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บทคดัย่อ 

 
 การศกึษาคน้ควา้วจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษา พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ี
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ผูบ้รโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ีจ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มลูคอื ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การหาความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ และ            
การทดสอบความสมัพนัธโ์ดยการหาค่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  
 ผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 21 – 30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษา
สงูสุดปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท ความพงึพอใจต่อ
สว่นประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวาม
พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัมาก  
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 ผู้บรโิภคที่มอีายุ อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการบรโิภคอาหารทะเลบรเิวณ
ชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ีดา้นความถี ่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาด
บางแสน จงัหวดัชลบุร ีดา้นค่าใชจ้่าย แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 
ค าส าคญั: พฤตกิรรมการบรโิภค สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร อาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสน 
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ABSTRACT 
 

 The objective of this research is was study the seafood consumption of tourists behavior at 
Bangsaen Beach in the Chonburi province. The sample size of this research was included Four hundred 
consumers who purchased seafood at Bangsean Beach in the Chonburi province. A questionnaire was used 
for the purposes of data collection. The statistical analysis were computed for percentage, mean, standard 
deviation, t-test analysis, one way analysis and Pearson product moment correlation coefficient method. 
 The results of the research were as follows: 
 Most of the respondents were female, aged between twenty one and thirty years of age,single, with 
a Bachelor’s degree as the highest level of education, who worked as private company employees and had 
an average monthly revenue of 10,001 to 20,000 Baht. 
 Satisfaction with the overall Service Marketing Mix at a satisfaction level of more. Considering each 
aspect result product, price, place, promotion, people, physical evidence and process were at satisfaction 
levelof more. 
 The result of hypotheses testing were as follows: 
 Consumers of different ages, occupation and average monthly revenue demonstrated different 
behavior in terms of seafood consumption behavior at Bangsaen Beach in the Chonburi province on the 
aspects of frequency (time) at statistically significant level of 0.05. 
 Consumers of different occupation and average monthly revenue have demonstrated different 
behavior in terms of seafood consumption behavior at Bangsaen Beach in the Chonburi province on the 
aspects of expenses (baht) at statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords: Consumption Behavior, Service Marketing Mix, Seafood at Bangsaen Beach 
 
บทน า 
 ชายหาดบางแสนถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัและมีชื่อเสยีงแห่งหนึ่งของจงัหวดัชลบุรี ด้วยที่ตัง้อยู่               
ติดทะเลที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทาง มีชายหาดยาวกว่า 2 กิโลเมตร                   
ทีส่ามารถรองรบัผูค้นในการเดนิทางมาพกัผ่อนได้เป็นจ านวนมาก มรีา้นอาหารมากมายหลากหลายประเภทให้เลอืก
รบัประทาน ชายหาดบางแสนไดพ้ฒันาไปมากโดยเฉพาะการจดัระเบยีบรา้นคา้บรเิวณชายหาดใหม้รีะเบยีบมากยิง่ขึน้
และขายเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่จดัไว้โดยเฉพาะท าให้มีร้านขายอาหารทะเลตัง้อยู่จ านวนมากให้นักท่องเที่ยวเลือก
รบัประทานได้ตามอธัยาศยั ซึ่งมีราคาถูกกว่าร้านอาหารเนื่องจากผู้ขายส่วนใหญ่เป็นชาวประมงที่ออกเรอืเองหรอื           
รบัมาจากชาวประมงโดยตรงท าใหต้้นทุนของอาหารทะเลมรีาคาถูกกว่ารา้นอาหาร รวมไปถงึความสดใหม่ของอาหาร
ทะเลด้วย จงึท าให้นักท่องเทีย่วนิยมซื้ออาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสนเพิม่มากขึน้และส่งผลให้รา้นค้าบรเิวณ
ชายหาดบางแสนเพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย ผูว้จิยัจงึเหน็ปญัหารา้นคา้ทีม่สีนิคา้คลา้ยๆกนัท าใหเ้กดิการแข่งขนัในตลาด
สงูขึน้ดงันัน้เพื่อใหร้า้นคา้ทีข่ายอาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสน สามารถก าหนดกลยุทธว์างแผนทางการตลาดได้
อย่างเหมาะสม โดยที่จะต้องทราบถึงขอ้มูลพฤตกิรรมการบรโิภคและสิง่ทีผู่บ้รโิภคต้องการเกีย่วกับอาหารทะเล ด้วย
เหตุนี้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ีผลการศกึษาจะเป็น
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แนวทางส าหรบัรา้นคา้อาหารทะเลในการก าหนดกลยุทธท์างการตลาดทีเ่หมาะสมส าหรบัการแข่งขนัเพื่อดงึดูดลกูค้า
และสง่เสรมิใหส้ามารถด าเนินกจิการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ี
 2. เพื่อศกึษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของผู้บรโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาด            
บางแสน จงัหวดัชลบุร ี
 3. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ี
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรม             
การบรโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ี
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเลบริเวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ี
แตกต่างกนั 
 2. ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบไปดว้ยดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ี
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ 
 อจัฉรา นพวิญญวงศ์ (2550) กล่าวว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ คือสิง่ที่เชื่อมโยงกับความต้องการและ              
การตดัสนิใจของผูบ้รโิภคทีส่ามารถก าหนดตลาดเป้าหมายทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อ มอีงคป์ระกอบ ดงันี้           
1) อายุทีแ่ตกต่างกนัจะมคีวามต้องการในสนิค้าและบรกิารที่แตกต่างกนั 2) เพศที่แตกต่างกนัมทีศันคติการรบัรู้และ
ตัดสนิใจเลือกสินค้าและบรกิารที่แตกต่างกนัโดยความแตกต่างกนัมกัเกิดการความแตกต่างของแต่ละครอบครวั                 
3) สถานภาพโสด สมรส หย่ารา้งหรอืหม้าย สามารถท าใหเ้กดิความต้องการสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั  4) ระดบั
การศึกษาที่แตกต่างกนัมีแนวโน้มในการตัดสนิใจเลอืกสนิค้าและบริการที่แตกต่างกนั ผู้ ที่มีการศึกษาสูงมกัเลือก
ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพดมีากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่าเนื่องจากมอีาชพีและรายไดท้ีส่งูกว่า 5) รายไดข้องแต่ละคนจะมผีล
ต่อการตดัสนิใจเลอืกสนิคา้และบรกิาร เนื่องจากความแตกต่างของรายไดท้ าใหม้อี านาจในการซือ้และทศันคตใินการ
จ่ายเงนิแตกต่างกนั 
 แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
 สมภพ ศักดิจ์ ิรพาพงษ์ (2558) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คือองค์ประกอบส าคัญในการ
ก าหนดกิจกรรมทางการตลาด ที่ธุรกิจต้องสร้างส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมส าหรบัการวางแผนกลยุทธ์              
ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการและสรา้งความพงึพอใจให้กบัผู้บรโิภค ดงันี้ 1) ผลติภณัฑ์ คอืสิง่ที่เสนอ
ขายในรูปแบบของสินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคลซึ่งสามารถตอบสนองความต้อ งการและ                 
ความจ าเป็นของผู้บรโิภคได 2) ราคา คือต้นทุนของสนิค้าหรอืบริการที่ผู้บรโิภคจะต้องจ่ายเพื่อได้มาซึ่งสนิค้าหรอื
บรกิาร การก าหนดราคาเกดิจากการตัง้เป้าหมายว่าจะต้องไดก้ าไร การขยายส่วนแบ่งการตลาด การแข่งขนัราคากบั
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คู่แข่ง โดยการตัง้ราคาตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากผูบ้รโิภคซึง่จะต้องจ่ายพรอ้มราคาของสนิคา้หรอืบรกิารในรปูแบบของ
ตวัเงนิ 3) ช่องทางการจ าหน่าย คอื กระบวนการท างานทีจ่ะท าใหส้นิคา้หรอืบรกิารไปถงึมอืผูบ้รโิภคตามความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภค 4) การสง่เสรมิการตลาด คอื กจิกรรมทีส่นับสนุนใหก้ระบวนการสือ่สารทางการตลาดทีส่รา้งความเขา้ใจ
ให้เกดิขึน้กบัผูบ้รโิภคและเหน็คุณค่าในสิง่ทีผู่้ขายต้องการน าเสนอ 5) บุคลากร คอื ผู้ทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์
ทัง้หมดซึง่เป็นส่วนส าคญัในการใหบ้รกิารรวมตัง้แต่เจา้ของธุรกจิและพนักงานในทุกระดบั6)ลกัษณะทางกายภาพ คอื
การสรา้งและน าเสนอใหเ้หน็ถงึคุณภาพของการบรกิารที่สามารถมองเหน็ได้ 7) กระบวนการ คอื ขัน้ตอนในการขาย
สนิคา้หรอืบรกิารทีเ่น้นความถูกตอ้ง รวดเรว็ ท าใหเ้ป็นทีพ่อใจและประทบัใจในความรูส้กึของผูบ้รโิภค 
 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 Kotler (1997) อา้งถงึใน วุฒ ิสุขเจรญิ (2559: 22) กล่าวว่า ความพงึพอใจคอืระดบัของความรูส้กึของบุคคล            
ทีเ่ป็นผลจากการเปรยีบเทยีบการท างานของผลติภณัฑ์ตามที่เหน็กบัความคาดหวงัของบุคคล ระดบัความพงึพอใจ             
ทีว่ดัความแตกต่างระหว่างการท างานทีม่องเหน็หรอืเขา้ใจกบัความคาดหวงัสามารถแบ่งได ้3 ระดบั ดงันี้ 1) หากการ
ท างานของผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับความคาดหวังลูกค้าย่ อมเกิดความไม่พอใจ 2) หากการท างานของผลิตภัณฑ์              
ตรงกบัความคาดหวงัลูกค้าย่อมเกดิความพอใจ 3) หากการท างานของผลติภณัฑ์เกนิความคาดหวงัลูกค้ายิง่พอใจ             
มากขึ้นไปอีก และ วัชราภรณ์ จันทร์สุวรรณ (2555: 11) กล่าวว่า ความพึงพอใจคือลูกค้าเกิดความพึงพอใจ                   
จากประสบการณ์ใหบ้รกิารอย่างเตม็ทีจ่นสุดความสามารถ ท าใหลู้กคา้เกดิความคุม้ค่าในการรบับรกิาร ความพงึพอใจ
ส าหรบัการบรกิารสร้างได้ยากกว่าสนิค้าเพราะคุณภาพของสนิค้าพัฒนามาแล้วอยู่นิ่งไม่เปลี่ยนแปลง แต่คุณภาพ             
การบรกิารขึ้นอยู่กับพนักงานซึ่งสามารถเปลี่ยนไปได้ตามอารมณ์และสถานที่ต่างๆ ปจัจยัหลกัในการสร้างความ               
พงึพอใจแบ่งได ้3 ประการดงันี้ 1) ผูร้บับรกิารมคีวามต้องการและคาดหวงัส าหรบัการบรกิารทีแ่ตกต่างกนัไป รวมถงึ
ความต้องการในการใช้บรกิารทีเ่ปลีย่นไปในแต่ละครัง้ 2) ความพงึพอใจของลูกค้าเป็นผลจากความรู้ ความสามารถ 
ความพรอ้มในดา้นร่างกายและอารมณ์ ในขณะใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารและความเป็นใจในการใหบ้รกิารของพนกังาน 
3) สภาพแวดลอ้มอื่นๆ เช่น อากาศ แสงแดด ทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของลกูคา้ รวมไปถงึจ านวนผูม้าใชบ้รกิารยงัมผีล
กบัความพงึพอใจของลกูคา้ดว้ย 
 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 Hoyer and Macinnis (2010:3-4) อ้างถึงใน วุฒิ สุขเจรญิ (2559: 7) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บรโิภค คอื สิง่ที่
สะทอ้นจากผลรวมของการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค โดยมลี าดบัการจดัหา การบรโิภค และการทิง้สนิคา้หรอืบรกิารทีม่ต่ีอ
กจิกรรม ประสบการณ์ บุคคล และความคดิ ของการตดัสนิใจในช่วงเวลาหนึ่ง สามารถแบ่งองคป์ระกอบของพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคได ้5 องคป์ระกอบ ได้แก่ 1) การตดัสนิใจซื้อหรอืไม่ ซือ้อะไร ท าไมต้องซือ้ ซื้ออย่างไร ซือ้เมื่อไร ซื้อที่ไหน 
ซือ้เท่าไร ซื้อบ่อยแค่ไหน และใช้เวลานานเท่าไหร่ 2) การได้รบัมา การใช้ และการทิ้ง 3) สิง่ทีน่ าเสนอ ไดแ้ก่ สนิค้า 
บรกิาร กจิกรรม ประสบการณ์ บุคคล และความคิด 4) หน่วยของการตดัสนิใจ ได้แก่ ผู้รวบรวมขอ้มูล ผู้มอีิทธิพล                
ผูต้ดัสนิใจ ผู้ซื้อ และผู้ใช้ และ 5) ระยะเวลา ได้แก่ ชัว่โมง วนั สปัดาห์ เดอืน ปี โดยองคป์ระกอบทัง้หมด ท าให้เกดิ
ความสมัพนัธแ์บบสองทศิทางกบักลยุทธแ์ละยุทธวธิทีางการตลาด ในขณะเดยีวกนักลยุทธแ์ละยุทธวธิทีางการตลาด
จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดว้ย 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสนจงัหวดัชลบุร ีซึ่งผู้วจิยั            
ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภคอาหารทะเลบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้วิจ ัย                  
ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างของ  Taro Yamane 
(กลัยา วานิชบัญชา. 2548: 28) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัมีจ านวน 385 คน และ              
เพื่อป้องกนัความคลาดเคลื่อนจึงเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างอีก 15 คน รวมขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย   
ทัง้หมด 400 คน 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัจะใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิกีารสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อ
เก็บข้อมูลจากผู้บริโภคอาหารทะเลบริเวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุรี โดยใช้แบบสอบถามที่จดัท าขึ้นเป็น
เครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลูซึง่จะเกบ็ครบจ านวนขนาดตวัอย่าง 400 คน  
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแบ่งเป็น 3 สว่น 
  ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัข้อมูลด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูล
ทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน             
โดยมลีกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Response Question) 
  ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัข้อมูลความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยแบ่ง
ค าถามเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล             
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ จ านวน  31 ข้อ เป็นค าถามประเภทปลายปิดแบบ Likert Scale                    
ใหเ้ลอืกตอบในขอ้ทีต่รงกบัระดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด โดยใชก้ารวดัระดบัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale)  
5 ระดบั 
  ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเลบริเวณชายหาด              
บางแสน จงัหวดัชลบุรี จ านวน 7 ขอ้ เป็นค าถามประเภทปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) เป็นการวดัขอ้มลู
ประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale) จ านวน 2 ขอ้ ค าถามประเภทปลายปิดค าตอบเดยีว (Close Ended Category) เป็น
การวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) และประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) จ านวน 4 ขอ้ และค าถาม
ประเภท Semantic Differential Scale เป็นการวดัแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) จ านวน 1 ขอ้ 
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 สว่นที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์เสนอผลการวเิคราะหโ์ดยใชค้่ารอ้ยละ (Percentage) 
 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร เสนอผลการวเิคราะห์โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการบรโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ีเสนอผลการวเิคราะห์              
โดยใชค้่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา
สูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเลบริเวณชายหาดบางแสน  
จงัหวดัชลบุรแีตกต่างกนัเสนอผลการวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติวิเิคราะหค์่าท ี(Independent sample t-test) และสถติ ิF-test 
โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One Way Analysis of Variance) 
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 สมมติฐานท่ี 2 ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 
ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ                 
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ี เสนอผลการวเิคราะห์            
โดยใชส้ถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 
ผลการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวจิยั โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น4 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 เพศ ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 และเพศชายจ านวน 177 คน             
คดิเป็นรอ้ยละ 44.2 
 อายุ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือ อายุ31 – 40 ปี 
จ านวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.5 อายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12 อายุ41 – 50 ปี 
จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.8 และอายุ 50 ปีขึน้ไป จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.7 ตามล าดบั 
 สถานภาพ ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวน 319 คน คดิเป็นร้อยละ 79.8 และสถานภาพสมรส 
จ านวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.2 
 ระดบัการศึกษาสูงสุด ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตร ีจ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63 
รองลงมาคือระดับการศึกษาอนุปริญญา /ปวส. จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา             
ตอนปลาย/ปวช. จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.2 และระดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 47 คน คดิเป็น  
รอ้ยละ 11 ตามล าดบั 
 อาชพี ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน จ านวน 178 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.5 รองลงมาคอื 
อาชพีนักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา จ านวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24 อาชพีคา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั จ านวน 66 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 16.5 อาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.2 และอาชพีอื่นๆ จ านวน 7 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 1.8 ตามล าดบั 
 รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 197 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 49.3 รองลงมาคอืรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.2 รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001- 40,000 
บาท จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9 และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 7.5 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม  พบว่า ผู้บริโภคมีความ              
พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เมื่อพิจารณา                   
รายดา้นได ้ดงันี้ 
 ด้านผลิตภณัฑ ์พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมาก                  
ดา้นผลติภณัฑ์ขอ้ทีไ่ดค้่าเฉลีย่สงูสุด คอื น ้าจิม้มรีสชาตอิร่อยถูกปาก รองลงมาคอื น ้าจิม้มคีวามสดใหม่ ภาชนะที่ใส่
อาหารทะเลบริเวณชายหาดมีความสะดวกสามารถรบัประทานได้ทันที ภาชนะที่ใส่อาหารทะเลบริเวณชายหาด                 
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มคีวามสะอาด อาหารทะเลบรเิวณชายหาดมคีวามสะอาดถูกสุขลกัษณะ และอาหารทะเลบรเิวณชายหาดมคีวามสด
ใหม่ โดยมคี่าเฉลีย่  4.17 4.01 3.93 3.84 3.77 และ 3.70 ตามล าดบั 
 ด้านราคา พบว่า ผู้บรโิภคมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านราคาโดยรวมอยู่ใน            
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้บรโิภคมีความพึงพอใจในระดบัมาก ด้านราคา               
ขอ้ทีไ่ดค้่าเฉลีย่สงูสุด คอื อาหารทะเลบรเิวณชายหาดมรีาคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพ รองลงมาคอื อาหารทะเลบรเิวณ
ชายหาดมรีาคาที่เหมาะสมกบัปรมิาณ อาหารทะเลบรเิวณชายหาดมกีารระบุราคาที่ชดัเจน และอาหารทะเลบรเิวณ
ชายหาดมรีาคาถูกกว่าอาหารทะเลทีร่า้นอาหาร โดยมคี่าเฉลีย่ 3.91 3.90 3.84 และ 3.83 ตามล าดบั 
 ด้านช่องทางการจ าหน่าย พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทาง
การจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจ  
ในระดับมาก ด้านช่องทางการจ าหน่ายข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ร้านค้าอาหารทะเลบริเวณชายหาดสะดวกต่อ              
การเลอืกซือ้ รองลงมาคอื รา้นค้าอาหารทะเลบรเิวณชายหาดสะดวกต่อการเลอืกซื้อ และ พื้นที่จ าหน่ายอาหารทะเล
บรเิวณชายหาดมทีีน่ัง่บรกิารเพยีงพอ โดยมคี่าเฉลีย่ 3.92 3.77 และ 3.75 ตามล าดบั 
 ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านส่งเสรมิ
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผู้บรโิภคมคีวามพึงพอใจ              
ในระดบัมาก ดา้นสง่เสรมิการตลาดขอ้ทีไ่ดค้่าเฉลีย่สงูสดุ คอื รา้นคา้อาหารทะเลบรเิวณชายหาดมป้ีายโฆษณาแนะน า
อาหารทะเล รองลงมาคอื รา้นคา้อาหารทะเลบรเิวณชายหาดมป้ีายชื่อรา้นคา้ทีม่องเหน็ไดช้ดัเจน รา้นคา้อาหารทะเล
บรเิวณชายหาดมีการให้ผู้บรโิภคทดลองชิมฟร ีร้านค้าอาหารทะเลบรเิวณชายหาดมีการจดัแสดงอาหารตัวอย่าง               
ทีน่่ารบัประทาน และรา้นคา้อาหารทะเลบรเิวณชายหาดมกีารใหส้ว่นลดค่าอาหารทะเลทีเ่หมาะสม โดยมคี่าเฉลีย่ 4.01 
3.95 3.90 3.89 และ 3.86 ตามล าดบั 
 ด้านบุคคล พบว่า ผู้บรโิภคมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านบุคคลโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.96 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ด้านบุคคล            
ขอ้ทีไ่ดค้่าเฉลีย่สงูสดุ คอื พ่อคา้แม่คา้อาหารทะเลบรเิวณชายหาดพูดจาไพเราะน่าฟงั รองลงมาคอื พ่อคา้แม่คา้อาหาร
ทะเลบรเิวณชายหาดมกีริยิามารยาททีสุ่ภาพ พ่อคา้แม่คา้อาหารทะเลบรเิวณชายหาดมกีารใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัเมนู              
ที่ผู้บริโภคสนใจ  พ่อค้าแม่ค้าอาหารทะเลบริเวณชายหาดมีการแต่งกายที่สะอาดเรียบร้อย และพ่อค้าแม่ค้า                 
บรเิวณชายหาดดูแลรกัษาความสะอาดภายในรา้นค้าของตนเองได้เป็นอย่างด ีโดยมคี่าเฉลี่ย 4.06 4.01 3.98 3.91 
และ 3.88 ตามล าดบั 
 ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจ
ในระดบัมาก ด้านลกัษณะทางกายภาพขอ้ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บรเิวณพื้นที่ขายอาหารทะเลบรเิวณชายหาดที่มี
บรรยากาศร่มรื่น อากาศถ่ายเทสะดวก รองลงมาคอืรา้นคา้อาหารทะเลบรเิวณชายหาดมกีารจดัแต่งรา้นคา้ทีส่วยงาม 
บรเิวณพืน้ทีข่ายอาหารทะเลบรเิวณชายหาดมถีงัขยะเพยีงพอ บรเิวณพืน้ทีข่ายอาหารทะเลบรเิวณชายหาดมกีารดแูล
ความปลอดภัยเป็นอย่างดี และบรเิวณพื้นที่ขายอาหารทะเลบรเิวณชายหาดมีการดูแลรกัษาความสะอาดอย่างด ี               
โดยมคี่าเฉลีย่ 4.12 3.99 3.97 3.96 และ 3.94 ตามล าดบั 
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 ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้บรโิภคมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการ
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 
ดา้นกระบวนการขอ้ทีไ่ดค้่าเฉลีย่สงูสดุ คอืพ่อคา้แม่คา้อาหารทะเลบรเิวณชายหาดคดิค่าอาหารไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นย า
รองลงมาคอื พ่อคา้แม่ค้าอาหารทะเลบรเิวณชายหาดมคีวามรวดเรว็ในการให้บรกิาร และรา้นค้าอาหารทะเลบรเิวณ
ชายหาดมกีารก าหนดเวลาขายทีแ่น่นอน โดยมคี่าเฉลีย่ 3.93 3.90 และ 3.72 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเลบริเวณชายหาดบางแสน 
จงัหวดัชลบุรี  
 ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ ดา้นความถี่ ต ่าสดุเท่ากบั 1 ครัง้ สงูสุดเท่ากบั 6 ครัง้ โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 2 ครัง้ และ
ดา้นค่าใชจ้่าย ต ่าสดุเท่ากบั 100 บาทต่อครัง้ สงูสดุเท่ากบั 4,000 บาทต่อครัง้ โดยมคี่าเฉลีย่ 705.03 บาทต่อครัง้ 
 ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มกัเลอืกบรโิภคอาหารทะเลในช่วงบ่าย(14.00 น.-15.59 น.) มากที่สุด จ านวน 178 คน              
คดิเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมาคือ ช่วงกลางวนั (12.00 น.-13.59 น.) จ านวน 123 คน คดิเป็นร้อยละ 30.8 ช่วงเย็น 
(16.00 น .-17.59 น .)จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 ช่วงค ่ า (18.00 น .-20.00 น .)จ านวน 30 คน คิดเป็น               
รอ้ยละ 7.5 และช่วงสาย (10.00 น.-11.59 น.) จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5 ตามล าดบั 
 ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มกัมีผู้ร่วมเดินทางมารบัประทานอาหาร 1-3 คน จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 
รองลงมาคือ 4-6 คน จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37 และมากกว่า 6 คน จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
ตามล าดบั 
 ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มกัเลอืกรา้นประจ าทีเ่คยทาน จ านวน 203 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.8 รองลงมาคอื เลอืกตาม
ความสะดวก จ านวน 197 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.2 ตามล าดบั 
 ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกทานอาหารประเภทป้ิง -ย่าง จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมาคือ 
ประเภทนึ่ง จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 ประเภทต้มจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 และประเภททอด 
จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7 ตามล าดบั 
 ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ชื่นชอบความเผ็ดของจิ้มในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.65 ความเปรี้ยวในระดบั             
ปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่ 2.95 ความหวานในระดบัน้อย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.19 และความเคม็ในระดบัน้อย โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.07 
 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา
สูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเลบริเวณชายหาดบางแสน           
จงัหวดัชลบุร ีแตกต่างกนั  
 ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคที่มี อายุ อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการบรโิภค
อาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ีดา้นความถี ่แตกต่างกนั นอกจากน้ีผูบ้รโิภคทีม่ ีอาชพี และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ีดา้นค่าใช้จ่าย 
แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ในทางตรงกนัขา้ม ผู้บรโิภคทีม่ ีเพศ สถานภาพ และระดบัการศกึษา
สูงสุด แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเลบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน                  
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 2 ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบไปดว้ยดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ             
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ี 
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 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบไปด้วยด้านผลิตภัณฑ ์              
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และ              
ดา้นกระบวนการ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ี
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา
สูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเลบริเวณชายหาดบางแสน  
จงัหวดัชลบุร ีแตกต่างกนั จากผลการวจิยัพบว่า 
 ดา้นความถี่ ผู้บรโิภคที่มอีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาด
บางแสน จงัหวดัชลบุร ีด้านความถี่ มากกว่าผู้บรโิภคที่มีอายุ 21-30 ปีผู้บรโิภคที่มอีายุ 31-40 ปี และผู้บรโิภคที่ม ี            
อายุ 50 ปีขึน้ไป ตามล าดบั นอกจากนี้ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทะเล
บรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ีดา้นความถี ่มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ อาชพี
พนักงานบรษิัทเอกชน และอาชพีคา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั ตามล าดบั รวมไปถงึผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า
หรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีพฤติกรรมการบรโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุรี ด้านความถี ่
มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท และ 30,001-40,000 บาท ตามล าดบั อาจเน่ืองมาจาก 
ผู้ที่มีอายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั20 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีนักเรียน/นิสติ/นักศึกษา และมคีวามสอดคล้องกบัรายได้ 
เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท ซึ่งมเีวลาว่างที่แน่นอนและสามารถจดัสรรเวลาได้ง่ายกว่า รวมไปถึง
บรเิวณชายหาดบางแสนตัง้อยู่ใกลก้บัมหาวทิยาลยั โรงเรยีน และสถานศกึษาท าใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทะเล
บรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ีดา้นความถี ่ของอาชพีนกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา มมีากกว่าอาชพีอื่น 
 ดา้นค่าใชจ้่าย ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีค้าขาย/ธุรกจิส่วนตวั มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาด
บางแสน จงัหวดัชลบุร ีดา้นค่าใชจ้่าย มากกว่าอาชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และ
อาชีพนักเรียน/นิสติ/นักศึกษาตามล าดบั นอกจากนี้ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป              
มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ีดา้นค่าใชจ้่าย มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
เฉลี่ยต่อเดอืน 30,001-40,000 บาท และมากกว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท ตามล าดบั 
อาจเน่ืองมาจากอาชพีคา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั ส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีม่ากกว่าอาชพีอื่น ท าใหม้คีวามสามารถ 
ในการซือ้ทีม่ากกว่าท าใหม้กีารบรโิภคทีม่ากกว่าผูบ้รโิภคทมีอีาชพีอื่น 
 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรีะศกัดิ ์เป่ียมสภุคัพงศ ์(2561) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
ในการเลอืกซื้ออาหารทะเลของผู้บรโิภคในตลาดมหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร จากการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคที่มอีาชพี 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนัมีปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลอืกซื้ออาหารทะเลในตลาดมหาชยั 
จงัหวดัสมุทรสาคร แตกต่างกนั เนื่องจากผูท้ีม่อีาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมคีวามต้องการอาหารทะเล
ทีแ่ตกต่างกนั เช่น อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนและพ่อบา้นแม่บา้น ตอ้งการอาหารทะเลเพื่อน าไปบรโิภค อาชพีธุรกจิ
สว่นตวัตอ้งการอาหารทะเลเพื่อน าไปขายต่อหรอืน าไปประกอบอาหารเพื่อขาย ผูท้ีม่รีายไดส้งูโดยค านึงถงึการลดราคา
และของแถมจากการซื้อเป็นหลกั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สายศร สุขเกษม (2552) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจ
และพฤติกรรมผู้บรโิภคที่มีต่ออาหารทะเลแช่แขง็พรานทะเลในกรุงเทพมหานคร จากการศกึษาพบว่า ผู้บรโิภคที่มี
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลแช่แขง็พรานทะเลด้านคุณค่าโดยรวมแตกต่างกนั 
เนื่ องจากที่เลือกอาหารทะเลแช่แข็งพรานทะเลเพราะความสะดวกในการบริโภค มีผลิตภัณฑ์ที่หลา กหลาย               
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เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกสบายต่อการประกอบอาหารเพื่อรบัประทานซึ่งตอบโจทย์กบัการด าเนินชีวิตที่เร่งรีบของ              
คนวยัท างาน 
 ในทางตรงกนัขา้มผูบ้รโิภคทีม่เีพศ สถานภาพ และระดบัการศกึษาสงูสดุ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภค
อาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ีดา้นความถี่ และด้านค่าใช้จ่าย ไม่แตกต่างกนั อาจเนื่องมาจาก
อาหารทะเลเป็นอาหารที่ผู้บรโิภคทุกสถานภาพ และทุกระดบัการศกึษา นิยมรบัประทานกนัอยู่แลว้ท าให้ไม่มคีวาม
แตกต่างในพฤติกรรมการบริโภคของสถานภาพ และระดบัการศึกษาสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับง านวิจัยของ ศศิธร               
พูนโสภณ (2555) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้ออาหารแช่แขง็ยี่ห้ออีซี่โก ของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ผู้บรโิภคที่มี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้อาหารแช่แขง็อซีโีก ไม่แตกต่างกนั เน่ืองมาจากอาหารแช่แขง็อซีโีกเป็นสนิคา้
อุปโภคที่หาซื้อได้ง่ายและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคทุกเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชีพ และ
รายได ้ท าใหพ้ฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ              
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ีจากผลการวจิยัพบว่า 
 ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคอาหารทะเล
บรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ีด้านความถี่ และด้านค่าใช้จ่าย อาจเนื่องมาจากบริเวณชายหาดบางแสน 
จงัหวดัชลบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เดินทางมาได้สะดวกอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่              
ทีเ่ดนิทางมาเป็นขาจรที่ไม่ได้เดนิทางมาบรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ีเป็นประจ า อาจเป็นการเดนิทางมา
ท่องเทีย่วพกัผ่อนในระยะเวลาสัน้ๆ สง่ผลใหพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคไม่มคีวามสมัพนัธก์ับความพงึพอใจต่อสว่นประสม
ทางการตลาดบรกิาร ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วโิรจน์ ตระกูลสุขสนัต์ (2556) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้อาหารส าเรจ็รปูแช่แขง็จากรา้นสะดวกซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศกึษาพบว่า ปจัจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้อาหารส าเรจ็รูปแช่แขง็จากรา้นสะดวกซื้อในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากรา้นสะดวกซือ้ส่วนใหญ่ทีผู่บ้รโิภคเขา้คอืรา้นเซเว่นอเีลฟเว่น ซึง่มอียู่ทุกพืน้ทีแ่ละผูบ้รโิภค
ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการซื้ออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งเป็นหลักจึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับส่วนประสม              
ทางการตลาด ท าใหส้ว่นประสมทางการตลาดไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผูข้ายอาหารทะเลควรใหค้วามส าคญักบัผูบ้รโิภคทีม่อีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี และผู้บรโิภคที่มอีาชพี
นักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา เนื่องจากผลการวจิยัพบว่าผู้บรโิภคที่มอีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี และผู้บรโิภคทีม่อีาชพี
นักเรียน/นิสติ/นักศึกษา มีพฤติกรรมการบรโิภคอาหารทะเลบริเวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ีด้านความถี ่
มากกว่าผูบ้รโิภคที่มชี่วงอายุและอาชพีอื่น ซึ่งผูข้ายอาหารทะเลอาจท าโปรโมชัน่ต่างๆ เช่น จดัชุดอาหารทะเลราคา
ประหยดั เสนอส่วนลดเมื่อแสดงบตัรนักเรยีน บัตรนิสติ หรอืบัตรนักศึกษาในการให้ส่วนลด และเช็คอินผ่านหน้า  
Facebook ว่าไดม้าซือ้อาหารทะเลจากทีร่า้นเพื่อรบัสว่นลดเพิม่ 
 2. ผูข้ายอาหารทะเลควรใหค้วามส าคญักบัผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีคา้ขาย/ธุรกจิสว่นตวั เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า
ผู้บรโิภคที่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว มพีฤติกรรมการบรโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ี  
ด้านค่าใช้จ่าย มากกว่าอาชพีอื่น เนื่องจากผู้บรโิภคที่มีอาชีพค้าขาย /ธุรกจิส่วนตวั ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน            
ทีม่ากกว่าอาชพีอื่น ซึง่ผูข้ายอาหารทะเลอาจคดัเลอืกอาหารทะเลทีม่คีวามสดใหม่ ขนาดใหญ่ขึน้และมเีมนูอาหารทะเล
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ทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ เนื่องจากผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ค านึงถึงคุณภาพของอาหารเป็นหลกัและมคีวามสามารถในการซื้อ             
ทีม่ากกว่ากลุ่มอื่น 
 3. ผูข้ายอาหารทะเลควรมกีารเชญิชวนเพื่อใหผู้บ้รโิภคเดนิทางมาในเวลาเยน็ (16.00 น.-17.59 น.) เน่ืองจาก
ผลการวจิยัพบว่า ช่วงเวลาเยน็เป็นช่วงเวลาทีม่ผีูเ้ดนิทางมาบรโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ี
เป็นจ านวนไม่มาก ซึ่งผู้ขายอาหารทะเลอาจมีการให้ส่วนลดพิเศษในช่วงเวลาเย็นและมีเมนูอาหารพิเศษเฉพาะ
ช่วงเวลาเยน็ เพื่อดงึดูดในผูบ้รโิภคเดนิทางมาบรโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ีในช่วงเวลา
ดงักล่าวเพิม่มากขึน้ 
 4. ผู้ขายอาหารทะเลควรจดัเตรยีมอุปกรณ์ในการป้ิง-ย่างให้พร้อม เนื่องจากผลการวจิยัพบว่าอาหารทะเล
ประเภทป้ิง-ย่างเป็นประเภทอาหารที่ผู้บรโิภคเลอืกรบัประทานมากที่สุด ซึง่ผูข้ายอาหารทะเลอาจจดัเตรยีมอุปกรณ์            
ในการป้ิง-ย่าง เช่น เตาป้ิง-ย่าง ถ่าน ทีค่บี และถุงมอืกนัความรอ้น ใหพ้รอ้มส าหรบัการใหบ้รกิารแก่ผูบ้รโิภคทีเ่ดนิทาง
มาบรโิภคอาหารทะเลบรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ี
 5. ผู้ขายอาหารทะเลควรให้ความส าคญักบัระดบัรสชาติความเผ็ดของน ้าจิ้ม เนื่องจากผลการวิจยัพบว่า
ผูบ้รโิภคชื่นชอบความเผด็ของน ้าจิม้ในระดบัมาก ซึง่ผูข้ายอาหารทะเลอาจเตรยีมวตัถุดบิในการท าน ้าจิม้ เช่น พรกิสด 
กระเทียม และมะนาว ให้เพียงพอต่อปริมาณของอาหารทะเล และมีบรกิารปรุงน ้าจิ้มใหม่ทุกครัง้เพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถก าหนดระดบัรสชาตคิวามเผด็ของน ้าจิม้ไดต้ามทีต่อ้งการ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความเมตตาและชี้แนะแนวทางในการแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
อาจารย์ ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ และการให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามจาก  
อาจารย ์ดร.ณัฐยา ประดษิฐสุวรรณ และอาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์รวมไปถงึการให้ความช่วยเหลอืและแนะน า
ขัน้ตอนต่างๆ จากเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตรท์ุกท่าน ซึง่ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงู 
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