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 งานวจิยัครัง้นีม้จุีดมุง่หมายเพือ่การศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ โดยแบ่งขอ้มลูผูบ้รโิภคตามลกัษณะขอ้มลู
สว่นตวัโดยรวมไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้และศกึษา กลุม่ตวัอย่างคอื ผูบ้รโิภค
ทีเ่คยซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ที่อาศยัอยู่ในจงัหวดัสมทุรปราการ จ านวน 400 คน  
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม สว่นสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ 
ความถี่  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่ ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์  (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ โดยใชส้ตูร t-test for 
Independent sample ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุม่ตวัอย่างทีม่มีากกว่า 2 กลุม่
โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว One – Way ANOVA (Analysis of Variance) และจะ
ท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยการใชว้ธิกีารทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพือ่หา
ว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบ้างทีแ่ตกต่างกนั 
 ผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง  
26 - 35 ปี มกีารศกึษาปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนกังานเอกชน และมรีายไดต่้อเดอืนอยู่ระหว่าง  
10,001- 20,000 บาท โดยความถีใ่นการซือ้เฉลีย่ 2.95 ครัง้ต่อเดอืน และค่าใชจ่้ายในการซือ้เฉลีย่ 
31.71 บาทต่อครัง้ ส าหรบัความคดิเห็นของผูบ้รโิภคต่อสว่นประสมทางการตลาด ดา้นบรรจุภณัฑ์  
ดา้นความหลากหลาย ดา้นประโยชน์ของผลติภณัฑ ์และดา้นตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัด ี 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีน่ยัส าคญัทีม่รีะดบัทางสถติ ิ 0.05 พบว่า 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ความถี ่รสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ ผูม้อีทิธพิล สถานทีใ่นการซือ้ต่างกนั  สว่นพฤตกิรรมดา้นปรมิาณการ
ซือ้ ค่าใชจ่้ายไมแ่ตกต่างกนั  
 2. ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ความถี ่ค่าใชจ่้าย ผูม้อีทิธพิล ปรมิาณการซือ้  สถานทีใ่นการซือ้ต่างกนั  สว่นพฤตกิรรมดา้น รสชาติ
ทีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุไมแ่ตกต่างกนั  
 3. ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
ในดา้นความถี่  ค่าใชจ่้าย ปรมิาณการซือ้ สถานทีใ่นการซือ้ต่างกนั  สว่นพฤตกิรรมดา้น  รสชาตทิีซ่ือ้
บ่อยทีส่ดุผูม้อีทิธพิลไมแ่ตกต่างกนั  
 4. ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึ่ งส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
ในดา้นความถี่  ค่าใชจ่้าย รสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ ผูม้อีทิธพิลปรมิาณการซือ้  สถานทีใ่นการซือ้ต่างกนั   
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 5. ความหลากหลายของผลติภณัฑ์ ประโยชน์ของผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้ ไมส่มัพนัธ์กบั
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 The purpose of this research is to study factors affecting MAMA Instant Noodle 
behavior of consumers in Samutprakarn Province. The consumers are categorized by their 
personal information as follow: gender, age, educational level, occupation and income. The 
target group is 400 people in Samutprakan province who used to purchase MAMA instant 
noodle. 
 The data used in the research are collected by questionnaire. The statistic data 
used to analyze data, including frequency, percentage, mean and correlation coefficient 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient). The difference of mean between 2 
groups is tested by using t-test for Independent sample. The difference of mean of the 
study groups containing more than 2 groups is tested by using One-way ANOVA (Analysis 
of Variance) with pair difference tested by Least Significant Difference (LSD). 
 The results of the research found that the most of study group are male, aged 26 -
35 years with graduated bachelor degree, employed in private company and had income of 
10,001-20,000 Baht/month. The average frequency of purchasing is 2.95 times/month and 
the average expense of purchasing is 31.71 Baht/time. Consumer's opinion towards the 
marketing component in term of package, various tastes, benefit and brand as a whole is in 
good.  
 Test results of hypothesis at a significant statistical level of 0.5 are as follows; 
 1. Difference gender, age, education level, occupation and monthly income affect 
on MAMA instant noodle consumption behavior in the aspect of frequency per month and 
place of purchasing. 
 2. The attractive packaging, long life of products and easily opening had no 
relationship with the expense of purchasing. The friendly package for the environment had 
relationship with the expense of purchasing. 
 3. The various tastes, benefit and brand of product had no relationship with the 
frequency and expense of purchasing. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ภมิูหลงั 
 ปจัจบุนัรปูแบบการด าเนินชวิิ ตของผูค้นตอ้งแขง่ขนักบัเวลาอยา่งรนุแรง  ไมว่่านกัศกึษา  
คนท างาน หรอืประชาชนทัว่ไปต่างตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีเ่รง่รบี  อีกทัง้สภาพ
เศรษฐกจิชะลอตวัเป็น ปจัจยัหน่ึงทีท่ าใหห้ลา ยคนหนัมาบรโิภคอาหารราคาประห ยดักันมากขึน้  
ส่งผลกระทบให้ ค่านิยมความตอ้งการอาหารทีค่วามสะดวกรวดเรว็และสามารถคลายความหวิใน
ช่วงเวลาทีไ่มใ่ช่เวลารบัประทานอาหาร หรอืตามสถานทีต่่างๆ ทีไ่มเ่อือ้อ านวยในการซือ้อาหาร เช่น 
ระหว่างเดนิทาง  รา้นอาหารหยดุท าการ  จงึท าใหอ้าหารกึง่ส าเรจ็รปูมี บทบาทในชวีิตประจ าวนัอยา่ง
มาก บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู เป็นอกีทางเลอืกหนึ่งทีส่ามารถตอบโจทยว์ถิชีวีติของคนในเมอืงและผูค้นที่
อาศยัอยู่ ยา่นชานเมอืงไดอ้ยา่งเหมาะสม หลายครอบครวัซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูไวป้ระจ าบา้นดว้ย
เหตุผลทีว่่า เป็นอาหารพรอ้มปรงุสามารถรบัประทานไดอ้ยา่งทนัที  หรอื เป็นอาหารทีเ่หมาะส าหรบั
พนกังานทัว่ไปทีเ่งนิใกลจ้ะหมดช่วงสิน้เดอืน บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยงัสามารถหาซือ้ไดท้ัว่ไปจากรา้นคา้
ปลกี ซุปเปอรม์าเกต็ และโมเดริน์เทรด อกีทัง้รสชาตทิีห่ลากหลายถูกปากผูบ้รโิภค 
 บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูเป็นอาหารทีเ่ขา้มาในประเทศไทยมาหลายปี  โดยผูท้ีน่ าบะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูมามา่เขา้มาผลติและจ าหน่าเป็นรายแรกคอื บรษิทัไทยเพรสซเิดน้ทฟู้์ด จ ากดั (มหาชน ) 
และอยูคู่่คนไทยมานานกว่า 30 ปี ดว้ยรสชาตทิีห่ลากหลาย เช่น ซุปไก่  หมสูบั ตม้ย ากุง้ เยน็ตาโฟ 
เป็ดพะโล ้ผดัขีเ้มา บะหมีเ่จ เป็นตน้ บรรจภุณัฑม์รีปูแบบซอง โฟม และถว้ย โดยส่วนแบ่งการตลาด
สงูทีส่ดูเป็นอนัดบัหนึ่ง คอื รอ้ยละหา้สบิของตลาดรวมบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทัง้หมด  รองลงมาคอื ไวไว 
รอ้ยละ 26 (วนัไทยอุตสาหกรรม . 2551) ถงึแมว้่าบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่จะครองส่วนแบ่ง
การตลาดเป็นอนัดบัหนึ่งและมสีนิคา้หลา กหลายรสชาติ แต่มเีพยีงบางรสชาติ เท่านัน้ทีส่ามารถขาย
ตดิตลาดและถูกปากผูบ้ รโิภค บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ไดอ้อกผลติภณัฑม์ามา่เสน้เหลอืงถงึ 25 
รสชาติ แต่มเีพยีง 13 รสชาตเิท่านัน้ทีส่ามารถขายไดใ้นตลาด ปจัจบุนั ตวัอยา่งรสชาตทิีไ่มป่ระสบ
ความส าเรจ็ เช่น มามา่รสชาเขยีว มามา่คุณหนู มามา่เจแกงปา่ 
 การแขง่ขนัของตลาดบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูเริม่รนุแรงมาก และมแีนวโน้มในการเตบิโตขึน้  
กอปรกบัภาวะเศรษฐกจิโลกทีห่ดตวั ประชากรใชจ้า่ยอยา่งระมดัระวงั  ท าใหบ้ะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูเป็นที่
ตอ้งการมากขึน้  ซึง่ศูนยว์จิยักสกิรไทยไดค้าดการณ์ว่ายอดจ าห น่ายบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูในปีนี้จะ
ขยายตวัจากปี 2551 ประมาณ 5-6% จงึท าให้มหีลายยีห่อ้ทีพ่ยายา มพฒันาสนิคา้เพื่อ แยง่ชงิส่วน
แบ่งตลาด คู่แขง่ทีส่ าคญัไดแ้ก่ ไวไว ย าย า รวมทัง้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทีเ่ป็นตราสนิคา้ของเกาหล ีและ 
ญีปุ่น่  
 ผลการส ารวจพฤตกิรรมการบรโิภคอาหา รของคนกรงุเทพฯ ของศูนยว์จิยักสกิรไทย 
ระหว่างวนัที ่9-23 มกราคม 2552 จากกลุ่มตวัอยา่ง 1,025 คน ยงัพบว่าหากมบีะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู
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ยีห่อ้อื่นหรอืรสชาตใิหม่ๆ  ออกสู่ตลาด กลุ่มตวัอยา่งจะทดลองเปลีย่นยีห่อ้ ไปรบัประทาน บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูถงึ 22.8% ซึง่เป็นตวับ่งชีว้่าผูบ้รโิภคมคีวามจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ไมม่ากนกั (ส านกังาน
เศรษฐกจิอุตสาหกรรม. 2551) 
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้จะเหน็ไดว้่า ตลาดบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู มแีนวโน้มเตบิโตขึน้จงึท า
ใหม้กีารแขง่ขนัเพื่อแยง่ชงิส่วนแบ่งตลาด  มหีลายรสชาตขิองบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้ทีไ่มป่ระส บ
ความส าเรจ็ ปญัหาดา้นความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้มน้ีอย ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาเรือ่ง  ปจัจยัที่
มผีลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่เป็นประโยชน์
ต่อผูป้ระกอบกจิการในการพฒันาผลติภณัฑใ์นการออกรสชาตใิหมใ่หเ้หมาะสมกั บผูบ้รโิภคทุกเพศ
ทุกวยั รวมถงึการปรบักลยทุธท์างการตลาดเพื่อให้ ผูบ้รโิภคเกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้และเขา้ถงึ
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดม้ากทีสุ่ด 
 

 

ความมุ่งหมายการศึกษาวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการบรโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ในจงัหวดั
สมทุรปราการ จ าแนกตามปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี  
และรายได้ 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ (Product) 
กบั พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ในจงัหวดัสมทุรปราการ 

 
ความส าคญัในการวิจยั 
 1. เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในการวางแผนการตลาด การก าหนดกลยทุธ ์เพื่อการ
เจรญิเตบิโตของธุรกจิทัง้ในดา้นการรกัษาส่วนครองตลาดเดมิ และเพิม่ส่วนแบ่งตลาดใหม้ากยิง่ขึน้ 
 2. เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในการปรบัปรงุ พฒันาผลติภณัฑ์ ใหต้รงตามความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดต่้อไป  
 3.  เพื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐานและเป็นประโยชน์ทางการศกึษาแก่ผูส้นใจตอ้งการศกึษา เรือ่ง
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ต่อไป 
 
ขอบเขตการวิจยั 
 เน้ือหาของการวิจยั 
 ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัจะมุง่เน้นการศกึษาปจัจยั ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม ของผูบ้รโิภค
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ในจงัหวดัสมทุรปราการโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มผูบ้รโิภคที่ซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ อยา่ง
น้อย 1 ครัง้ในรอบ 1 เดอืนทีผ่่านมา และอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสมทุรปราการ 
 2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเร็ จรปูยีห่อ้มามา่ที่
อาศยัในจงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่ไมท่ราบจ านวนผูบ้รโิภคทีแ่น่นอน ดงันัน้เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มเป้าหมายที่
สามารถเป็นเสมอืนตวัแทนของประชากรทีท่ าการวจิยัครัง้นี้ จงึใชก้ารก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดย
ผูว้จิยัก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยการใชส้ตูรการค านวณประชากรกลุ่ม ตวัอยา่งแบบไมท่ราบจ านวน
ประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา : 2545:26) โดยก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาดตวัอยา่ง 385 
คน และไดเ้พิม่จ านวนตวัอยา่ง 15 คน รวมจ านวนตวัอยา่งเป็น 400 คน โดยมกีารสุ่มตวัอยา่งโดย
ใชว้ธิ ี(Multi – Stage Sampling) 
 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
  1.1 ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
   1.1.1 เพศ 
    1) ชาย 
    2) หญงิ 
   1.1.2 อาย ุ
    1) ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15 ปี 
    2) 16 – 25 ปี 
    3) 26 – 35 ปี 
    4) 36 – 45 ปี 
    5) มากกว่าหรอืเท่ากบั 46 ปี 
 
   1.1.3 ระดบัการศกึษา 
    1) ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    2) ปรญิญาตร ี
    3) สงูกว่าปรญิญาตร ี
   1.1.4 อาชพี 
    1) นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 
    2) พนกังานบรษิทัเอกชน 
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    3) พนกังานของรฐั/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
    4) ธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ 
    5) อื่นๆ โปรดระบุ…………………….. 
   1.1.5 รายไดต่้อเดอืน 
    1) ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
    2) 10,001 – 20,000 บาท 
    3) 20,001 – 30,000 บาท 
    4) 30,001 บาทขึน้ไป 
  1.2 ปจัจยัในดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 
   1.2.1 บรรจภุณัฑ ์
   1.2.2 ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์
   1.2.3 ประโยชน์ของผลติภณัฑ ์
   1.2.4 ตราสนิคา้ 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 
  พฤตกิรรมในการเลอืกซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ในจงัหวดัสมทุรปราการ ไดแ้ก่ 
  2.1 ความถีใ่นการซือ้ 
  2.2 ค่าใชจ้า่ยในการซือ้แต่ละครัง้ 
  2.3 รสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีสุ่ด 
  2.4 ผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ 
  2.5 ปรมิาณเท่าใดต่อครัง้ 
  2.6 สถานทีท่ีซ่ ือ้ 
 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในความหมายทีต่รงกนัในการวจิยัครัง้นี้  ผูว้จิยัจงึขอก าหนด
ความหมายและขอบเขตของศพัทต่์าง ๆ ไวด้งันี้ 
 1. ผูบ้รโิภค (Consumer) หมายถงึ บุคคลทีเ่คยซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ อยา่งน้อย 
1 ครัง้ในรอบ 1 เดอืนทีผ่่านมา และอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสมทุรปราการ 
 2. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู (Instant Noodle) หมายถงึ ผลติภณัฑช์นิดหนึ่งทีม่ลีกัษณะเป็นเสน้  
ท ามาจากแป้งสาล ีหรอือาจจะมแีป้งอื่นๆ เป็นส่วนผสม  บรรจอุยูใ่นผลติภั ณฑท์ีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
ซอง(Pack) ถว้ย (Cup) และชาม (Big Bowl)  
 3. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์  (Product) หมายถงึ คุณลกัษณะของบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ใน
ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  
  3.1  บรรจภุณัฑ ์ (Package) หมายถงึ ถุง กล่อง กระดาษ หรอืถว้ยส าหรบับรรจบุะหมี่
กึง่ส าเรจ็รป่ีูหอ้มามา่ รปูทรง หลายขนาด (Size) และสสีนั มกีารออกแบบบรรจภุณัฑใ์นการเปิด -ปิด 
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และเกบ็ไดอ้ยา่งสะดวก อกีทัง้ยงัหมายถงึฉลากทีร่ะบุรายละเอยีดส่วนประกอบและวนัหมดอายอุยา่ง
ชดัเจน  
  3.2 ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์หมายถงึ  การแบ่งบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูออก ตาม
รสชาติ ขนาด รปูแบบบรรจภุณัฑ์ รปูแบบของเสน้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู รวมทัง้การพฒันาสนิคา้ใหม่ๆ  
ออกสู่ตลาด 
  3.3 ประโยชน์ของผลติภณัฑ์  (Benefit) หมายถงึ ลกัษณะเด่นของสนิคา้ทีผู่บ้รโิภค
ไดร้บัจากบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ ไดแ้ก่ สามารถรบัประทานไดทุ้กทีทุ่กเวลา พกพาไดส้ะดวก 
  3.4 ตราสนิคา้ (Brand) หมายถงึ ชื่อ (Name) สญัลกัษณ์ (Symbol) เครือ่งหมายต่างๆ 
(Symbol) ค า (Word) ทีส่ื่อถงึบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่  
 4. พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่  หมายถงึ สิง่ทีผู่บ้รโิภคบะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูมามา่แสดงออกมาต่อผลติภณัฑไ์ดแ้ก่ ความถีใ่นการซือ้  ค่าใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้  รสชาติ
ทีซ่ือ้บ่อยทีสุ่ด ผูท้ีม่อีทิธพิลในการซือ้ ปรมิาณในการซือ้แต่ละครัง้ และสถานทีใ่นการซือ้ 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 ในการศกึษาเรือ่ง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม การซือ้ของ ผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเร็ จรปูยีห่อ้
มามา่ ใน จงัหวดัสมทุรปราการ มกีรอบแนวความคดิความสมัพนัธร์ะหว่างตวัเป็นอสิระและตวัแปร
ตาม ดงันี้ 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคดิในการวจิยั 

1. ลกัษณะขอ้มลูส่วนตวั 
-  เพศ 
-  อายุ 
-  ระดบัการศกึษา 
-  อาชพี 
-  รายได้ 
 
 
 
 
 

 

2. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์(Product)   
-  บรรจภุณัฑ์ 
-  ความหลากหลาย 
-  ประโยชน์ของผลติภณัฑ์   
-  ตราสนิคา้   
 
 
 

 
พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคบะหมี่
กึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ ในจงัหวดั
สมทุรปราการ 
-  ความถีใ่นการซือ้ 
-  ค่าใชจ้า่ยในการซือ้แต่ละครัง้ 
-  รสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีสุ่ด   
-  ผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้  
-  ปรมิาณการซือ้ต่อครัง้  
-  สถานทีท่ีซ่ ือ้  
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สมมติฐานการวิจยั 
 1.  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ต่างกนั 

 2.  ผูบ้รโิภคทีม่อีายแุตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ต่างกนั 
 3.  ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้
มามา่ต่างกนั 
 4  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ต่างกนั 
 5. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่
ต่างกนั 
 6.  บรรจภุณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม การซือ้ ในดา้นความถีใ่นการซือ้ และ 
ค่าใชจ้า่ยในการซือ้แต่ละครัง้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ  
 7.  ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ ในดา้นความถีใ่น
การซือ้ และ ค่าใชจ้า่ยในการซือ้แต่ละครัง้ ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่  ในจงัหวดั
สมทุรปราการ 
 8.  ประโยชน์ของผลติภณัฑ์  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ ในดา้นความถีใ่นการซือ้ 
และ ค่าใชจ้า่ยในการซือ้แต่ละครัง้ ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่  ในจงัหวดั
สมทุรปราการ 
 9.  ตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ ในดา้นความถีใ่นการซือ้ และ ค่าใชจ้า่ย
ในการซือ้แต่ละครัง้ ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  
 ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัตอ้งการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูก่อนทีจ่ะท าการวจิยั โดยอาศยั
พืน้ฐานจากแนวความคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้อหาของงานวจิยัน้ี เพื่อใชป้ระกอบ
ในการด าเนินงานและช่วยชีน้ าทศิทางในการวจิยัเรือ่ง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคบะหมี่
กึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ ” การพจิารณามปีระเดน็ในการน าเสนอตามหวัขอ้
ดงัต่อไปนี้ 
 1. ขอ้มลูเกีย่วกบัจงัหวดัสมทุรปราการ 
 2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
 3. ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์
 4. แนวคดิเกีย่วกบัส่วนผสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์
 5. ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบับะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู และตลาดบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู 
 6. ประวตัคิวามเป็นมาของบรษิทัไทยเพรสซเิดนทฟู้์ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
 7. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
1. ข้อมลูเก่ียวกบัจงัหวดัสมทุรปราการ 
 จงัหวดัสมทุรปราการ หรอืทีเ่รยีกกนัว่าเมอืงปากน ้า ซึง่เคยเป็น เมอืงหน้าด่านทางทะเลที่
ส าคญัในอดตี จงัหวดัสมทุรปราการตัง้อยูใ่นภาคกลางของประเทศไทยสองฟากฝ ัง่ตอนปลายสุดของ
แมน่ ้าเจา้พระยา  บรเิวณปากอ่าวไทย  ระหว่างเสน้ ละตจิดูที ่13-14 องศาเหนือ และเสน้ ลองจจิดูที ่
100-101 องศาตะวนัออก ห่างจากใจกลาง กรงุเทพมหานคร ไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 
29 กโิลเมตร มเีนื้อทีป่ระมาณ 1,004 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 627,557 ไร ่มอีาณาเขตตดิต่อ
กบัจงัหวดัใกลเ้คยีงดงันี้ 
 ทศิเหนือและทศิตะวนัตกตดิต่อกบักรงุเทพมหานคร  
 ทศิตะวนัออกตดิต่อกบัจงัหวดัฉะเชงิเทรา  
 ทศิใตต้ดิต่อกบัอ่าวไทย (แนวเขตน่านน ้าตามพระราชบญัญตักิ าหนดเขตจงัหวดัในอ่าว
ไทยตอนใน พ .ศ. 2502 [2] ตดิต่อ กรงุเทพมหานคร จงัหวดัเพชรบุร ีจงัหวดัชลบุร ีจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา) 
 
 หน่วยการปกครอง 
 การบรหิารราชการส่วนภมูภิาค 
 จงัหวดัสมทุรปราการแบ่งการปกครองส่วนภมูภิาค แบ่งออกเป็น 6 อ าเภอ ประกอบไป
ดว้ย 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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 1. อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ  
 2. อ าเภอบางบ่อ  
 3. อ าเภอบางพล ี 
 4. อ าเภอพระประแดง  
 5. อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์ 
 6. อ าเภอบางเสาธง* 
 
 สญัลกัษณ์ประจ าจงัหวดั 
 ตราพระสมทุรเจดยี:์ ตราประจ าจงัหวดั  
 ตน้โพทะเล (Thespesia populnea) ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดั  
 ดอกดาวเรอืง (Tagetes erecta L.) ดอกไมป้ระจ าจงัหวดั  
 ค าขวญัประจ าจงัหวดั : ป้อมยทุธนาว ีพระเจดยีก์ลางน ้า  ฟารม์จระเขใ้หญ่ งามวไิลเมอืง
โบราณ สงกรานตพ์ระประแดง ปลาสลดิแหง้รสด ีประเพณรีบับวั ครบถว้นทัว่อุตสาหกรรม งามล ้า
โพทะเล  
 ตวัอกัษรยอ่ จงัหวดัสมทุรปราการใชอ้กัษรยอ่ สป 
 
 การท่องเท่ียว 
 สมทุรปราการ มสีถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงอยูห่ลายแห่ง ไดแ้ก่ ฟารม์จระเ ข ้และ เมอืง
โบราณ ซึง่รูจ้กักนัจากนัง่ท่องเทีย่วจากทีต่่างๆ นอกจากนี้ในช่วงประมาณปลายเดอืนตุลาคม และ
ตน้เดอืนพฤศจกิายน จะมกีารจดังานพระสมทุรเจดยี ์หรอืทีเ่รยีกกนัว่า งานเจดยี ์เป็นเวลา 9 วนั ซึง่
เป็นงานประจ าจงัหวดัสมทุรปราการ จดัขึน้บรเิวณใจกลางเมอืงของตวัอ า เภอเมอืง โดยจะมกีารปิด
ถนนเริม่ตน้บรเิวณศาลาการจงัหวดัสมทุรปราการ มกีารจดัตัง้รา้นขายของ รา้นอาหาร การละเล่น 
ชงิชา้สวรรค ์มา้หมนุ และงานโชวต่์างๆ รวมถงึของหลายหลายมาวางขาย 
 นอกจากทีก่ล่าวมา ยงัมสีถานท่องเทีย่วทีน่่าสนใจต่อไปนี้ 
 ตลาดน ้าโบราณบางพล ี 
 บา้นสาขลา – หมูบ่า้นทางวฒันธรรมเก่าแก่ สมยัสุโขทยั  
 ป้อมพระจลุจอมเกลา้ - ป้อมปืนทีส่ าคญัสรา้งขึน้สมยัรชักาลที ่๕  
 เมอืงโบราณ - พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ทีจ่ าลองสถานทีส่ าคญัและโบราณสถานในเมอืงไทย  
 พระสมทุรเจดยี ์- โบราณสถานทีส่ าคญัคู่บา้นคู่เมอืง  
 พพิธิภณัฑช์า้งเอราวณั- ประตมิากรรมทองแดงรปูชา้งทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก  
 ฟารม์จระเข ้- ฟารม์จระเขแ้ละสวนสตัวส์มทุรปราการ  
 สถานตากอากาศบางป ู- สถานพกัผ่อนหยอ่นใจ และเป็นศูนยร์วมของฝงูนกนางนวล  
 หลวงพ่อโต - หลวงพ่อโตวดับางพลใีหญ่ใน พระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิท์ ีช่าวสมทุรปราการและ
ประชาชนทัว่ไปนบัถอื  
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 คมนาคม 
 ในจงัหวดัสมทุรปราการ การเดนิทางส่วนใหญ่ใชร้ถส่วนบุคคลและรถประจ าทาง โดยจดุรถ
ประจ าทางทีส่ าคญัไดแ้ก่ บรเิวณ บางนา ส าโรง ปากน ้า บางพล ีและพระประแดง ส าหรบัการ
โดยสารทางเรอื ผ่านทางแมน่ ้าเจา้พระยา มเีรอืโดยสารเลยีบแมน่ ้า ขึน้ไดท้ีท่่ าน ้าปากน ้า และมกีาร
โดยสารขา้มแมน่ ้าหลายจดุ รวมทัง้บรเิวณท่าน ้าพระประแดงมที่าแพส าหรบับรรทุกรถขา้มแมน่ ้า 
การเดนิทางทางอากาศผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ
 
 การศึกษาและศนูยวิ์จยั 
 การศกึษาในจงัหวดัสมทุรปราการมกีารรบัร องตัง้แต่ระดบัอนุบาล ประถมศกึษ า
มธัยมศกึษาตอนตน้ และมธัยมศกึษาตอนปลาย รวมทัง้การศกึษาส าหรบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพี 
(ปวช .และ ปวส .) ไดแ้ก่ โรงเรยีนเทคโนโลยบีรหิารธุรกจิสมทุรปราการ , วทิยาลยัเทคนิค
สมทุรปราการ และ วทิยาลยัสารพดัช่างสมทุรปราการ นอกจากนี้มกีารศกึษาทางทหารทีโ่รงเรยีน
นายเรอื และศกึษาการเดนิเรอืพาณชิยท์ี ่ศูนยฝึ์กพาณชิยน์าว ีส าหรบัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ใน
จงัหวดัสมทุรปราการ มมีหาวทิยาลยัรฐับาล ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ีสมทุรปราการ และ
มหาวทิยาลยัเอกชน ซึง่ไดแ้ก่มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั และมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ 
 
 เทศกาลและงานประเพณี 
 งานนมสัการองคพ์ระสมทุรเจดยี ์จะจดัขึน้ในวนัแรม 5 ค าเดอืน 11 ของทุกปีเป็นเวลา 9 
วนั 9 คนื งานเทศกาลสงกรานตป์ากลดั จดัทีพ่ระประแดงในวนัอาทติยแ์รกหลงัจากงานงาน
สงกรานต ์วนัที ่13 เมษายนผ่านไปแลว้ และประเพณรีบับวัหรอืโยนบวั 
 
 ค าขวญั 
 ป้อมยทุธนาว ีพระเจดยีก์ล างน ้า ฟารม์จระเขใ้หญ่ งามวไิลเมอืงโบราณ สงกรานตพ์ระ
ประแดง ปลาสลดิแหง้รสด ีประเพณรีบับวั ครบถว้นทัว่อุตสาหกรรม งามล ้าโพทะเล 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 อดุลย ์จาตุรงคกุ์ล (2543: 5) ไดใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคว่า เป็นปฏกิริยิา
ของบุคค ลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดร้บัและการใหส้นิคา้และบรกิารทางเศรษฐกจิ รวมทัง้
กระบวนการการตดัสนิใจซึง่เกดิก่อนและเป็นตวัก าหนดปฏกิริยิาต่างๆ เหล่านัน้ 
 ธงชยั สนัตวิงษ์ (2550: 31) ใหค้วามหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไวว้่า พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคนัน้ในความหมายทีถู่กตอ้งมิ ไดห้มายถงึ การบรโิภค (Consumption) แต่เป็นการศกึษาถงึ
การซือ้ (Buying) ของผูบ้รโิภค เน้นตวัผูซ้ือ้เป็นส าคญัและทีถู่กตอ้งแลว้การซือ้เป็นเพยีงจดุหนึ่งของ
กระบวนการการตดัสนิใจ และไมส่ามารถแยกออกไดจ้ากการบรโิภคสนิคา้ทัง้ทีก่ระท าโดยตวัผูซ้ือ้
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เอง หรอืการบรโิภคโดยสมาชกิคนอื่นๆ ในครอบครวั ซึง่ผูซ้ือ้ท าตวัเป็นผูซ้ือ้แทนในการซือ้นัน้ ผูซ้ือ้
แทนจะเป็นผูท้ างานแทนความพอใจของผูบ้รโิภคอกีต่อหนึ่ง 
 ปรญิ ลกัษติานนท ์ (2544: 54) ไดใ้หค้วามมหมายพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคว่า การกระท า
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาแล ะการใชผ้ลติภณัฑ ์ซึง่รวมถงึ
กระบวนการการตดัสนิใจทีเ่กดิขึน้ก่อน และมสี่วนในการก าหนดใหม้กีารกระท าซึง่กระบวนการ
ตดัสนิใจทีเ่กดิขึน้ก่อนนัน้ หมายถงึลกัษณะทางพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในขณะใดขณะหน่ึงที่
ผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้นัน้จะมกีระบวนการทางจติวทิยาและสงัคมวทิยาทีม่สี่ วนสรา้งสมและขดัเกลา
ทศันคต ิและค่านิยม 
 ไมเวน และไมเนอร์ (ดารา ทปีะปาล. 2542: 3; อา้งองิจาก Mowen; & Minor. 1998. 
Consumer Behavior.P.5) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่าพฤตกิรรมผูบ้รโิภคหมายถงึ การศกึษาถงึ
หน่วยการซือ้ (Buying units) และกระบวนการการแลกเปลีย่นทีเ่กีย่ วขอ้งกบัการไดม้า การบรโิภค 
และการจ ากดัอนัเกีย่วกบัสนิคา้ ประสบการณ์ และความคดิ 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2539: 107 – 108) ไดก้ล่าวถงึการศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคว่าเป็น
การศกึษาเกีย่วกบัการบรโิภคสนิคา้ นกัการตลาดตอ้งศกึษาว่าสนิคา้ทีเ่ขาจะท าการเสนอขายนัน้ 
ใครคอืลกูค้ า (Who) ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (What) ซือ้เมือ่ไร (When) ซือ้ทีไ่หน (Where) ซือ้และใช้
บ่อยครัง้เพยีงใด (How often) รวมทัง้การศกึษาว่าใครมอีทิธพิลต่อการซือ้  (Who) พฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภค เป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบั พฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค เพื่อทราบ ถงึ
ลกัษณะความตอ้งการพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค ค าตอบทีไ่ดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาด 
ทีส่ามารถสนองตอบความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งเหมาะสม ค าตอบทีใ่ชเ้พื่อคน้หาลกัษณะ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคซึง่ประกอบดว้ย 
 1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  (Who is in target market) เป็นค าถามทีต่อ้งการทราบถงึ
ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางดา้นประชาศาสตร ์ภมูศิาสตร ์จติวทิยา และพฤตกิรรม
ศาสตร ์
 2. ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (What dose the consumer buy?) เป็นค าถามทีต่อ้งการทราบถงึสิง่
ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้ (Object) เช่น คุณสมบตัหิรอืองคป์ระ กอบของผลติภณัฑ ์ (Product 
components) 
 3. ท าไมผูบ้รโิภคจงึซือ้ (Why dose the consumer buy?) เป็นค าถามทีต่อ้งการทราบถงึ
วตัถุประสงคใ์นการซือ้ (Objectives) ของผูบ้รโิภค ซึง่จะตอ้งศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซือ้ คอืปจัจยัทางจติวทิยา ปจัจยัทางสงัคม ปจัจยัทางวฒันธรรม และปจัจยัเฉพาะบุคคล 
 4. ใครมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจซือ้ (Who participates in the buying?) เป็นค าถามเพื่อ
ทราบบทบาทของกลุ่มต่างๆ (organizations) ทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้ประกอบดว้ย ผูร้เิริม่ ผูม้ ี
อทิธพิล ผูต้ดัสนิใจซือ้ ผูซ้ือ้และผูบ้รโิภค 
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 5. ผูบ้รโิภคซือ้เมือ่ใด (When dose the consumer buy?) เป็นค าถามทีต่อ้งการทราบถงึ
โอกาสในการซือ้ (Occasions) เช่น ช่วงเดอืนใดของปี ช่วงวนัใดของเดอืน ช่วงเวลาใดของวนั    
เป็นตน้ 
 6. ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน  (Where dose the consumer buy?) เป็นค าถามทีต่อ้งการทราบถึ ง
โอกาสในการซือ้ (Outlets) ทีผู่บ้รโิภคไปท าการซือ้ เช่น หา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้ 
 7. ผูบ้รโิภคซือ้อยา่งไร (How dose the consumer buy?) เป็นค าถามทีต่อ้งการทราบถงึ
ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ (Operations) ซึง่ประกอบดว้ย การรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มลู การ
ประเมนิผล การตดัสนิใจซือ้ และความรูส้กึภายหลงัการซือ้ 
 ตวัแบบพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค (models of consumer behavior) ไดแ้ก่ 
 1. ตวัแบบพฤตกิรรมการซือ้ของฟิลปิ คอตเลอร ์(Kotler. 2000: 161) 
  คอตเลอรไ์ดค้ดิตวัแบบขึน้เพื่ออธบิายพฤตกิรรมในการซือ้ของผูบ้รโิภค โดยอาศยั
ทฤษฎพีืน้ฐ านเกีย่วกบัพฤตกิรรมของมนุษย ์ทีว่่าพฤตกิรรมจะเกดิขึน้ไดจ้ะตอ้งมสีาเหตุท าใหเ้กดิ 
ดงันัน้ตามตวัแบบของคอตเลอรต์วัทีเ่ป็นสาเหตุท าใหเ้กดิพฤตกิรรม ประกอบดว้ยสิง่เรา้ 2 ส่วน 
ไดแ้ก่ สิง่เรา้ทางการตลาด อนัไดแ้ก่ ส่วนประสมการตลาด หรอื 4P’s ซึง่เป็นปจัจยัทีค่วบคุมได้  และ 
สิง่เรา้ภายนอกอื่น ๆ ซึง่ไมส่ามารถควบคุมได ้อนัไดแ้ก่ปจัจยัและเหตุการณ์ในสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
ซึง่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ ซึง่ไดแ้ก่ เศรษฐกจิ เทคโนโลย ีการเมอืง และวฒันธรรม เป็นตน้ 
  สิง่เรา้ทัง้ 2 ส่วนดงักล่าว อนัเป็นเหตุก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมในการซือ้ จะเป็น ตวัป้อนเขา้ 
เขา้สู่ กล่องด า หรอื black box ผ่านกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูซ้ือ้ ภายใตอ้ทิธพิลของวฒันธรรม 
สงัคม จติวทิยา ทีบุ่คคลนัน้ไดร้บัและจะปรากฎผลออกมา อนัเป็นการแสดงพฤตกิรรมตอบสนอง ต่อ
สิง่เรา้ ในรปูของการตดัสนิใจซือ้หรอืไมซ่ือ้ 
  ดว้ยเหตุทีต่วัแ บบของคอตเลอร ์เกีย่วขอ้งกบัสิง่เรา้ และการตอบสนองต่อสิง่เรา้ 
ดงักล่าว ดงันัน้ตวัแบบน้ีจงึเรยีกว่า stimulus-response model ดงัแสดงในรปู 
 

ส่ิงเรา้ภายนอก  
 
 
 

กล่องด าของผูบ้ริโภค  
 
 
 

การตดัสินใจซ้ือ 

ทาง
การตลาด 

ส่ิงแวดล้อม ลกัษณะผูซ้ื้อ กระบวนการซ้ือ 
 
 
การเลอืก
ผลติภณัฑ ์
การเลอืกตรา 
การเลอืกผู้
จ าหน่าย 
เวลาในการซือ้ 
จ านวนทีจ่ะซือ้ 

ผลติภณัฑ ์
ราคา 
การจดั
จ าหน่ายการ
สง่เสรมิ
การตลาด 
 

เศรษฐกจิ 
เทคโนโลย ี
การเมอืง 
วฒันธรรม 
 

วฒันธรรม 
สงัคม 
สว่นบุคคล 
จติวทิยา 
 

รบัรูป้ญัหา 
แสวงหาขอ้มลู 
ประเมนิทางเลอืก 
ตดัสนิใจซือ้ 
พฤตกิรรมหลงัการ
ซือ้ 
 

  

 ทีม่า: Phillip Kotler.  (2000). Marketing Management.  P. 161. 
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 ผูบ้รโิภคหมายถงึ (Consumer) หมายถงึ บุคคลหนึ่งหรอืหลายคนทีแ่สดงออกซึง่สทิธทิี่
จะตอ้งการและบรโิภคผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายในตลาด ผูบ้รโิภคอาจซือ้ผลติภณัฑท์ีจ่ะตอ้งสนองความ
ตอ้งการของตนเองและครอบครวั หรอืซือ้เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บักลุ่มสงัคมทีต่นเองอาศยัอยู ่
แต่อยา่งไรกต็ามในแงข่องนกัการตลาดไมส่ามารถสรปุว่าทุกคน คอื ผูบ้รโิภคของกจิการ ดงันัน้จงึ
จ าเป็นจะตอ้งก าหนดองคป์ระกอบของผูบ้รโิภคทีจ่ะเลอืกกลุ่มตลาดเป้าหมาย 4 ประการ (ยทุธนา 
ธรรมเจรญิ.  2541:5) 
 1. ผูบ้รโิภคตอ้งเป็นผูม้คีวามตอ้งการ (Needs) 
 2. ผูบ้รโิภคตอ้งเป็นผูท้ีม่อี านาจการซือ้ (Purchasing Power) 
 3. ผูบ้รโิภคตอ้งเป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการซือ้ (Purchasing Behavior) 
 4. ผูบ้รโิภคตอ้งเป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการบรโิภค (Consumption Behavior) 
 ปจัจบุนัขนาดของตลาดผูบ้รโิภคมคีวามเจรญิและมกีารขยายตวัอยา่งรวดเรว็ รวมทัง้ใน
ตลาดอุตสาหกรรม สนิคา้และบรกิารจะมคีวามคลา้ยคลงึกนั ผูว้จิยัทางการตลาดไดศ้กึษาพฤตกิรรม
ทางการซือ้ของผูบ้รโิภคพบว่ามพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั ผลติภณัฑท์ีม่ลีกัษณะเด่นแตกต่างกนั  จะมี
ผลกระทบต่อความจ าเป็นเฉพาะอยา่งรวมทัง้บุคคลกิภาพและการด ารงชวีติ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ . 
2538: 5) 
 ธงชยั สนัตวิงษ์ (2540: 34) ไดก้ล่าวไวว้่า การเขา้ใจพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคหรอืเขา้ใจถงึ
กลไกภายใน ตลอดจนปจัจยัต่างๆ ทีม่พีฤตกิรรมนบัว่าเป็นเรือ่งราวทีน่กัการตลาด สมยัใหมต่อ้ง
สนใจเป็นพเิศษ ทัง้น้ีเพราะการตลาดในปจัจบุนัเป็นยคุสมยัการแขง่ขนัทีเ่ขม้ขน้และสภาพแวดลอ้มมี
ขอ้จ ากดัมากมาย ท าใหก้ารศกึษาผูบ้รโิภคโดยละเอยีดลกึลงไปกว่าเดมิจนถงึพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
เนื่องจากผูบ้รโิภคมคีวามแตกต่างกนัในลกัษณะประชากรอยูห่ลายประเดน็ เช่น  ในเรือ่งของอาย ุ
รายได ้ระดบัการศกึษาและรสนิยม เป็นตน้ ท าใหม้กีารซือ้สนิคา้และบรกิารหลากหลายชนิดไป
บรโิภค นอกจากลกัษณะประชากรดงักล่าว ยงัมปีจัจยัอื่นๆ ทีท่ าใหม้กีารบรโิภคแตกต่างกนั        
(สุปญัญา  ไชยชาญ . 2543: 121) นกัการตลาดจงึตอ้งศกึษาและวเิคราะหพ์ฤตกิรร มผูบ้รโิภค 
(Analyzing Consumer Behavior) ซึง่เป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกีย่ว กบัพฤตกิรรมการซือ้ และการใช้
ของผูบ้รโิภคเพื่อทราบถงึลกัษณะความตอ้งการและพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค 
ค าตอบทีไ่ดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาด สามารถจดักลยทุธก์ารตลาด (Marketing Strategies) ทีส่ามารถ
สนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งเหมาะสม (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. 2541: 125)  
 
 ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อผูพ้ฤติกรรมการซ้ือของบริโภค 
 ปัจจยัด้านวฒันธรรม 
 วฒันธรรมเป็นสญัลกัษณ์และสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ โดยเป็นทีย่อมรบัจากรุน่หน่ึงไปสู่อกี รุน่
หนึ่ง โดยเป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤตกิรรมของมนุษยใ์นสงัคมหนึ่ง ค่านิยมในวฒันธรรมจะ
ก าหนดลกัษณะของสงัคมหนึ่งจากสงัคมอื่นจากวฒันธรรม และน าลกัษณะการเปลีย่นแปลงเหล่านัน้
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ไปใชก้ าหนดโปรแกรมการตลาด (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. 2541: 130) ซึง่แต่ละอยา่งมอีทิธพิล
ต่อผูซ้ือ้ดงันี้ 
 1. วฒันธรรมพืน้ฐาน หมายถงึ รปูแบบหรอืวถิทีางในการด าเนินชวีติทีส่ามารถเรยีนรู ้และ
ถ่ายทอดสบืทอดกนัมาโดยผ่านขบวนการอบรมของบุคคล และขดัเกลาทางสงัคม ดงันัน้ วฒันธรรม
จงึเป็นสิง่พืน้ฐานในการก าหนดความตอ้งการพฤตกิรรมของบุคคล เช่น วฒันธรรมแบบไทยๆ ที่ มี
รากฐานมาจากพุทธศาสนา ท าใหค้นไทยมคีวามเป็นอยูท่ีส่มถะเรยีบงา่ย และมกัน้อย การทีจ่ะจงูใจ
ใหผู้บ้รโิภคซือ้ผลติภณัฑ ์นกัการตลาดตอ้งใชก้ารโฆษณากระตุน้ และจงูใจใหผู้บ้รโิภคเหน็ว่า
ผลติภณัฑน์ัน้เป็นสิง่จ าเป็น ไมใ่ช่สิง่หรหูรา ฟุ่มเฟือย เป็นตน้ 
 2. วฒันธรรมยอ่ย หม ายถงึ วฒันธรรมของแต่ละกลุ่ม ทีม่ลีกัษณะเฉพาะและแตกต่างกนั
ซึง่มอียูภ่ายใตส้งัคมขนาดใหญ่ และสลบัซบัซอ้น วฒันธรรมยอ่ยเกดิจากพืน้ฐานทางภมูศิาสตร ์และ
ลกัษณะพืน้ฐานของมนุษย ์วฒันธรรมยอ่ยประกอบดว้ย 
 3. กลุ่มเชือ้ชาต ิเชือ้ชาตต่ิางๆ ไดแ้ก่ ไทย จนี องักฤษ อเมรกินั ฯลฯ ซึง่แต่ละเชือ้ชาตมิี
การบรโิภคสนิคา้ทีแ่ตกตต่างกนั 
 4. กลุ่มศาสนา ชาวพุทธ ชาวครสิต ์ฯลฯ แต่ละกลุ่มมปีระเพณแีละขอ้ความทีแ่ตกต่างกนั 
จงึมผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภค 
 5. กลุ่มสผีวิ ไดแ้ก่ ผวิด า ผวิขาว ผวิเหลอืง เป็นตน้ แต่ละกลุ่มจะมคี่าวฒันธรรมนิยมใน
วฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัท าใหเ้กดิทศันคตทิีแ่ตกต่างกนัดว้ย 
 6. พืน้ทีท่างภมูศิาสตร ์หรอืทอ้งถิน่ท าใหเ้กดิลกัษณะการด ารงชวีติทีแ่ตกต่างกนั และมี
อทิธพิลต่อการบรโิภคทีแ่ตกต่างกนัดว้ย 
 7. กลุ่มอาชพี เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน กลุ่มพนกังาน กลุ่มนกัธุรกจิ เป็นตน้ 
 8. กลุ่มยอ่ยดา้นอาย ุเช่น วยัรุน่ ผูใ้หญ่วยัท างาน และผูส้งูวยั 
 9. กลุ่มยอ่ยดา้นเพศ ไดแ้ก่ เพศหญงิและเพศชาย 
 10. ชัน้ทางสงัคม หมายถงึการแบ่งสมาชกิของสงัคมออกเป็นระดบัฐานะทีแ่ตกต่างกนั 
โดยทีส่มาชกิแต่ละชัน้สงัคมจะมสีถานะอยา่งเดยีวกนั และสมาชกิในชนชัน้สงัคมทีแ่ ตกต่างกนั จะมี
ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั การแบ่งชนชัน้ทางสงัคมโดยทัว่ไปถอืเกณฑร์ายได ้สนิทรพัย ์หรอือาชพี ชัน้
ทางสงัคมเป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค แต่ละชัน้สงัคมจะมลีกัษณะ
ค่านิยมและพฤตกิรรมการบรโิภคเฉพาะอยา่ง ชัน้ทางสงัคมแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ 3 ระดบั และกลุ่ม
ยอ่ย 6 ระดบั 
 
 ปัจจยัด้านสงัคม 
 ปจัจยัดา้นสงัคมเป็นปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในชวีติประจ าวนัและมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ 
ลกัษณะทางสงัคมประกอบดว้ย 
 1. กลุ่มอา้งองิ  เป็นกลุ่มทีบุ่คคลเขา้ไปเกีย่วขอ้งดว้ยกลุ่มน้ีจะมอีทิธพิลต่อทศันคต ิความ
คดิเหน็ และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งองิ ซึง่กลุ่มอา้งองิแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คอื 
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  1.1 กลุ่มปฐมภมู ิไดแ้ก่ ครอบครวั เพื่อนสนิท และเพื่อนบา้น 
  1.2 กลุ่มทุตยิภมู ิไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลชัน้น าในสงัคม เพื่อนรว่มอาชพี รว่มสถาบนั บุคคล
ต่างๆ ในสงัคม 
 2. ครอบครวั บุคค ลในครอบครวัถอืว่ามอีทิธพิลมากทีสุ่ดต่อทศันคต ิความคดิเหน็ และ
ค่านิยมของบุคคล สิง่เหล่านี้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของครอบครวั การขายสนิคา้อุปโภค
บรโิภคจะตอ้งค านึงถงึ ลกัษณะการบรโิภคของครอบครวัคนไทย จนี ญีปุ่น่ หรอืยโุรป ซึง่จะมี
ลกัษณะแตกต่างกนั บทบาทและสถานะบุคคลจะเกีย่วขอ้งหลายกลุ่ม 
 
 ปัจจยัส่วนบคุคล  
 ปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
 1. อาย ุกลุ่มทีม่อีายแุตกต่างกนัจะมคีวามความตอ้งการผลติภณัฑแ์ตกต่างกนั เช่น กลุ่ม
วยัรุน่ชอบทดลองสิง่แปลกใหม ่และชอบสนิคา้ประเภทแฟชัน่ และรายการพกัผ่อนหยอ่นใจ 
 2. วงจรชวีติครอบครวั เป็ นขัน้ตอนการด ารงชวีติของบุคคลลในลกัษณะของการมี
ครอบครวั การด ารงชวีติในแต่ละขัน้ตอน เป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อความตอ้งการ ทศันคต ิและค่านิยม
ของบุคคล ท าใหเ้กดิควมตอ้งการในลกัษณะและพฤตกิรรมการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั 
 3. อาชพี อาชพีทีแ่ตกต่างกนัจะน าไปสู่ความจ าเป็น และคว ามตอ้งการใชส้นิคา้ และ
บรกิารแตกต่างกนั 
 4. โอกาสทางเศรษฐกจิ หรอื รายได ้ซึง่จะมผีลกระทบต่อสนิคา้และบรกิารทีต่ดัสนิใจซือ้ 
ประกอบดว้ย รายได ้การออมทรพัย ์อ านาจการซือ้และทศันคตเิกีย่วกบัการจา่ยเงนิ 
 5. การศกึษา ผูท้ีม่กีารศกึษาสงูมแีนวโน้มจะบรโิภคผลติภณัฑท์ี่ มคีุณภาพดมีากกว่าผูม้ ี
การศกึษาต ่า 
 6. ค่านิยมหรอืคุณค่า และรปูแบบการด าเนินชวีติ หมายถงึ ความนิยมในสิง่ของหรอื
บุคคลหรอืความคดิในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง หรอืหมายถงึ อตัราส่วนของผลประโยชน์ทีร่บัรูต่้อสนิคา้ 
ส่วนรปูแบบการด ารงชวีติหมายถงึ รปูแบบของการด ารงชวีติในโลก มนุษย ์โดยแสดงออกความ
สนใจ ความคดิเหน็ 
 
 ปัจจยัทางจิตวิทยา  
 ปจัจยัทางจติวทิยาถอืว่าเป็นปจัจยัในตวัผูบ้รโิภคทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ และการ
ใชส้นิคา้ 
 1. การจงูใจ หมายถงึ พลงัสิง่กระตุน้ทีอ่ยูภ่ายในตวับุคคล ซึง่กระตุน้ใหบุ้คคลปฏบิตักิาร
จงูใจภายในตวับุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปจัจยัภายนอก เช่น วฒันธรรม ชนชัน้ทางสงัคม หรอืสิง่
กระตุน้ทีน่กัการตลาดใชเ้ครือ่งมอืทางการตลาด เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิความตอ้งการ พฤตกิรรมของ
มนุษยเ์กดิขึน้ตอ้งมแีรงจงูใจ หมายถงึ ความตอ้งการทีไ่ดร้บัการกระตุน้จากภายในตวับุคคล ที่
ตอ้งการแสวงหา ความพอใจ ดว้ยพฤตกิรรมทีม่เีป้าหมาย นกัจติวทิยาไดเ้สนอทฤษฎกีารจงูใจทีม่ ี
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ชื่อเสยีง คอื ทฤษฎกีารจงูใจของมาสโลว ์ซึง่ไดจ้ดัประเภทความตอ้งการตามความส าคญัออกเป็น 5 
ระดบั จากต ่าไปสงูดงันี้ 
  1.1 ความตอ้งการของรา่งกาย เป็นความตอ้งการพืน้ฐานเพื่อความอยูร่อด เช่น อา หาร 
อากาศ น ้าดื่ม ทีอ่ยูอ่าศยั เครือ่งนุ่งห่ม ยารกัษาโรค ความตอ้งการการยกยอ่ง และความตอ้งการ
ทางเพศ 
  1.2 ความตอ้งการความปลอดภยั เป็นความตอ้งการทีเ่หนือกว่าความตอ้งการเพื่อ
ความอยูร่อด ซึง่มนุษยต์อ้งการในระดบัทีส่งูขึน้ เช่น ความตอ้งการความมัน่คงในหน้าทีก่าร งาน 
เป็นตน้ 
  1.3 ความตอ้งการดา้นสงัคม หรอืความตอ้งการความรกั และการยอมรบั เช่น ความ
ตอ้งการทัง้ในแงข่องการใหแ้ละการไดร้บัซึง่ความรกั ความตอ้งการใหไ้ดร้บัการยกยอ่ง เป็นตน้  
  1.4 ความตอ้งการการยกยอ่ง ซึง่เป็นการยกยอ่งส่วนตวั ความนบัถอื และสถานะจาก
สงัคม ตลอดจนเป็นความพยายามทีจ่ะท าใหม้คีวามสมัพนัธร์ะดบัสงูกบับุคคลอื่น 
  1.5 ความตอ้งการประสบความส าเรจ็สงูสุดในชวีติ เป็นความตอ้งการสุงสุดของแต่ละ
บุคคล ซึง่ถา้บุคคลใดสามารถบรรลุความตอ้งการในขัน้น้ี จะไดร้บัความยกยอ่งจากบุคคลพเิศษ เช่น 
นกัรอ้ง หรอืนกัแสดงทีม่ชีื่อเสยีงเป็นตน้ 
 2. การรบัรู ้เป็นกระบวนการซึง่แต่ละบุคคลไดร้บัการคดัสรร จดัระเบยีบ และตคีวามหมาย
ขอ้มลู เพื่อทีจ่ะสรา้งภายในทีม่คีวามหมาย หรอืหมายถงึ กระบวนการของแต่ละบุคคลซึง่ขึน้อยูก่บั
ปจัจยัภายใน เช่น ความเชื่อ ประสบการณ์ ความตอ้งการดา้นอา รมณ์ นอกจากน้ียงัมปี ัจจยันอก คอื 
การกระตุน้ การรบัรู ้พจิารณากระบวนการกลัน่กรอง การรบัรูจ้ะแสดง ถงึความรูส้กึจากประสาท
สมัผสัทัง้ 5 ไดแ้ก่ การไดเ้หน็ ไดก้ลิน่ ไดย้นิ ไดร้สชาต ิและไดรู้ส้กึ 
 3. การเรยีนรู ้หมายถงึ การเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรม และ (หรอื ) ความโน้มเอยีงของ
พฤตกิรรมจากประสบการณ์ทีผ่่านมา การเรยีนรูข้องบุคคลเกดิขึน้เมือ่บุคคลไดร้บัสิง่กระตุน้ และเกดิ
การตอบสนอง ซึง่กค็อื ทฤษฎกีารกระตุน้ – ตอบสนอง (Stimulus – Response (SR) theory) 
 4. ความเชื่อถอื เป็นความคดิทีบุ่คคลยดึถอืเกีย่วกบัสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึง่เป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดตี 
 5. ทศันคต ิเป็นการประเมนิความพงึพอใจหรอืความไมพ่งึพอใจของบุคคล ความรูส้กึดา้น
อารมณ์ 
 6. บุคลกิภาพ หมายถงึ ลกัษณะดา้นจติวทิยา ทีแ่ตกต่างกนัของบุคคลซึง่น าไปสู่การ
ตอบสนองต่อสิง่แวดลอ้มทีม่แีนวโน้มเหมอืนเดมิ และสอดคลอ้งกนั 
 7. แนวคดิของตนเอง หมายถงึ ความรู้ สกึนึกคดิทีม่ต่ีอตนเอง หรอืความคดิทีบุ่คคลคดิว่า
บุคคลอื่น มคีวามคดิเหน็ต่อตวัเองอยา่งไร 
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3. ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร ์
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41-42) กล่าวว่า ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์
ประกอบดว้ย อาย ุเพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพทางครอบครวั รายได ้ อาชพี การศกึษา เหล่านี้
เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นส่วนแบ่งการตลาด ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัและ
สถติทิีว่ดัไดข้องประชากรศาสตรท์ีช่่วยก าหนดตลาดของเป้าหมาย รวมทัง้งา่ยต่อการวดัมากกว่าตวั
แปรอื่น ตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตรท์ีส่ าคญั มดีงันี้ 
 1. อาย ุ(Age) เนื่องจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคที่
มอีายแุตกต่างกนั นกัการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่าง
ของส่วนตลาด นกัการตลาดไดค้น้หาความตอ้งการของส่วนแบ่งการตลาดส่วนเลก็ (Niche market) 
โดยมุง่หวงัความส าคญัทีต่ลาดอายสุ่วนนัน้ 
 2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งตลาดทีส่ าคญัเช่นกนั นกัการตลาดตอ้งศกึษาตวัแปร
น้ีอยา่งรอบคอบ เพราะในปจัจบุนัตวัแปรทางดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมการบรโิภค 
การเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจมสีาเหตุมาจากการทีส่ตรที างานเพิม่มากขึน้ 
 3. ลกัษณะครอบครวั (Market status) ในอดตีถงึปจัจบุนัลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมาย
ทีส่ าคญัของการใชค้วามพยายามของการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามส าคญัยิง่กว่าส่วนที่
เกีย่วกบัหน่วยผูบ้รโิภค นกัการตลาดจะสนใจจ านวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนทีใ่ชส้นิคา้ใด
สนิคา้หนึ่ง และยงัสนใจใ นการพจิารณาลกัษณะดา้นประชากรศาสตรแ์ละโครงสรา้งดา้นสื่อทีจ่ะ
เกีย่วขอ้งกบัผูต้ดัสนิใจในครวัเรอืน เพื่อช่วยในการพฒันากลยทุธท์างการตลาดใหเ้หมาะสม 
 4. รายได ้การศกึษา และอาชพี (Income, education and occupation) เป็นตวัแปรที่
ส าคญัในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนั กการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามร ่ารวย แต่
อยา่งไรกต็ามครอบครวัทีม่รีายไดป้านกลางและมรีายไดต้ ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ปญัหาที่
ส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถอืเกณฑร์ายไดอ้ยา่งเดยีวกค็อื รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้ารมหีรอืไมม่ี
ความสามารถในการจา่ยสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการ เลอืกสนิคา้ทีจ่รงิอาจถอืเกณฑร์ปูแบบการ
ด าเนินชวีติ รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรทีใ่ชบ้่อยมาก นกัการ
ตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตรห์รอือื่นๆ เพื่อใหก้ารก าหนด
เป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ เช่น กลุ่มรายไดส้งู ทีม่อีายตุ่างๆ ถอืว่าใชเ้กณฑร์ายไดร้ว่มกบัเกณฑอ์าย ุ
เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใหก้นัมากขึน้ เกณฑร์ายไดอ้าจเกีย่วขอ้งกบัเกณฑอ์ายแุละอาชพีรวมกนั 
 
4. แนวคิดเก่ียวกบัส่วนผสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ ์
 ผลติภณัฑ์ (Product) ประกอบดว้ยคุณสมบตัของผลติภณัฑ์  (Product Component) เช่น 
ประโยชน์พืน้ฐาน  รปูรา่งลกัษณะ  คุณภาพ การบรรจภุณัฑ ์ตราสนิคา้ ในการวจิยัเรือ่ง ปจัจยัทีม่ผีล
ต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการนัน้เน้น
เกีย่วกบั ดา้นผลติภณัฑ์ เนื่องจากบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่เป็นผูผ้ลติบะห มีก่ึง่ส าเรจ็รปูเป็นเจา้แรก 
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มชีื่อเสยีงในดา้นผลติภณัฑ ์เป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัของผูบ้รโิภคคนไทยเป็นอยา่งด ีอกีทัง้มกีารพฒันา
สนิคา้รสชาตใิหม่ๆ  เหมาะกบัผูบ้รโิภคทุกเพศทุกวยัอยูเ่สมอ 
 
 ความหมายของส่วนผสมทางการตลาด 
 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2443: 19) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย P 4 ตวั 
คอื Product Price Place และ Promotion ในสายตาของผูข้ายคอืเครือ่งมอืทางการตลาดทีผู่ข้ายใช้
ก่อนอทิธพิลต่อผูซ้ือ้ แต่ถา้มองในสายตาของผูซ้ือ้ เครือ่งมอืทางการตลาดแต่ละชิน้ไดร้บัการ
ออกแบบใหส้่งมอบคุณประโยชน์แก่ลกูคา้ 
 คอทเลอร ์และอารม์สตอง (Kotler; & Armstrong. 1996: 6) กล่าวว่าส่วนผสมทางการ
ตลาดคอื กลุ่มของเครือ่งมอืทางการตลาดทีส่ามารถท างานรว่มกนัใหเ้กดิผลในตลาดเป้าหมาย 
 
 องคป์ระกอบของส่วนผสมทางการตลาด 
 ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ยเครือ่งมอืดงัต่อไปนี้ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2541: 35) 
 1. ผลิตภณัฑ ์(Product)  
  หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหพ้งึพอใจ
ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายอาจจะมตีวัตนหรอืไมม่ตีวัตนกไ็ด ้ผลติภณัฑจ์งึประกอบดว้ย สนิคา้ บรกิาร 
ความคดิ สถานที ่องคก์รหรอืบุคคล ผลติภณัฑต์อ้งมอีรรถประโยชน์ (Utility) มคีุณค่า (Value) ใน
สายตาของลกูคา้ จงึจะมผีลท าใหผ้ลติภณัฑส์ามารถขายได ้การก าหนดกลยทุธด์า้นผลติภณัฑต์อ้ง
พยายามค านึงถงึปจัจยัต่อไปน้ี 
   1.1 ความแตกต่างของผลติภณัฑ ์(Product Differentiation) และ (หรอื) ความแตกต่าง
ทางการแขง่ขนั (Competitive Differentiation) 
  1.2 พจิารณาจากองคป์ระกอบ (คุณสมบตัิ ) ของผลติภณัฑ ์ (Product Component) 
เช่น ประโยชน์พืน้ฐาน รปูรา่งลกัษณะ การบรรจภุณัฑ ์ตราสนิคา้ ฯลฯ 
  1.3 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบ
ผลติภณัฑข์องบรษิทัเพื่อแสดงต าแหน่งทีแ่ตกต่างและมคีุณค่าในจติใจของลกูคา้เป้าหมาย 
  1.4 การพฒันาผลติภณัฑ ์ (Product Development) เพื่อใหผ้ลติภณัฑม์ลีกัษณะใหม่
และปรบัปรงุใหด้ขีึน้ 
  1.5 กลยทุธเ์กีย่วกบัส่วนประสมผลติภณัฑ ์ (Product Mix) และสายผลติภณัฑ ์
(Product Line) 
  2. ราคา (Price) 
  หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑใ์น รปูตวัเงนิ ราคาเป็น P ตวัทีส่อง ทีเ่กดิขึน้มาถดัจาก 
Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลกูคา้  ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) 
ผลติภณัฑก์บัราคา (Price) ผลติภณัฑน์ัน้ ถา้คุณค่าสงูกว่าราคาเขาจะตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้ผูก้ าหนด
กลยธุด์า้นราคาตอ้งค านึงถงึ 
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  2.1 คุณค่าทีร่บัรู ้ (Perceived Value) ในสายตาของลกูคา้ ซึง่ตอ้งพจิารณาว่าการ
ยอมรบัของลกูคา้ในคุณค่าของผลติตภณัฑว์่าสงูกว่าราคาผลติภณัฑน์ัน้ 
  2.2 ตน้ทุนในสนิคา้และค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
  2.3 การแขง่ขนั 
  2.4 ปจัจยัอื่นๆ 
  3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
  เป็นการตดิต่อสื่อสารเกีย่วกบัขอ้มลูระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ือ้ เพื่อสรา้งทศันคตแิละ
พฤตกิรรมการซือ้ การตดิต่อสื่อสารอาจใชพ้นกังานท าการขาย (Personal selling) และการ
ตดิต่อสื่อสารโดยไมใ่ชค้น (Non-personal selling) เครือ่งมอืในการตดิต่อสื่อสารมหีลายประการซึง่
อาจเลอืกใชห้นึ่งหรอืหลายเครือ่งมอืตอ้งใชห้ลกั การเลอืกใชเ้ครือ่งมอืการสื่อสาร แบบประสม
ประสานกนั (Integrated Marketing Communication (IMC))โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมกบั
ลกูคา้ ผลติภณัฑ ์คู่แขง่ โดยบรรลุจดุมุง่หมายรว่มมอืกนั เครือ่งมอืส่งเสรมิทีส่ าคญัมดีงันี้ 
  3.1  การโฆษณา (Advertising) เป็นกจิกรรมในการเสนอขา่วสารเกีย่วกบัองคก์รและ 
(หรอื) ผลติภณัฑ ์บรกิาร หรอืความคดิ ทีต่อ้งมกีารจา่ยเงนิ โดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ กลยทุธใ์นการ
โฆษณาจะเกีย่วขอ้งกบัสิง่ดงัต่อไปนี้ 
   3.1.1 กลยทุธส์รา้งสรรคง์านโฆษณา (Creative Strategy) และยทุธวธิกีารโฆษณา 
(Advertising tactics) 
   3.1.2 กลยทุธส์ื่อ (Media strategy) 
  3.2  การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal selling) เป็นกจิกรรมการแจง้ขา่วและจงูใจ
โดยใชบุ้คคล งานในขอ้น้จะเกีย่วขอ้งกบัสิง่ดงัต่อไปนี้ 
   3.2.1 กลยทุธก์ารขายโดยใชพ้นกังาน (Personal selling strategy) 
   3.2.2 การจดัการหน่วยการขาย (Sales force Management) หมายถงึ กจิกรรม
ส่งเสรมิทีน่อกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพ้นกังานขาย และการใหข้า่วและการ
ประชาสมัพนัธ ์ซึง่สามารถกระตุน้ความสนใจทดลองใช ้หรอืการซือ้โดยลดูคา้ขัน้สุดทา้ยหรอืบุคคล
อื่นในช่องทางการส่งเสรมิการขายม ี 3 รปูแบบ คอื การขนส่ง (Transportation) การเกบ็รกัษาสนิคา้ 
(Storage) และการคลงัสนิคา้ (Warehousing) และการบรหิารสนิคา้คงเหลอื (Inventory 
management) 
  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
 ผลติภณัฑ ์ (Product) เป็นกลุ่มของสิง่ทีม่ตีวัตนแ ละไมม่ตีวัตนทีส่ามารถตอบสนองความ
พงึพอใจของผูซ้ือ้อาจรวมถงึการบรรจภุณัฑ ์ส ีราคา คุณภาพ และตราสนิคา้ ตลอดจนบรกิารและ
การมชีื่อเสยีงของผูข้าย (Etzel, Walker; & Stand. 2001: G-9) หรอืเป็นสิง่ทีน่ าสู่ตลาดเพื่อ
ตอบสนองความจ าเป็นหรอืความตอ้งการของมนุษย ์เช่น สนิค้ า บรกิาร ความช านาญ เหตุการณ์ 
บุคคล สถานที ่ความเป็นเจา้ของ องคก์าร ขอ้มลและความคดิ (Kotler. 2003: 407) 
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ในการวางแผนส่วนประสมทางการตลาดเริม่ตน้ดว้ยการก าหนดผลติภณัฑ ์โดยถอืเกณฑว์่าลกูคคา้
จะพจิารณาในสิง่ทีน่ าเสนอ 3 ประการ คอื รปูลกัษณ์และคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์ ส่วนประสม
บรกิารและคุณภาพบรกิาร ความเหมาะสมของราคาโดยพจิารณาจากเกณฑค์ุณค่าของผลติภณัฑ์
นัน้ดงัรปูที ่2 แสดงถงึองคป์ระกอบของสิง่ทีน่ าเสนอต่อตลาด (ลกูคา้) 
ราคาซึง่ถอืเกณฑค์ุณค่า (Value-base price) 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 องคป์ระกอบของสิง่ทีน่ าเสนอต่อตลาด (ลกูคา้) 
  
 ทีม่า: ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2546).  การบรหิารการตลาดยคุใหม่. หน้า 394. 
 
 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ  (2541: 300) ระดบัผลติภณัฑ์ 5 ระดบั (Five product levels)
เป็นคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์  5 ระดบั ในแต่ละระดบัจะสรา้งคุณค่าแก่ลกูคา้  เรยีกว่า เป็นล าดบั
ขัน้ตอนของคุณค่าส าหรบัลกูคา้ (Customer Value Hierarchy) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 1. ประโยชน์หลกั  (Core benefit) หมายถงึ ประโยชน์พืน้ฐานของผลติภณัฑท์ีผู่บ้รโิภค
ไดร้บัจากการซือ้สนิคา้โดยตรง 
 2. รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ์  (Tangible product) หรอืผลติภณัฑพ์ืน้ฐาน  (Basic product) 
หมายถงึลกัษณะทางกายภาพทีผู่บ้รโิภคสามารถสมัผสัหรอืรบัรูไ้ด้  ซึง่เป็นส่วนทีเ่สรมิผลติภณัฑใ์ห้
ท าหน้าทีส่มบรูณ์ขึน้หรอืเชญิชวนใหใ้ชย้ิง่ขึน้ไดแ้ก่  1. คุณภาพ  (Quality) 2. รปูรา่งลกัษณะ  
(Feature) 3. รปูแบบ (Style) 4. การบรรจภุณัฑ์(Packaging) 5. ตราสนิคา้ (Brand) 6. ลกัษณะทาง
กายภาพอื่นๆ (Others physical product) 
 3. ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั  (Expected product) หมายถงึกลุ่มของคุณสมบตัแิละเงือ่นไขทีผู่้
ซือ้คาดหวงัว่าจะไดร้บัและใชเ้ป็นขอ้ตกลงจากการซือ้สนิคา้  การเสนอผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัจะ
ค านึงถงึความพงึพอใจของลกูคา้เป็นหลกั (Customer’s satisfaction) 
 4. ผลติภณัฑค์วบ  (Augment product) หมายถงึผลประโยชน์เพิม่เตมิ  หรอืบรกิารทีผู่ซ้ ือ้
จะไดร้บัควบคู่กบัการซือ้สนิคา้  ประกอบดว้ย  บรกิารก่อนและหลงัการขาย  ส่วนใหญ่บรษิทัจะจดั
ผลติภณัฑค์วบโดยมอบใหค้นกลางในรปูแบบต่างๆ  ดงันี้ 1. การติดตัง้ (Installation) 2. การขนส่ง 
(Transportation) 3. การรบัประกนั (Insurance) 4. การใหส้นิเชื่อ  (Credit) 5. การใหบ้รกิารอื่นๆ  

ความสมารถจงูใจของสิง่ทีน่ าเสนอต่อ

ตลาด (Attractiveness of the market 

offering) 
รปูลกัษณ์และคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์ 

(Product features and quality) 

ส่วนประสมบรกิารและคุณภาพบรกิาร

(Services mix and quality) 
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(Services) เช่น การจดัแสดงสนิคา้ใหก้บัคนกลาง  และมบีรกิารขนส่งผลติภณัฑโ์ดยรถของทาง
บรษิทั 
 5. ศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ์  (Potential product) หมายถงึคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์
ใหมท่ีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืพฒันาไปเพื่อสนองความตอ้งการของลกูคา้ในอนาคต บรกิาร  
(Services) เป็นกจิกรรม  ผลประโยชน์หรอืความพงึพอใจทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการ ใหแ้ก่
ลกูคา้ ตวัอยา่งเช่น โรงเรยีน โรงภาพยนตร ์โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ 
 เสร ีวงษ์มณฑา (2542:11-12) กล่าวว่า ผลติภณัฑ์ (Product) หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายโดย
ธุรกจิเพื่อสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหพ้งึพอใจ  ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายอาจจะมตีวัตนหรอืไมม่ี
ตวัตนกไ็ด ้ผลติภณัฑจ์งึประกอบดว้ย  สนิคา้บรกิาร ความคดิ สถานที่ องคก์รหรอืบุคคล  ผลติภณัฑ์
ตอ้งมอีรรถประโยชน์  (Utility) มคีุณค่า(Value) สายตาของลกูคา้  จงึจะมผีลท าใหผ้ลติภณัฑข์ายได้  
โดยค านึงถงึปจัจยัต่อไปน้ี 
 1. ความแตกต่างของผลติภณัฑค์วามแตกต่างของผลติภณัฑ์  (Product Differentiation) 
และ/หรอืความแตกต่างทางการแขง่ขนั  (Competitive Differentiation) พจิารณาจากองคป์ระกอบ
ดงันี้ 
  1.1  พจิารณาจากองคป์ระกอบ  (คุณสมบตัิ) ของผลติภณัฑ์  (Product Component) 
เช่น ประโยชน์พืน้ฐาน รปูรา่งลกัษณะ คุณภาพ การบรรจภุณัฑ ์ตราสนิคา้ ฯลฯ 
  1.2  การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ ์(Product Positioning) การออกแบบ 
ผลติภณัฑข์องบรษิทั เพื่อแสดงต าแหน่งทีแ่ตกต่างและมคีุณค่าในจติใจของลกูคา้เป้าหมาย 
  1.3  การพฒันาผลติภณัฑ์  (Product Development) เพื่อใหผ้ลติภณัฑ์  มลีกัษณะใหม่
และปรบัปรงุใหด้ขีึน้  (New and Improved) ซึง่ตอ้งค านึงถงึความสามารถในการตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ใหด้ยีิง่ขึน้กลยทุธ์ เกีย่วกบัส่วนประสมผลติภณัฑ์  (Product Mix) และสาย
ผลติภณัฑ ์(Product Line) 
 พบิลู ทปีะปาล (2549: 216-229) กล่าวว่า ผลติภณัฑ์  หมายถงึ สิง่ใดๆทีส่ามารถน าเสนอ
ขายใหก้ารตลาด  เพื่อท าใหค้วามตอ้งการและความจ า  (ของผูซ้ือ้) ไดร้บัการตอบสนอง  ท าใหไ้ดร้บั
ความพอใจ (Kotler. 2003:407) ผลติภณัฑ์ ส่วนใหญ่ผลติภณัฑท์ีม่ตีวัตน  (Physical products) หรอื
สนิคา้ (goods) ซึง่สามารถจบัตอ้งได้  อนัไดแ้ก่ รถยนตร์ ภาพยนตรใ์นรปูแบบแผ่นซดีแีละดวีดีเีป็น
ตน้ แต่ผลติภณัฑบ์างอยา่งสิง่ไมม่ตีวัตน  แต่มลีกัษณะบรกิารเช่น  การตดัผม การแสดงคอนเสริต์
เป็นตน้ 
 
 3.2 การตดัสินใจเก่ียวกบัคณุลกัษณะผลิตภณัฑ ์(Product-attribute decisions) 
 พบิลู ทปีะบาล (2549: 227- 230 ) กล่าวว่า การตดัสนิใจเกีย่วกบัผลติภณัฑป์ระกอบดว้ย
การตดัสนิใจทางคุณลกัษณะผลติภณัฑ ์การก าหนดสนิคา้ การบรรจภุณัฑ ์และการตดิป้ายฉลากเป็น
ตน้ 
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 1. คุณภาพผลติภณัฑ์ (Product quality) ความหมายของคุณภาพผลติภณัฑถ์ูกน าไปใช้
แสดงความหมายสองแนวทาง  แนวทางแรกใชแ้สดงความหมายว่า  ผลติภณัฑม์สีมรรถภาพหรอื
ความสามารถทีจ่ะปฏบิตังิานไดต้ามทีไ่ดก้ าหนดไว้  (conformance to requirements) ส่วนแนวทาง
ทีส่องใชแ้สดงความหมายทีบ่่งบอกถงึร ะดบัของการน าไปใชป้ฎบิตังิาน  (level of performance) ว่า
อยูใ่นระดบัใด  ระดบัสงู ระดบักลางหรอืระดบัต ่า  การพจิารณาควรจะก าหนดเกณฑร์ะดบัใดจงึจะ
เหมาะสม ไมว่่าจะในดา้นความคงทนถาวร  (durability) ความรว็ (speed) และความเชื่อถอืได้  
(reliability) เป็นตน้ 
 2. สญัลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ (Product features) หมายถงึ ลกัษณะพเิศษเฉพาะบางอยา่งที่
ผูผ้ลติจดัท าขึน้  เพื่อเสนอควบคู่กบัตวัผลติภณัฑเ์พื่อใหผ้ลติภณัฑม์ลีกัษณะแตกต่างกนัโดยมคีวาม
มุง่หมายเพื่อใหผู้ซ้ือ้สามารถเลอืกซือ้ตามความพอใจ และใชเ้ครือ่งมอืในการสรา้งความแตกต่างของ
ผลติภณัฑใ์หแ้ตกต่างจากคู่แขง่ขนัอกีดว้ย ผลติภณัฑท์ุกชนิดผูผ้ลติสามารถสรา้งความแตกต่างโดย
การเพิม่สาลกัษณ์หนึ่งอยา่งหรอืมากกว่าไดเ้สมอ  ตวัอยา่งเช่น  ในการซือ้รถยนตร์  ผูซ้ือ้อาจจะ
ตอ้งการลกัษณะพเิศษบางอยา่งเพิม่เตมิ  เช่น กระจกไฟฟ้า เกยีรอ์ตัโนมตัิ เครือ่งปรบัอากาศ  วทิยุ 
สเตรโิอ และส่วนประกอบอื่นๆตน้ 
 3. การออกแบบผลติภณัฑ์  (Product design) การออกแบบผลติภณัฑอ์กีวธิหีนึ่งทีท่ าให้
ผลติภณัฑม์ลีกัษณะแตกต่างกนั  ทีส่ามารถสงัเกตเหน็ไดอ้ยา่งเด่นชดั  การออกแบบสวยงามมสี่วน
ช่วยอยา่งมากต่อการเรยีกความสนใจใหก้บัผลติภณัฑ์  แต่การออกแบบทีด่ไีม่ ใช่จะค านึงถงึแต่เพยีง
รปูแบบความสวยงามเท่านัน้  แต่ควรจะไดพ้จิารณาถงึส่วนประกอบอื่นๆดว้ย  เช่น ประโยชน์ใชส้อย  
ความสะดวกในการบรกิารหรอืการซ่อมแซม  สะดวกในการผลติ  รวมทัง้วสัดุทีจ่ะน ามาใชใ้นการผลติ
อกีดว้ย 
 4. แนวความคดิดา้นผลติภณัฑ์  (Product concept) คุณสมบตัทิี่ส าคญัของผลติภณัฑท์ี่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได้  ผลติภณัฑข์องบรษิทัจะตอ้งมคีวามชดัเจนว่า  
แชมพกูนัรงัแค น ้าผลไมไ้รน้ ้าตาล แชมพทูอูนิวนั น ้ายาปรบัผา้นุ่ม ตน้ 
 5. คุณสมบตัผิลติภณัฑ์  (Product attribute) จะตอ้งทราบว่าผลติภณัฑน์ัน้ผลติมาจาก
อะไรมคีุณสมบตัอิยา่งไร ลกัษณะทางกายภาพ  ฟิสกิส์ เคม ีชวีะ ขนาด ความดี ความงาม ความ
คงทนทางดา้นรปูรา่งรปูแบบของผลติภณัฑท์ีม่อียูใ่นตวัของมนัเอง 
 6. ประโยชน์ของผลติภณัฑ ์(Product benefit) เมือ่พจิารณาว่าสนิคา้มลีกัษณะเด่นอยา่งไร
แลว้ ตอ้งพจิารณาว่าสนิคา้ใหป้ระโยชน์อะไรกบั ลกูคา้ไดบ้า้ง  ระหว่างการใหส้ญัญากบัลกูคา้  
(Promise) กบัการพสิจูน์  (Proof) นี้แตกต่างกนั  เวลาทีใ่หส้ญัญากบัลกูคา้เราใหท้ีป่ระโยชน์ของ
สนิคา้ (Product benefit) และเราพสิจูน์  (Proof) ดว้ยลกัษณะเด่น  (Feature) มาจดุขายแทนสญัญา  
ซึง่จรงิๆ  แลว้ไมใ่ช่ลกัษณะเด่น  (Feature) แต่เพยีงจดุสนบัสนุนจดุขายใหน่้าเชื่อถอืเท่านัน้
ผลประโยชน์ของสนิคา้  (Product benefit) อยูใ่นใจคน ความรูส้กึของลกูคา้  ตวัอยา่งเช่นบอกว่า
สนิคา้นี้ใชไ้ปอกี  10 ปีกจ็ะไมส่นิม  อนัน้ีประโยชน์  (Benefit) หรอือนัน้ีโทรศพัทข์นาดเลก็  ค าว่า 
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ขนาดเลก็ ลกัษณะเด่น (Feature) ซึง่เมือ่พกพาไปไหนกจ็ะสะดวกสบายอนัน้ีประโยชน์ (Benefit) 
เป็นตน้ 
 ผลประโยชน์ของผลติภณัฑจ์ะแบ่งออก 3 ประเภท 
 1. ผลประโยชน์ทีผ่ลติภณัฑพ์งึมี  (Defensive benefit) ท าใหไ้มเ่สยีเปรยีบคู่แขง่ขนัใน
ทอ้งตลาด เช่นรถยนตร์ ตอ้งมเีครือ่งปรบัอากาศ  วทิยเุทป ระบบเบรก ABS ถุงลมนิรภยักระจก
ไฟฟ้า เซน็ทรลัลอ็ก 
 2. ผลประโยชน์พเิศษ (Extra benefit) ทีท่ าใหเ้หนือกว่าคู่แขง่เพื่อท าใหช้นะคู่แขง่ขนั  เช่น
อาจเพิม่ถุงลมนิรภยัคู่ มแีถม CD เบาะไฟฟ้า ลายไม ้
 3. ผลประโยชน์เสรมิเลก็ๆน้อยๆ  (Fringe benefit) ทีท่ าใหส้นิคา้แตกต่างไปจากคู่แข่ งขนั 
ซึง่สิง่เลก็ๆน้อยๆ ทีแ่ตกต่างไปจากคู่แขง่ขนั เช่น ลกูอมรปูหวัใจ เพื่อสรา้งความรูส้กึทีด่กีบัผูบ้รโิภค 
ผลประโยชน์ทัง้ 3 นี้ สามารถแยกไดผ้ลประโยชน์  3 ทาง คอื 1) ดา้นกายภาพ  เช่นหน้าหายสวิ      
2) ผลทางดา้นสงัคม  เช่น ใชแ้อรโ์รว์ คนจะสนใจ 3) ในดา้นอโีกห้รอืจติวทิยา เช่น คนฉลาดจะตอ้ง
ใชห้ลอดไฟฟ้าฟิลลปิส ์ตน้ 
 
 3.3 ส่วนผสมผลิตภณัฑ์  (ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ) และการขยายสาย
ผลิตภณัฑ ์
 ความหลากหลายของผลติภณัฑ์  (Product mix) กลุ่มของสายผลติภณัฑแ์ละรายการ
ผลติภณัฑท์ัง้หมดทีผู่ข้ายเสนอขายแก่ผูซ้ือ้  ไมว่่าจะ การแบ่งออกตามชนิด ตามรุน่ ตามขนาด ตาม
ลกัษณะการจดัจ าหน่าย  หรอืตามความเกีย่วขอ้งกนัของแตละผลติภณัฑแ์ต่ละชนิด  เช่น ถา้ท าสาย
ผลติภณัฑแ์ชมพู  บรษิทัจะตอ้งรูว้่าจะผลติแชมพกูีแ่บบ  กีข่นาด หรอืกีป่ระเภท  จะผลติสบู่กีส่ ี กี่
ขนาด กีก่ลิน่ เป็นตน้ 
 
 3.4 บรรจภุณัฑ ์(Packaging) 
 พบิูล ทปีะบาล (2549: 237- 239) กล่าวว่า ผลติภณัฑท์ีม่ตีวัตนเกอืบทุกชนิดจะตอ้งไดร้บั
การบรรจภุณัฑ์  และตดิป้ายเสมอ  บรรจภุณัฑแ์ละป้ายลากทีต่ดิอยูก่บัตวัผลติภณัฑ์  จงึเป็น
องคป์ระกอบทีส่ าคญัใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการส่งเสรมิการตลาด 
 1. บรรจภุณัฑ์ (Package) อาจจะ หลอดแก้ว ถุง กล่อง กระดาษ หรอืตลบัแผ่นใส่แบบ
พลาสตกิ อาจจะมหีลากหลายรปูทรง  มหีลายขนาด  (Size) การเปิด-ปิด ใชใ้นการเกบ็สะดวกและ  
สะดวกต่อการใชง้าน  หลายประเภท  จะประเภท หลอด ขวด กล่อง ถุง ตลบั และการออกแบบ
(Design) สสีนัใชแ้ลว้ดดูหีรอืไม่ สะดุดตาหรอืไม ่
 2. ฉลาก (Label) คอืสิง่ทีแ่ปะตดิอยูท่ีภ่าชนะ  ขวด กล่อง หรอืพมิพล์งไปบนผวิของขวด  
กล่อง การท าฉลากควรจะค านึงถงึ 
  2.1 รปูลกัษณะ (Feature) นัน้ใชก้บัสนิคา้ทีม่รีะดบัใด  เพื่อพจิารณาว่าจะตัง้ราคาไดส้งู
หรอืไม ่
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  2.2 ตวัหนงัสอื (Font type) ตวัหนงัสอืทีอ่ยูบ่นฉลากจะสะทอ้นบุคลกิภา พของสนิคา้
สะทอ้นคุณค่า และราคาของสนิคา้ 
  2.3 ขอ้มลู (Information) ทีอ่ยูบ่นป้ายฉลากทีจ่ะประโยชน์กบับรษิทั  ส่วนมากจะเขยีน
สโลแกนบนฉลากเพื่อเน้นจดุขาย มกัจะใส่ขอ้ความเกีย่วกบัต าแหน่งผลติภณัฑล์งไป  เช่น ครมีบ ารงุ
ผวิในรปูสบู่ น ้ามนัพชืถัว่เหลอืง 100% 
  2.4 ส่วนผสม (Ingredients) จะมเีรือ่งส่วนผสมอยูด่ว้ย  บางครัง้จดุเด่นของสนิคา้อยูท่ี่
ส่วนผสม เพราะผูบ้รโิภคจะดวู่ามสี่วนผสมอะไรบา้ง 
  2.5 ผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั  (Benefit) เช่น ในอาหารจะบอกว่ามโีปรตนีเท่าไร  
แคลเซยีมเท่าไร หรอืตวัยามอีะไรบา้ง 
  2.6 วธิกีารใช้ (Using method) ใส่ไวเ้พื่อใหค้นน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถุกตอ้งจงึจะมคีุณค่า
เพราะถา้ใชผ้ดิวธิสีนิคา้จะไมม่คีุณค่า หรอือาจอนัตรายส าหรบัผูบ้รโิภค 
 3. โลโก้ (Logo) คอื สญัลกัษณ์ หรอื รปูภาพทีน่ ามาใชต้ราสญัลกัษณ์ของบรษิทัเช่น  
ดอกบวัของธนาคารกรงุเทพ  รปูแมงปอ่งสแีดงของบรษิทัแมงปอ่ ง โลโกท้ีท่ าจะตอ้งสะทอ้น
บุคคลกิภาพ (Personality) และควรจะแสดงถงึจดุขาย (Selling point) ของตวัสนิคา้ 
 4. ชื่อยีห่อ้ (Brand Name) คอื ชื่อทีเ่รยีกชื่อสนิคา้กนัทัว่ไป อยา่งเช่น แมงปอ่ง 
 5. ใบบอกวธิใีชส้นิคา้  (Literature) เช่น เมือ่ซือ้ยายอ้มผมกจ็ะมใีบวธิใีชส้ิ นคา้หรอืเมือ่ซือ้
ยามากจ็ะมใีบบอกวธิอียูใ่นกล่อง  ซึง่มรีปูแบบต่างๆกนั  เช่น ท าแผ่นพบัไว้ หรอืห่อหุม้ตวัเพื่อใหค้น
ใชส้นิคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หรอือาจ คู่มอืตดิตัง้ คู่มอืในการใช ้
 
 3.5 ตราสินค้า (Brand) 
 บุคลกิตราสนิคา้ (Personality) ถอืว่าอยูใ่นส่วนของผลติภณัฑ์ในการใชเ้ครือ่งมอืการตลาด
ใดๆกต็าม ตอ้งค านึงถงึบุคคลกิตรา สนิคา้ (Brand Personality) ซึง่หมายถงึ ลกัษณะทางกายภาพ
ของตราสนิคา้ทีก่ าหนดขึน้จะตอ้งผสมผสานอยา่งสอดคลอ้งกนั 
 ตราสนิคา้ (Brand) หมายถงึ ชื่อ เงือ่นไข รปูลกัษณ์ สญัลกัษณ์ เครือ่งหมายต่างๆ  ที่
รวมกนัแลว้สามารถท าใหส้นิคา้แตกต่างๆไปจาสนิคา้อื่นๆ หรอืหมายถงึ ชื่อ (Name) ค า (Word) 
เครือ่งหมาย (Sign) สญัลกัษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design) หรอืการผสมสิง่ดงักล่าวขา้งตน้ 
 ภาพพจน์ตราสนิคา้  (Brand Image) หมายถงึ  การรบัรูข้องผูบ้รโิภค  (Consumer 
perception) ทีม่ต่ีอตราสนิคา้ เรือ่งของความรูส้กึนึกคดิมากกว่าเทจ็จรงิในคุณภาพและลกัษณะ
ต่างๆ ของผลติภณัฑ ์
 ต าแหน่งตราสนิคา้  (Brand positioning) หมายถงึ  การก าหนดต าแหน่งตราสนิคา้ทีม่ ี
คุณค่าในจติใจของลกูคา้ 
 บุคลกิตราสนิคา้  (Brand Personality) หมายถงึ รปูรา่ง ลกัษณะทางกายภาพเฉพาะอ ยา่ง
ของผลติภณัฑท์ีก่ าหนดขึน้ 
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 คุณค่าของตราสนิคา้ (Brand equity) หมายถงึ การทีต่ราสนิคา้ของบรษิทัมคีวามหมายเชงิ
บวกในสายตาของลกูคา้ซึง่ผูซ้ือ้  การทีค่นมคีวามรูเ้กีย่วกบัตราสนิคา้  จะมผีลในการสรา้งความ
แตกต่างใหต้ราสนิคา้  และมผีลก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมของสนิคา้นัน้  คุณค่าของตราสนิคา้จะเกดิขึน้ก็
ต่อเมือ่ผูบ้รโิภคคุน้เคยกบัตราสนิคา้  มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอสนิคา้สามารถท าใหเ้กดิการจดจ าตราสนิคา้
นัน้ไดอ้ยา่งแมน่ย า 
 ตราสนิคา้สิง่แสดงถงึค ามัน่สญัญาของผูข้าย  ทีจ่ะส่งมอบลกัษณะส าคญั  ผลประโยชน์และ
บรกิาร  ตามทีร่ะบุไวใ้หก้บัผูซ้ือ้อย่ างมัน่คงสม ่าเสมอ  ตราสนิคา้ทีด่จีะสื่อความหมายถงึการ
รบัประกนัคุณภาพ สามารถสื่อความหมายไดถ้งึ 6 ระดบั ดงันี้ (Kotler. 2003: 418-419) 
 1.  คุณลกัษณะ(Attribute) ตราสนิคา้จะสื่อความหมายบอกคุณลกัษระบางอยา่งใหเ้กดิขึน้
ในจติใจทนัททีีพ่บเหน็ เช่น รถยนตรเ์มอรซ์เิดส เบนซ์ แสดงความหมายบ่งบอกถงึรถยนตรท์ีม่รีาคา
แพง ประกอบขึน้มาอยา่งด ีระดบัเครือ่งยนตรเ์ลศิ ทนทานและมศีกัดิศ์รสีงู 
 2.  ประโยชน์  (Benefit) คุณลกัษณะทีแ่สดงประโยชน์จะสื่อความหมายไดท้ัง้ดา้นหน้าที่
และดา้นอารมณ์  เช่น คุณลกัษณะดา้น  “ความทนทาน ” แสดงความหมายในแงข่อ งประโยชน์ดา้น
หน้าทีก่ารใชง้าน“ผมคงจะไมซ่ือ้รถอกีหลายปี ” คุณสมบตัดิา้น  “ราคาแพง” แสดงความหมายในแง่
ของประโยชน์ดา้นอารมณ์ “รถเบนซท์ าใหผ้มรูส้กึมคีวามส าคญัและไดร้บัค าชมเชย” เป็นตน้ 
 3.  คุณค่า (Value) ตราสนิคา้ยงับอกบางสิง่บางอยา่งเกีย่วกบัคุณค่าของผูผ้ลติ  เช่น
รถยนตรเ์มอรซ์เิดสเบนซ์  แสดงความหมายถงึ  รถทีม่สีมรรถภาพในการใชง้านสงู  ปลอดภยั และ
รถยนตรแ์ห่งศกัดิศ์ร ี
 4.  วฒันธรรม  (Culture) ตราสนิคา้อาจแสดงใหเ้หน็ถงึวฒันธรรมบางสิง่บางอยา่ง  เช่น 
รถยนตรเ์มอรซ์เิดสเบนซ์  แสดงใหเ้หน็วฒันธรรมของชาวเยอรมนั  ในแงข่องการจดัระบบ
ประสทิธภิาพและคุณภาพสงู 
 5. บุคลกิภาพ  (Personality) ตราสนิคา้สามารถถ่ายทอดบุคคลกิภาพบางอยา่งของ
ผลติภณัฑด์ว้ย 
 6.  ผูใ้ช ้(User) ตราสนิคา้ยงัสามารถบ่งบอกลกัษระของผูบ้รโิภคซึง่ผูซ้ือ้และผูใ้ชผ้ลติภณัฑด์ว้ย 
 
5. ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบับะหมี่ก่ึงส าเรจ็รปู และตลาดบะหมี่ก่ึงส าเรจ็รปู 
 บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู มตีน้ก าเนิดทีป่ระเทศจนีซึง่เรยีกว่า  “รวัเมง” แต่ภาษาญีปุ่น่ออกเสยีง
เป็น”ราเมน” เสน้บะหมีถ่อืเป็นสญัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของวฒันธรรมของประเทศจนี  เพราะเสน้ที่
ยาวหมายถงึอายทุีย่นืนานอาหารประเภทน้ีจะมกีารเสริฟ์กนัในงานวนัเกิ ดคนจนี เหมอืนกบัทีเ่คก้จะ
เป็นสญัญลกัษณ์ของวนัเกดิของคนตะวนัตกราเมนเป็นทีน่ิยมชมชอบของคนเมอืงซบัโปโรทีเ่กาะฮ
อกไกโดทีอ่ยูท่างตอนเหนือของญีปุ่น่ถงึขัน้เป็นเมนูอาหารหลกักนัทเีดยีว 
 ราเมนถูกดดัแปลงใหเ้ป็นบะหมีส่ าเรจ็รปูโดยฝีมอืของชาวญีปุ่น่ชื่อนายโมะโมะฟูกุ  อนัโดะ 
ผูก่้อตัง้บรษิทั นิชชนิ ฟู้ด  และเผยตวัสู่ตลาดโลกเริม่จากตลาดอเมรกิาเป็นแห่งแรกในปี ค .ศ. 1970 
ในชื่อทอ้ป ราเมน หลงัจากนัน้หลายต่อหลายบรษิทัไมเ่วน้ยกัษ์ใหญ่อยา่ง  ลปิตนัหรอืแคมเบลลก์ย็งั
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ผลติสนิคา้แบบน้ีขาย  การแขง่ขนัของบะหมีส่ าเรจ็รปูทวคีวามรนุแรงขึน้  อย่างไรกต็ามนิชชนิกย็งั
เป็นผูค้รอบครองตลาดอเมรกิาซึง่มรีาคาขายซองละ 12.50 ดอลล่ารไ์ดเ้กอืบครึง่ และในตลาดโลก
นิชชนิมสี่วนแบ่งตลาด 15 % โดยท ารายได ้10,000 ลา้นดอลล่ารต่์อปี 
 ตลาดบะหมีข่องโลกเป็นตลาดทีม่มีลูค่ามหาศาล  ซึง่ปจัจบุนันอกจากโรงงานผลติใน
ประเทศญีปุ่น่แล ะอเมรกิาแลว้  ยงัมโีรงงานผลติบะหมีส่ าเรจ็รปูอยูใ่นอกีหลายประเทศทีผ่ลติสนิคา้
ชนิดนี้สู่ตลาดโลก ไดแ้ก่ ประเทศเกาหล,ีจนี,สงิคโปร ์,ไทย ,อนิโดนีเซยีและมาเลเซยี 
 ราเมนของแต่ละประเทศจะแสดงถงึรสนิยมของลิน้ทีแ่ตกต่างกนัของคนแต่ละเชือ้ชาติ  
เกาหลนีิยมรสชาตริอ้นของเครื่ องเทศ ในขณะทีจ่นีชอบรสชาตสิไตลแ์บบเสฉวน  คนไทยเน้นความ
บางของเสน้บะหมีแ่ละรสชาตทิีม่คีวามเผด็รอ้นทีสุ่ด  คนญีปุ่น่ชอบรสของอาหารทะเล ส่วนคน
อเมรกินัชอบรสเนื้อและไมเ่ผด็ 
 บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมสี่วนประกอบหลกัๆ ไดแ้ก่ แป้งสาลี , น ้าอ่อน ซึง่ไดผ้่านการฆา่เชือ้
มาแล้ว, เกลอืแกง , เกลอืคารบ์อเนต เช่น โพแทสเซยีมคารบ์อเนต  หรอื โซเดยีมคารบ์อเนต , สาร
เพิม่ความเหนียว เช่น CMC (carboxymethyl cellulose) , สผีสมอาหาร (เหลอืง) และน ้ามนัสตัว ์
หรอื น ้ามนัพชื ในปจัจบุนัยงัมกีารเพิม่แรธ่าตุ  เช่น ไอโอดนี และวติามนิต่างๆ รวมทัง้เนื้อสั ตวแ์ละ
ผกัอบแหง้ลงไปอกีดว้ย  ขัน้ตอนการท าบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู  เริม่ตน้จากการผสมแป้งสาลกีบั
ส่วนประกอบอื่นๆทีเ่ป็นผงและน ้า น ามานวดใหเ้ขา้กนั ถดัจากนัน้น ามาเขา้เครือ่งรดีแป้งใหเ้ป็นแผ่น
บางประมาณ 1.5 มลิลเิมตร (ยิง่รดีแป้งหลายครัง้จะท าใหแ้ป้งมเีน้ือเนียน เรยีบ แล ะเหนียวขึน้) เมือ่
ไดข้นาดทีต่อ้งการแลว้  เรากน็ าแป้งไปเขา้เครือ่งตดัใหไ้ดเ้สน้ตามตอ้งการและน าไปอบไอน ้า  
หลงัจากนัน้มว้นเสน้ใหเ้ป็นกอ้น ใส่พมิพ ์ทอด ซึง่บะหมีจ่ะคงรปูและเสน้พอง  เปา่ลมใหเ้ยน็ และ
บรรจใุนถุงเซลโลเฟน เรากจ็ะไดบ้ะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูตามตอ้งการ 
 บะหมี่กึง่ส าเรจ็รปูม ีแป้ง ซึง่เป็นส่วนประกอบส าคญัอยูร่อ้ยละ 60-70 และอยา่งไรกต็าม 
เน่ืองจาก ทีท่ าจากแป้งสาลี  จงึมปีรมิาณโปรตนีสงูกว่าผลติภณัฑช์นิดอื่น ๆ ส่วนผลติภณัฑ ์จาก
แป้งชนิดอื่น  ซึง่มกัใหคุ้ณค่าทางโภชนาการ ในแงค่ารโ์บไฮเดรตเท่านัน้ ส่วนประกอบอื่น ๆ  
นอกจากแป้ง ไดแ้ก่ น ้ามนั นิยมใชน้ ้ามนัปาลม์ เพราะหนืชา้กว่า น ้ามนัพชืชนิดอื่น  ในกรณบีะหมี ่ที่
แช่น ้ารอ้น มปีรมิาณน ้า ค่อนขา้งสงูกว่าชนิดทีต่อ้งตม้ นอกจากนี้ น ้ามนัอกีส่วนหน่ึง กบ็รรจอุยูใ่นรปู
น ้ามนัเจยีวหอม แยกใส่ถุงพลาสตกิ  เครือ่งปรงุรสส่วนใหญ่ มเีกลอืปน่อยูใ่น ปรมิาณรอ้ยละ 3-7 
ส่วนผสมคลา้ยซุปผง รสต่าง ๆ ส่วนผสมทีม่กัขาดไมไ่ดค้อื ผงชรูส โดยทัว่ไปอยูร่ะหว่าง 0.6-1 กรมั 
(ซึง่มไีดโซเดยีม-  5-กวัไนเลต (Disodium-5-inosinate) และโซเดยีม- 5-ไอโนซเิอต  (Disodium-5-
inosinate) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ การชรูสของผงชรูส ) นกัวชิาการในปจัจบุนั สรปุว่าการเตมิผงชรูส
แท ้ในปรมิาณดงักล่าว  ไมก่่อใหเ้กดิอนัตราย ต่อผูบ้รโิภค ยกเวน้ในผูท้ีม่อีาการแพผ้งชรูสเท่านัน้  
นอกจากนี้ส่วนประกอบจงูใจ ในผลติภณัฑบ์ะหมีส่ าเรจ็รปู ยงัมอีกีหลายรปูแบบ เช่น  หน่อไมแ้หง้ 
สาหรา่ยแหง้ ผกัแหง้ เนื้อสตัวอ์บแหง้ กุง้อ บแหง้ ซึง่เป็นจดุขายอยา่งหนึ่ง นอกเหนือจากภาชนะ
บรรจ ุในถว้ย หรอืชาม แต่กม็สี่วนท าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 
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 การเลอืกซือ้ผลติภณัฑบ์ะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู นอกจากรปูแบบและรสชาตแิลว้ ควรพจิารณา  
ภาชนะบรรจ ุตอ้งไมม่รีอยแตกรัว่ เพราะจะตามมาดว้ยกลิน่หนื และความชืน้  ทีจ่ะท าใหเ้กดิ เชือ้รา 
และจลุนิทรยี ์นัน่หมายถงึโรคทางเดนิอาหาร  ทีจ่ะไดเ้ป็นของแถม โดยไมต่ัง้ใจ  ฉลาก ตอ้งระบุชื่อ
ของผลติภณัฑ์  ชื่อและทีต่ ัง้ของผูผ้ลติ มเีลขทะเบยีน อาหาร ป้าย อย . ป้ายบอกปรมิาณ  เพื่อให้
ผูบ้รโิภคเปรยีบเทยีบกบัสนิคา้ยีห่อ้อื่นได ้วนั เดอืน ปี ทีผ่ลติ หรอืวนัหมดอาย ุ
 
6. ประวติัความเป็นมาของบริษทัไทยเพรสซิเดนทฟ์ู้ ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
 บรษิทัไทยเพรซเิดนทฟู์ดส ์จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิดา้นการผลติและ
จ าหน่ายบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู  โดยมคีวามมุง่มัน่ในการผลติอาหารเพื่อตอบสนองความพอใจสงูสุดของ
ผูบ้รโิภค และใหค้วามส าคญัต่อสทิธผิูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม นอกจากนี้บรษิทัฯ  ไดม้กีารลงทุนในกลุ่ม
ธุรกจิวสัดุและวตัถุดบิเพื่อใชใ้นการผลติของบรษิทัฯ  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมราคาและคุณภาพ
ของสนิคา้เหล่านัน้ อกีทัง้การรว่มลงทุนกบับรษิทัต่างชาต ิเพื่อน าความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มา
ใชใ้นการพฒันาขบวนการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด ทางดา้นการขาย  บรษิทัไดม้กีารลงทุนใน
บรษิทัทีม่กีารประกอบกจิการทางดา้นการขายและการจดัส่ง  เพื่อเป็นการเพิม่ช่องทางการขายสนิคา้
ในกลุ่มบรษิทัฯ ใหม้ากขึน้และเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภค 
 
 ธรุกิจหลกั 
 1. ผลิตภณัฑบ์ะหมี่ก่ึงส าเรจ็รปู  
  ผลติและจ าหน่ายบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “มามา่” ซึง่เป็นทีรู่จ้กัและ
ยอมรบัของผูบ้รโิภคนานกว่า 30 ปี โดยครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 50% รวมทัง้การรบัจา้ง
ผลติบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูใหก้บับรษิทัชัน้น าของทวปียโุรป อเมรกิา  และออสเตรเลยี เพื่อการส่งออก
โดยมกี าลงัการผลติทัง้สิน้ประมาณ 5 ลา้นซองต่อวนั 
 2. ผลิตภณัฑข์นมปังกรอบ  
  ผลติและจ าหน่ายขนมปงักรอบภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “บสิชนิ” “โฮมมี่” บรษิทัไดม้ี
การพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ขึน้มาเพื่อใหเ้หมาะสมกบัตลาดกลุ่มผูบ้รโิภคคนไทย  โดยแต่ละ
เครือ่งหมายการคา้จะมผีลติภณัฑท์ัง้บสิกติ แครกเกอรแ์ละเวเฟอร ์หลายรสชาติ  อาท ิบตัเตอรโ์ค
โคนตั บตัเตอรโ์คโคนตัครมีสม้ บตัเตอรโ์คโคนตัเคลอืบชอคโกแลต  โฮลวทีแครกเกอร ์เลมอนเชอร์
เบท เวเฟอรร์สโกโก ้กาแฟ มะพรา้ว สตอเบอรร์ี ่บลเูบอรี่  แบลค็เคอเรนท ์แครกเกอรร์สงา ไก่ ชสี 
และอื่นๆ 
  บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู มามา่ สามารถเตบิโตไดอ้ยา่งรวดเรว็ มามา่ เริม่เขา้สู่ตลาดเมอืงไทย
เป็นครัง้แรก  เมือ่เดอืนเมษายน พ .ศ 2515 แต่ไดร้บัการตอ้นรบัไมด่เีท่าทีค่วร  เพราะผูบ้รโิภคไม่
คุน้เคยกบัการ "ชงบะหมี่"ประกอบกบัราคาในยคุนัน้  เมือ่เทยีบกบับะหมี่ รถเขน็ทัว่ไปจดัว่าค่อนขา้ง
แพง แมว้่าลู่ทางตลาดจะไมแ่จม่ใสนกั  ท่านประธานกย็งัมคีวามมัน่ใจ และตดัสนิใจทีจ่ะด าเนินการ 



27 

 

ต่อ ปี พ .ศ 2516 ประเทศไทยมภีาวะเหตุการณ์ทางการเมอืงไมส่งบ ตลอดจนประสบ กบัปญัหา
เศรษฐกจิ น ้ามนัขึน้ราคา วตัถุดบิขาดแคลน อุตสาหกรรมโดยทัว่ไปประสบ กบัความเดอืดรอ้นอยา่ง
หนกั อาหารมรีาคาแพงหาซือ้ล าบาก แต่เนื่องจากมามา่ มกีาร  สต๊อก วตัถุดบิไวเ้ป็นจ านวนมาก จงึ
สามารถด าเนินการผลติต่อไปไดก้ารซือ้หาบรโิภค  ไดส้ะดวก งา่ยดาย ตลอดจนราคาทีไ่มแ่พง
จนเกนิไปนกั มามา่ จงึไดค้วามนิยมเพิม่  ขึน้อยา่งรวดเรว็ เป็นเวลากว่ า 25 ปี ทีม่ามา่เขา้สู่ตลาด
เมอืงไทยกบัชวีติคนไทยในรู ปของความอิม่อรอ่ย สะดวกรวดเรว็ โดยเฉพาะ ปจัจบุนั  วถิชีวีติมี
ความเรง่รบีมากขึน้คนรุน่ใหม ่เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมบรโิภคอาหาร  บะหมี ่และเสน้หมีก่ึง่
ส าเรจ็รปู จงึสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค  ในวถิี ชวีติปจัจบุนัเป็นอยา่งด ี
ขณะเดยีวกนั ไดม้กีารคดิคน้พฒันารสชาติ  ใหม้คีวามหลากหลาย และอรอ่ยมากขึน้แต่ราคาที่
จ าหน่ายต่อซอง อยูใ่นระดบัที่  ผูบ้รโิภคสามารถหาซือ้ไดง้า่ย ๆ ท าใหด้ว้ยการมองการณ์  ไกลว่า 
นบัวนัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค มแีต่จะเปลีย่นแปลงไป สนิคา้ทีใ่หค้ วามสะดวก รวดเรว็ จะเป็นสนิคา้
ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามสนใจ ยอมรบัและ มามา่ กค็อืบทพสิจูน์  อกีประการหน่ึง ถงึการตดัสนิใจทีเ่ฉียบ
คม มองการณ์ไกลของ ท่านอดตีประธาน ดร .เทยีม โชควฒันา นอกจาก สหพฒัน์ จะม ีมามา่  เป็น
ยีห่อ้หลกัในสนิคา้ประเภทนี้แลว้กย็งัมบีะหมีเ่มยีวโจ้  ซึง่เหมาะส าหรบัอกีกลุ่มเป้าหมายหน่ึง ทีร่าคา
จะสงูกว่ายีห่อ้อื่นในทอ้งตลาด และบะหมีน่ิสชนิ ทีเ่น้นความสะดวกรวดเรว็ โดยเริม่ออกสู่ตลาดดว้ย
รปู แบบของคพันูดเดิล้ และทีพ่เิศษ กค็อืสามารถชงน ้ารอ้นเพยีง 1 นาท ีกส็ามารถทาน ได้  ซึง่ต่าง
จากบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทัว่ไปที่ ตอ้งทิง้ไวถ้งึ 3 นาท ีนอกจากนี้ยงัมี  บะหมีโ่คคา และ บะหมีซ่นัวา ที่
เป็นอกีทางเลอืกหนึ่งของผูบ้รโิภค ส่วน บะหมีจ่ายา กเ็ป็น บะหมีก่ึง่ ส าเรจ็รปูส าหรบัชาวมสุลมิ โดย
มเีครือ่งหมายฮาลาลรบัรองจาก ส านกัจฬุาราชมนตร ี
 3. ผลิตภณัฑ ์
  บรษิทัไทยเพรซเิดนทฟู์ดส ์จ ากดั (มหาชน ) มนีโยบายทีจ่ะมุง่มัน่ผลติสนิคา้ทีม่ ี
คุณภาพสงูสุดแก่ลกูคา้  โดยการหมัน่ศกึษาเทคโนโลยใีหม่ๆ  และมบีุคลากรทีท่ าการวจิยัและพฒันา
ทีม่คีุณภาพ ดงันัน้ทางบรษิทัฯ  จงึมคีวามสามารถทีจ่ะพฒันาคุณภาพของสนิคา้รวมถงึผลติสนิคา้
รสชาตใิหม่ๆ  ใหต้รงตามความตอ้งการของลกูค้ าไดอ้ยา่งต่อเนื่อง  ดว้ยค ามัน่สญัญาทีจ่ะท าใหส้นิคา้
มคีุณภาพมาตรฐานระดบัโลกเสมอมา ในปจัจบุนั  ระบบการบรหิารจดัการคุณภาพของบรษิทัฯ เป็น
ทีย่อมรบัจนไดร้บัรางวลัและไดร้บัมาตรฐานคุณภาพต่างๆ มากมาย อาท ิ ISO 9002, ISO 14001, 
ISO 9001 Version 2000, EFSIS Standard, HACCP, GMP, International Asia Award, The 
Best Energy Saving Factory และ Prime Minister’s Export Award เป็นตน้  
 
7. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ในส่วนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งไดม้ผีูท้ ีท่ าการศกึษาและวจิยัไวด้งันี้ 
 บุญศร ีมานะอุดมการณ์ (2543: บทคดัยอ่) ศกึษาวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการบรโิภคเกีย่วกบั
อาหารกึง่ส าเรจ็รปู ผลการวจิยัพบว่าครึง่หนึ่งของผูบ้รโิภคอาหารกึง่ส าเรจ็รปูไดซ้ือ้อาหารกึง่
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ส าเรจ็รปูดว้ยตนเองโดยไมม่สีิง่กระตุน้ในการซือ้ ส่วนใหญ่ยอมรบัว่าสื่อโฆษณามอีทิธพิลและมี
บทบาทในการกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจ ในสนิคา้ทีอ่อกใหม ่หรอืการมรีสชาตใิหม ่ผูบ้รโิภค
ส่วนใหญ่ชอบบรรจภุณัฑช์นิดซองเนื่องจากราคาถูกกว่าบรรจภุณัฑช์นิดอื่น ในดา้นพฤตกิรรมการ
ยอมรบัอาหารกึง่ส าเรจ็รปู ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ยอมรบัในเรือ่งของความสะดวกของอาหารกึง่ส าเรจ็รปู
ประเภทนี้ เนื่องจากไมต่อ้งเสยีเวลาใ นการเตรยีมและปรงุนาน รวมทัง้มรีาคาทีเ่หมาะสมกบัภาวะ
เศรษฐกจิในปจัจบุนั ในดา้นการบัรูเ้กีย่วกบัการคุม้ครองของผูบ้รโิภคพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่
มคีวามรูเ้รือ่งหน่วยงานคุม้ครองผูบ้รโิภคทีร่ฐับาลไดม้กีารตัง้ขึน้มาเพื่อคอยดแูลผูบ้รโิภคไมใ่หถู้ก
เอาเปรยีบ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ไมท่ราบชื่อหน่วยงาน หรอืเบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อกบัหน่วยงานน้ี 
 ปองพรรณ พนมสารนรนิทร ์ (2541: บทคดัยอ่ ) ศกึษาปจัจยัทางการสื่อสารการตลาดที่
ก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการบรโิภคฟาสตฟู์ดสข์องวยัรุน่ในกรงุเทพมหานคร พบว่าวยัรุน่ชายและหญงิ
นิยมบรโิภคฟาสฟู้ดสป์ระเภทไ ก่ทอดมากทีสุ่ด โดยใหเ้หตุผลว่าเป็นอาหารทีม่รีสชาตอิรอ่ย กลุ่ม
วยัรุน่หญงิใชร้า้นอาหารฟาสตฟู์ดสเ์ป็นสถานทีใ่นการนดัพบ สิง่ทีน่่าสงัเกตคอื กลุ่มอา้งองิมอีทิธพิล
ท าใหว้ยัรุน่บรโิภคอาหารฟาสตฟู์ดสพ์อสมควร แต่โฆษณากลบัไมม่อีทิธพิลต่อวยัรุน่เท่าใดนกั 
วยัรุน่ส่วนใหญ่ นิยมบรโิภคเฟรนซฟ์รานดร์ว่มกบัไก่ทอดและเบอเกอร ์นอกจากนี้วยัรุน่ส่วนใหญ่
นิยมสัง่แบบชุดประหยดั บรโิภคฟาสตฟู้์ดเป็นอาหารว่าง ใชเ้วลาในการบรโิภคประมาณ 30 นาท ีถงึ 
1 ชัว่โมง และใชบ้รกิารฟาสตฟู้์ด 2 ถงึ 4 ครัง้ต่อเดอืน จาการศกึษาพบว่าวยัรุน่มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกับฟาสตฟู้์ดในดา้นคุณภาพอาหาร รสชาต ิความสะอาด ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร ควา
สุภาพของพนกังาน การส่งเสรมิการขาย และความทนัสมยัอยูใ่นเกณฑด์ ีขณะทีค่วามคดิเหน็เกีย่กบั
ดา้นความเหมาะสมกบัรปูแบบการด าเนินชวีติของคนไทยอยูใ่นเกณฑป์านกลาง กลุ่มตวัอยา่งเกอืบ
ทัง้หมดเคยเ ปิดรบัโฆษณาฟาสตฟู้์ดโดยรบัจากสื่อโทรทศัน์มากทีสุ่ด นอกจากน้ีปจัจยัทางดา้น
อาหาร ท าเลทีต่ ัง้ การโฆษณา และชื่อเสยีงของรา้นมผีลอยา่งมากทีจ่ะท าใหว้ยัรุน่บรโิภคอาหาร
ฟาสตฟู้์ด ขณะทีป่จัจยัทางดา้นราคา การส่งเสรมิการขาย การตกแต่งรา้น และมารยาทของ
พนกังานมผีลปานกลางในการทีจ่ะท าใหว้ยัรุน่บรโิภคฟาสตฟู้์ด 
 รุง่ฤด ีพรอ้มเพรยีง (2539: 126) ศกึษาวจิยัเรือ่ง ปจัจยัทีม่ผีลการยอมรบันวกรรมการ
บรโิภคอาหารกล่องส าเรจ็รปู ผลการวจิยัพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ อาย ุการศกึษา 
สถานภาพทางครอบครวั อาชพี รายได ้บุคคลทีอ่าศยัอยูด่ว้ย จ านวนสมาชกิในครอบครวั ลกัษณะที่
อยูอ่าศยั และการมเีตาไมโครเวฟ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบัการบรโิภคอาหารกล่องส าเรจ็รปู 
นอกจากน้ียงัพบว่า ปจัจยัทางการสื่อสารมคีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบันวกรรมการบรโิภคอาหาร
กล่องส าเรจ็รปู 
 
 



บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
 ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาวจิยัเรือ่ง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้
มามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการเ ป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Approach) โดยการวจิยัเชงิ
ส ารวจ (Survey Method) และใชว้ธิกีารเก็ บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้จิยัได้
ด าเนินการศกึษาคน้ควา้ตามขัน้ตอน ดงันี้การวจิยัครัง้นี้ไดด้ าเนินการตามล าดบัดงันี้ 
 1. การก าหนดประชากรและเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 4. การจดัท าและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 5. การทดสอบสมมตฐิาน 
 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากร (Population) ทีว่จิยัในครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่
อยา่งน้อย 1 ครัง้ในรอบ 1 เดอืนทีผ่่านมา โดยอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสมทุรปราการ 
 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
 กลุ่มตวัอยา่งทีท่ าการศกึษาคน้ควา้ส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่อยา่งน้อย  1 ครัง้ในรอบ 1 เดอืนทีผ่่านมา  โดยอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสมทุรปราการ  
ซึง่ไมท่ราบจ านวนของผูใ้ชท้ี่ แน่นอน ดงันัน้เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มเป้าหมายทีส่ามารถเป็นเสมอืนตวัแทน
ของประชากรทีท่ าการวจิยัครัง้นี้ จงึใชว้ธิกีารค านวณหาจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชส้ตูรส าหรบักรณี
ไมท่ราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน และก าหนดค่าระดบัความเชื่อมัน่ 95% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา . 
2545: 25-26) ดงันี้ 
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      =  384.16 หรอื 385 คน 
 



 30 

 เพื่อใหก้ารเกบ็ขอ้มลูของแบบสอบถามไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีก่ าหนด จงึมกีารเผื่อความ
ผดิพลาดของแบบสอบถามไว ้ 4% เท่ากบั 15 ตวัอยา่ง ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตั วอยา่งทีจ่ะเกบ็ขอ้มลู
เพื่อการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 400 คน 
 
 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั  หมายถงึ  ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ 
จ านวน 400 คน และผูว้จิยัไดท้ าการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
 1.  การสุ่มตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple random Sampling) โดยการจบัฉลากเพื่อเลอืก
อ าเภอของ จงัหวดัสมทุรปราการมาทัง้หมด  4 อ าเภอ เพื่อใชเ้ป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้น
การวจิยั ดงันี้ 
  1.1  อ าเภอเมอืง   
  1.2 อ าเภอบางพล ี  
  1.3 อ าเภอบางบ่อ  
  1.4 อ าเภอปากน ้า  
 2.  การสุ่มตวัอยา่งแบบสดัส่วน  (Quota Sampling) จากกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดจ านวน  400 
ตวัอยา่ง สามารถแบ่งสดัส่วนทัง้หมด 4 อ าเภอ ๆ ละ 100 คน 
 
 

  ขนาดกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละอ าเภอ = 
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด   

 จ านวนอ าเภอทีถู่กเลอืก   
 
 

= 
400 

=  100 คน/อ าเภอ 
 

 4  
 
 3.  การเกบ็ตวัอยา่งตามความสะดวก  (Convenience Sampling) โดยจะแจกแบบสอบถาม
ใหก้ลุ่มตวัอยา่งทีเ่คยซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่เป็นผูต้อบแบบสอบถาม  ตามจ านวนทีไ่ด้
ก าหนดไวใ้นขัน้ตน้ 
  
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ในการวจิ ัยครัง้นี้ผูว้จิยัไดท้ าการสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัโดยการออกแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามสามารถท าการเลอืกค าตอบในแบบสอบถามไดด้ว้ยตนเองและเป็น
แบบสอบถามโดยใชว้กีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตวัเองโดยผูว้จิยั ผลทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถาม
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จะมกีารน ามารวบรวมและเกบ็บนัทกึใหอ้ยูใ่นรปูแบบเดยีวกนัก่อนทีจ่ะประเมนิผลทางสถติิ  โดยแบ่ง
รปูแบบของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 
 ส่วนท่ี  1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended response question) จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 
 ขอ้ที ่1 เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มลู นามก าหนด (Nominal Scale) 
 ขอ้ที ่2 อาย ุเป็นระดบัการวดัขอ้มลู อนัดบั (Ordinal Scale) 
 ขอ้ที ่3 ระดบัการศกึษา เป็นระดบัการวดัขอ้มลู อนัดบั (Ordinal Scale) 
 ขอ้ที ่4 อาชพี เป็นระดบัการวดัขอ้มลู นามก าหนด (Nominal Scale) 
 ขอ้ที ่5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็นระดบัการวดัขอ้มลู อนัดบั (Ordinal Scale) 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์
(Product) ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ในจงัหวดัสมทุรปราการ โดย
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด  แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ บรรจภุณัฑ์ รสชาติ คุณภาพ และ
ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์โดยใชแ้บบสอบถามทีใ่ชม้าตรวดัแบบ Likert Scale ซึง่เป็นระดบั
การวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) จ านวน 13 ขอ้ โดยผูว้จิยัไดก้ าหนดการให้
คะแนนไวด้งันี้  
 การใหค้ะแนนผูว้จิยัไดท้ าการแบ่งการใหค้ะแนนตามมาตรวดั ดงันี้ 
 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  เท่ากบั  5 คะแนน 
 เหน็ดว้ย   เท่ากบั  4 คะแนน 
 เฉย ๆ    เท่ากบั  3 คะแนน  
 ไมเ่หน็ดว้ย   เท่ากบั  2 คะแนน 
 ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ เท่ากบั  1 คะแนน 
 ผูว้จิยัใชเ้กณฑค์่าเฉลีย่ในการแปลผล ซึง่ผลจากการค านวณโด ยใชส้ตูรการค านวณความ
กวา้งของอตัรภาคชัน้ มดีงันี้ (มลัลกิา บุนนาค. 2537: 29) 
 
 
 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = 
ขอ้มลูทีม่คี่าสงูสุด - ขอ้มลูทีม่คี่าต ่าสุด   

 จ านวนชัน้   
 
 

= 
5 – 1 

=  0.8 
 

 5  
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 เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน  
 คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 
 4.21 – 5.00 หมายถงึ ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่อยูใ่นระดบั ดมีาก 
 3.41 – 4.20 หมายถงึ ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่อยูใ่นระดบั ด ี
 2.61 – 3.40 หมายถงึ ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 1.81 – 2.60 หมายถงึ ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่อยูใ่นระดบั ไมด่ ี
 1.00 – 1.80 หมายถงึ ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่อยูใ่นระดบัไมด่อียา่งมาก 
 
 ส่วนท่ี 3 ค าถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ในจงัหวดั
สมทุรปราการ ม ี6 ขอ้ ไดแ้ก่ จ านวนความถีใ่นการซือ้ ค่าใชจ้า่ยในการซือ้ รสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีสุ่ด  ผูท้ี่
มอีทิธพิลในการเลอืกซือ้  ปรมิาณการซือ้  สถานทีซ่ือ้  โดยขอ้ 1 ขอ้ 2 และ 3 เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open-ended Response Question) และเป็นระดบัการวดัขอ้มลูแบบอตัราส่วน (Ratio) 
ขอ้ 4-6 เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Response Question) แบบใหเ้ลอืกตอบ
หลายขอ้ (Multiple Choices) แต่ละขอ้ค าถามมรีะดบัการวดัขอ้มลูประเภทต่างๆ ดงันี้ 
 1. ผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่เป็นค าถามปลายปิด (Close – 
ended Questions) แบบใหเ้ลอืกไดห้ลายค าตอบ (Multichotomous Questions) ซึง่เป็นระดบัการ
วดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Norminal Scale) 
  2. ปรมิาณการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่เป็นค าถามปลายปิด (Close – ended 
Questions) แบบใหเ้ลอืกไดห้ลายค าตอบ (Multichotomous Questions) ซึง่เป็นระดบัการวดัขอ้มลู
ประเภทนามบญัญตั ิ(Norminal Scale) 
 3. สถานทีซ่ือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่  เป็นค าถามปลายปิด (Close – ended Questions) 
แบบใหเ้ลอืกไดห้ลายค าตอบ (Multichotomous Questions) ซึง่เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนาม
บญัญตั ิ(Norminal Scale) 
 
 ขัน้ตอนการสร้างแบบสอบถาม 
 1. ศกึษาแนวคดิและกรอบการศกึษาจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นพืน้ฐาน
ในการเลอืกตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งและเพื่อใหเ้นื้อหาครอบคลุมวตัถุประสงคแ์ละความมุง่หมายของ
งานวจิยั 
 2. น าขอ้มลูทีไ่ดม้าสรา้งแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบักรอบและก าหนดขอบเขตของ
แบบสอบถามส่วนต่างๆทีต่อ้งการท าการวจิยั  
 3. น าแบบสอบถามทีส่รา้งเสรจ็แลว้เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธเ์พื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและเสนอแนะเพิม่เตมิเพื่อน ามาปรบัปรงุแกไ้ข 
 4. ปรบัปรงุแกไ้ขแบบสอบถามและน าเสนออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธเ์พื่อพจิารณา
ตรวจสอบอกีครัง้ เพื่อความสมบรูณ์ก่อนน าแบบสอบถามนัน้ไปทดลองใช ้ (Try Out) กบัประชากรที่
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ไมใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิ ์  
อลัฟ่าใช สตูรของ ครอนบคั (Cronbach ’s alpha)  (กลัยา วานิชย บญัชา.  2546: 144) 
 5. น าแบบสอบสอบถามไปเกบ็ขอ้มลู 
 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ด าเนินการวจิยัโดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งในสถานทีต่่าง ๆ ทีไ่ดค้ดัเลอืกไวใ้น
การตอบค าถาม  โดยก่อนทีผู่ว้จิยัจะแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง  ผูว้จิยัจะท าการชีแ้จงให้
ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ขา้ใจถงึวตัถุประสงคแ์ละอธบิายถงึขอ้สงสยัและวธิกีารตอบแบบสอบถามก่อน 
 
4.  การจดัท าและการวิเคราะหข้์อมลู 
 การจดัท าข้อมลู  
 หลงัจากไดร้วบรวมแบบสอบถามทัง้หมดจากผูต้อบแบบสอบถามเรยีบรอ้ยแลว้  ผูว้จิยัน า
แบบสอบถามทัง้หมดมาด าเนินการตามขัน้ตอน  ดงันี้การตรวจสอบขอ้มลู (Editing) ตรวจสอบความ
สมบรูณ์ของแบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามทีไ่มส่มบรูณ์ออก  
 1.  การตรวจสอบขอ้มลู (Editing) ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอบแบบสอบถาม
และแยกแบบสอบถามทีไ่มส่มบรูณ์ออก 
 2.  การลงรหสั  (Coding) น าแบบสอบถามทีถู่กตอ้งสมบรูณ์มาลงรหสัตามทีไ่ดก้ าหนดไว้
ล่วงหน้า 
 3.  การประมวลผลขอ้มลู  (Processing) ขอ้มลูทีไ่ดล้งรหสัแลว้น ามาบนัทกึในคอมพวิเตอร์
เพื่อประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรท์างสถติ ิในการด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู 
 เมือ่ผูว้จิยัรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้  จงึท าการประมวลผลดว้ย
โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติเิพื่อการวจิยัทางสงัคมศาสตรเ์พื่อหาค่าทางสถติิ  และวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อ
หาความสมัพนัธท์างสถติิ  โดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ในระดบัรอ้ยละ  95 (α = .05) เป็นเกณฑใ์นการ
ยอมรบัหรอืปฏเิสธสมมตฐิานในการวจิยั 
 
 การวิเคราะหข้์อมลู 
 1.  สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ 
  1.1  ค่ารอ้ยละเพื่อใชใ้นการอธบิายลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้
สตูร ดงันี้ (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2541: 40) 
 

    f
P =  100

n
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   เมือ่  P  แทน ค่ารอ้ยละ หรอืเปอรเ์ซน็ต ์
    f  แทน ความถีท่ีส่ ารวจได ้
    n  แทน จ านวนความถีท่ ัง้หมด หรอืจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 
  1.2  ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) เพื่อใชแ้ปลความหมายของขอ้มลูในดา้นต่าง ๆ โดยใช้ 
สตูร ดงันี้ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 39)  
 

    ix
X = 

n

  

 
 
   เมือ่ X   แทน ค่าคะแนนเฉลีย่ 
        ix  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
    n    แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
    
  1.3  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชแ้ปลความหมายของขอ้มลูใน
ดา้นต่าง ๆ โดยใชส้ตูรดงันี้ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 39)  
 

    S.D. = 
1

)( 2




n

xxi  

   
   เมือ่ S.D. แทน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตวัอยา่ง 
    ix   แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุ่มตวัอยา่ง 
    x   แทน ค่าคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 
    n   แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 2.  สถติทิีใ่ชห้าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
  เพื่อหาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α -
Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach’s alpha coefficient) ค่าอลัฟ่าทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัความคงที่
ของแบบสอบถาม โดยจะมคี่าระหว่าง 0 ≤α ≤1 โดยใชส้ตูรดงันี้ (กลัยา วานชิยบ์ญัชา. 2546: 50)  
 

     α  =   
ianceariancek

ianceariancek

varcov)1(1

varcov
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   เมือ่  α   แทน  ค่าสมัประสทิธิข์องความเชื่อมัน่  
        K   แทน  จ านวนค าถาม 
   ariancecov    แทน ค่าเฉลีย่ของความแปรปรวนรว่มระหว่างค าถามต่าง ๆ 
       iancevar    แทน  ค่าเฉลีย่ของค่าแปรปรวนของค าถาม 
 
 3.  สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตุฐิาน 
  3.1  การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม โดยใชส้ตูร t-
test for Independent sample ณ ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 (ชศูร ีวงศร์ตันะ.2534:178) 
 

    t = 















2

2

2

1

2

1

21

n

S

n

S

XX  

 
   เมือ่  t  แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t-distribution 
     

21
, xx    แทน ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งที ่1 และกลุ่มที ่2 ตามล าดบั 

    2

2

2

1 , SS  แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งที ่1 และกลุ่มที ่2 
         ตามล าดบั 
    n1, n2 แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ตามล าดบั 
 
  3.2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งทีม่มีากกว่า 2 กลุ่มใช้
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว One – Way ANOVA (Analysis of Variance) โดยใชส้ตูร F – 
test (กลัยา วาณชิยบ์ญัชา . 2545: 176-20) ใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่ 2 - 5 ตวัแปรดา้นอาย ุระดบั
การศกึษา อาชพี รายได ้ใชส้ตูรดงันี้ 
 

    (B)

(W)

MS
F = 

MS
 

 

   เมือ่  F  แทน ค่าสถติทิีจ่ะใชเ้ปรยีบเทยีบกบัค่าวกิฤตจากการแจกแจง 
        แบบ F เพื่อทราบนยัส าคญั  
    MS(B) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
        (Mean Square between Groups)  
    MS(W) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
        (Mean Square within Groups)  



 36 

 โดยมอีงศาอสิระ (Degree of Freedom หรอื d.f.) ดงันี้ 
   df   =  n-1  
   df(B)  =  p-1 
   df(W)  =  n-p 
 
 เมือ่ n  แทน จ านวนตวัอยา่งรวมทัง้หมด (คน) 
   P แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 กรณพีบความแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิจะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่ .05 หรอืระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยใชส้ตูรตามวธิ ี Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ประชากร (กลัยา วาณชิยป์ญัญา . 2544: 
333) 

    1

1

2MSE
LSD = t ; n - k 

2 n


  

 
   โดยที ่ ni   nj 

     r = n - k  
   
   เมือ่  LSD แทน  ค่าผลต่างนยัส าคญัทีค่ านวณไดส้ าหรบักลุ่มตวัอยา่ง  
        กลุ่มที ่I และ j 
     MSE แทน ค่า Mean Square Error จากตารางวเิคราะห ์
        ความแปรปรวน   
     k  แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชท้ดสอบ 
      n   แทน จ านวนขอ้มลูตวัอยา่งทัง้หมด 
        แทน ค่าความเชื่อมัน่ 
 
  3.3 การทดสอบความเป็นอสิระของตวัแปร  (Chi-square test of independence or 
association) ใช้ทดสอบสมมตฐิานว่าปจัจยัดา้นประชากรศาสตร์  ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการ
บรโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูต่างกนั (ศริชิยั กาญจนวาส.ี 2545: 235-236) โดยใชส้ตูร 
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   โดยที ่2    แทน ค่าไค-สแควร ์(Chi-Square) 
    N    แทน จ านวนคู่ของค่าตวัแปรหรอืจ านวนสมาชกิในกลุ่ม 
    Oij    แทน ค่าความถีท่ีส่งัเกตไดจ้ากตวัอยา่ง (Observation) 
    Eij    แทน ความถีท่ีค่าดหมายของแถว I และคอลมัน์ j 
    r    แทน จ านวนแถวนอน 
    c    แทน จ านวนแถวตัง้ 
   Df = (r-1)(c-1)  แทน องศาความเป็นอสิระ 
 
  3.4  การทดสอบหาค่าความสมัพนัธข์องตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกนั หรอืหา
ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลู 2 ชุด ใชส้ถติ ิค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.2546: 350-351) 
 

    xyr   =   

       

 




2222 xynxxn

yxxyn  

 
   เมือ่ xyr   แทน  สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
    ΣX   แทน  ผลรวมของคะแนน X 
    ΣY   แทน  ผลรวมของคะแนน Y 
    ΣX 

2

  แทน ผลรวมคะแนนชุด X แต่ละตวัยกก าลงัสอง 
    ΣY 

2

  แทน  ผลรวมคะแนนชุด Y แต่ละตวัยกก าลงัสอง 
    ΣXY  แทน  ผลรวมของผลคณูระหว่าง X และ Y ทุกคู่ 
    n   แทน  จ านวนคนหรอืกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 โดยทีค่่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธจ์ะมคี่าระหว่าง -1 < r < 1 

 ค่า r  เป็นลบ แสดงว่า x และ y มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางตรงกนัขา้ม 
 ค่า r  เป็นบวก แสดงว่า x และ y มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั 
 ค่า r  มคี่าเขา้ใกล้ 1 หมายถงึ x และ y มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั และมี
ความสมัพนัธก์นัมาก 
 ค่า r  มคี่าเขา้ใกล้ -1 หมายถงึ x และ y มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางตรงกนัขา้ม  และมี
ความสมัพนัธก์นัมาก 
 ค่า r  เท่ากบั 0 แสดงว่า x และ y ไมม่คีวามสมัพนัธก์นัเลย 
 ค่า r  เขา้ใกล ้0 แสดงว่า x และ y มคีวามสมัพนัธก์นัน้อย 
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 การอ่านความหมายค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ดว้ยการอาศยัเกณฑด์งันี้ (กลัยา  
วานิชยบ์ญัชา. 2546: 350-351) 
 0.01 – 0.20 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก 
 0.21 – 0.40 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธค์่อนขา้งต ่า 

 0.41 – 0.60 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธป์านกลาง 
 0.61 – 0.80 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธค์่อนขา้งสงู 
 0.81 – 0.99 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธส์งูมาก 
 
5. การทดสอบสมมติฐาน 
 1.  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่แตก
แตกต่างกนั ใชส้ถติใินการทดสอบคอื t-test และ Chi- Square 
 2.  ผูบ้รโิภคทีม่อีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่แตก
แตกต่างกนั ใชส้ถติใินการทดสอบคอื One-way-Anova และ Chi-Square 
 3.  ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมมีพีฤตกิรรมการบรโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้
มามา่แตกแตกต่างกนั ใชส้ถติใินการทดสอบคอื One-way-Anova และ Chi-Square 
 4.  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่แตก
แตกต่างกนั ใชส้ถติใินการทดสอบคอื One-way-Anova และ Chi-Square 
 5.  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่แตก
แตกต่างกนั ใชส้ถติใินการทดสอบคอื One-way-Anova และ Chi-Square 
 6.  ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ (Product) ไดแ้ก่ บรรจภุณัฑ์  ความหลากหลายของผลติภณัฑ์  
ประโยชน์ของผลติภณัฑ์  ตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคบะหมีก่ึง่ส า เรจ็รปูยีห่อ้
มามา่ ใชส้ถติใินการทดสอบคอื Pearson Product Moment Correlation Coefficient 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
 ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มลูงานวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้บะหมี่
กึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมทุรปราการ ผูว้จิยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ์และอกัษร
ย่อดงันี ้
  

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 n    แทน ขนาดของผูบ้รโิภค 
 X   แทน ค่าคะแนนเฉลีย่ของผูบ้รโิภค 
 S.D.   แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2   แทน  การแจกแจงแบบ Chi-Square 
 t    แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t-distribution  
 F-Ratio แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน F-distribution  
 Prob.,p แทน ความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถติ ิ
 SS  แทน  ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares)  
 Max  แทน ค่าสงูสดุ (Maximum) 
 Min  แทน ค่าต ่าสดุ (Minimum) 
 MS   แทน  ค่าคะแนนเฉลีย่ของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Square)  
 LSD   แทน  วธิผีลต่างมนียัส าคญัน้อยทีส่ดุ (Least Significant Difference)  
 df    แทน  ระดบัชัน้ของความเป็นอสิระ (Degree of freedom)  
 r    แทน  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Pearson Product Moment 
      Correlation Coefficient) 
 H

0 
  แทน  สมมตฐิานหลกั (Null hypothesis)  

 H
1 
  แทน  สมมตฐิานรอง (Alternative hypothesis)  

 *    แทน  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 **    แทน  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มลูและการแปรผลการวเิคราะห์ ขอ้มลูของการวจิยัใน
ครัง้นี ้ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์และน าเสนอในรปูแบบตารางประกอบค าอธบิายโดยแบ่งออกเป็น  4 ตอน  
ตามล าดบั ดงันี ้ 
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 ตอนที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มลูสว่นบุคคลของบรโิภค  
 ตอนที ่2 การวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัความคดิเห็น ดา้นผลติภณัฑ ์ (Product) ทีม่ต่ีอ
ผลติภณัฑบ์ะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่  
 ตอนที ่3 การวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบั พฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ของ
ผูบ้รโิภค 
 ตอนที ่4 การวเิคราะห์ขอ้มลูเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มลูสว่นบุคคลของบรโิภค 
 การวเิคราะห์ขอ้มลูสว่นบุคคลของบรโิภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยน าเสนอในรปูของจ านวน และรอ้ยละ ดงันี้ 
 

ตาราง 1 แสดงจ านวน และรอ้ยละขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ  
     ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
 

ข้อมูลส่วนบคุคล  จ านวน (คน) ร้อยละ  

1. เพศ  

ชาย 248 62.00 
หญิง 152 38.00 

รวม 400 100.00 
2. อายุ 
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15 ปี 4 1.00 
16 - 25 ปี 116 29.00 
26 - 35 ปี 164 41.00 
36 - 45 ปี 74 18.50 
มากกว่าหรอืเท่ากบั 46 ปี 42 10.50 

รวม 400 100.00 

3. การศึกษา 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 88 22.00 
ปรญิญาตร ี 183 45.75 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 129 32.25 

รวม 400  100.00  
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ข้อมลูส่วนบคุคล  จ านวน (คน) ร้อยละ  

4. อาชีพ 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 32 8.00 
พนกังานเอกชน 232 58.00 
พนกังานของรฐั/รฐัวสิาหกจิ 102 25.50 
อาชพีอสิระ/ธุรกจิสว่นตวั 34 8.50 

รวม 400 100.00 

5. รายได้ 

ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 100 25.00 
10,001- 20,000 บาท 118 29.50 
20,001-30,000 บาท 94 23.50 
30,001 บาทขึน้ไป 88 22.00 

รวม 400 100.00 

 
 จากตาราง 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่ใชเ้ป็นผูบ้รโิภค 
ในการศกึษาครัง้นีจ้ านวน 400 คน มรีายละเอยีดดงันี ้
เพศ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นเพศชาย  จ านวน  248 คน  คดิเป็นรอ้ยละ  
62.00 และ เพศหญิง จ านวน 152 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.00 
 อายุ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุระหว่าง  26 - 35 ปี  จ านวน  164 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.00 รองลงมาคอื ผูท้ีม่อีายุระหว่าง 16 - 25 ปี จ านวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ  
29.00 ผูท้ีม่อีายุระหว่าง 36 - 45 ปี จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ  18.50 ผูท้ีม่อีายุ มากกว่าหรอื
เท่ากบั 46 ปี จ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.50 และผูท้ีม่อีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15 ปี จ านวน  4 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.00 ตามล าดบั 
 การศกึษา พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มกีารศกึษา ปรญิญาตรี  จ านวน  
183 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.75 รองลงมาคอื ผูท้ีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี จ านวน  129 คน  คดิ
เป็นรอ้ยละ 32.25 และผูท้ีม่กีารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.00  
 อาชพี พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีาชพีพนกังานเอกชน  จ านวน  232 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.00 รองลงมาคอื ผูท้ีม่อีาชพีพนกังานของรฐั/รฐัวสิาหกจิ จ านวน  102 คน  คดิ
เป็นรอ้ยละ 25.50 และผูท้ีม่อีาชพีอาชพีอสิระ/ธุรกจิสว่นตวั และนกัเรยีน /นกัศกึษา ซึง่มจี านวนที่
ใกลเ้คยีงกนั จ านวน 34 และ 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.50 และ 8.00 ตามล าดบั 
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 รายได ้พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายไดร้ะหว่าง  10,001- 20,000 
บาท จ านวน 118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.50 รองลงมาคอื  ผูท้ีม่รีายได้ ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  10,000 
บาท และ 20,001-30,000 บาท ซึง่มจี านวนทีใ่กลเ้คยีงกนั จ านวน 100 และ 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ  
25.00 และ 23.50 ตามล าดบั และผูท้ีม่รีายได ้30,001 บาทขึน้ไป  จ านวน  88 คน  คดิเป็นรอ้ยละ  
22.00 
 เนือ่งจากขอ้มลูสว่นบุคคลทางดา้นอายุของผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถาม ขา้งตน้มจี านวน
ความถีใ่นบางช่วงขอ้มลูอยู่ในระดบัทีน้่อย ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดร้วมกลุม่ขอ้มลูบางช่วงให้มจี านวน
เหมาะสม เพือ่ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
 
ตาราง 2 แสดงจ านวน และรอ้ยละขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุทีไ่ดท้ า 
    การจดักลุม่ใหม ่
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ  

ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี 120 30.00 
26 - 35 ปี 164 41.00 
36 - 45 ปี 74 18.50 
มากกว่าหรอืเท่ากบั 46 ปี 42 10.50 

รวม 400 100.00 

 
 จากตาราง 2 พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุระห ว่าง  26 - 35 ปี 
จ านวน 164 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.00 รองลงมาคอื ผูท้ีม่อีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี จ านวน  120 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.00 ผูท้ีม่อีายุระหว่าง 36 - 45 ปี จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.50 และผูท้ี่
มอีายุมากกว่าหรอืเท่ากบั 46 ปี จ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.50 ตามล าดบั 
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 ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัความคดิเห็น ดา้นผลติภณัฑ ์ (Product) ทีม่ต่ีอ
ผลติภณัฑบ์ะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
 การวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัความคดิเห็นดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ทีม่ต่ีอผลติภณัฑบ์ะหมี่
กึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมาม่า ไดแ้ก่ ดา้นบรรจุภณัฑ ์ดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ์  ดา้น ประโยชน์
ของผลติภณัฑ ์และดา้นตราสนิคา้ โดยน าเสนอในรปูของค่าเฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้
 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคดิเห็นดา้นผลติภณัฑ ์(Product)  
    ทีม่ต่ีอบรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
 

ความคิดเหน็ด้านบรรจุภณัฑ ์ X  S.D. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

1. บรรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มสีสีนัดงึดูดใจ 3.80 0.686 ด ี
2. บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถเกบ็ไว้
ไดน้าน 3.81 0.786 ด ี

3. บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ใชว้สัดุทีเ่ป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้ม 3.42 0.863 ด ี

4. บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถเปิด
รบัประทานไดอ้ย่างสะดวก 4.08 0.696 ด ี

ด้านบรรจุภณัฑโ์ดยรวม 3.78 0.553 ดี 

 
 จากตาราง 3 พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมี ระดบัความคดิเห็น ดา้นผลติภณัฑ ์
(Product) ทีม่ต่ีอบรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.78 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเห็นอยู่ใน
ระดบัดทีุกขอ้ โดยเรยีงล าดบัคะแนนค่าเฉลีย่จากมากไปน้อยดงันี ้บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู
ยีห่้อมามา่สามารถเปิดรบัประทานไดอ้ย่างสะดวก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.08 บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 บรรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู
ยีห่้อมามา่มสีสีนัดงึดูดใจ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 และบรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ใช้
วสัดุทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.42 ตามล าดบั 
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ตาราง 4 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคดิเห็นดา้นผลติภณัฑ ์(Product)  
     ทีม่ต่ีอความหลากหลายของผลติภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
 

ความคิดเหน็ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์  X  S.D. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

1. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มหีลายรสชาตสิามารถ
เลอืกรบัประทานไดต้ามความตอ้งการ 4.42 0.644 ดมีาก 

2. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถซือ้ไดจ้ากสถานที่
ต่างๆ ทัว่ทุกแห่ง 4.58 0.578 ดมีาก 

3. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มหีลากหลายขนาดเหมาะ
กบัผูบ้รโิภคทุกเพศทุกวยั เช่น แบบซอง แบบบิ๊กแพค็ 
แบบคพั 4.12 0.719 ด ี

ด้านความหลากหลายโดยรวม 4.37 0.514 ดีมาก 

   
 จากตาราง 4 พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเห็น ดา้นผลติภณัฑ ์
(Product) ทีม่ต่ีอความหลากหลายของผลติภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่  โดยรวมอยู่ใน
ระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.37 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบ ว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบ
แบบสอบถามมรีะดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัดมีาก 2 ขอ้ และระดบัด ี1 ขอ้ โดยเรยีงล าดบัคะแนน
ค่าเฉลีย่จากมากไปน้อยดงันี ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถซือ้ไดจ้ากสถานทีต่่างๆ ทัว่ทุก
แห่ง มคีวามคดิเห็นในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.58  บะห มีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มหีลาย
รสชาตสิามารถเลอืกรบัประทานไดต้ามความตอ้งการ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.42 และบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู
ยีห่้อมามา่มหีลากหลายขนาดเหมาะกบัผูบ้รโิภคทุกเพศทุกวยั เช่น แบบซอง แบบบิ๊กแพค็ แบบคพั 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 ตามล าดบั 
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคดิเห็นดา้นผลติภณัฑ ์(Product)  
    ทีม่ต่ีอประโยชน์ของผลติภณัฑ ์ของบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
 

ความคิดเหน็ด้านประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ X  S.D. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

1. บะหมีก่ึง่ส าเร็จรปูยีห่้อมามา่สามารถพกพาไปรบัประทาน
ไดส้ะดวก 4.25 0.637 ดมีาก 

2. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถน าประยุกต์เป็น
อาหารอืน่ๆ ไดห้ลากหลายประเภท 3.98 0.729 ด ี

3. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถบรรเทาความหวิได้
ทุกทีทุ่กเวลา 4.26 0.715 ดมีาก 

4. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ให้คุณค่าทางโภชนาการ  3.01 0.853 ปานกลาง 
ด้านประโยชน์โดยรวม  3.87 0.484 ดี 

 
 จากตาราง 5 พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเห็น ดา้นผลติภณัฑ ์
(Product) ทีม่ต่ีอประโยชน์ของผลติภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่  โดยรวมอยู่ ในระดบัด ี
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบั
ความคดิเห็นอยู่ในระดบัดมีาก 2 ขอ้ ระดบัด ี1 ขอ้ และระดบัปานกลาง 1 ขอ้ โดยเรยีงล าดบัคะแนน
ค่าเฉลีย่จากมากไปน้อยดงันี ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถบรรเทาความหวิไดทุ้กทีทุ่กเวลา 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.26 บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถพกพาไปรบัประทานไดส้ะดวก มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.25 บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถน าประยุกต์เป็นอาหารอืน่ๆ ได้
หลากหลายประเภท มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 และ บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู ยีห่้อมามา่ให้คุณค่าทาง
โภชนาการ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.01 ตามล าดบั  
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ตาราง 6 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคดิเห็นดา้นผลติภณัฑ ์(Product)  
     ทีม่ต่ีอตราสนิคา้ของบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
 

ความคิดเหน็ด้านตราสินค้า  X  S.D. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

1. เมือ่ตอ้งการรบัประทานบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู จะนกึถงึยีห่้อ
มามา่เป็นอนัดบัแรก 4.15 0.810 ด ี

2. สามารถจดจ าตราสนิคา้ และ รสชาตขิองบะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูมามา่ไดด้ ี 4.14 0.769 ด ี

3. ซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่เพราะเ ชือ่ม ัน่ใน
คุณภาพและมาตรฐานการผลติ 3.88 0.841 ด ี

ตราสินค้าโดยรวม 4.06 0.691 ดี 

  
 จากตาราง 6 พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเห็น ดา้นผลติภณัฑ ์
(Product) ทีม่ต่ีอตราสนิคา้ของบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ โดยรวมอยู่ในระดบัดี  โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.06 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเห็นอยู่ใน
ระดบัดทีุกขอ้ โดยเรยีงล าดบัคะแนนค่าเฉลีย่จากมากไปน้อยดงันี ้เมือ่ตอ้งการรบัประทานบะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปู จะนกึถงึยีห่้อมามา่เป็นอนัดบัแรก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 สามารถจดจ าตรา สนิคา้ และ 
รสชาตขิองบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ไดด้ี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 และซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
เพราะเชือ่ม ัน่ในคุณภาพและมาตรฐานการผลติ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 ตามล าดบั 
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 ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบั พฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึ่ งส าเรจ็รปูมามา่ของ
ผูบ้รโิภค 
 การวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ ของบรโิภค ไดแ้ก่ 
ความถีใ่นการซือ้ ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ รสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ ผูท้ ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ 
ปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ และสถานทีท่ีซ่ือ้ โดยน าเสนอในรปูของจ านวน และรอ้ยละ  สว่น ความถีใ่น
การซือ้ ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ จะน าเสนอค่าสงูสดุ และค่าต ่าสดุเพิม่เตมิ ดงันี ้
 
ตาราง 7 แสดงค่าสงูสดุ ค่าต ่าสดุ ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถีใ่นการซือ้บะหมี ่
     กึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ในรอบ 1 เดอืนทีผ่่านมา 
 

 Min Max X  S.D. 

ความถีใ่นการซือ้ครัง้ / 1 เดอืน 1 15 2.95 2.623 

 
 จากตาราง 7 พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมคีวามถีใ่นการซือ้ บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู
ยีห่้อมามา่ในรอบ 1 เดอืนทีผ่่านมา ต ่าสดุ 1 ครัง้ สงูสดุ 15 ครัง้ โดยมคีวามถีใ่นการซือ้ เฉลีย่ 2.95 
ครัง้/ 1 เดอืน 
 
ตาราง 8 แสดงค่าสงูสดุ ค่าต ่าสดุ ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าใชจ่้ายในการซือ้บะหมี ่
     กึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ในแต่ละครัง้ 
 

 Min Max X  S.D. 

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ บาท /ครัง้ 5 300 31.71 39.912 

 
 จากตาราง 8 พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมคี่าใชจ่้ายในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู
ยีห่้อมามา่ในแต่ละครัง้ ต ่าสดุ 5 บาท สงูสดุ 300 บาท โดยมคี่าใชจ่้ายในการซือ้เฉลีย่ 31 .71 บาท /
ครัง้ 
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ตาราง 9 แสดงจ านวน และรอ้ยละขอ้มลูพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ของผูต้อบ 
    แบบสอบถาม จ าแนกตามรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ ผูท้ ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ ปรมิาณในการซือ้ 
    ต่อครัง้ สถานทีท่ีซ่ือ้ 
 

พฤติกรรมการซ้ือ จ านวน (คน) ร้อยละ  

1. รสชาติท่ีซ้ือบอ่ยท่ีสดุ 
มามา่ตม้ย ากุง้ 278 69.50 
มามา่หมสูบั 96 24.00 
มามา่เย็นตาโฟ 8 2.00 
อืน่ ๆ 18 4.50 

รวม 400 100.00 

2. ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ 
ครอบครวั 50 12.50 
เพือ่นแนะน า 14 3.50 
ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นโภชนาการ 2 0.50 
ตวัเอง 334 83.50 

รวม 400 100.00 

3. ปริมาณในการซ้ือต่อครัง้ 
1-3 ซอง/คพั 246 61.50 
1 แพค็ (บรรจุ 6 ซอง) 72 18.00 
1 แพค็ (บรรจุ 10 ซอง) 68 17.00 
1 ลงั (บรรจุ 24 ซอง) 10 2.50 
มากกว่า 1 ลงั (มากกว่า 24 ซอง) 4 1.00 

รวม 400 100.00 

4. สถานท่ีท่ีซ้ือ 

รา้นขายของช า 76 19.00 
ห้างสรรพสนิคา้ เช่น เซน็ทรลั อมิพเีรยีล 26 6.50 
รา้นสะดวกซือ้ เช่น รา้น 7-11 หรอื แฟมมลิีม่ารท์ 196 49.00 
รา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ เช่น เทสโก ้คารฟู์ บิ๊กซ ี 102 25.50 

รวม 400 100.00 
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 จากตาราง 9 ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ของ
ผูบ้รโิภค มรีายละเอยีดดงันี ้
 รสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เลอืกซือ้มามา่ตม้ย ากุง้  
จ านวน 278 คน คดิเป็นรอ้ยละ  69.50 รองลงมาคอื มามา่หมสูบั  จ านวน  96 คน  คดิเป็นรอ้ยละ  
24.00 เลอืกซือ้อืน่ ๆ จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 และผูท้ีเ่ลอืกซือ้มามา่เย็นตาโฟ  จ านวน  8 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 ตามล าดบั 
 ผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ตดัสนิใจ เลอืก
ซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูดว้ยตวัเอง จ านวน  334 คน  คดิเป็นรอ้ยละ  83.50 รองลงมาคอื  ครอบครวั  
จ านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 เพือ่นแนะน า จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.50 และเลอืกซือ้
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู เพราะ ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นโภชนาการ  จ านวน  2 คน  คดิเป็นรอ้ยละ  0.50 
ตามล าดบั 
 ปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เลอืกซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูจ านวน 1-3 ซอง/คพั จ านวน 246 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.50 รองลงมาคอื  จ านวน  1 แพค็  
(บรรจุ 6 ซอง) และจ านวน 1 แพค็ (บรรจุ 10 ซอง) ซึง่มจี านวนทีใ่กลเ้คยีงกนั  จ านวน  72 และ 68 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.00 และ 17.00 ตามล าดบั และเลอืกซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูจ านวน 1 ลงั (บรรจุ  
24 ซอง) และจ านวนมากกว่า 1 ลงั (มากกว่า 24 ซอง) ซึง่มจี านวนทีใ่กล้ เคยีง จ านวน  10 และ 4 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.50 และ 1.00 ตามล าดบั 
 สถานทีท่ีซ่ือ้ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เลอืกซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู ที่
รา้นสะดวกซือ้ เช่น รา้น 7-11 หรอื แฟมมลิีม่ารท์ จ านวน 196 คน คดิเป็นรอ้ยละ  49.00 รองลงมา
คอื รา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ เช่น เทสโก ้คารฟู์ บิ๊กซ ีจ านวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ  25.50 รา้นขาย
ของช า จ านวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.00 และเลอืกซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูที่ห้างสรรพสนิคา้  เช่น  
เซน็ทรลั อมิพเีรยีล จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.50 ตามล าดบั 
 เนือ่งจากขอ้มลูพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ทางดา้นรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ  ผู้
ทีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ และปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ของผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามขา้งตน้มี
จ านวนความถีใ่นบางช่วงขอ้มลูอยู่ในระดบัทีน้่อย ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดร้วมกลุม่ขอ้มลูบางช่วงให้มี
จ านวนเหมาะสม เพือ่ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
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ตาราง 10 แสดงจ านวน และรอ้ยละขอ้มลูพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ของผูต้อบ 
     แบบสอบถาม จ าแนกตามรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ ผูท้ ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ ปรมิาณในการซือ้ 
     ต่อครัง้ทีไ่ดท้ าการจดักลุม่ใหม ่
 
พฤติกรรมการซ้ือ จ านวน (คน)  ร้อยละ  

1. รสชาติท่ีซ้ือบอ่ยท่ีสดุ 
มามา่ตม้ย ากุง้ 278 69.50 
มามา่หมสูบั 96 24.00 
มามา่เย็นตาโฟ/อืน่ ๆ 26 6.50 

รวม 400 100.00 

2. ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ 

ครอบครวั/เพือ่น/ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นโภชนาการ 66 16.50 
ตวัเอง 334 83.50 

รวม 400 100.00 

3. ปริมาณในการซ้ือต่อครัง้ 
1-3 ซอง/คพั 246 61.50 
1 แพค็ (บรรจุ 6 ซอง) 72 18.00 
ตัง้แต่ 1 แพค็ขึน้ไป (บรรจุ 10 ซองขึน้ไป) 82 20.50 

รวม 400 100.00 

 
 จากตาราง 10 ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็ รปูมามา่
ของผูบ้รโิภคทีไ่ดท้ าการจดักลุม่ใหม ่มรีายละเอยีดดงันี ้
 รสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เลอืกซือ้มามา่ตม้ย ากุง้  
จ านวน 278 คน คดิเป็นรอ้ยละ  69.50 รองลงมาคอื มามา่หมสูบั  จ านวน  96 คน  คดิเป็นรอ้ยละ  
24.00 และเลอืกซือ้มามา่เยน็ตาโฟ/อืน่ ๆ จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.50 ตามล าดบั 
 ผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ตดัสนิใจ เลอืก
ซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูดว้ยตวัเอง จ านวน  334 คน  คดิเป็นรอ้ยละ  83.50 รองลงมาคอื  ครอบครวั  
จ านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 เพือ่นแนะน า จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.50 และเลอืกซือ้
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู เพราะ ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นโภชนาการ  จ านวน  2 คน  คดิเป็นรอ้ยละ  0.50 
ตามล าดบั 
 ปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เลอืกซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูจ านวน 1-3 ซอง/คพั จ านวน 246 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.50 รองลงมาคอื  จ านวน  1 แพค็  



 51 

(บรรจุ 6 ซอง) จ านวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.00 และเลอืกซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูตัง้แต่ 1 แพค็ขึน้
ไป (บรรจุ 10 ซองขึน้ไป) จ านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.50 ตามล าดบั 
 
 ตอนท่ี 4 การวเิคราะห์ขอ้มลูเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมตฐิานที ่1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ต่างกนั สามารถแบ่งออกเป็นสมมตฐิานย่อยดงันี ้
 สมมตฐิานที ่1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นความถีใ่นการซือ้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนแป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ความถีใ่นการซือ้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ความถีใ่นการซือ้ต่างกนั 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  จะใชเ้ปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่า
คะแนนเฉลีย่ของกลุม่ประชากร 2 กลุม่ ทีเ่ป็นอสิระต่อกนั  (Independent Sample t-test) ใชร้ะดบั
ความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั  (Ho) และยอมรบัสมมตฐิา นรอง  (H1) ก็
ต่อเมือ่ 2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 11 แสดงการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ในรอบ  
    1 เดอืน จ าแนกตามเพศ  
 

เพศ 
t-test for Equality of Means 

n X  S.D t df P 
ชาย 248 3.19 2.867 2.616** 384.695 0.009 
หญิง 152 2.54 2.112    

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
 จากตาราง 11 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ใน
รอบ 1 เดอืน จ าแนกตามเพศ โดยใชส้ถติ ิIndependent Sample t – test ในการทดสอบ พบว่า  มี
ค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.009 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื  ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั  
(H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคเพศชาย และเพศหญิง มพีฤตกิรรม



 52 

การซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นความถีใ่นการซือ้ในรอบ 1 เดอืนต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 
 
 สมมตฐิานที ่1.2 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนแป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ต่างกนั 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  จะใชเ้ปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่า
คะแนนเฉลีย่ของกลุม่ประชากร 2 กลุม่ ทีเ่ป็นอสิระต่อกนั  (Independent Sample t-test) ใชร้ะดบั
ความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั  (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) ก็
ต่อเมือ่ 2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 12 แสดงการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบค่าใชจ่้ายในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่แต่ละครัง้ 
    จ าแนกตามเพศ  
 

เพศ 
t-test for Equality of Means 

N X  S.D t df P 
ชาย 248 32.27 46.427 0.364 398 0.716 
หญิง 152 30.78 26.115    

 
 จากตาราง 12 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบค่าใชจ่้ายในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
แต่ละครัง้ จ าแนกตามเพศ โดยใชส้ถติ ิIndependent Sample t – Test ในการทดสอบ พบว่า  มคี่า
ความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.716 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั  (H0) 
และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคเพศชาย และเพศหญิง มพีฤตกิรรมการซือ้
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ไมต่่างกนั  ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
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 สมมตฐิานที ่1.3 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุต่างกนั 
 สามารถเขยีนแป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ มามา่ ในดา้น
รสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
รสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุต่างกนั 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  จะใช้ สถติิ  Chi-square เพือ่หาความแตกต่าง
ระหว่างเพศกบัรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั  
(Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่ 2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ
สมมตฐิานแสดงดงันี ้  
 
ตาราง 13 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกบัรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยที่สดุ  
 

รสชาติท่ีซ้ือบอ่ยท่ีสดุ  
เพศ 

ชาย หญิง รวม 
มามา่ตม้ย ากุง้  168 110 278 
 (67.74%) (72.34%)  
มามา่หมสูบั  56 40 96 
 (22.58%) (26.32%)  
มามา่เย็นตาโฟ/อืน่ ๆ 24 2 26 
 (9.68%) (1.32%)  

รวม 248 152 400 
 (100%) (100%)  

2  = 10.975** df = 2  p = 0.004 

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 

 
 จากตาราง 13 เมือ่ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างเพศกบัรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ โดยใชส้ถติ ิ
Chi-square ในการทดสอบ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.004 ซึง่น้อยกว่า  
0.01 นัน่คอื ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) หมายความว่า  ผูบ้รโิภค
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เพศชาย และเพศหญิง มพีฤตกิรรมในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่  ในดา้น รสชาตทิีซ่ือ้บ่อย
ทีส่ดุต่างกนั  
 
 สมมตฐิานที ่1.4 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นผู้
ทีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นผู้
ทีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ต่างกนั 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  จะใช้ สถติิ  Chi-square เพือ่หาความแตกต่าง
ระหว่างเพศกบัผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ  95 ดงันัน้จะปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่ 2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า  0.05 
ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 14 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกบัผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้  
 

ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ  
เพศ 

ชาย หญิง รวม 
ครอบครวั/เพือ่น/ผูเ้ชีย่วชาญ 32 34 66 
 (13%) (22.40%)  
ตวัเอง 216 118 334 

 (87%) (77.60%)  
รวม 248 152 400 

 (100%) (100%)  
2  = 6.128* df = 1  p = 0.013 

 
* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 

 
 จากตาราง 14 เมือ่ทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกบัผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ โดย
ใชส้ถติ ิChi-square ในการทดสอบ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น  Probability (p) เท่ากบั 0.013 ซึง่
น้อยกว่า 0.05 นัน่คอื ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) หมายความว่า  
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ผูบ้รโิภคเพศชาย และเพศหญิง มพีฤตกิรรมในการซือ้ บะหมีก่ึง่ส า เรจ็รปูยีห่้อมามา่  ในดา้นผูท้ีม่ ี
อทิธพิลในการเลอืกซือ้ต่างกนั  
 
 สมมตฐิานที ่1.5 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ต่างกนั 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  จะใช้ สถติิ  Chi-square เพือ่หาความแตกต่าง
ระหว่างเพศกบัปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า  0.05 ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 15 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกบัปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ 
 

ปริมาณในการซ้ือต่อครัง้ 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 
1-3 ซอง/คพั 152 94 246 
 (61.29%) (61.84%)  
1 แพค็  52 20 72 
 (20.97%) (13.16%)  
ตัง้แต่ 1 แพค็ขึน้ไป  44 38 82 
 (17.74%) (25.00%)  

รวม 248 152 400 
 (100%) (100%)  

2  = 5.620 df = 2  p = 0.060 

 
 
 จากตาราง 15 เมือ่ทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกบัปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ โดยใช้
สถติ ิChi-square ในการทดสอบ  พบว่า  มคี่าความน่าจะเป็น  Probability (p) เท่ากบั 0.060 ซึง่
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มากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง  (H1) หมายความว่า  
ผูบ้รโิภคเพศชาย และเพศหญิง มพีฤตกิรรมในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่  ในดา้นปรมิาณ
ในการซือ้ต่อครัง้ไมต่่างกนั 
 สมมตฐิานที ่1.6 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเ รจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นสถานทีท่ีซ่ือ้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
สถานทีท่ีซ่ือ้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
สถานทีท่ีซ่ือ้ต่างกนั 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  จะใช้ สถติิ  Chi-square เพือ่หาความแตกต่าง
ระหว่างเพศกบัสถานทีท่ีซ่ือ้ ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ  95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั  (Ho) 
และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) กต่็อเมื่ อ 2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า  0.05 ผลการทดสอบ
สมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 16 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกบัสถานทีท่ีซ่ือ้  
 

สถานท่ีท่ีซ้ือ  
เพศ 

ชาย หญิง รวม 
รา้นขายของช า 58 18 76 
 (23.39%) (11.84%)  
ห้างสรรพสนิคา้  16 10 26 
 (6.45%) (6.58%)  
รา้นสะดวกซือ้  124 72 196 
 (50.00%) (47.37%)  
รา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่  50 52 102 
 (20.16%) (34.21%)  

รวม 248 152 400 
 (100%) (100%)  

2  = 14.041** df = 3  p = 0.003 
 

** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 
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 จากตาราง 16 เมือ่ทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกบัสถานทีท่ีซ่ือ้  โดยใชส้ถติ ิ Chi-
square ในการทดสอบ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.003 ซึง่น้อยกว่า  0.01 
นัน่คอื ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคเพศชาย 
และเพศหญิง มพีฤตกิรรมในการซือ้ บะหมี่ กึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่  ในดา้นสถานทีท่ีซ่ือ้ ต่างกนั 
สมมตฐิานที ่2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ต่างกนั  
สามารถแบ่งออกเป็นสมมตฐิานย่อยดงันี ้
 
 สมมตฐิานที ่2.1 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมี่ กึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นความถีใ่นการซือ้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ความถีใ่นการซือ้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ความถีใ่นการซือ้ต่างกนั 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนน
เฉลีย่ของกลุม่ตวัอย่างทีม่มีากกว่า 2 กลุม่ โดยการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว  One – 
Way ANOVA (Analysis of Variance) ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า  0.05 ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 17 แสดงการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่แต่ละครัง้  
    จ าแนกตามอายุ  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหว่างกลุม่ 206.418 3 68.806 10.734** 0.000 
ภายในกลุม่ 2538.372 396 6.410   

รวม 2744.790 399    

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
 จากตาราง 17 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ใน
รอบ 1 เดอืน จ าแนกตามอายุ โดยใชส้ถติกิารวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว  One – Way 
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ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 
0.000 ซึง่น้อยกว่า  0.01 นัน่คอื  ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั  (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ความถีใ่นการซือ้ในรอบ 1 เดอืนต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ดงันัน้ผูว้จิยัจงึน าผลการ
วเิคราะห์น าไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น (Multiple Comparison) ใชว้ธิทีดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) เพือ่หาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบ้างแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ดงัต่อไปนี ้
 
ตาราง 18 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
     ในรอบ 1 เดอืน จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ 
 

อาย ุ X  

ต า่กวา่หรือ
เท่ากบั 25 ปี 

26 - 35 ปี 36 - 45 ปี มากกวา่หรือ
เท่ากบั 46 ปี 

4.02 2.57 2.54 2.05 
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี 4.02 - 1.45** 1.48** 1.97** 
   (0.000) (0.000) (0.000) 
26 - 35 ปี 2.57  - 0.03 0.53 
    (0.927) (0.231) 
36 - 45 ปี 2.54   - 0.49 
     (0.314) 
มากกว่าหรอืเท่ากบั 46 ปี 2.05    - 

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 

 
 จากตาราง 18 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของ ความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ในรอบ 1 เดอืน จ าแนกตามอายุ พบความแตกต่าง 3 คู่ คอื 
 คู่ที ่1 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี กบัผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 26 – 35 ปี พบว่า มี
ค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี มคีวามถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในรอบ 1 เดอืน มากกว่า
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 26 – 35 ปี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.45 
 คู่ที ่2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี กบัผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 36 – 45 ปี พบว่า มี
ค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี มคีวามถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในรอบ 1 เดอืน มากกว่า
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 36 – 45 ปี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.48 
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 คู่ที ่3 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี กบัผูบ้รโิภคทีม่อีายุมากกว่าหรอืเท่ากบั  
46 ปี พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า  0.01 หมายความว่า  
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี มคีวามถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในรอบ 1 
เดอืน มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุมากกว่าหรอืเท่ากบั 46 ปี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่  0.01 โดยมี
ผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.97 
 
 สมมตฐิานที ่2.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้ อ
มามา่ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ต่างกนั 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนน
เฉลีย่ของกลุม่ตวัอย่างทีม่มีากกว่า 2 กลุม่ โดยการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว  One – 
Way ANOVA (Analysis of Variance) ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า  0.05 ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 19 แสดงการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบค่าใชจ่้ายในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่แต่ละครัง้ 
     จ าแนกตามอายุ  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหว่างกลุม่ 36538.982 3 12179.661 8.051** 0.000 
ภายในกลุม่ 599056.208 396 1512.768   

รวม 635595.190 399    

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
 จากตาราง 19 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบค่าใชจ่้ายในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
แต่ละครัง้ จ าแนกตามอายุ  โดยใชส้ถติิ การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว  One – Way 
ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 
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0.000 ซึง่น้อยกว่า  0.01 นัน่คอื  ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั  (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึน าผลการ
วเิคราะห์น าไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น (Multiple Comparison) ใชว้ธิทีดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) เพือ่หาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบ้างแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ดงัต่อไปนี ้
 
ตาราง 20 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของค่าใชจ่้ายในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
    แต่ละครัง้ จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ 
 

อายุ X  

ต า่กวา่หรือ
เท่ากบั 25 ปี 

26 - 35 ปี 36 - 45 ปี 
มากกวา่
หรือเท่ากบั 

46 ปี 
19.32 42.09 29.35 30.71 

ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี 19.32 - -22.77** -10.03 -11.39 
   (0.000) (0.082) (0.103) 
26 - 35 ปี 42.09  - 12.74* 11.38 
    (0.020) (0.092) 
36 - 45 ปี 29.35   - -1.36 
     (0.856) 
มากกว่าหรอืเท่ากบั 46 ปี 30.71    - 

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 

 
 จากตาราง 20 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของ ความถีใ่นการซือ้บ ะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่แต่ละครัง้ จ าแนกตามอายุ พบความแตกต่าง 2 คู่ คอื 
 คู่ที ่1 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี กบัผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 26 – 35 ปี พบว่า มี
ค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี มคี่าใชจ่้ายในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่แต่ละครัง้  น้อยกว่า
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 26 – 35 ปี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 22.77 
 คู่ที ่2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 26 – 35 ปี กบัผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 36 – 45 ปี พบว่า มคี่าความน่าจะ
เป็น Probability (p) เท่ากบั 0.020 ซึง่น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 26 – 35 ปี มี
ความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่แต่ละครัง้ มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 36 – 45 ปี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 12.74 
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 สมมตฐิานที ่2.3 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
รสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
รสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุต่างกนั 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  จะใช้ สถติิ  Chi-square เพือ่หาความแตกต่าง
ระหว่างอายุกบัรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั  
(Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่ 2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ
สมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 21 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างอายุกบัรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ  
 

รสชาติท่ีซ้ือบอ่ยท่ีสดุ  
อาย ุ

ต า่กวา่หรือ
เท่ากบั 25 ปี 

26 - 35 ปี 36 - 45 ปี มากกวา่หรือ
เท่ากบั 46 ปี 

รวม 

มามา่ตม้ย ากุง้ 78 118 54 28 278 
 (65%) (71.95%) (72.97%) (66.66%)  
มามา่หมสูบั 34 40 12 10 96 
 (28.34%) (24.40%) (16.22%) (23.82%)  
มามา่เย็นตาโฟ/อืน่ ๆ 8 6 8 4 26 
 (6.66%) (3.65%) (10.81%) (9.52%)  

รวม 120 164 74 42 400 
 (100%) (100%) (100%) (100%)  

2  = 8.235 df = 6  p = 0.221 

 
 จากตาราง 21 เมือ่ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างอายุกั บสถานทีท่ีซ่ือ้  โดยใชส้ถติ ิ Chi-
square ในการทดสอบ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.221 ซึง่มากกว่า  0.05 
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นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ
ต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปยีห่้อมามา่ ในดา้นรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุไม่ต่างกนั 
 สมมตฐิานที ่2.4 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นผู้
ทีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นผู้
ทีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ต่างกนั 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  จะใช้ สถติิ  Chi-square เพือ่หาความแตกต่าง
ระหว่างอายุกบัผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ  95 ดงันัน้จะปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่ 2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า  0.05 
ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 22 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกบัผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้  
 

ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ  
อาย ุ

ต า่กวา่หรือ
เท่ากบั 25 ปี 

26 - 35 ปี 36 - 45 ปี มากกวา่หรือ
เท่ากบั 46 ปี 

รวม 

ครอบครวั/เพือ่น/ผูเ้ชีย่วชาญ 32 20 4 10 66 
 (26.67%) (12.20%) (5.41%) (23.81%)  
ตวัเอง 88 144 70 32 334 
 (73.33%) (87.80%) (94.59%) (76.19%)  

รวม 120 164 74 42 400 
 (100%) (100%) (100%) (100%)  

2  = 19.449** df = 3  p = 0.000 
 

** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 
 
 จากตาราง 22 เมือ่ทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกบัผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ โดย
ใชส้ถติ ิChi-square ในการทดสอบ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น  Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่
น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) หมายความว่า  
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ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่  ในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลใน
การเลอืกซือ้ต่างกนั  
 สมมตฐิานที ่2.5 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ต่างกนั 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  จะใช้ สถติิ  Chi-square เพือ่หาความแตกต่าง
ระหว่างอายุกบัปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า  0.05 ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 23 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกบัผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้  
 

ปริมาณในการซ้ือต่อครัง้ 
อาย ุ

ต า่กวา่หรือ
เท่ากบั 25 ปี 

26 - 35 ปี 36 - 45 ปี 
มากกวา่หรือ
เท่ากบั 46 ปี 

รวม 

1-3 ซอง /คพั 112 70 40 24 246 
 (93.33%) (42.68%) (54.05%) (57.13%)  
1 แพค็ 2 42 18 10 72 
 (1.67%) (25.61%) (24.33%) (23.81%)  
ตัง้แต่ 1 แพค็ขึน้ไป  6 52 16 8 82 
 (5.00%) (31.71%) (21.62%) (19.05%)  

รวม 120 164 74 42 400 
 (100%) (100%) (100%)   

2  = 79.705** df = 6  p = 0.000 
 

** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 
 



 64 

 จากตาราง 23 เมือ่ทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกบัปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ โดยใช้
สถติ ิChi-square ในการทดสอบ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อย
กว่า  0.01 นัน่คอื  ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั  (H0) และยอมรบัสม มตฐิานรอง  (H1) หมายความว่า  
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นปรมิาณในการซือ้
ต่อครัง้ต่างกนั 
 

 สมมตฐิานที ่2.6 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นสถานทีท่ีซ่ือ้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
สถานทีท่ีซ่ือ้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
สถานทีท่ีซ่ือ้ต่างกนั 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  จะใช้ สถติิ  Chi-square เพือ่หาความแตกต่าง
ระหว่างอายุกบัสถานทีท่ีซ่ือ้ ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ  95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั  (Ho) 
และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า  0.05 ผลการทดสอบ
สมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 24 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกบัสถานทีท่ีซ่ือ้  
 

สถานท่ีท่ีซ้ือ  
อาย ุ

ต า่กวา่หรือ
เท่ากบั 25 ปี 

26 - 35 ปี 36 - 45 ปี 
มากกวา่หรือ
เท่ากบั 46 ปี 

รวม 

รา้นขายของช า 12 26 22 16 76 
 (10%) (15.85%) (29.73%) (38.08%)  
ห้างสรรพสนิคา้  4 10 6 6 26 
 (3.33%) (6.10%) (8.11%) (14.29%)  
รา้นสะดวกซือ้  90 72 24 10 196 
 (75%) (43.90%) (32.43%) (23.81%)  
รา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ 14 56 22 10 102 

 (11.67%) (34.15%) (29.73%) (23.81%)  
รวม 120 164 74 42 400 

 (100%) (100%) (100%) (100%)  
2  = 66.006** df = 9  p = 0.000 
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 จากตาราง 24 เมือ่ทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกบัสถานทีท่ีซ่ือ้  โดยใชส้ถติ ิ Chi-
square ในการทดสอบ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า  0.01 
นัน่คอื ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ
ต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นสถานทีท่ีซ่ือ้ต่างกนั  
  
 สมมตฐิานที ่3 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ต่างกนั สามารถแบ่งออกเป็นสมมตฐิานย่อยดงันี ้
 สมมตฐิานที ่3.1 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นความถีใ่นการซือ้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นความถีใ่นการซือ้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นความถีใ่นการซือ้ต่างกนั 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนน
เฉลีย่ของกลุม่ตวัอย่างทีม่มีากกว่า 2 กลุม่ โดยการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว  One – 
Way ANOVA (Analysis of Variance) ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า  0.05 ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 25 แสดงการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่แต่ละครัง้  
     จ าแนกตามระดบัการศกึษา  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหว่างกลุม่ 329.921 2 164.961 27.119** 0.000 
ภายในกลุม่ 2414.869 397 6.083   

รวม 2744.790 399    
 

     ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
 จากตาราง 25 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ใน
รอบ 1 เดอืน จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถติกิารวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว One 
– Way ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) 
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เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
ในดา้นความถีใ่นการซือ้ในรอบ 1 เดอืนต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึน า
ผลการวเิคราะห์น าไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น (Multiple Comparison) ใชว้ธิทีดสอบแบบ  Least 
Significant Difference (LSD) เพือ่หาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบ้างแตกต่างกนั  ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ  
0.05 ดงัต่อไปนี ้
 
ตาราง 26 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
     ในรอบ 1 เดอืน จ าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคู่ 
 

ระดบัการศึกษา X  

ต า่กวา่ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี  
สงูกวา่ปริญญา

ตรี 
4.58 2.74 2.12 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 4.58  1.84** 2.46** 
   (0.000) (0.000) 
ปรญิญาตร ี 2.74   0.62* 
    (0.031) 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 2.12   - 

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 

 
 จากตาราง 26 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ราย คู่ของ ความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ในรอบ 1 เดอืน จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบความแตกต่าง 3 คู่ คอื 
 คู่ที ่1 ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีกบัผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตรี  
พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูบ้รโิภค
ทีม่กีารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในรอบ 1 เดอืน 
มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตรี  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่  0.01 โดยมผีลต่าง
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.84 
 คู่ที ่2 ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีกบัผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษา สงูกว่าปรญิญา
ตร ีพบว่า มคี่าความน่าจะเป็น  Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า  0.01 หมายความว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในรอบ 1 
เดอืน มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรี  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่  0.01 โดยมี
ผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.46 
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 คู่ที ่3 ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีกบัผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรี  
พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.031 ซึง่น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้รโิภค
ทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมคีวามถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในรอบ 1 เดอืน 
มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่  0.05 โดยมผีลต่าง
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.62 
 
 สมมตฐิานที ่3.2 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู ยีห่้อ
มามา่ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ต่างกนั 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหว่ างค่าคะแนน
เฉลีย่ของกลุม่ตวัอย่างทีม่มีากกว่า 2 กลุม่ โดยการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว  One – 
Way ANOVA (Analysis of Variance) ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้ อยกว่า  0.05 ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 27 แสดงการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบค่าใชจ่้ายในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่แต่ละครัง้ 
     จ าแนกตามระดบัการศกึษา  
 

แหล่งความแปรปรวน  SS df MS F P 
ระหว่างกลุม่ 26935.066 2 13467.533 8.784** 0.000 
ภายในกลุม่ 608660.124 397 1533.149   

รวม 635595.190 399    

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
จากตาราง 27 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบค่าใชจ่้ายในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่แต่ละครัง้  
จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถติกิารวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว  One – Way 
ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 
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0.000 ซึง่น้อยกว่า  0.01 นัน่คอื  ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั  (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึน าผล
การวเิคราะห์น าไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น (Multiple Comparison) ใชว้ธิทีดสอบแบบ  Least 
Significant Difference (LSD) เพือ่หาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบ้างแ ตกต่างกนั  ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ  
0.05 ดงัต่อไปนี ้
 
 
ตาราง 28 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของค่าใชจ่้ายในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
     แต่ละครัง้ จ าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคู่ 
 

ระดบัการศึกษา X  

ต า่กวา่ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี  
สงูกวา่ปริญญา

ตรี 
21.97 40.51 25.86 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 21.97 - -18.54** -3.89 
   (0.000) (0.472) 
ปรญิญาตร ี 40.51  - 14.65** 
    (0.001) 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 25.86   - 

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 

 
 จากตาราง 28 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ร ายคู่ของ ความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ในรอบ 1 เดอืน จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบความแตกต่าง 2 คู่ คอื 
 คู่ที ่1 ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีกบัผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรี 
พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูบ้รโิภค
ทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมคี่าใชจ่้ายในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในรอบ 1 เดอืน 
มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่  0.01 โดยมผีลต่าง
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 18.54 
 คู่ที ่2 ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีกบัผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรี  
พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูบ้รโิภค
ทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมคี่าใชจ่้ายในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในรอ บ 1 เดอืน 
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มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่  0.01 โดยมผีลต่าง
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 14.65 
 
 สมมตฐิานที ่3.3 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติดิงันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู ยีห่้อ
มามา่ ในดา้นรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุต่างกนั 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  จะใช้ สถติิ  Chi-square เพือ่หาความแตกต่าง
ระหว่างระดบัการศกึษากบัรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ  95 ดงันัน้จะปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่ 2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า  0.05 
ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 29 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดบัการศกึษากบัรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ  
 

รสชาติท่ีซ้ือบอ่ยท่ีสดุ  
ระดบัการศึกษา 

ต า่กวา่ 
ปริญญาตรี  

ปริญญาตรี  
สงูกวา่  

ปริญญาตรี  
รวม 

มามา่ตม้ย ากุง้ 65 130 83 278 
 (73.86%) (71.04%) (64.34%)  
มามา่หมสูบั 15 43 38 96 
 (17.05%) (23.50%) (29.46%)  
มามา่เย็นตาโฟ/อืน่ ๆ 8 10 8 26 
 (9.09%) (5.46%) (6.20%)  
รวม  88 183 129 400 
 (100%) (100%) (100%)  

2  = 5.419 df = 4  p = 0.247 
 
 จากตาราง 29 เมือ่ทดสอบความแตกต่างระหว่างระดบัการศกึษากบัสถานทีท่ีซ่ือ้  โดยใช้
สถติ ิChi-square ในการทดสอบ  พบว่า  มคี่าความน่าจะเป็น  Probability (p) เท่ากบั 0.247 ซึง่
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มากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง  (H1) หมายความว่า  
ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้ บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่  ในดา้น
รสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุไม่ต่างกนั  
 
 สมมตฐิานที ่3.4 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ต่างกนั 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  จะใช้ สถติิ  Chi-square เพือ่หาความแตกต่าง
ระหว่างระดบัการศกึษากบัผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ  95 ดงันัน้จะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อย
กว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 30 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดบัการศกึษากบัผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้  
 

ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ  
ระดบัการศึกษา 

ต า่กวา่ 
ปริญญาตรี  

ปริญญาตรี  
สงูกวา่  

ปริญญาตรี  
รวม 

ครอบครวั/เพือ่น/ผูเ้ชีย่วชาญ 14 28 24 66 
 (15.91%) (15.30%) (18.60%)  
ตวัเอง 74 155 105 334 
 (84.09%) (84.70%) (81.40%)  

รวม 88 183 129 400 
 (100%) (100%) (100%)  

2  = 0.628 df = 2  p = 0.730 

 
 จากตาราง 30 เมือ่ทดสอบความแตกต่างระหว่างระดบัการศกึษากบัผูท้ีม่อีทิธพิลในการ
เลอืกซือ้ โดยใชส้ถติ ิChi-square ในการทดสอบ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 
0.730 ซึง่มากกว่า  0.05 นัน่คอื  ยอมรบัสมมตฐิานหลกั  (H0) และปฏิเสธส มมตฐิานรอง  (H1) 
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หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้ บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ไมต่่างกนั  
 
 สมมตฐิานที ่3.5 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ต่างกนั 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  จะใช้ สถติิ  Chi-square เพือ่หาความ แตกต่าง
ระหว่างระดบัการศกึษากบัปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่ 2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า  0.05 
ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 31 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดบัการศกึษากบัปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ 
 

ปริมาณในการซ้ือต่อครัง้ 
ระดบัการศึกษา 

ต า่กวา่ 
ปริญญาตรี  

ปริญญาตรี  สงูกวา่  
ปริญญาตรี  

รวม 

1-3 ซอง /คพั 70 95 81 246 
 (79.55%) (51.91%) (62.80%)  
1 แพค็ 10 38 24 72 
 (11.36%) (20.77%) (18.60%)  
ตัง้แต่ 1 แพค็ขึน้ไป  8 50 24 82 

 (9.09%) (27.32%) (18.60%)  
รวม 88 183 129 400 

 (100%) (100%) (100%)  
2  = 20.355** df = 4  p = 0.000 

  
** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 
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 จากตาราง 31 เมือ่ทดสอบความแตกต่างระหว่างระดบัการศกึษากบัปรมิาณในการซือ้ต่อ
ครัง้ โดยใชส้ถติ ิChi-square ในการทดสอบ  พบว่า  มคี่าความน่าจะเป็น  Probability (p) เท่ากบั 
0.000 ซึง่น้อยกว่า  0.05 นัน่คอื  ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั  (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้ บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ต่างกนั 
 
 สมมตฐิานที ่3.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นสถานทีท่ีซ่ือ้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นสถานทีท่ีซ่ือ้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นสถานทีท่ีซ่ือ้ต่างกนั 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  จะใช้ สถติิ  Chi-square เพือ่หาความแตกต่าง
ระหว่างระดบัการศกึษากบัสถานทีท่ีซ่ือ้ ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า  0.05 ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
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ตาราง 32 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดบัการศกึษากบัสถานทีท่ีซ่ือ้  
 

สถานท่ีท่ีซ้ือ  
ระดบัการศึกษา 

ต า่กวา่ 
ปริญญาตรี  

ปริญญาตรี  
สงูกวา่  

ปริญญาตรี  
รวม 

รา้นขายของช า 37 21 18 76 
 (42.05%) (11.48%) (13.95%)  
ห้างสรรพสนิคา้  2 10 14 26 
 (2.27%) (5.46%) (10.85%)  
รา้นสะดวกซือ้  42 95 59 196 
 (47.73%) (51.91%) (45.74%)  
รา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ 7 57 38 102 

 (7.95%) (31.15%) (29.46%)  
รวม 88 183 129 400 

 (100%) (100%) (100%)  
2  = 52.5928** df = 6  p = 0.000 

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 

 

 จากตาราง 32 เมือ่ทดสอบความแตกต่างระหว่างระดบัการศกึษากบัสถานทีท่ีซ่ือ้  โดยใช้
สถติ ิChi-square ในการทดสอบ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อย
กว่า  0.01 นัน่คอื  ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั  (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) หมายความว่า  
ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้ บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่  ในดา้น
สถานทีท่ี่ซือ้ต่างกนั  
  

 สมมตฐิานที ่4 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ต่างกนั สามารถแบ่งออกเป็นสมมตฐิานย่อยดงันี ้
 สมมตฐิานที ่4.1 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นความถีใ่นการซือ้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ใน
ดา้นความถีใ่นการซือ้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ความถีใ่นการซือ้ต่างกนั 
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 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนน
เฉลีย่ของกลุม่ตวัอย่างทีม่มีากกว่า 2 กลุม่ โดยการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว  One – 
Way ANOVA (Analysis of Variance) ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า  0.05 ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 33 แสดงการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่แต่ละครัง้  
     จ าแนกตามอาชพี  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหว่างกลุม่ 308.292 3 102.764 16.702** 0.000 
ภายในกลุม่ 2436.498 396 6.153   

รวม 2744.790 399    

 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
 จากตาราง 33 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ใน
รอบ 1 เดอืน จ าแนกตามอาชพี โดยใชส้ถติกิารวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว  One – Way 
ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 
0.000 ซึง่น้อยกว่า  0.01 นัน่คอื  ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั  (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ความถีใ่นการซือ้ในรอบ 1 เดอืนต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ดงันัน้ผูว้จิยัจงึน าผลการ
วเิคราะห์น าไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น (Multiple Comparison) ใชว้ธิทีดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) เพือ่หาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบ้างแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ดงัต่อไปนี ้
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ตาราง 34 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
     ในรอบ 1 เดอืน จ าแนกตามอาชพี เป็นรายคู่ 
 

อาชีพ X  

นักเรียน /
นักศึกษา 

พนักงาน
เอกชน  

พนักงาน
ของรฐั /

รฐัวิสาหกิจ 

อาชีพอิสระ /
ธรุกิจ
ส่วนตวั  

5.31 3.08 1.84 3.12 
นกัเรยีน/นกัศกึษา 5.31 - 2.23** 3.47** 2.19** 
   (0.000) (0.000) (0.000) 
พนกังานเอกชน  3.08  - 1.24** -0.04 
    (0.000) (0.930) 
พนกังานของรฐั /รฐัวสิาหกจิ 1.84   - -1.28** 
     (0.010) 
อาชพีอสิระ /ธุรกจิสว่นตวั 3.12    - 

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 

 
 จากตาราง 34 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของ ความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ในรอบ 1 เดอืน จ าแนกตามอาชพี พบความแตกต่าง 5 คู่ คอื 
 คู่ที ่1 ผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา กบัผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพี พนกังาน
เอกชน พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า 
ผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา มคีวามถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในรอบ 
1 เดอืน มากกว่าผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีพนกังานเอกชน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่  0.01 โดยมี
ผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.23 
 คู่ที ่2 ผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา กบัผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพี พนกังาน
ของรฐั/รฐัวสิาหกจิ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น  Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า  0.01 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา มคีวามถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู
ยีห่้อมามา่ในรอบ 1 เดอืน มากกว่าผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพี พนกังานของรฐั /รฐัวสิา หกจิ  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47 
 คู่ที ่3 ผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา  กบัผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพี อสิระ /
ธุรกจิสว่นตวั  พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น  Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า  0.01 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา มคีวามถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู
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ยีห่้อมามา่ในรอบ 1 เดอืน มากกว่าผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีอสิระ /ธุรกจิสว่นตวั  อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิี ่0.01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.19 
 คู่ที ่4 ผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีพนกังานเอกชน กบัผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีพนกังานของ
รฐั /รฐัวสิาหกจิ  พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น  Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า  0.01 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีพนกังานเอกชน มคีวามถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ในรอบ 1 เดอืน มากกว่าผูบ้รโิภคที่ ประกอบอาชพี พนกังานของรฐั /รฐัวสิาหกจิ  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.24 
 คู่ที ่5 ผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีพนกังานของรฐั/รฐัวสิาหกจิ กบัผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพี
อสิระ/ธุรกจิสว่นตวั พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น  Probability (p) เท่ากั บ 0.010 ซึง่เท่ากบั  0.01 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีพนกังานของรฐั/รฐัวสิาหกจิ  มีความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ในรอบ 1 เดอืน น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพี อสิระ /ธุรกจิสว่นตวั  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.28 
 
 สมมตฐิานที ่4.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ใน
ดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ต่างกนั 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนน
เฉลีย่ของกลุม่ตวัอย่างทีม่มีากกว่า 2 กลุม่ โดยการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว  One – 
Way ANOVA (Analysis of Variance) ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า  0.05 ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
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ตาราง 35 แสดงการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบค่าใชจ่้ายในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่แต่ละครัง้ 
     จ าแนกตามอาชพี  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหว่างกลุม่ 16304.953 3 5434.984 3.475* 0.016 
ภายในกลุม่ 619290.237 396 1563.864   

รวม 635595.190 399    
 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 
 

 จากตาราง 35 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบค่าใชจ่้ายในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
แต่ละครัง้ จ าแนกตามอาชพี โดยใชส้ถติกิารวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน ทางเดยีว  One – Way 
ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 
0.016 ซึง่น้อยกว่า  0.05 นัน่คอื  ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั  (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึน าผลการ
วเิคราะห์น าไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น (Multiple Comparison) ใชว้ธิทีดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) เพือ่หาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบ้างแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ดงัต่อไปนี ้
 

ตาราง 36 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของค่าใชจ่้ายในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
     แต่ละครัง้ จ าแนกตามอาชพี เป็นรายคู่ 
 

อาชีพ  X  

นักเรียน /
นักศึกษา 

พนักงาน
เอกชน  

พนักงาน
ของรฐั /

รฐัวิสาหกิจ 

อาชีพอิสระ /
ธรุกิจ
ส่วนตวั  

19.25 36.91 26.49 23.53 
นกัเรยีน/นกัศกึษา 19.25 - -17.66* -7.24 -4.28 
   (0.018) (0.367) (0.661) 
พนกังานเอกชน 36.91  - 10.42* 13.38 
    (0.027) (0.066) 
พนกังานของรฐั/รฐัวสิาหกจิ 26.49   - 2.96 
     (0.706) 
อาชพีอสิระ/ธุรกจิสว่นตวั 23.53    - 

 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 
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 จากตาราง 36 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของ ความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่แต่ละครัง้ จ าแนกตามอาชพี พบความแตกต่าง 2 คู่ คอื 
 คู่ที ่1 ผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีพนกังานเอกชน กบัผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพี นกัเรยีน /
นกัศกึษา พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.018 ซึง่น้อยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า ผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีพนกังานเอกชน มคี่าใชจ่้ายในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่แต่
ละครัง้ มากกว่าผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 โดยมี
ผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 17.66 
 คู่ที ่2 ผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีพนกังานเอกชน กบัผูบ้รโิภคทีป่ระกอบ พนกังานของรฐั /
รฐัวสิาหกจิ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.027 ซึง่น้อยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า ผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีพนกังานเอกชน มคี่าใชจ่้ายในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่แต่
ละครัง้ มากกว่าผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีพนกังานของรฐั/รฐัวสิาหกจิ  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่  
0.01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 10.42 
 
 สมมตฐิานที ่4.3 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ใน
ดา้นรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
รสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุต่างกนั 
  
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  จะใช้ สถติิ  Chi-square เพือ่หาความแตกต่าง
ระหว่างอาชพีกบัรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ  95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า  0.05 ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
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ตาราง 37 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชพีกบัรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีสุ่ด  
 

รสชาติท่ีซ้ือบอ่ยท่ีสดุ  

อาชีพ 

นักเรียน /
นักศึกษา 

พนักงาน
เอกชน  

พนักงาน 
ของรฐั /

รฐัวิสาหกิจ 

อาชีพอิสระ /
ธรุกิจส่วนตวั  

รวม 

มามา่ตม้ย ากุง้  24 164 62 28 278 
 (75%) (70.69%) (60.78%) (82.36%)  
มามา่หมสูบั  8 62 24 2 96 
 (25%) (26.72%) (23.53%) (5.88%)  
มามา่เย็นตาโฟ/อืน่ ๆ 0 6 16 4 26 
 - (2.59%) (15.69%) (11.76%)  

รวม 32 232 102 34 400 
 (100%) (100%) (100%) (100%)  

2  = 29.7393** df = 6  p = 0.000 
 

** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 
 

 จากตาราง 37 เมือ่ทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชพีกบัสถานทีท่ีซ่ือ้  โดยใชส้ถติ ิ Chi-
square ในการทดสอบ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า  0.01
นัน่คอื ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี
ต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยี่ห้อมามา่ ในดา้นรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุต่างกนั  
 
 สมมตฐิานที ่4.4 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ใน
ดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ต่างกนั 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  จะใช้ สถติิ  Chi-square เพือ่หาความ แตกต่าง
ระหว่างอาชพีกบัผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ  95 ดงันัน้จะปฏิเสธ
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สมมตฐิานหลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่ 2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า  0.05 
ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 38 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชพีกบัผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้  
 

ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ  

อาชีพ 

นักเรียน /
นักศึกษา 

พนักงาน
เอกชน  

พนักงาน 
ของรฐั /

รฐัวิสาหกิจ 

อาชีพอิสระ /
ธรุกิจส่วนตวั  

รวม 

ครอบครวั/เพือ่น/ผูเ้ชีย่วชาญ 10 30 20 6 66 
 (31.25%) (12.93%) (19.61%) (17.65%)  
ตวัเอง 22 202 82 28 334 
 (68.75%) (87.07%) (80.39%) (82.35%)  

รวม 32 232 102 34 400 
 (100%) (100%) (100%) (100%)  

2  = 7.946* df = 3  p = 0.047 
 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 
 
 จากตาราง 38 เมือ่ทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชพีกบัผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ 
โดยใชส้ถติ ิChi-square ในการทดสอบ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น  Probability (p) เท่ากบั 0.047 
ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่คอื ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า  
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลใน
การเลอืกซือ้ต่างกนั  
 
 สมมตฐิานที ่4.5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ใน
ดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ต่างกนั 
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 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  จะใช้ สถติิ  Chi-square เพือ่หาความ แตกต่าง
ระหว่างอาชพี กบัปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ  95 ดงันัน้จะปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่ 2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อย กว่า  0.05 
ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 39 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชพีกบัผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้  
 

ปริมาณในการซ้ือต่อครัง้ 

อาชีพ 

นักเรียน /
นักศึกษา 

พนักงาน
เอกชน  

พนักงาน 
ของรฐั /

รฐัวิสาหกิจ 

อาชีพอิสระ /
ธรุกิจส่วนตวั  

รวม 

1-3 ซอง /คพั 30 124 70 22 246 
 (93.75%) (53.45%) (68.62%) (64.71%)  
1 แพค็ 2 48 14 8 72 
 (6.25%) (20.69%) (13.73%) (23.53%)  
ตัง้แต่ 1 แพค็ขึน้ไป  0 60 18 4 82 

 - (2586.%) (17.65%) (11.76%)  
รวม 32 232 102 34 400 

 (100%) (100%) (100%) (100%)  
2  = 25.241** df = 6  p = 0.000 

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 

 
 จากตาราง 39 เมือ่ทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชพีกบัปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ โดยใช้
สถติ ิChi-square ในการทดสอบ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อย
กว่า  0.01 นัน่คอื  ปฏิเส ธสมมตฐิานหลกั  (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) หมายความว่า  
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นปรมิาณในการ
ซือ้ต่อครัง้ต่างกนั 
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 สมมตฐิานที ่4.6 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็ รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นสถานทีท่ีซ่ือ้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ใน
ดา้นสถานทีท่ีซ่ือ้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
สถานทีท่ีซ่ือ้ต่างกนั 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  จะใช้ สถติิ  Chi-square เพือ่หาความ แตกต่าง
ระหว่างอาชพีกบัสถานทีท่ีซ่ือ้ ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั  (Ho) 
และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) กต่็อ เมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า  0.05 ผลการทดสอบ
สมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 40 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชพีกบัสถานทีท่ีซ่ือ้  
 

สถานท่ีท่ีซ้ือ  
อาชีพ 

นักเรียน /
นักศึกษา 

พนักงาน
เอกชน  

พนักงาน 
รฐัวิสาหกิจ 

อาชีพอิสระ /
ธรุกิจส่วนตวั  

รวม 

รา้นขายของช า 4 52 12 8 76 
 (12.50%) (22.42%) (11.76%) (23.53%)  
ห้างสรรพสนิคา้  4 12 8 2 26 
 (12.50%) (5.17%) (7.85%) (5.88%)  
รา้นสะดวกซือ้  22 106 50 18 196 
 (68.75%) (45.69%) (49.02%) (52.94%)  
รา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ 2 62 32 6 102 

 (6.25%) (26.72%) (31.37%) (17.65%)  
รวม 32 232 102 34 400 

 (100%) (100%) (100%) (100%)  
2  = 18.179* df = 9  p = 0.033 

 
* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 

 
 จากตาราง 40 เมือ่ทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชพีกบัสถานทีท่ีซ่ือ้  โดยใชส้ถติ ิ Chi-
square ในการทดสอบ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.033 ซึง่น้อยกว่า  0.05 
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นัน่คอื ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี
ต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นสถานทีท่ีซ่ือ้ต่างกนั  
 
 สมมตฐิานที ่5 ผูบ้รโิ ภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ต่างกนั สามารถแบ่งออกเป็นสมมตฐิานย่อยดงันี ้
 สมมตฐิานที ่5.1 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นความถีใ่นการซือ้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นความถีใ่นการซือ้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นความถีใ่นการซือ้ต่างกนั 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนน
เฉลีย่ของกลุม่ตวัอย่างทีม่มีากกว่า 2 กลุม่ โดยการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว  One – 
Way ANOVA (Analysis of Variance) ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า  0.05 ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 41 แสดงการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่แต่ละครัง้  
     จ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหว่างกลุม่ 414.650 3 138.217 23.490** 0.000 
ภายในกลุม่ 2330.140 396 5.884   

รวม 2744.790 399    

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
 จากตาราง 41 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ มามา่ ใน
รอบ 1 เดอืน จ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน โดยใชส้ถติกิารวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว  One 
– Way ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) 
เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติ ฐานรอง  (H1) 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
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ในดา้นความถีใ่นการซือ้ในรอบ 1 เดอืนต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึน า
ผลการวเิคราะห์น าไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น (Multiple Comparison) ใชว้ธิทีดสอบแบบ  Least 
Significant Difference (LSD) เพือ่หาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบ้างแตกต่างกนั  ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ  
0.05 ดงัต่อไปนี ้
 
ตาราง 42 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
     ในรอบ 1 เดอืน จ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน เป็นรายคู่ 
 

รายได้ต่อเดือน X  

ต า่กวา่หรือ
เท่ากบั 

10,000 บาท 

10,001- 
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึน้ไป  

4.54 3.03 2.06 1.95 
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 4.54 - 1.51** 2.48** 2.59** 
   (0.000) (0.000) (0.000) 
10,001- 20,000 บาท 3.03  - 0.97** 1.08** 
    (0.004) (0.002) 
20,001-30,000 บาท 2.06   - 0.11 
     (0.761) 
30,001 บาทขึน้ไป 1.95    - 

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 

 
 จากตาราง 42 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของ ความถีใ่นการซือ้บะหมี่ กึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ในรอบ 1 เดอืน จ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน พบความแตกต่าง 5 คู่ คอื 
 คู่ที ่1 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท กบัผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
ต่อเดอืน 10,001- 20,000 บาท พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อย
กว่า 0.01 หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  10,000 บาท  มีความถีใ่น
การซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ในรอบ 1 เดอืน มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 10,001- 
20,000 บาท อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.51 
 คู่ที ่2 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท กบัผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
ต่อเดอืน 20,001- 30,000 บาท พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อย
กว่า 0.01 หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  10,000 บาท  มีความถีใ่น
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การซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ในรอบ 1 เดอืน มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 20,001- 
30,000 บาท อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.48 
 คู่ที ่3 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท กบัผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า  
0.01 หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มคีวามถีใ่นการซือ้
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ในรอบ 1 เดอืน มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.59 
 คู่ที ่4 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 10,001- 20,000 บาท กบัผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 
20,001- 30,000 บาท พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.004 ซึง่น้อยกว่า  0.01 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 10,001- 20,000 บาท  มีความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ในรอบ 1 เดอืน มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 20,001- 30,000 บาท  
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.97 
 คู่ที ่5 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 10,001- 20,000 บาท กบัผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 
30,001 บาทขึน้ไป พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น  Probability (p) เท่ากบั 0.002 ซึง่น้อยกว่า  0.01 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไ ดต่้อเดอืน 10,001- 20,000 บาท  มีความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ในรอบ 1 เดอืน มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.08 
 
 สมมตฐิานที ่5.2 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ต่างกนั 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนน
เฉลีย่ของกลุม่ตวัอย่างทีม่มีากกว่า 2 กลุม่ โดยการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว  One – 
Way ANOVA (Analysis of Variance) ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า  0.05 ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
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ตาราง 43 แสดงการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบค่าใชจ่้ายในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่แต่ละครัง้ 
     จ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหว่างกลุม่ 14577.635 3 4859.212 3.099* 0.027 
ภายในกลุม่ 621017.555 396 1568.226   
รวม 635595.190 399    

 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 
 
 จากตาราง 43 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบค่าใชจ่้ายในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
แต่ละครัง้ จ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน โดยใชส้ถติกิารวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว  One – 
Way ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น  Probability (p) 
เท่ากบั 0.027 ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่คอื ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึน าผล
การวเิคราะห์น าไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น (Multiple Comparison) ใชว้ธิทีดสอบแบบ  Least 
Significant Difference (LSD) เพือ่หาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบ้างแตกต่างกนั  ทีร่ะดบันยัส าคญัทา งสถติิ  
0.05 ดงัต่อไปนี ้
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ตาราง 44 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของค่าใชจ่้ายในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
     แต่ละครัง้ จ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน เป็นรายคู่ 
 

รายได้ต่อเดือน X  

ต า่กวา่หรือ
เท่ากบั 

10,000 บาท 

10,001- 
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึน้ไป  

21.90 37.80 32.11 34.25 
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 21.90 - -15.90** -10.21 -12.35* 
   (0.003) (0.074) (0.033) 
10,001- 20,000 บาท 37.80  - 5.69 3.55 
    (0.299) (0.525) 
20,001-30,000 บาท 32.11   - -2.14 
     (0.715) 
30,001 บาทขึน้ไป 34.25    - 

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 

 
 จากตาราง 44 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของ ความถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่แต่ละครัง้ จ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน พบความแตกต่าง 2 คู่ คอื 
 คู่ที ่1 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท กบัผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
ต่อเดอืน 10,001- 20,000 บาท พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.003 ซึง่น้อย
กว่า 0.01 หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มคี่าใชจ่้ายใน
การซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่แต่ละครัง้ น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 10,001- 20,000 
บาท อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 15.90 
 คู่ที ่2 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท กบัผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.033 ซึง่น้อยกว่า  
0.05 หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มคี่าใชจ่้ายในการ
ซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่แต่ละครัง้ น้อยกว่าผูร้ ิ โภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 12.35 
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 สมมตฐิานที ่5.3 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุต่างกนั 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  จะใช้ สถติิ  Chi-square เพือ่หาความ แตกต่าง
ระหว่างรายไดต่้อเดอืนกบัรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ  95 ดงันัน้จะปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่ 2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า  0.05 
ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 45 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายไดต่้อเดอืนกบัรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ  
 

รสชาติท่ีซ้ือบอ่ยท่ีสดุ  

รายได้ต่อเดือน 
ต า่กวา่หรือ
เท่ากบั 

10,000 บาท 

10,001- 
20,000 
บาท 

20,001- 
30,000 
บาท 

30,001 บาท
ขึน้ไป  

รวม 

มามา่ตม้ย ากุง้  80 70 64 64 278 
 (80%) (59.32%) (68.09%) (72.72%)  
มามา่หมสูบั  16 38 22 20 96 
 (16%) (32.20%) (23.40%) (22.73%)  
มามา่เย็นตาโฟ/อืน่ ๆ 4 10 8 4 26 

 (4%) (8.47%) (8.51%) (4.55%)  
รวม 100 118 94 88 400 

 (100%) (100%) (100%) (10%)  
2  = 12.324 df = 6  p = 0.055 

 
 จากตาราง 45 เมือ่ทดสอบความแตกต่างระหว่างรายไดต่้อเดอืนกบัรสชาตทิีซ่ือ้  โดยใช้
สถติ ิChi-square ในการทดสอบ  พบว่า  มคี่าความน่าจะเป็น  Probability (p) เท่ากบั 0.055 ซึง่
มากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง  (H1) หมายความว่า  
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ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้ บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่  ในดา้น
รสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุไม่ต่างกนั  
 
 สมมตฐิานที ่5.4 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่ างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ต่างกนั 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  จะใช้ สถติิ  Chi-square เพือ่หาความ แตกต่าง
ระหว่างรายไดต่้อเดอืนกบัผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ  95 ดงันัน้จะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อย
กว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 46 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายไดต่้อเดอืนกบัผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้  
 

ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ  

รายได้ต่อเดือน 
ต า่กวา่หรือ
เท่ากบั 

10,000 บาท 

10,001- 
20,000 
บาท 

20,001- 
30,000 
บาท 

30,001 บาท
ขึน้ไป  

รวม 

ครอบครวั/เพือ่น/ผูเ้ชีย่วชาญ 14 22 20 10 66 
 (14%) (18.64%) (21.28%) (11.36%)  
ตวัเอง 86 96 74 78 334 

 (86%) (81.36%) (78.72%) (88.64%)  
รวม 100 118 94 88 400 

 (100%) (100%) (100%) (100%)  
2  = 4.089 df = 3  p = 0.252 

 
* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 

 
 จากตาราง 46 เมือ่ทดสอบความแตกต่างระหว่างรายไดต่้อเดอืนกบัผูท้ีม่ ี อทิธพิลในการ
เลอืกซือ้ โดยใชส้ถติ ิChi-square ในการทดสอบ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 
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0.252 ซึง่มากกว่า  0.05 นัน่คอื  ยอมรบัสมมตฐิานหลกั  (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง  (H1) 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้ บะห มีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ไม่ต่างกนั  
 
 สมมตฐิานที ่5.5 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ต่างกนั 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  จะใช้ สถติิ  Chi-square เพือ่หาความ แตกต่าง
ระหว่างรายไดต่้อเดอืนกบัปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่ 2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า  0.05 
ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 

ตาราง 47 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายไดต่้อเดอืนกบัผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้  
 

ปริมาณในการซ้ือต่อครัง้ 

รายได้ต่อเดือน 
ต า่กวา่หรือ
เท่ากบั 

10,000 บาท 

10,001- 
20,000 
บาท 

20,001- 
30,000 
บาท 

30,001 บาท
ขึน้ไป  

รวม 

1-3 ซอง /คพั 82 78 48 38 246 
 (82%) (66.1%) (51.06%) (43.18%)  
1 แพค็ 10 8 28 26 72 
 (10%) (6.78%) (29.79%) (29.55%)  
ตัง้แต่ 1 แพค็ขึน้ไป  8 32 18 24 82 

 (8%) (27.12%) (19.15%) (27.27%)  
รวม 100 118 94 88 400 

 (100%) (100%) (100%) (100%)  
2  = 51.483** df = 6  p = 0.000 

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 
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 จากตาราง 47 เมือ่ทดสอบความแตกต่างระหว่างรายไดต่้อเดอืนกบัปรมิาณในการซือ้ต่อ
ครัง้ โดยใชส้ถติ ิChi-square ในการทดสอบ  พบว่า  มคี่าความน่าจะเป็น  Probability (p) เท่ากบั 
0.000 ซึง่น้อยกว่า  0.01 นัน่คอื  ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั  (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้ บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ต่างกนั 
  
 สมมตฐิานที ่5.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดื อนแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นสถานทีท่ีซ่ือ้ต่างกนั 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นสถานทีท่ีซ่ือ้ไมต่่างกนั 
 H1: ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นสถานทีท่ีซ่ือ้ต่างกนั 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  จะใช้ สถติิ  Chi-square เพือ่หาความแตกต่าง
ระหว่างรายไดต่้อเดอืนกบัสถานทีท่ีซ่ือ้ ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิาน
หลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อยกว่า  0.05 ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
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ตาราง 48 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายไดต่้อเดอืนกบัสถานทีท่ีซ่ือ้  
 

สถานท่ีท่ีซ้ือ  

รายได้ต่อเดือน 
ต า่กวา่หรือ
เท่ากบั 

10,000 บาท 

10,001- 
20,000 
บาท 

20,001- 
30,000 
บาท 

30,001 บาท
ขึน้ไป  

รวม 

รา้นขายของช า 32 24 12 8 76 
 (32%) (20.34%) (12.77%) (9.09%)  
ห้างสรรพสนิคา้  6 2 4 14 26 
 (6%) (1.69%) (4.26%) (15.91%)  
รา้นสะดวกซือ้  56 60 52 28 196 
 (56%) (50.85%) (55.31%) (31.82%)  
รา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ 6 32 26 38 102 

 (6%) (27.12%) (27.66%) (43.18%)  
รวม 100 118 94 88 400 

 (100%) (100%) (100%) (100%)  
2  = 65.565** df = 9  p = 0.000 

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 

 
 จากตาราง 48 เมือ่ทดสอบความแตกต่างระหว่างรายไดต่้อเดอืนกบัสถานทีท่ีซ่ือ้  โดยใช้
สถติ ิChi-square ในการทดสอบ พบว่า มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อย
กว่า  0.05 นัน่คอื  ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั  (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) หมายความว่า  
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้ บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่  ในดา้น
สถานทีท่ีซ่ือ้ต่างกนั  
  
 สมมตฐิานที ่6 บรรจุภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ 
และค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมาม่า ในจงัหวดัส มุทรปราการ 
สามารถแบ่งออกเป็นสมมตฐิานย่อยดงันี ้
 สมมตฐิานที ่6.1 บรรจุภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ 
ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
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 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: บรรจุภณัฑ ์ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ของ
ผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 H1: บรรจุภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ของผูบ้รโิภค
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน จะใชก้ารหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรสองตวัที่
เป็นอสิระต่อกนั (Pearson Product Moment Correlation) ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อย
กว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 49 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิเห็นทีม่ต่ีอบรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ 
     มามา่ ดา้นความถีใ่นการซือ้  
 

ความคิดเหน็ต่อบรรจุภณัฑ์  
ด้านความถ่ีในการซ้ือ  

r Sig. ระดบัความสมัพนัธ ์
1. บรรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
มสีสีนัดงึดูดใจ  

0.125* 0.013 ต ่ามาก 

2. บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
สามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน  

0.194** 0.000 ต ่ามาก 

3. บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ใช้
วสัดุทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

0.136** 0.006 ต ่ามาก 

4. บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
สามารถเปิดรบัประทานไดอ้ย่างสะดวก 

0.162** 0.001 ต ่ามาก 

 
* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 
** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 

 
 จากตาราง 49 เมือ่ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิเห็นทีม่ต่ีอบรรจุภณัฑข์องบะหมี่
กึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีรส์นั  (Pearson Product Moment 
Correlation) ในการทดสอบ พบว่า บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มสีสีนัดงึดูดใจ  มคี่า
ความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.013 ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่คอื ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั  (H0) 
และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ความคดิเห็นทีม่ต่ีอบรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู
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ยีห่้อมามา่มสีสีนัดงึดูดใจมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ โดยมคี่าความสมัพนัธ์  (r) เท่ากบั  0.125 
นัน่คอื ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก  
กลา่วคอื เมือ่ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเห็นทีม่ต่ีอบรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มสีสีนัดงึดูด
ใจมากขึน้ จะท าให้มคีวามถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มากขึน้ ในระดบัต ่ามาก 
 สว่นบรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน  มคี่าความน่าจะ
เป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ใชว้สัดุทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม  มีค่าความน่าจะเป็น  Probability (p) เท่ากบั 0.006 และ บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถเปิดรบัประทานไดอ้ย่างสะดวก มคี่าความน่าจะเป็น  Probability (p) 
เท่ากบั 0.001 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) 
หมายความว่า ความคดิเห็นทีม่ต่ีอบรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถเกบ็ไวไ้ด้
นาน บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ใชว้สัดุทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และบรรจุภณัฑ์
ของบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถเปิดรบัประทานไดอ้ย่างสะดวก มคีวามสมัพั นธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้  อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โดยมคี่าความสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.194, 0.136 และ 0.162 ตามล าดบั นัน่คอื ตวั
แปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่า มาก  กลา่วคอื  
เมือ่ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเห็นทีม่ต่ีอบรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน 
บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ใชว้สัดุทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และบรรจุภณัฑข์อง
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถเปิดรบัประทานไดอ้ย่างสะดวกมากขึน้ จะท าให้มคีวามถีใ่นการ
ซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มากขึน้ ในระดบัต ่ามาก 
  
 สมมตฐิานที ่6.2 บรรจุภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นค่าใชจ่้ายในการ
ซือ้แต่ละครัง้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: บรรจุภณัฑ ์ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละ
ครัง้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 H1: บรรจุภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นค่าใชจ่้ ายในการซือ้แต่ละครัง้
ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน จะใชก้ารหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรสองตวัที่
เป็นอสิระต่อกนั (Pearson Product Moment Correlation) ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อย
กว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
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ตาราง 50 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิเห็นทีม่ต่ีอบรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ 
    มามา่ ดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้  
 

ความคิดเหน็ต่อบรรจุภณัฑ์  
ด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครัง้  
r Sig. ระดบัความสมัพนัธ ์

1. บรรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
มสีสีนัดงึดูดใจ  

0.044 0.379 ไมม่คีวามสมัพนัธ์ 

2. บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
สามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน  

-0.053 0.291 ไมม่คีวามสมัพนัธ์ 

3. บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ใช้
วสัดุทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

0.265** 0.000 ค่อนขา้งต ่า 

4. บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
สามารถเปิดรบัประทานไดอ้ย่างสะดวก 

-0.010 0.837 ไมม่คีวามสมัพนัธ์ 

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 

 
 จากตาราง 50 เมือ่ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิเห็นทีม่ต่ีอบรรจุภณัฑข์องบะหมี่
กึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีรส์นั  (Pearson Product Moment 
Correlation) ในการทดสอบ พบว่า บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ใชว้สัดุทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ความคดิเห็นทีม่ต่ีอบรรจุภณัฑ์
ของบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ใชว้สัดุทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้
ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้
ไว ้โดยมคี่าความสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.265 นัน่คอื ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งต ่า กลา่วคอื เมือ่ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเห็นทีม่ต่ีอบรรจุ
ภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ใชว้สัดุทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมากขึน้ จะท าให้มคี่าใชจ่้ายใน
การซือ้แต่ละครัง้มากขึน้ ในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 สว่นบรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส า เรจ็รปูยีห่้อมามา่มสีสีนัดงึดูดใจ มคี่าความน่าจะเป็น  
Probability (p) เท่ากบั 0.379 บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน  มี
ค่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.291 และบรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
สามารถเปิดรบัประทานไดอ้ย่างสะดวก มคี่าความน่าจะเป็น  Probability (p) เท่ากบั 0.837 ซึง่
มากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า  
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บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มสีสีนัดงึดูดใจ บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มาม่ าสามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน  และ บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถเปิด
รบัประทานไดอ้ย่างสะดวกไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละ
ครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 
 
 สมมตฐิานที ่7 ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ใน
ดา้นความถีใ่นการซือ้ และค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ใน
จงัหวดัสมทุรปราการ สามารถแบ่งออกเป็นสมมตฐิานย่อยดงันี้ 
 สมมตฐิานที ่7.1 ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ใน
ดา้นความถีใ่นการซือ้ ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้น
ความถีใ่นการซือ้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 H1: ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่น
การซือ้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน จะใชก้ารหาความสมัพั นธ์ของตวัแปรสองตวัที่
เป็นอสิระต่อกนั (Pearson Product Moment Correlation) ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อย
กว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
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ตาราง 51 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิเห็นทีม่ต่ีอความหลากหลายของผลติภณัฑข์องบะหมี ่
     กึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ดา้นความถีใ่นการซือ้  
 

ความคิดเหน็ต่อความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ ์

ด้านความถ่ีในการซ้ือ  
r Sig. ระดบัความสมัพนัธ ์

1. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มหีลายรสชาติ
สามารถเลอืกรบัประทานไดต้ามความตอ้งการ 

-0.022 0.662 ไมม่คีวามสมัพนัธ์ 

2. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถซือ้ได้
จากสถานทีต่่างๆ ทัว่ทุกแห่ง 

-0.055 0.273 ไมม่คีวามสมัพนัธ์ 

3. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มหีลากหลาย
ขนาดเหมาะกบัผูบ้รโิภคทุกเพศทุกวยั เช่น 
แบบซอง แบบบิ๊กแพค็ แบบคพั 

0.136** 0.006 ต ่ามาก 

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 

 
 จากตาราง 51 เมือ่ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิเห็นทีม่ต่ีอความหลากหลายของ
ผลติภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีรส์ ั น (Pearson 
Product Moment Correlation) ในการทดสอบ พบว่า บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มหีลากหลาย
ขนาดเหมาะกบัผูบ้รโิภคทุกเพศทุกวยั เช่น แบบซอง แบบบิ๊กแพค็  แบบคพั  มคี่าความน่าจะเป็น  
Probability (p) เท่ากบั 0.006 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั  (H0) และยอมรบั
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ความคดิเห็นทีม่ต่ีอบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มหีลากหลาย
ขนาดเหมาะกบัผูบ้รโิภคทุกเพศทุกวยั เช่น แบบซอง  แบบบิ๊กแพค็  แบบคพัมคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้  อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 0.01 ซึง่สอ ดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โดยมคี่าความสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั  0.136 นัน่คอื  ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก กลา่วคอื เมือ่ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเห็น
ทีม่ต่ีอบรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ใชว้สัดุทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมากขึน้ จะท าให้มี
ความถีใ่นการซือ้มากขึน้ ในระดบัต ่ามาก 
 สว่นบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มหีลายรสชาตสิามารถเลอืกรบัประทานไดต้ามความ
ตอ้งการ มคี่าความน่าจะเป็น  Probability (p) เท่ากบั 0.662 และบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
สามารถซือ้ไดจ้ากสถานทีต่่างๆ ทัว่ทุกแห่ง มคี่าความน่าจะเป็น  Probability (p) เท่ากบั 0.273 ซึง่
มากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง  (H1) หมายความว่า  
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มหีลายรสชาตสิามารถเลอืกรบัประทานไดต้ามความตอ้งการ และบะหมี่
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กึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถซือ้ไดจ้ากสถานทีต่่างๆ ทัว่ทุกแห่งไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม
การซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 
 
 สมมตฐิานที ่7.2 ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้ อใน
ดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้น
ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 H1: ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นค่าใชจ่้าย
ในการซือ้แต่ละครัง้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน จะใชก้ารหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรสองตวัที่
เป็นอสิระต่อกนั (Pearson Product Moment Correlation) ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อย
กว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 52 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิเห็นทีม่ต่ีอความหลากหลายของผลติภณัฑข์องบะหมี ่
     กึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้  
 

ความคิดเหน็ต่อความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ ์

ด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครัง้  
r Sig. ระดบัความสมัพนัธ ์

1. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มหีลายรสชาติ
สามารถเลอืกรบัประทานไดต้ามความตอ้งการ 

0.074 0.141 ไมม่คีวามสมัพนัธ์ 

2. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถซือ้ได้
จากสถานทีต่่างๆ ทัว่ทุกแห่ง 

-0.019 0.707 ไมม่คีวามสมัพนัธ์ 

3. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มหีลากหลาย
ขนาดเหมาะกบัผูบ้รโิภคทุกเพศทุกวยั เช่น 
แบบซอง แบบบิ๊กแพค็ แบบคพั 

0.018 0.725 ไมม่คีวามสมัพนัธ์ 

 
 จากตาราง 52 เมือ่ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิเห็นทีม่ต่ีอความหลากหลายของ
ผลติภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพี ยรส์นั  (Pearson 
Product Moment Correlation) ในการทดสอบ พบว่า บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มหีลายรสชาติ
สามารถเลอืกรบัประทานไดต้ามความตอ้งการ มคี่าความน่าจะเป็น  Probability (p) เท่ากบั 0.141 
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บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถซือ้ไดจ้ากสถานทีต่่างๆ ทัว่ทุก แห่ง  มคี่าความน่าจะเป็น  
Probability (p) เท่ากบั 0.707 และบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มหีลากหลายขนาดเหมาะกบั
ผูบ้รโิภคทุกเพศทุกวยั เช่น แบบซอง แบบบิ๊กแพค็ แบบคพั  มคี่าความน่าจะเป็น  Probability (p) 
เท่ากบั 0.725 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง  (H1) 
หมายความว่า บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มหีลายรสชาตสิามารถเลอืกรบัประทานไดต้ามความ
ตอ้งการ บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถซือ้ไดจ้ากสถานทีต่่างๆ ทัว่ทุกแห่ง  และบะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มหีลากหลายขนาดเหมาะกบัผูบ้รโิภคทุกเพศทุกวยั เช่น แบบซอง แบบบิ๊กแพค็  
แบบคพั ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 
 
 สมมตฐิานที ่8 ประโยชน์ของผลติภณัฑ์  มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในด้ าน
ความถีใ่นการซือ้ และค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ใน
จงัหวดัสมทุรปราการ สามารถแบ่งออกเป็นสมมตฐิานย่อยดงันี ้
 สมมตฐิานที ่8.1 ประโยชน์ของผลติภณัฑ์  มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้น
ความถีใ่นการซือ้ ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
HO: ประโยชน์ของผลติภณัฑ ์ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ของ
ผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
H1: ประโยชน์ของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ของ
ผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน จะใชก้ารหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรสองตวัที่
เป็นอสิระต่อกนั (Pearson Product Moment Correlation) ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อย
กว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
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ตาราง 53 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิเห็นทีม่ต่ีอประโยชน์ของผลติภณัฑข์องบะหมี ่
     กึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ดา้นความถีใ่นการซือ้  
 

ความคิดเหน็ต่อประโยชน์ของผลิตภณัฑ์  
ด้านความถ่ีในการซ้ือ  

r Sig. ระดบัความสมัพนัธ ์
1. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถพกพาไป
รบัประทานไดส้ะดวก 

0.077 0.124 ไมม่คีวามสมัพนัธ์ 

2. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปยีห่้อมามา่สามารถน าประยุกต์
เป็นอาหารอืน่ๆ ไดห้ลากหลายประเภท 

-0.011 0.825 ไมม่คีวามสมัพนัธ์ 

3. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถบรรเทา
ความหวิไดทุ้กทีทุ่กเวลา 

0.090 0.071 ไมม่คีวามสมัพนัธ์ 

4. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ให้คุณค่าทาง
โภชนาการ 

0.231** 0.000 ค่อนขา้งต ่า 

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 

 
 จากตาราง  53 เมือ่ ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิเห็นทีม่ต่ีอประโยชน์ของ
ผลติภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีรส์นั  (Pearson 
Product Moment Correlation) ในการทดสอบ พบว่า บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ให้คุณค่าทาง
โภชนาการ มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า  ความคดิเห็นทีม่ต่ีอบะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ให้คุณค่าทางโภชนาการมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่น
การซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โดยมคี่าความสมัพนัธ์  (r) 
เท่ากบั 0.231 นัน่คอื ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์ใน
ระดบัค่อนขา้งต ่า กลา่วคอื เมือ่ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเห็นทีม่ต่ีอบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ให้คุณค่า
ทางโภชนาการมากขึน้ จะท าให้มคีวามถีใ่นการซือ้มากขึน้ ในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 สว่นบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถพกพาไปรบัประทานไดส้ะดวก มคี่าความน่าจะ
เป็น Probability (p) เท่ากบั 0.124 บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถน าประยุกต์เป็นอาหารอืน่ๆ 
ไดห้ลากหลายประเภท มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.825 และบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู
ยีห่้อมามา่สามารถบรรเทาความหวิไดทุ้กทีทุ่กเวลา มคี่าความน่าจะเป็น  Probability (p) เท่ากบั 
0.071 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั  (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง  (H1) 
หมายความว่า บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถพกพาไปรบัประทานไดส้ะดวก บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถน าประยุกต์เป็นอาหารอืน่ๆ ไดห้ลากหลายประเภท  และบะหมีก่ึง่
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ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถบรรเทาความหวิไดทุ้กทีทุ่กเวลาไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้
ในดา้นความถีใ่นการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 
 
 สมมตฐิานที ่8.2 ประโยชน์ของผลติภณัฑ์  มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้น
ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ประโยชน์ของผลติภณัฑ ์ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นค่าใชจ่้ายใน
การซือ้แต่ละครัง้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 H1: ประโยชน์ของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นค่าใชจ่้ายในการ
ซือ้แต่ละครัง้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน จะใชก้ารหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรสองตั วที่
เป็นอสิระต่อกนั (Pearson Product Moment Correlation) ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อย
กว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 54 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิเห็นทีม่ต่ีอประโยชน์ของผลติภณัฑข์องบะหมี ่
     กึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้  
 

ความคิดเหน็ต่อประโยชน์ของผลิตภณัฑ์  
ด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครัง้  
r Sig. ระดบัความสมัพนัธ ์

1. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถพกพาไป
รบัประทานไดส้ะดวก 

0.036 0.473 ไมม่คีวามสมัพนัธ์ 

2. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถน า
ประยุกต์เป็นอาหารอืน่ๆ ไดห้ลากหลาย
ประเภท 

0.097 0.052 ไมม่คีวามสมัพนัธ์ 

3. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถบรรเทา
ความหวิไดทุ้กทีทุ่กเวลา 

0.194** 0.000 ต ่ามาก 

4. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ให้คุณค่าทาง
โภชนาการ 

0.136** 0.006 ต ่ามาก 

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 
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 จากตาราง  54 เมือ่ ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิเห็นทีม่ต่ีอประโยชน์ของ
ผลติภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธ์อย่างง่ายขอ งเพยีรส์นั  (Pearson 
Product Moment Correlation) ในการทดสอบ พบว่า บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถบรรเทา
ความหวิไดทุ้กทีทุ่กเวลา มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.000 และบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู
ยีห่้อมามา่ให้คุณค่าทางโภชนาการ มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.006 ซึง่น้อยกว่า 
0.01 นัน่คอื ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั  (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) หมายความว่า  ความ
คดิเห็นทีม่ต่ีอบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถบรรเทาความหวิไดทุ้กทีทุ่กเวลา  และ บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ให้คุณค่าทางโภชนาการมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นค่าใชจ่้ายใน
การซือ้แต่ละครัง้  อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ โดยมคี่า
ความสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.194 และ 0.136 ตามล าดบั นัน่คอื ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์เป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก กลา่วคอื เมือ่ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเห็นทีม่ต่ีอ
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถบรรเทาความหวิไดทุ้กทีทุ่กเวลา  และ บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ให้คุณค่าทางโภชนาการมากขึน้ จะท าให้มคี่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้มากขึน้ ในระดบัต ่า
มาก 
 สว่นบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถพกพาไปรบัประทานไดส้ะดวก มคี่าความน่าจะ
เป็น Probability (p) เท่ากบั 0.473 และบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถน าประยุกต์เป็นอาหาร
อืน่ๆ ไดห้ลากหลายประเภท มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.052 ซึง่มากกว่า 0.05 
นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู
ยีห่้อมามา่สามารถพกพาไปรบัประทานไดส้ะดวก และบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถน า
ประยุกต์เป็นอาหารอืน่ๆ ไดห้ลากหลายประเภทไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้น
ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 
 
 สมมตฐิานที ่9 ตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ 
และค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวัดสมุทรปราการ 
สามารถแบ่งออกเป็นสมมตฐิานย่อยดงันี ้
 สมมตฐิานที ่9.1 ตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ 
ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ตราสนิคา้  ไมม่ี ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ของ
ผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 H1: ตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ของผูบ้รโิภค
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
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 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน จะใชก้ารหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรสองตวัที่
เป็นอสิระต่อกนั (Pearson Product Moment Correlation) ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อย
กว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 55 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิเห็นทีม่ต่ีอตราสนิคา้ของบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
    ดา้นความถีใ่นการซือ้  
 

ความคิดเหน็ต่อตราสินค้า  
ด้านความถ่ีในการซ้ือ  

r Sig. ระดบัความสมัพนัธ ์
1. เมือ่ตอ้งการรบัประทานบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู   
จะนกึถงึยีห่้อมามา่เป็นอนัดบัแรก 

-0.029 0.559 ไมม่คีวามสมัพนัธ์ 

2. สามารถจดจ าตราสนิคา้ และ รสชาตขิอง
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ไดด้ ี

-0.023 0.639 ไมม่คีวามสมัพนัธ์ 

3. ซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่เพราะเชือ่ม ัน่
ในคุณภาพและมาตรฐานกา รผลติ 

0.090 0.072 ไมม่คีวามสมัพนัธ์ 

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 

 
 จากตาราง 55 เมือ่ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิเห็นทีม่ต่ีอตราสนิคา้ของบะหมี่
กึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีรส์นั  (Pearson Product Moment 
Correlation) ในการทดสอบ พบว่า เมือ่ตอ้งการรบัประทานบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู จะนกึถงึยีห่้อมามา่
เป็นอนัดบัแรก มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.559 สามารถจดจ าตราสนิคา้ และ 
รสชาตขิองบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ไดด้ี มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.639 และซือ้
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่เพราะเชือ่ม ัน่ในคุณภาพและมาตรฐานการผลติ มคี่าความน่าจะเป็น  
Probability (p) เท่ากบั 0.072 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั  (H0) และปฏิเสธ
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า พบว่า เมือ่ตอ้งการรบัประทานบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู จะนึ กถงึยีห่้อ
มามา่เป็นอนัดบัแรก สามารถจดจ าตราสนิคา้ และ รสชาตขิองบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ไดด้ี  และซือ้
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่เพราะเชือ่ม ัน่ในคุณภาพและมาตรฐานการผลติไมม่คีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้  อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 
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 สมมตฐิานที ่9.2 ตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้
แต่ละครัง้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี ้
 HO: ตราสนิคา้ ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้
ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 H1: ตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้
ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน จะใชก้ารหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรสองตวัที่
เป็นอสิระต่อกนั (Pearson Product Moment Correlation) ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง  (H1) กต่็อเมือ่  2-tailed Prob.(p) มคี่าน้อย
กว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี ้ 
 
ตาราง 56 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิเห็นทีม่ต่ีอตราสนิคา้ของบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
     ดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้  
 

ความคิดเหน็ต่อตราสินค้า  
ด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครัง้ 
r Sig. ระดบัความสมัพนัธ ์

1. เมือ่ตอ้งการรบัประทานบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู   
จะนกึถงึยีห่้อมามา่เป็นอนัดบัแรก 

0.068 0.178 ไมม่คีวามสมัพนัธ์ 

2. สามารถจดจ าตราสนิคา้ และ รสชาตขิอง
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ไดด้ ี

0.024 0.636 ไมม่คีวามสมัพนัธ์ 

3. ซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่เพราะเชือ่ม ัน่
ในคุณภาพและมาตรฐานการผลติ 

0.080 0.108 ไมม่คีวามสมัพนัธ์ 

 
** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 

 
 จากตาราง 56 เมือ่ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิเห็นทีม่ต่ีอตราสนิคา้ของบะหมี่
กึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธ์อย่างง่าย ของเพยีรส์นั  (Pearson Product Moment 
Correlation) ในการทดสอบ พบว่า เมือ่ตอ้งการรบัประทานบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู จะนกึถงึยีห่้อมามา่
เป็นอนัดบัแรก มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.178 สามารถจดจ าตราสนิคา้ และ 
รสชาตขิองบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ไดด้ี มคี่าความน่าจะเป็น Probability (p) เท่ากบั 0.636 และซือ้
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่เพราะเชือ่ม ัน่ในคุณภาพและมาตรฐานการผลติ มคี่าความน่าจะเป็น  
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Probability (p) เท่ากบั 0.108 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั  (H0) และปฏิเสธ
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า พบว่า เมือ่ตอ้งการรบัประทานบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู จะนกึถงึยีห่้อ
มามา่เป็นอนัดบัแรก สามารถจดจ าตราสนิคา้ และรสชาตขิองบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ไดด้ี  และซือ้
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่เพราะเชือ่ม ัน่ในคุณภาพและมาตรฐานการผลติไมม่คีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้  อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 0.05 ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 
  
สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 57 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติท่ีใช้  

1. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรม
การซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ต่างกนั  
1.1 ความถีใ่นการซือ้ 
1.2 ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ 
1.3 รสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ  
1.4 ผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้  
1.5 ปรมิาณการซือ้ต่อครัง้  
1.6 สถานทีท่ีซ่ือ้ 

 
 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 
 
t – Test 
t – Test 
Chi-square 
Chi-square 
Chi-square 
Chi-square 

2. ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรม
การซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ต่างกนั  
2.1 ความถีใ่นการซือ้ 
2.2 ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ 
2.3 รสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ  
2.4 ผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้  
2.5 ปรมิาณการซือ้ต่อครัง้  
2.6 สถานทีท่ีซ่ือ้ 

 
 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 
 
One Way ANOVA 
One Way ANOVA 
Chi-square 
Chi-square 

Chi-square 
Chi-square 
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ตาราง 57 (ต่อ) 
 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติท่ีใช้  

3. ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั  มี
พฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
ต่างกนั  
3.1 ความถีใ่นการซือ้ 
3.2 ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ 
3.3 รสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ  
3.4 ผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้  
3.5 ปรมิาณการซือ้ต่อครัง้  
3.6 สถานทีท่ีซ่ือ้ 

 
 
 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 
 
 
One Way ANOVA 
One Way ANOVA 
Chi-square 
Chi-square 
Chi-square 
Chi-square 

4. ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรม
การซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ต่างกนั  
4.1 ความถีใ่นการซือ้ 
4.2 ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ 
4.3 รสชาตทิี่ซือ้บ่อยทีส่ดุ  
4.4 ผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้  
4.5 ปรมิาณการซือ้ต่อครัง้  
4.6 สถานทีท่ีซ่ือ้ 

 
 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 
 
One Way ANOVA 
One Way ANOVA 
Chi-square 
Chi-square 
Chi-square 
Chi-square 

5. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั  มี
พฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
ต่างกนั  
5.1 ความถีใ่นการซือ้ 
5.2 ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ 
5.3 รสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ  
5.4 ผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้  
5.5 ปรมิาณการซือ้ต่อครัง้  
5.6 สถานทีท่ีซ่ือ้ 

 
 
 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 
 
 
One Way ANOVA 
One Way ANOVA 
Chi-square 
Chi-square 
Chi-square 
Chi-square 
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ตาราง 57 (ต่อ) 
 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติท่ีใช้  

6. บรรจุภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม
การซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ และ ค่าใชจ่้าย
ในการซือ้แต่ละครัง้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมุทรปราการ 
6.1 บรรจุภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติ กรรม
การซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ 
- บรรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
มสีสีนัดงึดูดใจ 
- บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
สามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน 
- บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
ใชว้สัดุทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
- บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
สามารถเปิดรบัประทานไดอ้ย่างสะดวก 

 
 
 
 
 
 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 

Pearson Correlation 

6.2 บรรจุภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม
การซือ้ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ 
- บรรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
มสีสีนัดงึดูดใจ 
- บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
สามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน 
- บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
ใชว้สัดุทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
- บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
สามารถเปิดรบัประทานไดอ้ย่างสะดวก 

 
 
 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 

Pearson Correlation 
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ตาราง 57 (ต่อ) 
 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติท่ีใช้  

7. ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้น
ความถีใ่นการซือ้ และ ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละ
ครัง้ ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
ในจงัหวดัสมุทรปราการ 
7.1 ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้น
ความถีใ่นการซือ้  
- บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มหีลายรสชาติ
สามารถเลอืกรบัประทานไดต้ามความตอ้งการ  
- บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถซือ้ได้
จากสถานทีต่่างๆ ทัว่ทุกแห่ง 
- บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มหีลากหลาย
ขนาดเหมาะกบัผูบ้รโิภคทุกเพศทุกวยั เช่น 
แบบซอง แบบบิ๊กแพค็ แบบคพั 

 
 
 
 
 
 
 
 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 

 

 
Pearson Correlation 

7.2 ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้น
ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้  
- บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มหีลายรสชาติ
สามารถเลอืกรบัประทานไดต้ามความตอ้งการ  
- บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถซือ้ได้
จากสถานทีต่่างๆ ทัว่ทุกแห่ง 
- บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มหีลากหลาย
ขนาดเหมาะกบัผูบ้รโิภคทุกเพศทุกวยั เช่น 
แบบซอง แบบบิ๊กแพค็ แบบคพั 

 
 
 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 

Pearson Correlation 
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ตาราง 57 (ต่อ) 
 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติท่ีใช้  

8. ประโยชน์ของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ และ 
ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ ของผูบ้รโิภค
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดั
สมทุรปราการ 
8.1 ประโยชน์ของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้  
- บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถพกพาไป
รบัประทานไดส้ะดวก 
- บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถน า
ประยุกต์เป็นอาหารอืน่ๆ ไดห้ลากหลาย
ประเภท 
- บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถบรรเทา
ความหวิไดทุ้กทีทุ่กเวลา 
- บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ให้คุณค่าทาง
โภชนาการ 

 
 
 
 
 
 
 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

Pearson Correlation 

8.2 ประโยชน์ของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้
แต่ละครัง้ 
- บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถพกพาไป
รบัประทานไดส้ะดวก 
- บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถน า
ประยุกต์เป็นอาหารอืน่ๆ ไดห้ลากหลาย
ประเภท 
- บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถบรรเทา
ความหวิไดทุ้กทีทุ่กเวลา 
- บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ให้คุณค่าทาง
โภชนาการ 

 
 
 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 

Pearson Correlation 
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ตาราง 57 (ต่อ) 
 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติท่ีใช้  

9. ตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ
ซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ และ ค่าใชจ่้ายใน
การซือ้แต่ละครัง้ ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
9.1 ตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม
การซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้  
- เมือ่ตอ้งการรบัประทานบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู จะ
นกึถงึยีห่้อมามา่เป็นอนัดบัแรก  
- สามารถจดจ าตราสนิคา้ และ รสชาตขิอง
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ไดด้ี 
- ซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่เพราะเชือ่ม ัน่
ในคุณภาพและมาตรฐานการผลติ 

 
 
 
 
 
 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 

 
Pearson Correlation 

9.2 ตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม
การซือ้ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้  
- เมือ่ตอ้งการรบัประทานบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู จะ
นกึถงึยีห่้อมามา่เป็นอนัดบัแรก  
- สามารถจดจ าตราสนิคา้ และ รสชาตขิอง
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ไดด้ี 
- ซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่เพราะเชือ่ม ัน่
ในคุณภาพและมาตรฐานการผลติ 

 
 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 

Pearson Correlation 

 
 



บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
 การวจิยัในครัง้นีมุ้ง่ศกึษาถงึ ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมทุรปราการ เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในการวางแผนการตลาด 
การก าหนดกลยุทธ์ เพือ่การเจรญิเตบิโตของธุรกจิทัง้ในดา้นการรกัษาสว่นครองตลาดเดมิ และเพิม่
สว่นแบ่งตลาดให้มากยิง่ขึน้ อกีทัง้เป็นแนวทางในการปรบัปรุง พฒันาผลติภณัฑใ์ห้ตรงตามความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค ตลอดจนเป็นขอ้มลูพืน้ฐานและเป็นประโยชน์ทางการศกึษาแก่ผูส้นใจตอ้งการ
ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ต่อไป 

 
สงัเขปความมุ่งหมาย สมมติฐาน และวิธีการด าเนินงานศึกษาค้นคว้า 
 ความมุง่หมายการศึกษาวิจยั 
 1.  เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการบรโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็ รปูยีห่้อมามา่ในจงัหวดั
สมทุรปราการ จ าแนกตามปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา  อาชพี  และ
รายได ้
 3.  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัสว่นประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ (Product) 
กบั พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 
 สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ต่างกนั 
 2. ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ต่างกนั 
 3. ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั  มพีฤตกิร รมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ต่างกนั 
 4. ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ต่างกนั 
 5. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
ต่างกนั 
 6. บรรจุภณัฑ ์มคีวามสั มพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ และ 
ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 7.  ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่น
การซือ้ และ ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดั
สมทุรปราการ 
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 8. ประโยชน์ของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ 
และ ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่  ในจงัหวดั
สมทุรปราการ 
 9. ตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ และ ค่าใชจ่้าย
ในการซือ้แต่ละครัง้ ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 

ขอบเขตการวิจยั 
 เน้ือหาของการวิจยั 
 ในการศกึษาวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัจะมุง่เน้นการศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ในจงัหวดัสมทุรปราการโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี ้
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้คอื กลุม่ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมา มา่อย่าง
น้อย 1 ครัง้ในรอบ 1 เดอืนทีผ่่านมา และอาศยัอยู่ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 
 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี ้คอื ผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ทีอ่าศยั
ในจงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่ไมท่ราบจ านวนผูบ้รโิภคทีแ่น่น อน ดงันัน้เพือ่ให้ไดก้ลุม่เป้าหมายที่
สามารถเป็นเสมอืนตวัแทนของประชากรทีท่ าการวจิยัครัง้นี ้จงึใชก้ารก าหนดกลุม่ตวัอย่าง โดย
ผูว้จิยัก าหนดขนาดตวัอย่างโดยการใชส้ตูรการค านวณประชากรกลุม่ตวัอย่างแบบไมท่ราบจ านวน
ประชากร (กลัยา วานชิย์บญัชา: 2545:26) โดยก าหนดค่าความเชือ่ม ัน่ 95% ไดข้นาดตวัอย่าง 385 
คน และไดเ้พิม่จ านวนตวัอย่าง 15 คน รวมจ านวนตวัอย่างเป็น 400 คน โดยมกีารสุม่ตวัอย่างโดย
ใชว้ธิ ี(Multi – Stage Sampling) โดยมขี ัน้ตอนดงันี ้
 ขัน้ที ่1 การสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple random Sampling) โดยการจบัฉลากเพือ่เลอืก
อ าเภอของ จงัหวดัสมทุรปราการมาทัง้หมด 4 อ าเภอ เพือ่ใชเ้ป็นตวัแทนของกลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้น
การวจิยั ดงันี ้
   1. อ าเภอเมอืง   
   2. อ าเภอบางพล ี  
   3. อ าเภอบางบ่อ  
   4. อ าเภอปากน ้า  
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 ขัน้ที ่2 การสุม่ตวัอย่างแบบสดัสว่น (Quota Sampling) จากกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด จ านวน  
400 ตวัอย่าง สามารถแบ่งสดัสว่นทัง้หมด 4 อ าเภอ ๆ ละ 100 คน 
 
 

 ขนาดกลุม่ตวัอย่างในแต่ละอ าเภอ  = 
ขนาดกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด   

 จ านวนอ าเภอทีถู่กเลอืก    
 
 

= 
400 

= 100 คน/อ าเภอ 
 

 4  
 
 ขัน้ที ่ 3 การเกบ็ตวัอย่างตามความสะดวก  (Convenience Sampling) โดยจะแจ ก
แบบสอบถามให้กลุม่ตวัอย่างทีเ่คยซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่เป็นผูต้อบแบบสอบถาม ตาม
จ านวนทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขัน้ตน้ 
  

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัไดท้ าการสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัโดยการออกแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามส ามารถท าการเลอืกค าตอบในแบบสอบถามไดด้ว้ยตนเองและเป็น
แบบสอบถามโดยใชว้กีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตวัเองโดยผูว้จิยั ผลทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถาม
จะมกีารน ามารวบรวมและเกบ็บนัทกึให้อยู่ในรปูแบบเดยีวกนัก่อนทีจ่ะประเมนิผลทางสถติ ิโดยแบ่ง
รปูแบบของแบบสอบถามออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
 ส่วนท่ี  1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended response question) จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 
 ขอ้ที ่1 เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มลู นามก าหนด (Nominal Scale) 
 ขอ้ที ่2 อายุ เป็นระดบัการวดัขอ้มลู อนัดบั (Ordinal Scale) 
 ขอ้ที ่3 ระดบัการศกึษา เป็นระดบัการวดัขอ้มลู อนัดบั (Ordinal Scale) 
 ขอ้ที ่4 อาชพี เป็นระดบัการวดัขอ้มลู นามก าหนด (Nominal Scale) 
 ขอ้ที ่5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็นระดบัการวดัขอ้มลู อนัดบั (Ordinal Scale) 
  
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัความคดิเห็นต่อสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์
(Product) ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ในจงัหวดัสมทุรปราการ โดย
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ์  รสชาติ  คุณภาพ  และ
ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์โดยใชแ้บบสอบถามทีใ่ชม้าตรวดัแบบ Likert Scale ซึง่เป็นระดบั
การวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) จ านวน 13 ขอ้ 
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 ส่วนท่ี 3  ค าถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ในจงัหวดั
สมทุรปราการ ม ี6 ขอ้ ไดแ้ก่ จ านวนความถีใ่นการซือ้ ค่าใชจ่้ายในการซือ้ รสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ  ผูท้ี่
มอีทิธพิลในการเลอืกซือ้  ปรมิาณการซือ้  สถานทีซ่ือ้  โดยขอ้ 1 และ ขอ้ 2 เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open-ended Response Question) และเป็นระดบัการวดัขอ้มลูแบบอตัราสว่น (Ratio) 
ขอ้ 3-6 เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Response Question) แบบให้ เลอืกตอบ
หลายขอ้ (Multiple Choices) แต่ละขอ้ค าถามมรีะดบัการวดัขอ้มลูประเภทต่างๆ ดงันี ้
 1. ผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่เป็นค าถามปลายปิด (Close – 
ended Questions) แบบให้เลอืกไดห้ลายค าตอบ (Multichotomous Questions) ซึง่เป็นระดบัการ
วดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
  2. ปรมิาณการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่เป็นค าถามปลายปิด (Close – ended 
Questions) แบบให้เลอืกไดห้ลายค าตอบ (Multichotomous Questions) ซึง่เป็นระดบัการวดัขอ้มลู
ประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
 3. สถานทีซ่ือ้บะหมีก่ึ่งส าเรจ็รปูมามา่ เป็นค าถามปลายปิด (Close – ended Questions) 
แบบให้เลอืกไดห้ลายค าตอบ (Multichotomous Questions) ซึง่เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนาม
บญัญตั ิ(Nominal Scale) 
 

 ขัน้ตอนการสร้างแบบสอบถาม 
 1. ศกึษาแนวคดิและกรอบการศกึษาจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เป็นพืน้ฐาน
ในการเลอืกตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งและเพือ่ให้เนือ้หาครอบคลมุวตัถุประสงค์และความมุง่หมายของ
งานวจิยั 
 2. น าขอ้มลูทีไ่ดม้าสรา้งแบบสอบถามให้สอดคลอ้งกบักรอบและก าหนดขอบเขตของ
แบบสอบถามสว่นต่างๆทีต่อ้งการท าการวจิยั  
 3. น าแบบสอบถามทีส่รา้งเสรจ็แลว้เสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษาสารนพินธ์เพือ่ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและเสนอแนะเพิม่เตมิเพือ่น ามาปรบัปรุงแกไ้ข 
 4. ปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถามและน าเสนออาจารย์ทีป่รกึษาสารนพินธ์เพือ่พจิารณา
ตรวจสอบอกีครัง้ เพือ่ความสมบูรณ์ก่อนน าแบบสอบถามนัน้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัประชากรที่
ไมใ่ช่กลุม่ตวัอย่างจ านวน 40 คน เพือ่หาค่าความเชือ่ม ัน่ (Reliability) โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิ ์  
อลัฟา่ใช สตูรของ ครอนบคั (Cronbach ’s alpha) (กลัยา วานชิย บญัชา.  2546: 144) 
 5. น าแบบสอบสอบถามไปเกบ็ขอ้มลู 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ด าเนนิการวจิยัโดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างในสถานทีต่่าง ๆ ทีไ่ดค้ดัเลอืกไวใ้น
การตอบค าถาม โดยก่อนทีผู่ว้จิยัจะแจกแบบสอบถามให้กบักลุม่ตวัอย่าง  ผูว้จิยัจะท าการชีแ้จงให้
ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ขา้ใจถงึวตัถุประสงค์และอธบิายถงึขอ้สงสยัและวธิกีารตอบแบบสอบถามก่อน 
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การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การจดัท าข้อมลู  
 หลงัจากไดร้วบรวมแบบสอบถามทัง้หมดจากผูต้อบแบบสอบถามเรยีบรอ้ยแลว้  ผูว้จิยัน า
แบบสอบถามทัง้หมดมาด าเนนิการตามขัน้ตอน ดงันีก้ารตรวจสอบขอ้มลู (Editing) ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามทีไ่มส่มบูรณ์ออก  
 1. การตรวจสอบขอ้มลู (Editing) ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
และแยกแบบสอบถามทีไ่มส่มบูรณ์ออก 
 2. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามทีถู่กตอ้งสมบูรณ์มาลงรหสัตามทีไ่ดก้ าหนดไว้
ลว่งหน้า 
 3.  การประมวลผลขอ้มลู (Processing) ขอ้มลูทีไ่ดล้งรหสัแลว้น ามาบนัทกึในคอมพวิเตอร์
เพือ่ประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรท์างสถติ ิในการด าเนนิการวเิคราะห์ขอ้มลู 
 
 เมือ่ผูว้จิยัรวบรวมแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จงึท าการประมวลผลดว้ย
โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติเิพือ่การวจิยัทางสงัคมศาสตรเ์พือ่หาค่าทางสถติิ และวเิคราะห์ขอ้มลูเพือ่
หาความสมัพนัธ์ทางสถติ ิโดยใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่ในระดบัรอ้ยละ  95  (S.D. = .05) เป็นเกณฑใ์น
การยอมรบัหรอืปฏิเสธสมมตฐิานในการวจิยั 
 

การจดักระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การจดักระท าข้อมลู  
 เมือ่ไดแ้บบสอบถามคนืกลบัมาแลว้ผูว้จิยัจะน าแบบสอบถามทีร่วบรวมไดม้าด าเนนิการ  
ต่อไปนี ้ไดแ้ก ่ 
 1.  การตรวจสอบขอ้มลู (Editing) ผูว้จิยัจะน าแบบสอบถามทีไ่ดร้บัทัง้หมดมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพือ่คดัแบบสอบถามไมส่มบูรณ์ออก  
 2.  การลงรหสั (Coding) ผูว้จิยัจะน าแบบสอบถามฉบบัทีม่คีวามสมบูรณ์ถูกตอ้งเรยีบรอ้ย
มาลงรหสัตามทีก่ าหนดรหสัไวใ้นแบบสอบถามแต่ละสว่น  
 3.  การประมวลผลขอ้มลู (Processing) น าแบบสอบถามทีล่งรหสัเรยีบรอ้ยแลว้มาบนัทกึ  
ลงในคอมพวิเตอรแ์ละประมวลผลขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสถติสิ าเรจ็รปู SPSS/PC  
  
 การวิเคราะหข้์อมลู 
 1.  การวเิคราะห์ขอ้มลูพืน้ฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี่  (Frequency) และน าเสนอเป็ น
ค่ารอ้ยละ (Percentage) การหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation 
หรอื S.D) ในการวเิคราะห์ขอ้มลูในแบบสอบถามตอนที ่1, 2 และ 3  
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 2. สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ t–test One-way-Anova Chi-Square และ  Pearson 
Product Moment Correlation โดยมรีายละเอยีดของการทดสอบสมมตฐิานดงันี ้
 สมมตฐิานที ่1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่แตกแตกต่างกนั ใชส้ถติใินการทดสอบคอื t-test และ Chi- Square 
 สมมตฐิานที ่2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่แตกแตกต่างกนั ใชส้ถติใินการทดสอบคอื One-way-Anova และ Chi-Square 
 สมมตฐิานที ่3 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมมีพีฤตกิรรมการบรโิภคบะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่แตกแตกต่างกนั ใชส้ถติใินการทดสอบคอื One-way-Anova และ Chi-Square 
 สมมตฐิานที ่4 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู
ยีห่้อมามา่แตกแตกต่างกนั ใชส้ถติใินการทดสอบคอื One-way-Anova และ Chi-Square 
 สมมตฐิานที ่5 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู
ยีห่้อมามา่แตกแตกต่างกนั ใชส้ถติใินการทดสอบคอื One-way-Anova และ Chi-Square 
 สมมตฐิานที ่6 บรรจุภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ 
และ ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ
ใชส้ถติใินการทดสอบคอื Pearson Product Moment Correlation Coefficient 
 สมมตฐิานที ่7 ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ใน
ดา้นความถีใ่นการซือ้ และ ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ 
ในจงัหวดั สมทุรปราการ ใชส้ถติิ ในการทดสอบคอื  Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient 
 สมมตฐิานที ่8 ประโยชน์ของผลติภณัฑ์  มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้น
ความถีใ่นการซือ้ และ ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ใน
จงัหวดัสมทุรปราการใชส้ถติใินการทดสอบคอื Pearson Product Moment Correlation Coefficient 
 สมมตฐิานที ่9 ตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมกา รซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ 
และค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดัสมทุรปราการ
ใชส้ถติใินการทดสอบคอื Pearson Product Moment Correlation Coefficient 
 

สรปุผลการศึกษาค้นคว้า 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มลู ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมทุรปราการ สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข้์อมลูส่วนบคุคลของบริโภค 
 ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 26 - 35 ปี มกีารศกึษา
ปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนกังานเอกชน และมรีายไดร้ะหว่าง 10,001- 20,000 บาท 
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 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัความคิดเหน็ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ์บะหม่ีก่ึงส าเรจ็รปูย่ีห้อมาม่า 
 ดา้นบรรจุภณัฑ ์มรีะดบัความคดิเห็น ต่อบรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่  
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัความ
คดิเห็น โดยเรยีงล าดบัจากมากไปน้อยดงันี ้บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถเปิด
รบัประทานไดอ้ย่างสะดวก บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถเ กบ็ไวไ้ดน้าน  
บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มสีสีนัดงึดูดใจ และบรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู
ยีห่้อมามา่ใชว้สัดุทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ตามล าดบั 
 ดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ์  มรีะดบัความคดิเห็น ต่อความหลากหลายของ
ผลติภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่  โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเห็น โดยเรยีงล าดบัจากมากไปน้อยดงันี ้บะหมี่
กึง่ส าเรจ็รปูยี่ห้อมามา่สามารถซือ้ไดจ้ากสถานทีต่่างๆ ทัว่ทุกแห่ง บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มี
หลายรสชาตสิามารถเลอืกรบัประทานไดต้ามความตอ้งการ  และบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มี
หลากหลายขนาดเหมาะกบัผูบ้รโิภคทุกเพศทุกวยั เช่น แบบซอง แบบบิ๊กแพค็ แบบคพั ตามล าดบั 
 ดา้นประโยชน์ของผลติภณัฑ ์มรีะดบัความคดิเห็นต่อประโยชน์ของผลติภณัฑข์องบะหมี่
กึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่  โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบ
แบบสอบถามมรีะดบัความคดิเห็น โดยเรยีงล าดบัจากมากไปน้อยดงันี ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
สามารถบรรเทาความหวิไดทุ้กทีทุ่กเวลา บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถพกพาไปรบัประทาน
ไดส้ะดวก บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถน าประยุกต์เป็นอาหารอืน่ๆ ไดห้ลากหลายประเภท 
และบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ให้คุณค่าทางโภชนาการ ตามล าดบั  
 ดา้นตราสนิคา้ มรีะดบัความคดิเห็นต่อตราสนิคา้ของบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ โดยรวม
อยู่ในระดบัด ีเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเห็น โดย
เรยีงล าดบัจากมากไปน้อยดงันี ้เมือ่ตอ้งการรบัประทานบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู จะนกึถงึยีห่้อมามา่เป็น
อนัดบัแรก สามารถจดจ าตราสนิคา้ และรสชาตขิองบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ไดด้ี  และซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่เพราะเชือ่ม ัน่ในคุณภาพและมาตรฐานการผลติ ตามล าดบั 
  
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือบะหม่ีก่ึงส าเรจ็รปูมาม่าของ
ผู้บริโภค 
 ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมคีวามถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ในรอบ 1 
เดอืนทีผ่่านมา ต ่าสดุ 1 ครัง้ สงูสดุ 15 ครัง้ โดยมคีวามถีใ่นการซือ้เฉลีย่ 2.95 ครัง้ / 1 เดอืน มี
ค่าใชจ่้ายในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ในแต่ละครัง้ ต ่าสดุ 5 บาท สงูสดุ 300 บาท โดยมี
ค่าใชจ่้ายในการซือ้เฉลีย่ 31.71 บาท/ครัง้ โดยสว่นใหญ่เลอืกซือ้มามา่ตม้ย ากุง้ ตนเองมอีทิธพิลใน
การเลอืกซือ้ มปีรมิาณในการซือ้จ านวน 1-3 ซอง/คพั และเลอืกซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู ที่รา้นสะดวก
ซือ้ เช่น รา้น 7-11 หรอื แฟมมลิีม่ารท์มากทีส่ดุ  
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 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหข้์อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 ผูบ้รโิภคเพศชาย และเพศหญิง มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ความถีใ่นการซือ้ในรอบ 1 เดอืน ดา้นรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ ดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ และ
ดา้นสถานทีท่ีซ่ือ้ต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้แต่ผูบ้รโิภคเพศชาย และเพศหญิง มี
พฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ ดา้นปรมิาณใน
การซือ้ต่อครัง้ไมต่่างกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานท่ี 2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นความถีใ่นการซือ้ในรอบ 1 เดอืน ดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ ดา้น
ผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ ดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ และดา้นสถานทีท่ีซ่ือ้ต่างกนั ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้แต่ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู
ยีห่้อมามา่ ในดา้นรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุไมต่่างกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 
 สมมติฐานท่ี 3 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มี
พฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นความถีใ่นการซือ้ในรอบ 1 เดอืน ดา้น
ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ ดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ และดา้นสถานทีท่ีซ่ือ้ต่างกนั ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้แต่ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ และดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ไมต่่างกนั  ซึง่
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 4 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมี่
กึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นความถีใ่นการซือ้ในรอบ 1 เดอืน ดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ 
ดา้นรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ ดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ ดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ และดา้น
สถานทีท่ีซ่ือ้ต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานท่ี 5 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ ี รายได้ ต่อเดอืน ต่างกนั มี
พฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นความถีใ่นการซือ้ในรอบ 1 เดอืน ดา้น
ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ ดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ และดา้นสถานทีท่ีซ่ือ้ต่างกนั ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้แต่ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้นรสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ และดา้นผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้ไมต่่างกนั  ซึง่
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
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 สมมติฐานท่ี 6 บรรจุภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ 
และค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดั สมทุรปราการ
ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 ดา้นความถีใ่นการซือ้ พบว่า ความคดิเห็นทีม่ต่ีอบรรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่มสีสีนัดงึดูดใจมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ใน ดา้นความถีใ่นการซือ้  บรรจุภณัฑข์อง
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ใช้
วสัดุทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และบรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถเปิด
รบัประทานไดอ้ย่างสะดวก ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก 
 ดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ พบว่า ความคดิเห็นทีม่ต่ีอบรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ใชว้สัดุทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมคีวามสมัพนัธ์กบัพ ฤตกิรรมการซือ้ในดา้น
ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งต ่า ในขณะทีค่วามคดิเห็นทีม่ต่ีอบรรจุ
ภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มสีสีนัดงึดูดใจ บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
สามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน และบรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถเปิดรบัประทานได้
อย่างสะดวกไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้  ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานท่ี 7 ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ใน
ดา้นความถีใ่นการซือ้ และค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ใน
จงัหวดัสมทุรปราการผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 ดา้นความถีใ่นการซือ้ พบว่า ความคดิเห็นทีม่ต่ีอบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มหีลากหลาย
ขนาดเหมาะกบัผูบ้รโิภคทุกเพศทุกวยั เช่น แบบซอง  แบบบิ๊กแพค็  แบบคพัมคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ โดยตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก ในขณะทีค่วามคดิเห็นที่
มต่ีอบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มหีลายรสชาตสิามารถเลอืกรบัประทานไดต้ามความตอ้งการ และ
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถซือ้ไดจ้ากสถานทีต่่างๆ ทัว่ทุกแห่งไมม่คีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 
 ดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ พบว่า บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มหีลายรสชาติ
สามารถเลอืกรบัประทานไดต้ามความตอ้งการ  บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถซือ้ไดจ้าก
สถานทีต่่างๆ ทัว่ทุกแห่ง และบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปยีห่้อมามา่มหีลากหลายขนาดเหมาะกบัผูบ้รโิภคทุก
เพศทุกวยั เช่น แบบซอง แบบบิ๊กแพค็ แบบคพั ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้น
ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 
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 สมมติฐานท่ี 8 ประโยชน์ของผลติภณัฑ์  มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรร มการซือ้ในดา้น
ความถีใ่นการซือ้ และค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ใน
จงัหวดัสมทุรปราการผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 ดา้นความถีใ่นการซือ้ พบว่า ความคดิเห็นทีม่ต่ีอบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ให้คุณค่าทาง
โภชนาการมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ ัง้ไว ้โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์ในระดบั
ค่อนขา้งต ่า ในขณะทีค่วามคดิเห็นทีม่ต่ีอบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถพกพาไปรบัประทาน
ไดส้ะดวก บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถน าประยุกต์เป็นอาหารอืน่ๆ ไดห้ลากหลายประเภท  
และบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถบรรเทาความหวิไดทุ้กทีทุ่กเวลาไมม่คีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 
 ดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ พบว่า ความคดิเห็นทีม่ต่ีอบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่
สามารถบรรเทาความหวิไดทุ้กทีทุ่กเวลา และบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ให้คุณค่าทางโภชนาการมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิ าน
ทีต่ ัง้ไว ้โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่า
มาก ในขณะทีค่วามคดิเห็นทีม่ต่ีอบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถพกพาไปรบัประทานได้
สะดวก และบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถน าประยุกต์เป็นอาหารอืน่ๆ ไดห้ลากหลายประเภท
ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้  ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 
 สมมติฐานท่ี 9 ตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้ 
และค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเร็จรปูยีห่้อมามา่ ในจงัหวดั สมทุรปราการ
ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ตราสนิคา้ ไดแ้ก่ เมือ่ตอ้งการรบัประทานบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู จะนกึ
ถงึยีห่้อมามา่เป็นอนัดบัแรก สามารถจดจ าตราสนิคา้ และรสชาตขิองบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ไดด้ี  
และซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่เพราะ เชือ่ม ัน่ในคุณภาพและมาตรฐานการผลติไมม่ี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีใ่นการซือ้  และ ดา้นค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ 
ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยี่ ห้อมามา่ 
ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมทุรปราการ สามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1. ผลจากการศกึษาดา้นลกัษณะขอ้มลูสว่นตวั พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่น
ใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 26 - 35 ปี มกีารศกึษาปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนกังานเอกชน 
และมรีายไดร้ะหว่าง 10,001- 20,000 บาท ซึง่สอดคลองกบักบังานวจิยัของนางสาวธนยิา ค าอารยี์
สกุล (2547: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง การสือ่สารทางการตลาด (IMC) ทีม่ผีลต่อการซือ้
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บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพส
หญิงมากกว่าเพศชาย สว่นใหญ่มอีายุ 24-32 ปี มสีถานภาพเป็นโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตรี  มี
รายเฉลีย่ต่อเดอืน 5,001 – 10,000 บาทต่อเดอืน ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทั/ รบัจา้ง  สว่นใหญ่
อาศยับ้านสว่นตวั และมจี านวนสมาชกิ 3-4 คน  
 2.  ผลจากการศกึษาความคดิเห็นต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ (Product) ที่
มต่ีอบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ของผูบ้รโิภค อยู่ในระดบัดแีละเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
  ดา้นบรรจุภณัฑ ์มรีะดบัความคดิเห็นต่อบรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่  
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีในเรื่องบรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยี่ห้อมามา่สามารถเปิดรบัประทานได้
อย่างสะดวก บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยี่ห้อมามา่สามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน บ รรจุภณัฑข์อง
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มสีสีนัดงึดูดใจ และบรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ใชว้สัดุที่
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิบรรจุภณัฑ ์ (Packaging) พบิูล  ทปีะบาล (2549: 
237-239) กลา่วว่าผลติภณัฑท์ีท่ตีวัตนเกอืบทุกชนดิจะตอ้งไดร้บัการบรรจุภณัฑ์ และตดิป้ายเสมอ  
บรรจุภณัฑแ์ละป้ายฉลากทีต่ดิอยู่กบัตวัผลติภณัฑจ์งึเป็นองค์ประกอบทีส่ าคญัใชเ้ป็นเครื่องมอืใน
การสง่เสรมิการตลาด 
  ดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์มรีะดบัความคดิเห็น ต่อความหลากหลายของ
ผลติภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก สอดคลองกบังานวจิยัของนาย
จกัรพงษ์ วฒันายิง่สกุล (2547: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีก่ระทบต่อพฤตกิรรม
การบรโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุม่ตวัอย่างมคีวาม
คดิเห็นโดยรวมต่อปจัจยัดา้นความหลากหลายผลติภณัฑม์ามา่อยู่ในระดบัด ี
  ดา้นตราสนิคา้  มรีะดบัความคดิเห็นต่อตราสนิคา้ของบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่โดย
รวมอยู่ในระดบัด ีในเรื่อง เมือ่ตอ้งการรบัประทานบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู จะนกึถงึยีห่้อมามา่เป็นอนัดบั
แรก สามารถจดจ าตราสนิคา้ และรสชาตขิองบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ไดด้ี  และซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู
ยีห่้อมามา่เพราะเชือ่ม ัน่ในคุณภาพและมาตรฐานการผลติ  ซึง่เป็นทีย่อมรบัว่าบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่เป็นเจา้แรกทีเ่ขา้สูต่ลาด และสามารถครองสว่นแบ่งทางการตลาดไดเ้ป็นอบัดบัหนึง่โดยเสมอ
มา ผูบ้รโิภคจงึสามารถจดจ าตราสนิคา้ไดด้ี เมือ่นกึถงึบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูผูบ้รโิภคจะนกึถงึยีห่้อมามา่
เป็นอนัดบัแรก  
 3.  ผลจากการศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ของผูบ้รโิภค
พบว่า 
  ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมคีวามถีใ่นการซือ้เฉลีย่ 2.95 ครัง้/ 1 เดอืน โดยสว่นใหญ่
เลอืกซือ้มามา่ตม้ย ากุง้ และตนเองมอีทิธพิลในการเลอืกซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนางสาว 
ธนยิา ค าอารยี์สกุล (2547: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง การสือ่สารทางการตลาด (IMC) ทีม่ ี
ผลต่อการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลา่วว่ารสชาตขิอง
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ทีผู่บ้รโิภคนยิมมากทีส่ดุ คอื รสตม้ย ากุง้  ผูท้ีท่ าหน้าทีใ่นการตดัสนิใจ
ซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่มากทีส่ดุคอื ตวัเอง และความถีใ่นการซือ้เฉลีย่คอื 2.60 ครัง้ต่อเดอืน 
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 4. ผลการทดสอบสมมตฐิาน สามารถอภปิรายผลดงันี้ 
  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ใน
ดา้นความถีใ่นการซือ้แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนายจกัรพงษ์  วฒันายิง่สกุล (2547: 
บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีก่ระทบต่อพฤตกิรรมการบรโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลา่วว่าเพศทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคมามา่ในดา้น
ความถีใ่นการซือ้และการบรโิภคต่อเดอืนแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในดา้น
ความถีใ่นการซือ้ต่างกนั ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้  ผูท้ีม่อีิ ทธพิลในการซือ้  ปรมิาณในการซือ้  
สถานทีท่ีซ่ือ้ แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิเรื่อง ปจัจยัส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้
ของผูบ้รโิภคดา้นปจัจยัสว่นบุคคล (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. 2541: 130) กลา่วว่า อายุ กลุม่ทีม่ ี
อายุแตกต่างกนัจะมคีวามความตอ้งการผลติภณัฑแ์ตกต่างกนั  
  ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิ รรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นความถีใ่นการซือ้ สถานทีท่ีซ่ือ้แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนายจกัรพงษ์  
วฒันายิง่สกุล (2547: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีก่ระทบต่อพฤตกิรรมการบรโิภค
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ของผูบ้รโิภคในเ ขตกรุงเทพมหานคร  กลา่วว่า ระดบัการศกึษาสงูสดุที่
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคมามา่ดา้นความถีใ่นการซือ้ การบรโิภคต่อเดอืนและสถานทีซ่ือ้
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมาม่ า ในดา้น
ความถีใ่นการซือ้  ค่าใชจ่้ายในการซือ้แต่ละครัง้ รสชาตทิีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ ผูท้ ีม่อีิ ทธพิลในการซือ้  
ปรมิาณในการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิเรื่อง ปจัจยัส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของ
ผูบ้รโิภคดา้นปจัจยัสว่นบุคคล (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. 2541:130) กลา่วว่า อาชพีทีแ่ตกต่าง
กนัจะน าไปสูค่วามจ าเป็น และความตอ้งการใชส้นิคา้ และบรกิารแตกต่างกนั 
  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่ ในดา้นความถีใ่นการซือ้  และสถานทีท่ีซ่ือ้ต่าง กนัซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัขอ ง จกัรพงษ์  
วฒันายิง่สกุล (2547: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีก่ระทบต่อพฤตกิรรมการบรโิภค
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  กลา่วว่า ระดบัรายไดต่้อเดอืนที่
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคมามา่ดา้นความถีใ่นการซือ้ การบรโิภคต่อเดื อนและสถานทีซ่ือ้
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 จากผลการวจิยัปจัจยัทีม่ผีลพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ใน
จงัหวดัสมทุรปราการ ผูว้จิยัมขีอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะดงันี้ 
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 ข้อเสนอแนะส าหรบัผูป้ระกอบการ 
 1. จากผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สว่นใหญ่เป็นเพศชาย       
มอีายุอยู่ระหว่าง 26 - 35 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนกังานเอกชน  และมรีายได้
อยู่ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาทต่อเดอืน  ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรศกึษาความ ตอ้งการของ
ผูบ้รโิภคกลุม่นีซ้ึง่ถอืไดว้่าเป็นกลุม่เป้าหมาย และศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อ
มามา่เพือ่ท าการตลาดและเขา้ถงึความตอ้งการของบรโิภคกลุม่นี้ 
 2. รสชาตขิองบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ทีผู่บ้รโิภคซือ้บ่อยทีส่ดุคอื รสตม้ย ากุง้  
รองลง มาคอื รสมามา่หมสูบั  แสดงให้เห็นว่าทัง้สองรสชาตนิีถู้กปากผูบ้รโิภคมาก  ดงันัน้
ผูป้ระกอบการควรรกัษาระดบัคุณภาพและมาตรฐานของทัง้สองรสชาตใิห้อยู่คู่ตลาดบะหมีก่ึง่
ส าเรจ็รปูต่อไป พรอ้มกนันีค้วรขยายตลาดของผูบ้รโิภคกลุม่นีโ้ดยการกระตุน้ให้มกีารบรโิภคมากขึน้ 
เช่น เพิม่ปรมิาณของซองให้มขีนาดใหญ่ขึน้ เพือ่จ าหน่ายในราคาทีส่งูขึน้ 
 3. ผลการศกึษาความคดิเห็นเกีย่วกบับะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูดา้นประโยชน์ทางดา้นคุณค่าทาง
โภชนาการอยู่ในระดบัปานกลาง ผูป้ระกอบการควรเพิม่คุณค่าทางโภชนาการให้กบัสนิคา้ เช่น เพิม่
สารอาหารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อร่างการโดยเพิม่ผกั เนือ้สตัว์ หรอืวติามนิเสรมิเขา้ไปในซองของบะหมี่
กึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ หรอืผลติสนิคา้ใหมเ่พือ่รบัประทานร่วมกนั ไดแ้ก่ กุง้ส าเรจ็รปูแช่แขง็  
 4. ผลการศกึษาพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ในดา้นความถี่  พบว่า
ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมคีวามถีเ่ฉลีย่ในการซือ้ในรอบหนึง่เดอืนทีผ่่านมา 2.95 ครัง้  และ
ค่าใชจ่้ายในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูเฉลีย่ 31.71 บาท จะเห็นไดว้่าความถีแ่ละค่าใชจ่้ายในการซือ้
ยงัค่อนขา้งต ่า ผูป้ระกอบการควรกระตุน้ให้เกดิการซือ้ในความถีท่ีม่ากขึน้ และมคี่าใชจ่้ายในการ ซือ้
เพิม่มากขึน้  
 5. ผลการศกึษาพบว่าบรรจุภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีแ่ต่
ละครัง้ของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรพฒันาสนิคา้ให้มแีพจเกจ 
จิ้งทีท่สีสีนัดงึดูดใจ ออกแบ บบรรจุภณัฑใ์ห้สามารถเกบ็ไดน้าน  ใชว้สั ดุของซองทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ท าให้บรรจุภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่สามารถเปิดรบัประทานได้
อย่างสะดวก  
 6. ผลการศกึษาประโยชน์ของบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ดา้นคุณค่าทางโภชนาการ 
พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการในซือ้ดา้นในความถีแ่ละค่าใชจ่้ายแต่ละครัง้  ผูป้ระกอบการ
ควรเพิม่คุณค่าทางสารอาหารทีเ่ป็นประโยชน์แก่ร่างกายเขา้ไป พรอ้มกบัการท าโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ว่าการรบัประทานบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูช่วยบรรเทาความหวิและมสีารอาหารทีเ่ป็น
ประโยชน์ 
  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่  เพือ่ทีจ่ะ
น ามาปรบัปรุงคุณภาพบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูให้ผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจสงูสดุ 
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 2. ควรศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ในดา้นราคา  
สถานทีจ่ดัจ าหน่าย และการสง่เสรมิการตลาด 
 3. ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรท าการวจิยัเชงิคุณภาพ โดยวธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ เพราะจะ
ท าให้ไดข้อ้มลูทีม่คีวามกวา้งและความลกึของขอ้มลูทีม่มีากกว่า 
 4. ควรศกึษาถงึทศันคตขิองผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่ ในเรื่องดา้นการสง่เสรมิ
การตลาดโดย เพือ่ทราบว่าผูบ้รโิภคมทีศันคตอิย่างไรและมคีวามตอ้งการในดา้นนีอ้ย่างไรบ้าง 
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เลขทีแ่บบสอบถาม......... 
แบบสอบถาม 

เร่ือง  
“ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือบะหม่ีก่ึงส าเรจ็รปูย่ีห้อมาม่า ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

สมทุรปราการ” 
 แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่ วนหน่ึงของการศกึษาในหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ  โดยขอ้มลูทีท่่านเตอบในแบบสอบถามนี้จะถูกเกบ็ความลบัและจะ
น ามาใชป้ระโยชน์ต่อการศกึษาในเรือ่งนี้เท่านัน้  ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณอยา่งสงูทีส่ละเวลาในการ
ตอบแบบสอบถามนี้ 
 
 แบบสอบถามประกอบด้วยค าถาม 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนที ่1 ขอ้มลูสถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 
 ส่วนที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการซือ้บะหมีก่ึง่โภคเรจ็รปู 
 
ส่วนท่ี 1  ข้อมลูสถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครือ่งหมาย ลงใน  หรอืเตมิขอ้ความลงในช่องว่าง 
 1. เพศ 
     1.ชาย    2.หญงิ 
  2. อายุ 
    1. ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15 ปี  2. 16 - 25 ปี 
    3. 26 - 35 ปี  4. 36 – 35 ปี 
    5. 36  ปีขึน้ไป 
 3. ระดบัการศกึษา 
    1. ต ่ากว่าหรอืเท่ากบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ ปวช.  
    2. ปรญิญาตร ี
     3. สงูกว่าปรญิญาตร ี   
 4. อาชพี 
    1. นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา  
    2. พนกังานบรษิทัเอกชน 
    3. พนกังานของรฐั/พนกังานรฐัวสิาหกจิ  
    4. ธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ 
    5. อื่นๆ โปรดระบุ.............................. 
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 5. รายไดต่้อเดอืน 
    1. ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท  
    2. 10,001 – 20,000 บาท 
     3. 20,001 – 30,000 บาท 
    4. 30,001 บาทขึน้ไป 
 
ส่วนท่ี 2 ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภัณฑ ์(Product) ทีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์
 บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย    ลงในช่องว่างทีต่รงกบัระดบัความคดิเหน็กบัตวัท่านมากทีสุ่ด  
 

ส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 
ของบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็ดว้ย 
อย่างยิง่ 

 
5 

เหน็ดว้ย 
 
 
4 

เฉยๆ 
 
 
3 

ไม ่
เหน็ดว้ย 

 
2 

ไมเ่หน็
ดว้ย 

อย่างยิง่ 
1 

บรรจภุณัฑ ์ของบะหม่ีก่ึงส าเรจ็รปูย่ีห้อมาม่า 
1.บรรจภุณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่มสีสีนั
ดงึดดูใจ 

     

2.บรรจภุณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่มฉีลาก
ระบุส่วนประกอบและวนัหมดอายอุยา่งชดัเจน 

     

3.บรรจภุณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่มมีี
เครือ่งหมาย อย. อยา่งชดัเจน 

     

4.บรรจภุณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่สามารถ
เปิดรบัประทานไดอ้ยา่งสะดวก 

     

ความหลากหลายของบะหม่ีก่ึงส าเรจ็รปูย่ีห้อมาม่า  
5.บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่มหีลายรสชาติ
เหมาะสมกบัผูบ้รโิภคทุกเพศทุกวยั 

     

6.สนิคา้ของบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่มกีารพฒันา
สนิคา้ใหม่ๆ  ออกมาใหท้ดลองรบัประทานตามยคุ
สมยั เช่น มามา่กมิจ ิตามสมยัเกาหลนีิยม 

     

7.บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่มหีลากหลายขนาด
เหมาะกบัผูบ้รโิภคทุกเพศทุกวยั เช่น แบบซอง  
แบบบิก๊แพค็  แบบคพั 
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ส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลติภณัฑ ์
(Product) ของบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็ดว้ย 
อย่างยิง่ 

 
5 

เหน็ดว้ย 
 
 
4 

เฉยๆ 
 
 
3 

ไม ่
เหน็ดว้ย 

 
2 

ไมเ่หน็
ดว้ย 

อย่างยิง่ 
1 

ประโยชน์ของบะหม่ีก่ึงส าเรจ็รปูย่ีห้อมาม่า 
8. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่มสีามารถพกพาไป

รบัประทานไดส้ะดวก 
     

9. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่สามารถน าประยกุต์
เป็นอาหารอื่นๆ ไดห้ลากหลายประเภท 

     

10. บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่สามารถบรรเทา
ความหวิไดทุ้กทีทุ่กเวลา 

     

ตราสินค้าของบะหม่ีก่ึงส าเรจ็รปูย่ีห้อมาม่า      
11.เมือ่นึกถงึบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู จะนึกถงึยีห่อ้มามา่

เป็นอนัดบัแรก 
     

12.ท่านสามารถจดจ าตราสนิคา้ และ รสชาตขิอง
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ไดด้ ี

     

13. ท่านซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่้อมามา่เพราะท่าน
เชื่อมัน่ในคุณภาพและมาตรฐานการผลติ 

     

 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ของผูบ้รโิภค  
 กรณุาเตมิขอ้ความช่องว่าง หรอืท าเครือ่งหมาย  ลงใน  ทีต่รงกบัตวัท่านมากทีสุ่ด 
 เพยีงขอ้เดยีว 
 
  1.  จ านวนความถีท่ีท่่านซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ในรอบ 1 เดอืนทีผ่่านมา  
   ............... ครัง้/ 1 เดอืน 
  2.  ค่าใชจ้า่ยในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่แต่ละครัง้เป็นจ านวนเงนิ  
   ……………..บาท/ครัง้ 
  3. รสชาตขิองบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มามา่ทีท่่านซือ้บ่อยทีสุ่ดคอื รส…………………… 
  4. ผูท้ีม่อีทิธพิลในการเลอืกซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ (เลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว) 
   1. ครอบครวั  
   2. เพื่อนแนะน า 
   3. ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นโภชนาการ   
   4. ตวัเอง 
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 5. ท่านซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่ปรมิาณเท่าใดต่อครัง้ (เลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว) 
     1. จ านวน 1-3 ซอง/คพั              
   2. จ านวน 1 แพค็ (บรรจ ุ6 ซอง) 
     3. จ านวน 1 แพค็ (บรรจ ุ10 ซอง)    
   4. จ านวน 1 ลงั (บรรจ ุ24 ซอง) 
     5. จ านวนมากกว่า 1 ลงั (มากกว่า 24 ซอง) 
 6. สถานทีใ่ดทีท่่านซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมามา่บ่อยทีสุ่ด (เลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว) 
     1. รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ              
   2. หา้งสรรพสนิคา้ 
     3. รา้นสะดวกซือ้                        
   4. รา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ เช่น Tesco  
 

***ขอขอบคณุทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครัง้น้ี *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม  
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 
  รายช่ือ        ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน 
 
1.รศ.ดร.สุภาพรรณ  สริแิพทยพ์สิุทธิ ์   อาจารยป์ระจ าภาควชิาบรหิารธุรกจิ   
            คณะสงัคมศาสตร ์
            มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
2.อาจารย ์ดร.ธนภมู ิ อตเิวท ี      อาจารยป์ระจ าภาควชิาบรหิารธุรกจิ   
            คณะสงัคมศาสตร ์
            มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
3.อาจารย ์ดร.ไพบลูย ์ อาชารุง่โรจน์    อาจารยป์ระจ าภาควชิาบรหิารธุรกจิ   
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