
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

1181 |  P a g e

พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ จังหวัดสงขลา 
Consumer Behavior towards the Fried Fish Skin Sea Bass,  
Songkhla Province 
 
วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง1*, สิริลักษณ์  ทองพูน2, ชุติมา  หวังเบ็ญหมัด3, ยรรยง  คชรัตน์4, 
ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา5, นที  เหมมันต์6, อัฐพร ชาญชญานนท์7, ชูศักดิ์ นพถาวร8  
และปูชิตา ชูเชิดปานรังษี9 
Wiwat Jnakingthong1*, Siriluck Thongpoon2, Chutima Wangbenmad3, 
Yanyong Kodcharat4, Thanakorn Pruekrattananapa5, Natee Hemman6, 
Athaporn Chanchayanon7, Choosak Nopthaworn8 and Puchita Chuchirdpanrangsi9 
 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., สาขาบรหิารธุรกิจ คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
1 Assistant Professor Dr., Department of Business Administration, Hatyai Business School, Hatyai University 
2, 3, 4 ดร. สาขาบริหารธรุกิจ คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
2, 3, 4 Dr., Department of Business Administration, Hatyai Business School, Hatyai University 
5 อาจารย์ประจําสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
5 Lecturer, Department of Marketing, Hatyai Business School, Hatyai University 
6 อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบญัชี คณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
6 Lecturer, Department of Accounting, Hatyai Business School, Hatyai University 
7 อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศรนิ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
7 Lecturer, Department of Business Chinese, Didyasarin International College, Hatyai University 
8 อาจารย์ประจําสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสมัพันธ์ คณะนเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
8 Lecturer, Department of Advertising and Public Relations, Faculty of Communication Arts, 
 Hatyai University 
9 อาจารย์ประจําสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
9 Lecturer Department of law, Faculty of Law, Hatyai University 
*Corresponding author, E-mail: janwiwat@gmail.com 
 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาว
ทอดกรอบ จังหวัดสงขลา 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์
หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ จังหวัดสงขลา โดยศึกษากับผู้บริโภคจํานวน 400 คน และใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน 
และใช้สถิติไคสแควร์      
  ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์ในการซื้อเพ่ือรับประทาน ความถี่ในการซื้อมากกว่า 2 
ครั้งต่อสัปดาห์ ซื้อครั้งละ 4-5 ห่อ และผู้บริโภคซื้อในช่วงเวลาประมาณ 10.01-13.00 นาฬิกา ในส่วนของ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และ
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับปริมาณการซื้อต่อครั้ง ช่วงเวลาในการซื้อ และความถ่ีในการบริโภค 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค  ผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ  จังหวัดสงขลา 
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Abstarct  
  The purpose of this research is to study 1) consumer behavior towards the Fried 
Fish Skin Sea Bass, Songkhla 2) the relationship between the subjects’ personnel and 
consumer behavior towards the Fried Fish Skin Sea Bass, Songkhla. The subjects in this 
research were four hundred consumer. The instrument for data collection were an 
accidental sampling analyzed by using percentage, mean (X), standard deviation (S.D.), 
Chi-square 
  The results of this research revealed that the consumers’ major objective of 
purchase for eating. The frequency of purchasing more than 2 times per week about 4-5 
pack per time. Consumers buy at about 10:01 am to 1:00 pm. In term of relations 
subjects’ personnel toward consumer behavior, the results show that age, monthly 
income, occupations and education have the effect on volume per time, the time of 
purchase, and frequency of consumption. 
Keywords: Consumer Behavior, Fried Fish Skin Sea Bass, Songkhla 
  
ความส าคัญและที่มาของปัญหา  
  กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีพลังในการขับเคลื่อน งานในรูปแบบของการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่
เครือข่ายกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบอาชีพการเกษตรให้สามารถพ่ึงพาตนเอง  
มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดี  ตลอดจนพัฒนาความรู้และทักษะให้กับกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร ผ่านกระบวนการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เข้าใจกลไกการผลิตที่สอดคล้องกับภาวการณ์
ตลาดของสินค้าเกษตร เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ทั้งนี้การส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้นั้น เกษตรกรต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กรและชุมชนในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับของการพึ่งพาตนเองและในระดับของการ
แข่งขัน กลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว นั้นคือ การนาเอากระบวนการจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม ในขั้นพ้ืนฐานไปสู่การเชื่อมโยง
เครือข่าย การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรให้ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันการจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด การนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร เพ่ือเป็นหลักประกันทั้งทางด้านรายได้ให้กับ
เกษตรกรและความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558) ทั้งนี้มีเกษตรกรจํานวน
มากได้รวมกลุ่มกันในการผลิตสินค้าของชุมชน โดยการนําวัตถุดิบในชุมชนมาแปรรูปเป็นสินค้าและพัฒนา
สินค้าให้มีคุณภาพที่ดี เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร 
  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ ตําบลเกาะยอ  อําเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา ได้มีการรวมกลุ่มชาวบ้านจํานวน 15 คน โดยการนําหนังปลากะพงที่เหลือใช้และถูกทิ้งมา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อตราสินค้า 
“เลทอง” ซึ่งได้จดทะเบียนในนามบริษัท เกาะยอ ทีเอ็มพี โปรดักส์ (คมชัดลึกออนไลน์ , 2557) จากการ
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สัมภาษณ์คุณพงษ์สวัสดิ์  ยอดสุรางค์ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอด
กรอบเกี่ยวกับการดําเนินงาน พบว่าปัจจุบันหนังปลากะพงทอดกรอบมี 4 รสชาติคือ รสธรรมดา  รสมัน
เค็ม  รสเค็ม และรสต้มยํา  โดยลักษณะที่โดดเด่นของหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ คือ มีความกรอบ ไม่
เหนียว มีหลายรสชาติ โดยหนังปลากะพงขาวเป็นน้ํามันปลาซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อ่ิมตัว สามารถย่อยได้ง่าย 
และให้สาร DHA และ โอเมก้า 3 อีกทั้งผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบยังได้รับการรับรอง
มาตรฐานการผลิตจากองค์การอาหารและยา (อย.) และผ่านมาตรฐานอาหารฮาลาล ในส่วนบรรจุภัณฑ์
เป็นถุงพลาสติกและถุงฟอยด์ โดยใช้การจัดจําหน่ายแบบทั่วถึงในร้านค้าปลีกทั่วไป ประกอบด้วย ร้านค้า
ปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าตามชุมชน และร้านก๋วยเตี๋ยว และจากการสอบถามถึงปัญหาและความต้องการ
ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ พบว่า มีปัญหาและความต้องการ
เกี่ยวกับการทําการตลาด อาทิ ต้องการทราบถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย (พงษ์สวัสดิ์  ยอดสุรางค์, สัมภาษณ์, 2557)  
 การดําเนินงานทางด้านการตลาดจําเป็นต้องทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคของ  ทั้งนี้เพราะ
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการบริโภค รวมถึงอารมณ์จิตใจ อีกทั้งเป็นการ
ตอบสนองเชิงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนบริโภค ระหว่างบริโภค และภายหลังการบริโภค (Kardes, 
Cronley, & Cline, 2015) โดยพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นศาสตร์ที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกลุ่มคนหรือ
องค์กรที่ดําเนินธุรกิจ เนื่องจากผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีอิทธิพลต่อผลกําไรและขาดทุน รวมถึงการ
ดํารงอยู่ขององค์กร และการทราบถึงลักษณะพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคของผู้บริโภคจะเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มคนหรือองค์กร (Hoyer & Macinnis, 2010) เนื่องจากกลุ่มคนหรือองค์กรสามารถนํา
พฤติกรรมผู้บริโภคไปเป็นข้อมูลเพ่ือประยุกต์ใช้ทางด้านการตลาด อาทิ การแบ่งส่วนตลาด  การเลือก
ตลาดเป้าหมาย  การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ และการกําหนดกลยุทธ์การตลาด (วุฒิ  สุขเจริญ, 2555)  
ปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมเมืองมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เนื่องด้วยรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตอันเร่งรีบที่จะต้องแข่งกับเวลาตามสภาวะของเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันสูง  อีกทั้งผู้บริโภคมี
ความต้องการความสะดวกสบายในการบริโภคมากขึ้น (Blythe, 2013) จากความสําคัญและที่มาของ
ปัญหาทําให้ผู้วิจัยสนใจที่ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ ตําบล
เกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ ตําบลเกาะยอ  
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หนัง
ปลากะพงขาวทอดกรอบ ตําบลเกาะยอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  
 
สมมติฐานการวิจัย 
  ปัจจส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และภูมิลําเนา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในประเด็น การรับรู้ข้อมูลสินค้า วัตถุประสงค์
ในการซื้อ ช่วงเวลาในการซื้อ ปริมาณในการซื้อต่อครั้ง ความถี่ในการบริโภค และสถานที่ซื้อ 
 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

1184 |  P a g e

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ ตําบลเกาะยอ  
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลหรือหน่วยงาน ดังนี้ 
  1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ ตําบลเกาะยอ สามารถนํา
ผลการวิจัยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง 
  2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ ตําบลเกาะยอ  สามารถนํา
ผลการวิจัยไปใช้ทางด้านการตลาด อาทิ การแบ่งส่วนตลาด  การเลือกตลาดเป้าหมาย  การกําหนด
ตําแหน่งผลิตภัณฑ์ และการกําหนดกลยุทธ์การตลาด   
  3. หน่วยงานภาครัฐสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ทางการส่งเสริมการจัดจําหน่ายสินค้าของกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร ให้ตรงตามลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน 
           
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบตําบลเกาะยอ  
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีขอบเขตดังนี ้
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาในประเด็น พฤติกรรมผู้บริโภค   
 2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะในพ้ืนที่ จังหวัดสงขลา 
 3. ขอบเขตด้านประชากร การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยศึกษาผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 
แนวคิดในการวิจัย 
  พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค ทั้งที่
เป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์กร เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ การใช้ การเลือก
บริการ แนวคิด หรือประสบการณ์ที่จะทําให้ผู้บริโภคพึงพอใจ คําตอบที่ได้จะช่วยให้สามารถกําหนดกล
ยุทธ์การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม คําถามที่ใช้ค้นหาลักษณะ
พฤติกรรมการเลือกซื้อผู้บริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who What Why When Where 
และ How  (วุฒิ  สุขเจริญ, 2555) มีรายละเอียดดังนี้ 
   1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นคําถามเพ่ือทราบถึงลักษณะ
กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) โดยอาศัยเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด 4 ด้านเพ่ือนําไปใช้ในการกําหนดกล
ยุทธ์การตลาดซึ่งได้แก่ ด้านประชากรศาสตร์ ด้านภูมิศาสตร์ ด้านจิตวิทยา และด้านพฤติกรรมศาสตร์ 
   2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เป็นคําถามเพ่ือทราบถึงสิ่งที่ตลาด
ต้องการผลิตภัณฑ์ (Objects) เป็นการกําหนดสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการโดยอาศัยองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 
(Product Component) เช่น รูปแบบ ตราสินค้า บริการ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์หรือลักษณะนวัตกรรม 
เป็นต้น และความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน (Competitive Differentiation) 
เช่น การบริการพนักงานและภาพลักษณ์เป็นต้น 
   3. ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เป็นคําถามเพ่ือทราบถึง
วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคด้าน
ร่างกายและด้านจิตวิทยา 
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   4. ใครมีส่วนร่วมในการเลือกตัดสินใจซื้อ (Who participates in buying?) เป็นคําถามเพ่ือ
ทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วยผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพลผู้
ตัดสินใจ ผู้ซื้อ และผู้ใช้ 
   5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เป็นคําถามเพ่ือทราบถึงโอกาสใน
การซื้อ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใด หรือฤดูกาลใดของปี ช่วงวันใดของเดือน ช่วงเวลาใดของวันโอกาส
พิเศษหรือเทศกาลวันสําคัญต่าง ๆ เป็นต้น 
   6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) เป็นคําถามเพ่ือทราบถึงช่องทาง
หรือแหล่งที่ผู้บริโภคไปซื้อ หรือใช้บริการ เพื่อนําไปใช้กําหนดกลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย 
   7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นคําถามเพ่ือทราบถึงขั้นตอนการ
เลือกตันสินใจซื้อหรือกระบวนการซื้อ (Operation) ที่ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การ
ประเมิลผลทางการเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรู้ภายหลังการซื้อ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

       
    
วิธีด าเนินการวิจัย   
  งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังต่อไปนี้  
   1. ประชากรที่ศึกษาครั้งคือ ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ ตําบลเกาะยอ  
อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา หากแต่ในการดําเนินธุรกิจนั้น ไม่มีการเก็บข้อมูลจํานวนผู้บริโภคที่ซื้อ ดังนั้น
ในการศึกษานี้จึงไม่ทราบจํานวน ประชากรที่แน่นอน     
  2. การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างเนื่องจากไม่สามารถหาจํานวนประชากรที่แน่นอนได้ จึงใช้  
วิธีคํานวณหาจํานวนกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจํานวนประชากรโดยใช้สูตรของ Cochran (1977) 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 สูตร  n   =    P(1-P)Z2 
                         d2 
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  ผู้วิจัยกําหนดให้สัดส่วนของประชากรที่ต้องการจะสุ่ม 50% หรือ 0.5 ดังนั้น P = 0.5กําหนด
ระดับความเชื่อม่ัน 95% มีระดับนัยสําคัญ 0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96  ดังนั้น Z = 1.96 ยอมให้คลาดเคลื่อน
เท่ากับ 5% สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ดังนั้น d = 0.05 จากการคํานวณได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างขั้นต่ําเท่ากับ 384 ตัวอย่างและเพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความคงที่และผลการศึกษามีความ
น่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึงเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 ตัวอย่าง 
 3. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเก็บจาก
ผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 16 อําเภอ ใน
จังหวัดสงขลา เพ่ือให้ข้อมูลกระจายครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งหมด โดยผู้วิจัยกําหนดสัดส่วนของ
กลุ่มตัวอย่างแบบโควตา ในสัดส่วนที่เท่ากันคือ กําหนดกลุ่มตัวอย่างอําเภอละ 25 ตัวอย่าง โดยดําเนินการ
จนครบจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่กําหนด 400 ตัวอย่าง 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในงานสถิติ
เพ่ือการวิจัย ประกอบด้วย 
  (1) ค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภูมิลําเนา และพฤติกรรมผู้บริโภค 
 (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ Cramer’s และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยไคสแควร์ 
  
ผลการวิจัย   
  จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ซื้อ ผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ ตําบล
เกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จํานวน 400 คน ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมีจํานวน 400 คน โดย
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 56.00 และมีอายุระหว่าง 30-39 ปี และอายุระหว่าง 40-49 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 31.30 เท่ากันในส่วนของระดับการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.30 เมื่อพิจารณาถึงอาชีพ พบว่า เป็นนักเรียนและนักศึกษามากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 43.00 ในส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า ผู้บริโภคมีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท มีจํานวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.50 
 ในส่วนของพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หนังปลา
กะพงขาวทอดกรอบ ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จากการพบเห็นสินค้าวางขายหน้าร้าน 
คิดเป็นร้อยละ 45 และมีวัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือรับประทานเอง คิดเป็นร้อยละ 73.20  โดย
ช่วงเวลาในการซื้อของผู้บริโภคเป็นช่วงเวลา 10.01-13.00 น. คิดเป็นร้อยละ 37.50 และผู้บริโภคส่วน
ใหญ่มีความถี่ในการซื้อ มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 51.40 ปริมาณการซื้อต่อครั้ง 4-5 ห่อ 
คิดเป็นร้อยละ 38.70 และสถานที่ซื้อที่ผู้บริโภคนิยมไปซื้อมากที่สุด คือ ร้านขายก๋วยเตี๋ยว คิดเป็นร้อยละ 
36.20 
 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า อายุ  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ และมีความสัมพันธ์กับปริมาณในการซื้อต่อครั้ง ในขณะ
ที่ระดับการศึกษา และอาชีพมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาในการซื้อ  นอกจากนี้อายุมีความสัมพันธ์กับ
ความถี่ในการบริโภค 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
  จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมีต่อผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ ตําบลเกาะยอ  
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้จักผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ ตําบล
เกาะยอ จากการเห็นสินค้าวางขายบริเวณหน้าร้าน และซื้อเพ่ือนําไปรับประทานเอง สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
ขึ้นไป ครั้งละประมาณ 4-5 ห่อ และนิยมซื้อในช่วงพักเที่ยง โดยนิยมซื้อจากร้านขายก๋วยเตี๋ยว และจาก
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า อายุ  รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน  
ระดับการศึกษา และอาชีพ  และมีความสัมพันธ์กับปริมาณในการซื้อต่อครั้ง เป็นเพราะผู้บริโภคที่มีในช่วง
วัยรุ่นและวัยหนุ่มสาวนิยมรับประทานหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ ก่อนมื้ออาหารหลัก จึงซื้อครั้งละ
หลายห่อ ซึ่งแตกต่างผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงวัยมักไม่นิยมรับประทานผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ
ทอดกรอบมากนัก จึงซื้อครั้งละ 1 ห่อ นอกจากนี้ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงาน
เอกชน และมีรายได้ปานกลางขึ้นไปนิยมซื้อต่อครั้งจํานวนหลายห่อ สอดคล้องกับ Kardes, Cronley, 
and Cline, (2015) ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้สูงหรือมีกําลังซื้อมากมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าต่อครั้ง
จํานวนมาก เนื่องจากไม่ต้องการเสียเวลาในการเดินทางมาซื้อหลายครั้ง ในขณะที่ระดับการศึกษา และ
อาชีพมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาในการซื้อ เป็นเพราะผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอาชีพ
พนักงานเอกชน มีเวลาว่างในช่วงพักเที่ยงจึงนิยมซื้อในช่วงพักเที่ยง แตกต่างจากผู้ที่มีการศึกษาระดั บ
มัธยมตอนต้น และมีอาชีพรับจ้างทั่วไปที่นิยมนําอาหารจากบ้านไปรับประทานที่ทํางาน จึงซื้อในช่วงเช้า  
นอกจากนี้อายุมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการบริโภค เป็นเพราะผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นและวัยเริ่ม
ทํางานนิยมรับซื้อหนังปลากะพงขาวทอดกรอบรับประทานในร้านก๋วยเตี๋ยว โดยใน 1 สัปดาห์รับประทาน
ก๋วยเตี๋ยวหลายครั้ง และก็จะรับประทานหนังปลากะพงขาวทอดกรอบควบคู่ไปด้วย จึงทําให้มีความถี่ใน
การซื้อบ่อยครั้ง 
   
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย สําหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาว
ทอดกรอบ ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยเสนอแนะจากผลการวิจัยที่พบ มีดังนี้  
  1. ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลสินค้าจากการพบเห็นสินค้าวางขายหน้าร้าน ดังนั้น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ ตําบลเกาะยอ ควรมีการจัดวางสินค้าให้สะดุดตา และอยู่ในระดับ
สายตาของผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
  2. ปริมาณการซื้อต่อครั้งของผู้บริโภคประมาณ 4-5 ห่อ ดังนั้นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์
หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ ตําบลเกาะยอ ควรมีการบรรจุหีบห่อรวม โดยการนําสินค้าหลายชิ้นมาบรรจุ
หีบห่อรวมกัน และตั้งราคาขายที่ต่ําลง เพ่ือจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อครั้งละหลายชิ้น   
  3. ควรจัดทําบรรจุหีบห่อขนาดใหญ่ขึ้น เพ่ือเจาะกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่รับประทานในปริมาณมาก 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป สําหรับนักวิจัยและนักวิชาการ มีดังนี้ 
  1. ควรศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากของผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ 
ตําบลเกาะยอ เพ่ือเจาะตลาดกลุ่มใหม่ และเป็นการขยายตลาดให้มากขึ้น 
  2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินซื้อขนมก้านบัวของกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังปลากะพง 
ขาวทอดกรอบ ตําบลเกาะยอ 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

1188 |  P a g e

  3. ควรศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ 
ตําบลเกาะยอ 
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