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บทคัดย่อ 

 

การวิจยัเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปลา

แดดเดียวออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด

และตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

(2) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียว

ออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ใชห้ลกัการคาํนวณของ Yamane ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ

สะดวก (Convenience Sampling) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยสถิติโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบ t-test การ

ทดสอบ F-test และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว 

 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ24 – 40 ปี การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพอิสระ และมีรายไดร้ะหวา่ง 45,001 – 55,000 บาท และพบวา่ (1) ส่วน

ประสมทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

(𝐱𝐱� = 4.40) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น (2) ตราสินคา้ มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (𝐱𝐱� = 4.33)  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อยู่

ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น  
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Research subject A Study of Marketing Mix and Brand Factors Affecting Online Purchase 

Decisions of sun-dried fish in Bangkok The objective is to (1) To study Marketing Mix and Brand 

Factors Classified by personal factors. (2) To study Marketing Mix and Brand Factors Affecting 

Online Purchase Decisions of sun-dried fish in Bangkok. The sample group used in the research 

was 400 personnel from Consumers in Bangkok. Using the calculation principles of Taro 

Yamane, using a convenience sampling method. The instrument of this research was a 

questionnaire. The statistics used for analysis data were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, t-test, F-test, and One-Way ANOVA 

 The result of the study had found that, the sample population consisted most respondents 

were male, age 25-40 years old, bachelor degree, freelance, Monthly income between 45,001 – 

55,000 Bath and found that, (1) marketing mix factor Affecting Online Purchase Decisions of 

sun-dried fish was at the highest level(𝐱𝐱� = 4.40)  When considered in each aspect, it was found 

that every aspect are at the highest level (2) brand factor Affecting Online Purchase Decisions of 

sun-dried fish was at the highest level(𝐱𝐱� = 4.33  When considered in each aspect, it was found 

that every aspect are at the highest level 
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บทนํา 

ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากมาย ส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับมนุษยถู์ก

พฒันาข้ึนดว้ยเทคโนโลยีเหล่าน้ี ทาํใหก้ารใชชี้วิตสะดวกสบายข้ึนกวา่แต่ก่อนมาก แมก้ระทัง่การ

จบัจ่ายใชส้อยก็สะดวกสบายแบบสุดๆ เพราะมีเร่ืองการ "ซ้ือของออนไลน์" เขา้มาเติมเตม็ และตอบ

โจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคในยคุน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

โดยจากขอ้มูลของ PayPal จากการวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคทัว่โลกในปี 2559 โดยการสาํรวจ

พฤติกรรมการซ้ือของออนไลน์ของผูบ้ริโภคมากกวา่ 2.8 หม่ืนคน ใน 32 ประเทศ รวมถึงกลุ่ม

ผูบ้ริโภคในประเทศไทยจาํนวน 800 คน ทาํใหพ้บโอกาสใหม่สาํหรับผูค้า้ออนไลน์ชาวไทยท่ี

ตอ้งการขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ ทั้งน้ี จากขอ้มูลยงัพบอีกวา่ ยอดการใชจ่้ายออนไลน์ของคน

ไทยในปี 2559 อยูท่ี่ 3.25 แสนลา้นบาท เติบโต 19% จากปี 2558 โดยคนไทยท่ีซ้ือสินคา้ผา่นระบบ

ออนไลน์มีสูงถึงเกือบ 8 ลา้นคน จาํแนกในรายละเอียดลงไปอีกจะพบวา่ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนอยูท่ี่

ประมาณ 4.12 หม่ืนบาท โดยในจาํนวนคนไทยท่ีซ้ือสินคา้ผา่นออนไลน์มี 2 ลา้นคนซ้ือขาย

ออนไลน์ขา้มประเทศ โดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนราว 3.08 หม่ืนบาท คิดเป็นยอดใชจ่้ายรวมกวา่ 6 

หม่ืนลา้นบาท ขณะท่ีปี 2560 ท่ีผา่นมา ตวัเลขการใชจ่้ายคาดวา่จะเพิ่มข้ึน 16% จากปีก่อน มาอยูท่ี่ 

3.76 แสนลา้นบาท ส่วนคาดการณ์ในปี 2561 ยงัเป็นทิศทางขาข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการประเมิน

วา่นกัช็อปออนไลน์ชาวไทยจะมียอดการใชจ่้ายผา่นระบบออนไลน์ปรับเพิ่มข้ึนเป็น 4.26 แสนลา้น

บาท ตวัเลขท่ีปรากฏดงักล่าวเป็นตวัสะทอ้นไดเ้ป็นอยา่งดีวา่ ปัจจุบนัพฤติกรรมผูบ้ริโภค

เปล่ียนแปลงไปค่อนขา้งมาก จากท่ีเคยเดินทางไปซ้ือสินคา้ถึงร้านคา้ หรือหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ ก็

เปล่ียนเป็นใชเ้ทคโนโลยีตามยคุตามสมยัตอบสนองความตอ้งการ และความสะดวกสบายของ

ตวัเองมากข้ึน 

ทั้งน้ี พบวา่ปัจจยัท่ีสนบัสนุนพฤติกรรมผูบ้ริโภคให้หนัไปใชจ่้ายออนไลน์มากข้ึน นัน่คือ

ความสะดวกสบายของการช็อปป้ิงออนไลน์เป็นประเด็นสาํคญั ถดัมาคือการส่งของท่ีรวดเร็ว น่ีเป็น

อีกประเด็นท่ีน่าสนใจ เพราะปัจจุบนัพบวา่ธุรกิจเก่ียวกบัโลจิสติกส์ต่างๆ ในประเทศไทยไดรั้บ

ความนิยมและถูกพฒันาใหมี้บริการท่ีหลากหลายมากข้ึน ตดัคาํวา่ "ผกูขาด" ทางธุรกิจไปไดแ้ทบจะ

ส้ินเชิง เพราะไม่ไดมี้แค่ใครท่ีเป็นเจา้ตลาดของธุรกิจโลจิสติกส์แบบตายตวั จึงกลายเป็นอีกเหตุผล



ท่ีวา่  "การชอ็ปป้ิงออนไลน์" ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั (ครองขวญั รอดหมวน,

พฤติกรรมผูบ้ริโภคยคุใหม่ 21 ส.ค. 61) 

ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงสนใจเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานครโดยศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสมทาง

การตลาด ตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์ ประชากรท่ีศึกษา คือ 

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด และตราสินคา้ ประกอบดว้ย การรับรู้

แบรนด ์ความไวว้างใจแบรนด ์และภาพลกัษณ์ของแบรนด ์ท่ีอาจจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือปลา

แดดเดียวออนไลน์ เพื่อทราบถึงขอ้มูลและนาํผลการวิเคราะห์ท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนิน

ธุรกิจเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปลา

แดดเดียว ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปลา

แดดเดียว ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

 2.1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั น่าจะทาํใหส่้วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์ ต่างกนั 

 2.2  ส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้ น่าจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียว

ออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 



แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับส่วนประสมการตลาด 

 K.Pair (2019) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4P คือ เคร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีนิยมใชส้าํหรับการวางแผนทางการตลาด โดยเป้าหมายท่ีสาํคญัของการวางแผน

การตลาดดว้ยทั้ง 4 ส่วนประสมทางการตลาด หรือ Marketing Mix คือ ทาํใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

ของแบรนดต์ดัสินใจซ้ือสินคา้ 

 โดยส่ิงสาํคญัของการวางแผนการตลาดดว้ย Marketing Mix คือ แต่ละส่วนของ 4P จะตอ้งมี

ความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั แบะตอบโจทยพ์ฤติกรรมและความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายของแบรนด์ 

 Product คือ ส่วนประสมทางการตลาด 4P ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบริการท่ี Brand 

นาํเสนอใหก้บัลูกคา้ โดยเป้าหมายท่ีสาํคญัท่ีสุดของผลิตภณัฑห์รือบริการ คือ จะตอ้งตอบสนอง

ความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายของแบรนด ์

 Price คือ ราคาของ Product ซ่ึงกลยทุธ์สาํหรับ Marketing Mix 4P ในส่วนน้ีคือเร่ืองเก่ียวกบั

กลยทุธ์การตั้งราคาของสินคา้ ซ่ึงกลยทุธ์ในการตั้งราคาจะมีอยูห่ลายแบบ และหนา้ท่ีของนกัการ

ตลาดคือ การเลือกวิธีตั้งราคาสินคา้ ใหเ้หมาะสมกบัสินคา้และกลุ่มเป้าหมาย เพราะความสาํคญัของ 

4P ในส่วนของการตั้งราคา คือ ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่ง “ คุณค่าท่ีไดรั้บจากสินคา้กบัราคา ” 

ในการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงบางคร้ัง ราคา เป็นส่ิงท่ีสร้างคุณค่าใหสิ้นคา้อีกดว้ย และในบางคร้ัง การตั้ง

ราคาตํ่าหรือลดราคาก็ไม่ไดส่้งผลดีเสมอไป 

 Promotion คือ ทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุน้ใหลู้กคา้ตอ้งการซ้ือ

สินคา้ ไดแ้ก่ 

 1. การโฆษณา  

 2. การส่งเสริมการขาย หรือท่ีทุกคนรู้จกักนัดีในการ ลด แลก แจก แถม 

 3. การใชพ้นกังานขาย 

 4. การประชาสัมพนัธ ์

 

 



แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการรับรู้ตราสินค้า 

 ศรีกญัญา มงคลศิริ (2547) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ คือ การท่ีทาํ

ใหผู้บ้ริโภคท่ียงัไม่เคยรู้จกัตราสินคา้นั้นๆมาก่อน ไดรู้้จกัสินคา้นั้น เช่น การจดักิจกรรม การ

ประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงการรับรู้ตราสินคา้ ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะเกิดการซ้ือ โดยการท่ีตราสินคา้นั้นๆ 

จะเขา้ไปอยูใ่นใจของผูบ้ริโภคได ้ในขณะท่ีผูบ้ริโภคกาํลงันึกถึงสินคา้ใดสินคา้หน่ึงของประเภท

นั้นๆอยู ่แสดงถึงวา่ตราสินคา้นั้นๆ มีความน่าเช่ือถือ และมีคุณภาพท่ีดีจนทาํใหผู้บ้ริโภคมีความ

มัน่คงอยูใ่นใจ ดงันั้น การท่ีตราสินคา้ใดตราสินคา้หน่ึงท่ีเขา้ไปอยูใ่นใจของผูบ้ริโภค จึงมกัจะถูก

เลือกซ้ือก่อนเสมอ มากกวา่ตราสินคา้ท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค ซ่ึงตราสินคา้นั้นจะช่วยลดหรือ

แกปั้ญหาในการแข่งขนัของสินคา้ในตลาด ในดา้นของราคาเน่ืองจากสัญลกัษณ์ของตราสินคา้นั้น

จะเป็นตวัสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์และสามารถสร้างคุณค่าใหต้ราสินคา้อีกดว้ย 

Aaker (1991) กล่าววา่ การรับรู้ตราสินคา้ คือ กระบวนการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีเกิดจากการ

สัมผสัส่ิงใดส่ิงหน่ึง และสรุปตีความออกมาจากการรับรู้ ไดแ้ก่ ช่ือ ขอ้ความ สี สัญลกัษณ์ รูปแบบ 

ท่ีบ่งบอกถึงตราสินคา้หรือการบริการ รวมไปถึงคุณสมบติั คุณประโยชน์ของสินคา้ และคุณค่าดา้น

ความรู้สึกในจิตใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ ซ่ึงการรู้จกัตราสินคา้ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคจดจาํ

ตราสินคา้และระลึกไดเ้ก่ียวกบัตราสินคา้  

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับความไว้วางใจแบรนด์ 

 อนญัญา อุทยัปรีดา (2558) ความไวว้างใจในตราสินคา้ เป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์

ระหวา่งผูข้ายหรือผูผ้ลิต และผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภค หากผูบ้ริโภคไม่ไดรั้บความไวว้างใจในองคก์รหรือ

สินคา้แลว้ ความสัมพนัธก็์มกัถูกทาํลายไปโดยปริยาย และนัน่จึงเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีไดว้า่เพราะเหตุใด

สินคา้หรือองคก์รใดๆ ท่ีผูบ้ริโภคมีความไวว้างใจ จึงสามารถสร้างผลกาํไร และมีส่วนแบ่ง

การตลาดท่ีเพิ่มข้ึน ความวา้วางใจของผูบ้ริโภคจึงเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิ่งท่ีนกัการตลาดควรให้

ความสาํคญั และการใส่ใจในการสร้างข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา โดยยดึถือเป็นหวัใจสาํคญัในกล

ยทุธ์การบริหารตราสินคา้ โดยหลกัการของความไวว้างใจคือการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ผูบ้ริโภคกบัตราสินคา้ ผูบ้ริโภคตอ้งการตราสินคา้ท่ีตนมีความเช่ือมัน่ ตราสินคา้เองก็ตอ้งการความ

เช่ือมัน่จากผูบ้ริโภค เช่นกนั ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรักษาความมัน่คงของความไวว้างใจในตราสินคา้

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัรุนแรง ความไวว้างใจในตราสินคา้



นั้น เกิดจากความเช่ือท่ีวา่ ตราสินคา้ไม่ทาํใหเ้กิดความเสียหายหรืออนัตรายต่อผูบ้ริโภค ตราสินคา้ท่ี

ประสบความสาํเร็จ โดยไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้ริโภคสามารถดาํรงอยูไ่ดร้ะยะยาว เน่ืองมาจาก

ผูบ้ริโภคมีความจงรักภกัดี 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับภาพลกัษณ์ของแบรนด์ 

 Unal & Aydın (2013) กล่าววา่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ คือปรากฏการณ์ท่ีลูกคา้สร้างแบรนด ์

ข้ึนในจิตใจของพวกเขา ซ่ึงเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของแบรนดร์วมถึงไดบ่้งบอกวา่เป็นรูปแบบของ 

บุคลิกภาพของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑเ์พื่อใหผู้บ้ริโภคมีภาพลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงตวัตนของตนเองไดม้ากข้ึน 

ซ่ึง ภาพลกัษณ์ของแบรนดส์ามารถเป็นผลของการแสดงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากทรัพยากรต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง กบัแบรนดไ์ด ้(Keller, 1993) 

 Kotler (2003) กล่าววา่ ตราสินคา้ (Brand) หรือ แบรนดห์มายถึง ช่ือเคร่ืองหมายการคา้ หรือ

สัญลกัษณ์ท่ีเป็นหลกัสัญญาของผูข้ายวา่จะส่งมอบคุณสมบติัประโยชน์และบริการให้กบัผูซ้ื้อ แบ

รนดท่ี์ดีสามารถส่ือความหมายได ้6 ระดบั อนัไดแ้ก่ 1) คุณสมบติั (Attribute) ภาพลกัษณ์แบรนดท์าํ

ใหนึ้กถึงคณลกัษณะท่ีชดัเจนของผลิตภณัฑ ์หรือบริการ เช่น Uniqlo ทาํใหนึ้กถึงเส้ือผา้คุณภาพดี

ราคาคุม้คา◌่ เรียบง่าย สวมใส่ไดทุ้กวนั 2) คุณประโยชน์ (Benefit) คุณสมบติัตอ้งแปลออกมาตาม

หนา้ท่ีและคุณประโยชน์เช่น คุณภาพดีแสดงใหเ้ห็นถึงคุณประโยชน์ตามการใชง้าน หรือคุณสมบติั

ราคาคุม้ค่า แสดงใหเ้ห็นถึง คุณประโยชน์ทางอารมณ์ 3) คุณคา่ (Values) แบรนดจ์ะบอกถึงคุณค่าท่ี 

เก่ียวกบัผูผ้ลิต ความรู้สึกทางจิตใจและความ ผกูพนั เม่ือใชสิ้นคา้แลว้รู้สึก ภาคภูมิใจท่ีไดใ้ช ้4) 

วฒันธรรม (Cultures) แบรนดเ์ป็นตวัแทนของวฒันธรรมได ้5) บุคลิกภาพ (Personality) แบรนด์

สามารถบอกถึงบุคลิกภาพของผลิตภณัฑเ์ช่น เรียบง่าย คุม้ค่า ใชง้านสะดวก 6) ผูใ้ช ้(User) แบรนด์

สามารถบอกถึงประเภทของลูกคา้ท่ีจะมาซ้ือหรือใชผ้ลิตภณัฑ ์

แนวคิดเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 

 การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิง

หน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และ

บริการอยูเ่สมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของสถานการณ์ การ

ตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550:46) 



กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบรนด ์(Branding) 

- การรับรู้แบรนด ์

- ความไวว้างใจแบรนด ์

- ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ 

การตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียว

ออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

Marketing Mix : 4P 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

- ดา้นราคา (Price) 

- ดา้นช่องทางการจาํหน่าย (Place) 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้



ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ตั้งใจท่ีจะซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ชร้ะเบียบ

วิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

โดยการสาํรวจจากแบบสอบถาม (Question) ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดน้ั้นจะเป็น

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดา้นโปรแกรมสาํเร็จรูป ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคคลท่ีอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 5,527,994 คน (สาํนกัทะเบียนกลาง,2564) และการกาํหนดขนาด

กลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี โดยอา้งอิงจากสูตรการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งบุคคลท่ีอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชห้ลกัคาํนวณ

ของ Yamane (1967) ท่ีค่าระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดอ้ยูท่ี่ 5% มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

จากการคาํนวณประชากรท่ี 5,527,994 คน ผลท่ีไดคื้อขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดสาํหรับงานวิจยั

คร้ังน้ี เท่ากบั 399.9719 ตวัอยา่ง ซ่ึงผูวิ้จยัไดก้าํหนดตวัอยา่งเพิ่มรวมทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง เพื่อความ

เหมาะสม และการสุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี คือการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือสะดวก 

(Convenience Sampling)  

ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ืองส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่เป็นเพศ ชาย ร้อยละ 59.5 อาย ุ25 – 40 ปี ร้อยละ 59.7 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 83.8  

มีอาชีพอิสระ ร้อยละ 40.5 และรายไดต่้อเดือน 45,001 – 55,000 บาท ร้อยละ 69.0  

 

 



ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ตราสินคา้ ดา้นการรับรู้แบรนด ์ความไวว้างใจในแบรนด ์และภาพลกัษณ์แบรนด ์

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทาํใหต้วัแปร

ทั้ง 7 ตวัน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 68.0 หรือมีอาํนาจ

พยากรณ์ร้อยละ 68.0 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของพยากรณ์ท่ี ±0.772 ซ่ึงสามารถสร้างสมการ

ถดถอย ดงัน้ี 

ส่วนประสมทางการตลาด

และตราสินค้า 

b Std. 

Error 

Beta t Sig. F Sig. 

Constant 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

การรับรู้แบรนด์ 

ความไว้วางใจแบรนด์ 

ภาพลกัษณ์แบรนด์ 

0.937 

0.185 

-0.119 

-0.121 

0.225 

0.286 

-0.208 

0.565 

0.157 

0.049 

0.048 

0.044 

0.059 

0.049 

0.049 

0.065 

- 

0.189 

-0.126 

-0.117 

0.210 

0.319 

-0.257 

0.602 

5.970 

3.776 

-2.474 

-2.773 

3.788 

5.793 

-4.234 

8.637 

0.000* 

0.000* 

0.014* 

0.006* 

0.000* 

0.000* 

0.000* 

0.000* 

119.248 0.000* 

R = 0.825, R Square = 0.680, Adjusted R Square = 0.675, SEE = 0.38269  

*sig<0.05 



Y = 0.937+0.565(ภาพลกัษณ์แบรนด)์+0.286(การรับรู้แบรนด)์+0.225(ดา้นการส่งเสริม

การตลาด)+0.185(ดา้นผลิตภณัฑ)์+(-0.119)(ดา้นราคา)+(-0.121)(ดา้นช่องทางการตดัจาํหน่าย)+ 

(-0.208)(ความไวว้างใจแบรนด)์ 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจยัส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดด

เดียวออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียว  

ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้างกนั ทาํใหก้ารตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์แตกต่าง

กนั โดยภาพรวม ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ แต่ละบุคคลนั้นมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ สุนทรีพชัรพนัธ์(อา้งถึงใน ธญัญช์ยา อ่อนคง, 2553) ไดใ้หค้าํอธิบาย

เก่ียวกบั ประชากรศาสตร์วา่ บุคคลแต่ละคนนั้นมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งลกัษณะท่ี

มองเห็นไดจ้าก ภายนอกท่ีบุคคลคนอ่ืนสามารถมองเห็นไดแ้ละลกัษณะภายในจิตใจ เช่น เพศ อาย ุ

การศึกษา อาชีพ รายได ้สังคมและศาสนา เป็นตน้ ดงันั้น การศึกษาถึงปัจจยัเหล่าน้ีจะทาํใหท้ราบถึง

ลกัษณะส่วนบุคคลไดช้ดัเจนข้ึนอีก ทั้งคนท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัก็อาจจะมี

ลกัษณะทางจิตวิทยาแตกต่างกนัเช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ K.Pair (2019) ไดใ้หค้วามหมาย

วา่ ส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4P คือ เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีนิยมใชส้าํหรับการวางแผนทาง

การตลาด โดยเป้าหมายท่ีสาํคญัของการวางแผนการตลาดดว้ยทั้ง 4 ส่วนประสมทางการตลาด หรือ 

Marketing Mix คือ ทาํใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายของแบรนดต์ดัสินใจซ้ือสินคา้ 

 โดยส่ิงสาํคญัของการวางแผนการตลาดดว้ย Marketing Mix คือ แต่ละส่วนของ 4P จะตอ้งมี

ความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั แบะตอบโจทยพ์ฤติกรรมและความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายของแบรนด์ 

 Product คือ ส่วนประสมทางการตลาด 4P ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบริการท่ี Brand 

นาํเสนอใหก้บัลูกคา้ โดยเป้าหมายท่ีสาํคญัท่ีสุดของผลิตภณัฑห์รือบริการ คือ จะตอ้งตอบสนอง

ความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายของแบรนด ์



 Price คือ ราคาของ Product ซ่ึงกลยทุธ์สาํหรับ Marketing Mix 4P ในส่วนน้ีคือเร่ืองเก่ียวกบั

กลยทุธ์การตั้งราคาของสินคา้ ซ่ึงกลยทุธ์ในการตั้งราคาจะมีอยูห่ลายแบบ และหนา้ท่ีของนกัการ

ตลาดคือ การเลือกวิธีตั้งราคาสินคา้ ใหเ้หมาะสมกบัสินคา้และกลุ่มเป้าหมาย เพราะความสาํคญัของ 

4P ในส่วนของการตั้งราคา คือ ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่ง  

“ คุณค่าท่ีไดรั้บจากสินคา้กบัราคา ” ในการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงบางคร้ัง ราคา เป็นส่ิงท่ีสร้างคุณค่าให้

สินคา้อีกดว้ย และในบางคร้ัง การตั้งราคาตํ่าหรือลดราคาก็ไม่ไดส่้งผลดีเสมอไป 

 Promotion คือ ทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุน้ใหลู้กคา้ตอ้งการซ้ือ

สินคา้ ไดแ้ก่ 

 1. การโฆษณา  

 2. การส่งเสริมการขาย หรือท่ีทุกคนรู้จกักนัดีในการ ลด แลก แจก แถม 

 3. การใชพ้นกังานขาย 

 4. การประชาสัมพนัธ ์

 

2. ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์ 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใหค้วามสาํคญักบั

ส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์  

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด อาจเน่ืองดว้ย  

ส่วนประสมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือทางธุรกิจท่ีตอ้งออกแบบ ผลิตภณัฑ ์ราคา  

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และส่วนประสมทางการตลาด เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค และตรงกบักลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ จึงจะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการ และตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑ ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริภา กิจประพฤทธ์ิกุล (2556: 23) ไดใ้หค้วามหมาย

ส่วนประสมทางการตลาดวา่ “เป็นเคร่ืองมือหรือปัจจยัท่ีควบคุมได ้เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

และการสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นเป้าหมาย หรือเพื่อกระตุน้กลุ่มผูบ้ริโภคให้

เป้าหมายเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการ” ซ่ึงส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) วา่เป็นตวักระตุน้

หรือส่ิงเร้าทาการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ  



ตราสินคา้ เป็นภาพลกัษณ์ท่ีสะทอ้นถึงตวัสินคา้นั้นๆ ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งสร้างการ

รับรู้ตราสินคา้ใหท้นัยคุสมยัของผูบ้ริโภค สอดแทรกการใหค้วามหมายของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

และนาํเสนอภาพลกัษณ์ใหผู้บ้ริโภคเกิดความไวว้างใจในตราสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ชิษยรัสย ์ศิริไปล ์และทิติพงษ ์สุทธิรัตน์ (2564) ไดส้รุปผลการวิจยัวา่ การเลือกซ้ือตราสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคปัจจุบนั ความหมายเชิงสัญญะของตราสินคา้ และภาพตวัแทนอตัลกัษณ์ทางเพศท่ีสะทอ้น

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้นั้น มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของ ผูบ้ริโภคในสังคมวฒันธรรม

ร่วมสมยัปัจจุบนั เจา้ของหรือผูส้ร้างตราสินคา้ควรเปิดรับกระแสการเปล่ียนแปลง และน ามาปรับ

ใชใ้นการประกอบสร้างความหมายภาพลกัษณ์ตราสินคา้อยูเ่สมอ เพื่อใหส้อดรับกบัค่านิยมการ 

นิยามตวัตน และอตัลกัษณ์ของผูบ้ริโภคท่ีไม่หยดุน่ิงและเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา ตามกระแส

พลวตัทาง วฒันธรรมของโลกาภิวตัน์ 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัสาํหรับส่วนประสมทางการตลาดและตรา

สินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนาํ

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัไปประยกุตใ์ชใ้นเชิงธุรกิจ ไดด้งัน้ี 

 1. จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 25 – 40 ปี ระดบัการศึกษา ปริญญา

ตรี อาชีพ อิสระ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001 – 55,000 บาท ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรมุ่งทาํ

การตลาดไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นวยัทาํงาน และมีกาํลงัซ้ือท่ีระดบัสูง  

 2. จากการศึกษา พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ปลาแดดเดียวออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจหรือผูท่ี้สนใจขายปลา

แดดเดียวออนไลน์ควรใหค้วามสาํคญักบั การวิเคราะห์ 4Ps ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด และการจดัทาํตราสินคา้ เพื่อเป็น

แนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 
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