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บทคัดย่อ

 การศกึษาเร่ืองการตดัสินใจเลอืกซือ้ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์เฟซบุก๊ มวีตัถปุระสงค์ 

เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมของลกูค้าในการเลอืกซือ้ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางการขายในรปูแบบออนไลน์  

โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภค จ�านวน  

311 คน และน�าสถิติเชิงส�ารวจ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

การแบ่งกลุ่มโดยวิธี K-Mean Clustering มาวิเคราะห์ข้อมูล

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มลูกค้าท่ีตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ 

เฟซบุ๊กส่วนมากเป็นเพศชาย และมีช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี โดยให้เหตุผลในการเลือกซื้อ คือ  

เลี้ยงเพื่อความสวยงาม และสายพันธุ ์ปลาที่เลือกซื้อมากที่สุด คือ ปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์  

โดยมีช่วงราคาอยู่ระหว่าง 5,000 -10,000 บาท จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มลูกค้าโดยวิธ ี

K-Mean Clustering พบว่า สามารถจ�าแนกลูกค้าได้ 4 กลุ่มที่มีเหตุผลในด้านปัจจัยส่วนบุคคล  

ปัจจัยด้านพฤติกรรม และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน 

ค�าส�าคัญ: ปลาอะโรวาน่า, ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
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Abstract
 The purpose of the study on decision making to buy Arowana fish online  
Facebook was to investigate the customers’ purchasing behavior on Arowana 
fish through online selling channels. This is a survey research study and the tools  
used in the study were the online survey generated from the review of relevant  
research papers. The data were analyzed from 311 customers using frequency,  
mean, standard deviation, K-Mean clustering grouping.
 The research result revealed that most of the customers were males  
between 31 - 40 years old. The reason to buy Arowana fish is a beauty of the fish  
and Malaysian Golden Arowana is bought in 5,000 - 10,000 baht of price.  
From the analysis of data for grouping customers by K-Mean Clustering method,  
it can be classified from 311 customers into 4 groups. Each of group has different  
reasons of Personal factors, Behavioral factors and different Marketing Mix factors  
(7Ps).

Keywords: Arowana, Marketing Mix, Buying Decision Behavior 

ที่มาและความส�าคัญ
 ประเทศไทยการเลี้ยงปลาสวยงามได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ปลาอะโรวาน่าจัดอยู่ใน 
กลุ่มปลาสวยงามชนิดหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมีความเชื่อว่าการเลี้ยงปลาชนิดนี้ 
จะน�าโชคลาภ และความเป็นสิริมงคลมาสู่ผู้เลี้ยง โดยเฉพาะ ชาวจีน เรียกชื่อว่า “ปลามังกร”  
ด้วยองค์ประกอบสรีระและลีลา การว่ายท่ีสง่างามมีสีสันที่ดึงดูดสายตาให้ชวนหลงใหล ส่งผลให ้
ปลาอะโรวาน่ามปีรมิาณผูเ้ลีย้งเพิม่จ�านวนมากขึน้ ร้านขายปลาหรอืฟาร์มจงึได้น�าเข้าปลาอะโรวาน่า 
เข้ามาเพื่อจ�าหน่ายให้ผู้บริโภคที่ชื่นชอบในการเลี้ยงมากขึ้น
 ในปัจจุบันช่องทางออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวัน และมีการเติบโตของการซื้อ 
ของออนไลน์ ปี 2561 เพิ่มขึ้นจ�านวน 51.3% (ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562)  
ท�าให้ช่องทางออนไลน์ผ่านเป็นที่ได้รับความสนใจจากธุรกิจเป็นอย่างมาก จึงท�าให้ช่องทางออนไลน์ 
เข้ามามีบทบาทส�าคัญท�าให้ผู้บริโภคหันมาตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น  
โดยเฉพาะร้านขายปลาอะโรวาน่าได้น�าเอาช่องทางออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในการท�าธรุกจิ ดงันัน้ 
การใช้ช่องทางออนไลน์จึงเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากในการท�าธุรกิจ 
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 จากความส�าคัญในข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจท�าการศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อปลา 

อะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์โดยมุง่ศกึษาในกลุม่ผูเ้ลีย้งปลาอะโรวาน่าผ่านเฟซบุก๊ ซึง่ผลการศกึษา 

จะท�าให้ทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ มีลักษณะ 

เป็นเช่นไร เพื่อผลการศึกษาจะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และวางแผนทางการตลาด 

ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ และการตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าของผู้บริโภคต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์

 2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์

 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้า

 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์จ�าแนกตามข้อมูล

ส่วนบุคคลของลูกค้า

 5. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์จ�าแนกตามข้อมูล 

ส่วนบุคคลของลูกค้าและพฤติกรรมการเลือกซื้อปลาอะโรวาผ่านช่องทางออนไลน์ 

นิยามศัพท์

 ลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะของแต่ละบุคคลที่เป็นผู้เลือกซื้อปลาอะโรวาน่า     

ผ่านช่องทางออนไลน์ คุณลักษณะส่วนบุคคลในที่นี้ ได้แก่ เพศ อายุ  

 ปลาอะโรวาน่า หมายถึง ปลาสวยงามท่ีผู้บริโภคมีความเช่ือว่าเลี้ยงแล้วจะสามารถน�า 

โชคลาภและเสริมดวงให้แก่ผู้เลี้ยง

 สือ่สงัคมออนไลน์ หมายถงึ สือ่ดจิทิลัทีเ่ป็นเคร่ืองมอืในการปฏบิตักิารทางสงัคม (Social Tool)  

เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรม 

ประยุกต์บนสื่อที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

 การตลาดออนไลน์ คือ การด�าเนินงานหรือกิจการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์  

แท็บเล็ต หรือสมาร์ตโฟนเพื่อใช้เป็นช่องทางติดต่อกับผู้บริโภค การท�าการตลาดออนไลน์ท�าให้เรา 

สามารถเจาะจงลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ อีกท้ังยังเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคติดต่อส่ือสารกับเรา 

ได้ตลอดเวลา

 การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ หมายถึง กระบวนการเลือกที่จะกระท�าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

จากทางเลือกทีม่อียู ่ซึง่ผูบ้ริโภคมกัจะต้องตัดสนิใจในการเลอืกซ้ือตัวปลาอะโรวาน่าหรอืบรกิารต่าง ๆ   

ตามข้อมูลและข้อจ�ากัดของสถานการณ์ในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์
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 พฤติกรรมการเลือกซื้อ หมายถึง การแสดงออกของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อให้ได้มาและ 

ใช้สินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลน้ันโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่  

การค้นหา การซื้อ การใช้การประเมินผล และการใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ

 ส่วนประสมการตลาด หมายถงึ การเสนอขายปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ทีส่ามารถ 

ตอบสนองต่อความต้องการของการซื้อของ ประกอบด้วย 

 1. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายเพื่อสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

ให้พึงพอใจได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ สายพันธุ์ปลา รูปทรง ความสมบูรณ์ รวมทั้งการฝังชิปที่ตัวปลาเพื่อ 

ระบุแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน

 2. ราคา หมายถงึ คณุค่าผลติภณัฑ์ในรปูตวัเงนิ ลกูค้าจะเปรยีบเทยีบระหว่างคณุค่ากบัราคา  

ได้แก่ การแจ้งราคาที่หน้าเพจอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับคุณภาพของปลา รวมทั้งความคุ้มค่า 

ของปลาเมื่อเทียบกับค่าเดินทางอีกทั้งในหน้าเพจมีราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด

 3. ช่องทางการจัดจ�าหน่าย หมายถึง ช่องทางในการให้บริการของร้านค้าไปยังลูกค้ากลุ่ม 

เป้าหมาย มีความสะดวกในการเลือกซ้ือและยังสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางไปที่ร้านแต ่

สามารถได้ปลาที่มีคุณภาพท่ีดีอีกท้ังยังสามารถติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามข้อมูลตัวปลาได้ตลอด  

24 ชั่วโมง และร้านค้าที่เปิดขายมานานยังมีชื่อเสียงทางด้านปลาอะโรวาน่าได้เป็นอย่างดี

 4. การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวปลาอะโรวาน่า 

เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงการบริการจัดส่งปลาให้กับลูกค้าและยังมีบริการรักษาเมื่อปลาป่วยรวมทั้งม ี

กจิกรรมหรือโปรโมชัน่พเิศษให้กบัลกูค้าต่าง ๆ  และมกีารประชาสัมพนัธ์ความรูเ้กีย่วกบัปลาอะโรวาน่า 

อย่างสม�่าเสมอ 

 5. บุคคล หมายถึง ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่านซึ่งมีส่วนท�าให้ลูกค้าเลือกซื้อปลา 

ด้วยการให้บริการไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้ขายสามารถให้ค�าปรึกษาหรือตอบค�าถามต่าง ๆ เกี่ยวกับ 

ตัวปลาได้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการตอบค�าถามไม่ว่าจะเป็นด้วยทางโทรศัพท์ กล่องข้อความ 

ทางเฟซบุ๊ก หรือในส่วนของคอมเม้นหน้าเพจ 

 6. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง เป็นการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับ 

ลูกค้าได้แก่ มีคลิปวิดีโอตัวปลาให้ดูก่อนการซื้อ รูปภาพปลาในหลาย ๆ มุม มีใบรับประกันคุณภาพ 

ตัวปลา และข้อมูลต่าง ๆ ของร้านค้าไม่ว่าจะเป็น ภาพการจัดส่ง/รับสินค้า และหลักฐานการโอนเงิน 

 7. กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้าน 

การบรกิาร ทีน่�าเสนอให้กบัผูบ้รโิภคเพือ่มอบการให้บรกิารได้อย่างรวดเรว็ ในส่วนของขัน้ตอน สัง่ซือ้  

การช�าระเงิน และแจ้งวันที่จัดส่งปลาอย่างชัดเจน อีกทั้งมีกระบวนการบรรจุปลาเพื่อให้การขนส่ง 

มีความปลอดภัย และท�าให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจมากที่สุด 
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ขอบเขตของการวิจัย

 การศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ท�าการรวบรวม 

ข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตงานวิจัยดังต่อไปนี้

ขอบเขตด้านประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ 

และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย คือ ลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์

เฟซบุ๊กเพจกลุ่มคนรักปลาอะโรวาน่า 

ขอบเขตด้านเนื้อหา

 มุ่งเน้นศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเท่านั้น ซึ่งตัวแปร

ที่ท�าการศึกษาประกอบด้วย

 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ เพศ อายุ เหตุผลในการเลือกซ้ือปลา  

ท่านเคยเลีย้งหรอืก�าลงัเลีย้งปลาสายพนัธุอ์ะไร และราคาปลาอะโรวาน่าทีท่่านเคยเล้ียงหรอืก�าลังเล้ียง

 ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ การตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่อง 

ทางออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริม 

การตลาด ด้านบุคคล ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการ

ขอบเขตด้านเวลา

 การศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาศึกษาและเก็บข้อมูลระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน

แนวคิดและทฤษฎี

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปลาอะโรวาน่า

 สุรศักดิ์ วงศ์กิตติเวชสกุล (2540) ได้กล่าวถึง ปลาตะพัด หรือที่นิยมเรียกว่าปลาอะโรวาน่า  

หรอื ปลามงักร เป็นปลาน�า้จดืทีใ่กล้สญูพนัธุใ์นธรรมชาต ิเนือ่งจากเป็นปลาทีส่บืพนัธุย์าก ประกอบกบั 

แหล่งที่อยู่ถูกท�าลายไปได้รับความนิยมอย่างสูงของนักเลี้ยงปลาตู้ ในฐานะของปลาสวยงามและ 

ราคาแพง เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปลา พ.ศ. 2535
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 ปลาอโรวาน่า หรือ ปลาอะโรวาน่า นบัว่าเป็นสดุยอดปลาสวยงามทีไ่ด้รบัความนยิมอย่างสูงสุด 

มาโดยตลอด ซึง่อาจจะเป็นเพราะปลาชนดินีเ้ป็นปลาทีม่รีปูร่างสวยงาม มเีกล็ดขนาดใหญ่ และมสีีสัน 

แวววาวมีหนวดซึ่งมีลักษณะคล้าย “มังกร” นอกจากนี้ยังมีเรื่องความเชื่อต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับ 

ปลาอะโรวาน่า โดยชาวจีนเชื่อว่าผู้ใดเลี้ยงปลาชนิดนี้แล้วจะร�่ารวยมีโชคลาภ จึงท�าให้ปลามังกร 

ชนิดนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงสุด

 สายพันธุ์ปลาอะโรวาน่าท่ีเลี้ยงกันในประเทศไทย ได้แก่ ปลาอะโรวาน่าแดงอินโดนีเซียจะมี 

สีสันเกร็ดสีแดงเลือดนกเกือบท้ังตัว ปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์จะมีสีสันเกร็ดสีทองทั้งตัว และปลา 

อะโรวาน่าทองอินโดนีเซียจะมีสีสันเกร็ดสีแดงอมเทาและมีหางสีแดงสวยงาม

 ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) คือ รูปแบบของเว็บไซต ์

ในการสร้างเครือข่ายสังคม ส�าหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และ 

กิจการที่ได้ท�า และเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น ในบริการเครือข่ายสังคม 

มักจะประกอบไปด้วย การแชท ส่งข้อความ ส่งอีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อก 

ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์

 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social  

Network) โดยมีผู้ให้ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ไว้ ดังนี้

 รูปแบบของสื่อ ที่ช่วยให้คนสามารถสื่อสารและแบ่งปันข้อมูล ด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตหรือ 

โทรศัพท์มือถือ (ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2560)

 สื่อชนิดหนึ่งที่ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วม สร้าง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านระบบ 

อินเทอร์เน็ตได้ (Cambridge, 2017)

 สื่อสังคม (Social Media) หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่ือกลางที่ให้บุคคลทั่วไป 

มีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ สื่อเหล่าน้ีเป็นของบริษัท 

ต่าง ๆ ที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ (วิกิพีเดีย, 2562) 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 อรชร มณีสงฆ์ และคณะ (2548) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการทาง 

สติปัญญา อารมณ์ และกิจกรรมทางร่างกายของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ การเลือก การซื้อ การใช้ และ 

การก�าจัดผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

 การตัดสินใจ (Decision Making) มีผู้ให้ความหมายไว้หลายทัศนะดังต่อไปนี้ 

 Donnelly, Gibson, and Ivancevich (1997) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่าเป็น 

กระบวนการส�าคัญขององค์การท่ีผู้บริหารจะต้องกระท�าอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รับมา 

จากโครงสร้างองค์การ พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองค์การ

 Simon (1944) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการตัดสินใจเป็นกระบวนการของการหาโอกาสที่จะ 

ตัดสินใจ การหาทางเลือกที่พอเป็นไปได้ และทางเลือกจากงานต่าง ๆ ที่มีอยู่

 แนวคดิและทฤษฎส่ีวนประสมการตลาด อดลุย์ จาตรุงคกลุ (2543) ได้อธบิายไว้ว่า ส่วนประสม 

การตลาดที่สามารถควบคุมได้ซึ่งใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่น�าเสนอแก่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า

 2. ราคา (Price) คือ ต้นทุนทั้งหมดที่ลูกค้าต้องจ่ายในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการ 

 3. ช่องทางการให้บริการ (Place) เป็นกระบวนการท�างานที่จะท�าให้สินค้าหรือบริการไปสู่ 

ตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าหรือบริการ 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการสื่อสารการตลาดที่ต้องแน่ใจว่าตลาด 

เป้าหมายเข้าใจและให้คุณค่าแก่สิ่งที่เสนอขายการส่งเสริมการตลาดบริการ

 5. บุคคล (People) หรือพนักงานผู้ให้บริการลักษณะที่แตกต่างของบริการอันดับหนึ่ง คือ 

การผลิตและการบริโภคจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันไม่สามารถแยกผู้ให้และผู้รับบริการออกจากกันได้

 6. สิ่งที่น�าเสนอทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการ (Physical Evidence) เนื่องจาก 

การบริการเป็นข้อเสนอที่เป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้จึงต้องท�าให้ข้อเสนอของการบริการ 

เป็นรูปธรรมที่ลูกค้าเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 7. กระบวนการ (Process) คือ กิจกรรมซ่ึงเกิดข้ึนท้ังในระบบการน�าเสนอและปฏิบัติงาน 

บริการและสามารถตอบสนองความต้องการตามคุณภาพที่ลูกค้าคาดหวังได้

 ผูศ้กึษาสามารถสรปุตวัแปรอสิระและตวัแปรตามส�าหรบัการศึกษาเรือ่งการตดัสินใจเลือกซือ้ 

ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ ผู ้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ของพชร เกียรติสุอาภานนท์ (2558)  ณัฐฐินันท์ เทิดเกียรติ์บูรณะ (2558) วิภา สร้อยแสง (2558)  

สุทธิชา ภวนาคโสภณ (2550) และวิสิทธิ์ เรณูนวล (2550) โดยใช้หลักส่วนประสมทางการตลาด 7P  

มาพัฒนาเป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตามในกรอบแนวคิดงานวิจัยซึ่งประกอบด้วย

 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ และอายุ ส่วนพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

ปลาอะโรวานา ประกอบด้วย เหตุผลในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่า ท่านเคยเลี้ยงหรือก�าลังเลี้ยงปลา 

สายพันธุ์อะไร และราคาปลาที่ท่านเคยเลี้ยงหรือก�าลังเลี้ยง
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 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกซ้ือปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ ประกอบด้วย 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล  
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย คอื ลกูค้าทีต่ดัสนิใจเลอืกซือ้ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางเฟซบุก๊เพจ
กลุ่มคนรักปลาอะโรวาน่า

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและการสุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่เลือกซ้ือปลาอะโรวาน่าผ่าน 
ช่องทางเฟซบุ๊ก โดยใช้ โปรแกรม G* Power ในการสุ่มตัวอย่างแบบประมาณการจะได้กลุ่มตัวอย่าง 
รวมจ�านวน 311 ตวัอย่างโดยจะเลอืกศกึษาจากประชากรทีม่ลัีกษณะตรงตามวตัถปุระสงค์ทีจ่ะศกึษา 
ซึ่งเป็นลูกค้าที่เลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจกลุ่มคนรักปลาอะโรวาน่า (เพจกลุ่ม 
คนรักปลาอะโรวาน่า จ�านวนสมาชิก 37,449 คน)

วิธีเก็บข้อมูล
 การสุม่ตวัอย่างในการศกึษานีจ้งึใช้ขนาดประชากรในการสุม่ตวัอย่างแบบเชงิส�ารวจจากลกูค้า 
ที่เลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจกลุ่มคนรักปลาอะโรวาน่า โดยใช้ G* Power  
สุ่มตัวอย่างได้จ�านวน 311 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้แบบสอบถามปลายปิดทีก่�าหนดไว้เป็นโครงสร้าง ให้ครอบคลมุ
หัวข้อที่ต้องการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคลของผูบ้รโิภค และพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ มจี�านวน  
5 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ เหตุผลในการเลือกซื้อปลา ท่านเคยเลี้ยงหรือก�าลังเลี้ยงสายพันธุ์อะไร  
และราคาปลาทีท่่านเคยเลีย้งหรอืก�าลงัเลีย้ง เป็นค�าถามปลายปิด (Close Ended) แบบให้เลอืกตอบ 
เพียงข้อเดียว 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์  
จ�านวน 25 ข้อ เป็นค�าถามปลายปิด (Close Ended) แบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวโดยค�าถามนั้น 
จะมีค�าตอบเป็นหลาย ๆ ตัวเลือก (Multiple Choice) และจะใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตรา
ภาคชั้น (Interval Scale) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ข้อมลูปฐมภมู ิเป็นข้อมลูทีไ่ด้จากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 311 ชดุ  

เมือ่ได้ข้อมลูจากแบบสอบถามแล้ว ผูว้จิยัจะน�าข้อมลูมาท�าการตรวจสอบความสมบรูณ์ และวเิคราะห์ 

ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ต่อไป 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 

หนังสือเอกสาร วิทยานิพนธ์ ตลอดจนฐานข้อมูลออนไลน์จากอินเทอร์เน็ตในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้น�าสถิติมาใช้ในการด�าเนินการดังต่อไปนี้

 1. การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าท่ีตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทาง

ออนไลน์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และ 

ร้อยละ (Percentage) 

 2. การศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ  

(Percentage) 

 3. การศกึษาการตดัสนิใจของลกูค้าทีเ่ลอืกซือ้ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ สถติทิีใ่ช้ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

 4. การศึกษาพฤติกรรมจ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกซ้ือปลา 

อะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency)  

 5. การศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกค้าท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน ์

ใช้การค�านวณ K-Mean Clustering ในการแบ่งกลุ่ม 

ผลการศึกษา

 การศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถสรุปผล 

การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 1. สรุปผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทาง 

ออนไลน์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ พบว่า ลูกค้าส่วนมากเป็นเพศชาย  

จ�านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 92.6 และเป็นเพศหญิง จ�านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.40   

ส่วนมากอยู่ในช่วง อายุ 31 - 40 ปี จ�านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 45.34 ล�าดับรองลงมาได้แก่

อายุ 21 - 30 ปี จ�านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 31.19 อายุ 41-50 ปี จ�านวน 60 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 19.29 อายุน้อยกว่า 20 ปี จ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 อายุ 51 - 60 ปี จ�านวน 5 คน                 

คิดเป็นร้อยละ 1.61 ส่วนล�าดับสุดท้ายอายุ มากกว่า 60 ปีขึ้นไป จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.32 

 2. สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า 

เหตุผลในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่า ซื้อไปเลี้ยงเพื่อความสวยงาม จ�านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 

72.99 สายพันธุ์ของปลาที่เลือกซื้อปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ จ�านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 42.12 

และราคาปลาอะโรวาน่าที่เลือกซื้อ 5,001 - 10,000 บาท จ�านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 36.33

 3. สรปุผลการศกึษาการตดัสนิใจเลอืกซือ้ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ เมือ่พจิารณา

รายด้านของส่วนประสมทางการตลาด 7P พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มาเป็นอันดับที่ 1 ด้านสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด  

และล�าดับสุดท้ายด้านบุคคล

 4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยขอสรุปผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมจ�าแนกตามเพศในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่า 

ผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�านวน 288 คน และเพศหญิง จ�านวน 23 คน         

พฤติกรรมในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ มีเหตุผลในการเลือกซื้อปลา 

อะโรวาน่าไปเลี้ยงเพื่อความสวยงาม เพศชาย จ�านวน 210 คน และเพศหญิง จ�านวน 17 คน  

สายพันธุ์ของปลาที่เลือกซ้ือ ปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ เพศชาย จ�านวน 125 คน และเพศหญิง  

จ�านวน 6 คน และราคาปลาอะโรวาน่าทีเ่ลอืกซือ้ เพศชาย จ�านวน 105 คน และเพศหญงิ จ�านวน 8 คน

  4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมจ�าแนกตามอายุในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่า 

ผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า เหตุผลในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่า มีเหตุผลในการเลือกซื้อปลา 

อะโรวานา่ไปเลี้ยงเพื่อความสวยงาม อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ�านวน 112 คน สายพันธุ์ปลา 

ที่เลือกซื้อ ปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ�านวน 69 คน และราคาปลา 

อะโรวาน่าที่ตัดสินใจเลือกซื้อ ต�่ากว่า 5,000 บาท อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20 - 30 ปี จ�านวน 57 คน 

 5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพฤติกรรมมีการเลือกซื้อ 

ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
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  5.1 กลุ่มที่ 1 ส่วนมากเป็นเพศชาย อายุ 41 - 50 ปี เหตุผลในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่า 

ซื้อไปเล้ียงเพื่อความสวยงาม สายพันธุ์ปลาที่เลือกซื้อ คือ ปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ และราคา 

ปลาอะโรวาน่าที่เลือกซื้อ 5,000 - 10,000 บาท และส่วนประสมทางการตลาดในกลุ่มที่ 1  

ด้านผลิตภัณฑ์ ได้ให้ความส�าคัญในส่วนของ ปลามีรูปทรง สัดส่วนที่ชัดเจนสวยงามก่อนการเลือก 

ซื้อปลาไปเลี้ยง

  5.2 กลุ่มที่ 2 ส่วนมากเป็นเพศชาย อายุ 20 - 30 ปี เหตุผลในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่า 

ซื้อไปเลี้ยงเพื่อความสวยงาม สายพันธุ์ปลาที่เลือกซื้อ คือ ปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ และราคาปลา 

อะโรวาน่าที่เลือกซื้อ ต�่ากว่า 5,000 บาท และส่วนประสมทางการตลาดในกลุ่มที่ 2 ด้านสิ่งแวดล้อม 

ทางกายภาพ ได้ให้ความส�าคญัในส่วนของ มภีาพถ่ายตวัปลาหลาย ๆ  มมุก่อนการเลอืกซ้ือปลาไปเลีย้ง

  5.3 กลุ่มที่ 3 ส่วนมากเป็นเพศชาย อายุ 20 - 30 ปี เหตุผลในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่า 

ซื้อไปเลี้ยงเพื่อความสวยงาม สายพันธุ์ปลาที่เลือกซื้อ คือ ปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ และราคาปลา 

อะโรวาน่าทีเ่ลอืกซือ้ ต�า่กว่า 5,000 บาท และส่วนประสมทางการตลาดในกลุม่ที ่3 ด้านกระบวนการ 

ได้ให้ความส�าคญัในส่วนของ หลงัการจัดส่งสนิค้ามกีารตดิตามสถานะในทกุ ๆ  ขัน้ตอนและแจ้งให้ลกูค้า 

ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เช่น แจ้งลูกค้าผ่านข้อความเฟซบุ๊ก และโทรแจ้งลูกค้าโดยตรง

  5.4 กลุ่มที่ 4 ทั้งหมดเป็นเพศชาย อายุ 31 - 40 ปี เหตุผลในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่า 

ซื้อไปเลี้ยงเพื่อความสวยงาม สายพันธุ์ปลาที่เลือกซื้อ คือ ปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ และราคาปลา 

อะโรวาน่าที่เลือกซื้อ 5,000 - 10,000 บาท และส่วนประสมทางการตลาดในกลุ่มที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์  

ได้ให้ความส�าคญัในส่วนของ ปลามรีปูทรงสดัส่วนทีช่ดัเจนสวยงาม และปลามสีขุภาพแขง็แรงสมบรูณ์

อภิปรายผล

 จากผลการศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ศึกษา 

ขอน�าเสนอการอภิปรายผลดังนี้

 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่าน 

ช่องทางออนไลน์ พบว่า ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์  

ด้านสิ่งแวดล้อมทางการภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ�าหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านส่งเสริม 

การตลาด และด้านบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชร เกียรติสุอาภานนท์ (2558) ได้ท�า 

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้เลี้ยงปลาสวยงามในจังหวัดชลบุรีต่อส่วนประสม 

ทางการตลาดปลาสวยงาม ผลการวิจัยเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  

ด้านช่องทางการจ�าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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 2. ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ 

ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้ให้ความส�าคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชร เกียรติสุอาภานนท์ (2558) ได้ท�าการ

วจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมและความพงึพอใจของผูเ้ลีย้งปลาสวยงามในจงัหวดัชลบรุต่ีอส่วนประสมทางการ

ตลาดปลาสวยงามได้ให้ความส�าคัญกับผลิตภัณฑ์มาเป็นอันดับหน่ึง ซ่ึงผู้เล้ียงให้ความส�าคัญในเรื่อง

ตัวปลา มีรูปทรงและสัดส่วนที่ชัดเจนสวยงาม ปลามีสุขภาพแข็งแรง เป็นสิ่งที่ผู้เลี้ยงปลาต้องการ

 3. ผลการศึกษา พบว่า  ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า ด้านราคา ผู้วิจัยได้ให้ความส�าคัญมาเป็นอันดับสอง  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชร เกียรติสุอาภานนท์ (2558) 

ได้ท�าการวจิยัเร่ือง พฤตกิรรมและความพงึพอใจของผูเ้ลีย้งปลาสวยงามในจงัหวดัชลบรุต่ีอส่วนประสม 

ทางการตลาดปลาสวยงาม ได้ให้ความส�าคัญด้านราคามาเป็นอันดับสอง โดยภาพรวมมีน�้าหนัก 

ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านราคา พบว่า ผู้เลี้ยงให้ความส�าคัญในเรื่องการตั้งราคามีความ 

เหมาะสมกับคุณภาพของปลา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิชา ภวนาคโสภณ (2550) ได้ท�า 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อปลามงคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ให ้

ความส�าคัญด้านราคามาเป็นอันดับสอง โดยภาพรวมมีน�้าหนักในระดับมาก โดยพิจารณาพบว่า 

ผู้เลี้ยงให้ความส�าคัญในเรื่องการตั้งราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของปลา 

 4. ผลการศึกษา พบว่า  ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ 

ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า ด้านส่งเสริมการตลาดผู้วิจัยได้ให้ความส�าคัญน้อยที่สุด 

ในการเลือกซื้อปลา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชร เกียรติสุอาภานนท์ (2558) ได้ท�าการวิจัย 

เรือ่ง พฤตกิรรมและความพงึพอใจของผูเ้ลีย้งปลาสวยงามในจงัหวดัชลบรุต่ีอส่วนประสมทางการตลาด

ปลาสวยงาม คือ ด้านส่งเสริมการตลาดได้ให้ความส�าคัญน้อยที่สุด เพราะปลาสวยงามเน้นที่รูปทรง 

เพราะฉะนั้น การส่งเสริมการตลาดอาจจะไม่มีผลเพราะถ้าปลามีรูปทรงที่สวยงามผู้เล้ียงก็สามารถ 

หาซื้อปลาได้และอาจไม่ต้องท�าการตลาดเพื่อท�าส่วนลด หรือประชาสัมพันธ์อีกต่อไป 

 5. ผลการศึกษา พบว่า การตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์เฟซบุ๊ก  

กลุ่มที่ 1 ส่วนมากเป็นเพศชาย อายุ 41 - 50 ปี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชร เกียรติสุอาภานนท ์ 

(2558) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้เลี้ยงปลาสวยงาม ในจังหวัดชลบุรีต่อ 

ส่วนประสมทางการตลาดปลาสวยงาม ส่วนมากเป็นเพศชาย และมีอายุ 41 - 50 ปี และในส่วนงาน 

ของผู้วิจัยผู้เลี้ยงได้มีเหตุผลในการเลือกซ้ือปลาอะโรวาน่าเลี้ยงเพื่อความสวยงาม มีสายพันธุ์ปลา 

อะโรวาน่าที่เลือกซ้ือเป็นปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ และราคาปลาอะโรวาน่าที่ผู ้เลี้ยงเลือกซื้อ  

5,000 - 10,000 บาท 
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 6. ผลการศึกษา พบว่า การตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์เฟซบุ๊ก  

กลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 ส่วนมากเป็นเพศชาย อายุ 21 - 30 ปี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

สุทธิชา ภวนาคโสภณ (2554) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อปลามงคลของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนมากเป็นเพศชาย อายุ 21 - 30 ปี และในส่วนงานของผู้วิจัยผู้เลี้ยงได้มี 

เหตุผลในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าเลี้ยงเพื่อความสวยงาม มีสายพันธุ์ปลาอะโรวาน่าที่เลือกซ้ือ 

เป็นปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ และราคาปลาอะโรวาน่าที่ผู้เลี้ยงเลือกซื้อ ต�่ากว่า 5,000 บาท

 7. ผลการศึกษา พบว่า การตัดสินใจเลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์เฟซบุ๊ก  

กลุม่ที ่4 ส่วนมากเป็นเพศชาย อาย ุ31 - 40 ปี และสอดคล้องกบังานวจิยัของ วสิทิธิ ์เรณนูวล (2552)  

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปลาสวยงามของผู้ซ้ือในจังหวัดชลบุรี ส่วนมาก 

เป็นเพศชาย อายุ 31 - 40 ปี และในส่วนของผู้วิจัยผู้เลี้ยงได้มีเหตุผลในการเลือกซื้อปลาอะโรวาน่า 

เลี้ยงเพื่อความสวยงาม มีสายพันธุ์ปลาอะโรวาน่าที่เลือกซื้อเป็นปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ และราคา 

ปลาอะโรวาน่าที่ผู้เลี้ยงเลือกซื้อ 5,000 - 10,000 บาท

ข้อเสนอแนะ

 1. จากผลการศกึษา พบว่า การตดัสนิใจเลอืกซือ้ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ ลกูค้า 

กลุ่มที่ 1 ได้ซื้อไปเลี้ยงเพื่อความสวยงามเพราะปลาอะโรวาน่ามีสีสันเฉพาะแต่ละตัวที่ไม่เหมือนกัน 

จึงท�าให้มีความสวยงามและลูกค้ากลุ่มน้ีได้ให้ความส�าคัญกับสายพันธุ์ปลาอะโรวาน่าทองมาเลย ์

มาเป็นอันดับ 1 เพราะมีความสวยงาม เกล็ดเงาเป็นสีทอง และหางมีสีทอง ท�าให้ลูกค้ากลุ่มนี้ 

ได้ชื่นชอบในสายพันธุ ์อะโรวาน่าทองมาเลย์ และราคาปลาอะโรวาน่าที่ลูกค้ากลุ่มน้ีเลือกซ้ือ  

5,000 - 10,000 บาท เพราะช่วงอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จะมีก�าลังในการซื้อที่มากมาขายลูกค้า 

กลุม่น้ีหรอืก็พัฒนาสายพันธ์ุปลาให้สวยงามหรอืมสีสีนัทีส่วยงามมากขึน้มกีารถ่ายรูปตวัปลาในทกุ ๆ  มมุ 

เพื่อแสดงสัดส่วนที่ชัดเจน มีคลิปตัวปลาเห็นท่าทางการว่าย เกล็ดที่เงางาม ครีบปลาที่ได้รูปยิ่งเป็น 

ปัจจัยที่สามารถท�าให้ลูกค้ากลุ่มนี้ตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

 2. จากผลการศกึษา พบว่า การตดัสนิใจเลอืกซือ้ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ ลกูค้า  

กลุม่ที ่2 และ กลุม่ที ่3 ได้ซือ้ไปเลีย้งเพือ่ความสวยงาม เพราะปลาอะโรวาน่ามสีสีนัสวยงามโดยเฉพาะ 

และมีราคาที่ถูกแต่ขอให้เป็นปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ ลูกค้ากลุ่มนี้มีอายุที่น้อยระหว่าง 21 - 30 ปี  

กจ็ะซือ้มาเลีย้งได้ง่ายยิง่ท�าให้ฟาร์มหรอืร้านค้าสามารถน�าเข้ามาขายได้ในราคาทีไ่ม่แพงจะท�าให้แบ่ง 

ลูกค้าออกได้อย่างชัดเจน เพราะลูกค้ากลุ่มนี้จะเน้นที่ราคาที่ถูกและขอให้เป็นสายพันธุ์อะโรวาน่า 

ทองมาเลย์ มีการประมูลตัวปลาที่สวยงามผ่าน Facebook Live และเป็นสายพันธุ์ที่ดีในราคาเริ่มต้น 

ที่ไม่สูง จัดยิ่งท�าให้ลูกค้ากลุ่มนี้สนใจและซื้อได้มากขึ้น 
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 3. จากผลการศกึษา พบว่า การตดัสนิใจเลอืกซือ้ปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ ลกูค้า  

กลุ่มที่ 4 ได้ซ้ือไปเลี้ยงเพื่อความสวยงาม เพราะปลาอะโรวาน่ามีสีสันสวยงามโดยเฉพาะและ 

ปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์มีราคาที่เหมาะสม ลูกค้ากลุ่มนี้มีอายุที่เหมาะสมที่จะซื้อมาเลี้ยงกันได้ง่าย  

เพราะอยูใ่นช่วงวยักลางคน ระหว่าง 31 - 40 ปี กจ็ะเน้นท่ีราคาปลาอะโรวาน่าทองมาเลย์ทีเ่หมาะสม 

กับตัวปลายิ่งขายผ่านช่องทางออนไลน์ก็จะสามารถเห็นรูปหรือคลิปวิดีโอตัวปลาก็สามารถขายได ้

มากยิ่งขึ้น และร้านค้ายิ่งมีปลาอะโรวาน่าที่มีรูปร่าง สัดส่วนและสีสันที่สวยงามถูกต้องตามสายพันธุ์ 

จะยิ่งท�าให้ลูกค้ามีความต้องการมากยิ่งขึ้นลูกค้าก็จะเสาะแสวงหาเพื่อให้ได้มาเลี้ยงเช่นกัน 

 ข้อค้นพบที่ได้จากการท�าวิจัยในครั้งน้ีสามารถน�าไปใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ 

เลือกซื้อปลาอะโรวาน่าผ่านช่องทางออนไลน์ มุ่งเน้นการศึกษาและท�าความเข้าใจในพฤติกรรม 

การเลือกซื้อของผู้บริโภค และการตัดสินใจ เพื่อค้นหาแนวทางที่จะสามารถเข้าใจถึงความต้องการ 

ของผู้บริโภค รวมทั้งการให้ความส�าคัญในการพัฒนาลักษณะสายพันธุ์ รูปร่าง สีสันของตัวปลาที่ม ี

ความสวยงามและท�าให้ราคามีความเหมาะสมจะย่ิงท�าให้ผู้บริโภคมีความต้องการซ้ือในระยะยาว 

มากยิ่งขึ้น
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