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บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านคุณค่าตราสินค้า ด้าน
ราคา ด้านการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่า
กระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง 
ตราซีเล็ค ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่เลือกซ้ือทูน่ากระป๋อง ตรา
ซีเล็ค ซ่ึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สำหรับการ
ทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยใช้สถิติแบบทดสอบ t-test สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD และสถิติการถดถอย
พหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ด้านระดับ
การศึกษา ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็คต่างกัน
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านคุณค่าตราสินค้า ด้านคุณค่าตราสินค้า ด้านราคา และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือทู น่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร 

คำสำคัญ: กระบวนการตัดสินใจซื้อ, ทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to study the consumers purchasing decision 
process of consumer Select tuna cans in Bangkok. 2) To study marketing mix factors Brand 
value, price, distribution and marketing promotion That affects the decision making process for 
consumer Select branded tuna cans in Bangkok. 3) To study the decision-making process of 
consumer Select branded tuna cans in Bangkok Classified by personal factors. 

The sample group was 400 consumers in Bangkok who bought canned tuna. The 
questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected were analyzed 
by using the frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were 
tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-test), in case of its had statistical 
significant different testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair 
in order to see which pair are different and Multiple Regression Analysis. 

The findings were as follows: the consumers purchasing decision process of consumer 
Select tuna branded cans in Bangkok were at the high level, The results of hypothesis testing 
showed that Consumers in Bangkok due to personal factors in terms of age, education level, 
average monthly income are different, making the consumers purchasing decision process of 
consumer tuna cans differently.  Marketing mix factors, brand value, brand value, price, and 
marketing promotion influence to the consumers purchasing decision process of consumer 
Select tuna branded cans in Bangkok 
Keywords: Consumers Purchasing Decision Process, Select Band Tuna Cans 
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บทนำ 

ปลาทูน่าเป็นอาหารทะเล ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกมาเป็นระยะเวลานานกว่า 100 ปี โดยเร่ิมมีการ
ผลิต ปลาทูน่าในน้ำเกลือหรือน้ำมันบรรจุกระป๋องออกวางจำหน่ายในยุโรป และเร่ิมแพร่ขยายความนิยมไปตาม
ทวีปต่าง ๆ ในเวลาต่อมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงสงครามโลกครั้งน้ี 1 รัฐบาลของบางประเทศได้นำปลาทูน่า
กระป๋อง ไปใช้เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงทหารในระหว่างการทำสงคราม โดยหลังจากที่กลับจากการทำสงคราม
ทหารบางส่วน ยังคงนิยมบริโภคปลาทูน่ากรป๋องอยู่ และยังได้ขยายความนิยมไปสู่สมาชิกในครอบครัวด้วย  

“ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า แบรนด์ซีเล็ค ภายใต้ บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยังคงครองใจ
ผู้บริโภคในฐานะปลาทูน่ากระป๋องที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับโลก และเป็นผู้นำในตลาด โดยมีส่วนแบ่ง
การตลาดอยู่ที่ 47 เปอร์เซ็นต์ เราต้ังเป้าหมายที่จะกระตุ้นตลาดปลาทูน่ากระป๋องให้เติบโต ด้วยสินค้าที่มี
นวัตกรรมใหม่ๆ การนำเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซ่ึงจะทำร่วม
ไปกับการส่ือสารคุณประโยชน์ของการบริโภคปลาทูน่าให้กับผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มอัตราการบริโภคทูน่า
ขึ้นเป็น 2 เท่า สอดรับการเทรนด์การกินเพื่อสุขภาพ เพราะอาหารทะเลคือแหล่งโปรตีนที่ดี โดยเฉพาะเน้ือปลา 
ดังน้ันปลาทูน่าจึงถือเป็นทางเลือกที่ดีมากทางเลือกหนึ่งของคนที่ใส่ใจสุขภาพ” 

อีกทั้งศูนย์วิจัยกสิกรไทย ให้ข้อมูลว่า  ในบรรดาสินค้าอาหารและเครื่องด่ืม อาหารพร้อมทานยังเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าตลาดรวม โดยคาดว่า ปี 2563 มูลค่าตลาดอาหารพร้อมทานจะอยู่ที่ประมาณ 
20,200-20,500 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.0-5.0 (YoY) ในขณะที่ตลาดอาหารและเครื่องด่ืมในประเทศอาจโต
เพียงร้อยละ 2.4-4.4 (YoY) เท่าน้ันโดยปัจจัยสนับสนุนมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
ยุคน้ีที่ นิยมทานอาหารนอกบ้านมากข้ึน ด้วยข้อจำกัด อย่าง ไม่มีเวลา ไม่มีพื้นที่ทำอาหาร ใช้วิถีชีวิตแบบสังคม
เมือง การใช้ชีวิตแบบครอบครัวเด่ียวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ร้านค้าร้านสะดวกซ้ือ ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นและเข้า
ใกล้ผู้บริโภคมากข้ึน รวมถึงการแข่งขันในธุรกิจที่ทำให้มีการพัฒนานวัตกรรมดำนการผลิตอาหาร ส่งผลให้อาหาร
พร้อมทานยุคน้ีมีคุณลักษณะไม่แตกต่างจากอาหารปรุงสดมากขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น รสชาติ เน้ือสัมผัส วัตถุดิบ 
ตลอดจนคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งยังมีความหลากหลายและแปลกใหม่ และสะดวกกับการบริโภคมากขึ้นด้วย 
 จากประเด็นทีก่ล่าวมาข้างต้น ทำให้ผู้วจัิยสนใจที่จะศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซี
เล็ค ของผู้บริโภคในกรงุเทพมหานคร โดยผู้วิจยัได้เล็งเห็นถงึความสำคัญของงานวิจัยน้ี เพือ่ให้ทราบถึงข้อมูล 
และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค อีกทั้งยังสามารถให้ผูป้ระกอบการที่เป็นผู้ผลิต และผู้
จำหน่ายต่าง ๆ สามารถนำขอ้มูลไปใช้พัฒนาแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันมากที่สุด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนไป และการแขง่ขันที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
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1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านคุณค่าตราสินค้า ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และ

ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

สมมุติฐานในการวิจัย 
1. ผู้บริโภคอยูใ่นกรงุเทพมหานคร ที่มีด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้าน

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อทนู่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ต่างกัน 
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของ

ผู้บริโภค ในกรงุเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของงานวิจัย 
1. ประชากรในการศึกษา คือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่ เลือกซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค                 

ซ่ึงไม่ทราบจำนวนประชากรท่ีแน่นอน  
2. การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภค

ในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาส่วนประสมทางการตลาด  4 ด้าน คือ ด้านคุณค่าตราสินค้า ด้านราคา ด้านการ
จัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา            
ด้านอาชีพ ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน รวมถึงศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผลจากการวจัิยน้ี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยท่านอ่ืนๆ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบ หรอือ้างอิง
ในงานวจัิยของตนเองได้ 

2. ผลจากการวิจัยน้ีจะช่วยให้ทราบว่า ปัจจัยใดบ้างที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทูน่ากระป๋อง              
ตราซีเล็ค ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลประกอบการตัดสินใจ พัฒนา 
ปรับปรุง และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

 Watjana Poopanee (2555) การตระหนักถึงปัญหา สินค้า/การซ้ือที่เกี่ยวข้อง การรับรู้ปัญหาอาจ
ได้รับการกระตุ้นหลังจากการซื้อสินค้าบางชนิด นักการตลาดช้ีให้เห็นปัญหา การทำงานของนักการตลาด เพื่อ
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กระตุ้นให้ ผู้บริโภคมีความรู้ต้องการเพิ่มขึ้นจากสภาวะปัจจุบัน สินค้าใหม่ การรับรู้ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ เม่ือมี
สินค้าใหม่ๆ เปิดตัวสู่ตลาดและทำให้ ผู้บริโภคเกิดความสนใจ นักการตลาดมีหน้าที่ในการแนะนาสินค้าหรือ 
บริการใหม่ๆ และ ส่ือสารไปยังผู้บริโภค 

ธวัช เขมธร (2552) ความรู้สึกภายหลังการซื้อ พบว่าผู้บริโภคแต่ละคน จะมีความพึงพอใจแตกต่างกัน 
ด้วยองค์ประกอบที่หลากหลาย ทั้งความชื่นชอบในตัวสินค้า เรื่องเพศ แม้กระทั้งช่วงอายุ ก็มีผลต่อความพึงพอใจ
หลังการซ้ือ 

ศศินภา เลาหสินณรงค์ (2557) คุณค่าตราสินค้า คือ ด้านการรับรู้ คุณภาพ จดจำภาพลักษ์ เป็นที่นิยม
และได้รับการยอมรับ รู้สึกคุ้นเคยกับสินค้า สร้างความภักดีต่อตราสินค้า มีความรู้สึกพึงพอใจและภูมิใจที่ได้ซ้ือ
และเป็นเจ้าของสินค้า และยังคงที่จะกลับมาซ้ือสินค้าที่ใช้อยู่ หากมีคนที่รู้จักจะซื้อมีการแนะนำให้ซ้ือสินค้า          
แบรนด์ที่ใช้ 

ศิวกร ดาแจ่ม และ ถนอมพงษ์ พานิช (2562) คุณค่าตราสินค้า ด้านการตระหนักถึงตราการจดจำตรา
สินค้าได้ และรู้ถึงคุณสมบัติของสินค้าทันทีที่ได้เห็น บ่งบอกให้เห็นว่าผู้บริโภคน้ันสามารถจดจำตราสินค้าได้ และ
รู้ว่าสินค้าภายใต้ตราสินค้ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง  

วัชราภรณ์ เจียงของ (2559) ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีการแสดงราคาชัดเจนมีความเหมาะสม
กับคุณภาพสินค้า 

เกศรา จันทร์จรัสสุข (2555) กล่าวว่า ปัจจัยด้านราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซื้อสินค้าและการใช้
บริการเพราะราคาของสินค้าเป็นส่ิงที่ผู้บรโภคมักคำนึงถึงและมีการเปรียบเทียบก่อนที่จะตัดสินใจซ้ือสินค้าจาก
แหล่งต่าง ๆ ซ่ึงผู้บริโภคต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดี และมีราคาที่เหมาะสม 

เชียน ไป๋ (2556) ด้านชอ่งทางการจำหน่ายหรอืสถานที่ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 
เน่ืองจากปัจจัยน้ี เป็นปัจจัยที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาถงึพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบกบัผู้บริโภคได้ 
ให้ความสำคัญต่อการซ้ือสินค้าที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน มีการติดป้ายราคาที่ จึงทำให้ผู้บริโภคสามารถมาซ้ือ
สินค้าได้อย่างสะดวก  
 ปาณิศรา สิริเอกศาสตร์ (2556) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้
ความสำคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด ในด้านมีจำหน่ายทีร่า้นสะดวกซื้อ หา้งสรรพสินค้าใกล้ชุมชน และด้าน
ความสะดวกสบายในการเดินทางไปซื้อสินค้า เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยในยุคปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการความสะดวกสบาย และรวดเรว็ในการเลือกซ้ือสินค้าและการ
ให้บรกิารที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจให้ผู้บริโภคได้อยา่งเต็มที ่
 จันฑิสา ศิริสุนทร (2559) จากงานวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด มีการใช้ประกอบ
พิจารณา การโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์ การโฆษณาผ่านส่ือวิทยุ การโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ต การโฆษณาผ่านสื่อ
ส่ิงพิมพ์ โดยมีการแจกของแถมของสมนาคุณ มีการแจกสินค้าตัวอย่าง พรอ้มทั้งมีการประชาสัมพันธข์้อมูลให้
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ความช่วยเหลือแก่สังคม โดยมีการออกบูธงานแสดงสินค้า เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เห็นสินค้าที่ชัดเจนมากข้ึนพร้อมทั้ง
ยังมีกิจกรรมในการช่วยเหลือแก่สังคมไปด้วย เพื่อเพิ่มการรับรูแ้ละสร้างภาพลักษณท์ี่ดีให้แก่ผูผ้ลิตภัณฑ์ 
 พิมพจีส์ ณ เชียงใหม่ และ บุญญรัตน์ สัมพันธวั์ฒนชัย (2561) ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 
(ด้านการส่งเสรมิการตลาด) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคได้ให้ความสำคญั อันดับแรกโปรโมชั่น ในส่วนของ
ผู้ประกอบการควรนำข้อมูลดังกล่าวไปใชใ้น การกำหนดโปรโมชั่นในการส่งเสริมการตลาด อาทิ เช่นการลดราคา
สินค้าหรือการจดัให้มขีองแถมอย่างต่อเน่ือง และทุกช่วงเทศกาล โดยการจดัทำคูปองส่วนลด การสะสมยอด เพื่อ
แลกของรางวัล และเป็นการกระตุ้นยอดขายใหก้ับผู้ประกอบการอีกด้วย อกีทัง้ผลงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น
สามารถนำมากำหนดกลยทุธ์ต่าง ๆ เพ่ือกระตุน้ยอดขายทำใหผู้้บริโภคซ่ึงมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด 

สุธิณี แซ่เฮง (2554) กล่าวว่า กลุ่มผู้บริโภคมีเพศที่แตกต่างกนั ส่งผลให้การตัดสินใจมีความหลากหลาย 
ตามความพึงพอใจ จะเห็นว่ากลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย  

วารุณี จีนศร (2554) ได้ทำการศึกษาทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ ตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของ
ผู้บริโภคในกรงุเทพมหานคร พบว่า เพศไม่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจ ซ้ือผักปลอดสารพิษ เน่ืองจากทัง้เพศหญิง
และชายในปัจจบัุนต่างมีบทบาทหน้าที่ไม่แตกต่างกันนักในสังคมเมือง โดยผูห้ญิงไม่ได้เพียงแต่เป็นแม่บ้านแต่ยัง
ทำงานนอกบ้าน และผู้ชายนั้นอาจจะต้องดูแล เร่ืองอาหารการกินของตนเอง  

จิรวรรณ บุญมี และ ธวัชชัย บุญมี (2561)อาย ุมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการซ้ือสินค้า สามารถ
อภิปรายได้ว่าผูบ้ริโภคที่มีอายุมาก ซ่ึงตดัสินใจซื้อโดยให้ความสำคัญกับความสดใหม่ของสินค้า ตลอดจนคำนึงถงึ
สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก ของร้านผู้บริโภคกลุ่ม ดังกล่าวมีโอกาสที่จะมีรปูแบบการซ้ือแบบ
เฉพาะเจาะจงรา้นสูงกว่าที่จะมีรูปแบบการซือ้จากร้านทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง ในทางตรงข้ามผู้บริโภคกลุ่มที่มีอายุ
น้อยลง ซึ่งตัดสนิใจซ้ือโดยมิได้คำนึงถึงคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนกริิยามารยาทของเจ้าของกิจการหรอื
พนักงาน มีโอกาสท่ีจะมีรูปแบบการซ้ือแบบเฉพาะเจาะจงร้านต่ำกว่าที่จะมีรปูแบบการซื้อจากร้านทั่วไปไม่
เฉพาะเจาะจง  
 อภิวิทย์ ยัง่ยืนสถาพร (2558) อายุ โดยความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีกลุ่มอายุต่างกันมีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน เช่น การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามอาย ุเช่น กลุ่มวัยรุ่น เป็นกลุ่มที่ชอบทดลองส่ิงแปลก
ใหม่ ชอบสินค้าประเภทแฟช่ันและรายการพกัผ่อนหย่อนใจ 

นัทธมน หมทอง (2555) เมื่อพิจารณาด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้ที่ มีระดับการศึกษาสูงนั้น มี
แนวโน้มในการเลือกสินค้าที่มีคุณภาพสินค้า และคุณสมบัติการใช้งานสูงกว่า ผู้ที่มีระดับต่ำกว่า 

พัชริตา สุภาพันธ์ (2557) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านการรับรู้ ในคุณภาพตรา
สินค้า ความเป็นเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ การรู้จักตราสินค้าและความมีส่วนร่วมขององค์กร มีความคิดเห็น 
มุมมองแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน  
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โฉมฉาย โฉมฉาย (2555) ศึกษาคุณค่าตราสินค้าและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารสีฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ ที่ต่างกัน มี
พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า และบริการแตกต่างกัน 

จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ผลวิจัยพบว่าอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน โดยกลุ่มนักเรียน 
นักศึกษา มีค่าเฉล่ียการตัดสินใจซ้ือมากกว่าผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งจากผลการวิจัยผู้ประกอบการ
และนักพัฒนาแอพพลิเคช่ันสามารถนาไปพัฒนาระบบปฏิบัติการของแอพพลิเคช่ันซื้อขายสินค้าออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นได้ 

ชัยฤทธ์ิ ทองรอด และ วราภรณ์ สารอินมูล (2559)รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดนัดกลางคืนเฉพาะเรื่องวัตถุประสงค์การเลือกซื้อสินค้า วัน-เวลาที่เดินตลาด
นัด จำนวนเงินที่ใช้การตัดสินใจซ้ือ และสื่อประชาสัมพันธ์ 

สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) ระดับรายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซ้ือสินค้า และบริการออนไลน์
แบบร่วมกลุ่มกันซ้ือบนเว็บไซต์ ENSOGO ด้านราคาเฉลี่ยของบริการที่เคยซื้อในแต่ละครั้งแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญ 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงเป็นเครื่องมือหลัก ผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้า ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดที่เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาแบบสอบถาม เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีวิจัยเชิงสำรวจเป็นลักษณะแบบคำถาม          
ปลายปิด ซ่ึงผู้วิจัยมีคำตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ประกอบไปด้วยคำถามเกี่ยวกับ กระบวนการตัดสินใจซื้อทูน่ากระป๋อง จำนวนข้อคำถามท้ังหมด 18 ข้อ และ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านคุณค่าตราสินค้า จำนวนข้อคำถามทั้งหมด 3 ข้อ ด้านราคา 
จำนวนข้อคำถามทั้งหมด 3 ข้อ ด้านการจัดจำหน่าย จำนวนข้อคำถามทั้งหมด 2 ข้อ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
จำนวนข้อคำถามทั้งหมด 4 ข้อ เป็นการให้ระดับความสำคัญ 5 ระดับ (Rating Scale)  รวมถึงคำถามปลายเปิด 
เกี่ยวกับการพิจารณากระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีจำนวน
ข้อคำถามทั้งหมด 1 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย 
ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีจำนวนแบบสอบถาม            
ทั้งหมด 5 ข้อ 



8 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง
กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 

1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่
มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านคุณค่าตราสินค้า ด้านราคา 
ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และกระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของ
ผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร 
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)  

2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านเพศ ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และหากการ
วิเคราะห์พบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD  

2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านคุณค่าตราสินค้า ด้านราคา ด้านการ
จัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis (MRA) 

 
ผลการวิจัย  

1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภคใกรุงเทพมหานคร 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจัยได้ดังน้ี   

2.1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอาชีพ ต่างกัน ทำให้
กระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ไม่ต่างกัน  

2.2 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้าน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ต่างกัน  
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3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านคุณค่าตราสินค้า ด้านราคา ด้านการจัด
จำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังน้ี 

3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านคุณค่าตราสินค้า ด้านการจัดจำหน่าย ไม่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร 

3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านคุณค่าตราสินค้า ด้านคุณค่าตราสินค้า ด้านราคา 
และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทู น่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภค                       
ในกรุงเทพมหานคร 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถ
สรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี  

1. ผลการศึกษาผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อทู น่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค มี 
ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการ
ซ้ือ ซึ่งสรุปได้ว่า ด้านการแสวงหาข้อมูล ผู้บริโภคจะเลือกหาจากแหล่งข้อมูลที่สนใจ ใกล้ตัว และง่ายต่อการ
ค้นหา เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ สร้างความมั่นใจ และยังทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Watjana Poopanee (2555) การตระหนักถึงปัญหา สินค้า/การซ้ือที่เกี่ยวข้อง การรับรู้ปัญหาอาจ
ได้รับการกระตุ้นหลังจากการซื้อสินค้าบางชนิด นักการตลาดช้ีให้เห็นปัญหา การทำงานของนักการตลาด เพื่อ
กระตุ้นให้ ผู้บริโภคมีความรู้ต้องการเพิ่มขึ้นจากสภาวะปัจจุบัน สินค้าใหม่ การรับรู้ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ เม่ือมี
สินค้าใหม่ๆ เปิดตัวสู่ตลาดและทำให้ ผู้บริโภคเกิดความสนใจ  และสอดคล้องกับแนวคิดของ ธวัช เขมธร (2552) 
กล่าวว่าความรู้สึกภายหลังการซ้ือ พบว่าผู้บริโภคแต่ละคน จะมีความพึงพอใจแตกต่างกัน ด้วยองค์ประกอบที่
หลากหลาย ทั้งความชื่นชอบในตัวสินค้า เรื่องเพศ แม้กระทั้งช่วงอายุ ก็มีผลต่อความพึงพอใจหลังการซ้ือ 

2. ผลศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านคุณค่าตราสินค้า ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทู น่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังน้ี 

2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านคุณค่าตราสินค้า มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือทู
น่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือ 
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เลือกใช้สินค้าอะไรก็ตาม อันดับต้นๆ ผู้บริโภคเลือกซื้อที่ตราสินค้า ย่ิงตราสินค้าเป็นที่รู้จัก น้ันหมายถึง สินค้า
น้ันๆ มีคุณค่า และคุณภาพ ทำให้เป็นที่จดจำสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ศศิ
นภา เลาหสินณรงค์ (2557) คุณค่าตราสินค้า คือ ด้านการรับรู้ คุณภาพ จดจำภาพลักษ์ เป็นที่นิยมและได้รับการ
ยอมรับ รู้สึกคุ้นเคยกับสินค้า สร้างความภักดีต่อตราสินค้า มีความรู้สึกพึงพอใจและภูมิใจที่ได้ซื้อและเป็นเจ้าของ
สินค้า และยังคงที่จะกลับมาซ้ือสินค้าที่ใช้อยู่ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิวกร ดาแจ่ม และ ถนอมพงษ์ 
พานิช (2562) คุณค่าตราสินค้า การจดจำตราสินค้าได้ และรู้ถึงคุณสมบัติของสินค้าทันทีที่ได้เห็น บ่งบอกให้เห็น
ว่าผู้บริโภคนั้นสามารถจดจำตราสินค้าได้ และรู้ว่าสินค้าภายใต้ตราสินค้ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ย้ำให้ตราสินค้า
เป็นตราสินค้าสามารถจดจำได้ง่าย 

2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทูน่ากระป๋อง 
ตราซีเล็ค ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การต้ังราคาของสินค้าที่ระบุชัดเจน ย่ิงราคาไม่
สูงมาก และคุณภาพสินค้าอยู่ในระดับที่ดี ทำให้กระตุ้นความสนใจ ความต้องการซื้อของผู้บริโภคได้อย่างดี ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ วัชราภรณ์ เจียงของ (2559) ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีการแสดงราคาชัดเจน 
มีความเหมาะสมกับ คุณภาพสินค้า และสอดคล้องกับแนวคิดของ เกศรา จันทร์จรัสสุข (2555) กล่าวว่า ปัจจัย
ด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสินค้า และการใช้บริการ เพราะราคาของสินค้าเป็นสิ่งที่ผู้บรโภคมัก
คำนึงถึง และมีการเปรียบเทียบก่อนที่จะตัดสินใจซ้ือสินค้าจากแหล่งต่าง ๆ ซ่ึงผู้บริโภคต้องการสินค้าที่มี 
คุณภาพดี และมีราคาที่เหมาะสม 

2.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจัดจำหน่าย ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
ทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า การจัดหน้าร้าน การจัดวาง
สินค้า และสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวก สบายให้แก่ผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น จึงไม่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ
ปาณิศรา สิริเอกศาสตร์ (2556) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อส่วน
ประสมทางการตลาด ในด้านมีจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้าใกล้ชุมชน และด้านความสะดวกสบาย
ในการเดินทางไปซื้อสินค้า และไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ เชียน ไป๋ (2556) ด้านช่องทางการจำหน่ายหรือ
สถานที่ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า เน่ืองจากปัจจัยน้ี เป็นปัจจัยที่เหมาะสมสำหรับการศึกษา
ถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบกับผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญต่อการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน มีการ
ติดป้ายราคาที่ชัดเจน และมีความสะดวกในการซื้อ หรือมีสถานที่จอดรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่เพียงพอ จึง
ทำให้ผู้บริโภคสามารถมาซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก  

2.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การจัดโปรโมช่ัน การโฆษณา
ต่างๆ เป็นการสร้างความน่าเช่ือ เพื่อสร้างความดึงดูดใจ กระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจและเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น ซึ่ง



11 
 

สอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพจีส์ ณ เชียงใหม่ และ บุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย (2561) ปัจจัยทางด้านส่วน
ประสมทางการตลาด (ด้านการส่งเสริมการตลาด) มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญ อันดับแรก
โปรโมชั่น ในส่วนของผู้ประกอบการควรนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ใน การกำหนดโปรโมชั่นในการส่งเสริมการตลาด 
อาทิ เช่นการลดราคาสินค้าหรือการจัดให้มีของแถมอย่างต่อเน่ือง และทุกช่วงเทศกาล โดยการจัดทำคูปอง
ส่วนลด การสะสมยอด เพื่อแลกของรางวัล และเป็นการกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการอีก และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ จันฑิสา ศิริสุนทร (2559) จากงานวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีการใช้ประกอบ
พิจารณา การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ การโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ การโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ต การโฆษณาผ่านส่ือ
ส่ิงพิมพ์ โดยมีการแจกของแถมของสมนาคุณ มีการแจกสินค้าตัวอย่าง พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้
ความช่วยเหลือแก่สังคม โดยมีการออกบูธงานแสดงสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นสินค้าที่ชัดเจนมากขึ้นพร้อมทั้ง
ยังมีกิจกรรมในการช่วยเหลือแก่สังคมไปด้วย เพื่อเพิ่มการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้ผลิตภัณฑ์ 

3. ผลศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้              
เฉล่ียต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง 
ตราซีเล็ค โดยรวม ไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภค ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ต่างก็มีความชอบ มี
รสนิยมที่แตกต่างกัน แต่ในยุคปัจจุบันการเลือกซื้อ เลือกบริโภคต่างๆเพศหญิง และเพศชาย มีความคล้ายคลึงกัน
ในการเลือกซื้อสินค้า ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ สุธิณี แซ่เฮง (2554) กล่าวว่า กลุ่มผู้บริโภคมีเพศที่แตกต่าง
กัน ส่งผลให้การตัดสินใจมีความหลากหลาย ตามความพึงพอใจ จะเห็นว่ากลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง
มากกว่าผู้ชาย และสอดคล้องกับแนวคิดของ วารุณี จีนศร (2554) ได้ทำการศึกษาทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การ ตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซื้อผัก
ปลอดสารพิษ เน่ืองจากทั้งเพศหญิงและชายในปัจจุบันต่างมีบทบาทหน้าที่ไม่แตกต่างกันนักในสังคมเมือง โดย
ผู้หญิงไม่ได้เพียงแต่เป็นแม่บ้านแต่ยังทำงานนอกบ้าน และผู้ชายน้ันอาจจะต้องดูแล เร่ืองอาหารการกินของ
ตนเอง  

3.2 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง ตรา
ซีเล็ค โดยรวม ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ แสดงถึงความคิด 
ความชื่นชอบ ที่แตกต่างกันไป ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ จิรวรรณ บุญมี และ ธวัชชัย บุญมี (2561)อายุ มี
ความสัมพันธ์กับรูปแบบการซ้ือสินค้า สามารถอภิปรายได้ว่าผู้บริโภคที่ มีอายุมาก ซ่ึงตัดสินใจซ้ือโดยให้
ความสำคัญกับความสดใหม่ของสินค้า ตลอดจนคำนึงถึงสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก ของร้านผู้บริโภคกลุ่ม 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ อภิวิทย์ ยั่งยืนสถาพร (2558) อายุ โดยความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีกลุ่มอายุ
ต่างกันมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน เช่น การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามอายุ เช่น กลุ่มวัยรุ่น เป็นกลุ่มที่ชอบ
ทดลองส่ิงแปลกใหม่ ชอบสินค้าประเภทแฟช่ันและรายการพักผ่อนหย่อนใจ 
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3.3 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อทูน่า
กระป๋อง ตราซีเล็ค โดยรวม ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า มีกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อมากกว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า ต่างกัน ซ่ึงแสดงว่า ถ้าจะสร้างกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
ของผู้บริโภค ต้องมีการกระตุ้นความต้องการที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ที่มี
ความเหมาะสมและแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ พัชริตา สุภาพันธ์ (2557) ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านการรับรู้ ในคุณภาพตราสินค้า ความเป็นเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ การรู้จักตรา
สินค้าและความมีส่วนร่วมขององค์กร มีความคิดเห็น มุมมองแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ นัทธมน หมทอง (2555) เมื่อพิจารณาด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้ที่มีระดับ
การศึกษาสูงน้ัน มีแนวโน้มในการเลือกสินค้าที่มีคุณภาพสินค้า และคุณสมบัติการใช้งานสูงกว่า ผู้ที่มีระดับต่ำกว่า 

3.4 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง 
ตราซีเล็ค โดยรวม ไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค สามารถพิจารณาเลือก
ซ้ือได้โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านอาชีพ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ผลวิจัยพบว่า
อาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน โดยกลุ่มนักเรียน นักศึกษา มีค่าเฉล่ียการตัดสินใจซ้ือมากกว่าผู้ที่มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซ่ึงจากผลการวิจัยผู้ประกอบการและนักพัฒนาแอพพลิเคช่ันสามารถนาไปพัฒนา
ระบบปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่นซื้อขายสินค้าออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้บริโภคมากย่ิงขึ้นได้ และไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ โฉมฉาย โฉมฉาย (2555) ศึกษาคุณค่าตราสินค้าและ
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารสีฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ ที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า และบริการแตกต่างกัน 

3.5 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อทู
น่ากระป๋อง ตราซีเล็ค โดยรวม ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า ผู้บริโภค
ที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนสูงกว่า มีกระบวนการตัดสินใจซื้อต่างกัน เน่ืองจากผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูง 
ส่วนใหญ่จะมีความต้องการและกำลังในการซ้ือมาก ส่วนผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยถึงจะมีความ
ต้องการสูง แต่มีกำลังในการซ้ือน้อย ซ่ึงในการพิจารณาเลือกซ้ือมีข้อจำกัดในด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยฤทธิ์ ทองรอด และ วราภรณ์ สารอินมูล (2559) รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าในตลาดนัดกลางคืนเฉพาะเรื่องวัตถุประสงค์การเลือกซื้อสินค้า วัน-
เวลาที่เดินตลาดนัด จำนวนเงินที่ใช้การตัดสินใจซ้ือ และสื่อประชาสัมพันธ์ และสอดคล้องกับแนวคิดของสุภา
วรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) ระดับรายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซ้ือสินค้า และบริการออนไลน์แบบร่วมกลุ่ม
กันซ้ือบนเว็บไซต์ ENSOGO ด้านราคาเฉล่ียของบริการที่เคยซื้อในแต่ละครั้งแตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะการนำไปใช้  
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จากผลการวิจัยครั้งน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสำหรับ              
กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป ดังน้ี 

  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ด้านคุณค่าตราสินค้า จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านคุณค่าตรา
สินค้า มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ดังน้ันทาง
องค์กรจึงต้องเรง่พัฒนาคุณภาพสินค้า เพื่อสรา้งความน่าเช่ือถือ สร้างการจดจำ ให้แก่ผู้บริโภค อาทิ ในเรื่อง
เทคโนโลยีที่ช่วยทำให้สินค้าของแบรนด์เรามีโดดเด่นกว่าแบรนด์อ่ืนๆ 

2. ด้านราคา จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มผีลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือทูน่ากระป๋อง ตราซีเล็ค ของผู้บริโภคในกรงุเทพมหานคร ดังน้ันทางองค์กร จึงต้องมีการ
ต้ังราคาสินค้าทีเ่หมาะสมกับคุณภาพของสินค้า และเหมาะสมแก่ผู้บริโภคทุกๆระดับช้ัน เพือ่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม ทุกชนชั้น 

3. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทูน่ากระป๋อง ตราซเีล็ค ของผู้บริโภคในกรงุเทพมหานคร 
ดังน้ัน องค์กรจงึต้องมีการจัดการส่งเสริมการค้าในรูปแบบต่างๆมากขึ้น อาทิ ลด แลก แจก แถม โปรโมชั่นต่างๆ 
เพื่อเป็นการกระตุ้นความต้องการซ้ือ ของกลุ่มผู้บริโภค 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ีย

ต่อเดือน ที่ต่างกัน เพราะจะทำให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือโดยรวมต่างกัน ดังน้ันองค์กรต้องการกระตุ้นการซ้ือ
ของผู้บริโภคมากขึ้น ควรให้ความสนใจกับปัจจัยส่วนบุคคลข้างต้น ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และด้านอาชีพ 
มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือโดยรวมไม่ต่างกัน 

2. จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือทู
น่ากระป๋อง ตราซีเล็ค โดยรวม ต่างกัน ถ้าจะกระตุ้นกระบวนการตัดสินใจซื้อให้มากขึ้น ต้องมีการปรับปรุงสินค้า
ให้เหมาะสมสำหรับคนที่มีอายุที่ต่างกัน 

3. จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือมากกว่า 
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า ต่างกัน แสดงว่า ถ้าจะกระตุ้นกระบวนการตัดสินใจซ้ือให้มากขึ้น ต้องมีการ
ปรับปรุงสินค้าให้เหมาะสมสำหรับคนที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน 
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4. จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนสูงกว่า มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
มากกว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า ต่างกัน ถ้าจะกระตุ้นกระบวนการตัดสินใจซื้อให้มากขึ้น ต้องมี
การปรับปรุงสินค้าให้เหมาะสมสำหรับคนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่ต่างกัน 

  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาในผู้บริโภคในกรงุเทพมหานครเพียงอย่างเดียว ดังน้ันการศึกษาในครัง้
ต่อไป อาจจะขยายพ้ืนที่ศึกษากลุ่มผู้บริโภคที่ในต่างจังหวัด หรือการวิเคราะห์เน้ือหาทีเ่ป็นรายละเอียดในด้าน
การพัฒนาคุณสนิค้า เชิงเทคโนโลยี และวิวัฒนาการในปัจจุบันเพิ่มขึ้น 

2. การศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยเน้นศึกษา และเกบ็ข้อมูลโดยอ้างอิงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หรือ 
4Ps เป็นหลัก ซ่ึงอาจมีปัจจัยอ่ืนที่ไม่ได้ระบุในงานวิจัยครั้งน้ี ดังน้ันในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจัย หรือข้อมูล
อ่ืนๆ เพิ่มเติมในอนาคต เช่น คุณภาพของแหล่งวัตถดิุบที่นำมาผลิต รวมไปถึงคุณภาพของเน้ือปลา เป็นต้น 
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