 232 คน (คิดเป็นร้อย

ละ 58.0) ตามล าดบั มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ (22.0) ส่วนใหญ่ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ (42.0) ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 

ระหว่าง 40,001-60,000 บาท จ านวน 96 คน คิดเป็น ร้อยละ (24.0) และ มีอาชีพเป็นขา้ราชการ 

จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ (28.0) 

 (2) ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือกล้วยกรอบเคม็เลเชซร์ โทส ของผู้บริโภค ที่จังหวดัร้อยเอด็ 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือกลว้ย

กรอบเค็มเลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจังหวดัร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือแยก
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พิจารณาพบว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มากท่ีสุด รองลงมา คือดา้นราคาของกลว้ย

กรอบเคม็เลเซอร์ (Price) ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นช่องทางการจ าหน่าย (Place) ตามล าดบั 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เม่ือพิจารณา โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 

โฆษณาผา่นส่ือโชเช่ียลมีเดีย มีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือมีระบบสมาชิกเพื่อสะสมเป็นส่วนลด แจก

สินคา้ทดลองชิม มีส่วนลดเม่ือซ้ือจ านวนมาก ตามล าดบั 

 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก ระบุส่วนผสม

วัตถุดิบชัดเจน มีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือ ระบุวันหมดอายุชัดเจน  บรรจุภัณฑ์สวย  ระบุ

คุณประโยชน์ชดัเจนตามล าดบั 

 ด้านราคาของกล้วยกรอบเค็มเลเชอร์ (Price) เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า อยุใ่นระดบั

มา ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ รองลงมาคือราคาเหมาะสมกบัปริมาณสินคา้ มีราคาทั้งปลีก/ส่ง มีป้าย

บอกราคาชดัเจน มีราคาตามขนาดท่ีอยากซ้ือ ตามล าดบั 

 ด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก จดัส่ง

ทางไปรษณีย  ์มีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือร้านสะดวกซ้ือ ติดต่อซ้ือทางโทรศพัท์ ร้านขายของช า

ตามล าดบั 

  
 (3) ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเค็ม

เลเซอร์ โทส ของผู้บริโภค ที่จังหวดัร้อยเอด็ 

 เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบว่า พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์ โทส 

ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ดโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เม่ือแยกพิจารณาพบว่า รสชาติ

กลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์ โทส ท่ีเลือกช้ือ มีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือ วิธีการช าระเงิน เหตผลท่ีซ้ือ

กลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส จากแหล่งใด บริมาณกลว้ยกรอบเคม็

เลเซอร์ท่ีเลือกซ้ือ ตามล าดบั 

 ด้านเหตุผลท่ีเลือกซ้ือกล้วยกรอบเค็มเลเชอร์ เม่ือพิจารณารา โดยภาพรวม พบว่า อยู่ใน

ระดบัมาก ซ้ือเพื่อเป็นของฝาก มีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือซ้ือเพื่อจ าหน่าย มี คนอ่ืนซ้ือฝาก ติดใจ

รสชาติ ตอ้งการทดลองรสชาติ  
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  ด้านซ้ือกล้วยกรอบจากแหล่งได เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก โฆษณาผ่าน

ส่ือโชเช่ียลมีเดีย มีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือ ตลาดสด ห้างสรรพสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือ งานแสดง

สินคา้OTOP ตามล าดบั 

  ด้านรสชาติกล้วยกรอบเค็มเลเซอร์ โทส ที่เลือกช้ือ เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า อยูใ่น

ระดับมาก รสกล่ินกระเทียมพริกไทย มีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือ รสกล่ินใบเตย รสชาติตั้งเดิม 

ตามล าดบั 

 ด้านปริมาณกล้วยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ที่เลือกช้ือ เม่ือพิจารณา โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่น

ระดบัมาก ขนาดตามสั่ง มีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือ ขนาด1,000กรัม ขนาด200กรัม ขนาด500กรัม 

ตามล าดบั 

 ด้านวธีิการช าระเงิน เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เกบ็เงินปลายทางเม่ือ

รับสินค้า มีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือ โอนเข้าบัญชีธนาคาร และ น้อยท่ีสุด ช าระเป็นเงินสด 

ตามล าดบั 

 4) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับ พฤติกรรมการซ้ือกล้วย

กรอบเคม็เลเซอร์ โทส ของผู้บริโภค ที่จังหวดัร้อยเอด็ 

สมมติฐาน 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และ 

อาชีพ  ท่ีต่างกนั มีผลต่อ พฤติกรมมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน  และ อาชีพ ต่างกนั มีค่า

ความน่าจะเป็นนอ้ยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความ

ว่า ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์ ท่ี

ระดบั นยัส าคญั .05  

ข้อเสนอแนะและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจยัตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1.ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
รายไดต่้อเดือนและ อาชีพ มีความสัมพนัธ์ กบั พฤติกรรมการช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส ทั้งน้ี
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส อาจมีความแตกต่างกนัไปตาม 
ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทุกดา้นโดยภาพรวมสอดคลอ้งกบั แนวคิดปัจจยัดา้นการตลาดส่วนประสม
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ทางการตลาด เพราะเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใชใ้นการด าเนินการวางแผนกลยทุธ์เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ของธุรกิจโดยเป็นเคร่ืองมือในการตอบสนองความพึงพอใจ ความต้องการของ
ผูบ้ริโภค โดยใช้ 4Ps กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเป็น พื้นฐานท่ีสุด คือ การตลาด 4Ps (Product Price 
Place Promotion) ซ่ึงเป็นหลกัการใชคื้อการ วางแผนในแต่ละส่วนใหเ้ขา้กนั และเป็นท่ีตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมายชดัเจนท่ีเราเลือกเอาไวใ้หม้ากท่ีสุด  
 

 ข้อเสนอแนะเพ่ืองานวจิัยคร้ังต่อไป 

 1.งานวิจยัดงักล่าวเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงสถิติเป็นหลกั อาจ

ไม่ไดข้อ้มูลในเชิงลึก ควรศึกษาในเชิงคุณภาพร่วมดว้ย เช่น การลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล หรือ การศึกษา

อ่ืนเพิ่มเติม 

 2. ผูว้ิจยัรายใหม่ท่ีสนใจศึกษาในกรณีน้ี ควรขยายการส ารวจไปท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคอ่ืนๆ ท่ี

ไม่ใช่ในพื้นท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ดท่ีเดียว เพื่อให้สะทอ้นถึงความตอ้งการทางการตลาด และ เขา้ถึง

ผูบ้ริโภคท่ีสนใจสินคา้มากข้ึน 
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ภาคผนวก ก   

 1. แบบสอบถามในการวิจย ัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทส 

ของผู ้บ ริโภค ท่ีจังหวัด ร้อย เอ็ด  Factors Affecting Purchasing Behavior of Crispy Banana in 

Consumers in Roi Et Province 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง พฤติกรรมการซ้ือกล้วยกรอบเคม็เลเซอร์โทสของผู้บริโภค ที่จังหวดัร้อยเอด็ 
 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัสยาม 
โดยวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็ม
เลเซอร์โทส ของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ โปรดกรอกขอ้มูลในแบบสอบถามน้ีตามความเป็นจริง
ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากท่านในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการน าไปพฒันาผลิตภณัฑก์ลว้ยกรอบเคม็
เลเซอร์โทส ของผูผ้ลิตต่อไป 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมายลงใน ในช่องวา่ง□เพียง 1 ช่องใหต้รงกบัความคิดเห็น 
ของท่านมากท่ีสุด 
1. เพศ   1. ชาย    2. หญิง 
2. อาย ุ  1. อาย ุต ่ากวา่ 21 ปี   2. อาย ุ21-30 ปี 
   3. อาย ุ31-40 ปี   4. อาย ุ41-50 ปี 
   5. อาย ุมากกวา่50 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษาของท่าน 
   1. มธัยมศึกษาตอนตน้   2. มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 
   3. อนุปริญญา/ ปวส.    4. ปริญญาตรี 
   5. สูงกวา่ปริญญาตรี 
4. รายรับเฉล่ียต่อเดือนของร้าน 
   1. รายรับ ต ่ากวา่10,000 บาท    2. รายรับ 10,000 -20,000 บาท 
   3. รายรับ 20,001 -40,000 บาท   4. รายรับ 40,001 -60,000 บาท 
   5. รายรับ 60,001 -80,000 บาท   6. รายรับ มากกวา่80,000 บาท 
5. อาชีพ 
                           1. นกัเรียน-นกัศึกษา   2. แม่บา้น 
   3. พนกังานเอกชน                4. ขา้ราชการ 
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ตอนท่ี 2 ปัจจยัส่วยประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเค็มเลเซอร์ 
โทสของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 
ค ำชีแ้จงโปรดท ำเครื่องหมำย   ลงไปในชอ่งระดบัควำมพงึพอใจของท่ำนเพียงค ำตอบเดียว 

มำกท่ีสดุ หมำยถึง  พงึพอใจมำกท่ีสดุ 

มำก   หมำยถึง  พงึพอใจมำก 

ปำนกลำง  หมำยถงึ  พงึพอใจปำนกลำง 

นอ้ย   หมำยถึง  พงึพอใจนอ้ย 

นอ้ยที่สดุ หมำยถึง  พงึพอใจนอ้ยที่สดุ 

 
ปั จจัย ส่วยประสมทาง
การตลาด 

ระดบัความพึงพอใจ 
5 

มากท่ีสุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

นอ้ย 
1 

นอ้ยท่ีสุด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์      
6.บรรจุภณัฑส์วย      
7.ระบุ ส่วนผสมวัตถุ ดิบ
ชดัเจน 

     

8. ระบุวนัหมดอายชุดัเจน      
9.ระบุคุณประโยชน์ชดัเจน      
ดา้นราคา      
10. มีป้ายบอกราคาชดัเจน      
11. มีราคาทั้งปลีก/ส่ง      
12. มีราคาตามขนาดท่ียากซ้ือ      
13. ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ
สินคา้ 

     

14. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      
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ปั จจัย ส่วยประสมทาง
การตลาด 

ระดบัความพึงพอใจ 
5 

มากท่ีสุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

นอ้ย 
1 

นอ้ยท่ีสุด 
ดา้นช่องทางการจ าหน่าย      
15.ร้านขายของช า      
16.ร้านสะดวกซ้ือ      
17. ติดต่อซ้ือทางโทรศพัท ์      
18.จดัส่งทางไปรษณีย ์      
ดา้นส่งเสริมการตลาด      
19. แจกสินคา้ทดลองชิม      
20.มีส่วนลดเม่ือซ้ือจ านวน
มาก 

     

21.มี ระบบสมาชิกเพื่ อ
สะสมเป็นส่วนลด 

     

22. โฆษณาผ่านส่ือโซเช่ียล
มีเดีย 
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ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ โทสของผูบ้ริโภค ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมายลงใน ลงไปในช่องว่างระดับความพึงพอใจของท่านเพียง
ค าตอบเดียว 

มำกท่ีสดุ หมำยถึง  พงึพอใจมำกท่ีสดุ 

มำก   หมำยถึง  พงึพอใจมำก 

ปำนกลำง  หมำยถงึ  พงึพอใจปำนกลำง 

นอ้ย   หมำยถึง  พงึพอใจนอ้ย 

นอ้ยที่สดุ หมำยถึง  พงึพอใจนอ้ยที่สดุ 

 
พฤติกรรมการซ้ือกล้วย
กรอบเคม็เลเซอร์ โทส 

ระดบัความพึงพอใจ 
5 

มากท่ีสุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

นอ้ย 
1 

นอ้ยท่ีสุด 
เหตุผลท่ีซ้ือกลว้ยกรอบเคม็ 
เลเซอร์ โทส  

     

23.ตอ้งการทดลองรสชาติ      
24. ติดใจรสชาติ      
25. คนอ่ืนซ้ือฝาก      
26.ซ้ือเพื่อฝากเป็นของฝาก      
27. ซ้ือเพื่อจ าหน่าย      
ซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ 
โทส จากแหล่งใด 

     

28. หา้งสรรพสินคา้      
29. ร้านสะดวกซ้ือ      
30. งานแสดงสินคา้ OTOP      
31. ตลาดสด      
32.โฆษณาผ่านส่ือโซเช่ียล
มีเดีย 
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พฤติกรรมการซ้ือกล้วย
กรอบเคม็เลเซอร์ โทส 

ระดบัความพึงพอใจ 
5 

มากท่ีสุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

นอ้ย 
1 

นอ้ยท่ีสุด 
รสชาติกลว้ยกรอบเคม็เลเซอร์ 
โทส ท่ีเลือกซ้ือ 

     

33. รสดั้งเดิม      
34. รสกล่ินใบเตย      
35. รสกล่ินกระเทียมพริกไทย      
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 ผลการประเมินค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยวธีการหาค่า Cronbach’s Alpha Coefficient 
ขั้นตอนของการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) กบักลุ่มประชากรท่ีคลา้ยกนั เพื่อ วิเคราะห์หาค่า
ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชว้ิธีการ
ทดสอบ (Pre-Test) เพื่อนา ผลมาวิเคราะห์วดัค่าประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) ซ่ึงเป็นท่ีนิยมโดยทัว่ไปส าหรับการวดัความน่าเช่ือถือไดข้องขอ้มูล โดย มีสูตรการ
ค านวนดงัน้ี 
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  เม่ือ         แทน  ค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

         K แทน  จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 

              S i

2  แทน คะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 

             S t

2  แทน  คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบบั 

 แบบสอบถามท่ีมีค่าความเท่ียงตรงตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป สามารถน าไปใช้ในการเก็บขอ้มูล 

จริง และไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี แบบสอบถามดา้นท่ี 1 ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .877 

ดา้นท่ีท่ี 2 ดา้นราคา ค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .816 ดา้นท่ี 3 ดา้นช่องทางการจ าหน่าย มีค่าความเช่ือมัน่ 

เท่ากับ .898 ด้านนท่ี 4 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าความเช่ือมัน่เท่า .893 โดยภาพรวม มีค่า

เท่ากบั 850 
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ตารางสรุปผลการทดสอบ  (Pre-Test) และ สรุปผลทดสอบค่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
โดยรวมทั้งหมด 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 400 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 400 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.818 .699 5 

 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 400 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 400 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.850 22 
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ตรางท่ี  3 สรุปผลการทดสอบ Pre- Test 400 ตวัอยา่ง ดา้นผลิตภณัฑ ์
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 400 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 400 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.877 5 

 

 
ตรางท่ี  4 สรุปผลการทดสอบ Pre- Test 400  ตวัอยา่ง ดา้นราคา 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 400 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 400 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.816 .835 6 
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ตรางท่ี  5 สรุปผลการทดสอบ Pre- Test 400 ตวัอยา่ง ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 400 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 400 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.898 5 

 
ตรางท่ี  6 สรุปผลการทดสอบ Pre- Test 400 ตวัอยา่ง ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 400 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 400 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.893 5 
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ตรางท่ี  7 สรุปผลการทดสอบ Pre- Test 400 ตวัอยา่ง ดา้นเหตผลท่ีช้ือกลว้ยกรอบ 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 400 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 400 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.857 6 

 
ตรางท่ี  8 สรุปผลการทดสอบ Pre- Test 400 ตวัอยา่ง ดา้นช้ือกลว้ยกรอบจากหแล่งใด 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 400 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 400 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.867 6 
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ตรางท่ี  9 สรุปผลการทดสอบ Pre- Test 400 ตวัอยา่ง ดา้นรสชาติกลว้ยกรอบท่ีเลือกช้ือ 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 400 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 400 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.867 4 

 
ตรางท่ี  10 สรุปผลการทดสอบ Pre- Test 400 ตวัอยา่ง ดา้นปริมาณกลว้ยกรอบท่ีเลือกช้ือ 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 400 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 400 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.891 5 
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ตรางท่ี  11 สรุปผลการทดสอบ Pre- Test 400 ตวัอยา่ง ดา้นวิธีการช าระเงิน 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 400 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 400 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.859 4 
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                                              ภาคผนวก ข 

  

 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ค่าความถ่ี และร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล ของ

พฤติกรรมการซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ โทส ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 

2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความความส าคญัของ ปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ โทส ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 

3.ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ ระดบัความส าคญัของ พฤติกรรมช

ซ้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ โทส ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 

4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมซ้ือกลว้ยกรอบ

เคม็เลเชอร์ โทส ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 

1) ค่าความถ่ีและค่าร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล 

 
 
Frequency Table 
 

เพศ 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

เพศ
ชาย 168 42.0 42.0 42.0 

เพศ
หญิง 232 58.0 58.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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อายุ 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

อายตุ  ่ากวา่21 64 16.0 16.0 16.0 

อาย2ุ1-30 ปี 88 22.0 22.0 38.0 

อาย3ุ1-40ปี 56 14.0 14.0 52.0 

อาย4ุ1-50ปี 64 16.0 16.0 68.0 

อายมุากกวา่50 128 32.0 32.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
 
 
 
 

ระดับการศึกษา 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 64 16.0 16.0 16.0 

มธัยมศึกษาตอน
ปลาย 72 18.0 18.0 34.0 

อนุปริญญา 40 10.0 10.0 44.0 

ปริญญาตรี 168 42.0 42.0 86.0 

สูงกวา่ปริญญาตรี 56 14.0 14.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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รายได้ต่อเดือน 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

รายรับต ่ากวา่10000 72 18.0 18.0 18.0 

รายรับ10000-20000 56 14.0 14.0 32.0 

รายรับ20,001-40000 40 10.0 10.0 42.0 

รายรับ40,001-60000 96 24.0 24.0 66.0 

รายรับ60,001-80000 56 14.0 14.0 80.0 

รายรับมากกวา่
80000 80 20.0 20.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
 
 
 
 

อาชีพ 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

นกัเรียนนกัศึกษา 144 36.0 36.0 36.0 

แมบ้า้น 48 12.0 12.0 48.0 

พนกังานเอกชน 80 20.0 20.0 68.0 

ขา้ราชการ 112 28.0 28.0 96.0 

อ่ืน 16 4.0 4.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 
วิเคราะห์ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมช้ือกลว้ยกรอบเคม็เล
เชอร์ ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 
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Descriptive Statistics 

 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

T1 400 3.00 5.00 1638.00 4.0950 .46934 

T2 400 2.60 5.00 1656.00 4.1400 .49741 

T3 400 1.25 5.00 1526.00 3.8150 .80383 

T4 400 3.50 5.00 1672.00 4.1800 .39749 

Valid N (listwise) 400      

 
 
 
                                                     ดา้นผลิตภณัฑ ์
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

บรรจุภณัฑส์วย 400 2 5 4.10 .901 

ระบุส่วนผสม
วตัถุดบัชดัเจน 400 3 5 4.12 .740 

ระบุวนัหมดอายุ
ชดัเจน 400 3 5 4.12 .653 

ระบุคณ
ประโยชน์ชดัเจน 400 3 5 4.04 .721 

Valid N (listwise) 400     
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                                                             ดา้นราคา 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

มีป้ายบอกราคา
ชดัเจน 400 1 5 4.02 .788 

มีราคาทั้งปลีก/ส่ง 400 2 5 4.08 .771 

มีราคาตามขนาด
ท่ียากช้ือ 400 2 5 4.02 .762 

ราคาเหมาะสมกบั
ปริมาณสินคา้ 400 3 5 4.22 .642 

ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ 400 3 5 4.36 .626 

Valid N (listwise) 400     
 
 
 
                                           
 
                                              ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ร้านขายของช า 400 1 5 3.70 1.137 

ร้านสะดวกช้ือ 400 1 5 3.84 .881 

ติดต่อช้ือทาง
โทรศพัท ์ 400 1 5 3.80 1.060 

จดัส่งทาง
ไปรษณีย ์ 400 1 5 3.92 .846 

Valid N (listwise) 400     
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                                                   ดา้นส่งเสริมการตลาด 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

แจกสินคา้ทดลอง
ชิม 400 2 5 4.08 .718 

มีส่วนลดเมือช้ือ
จ านวนมาก 400 3 5 3.82 .623 

มีระบบสมาชิก
เพื่อสะสมเป็น
ส่วนลด 

400 3 5 4.18 .655 

โฆษณาผา่นส่ือ
โชเช่ียลมีเดีย 400 3 5 4.64 .521 

Valid N (listwise) 400     

 
ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลีย ส่วบเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์โทส ท่ี
จงัหวดัร้อยเอด็ 
 
 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

เหตุผลช้ือกลว้ย
กรอบเคม็ 400 1.80 5.00 4.0160 .60586 

ช้ือกลว้ยกรอบ
จากแหล่งใด 400 3.00 5.00 3.9480 .49831 

รสชาติกลว้ย
กรอบท่ีเลือกช้ือ 400 3.00 5.00 4.3533 .59107 

ปริมาณกลว้ย
กรอบท่ีเลือกช้ือ 400 2.00 5.00 3.7450 .56748 

วิธีการช าระเงิน 400 2.67 5.00 4.2533 .64565 

Valid N (listwise) 400     
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                                ดา้นเหตุผลท่ีช้ือกลว้ยเคม็เลเชอร์โทส 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ตอ้งการทดลอง
รสชาติ 400 1 5 3.80 .918 

ติดใจรสชาติ 400 2 5 3.86 .776 

คนอ่ืนช้ือฝาก 400 1 5 4.10 .855 

ช้ือเพื่อเป็นของ
ฝาก 400 1 5 4.16 .858 

ช้ือเพื่อจ าหน่าย 400 2 5 4.16 .704 

Valid N 
(listwise) 400 

    

 

 

 

 
                             ช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์โทสจากแหล่งใด 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

หา้งสรรพสินคา้ 400 2 5 3.94 .733 

ร้านสะดวกช้ือ 400 1 5 3.82 .911 

งานแสดงสินคา้
OTOP 400 2 5 3.78 .757 

ตลาดสด 400 2 5 3.98 .788 

โฆษณาผา่น
ส่ือโชเชียลมีเดีย 400 3 5 4.22 .642 

Valid N 
(listwise) 400 
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                                      ดา้นรสชาติกลว้ยกรอบท่ีเลือกช้ือ 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

รสตั้งเดิม 400 2 5 4.24 .764 

รสกล่ินไทย 400 2 5 4.30 .782 

รสกล่ินกระเทียม
พริกไทย 400 3 5 4.52 .641 

Valid N 
(listwise) 400 

    

 
                                 
                            
 
                                      ดา้นปริมาณกลว้ยกรอบท่ีเลือกช้ือ 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ขนาด200กรัม 400 1 5 3.58 .920 
ขนาด 500กรัม 400 1 5 3.56 .780 
ขนาด100กรัม 400 1 5 3.86 .873 
ขนาดตามสัง่ 400 3 5 3.98 .649 
Valid N 
(listwise) 

400 
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    วิธีการช าระเงิน 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ช าระเงินสด 400 1 5 3.84 .904 

โอนเขา้บญัชี
ธนาคาร 400 3 5 4.44 .698 

เกบ็เงินปลายทาง
เม่ือไดรั้บสินคา้ 400 2 5 4.48 .807 

Valid N 
(listwise) 400 

    

 
ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ ระหวา่ง ปัจจยัส่วนบุคคลกบั พฤติกรรมช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์
ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 
 
 
                                                                                    เพศ 

พฤติกรรมการช้ือกล้วยกรอบเคม็เลเชอร์    X²             Sig 

เหตผลท่ีช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ 108.943 0.000 

ช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์จากแหล่งใด 88.639 0.000 

รสชาติกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ท่ีเลือกช้ือ 35.364 0.000 

บริมาณกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ท่ีเลือกช้ือ 106.714 0.000 

วิธีการช าระเงิน 42.325 0.000 

 
 
 
 



80 
 

                                                                                    อาย ุ

พฤติกรรมการช้ือกล้วยกรอบเคม็เลเชอร์    X²             Sig 

เหตผลท่ีช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ 417.645 0.000 

ช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์จากแหล่งใด 498.041 0.000 

รสชาติกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ท่ีเลือกช้ือ 437.601 0.000 

บริมาณกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ท่ีเลือกช้ือ 425.750 0.000 

วิธีการช าระเงิน 256.624 0.000 

 
 
                                                                        ระดบัการศึกษา 

พฤติกรรมการช้ือกล้วยกรอบเคม็เลเชอร์    X²             Sig 

เหตผลท่ีช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ 381.364 0.000 

ช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์จากแหล่งใด 448.816 0.000 

รสชาติกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ท่ีเลือกช้ือ 217.008 0.000 

บริมาณกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ท่ีเลือกช้ือ 453.805 0.000 

วิธีการช าระเงิน 298.204 0.000 
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                                                                  รายไดต่้อเดือน 

พฤติกรรมการช้ือกล้วยกรอบเคม็เลเชอร์    X²             Sig 

เหตผลท่ีช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ 417.645 0.000 

ช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์จากแหล่งใด 498.041 0.000 

รสชาติกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ท่ีเลือกช้ือ 437.601 0.000 

บริมาณกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ท่ีเลือกช้ือ 425.750 0.000 

วิธีการช าระเงิน 256.624 0.000 

 
                                                                       
 
                                                                                 อาชีพ 

พฤติกรรมการช้ือกล้วยกรอบเคม็เลเชอร์    X²             Sig 

เหตผลท่ีช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ 417.645 0.000 

ช้ือกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์จากแหล่งใด 498.041 0.000 

รสชาติกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ท่ีเลือกช้ือ 437.601 0.000 

บริมาณกลว้ยกรอบเคม็เลเชอร์ท่ีเลือกช้ือ 425.750 0.000 

วิธีการช าระเงิน 256.624 0.000 
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