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ปั จจัยด้านกลยุทธ์การตลาดแบบใช้ INFLUENCER ทีมีผลต่อการตัดสินใจ
ซือขนมขบเคียวของผูบ้ ริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฏฐกันย์ ภู่พานิชย์*
ผศ.ดร. ลีลา เตียสูงเนิน**
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั งนี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื อศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดแบบใช้
Influencer และปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ทมีี ผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของผู้บริโภควัยทํางาน
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยเก็บ ข้ อ มู ล จากผู้ บ ริ โ ภคในวั ย ทํา งานจํา นวน 400 คน ด้ ว ย
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ และทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพือทดสอบสมมติฐานด้ วย สถิติไคสแควร์
ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์มี ผ ลต่ อ การตั ด สิน ใจซื อขนมขบเคี ยวของ
ผู้บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับความสําคัญมาก
และยังพบว่ากลยุทธ์ทางการตลาดแบบใช้ Influencer มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของ
ผู้บริโควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลยุทธ์แบบใช้ Influencer มีผลต่อการซือขนมขบ
เคียว คือจากการรีวิวสินค้ า (Product Reviewer) และ Influencer ทีมีผลต่อผู้บริโภคขนมขบเคียว
คือ Influencer ด้ านบันเทิง
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์
ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้ านบรรจุ ภัณฑ์ ด้ านตรายีห้ อหรือแบรนด์ ด้ านนวัตกรรมใน
ผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคียว ได้ แก่ ประเภท สถานทีทีซือ เหตุผลในการ
ซือ และความถีในการซือขนมขบเคียว นอกจากนียังพบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดแบบใช้ Influence
เช่น ผู้ทมีี ชือเสียง ผู้ทอัี ปโหลดวีดีโอลงในช่องทางออนไลน์ยูทูป มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซือขนมขบเคียวของผู้บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
คําสําคัญ : ขนมขบเคียว, กลยุทธ์ทางการตลาดแบบใช้ Influence, การตัดสินใจซือ

*นักศึกษาศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ทีปรึกษาหลัก
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1. บทนํา
ในปั จจุ บันการเลือกบริ โภคอาหารของคนในประเทศไทยมีการเปลียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วตามสภาพสังคมทีเปลียนแปลงไปทังด้ านเทคโนโลยี การดําเนินชีวิตในสังคมทีต้ องเร่ งรีบ
มากขึ นและมี ก ารแข่ งขั น สู งรวมทังวั ฒ นธรรม และนวั ต กรรมใหม่ ๆ ทีเข้ า มา ทํา ให้ ผ้ ู บ ริ โ ภค
ปรับเปลียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร รวมทังขนมขบเคียวเพือให้ ตรงกับความต้ องการและการ
ดําเนินชีวิตมากยิงขึน ขนมขบเคียวเริมมีความสําคัญและจําเป็ นมากขึนสําหรับชีวิตประจําวันของ
คนไทย ซึงผู้บริ โภคบางคนเลือกรับประทานขนมขบเคียวแทนมืออาหารในช่ วงเวลาทีเร่ งรีบของ
วัน
ตลาดขนมขบเคี ยวในประเทศไทยมี มู ล ค่ า สู ง ถึ ง 2.9 หมื นล้ านบาท หรื อ คิ ด
เป็ น 1.42% ของตลาดโลก และมี อัต ราการเติ บ โตในปี 2552-2557 เฉลี ย 9% ต่ อ ปี ตาม
ความเห็นของนักวิเคราะห์ (บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด , 2557) ซึงคาดการณ์แนวโน้ ม
การเติ บ โตปี นี ใกล้ เ คี ยงกับ ปี ทีผ่ านมา โดยการทํา ตลาดของผู้ ป ระกอบการรายใหม่ แ ละสินค้ า
รูปแบบใหม่จะเป็ นปัจจัยหลักในการเติบโตและหลากหลายมากขึนโดยสอดคล้ องกับความคิดเห็น
จาก (เพลิ นใจ จิ ระจรั ส , 2557) ผู้ อํ า นวยการฝ่ ายวิ จั ย และบริ การการ ลงทุ น ด้ าน
ปัจจัยพืนฐาน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ถึงการแข่งขันในธุรกิจอาหาร
ทานเล่นภายในประเทศ ทีผู้ประกอบการหน้ าใหม่ตบเท้ าเพิมขึนเป็ นจํานวนมาก แต่การเข้ าชิงชัย
ของผู้ประกอบการหน้ าใหม่ยังไม่ใช่เรืองง่าย เนืองจากพฤติกรรมการซือของผู้บริโภคยังติดอยู่กบั
โฆษณาและความสะดวกในการหาซือ อาทิ ประเภทมันฝรั งทีคิดเป็ น 34% ของตลาดนียอดขาย
ยังคงกระจุ กตัวสองบริ ษัทครองส่วนแบ่งตลาดรวมกันถึง 90% ทังนีผู้ประกอบการใหม่ยังต้ อง
เผชิญกับปัจจัยเสียง ได้ แก่ อํานาจต่อรองและนโยบายของผู้จัดจําหน่ายและผู้ประกอบการโมเดิร์น
เทรด เนืองจากขนมขบเคียวต้ องอาศัยช่องทางจัดจําหน่ายอย่างมาก
การวิเคราะห์ของตลาดขนมคบเขียวทีสําคัญยังมีปัจจัยสําคัญอืนๆ อาทิ ความผันแปร
ตามภาวะเศรษฐกิจ การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการจัดชิงโชค กระแสการให้ ความสําคัญกับ
คุณค่าอาหาร และ แนวโน้ มของผู้บริโภคทีจะทดลองหรือยอมรับสินค้ าใหม่ๆ และความลดลงของ
ความจงรั กภักดีต่อแบรนด์สูง (brand loyalty) สําหรั บกระแสความนิยมในตลาดโลก ปั จจุ บัน
พฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศทีเจริญ เช่น สหรัฐ ยุโรป จะหันไปยังอาหารว่างทีมีประโยชน์ เช่น
ผลไม้ ธัญพื ชอัดแท่ง โยเกิร์ต มากขึน ซึงขนมขบเคียวสัญชาติไทยมีความสามารถทําตลาดใน
ต่างประเทศได้
ขนมขบเคียวสามารถแบ่งได้ เป็ น 7 กลุ่ม ได้ แก่ 1. มันฝรังทอดกรอบ (ครองส่วนแบ่ง
ร้ อยละ 22.7) 2. ขนมขบเคียวชนิดอบพอง (ครองส่วนแบ่งร้ อยละ 28.4) 3. แผ่นข้ าวโพดทอด
กรอบ (ครองส่วนแบ่งร้ อยละ 2.9) 4. ป๊ อบคอร์น (ครองส่วนแบ่งร้ อยละ 1.4) 5. ขนมขบเคียว
ทีทํามาจากผลไม้ (ครองส่วนแบ่งร้ อยละ 2.4) 6. ขนมขบเคียวทีทําจากถัว (ครองส่วนแบ่งร้ อยละ
8.1) และ 7. กลุ่มขนมขบเคียวอืนๆ (ครองส่วนแบ่ งร้ อยละ 34.1) โดยปี 2558 กลุ่ มทีมีการ
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เติบโตมากทีสุดในตลาดขนมขบเคียว คือ กลุ่มขนมขบเคียวประเภทอืนๆ เช่น สาหร่ าย เมล็ดพืช
ปลา ปลาหมึก และแมลงโดยเติบโตขึงถึงร้ อยละ 19.0 จากปี 2557 มีมูลค่าอยู่ที 11,869 ล้ าน
บาท โดยมีสาเหตุจ ากผู้ เลนในตลาดทีมี อ ยู่ จํา นวนมาก มีก ารนํา เสนอรสชาติ แ ปลกใหม่ แ ละ
หลากหลายให้ กับผู้บริโภค ซึงช่องทางแบบดังเดิมเป็ นช่องทางจัดจําหน่ายหลักในการขับเคลือน
สินค้ ากลุ่มนี ส่วนกลุ่มทีเติบโตรองลงมาได้ แก่ กลุ่มขนมขบเคียวทีทําจากถัว มีอตั ราเติบโตเพิมขึน
ร้ อยละ 8.5 ซึงมีมูลค่าอยู่ที 2,795 ล้ านบาท
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น จึ ง ทํา ให้ ผ้ ู วิ จั ย มี ค วามสนใจที จะศึ ก ษาถึ ง “ปั จ จั ย ด้ า นกลยุ ท ธ์
การตลาดแบบใช้ Influencer มีผลต่ อพฤติก รรมการตัดสิน ใจซื อขนมขบเคียวของผู้ บริ โภควัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีความคาดหวังว่าการศึกษานี จะทําให้ ผ้ ูประกอบการทราบ
ถึงความต้ องการของผู้บริโภค และสามารถนําผลการวิจัยไปวิเคราะห์หรือประยุกต์ใช้ กับกลยุทธ์
ทางการตลาดทีจะส่งเสริมให้ ผลิตภัณฑ์น่าสนใจและตรงตามความต้ องการของผู้บริโภคในกลุ่มวัย
ทํางาน รวมทังสามารถนําไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนบขบเคียวใหม่ๆ ให้ มีความหลากหลายและเพิม
ยอดขายและมูลค่าการตลาดมากขึน
2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 เพื อศึ ก ษาพฤติ ก รรมการตั ดสิน ใจซื อขนมขบเคี ยวของผู้ บ ริ โ ภควั ย ทํา งานในเขต
กรุงเทพมหานคร
2.2 เพื อศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทีมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อขนมขบเคี ยวของ
ผู้บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
2.3 เพื อศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารตลาดแบบใช้ Influencer ที มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
ตัดสินใจซือขนมขบเคียวของผู้บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของผู้บริโภควัยทํางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
3.2 กลยุทธ์การตลาดแบบใช้ Influencer มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือขนมขบ
เคียวของผู้บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
4.1 สามารถเป็ นประโยชน์ กับผู้ ประกอบการทีจะนําข้ อมู ลจากงานวิจัยนี ไปพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์ขององค์กร ให้ มีความหลากหลายเพือให้ ตรงตามความต้ องการของทังลูกค้ า คู้ค่า และ
ผู้บริโภค
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4.2 สามารถเป็ นประโยชน์ กับ นั ก การตลาดทีจะนํา ข้ อ มู ลจากงานวิ จั ยนี ไปศึ ก ษา
วิเคราะห์เพือพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาดให้ ตรงตามความต้ องการของผู้บริโภค
4.3 สําหรับนักวิจัย นักศึกษา หรื อผู้ทีสนใจทัวไปสามารถนําข้ อมูลทีได้ จากการวิจั ย
ในครังนีไปเป็ นแนวทางในการศึกษาเรืองทีเกียวข้ องต่อไป
5. ขอบเขตของการวิจยั
5.1 ขอบเขตด้ า นประชากรศาสตร์ และพื นที ประชากรทีใช้ ในการวิ จัยในครั งนี คือ
ผู้บริโภคในวัยทํางานทีมีช่วงอายุตังแต่ 22 – 60 ปี ซึงเป็ นผู้ทเคยซื
ี อขนมขบเคียวรับประทาน
5.2 ขอบเขตด้ านเนือหา ตัวแปรทีใช้ ในการศึกษาประกอบด้ วย
5.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้ แก่
1. ปั จ จั ยด้ า นผลิ ตภัณ ฑ์ ประกอบด้ วย ด้ า นคุ ณ ภาพสิน ค้ า , ด้ า นบรรจุ
ภัณฑ์มีความสวยงาม, ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์, ด้ านตรายีห้ อและแบรนด์สนิ ค้ า, ด้ าน
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
2. กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดแบบใช้ Influencer ประกอบด้ วย ผู้ มี ชื อเสี ย ง
(Celebrity) เช่น ด้ านกีฬา, บันเทิง, การศึกษา, อาหาร เป็ นต้ น , ผู้ทอัี ปโหลดวีดีโอลงในช่องทาง
ออนไลน์ยูทูป (YouTuber), ผู้เขียนบทความแนะนําสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์ (Blogger), ผู้ที
รับเชียร์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนบุคคล (Product Reviewer)
5.2.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่
1. พฤติกรรมการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของผู้บริโภคในวัยทํางาน
ซึงประกอบด้ วย ซืออะไร (What buy?), ซือทีไหน (Where buy?), ซือทําไม (Why buy?), ซือ
เท่าไร่ (How buy?)
2. ข้ อมูลด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ, อายุ, อาชีพ,
การศึกษา, รายได้ , สถานภาพ
6. ระเบียบวิธีวิจยั
เนืองจากงานวิจัยนีมีรูปแบบเป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้ วิธีเก็บ
รวมรวมข้ อ มู ลด้ ว ยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่ มเป้ าหมาย ผู้ วิ จั ยไม่ ทราบจํา นวน
ประชากรทีแน่นอนว่ามีจาํ นวนเท่าใด ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ วิธกี ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) คื อ การเลื อ กแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่ ม ผู้ ที เคยซื อขนมขบเคี ยว
รับประทาน และเป็ นผู้บริโภคทีอยู่ในวัยทํางานทีมีช่วงอายุ 22 – 60 ปี ซึงเป็ นวิธีการ เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยไม่ใช้ ความน่าจะเป็ น (Nonprobability Sampling) ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยทํา
การแจกแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form เพือให้ ง่ายต่อการรวบรวมข้ อมูล
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เครื องมือทีใช้ ในงานวิ จั ยนี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื องปั จจัยด้ า นกล
ยุทธ์การตลาดแบบใช้ Influencer ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของผู้บริโภควัยทํางานใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยคําถามนีอ้ างอิงมาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเกียวข้ อง ที
มีความน่าเชือถือและมีความครบถ้ วนในด้ านเนือหา เป็ นการเก็บข้ อมูลเชิงปริมาณ ซึงสามารถแบ่ง
รายละเอียดในแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่วน คือ
ส่วนที 1 ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่ ว นที 2 ข้ อ มู ลเกียวกับ พฤติก รรมการซื อผลิ ตภัณ ฑ์ขนมขบเคียวของผู้ บ ริ โภควั ย
ทํางานโดยลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) รวมทังหมด 6 ข้ อ
ส่วนที 3 ข้ อมู ลเกียวกับกลยุ ทธ์การตลาดแบบใช้ Influencer ลักษณะแบบสอบถาม
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) รวมทังหมด 2 ข้ อ
ส่วนที 4 ข้ อมู ลเกียวกับปั จจั ยด้ านผลิ ตภัณฑ์ทีอาจมีผลต่ อการตัดสินใจซื อขนมขบ
เคียวของผู้บริโภควัยทํางาน รวมทังหมด 19 ข้ อ
โดยข้ อมูลในส่วนนีผู้วิจัยได้ ใช้ เครืองมือ ประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
ตามแบบของ Likert Scale มีทางเลือกตอบ 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี
ระดับ 1 คือ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียวน้ อยทีสุด
ระดับ 2 คือ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียวน้ อย
ระดับ 3 คือ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียวปานกลาง
ระดับ 4 คือ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียวมาก
ระดับ 5 คือ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียวมากทีสุด
7. ผลการศึกษา
ผลการวิ เคราะห์ข อ้ มู ลเกียวกับปั จจัยส่ วนบุ ค คลของผูบ้ ริ โ ภควัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร ของผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 71.00 และเพศชาย คิด
เป็ นร้ อยละ 29.00
อายุ พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 31- 40 ปี คิ ด เป็ นร้ อยละ 50.75
รองลงมาคือ อายุ 22 - 30 ปี คิดเป็ นร้ อย 38.00 รองลงมาอีกคือ อายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิด
เป็ นร้ อยละ 9.25 และอายุระหว่าง 51 - 60 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 2.00
ระดับการศึ กษา พบว่ า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 62.00รองลงมาคื อ ปวช/ปวส/อนุ ป ริ ญ ญา คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 20.75 รองลงมาอีก คื อ
ปริญญาโท คิดเป็ นร้ อยละ 15.00 และสูงกว่าปริญญาโท คิดเป็ นร้ อยละ 2.25
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อาชี พ พบว่ า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ เป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน คิดเป็ นร้ อยละ 73.75
รองลงมาคือ ข้ าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้ อยละ 9.50 รองลงมาอีกคือ ธุรกิจส่วนตัว
/ ค้ าขาย คิดเป็ นร้ อยละ 9.00 และอืนๆ คิดเป็ นร้ อยละ 7.75
รายได้เ ฉลียต่ อ เดือ น พบว่ า ผู้ บ ริ โภคส่ วนใหญ่ มีร ายได้ เฉลี ยต่ อ เดื อน15,001 25,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 32.00 รองลงมาคือ รายได้ 40,001 บาทขึนไป คิดเป็ นร้ อยละ
18.75 รองลงมาอีก คื อ รายได้ ตํากว่ า 15,000 บาท กับ 25,001 - 30,000 บาท (สัด ส่ ว น
เท่า กัน ) คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 17.75 และรายได้ ร ะหว่ า ง 30,001 - 40,000 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
13.75
สถานภาพ พบว่ า ผู้ บ ริ โภคส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 74.50 และ
สมรส คิดเป็ นร้ อยละ 25.50
ผลการวิเคราะห์เกียวกับพฤติกรรมการซือผลิตภัณฑ์ขนมขบเคียวของผูบ้ ริโภควัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ บ ริ โภคทีเป็ นกลุ่ มตั ว อย่ า งทังหมด 400 คน คิดเป็ น 100.00
เปอร์ เซ็นต์ เคยบริ โภคขนมขบเคียว และเมือพิ จารณาประเภทของขนมขบเคียวทีซือบ่ อยทีสุด
พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับประทานขนมขบเคียวประเภทมันฝรังทอดกรอบบ่อยทีสุด คิดเป็ นร้ อย
ละ 56.75 รองลงมาคือ ประเภทปลาเส้ น คิดเป็ นร้ อยละ 13.00 รองลงมาอีกคือ ถัวอบกรอบ คิด
เป็ นร้ อยละ 11.75 และขนมสาหร่ ายปรุงรส คิดเป็ นร้ อยละ 6.00 และสถานทีทีซือขนมขบเคียว
บ่อยทีสุด พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซือขนมขบเคียวจากร้ านสะดวกซือ/มินิมาร์ท เช่น 7-11
บ่ อยทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ 86.00 รองลงมาคือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น Top, Big C, Lotus, Villa
คิดเป็ นร้ อยละ 8.00 รองลงมาอีกคือ ห้ างสรรพสินค้ า คิดเป็ นร้ อยละ 3.50 และร้ านขายของชํา
ทัวไป คิดเป็ นร้ อยละ 2.50 และเหตุผลในการซือขนมขบเคียว พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซือ
ขนมขบเคียวเพือทานเอง คิดเป็ นร้ อยละ 63.00 รองลงมาคือ ซือทานกับเพือนหรื อกลุ่ม คิดเป็ น
ร้ อยละ 20.50 รองลงมาคือ ซือให้ บุตรหลานทาน คิดเป็ นร้ อยละ 13.25 และอืนๆ คิดเป็ นร้ อยละ
3.25 และความถีในการซือขนมขบเคียว พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับประทานขนมขบเคียว 1 - 2
ครัง ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 61.75 รองลงมาคือ 3 - 4 ครัง คิดเป็ นร้ อยละ 25.75 รองลงมา
อีกคือ มากกว่า 6 ครัง คิดเป็ นร้ อยละ 7.25 และ 5 - 6 ครัง คิดเป็ นร้ อยละ 5.25 และพฤติกรรม
การเลือกซือของผู้บริโภค พบว่า พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการทานขนมชนิดเดิม
เป็ นประจํา คิดเป็ นร้ อยละ 42.75 รองลงมาคือ ทานเฉพาะแบรนด์ทคุี ณชืนชอบเท่านัน คิดเป็ น
ร้ อยละ 24.50 รองลงมาอีกคือ มักจะลองขนมแปลกใหม่เสมอ คิดเป็ นร้ อยละ 24.00 และมักจะ
ทานโดยไม่คาํ นึงถึงแบรนด์ คิดเป็ นร้ อยละ 8.75
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ผลการวิ เ คราะห์เ กี ยวกับ กลยุ ท ธ์ก ารตลาดแบบใช้ Influencers ที มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจซือขนมขบเคียวของผูบ้ ริโภควัยทํางาน
ผลจากการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซือขนมขบเคียวจากการรีวิวสินค้ า
(Product Reviewer) มากทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ 71.75 รองลงมาคือ บุคคลทีมีชือเสียง (Celebrity)
คิดเป็ นร้ อยละ 15.00 รองลงมาอี กคือ You Tuber คิดเป็ นร้ อยละ 7.00 และการแนะนํา ของ
Blogger คิดเป็ นร้ อยละ 6.25 และหากพิจารณาถึง Influencer ทีผู้บริโภคชืนชอบมากทีสุด พบว่า
Influencer ทีผู้ บ ริ โภคส่วนใหญ่ ชื นชอบมากทีสุด คื อ ผู้ Influencer ด้ า นบั น เทิง คิดเป็ นร้ อ ยละ
36.00 รองลงมาคือ ด้ านอาหาร คิดเป็ นร้ อยละ 27.00 รองลงมาอีกคือ ด้ านสุขภาพ/ออกกําลัง
กาย คิดเป็ นร้ อยละ 16.00 และด้ านอืนๆ คิดเป็ นร้ อยละ 12.25
ผลการวิ เ คราะห์เ กี ยวกับ ปั จ จั ย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ ของ
ผูบ้ ริโภคในวัยทํางาน
ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมผู้บริโภคให้ ความสําคัญต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ทมีี ผล
ต่อการตัดสินใจซือของผู้บริโภคในวัยทํางาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.85 เมือพิจารณา
เป็ นรายด้ านพบว่า มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยด้ านทีผู้บริโภคให้ ความสําคัญสูงสุดคือ
ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ รองลงมาอีกคือ ด้ าน
ตรายีห้ อหรือแบรนด์ ด้ านบรรจุภัณฑ์ และด้ านนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที 1: ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของ
ผู้บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงประกอบด้ วยสมมติฐานย่อย 5 สมมติฐานย่อย ผล
การทดสอบสรุปผลได้ ดังนี
สมมติฐานที 1.1: ปัจจัยด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว
ของผู้ บ ริ โ ภควั ย ทํา งานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ปั จ จั ย ด้ า น
คุณภาพผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบ 3
ด้ าน ได้ แก่ พฤติกรรมด้ านสถานทีทีซือขนมขบเคียวบ่อยทีสุด ด้ านเหตุผลในการซือขนมขบเคียว
และด้ านพฤติกรรมในการเลือกซือ และปัจจัยด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือ
ขนมขบเคียว พบ 2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านประเภทขนมขบเคียว และด้ านความถีในการซือขนมขบเคียว
สมมติฐานที 1.2: ปั จจัยด้ านบรรจุ ภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของ
ผู้บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้ านบรรจุภัณฑ์
มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อขนมขบเคี ยว ที ระดั บ นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ 0.05 พบ 2 ด้ า น ได้ แ ก่
พฤติกรรมความถีในการซือขนมขบเคียว และด้ านพฤติกรรมในการเลื อกซือ และปัจจัยด้ านบรรจุ
ภัณฑ์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว พบ 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านประเภทขนมขบเคียว ด้ าน
สถานทีทีซือขนมขบเคียวบ่อยทีสุด และด้ านเหตุผลในการซือขนมขบเคียว
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สมมติฐานที 1.3: ปัจจัยด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซือ
ขนมขบเคียวของผู้ บริ โภควัยทํา งานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ า
ปัจจัยด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว ทีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ 0.05 พบ 4 ด้ า น ได้ แ ก่ พฤติ ก รรมด้ า นประเภทขนมขบเคี ยวทีทานบ่ อยทีสุด ด้ า น
สถานทีทีซือขนมขบเคียวบ่อยทีสุด ด้ านเหตุผลในการซือขนมขบเคียว และด้ านพฤติกรรมในการ
เลือกซือ และปัจจัยด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว
พบ 1 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความถีในการซือขนมขบเคียว
สมมติฐานที 1.4: ปั จจัยด้ านตรายีห้ อหรื อแบรนด์ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบ
เคียวของผู้บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ าน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ การตัดสินใจซือขนมขบเคียว ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 พบ 2 ด้ าน ได้ แก่ พฤติกรรมด้ านสถานทีทีซือขนมขบเคียวบ่อยทีสุด และด้ านเหตุผลในการ
ซือขนมขบเคียว และปั จจัยด้ านตรายีห้ อหรือแบรนด์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว พบ
3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านประเภทขนมขบเคียว ด้ านความถีในการซือขนมขบเคียว และด้ านพฤติกรรม
การเลือกซือขนมขบเคียว
สมมติฐานที 1.5: ปัจจัยด้ านนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบ
เคียวของผู้บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ าน
นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบ
3 ด้ าน ได้ แก่ พฤติกรรมด้ านสถานทีทีซือขนมขบเคียวบ่ อยทีสุด ด้ านเหตุผลในการซือขนมขบ
เคียว และด้ านพฤติกรรมในการเลือกซือ และปั จจัยด้ านนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซือขนมขบเคียว พบ 2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านประเภทขนมขบเคียว และด้ านความถีในการซือ
ขนมขบเคียว
สมมติ ฐ านข้อ ที 2: กลยุ ท ธ์ก ารตลาดแบบใช้ Influencer มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
ตั ด สิ น ใจซื อขนมขบเคี ยวของผู้ บ ริ โ ภควั ย ทํา งานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ งประกอบด้ ว ย
สมมติฐานย่อย 2 สมมติฐานย่อย ดังนี ผลการทดสอบสรุปผลได้ ดังนี
สมมติฐานที 2.1: Influencer มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของ
ผู้บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้ าน Influencer
มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อขนมขบเคี ยว ที ระดั บ นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ 0.05 พบ 2 ด้ า น ได้ แ ก่
พฤติกรรมด้ านประเภทขนมขบเคียวทีทานบ่อยทีสุด และด้ านเหตุผลในการซือขนมขบเคียว และ
ปัจจัยด้ าน Influencer ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว พบ 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านสถานทีทีซือ
ขนมขบเคียวบ่อยทีสุด ด้ านความถีในการซือ และด้ านพฤติกรรมการเลือกซือขนมขบเคียว
สมมติฐานที 2.2: Influencer ทีชืนชอบมากทีสุด มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ
ขนมขบเคียวของผู้ บริ โภควัยทํา งานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ า
ปั จจัยด้ านInfluencer ทีชืนชอบมากทีสุด มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว ทีระดับนัยสําคัญ
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ทางสถิ ติ 0.05 พบ 3 ด้ า น ได้ แ ก่ พฤติก รรมด้ า นประเภทขนมขบเคี ยวทีทานบ่ อยทีสุด ด้ า น
สถานทีทีซื อขนมขบเคี ยวบ่ อ ยที สุ ด และด้ า นเหตุ ผ ลในการซื อขนมขบเคี ยว และปั จ จั ย ด้ า น
Influencer ทีชื นชอบมากทีสุด ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว พบ 2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
ความถีในการซือ และด้ านพฤติกรรมการเลือกซือขนมขบเคียว
8. อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิจัยเรื อง ปั จจัยด้ านกลยุทธ์ การตลาดแบบใช้ Influencer ทีมีผลต่ อการ
ตัดสินใจซือขนมขบเคียวของผู้บริ โภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็น
สําคัญมาอภิปรายผลได้ ดังนี
8.1 ปัจจัยด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของผู้บริ โภค
วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้ านคุณภาพผลิตภัณฑ์
มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว พบ 3 ด้ าน ได้ แก่ พฤติกรรมด้ านสถานทีทีซือขนมขบเคียว
บ่อยทีสุด ด้ านเหตุผลในการซือขนมขบเคียว และด้ านพฤติกรรมในการเลือกซือ
8.2 ปัจจัยด้ านบรรจุภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของผู้บริโภควัยทํางาน
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นบรรจุ ภั ณ ฑ์ มี ผลต่ อ การ
ตัดสินใจซือขนมขบเคียว พบ 2 ด้ าน ได้ แก่ พฤติกรรมความถีในการซือขนมขบเคียว และด้ าน
พฤติกรรมในการเลือกซือ
8.3 ปัจจัยด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว
ของผู้บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้ านความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว พบ 4 ด้ าน ได้ แก่ พฤติกรรมด้ าน
ประเภทขนมขบเคียวทีทานบ่อยทีสุด ด้ านสถานทีทีซือขนมขบเคียวบ่อยทีสุด ด้ านเหตุผลในการ
ซือขนมขบเคียว และด้ านพฤติกรรมในการเลือกซือ
8.4 ปั จ จั ย ด้ า นตรายี ห้ อ หรื อ แบรนด์ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อขนมขบเคี ยวของ
ผู้บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านตรายีห้ อ
หรือแบรนด์ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว พบ 2 ด้ าน ได้ แก่ พฤติกรรมด้ านสถานทีทีซือ
ขนมขบเคียวบ่อยทีสุด และด้ านเหตุผลในการซือขนมขบเคียว
8.5 ปั จ จั ยด้ า นนวั ต กรรมในผลิ ตภัณ ฑ์ มีผลต่ อ การตัดสิน ใจซื อขนมขบเคี ยวของ
ผู้ บ ริ โภควั ยทํา งานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่ า ปั จ จั ยด้ า นความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ การตัดสินใจซือซือขนมขบเคียว พบ 3 ด้ าน ได้ แก่ พฤติกรรม
ด้ านสถานทีทีซือขนมขบเคียวบ่อยทีสุด ด้ านเหตุผลในการซือขนมขบเคียว และพฤติกรรมในการ
เลือกซือ
8.6 Influencer มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื อขนมขบเคี ยวของผู้ บ ริ โ ภควั ย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ าน Influencer มีผลต่อ
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การตัดสินใจซือขนมขบเคียว พบ 2 ด้ าน ได้ แก่ พฤติกรรมด้ านประเภทขนมขบเคียวทีทานบ่ อย
ทีสุด และด้ านเหตุผลในการซือขนมขบเคียว
8.7 Influencer ทีชืนชอบมากทีสุด มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือขนมขบเคียว
ของผู้ บ ริ โภควั ยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ า ปั จ จัยด้ านผู้
Influencer ทีชืนชอบมากทีสุด มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว พบ 3 ด้ าน ได้ แก่ พฤติกรรม
ด้ านประเภทขนมขบเคียวทีทานบ่อยทีสุด ด้ านสถานทีทีซือขนมขบเคียวบ่อยทีสุด และด้ านเหตุผล
ในการซือขนมขบเคียว
9. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป
1. ใช้ วิธีวิจัยแบบผสม โดยเพิ มการวิจัยเชิงคุณภาพเพือให้ ได้ ข้อมูลในแนวลึกขึน
เช่น โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริโภคขนมขบเคียวเกียวกับความเกียวข้ องของตัวแปรและมาตรา
วัดตัวแปรทีจะศึกษาก่อนพัฒนาแบบสอบถาม เพือใช้ เก็บข้ อมูลในการศึกษาเชิงปริมาณต่อไป
2. ใช้ กรอบแนวคิดในงานวิจัยนี ทําการวิจัยกับกลุ่มผู้บริโภคในวัยอืนๆ เช่น กลุ่ม
ผู้ บ ริ โภควั ยเยาว์ กลุ่ มผู้ บ ริ โภควั ยเรี ยน เพื อเปรี ยบเทียบว่ า มีพฤติก รรมการซื อขนมขบเคียว
แตกต่างกันหรือไม่
3. ควรมีก ารวิ จั ยขนมขบเคี ยวโดยแยกประเภทงานวิ จั ย ของขนมขบเคี ยวแต่ ล ะ
ประเภทเพื อให้ ผ้ ู ป ระกอบการและนั กการตลาดได้ ศึ ก ษาและมี ข้อ มู ล ทีเจาะจงมากขึ นในการ
กําหนดกลยุทธ์การตลาดเฉพาะสําหรับแต่ละประเภทของขนมขบเคียวได้ อย่างเหมาะสม
10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี สามารถดํา เนิ น การสํา เร็ จ ลุ ล่ ว งมาด้ ว ยดี เนื องจากได้ รั บ ความ
อนุ เ คราะห์ จ าก ผศ.ดร. ลี ลา เตียงสูงเนิ น ทีให้ เ กียรติ เ ป็ นอาจารย์ ทีปรึ กษางานวิ จั ยในครั งนี
รวมทังได้ สละ เวลาในการให้ คาํ ปรึกษาและข้ อแนะนําตลอดระยะเวลาในการทําการวิจัย รวมถึง
ดร.ศิริเดช คําสุพรหม และ ดร.จิราพร ชมสวน ทีได้ ให้ เกียรติมาเป็ นประธานและคณะกรรมการ
พร้ อมทังข้ อ แนะนํา เพิ มเติ ม ทํา ให้ ง านวิ จั ย นี มี ความสมบู ร ณ์ ม ากยิ งขึ น นอกจากนี ผู้ วิ จั ย
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านทีได้ มอบความรู้ต่างๆ ทีผู้วิจัย สามารถทีจะนํามาประยุกต์ใช้ ใน
การวิ จั ยครั งนี รวมถึ งขอบคุ ณ กํา ลั งใจจากครอบครั ว เพื อน พี ๆ น้ องๆ ทีเกียวข้ องทีคอยให้
กําลังใจ และอยู่เคียงข้ างกันมาตลอด จนถึงขอขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทุกท่านทีกรุณา
สละเวลาในการร่วมตอบแบบสอบถามในการวิจัยครังนี ผู้วิจัยหวังเป็ นอย่างยิงว่า งานวิจัยฉบับนี
จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ทีส่วนเกียวข้ อง และมีความสนใจด้ านการตลาดยุคดิจิทัล หากงานวิจัยนีมี
ข้ อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขอ อภัยมา ณ ทีนีด้ วย
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