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บทคดัย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะประชากรท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลตากแหง้ในจงัหวดัสมุทรสาคร 2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด 4P’S ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลตากแหง้ในจงัหวดั
สมุทรสาคร ประชากรในการวิจยัน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารทะเลตากแหง้
ในจงัหวดัสมุทรสาคร ใชก้ารสุ่มแบบอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
แบบสอบถามจ านวน 323 คน เคร่ืองมือท่ี ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม
ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  
            ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัหรือรับจา้ง จบการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี รายไดต่้อเดือนเฉล่ีย ต ่ากวา่ 
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10,000 บาท และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกปัจจยัมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึง
นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงในเห็นวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ืออาหารทะเลตากแหง้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร ผลการทดสอบสมมุติฐาน
พบวา่ ผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน คือ ปัจจยัประชากรศาสตร์ มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลตากแหง้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร และปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลตากแหง้ในจงัหวดั
สมุทรสาคร 

 
ค าส าคญั:  อาหารทะเลตากแหง้, ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 
 

ABSTRACT 

 
 This research aims to study factors influencing dried seafood purchasing 
decision of consumers in Samut Sakorn Province. The researcher collected data from 
400 questionnaires responded by consumers in Samut Sakorn Province. Statistics used 
for data analysis were: descriptive statistics including percentage, mean, Standard 
Deviation; and inferential statistics.  This research had a hypothesis on demographic 
factors (including gender, educational level, occupation, and average monthly income) 
and marketing mix factors (4P’s). The hypothesis of this research was that all factors 
as mentioned above influencing dried seafood purchasing decision of consumers in 
Samut Sakorn Province.   
 The results revealed that most respondents were females working as employees 
of private companies or working for wages.  Their educational level was lower than 
Bachelor Degree and their average monthly income was lower than 10 ,000 baht. For 
marketing mix factors, every factor had Sig. equal to 0.000 that was less than 0.05 ; 



therefore, it represented that marketing mix factors influencing dried seafood 
purchasing decision of consumers in Samut Sakorn Province.  
 
Keywords: dried seafood, marketing mix factors (4Ps) 
 

 

บทน ำ 
              แหล่งผลิตอาหารทะเลของโลกกระจุกตวัในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เน่ืองจากมี
ท่ีตั้งเชิงยทุธศาสตร์ดา้นทรัพยากรประมงทะเล  จึงมีความพร้อม ดา้นวตัถุดิบ โดยสัตว์
น ้าท่ีจบัไดจ้ากธรรมชาติและการเพาะเล้ียงในเอเชีย มีสัดส่วนสูงถึง 78% ของปริมาณ
ผลผลิตสัตวน์ ้ าโลกนอกเหนือจากความพร้อมดา้นวตัถุดิบ เอเชียยงัมีความไดเ้ปรียบดา้น
แรงงาน ทั้งจ านวน ทกัษะฝีมือในการตดัแต่งแปรรูปสัตวน์ ้ า และอตัราค่าจา้งท่ีอยูใ่น
ระดบัต ่ากวา่ภูมิภาคอ่ืน ๆ ปัจจยัขา้งตน้หนุนใหเ้อเชียเป็นผูส่้งออกอาหารทะเลแปรรูป
อนัดบั 1 ของโลก โดยมีมูลค่าส่งออกเกือบ 40% ของตลาดส่งออกอาหารทะเลแปรรูป
ทัว่โลกท่ีมีประมาณ 1.5 แสนลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ ในปี 2561(ท่ีมา:FAO และTrade 
Map) 
          จงัหวดัสมุทรสาครเป็นจงัหวดัชายทะเล ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าท่าจีนและปากอ่าวไทย 
อยูใ่นเขตพื้นท่ีภาคกลางตอนล่างของประเทศไทยและเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจท่ีมี
ศกัยภาพทั้งทางดา้นการอุตสาหกรรม การประมง และการ จึงมีการประกอบอาชีพ ท า
การประมง และการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเป็นอาชีพหลกั ผลผลิตจากการประมงทะเลส่วน
ใหญ่ไดรั้บจากแหล่งน ้าธรรมชาติ ไดแ้ก่ บริเวณอ่าวไทย ทะเลอนัดามนั และมหาสมุทร
อินเดีย ซ่ึงวตัถุดิบท่ีจบัไดจ้ะเป็นปลาชนิดต่าง ๆ เช่น ปลาเก๋า ปลากะพง ปลาหมึก โดย
เรือบรรทุก ขนถ่ายสินค่าสัตวน์ ้ า (เรือแม่) จะน าสินค่าสัตวน์ ้ ากลบัข้ึนฝ่ัง โดยมีท่าเทียบ
เรือและรถตูค้อนเทนเนอร์ ตลอดจนแพปลาจ านวนมากรองรับดว้ยศกัยภาพในการท า
การประมงของชาวประมงสมุทรสาครดงักล่าว ส่งผลใหจ้งัหวดัสมุทรสาคร  เป็นแหล่ง



ธุรกิจการประมงขนาดใหญ่ครบวงจร ซ่ึงมีทั้งการท าประมงทะเล การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 
รวมถึง อุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน์ ้ า อุตสาหกรรมหอ้งเยน็ 
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน์ ้ ากระป๋อง อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน์ ้ าพื้นเมือง โรงงาน
น ้าแขง็ อุตสาหกรรมผลิตกระป๋อง กล่องกระดาษ พลาสติก อุตสาหกรรมการต่อเรือ 
รวมทั้ง ยงัเป็นศูนยก์ลางในการจ าหน่ายสินคา้สัตวน์ ้ าสินคา้ประมงทะเลท่ี ส าคญัของ
ประเทศ 
            จากขอ้มูลจะเห็นไดว้า่จงัหวดัสมุทรสาครมีศกัยภาพในการผลิตอาหารทะเลได้
จ านวนมาก และสร้างมูลล่าไดม้หาศาลต่อประเทศหรือตวัจงัหวดั และในจงัหวดัยงัเป็น
แหล่งท่ีตั้งของโรงงานจ านวนมาก ซ่ึงชาวสมุทรสาครนิยมประกอบอาชีพเก่ียวกบัอาหาร
ทะเลรูปแบบต่าง ๆ  

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงศึกษาปัจจยัการตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลตากแห้งของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัสมุทรสาคร เพื่อกระตุน้ยอดขาย โดยใชห้ลกั 4 P’s ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย  และศึกษาการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เพื่อให้ตรง
ตามความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด ซ่ึงจะส่งผลใหย้อดขายเพิ่มข้ึนอีกดว้ย  

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะประชากรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลตาก
แหง้ในจงัหวดัสมุทรสาคร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4P’S ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ืออาหารทะเลตากแหง้ในจงัหวดัสมุทรสาคร 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลตาก
แหง้ในจงัหวดัสมุทรสาคร ผูวิ้จยัจะก าหนดขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 
 1. ประชากรท่ีใชศึ้กษาเป็นผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร 
            2. ขอ้มูลประชากรศาสตร์ในจงัหวดัสมุทรสาคร มีจ านวนประชากรศาสตร์ 



            3. ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ประกอบไปดว้ย ตวัแปรอิสระ คือ 
ประชากรศาสตร์ ,    ส่วนประสมทางการตลาด และ ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือ
อาหารทะเลตากแหง้  

 
ตวัแปรท่ีศึกษา 
         1. ประชากรศาสตร์ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
         2. ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s 
         3. การตดัสินใจซ้ือ 
           
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 

1. เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหาร
ทะเลตากแหง้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร 

2. เพื่อทราบถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลตาแหง้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาครและสามารถน าไปต่อ
ยอดพฒันาธุรกิจต่อไปได ้
 
ทบทวนงำนวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 จาการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่แล้ว ปัจจัยการ
ตัดสินใจซ้ืออาหารทะเลตากแห้งในจังหวดัสมุทรสาคร พบว่าผลวิจัยส่วนใหญ่จะ
ท าการศึกษาถึงปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมประชากรศาสตร์ และปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (4P’s) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลตากแห้งในจงัหวดัสมุทรสาคร 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ชวลิต โรจนประภายนต ์และ ธีระศกัด์ิ เป่ียมสุภคัพงศ ์(2561) ท าการศึกษาเร่ือง

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ืออาหารทะเลของผูบ้ริโภคในตลาดมหาชยั

จงัหวดัสมุทรสาครขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเท่ากบั 385 คน แต่เพื่อ

ป้องกนัความไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถาม ผูวิ้จยัจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้



ในการวิจยัเท่ากบั 400 คน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดในการเลือกซ้ืออาหารทะเลในตลาดมหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร ของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุสถานภาพ

สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดในการเลือกซ้ืออาหารทะเลในตลาดมหาชยัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ

เลือกซ้ืออาหารทะเลในตลาดมหาชยัแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  

 

กำรสร้ำงเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูท้  าการวิจยัไดมี้การใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ซ่ึงสามารถสรุปเป็นขั้นตอนในการสร้าง
เคร่ืองมือ ในการวิจยัไดด้งัน้ี  

1.  ศึกษาคน้ควา้ต ารา เอกสาร วารสาร บทความ ทฤษฎี แนวคิด และ งานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัการตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลตากแห้ง เพื่อใช้เป็น แนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องเร่ืองท่ีท าการวิจยั  

2.  น ากรอบแนวคิดในการวิจยัท่ีไดม้าศึกษาถึงตวัแปรอิสระ ปัจจยัดา้น 
ประชากร ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รวมไปถึง
ปัจจยั ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้น ส่งเสริมการตลาด และศึกษาถึงตวั แปรดา้นปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ 
             3.  สรุปนิยามศพัทเ์ฉพาะในแต่ละตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม เพื่อให ้ได้
ความหมายท่ีชดัเจน และสามารถวดัผลได ้ 

4.  น านิยามศัพท์ ท่ีได้มาสร้างเป็นข้อค าถาม เพื่ อให้ครอบคลุมและมี 
ความสัมพนัธ์กบันิยามศพัทใ์นทุก ๆ ตวัแปรท่ีใชใ้นการวดัผล 

5.  สร้างแบบสอบถาม ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี  



   ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งตอบค าถาม 4 ขอ้ 
คือ ดา้นเพศ  ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   

 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ซ่ึงมีค าถาม เก่ียวกบั
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงมี
จ านวน ขอ้ค าถามทั้งหมด 17 ขอ้ค าถาม  

  ส่วนท่ี 3 ปัจจยัในการตดัสินการซ้ืออาหารทะเลตากแห้ง ซ่ึงเป็นค าถาม
เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลตากแหง้ มีทั้งหมด 5 ขอ้ค าถาม 

6.  น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อเป็นการ 
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา และน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีปรึกษามาท าการ
ปรับปรุง แกไ้ข เพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีมีความน่าเช่ือถือ และใชง้านไดจ้ริง   
 

สรุปผลกำรวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้ำนประชำกรศำสตร์ 
 สรุปผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทั/รับจา้ง จบการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี รายไดต่้อเดือนเฉล่ีย 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท ลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่มีการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญั 
 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้ำนปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด 
 จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติด้วยวิธีการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลตากแห้งของผูบ้ริโภคใน
จังหวัดสมุทรสาครโดยพิ จารณาจากค่ าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta 
Coefficients)  ปัจจยัดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลตากแหง้ของผูบ้ริโภค
ในจังหวดัสมุทรสาคร(ค่า Beta = 0.772) รองลงมาคือ ปัจจยัด้านส่งเสริมการขาย (ค่า 
Beta = 0.548) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์(ค่า Beta = 0.416) และ ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย (ค่า Beta = 0.311) ตามล าดบั โดยปัจจยัทุกตวัมีค่า Sig ของสถิติ T-test เท่ากบั 



0.000 ทุกปัจจยั แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อาหารทะเลตากแหง้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร 
 
กำรอภิปรำยผล 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 สรุปว่า ประชากรศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อาหารทะเลตาก ชวลิต โรจนประภายนต ์และ ธีระศกัด์ิ เป่ียมสุภคัพงศ ์(2561) การศึกษา
เร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ืออาหารทะเลของผูบ้ริโภคในตลาด
มหาชัยจังหวดัสมุทรสาคร กล่าวว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน พบว่า
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน                
มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ืออาหารทะเลในตลาดมหาชยัแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 สรุปว่า ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลตากแห้งของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยส่วนผสม
ทางการตลาดท่ีน ามาใช้คือ 4P’s ผลิตภัณฑ์  ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และ                     
การส่งเสริมการตลาด โดยใชก้ลยุทธ์ของ 4P’s ใช้กระตุน้ยอดขายและเพิ่มก าไร วนัชัย 
ทองเขาอ่อน (2546) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลแปร
รูปของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรสาคร ผลจาการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลแปร
รูป ตามล าดับคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าห น่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ซ่ึงปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัมากท่ีสุดคือความสะอาดและความสดใหม่ของอาหาร  

 
 ข้อเสนอแนะ 

1. แนะน าให้ท าการศึกษาตวัแปรอิสระเพิ่ม ซ่ึงตวัแปรอิสระอ่ืนอาจจะมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ืออาหารทะเลตากแหง้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร 



2. ควรศึกษาเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมากข้ึน เน่ืองจากใน
ปัจจุบนัมีกลยทุธ์มากมายท่ีใชใ้นการพฒันาและส่งเสริมการขาย ผูวิ้จยัควรจะตามกลยทุธ์
ใหม่ๆเสมอเพื่อท าการตลาด 
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