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บทคัดยอ 

กกกกกกกก การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปและระดับปจจัย

สวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี กกกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่บริโภค

บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป  ดวยวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบโควตา  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  การแจกแจงความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติแกมมา  และ

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ANOVA  

กกกกกกกกผลการวิจัยพบวา  

กกกกกกกกผูบริโภคสวนใหญนิยมเลือกซื้อบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป ยี่หอมามา  แบบซอง  รสตมยํากุง เสนเหลือง โดย

ซื้อยกแพ็ค  ถายี่หอหรือรสชาติที่เคยซื้อประจําไมมี จึงจะเปลี่ยนมาเลือกยี่หอหรือรสชาติอื่นแทน  ซื้อบะหมี่ก่ึง

สําเร็จรูป 1  เดือนตอครั้ง ปริมาณซื้อแตละครั้ง 1-3 หนวย (หนวย หมายถึง ซอง ชาม ถวย )  ราคาตอหนวย 6-10 

บาท  มีคาใชจายในการซื้อบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปแตละครั้งนอยกวาเทากับ 20 บาท  มีความถี่ในการรับประทาน

บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป 4 – 5 วันตอครั้ง  โดยรับประทานครั้งละ 1 หนวย  (หนวย หมายถึง ซอง ชาม ถวย )  ชวง

หลังจาก 21.00 น. เปนตนไป  นิยมซื้อบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปที่รานขายปลีกหรือรานคาใกลบานหรือมหาวิทยาลัย  

รับรูผานสื่อโฆษณาโทรทัศน  เหตุผลในการเลือกซื้อและรับประทานคือตองการรับประทาน  ดวยวิธีเติมนํ้ารอน

ใสเครื่องปรุง 

กกกกกกกก ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยรวมแลวมีผลมาก เมื่อแยกพิจารณาแตละปจจัย 

จะเห็นวาผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยดานราคามากที่สุด รองลงมาคือผลิตภัณฑ  สถานที่ และ การสงเสริม

การจําหนาย ตามลําดับ 

กกกกกกกก จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับ

ปริมาณการซื้อ   สวนปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคา   ดานสถานที่และดานการสงเสริมการจําหนาย ไมมี

ความสัมพันธกับปริมาณการซื้อ     รายรับเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญ ในการตัดสินใจ

เลือกซื้อโดยพิจารณาจากยี่หอที่มีช่ือเสียงแตกตางกัน 
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กกกกกกกก ขอขอบพระคุณเพื่อนๆ และนองๆ ท่ีใหความรวมมือและชวยตอบแบบสอบถามจน

สามารถทํางานวิจัยฉบับนี้  สามารถสําเร็จได 

กกกกกกกก สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาท่ีคอยเปนกําลังใจ ใหคําปรึกษา ใหความ

ชวยเหลือ  ตลอดระยะเวลาในการทําวิจัยคร้ังนี้ 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของการวจัิย 

 

กกกกกกกก ในโลกยุคปจจุบันมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ

สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง คานิยม ความเช่ือ เปนตน ดวยสภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยในขณะนี้ ทําใหเกิดการปรับตัว การประหยัดคาใชจาย เพื่อการดํารงชีวิตตอไปไดอยาง

มีความสุข  ทางเลือกหนึ่งของผลิตภัณฑอาหารท่ีสามารถทดแทนอาหารหลักในยามขาดแคลน 

ตองการความรวดเร็ว ก็คือ บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป ซ่ึงไดมีการผลิต จัดจําหนายและรับประทานมาหลาย

ยุคหลายสมัย ในอดีตบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปไมไดรับความนิยมมากนัก  เนื่องจากราคาท่ีคอนขางสูงเม่ือ

เทียบกับอาหารปกติท่ัวไป  ตอมามีผูผลิตบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปมากข้ึน จึงมีการปรับราคาใหถูกลง  ซ่ึง

เปนผลใหคนหันมาบริโภคบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปมากข้ึน กลายเปนสินคาท่ีรูจักกันดใีนเวลาตอมา 

กกกกกกกกเม่ือกลาวถึงอาหารท่ีประหยัด สะดวกรวดเร็ว หลายคนคงจะนึกถึง บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป

ซ่ึงปจจุบันมีการผลิต จัดจําหนายบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปหลากหลายรสชาติ หลายยี่หอ ใสในบรรจุภัณฑ

ท่ีมีความปลอดภัย ภายในบรรจุเสนบะหม่ี ซองเคร่ืองปรุงในซองหรืออาจมีผักเนื้ออบแหงพรอมมา

ในบรรจุภัณฑท่ีสามารถเติมน้ํารอน ใสเคร่ืองปรุงรับประทานไดเลย  หรือนํามาทําเปนยํา 

รับประทานเปนของทานเลน ซ่ึงมีหลากหลายวิธีใหเลือกรับประทาน   นอกจากนี้เม่ือพิจารณาถึง

ผลิตภัณฑบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปแลว  บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปถือวามีท้ังคุณประโยชนและโทษในคราว

เดียวกัน โดยบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปเปน อาหารท่ีสามารถใชรับประทานในยามขาดแคลน หลายคนจึง

มักซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปติดบานไวสํารองกักตุน สามารถซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปในปริมาณท่ีเยอะ

พอสมควรเพราะสามารถเก็บไวไดนาน  มีราคาถูก สะดวก รวดเร็ว เพียง เวลาไมนานก็สามารถ

รับประทานได  สามารถนําไปบริจาคสงตอใหผูท่ีเดือดรอน  และนิยมนําไป ใสบาตรทําบุญออก

พรรษา  อยางไรก็ตามทางองคการอาหารและยาไดมีการเตือนผูบริโภคบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปถึงการ

รับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป หากรับประทาน มากจะสงผลเสียตอรางกาย  เพราะสวนใหญ

ประกอบดวยคารโบไฮเดรตและมีโซเดียมจากเกลือและผงชูรสในเคร่ืองปรุงสูง  เส่ียงตอการขาด

สารอาหารของรางกาย และมีผลตอระบบการทํางานของไต  แนะควรใสอาหารชนิดอ่ืนๆ ลงไป

ดวย เพื่อใหรางกายไดรับสารอาหารครบทุกหมู  ไมควรบริโภคบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป  โดยไมไดผาน
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การตมกอน เพราะเม่ือบะหม่ีตกถึงกระเพาะอาหาร จะไปดูดน้ําท่ีอยูในรางกาย  ทําใหรางกายขาดน้ํา

ได หากบริโภคเขาไปมาก  ๆ และไมไดดื่มน้ําตาม  ก็อาจเกิดอาการวิงเวียนหรือหนามืดได และควร

เลือกบรรจุภัณฑท่ีมีสภาพสมบูรณ  ไมมี  รอยร่ัวหรือฉีกขาด ลักษณะอาหารท่ีอยูภายในตองไมมี

กล่ินเหม็นหืน  โดยเฉพาะเคร่ืองปรุงตองไมช้ืนเกาะเปนกอน  และท่ีสําคัญผูบริโภคควรซ้ื อ

ผลิตภัณฑจากผูผลิตท่ีเช่ือถือได  มีเคร่ืองหมาย อย. พรอม วันเดือนปผลิตหรือวันหมดอายุ  ช่ือ

ผลิตภัณฑ ช่ือและท่ีตั้งของผูผลิต ครบถวนบนฉลากดวย และหากมีการแสดงฉลากโภชนาการ  
ผูบริโภคควรอานขอมูลเพื่อเปนประโยชนในการเปรียบเทียบสารอาหารของสินคาตางยี่หอ  ซ่ึงจะ

ชวยใหผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาท่ีคุมคาเหมาะสมกับราคา และมีประโยชนตอรางกายอีกดวย 
กกกกกกกก ในตลาดบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปมีการผลิตและจัดจําหนายบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปหลากหลาย

รสชาติ หลายยี่หอ  ซ่ึงหลายคนเลือกท่ีจะซ้ือและรับประทานตามความชอบของตนเหลานี้ เปน

ลักษณะท่ีบงบอกทางพฤติกรรมการบริโภคบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป โดยพิจารณาวาใครซ้ืออะไร เม่ือใด 

ท่ีไหน อยางไร และมีการตัดสินใจซ้ือ โดยใหความสําคัญกับผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ีจัดจําหนาย 

และการสงเสริมการขายมากนอยเพียงใด ท้ังนี้ดวยบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปเปนผลิตภัณฑท่ีคนทุกเพศทุก

วัยรับประทานได จึงเปนท่ีนาสังเกตวาคนแตละวัย แตละเพศนั้นมีพฤติกรรมการบริโภคแตกตาง

กันอยางไร โดยผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการบริโภคบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษา 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงนักศึกษาแตละคนอาจมีความคิด

ความชอบท่ีแตกตางกันหรือเหมือนกันได โดยสวนใหญนักศึกษามักอาศัยอยูหอพักกับเพื่อนๆ ใช

เวลาในการอานหนังสือ ไปเรียน ทํากิจกรรมตางๆ บางคร้ังอาจจะตองเรงรีบ ตองการความสะดวก

รวดเร็ว หรือในยามขาดแคลน อาหารไมเพียงพอ ตองการประหยัดเงินในกระเปาก็อาจจะตอง

บริโภคบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปไปกอนตามแตเหตุผลของแตละคน  

กกกกกกกกจากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษา พฤติกรรมการบริโภค

บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และศึกษาระดับ

ปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

 

กกกกกกกก1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกก 2. เพื่อศึกษา ระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่ง

สําเร็จรูปของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 

กกกกกกกก1. ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือ 

กกกกกกกก2. ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคามีความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือ 

กกกกกกกก3. ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานสถานท่ีไมมีความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือ 

กกกกกกกก 4. ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานการสงเสริมการ จําหนายไม มีความสัมพันธกับ

ปริมาณการซ้ือ 

กกกกกกกก5. รายรับเฉล่ียตอเดือ นท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญ ในการตัดสินใจเลือก

ซ้ือโดยพิจารณาจากยี่หอท่ีมีช่ือเสียงแตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 

 กกกกกกกก สําหรับการศึกษา   เร่ือง  “พฤติกรรมการบริโภค บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษา 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” ผูทําวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย 

3 ประเภท ไดแก ขอบเขตดานเนื้อหา  ขอบเขตดานประชากร และขอบเขตดานระยะเวลา ดังนี้ 

กกกกกกกก1. ขอบเขตด้านเนือ้หา   

กกกกกกกกในการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการบริโภค บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษา   กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ” เปนการศึกษา เกี่ยวกับเปาหมายของการซ้ือ

บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป การไดรับความพอใจในสินคาหรือบริการท่ีซ้ือมา   โดยผูบริโภคตองการซ้ือ

อะไร  เม่ือใด  ท่ีไหน อยางไร  โดยนําปจจัยท้ังจากภายในบุคคลและจากสภาวะแวดลอมภายนอกท่ี

เขามามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคมาใชในการศึกษา  โดยอาจพิจารณาถึงตัวแปรท่ีมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค   รวมท้ังนําสวนผสมทางการตลาด 4P's ซ่ึงไดแก ผลิตภัณฑ ราคา 

สถานท่ี การสงเสริมการจําหนาย   มาชวยในการวิจัยคร้ังนี้ดวย 
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กกกกกกกก2. ขอบเขตด้านประชากร  

กกกกกกกกกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

ท้ัง 3 คณะ ไดแก  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ  และคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ช้ันป 1-4 จํานวนท้ังส้ิน 5,471 คน ยกเวนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร ช้ันป 4 ซ่ึงเราสามารถคํานวณ หากลุมตัวอยางของ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใชสูตรของ Yamane (พวงรัตน ทวีรัตน 2538 : 284) โดย

กําหนดคาความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางเปน 0.05 จะไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน

มากกวาเทากับ  373 คน  

กกกกกกกก3. ขอบเขตด้านระยะเวลา  

กกกกกกกก ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมตั้งแตเดือน มิถุนายน  ถึง เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2553 

ประมาณ 3  เดือน 

 

กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 

กกกกกกกก จากการทบทวนทฤษฏี  วรรณกรรมและผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของ  หลังจากนั้นจึงทําการ

เก็บและวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน สามารถสังเคราะหและสรุปไดเปนความสัมพันธดังแผนภาพ

ตอไปนี้ 

              ตวัแปรอสิระ                                                                                               ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ข้อมูลประชากร 

1. เพศ 
2. คณะ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายรับเฉลี่ยตอเดือน 
5. ภาวะโภชนาการ 

พฤติกรรมการบริโภคบะหม่ีกึง่สําเร็จรูป 

ข้อมูลส่วนผสมทางการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ 

2. ราคา 

3. สถานที ่

4. การสงเสริมการจําหนาย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

   

กกกกกกกกพฤติกรรมการบริโภค  หมายถึง  การคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและการ

รับประทานของผูบริโภค 

กกกกกกกกสวนผสมทางการตลาด หมายถึง การผสมท่ีเขากันไดอยางดีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ

การกําหนดราคา การสงเสริมการขาย  ผลิตภัณฑท่ีเสนอขาย และระบบการจัดจําหนาย ซ่ึงไดมีการ

จัดออกแบบ เพื่อใชสําหรับการเขาถึงกลุมผูบริโภคท่ีตองการ 

กกกกกกกกl 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

กกกกกกกก1. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษ ามหาวิทยาลัย

ศิลปากร  

กกกกกกกก2. ทําใหทราบระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่ง

สําเร็จรูปของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกก  
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

กกกกกกกก การศึกษา เร่ือง “พฤติกรรมการบริโภค บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษา  กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ”   ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับบะหม่ีกึ่ง

สําเร็จรูป  แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาศึกษา  เพื่อใชเปนแนวทางในการวิจัย

ดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก1. ขอมูลเกี่ยวกับบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป 

กกกกกกกกกก1.1 กําเนิดบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป 

กกกกกกกกกก1.2 บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทย 

กกกกกกกก2. ทฤษฎีและแนวคิด 

กกกกกกกกกก2.1 พฤติกรรมผูบริโภค 

กกกกกกกกกก2.2 สวนผสมทางการตลาด 

กกกกกกกกกก2.3 การประเมินภาวะโภชนาการเกินและอวน   

กกกกกกกก3. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

1.  ข้อมูลเกีย่วกบับะหม่ีกึง่สําเร็จรูป 

 

กกกกกกกก1.1 กาํเนิดบะหม่ีกึง่สําเร็จรูป 

กกกกกกกกMomofuku  Ando  เกิดเม่ือป 1910  เดิมเปนชาวไตหวันท่ียายไปอยูท่ีญ่ีปุน และไดโอน

สัญชาติเปนคนญ่ีปุนในภายหลัง  เขาไดผานการทําธุรกิจมาหลายอยางดวยกัน เร่ิมตั้งแตธุรกิจผลิต

เสนดายท่ีรับตอมาจากบิดา ขยายไปเปนโรงงานผลิตเคร่ืองจักรเคร่ืองมือตาง ๆ แมแตโรงงานผลิต

อุปกรณสําหรับอาวุธใหกับกองทัพสมัยสงคราม แตตอมาโรงงานก็โดนระเบิดลงจนเรียบ ทําให

ตองมาเร่ิมตั้งตนทําธุรกิจหางสรรพสินคาใหมและหันมาทําธุรกิจผลิตอาหารใหม  พอธุรกิจเร่ิมจะ

ไปไดดี เขาก็ไดรับทาบทามใหไปเปนผูอํานวยการสหกรณออมทรัพยแหงหนึ่ง  จนในป 1957  เขาก็

ตองพบกับจุดผกผันในชีวิตอีกคร้ัง  เพราะสหกรณออมทรัพยแหงนี้เกิดลมละลายโดยท่ีเขาเอง

เปนผู คํ้าประกันอยูดวย ทําใหเขาตองแบกภาระใชหนี้หมดส้ินทุกอยางเหลือเพียงบานเพียงหลัง

เดียวเทานั้น
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กกกกกกกกแมจะส้ินเนื้อประดาตัว แต  Mr. Ando ก็ไมเคยหมดหวัง  เขายังคงเดินหนาสูชีวิตแมวา

ขณะนั้นเขามีอายุถึง 48  ปแลวก็ตาม  เขาไดใชกระทอมหลังเล็ก ๆ หลังบานท่ีเขาใหเปนสถานท่ี

ทดลองคิดคนทําเสนหม่ีและปรุงน้ําซุปเองกับมือ จนทําบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปข้ึนจะสําเร็จ และผลิตเปน

สินคาไดในวันท่ี  25  ส.ค.  ป 1958  และในปลายปนั้นก็ไดเปล่ียนช่ือบริษัทเกาของเขาเปนบริษัท

อาหารนิชชิน (Nissin Food Products Co., Ltd.) ท่ีเรารูจักกันมาจนถึงปจจุบัน 

กกกกกกกกบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปแบบแรกท่ีเขาผลิตออกจําหนายคือ Chicken   Ramen หรือบะหม่ีกึ่ง

สําเร็จรูปท่ีมีน้ําซุปรสซุปไกแบบซอง  โดยในชวงแรกบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปท่ีผลิตออกมาจะเปนแบบ

บรรจุซองท้ังหมด 

กกกกกกกกหลังจากท่ีบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปเปนท่ีคุนเคยและไดรับความนิยมอยางมากในญ่ีปุน  ก็เร่ิม

มีการสงออกไปยังประเทศอ่ืน ๆ ดวย  แตพอเร่ิมมีการสงออกไปยังสหรัฐอเมริกาในป  1966 ก็มี

เสียงบนจากผูบริโภควารับประทานยาก  เนื่องจากในเวลานั้นในอเมริกายังไมคอยมีถวยแบบท่ี

เหมาะสําหรับรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปนี้   เวลาจะสาธิตวิธีการทําบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปใน

ซุปเปอรมารเก็ต พนักงานสาธิตก็เลยตองใชวิธีการหักคร่ึงเสนบะหม่ีแหง นํามาใสถวยกระดาษแลว

เทน้ํารอนใส  บริษัทนิชชินก็เลยเกิดไอเดียท่ีจะทําบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปบรรจุถวยข้ึน เพื่อใหสะดวกใน

การรับประทาน จนกลายเปน “Nissin Cup Noodle” อยางท่ีเห็นในปจจุบัน 

กกกกกกกก จากวันนั้นถึงวันนี้บริษัทนิชชิน รวมไปถึงบริษัทผูผลิตบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปอ่ืน ๆ ตางก็

พยายามพัฒนาผลิตภัณฑบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปรสชาติแปลก ๆ ใหม ๆ ออกมาใหผูบริโภคไดล้ิมลอง

กันอยางตอเนื่องบริษัทนิชชินนั้น ไมเพียงแตพัฒนาดานรสชาติของบะหม่ีเทานั้น หากยังไมพัฒนา

กาวไกลไปถึงข้ันผลิตบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปใหสามารถนําออกไปทานในอวกาศได โดยสงไปพรอม

กับยานดิสคัฟเวอรร่ีหมายเลย 1    ท่ีมีนักบินอวกาศชาวญ่ีปุนออกไปดวย  

กกกกกกกกเปนท่ีนาเสียดายท่ี Mr.Momofuku Ando   ผูบุกเบิกการทําบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป ผูเปนนักสูตัว

จริงท่ีถึงแมจะลมกี่คร้ังก็ยังลุกข้ึนสูไดเสมอ แมวาจะตองเร่ิมตนใหมนับหนึ่งใหมตอนอายุมากแลวก็

ตามนั้น ไดเสียชีวิตไปเม่ือเดือนมกราคม 2007 ถึงแมวาเขาจะเสียชีวิตไปแลวก็ตาม แตส่ิงประดิษฐท่ี

เขาท้ิงไวในโลกใบนี้จะคงอยูกับโลกใบนี้ไปอีกนานแสนนาน (ตามตะวัน 2550 : 20-23)   

กกกกกกกกตอมาไดมีการนําเขาบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปมาบริโภคในประเทศไทย  แตในขณะนั้นไมได

รับความนิยมจากคนไทยเทาใดนัก เนื่องจากเหตุผลทางดานรสชาติและราคาท่ีในระยะตนบะหม่ีกึ่ง

สําเร็จรูปมีราคาโดยเปรียบเทียบคอนขางสูงเม่ือเทียบกับอาหารปกติท่ัวไป ฉะนั้นผูบริโภคบะหม่ีกึ่ง

สําเร็จรูปในระยะตนจึงเปนชาวตางประเทศท่ีเขามาอาศัยหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทย และ

กลุมคนไทยท่ีมีรายไดคอนขางสูง แตพอระยะตอมามีผูผลิตบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปเพิ่มมากข้ึน ทําใหเกิด

การแขงขันทางดานราคา บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปจึงมีราคาถูกลง ในขณะท่ีราคาสินคาและบริการ
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โดยท่ัวไปกลับปรับตัวสูงข้ึน ตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ ทําใหเม่ือเทียบราคาขาย

ของบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปกับอาหารท่ัวไปถูกลง ประกอบกับวิถีชีวิตของคนไทยไดเปล่ียนแปลงไป

เปนแบบตะวันตกมากข้ึน  ความสะดวกรวดเร็ว  อีกท้ังความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑเอง สงผล

ใหคนไทยหันมาบริโภคบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปมากข้ึน จึงทําใหอุตสาหกรรมบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป

เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว จนในปจจุบันมีมูลคาตลาดรวมสูงถึง 10,000 ลานบาท  
สวนบริษัทผลิตบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของไทยรายแรก  คือ  บริษัท อะยิโนะโมโตะ  

(ประเทศไทย) จํากัด โดยใชช่ือยี่หอวา  “ยํายํา” โดยซองแรกท่ีวางตลาดคือ ยํายําชางนอย รสซุปไก 

ซ่ึงมุงเจาะกลุมเปาหมายเด็ก ๆ เปนหลัก เพราะยังไมแนใจวาบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปจะเปนท่ียอมรับของ

คนไทยหรือไม  โดยยํายําท่ีทําออกมาชวงแรกมีท้ังท่ีใหใสน้ํารอนรับประทานแบบบะหม่ีและท่ีทํา

เปนขนมใหรับประทานไดทันที   หลังจากท่ียํายําชางนอยเปนท่ียอมรับของตลาดแลว ทางบริษัท 

อายิโนะโมะโตะ จึงออก  ยํายํากุกไก และยํายําแพนดาซ่ึงเปนบะหม่ีสําหรับเด็ก และยํายําเจาชาง ยํา

ยําเจาโตง  และยํายําพี่หมี ซ่ึงเปนบะหม่ีสําหรับผูใหญตามมาเพื่อสรางความหลากหลายใหสินคา  

และตามดวยยํายํารสชาติอ่ืน  ๆ อีกมากมาย ตั้งแตรสไกโอชา รสเนื้อ รสตมยํากุง รสหมูสับ  ฯลฯ 

สวนบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปไวไวและมามานั้นออกวางตลาดหลังยํายําเล็กนอย โดยระยะเวลาท่ีไวไวและ

มามาเปดกิจการมานั้นใกลเคียงกับยํายํา คือประมาณ 33 ปแลว  สําหรับจุดเดนของบะหม่ีกึ่ง

สําเร็จรูปไวไวอยูท่ีรสชาติอันเขมขนของเสนบะหม่ี  โดยรสชาติแรกท่ีไวไวผลิตออกมาคือรสปรุง

สําเร็จ ซ่ึงรสชาตินี้ก็ยังคงอยูในตลาดมาจนถึงทุกวันนี้  ขณะท่ีมามานั้นเปดตัวรสซุปไกออกมาเปน

รสชาติแรก และก็เปนรสชาติหนึ่งท่ียังเปนท่ีช่ืนชอบของผูบริโภค ในปจจุบัน (เพียงนภา ภาคอุทัย , 

สารสิริ เจตนเกษกรรณ และ ยุวลักษณ เศรษฐบุญสราง 2550) 

 

กกกกกกกก1.2 บะหม่ีกึง่สําเร็จรูปในประเทศไทย 

 

กกกกกกกกบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป หมายถึง “ผลิตภัณฑท่ีประกอบดวยเสนบะหม่ีท่ีทําใหสุกแลวหรือ

สุกเพียงบางสวน เคร่ืองปรุงแตงกล่ินรสตางๆ และน้ํามันปรุงรสในอัตราสวนท่ีเหมาะสม  บรรจุใน

ซองขนาดเล็ก  และรวมบรรจุในภาชนะเดียวกัน ปรุงรับประทานไดโดยไมเกิน 5 นาทีและ แบง

ออกเปน 2 ประเภทตามวิธีการทําใหเสนบะหม่ีแหง  โดยท่ีประเภทแรกคือ เสนบะหม่ีท่ีทําใหแหง

โดยการทอดในน้ํามัน และประเภทท่ีสอง  คือเสนบะหม่ีท่ีทําใหแหงโดยวิธีอ่ืน ๆ ” ปจจุบัน

อุตสาหกรรมบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปเปนท่ีรูจักและไดรับการยอมรับจากผูบริโภคท้ังในประเทศและ

ตางประเทศท่ีตองการความสะดวกรวดเร็วในการดํารงชีวิตประจําวัน  แตตลาดบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปก็

มีการแขงขันท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึน พิจารณาจากจํานวนผูผลิต และความหลากหลายของผลิตภัณฑ  ซ่ึง
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ทําใหผูผลิตตองแขงขันโดยการท่ีตองสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภค และสรางความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑประกอบกับตองแสวงหาตลาดตางประเทศเพิ่มข้ึน เพื่อเพิ่มยอดจําหนายใหมีชองทาง

มากยิ่งข้ึน  สําหรับบริษัทท่ีผลิตบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทยมีหลายบริษัทซ่ึงเปนท่ีรูจัก ดังนี้ 

กกกกกกกกชองทางการจําหนายบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปสูผูบริโภคมี 2 ชองทาง ไดแก ผูผลิตจะสงสินคา

ใหแกบริษัทผูจัดจําหนายทําหนายท่ีกระจายสินคา และผูผลิตเปนผูจําหนายเอง ดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก 1. ผูผลิตจะสงสินคาใหแกบริษัทผูจัดจําหนาย แลวกระจายสินคาสูรานคาปลีกและ

รานคาสง มีท้ังหมด 4 ราย ไดแก 

กกกกกกกกกก1.1 บริษัท อายิโนะโมะโตะ จํากัด จําหนายสินคาจาก  บริษัท วันไทยอุตสาหกรรม

การอาหาร จํากัด  ไดแก บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปยี่หอ “ยํายํา” “นูดเดิลดี” และ “ไชนาชอป” 

กกกกกกกกกก 1.2 บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด  จําหนายสินคาสินคาจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท

ฟูดส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผลิต บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปยี่หอ  “มามา”  บริษัท ที เอ็ม ฟูดส จํากัด  รวมลงทุน

กับ บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จํากัด  กับ บริษัท  เมียวโจฟูดส 

จํากัด แหงประเทศญ่ีปุน  ผลิตบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปยี่หอ “เมียวโจ” และ “รุสกี” บริษัท ไทยซันวาฟูดส

อินดัสทรีส  ผลิตบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป ยี่หอ “ซันวา” “ โคคา” “จายา” และ บริษัท นิสชินฟูดส  (ไทย

แลนด) จํากัด ผลิตบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปยี่หอ “นิชชิน”  

กกกกกกกกกก1.3 บริษัท อิสระไพบูลยเทรดดิ้ง จํากัด จําหนายสินคาจากหางหุนสวนจํากัด อาหาร

สําเร็จรูปสุไหงโกลก ซ่ึงผลิตบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปยี่หอ “โซวโซว” และ “ฮายี” 

กกกกกกกกกก1.4 บริษัท สยามกวางไพศาล มารเก็ตติ้ง จํากัด  จัดจําหนายสินคาจากบริษัท อะเมซ่ิง

ฟูดสโปรดักส ซ่ึงผลิตบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปยี่หอ “ยูมี” และ “ กุงกิ๊ง” 

กกกกกกกก2. ผูผลิตจะเปนผูจัดจําหนายสินคาเอง ซ่ึงมีท้ังหมด 5 ราย ไดแก 

กกกกกกกกกก2.1 บริษัท โรงงานผลิตภัณฑอาหารไทย จํากัด  ผลิตบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปยี่หอ “ไวไว” 

กกกกกกกกกก2.2 บริษัท มาไว ฟูด คอรปอเรช่ัน จํากัด  ผลิตบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปยี่หอ “มาไว” 

กกกกกกกกกก2.3 บริษัท นําเชา (ประเทศไทย)  จํากัด  ผลิตบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปยี่หอ  “ลิตเติ้ลกุก” 

และ “หม่ีจัง” 

กกกกกกกกกก2.4 บริษัท แฟช่ันฟูด จํากัด ผลิตบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป “เอฟเอฟ” 

กกกกกกกกกก2.5 บริษัท 4 พีเพิล ฟูดส จํากัด ผลิตบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปยี่หอ “4-me” 
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2.  แนวคดิและทฤษฎ ี

 

กกกกกกกก2.1 พฤติกรรมผู้บริโภค 

กกกกกกกกปจจุบันการดําเนินงานขององคการธุรกิจ ท้ังภาครัฐและเอกชนมีการแขงขันสูง และมี

ความรุนแรงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  เพื่อความอยูรอดและใหองคการสามารถแขงขันกับคูแขงได ธุรกิจตอง

ไมเพียงแตสรางสินคาหรือบริการออกสูตลาดเทานั้น แตผูบริหารการตลาดของทุกของคการ

จําเปนตองศึกษา  และทําความเขาใจถึงพฤติกรรมขอ งผูบริโภค (Consumer Behavior) เพื่อให

สามารถผลิตสินคา หรือบริการท่ีตรงกับความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม โดยองคการ

ตองพยายามสนองความตองการ (Needs) ของผูบริโภคใหมากท่ีสุด และสรางความไดเปรียบ

เหนือกวาคูแขงขันจากการสรางความพึงพอใจ (Satisfaction) แกผูบริโภค  ซ่ึงผูบริโภคแตละคนจะ

มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกตางกัน  เพื่อมีใหเกิดความสับสนในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค จึง

ตองจํากัดขอบเขตและตองศึกษาลักษณะโดยรวมของพฤติกรรมผูบริโภค  (ฉัตยาพร เสมอใจ และ 

มัทนียา สมมิ 2545 : 9)   

กกกกกกกกอดุลย จาตุรงคกุลและดลยา จาตุรงคกุล (2550 : 6) ใหความหมายวาผูบริโภค คือ บุคคล

ตางๆ ท่ีมีความสามารถในการซ้ือ  (Ability to buy) หรือทุกคนท่ีมีเงิน นอกจากนั้นในทัศนะของ

นักการตลาด ผูบริโภคจะตองมีความเต็มใจในการซ้ือ (Willingness to buy) สินคาหรือบริการดวย  

ลักษณะอ่ืนๆ ของผูบริโภคบางคนซ้ือสินคาไปเพื่อใชประโยชนสวนตัว  และในขณะเดียวกันก็ยังมี

ผูบริโภคอีกหลายรอยหลายพันคนซ้ือไปเพื่อขายตอหรือใชในการผลิตอีกดวย  

กกกกกกกกคําวา “พฤติกรรมผูบริโภค” (Consumer behavior) ไดมีผูใหความหมายไวตาง ๆ กัน

หลายทรรศนะ ดังนี ้

กกกกกกกกโซโลมอน (Solomon 1996 : 7, อางถึงใน ดารา ทีปะปาล 2542 : 3) ไดใหความหมายไว

วา  “พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการตาง ๆ ท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลเขาไป

เกี่ยวของ  เพื่อทําการเลือกสรรการซ้ือการใช หรือการบริโภค  อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ 

ความคิด หรือประสบการณ  เพื่อสนองความตองการและความปรารถนาตาง ๆ ใหไดรับความ

พอใจ” 

กกกกกกกกโมเวนและไมเนอร  (Mowen and Minor 1998 : 5, อางถึงใน ดารา ทีปะปาล 2542 : 3) 

ไดใหความหมายไววา “พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึง  การศึกษาถึงหนวยการซ้ือ (buying units)  

และกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีเกี่ยวของกับการไดรับมา  การบริโภค  และการกําจัด อันเกี่ยวกับ

สินคา  บริการ  ประสบการณ และความคิด” 
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กกกกกกกกโฮเยอรและแม็คอินนีส (Hoyer and MacInnis 1997 : 3, อางถึงใน ดารา ทีปะปาล 2542 : 3) 

ไดใหความหมายไววา  “พฤติกรรมการบริโภค เปนผลสะทอนของการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค

ท้ังหมดท่ีเกี่ยวของสัมพันธกับการไดรับมา (acquisition)  การบริโภค (consumption) และ การกําจัด 

(disposition) อันเกี่ยวกับสินคา บริการ เวลา และความคิด  โดยหนวยตัดสินใจซ้ือ (คน) ในชวงเวลา

ใดเวลาหนึ่ง”   

 

กกกกกกกกการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

กกกกกกกกการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ 2550 : 30-32) เปนการศึกษาวากลุม

ผูบริโภคมีพฤติกรรมอยางไรในการดําเนินชีวิต รวมถึงการตัดสินใจซ้ือและใชสินคาและบริการ

อยางไร ซ่ึงหลักการท่ีมีประสิทธิภาพในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค คือ หลัก 6 Ws 1H ท่ีตอง

พิจารณาหลักตาง ๆ เกี่ยวกับตลาดเพื่อใหไดคําตอบท่ีตองการทราบตามหลัก 7Os ดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก1. ใครคือตลาดเปาหมาย (Who is target market?) ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนวา ผูบริโภค

ทุกคนอาจไมใชลูกคากลุมเปาหมายเสมอไป วัตถุประสงคแรกในการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค

ก็เพื่อหากลุมท่ีใชสินคาหรือบริการ หรือมีแนวโนมท่ีจะใชสินคาหรือบริการนั้น ๆ ซ่ึงจะชวยให

ทราบลักษณะกลุมเปาหมาย  (Occupant) ท่ีแทจริงของผลิตภัณฑ รวมถึงพฤติกรรมในการซ้ือ และ

การใชของกลุมเปาหมาย เชน ลูกคากลุมเปาหมายของสายการบินตนทุนต่ํา เปนกลุมรายได  

ปานกลาง ชอบเดินทาง ชอบความสะดวก มีความทันสมัย เปนตน 

กกกกกกกก2. ตลาดซ้ืออะไร (What does the market buy?) หลังจากสามารถระบุกลุมเปาหมายท่ี

ชัดเจนไดแลว จึงทําการวิเคราะหพฤติกรรมของตลาด เพื่อทราบถึงความตองการท่ีแทจริงท่ีลูกคา

ตองการจากผลิตภัณฑหรือองคการ (Objects) เชน การเปดตัวของสายการบินตนทุนต่ํา เปนเสมือน

การตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมายกลุมใหญ เนื่องจากสายการบินท่ีใหบริการ

อยูเดิมมีราคาแพง และมีบริการอยางท่ีไมจําเปนและผูบริโภคไมมีความตองการ ดังนั้นการตัด

บริการบางอยางออกไป ทําใหตนทุนต่ําท่ีสุด ขายในปริมาณมาก ทําใหราคาถูกลง  โดยเฉพาะใน

ระยะทางการบินระยะเวลาส้ัน ๆ ไมเกิน 2 ช่ัวโมง ทําใหกลุมเปาหมายสามารถใชบริการไดมากข้ึน 

เปนตน ลูกคากลุมเปาหมายจึงซ้ือการเดินทางท่ีรวดเร็ว ไมใชความสะดวกสบาย 

กกกกกกกก3. ทําไมจึงซ้ือ (Why does the market buy?) การวิเคราะหในหัวขอนี้จะชวยใหทราบถึง

เหตุผลท่ีแทจริง (Objectives) ในการตัดสินใจซ้ือของลูกคา เพื่อสามารถนํามาเปนแนวทางในการ

วางแผนจูงใจกลุมเปาหมาย เพื่อใหสามารถตอบสนองเหตุผลท่ีทําใหลูกคาตัดสินใจซ้ือได เชน จาก

การพิจารณากลุมเปาหมายของสายการบินในประเทศ จะเห็นไดวาลูกคาแบงออกเปนสองกลุมหลัก 

คือ กลุมลูกคาท่ีซ้ือเวลาเปนหลัก จึงไมตองการส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน ผูบริโภคกลุมนี้จะยินดี
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จายเพิ่มข้ึนเพื่อการซ้ือระยะเวลาท่ีเร็วข้ึน แตก็ไมไดตองการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจะสรางตนทุน

เพิ่ม และกลุมลูกคาท่ีซ้ือความสะดวกสบายเปนหลัก ท่ีมีความสามารถและยินดีท่ีจะจาย เพื่อท่ีจะ

ไดรับความสะดวกสบายเพิ่มข้ึน เปนตน หรือเหตุผลในดานอ่ืน ๆ ท่ีอาจเห็นไดชัด คือ การซ้ือความ

เปนไทย การซ้ือความภาคภูมิใจหรือการซ้ือดวยความจําเปน เปนตน ถาธุรกิจพิจารณาไมดี แลวอาจ

มองเหตุผลของการซ้ือผิดไปได 

กกกกกกกก4. ใครมีสวนรวมในการซ้ือ (Who participates in the buying?) ในการตัดสินใจซ้ืออาจมี

บุคคลอ่ืนท่ีมีสวนรวมหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ (Organization) เพราะผูท่ีทําหนาท่ีซ้ืออาจ

ไมใชผูท่ีใชสินคาโดยตรง อาจใชรวมกันหลายคน อาจไมมีความรูเกี่ยวกับสินคามากนัก จึงตอง

อาศัยผูรูหรือกลุมของผูซ้ือเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ การศึกษาถึงผูมีสวนรวมก็เพื่อใชเปน

ขอมูลในการจัดทําโปรแกรมทางการโฆษณา ในการชวยกระตุนการตัดสินใจ ซ่ึงตองพิจารณาวาจะ

ใชกลุมอางอิงใดในการเขาถึงกลุมผูใช หรือจะเขาถึงกลุมผูใชโดยตรง หรือถาเปนผลิตภัณฑท่ีผูซ้ือ

มีหนาท่ีในการตัดสินใจใหกับผูใช ธุรกิจอาจตองมุงเนนท่ีกลุมผูซ้ือเปนหลัก 

กกกกกกกก5. ซ้ือเม่ือใด (When does the market buy?) ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมในการบริโภค

สินคาและบริการในแตละประเภทท่ีแตกตางกันตามโอกาสท่ีจะใช ดังนั้นการวิเคราะหโอกาสใน

การซ้ือของลูกคา (Occasion) จะชวยใหการตลาดสามารถเตรียมรับมือในการผลิตใหเพียงพอ และ

เตรียมแผนการสงเสริมการตลาดในรูปแบบและในชวงเวลาท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะสินคาท่ีมีการ

บริโภคมากในบางฤดูกาล เชน ดอกไมในชวงเทศกาลตาง ๆ ท่ีพักแรมตาง ๆ ไมวาจะเปนโรงแรม 

บังกะโล รีสอรท รวมถึงบริการขนสงตาง ๆ ท้ังสายการบิน รถทัวร รถไฟ ในชวงฤดูทองเท่ียว 

หนังสือและเส้ือผานักเรียนในชวงปดเทอม หรือรานอาหารในชวงกลางวันหรือคํ่า เปนตน 

กกกกกกกก6. ซ้ือท่ีไหน (Where does the market buy?) เพื่อทราบถึงแหลงท่ีลูกคานิยมหรือสะดวก

ท่ีจะไปซ้ือ (Outlets) เพื่อการบริหารชองทางการจัดจําหนายท่ีเหมาะสมกับลูกคาในแตละกลุม เชน 

นอกเหนือการซ้ือตั๋วเคร่ืองบินจากสายการบินโดยตรง ดวยพฤติกรรมของกลุมเปาหมายท่ีไมมีเวลา

ในการเดินทาง เพื่อหาซ้ือตั๋วมากนัก และตองการความสะดวกสบาย การอาศัยคนกลาง ไดแก 

บริษัททัวรหรือบริษัทจําหนายตั๋วเขามาชวยในการจัดจําหนายตั๋ว และการอาศัยเคร่ืองมือ

อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหลูกคาสามารถจองตั๋วผานอินเทอรเน็ต สามารถชวยอํานวยความสะดวกและ

สรางความพึงพอใจใหแกลูกคาไดมากข้ึน เปนตน 

กกกกกกกก7. ซ้ืออยางไร (How does the market buy?) เพื่อทราบถึงการบริหารการซ้ือของลูกคา 

(Operation) วามีข้ันตอนการซ้ืออยางไร ตั้งแตการรับรูถึงปญหา ทําการคนหาขอมูล เพื่อแกไขหรือ

ลดปญหานั้น ๆ ทําการประเมินทางเลือกในการแกไขปญหา และตัดสินใจซ้ืออยางไร จะชวยให

ธุรกิจมีขอมูลในการวางแผนการสงเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมายได เชน 
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กลุมเปาหมายในเขตกรุงเทพฯ มีความจําเปนและความตองการในการเดินทางทําธุรกิจหรือ

ทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตทางเลือกของกลุมเปาหมาย คือ รถทัวร รถไฟ เคร่ืองบิน กลุมเปาหมายจะ

ทําการเปรียบเทียบคุณสมบัติขอดีและขอเสียของแตละทางเลือก ถาลูกคาตองการความรวดเร็วและ

ความสะดวกสบาย โดยไมคํานึงถึงเร่ืองราคา การใหบริการท่ีสะดวกสบาย และการเดินทางใน

ชวงเวลาท่ีเหมาะสมกับความตองการของลูกคา จึงเปนแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการจูงใจลูกคากลุมนี้ แต

ถาลูกคาคํานึงถึงราคาก็ควรจะมุงเนนท่ีราคาท่ีคุมคาในการเดินทางเปนหลัก เปนตน 

 

กกกกกกกกผูบริโภคจะตองตอบคําถามเหลานี้ใหได จึงอาจกลาวไดวาหัวใจสําคัญของการตัดสินใจ

ซ้ือ เม่ือทราบถึงความสําคัญของการตัดสินใจของผูบริโภค กิจการจําเปนตองศึกษาถึงสาเหตุท่ีทํา

ใหผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาหรือบริการเหลานั้น  การตัดสินใจวาจะซ้ือหรือไมเปนเร่ืองของแตละ

บุคคล  ขอมูลจากสภาวะแวดลอมภายนอกอาจเขามามีอิทธิพลตอการตัดสินใจวาจะซ้ือหรือไม  แต

ผูบริโภคยังคงตัดสินใจดวยตัวเองวาควรใชขอมูลนั้นและจะใชขอมูลนั้นอยางไร ดังนั้นนักการตลาด

จึงควรสนใจ ปจจัยท้ังจากภายในบุคคลและจากสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีเขามามีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (ยุทธนา ธรรมเจริญ 2546 : 9-24)  นักการตลาดจึงอาจพิจารณาถึงตัวแปร

ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค สามารถแบงได 2 ลักษณะใหญ คือ 

กกกกกกกก1. ปัจจัยภายในบุคคล 

กกกกกก กกปจจัยภายในบุคคลเปนปจจัยท่ีจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ซ่ึ ง

พฤติกรรมผูบริโภคจะเร่ิมจากส่ิงกระตุนหรือส่ิงเราตางๆ ท่ีทําใหผูบริโภคเกิดความตองการ  

กกกกกกกกก1.1 ส่ิงกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค ประกอบดวย 

กกกกกกกกกกกกก1.1.1 ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli)  เปนส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวกับ

สวนประสมทางการตลาดท่ีกิจการสามารถควบคุมได ไดแก ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ ราคา การจัด

จําหนายและการสงเสริมการตลาด 

กกกกกกกกกกกกก 1.1.2 ส่ิงกระตุ้นอืน่ ๆ (Other Stimuli)  เปนส่ิงกระตุนภายนอกท่ีกิจการไม

สามารถควบคุมได  ไดแก วัฒนธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง และเทคโนโลยี 

กกกกกกกกกก 1.2 กล่องดํา ซ่ึงก็คือลักษณะทางประชากรของผูบริโภคท่ีกิจการไมสามารถเขาถึง

หรือทราบไดจึงจําเปนตองศึกษาและพยายามคนหาถึงความรูสึกของผูบริโภค ซ่ึงถือวาเปนปจจัย

ภายในของผูบริโภคท่ีควบคุมกระบวนการทางความคิดของผูบริโภค  

กกกกกกกกปจจัยภายในบุคคล  ไดแก  ความตองการ  (Needs)  แรงจูงใจ(Motives)  บุคลิกภาพ

(Personality)  และการตระหนักรู (Awareness)   ปจจัยท้ัง 4 นี้ เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของ
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ผูบริโภค  เปาหมายของพฤติกรรมผูบริโภค คือ การตัดสินใจท่ีเหมาะสม เพื่อสนองความตองการท่ี

นาพอใจแกผูบริโภค ความตองการ คือ ความตองการทางดานรางกายและจิตใจ ความตองการเปน

เงื่อนไขท่ีตองการปลดปลอย  ในขณะท่ีแรงจูงใจเปนความรูสึกหรือแรงดลใจฉับพลันท่ีเปนสาเหตุ

ใหบุคคลกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  แรงจูงใจทําใหบุคคลรับรูถึงความตองการ และเปนเหตุผลท่ีทําให

บุคคลแสดงออก ซ่ึงความตองการนั้น สวนบุคลิกภาพของบุคคล คือ บุคลิกลักษณะ  (Characteristic 

or trait) ท่ีทําใหแตละคนแตกตางกัน  แรงจูงใจเปนสาเหตุของบุคคลท่ีจะแสดงออกถึงความ

ตองการ  แตบุคลิกภาพจะเปนตัวกําหนดการกระทําของบุคคล  สําหรับการตระหนักรู  หมายถึง  

การรับรูบางส่ิงบางอยางโดยผานความรูสึก  (Sense) การตระหนักรูทําใหบุคคลสัมพันธโดยตรงกับ

สภาวะแวดลอมภายนอก ในขณะท่ีบุคลิกภาพเปนตัวกําหนดบุคคล  การตระหนักรูจะเปนตัวแปร

ตามความหมาย  คําส่ังผูบริโภค เห็น ไดยิน และรูสึก 

กกกกกกกก การตระหนักรูของผูบริโภค  แยกไดเปน 3 ตัวแปร  ไดแก การรับรู  (Perception) 

ทัศนคติ (Attitudes) และการเรียนรู (Learning)  ตัวแปรภายในท้ัง 3 ดังกลาว เกี่ยวของกับสภาวะ

แวดลอมภายนอก กลาวคือ การรับรูเปนการตีความหมายในวัตถุท่ีเห็นหรือเปนเร่ืองราวความคิด

หรือความตั้งใจ  (Attention) ในวัตถุตางๆ รอบตัวโดยผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 สวนการเรียนรู  

หมายถึง การเปล่ียนแปลงใดๆ ทางความคิด  การโตตอบหรือทางพฤติกรรมซ่ึงเปนผลมาจากการ

ฝกหัดประสบการณหรือสัญชาตญาณ  ในส่ิงท่ีเราไมเคยรูมากอน  ในขณะท่ีทัศนคติถูกใชเปน

แนวทางอยางกวางๆ ท่ีกําหนดความรูสึกผิดชอบช่ัวดีและกําหนดพฤติกรรม 

กกกกกกกกดังนั้นการท่ีจะทําใหผูบริโภค  มีปฏิกิริยาการตอบสนอง หรือเรียกวา CIP ซ่ึงถือวาเปน

เคร่ืองมือท่ีกระตุนความรูสึกของผูบริโภคและวิธีการกระบวนการขอมูลผูบริโภคนี้จะเกี่ยวของกับ

กิจกรรมทางดานจิตใจ ไดแก 

กกกกกกกกกกกกก1.2.1 ความต้องการ คือ ความตองการท้ังดานรางกายและจิตใจ ซ่ึงสามารถแบง

ไดดังนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก d1) ความตองการท่ีเดนชัดเปนความตองการท่ีจะทําใหเกิดพฤติกรรมการ

ซ้ือไดงาย เชน เม่ือมีความรูสึกหิวก็จะตองการรับประทาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก d2) ความตองการทางรางกาย  เปนความตองการเพื่อความอยูรอด ไดแก 

อาหาร บาน ยารักษาโรค เปนตน หรือความตองการทางดานจิตใจ เชน ความปลอดภัย 

กกกกกกกกกกกกกกกก d3) ความตองการท่ีเกิดจากตัวผูบริโภคเปนความตองการท่ีสังคมตองการ

ใหเกิดข้ึนในตัวผูบริโภค 
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กกกกกกกกดังนั้น นักการตลาดตองคํานึงไววา ความตองการเปนส่ิงท่ีสรางไมไดแตความตองการ

เปนส่ิงท่ีสามารถปลุกเรากระตุนได เชน กิจการจะสรางความหิวไมได แตสามารถกระตุนให

ความรูสึกจากหิวนอยมาเปนความรูสึกหิวมากไดหรือกิจการทําใหผูบริโภคเกิดความกระหายน้ํา

ไมได แตทําใหเขารูสึกอยากดื่มน้ํามากข้ึนได  โดยใหผูบริโภคเห็นน้ําเย็น  ๆ หรือเบียรเย็น  ๆ มีหยด

น้ําเกาะอยูรอบนอกแกว เปนตน  ดังนั้นทําใหนักการตลาดมักใชวิธีการโฆษณาหรือการสงเสริม

การตลาด  หรือการออกแบบบรรจุภัณฑปลุกเราความตองการของผูบริโภคใหเกิดข้ึนอยูเสมอ 

กกกกกกกกกกกกก 1.2.2  แรงจูงใจ เปนส่ิงเราท่ีเกิดข้ึนจากภายในบุคคลและผลักดันใหเกิดการ

กระทําข้ึนและเปนแรงจูงใจท่ีสรางอยูบนรากฐานของความตองการ  เม่ือไรท่ีผูบริโภคมีแรงจูงใจ

แลวความตองการก็จะไดรับการตอบสนอง เพราะวาคนเม่ือเกิดแรงจูงใจ  ก็จะเกิดสภาวะไมสบาย

ใจ (discomfort)  เชน คนท่ีเห็นเส้ือผาสวย ๆ เกิดความอยากได  แตขณะท่ีมีเงินไมพอจึงทําใหตอง

เดินผานไปกอน  แตก็ยังเกิดความกังวลวาถาไมรีบไปเบิกเงินมาซ้ือ  คนอ่ืนก็อาจจะซ้ือไปกอนก็ได  

นอกจากนี้ผูบริโภคจะมีเปาหมาย  (goal directed)  เสมอ  คนท่ีใกลสอบจะยอมนอนดึกเพื่อนั่งดู

หนังสือ  เพราะมีความกลัวท่ีจะสอบตก  การกลัวสอบตกนี้ถือวาเปนแรงจูงใจอยางหนึ่ง 

กกกกกกกกกกกกก 1.2.3 บุคลกิภาพ ประกอบดวยลักษณะทัศนคติและอุปนิสัยของบุคคลท่ีจะมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของบุคคล การพิจารณาจากบุคลิกภาพจะพิจารณาจากความเช่ือม่ันใน

ตัวเอง  ลักษณะความเปนผูนํา  ความม่ันคงทางอารมณ  การเขาสังคม  การปรับตัว  ความมีระเบียบ

วินัยและความมีอํานาจ 

กกกกกกกกกกกกก1.2.4 การรับรู้ จะเกิดจากการท่ีบุคคลถูกกระตุนใหตัดสินใจปฏิบัติ  บุคคลจะมี

การรับรูแตกตางกันถึงแมวาจะถูกกระตุนอยางเดียวกัน และสถานการณอยางเดียวกัน  ลักษณะการ

รับรูจะข้ึนอยูกับ              1) ลักษณะของส่ิงกระตุน (ส่ิงเรา) 

                  2) ความสัมพันธของส่ิงกระตุนกับส่ิงรอบตัวบุคคล 

                  3) สภาพภายในบุคคล 

กกกกกกกกการรับรูของผูบริโภคแตละคนจะแตกตางกันเพราะผูบริโภคมีความแตกตางกันในเร่ือง

ของรางกาย  ดังนั้นกิจการจําเปนตองทราบถึงการรับรูของผูบริโภค  โดยท่ัวไปแลว  กิจการมัก

สนใจการรับรูของผูบริโภคเกี่ยวกับจินตภาพทางดานผลิตภัณฑ และกิจการวามีความคิดเห็นตอส่ิง

เหลานี้อยางไร  เพราะจินตภาพ  จะชวยใหผูบริโภคตัดสินใจไดถึงความตองการของตน  จินตภาพท่ี

เกี่ยวของตอการรับรู  ไดแก 
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กกกกกกกกก) จินตภาพทางดานผลิตภัณฑ เปนความเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑและทําให

ผูบริโภคสามารถแยกความหมายในการซ้ือผลิตภัณฑได เชน ความหมายของการซ้ือสบูกับ

ความหมายของการซ้ือรองเทา 

กกกกกกกกข) จินตภาพของตราสินคา  เปนความรูสึกของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคาและสามารถ

สรางความเช่ือม่ันในการตัดสินใจวาชอบและตัดสินใจตราสินคาใด  เชน  ผูบริโภคตองการใหผูอ่ืน

เห็นวาตนเองชอบตราสินคาใด 

กกกกกกกกการรับรูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก1. การรับรูเปนเร่ืองของการเลือกโดยจะถูกกรองอยูหลายข้ันตอน  ตัวอยางเชน กิจการ

ทําการโฆษณาในหนังสือพิมพไทยรัฐ ถาผูบริโภคไมอานไทยรัฐ  กิจการก็หลุดข้ันตอนนี้  แตถา

ผูบริโภคอานกิจการจะผานข้ันตอนนั้นแตไมทราบวาผูบริโภคอานโฆษณาของกิจการหรือไม เห็น

หรือไม  ถาอานโฆษณาผูบริโภคสนใจหรือไม  หรืออานแลวไมสนใจไมจํา  ก็จะไมเกิดการรับรูใน

ผลิตภัณฑของกิจการ 

กกกกกกกก 2. การรับรูเปนเร่ืองท่ีไมคงทนถาวร เชน อาจารยเคยมีความคิดวา  คนจะรวยจะจน

อยางไรขออยาเปนหนี้ใคร   แตปจจุบันอาจารยคิดวา สมัยนี้ถาไมมีหนี้ก็จะไมมีโอกาสรวย 

กกกกกกกก3. การรับรูข้ึนอยูกับความตองการและแรงจูงใจ เชน ชวงท่ีผูบริโภคเจ็บปวยจะมองภาพ

หมอกับโรงพยาบาลตางกับชวงท่ีผูบริโภคแข็งแรงไมเจ็บปวย  หรือ ตอนท่ีรูสึกหิวและอยูในปา  จะ

มองภาพขาวหอตางกันกับตอนท่ีอยูในเมืองมีรานอาหารมากมาย 

กกกกกกกก 4. การรับรูจะเปนบทสรุป  คือคนเรามองอะไรเปนบทสรุป เปนภาพรวม จะไมมอง

อะไรแยกเปนช้ิน ๆ  

กกกกกกกกกกกกก1.2.5 ทศันคติ  เปนการประเมินผลการรับรูท่ีพอใจหรือไมพอใจของบุคคลท่ี

เปนความรูสึกดานอารมณและจะมีแนวโนมการปฏิบัติท่ีมีตอความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ทัศนคติจะ

มีอิทธิพลตอความคิดเห็นและพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค  เพราะทัศนคติมีผลกระทบตอ

กระบวนการเลือกซ้ือ การเรียนรู และการตัดสินใจ ทัศนคติ ประกอบดวย 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 1) สวนประกอบของความรู (Cognitive Component)  เปนการรับรูถึง

ขอมูล  ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และถาผูบริโภคมีทัศนคติท่ีถูกตองจะทําใหหาขอมูลท่ีถูกตอง 

กกกกกกกกกกกกกกกกก2) สวนประกอบของการแสดงความรูสึก  (Affective Component) เปน

การแสดงถึงความรูสึกท่ีมีตอผลิตภัณฑท่ีไดจากการประเมินผลและถาตองการใหผูบริโภคมี



17 

 

 

ทัศนคติท่ีดี  กิจการจําเปนตองเสนอส่ิงดึงดูดท่ีถูกตอง  (The Right Appeal) และตองชักจูงใหกิจการ

ใชเกณฑท่ีถูกตอง (The Right Criteria)  

กกกกกกกกกกกกกกกกก 3) พฤติกรรม (Behavior)  เปนการแสดงออกของบุคคลในพฤติกรรม

ตางๆและจะมีความแตกตางกันในแตละบุคคล  เพราะพฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจะตองมิส่ิงตางๆ ดังนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก) สาเหตุท่ีทําใหเกิดนั้นคือความตองการของผูบริโภค 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกข) ส่ิงจูงใจหรือส่ิงกระตุนใหเกิดพฤติกรรม 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกค) เปาหมายนั้นคือสามารถสนองความตองการของผูบริโภคได 

 

กกกกกกกกกกกกก 1.2.6 การเรียนรู้  จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลนั้นไดแสดงพฤติกรรมแลว และเกิดข้ึน

โดยผานส่ิงตางๆ คือ แรงขับภายใน ส่ิงเรา ตัวเรงใหเกิดพฤติกรรม การตอบสนองและแรงขับเสริม

อ่ืนๆ  การเรียนรูจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และประสบการณทําใหผูบริโภคเกิดการ

เรียนรูได  เชน  ตอนเล็ก ๆ ถาแมใหลูกกินผักสีเขียวและออกรสขม  คร้ังแรกท่ีเด็กกินจะรูสึกไม

ชอบและก็จะเกิดการเรียนรูวาผักสีเขียวนั้นจะมีรสขม  ในคร้ังตอไปเด็กก็ปฏิเสธท่ีจะกินผักสีเขียว

อาจจะท้ังหมดหรือทุกประเภทก็ได  ดังนั้นการเรียนรู จะทําใหผูบริโภคเกิดการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมใน3 ลักษณะ คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 1) ดานความรู เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากการไมรูขอมูลมาเปน

การรับรูขอมูลหรือจากท่ีรับรูนอยมาเปนรับรูมากข้ึน 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 2) ดานความรูสึก  เปนการเปล่ียนแปลงความรูสึกจากไมชอบเปนชอบ

หรือจากชอบนอยมาเปนชอบมาก 

กกกกกกกกกกกกกกกกก 3) ดานทักษะ เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเกี่ยวกับความชํานาญ คือ

จากส่ิงท่ีทําไมเปนมาทําเปนหรือจากท่ีเปนนอยมาเปนทําใหคลองข้ึน หรือจากท่ีไมยอมทําอะไรมา

เปนลงมือทํา 

กกกกกกกกดังนั้นการท่ีกิจการจะประสบความสําเร็จในการขายจําเปนตองปรับท้ังขอมูล ความรูสึก 

และทักษะ 
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กกกกกกกกกก 1.3 การตอบสนองของผู้บริโภค   เปนพฤติกรรมผูบริโภคท่ีจะแสดงออกมาในรูป

ของการตัดสินใจซ้ือหรือไม  แตการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคจะแตกตางกันตามรูปแบบของการ

ตัดสินใจของผูบริโภค 

 

กกกกกกกก2. ปัจจัยภายนอก 

กกกกกกกกปจจัยภายนอกเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคและเปนปจจัยท่ี

ไมสามารถควบคุมได  แตกิจการตองเขาใจหรือศึกษาถึงปจจัยเหลานี้ เพื่อจะไดวางนโยบายหรือ

แผนการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถเขาถึงตลาดท่ีกิจการตองการโดยใหไดผลมากข้ึน  

ปจจัยภายนอกประเด็นใหญท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  ไดแก 

กกกกกกกกกก2.1 อทิธิพลทางเศรษฐกจิ เปนการพิจารณาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจจะทําใหการเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑของผูบริโภคเปนไปตามสถานภาพทางเศรษฐกิจ และจะมีอิทธิพลตอการเลือกและ

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ ไดแก 

กกกกกกกกกกกกก รายได เปนปจจัยท่ีจะมีอิทธิพลตอการซ้ือผลิตภัณฑของผูบริโภคท่ีสําคัญมาก

เพราะถือวาเปนแหลงของอํานาจซ้ือ เชน รายไดสวนบุคคลจะเปนรายไดของผูบริโภคท้ังหมดซ่ึง

เปนจํานวนเงินท่ีผูบริโภคจะใชจาย เพื่อการบริโภค การออมและเสียภาษี 

กกกกกกกกกกกกกแนวโนมในการบริโภคและการออมของผูบริโภค  เปนการพิจารณาถึงแนวโนม

ของการบริโภค  เพราะแนวโนมการบริโภคจะมีมากหรือนอยเพียงใดข้ึนอยูกับรายได เชน ผูบริโภค 

มีรายไดเพิ่มข้ึน จะทําใหอัตราการบริโภคมีแนวโนมเพิ่มข้ึน เชนกัน  แตการเพิ่มข้ึนนี้ในอัตราท่ีนอย

กวารายไดท่ีเพิ่มข้ึน  สําหรับสวนท่ีเหลือจะทําใหผูบริโภคมีเงินออม  ดังนั้นถากิจการตองการให

การดําเนินงานเปนไปดวยดีก็จําเปนตองศึกษาแนวโนมการบริโภคและการออมของผูบริโภคท่ีเปน

ลูกคาหรือผูท่ีมีโอกาสเปนลูกคาเพราะส่ิงนี้จะทําใหกิจการทราบถึงโอกาสทางการตลาดหรือเขาสู

ทางการจัดจําหนายได 

กกกกกกกกกกกกก ขนาดของครอบครัวและรายได  เปนการพิจารณาถึงจํานวนคนในครอบครัว 

เพราะจะมีผลตออัตราการบริโภคหรือการใชผลิตภัณฑและยังตองคํานึงถึงรายไดท่ีครอบครัวได 

เพราะจะมีอิทธิพลตอการซ้ือได 
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กกกกกกกกกกกกก การเปนเจาของทรัพยสินท่ีสามารถนํามาเปล่ียนเปนเงินไดโดยงาย เชน ท่ีดิน 

หุน ทอง เปนตน เพราะส่ิงเหลานี้จะชวยใหผูบริโภคมีโอกาสในการบริโภคหรือใชผลิตภัณฑท่ี

ตองการไดงายกวาผูบริโภคท่ีไมมีทรัพยสินอะไร 

กกกกกกกกกกกกก การใหสินเช่ือ   เปนการเปดโอกาสใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือไดและยังชวยใหผู

จําหนายขายสินคาไดมากข้ึนดวย 

กกกกกกกกกก2.2 อทิธิพลทางสังคม เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลหรือจะเกี่ยวของกับพฤติกรรมการซ้ือ

ของผูบริโภค ไดแก 

กกกกกกกกกกกกกกลุมอางอิง เปนกลุมคนท่ีมีผูเอาเยี่ยงอยางหรือนิยมชมชอบในเร่ืองรสนิยม การ

แตงกาย  การใช  การกิน การอาศัย ความคิดเห็น และงานอดิเรก  เปนตน กลุมอางอิง ไดแก 

กกกกกกกกกกกก1) ผูท่ีพบปะกันเปนประจํา  ไดแก ครอบครัว  เพื่อน 

กกกกกกกกกกกก2) กลุมท่ีมีความสัมพันธอยางไมเปนทางการ  ไดแก  ดาราภาพยนตร   

นักกีฬาท่ีมีช่ือเสียง เปนตน 

กกกกกกกกกกกก3) กลุมท่ีมีความเกี่ยวของสัมพันธ หรือเปนสมาชิก 

กกกกกกกกกกกก4) กลุมท่ีมีผูตองการจะเลียนแบบ 

กกกกกกกกกกกก5) กลุมท่ีมีผูปฏิเสธพฤติกรรม 

กกกกกกกกกกกกก ครอบครัว  ประกอบดวย พอ แม และลูก แตการตัดสินใจจะมีมากหรือนอย

ข้ึนอยูกับชนิดของผลิตภัณฑ บทบาท และความสัมพันธภายในครอบครัว 

กกกกกกกกกกกกกบทบาทและสถานภาพของบุคคล  ในแตละกลุมจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ

ของสมาชิกในกลุม 

กกกกกกกกกก2.3 อทิธิพลทางวฒันธรรม เปนพื้นฐานในการกําหนดความตองการ และพฤติกรรม

ผูบริโภควาถูกตองหรือไม  ตามความเช่ือถือ แบบการดําเนินชีวิต  การแตงกาย  เปนตน  จะ

ประกอบดวย 

กกกกกกกกกกกกกวัฒนธรรมยอย (Subculture) มีรากฐานมาจาก 

กกกกกกกกกกกกกก1) กลุมเช้ือชาติ เชน ไทย จีน อังกฤษ ทําใหกิจกรรม ความชอบ รสนิยม และ

การบริโภคตางกัน 
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กกกกกกกกกกกกกก2) กลุมศาสนา แตละศาสนาจะมีความชอบและขอหามตางกัน ซ่ึงจะสงผลตอ

การบริโภคผลิตภัณฑ 

กกกกกกกกกกกกกก3) สีผิว เชน ผิวขาว ดํา เปนตน จะมีแบบของวัฒนธรรมตางกัน 

กกกกกกกกกกกกกก4) พื้นท่ีทางภูมิศาสตร จะมีรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีตางกัน และทําใหมีอิทธิพล

ตอการบริโภคตางกันดวย 

กกกกกกกกกกกกกช้ันสังคม  เปนตัวกําหนดวาผูบริโภคมีความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ ความสนใจ 

การใชจายเงิน และพฤติกรรมคลายกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมเดียวกัน 

กกกกกกกกกก2.4 อทิธิพลทางธุรกจิ เปนส่ิงกระตุนเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดท่ีสรางการ

ดึงดูดใจ  ผูบริโภคโดยผานการโฆษณา  การขายโดยบุคคล และการสงเสริมการขายและวิธีอ่ืน  ๆ ท่ี

ใชเพื่อกระตุนความตองการของผูบริโภค 

กกกกกกกก จากปจจัยภายนอกเหลานี้ผูบริโภคไมสามารถควบคุมอิทธิพลทางสภาวะแวดลอมได

เชนเดียวกับท่ีผูบริโภคไมสามารถควบคุมปจจัยภายใน  ผูบริโภคไมสามารถทราบถึงตัวแบบของ

พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว กลุมสังคม และวัฒนธรรม  ในระยะส้ันอาจกลาวไดวาผูบริโภค

ไดรับผลกระทบจากสภาวะแวดลอมนอยมาก  สภาวะแวดลอมจะมีอิทธิพลอยางมากตอผูบริโภคก็

ตอเม่ือผูบริโภคประสบกับปญหาจากอิทธิพลของสภาวะแวดลอมท่ีทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูการ

สังเกตและพยายามทําความเขาใจสภาวะแวดลอมนั้น  ถาผูบริโภคยอมรับอิทธิพลของสภาวะ

แวดลอมนั้นรวมท้ังขาวสารท่ีไดรับมาก็จะมีผลตอความตองการ  การจูงใจและทัศนคติของ

ผูบริโภคได 

 

กกกกกกกก2.2 ส่วนผสมทางการตลาด (The Marketing Mix) 

กกกกกกกก สวนผสมทางการตลาด (ธงชัย  สันติวงษ 2538 : 34-38) หมายถึง  “การผสมท่ีเขากันได

อยางดีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของการกําหนดราคา การสงเสริมการขาย  ผลิตภัณฑท่ีเสนอขาย และ

ระบบการจัดจําหนาย ซ่ึงไดมีการจัดออกแบบ เพื่อใชสําหรับการเขาถึงกลุมผูบริโภคท่ีตองการ”      

สามารถพิจารณาแบงแยกเปนหมวดหมูเปน 4 ดานสําคัญ คือ 

กกกกกกกกกกกกก2.2.1 ผลติภัณฑ์ (Product) ท่ีจะตองมีการพิจารณาออกแบบหรือพัฒนาข้ึนมาได

ตรงกับความตองการของตลาดและลูกคา  ความหมายของผลิตภัณฑนี้จะหมายถึงแบบรูปรางของ

ผลิตภัณฑ คือ การมุงพยายามพัฒนาใหมีส่ิงซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได 
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กกกกกกกก การศึกษาในหัวขอผลิตภัณฑนี้ เร่ืองราวท่ีศึกษาจะเกี่ยวของกับปญหาของการพัฒนา

ผลิตภัณฑและสายผลิตภัณฑ  (Product lines) รวมถึงการพิจารณาถึงรูปรางลักษณะตาง  ๆ ของ

ผลิตภัณฑชนิดตาง  ๆ กัน เพื่อท่ีจะไดมีการจําแนกและจัดกลุมหรือประเภทผลิตภัณฑ  (Product 

Classes) ซ่ึงจะชวยใหการพัฒนาสวนผสมทางการตลาดดําเนินไปไดโดยสะดวกและงายข้ึน 

กกกกกกกก ผลิตภัณฑแมจะเปนเพียงดานเดียวของสวนผสมทางการตลาดก็ตาม  แตนับวามี

ความสําคัญท่ีสุดท่ีตองหยิบข้ึนมาศึกษาหรือพิจารณากอน เพราะตัวผลิตภัณฑจะเปนส่ิงท่ีลูกคา

สนใจพิจารณามากท่ีสุดมากกวาสวนผสมทางการตลาดอ่ืน ๆ 

กกกกกกกกกกกกก2.2.2 ราคา (Price)  ท่ีตองมีการกําหนดใหถูกตองเหมาะสม  ในเร่ืองราคานี้จะ

เปนใจกลางของสวนผสมการตลาดท้ังหมด และเปนตัวกลไกท่ีสามารถดึงดูดความสนใจใหเกิด

ข้ึนมาได  ในการกําหนดราคานี้จะตองมีการพิจารณาท้ังลักษณะของการแขงขันในตลาดเปาหมาย 

และปฏิกิริยาของลูกคาตอราคาท่ีแตกตางกัน  วิธีการท่ีเกี่ยวของในการกําหนดสวนเพิ่ม  (markups) 

สวนลด (discounts) และเงื่อนไขการขาย  (terms of sale) จะตองพิจารณากําหนดใหถูกตอง  หาก

ลูกคาไมยอมรับในเร่ืองราคาเม่ือใด  ปญหาก็จะเกิดข้ึน  โดยแผนงานตางๆ ท่ีกําหนดไวแลวจะ

เสียหายหมด  นําไปใชปฏิบัติไมได  ถึงแมวาราคาจะเปนเพียงสวนเดียวของสวนผสมทางการตลาด

ก็ตาม แตก็เปนสวนสําคัญท่ีลูกคาจะจายออกมาเม่ือเขาไดพอใจในสวนผสมทางการตลาดของ

บริษัทแลว  ราคาจึงเปนตัวตัดสินท่ีสําคัญท่ีผูบริหารการตลาดตองสนใจเปนพิเศษ 

กกกกกกกกกลาวโดยสรุป “ราคา”  จะเกี่ยวของกับการกําหนดราคาใหเหมาะท่ีสุดท่ีจะใชผลักดัน

ผลิตภัณฑท่ีดีอยูแลวใหออกไปสูท่ีท่ีมีความตองการ  โดยวิธีการสงเสริมการจําหนายท่ีดี  เหมาะกับ

ตลาดเปาหมาย 

กกกกกกกกกกกกก2.2.3 สถานที่ (Place) หรือการไปใหถึงเปาหมาย กลาวคือ ผลิตภัณฑท่ีดีหากไม

สามารถไปถึงทันเวลาและในสถานท่ีท่ีซ่ึงมีความตองการแลว ผลิตภัณฑนั้น  ๆ ก็จะไรความหมาย 

ดังนั้น ในดานของสถานท่ีจึงตองมีการพิจารณาถึงสถานท่ี เวลา และบุคคลท่ีสินคาและบริการควร

จะถูกนําไปเสนอขายให 

กกกกกกกกโดยปกติการเคล่ือนตัวของสินคาและบริการจะไมดําเนินไปไดดวยดีดวยตัวเอง แตจะ

ข้ึนอยูกับชองทางการจัดจําหนายท่ีมีกิจกรรมทางการตลาดตางๆ มากมายเกี่ยวของอยู  ท้ังจาก

สถาบันท่ีทําหนาท่ีคาขาย  (institution) และคนกลาง (middle men) หลายฝายดวยกันกวาจะถึงมือ

ผูบริโภคสุดทาย  ท้ังสถาบันการคาและคนกลางตางก็เปนชองทางการจัดจําหนาย  (channel of 

distribution)  ซ่ึงนักการตลาดตองเกี่ยวของอยางหลีกเล่ียงไมได และโดยเฉพาะอยางยิ่งหัวขอนี้จะ

เปนหัวขอสําคัญท่ีสุดของผูจัดการขายและผูจัดการฝายจัดสง   รวมท้ังพอคาคนกลางจํานวนไมนอย

ท่ีตองสนใจเปนพิเศษ 
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กกกกกกกกในทางปฏิบัติ บางคร้ังอาจมีบางท่ีระบบการจําหนายอาจมีข้ันตอนส้ันนิดเดียว  โดยอาจ

เปนเพียงข้ันตอนเดียว คือ จากผูผลิตไปถึงผูบริโภคเลยทีเดียวก็ได  แตสวนมากแลวการขายมักจะ

ตองเกี่ยวของกับคนกลางจํานวนมากเสมอ และตามสภาพความเปนจริง ถาผูบริหารการตลาดไดมี

จุดมุงในเปาหมายตลาดหลาย  ๆ แหงพรอมกันแลว การตองอาศัยชองทางการจัดจําหนายหลาย  ๆ 

ทางก็นับวาเปนส่ิงจําเปน 

กกกกกกกกกลาวโดยสรุป การพิจารณาสวนผสมทางการตลาดวาดวย “สถานท่ี” นี้ คือ จะเกี่ยวของ

กับปญหาท้ังหลาย ตลอดจนหนาท่ีและชนิดของสถาบันตาง  ๆ ท่ีเขามาเกี่ยวของกับการ “นํา

ผลิตภัณฑท่ีออกแบบแลวไปยังตลาดเปาหมาย” นั่นเอง 

กกกกกกกกกกกกก2.2.4 การส่งเสริมการจําหน่าย (Promotion)  หรือการแจง การบอกกลาวและ

การขายความคิดความเขาใจใหลูกคาไดรู  การสงเสริมการจําหนายจะเกี่ยวของกับวิธีการตาง ๆ ท่ีใช

สําหรับส่ือความ  (communicate) ใหถึงตลาดเปาหมาย ใหไดทราบถึงผลิตภัณฑท่ีตองการวาไดมี

จําหนาย ณ ท่ีใด ณ ระดับราคาใด 

กกกกกกกกการสงเสริมการจําหนายจะประกอบดวยการขายโดยพนักงานขาย  (personal selling) 

การขายโดยท่ัวไป (mass selling) และการสงเสริมการขาย  (sales promotion)  ซ่ึงผูบริหารการตลาด

จะตองพิจารณาเลือกใชวิธีตาง  ๆ เหลานี้ประกอบเขาดวยกัน  ใหเปนการสงเสริมการจําหนายท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีสุด 

กกกกกกกก สําหรับการขายโดยพนักงานขาย  (personal selling) จะหมายถึง    ความสัมพันธท่ี

เกี่ยวของโดยตรงแบบตัวตอตัว  (direct face-to-face relationships)  ระหวางผูขายและลูกคา  แตการ

ขายแบบท่ัวไป หรือ mass selling นั้นกลับจะเปนวิธีท่ีออกแบบเพื่อสําหรับการส่ือความกับลูกคา

จํานวนมาก  ๆ พรอมกันในเวลาเดียวกัน  ซ่ึงหากพิจารณาดูจะเห็นไดวา การขายโดยพนักงานจะมี

ความสําคัญท่ีสุดในสวนผสมทางการตลาดท้ังปวง เพราะตามวิธีนี้พนักงานขายจะคลองตัว โดย

สามารถปรับสวนผสมการตลาดของบริษัททําใหสอดคลองกับลูกคาแตละคนไดอยางดี  แตตนทุน

การขายก็มักจะสูงตาม จึงมักจะตองใชเฉพาะกรณีสําคัญหรือใชเฉพาะเปนสวนเสริมหรือเพิ่มเติม

หลังจากท่ีไดมีการใชวิธีการขายแบบท่ัวไปและการสงเสริมการขายแลว 

กกกกกกกกวิธีการโฆษณา (advertising) นับวาเปนแบบของการขายแบบท่ัวไป  (mass selling) ท่ี

สําคัญท่ีสุด  แตการสงเสริมการขาย  (sales promotion) จะเปนเคร่ืองมือท่ีพยายามใชเสริมหรือ

สนับสนุนการขายตามวิธีการขายโดยพนักงานและการขายแบบท่ัวไป 

กกกกกกกกในเร่ืองของการสงเสริมการขายนี้มักจะเปนภาระหนาท่ีของบุคคลสําคัญ คือ ผูจัดการ

ขาย ผูจัดการฝายโฆษณา  ผูจัดการฝายสงเสริมการจําหนาย และโดยเฉพาะจะเปนงานสําคัญของนัก
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บริหารการตลาดท่ีตองตัดสินใจกําหนดนโยบายการสงเสริมการจําหนาย เพี่อใหเหมาะกับกลยุทธ

การตลาดอ่ืน ๆ 

 

กกกกกกกก2.3 การประเมินภาวะโภชนาการเกนิและอ้วน  โดยใช้ดัชนีความหนาของร่างกาย 

กกกกกกกก การจําแนกระดับระหวางการท่ีมีน้ําหนักตัวเกิน และความอวน  (รังสรรค  ตั้งตรงจิตร 

2550 : 2-4)มีความสําคัญอยางยิ่ง  ในผูใหญใชดัชนีความหนาของรางกาย (body mass index)  ซ่ึง

คํานวณไดจาก การใชน้ําหนักตัวเปนกิโลกรัมหารดวยสวนสูงท่ีมีหนวยวัดเปนเมตรยกกําลังสอง  

ดังนั้นดัชนีความหนาของรางกายจึงมีหนวยเปน กิโลกรัม/เมตร 2   ซ่ึงใชไดท้ังในผูหญิงและผูชาย  

กกกกกกกก ตัวอยาง  เชน ผูชายคนหนึ่งมีน้ําหนักตัว 70 กิโลกรัม  มีความสูง 175 เซนติเมตร  

เพราะฉะนั้นจะมีดัชนีความหนาของรางกายเทากับ  70/1.75 2  หรือ 22.9 กก/ม 2  

กกกกกกกก ในการประชุมขององคการอนามัยโลก   ซ่ึงเปนการประชุมของผูเช่ียวชาญ และท่ี

ปรึกษาเกี่ยวกับโรคอวนท่ีกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด  เม่ือเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1997 ตาม

คําแนะนําของ International Obesity Task Force ไดพิจารณาเกี่ยวกับปญหาของการท่ีมีน้ําหนักตัว

เกินและอวน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใชเกณฑตัดสินการวัดสัดสวนของรางกาย ท้ังนี้เนื่องจากใน

ป ค.ศ. 1995  ท่ีประชุมองคการอนามัยโลกกําหนดใหใชคา BMI ต่ําสุด 20.00 กก/ม 2  ในคนปกติ  

แตท่ีประชุมในป ค.ศ. 1997 กําหนด ใหเปล่ียนคา BMI ต่ําสุด ในคนปกติเปน 18.50 กก/ม 2  แทน  

ดังนั้นคนปกติจะมี BMI อยูระหวาง 18.50 – 24.99 กก/ม 2  องคการอนามัยโลกใชเกณฑการจําแนก

ระดับของการท่ีมีน้ําหนักเกินและอวน  ตามดัชนีความหนาของรางกายและเสนรอบเอว  

กกกกกกกก ดัชนีความหนาของรางกายเปนดัชนีท่ีไมข้ึนอยูกับอายุและเพศ  อยางไรก็ตามอาจจะ

ข้ึนอยูกับปจจัยส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ เชน อาหาร เช้ือชาติ  ดังนั้นในบางกรณีก็อาจจําเปนจะตอง

พิจารณาใชดัชนีวัดอ่ืนๆ รวมในการตัดสินดวย  เชน อาจใชเสนรอบเอว หรืออัตราสวนระหวางเสน

รอบเอวตอเสนรอบสะโพก (waist/hip ratio) 

กกกกกกกกเนื่องจากเปนท่ียอมรับกันแลววา อัตราความชุกของการท่ีมีน้ําหนักเกินและอวนในแต

ละพื้นท่ีของโลก  จะมีความแตกตางกันมาก  การใชมาตรฐานเดียวกันกับประชากรท่ีกระจายตัวอยู

อยางหนาแนนในโลก  จึงเปนส่ิงท่ีควรระวัง  จะตองศึกษาความสัมพันธระหวาง BMI ท่ีใชเปน

เกณฑการตัดสินกับอัตราการตาย (ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตามอายุ ) และปจจัยรวมอ่ืน  ๆ เชน 

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง นิ่วในถุงน้ําดี และโรคหัวใจ เปนตน 

กกกกกกกกโดยท่ัวไปในการประเมินความอวน  จะใชคาดัชนีความหนาของรางกายท่ีมีคาเทากับ 

หรือมากกวา 30 เปนเกณฑตัดสิน  การใชคา BMI ≥  30  ตัดสินความอวนในชาวเอเชีย  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในคนญ่ีปุน  จะมีเพียงรอยละ  3 เทานั้น  ทําใหการศึกษาวิจัยในคนอวนท่ีเปนคนเอเชีย  มี
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จํานวนนอยมาก ไมเพียงพอท่ีจะศึกษาวิจัยเพื่อหาความสัมพันธกับโรคท่ีพบไดบอย  ๆ ในคนอวน  

ดังนั้นจึงไดมีการศึกษาวิจัยและกําหนดเกณฑการตัดสินใหมสําหรับคนเอเชีย  

กกกกกกกก ตามปกติแลวการใชดัชนีความหนาของรางกาย (BMI)  จะเปนเคร่ืองมือท่ีมี

ประสิทธิภาพและประหยัด ในการจําแนกและวัดความรุนแรงของโรคอวนในประชากรได   

อยางไรก็ตามดัชนีความหนาของรางกายก็มีขอจํากัด  ในบางกรณี  อาจจะไมสามารถประเมินการ

สะสมของไขมันในรางกายไดอยางแมนยํา และบางกรณี BMI อาจจะไมมีความสัมพันธกับภาวะ

สุขภาพของคนอวนแตละคน ในคนอวนแตละคนซ่ึงมีการสะสมไขมันบริเวณทอง ท่ีเรียกวา 

android obesity  มีอัตราเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง  การวัดรอบเอว  (waist 

circumference)  จะเปนวิธีท่ีเหมาะสม  สําหรับคัดกรองผูท่ีมีน้ําหนักเกินและอวนท่ีมีการสะสม

ไขมันมากบริเวณลําตัว  อยางไรก็ตามชาติพันธุของประชากรท่ีกระจายอยูตามสวนตาง ๆ ของโลก  

มีการสะสมไขมันบริเวณทองในประมาณท่ีแตกตางกัน  อาจจะตองศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานของการ

ใชเสนรอบเอวเปนดัชนีช้ีวัดความอวนในประชากรตาง ๆ 

กกกกกกกกเหตุผลในการเปล่ียนแปลงเกณฑการตัดสิน  ภาวะน้ําหนักเกินและอวนในคนเอเชียเปน 

BMI ≥  23.00 กก/ม 2  อธิบายไดจากการท่ีคนเอเชียมีอุบัติการณของโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูงเพิ่มมากข้ึนตาม BMI ท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือกําหนดใหคา BMI ปกติ เปน 22.99 กก/ม 2   การท่ีมี

อุบัติการณของโรคเบาหวาน และ  โรคความดันโลหิตสูงเพิ่มข้ึนในกลุมคนเอเชียอาจจะเปนเพราะ

สาเหตุจากปจจัยส่ิงแวดลอม  เพราะจากการรวบรวมรายงานผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ

ระหวางความดันโลหิตสูงกับความอวนจากประเทศในทวีปเอเชียมากกวา 80 รายงาน  พบวา

อุบัติการณของโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มข้ึน  และมีความสัมพันธกับน้ําหนักแรกเกิด  และการเกิด

โรคเบาหวาน  และยังมีความสัมพันธกับน้ําหนักของแมในระหวางตั้งครรภ  โรคความดันโลหิตสูง

และโรคเบาหวานจะเพิ่มข้ึน  เม่ือมี BMI เพิ่มข้ึน  อัตราการเกิดโรคดังกลาวยังสัมพันธกับปริมาณ

ไขมันท่ีสะสมในสวนกลางของลําตัว  ดังนั้นเสนรอบเอวจึงมีประโยชนในการทํานายอัตราการเกิด

โรคดังกลาวแลวดวย  ขอมูลจากประเทศกัวเตมาลารายงานวา  อัตราความชุกของการมีตัวเตี้ยแคระ

แกร็นมีความสัมพันธกับการมีน้ําหนักแรกเกิดนอย และการมีไขมันสะสมบริเวณทอง  จากขอมูล

การศึกษาวิจัยดังกลาวแลว  ทําใหองคการอนามัยโลกกําหนดใหมีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานของ

เสนรอบเอว  ซ่ึงสามารถจะใชคัดกรองคนปกติออกจากคนท่ีมีน้ําหนักเกินและอวนในคนเอเชียได

ดวย  เพื่อจะไดใชประโยชนในการทํานายโรคความดันโลหิตสูง  และความสัมพันธกับโรคไขมัน

ในเลือดผิดปกติ  โดยเฉพาะไขมันในสวนท่ีเรียกวา LDL- cholesterol  สําหรับประชากรชาวเอเชีย  

ถึงแมวาจะมีเสนรอบเอวท่ีนอยกวาชาวยุโรปแตการท่ีมีเสนรอบเอวท่ีเพิ่มข้ึนเปนการเพิ่มอัตราการ

เปนโรคเร้ือรังท่ีไมติดตอตางๆ และอัตราการตายมากข้ึนอยางแนนอน 
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3.  ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

กกกกกกกกวลี โลหกุล (2549) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของคนทํางาน 

พบวา กลุมตัวอยางท่ีเปนคนทํางานในอาคารสํานักงานตาง  ๆ เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  มี

สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  พฤติกรรมในการบริโภคบะหม่ีสําเร็จรูปจะนิยม

รับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปเสนเหลือง  หรือเสนบะหม่ี รสชาติท่ีชอบมากท่ีสุดคือ รสตมยํากุง 

รองลงเปนรสหมูสับ  ยี่หอท่ีรับประทานเปนประจํา คือ มามา ไวไว  สําหรับวิธีการรับประทานเพศ

หญิงนิยมการตมสุก เพศชายนิยมเติมน้ํารอน ชวงเวลาท่ีรับประทานบอย ๆ จะเปนชวงตอนกลางคืน 

ปริมาณการรับประทานท้ังเพศหญิงและเพศชายนิยมรับประทานคร้ังละ 1ซอง/ชาม/ถวย ความถ่ีใน

การรับประทานเฉล่ียประมาณเดือนละ 2-3 คร้ัง เหตุผลในการเลือกรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป

เพื่อแกหิวระหวางม้ือ  พฤติกรรมในการซ้ือพบวากลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปท่ี

บริโภคดวยตนเอง  และจะเลือกซ้ือบรรจุภัณฑท่ีเปนแบบชนิดซองมากกวาแบบถวยพลาสติกหรือ

แบบชาม การเลือกซ้ือแตละคร้ังสวนใหญเลือกยี่หอเดิม และรสชาติเดิม  ปริมาณการซ้ือตอคร้ัง 3-6 

ซอง/ชาม/ถวย รองลงมา 1-2 ซอง/ชาม/ถวย สถานท่ีท่ีนิยมเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ รานโมเดิรนเทรด 

เชน คารฟู บ๊ิกซี เทสโกโลตัส แมคโคร รองลงมาเปนซุปเปอรมารเก็ตท่ัว  ๆ ไป การรับรูและความ

เขาใจเกี่ยวกับบะหม่ีสําเร็จรูปพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญรูจักและไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปจากส่ือโฆษณาตาง  ๆ และสวนใหญมีความเขาใจเกี่ยวกับบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปวา  

เปนผลิตภัณฑท่ีมีความสะดวกในการรับประทาน  นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางมีความเขาใจ

เกี่ยวกับผลกระทบท่ีมีตอรางกาย  ถารับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปอยางตอเนื่องหรือประจํา  ปจจัย

ทางการตลาดพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดเกี่ยวกับ รสชาติอรอย  รองลงมาการมี

เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ เสนเหนียวนุม ราคาท่ีมีความเหมาะสมกับคุณภาพ  และหาซ้ือไดงาย

และสะดวก  สําหรับส่ือโฆษณาท่ีกลุมตัวอยางท้ังเพศหญิงและเพศชายใชพิจารณา  ประกอบการ

ตัดสินใจมากท่ีสุดคือโทรทัศน  ดานการสงเสริมการขายพบวาเพศหญิงตองการแบบบูทใหทดลอง

ชิม สําหรับเพศชายตองการแบบเปดซองรับโชคทันที  

กกกกกกกกชนัญชิดา ดีณรงค (2549) ศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย

สวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษามหาวิทยาลัยใน

จังหวัดเชียงใหม  ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหมทุกระดับการศึกษาท่ีมีสถานภาพเปนนักศึกษา  ปการศึกษา 2548 

และเคยซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป  จาก 6 มหาวิทยาลัย จํานวน  400 ราย ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช

http://library.utcc.ac.th/onlinethesis/main_cat.asp?browse=2&type=2&txt_search=วลี%20โลหกุล�
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สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) โดยใชตารางใชคาความถ่ี  (Frequency) คารอยละ  

(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาสถิติเชิงอนุมาน  (inferential statistics) เพื่อทําการเปรียบเทียบ

คาเฉล่ีย โดยใชคา t - test และคา F – test ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  เปนหญิง อายุระหวาง 18 – 

20 ป สถานภาพโสด  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  และเปนนักศึกษาช้ันปท่ี  1 ศึกษาอยูท่ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในกลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  รอยละ 40.00 มีรายไดระหวาง 

5,001–7,000 บาทตอเดือน  และพักอาศัยหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย   ดานพฤติกรรมการบริโภค  

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป  แบบซอง ตรามามา รสหมูสับและ

รสหมูตมยําดวยตนเอง  จากรานโมเดิรนเทรด  (โลตัส บ๊ิกซี คารฟู ฯลฯ) รานขายของชํา และรานคา

ปลีก เพื่อรับประทานเอง  2-3 วันตอคร้ัง บุคคลท่ีรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปบอยคร้ังท่ีสุดใน

ครอบครัวหรือในบานท่ีพักอาศัยอยูคือตัวผูซ้ือเอง  การรับรูขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑบะหม่ีกึ่ง

สําเร็จรูปสวนใหญจากโทรทัศน  ผูบริโภคสวนใหญไมพึงพอใจในคุณคาทางโภชนาการของบะหม่ี

กึ่งสําเร็จรูปท่ีเลือกซ้ือมารับประทาน  เพราะทุกคนทราบวา  บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปท่ีเลือกซ้ือมา

รับประทาน  มีสารอาหารไมครบ  5 หมูและไมเพียงพอตามท่ีรางกายตองการ  จึงมีการเติมไข  

เนื้อสัตว ผักตาง ๆ หรือสวนประกอบอ่ืน  ๆ ลงในบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปท่ีรับประทานเพื่อเพิ่มคุณคา

ทางโภชนาการ สวนเหตุผลท่ีผูบริโภคเลือกรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปเนื่องจากสะดวก  งายตอ

การบริโภค เพราะไมมีเวลา สวนเหตุผลท่ีผูบริโภคไมเลือกรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปเนื่องจาก  

คุณคาทางโภชนาการไมครบ 5 หมู โดยมีความเห็นวาราคาตอซองของบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปควรมีราคา 

5–7 บาท สวนราคาตอถวยของบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปควรมีราคา  13–15 บาท  ดานปจจัยสวนประสม

การตลาด พบวา ระดับความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก  โดยใหความสําคัญดานชองทางการจัด

จําหนายมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาดและดานผลิตภัณฑ  ตามลําดับ 

และปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปตามลักษณะทาง

ประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม  คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษาช้ันป  สถานศึกษา กลุมคณะ 

รายได และท่ีพัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ  99 และในดานขอคิดเห็น

เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปพบวา  

ดานชองทางการจัดจําหนายและดานราคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปในระดับมาก  

ดานผลิตภัณฑและดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับปานกลาง 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

กกกกกกกก การวิจัยเร่ือง  “พฤติกรรมการบริโภค บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษา  กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ”  เปนการศึกษาเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูล

ดวยการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมายท่ีเกี่ยวของอยางเปนระบบ และนําขอมูลท่ีไดมา

พิจารณาหาตัวแปรและทางเลือกท่ีเปนไปได  โดยมีข้ันตอนและวิธีการในการดําเนินงาน ซ่ึงแบง

ออกเปน 5 สวน  ดังนี้ 

กกกกกกกก1. ประชากรและกลุมตัวอยาง   

กกกกกกกก2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

กกกกกกกก3. การทดสอบเคร่ืองมือวิจัย 

กกกกกกกก4. การเก็บรวบรวมขอมูล  

กกกกกกกก5. วิธีวิเคราะหขอมูล  

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    

  

กกกกกกกกประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 1-4  จํานวน 5,471 คน มีท้ังหมด 3 คณะ ไดแก 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร  (สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553) 
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชากรของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

    ปการศึกษา 2553 (ณ วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 

  

คณะ 
ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

สัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร 
73 192 86 186 56 147 59 134 933 

วทิยาการจัดการ 179 623 208 705 188 589 151 425 3,068 

เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร 
226 388 145 307 133 271 - - 1,470 

รวม 478 1,203 439 1,198 377 1,007 210 559 5,471 

หมายเหตุ  ยกเวนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ช้ันป 4  

 

กกกกกกกกกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร Yamane (พวงรัตน ทวีรัตน 2538 : 284) ท่ีคา

ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางเปน 0.05 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ซ่ึงมีวิธีคํานวณไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกกจากสูตร     n  ≥  N/(1+Ne2)    เม่ือ  n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

                                                 N =  ขนาดของประชากร 

                                                 e  =  ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง 

กกกกกกกกเม่ือแทนคาสูตรจะได 

             n  ≥  5,471/(1+ 5,471(0.052)) 

             n  ≥   372.75  

กกกกกกกกดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางจะมากกวาเทากับ 373 คน  โดยใชการสุมตัวอยางแบบ

โควตา (Quota sampling) โดยกําหนดขนาดตัวอยางหรือสัดสวนตามลักษณะของกลุมตัวอยางใน

เร่ืองท่ีตองการศึกษา กําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางมากกวาเทากับ 373 คน สามารถแบงออกเปน

แตละคณะและช้ันปและเพศ ดังนี ้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ 

    เพชรบุรี  ปการศึกษา 2553  

 

คณะ 
ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

สัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร 
5 13 6 13 4 10 4 9 64 

วทิยาการจัดการ 12 43 14 48 13 40 10 29 209 

เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร 
15 26 10 21 9 19 - - 100 

รวม 32 82 30 82 26 69 14 38 373 

 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 

กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ การสํารวจเก็บรวบรวมแบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรม

การบริโภคบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษา   กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  ซ่ึงแบงออกเปน 3 สวน คือ 

กกกกกกกกสวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา ประกอบดวย เพศ คณะ ระดับช้ันป  

รายรับเฉล่ียตอเดือน  โดยเปนคําถามแบบปด (Close Ended Question) โดยเลือกคําตอบจากตัวเลือก

(Check List)ท่ีกําหนดใหและคําถามแบบเปดในสวนของสวนสูง และน้ําหนัก 

กกกกกกกก สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ   พฤติกรรมการเลือกซ้ือและรับประทานบะหม่ีกึ่ง

สําเร็จรูปของนักศึกษา โดยเปนคําถามแบบปด  (Close Ended Question) โดยเลือกคําตอบจาก

ตัวเลือก (Check List) ท่ีกําหนดให 

กกกกกกกกสวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป   โดยนําสวนผสมทางการตลาด อันไดแก ผลิตภัณฑ  ราคา    สถานท่ี และการ

สงเสริมการ จําหนาย เปนตน มาใชในแบบสอบถาม  มีลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา

(Rating Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับดังนี้ 
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กกกกกกกก5  คะแนน  หมายถึง   มีผลตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปมากท่ีสุด 

กกกกกกกก4  คะแนน  หมายถึง   มีผลตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปมาก 

กกกกกกกก3  คะแนน  หมายถึง   มีผลตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปปานกลาง 

กกกกกกกก2  คะแนน  หมายถึง   มีผลตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปนอย 

กกกกกกกก1  คะแนน  หมายถึง   มีผลตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปนอยท่ีสุด 

 

กกกกกกกกเกณฑ์ในการประเมิน   

กกกกกกกกสิน พันธุพินิจ (2551:152) ผูวิจัยใชเทคนิคการวัดทัศนคติของลิเกิรต  ซ่ึงใชหลักการวัด

คารวม แลวประเมินลักษณะหรือคุณภาพของส่ิงนั้นจากคะแนนคาเฉล่ียถวงน้ําหนักของแตละ

คําถาม โดยคิดหาวิธีจัดแบงชวงคาเฉล่ีย  เพื่อใชเปนคามาตรฐานสําหรับเปรียบเทียบคะแนนคาเฉล่ีย

ท่ีคํานวณได  เรียกวา arbitrary weighting method โดยมีหลักเกณฑใหยึดจุดกึ่งกลางเปนหลักจาก 1 

ไปถึง 5 ดังนี้ 

 

ชวงคะแนนเฉล่ีย  ระดับความคิดเห็น 

4.51 - 5.00 หมายถึง อยูในระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมากท่ีสุด 

3.51 - 4.50 หมายถึง อยูในระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมาก 

2.51 - 3.50 หมายถึง อยูในระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจปานกลาง 

1.51 - 2.50 หมายถึง อยูในระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจนอย 

1.00 - 1.50 หมายถึง อยูในระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจนอยท่ีสุด 

 

3. การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 

 

กกกกกกกก ในการศึกษา เร่ือง “พฤติกรรมการบริโภค บะหม่ีกึ่ งสําเร็จ รูปของนักศึกษา กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ”  ผูวิจัยได ทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ซ่ึงก็คือ 

แบบสอบถาม โดยมีกระบวนการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือดังตอไปนี้  

กกกกกกกก1. การตรวจสอบขอมูล (Editing)  โดยตรวจดูความสมบูรณของแบบสอบถาม  เพื่อ

ความสมบูรณในการวิเคราะหขอมูล 
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กกกกกกกก2. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผูวิจัยไดใหผูทรงคุณวุฒิ คือ อาจารยท่ีปรึกษา

และผูท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ตรวจสอบเนื้อหา  ความเหมาะสมของภาษา (Content Validity)  

และโครงสรางแบบสอบถาม (Construct Validity) 

กกกกกกกก3. การทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability)  โดยการนําแบบสอบถามไปทดสอบกอนกับ

กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ท่ีมีคุณสมบัติ ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางท่ีจะศึกษาคือนักศึกษาผูบริโภค

บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป ซ่ึงไมซํ้ากับกลุมตัวอยางท่ีจะทําการแจกแบบสอบถามจริง  และนําขอมูลท่ีไดมา

ทดสอบความเช่ือม่ัน โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach)  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS  ปรากฏวาไดคาความเช่ือม่ันสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา =  0.8987  แสดงวาแบบสอบถามมีความนาเช่ือถือสามารถนําไปใชจริงได  

 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

กกกกกกกก การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย เปนขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยางนักศึกษาท่ีบริโภค

บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป  มีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยจัดทําแบบสอบถามและคํานวณกลุมตัวอยาง  แลว

นําแบบสอบถามไปทดสอบกอนนําไปใชจริง (Pre-test) กับกลุมท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน

เปนอยางต่ํา  เพื่อทดสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม  จากนั้นทําการปรับปรุงแบบสอบถามให

สมบูรณ  กอนนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจริงตอไป  ซ่ึงไดคา Alpha = 0.8987   และเตรียมเอกสาร

ท่ีปรับปรุงแลว  เพื่อนําไปสอบถามกลุมตัวอยางและเก็บขอมูล  โดย รวบรวมขอมูลจากเอกสาร 

บทความทางวิชาการตางๆ วิทยานิพนธ  ตําราวิชาการ วารสาร นิตยสารและขอมูลออนไลนทาง

อินเตอรเน็ต  เพื่อใชเปนแนวคิดในการทําวิจัยและประกอบการวิเคราะหขอมูล   

 

5. วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามแลว   ผูทําวิจัยไดตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูล โดยนําขอมูลท้ังหมดมาลงรหัสและปอนขอมูลในโปรแกรม SPSS (Statistic Package for 

Science) เพื่อวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ และสามารถนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหดังนี้ 

กกกกกกกก 1. วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาสถิติพื้นฐาน ไดแก การแจกแจง

ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

กกกกกกกก2. วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน เปนการทดสอบสมมติฐานและความแตกตาง

ระหวางกลุมตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยสถิติท่ีใชคือ สถิติแกมมา (Gamma) หาความสัมพันธ
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ระหวางตัวแปร 2 ตัว   และใชการวิเคราะหความแปรปรวน ANOVA (F-test) ทดสอบคาเฉล่ียของ

กลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมข้ึนไป ท่ีระดับความสําคัญทางสถิติ 0.05  เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว และหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธีของ 

Fisher’s Least-Significant Different (LSD) สําหรับการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน จะใชคา

ระดับนัยสําคัญจากการทดสอบท่ีไดจากการคํานวณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเปรียบเทียบ

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไวท่ี 0.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

33 

 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการบริโภค

บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษา  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ”  

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง โดยใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย นําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม SPSS ในการเสนอผล

วิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหและแปรขอมูลออกเปน 4 ตอน มีรายละเอียดดังนี้  

กกกกกกกกตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา โดยใชความถ่ี คารอยละ 

กกกกกกกกตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือและรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป

ของนักศึกษา โดยใชความถ่ี คารอยละ 

กกกกกกกก ตอนท่ี 3 การวิเคราะห ระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป โดยใชความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กกกกกกกกตอนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติแกมมา  (Gamma) และการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว ANOVA (One Way Analysis of Variance)  

  

ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา  

 

กกกกกกกก การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา โดยทําการวิเคราะหเกี่ยวกับเพศ คณะ ช้ันป  

รายรับเฉล่ียตอเดือน และภาวะโภชนาการ (ตารางท่ี 3 – ตารางท่ี 7) 
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ตารางที ่3 แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภค จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 130 29.50 

หญิง 311 70.50 

รวม 441 100 

  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 3 พบวาผูบริโภคสวนใหญเปนหญิง  คิดเปนรอยละ 70.50  ท่ีเหลือเปนชาย 

คิดเปนรอยละ 29.50  ตามลําดับ 

 

ตารางที ่4 แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภค จําแนกตามคณะท่ีศึกษา 

 

ช่ือคณะ จํานวน (คน) ร้อยละ 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 85 19.30 

คณะวิทยาการจัดการ 243 55.10 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 113 25.60 

รวม 441 100 

 

กกกกกกกก จากตารางท่ี 4 พบวาผูบริโภคสวนใหญศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการ คิดเปนรอย

ละ 55.10 รองลงมา เปนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  คิดเปนรอยละ 25.60  และ

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มีจํานวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 19.30  ตามลําดับ 
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ตารางที ่5 แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภค จําแนกตามระดับช้ันปท่ีศึกษา 

  

ระดับช้ันปี จํานวน (คน) ร้อยละ 

ป 1 135 30.60 

ป 2 128 29.00 

ป 3 114 25.90 

ป 4 64 14.50 

รวม 441 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 5  พบวาผูบริโภคสวนใหญเปนนักศึกษาระดับการศึกษาช้ันปท่ี 1 คิดเปน

รอยละ 30.60  รองลงมาเปนช้ันปท่ี 2 คิดเปนรอยละ 29.00  ช้ันปท่ี 3 คิดเปนรอยละ 25.90 และช้ันป

ท่ี 4 คิดเปนรอยละ 14.50  ตามลําดับ 

 

ตารางที ่6 แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภค จําแนกตามรายรับเฉล่ียตอเดือน 

 

รายรับเฉลีย่ต่อเดือน จํานวน (คน) ร้อยละ 

นอยกวาเทากับ 2,000 บาท 19 4.31 

2,001 – 4,000 บาท 184 41.72 

4,001 – 6,000 บาท  188 42.63 

มากกวา 6,000 บาทข้ึนไป 50 11.34 

รวม 441 100 

 

กกกกกกกก จากตารางท่ี 6 พบวาจํานวนรายรับเฉล่ียตอเดือนของ ผูบริโภคสวนใหญ มีรายรับอยู

ในชวง 4,001 – 6,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.63 รองลงมาคือ ชวงท่ีมีรายรับ 2,001 – 4,000 บาท คิด

เปนรอยละ 41.72 ชวงท่ีมีรายรับมากกวา 6,000 บาท คิดเปนรอยละ  11.34 และชวงท่ีมีรายรับนอย

กวาเทากับ 2,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.31  ตามลําดับ 
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ตารางที ่7 แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภค จําแนกตามภาวะโภชนาการ  

 

ภาวะโภชนาการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 116 26.30 

น้ําหนักอยูในเกณฑปกต ิ 254 57.60 

น้ําหนักเกินแลว 51 11.57 

โรคอวนข้ันท่ี 1 17 3.85 

โรคอวนข้ันท่ี 2 2 0.45 

โรคอวนข้ันสูงสุด 1 0.23 

รวม 441 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 7 พบวาผูบริโภคสวนใหญมีน้ําหนักอยูในเกณฑปกติ  คิดเปนรอยละ 57.60  

รองลงมา คือ น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ คิดเปนรอยละ 26.30  มีน้ําหนักเกินแลว คิดเปนรอยละ 11.57  

เปนโรคอวนข้ันท่ี1 คิดเปนรอยละ 3.85  เปนโรคอวนข้ันท่ี 2 คิดเปนรอยละ 0.45  และเปนโรคอวน

ข้ันสูงสุด  คิดเปนรอยละ 0.23  ตามลําดับ 

 

ตอนที ่2 การวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคบะหม่ีกึง่สําเร็จรูปของนักศึกษา 

 

กกกกกกกก การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการ บริโภคบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษา โดยทําการ

วิเคราะหเกี่ยวกับความช่ืนชอบในตรายี่หอบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป ลักษณะบรรจุภัณฑ   ความช่ืนชอบใน

รสชาติของบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป   ชนิดและสีเสนบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป ลักษณะการซ้ือ   การเลือกซ้ือและ

รับประทานในแตละคร้ัง  ความถ่ีในการซ้ือ  ปริมาณการซ้ือในแตละคร้ัง    ราคาตอหนวย  คาใชจาย

ในการซ้ือแตละคร้ัง  ความถ่ีในการรับประทาน  ปริมาณการรับประทานในแตละคร้ัง   ชวงเวลาใน

การรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป  สถานท่ีซ้ือ  การรับรูผานส่ือโฆษณา  เหตุผลท่ีเลือกซ้ือและ

รับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป  และวิธีการรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป (ตารางท่ี 8 – ตารางท่ี 23) 
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ตารางที ่8 แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภค จําแนกตามยี่หอบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปท่ีช่ืนชอบ 

                 

ยีห้่อ จํานวน (คน) ร้อยละ 

มามา 398 90.25 

ไวไว 228 51.70 

ยํายํา 191 43.31 

นูดเดิลด ี 24 5.44 

นิชชิน 26 5.90 

เอฟเอฟ 14 3.20 

กุงกิ๊ง 17 3.90 

โคคา 3 0.70 

ฮายี 4 0.90 

โซวโซว 4 0.90 

ยูมี 1 0.23 

อ่ืนๆ 5 1.13 

หมายเหต ุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 8 พบวา ผูบริโภคสวนใหญช่ืนชอบบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปยี่หอมามา คิดเปน

รอยละ 90.25 รองลงมาเปนยี่หอไวไว คิดเปนรอยละ 51.70  ยี่หอยํายํา คิดเปนรอยละ 43.31  ยี่หอ

นิชชิน คิดเปนรอยละ 5.90 ยี่หอนูดเดิลดี คิดเปนรอยละ 5.44  ยี่หอกุงกิ๊ง คิดเปนรอยละ 3.90 ยี่หอ

เอฟเอฟ คิดเปนรอยละ 3.20  ยี่หออ่ืน ๆ ไดแก เทสโก โลตัส , เกษตร, ออเรียนทัลคิทเชนและรุสกี  

คิดเปนรอยละ 1.13  ยี่หอฮายี คิดเปนรอยละ 0.90  ยี่หอโซวโซว คิดเปนรอยละ 0.90 ยี่หอโคคา คิด

เปนรอยละ 0.70 และยี่หอยูมี คิดเปนรอยละ 0.23 ตามลําดับ 
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ตารางที ่9 แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภค จําแนกตามลักษณะบรรจุภัณฑ 

 

ลกัษณะบรรจุภัณฑ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ซอง 354 80.30 

ชาม 8 1.80 

ถวย 79 17.90 

รวม 441 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 9 พบวาผูบริโภคสวนใหญนิยมซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป ในบรรจุภัณฑแบบ

ซอง คิดเปนรอยละ 80.30 รองลงมาเปนแบบถวย คิดเปนรอยละ 17.90 และแบบชาม คิดเปนรอยละ 

1.80  ตามลําดับ 

 

ตารางที ่10 แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภค จําแนกตามรสชาติบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปท่ี 

                   ช่ืนชอบ 

 

รสชาติ จํานวน (คน) ร้อยละ 

รสตมยํากุง 356 80.73 

รสหมูสับ 217 49.21 

รสตมยําหมูสับ 126 28.57 

รสตมยํากุงน้ําขน 203 46.03 

รสตมยํามันกุง 103 23.36 

รสหมูตมยํา 80 18.14 

รสฮอตแอนดสไปซ่ี 14 3.17 

รสเย็นตาโฟ 56 12.70 

รสตมยํา 69 15.64 

รสเปดพะโล 35 7.94 

รสหมูน้ําตก 33 7.48 

รสกุงนึ่งมะนาว 45 10.20 

รสสุกี้ 46 10.43 
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ตารางที ่10 (ต่อ) 

 

รสชาติ จํานวน (คน) ร้อยละ 

รสหอยลายผัดฉา 77 17.46 

รสตมโคลง 43 9.75 

รสซุปไก 17 3.85 

รสผัดข้ีเมาแหง 61 13.83 

อ่ืนๆ 6 1.36 

หมายเหต ุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

กกกกกกกก จากตารางท่ี 10 พบวา ผูบริโภค สวนใหญนิยมเลือกซ้ือและรับประทานบะหม่ีกึ่ง

สําเร็จรูปรสตมยํากุง คิดเปนรอยละ 80.73 รองลงมาเปนรสหมูสับ คิดเปนรอยละ 49.21  รสตมยํากุง

น้ําขน คิดเปนรอยละ 46.03  รสตมยําหมูสับ คิดเปนรอยละ 28.57 รสตมยํามันกุง คิดเปนรอยละ 

23.36  รสหมูตมยํา คิดเปนรอยละ  18.14 รสหอยลายผัดฉา คิดเปนรอยละ 17.46  รสตมยํา  คิดเปน

รอยละ 15.64  รสผัดข้ีเมาแหง คิดเปนรอยละ 13.83  รสเย็นตาโฟ คิดเปนรอยละ 12.70 รสสุกี้ คิด

เปนรอยละ 10.43  รสกุงนึ่งมะนาว คิดเปนรอยละ 10.20  รสตมโคลง คิดเปนรอยละ 9.75   รสเปด

พะโล คิดเปนรอยละ 7.93  รสหมูน้ําตก คิดเปนรอยละ 7.48 รสสุกี้ คิดเปนรอยละ 10.43  รสซุปไก  

คิดเปนรอยละ 3.85  รสฮอตแอนสไปซ่ี  คิดเปนรอยละ 3.17  และอ่ืนๆ ไดแก รสตมแซบอีสาน , รส

ตมแซบหมู , รสพริกเผา , รสดั้งเดิม , รสโปรตีนไขและรสสไปซ่ีซีฟูดส คิดเปนรอยละ 1.36  

ตามลําดับ 
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ตารางที ่11 แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภค จําแนกตามชนิดและสีเสนบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป 

                    

ชนิดและสีเส้นบะหม่ีกึง่สําเร็จรูป จํานวน (คน) ร้อยละ 

เสนเหลือง 330 74.83 

เสนขาว 72 16.33 

    - เสนหม่ี 25 34.72 

    - เสนใหญ 4 5.56 

    - วุนเสน 30 41.67 

    - เสนเล็ก 13 18.05 

เสนชาเขียว 11 2.49 

เสนโฮลวีต 27 6.12 

อ่ืนๆ 1 0.23 

รวม 441 100 

  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 1 1  พบวา ผูบริโภคสวนใหญเลือกบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปชนิดเสนเหลือง คิด

เปนรอยละ 74 .83  รองลงมาเปนเสนขาว คิดเปนรอยละ 16.33 ซ่ึงชนิดเสนขาวท่ีชอบมากท่ีสุด คือ 

วุนเสน คิดเปนรอยละ 6.80 ของผูท่ีชอบเสนขาว  รองลงมา ไดแก เสนหม่ี คิดเปนรอยละ 5.67 ของ

ผูท่ีชอบเสนขาว  เสนเล็ก คิดเปนรอยละ 2.95 ของผูท่ีชอบเสนขาวและเสนใหญ คิดเปนรอยละ 0.91 

ของผูท่ีชอบเสนขาวรอยละ16.33   ถัดจากเสนขาวเปนเสนโฮลวีต คิดเปนรอยละ 6 .12  เสนชาเขียว 

คิดเปนรอยละ 2.49 และอ่ืนๆ ไดแก เสนอุดง คิดเปนรอยละ 0.23  ตามลําดับ 

 

ตารางที ่12  แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภค จําแนกตามลักษณะการซ้ือ 

 

ลกัษณะการซ้ือ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ซ้ือยกลัง 31 7.03 

ซ้ือปลีก 198 44.90 

ซ้ือยกแพ็ค 212 48.07 

รวม 441 100 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 12  พบวาผูบริโภคมีลักษณะการซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปสวนใหญจะซ้ือยก

แพ็ค คิดเปนรอยละ 48.07 รองลงมาคือ ซ้ือปลีก คิดเปนรอยละ 44.90  และซ้ือยกลัง  คิดเปนรอยละ 

7.03 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่13 แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภค จําแนกตามการเลือกซ้ือและรับประทานในแต 

                  ละคร้ัง 

 

การเลอืกซ้ือและรับประทานในแต่ละคร้ัง จํานวน (คน) ร้อยละ 

เลือกยี่หอเดิม รสชาติเดิมทุกคร้ัง 
68 15.42 

       ถาไมมีแบบท่ีตองการก็ไมซ้ือ 

ถายี่หอหรือรสชาติท่ีเคยซ้ือประจําไมมี จึงจะ 
167 37.87 

       เปล่ียนมาเลือกยี่หอหรือรสชาติอ่ืนแทน 

ปกติเลือกยี่หอเดิม รสชาติเดิม แตถามียี่หอ 
142 32.20 

       ใหมออกมา จะเลือกมาทดลองชิม 

เปล่ียนไปเร่ือย ๆ 64 14.51 

รวม 441 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 13  พบวาผูบริโภคมีการเลือกซ้ือและรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป โดย

สวนใหญถายี่หอหรือรสชาติท่ีเคยซ้ือประจําไมมี จึงจะเปล่ียนมาเลือกยี่หอหรือรสชาติอ่ืนแทน คิด

เปนรอยละ 37.87  รองลงมาคือ ปกติเลือกยี่หอเดิม รสชาติเดิม แตถามียี่หอใหมออกมา จะเลือกมา

ทดลองชิม คิดเปนรอยละ 32.20  เลือกยี่หอเดิม รสชาติเดิมทุกคร้ัง ถาไมมีแบบท่ีตองการก็ไมซ้ือ  

คิดเปนรอยละ 15.42 และเปล่ียนไปเร่ือย ๆ คิดเปนรอยละ 14.51  ตามลําดับ 
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ตารางที ่14  แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภค จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือ 

 

ความถ่ีในการซ้ือ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ทุกวัน 7 1.59 

2 – 3 วันตอคร้ัง 63 14.29 

4 – 5 วันตอคร้ัง 77 17.46 

6 – 7 วันตอคร้ัง 77 17.46 

15 วันตอคร้ัง 74 16.78 

1 เดือนตอคร้ัง 114 25.85 

มากกวา 1 เดือนตอคร้ัง 29 6.58 

รวม 441 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 14  พบวาผูบริโภคสวนใหญจะซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป 1 เดือนตอคร้ัง คิด

เปนรอยละ 25.85 รองลงมาคือ 4 – 5 วันตอคร้ัง คิดเปนรอยละ 17.46 กับ 6 – 7 วันตอคร้ัง ซ่ึงคิดเปน

รอยละ 17.46 เชนเดียวกัน  15 วันตอคร้ัง คิดเปนรอยละ 16.78 ตอมาคือ 2  – 3 วันตอคร้ัง คิดเปน

รอยละ 14.29  มากกวา 1 เดือนตอคร้ัง คิดเปนรอยละ 6.58 และซ้ือทุกวัน คิดเปนรอยละ 1.59  

ตามลําดับ 

 

ตารางที ่15  แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภค จําแนกตามปริมาณการซ้ือในแตละคร้ัง          

                    (หนวย หมายถึง ซอง ชาม ถวย) 

 

ปริมาณการซ้ือแต่ละคร้ัง จํานวน (คน) ร้อยละ 

1 – 3 หนวย 234 53.06 

4 – 6 หนวย 93 21.09 

7 – 9 หนวย   12 2.72 

10 – 12 หนวย 59 13.38 

มากกวา 12 หนวย 43 9.75 

รวม 441 100 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 15  พบวาผูบริโภคซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปในปริมาณ  1 - 3 หนวยเปนสวน

ใหญ  คิดเปนรอยละ 53.06  รองลงมาคือ 4 - 6 หนวย คิดเปนรอยละ 21.09  ตอมาคือ 10 - 12 หนวย 

คิดเปนรอยละ 13.38  มากกวา 12 หนวย  คิดเปนรอยละ 9.75  และ 7 - 9 หนวย คิดเปนรอยละ 2.72   

ตามลําดับ 

 

ตารางที ่16  แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภค จําแนกตามราคาตอหนวย 

                   (หนวย หมายถึง ซอง ชาม ถวย) 

 

ราคาต่อหน่วย จํานวน (คน) ร้อยละ 

นอยกวาเทากับ 5 บาท 31 7.03 

6 – 10 บาท 318 72.11 

11 – 15 บาท 56 12.70 

16 – 20 บาท 16 3.63 

21 – 25 บาท 19 4.31 

มากกวา 25 บาท 1 0.23 

รวม 441 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 16  พบวาผูบริโภคซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปดวยราคาตอหนวยสวนใหญ 6-10 

บาท คิดเปนรอยละ 72.11 รองลงมาเปน 11-15 บาท คิดเปนรอยละ 12.70  ราคาตอหนวยนอยกวา

เทากับ 5 บาท คิดเปนรอยละ 7.03  เปน 21-25 บาท คิดเปนรอยละ 4.31  เปน 16-20บาท คิดเปนรอย

ละ 3.63   และมากกวา 25 บาท คิดเปนรอยละ 0.23 ตามลําดับ 
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ตารางที ่17  แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภค จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือแตละคร้ัง 

                    

ค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ัง จํานวน (คน) ร้อยละ 

นอยกวาเทากับ 20 บาท 180 40.82 

21 – 40 บาท 105 23.81 

41 – 60 บาท 76 17.23 

61 – 80 บาท 28 6.35 

81 – 100 บาท 22 4.99 

101 – 120 บาท 12 2.72 

มากกวา 120 บาท 18 4.08 

รวม 441 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 17  พบวาผูบริโภคมีคาใชจายในการซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปแตละคร้ังสวน

ใหญนอยกวาเทากับ 20 บาท  คิดเปนรอยละ 40.82  รองลงมาคือ 21-40 บาท คิดเปนรอยละ 23.81  

ซ้ือคร้ังละ 41-60 บาท  คิดเปนรอยละ 17.23  ซ้ือคร้ังละ 61-80 บาท คิดเปนรอยละ 6.35  ซ้ือคร้ังละ 

81-100 บาท  คิดเปนรอยละ 4.99 ซ้ือคร้ังละมากกวา 120 บาท  คิดเปนรอยละ 4.08 ซ้ือคร้ังละ 101-120 

บาท คิดเปนรอยละ 2.72  ตามลําดับ 

 

ตารางที ่18  แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภค จําแนกตามความถ่ีในการรับประทาน 

 

ความถ่ีในการรับประทาน จํานวน (คน) ร้อยละ 

ทุกวัน 18 4.08 

2 – 3 วันตอคร้ัง 132 29.93 

4 – 5 วันตอคร้ัง 135 30.61 

15 วันตอคร้ัง 83 18.82 

1 เดือนตอคร้ัง 57 12.93 

มากกวา 1 เดือนตอคร้ัง 16 3.63 

รวม 441 100 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 18  พบวาผูบริโภคมีความถ่ีในการรับประทานสวนใหญ 4-5 วันตอคร้ัง คิด

เปนรอยละ 30.61 รองลงมาคือ 2-3 วันตอคร้ัง คิดเปนรอยละ 29.93    15วันตอคร้ัง คิดเปนรอยละ 

18.82   1 เดือนตอคร้ัง  คิดเปนรอยละ 12.93  ทุกวัน คิดเปนรอยละ 4.08 และมากกวา 1 เดือนตอ

คร้ัง  คิดเปนรอยละ 3.63 ตามลําดับ 
 

ตารางที ่19 แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภค จําแนกตามปริมาณการรับประทานใน 

                  แตละคร้ัง (หนวย หมายถึง ซอง ชาม ถวย) 

 

ปริมาณการรับประทานแต่ละคร้ัง จํานวน (คน) ร้อยละ 

1 หนวย 314 71.20 

2 หนวย 119 26.98 

3 หนวย   7 1.59 

อ่ืนๆ 1 0.23 

รวม 441 100 

 

กกกกกกกก จากตารางท่ี 1 9  พบวาปริมาณการซ้ือ ของผูบริโภค บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปสวนใหญเปน 

1 หนวย  คิดเปนรอยละ 71.20  รองลงมาเปน 2 หนวย คิดเปนรอยละ 26.98  เปน 3 หนวย คิดเปน

รอยละ 1.59  และอ่ืน ๆ คือ 4 หนวย คิดเปนรอยละ 0.23 ตามลําดับ 
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ตารางที ่20  แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภค จําแนกตามชวงเวลาในการรับประทาน 

                   บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป 

 

ช่วงเวลาการรับประทาน จํานวน (คน) ร้อยละ 

6.01 – 9.00 น. 9 2.04 

9.01 – 12.00 น.  33 7.48 

12.01 – 15.00 น. 42 9.52 

15.01 – 18.00 น. 36 8.16 

18.01 – 21.00 น. 113 25.62 

หลังจาก 21.00 น. เปนตนไป 208 47.18 

รวม 441 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 20  พบวาชวงเวลาสวนใหญท่ีผูบริโภคนิยมรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป

เปนชวงหลังจาก 21.00 น. เปนตนไป คิดเปนรอยละ 47.18  รองลงมาเปนชวง 18.01- 21.00 น. คิด

เปนรอยละ 25.62  ชวง 12.01-15.00 น.  คิดเปนรอยละ 9.52  ชวง 15.01-18.00 น.  คิดเปนรอยละ 

8.16  ชวง 9.01-12.00 น.  คิดเปนรอยละ 7.48   และชวง 6.01- 9.00 น.  คิดเปนรอยละ 2.04  

ตามลําดับ 

 

ตารางที ่21  แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภค จําแนกตามสถานท่ีซ้ือ 

 

สถานทีซ้ื่อ จํานวน (คน) ร้อยละ 

รานคาสะดวกซ้ือ 95 21.54 

หางสรรพสินคาขายปลีกและสง 159 36.05 

รานขายปลีกหรือรานคาใกลบาน 

       หรือมหาวิทยาลัย   

 

186 

 

42.18 

อ่ืน ๆ 1 0.23 

รวม 441 100 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 2 1  พบวาผูบริโภคนิยมซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปท่ีรานขายปลีกหรือรานคา

ใกลบานหรือมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.18  รองลงมาคือหางสรรพสินคาขายปลีก

และสง  คิดเปนรอยละ 36.05  รานคาสะดวกซ้ือ  คิดเปนรอยละ 21.54  และอ่ืน ๆ ไดแก ทุกท่ีท่ีขาย 

คิดเปนรอยละ 0.23 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่22 แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภค จําแนกตามการรับรูผานส่ือโฆษณา 

 

การรับรู้ผ่านส่ือโฆษณา จํานวน (คน) ร้อยละ 

โทรทัศน 419 95.01 

ปายโฆษณา ใบปลิว 69 15.65 

หนังสือพิมพ 59 13.38 

นิตยสาร 43 9.75 

วิทยุ 19 4.31 

อินเตอรเน็ต 67 15.19 

หมายเหตุ  : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 22  พบวาผูบริโภคสวนใหญรับรูผานส่ือโฆษณาโทรทัศน คิดเปนรอยละ 

95.01 รองลงมา ไดแก ปายโฆษณา ใบปลิว คิดเปนรอยละ 15.65  อินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 15.19  

หนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 13.38  นิตยสาร คิดเปนรอยละ 9.75  และวิทยุ คิดเปนรอยละ 4.31 

ตามลําดับ 
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ตารางที ่23 แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภค จําแนกตามเหตุผลท่ีเลือกซ้ือและรับประทาน 

                  บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป 

 

เหตุผลทีเ่ลอืกซ้ือและรับประทาน 

บะหม่ีกึง่สําเร็จรูป 

จํานวน(คน) ร้อยละ 

ตองการรับประทาน 278 63.04 

นํามาจําหนาย 11 2.49 

รสชาติอรอย 148 33.56 

บริจาค ทําบุญ 48 10.88 

ประหยัดเงิน 209 47.39 

ไดรับการชักชวนจากคนใกลชิด 24 5.44 

สํารองยามขาดแคลน 186 42.18 

ประหยัดเวลา 220 49.89 

ความสะดวกสบาย 277 62.81 

โฆษณาจูงใจ 21 4.76 

สภาพเศรษฐกิจตกต่ํา 41 9.30 

มีประโยชนตอรางกาย 2 0.45 

อ่ืน ๆ 3 0.68 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 23  พบวาเหตุผลท่ีผูบริโภคเลือกซ้ือและรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป คือ

สวนใหญตองการรับประทาน  คิดเปนรอยละ 63.04  รองลงมาคือความสะดวกสบาย คิดเปนรอยละ 

62.81  ประหยัดเวลา  คิดเปนรอยละ 4 9.89  ประหยัดเงิน คิดเปนรอยละ 47.39  สํารองยามขาด

แคลน  คิดเปนรอยละ 42.18 คิดเปนรอยละ 7.03 รสชาติอรอย คิดเปนรอยละ  33.56  บริจาค ทําบุญ 

คิดเปนรอยละ 10.88  สภาพเศรษฐกิจตกต่ํา คิดเปนรอยละ 9.30 ไดรับการชักชวนจากคนใกลชิด คิด

เปนรอยละ 5.44  โฆษณาจูงใจ  คิดเปนรอยละ 4.76  นํามาจําหนาย คิดเปนรอยละ 2.49   อ่ืน ๆ 

ไดแก หิว  คานิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 0 .68และมีประโยชนตอรางกาย  คิด

เปนรอยละ 0.45  ตามลําดับ 
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ตารางที ่24  แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภค จําแนกตามวิธีการรับประทานบะหม่ีกึ่ง 

                   สําเร็จรูป 

 

วธีิการรับประทานบะหม่ีกึง่สําเร็จรูป จํานวน(คน) ร้อยละ 

เติมน้ํารอนใสเคร่ืองปรุง 351 79.59 

ทําเปนกวยเตี๋ยว ใสหมูหรือใสผักดวย 49 11.11 

ผัดแหง เชน ผัดข้ีเมา 20 4.54 

ลวกเสน นําไปยํา 8 1.81 

เปดซองรับประทานทันที 9 2.04 

อ่ืนๆ 4 0.91 

รวม 441 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 2 4  พบวาผูบริโภคมีวิธีการรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปสวนใหญโดย

เติมน้ํารอนใสเคร่ืองปรุง คิดเปนรอยละ 79.59  รองลงมาคือทําเปนกวยเตี๋ยว ใสหมูหรือใสผักดวย 

คิดเปนรอยละ 11.11  ผัดแหง เชน ผัดข้ีเมา  คิดเปนรอยละ 4.54  เปดซองรับประทานทันที  คิดเปน

รอยละ 2.04  ลวกเสน นําไปยํา คิดเปนรอยละ 1.81 และอ่ืน  ๆ ไดแก ลวกเสน เทน้ําท้ิง เติม

เคร่ืองปรุง ใสน้ํา, ใสไข, เติมน้ํารอนรอจนอืด, ตมแลวใสไข คิดเปนรอยละ 0.91 ตามลําดับ 

 

ตอนที ่3 การวเิคราะห์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึง่สําเร็จรูป 

               ของนักศึกษา 

 

กกกกกกกก การวิเคราะหปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่ง

สําเร็จรูป โดยใชความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ตารางท่ี 25 – ตารางท่ี 30) 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

ตารางที ่25 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผล 

                  ตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษา  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

                  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

 

ป้จจัยส่วนผสมทางการตลาด x  S.D. ระดับความสําคญั 

ดานผลิตภัณฑ 3.98 0.82 มาก 

ดานราคา 4.17 0.78 มาก 

ดานสถานท่ี 3.90 0.86 มาก 

ดานการสงเสริมการจําหนาย 3.52 1.02 มาก 

รวม 3.89 0.87 มาก 

 

กกกกกกกก จากตารางท่ี 25 พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด

โดยรวมแลวมีผลมากตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปท้ังปจจัยดานผลิตภัณฑ  ดานราคา ดาน

สถานท่ีและดานการสงเสริมการจําหนาย 

 

ตารางที ่26 แสดงคารอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนผสมทางการตลาด 

                   ดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษา กรณีศึกษา 

                   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

 

ด้านผลติภัณฑ์ 
ระดบัการให้ความสําคญั 

x   S.D. 

ระดบั 

มาก

ที่สุด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ที่สุด 
ความสําคญั 

1. ยี่หอที่มีชื่อเสียง นาเชื่อถือ 90 251 95 3 2 
3.96 0.70 มาก 

 (20.4) (56.9) (21.5) (0.7) (0.5) 

2. ชนิดและสีของเสนบะหมี ่ 87 228 116 10 0 
3.89 0.74 มาก 

 (19.7) (51.7) (26.3) (2.3) (0) 

3. ความสะอาดและความปลอดภัย 216 172 51 2 0 
4.37 0.70 มาก 

   ในการบริโภค (49.0) (39.0) (11.6) (0.4) (0) 
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ตารางที ่26 (ต่อ)  

 

ด้านผลติภัณฑ์ 
ระดบัการให้ความสําคญั 

 x  S.D. 

ระดบั 

มาก

ที่สุด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ที่สุด 
ความสําคญั 

4. คุณคาทางโภชนาการ 88 155 165 28 5 
3.66 0.91 มาก 

    เชน เพิ่มไอโอดีน (20.0) (35.1) (37.4) (6.4) (1.1) 

5. รสชาติอรอย 227 160 51 3 0 
4.39 0.71 มาก 

 (51.5) (36.3) (11.5) (0.7) (0) 

6. มีรสชาติใหเลือกหลากหลาย 148 200 80 12 1 
4.09 0.80 มาก 

 (33.6) (45.4) (18.1) (2.7) (0.2) 

7. มีผักและเนื้อสัตวอบแหง 87 161 142 39 12 
3.62 0.99 มาก 

   ในซองเคร่ืองปรุง (19.7) (36.5) (32.2) (8.9) (2.7) 

8. ใชบรรจุภัณฑที่ไมเปนอันตราย 178 147 92 23 1 
4.08 0.91 มาก 

    ตอสุขภาพ (40.4) (33.3) (20.9) (5.2) (0.2) 

9. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ 45 134 202 52 8 
3.35 0.88 ปานกลาง 

 (10.2) (30.4) (45.8) (11.8) (1.8) 

10. มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ 205 152 72 10 2 
4.24 0.84 มาก 

      และมาตรฐาน (46.5) (34.5) (16.3) (2.3) (0.4) 

11. ระยะเวลาในการเก็บรักษา 165 170 96 9 1 
4.11 0.83 มาก 

      เพื่อบริโภค (37.4) (38.6) (21.8) (2.0) (0.2) 

12. การระบุวันหมดอายุ 192 151 85 12 1 
4.18 0.85 มาก 

 (43.5) (34.3) (19.3) (2.7) (0.2) 

13. มีหลายขนาดใหเลือกซื้อ 93 187 130 29 2 
3.77 0.87 มาก 

 (21.1) (42.4) (29.5) (6.6) (0.4) 

รวม 3.98 0.82 มาก 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 26  พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด

ทางดานผลิตภัณฑ  โดยรวมแลวอยูในระดับมาก โดยรสชาติอรอย มีผลมาก  (4.39)    ความ สะอาด

และความปลอดภัยในการบริโภค  มีผลมาก  (4.37)  มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพและมาตรฐาน  มี

ผลมาก (4.24)  การระบุวันหมดอายุ  มีผลมาก  (4.18)  ระยะเวลาในการเก็บรักษาเพื่อบริโภค  มีผล

มาก (4.11) มีรสชาติใหเลือกหลากหลาย มีผลมาก (4.09) ใชบรรจุภัณฑท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพ  

มีผลมาก (4.08) ยี่หอท่ีมีช่ือเสียง นาเช่ือถือ มีผลมาก  (3.96)  ชนิดและสีของเสนบะหม่ี มีผลมาก

(3.89)  มีหลายขนาดใหเลือกซ้ือ  มีผลมาก  (3.77)   คุณคาทางโภชนาการ เชน เพิ่มไอโอดีน  มีผล

มาก (3.66)  มีผักและเนื้อสัตวอบแหงในซองเคร่ืองปรุง  มีผลมาก  (3.62)  ความสวยงามของบรรจุ

ภัณฑ   มีผลปานกลาง (3.35)   

 

ตารางที ่27 แสดงคารอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนผสมทางการตลาด 

                   ดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษา กรณีศึกษา 

                   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

 

ด้านราคา 

ระดบัการให้ความสําคญั 

x   S.D. 

ระดบั 

มาก

ที่สุด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ที่สุด 
ความสําคญั 

14. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 171 187 76 7 0 
4.18 0.77 มาก 

 (38.8) (42.4) (17.2) (1.6) (0) 

15. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ 160 200 68 13 0 
4.15 0.78 มาก 

 (36.3) (45.4) (15.4) (2.9) (0) 

รวม 4.17 0.78 มาก 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี  27 พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด

ทางดานราคา  โดยรวมแลวอยูในระดับมาก   โดยดานราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  มีผลมาก  (4.18)  

และราคาเหมาะสมกับปริมาณ  มีผลมาก (4.15) 
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ตารางที ่28 แสดงคารอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนผสมทางการตลาด 

                   ดานสถานท่ีท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษา กรณีศึกษา 

                   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

 

ด้านสถานที่ 

ระดบัการให้ความสําคญั 

x   S.D. 

ระดบั 

มาก

ที่สุด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ที่สุด 
ความสําคญั 

16. หาซื้อไดงายและมีจําหนาย 174 199 63 5 0 
4.23 0.73 มาก 

      อยูทั่วไป (39.5) (45.1) (14.3) (1.1) (0) 

17. รานคามีความทันสมัย สวยงาม 55 120 190 58 18 
3.31 0.99 ปานกลาง 

 (12.5) (27.2) (43.1) (13.1) (4.1) 

18. การจัดวางสินคาภายในรานให 74 170 165 26 6 
3.63 0.88 มาก 

     สามารถเห็นและหยิบสินคาไดสะดวก    (16.8) (38.5) (37.4) (5.9) (1.4) 

รวม 3.90 0.86 มาก 

 

กกกกกกกก จากตารางท่ี 28 พบวาผูบริโภค ใหความสําคัญตอปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด

ทางดานสถานท่ี โดยรวมแลวอยูในระดับมาก   โดยดานหาซ้ือไดงายและมีจําหนายอยูท่ัวไป  มีผล

มาก (4.23)  การจัดวางสินคาภายในรานใหสามารถเห็นและหยิบสินคาไดสะดวก  มีผลมาก  (3.63)  

และรานคามีความทันสมัยสวยงาม  มีผลปานกลาง (3.31)  
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ตารางที ่29 แสดงคารอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนผสมทางการตลาด 

                  ดานการสงเสริมการจําหนาย ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษา 

                  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

 

ด้านการส่งเสริมการจําหน่าย 

ระดบัการให้ความสําคญั 

 x  S.D. 

ระดบั 

มาก

ที่สุด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ที่สุด 
ความสําคญั 

19. การโฆษณาดึงดูดใจ 60 163 170 41 7 
3.52 0.90 มาก 

 (13.6) (37.0) (38.5) (9.3) (1.6) 

20. ความตอเนื่องในการโฆษณา 48 135 195 49 14 
3.35 0.93 ปานกลาง 

      ตามสื่อตาง ๆ (10.9) (30.6) (44.2) (11.1) (3.2) 

21. การเพิ่มปริมาณมากขึ้น 105 159 146 27 4 
3.76 0.92 มาก 

 (23.8) (36.1) (33.1) (6.1) (0.9) 

22. มีการลดราคา 144 145 115 29 8 
3.88 1.00 มาก 

 (32.7) (32.8) (26.1) (6.6) (1.8) 

23. มีของแถม 127 117 132 40 25 
3.64 1.15 มาก 

 (28.8) (26.5) (29.9) (9.1) (5.7) 

24. การชิงโชค ลุนรางวัล 65 106 168 63 39 
3.22 1.13 ปานกลาง 

 (14.7) (24.1) (38.1) (14.3) (8.8) 

25. การเปดบูธใหลองชิม 71 116 170 54 30 
3.33 1.09 ปานกลาง 

 (16.1) (26.3) (38.6) (12.2) (6.8) 

26. เปดซองรับโชคทันที 77 119 148 61 36 
3.32 1.16 ปานกลาง 

 (17.5) (26.9) (33.6) (13.8) (8.2) 

27. มีสินคาออกใหมมานําเสนอ 70 144 177 43 7 
3.51 0.93 มาก 

     อยางตอเนื่อง (15.9) (32.7) (40.1) (9.7) (1.6) 

28. การแบงปนรายไดชวยเหลือสังคม 

114 144 141 26 16 
3.71 1.03 มาก 

     เชน การใหทุนการศึกษา   

     การชวยเหลือผูประสบ (25.8) (32.7) (32.0) (5.9) (3.6) 

     ภัยน้ําทวม 

รวม 3.52 1.02 มาก 
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กกกกกกกก จากตารางท่ี 29 พบวาผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด

ทางดานการสงเสริมการ จําหนาย  โดยรวมแลวอยูในระดับมาก   โดยการลดราคา  มีผลมาก  (3.88)  

การเพิ่มปริมาณมากข้ึน  มีผลมาก  (3.76)  การแบงปนรายไดชวยเหลือสังคม เชน  การให

ทุนการศึกษา  การชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม  มีผลมาก  (3.71)   มีของแถม  มีผลมาก  (3.64) การ

โฆษณาดึงดูดใจ  มีผลมาก  (3.52)  มีสินคาออกใหมมานําเสนออยางตอเนื่อง มีผลมาก  (3.51) ความ

ตอเนื่องในการโฆษณาตามส่ือตางๆ  มีผลปานกลาง  (3.35)  การเปดบูธใหลองชิม  มีผลปานกลาง

(3.33)  เปดซองรับโชคทันที  มีผลปานกลาง (3.32)   การชิงโชคลุนรางวัล  มีผลปานกลาง (3.22)   

 

ตอนที ่4 การทดสอบสมมติฐาน 

 

กกกกกกกกสมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับปริมาณ

การซ้ือ 

H0  : ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑไมมีความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือ 

H1  : ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือ 

กกกกกกกกตัวสถิติทดสอบ = 0.113 และ p-value = 0.024 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 

ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0  แสดงวา  ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมี

ความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือ  
 

กกกกกกกกสมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคามีความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือ 

H0  : ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคาไมมีความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือ 

H1  : ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคามีความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือ 

กกกกกกกกตัวสถิติทดสอบ = 0.050 และ  p-value = 0. 409 ซ่ึง มีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H0  แสดงวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคาไมมีความสัมพันธ

กับปริมาณการซ้ือ  
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กกกกกกกกสมมติฐานท่ี 3 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานสถานท่ีไมมีความสัมพันธกับปริมาณ

การซ้ือ 

H0  : ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานสถานท่ีไมมีความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือ 

H1  : ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานสถานท่ีมีความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือ 

กกกกกกกกตัวสถิติทดสอบ = 0.045 และ p-value = 0.383 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H0  แสดงวา  ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานสถานท่ีไมมี

ความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือ   
 

กกกกกกกก สมมติฐานท่ี 4 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานการสงเสริมการ จําหนายไม มี

ความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือ 

H0  : ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานการสงเสริมการ จําหนายไมมีความสัมพันธกับปริมาณการ

ซ้ือ 

H1  : ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานการสงเสริมการจําหนายมีความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือ 

กกกกกกกกตัวสถิติทดสอบ = 0.046 และ p-value = 0. 332 ซ่ึงมีคา มากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H0  แสดงวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานการสงเสริมการจําหนาย

ไมมีความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือ  
 

กกกกกกกก สมมติฐานท่ี  5 รายรับเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญ ในการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือโดยพิจารณาจากยี่หอท่ีมีช่ือเสียงแตกตางกัน 

H0  : รายรับเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือ  

        โดยพิจารณาจากยี่หอท่ีมีช่ือเสียงไมแตกตางกัน 

H1  : รายรับเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือ  

        โดยพิจารณาจากยี่หอท่ีมีช่ือเสียงแตกตางกัน 

กกกกกกกกตัวสถิติทดสอบ F = 2.721 และ p-value =  0.048 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 

ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0  แสดงวา รายรับเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับ

ความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือโดยพิจารณาจากยี่หอท่ีมีช่ือเสียงแตกตางกัน 
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ตารางที ่ 30 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของยี่หอท่ีมีช่ือเสียง จําแนกตามรายรับเฉล่ียตอ กก

กกกกก กกกเดือนเปนรายคู โดยพิจารณาจากคา p-value 

 

รายรับเฉลีย่ต่อเดอืน ≤  2,000บาท 2,001 - 4,000บาท 4,001 - 6,000บาท > 6,000บาทขึน้ไป 

≤  2,000บาท     

2,001 - 4,000บาท 0.655    

4,001 - 6,000บาท 0.107 0.007   

> 6,000บาทขึน้ไป 0.218 0.159 0.727  

 

กกกกกกกกจากสมมติฐานท่ี 5 พบวารายรับเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญ

ในการตัดสินใจเลือกซ้ือโดยพิจารณาจาก ยี่หอท่ีมีช่ือเสียงแตกตางกัน  เม่ือเปรียบเทียบคา p-value 

จากตารางท่ี 30 ทีละคู พบวามี 1 คูท่ีแตกตางกัน คือ ผูบริโภคท่ีมีชวงรายรับเฉล่ียตอเดือน 2 ,001 – 

4,000 บาท กับ 4 ,001 – 6,000 บาท ใหระดับความสําคัญ ในการตัดสินใจเลือกซ้ือโดยพิจารณาจาก

ยี่หอท่ีมีช่ือเสียงแตกตางกัน  แตผูบริโภคท่ีมีชวงรายรับเฉล่ียตอเดือน นอยกวาเทากับ 2,000บาท กับ 

2,001 – 4,000 บาท   ผูบริโภคท่ีมีชวงรายรับเฉล่ียตอเดือน นอยกวาเทากับ 2,000 บาท กับ 4,001 – 

6,000 บาท  ผูบริโภคท่ีมีชวงรายรับเฉล่ียตอเดือน 2 ,001 – 4,000 บาท กับมากกวา 6,000บาทข้ึนไป   

ผูบริโภคท่ีมีชวงรายรับเฉล่ียตอเดือน 4 ,001 – 6,000 บาทกับ  มากกวา 6,000บาทข้ึนไป    และ

ผูบริโภคท่ีมีชวงรายรับเฉล่ียตอเดือน นอยกวาเทากับ  2,000 บาท กับ มากกวา 6,000บาทข้ึนไป  ให

ระดับความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือโดยพิจารณาจากยี่หอท่ีมีช่ือเสียงไมแตกตางกัน 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกก การศึกษา เร่ือง “พฤติกรรมการบริโภค บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษา  กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ”   มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการ

บริโภคบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและ

ศึกษาระดับปจจัยทางดานสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ซ่ึงประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัย

คร้ังนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จํานวน 5,471 คน  สามารถ

คํานวณดวยสูตรของ Taro Yamane  ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%  คาความคลาดเคล่ือน 5%  ได

จํานวน มากกวาเทากับ 373 คน    โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบ โควตา ซ่ึงผูวิจัยสามารถเก็บ

แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 441 คน   โดยบทนี้จะกลาวสรุปผลการศึกษาการอภิปรายผล และ

ขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test)  กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  

จํานวน 30 คน  แลวนําผลท่ีไดไปวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability)  เพื่อใหไดแบบสอบถาม

ท่ีสมบูรณ  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  โดยไดคาสัมประสิทธ์ิรวมเทากับ 

0.8987  

กกกกกกกก ผูวิจัยไดการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคและขอมูลเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือและรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของผูตอบแบบสอบถาม  ใชวิธีการหา

คาความถ่ี (Frequency) แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ  (Percentage) การทดสอบสมมติฐาน โดยใช 

ANOVA (One Way Analysis of Variane) เพื่อวิเคราะหความแตกตางของตัวแปรเปนรายกลุม และ

ใชสถิติแกมมา หาความสัมพันธของตัวแปร 

 

 

กกกกกกกก 

กกกกกกกก
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สรุปผลการศึกษา 

 

กกกกกกกก1. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้บริโภคบะหม่ีกึง่สําเร็จรูปในมหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีกก 

กกกกกกกกจากการศึกษาพบว าผูบริโภคสวนใหญ เปนเพศหญิง ศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการ  

ระดับการศึกษาช้ันปท่ี 1  รายรับเฉล่ียตอเดือน 4,001 – 6,000 บาท  และมีน้ําหนักอยูในเกณฑปกติ 

 

กกกกกกกก2. พฤติกรรมการ บริโภคบะหม่ีกึง่สําเร็จรูปของนักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกกกลุมตัวอยางบริโภคบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปยี่หอมามา แบบซอง  รสตมยํากุง เสนเหลือง โดย

ซ้ือยกแพ็ค  ถายี่หอหรือรสชาติท่ีเคยซ้ือประจําไมมี จึงจะเปล่ียนมาเลือกยี่หอหรือรสชาติอ่ืนแทน  

ซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป 1 เดือนตอคร้ังปริมาณ 1-3 หนวย (หนวย หมายถึง ซอง ชาม ถวย )  ราคาตอ

หนวยสวนใหญ 6-10 บาท  มีคาใชจายในการซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปแตละคร้ังสวนใหญนอยกวา

เทากับ 20 บาท  มีความถ่ีในการรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป 4 – 5 วันตอคร้ัง  โดยรับประทาน

คร้ังละ 1 หนวย (หนวย หมายถึง ซอง ชาม ถวย )  ชวงหลังจาก 21.00 น. เปนตนไป นิยมซ้ือบะหม่ี

กึ่งสําเร็จรูปท่ีรานขายปลีกหรือรานคาใกลบานหรือมหาวิทยาลัย  รับรูผานส่ือโฆษณาโทรทัศน  

เหตุผลในการเลือกซ้ือและรับประทานคือตองการรับประทาน  ดวยวิธีเติมน้ํารอนใสเคร่ืองปรุง 

 

กกกกกกกก 3.  ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึง่สําเร็จรูปของ

นักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกกจากผลการศึกษา  พบวาผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจช้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป โดยรวมมีผลมาก  ท้ังปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานราคา  

ปจจัยดานสถานท่ี และปจจัยดานการสงเสริมการจําหนาย  สรุปไดดังนี้ 

กกกกกกกกปจจัยดานผลิตภัณฑ  ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ  โดยมีปจจัยยอยท่ีมีผลเฉล่ียในระดับ

มาก  เรียงตามลําดับ ไดแก  รสชาติอรอย  ความสะอาดและความปลอดภัยในการบริโภค  และมี

เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพและมาตรฐาน  การระบุวันหมดอายุ  ระยะเวลาในการเก็บรักษาเพื่อ

บริโภค  มีรสชาติใหเลือกหลากหลาย ใชบรรจุภัณฑท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพ  ยี่หอท่ีมีช่ือเสียง 

นาเช่ือถือชนิดและสีของเสนบะหม่ี   มีหลายขนาดใหเลือกซ้ือ  คุณคาทางโภชนาการ เชน เพิ่ม

ไอโอดีน    และมีผักและเนื้อสัตวอบแหงในซองเคร่ืองปรุง มีผลมาก  และความสวยงามของบรรจุ

ภัณฑ  มีผลปานกลาง 
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กกกกกกกก ปจจัยดานราคา  ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ  โดยมีปจจัยยอยท่ีมีผลเฉล่ียในระดับมาก  

เรียงตามลําดับ ไดแก  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและราคาเหมาะสมกับปริมาณ  มีผลมาก 

กกกกกกกกปจจัยดานสถานท่ี  ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ  โดยมีปจจัยยอยท่ีมีผลเฉล่ียในระดับมาก  

เรียงตามลําดับ ไดแก  หาซ้ือไดงายและมีจําหนายอยูท่ัวไป  การจัดวางสินคาภายในรานใหสามารถ

เห็นและหยิบสินคาไดสะดวก  มีผลมากและรานคามีความทันสมัยสวยงาม  มีผลปานกลาง  

กกกกกกกกปจจัยดานการสงเสริมการ จําหนาย  ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ  โดยมีปจจัยยอยท่ีมีผล

เฉล่ียในระดับมาก  เรียงตามลําดับ ไดแก  การลดราคา   การเพิ่มปริมาณมากข้ึน  การแบงปนรายได

ชวยเหลือสังคม เชน  การใหทุนการศึกษา  การชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม  มีของแถม  การ

โฆษณาดึงดูดใจ  และมีสินคาออกใหมมานําเสนออยางตอเนื่อง มีผลมาก   ความตอเนื่องในการ

โฆษณาตามส่ือตางๆ  การเปดบูธใหลองชิม  เปดซองรับโชคทันที   และการชิงโชคลุนรางวัล  มีผล

ปานกลาง 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 

กกกกกกกก จากการ สรุปผลวิจัยดังกลาวขางตน    ผูวิจัยไดประเด็นท่ีนํามาอภิปรายผลการวิจัย

ดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  เปนการศึกษาวากลุมผูบริโภคบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปมี

พฤติกรรมอยางไร รวมถึงการตัดสินใจซ้ือและรับประทานบะหมีกึ่งสําเร็จรูป ซ่ึงสามารถพิจารณา

ตามหลัก 7Os ไดดังนี้ 

กกกกกกกก1. ใครคือตลาดเปาหมาย   ผูวิจัยไดสํารวจกลุมตัวอยางท่ีบริโภคบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป เปน 

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงสวนใหญเปน เพศหญิง ศึกษาอยู

คณะวิทยาการจัดการ ช้ันปท่ี 1  มีรายรับเฉล่ียตอเดือนประมาณ 4,001 – 6,000 บาท  มีน้ําหนักอยูใน

เกณฑปกติ   

กกกกกกกก2. ตลาดซ้ืออะไร  ผูบริโภคเลือกซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป ยี่หอมามา  เลือกบรรจุภัณฑแบบ

ซอง  รสชาติท่ีนิยม คือ  ตมยํากุง  แบบเสนเหลือง  โดยนิยมซ้ือยกแพ็ค  เพราะสามารถซ้ือเก็บไว

รับประทานได   ผูบริโภคซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปโดยพิจารณาจากราคาและผลิตภัณฑ ซ่ึงมีรสชาติ

อรอย สะอาดปลอดภัย  

กกกกกกกก 3. ทําไมจึงซ้ือ ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป    ดวยเหตุผล ท่ีวาตองการ

รับประทาน เนื่องจากความหิว หรืออยากรับประทานโดยมีความชอบสวนตัว สะดวกสบาย งายตอ
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การรับประทาน อีกท้ังทําใหประหยัดเวลาและประหยัดคาใชจายตาง ๆ ไดในชวงภาวะวิกฤติทาง

เศรษฐกิจ  

กกกกกกกก 4. ใครมีสวนรวมในการซ้ือ ในการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปผูบริโภคสวนใหญ

รับรูโฆษณาผานส่ือโทรทัศน  ผูบริโภคมีการตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง เนื่องจากเปนผลิตภัณฑท่ีรูจัก

กันดีและนิยมรับประทานโดยท่ัวไป 

กกกกกกกก5. ซ้ือเม่ือใด  มีความถ่ีในการซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป  1 เดือนตอคร้ัง โดยแตละคร้ังจะซ้ือ 

1-3 หนวย (หนวย หมายถึง ซอง ชาม ถวย )  ซ่ึงราคาตอหนวยท่ีซ้ือ คือ 6 – 10 บาท  คาใชจายแตละ

คร้ังนอยกวาเทากับ 20 บาท  โดยสามารถพิจารณาจากความถ่ีในการรับประทาน 4 – 5 วันตอคร้ัง 

โดยรับประทานคร้ังละ 1 หนวย  นิยมรับประทานในชวงหลังจาก 21.00 น. เปนตนไป ซ่ึงเปนชวงท่ี

ทุกคนตองการพักผอนและไมตองการเสียเวลาในการจัดเตรียมอาหารมาก เพื่อชวยคลายความหิว

ระหวางม้ือนั้น 

กกกกกกกก6. ซ้ือท่ีไหน ผูบริโภคสวนใหญนิยมซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปท่ีรานขายปลีกหรือรานคา

ใกลบานหรือมหาวิทยาลัย  ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีสะดวกในการซ้ือ  

กกกกกกกก5. ซ้ืออยางไร   ผูบริโภคเปนนักศึกษาท่ีซ้ือและรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป  ถายี่หอ

หรือรสชาติท่ีเคยซ้ือประจําไมมี จึงจะเปล่ียนมาเลือกยี่หอหรือรสชาติอ่ืนแทน  ทําบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป

สําหรับรับประทานโดยวิธี เติมน้ํารอนใสเคร่ืองปรุง  ซ่ึงใชความสะดวกรวดเร็ว ผูบริโภคสวนใหญ

ใหความสําคัญกับราคาบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปและผลิตภัณฑบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปดวย จึงมีการเปรียบเทียบ

ราคาและผลิตภัณฑบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปกอนการตัดสินใจซ้ือ 

กกกกกกกกจากทฤษฎีความสําคัญของพฤติกรรมผูบริโภค พบวา ผลการวิจัยสอดคลอง กับงานวิจัย

ของวลี โลหกุล (2549) ท่ีพบวา  “กลุมตัวอยางสวนใหญนิยมรับประทานเสนเหลือง รสตมยํากุง 

ยี่หอมามา บรรจุภัณฑชนิดซอง วิธีการรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปท่ีนิยมในกลุมผูบริโภคคือการ

เติมน้ํารอน  และนิยมรับประทานคร้ังละ 1 หนวย (หนวย หมายถึง ซอง ชาม ถวย )  ในตอนกลาง

คืน”  และสอดคลองกับงานวิจัยของชนัญชิดา ดีณรงค (2549) ท่ีพบวา “กลุมตัวอยางสวนใหญเลือก

ซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปแบบซอง ยี่หอมามา โดยรับรูขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปสวน

ใหญจากโทรทัศน” 
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กกกกกกกกส่วนผสมทางการตลาด  สามารถพิจารณา 4 ดานสําคัญ คือ 

กกกกกกกก 1. ดาน ผลิตภัณฑ  ซ่ึงผูบริโภคใหความสําคัญมาก ไดแก รสชาติอรอย รองลงมาคือ 

ความสะอาดและความปลอดภัยในการบริโภค  และมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพและมาตรฐาน  

การระบุวันหมดอายุ  ระยะเวลาในการเก็บรักษาเพื่อบริโภค มีรสชาติใหเลือกหลากหลาย ใชบรรจุ

ภัณฑท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพ  ยี่หอท่ีมีช่ือเสียง นาเช่ือถือชนิดและสีของเสนบะหม่ี   มีหลาย

ขนาดใหเลือกซ้ือ  คุณคาทางโภชนาการ เชน เพิ่มไอโอดีน มีผักและเนื้อสัตวอบแหงในซอง

เคร่ืองปรุง และความสวยงามของบรรจุภัณฑ มีความสําคัญปานกลาง  สอดคลองกับงานวิจัยของวลี 

โลหกุล (2549) ท่ีพบวา “ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีประเด็นท่ีนาสนใจคือ เร่ืองของรสชาติ

ท่ีตองอรอย เม่ือพิจารณาถึงปจจัยเกี่ยวกับการมียี่หอเปนท่ีรูจักพบวาระดับความสําคัญยังเปนรอง 

ท้ังนี้อาจเปนเพราะบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปเปนอาหารจานดวนท่ีไมมีสวนผสมอ่ืน  ๆ ใดท่ีจะชวยทําใหดู

นารับประทานมีเพียงแตเสนกับเคร่ืองปรุง ดังนั้นรสชาติจึงถูกนํามาเปนปจจัยหลักท่ีจะสงผลตอการ

รับประทานหรือพิจารณาเลือกซ้ือแลวจึงตามดวยการเลือกยี่หอ ในการแขงขันทางการตลาดแตละ

ยี่หอจะตองพัฒนาดานรสชาติใหมีความอรอยเปนท่ีถูกปากของผูรับประทานเพื่อตอบสนองความ

ตองการท่ีเขาถึงและสงผลตอการซ้ือซํ้าในอนาคต”    

กกกกกกกก 2.  ดาน ราคา ไดแก  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและราคาเหมาะสมกับปริมาณ มี

ความสําคัญมาก  ท้ังนี้อาจเปนเพราะบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปมีราคาประหยัดและหลากหลายในปจจุบัน 

ซ่ึงเปนท่ียอมรับได   

กกกกกกกก3. ดานสถานท่ี ไดแก  หาซ้ือไดงายและมีจําหนายอยูท่ัวไป  การจัดวางสินคาภายในราน

ใหสามารถเห็นและหยิบสินคาไดสะดวก  มีความสําคัญมากและรานคามีความทันสมัยสวยงาม  มี

ความสําคัญปานกลาง เพราะผูบริโภคตองการความสะดวกรวดเร็วในการซ้ือและรับประทาน  

กกกกกกกก4. ดานการสงเสริมการจําหนาย   สําหรับการโฆษณาพบวาส่ือโทรทัศนเปนส่ือท่ีเขาถึง

ผูบริโภคและทําใหผูบริโภครูจักผลิตภัณฑมากท่ีสุด ไดแก  การลดราคา   การเพิ่มปริมาณมากข้ึน  

การแบงปนรายไดชวยเหลือสังคม เชน  การใหทุนการศึกษา  การชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม  มี

ของแถม  การโฆษณาดึงดูดใจ  และมีสินคาออกใหมมานําเสนออยางตอเนื่อง  มีความสําคัญมาก   

ความตอเนื่องในการโฆษณาตามส่ือตาง ๆ  การเปดบูธใหลองชิม  เปดซองรับโชคทันที  และการชิง

โชคลุนรางวัล  มีความสําคัญปานกลาง 
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กกกกกกกdการทดสอบสมมติฐาน 

กกกกกกกกสมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับปริมาณ

การซ้ือ   

กกกกกกกกจากการวิเคราะหพบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับ

ปริมาณการซ้ือ  ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีสวนผสมทางการตลาดท่ีวา ตัวผลิตภัณฑจะเปนส่ิงท่ีลูกคา

สนใจพิจารณามากท่ีสุด  จากการสังเกตจะเห็นวา  เม่ือเราเขาไปซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปในรานคา 

มักจะพิจารณากอนวาจะซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป ยี่หอใด รสชาติอรอยหลากหลายตามแบบท่ีเราชอบ  

มีความสะอาดปลอดภัย นาเช่ือถือ  มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพและมาตรฐาน  การระบุวัน

หมดอายุ  ระยะเวลาในการเก็บรักษาเพื่อบริโภค  ใชบรรจุภัณฑท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพ  ยี่หอท่ี

มีช่ือเสียง นาเช่ือถือชนิดและสีของเสนบะหม่ี   มีหลายขนาดใหเลือกซ้ือ  ใหคุณคาทางโภชนาการ 

ความสวยงามของบรรจุภัณฑ  ดวยคุณสมบัติของผลิตภัณฑดังกลาว สงผลตอปริมาณการซ้ือท่ี

เพิ่มข้ึนของนักศึกษา  

กกกกกกกกสมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคามีความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือ 

กกกกกกกก จากการวิเคราะห พบวา  ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคา ไมมีความสัมพันธกับ

ปริมาณการซ้ือ  ซ่ึงไมสอดคลองกับทฤษฎีสวนผสมทางการตลาดท่ีวา ราคาจะเกี่ยวของกับการ

กําหนดราคาใหเหมาะท่ีสุดท่ีจะใชผลักดันผลิตภัณฑท่ีดีอยูแลวใหออกไปสูท่ีท่ีมีความตองการ  จาก

การสังเกตจะเห็นวา รานคาภายในมหาวิทยาลัยไมคอยมีการขายสง  ซ่ึงทําใหราคาลดลงเม่ือซ้ือใน

ปริมาณมาก  มีแตการขายปลีกท่ีไมวาจะซ้ือปริมาณมากเพียงใด ราคาก็เทากัน จึงไมจําเปนตองซ้ือ

ปริมาณมากในคราวเดียว   

กกกกกกกกสมมติฐานท่ี 3 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานสถานท่ี ไมมีความสัมพันธกับปริมาณ

การซ้ือ 

กกกกกกกกจากการวิเคราะหพบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานสถานท่ี ไมมีความสัมพันธกับ

ปริมาณการซ้ือ  ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีสวนผสมทางการตลาดท่ีวาผลิตภัณฑท่ีดีหากไมสามารถไป

ถึงทันเวลาและในสถานท่ีท่ีซ่ึงมีความตองการแลว ผลิตภัณฑนั้น  ๆ ก็จะไรความหมาย ดังนั้น ใน

ดานของสถานท่ีจึงตองมีการพิจารณาถึงสถานท่ี เวลา และบุคคลท่ีสินคาและบริการควรจะถูกนําไป

เสนอขายให  จากการสังเกตจะเห็นวา นักศึกษาสวนใหญบริโภคบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป คํานึงถึงความ

สะดวกสบาย จึงนิยมซ้ือในสถานท่ีใกล  ๆรานขายปลีกหรือรานคาใกลบานหรือมหาวิทยาลัย 

เนื่องจากภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีรานสะดวกซ้ืออยูเพียงราน

เดียวทําใหนักศึกษาไมสามารถท่ีจะเลือกซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปจากสถานท่ีอ่ืนได จึงไมสงผลตอการ
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ซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษาแตอยางใด ดังนั้นปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานสถานท่ีจึงไม

มีความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือ 

กกกกกกก สมมติฐานท่ี 4 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานการสงเสริมการ จําหนายไม มี

ความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือ  

กกกกกกกกจากการวิเคราะห พบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานการสงเสริมการ จําหนายไมมี

ความสัมพันธกับปริมาณการซ้ือ ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีสวนผสมทางการตลาดท่ีวาการสงเสริมการ

จําหนายจะเกี่ยวของกับวิธีการตางๆ ท่ีใชสําหรับส่ือความ  ใหถึงตลาดเปาหมาย ใหไดทราบถึง

ผลิตภัณฑท่ีตองการวาไดมีจําหนาย ณ ท่ีใด ณ ระดับราคาใด จากการสังเกตพบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญรับส่ือโฆษณาทางโทรทัศน  แตรานคาภายในมหาวิทยาลัยไมมีการสงเสริมการขาย เชน การ

ลดราคาและการเพิ่มปริมาณมากข้ึน  การมีของแถม  การเปดบูธใหลองชิม ดังนั้นเม่ือผูบริโภคมีการ

รับแตส่ือโฆษณา และมีรานคาภายในมหาวิทยาลัยเพียงรานเดียว จึงไมจําเปนตองมีการสงเสริมการ

ขาย  ผูบริโภคซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปในปริมาณท่ีตองการ 

กกกกกกกกสมมติฐานท่ี 5 รายรับเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสําคัญของยี่หอ

ท่ีมีช่ือเสียงนาเช่ือถือแตกตางกัน  

กกกกกกกกจากการวิเคราะหพบวาสอดคลองกับสมมติฐานท่ีวารายรับเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมี

ผลทําใหระดับความสําคัญของยี่หอท่ีมีช่ือเสียงนาเช่ือถือแตกตางกัน  เม่ือเปรียบเทียบคา  p-value ที

ละคูพบวามี 1 คูท่ีแตกตางกัน คือ ผูบริโภคท่ีมีชวงรายรับเฉล่ียตอเดือน 2 ,001 – 4,000 บาท กับ 

4,001 – 6,000 บาท ใหระดับความสําคัญ ในการตัดสินใจเลือกซ้ือโดยพิจารณาจาก ยี่หอท่ีมีช่ือเสียง

แตกตางกัน  แตผูบริโภคท่ีมีชวงรายรับเฉล่ียตอเดือน นอยกวาเทากับ 2,000บาท กับ 2,001 – 4,000 

บาท   ผูบริโภคท่ีมีชวงรายรับเฉล่ียตอเดือน นอยกวาเทากับ 2,000 บาท กับ 4,001 – 6,000 บาท   

ผูบริโภคท่ีมีชวงรายรับเฉล่ียตอเดือน 2 ,001 – 4,000 บาท กับมากกวา 6,000บาทข้ึนไป   ผูบริโภคท่ี

มีชวงรายรับเฉล่ียตอเดือน 4 ,001 – 6,000 บาทกับ มากกวา 6,000บาทข้ึนไป   และผูบริโภคท่ีมีชวง

รายรับเฉล่ียตอเดือน นอยกวาเทากับ  2,000 บาท กับ มากกวา 6,000บาทข้ึนไป   ใหระดับ

ความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือโดยพิจารณาจากยี่หอท่ีมีช่ือเสียงไมแตกตางกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกก จากการศึกษาระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่ง

สําเร็จรูปของนักศึกษา กลยุทธทางการตลาดท่ีควรนํามาใช เพื่อใหสอดคลองกับการศึกษาโดยผูวิจัย

จะเสนอแนะและอธิบายตามสวนผสมทางการตลาด  ดังนี้ 
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กกกกกกกกด้านผลติภัณฑ์  บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทยมีรสชาติท่ีหลากหลาย รสชาติอรอย 

มีประโยชนตอรางกาย  ควรมีเสนท่ีแปลกใหมออกมาใหเลือกมากกวา เดิม และเคร่ืองปรุงก็ควร

คิดคนรสชาติท่ีแปลกใหมดวย เชน แกงปา ฯลฯ เพื่อท่ีลูกคาจะไดไมจําเจกับรสชาติเดิม  ๆ เพราะไม

วาจะยี่หอใดก็รสชาติเหมือนกันแทบทุกชนิด   เนื่องจากบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปมีผงชูรสมากและการ

รับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปในปริมาณมาก ๆ อาจสงผลตอระบบประสาท  และทําใหเกิดโรคตาง ๆ 

ตามมา เชน โรคความดันโลหิตสูง , โรคเบาหวาน, โรคหัวใจขาดเลือด และโรคนิ่วในถุงน้ําดี  เปน

ตน  จึงควรลดปริมาณผงชูรสใหนอยลงและ มีการเพิ่มเคร่ืองปรุง ใหหลากหลายมากข้ึน เชน มีเนื้อ

หมู  ลูกช้ิน ผักอบแหงท่ีสามารถรับประทานไดงาย  หลากหลายอยางและเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ

ใหมากข้ึน  และปจจุบันนี้จํานวนประชากรมากข้ึน เกิดการบริโภคอาหารมากข้ึน สงผลใหปริมาณ

ขยะเพิ่มมากข้ึนดวยเชนกัน  ดังนั้นเราอาจจะลดขยะไดดวยการปรุงสําเร็จภายในซอง ไมมีซอง

เคร่ืองปรุง  สามารถเติมน้ํารอน โดยไมตองฉีกซองเคร่ืองปรุง  เพื่อความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน

และเพื่อเปนการตอบสนองตอความตองการของลูกคาในกลุมมุสลิมหรืออิสลามดวย  จึงควรมีการ

ขายบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปท่ีมีตรา "ฮาลาล" สภาพเศรษฐกิจปจจุบันเหมาะสําหรับการกินบะหม่ีท่ีมีราคา

เหมาะสมใหรับประทานในปริมาณพอเหมาะ  อีกท้ังการออกแบบบรรจุภัณฑใหสวยงามและ

สามารถพกพาไปรับประทานท่ีอ่ืนไดสะดวกสบาย 

กกกกกกกก ด้านราคา    รานคาควรมีการกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับคุณภาพ  ระบุราคา

สินคาชัดเจน ไมเปล่ียนแปลงงาย  เปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ 

กกกกกกกกด้านสถานที ่ผูจําหนายควรมีการจัดรานคาใหสามารถเห็นและหยิบสินคาไดสะดวก   

กกกกกกกก ด้านการส่งเสริมการ จําหน่าย  ถามีการแบงปนรายไดชวยเหลือสังคม  จะชวยพัฒนา

สังคมและสงเสริมใหกิจการประสบความสําเร็จได 

 

กกกกกกกกข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยในคร้ังต่อไป 

กกกกกกกก1. ควรศึกษาโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสัดสวนท่ีใชความนาจะเปน  

กกกกกกกd2. ควรศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอ่ืนเพิ่มข้ึน เชน การหาความสัมพันธระหวางภาวะโภชนาการ

กับปริมาณการซ้ือ  

กกกกกกกก 3. ควรขยายกลุมประชากร โดยไมเจาะจงเฉพาะกลุมนักศึกษา แตศึกษากลุมตัวอยาง

ของเด็ก คนทํางาน ผูสูงอายุ  เปนตน  
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         ชุดท่ี_________ 

แบบสอบถาม 

พฤติกรรมการบริโภคบะหม่ีกึง่สําเร็จรูปของนักศึกษา 

กรณศึีกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

           

คาํช้ีแจง  แบบสอบถามเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษา กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจุดประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค 

บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปและระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จ 

รูปของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  มีจํานวนท้ังหมด 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา  

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามดานพฤติกรรมการเลือกซ้ือและรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของ 

นักศึกษา         

 ตอนท่ี 3 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักศึกษา  

           

ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐาน    

โปรดทําเคร่ืองหมาย   ในชอง  ท่ีตรงกับคําตอบของทานมากท่ีสุด  

 1.1 เพศ         

   ชาย   หญิง     

 1.2 คณะ         

   สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร     

   วิทยาการจัดการ        

   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร     

 1.3 ระดับการศึกษาช้ันปท่ี________       

 1.4 รายรับเฉล่ียตอเดือน        

   นอยกวาเทากับ 2,000 บาท  2,001 - 4,000 บาท   

   4,001 - 6,000 บาท   มากกวา 6,000 บาทข้ึนไป  

 1.5 สวนสูง ______ เซนติเมตร       

 1.6 น้ําหนัก ______ กิโลกรัม        
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ตอนที ่2 พฤติกรรมการบริโภคบะหม่ีกึง่สําเร็จรูป     

โปรดทําเคร่ืองหมาย   ในชอง  ท่ีตรงกับคําตอบของทานมากท่ีสุด  

 2.1 บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปยี่หอใดท่ีทานช่ืนชอบ เลือกซ้ือและรับประทานเปนประจํา 

  (เลือกตอบไดมากกวา1ขอ)      

   มามา   นิชชิน   ฮาย ี  

   ไวไว   เอฟเอฟ   โซวโซว  

   ยํายํา   กุงกิ๊ง   ยูมี  

   นูดเดิลด ี   โคคา   อ่ืนๆ(ระบุ)_________ 

 2.2 ลักษณะบรรจุภัณฑชนิดใดท่ีทานนิยมซ้ือมากท่ีสุด    

   ซอง   ชาม   ถวย  

 2.3 ทานนิยมเลือกซ้ือและรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปรสชาติใด  

  (เลือกตอบไดมากกวา1ขอ)      

   รสตมยํากุง  รสฮอตแอนดสไปซ่ี  รสสุกี้ 

   รสหมูสับ   รสเย็นตาโฟ  รสหอยลายผัดฉา 

   รสตมยําหมูสับ  รสตมยํา   รสตมโคลง 

   รสตมยํากุงน้ําขน  รสเปดพะโล  รสซุปไก  

   รสตมยํามันกุง  รสหมูน้ําตก  รสผัดข้ีเมาแหง 

   รสหมูตมยํา  รสกุงนึ่งมะนาว  อ่ืนๆ(ระบุ)_________ 

 2.4 เสนบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปแบบใดท่ีทานชอบมากท่ีสุด    

   เสนเหลือง  เสนขาว*   เสนชาเขียว 

   เสนโฮลวีต  อ่ืนๆ(ระบุ)_________   

  *หากทานเลือกเสนขาวใหเลือกลักษณะเสนท่ีทานชอบมากท่ีสุดดังนี ้  

   เสนหม่ี   เสนใหญ   วุนเสน  

   เสนเล็ก   อ่ืนๆ(ระบุ)_________   

 2.5 ลักษณะการซ้ือของทานสวนใหญเปนแบบใด    

   ซ้ือยกลัง   ซ้ือยกแพ็ค   ซ้ือปลีก  

   อ่ืนๆ(ระบุ)_________      
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2.6 ทานนิยมเลือกซ้ือและรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปในแตละคร้ังอยางไร  

  เลือกยี่หอเดิม รสชาติเดิมทุกคร้ัง ถาไมมีแบบท่ีตองการก็ไมซ้ือ  

  ถายี่หอหรือรสชาติท่ีเคยซ้ือประจําไมมี จึงจะเปล่ียนมาเลือกยี่หอหรือ  

  รสชาติอ่ืนแทน         

  ปกติเลือกยี่หอเดิม รสชาติเดิม แตถามียี่หอใหมออกมา จะเลือกมาทดลองชิม 

  เปล่ียนไปเร่ือยๆ         

  อ่ืนๆ(ระบุ)_________        

2.7 ทานซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปบอยเพียงใด       

  ทุกวัน   2 - 3 วันตอคร้ัง  4 - 5 วันตอคร้ัง  

  6 - 7 วันตอคร้ัง  15 วันตอคร้ัง  1 เดือนตอคร้ัง  

  มากกวา 1 เดือนตอคร้ัง        

2.8 ปริมาณการซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของทานในแตละคร้ังเปนกี่หนวย   

 (หนวย หมายถึง ซอง ชาม ถวย)        

  1 - 3 หนวย   4 - 6 หนวย  7 - 9 หนวย  

  10 - 12 หนวย  มากกวา 12 หนวย  อ่ืนๆ(ระบุ)_________ 

2.9 ราคาตอหนวยของบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปท่ีทานซ้ือแตละคร้ังเทาไร    

 (หนวย หมายถึง ซอง ชาม ถวย)        

  ต่ํากวา 5 บาท  6 - 10 บาท   11 - 15 บาท  

  16 - 20 บาท  21 - 25 บาท  อ่ืนๆ(ระบุ)_________ 

2.10 คาใชจายในการซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปแตละคร้ัง   

  0 - 20 บาท   21 - 40 บาท  41 - 60 บาท  

  61 - 80 บาท  81 - 100 บาท  101 - 120 บาท  

  มากกวา 120 บาท         

2.11 ทานรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปบอยเพียงใด      

  ทุกวัน  2 - 3 วันตอคร้ัง  4 - 5 วันตอคร้ัง  

  15 วันตอคร้ัง  1 เดือนตอคร้ัง  มากกวา 1 เดือนตอคร้ัง 
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2.12 ปริมาณการรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของทานในแตละคร้ังเปนกี่หนวย 

 (หนวย หมายถึง ซอง ชาม ถวย)       

  1 หนวย   2 หนวย  3 หนวย  

  อ่ืนๆ(ระบุ)_________       

2.13 ชวงเวลาใดท่ีทานรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปมากท่ีสุด 

  6.01 - 9.00 น.  9.01 - 12.00 น.  12.01 - 15.00 น. 

  15.01 - 18.00 น.  18.01 - 21.00 น.  หลังจาก 21.00 น. เปนตนไป 

2.14 สถานท่ีใดท่ีทานนิยมซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปมากท่ีสุด    

  รานคาสะดวกซ้ือ เชน 7-eleven     

  หางสรรพสินคาขายปลีกและสง เชน โลตัส บ๊ิกซี   

  รานขายปลีกหรือรานคาใกลบาน,มหาวิทยาลัย    

  อ่ืนๆ(ระบุ)_________       

2.15 ทานไดรับส่ือโฆษณาทางใดในการเลือกซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  โทรทัศน   ปายโฆษณา ใบปลิว  หนังสือพิมพ 

  นิตยสาร   วิทย ุ   อินเตอรเน็ต 

  อ่ืนๆ(ระบุ)_________ 

2.16 เหตุผลใดท่ีทําใหทานเลือกซ้ือและรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป  

 (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)     

  ตองการรับประทาน  นํามาจําหนาย  

  บริจาค ทําบุญ  ประหยัดเงิน  

  สํารองยามขาดแคลน  ประหยัดเวลา  

  รสชาติอรอย  ไดรับการชักชวนจากคนใกลชิด 

  โฆษณาจูงใจ  สภาพเศรษฐกิจตกต่ํา  

  มีประโยชนตอรางกาย  ความสะดวกสบาย  

  อ่ืนๆ(ระบุ)_________     
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2.17 ทานรับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป ดวยวิธีการใดมากท่ีสุด   

  เติมน้ํารอนใสเคร่ืองปรุง  ทําเปนกวยเตี๋ยว ใสหมูหรือใสผักดวย 

  ผัดแหง เชน ผัดข้ีเมา  ลวกเสน นําไปยํา   

  เปดซองรับประทานทันที  อ่ืนๆ(ระบุ)_________   

 

ตอนที3่ ปัจจัยทีมี่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึง่สําเร็จรูป     

คาํช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย   ในชองดานหลังของแตละขอเพียงชองเดียว โดยพิจารณาวาแตละขอ 

มีผลตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปมากนอยเพียงใด         

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป 

ระดับความสําคัญ 

มาก

ท่ีสุด มาก 

ปาน

กลาง นอย 

นอย

ท่ีสุด 

ด้านผลติภัณฑ์           

1. ยี่หอท่ีมีช่ือเสียง นาเช่ือถือ      

2. ชนิดและสีของเสนบะหม่ี           

3. ความสะอาดและความปลอดภัยในการบริโภค           

4. คุณคาทางโภชนาการ เชน เพิ่มไอโอดีน           

5. รสชาติอรอย           

6. มีรสชาติใหเลือกหลากหลาย           

7. มีผักและเนื้อสัตวอบแหงในซองเคร่ืองปรุง           

8. ใชบรรจุภัณฑท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพ           

9. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ           

10. มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพและมาตรฐาน           

11. ระยะเวลาในการเก็บรักษาเพื่อบริโภค           

12. การระบุวันหมดอาย ุ           

13. มีหลายขนาดใหเลือกซ้ือ           

ด้านราคา      

14. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ            

15. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ            
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ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป 

ระดับความสําคัญ 

มาก

ท่ีสุด มาก 

ปาน

กลาง นอย 

นอย

ท่ีสุด 

ด้านสถานที ่           

16. หาซ้ือไดงายและมีจําหนายอยูท่ัวไป      

17. รานคามีความทันสมัย สวยงาม      

18. การจัดวางสินคาภายในรานใหสามารถเห็น           

      และหยิบสินคาไดสะดวก           

ด้านการส่งเสริมการจําหน่าย      

19. การโฆษณาดึงดูดใจ      

20. ความตอเนื่องในการโฆษณาตามส่ือตางๆ           

21. การเพิ่มปริมาณมากข้ึน           

22. มีการลดราคา           

23. มีของแถม           

24. การชิงโชคลุนรางวัล           

25. การเปดบูธใหลองชิม           

26. เปดซองรับโชคทันที           

27. มีสินคาออกใหมมานําเสนออยางตอเนื่อง           

28. การแบงปนรายไดชวยเหลือสังคม เชน           

      การชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม           

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับบะหม่ีสําเร็จรูป     
……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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         จังหวัดนครปฐม 
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         (สุคนธีรวิทย)  จังหวัดนครปฐม 

 พ.ศ. 2553    กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  
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