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บทคดัย่อ 
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดแบบใช้

Influencer และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ทมีีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของผู้บริโภควัยทาํงาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคในวัยทํางานจํานวน 400 คน ด้วย
แบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกส์ และทาํการวิเคราะห์ข้อมูลเพือทดสอบสมมติฐานด้วย สถิติไคสแควร์ 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของ
ผู้บริโภควัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับความสาํคัญมาก 
และยังพบว่ากลยุทธ์ทางการตลาดแบบใช้ Influencer มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของ
ผู้บริโควัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลยุทธ์แบบใช้ Influencer มีผลต่อการซือขนมขบ
เคียว คือจากการรีวิวสนิค้า (Product Reviewer) และ Influencer ทมีีผลต่อผู้บริโภคขนมขบเคียว 
คือ Influencer ด้านบันเทงิ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านตรายีห้อหรือแบรนด์ ด้านนวัตกรรมใน
ผลิตภัณฑ ์มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคียว ได้แก่ ประเภท สถานททีซืีอ เหตุผลในการ
ซือ และความถีในการซือขนมขบเคียว นอกจากนียังพบว่า กลยุทธท์างการตลาดแบบใช้ Influence 

เช่น ผู้ทมีีชือเสียง ผู้ทอีัปโหลดวีดีโอลงในช่องทางออนไลน์ยูทูป มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซือขนมขบเคียวของผู้บริโภควัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร นัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 

คาํสาํคัญ : ขนมขบเคียว, กลยุทธท์างการตลาดแบบใช้ Influence, การตัดสนิใจซือ 
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1. บทนาํ
ในปัจจุบันการเลือกบริโภคอาหารของคนในประเทศไทยมีการเปลียนแปลงไปอย่าง

รวดเรว็ตามสภาพสังคมทเีปลียนแปลงไปทงัด้านเทคโนโลยี การดาํเนินชีวิตในสังคมทต้ีองเร่งรีบ
มากขึนและมีการแข่งขันสูงรวมทังวัฒนธรรม และนวัตกรรมใหม่ๆ ทีเข้ามา ทาํให้ผู้บริโภค
ปรับเปลียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร รวมทงัขนมขบเคียวเพือให้ตรงกบัความต้องการและการ
ดาํเนินชีวิตมากยิงขึน ขนมขบเคียวเริมมีความสาํคัญและจาํเป็นมากขึนสาํหรับชีวิตประจาํวันของ
คนไทย ซึงผู้บริโภคบางคนเลือกรับประทานขนมขบเคียวแทนมืออาหารในช่วงเวลาทีเร่งรีบของ
วัน 

 ตลาดขนมขบเคียวในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 2.9 หมืนล้านบาท หรือคิด
เป็น 1.42% ของตลาดโลก และมีอัตราการเติบโตในปี 2552-2557 เฉลีย 9% ต่อปี ตาม
ความเหน็ของนักวิเคราะห์ (บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จาํกัด, 2557) ซึงคาดการณ์แนวโน้ม
การเติบโตปีนีใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา โดยการทาํตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่และสินค้า
รูปแบบใหม่จะเป็นปัจจัยหลักในการเติบโตและหลากหลายมากขึนโดยสอดคล้องกบัความคิดเหน็
จ าก (เพ ลิน ใจ  จิ ร ะจ รั ส , 2557) ผู้ อํานวยการ ฝ่ าย วิ จั ยและบ ริการการลง ทุน  ด้ าน
ปัจจัยพืนฐาน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จาํกัด (มหาชน) ถึงการแข่งขันในธุรกิจอาหาร
ทานเล่นภายในประเทศ ทผู้ีประกอบการหน้าใหม่ตบเท้าเพิมขึนเป็นจาํนวนมาก แต่การเข้าชิงชัย
ของผู้ประกอบการหน้าใหม่ยังไม่ใช่เรืองง่าย เนืองจากพฤติกรรมการซือของผู้บริโภคยังติดอยู่กบั
โฆษณาและความสะดวกในการหาซือ อาทิ ประเภทมันฝรังทีคิดเป็น 34% ของตลาดนียอดขาย
ยังคงกระจุกตัวสองบริษัทครองส่วนแบ่งตลาดรวมกันถึง 90% ทังนีผู้ประกอบการใหม่ยังต้อง
เผชิญกบัปัจจัยเสยีง ได้แก่ อาํนาจต่อรองและนโยบายของผู้จัดจาํหน่ายและผู้ประกอบการโมเดิร์น
เทรด เนืองจากขนมขบเคียวต้องอาศัยช่องทางจัดจาํหน่ายอย่างมาก 

การวิเคราะห์ของตลาดขนมคบเขียวทสีาํคัญยังมีปัจจัยสาํคัญอืนๆ อาท ิความผันแปร
ตามภาวะเศรษฐกจิ การจัดกจิกรรมทางการตลาดและการจัดชิงโชค กระแสการให้ความสาํคัญกับ
คุณค่าอาหาร และ แนวโน้มของผู้บริโภคทจีะทดลองหรือยอมรับสนิค้าใหม่ๆ และความลดลงของ
ความจงรักภักดีต่อแบรนด์สูง (brand loyalty) สาํหรับกระแสความนิยมในตลาดโลก ปัจจุบัน
พฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศทเีจริญ เช่น สหรัฐ ยุโรป จะหันไปยังอาหารว่างทมีีประโยชน์ เช่น 
ผลไม้ ธัญพืชอัดแท่ง โยเกิร์ต มากขึน ซึงขนมขบเคียวสัญชาติไทยมีความสามารถทาํตลาดใน
ต่างประเทศได้ 

ขนมขบเคียวสามารถแบ่งได้เป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1. มันฝรังทอดกรอบ (ครองส่วนแบ่ง
ร้อยละ 22.7) 2. ขนมขบเคียวชนิดอบพอง (ครองส่วนแบ่งร้อยละ 28.4) 3. แผ่นข้าวโพดทอด
กรอบ (ครองส่วนแบ่งร้อยละ 2.9) 4. ป๊อบคอร์น (ครองส่วนแบ่งร้อยละ 1.4) 5. ขนมขบเคียว
ททีาํมาจากผลไม้ (ครองส่วนแบ่งร้อยละ 2.4) 6. ขนมขบเคียวททีาํจากถัว (ครองส่วนแบ่งร้อยละ 
8.1) และ 7. กลุ่มขนมขบเคียวอืนๆ (ครองส่วนแบ่งร้อยละ 34.1) โดยปี 2558 กลุ่มทีมีการ
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เติบโตมากทสีุดในตลาดขนมขบเคียว คือ กลุ่มขนมขบเคียวประเภทอืนๆ เช่น สาหร่าย เมลด็พืช 
ปลา ปลาหมึก และแมลงโดยเติบโตขึงถึงร้อยละ 19.0 จากปี 2557 มีมูลค่าอยู่ที 11,869 ล้าน
บาท โดยมีสาเหตุจากผู้เลนในตลาดทีมีอยู่จํานวนมาก มีการนําเสนอรสชาติแปลกใหม่และ
หลากหลายให้กับผู้บริโภค ซึงช่องทางแบบดังเดิมเป็นช่องทางจัดจาํหน่ายหลักในการขับเคลือน
สนิค้ากลุ่มนี ส่วนกลุ่มทเีติบโตรองลงมาได้แก่ กลุ่มขนมขบเคียวททีาํจากถัว มีอตัราเติบโตเพิมขึน
ร้อยละ 8.5 ซึงมีมูลค่าอยู่ท ี2,795 ล้านบาท 

จากข้อมูลข้างต้นจึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจทีจะศึกษาถึง “ปัจจัยด้านกลยุทธ์
การตลาดแบบใช้ Influencer มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของผู้บริโภควัย
ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีความคาดหวังว่าการศึกษานี จะทาํให้ผู้ประกอบการทราบ
ถึงความต้องการของผู้บริโภค และสามารถนาํผลการวิจัยไปวิเคราะห์หรือประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์
ทางการตลาดทจีะส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์น่าสนใจและตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มวัย
ทาํงาน รวมทงัสามารถนาํไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนบขบเคียวใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายและเพิม
ยอดขายและมูลค่าการตลาดมากขึน

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั
2.1 เพือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของผู้บริโภควัยทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2.2 เพือศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของ

ผู้บริโภควัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.3  เพือศึกษากลยุทธ์การตลาดแบบใช้  Influencer ทีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตัดสนิใจซือขนมขบเคียวของผู้บริโภควัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของผู้บริโภควัยทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.2 กลยุทธ์การตลาดแบบใช้ Influencer มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือขนมขบ

เคียวของผู้บริโภควัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
4.1 สามารถเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทีจะนาํข้อมูลจากงานวิจัยนี ไปพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ขององค์กร ให้มีความหลากหลายเพือให้ตรงตามความต้องการของทงัลูกค้า คู้ค่า และ
ผู้บริโภค 
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 4.2 สามารถเป็นประโยชน์กับนักการตลาดทีจะนําข้อมูลจากงานวิจัยนี ไปศึกษา
วิเคราะห์เพือพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละกลยุทธก์ารตลาดให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

4.3 สาํหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ทีสนใจทัวไปสามารถนาํข้อมูลทีได้จากการวิจัย 
ในครังนีไปเป็นแนวทางในการศึกษาเรืองทเีกยีวข้องต่อไป 

5. ขอบเขตของการวิจยั
5.1 ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์และพืนที ประชากรทีใช้ในการวิจัยในครังนีคือ

ผู้บริโภคในวัยทาํงานทมีีช่วงอายุตังแต่ 22 – 60 ปี ซึงเป็นผู้ทเีคยซือขนมขบเคียวรับประทาน 

5.2 ขอบเขตด้านเนือหา ตัวแปรทใีช้ในการศึกษาประกอบด้วย 

5.2.1 ตัวแปรอสิระ ได้แก่ 
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านคุณภาพสินค้า, ด้านบรรจุ

ภัณฑม์ีความสวยงาม, ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์, ด้านตรายีห้อและแบรนด์สนิค้า, ด้าน
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ ์

2. กลยุทธ์การตลาดแบบใช้  Influencer ประกอบด้วย  ผู้มี ชือเสียง
(Celebrity) เช่น ด้านกีฬา, บันเทงิ, การศึกษา, อาหาร เป็นต้น, ผู้ทอีัปโหลดวีดีโอลงในช่องทาง
ออนไลน์ยูทูป (YouTuber), ผู้เขียนบทความแนะนาํสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Blogger), ผู้ที
รับเชียร์ผลิตภัณฑผ่์านช่องทางออนไลน์ส่วนบุคคล (Product Reviewer) 

5.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
1. พฤติกรรมการตัดสนิใจซือขนมขบเคียวของผู้บริโภคในวัยทาํงาน

ซึงประกอบด้วย ซืออะไร (What buy?), ซือทไีหน (Where buy?), ซือทาํไม (Why buy?), ซือ
เทา่ไร่ (How buy?) 

2. ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ, อายุ, อาชีพ,

การศึกษา, รายได้, สถานภาพ 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั
เนืองจากงานวิจัยนีมีรูปแบบเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีเกบ็

รวมรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยไม่ทราบจํานวน
ประชากรทแีน่นอนว่ามีจาํนวนเทา่ใด ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธกีารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) คือ การเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มผู้ทีเคยซือขนมขบเคียว
รับประทาน และเป็นผู้บริโภคทอียู่ในวัยทาํงานทีมีช่วงอายุ 22 – 60 ปี ซึงเป็นวิธีการ เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยทาํ
การแจกแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form เพือให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล 
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เครืองมือทีใช้ในงานวิจัยนี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เรืองปัจจัยด้านกล
ยุทธก์ารตลาดแบบใช้ Influencer ทมีีผลต่อการตัดสนิใจซือขนมขบเคียวของผู้บริโภควัยทาํงานใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยคาํถามนีอ้างอิงมาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทเีกียวข้อง ที
มีความน่าเชือถือและมีความครบถ้วนในด้านเนือหา เป็นการเกบ็ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึงสามารถแบ่ง
รายละเอยีดในแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนท ี1 ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนที 2 ข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมการซือผลิตภัณฑ์ขนมขบเคียวของผู้บริโภควัย

ทาํงานโดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) รวมทงัหมด 6 ข้อ 

ส่วนที 3 ข้อมูลเกียวกับกลยุทธ์การตลาดแบบใช้ Influencer ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) รวมทงัหมด 2 ข้อ 

ส่วนที 4 ข้อมูลเกียวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบ
เคียวของผู้บริโภควัยทาํงาน รวมทงัหมด 19 ข้อ 

 โดยข้อมูลในส่วนนีผู้วิจัยได้ใช้เครืองมือ ประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 

ตามแบบของ Likert Scale มีทางเลือกตอบ 5 ระดับ โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนดังนี  
ระดับ 1 คือ มีผลต่อการตัดสนิใจซือขนมขบเคียวน้อยทสีดุ 

ระดับ 2 คือ มีผลต่อการตัดสนิใจซือขนมขบเคียวน้อย 

ระดับ 3 คือ มีผลต่อการตัดสนิใจซือขนมขบเคียวปานกลาง 
ระดับ 4 คือ มีผลต่อการตัดสนิใจซือขนมขบเคียวมาก 

ระดับ 5 คือ มีผลต่อการตัดสนิใจซือขนมขบเคียวมากทสีดุ 

7. ผลการศึกษา
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ริโภควยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.00 และเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 29.00 

อายุ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.75 

รองลงมาคือ อายุ 22 - 30 ปี คิดเป็นร้อย 38.00 รองลงมาอีกคือ อายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 9.25 และอายุระหว่าง 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.00 

 ระดบัการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 62.00รองลงมาคือ ปวช/ปวส/อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 20.75 รองลงมาอีกคือ 
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 15.00 และสงูกว่าปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 2.25 
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อาชีพ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 73.75 
รองลงมาคือ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกจิ คิดเป็นร้อยละ 9.50 รองลงมาอกีคือ ธุรกจิส่วนตัว 
/ ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 9.00 และอนืๆ คิดเป็นร้อยละ 7.75 

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีรายได้เฉลียต่อเดือน15,001 - 

25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมาคือ รายได้ 40,001 บาทขึนไป คิดเป็นร้อยละ 
18.75 รองลงมาอีกคือ รายได้ ตํากว่า 15,000 บาท กับ 25,001 - 30,000 บาท (สัดส่วน
เท่ากัน) คิดเป็นร้อยละ 17.75 และรายได้ระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
13.75 

 สถานภาพ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 74.50 และ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 25.50  

 ผลการวิเคราะหเ์กียวกบัพฤติกรรมการซือผลิตภณัฑข์นมขบเคียวของผูบ้ริโภควยั
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคทีเป็นกลุ่มตัวอย่างทังหมด 400 คน คิดเป็น 100.00 

เปอร์เซ็นต์ เคยบริโภคขนมขบเคียว และเมือพิจารณาประเภทของขนมขบเคียวทีซือบ่อยทีสุด 
พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับประทานขนมขบเคียวประเภทมันฝรังทอดกรอบบ่อยทสีดุ คิดเป็นร้อย
ละ 56.75 รองลงมาคือ ประเภทปลาเส้น คิดเป็นร้อยละ 13.00 รองลงมาอกีคือ ถัวอบกรอบ คิด
เป็นร้อยละ 11.75 และขนมสาหร่ายปรุงรส คิดเป็นร้อยละ 6.00 และสถานทีทีซือขนมขบเคียว
บ่อยทสีุด พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซือขนมขบเคียวจากร้านสะดวกซือ/มินิมาร์ท เช่น 7-11 
บ่อยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 86.00 รองลงมาคือ ซุปเปอร์มาร์เกต็ เช่น Top, Big C, Lotus, Villa 
คิดเป็นร้อยละ 8.00 รองลงมาอีกคือ ห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 3.50 และร้านขายของชาํ
ทวัไป คิดเป็นร้อยละ 2.50 และเหตุผลในการซือขนมขบเคียว พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซือ
ขนมขบเคียวเพือทานเอง คิดเป็นร้อยละ 63.00 รองลงมาคือ ซือทานกับเพือนหรือกลุ่ม คิดเป็น
ร้อยละ 20.50 รองลงมาคือ ซือให้บุตรหลานทาน คิดเป็นร้อยละ 13.25 และอนืๆ คิดเป็นร้อยละ 
3.25 และความถีในการซือขนมขบเคียว พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับประทานขนมขบเคียว 1 - 2 

ครัง ต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 61.75 รองลงมาคือ 3 - 4 ครัง คิดเป็นร้อยละ 25.75 รองลงมา
อกีคือ มากกว่า 6 ครัง คิดเป็นร้อยละ 7.25 และ 5 - 6 ครัง คิดเป็นร้อยละ 5.25 และพฤติกรรม
การเลือกซือของผู้บริโภค พบว่า พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการทานขนมชนิดเดิม
เป็นประจาํ คิดเป็นร้อยละ 42.75 รองลงมาคือ ทานเฉพาะแบรนด์ทคุีณชืนชอบเท่านัน คิดเป็น
ร้อยละ 24.50 รองลงมาอีกคือ มักจะลองขนมแปลกใหม่เสมอ คิดเป็นร้อยละ 24.00 และมักจะ
ทานโดยไม่คาํนึงถึงแบรนด์ คิดเป็นร้อยละ 8.75 
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 ผลการวิเคราะห์เกียวกบักลยุทธ์การตลาดแบบใช้ Influencers ทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซือขนมขบเคียวของผูบ้ริโภควยัทํางาน 

 ผลจากการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซือขนมขบเคียวจากการรีวิวสินค้า 
(Product Reviewer) มากทสีดุ คิดเป็นร้อยละ 71.75 รองลงมาคือ บุคคลทมีีชือเสยีง (Celebrity) 
คิดเป็นร้อยละ 15.00 รองลงมาอีกคือ You Tuber คิดเป็นร้อยละ 7.00 และการแนะนําของ 
Blogger คิดเป็นร้อยละ 6.25 และหากพิจารณาถึง Influencer ทผู้ีบริโภคชืนชอบมากทสีุด พบว่า 
Influencer ทีผู้บริโภคส่วนใหญ่ชืนชอบมากทีสุดคือ ผู้ Influencer ด้านบันเทิง คิดเป็นร้อยละ 
36.00 รองลงมาคือ ด้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 27.00 รองลงมาอีกคือ ด้านสุขภาพ/ออกกาํลัง
กาย คิดเป็นร้อยละ 16.00 และด้านอนืๆ คิดเป็นร้อยละ 12.25  

 ผลการวิเคราะห์เกียวกับปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือของ
ผูบ้ริโภคในวยัทํางาน 

ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมผู้บริโภคให้ความสาํคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ทมีีผล
ต่อการตัดสนิใจซือของผู้บริโภคในวัยทาํงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเทา่กบั 3.85 เมอืพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านทผู้ีบริโภคให้ความสาํคัญสูงสุดคือ 
ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ รองลงมาอีกคือ ด้าน
ตรายีห้อหรือแบรนด์ ด้านบรรจุภัณฑ ์และด้านนวัตกรรมในผลิตภัณฑ ์ตามลาํดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอ้ที 1: ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของ

ผู้บริโภควัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงประกอบด้วยสมมติฐานย่อย 5 สมมติฐานย่อย ผล
การทดสอบสรุปผลได้ดังนี 

สมมติฐานที 1.1: ปัจจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ ์มีผลต่อการตัดสนิใจซือขนมขบเคียว
ของผู้บริโภควัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้าน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว ทีระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 พบ 3 

ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้านสถานททีซืีอขนมขบเคียวบ่อยทสีุด ด้านเหตุผลในการซือขนมขบเคียว 
และด้านพฤติกรรมในการเลือกซือ และปัจจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือ
ขนมขบเคียว พบ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านประเภทขนมขบเคียว และด้านความถีในการซือขนมขบเคียว 

สมมติฐานที 1.2: ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของ
ผู้บริโภควัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์
มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว  ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบ 2 ด้าน ได้แก่ 
พฤติกรรมความถีในการซือขนมขบเคียว และด้านพฤติกรรมในการเลือกซือ และปัจจัยด้านบรรจุ
ภัณฑ์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว พบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประเภทขนมขบเคียว ด้าน
สถานททีซืีอขนมขบเคียวบ่อยทสีดุ และด้านเหตุผลในการซือขนมขบเคียว 
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สมมติฐานที 1.3: ปัจจัยด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ ์มีผลต่อการตัดสนิใจซือ
ขนมขบเคียวของผู้บริโภควัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ปัจจัยด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ ์มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว ทรีะดับนัยสาํคัญ
ทางสถิติ 0.05 พบ 4 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้านประเภทขนมขบเคียวทีทานบ่อยทีสุด ด้าน
สถานททีซืีอขนมขบเคียวบ่อยทสีุด ด้านเหตุผลในการซือขนมขบเคียว และด้านพฤติกรรมในการ
เลือกซือ และปัจจัยด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว 
พบ 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความถีในการซือขนมขบเคียว 

สมมติฐานที 1.4: ปัจจัยด้านตรายีห้อหรือแบรนด์ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบ
เคียวของผู้บริโภควัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้าน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว ทรีะดับนัยสาํคัญทางสถิติ 
0.05 พบ 2 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้านสถานททีซืีอขนมขบเคียวบ่อยทสีุด และด้านเหตุผลในการ
ซือขนมขบเคียว และปัจจัยด้านตรายีห้อหรือแบรนด์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว พบ 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านประเภทขนมขบเคียว ด้านความถีในการซือขนมขบเคียว และด้านพฤติกรรม
การเลือกซือขนมขบเคียว 

สมมติฐานที 1.5: ปัจจัยด้านนวัตกรรมในผลิตภัณฑ ์มีผลต่อการตัดสนิใจซือขนมขบ
เคียวของผู้บริโภควัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้าน
นวัตกรรมในผลิตภัณฑ ์มีผลต่อการตัดสนิใจซือขนมขบเคียว ทรีะดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 พบ 
3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้านสถานทีทีซือขนมขบเคียวบ่อยทีสุด ด้านเหตุผลในการซือขนมขบ
เคียว และด้านพฤติกรรมในการเลือกซือ และปัจจัยด้านนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซือขนมขบเคียว พบ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านประเภทขนมขบเคียว และด้านความถีในการซือ
ขนมขบเคียว 

สมมติฐานข้อที 2: กลยุทธ์การตลาดแบบใช้ Influencer มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซือขนมขบเคียวของผู้บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงประกอบด้วย
สมมติฐานย่อย 2 สมมติฐานย่อย ดังนี ผลการทดสอบสรุปผลได้ดังนี  

สมมติฐานที 2.1: Influencer มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของ
ผู้บริโภควัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้าน Influencer 
มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว  ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบ 2 ด้าน ได้แก่ 
พฤติกรรมด้านประเภทขนมขบเคียวททีานบ่อยทสีุด และด้านเหตุผลในการซือขนมขบเคียว และ
ปัจจัยด้าน Influencer ไม่มีผลต่อการตัดสนิใจซือขนมขบเคียว พบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานททีซืีอ
ขนมขบเคียวบ่อยทสีดุ ด้านความถีในการซือ และด้านพฤติกรรมการเลือกซือขนมขบเคียว 

สมมติฐานที 2.2: Influencer ทชืีนชอบมากทสีุด มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ
ขนมขบเคียวของผู้บริโภควัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ปัจจัยด้านInfluencer ทีชืนชอบมากทีสุด มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว ทีระดับนัยสาํคัญ
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ทางสถิติ 0.05 พบ 3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้านประเภทขนมขบเคียวทีทานบ่อยทีสุด ด้าน
สถานทีทีซือขนมขบเคียวบ่อยทีสุด และด้านเหตุผลในการซือขนมขบเคียว  และปัจจัยด้าน 
Influencer ทีชืนชอบมากทีสุด ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว พบ 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความถีในการซือ และด้านพฤติกรรมการเลือกซือขนมขบเคียว 

8. อภิปรายผลการศึกษา
  จากผลการวิจัยเรือง ปัจจัยด้านกลยุทธ์การตลาดแบบใช้ Influencer ทีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซือขนมขบเคียวของผู้บริโภควัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็
สาํคัญมาอภิปรายผลได้ดังนี 

8.1 ปัจจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของผู้บริโภค
วัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว พบ 3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้านสถานททีซืีอขนมขบเคียว
บ่อยทสีดุ ด้านเหตุผลในการซือขนมขบเคียว และด้านพฤติกรรมในการเลือกซือ  

8.2 ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ ์มีผลต่อการตัดสนิใจซือขนมขบเคียวของผู้บริโภควัยทาํงาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์มีผลต่อการ
ตัดสินใจซือขนมขบเคียว พบ 2 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมความถีในการซือขนมขบเคียว และด้าน
พฤติกรรมในการเลือกซือ 

8.3 ปัจจัยด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว
ของผู้บริโภควัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ ์มีผลต่อการตัดสนิใจซือขนมขบเคียว พบ 4 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้าน
ประเภทขนมขบเคียวทีทานบ่อยทีสุด ด้านสถานททีซืีอขนมขบเคียวบ่อยทีสุด ด้านเหตุผลในการ
ซือขนมขบเคียว และด้านพฤติกรรมในการเลือกซือ  

8.4 ปัจจัยด้านตรายีห้อหรือแบรนด์ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของ
ผู้บริโภควัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านตรายีห้อ
หรือแบรนด์ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียว พบ 2 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้านสถานททีซืีอ
ขนมขบเคียวบ่อยทสีดุ และด้านเหตุผลในการซือขนมขบเคียว  

8.5 ปัจจัยด้านนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของ
ผู้บริโภควัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซือซือขนมขบเคียว พบ 3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรม
ด้านสถานททีซืีอขนมขบเคียวบ่อยทสีุด ด้านเหตุผลในการซือขนมขบเคียว และพฤติกรรมในการ
เลือกซือ 

8.6 Influencer มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือขนมขบเคียวของผู้บริโภควัย
ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้าน Influencer มีผลต่อ
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การตัดสินใจซือขนมขบเคียว พบ 2 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้านประเภทขนมขบเคียวททีานบ่อย
ทสีดุ และด้านเหตุผลในการซือขนมขบเคียว  

8.7  Influencer ทีชืนชอบมากทีสุด มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือขนมขบเคียว
ของผู้บริโภควัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านผู้ 

Influencer ทชืีนชอบมากทสีุด มีผลต่อการตัดสนิใจซือขนมขบเคียว พบ 3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรม
ด้านประเภทขนมขบเคียวททีานบ่อยทสีุด ด้านสถานททีซืีอขนมขบเคียวบ่อยทสีดุ และด้านเหตุผล
ในการซือขนมขบเคียว  

9. ขอ้เสนอแนะ
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครงัต่อไป 
1. ใช้วิธีวิจัยแบบผสม โดยเพิมการวิจัยเชิงคุณภาพเพือให้ได้ข้อมูลในแนวลึกขึน

เช่น โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริโภคขนมขบเคียวเกียวกับความเกียวข้องของตัวแปรและมาตรา
วัดตัวแปรทจีะศึกษาก่อนพัฒนาแบบสอบถาม เพือใช้เกบ็ข้อมูลในการศึกษาเชิงปริมาณต่อไป 

2. ใช้กรอบแนวคิดในงานวิจัยนี ทาํการวิจัยกับกลุ่มผู้บริโภคในวัยอืนๆ เช่น กลุ่ม
ผู้บริโภควัยเยาว์ กลุ่มผู้บริโภควัยเรียน เพือเปรียบเทียบว่ามีพฤติกรรมการซือขนมขบเคียว
แตกต่างกนัหรือไม่ 

3. ควรมีการวิจัยขนมขบเคียวโดยแยกประเภทงานวิจัยของขนมขบเคียวแต่ละ
ประเภทเพือให้ผู้ประกอบการและนักการตลาดได้ศึกษาและมีข้อมูลทีเจาะจงมากขึนในการ
กาํหนดกลยุทธก์ารตลาดเฉพาะสาํหรับแต่ละประเภทของขนมขบเคียวได้อย่างเหมาะสม 

10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนีสามารถดําเนินการสําเร็จลุล่วงมาด้วยดี เนืองจากได้รับความ

อนุเคราะห์จาก ผศ.ดร. ลีลา เตียงสูงเนิน ทีให้เกียรติเป็นอาจารย์ทีปรึกษางานวิจัยในครังนี 
รวมทงัได้สละ เวลาในการให้คาํปรึกษาและข้อแนะนาํตลอดระยะเวลาในการทาํการวิจัย รวมถึง 
ดร.ศิริเดช คาํสุพรหม และ ดร.จิราพร ชมสวน ทไีด้ให้เกียรติมาเป็นประธานและคณะกรรมการ 
พร้อมทังข้อแนะนําเพิมเติม ทําให้งานวิจัยนีมี ความสมบูรณ์มากยิงขึน นอกจากนี ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านทไีด้มอบความรู้ต่างๆ ทผู้ีวิจัย สามารถทจีะนาํมาประยุกต์ใช้ใน
การวิจัยครังนี รวมถึงขอบคุณกาํลังใจจากครอบครัว เพือน พีๆ น้องๆ ทีเกียวข้องทีคอยให้
กาํลังใจ และอยู่เคียงข้างกันมาตลอด จนถึงขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถาม ทุกท่านทกีรุณา
สละเวลาในการร่วมตอบแบบสอบถามในการวิจัยครังนี ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิงว่า งานวิจัยฉบับนี
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทีส่วนเกียวข้อง และมีความสนใจด้านการตลาดยุคดิจิทัล หากงานวิจัยนีมี
ข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขอ อภัยมา ณ ทนีีด้วย  
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