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บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค จ าแนกตามลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร ์และเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรู ้และความพงึพอใจทีม่ต่ีอนักแสดงทีม่ชีื่อเสยีงในโฆษณา
ขนมขบเคี้ยว กบัการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคอื ผู้บรโิภคทัง้       
เพศชาย และหญิงที่อาศยั หรือท างานอยู่ในกรุงเทพมหานคร อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ดูโฆษณาขนมขบเคี้ยว จ านวน            
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ส าหรบัทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์          
ความแตกต่างโดยการใช้ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ใช ้            
ความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัในระดบัน้อยสดุ และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
โดยมกีารประมวลผลจากโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู 
 ผลการวจิยัพบว่า  
 1.  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 15-23 ปี สถานภาพโสด จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี        
เป็นนกัเรยีน/ นกัศกึษา และมรีายไดน้้อยกว่า หรอืเท่ากบั 15,000 บาท 
 2.  กลุ่มตัวอย่างมกีารรบัรู้เกี่ยวกบันักแสดงที่มชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคี้ยวโดยรวมอยู่ในระดบัมาก         
ขอ้ทีม่กีารรบัรูร้ะดบัมากทีสุ่ด คอื โฆษณาขนมขบเคีย้วมนัฝรัง่เลย ์(ณเดชณ์- ญาญ่า) รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างมี
การรบัรู้เกี่ยวกบันักแสดงที่มชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคี้ยว ในระดบัมาก คอื โฆษณาขนมขบเคี้ยวซนัไบร์ท (คริส          
หอวงั) โฆษณาขนมขบเคีย้วแจ๊ค (มารโิอ เมาเร่อ) โฆษณาขนมขบเคีย้ว ทาโร อบกรอบ (ต่อ ฮอรโ์มน) โฆษณาขนม
ขบเคีย้วฟนัโอ (มารโิอ เมาเร่อโฆษณาขนมขบเคีย้วชอ็กโกแลต ยูไนเตด็ อลัมอล (คมิเบอรร์ี)่ และกลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรู้
เกีย่วกบันกัแสดงทีม่ชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคีย้ว ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ โฆษณาขนมขบเคีย้ว โรลเลอร ์โคสเตอร ์
(เต๋อ ฉนัทวชิช)์ โฆษณาขนมขบเคีย้วมนัฝรัง่เทสโต ้(เจมส ์มาร)์ โฆษณาขนมขบเคีย้วสนีกเกอร ์(เต๋า สมชาย) โฆษณา
ขนมขบเคีย้วตะวนั (บอย ปกรณ์) โฆษณาขนมขบเคีย้วสาหร่ายย่าง ยนูิ 555 (กุ๊บกิบ๊ สมุนทพิย)์ ตามล าดบั  
 3. กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจมากต่อนกัแสดงทีม่ชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคีย้ว ในภาพรวม โดยดา้นที่
มคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ คอื ดา้นบุคลกิภาพ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการสือ่สาร และดา้นภาพลกัษณ์ ตามล าดบั 
 4. กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจมากต่อนักแสดงที่มชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคีย้ว ในด้านภาพลกัษณ์ 
โดยขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ คอื ชื่อเสยีงของนกัแสดง รองลงมามคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้น
ภาพลกัษณ์ของนกัแสดง (การวางตวั,การเป็นขา่ว) และความน่าเชื่อถอืของนกัแสดง ตามล าดบั 
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 5.  กลุ่มตวัอย่างตดัสนิใจซือ้ขนมขบเคีย้วจากตรายีห่อ้ โดยขนมขบเคีย้วมนัฝรัง่เลย ์เป็นยีห่อ้ทีค่นเลอืกซือ้
มากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างมคีวามถี่ในการซื้อขนมขบเคี้ยวมนัฝรัง่เลย์ปรมิาณ 4 ครัง้/เดือน โดยซื้อเฉลี่ยปริมาณ         
3 ห่อ/ครัง้ จากรา้นสะดวกซือ้ 7-11 ในช่วงเวลา 18.00-24.00 น. เป็นการซือ้โดยการช าระดว้ยเงนิสด 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 1.  ผู้บริโภคที่มีอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ แตกต่างกนัมีการตัดสนิใจซื้อขนมขบเคี้ยว
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
 2.  การรบัรู้เกี่ยวกบันักแสดงที่มีชื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคี้ยวโดยภาพรวม มคีวาม สมัพนัธ์กบัการ
ตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 3.  ความพงึพอใจทีม่ต่ีอนกัแสดงทีม่ชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคีย้วโดยภาพรวมและในรายดา้น ซึง่ไดแ้ก่
ดา้นการสือ่สาร ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นภาพลกัษณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั  
 

ค าส าคญั: นกัแสดง โฆษณา การตดัสนิใจซือ้ 
 

Abstract 
 
 This research aimed to study the purchasing decision classified by demography and study the 
relationship between perception and satisfaction toward the famous actors in snack advertising with the 
purchasing decision of consumer in Bangkok. The primary data is collected by distributing questionnaires to 
400 consumers aged at least 15 years old, residing or working in Bangkok and ever see the snack 
advertising. Statistical methods to analyze the data are frequency, percentage, mean, standard deviation,        
t-test, one-way analysis of variance, least-significant difference for pair comparison, Pearson product moment 
coefficient correlation. Computer software program is used to analyze the data. 
 The research findings were as follows:  
 1.  Most of samples is female student aged between 15- 23 years old, single, hold a bachelor’s 
degree and monthly income at least 15,000 baht. 
 2.  The samples have the perception toward the famous actors in snack advertising in high level 
especially the adverting of potato chipped brand “Lays” (Nadech- Yaya), followed by snack branded 
“Sunbites” (Chris Horwang), snack branded “Jack” (Mario Maurer), snack branded “crispy Taro” (Tor 
Hormone), snack branded “Fun O” (Mario Maurer) and snack branded “United almond” (Kimbery) 
respectively. The samples have the perception toward the famous actors in snack advertising in moderate 
level especially the adverting of snack branded “Roller Coaster” (Ter Chantwist), snack branded “Testo” 
(Jame Mars), snack branded “Sneaker” (Tao Somchai), snack branded “Tawan” (Boy Pakorn) and snack 
branded “Uni” (Kupkip Sumonthip) respectively. 
 3.  The samples are satisfied toward the famous actors in snack advertising in high level especially 
in the aspect of personality, communication and image respectively. 
 4.  The samples have high satisfaction toward the famous actors in snack advertising in the aspect 
of image especially the famous of actors, actor image (behave, news) and reliability of actors respectively.  
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 5.  Most of samples decided to purchase potato chipped branded “Lays” with the buying frequency 
of 4 times/ month, 3 units/ time. They bought from 7- 11 at 6.00- 12.00 P.M. by cash.  
 Results of hypotheses testing are as follows:  
 1.  The consumers who have different age, occupation, monthly income and marital status have a 
different purchasing decision on snack with statistical significant levels of 0.05 and 0.01 respectively. 
 2.  The perception toward the famous actors in snack advertising related to the purchasing 
decision on snack in low level, same direction with statistical significant level of 0.01 
 3.  The satisfaction toward the famous actor in snack advertising in overall, communication, 
personality and image related to the purchasing decision on snack in moderate level, same direction with 
statistical significant levels of 0.05 and 0.01 respectively. 
 
Keywords: Actors, Aadvertising, Purchasing Decisions 
 
บทน า 
 ปจัจุบนัการโฆษณาถือว่าเป็นหวัใจส าคญัของการตลาด ดงันัน้ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญักบั
การเลอืกใช้นักแสดงทีม่ชีื่อเสยีงมาใชใ้นการโฆษณาสนิคา้และบรกิารต่างๆ โดยคาดหวงัว่า ผู้ทีม่ชีื่อเสยีงนัน้จะช่วย
ดงึดูดความสนใจ ท าให้ผูบ้รโิภคเกดิทศันคติทีด่แีละการสร้างการรบัรู้  การจดจ าตราสนิค้าได้ การประชาสมัพนัธ์และ
การสง่เสรมิการขายต่างๆ และก่อใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้สนิคา้  
 การใชก้ลยุทธ ์"Celebrity Marketing" ต้องมองว่าภาพลกัษณ์ตราสนิคา้กบันักแสดงนัน้ เป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนัหรอืไม่ โดยพจิารณาจาก 5 องคป์ระกอบ ไม่ว่าจะเป็นความน่าเชื่อถอืของพรเีซนเตอร ์ความช านาญและความ
เชีย่วชาญเฉพาะดา้นของบุคคลนัน้ ๆ ซึง่มกัจะเชื่อมโยงกบัสนิคา้โดยตรง การดงึดูดใจจากรูปร่าง หน้าตา บุคลกิภาพ 
ซึง่อาจจะไม่เชื่อมโยงกบัตวัสนิคา้เลย แต่เชื่อมโยงกบัไลฟ์สไตล ์ ความเคารพที่กลุ่มเป้าหมายมต่ีอความส าเรจ็ของ
บุคคลนัน้ ๆ และสุดทา้ยคอืความคลา้ยคลงึของพรเีซน็เตอรก์บักลุ่มเป้าหมายของตราสนิคา้ประโยชน์ของดาราทีเ่ป็น 
พรเีซน็เตอรย์งัสอดคลอ้งกบัการสือ่สารในยุคโซเชยีลมเีดยี ทีม่เีครื่องมอืทัง้เฟสบุ๊ก ทวติเตอร ์ยทูบู อนิสตราแกรม ฯลฯ 
ยิ่งท าให้ "กระแส" ต่าง ๆ ถูกจุดติดและไปไวเหมือนไฟลามทุ่ม กลายเป็นโอกาสทองของธุรกิจที่จะสร้างกระแส"           
บอกต่อ" ไปอย่างไม่สิน้สุด ไม่แปลกทีผ่่านมา เราจะเหน็ภาพของการทุ่มงบฯของบรรดาบรษิัทใหญ่ๆ ที่เตม็ไปด้วย
ความเขม้ขน้ เพื่อดงึตวัดาราสดุฮอตทัง้หลาย นอกจากเพื่อมดัใจกลุ่มเป้าหมาย 
 ผลติภณัฑข์นมขบเคีย้ว (Snack) ทีเ่ป็นอาหารส าเรจ็รปูประเภทของกนิเล่นนัน้ ปจัจุบนัตลาดในประเทศไทย
มกีารขยายตัวออกไปเป็นอย่างมาก ผู้บรโิภคส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเดก็และวยัรุ่นซึ่งนิยมรบัประทานเป็นอาหารว่าง          
ท าให ้ในปี 2555 มูลค่าตลาดรวมขนมขบเคี้ยว หรอื “สแน็ก” มมีูลค่าประมาณ 2.4 หมื่นลา้นบาท โดยขนมขบเคีย้ว
ประเภทมนัฝรัง่มสีดัสว่นมากสดุประมาณ 35% คดิเป็นจ านวน 8.4 พนัลา้นบาท รองลงมาคอืขนมขึน้รปู ประมาณ 27% 
คดิเป็น 6.5 พนัลา้นบาท ขนมประเภทขา้ว ประมาณ 5% คดิเป็น 1.2 พนัลา้นบาท (บรษิทั ซ.ีพ.ีอนิเตอรเ์ทรด จ ากดั. 
2555) ผลติภณัฑข์นมขบเคีย้วในประเทศไทย เมื่อจ าแนกตามวตัถุดบิสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 8 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
1 ขนมขบเคีย้วประเภทแป้ง 2 ขนมขบเคีย้วประเภทถัว่ 3 ขนมขบเคีย้วประเภทมนัฝรัง่ 4 ขนมขบเคีย้วประเภทขา้ว
เกรยีบกุง้ 5 ขนมขบเคีย้วประเภทปลาหมกึ 6 ขนมขบเคีย้วประเภทขา้วโพด 7 ขนมขบเคีย้วประเภทปลา 8 ขนม         
ขบเคี้ยวประเภทสาหร่าย (Market Intelligence Division: 1997) จากขอ้มูลทีก่ล่าวมาขา้งต้นนัน้ ท าใหธุ้รกจิขนม         
ขบเคีย้วมกีารแขง่ขนักนัสงูมาก และแต่ละผลติภณัฑก์ไ็ดน้ านักแสดงทีม่ชีื่อเสยีงมาใชใ้นการโฆษณา อาทเิช่นโฆษณา 
มนัฝรัง่เลย ์สาหร่ายเถา้แก่น้อย เทสโต ้ซนัไบท ์เป็นต้น ไดน้ านักแสดงชื่อดงัทัง้ชายและหญงิช่วยในการสรา้งการรบัรู ้
และการจดจ าตราสนิคา้  
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 จากเหตุผลดงักล่าว ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาเรื่องนักแสดงทีม่ชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคีย้วทีม่ผีลต่อ
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และผู้วิจ ัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครในการวจิยัครัง้นี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมอืงหลวงทีม่คีวามพร้อมในด้านสื่อมากทีสุ่ดและ          
มปีระชากรเป็นจ านวนมาก ท าใหท้ราบถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ การรบัรูเ้กี่ยวกบันักแสดง ความพงึพอใจทีม่ต่ีอ
นกัแสดงทีม่ชีื่อเสยีง มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ขนมขบเคีย้วของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครหรอืไม่อย่างไร ซึง่ผลที่
จะไดร้บัจากการวจิยัจะเป็นแนวทางประกอบการตดัสนิใจส าหรบัวางแผนในการเลอืกนกัแสดงมาเป็นพรเีซน็เตอรส์นิคา้
ไดอ้ย่างเหมาะสมกบัผลติภณัฑแ์ละเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้เป้าหมายได ้ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะ
ทางดา้นประชากรศาสตร ์
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้เกี่ยวกบันักแสดงที่มชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคี้ยวกบัการ
ตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจทีม่ต่ีอนกัแสดงทีม่ชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคีย้วกบัการ
ตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 
  1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์
  1.1 เพศ 
   1.1.1 ชาย 
   1.1.2 หญงิ 
  1.2 อาย ุ
   1.2.1 อายุ 15-23 ปี 
   1.2.2 อายุ 24-32 ปี 
   1.2.3 อายุ 33-41 ปี 
   1.2.4 อายุ 42-50 ปี 
   1.2.5 อายุ 51 ปีขึน้ไป 
  1.3 ระดบัการศกึษา 
   1.3.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
   1.3.2 ปรญิญาตร ี
   1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี 
   1.4  อาชพี 
   1.4.1 นกัเรยีน/นกัศกึษา 
   1.4.2 พนกังานบรษิทัเอกชน 
   1.4.3 รบัราชการ/พนกังานรฐัวสิากจิ 
   1.4.4 ประกอบธุรกจิสว่นตวั 
   1.4.5 อื่นๆโปรดระบ…ุ…………………. 
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  1.5  รายไดต่้อเดอืน 
   1.5.1 น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 
   1.5.2 15,001 – 25,000 บาท 
   1.5.3 25,001 – 35,000 บาท 
   1.5.4 35,001 – 45,000 บาท 
   1.5.5 45,001 บาทขึน้ไป 
  1.6  สถานภาพ 
   1.6.1 โสด 
   1.6.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
   1.6.3 หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่/หมา้ย 
 2. การรบัรูเ้กีย่วกบันกัแสดงทีม่ชีื่อเสยีง ในโฆษณาขนมขบเคีย้ว 
 3. ความพงึพอใจต่อนกัแสดงทีม่ชีือ่เสยีง ในโฆษณาขนมขบเคีย้ว 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รา ยได ้
สถานภาพแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ขนมขบเคีย้วแตกต่างกนั 
 2. การรบัรู้เกี่ยวกบันักแสดงที่มชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคี้ยวมีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3. ความพงึพอใจทีม่ต่ีอนกัแสดงทีม่ชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคีย้วมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542: 44-52)[1] ได้กล่าวถึง 
แนวความคดิด้านประชากรนี้เป็นทฤษฎีทีใ่ช้หลกัการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคอืพฤติกรรมพฤติกรรมต่างๆ 
ของมนุษยเ์กดิขึน้ตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ เป็นความเชื่อทีว่่า คนทีม่คีุณสมบตัทิางประชากรทีแ่ตกต่างกนั
จะมพีฤตกิรรมที่แตกต่างกนัไปด้วย ซึ่งแนวความคดินี้ตรงกบัทฤษฎกีลุ่มสงัคม (Social Categories Theory) ของ 
Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ทีอ่ธบิายว่าพฤตกิรรมของบุคคลเกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะต่างๆ ของบุคคล หรอื
ลกัษณะทางประชากรซึง่ลกัษณะเหล่านี้สามารถอธบิายเป็นกลุ่ม ๆได ้คอื บุคคลทีม่พีฤตกิรรมคลา้ยคลงึกนัมกัจะอยู่ใน
กลุ่มเดยีวกนั ดงันัน้ บุคคลที่อยู่ในล าดบัชัน้ทางสงัคมเดยีวกนัจะเลอืกรบั และตอบสนองต่อเนื้อหาข่าวสาร ใ นแบบ
เดยีวกนั และทฤษฎคีวามแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ซึง่ทฤษฎนีี้ไดร้บัการพฒันาจาก
แนวความคดิเรื่องสิง่เรา้และการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรอืทฤษฎ ีเอส-อาร ์(S-R Theory) ในสมยัก่อน 
และไดน้ ามาประยุกตใ์ชอ้ธบิายเกีย่วกบัการสือ่สารว่า ผูร้บัสารทีม่คีุณลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั จะมคีวามสนใจต่อข่าวสาร
ทีแ่ตกต่างกนั 

 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการรบัรู้ กนัยา สุวรรณแสง (2542)[2] ได้ให้ความหมายของการรบัรู้ คือ 
กระบวนการที่เกิดภายในตัวของแต่ละบุคคล และการรบัรู้เกิดขึ้นกบัสิง่ต่าง ๆที่อยู่รอบตัว โดยการสมัผสั การเห็น         
การไดย้นิ การรูส้กึ การได้กลิน่ การสมัผสั ซึง่สิง่เร้าเหล่านี้จะผ่านทางประสาทสมัผสั แลว้แปลออกมาโดยการอาศยั
ประสบการณ์เดมิ 
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ ดเิรก ฤกษ์หร่าย (2528)[3] กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ 
ทศันคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง เป็นความรู้สกึหรือทศันคติที่ดีต่องานที่ท าของบุคคลที่มีต่องานใน
ทางบวก ความสุขของบุคคลอนัเกดิจากการปฏบิตังิานและไดร้บัผลเป็นทีพ่งึพอใจ ท าใหบุ้คคลเกดิความกระตอืรอืรน้  
มคีวามสุข ความมุ่งมัน่ทีจ่ะท างาน มขีวญัและมกี าลงัใจ มคีวามผูกพนักับหน่วยงาน มคีวามภาคภูมใิจในความส าเรจ็
ของงานที่ท า และสิง่เหล่านี้จะส่งผลต่อประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการท างานส่งผลต่อถึงความก้าวหน้าและ
ความส าเรจ็ขององคก์ารอกีดว้ย 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ ฉตัยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมิ (2545: 23)[4] กล่าวว่า 
การตดัสนิใจซือ้ คอื กระบวนการในการเลอืกทีจ่ะกระท าสิ่งใดสิง่หนึ่งจากทางเลอืกต่างๆ ทีม่อียู่ซึง่ผูบ้รโิภคมกัจะต้อง
ตดัสนิใจในทางเลอืกต่างๆ ของสนิคา้และบรกิารอยู่เสมอในชวีติประจ าวนั โดยทีผู่บ้รโิภคจะเลอืกซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร
ตามข้อมูลและข้อจ ากดัของ สถานการณ์ ซึ่งถ้านักการตลาดสามารถท าความเข้าใจและเข้าถึงจิตใจของผู้บริโภค       
การกระจายสนิคา้และสรา้งความยอมรบัของผูบ้รโิภคกจ็ะมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
 1.  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ ผู้บริโภคทัง้เพศชายและเพศหญิงที่อาศัยหรือท างานอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 15 ปีขึน้ไป ทีด่โูฆษณาขนมขบเคีย้วซึง่ถอืว่าอายุระหว่าง 15 ปีขึน้ไป เป็นวยัทีส่ามารถ
ท างานและมรีายได ้(โดยอา้งองิขอ้มลูการส ารวจภาวะ การท างานของประชากรทัว่ราชอาณาจกัร ไตรมาสที ่1 ในช่วง
เดอืน มกราคม-มนีาคม พ.ศ.2554 ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) เนื่องจาก   
ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคทัง้เพศชายและเพศหญิงที่อาศัยหรือท างานอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 15 ปีขึน้ไป ทีด่โูฆษณาขนมขบเคีย้ว ซึง่ถอืว่าอายุระหว่าง 15 ปีขึน้ไป เป็นวยัทีส่ามารถ
ท างานและมรีายได ้(โดยอา้งองิขอ้มลูการส ารวจภาวะ การท างานของประชากรทัว่ราชอาณาจกัร ไตรมาสที ่1 ในช่วง
เดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2554 ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร )               
แต่เน่ืองจากไม่สามารถระบุจ านวนประชากรทีแ่น่นอนได ้ผูว้จิยัจงึไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรการหาขนาดกลุ่ม
ตวัอย่าง ส าหรบัการประมาณค่าสดัส่วนประชากร ในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร โดยการก าหนดระดบัความ
เชื่อมัน่ 95% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 26)[5] ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง 385 คน และเพิม่จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 15 คน 
รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 
 
 การสุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัสุ่มตวัอย่างตามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
 ขัน้ท่ี 1 ใชว้ธิสีุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลาก เพื่อสุม่เลอืกเขตจากกลุ่ม
การปกครองของกรุงเทพมหานคร 6 กลุ่มซึง่ม ี50 เขต (กองสารสนเทศภูมสิาสตร ์ส านักยุทธศาสตรแ์ละประเมนิผล
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2556) โดยสุม่ กลุ่มละ 1 เขต รวม 6 เขต ดงันี้  
 1.  กลุ่มรตันโกสนิทร์ จ านวน 9 เขต ไดแ้ก่ เขตบางซื่อ เขตดุสติ เขตพญาไท เขตราชเทว ี เขตปทุมวนั           
เขตพระนคร เขตป้อมปราบศตัรพู่าย เขตสมัพนัธวงศ ์และเขตบางรกั เขตท่ีสุ่มได้ คือ เขตพญาไท  
 2.  กลุ่มบูรพา จ านวน 9 เขต ได้แก่ เขตดอนเมอืง เขตหลกัสีเ่ขตบางเขน เขตบงึกุ่ม เขตสายไหม         
เขตจตุจกัร เขตลาดพรา้ว เขตบางกะปิ เขตวงัทองหลาง เขตท่ีสุ่มได้ คือ เขตบางเขน 
 3.  กลุ่มศรนีครนิทร์ จ านวน 8 เขต ไดแ้ก่ เขตสะพานสงู เขตมนีบุร ี เขตคลอง สามวา เขตหนองจอก            
เขตลาดกระบงั เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตคนันายาว เขตท่ีสุ่มได้ คือ เขตลาดกระบงั 
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 4.  กลุ่มเจา้พระยา จ านวน 9 เขต ไดแ้ก่ เขตดนิแดง เขตหว้ยขวาง เขตวฒันา เขตคลองเตย เขตบางนา 
เขตพระโขนง เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตท่ี สุ่มได้ คือ เขตวฒันา 
 5.  กลุ่มกรุงธนใต ้จ านวน 8 เขต ไดแ้ก่ เขตบางขนุเทยีน เขนบางบอน เขตจอมทอง เขตทุ่งครุ เขตราษฎรบ์รูณะ 
เขตธนบุร ีเขตคลองสาน เขตบางแค เขตท่ีสุ่มได้ คือ เขตราษฎรบ์ูรณะ 
 6.  กลุ่มกรุงธนเหนือ จ านวน 7 เขต ไดแ้ก่ เขตบางพลดั เขตตลิง่ชนั เขตบางกอกน้อย เขตทววีฒันา           
เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษเีจรญิ เขตหนองแขม เขตท่ีสุ่มได้ คือ เขตหนองแขม  
 ขัน้ท่ี 2 ใช้วธิกีารสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเกบ็ตวัอย่างที่สุ่มในเขตที่สุ่มได้ จาก           
6 เขตๆ ละเท่าๆกนั ประมาณ 66-67 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 
 ขัน้ท่ี 3 ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแต่ละเขตเกบ็ในย่าน         
ชุมชุน ทีม่ปีระชากรเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นแหล่งที่เขา้ถึงกลุ่มตวัอย่างได้ง่ายและตรงตามความต้องการในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่  
 

กลุ่มการปกครอง เขตท่ีสุ่มได้ สถานท่ีเกบ็แบบสอบถาม จ านวน 
กลุ่มรตันโกสนิทร ์ เขตพญาไท ทอ็ป ซุปเปอรม์าเกต็ วลิล่าอารยี ์และรา้นสะดวกซือ้  67 
กลุ่มบรูพา เขตบางเขน บิก๊ซรีามอนิทรา และรา้นสะดวกซือ้ 66 
กลุ่มศรนีครนิทร ์ เขตลาดกระบงั หา้งสรรพสนิคา้และรา้นสะดวกซือ้บรเิวณชุมชนลาดกระบงั 66 
กลุ่มเจา้พระยา เขตวฒันา หา้งสรรพสนิคา้เทอมนิอล 21 และรา้นสะดวกซือ้ 67 
กลุ่มกรุงธนใต ้ เขตราษฎรบ์รูณะ หา้งบิก๊ซบีางปะกอก และรา้นสะดวกซือ้ 67 
กลุ่มกรุงธนเหนือ เขตหนองแขม หา้งบิก๊ซเีพชรเกษม และ บิก๊ซเีอก็ซต์าร ์ 67 

 
 ขัน้ท่ี 4 ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง
ในเขตที่สุ่มไว้ โดยจะเลือกเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่จดัเตรียมไว้ แจกให้กบัผู้บริโภคจนครบจ านวน
ตวัอย่างในแต่ละเขต จ านวน 400 คน 
 
ผลการวิจยั  
 ผลการวจิยัพบว่า  
 1.  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 15-23 ปี สถานภาพโสด จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี        
เป็นนกัเรยีน/ นกัศกึษา และมรีายไดน้้อยกว่า หรอืเท่ากบั 15,000 บาท 
 2.  กลุ่มตัวอย่างมกีารรบัรู้เกี่ยวกับนักแสดงที่มชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคี้ยวโดยรวมอยู่ในระดบัมาก         
ขอ้ที่มกีารรบัรู้ระดบัมากที่สุด คอื โฆษณาขนมขบเคี้ยวมนัฝรัง่เลย์ (ณเดชณ์- ญาญ่า) รองลงมาได้แก่ กลุ่มตวัอย่าง          
มกีารรบัรูเ้กี่ยวกบันักแสดงที่มชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคีย้ว ในระดบัมาก คอื โฆษณาขนมขบเคีย้วซนัไบร์ท (ครสิ 
หอวงั) โฆษณาขนมขบเคีย้วแจ๊ค (มารโิอ เมาเร่อ) โฆษณาขนมขบเคีย้ว ทาโร อบกรอบ (ต่อ ฮอรโ์มน) โฆษณาขนม
ขบเคีย้วฟนัโอ (มารโิอ เมาเร่อโฆษณาขนมขบเคีย้วชอ็กโกแลต ยูไนเตด็ อลัมอล (คมิเบอรร์ี)่ และกลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรู้
เกีย่วกบันกัแสดงทีม่ชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคีย้ว ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ โฆษณาขนมขบเคีย้ว โรลเลอร ์โคสเตอร ์
(เต๋อ ฉนัทวชิช)์ โฆษณาขนมขบเคีย้วมนัฝรัง่เทสโต ้(เจมส ์มาร)์ โฆษณาขนมขบเคีย้วสนีกเกอร ์(เต๋า สมชาย) โฆษณา
ขนมขบเคีย้วตะวนั (บอย ปกรณ์) โฆษณาขนมขบเคีย้วสาหร่ายย่าง ยนูิ 555 (กุ๊บกิบ๊ สมุนทพิย)์ ตามล าดบั  
 3. กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจมากต่อนกัแสดงทีม่ชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคีย้ว ในภาพรวม โดยดา้นที่
มคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ คอื ดา้นบุคลกิภาพ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการสือ่สาร และดา้นภาพลกัษณ์ ตามล าดบั 
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 4. กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจมากต่อนักแสดงที่มชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคีย้ว ในด้านภาพลกัษณ์ 
โดยขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ คอื ชื่อเสยีงของนกัแสดง รองลงมามคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้น
ภาพลกัษณ์ของนกัแสดง(การวางตวั,การเป็นขา่ว) และความน่าเชื่อถอืของนกัแสดง ตามล าดบั 
 5.  กลุ่มตวัอย่างตดัสนิใจซือ้ขนมขบเคีย้วจากตรายีห่อ้ โดยขนมขบเคีย้วมนัฝรัง่เลย ์เป็นยีห่อ้ทีค่นเลอืกซือ้
มากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างมคีวามถี่ในการซื้อขนมขบเคี้ยวมนัฝรัง่เลย์ปรมิาณ 4 ครัง้/เดือน โดยซื้อเฉลี่ยปริมาณ          
3 ห่อ/ครัง้ จากรา้นสะดวกซือ้ 7-11 ในช่วงเวลา 18.00-24.00 น. เป็นการซือ้โดยการช าระดว้ยเงนิสด 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 1.  ผู้บริโภคที่มีอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ แตกต่างกนัมีการตัดสนิใจซื้อขนมขบเคี้ยว
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
 2.  การรบัรู้เกี่ยวกบันักแสดงที่มีชื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคี้ยวโดยภาพรวม มคีวาม สมัพนัธ์กบัการ
ตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 3.  ความพงึพอใจทีม่ต่ีอนกัแสดงทีม่ชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคีย้วโดยภาพรวมและในรายดา้น ซึง่ไดแ้ก่
ดา้นการสือ่สาร ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นภาพลกัษณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั  
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัเรื่อง นักแสดงที่มชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคี้ยวที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค        
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็อภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1. ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้และ 
สถานภาพ จากการวจิยัพบว่า 
  1.1  ผูบ้รโิภคที่มเีพศแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ขนมขบเคีย้วไม่แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เนื่องจากขนมขบเคีย้วเป็นขนมกนิเล่นของคนทุกเพศทุกวยั ซึง่วยัรุ่น 
วยัเรยีน ทัง้เพศหญิงและเพศชายชอบทดลองสิง่ใหม่ๆ รวมทัง้การบรโิภคขนมขบเคีย้วที่ออกรสชาติใหม่เหมอืนกนั        
จงึสง่ผลใหเ้พศไม่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ขนมขบเคีย้ว ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ระววิรรณ เสอืป่า (2547) ทีไ่ดท้ า
การวจิยั เรื่องทศันคตทิีม่ต่ีอพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้ขนมไทย ทีร่า้นขนมไทยเกา้พีน้่อง ตลาดองคก์ารการตลาด
เพื่อเกษตรกร ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิบัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรม
การตดัสนิใจเลอืกซือ้ขนมไทยทีร่า้นขนมไทยเกา้พีน้่อง ดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้ต่อเดอืน ไม่แตกต่างกนั 
  1.2  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ขนมขบเคีย้วแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 33 - 41 ปี มกีารตดัสนิใจซือ้ขนมขบเคีย้วสงูสุด เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 33 - 41 ปี เป็นช่วงอายุทีป่ระสบความส าเรจ็ในหน้าที่การงาน มรีายไดสู้ง มคีวามคดิอสิระในการ
ตดัสนิใจ ชอบความสะดวกสบาย ซึง่ขนมขบเคีย้วกเ็ป็นอกีสิง่ทีว่ ัยนี้นิยมทีจ่ะเลอืกหามารบัประทานเพราะอร่อย มใีห้
เลือกหลากหลายยี่ห้อ และหาซื้อได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542: 44-52)                     
ที่ท าการศกึษาแนวคดิด้านประชากร กล่าวคอื พฤติกรรมต่างๆที่เกดิขึน้ เกดิจากแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุ้น  
โดยคนทีม่คีุณสมบตัทิางประชากรทีแ่ตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัดว้ย และจากการศกึษาของ  ชบิ จตินิยม 
(ชบิ จตินิยม. 2534: 27; อา้งองิจาก Berelson; & Steiner. n.d.) ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า บุคคลทีม่อีายุต่างกนัจะมพีฤตกิรรม
การตอบสนองต่อการตดิต่อสือ่สารแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนพร แตงขาว (2541) ทีไ่ดท้ าการวจิยั
เรื่อง ปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภค ซึ่งพบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลด้านอายุ นัน้เป็นปจัจยัหน่ึงที่ท าให้
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ หรอืตดัสนิใจบรโิภคแตกต่างกนัไปตามระยะเวลาทีย่งัมชีวีติอยู่ นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบั
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งานวจิยัของ ราตร ีผลพฤกษา (2546) ทีไ่ดท้ าการวจิยั เรื่องพฤตกิรรมการซือ้และความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอ
ขนมขบเคี้ยวกลุ่มปลาหมกึ ตรา “สควดิดี”้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคทีม่ลีกัษณะทางดา้น
ประชากรศาสตร์ด้านอายุ ที่แตกต่างกนัมีผลท าให้พฤติกรรมการซื้อสนิค้าแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ          
ทีร่ะดบั 0.01 
  1.3  ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีการตัดสนิใจซื้อขนมขบเคี้ยวไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากขนมขบเคีย้วเป็นของทานเล่นทัว่ไป และหาซือ้ได้
ง่ายตามรา้นสะดวกซือ้ ระดบัการศกึษาจงึไม่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ขนมขบเคีย้ว ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ระววิรรณ 
เสอืปา่ (2547) ทีไ่ดท้ าการวจิยั เรื่องทศันคตทิีม่ต่ีอพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้ขนมไทย ทีร่า้นขนมไทยเกา้พีน้่อง 
ตลาดองค์การการตลาดเพื่อเกษตรกร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิบัพบว่า  ผู้บริโภคที่มีระดับ
การศกึษาแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้ขนมไทยทีร่า้นขนมไทยเกา้พีน้่อง ดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ซือ้ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั 
   1.4  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ขนมขบเคีย้วแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวมีการตดัสนิใจซื้อขนมขบเคี้ยวสูงสุด 
เน่ืองจากผูบ้รโิภคแต่ละสาขาอาชพีนัน้อยู่ท่ามกลางสภาพแวดลอ้ม มคีวามรู ้และความยดืหยุ่นของเวลาในการท างาน 
ทีแ่ตกต่างกนั ผูท้ีท่ างานมอีาชพีทีอ่ยู่ในเมอืง อาจมโีอกาสในการเหน็สื่อ หรอืโฆษณาขนมขบเคีย้วไดห้ลากหลาย หรอื
การที่ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ค่อนข้างมีอิสระทางด้านเวลาการท างาน และก าลงัซื้อจึงท าให้มีการตัดสินใจซื้อ              
ทีม่ากกว่าอาชพีอื่น ซึง่สอดคลอ้ง กบัทฤษฏขีอง ยุบล เบญ็จรงคก์จิ (2542: 44-52) ทีไ่ดศ้กึษาถงึแนวคดิดา้นประชากร 
ทีว่่า คนทีม่คีุณสมบตัทิางประชากรด้านอาชพีแตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมแตกต่างกนัไปดว้ย ประชากรทีม่พีฤตกิรรม 
หรอืการตอบสนองต่อสือ่คลา้ยคลงึกนั มกัจะอยู่ในกลุ่มทางเศรษฐกจิ หรอืสงัคมเดยีวกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ราตร ีผลพฤกษา (2546) ทีไ่ด้ท าการวจิยั เรื่องพฤตกิรรมการซือ้และความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอขนมขบเคีย้ว
กลุ่มปลาหมกึ ตรา“สควดิดี”้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์
ดา้นอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมผีลท าใหพ้ฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
  1.5  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ขนมขบเคีย้วแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้35,001 บาทขึน้ไปมกีารตดัสนิใจซือ้ขนมขบ
เคีย้วสงูสดุ เน่ืองจากปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิ หรอืฐานะทางสงัคมนี้เป็นตวัชีว้ดัถงึก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคทีส่ าคญั ถงึแม้
ขนมขบเคีย้วนัน้จะเป็นสนิคา้ทีร่าคาไม่สงูนักกต็าม แต่ในสถานการณ์เศรษฐกจิ และการเมอืงทีไ่ม่แน่นอนในปจัจุบนัน้ี 
ท าใหผู้บ้รโิภคทีม่รีายไดน้้อยจ าตอ้งตดัรายจ่ายในสิง่ทีไ่ม่ใช่สิง่จ าเป็นในการด ารงชพีหลายอย่างทิง้ไป เช่น ลดการขนม
ขบเคีย้วทีไ่ม่เน้นทีคุ่ณค่าทางโภชนาการ และมใิช่อาหารหลกัออกไป แต่ในขณะทีผู่บ้รโิภคทีม่รีายไดส้งู จงึยงัคงทีจ่ะ
สามารถตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดเ้หมอืนเดมิ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฏขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538) ทีก่ล่าวไวว้่า ลกัษณะ
ดา้นประชากรศาสตร ์เช่น ดา้นรายได ้สามารถใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งสว่นตลาด ใชก้ าหนดตลาดเป้าหมาย รายไดจ้ะ
เป็นตวัชีก้ารมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิคา้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยฉตัร พรหมเพช็ร ์(2550) ทีไ่ด้
ท าการวจิยัเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการบรโิภคขนมขบเคี้ยวของเดก็วยัเรยีนในเขตเขตสายไหม ผลการวจิยั
พบว่า รายได ้ของผูบ้รโิภค มผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคขนมขบเคีย้วของเดก็วยัเรยีน  
  1.6  ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิ 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีส่มรส/ อยู่ดว้ยกนัมกีารตดัสนิใจซื้อขนมขบ
เคีย้วสงูสุด เนื่องจากความต่างกนัของบุคคลแวดลอ้ม และสภาพโดยรวมของผูบ้รโิภคต่างสถานภาพสมรส โดยผู้ที่
สมรสแลว้นัน้ ยิง่ถา้มลีกู หรอืเดก็ซึง่เป็นกลุ่มลกูคา้หลกัของขนมขบเคีย้ว กจ็ะผูบ้ริโภคนัน้มคีวามตอ้งการในการบรโิภค
ขนมขบเคีย้วมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ธนพร แตงขาว (2541) ทีไ่ดท้ าการวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
การซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค โดยปจัจยัดา้นสงัคม เช่นกลุ่มอ้างองิ ครอบครวั บทบาท และสถานภาพในสงัคม เป็นสิง่ที่
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ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยครอบครัวซึ่งประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก สมาชิกแต่ละคนใน
ครอบครวัมอีทิธพิลอย่างส าคญัในพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค และยงัมผีลการวจิยัทีย่นืยนัว่าครอบครวัเป็นองคก์ร
ซือ้ทีส่ าคญัทีส่ดุในสงัคม นอกจากนี้ผลการวจิยันี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ราตร ีผลพฤกษา (2546) ทีไ่ดท้ าการวจิยั 
เรื่องพฤติกรรมการซื้อและความพงึพอใจของผู้บรโิภคที่มต่ีอขนมขบเคี้ยวกลุ่มปลาหมึก ตรา  “สควดิดี้” ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทีไ่ดท้ าการ ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการซื้อและความพงึพอใจของผู้บรโิภคที่มต่ีอขนมขบเคี้ยวกลุ่ม
ปลาหมกึ ตรา “สควดิดี้” ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคทีม่ลีกัษณะทางดา้นสถานภาพสมรส            
ทีแ่ตกต่างกนัมผีลท าใหพ้ฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แตกต่างกนั  
 2. การรบัรูเ้กี่ยวกบันักแสดงที่มชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคี้ยวมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวจิยัพบว่า 
  การรบัรูเ้กีย่วกบันกัแสดงทีม่ชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคีย้วโดยรวมและรายขอ้มคีวามสมัพนัธ ์กบัการ
ตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัต ่า มทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมกีารรบัรูเ้กีย่วกบั
นกัแสดงทีม่ชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคีย้วโดยรวมและรายขอ้เพิม่ขึน้ จะท าใหม้กีารตดัสนิใจซือ้ขนมขบเคีย้วเพิม่ขึน้ 
โดยจะเหน็ได้ว่าการใช้นักแสดงที่มชีื่อเสยีงและก าลงัเป็นนักแสดงแถวหน้าที่ก าลงัโด่งดงั เพื่อดงึดูดความสนใจของ
เหล่าผู้บริโภคทัง้หลาย ท าให้ผู้บรโิภคเกิดการรบัรู้ถึงทัง้ตัวตนของขนมขบเคี้ยวได้ โดยเริม่จากความสนใจที่จะดู
โฆษณาที่มีนักแสดงที่ชื่นชอบ แล้วส่งผลให้สนใจตัวขนมขบเคี้ยวนัน้ๆต่อไป ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฏีขอ ง กนัยา  
สวุรรณแสง (2542) และแอสแซล (Assael. 1998: 84) ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า การรบัรู ้คอื กระบวนการทีเ่กดิภายในตวับุคคล 
และการรบัรูเ้กดิขึน้กบัสิง่ต่างๆ ทีอ่ยู่รอบตวั โดยการสมัผสั การเหน็ การไดย้นิ การรูส้กึ การไดก้ลิน่ ซึง่สิง่เรา้เหล่านี้จะ
ผ่านทางประสาทสมัผสั แล้วแปลออกมาให้มคีวามหมายที่เขา้ใจได้ โดยการอาศยัประสบการณ์เดมิ ซึ่งการรบัรู้จะมี
ความเป็นไปไดท้ีผู่บ้รโิภคจะมกีารรบัรูม้ากขึน้ หากสิง่เรา้เหล่านัน้มลีกัษณะคอื สอดคลอ้งกบัประสบการณ์ทีผ่่านมาของ
ผู้บริโภค สอดคล้องกบัความเชื่อในปจัจุบนัของผู้บริโภคตราสนิค้า ไม่มีความสลับซบัซ้อนมากเกินไป เชื่อถือได ้         
มคีวามสมัพนัธก์บัความจ าเป็น หรอืความตอ้งการในปจัจุบนั และไม่ก่อใหเ้กดิความกลวั และความกงัวลใจมากเกนิไป 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฑารตัน์ ก๋าเครื่อง (2554). ทีไ่ดท้ าการวจิยัเรื่อง โฆษณาขนมขบเคีย้วทางสือ่โทรทศัน์ที่
มผีลต่อการรบัรูแ้ละการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคของเดก็ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการวจิยั  พบว่า การรบัรู้
โฆษณาขนมขบเคีย้วทีเ่ผยแพร่ทางสื่อโทรทศัน์ของเดก็มคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจบรโิภคขนมขบเคีย้ว อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ความสมัพนัธร์ะหว่างการจบัใจความในโฆษณาขนมขบเคีย้วทีเ่ผยแพร่ทางสือ่โทรทศัน์
ของเด็กกับการตัดสินใจบริโภคขนมขบเคี้ยว มีความสมัพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
ความสมัพนัธ์ระหว่างการจดจ าเนื้อหาหรอืขอ้มูลในโฆษณาขนมขบเคี้ยวที่เผยแพร่ทางสื่อโทรทศัน์ของเดก็กบัการ
ตดัสนิใจบรโิภคขนมขบเคีย้ว มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 3.  ความพงึพอใจทีม่ต่ีอนกัแสดงทีม่ชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคีย้วมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวจิยัพบว่า 
  ความพงึพอใจทีม่ต่ีอนกัแสดงทีม่ชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคีย้วมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ของ
ผูบ้รโิภค โดยภาพรวมและในรายดา้น ซึง่ไดแ้ก่ดา้นภาพลกัษณ์มคีวามสมัพนัธม์ากทีสุ่ด รองลงมาคอื ดา้นบุคลกิภาพ 
และด้านการสื่อสาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ0.01 และ 0.05 ตามล าดบั โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลาง         
มีทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในตัวนักแสดงจากภาพลกัษณ์และชื่อเสียงของดาราที่มา
โฆษณาขนมขบเคีย้วนัน้ๆ แลว้ กม็คีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะสนใจท าพฤตกิรรมเลยีนแบบจากลกัษณะท่าทาง หรอืทดลอง
ซื้อขนมเพื่อมาชมิความอร่อยตามที่ดาราเหล่านัน้ได้สื่อสารในโฆษณานัน้ๆ เน่ืองจากในปจัจุบนัภาพลกัษณ์เป็นสิง่
ส าคญัอนัดบัแรกส าหรบันักแสดงทัง้ในเรื่องของชื่อเสยีง และการวางตวั เพราะนักแสดงค่อนขา้งมอีทิธพิลต่อความ
คดิเหน็ของผูบ้รโิภคมากอย่างชดัเจน นกัแสดงถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืในการสรา้งความน่าเชื่อถอื สรา้งมลูค่าทางการตลาด 
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ใหเ้หน็ความมัน่คง น่าเชื่อถอืของบรษิทัขนมขบเคีย้วนัน้ๆ ว่าสามารถทีจ่ะจ่ายค่าตวัดาราทีส่งูได ้เพื่อดงึดูดความสนใจ
ของกลุ่มลกูคา้เป้าหมายใหท้ าการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฏคีวามพงึพอใจดา้นภาพลกัษณ์ อา้งองิจาก 
Anderson and Rubin (1986: 53) ซึง่ไดก้ล่าว่า ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ทีถู่กจ าลองขึน้มา ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ทีเ่ชื่อถอืได ้
ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ทีอ่ยู่นิ่งและรบัรู้ได้ ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ที่เหน็ไดช้ดัเจน ซึง่จากสิง่ที่เราเหน็ท าใหเ้กดิความพงึพอใจ 
และทฤษฏคีวามพงึพอใจดา้นบุคลกิภาพ อา้งองิจาก พมิลพรรณ เชือ้บางแกว้ (2553) ซึง่ไดก้ล่าว่า ลกัษณะบุคลกิภาพ
ทางกาย เป็นลกัษณะทีม่องเหน็ไดโ้ดยง่าย เช่น รูปร่างหน้าตา การแต่งการ กริยิาท่าทาง บุคลกิภาพทางอารมณ์และ
จติใจ บุคลกิภาพทางวาจา รวมถงึทฤษฏดีา้นความพงึพอใจของการสื่อสาร ของ วรูม (Vroom, 1964) ทีไ่ดก้ล่าวว่า 
ขา่วสารทีส่ ือ่ออกไปอย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ต้องค านึงถงึปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูร้บัสารคอื ข่าวนัน้ต้องมปีระโยชน์ หรอื
สอดคล้องกบัความเชื่อ ทศันคต ิและความสะดวกในการรบัสารของผูบ้รโิภค อกีทัง้ยงัต้องอาศยัความตัง้ใจในการรบั
สาร และประสบการณ์เดมิของผูร้บัสารเป็นสว่นเสรมิเพื่อใหส้ามารถรบัรูข้่าวสารไดด้ขีึน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
วริุฬห์รตัน์ ผลทว ี(2539) ทีไ่ด้ท าการวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้พรเีซนเตอร์ดาราทางโทรทศัน์กบัการ
ตดัสนิใจซื้อสนิค้าของวยัรุ่น: ศกึษาเฉพาะนักศกึษาสถาบนัราชภัฏ ซึ่งผลการวจิยัพบว่า พรเีซนเตอรด์าราที่โฆษณา
สนิค้า มสี่วนในการดงึดูดใจให้อยากลองซื้อสนิค้า และช่วยส่งเสรมิการตัดสนิใจซื้อสนิค้าได้มาก ซึ่งจะเป็นขัน้ตอน
สดุทา้ยในการท าใหเ้กดิการซือ้สนิคา้ พรเีซนเตอรด์าราทางโทรทศัน์สมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของวยัรุ่น 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1.  ควรศึกษาถึงทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อนักแสดงที่มีชื่อเสียงในโฆษณาขนมขบเคี้ยวมีผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค ซึง่ผูว้จิยัคดิว่าน่าจะมปีระโยชน์ต่อบรษิทัโฆษณาและเอเจนซี่ เพื่อเลอืกพรเีซนเตอรไ์ดอ้ย่าง
เหมาะสมกบัผลติภณัฑ ์
 2.  ควรศกึษาถึงการเลอืกใช้นักแสดงที่มชีื่อเสยีงมาโฆษณาขนมขบเคี้ยวเพื่อประสทิธภิาพในการเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างชดัเจน 
 3.  ควรศกึษาถึงรูปแบบการโฆษณาว่าการโฆษณารูปแบบใดที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อขนมขบเคี้ยวของ
ผูบ้รโิภค เพื่อใหบ้รษิทัและเอเจนซีต่่างสามารถน าเสนอโฆษณาไดต้รงใจกบัผูบ้รโิภคอย่างชดัเจน 
 4.  ควรศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างการใชน้กัแสดงทีม่ชีื่อเสยีงในโฆษณาขนมขบเคีย้วกบัแนวโน้มการ
ตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค เพื่อทีจ่ะไดน้ าผลไปใชใ้นการวางแผนการตลาดและการท าสือ่โฆษณา 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ไดด้้วยความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร. ณักษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ี่ปรกึษา
สารนิพนธ์ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกิุตตา และอาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่ได้สละเวลาให้ค าปรึกษาและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการท าวจิยัใหส้ าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านดว้ยความเคารพ
อย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย                   
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ทุกท่านทีป่ระสทิธิป์ระสารวชิาความรู ้และใหค้วามช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ทีด่ี
แก่ผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและพี่สาวของผู้วิจ ัยที่ให้การสนับสนุนและเป็นก าลังใจแก่ผู้วิจ ัย                   
มาโดยตลอด ขอขอบคุณเพื่อนนิสติ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด นอกเวลาราชการ รุ่น 14 ทุกคน ทีใ่หค้วาม
ช่วยเหลอืและใหก้ าลงัใจในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้จนส าเรจ็ดว้ยด ีรวมถงึผูต้อบแบบสอบถามงานวจิยันี้ทุกท่าน ทีใ่ห้
ความกรุณาตอบแบบสอบถามจนไดข้อ้มลูทีเ่พยีงพอส าหรบัการวจิยั 
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 สดุทา้ยนี้ ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ี่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษา และใชข้อ้มลู
จากการวจิยันี้เพื่อประโยชน์ยิง่ๆ ขึน้ไปในอนาคต 
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