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การตัดสินใจเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์อาหารทีบ่รรจุในภาชนะ 

พลาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร 

(DECISION MAKING IN BUYING FOOD PRODUCTS  

CONTAINING IN PLASTIC PACKAGE IN BANGKOK) 

ภาสินทร์ องัคทะวานิช 1   กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  2    

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

ก า ร ศึ ก ษ า ค ร้ั ง น้ี  มี ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  เ พื่ อ ศึ ก ษ า อิ ท ธิ พ ล ข อ ง ลัก ษ ณ ะ

ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะ

พลาสติก ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์บรรจุในภาชนะพลาสติกใน

เขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด และ

การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร  ท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก  ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบั

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีประสบการณ์

เลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกมาก่อน จาํนวน 400 ตวัอยา่งกลุ่ม

ตวัอย่าง ผลการศึกษา พบว่า ทุกปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ขอ้จาํกดัท่ีพบในระหว่างทาํการศึกษา คือ การไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีมีคุณสมบติั

ตามท่ีบ่งช้ี และการได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัมีแนวทาง

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ดาํเนินการโดยขอความช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนๆ แยกยา้ยกันช่วยเก็บขอ้มูลและ

จดัเตรียมสมุดบนัทึกขนาดพกพาไวแ้จกให้ตวัอย่างทุกรายท่ีให้ความร่วมมือในการ

กรอกแบบสอบถามไดเ้สร็จสมบูรณ์เม่ือส่งมอบคืน และมีขอ้เสนอแนะให้ผูผ้ลิตและผู ้

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ในพื้นท่ีของจงัหวดัอ่ืนควรให้ความสนใจในปัจจยัทุกดา้นในเชิงลึกทั้งตวัผลิตภณัฑ์

อาหารและภาชนะพลาสติก เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิต การพฒันาผลิตภณัฑ ์

ผลิตภณัฑ์อาหารและภาชนะพลาสติก และการตลาดให้ตรงกบัความต้องการของ

ผูบ้ริโภคไดดี้ข้ึน สาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

คําสําคัญ: ผลิตภณัฑ์อาหาร,  บรรจุภณัฑ์,  พลาสติก   
 

ABSTRACT 

The Objectives of this study are to study influence of demographic and 

behavioral factors on purchasing food products containing in plastic package in 

Bangkok and its relations with marketing mix.  Questionnaire was used to collect 

the data from four hundred consumers who are eighteen years old at least and have 

experience in purchasing the products in Bangkok.  The results indicate all factors 

of demography, purchasing behavior, marketing mix have relationship with the 

purchasing decision at significant level of 0.05. 

Limitations of this study include qualification identity of the targeted 

samples and their good participation to affect efficiency of data completely gathered 

within controlled duration.  The researcher, therefore, asked his friends to help 

distribution of questionnaire and gave mini a notebook as a motivator to the 

respondents.  He also recommends that any producers and sellers of food products 

in any places should deeply focus on every relating factors both the products 

themselves and their package in order to better plan their production, product and 

package development, and marketing to match with consumers’ needs. For any 
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further studies, he recommends to study any other additional factors in any other 

places with any other research tools such as deep interview, observations, and 

analysis of secondary data for getting wider and more useful information.  

KEY WORDS:  FOOD PRODUCTS, PACKAGE, PALSTIC 

บทนํา 

อาหารเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติของมนุษย ์โดยพฤติกรรมการบริโภค

ของมนุษยมี์การเปล่ียนแปลงจากอดีตท่ีเป็นการบริโภคอาหารท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั เพื่อ

ความอยู่รอดไปเป็นการบริโภคอาหารตามความชอบของแต่ละบุคคล หรือกาํลัง

ทรัพย ์ทั้งน้ี มีสาเหตุมาจากการมีอาหารหลายประเภทให้เลือกมากข้ึน รวมทั้งการ

เติบโตของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภค ทั้งในและต่างประเทศ การเปล่ียนแปลงทางสังคม การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตอาหารจากต่างประเทศ ตลอดจนการนาํเขา้เคร่ืองจกัรต่างๆ เขา้มาในประเทศ 

และการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เพื่อช่วยในการพฒันา

อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ อุตสาหกรรมอาหารจึงมีสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรง 

โดยประเทศไทยสามารถผลิตอาหารไดสู้งถึง 28,485,918.6 ตนัในปี 2554 ซ่ึงเพิ่มจาก

25,942,903.1 ตัน ในปี 2550 คิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.8 ซ่ึงนํามาจาํหน่าย

ภายในประเทศ 18,712,795.0 ตนั ในปี 2554 ซ่ึงเพิ่มจาก 16,230,409.5  ตนั ในปี 2550 

คิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.3 ผูป้ระกอบการจึงควรทาํการศึกษาความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค และเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและปัจจยัต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ภาชนะบรรจุหรือบรรจุภณัฑ์เป็นส่ิงบรรจุสินคา้ เพื่อปกป้องตวัสินคา้ให้อยู่

ในสภาพท่ีดีตลอดการขนส่งสู่ผูบ้ริโภค โดยลกัษณะของบรรจุภณัฑ์มีหลายประเภท

ข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัของตวัสินคา้ ลกัษณะการขนส่ง ลกัษณะการใชง้าน ตน้ทุนการ

ผลิต และปัจจยัอ่ืนๆ นอกจากบรรจุภณัฑ์ยงัมีหนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกในการขนส่ง

และช่วยส่งเสริมดา้นการตลาด โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์อาหารท่ีสามารถช่วยแนะนาํตวั

สินคา้ท่ีบรรจุและกระตุน้ผูบ้ริโภคใหเ้กิดความสนใจและตดัสินใจซ้ือไดโ้ดยง่าย ทั้งน้ี 
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พฤติกรรมการบริโภคของผู ้บริโภคแต่ละรายแตกต่างกัน เ น่ืองจากลักษณะ

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีแนวโนม้ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุ

ในภาชนะพลาสติกแตกต่างกนั การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารยงัมีความแตกต่าง

กัน อาจเป็นผลมาจากพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะ

พลาสติกท่ีผา่นมา รวมไปถึงการไดรั้บอิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงเป็น

ปัจจยัสําคญัพื้นฐานท่ีผูป้ระกบการสามารถควบคุมได้ในการส่งมอบคุณค่า และ

ติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นความสําคญัและโอกาสทางธุรกิจ จึง

ตดัสินใจเลือกทาํการศึกษาปัจจัย ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร โดยหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่ผล

การศึกษาจะช่วยทาํให้เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดงักล่าว กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร และ

เข้าใจถึงความสําคญั และบทบาทของบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นภาชนะพลาสติกมากข้ึน 

รวมถึงการไดข้อ้มูลพื้นฐานประกอบการวางแผนการผลิต การพฒันาผลิตภณัฑ์ ทั้งตวั

ผลิตภณัฑ์อาหารและภาชนะพลาสติก และการตลาดให้ตรงกบัความต้องการของ

ผูบ้ริโภคไดดี้ข้ึนและช่วยสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมากข้ึน  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร   ท่ี

บรรจุในภาชนะพลาสติกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีบรรจุในภาชนะ

พลาสติก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด    และการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
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1. เพื่อทาํให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกในเขต

กรุงเทพมหานคร รวมทั้งความสาํคญัของบรรจุภณัฑท่ี์เป็นภาชนะพลาสติกในมุมมอง

ต่างๆ 

2. เพื่อทาํใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐานสาํหรับผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะในส่วนหนา้ท่ี

การงานและความรับผดิชอบท่ีผูว้จิยักาํลงัปฏิบติัอยู ่   ซ่ึงสามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวไป

ใช้ประกอบการวางแผนการผลิต การพฒันาผลิตภณัฑ์ ทั้งตวัผลิตภณัฑ์อาหารและ

ภาชนะพลาสติก และการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ข้ึน และช่วย

สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมากข้ึน 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

2. พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก 

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

3. ส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวความคิด 
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ตัวแปรอสิระ                   ตัวแปรตาม 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1. เพศ     2.  อายุ    3.  อาชีพ    4.  รายไดต้่อเดือน    

5.  ระดบัการศึกษา  6. สถานภาพการสมรส     

7.  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

  

 

 

 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์อาหาร 

ทีบ่รรจุในภาชนะพลาสติก 

1. สาเหตุหลกัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ  

2. ประเภทของผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกท่ี  

นิยมเลือกซ้ือ  

3. ความถ่ีโดยเฉล่ียท่ีเลือกซ้ือ  

4. ปริมาณโดยเฉล่ียของผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุในภาชนะ

พลาสติกท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง  

5. จาํนวนเงินโดยเฉล่ียท่ีจ่ายไปเพื่อซ้ือในแต่ละคร้ัง  

6. แหล่งจาํหน่ายท่ีนิยมเลือกซ้ือ  

7. แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง  

8. ประเภทของกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือ  

9. บุคคลท่ีมีบทบาทในการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

 

การ

ตัดสินใจ

เลอืกซ้ือ

ผลติภัณฑ์

อาหารที่

บรรจุใน

ภาชนะ

พลาสติก 

ในเขต

กรุงเทพ 

มหานคร 

 

ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ผลติภัณฑ์อาหาร 

ทีบ่รรจุในภาชนะพลาสติก 

1. ผลิตภณัฑ์   2. ภาชนะพลาสติกท่ีใชบ้รรจุผลิตภณัฑอ์าหาร 

3. ราคา   4. ช่องทางจดัจาํหน่าย   5. การส่งเสริมการตลาด 
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แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาการตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร ครอบคลุม

เน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2555) พฤติกรรมการบริโภคของมนุษยมี์

การเปล่ียนแปลงจากอดีตท่ีเป็นการบริโภคอาหารท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั เพื่อความอยู่รอด

หรือเพื่อประทงัชีวิตไปเป็นการบริโภคอาหารตามความชอบของแต่ละบุคคลตาม

กาํลงัทรัพยห์รือเศรษฐานะ สืบเน่ืองมาจากการมีอาหารหลายประเภทใหเ้ลือกมากข้ึน  

สุดาพร กุณฑลบุตร (2550) ได้กล่าวไวว้่าส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) ถือว่าเป็นหัวใจสําคญัของการบริหารการตลาด การจะทาํให้การ

ดําเนินงานของกิจการประสบความสําเร็จได้ ข้ึนอยู่กับการปรับปรุง และ

ความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดเหล่าน้ี ซ่ึงส่วนประสมทาง

การตลาดนั้นถือวา่เป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัตอ้งใช้ร่วมกนัเพื่อ

สนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ซ่ึงส่วนผสมการตลาดอาจเรียกอีอยา่งหน่ึงวา่ 

ปัจจยัในทางการตลาด (Internal Marketing Factor) โดยทัว่ไปส่วนประสมทาง

การตลาดประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยั

ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือ

เรียกวา่ 4P’s  

Kotler, Philip (2000) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาเหตุจูงใจ

ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์  โดยจะเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้  ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย  ส่ิงกระตุน้ภายนอก ไดแ้ก่  ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด  ส่ิงกระตุน้ดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม  และส่ิงกระตุน้ภายใน  ซ่ึงไดแ้ก่  สัญชาติญาณท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิด  หรือ

มาจากการเรียนรู้  ซ่ึงส่ิงกระตุ้นเหล่าน้ีก่อให้เกิดความต้องการ  ผ่านเข้ามาใน

ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ  ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาด

เดาได้  ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายใน  และปัจจัย

ภายนอกของผูซ้ื้อ  ท่ีมีผลต่อการตอบสนองหรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ   

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=swu.ac.th&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.swu.ac.th%2F&ei=9sE4T8jsE8vLrQeO6oXWBQ&usg=AFQjCNFYFGzBTCmZnbSf0VORHAYCjmDPGw
http://search.lpc.rmutl.ac.th/search.php?swhat=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&snewname=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&olp1=&sf1=selau&sw1=002175&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=ปี&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=ปกติ&dty1=&jfm=tophit&sod=
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วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณแบบสํารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป

และมีประสบการณ์เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกมาก่อน 400 

ตวัอยา่ง ซ่ึงใชสู้ตร n = [PQ (Z)2]/ e2 ณ ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ระดบั 0.05 

สาํหรับกลุ่มประชากรขนาดใหญ่แต่ไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน ได ้384.16 และเพิ่มอีก 

16 ตวัอย่างราย เป็น 400 รายเพื่อทาํให้มัน่ใจไดว้่าขนาดของกลุ่มตวัอย่างมีความ

เหมาะสมอยา่งแทจ้ริง โดยเลือกทาํการศึกษาตามความสะดวกในพื้นท่ีของ 7 เขตใน

จาํนวนท่ีไดต้ามสัดส่วนของประชากรในแต่ละเขต ไดแ้ก่ เขตบางรัก เขตปทุมวนั เขต

พระโขนง เขตพญาไท เขตสาทร เขตคลองเตย และเขตวฒันา 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ค่าที (t-test)  ค่าเอฟ (F-test) และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA)   

สรุปผลการวจัิย 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31 – 35 ปี มีอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน พนกังานธนาคาร มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง  20,001 – 30,000 

บาท มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว

ระหวา่ง 2-3 คน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก 

จาํแนกตามสาเหตุหลกัในการตดัสินใจเลือกซ้ือในดา้นความสะดวก รวดเร็ว ประเภท

ของผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกซ้ือ คือ ประเภทข้าว  ความถ่ีโดยเฉล่ียในการเลือกซ้ือทุกวนั  

ปริมาณโดยเฉล่ียท่ีเลือกซ้ือในแต่ละคร้ัง 1 หน่วย  จาํนวนเงินโดยเฉล่ียท่ีจ่ายไป เพื่อ

ซ้ือในแต่ละคร้ัง 50 บาทหรือนอ้ยกวา่  แหล่งจาํหน่ายท่ีนิยมเลือกซ้ือเป็นร้านสะดวก

ซ้ือ แหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑฯ์ ท่ีไดรั้บและใชพ้ิจารณาตดัสินใจเลือกซ้ือ 

ประเภทส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆ กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลทาํให้

ตดัสินใจเลือกซ้ือ คือ การใหส่้วนลดต่างๆ และบุคคลท่ีมีบทบาทในการตดัสินใจเลือก

ซ้ือเป็นตวัเอง  
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กลุ่มตวัอย่างความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในด้าน

ผลิตภณัฑ์อาหารให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัด้านการออกแบบ และตกแต่ง

ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก ด้านภาชนะพลาสติกท่ีใช้บรรจุ

ผลิตภณัฑอ์าหารใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นรูปแบบ และขนาดของภาชนะ

พลาสติกท่ีใชบ้รรจุผลิตภณัฑ์อาหาร ดา้นราคาให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้น

ราคามีมาตรฐาน ดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการ

วางจาํหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ และดา้นการส่งเสริมการตลาดให้ความสําคญัมากท่ีสุด

กบัปัจจยัดา้นการให้ส่วนลดตามปริมาณการสั่งซ้ือหรือตามเทศกาลต่างๆ โดยมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก ซ่ึง

ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกปัจจยัลักษณะประชากรศาสตร์และ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก มีอิทธิพลต่อการ

ตัด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ซ้ื อ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ อ า ห า ร ท่ี บ ร ร จุ ใ น ภ า ช น ะ พ ล า ส ติ ก  ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นมีความสัมพนัธ์

กับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก ในเขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางสรุปผลการทดสอบการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffic

ients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Tolera

nce 
VIF 

(ค่าคงท่ี) 8.371 0.195   42.980 0.000     

ดา้นผลิตภณัฑ์

อาหาร 
-0.805 0.192 -1.565 -4.194 0.000 0.013 74.480 

ดา้นภาชนะ

พลาสติกท่ีใช้

บรรจุ

ผลิตภณัฑ์

อาหาร 

1.145 0.221 2.402 5.190 0.000 0.009 114.515 

ดา้นราคา -3.520 0.375 -7.154 -9.394 0.000 0.003 310.135 

ดา้นช่องทาง

จดัจาํหน่าย 
0.923 0.385 1.890 2.394 0.017 0.003 333.250 

ดา้นการ

ส่งเสริม

การตลาด 

2.253 0.260 4.366 8.652 0.000 0.007 136.181 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน                                                                              

ตวัแปรอิสระ 

สถิติท่ี

ใช ้

ค่า

นยัสาํคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

  สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ  t-Test 0.000 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 

อาชีพ  F-Test 0.000 ยอมรับ 

รายไดต่้อเดือน F-Test 0.000 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา  F-Test 0.000 ยอมรับ 

สถานภาพการสมรส F-Test 0.000 ยอมรับ 

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว F-Test 0.000 ยอมรับ 

  สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก 

สาเหตุหลกัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ  F-Test 0.000 ยอมรับ 

ประเภทของผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกท่ีนิยมเลือกซ้ือ  F-Test 0.000 ยอมรับ 

ความถ่ีโดยเฉล่ียท่ีเลือกซ้ือ  F-Test 0.000 ยอมรับ 

ปริมาณโดยเฉล่ียของผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกท่ีซ้ือในแต่

ละคร้ัง  
F-Test 0.000 ยอมรับ 

จาํนวนเงินโดยเฉล่ียท่ีจ่ายไปเพ่ือซ้ือในแต่ละคร้ัง  F-Test 0.000 ยอมรับ 

แหล่งจาํหน่ายท่ีนิยมเลือกซ้ือ  F-Test 0.000 ยอมรับ 

แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง  F-Test 0.000 ยอมรับ 

ประเภทของกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือ  
F-Test 0.000 ยอมรับ 

บุคคลท่ีมีบทบาทในการตดัสินใจเลือกซ้ือ F-Test 0.000 ยอมรับ 

  สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ ์ MRA 0.000 ยอมรับ 

ภาชนะพลาสติกท่ีใชบ้รรจุผลิตภณัฑอ์าหาร  MRA 0.000 ยอมรับ 

ราคา  MRA 0.000 ยอมรับ 

ช่องทางจดัจาํหน่าย  MRA 0.017 ยอมรับ 

การส่งเสริมการตลาด  MRA 0.000 ยอมรับ 
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อภิปรายผล 

ผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของดวงใจ หทยัวิวฒัน (2553) 

ท่ีได้ทาํการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ืออาหารสําเร็จรูปของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการซ้ืออาหารสําเร็จรูปของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษา

ของวรกานต ์ ว่องไวรุด (2554) ท่ีไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

อาหารแปรรูปชนิดหมูแผน่บางกรอบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ทุก

ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีผลและความสัมพนัธ์กบัการ

ตัดสินใจซ้ืออาหารแปรรูปชนิดหมูแผ่นบางกรอบ  ของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน ผลการศึกษาของภาวิณี  ตนัติผาติ (2554) ท่ีได้

ทาํการศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ทุกปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั  และพฤติกรรมการบริโภค

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลและความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ผลการศึกษาของวิจิตรา เปียคง (2554) ท่ีไดท้าํแผนการตลาดธุรกิจอาหารกล่องและ

การวิจยัตลาด พบว่า รายได้ต่อเดือนและปัจจยัการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด

ส่วนใหญ่ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารกล่องของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

แต่ไม่มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของภาวิณี  ตนัติผาติ (2554) ท่ีได้

ทาํการศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ 

ดา้นราคา และดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และวิจิตรา 

เปียคง (2554) ท่ีไดท้าํแผนการตลาดธุรกิจอาหารกล่องและการวิจยัตลาด พบวา่ เพศ 

http://e-research.sru.ac.th/?q=biblio/author/84
http://e-research.sru.ac.th/?q=biblio/view/39
http://e-research.sru.ac.th/?q=biblio/view/39


579 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

อายุ สถานภาพ อาชีพ และปัจจยัการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นสถานท่ี

จดัจาํหน่ายส่วนใหญ่ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารกล่อง

ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากผูบ้ริโภคเคยชินกบัการ

ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารกล่อง และงานวจิยัดงักล่าวมุ่งเนน้ศึกษาถึงผลิตภณัฑ์อาหารกล่อง

ทัว่ไป ท่ีส่วนใหญ่วางจาํหน่ายทัว่ไปคลา้ยกนัในราคาเหมือนกนั จึงทาํให้ผูบ้ริโภคไม่

รู้สึกถึงความแตกต่างและมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือและบริโภคไม่แตกต่างกนั ถึงแมจ้ะ

มีเพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพท่ีแตกต่างกนัก็ตาม ทั้งน้ี รวมไปถึงส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา และสถานท่ีจาํหน่ายท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค ยกเวน้ การส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นปัจจยัพิเศษท่ีผูผ้ลิตและจาํหน่ายรายใด

จดัข้ึน ก็มกัสร้างความแตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดัเจนข้ึนมาทนัที 

ข้อจํากดัในระหว่างงานวจัิย 

ข้อจาํกัดท่ีพบในระหว่างทาํการศึกษา นอกจากการจัดสรรเวลาจากการ

ปฏิบติังานประจาํของผูว้ิจยัมาทาํการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคสนามให้

เสร็จสมบูรณ์ภายในช่วงเวลาท่ีกาํหนดแลว้ ผูว้ิจยัยงัพบอุปสรรคจากความยุ่งยากใน

การสุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะตามท่ีตอ้งการ กล่าวคือกลุ่มตวัอย่างตอ้งเป็นผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีประสบการณ์เลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกมาก่อน รวมทั้งการได้รับความร่วมมือ

จากกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัจึงตอ้งใชว้าทะศิลป์ในการชกัชวนกลุ่มเป้าหมายและสอบถาม

ถึงอายุและประสบการณ์ก่อน หากกลุ่มผูบ้ริโภคมีคุณสมบัติตามท่ีต้องการ จึง

ดาํเนินการส่งแบบสอบถามใหพ้ร้อมปากกาเพื่อกรอกต่อไป  

เน่ืองจากการกรอกแบบสอบถามแต่ละชุดจนครบถ้วนต้องใช้เวลามาก

พอสมควร ซ่ึงแตกต่างกนัตามความรู้ความสามารถในการตอบแบบสอบถามของ

ตวัอย่างแต่ละราย แต่ขดัแยง้กนักบัลกัษณะของพื้นท่ีท่ีเลือกทาํการศึกษาท่ีเป็นแหล่ง

ธุรกิจท่ีมีประชาชนสัญจรไปมาเป็นจาํนวนมากและตอ้งการความรีบเร่งและความ

รวดเร็วในการทาํกิจกรรมต่างๆ เพื่อแข่งขนักบัเวลา จึงทาํให้ไดรั้บความร่วมไม่มาก

และดีเท่าท่ีควร  ผูว้ิจยัจึงกําหนดแนวทางแก้ไข โดยขอความช่วยเหลือจากกลุ่ม



580 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

เพื่อนๆ แยกยา้ยกันช่วยเก็บขอ้มูลและจดัเตรียมสมุดบนัทึกขนาดพกพาไวแ้จกให้

ตวัอยา่งทุกรายท่ีให้ความร่วมมือกรอกแบบสอบถามไดเ้สร็จสมบูรณ์และส่งมอบคืน 

เพื่อช่วยลดเวลาทาํงานลง ทาํให้สามารถเก็บขอ้มูลไดค้รบถว้นตามเวลาท่ีกาํหนดไว ้

และไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ ทุกปัจจยัมีความสาํคญัและความสัมพนัธ์กบัการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร ท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก ทั้ง

ในเขตกรุงเทพมหานคร และในพื้นท่ีของจงัหวดัอ่ืนควรให้ความสนใจในปัจจยัทุก

ดา้นในเชิงลึกทั้งตวัผลิตภณัฑอ์าหารและภาชนะพลาสติก เพื่อใหส้ามารถวางแผนการ

ผลิต การพฒันาผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์อาหารและภาชนะพลาสติก และการตลาดให้

ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑอ์าหาร ควรใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการออกแบบ

และตกแต่งผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก ควบคู่กบัปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

คุณภาพของผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก ประเภทของผลิตภณัฑ์

อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก ปริมาณของผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะ

พลาสติก  

ดา้นภาชนะพลาสติกท่ีใชบ้รรจุผลิตภณัฑอ์าหาร ควรใหค้วามสําคญัมากท่ีสุด

กบัปัจจยัดา้นรูปแบบและขนาดของภาชนะพลาสติก ท่ีใช้บรรจุผลิตภณัฑ์อาหาร 

ควบคู่กบัปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ คุณภาพและความปลอดภยัของภาชนะพลาสติกท่ีใชบ้รรจุ

ผลิตภัณฑ์อาหาร ความเหมาะสมของภาชนะพลาสติกท่ีสอดคล้องกับผลิตภณัฑ์

อาหารท่ีบรรจุ และสีของภาชนะพลาสติกท่ีใชบ้รรจุผลิตภณัฑอ์าหาร  

ดา้นราคา ควรให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นราคามีมาตรฐาน ควบคู่

กบัปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ การปรับราคาตามสภาวการณ์ของตลาดอย่างมีเหตุผล ราคามี
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ความคุม้ค่าเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีไดรั้บ ราคาถูกในเชิงแข่งขนัและการกาํหนด และ

การระบุราคาไวใ้หส้ังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ควรให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการวาง

จาํหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ ควบคู่กบัปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การวางจาํหน่ายในร้านท่ีตั้งอยู่

ใกลท่ี้พกัหรือท่ีทาํงาน การวางจาํหน่ายในร้านอาหารและเบเกอร่ี และการวางจาํหน่าย

ในโมเดิร์นเทรด  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการให้

ส่วนลดตามปริมาณการสั่งซ้ือหรือตามเทศกาลต่างๆ ควบคู่กับปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ 

ประเภทของส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ท่ีใช ้การรับผดิชอบต่อสังคมและเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดลอ้ม และการจดัโปรโมชัน่ต่างๆ ร่วมกนัร้านจดัจาํหน่าย  

2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

เน่ืองจากระยะเวลาทาํการศึกษาท่ีอยู่จาํกดั จึงทาํให้ผูว้ิจยัจาํเป็นตอ้งเลือก

ศึกษาปัจจยัสาํคญัพื้นฐาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก และส่วนประสมทางการตลาด

ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก หากผูท่ี้สนใจตอ้งการศึกษาต่อยอด ควร

ทาํการศึกษาปัจจยัดงักล่าวในเชิงลึก หรือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกเหนือจากปัจจยั

ท่ีเลือกทําการศึกษาในคร้ังน้ีเพิ่มเติมอย่างเช่น ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมี

ประโยชน์กวา้งขวางและครอบคลุมส่วนต่างๆ ไดม้ากข้ึน 

ควรทาํการศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคในพื้นท่ีอ่ืนทั้งในพื้นท่ีปริมณฑล และ

เมืองใหญ่อ่ืนๆ และ/หรือจังหวดัต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลต่างมุมมองสําหรับการ

เปรียบเทียบมากข้ึน  

ควรพิจารณาใช้เคร่ืองมือวิจยัอ่ืนๆ ได้แก่ การสัมภาษณ์ในเชิงลึก การเฝ้า

สังเกตการณ์ และการใชข้อ้มูลการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกใน

ช่วงเวลาหน่ึงมาวิเคราะห์ (การวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ) เป็นตน้ ร่วมดว้ย เพื่อให้ได้

ขอ้มูลเชิงลึกและละเอียดมากข้ึน 



582 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

นอกจากน้ี ควรทาํการศึกษาทบทวนเป็นระยะตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้

ขอ้มูลท่ีมีความทนัสมยั สอดคลอ้งตรงกบัความตอ้งการของตลาดในปัจจุบนัมากข้ึน 
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