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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

             ผลติภัณฑ์นํา้แกงพร้อมปรุงตรารอยไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

(MARKETING MIX THAT AFFECT THE CUSTOMER DECISION IN 

PURCHASING ROITHAI READY-TO-COOK CURRY SOUP IN BANGKOK) 

กานต ์ วทิยาวงศรุจิ 1   กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ2 

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

                                                    บทคัดย่อ 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย และเพื่อศึกษา

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

นํ้าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้

คือผูบ้ริโภคท่ีใชผ้ลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจาํนวน 400 ชุด มีการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน การใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA) t-test, F-test และ Multiple Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ียในช่วง 31- 

40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

10,001 – 20,000 บาท จาํแนกตามลกัษณะครอบครัวมากกวา่ 3 คน และจาํแนกตาม

ลกัษณะท่ีพกัอาศยัเป็นบา้น 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ลักษณะ

ครอบครัวและลกัษณะท่ีพกัอาศยั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ส่วนปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการขาย 

 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ ซ่ึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุงตรา

รอยไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ :  ผลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุง 

ABSTRACT 

The purpose of this independent study is to study the demography which 

impact the customer decision in purchasing RoiThai ready-to-cook curry soup in 

Bangkok and the marketing mix which relates to the customer decision in 

purchasing RoiThai ready-to-cook curry soup in Bangkok by using the 400 

questionnaires with the respondents who buying RoiThai ready-to-cook curry soup 

in Bangkok.  The statistic analysis methods are the descriptive statistics and the 

inferential statistics; One-way Anova t-test, F-test and Multiple Regression Analysis 

for testing the hypothesis at 0.05 significant level. 

The result of this independent study shown that most of the respondents are 

female, 31-40 years old, Master Degree graduated, working in the private company, 

the monthly income is 10,001 – 20,000 baht, the number of people in family is over 

three people, and the kind of their residence is house.  

The result of hypothesis test revealed that sex, education, 

career, expenditure, the number of people in family, and the kind of their residence 

impact the customer decision. The marketing mix in terms of price, place and 

promotion are relates to the customer decision. Furthermore, the P Product is not 

relate to the customer decision in purchasing RoiThai ready-to-cook curry soup in 

Bangkok. 

Keywords :  READY-TO-COOK CURRY SOUP              

บทนํา 

http://dict.longdo.com/search/expenditure
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“รอยไทย” คือ นวตักรรมการปรุงอาหารไทยในรูปแบบของผลิตภณัฑ์นํ้ า

แกงพร้อมปรุงสําหรับประกอบอาหาร บรรจุอยู่ในกล่องยูเอชที ซ่ึงเกิดจากการ

ผสมผสานความเช่ียวชาญการผลิตสินคา้ในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็น กะทิ เคร่ืองแกง 

และเทคโนโลยีการผลิตระบบยเูอชที กลายมาเป็นนํ้ าแกงพร้อมปรุง เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของคนไทยยุคใหม่ท่ีหันมาใส่ใจกบัการทาํอาหารรับประทานเองมาก

ข้ึน จากเดิมท่ีนิยมซ้ืออาหารสําเร็จรูปนอกบา้นมาบริโภค เพราะตอ้งการลดค่าใชจ่้าย

ลง แต่ขาดความถนดัในการปรุงให้อร่อย โดยเฉพาะอาหารประเภทแกง ซ่ึงมีขั้นตอน

ในการเตรียมส่วนผสม และการปรุงท่ียากเกินความสามารถ ถือเป็นการพลิกกลยุทธ์

ดว้ยการเจาะกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ (Segmentation) และผนวกกบัจุดแข็งใน 'Innovation 

Home' มาเป็นจุดขาย เพื่อสร้างความเป็นผูน้าํในตลาดใหม่ท่ีเนน้ไลฟ์สไตล์ของคนยุค

ใหม่ท่ีตอ้งการประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลาในการทาํกบัขา้ว   

 กระแสตลาดเคร่ืองปรุงสําเร็จในกลุ่มผูบ้ริโภคยุคใหม่ ในปี 2552 มีมูลค่า

ตลาดทั้งส้ิน 710 ลา้นบาท และมีอตัราการเติบโตสูงถึง 25% แสดงให้เห็นถึงแนวโนม้

และโอกาสการเติบโตท่ีมีความดึงดูดและน่าสนใจในอนาคต เน่ืองมาจากการ

เปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีตอ้งใชชี้วิตอยูบ่นความเร่งรีบตามกระแส

สังคม ประกอบกบัความนิยมในการปรุงอาหารรับประทานเองท่ีเพิ่มมากข้ึน เพราะ

สามารถมัน่ใจในเร่ืองของคุณประโยชน์ ความสะอาด และความปลอดภยั ไดม้ากกวา่

การซ้ืออาหารรับประทานจากภายนอกบา้น ส่งผลให้ตลาดเคร่ืองปรุงสําเร็จไดรั้บการ

ยอมรับและเป็นท่ีนิยมจากผูบ้ริโภคยุคใหม่มากยิ่งข้ึน อนัเป็นผลมาจากความสามารถ

ในการแกปั้ญหา และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี  

จึงเป็นโอกาสสําหรับผลิตภณัฑ์ “รอยไทย” ท่ีจะดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ 

เพื่อสร้างยอดขายใหเ้พิ่มข้ึน  

ดงันั้นงานวจิยัน้ีจะเป็นการศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทยของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครซ่ึงผลการศึกษาจะทาํให้ทราบถึงแนวทางในการพฒันากลยุทธ์ทาง

การตลาดท่ีจะทาํใหผ้ลิตภณัฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทยตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีแตกต่างกันด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุง ตรารอยไทยของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนัประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ

เดือน ลกัษณะครอบครัว และท่ีพกัอาศยั 

 2 เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทยของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดั

จาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1 เพื่อนาํผลขอ้มูลปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับ

ใชแ้ละทาํการตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 

 2 เพื่อนาํผลขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีได้จากการศึกษาไป

พฒันากลยทุธ์ดา้นส่วนประสมทางการตลาดให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้

มากท่ีสุด 

 3 เพื่อนาํไปสร้างสรรค์และพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆท่ีจะทาํให้

ผลิตภณัฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทยตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึง

พอใจใหก้บัผูบ้ริโภค 

 สมมุติฐานของการวจัิย 

1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุง ตรารอยไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจ

เลือกใชผ้ลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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0แนวคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

0แนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบัพฤติกรรมผู้บริโภค  

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer  Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทาํการ

คน้หา  การคิด การซ้ือ การใช้  การประเมินผล  ในสินคา้และบริการ  ซ่ึงคาดว่าจะ

ตอบสนองความตอ้งการของเขา (Schiffman 192 and Kanuk 2000  : ศิริวรรณ เสรี

รัตน์, 2546) หรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบัความคิดประสบการณ์การซ้ือ การใชสิ้นคา้

และบริการของผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา

(Solomon 2002 :528 : ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546 )  หรือ หมายถึงการศึกษาพึงการ

ตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้  

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง

กบัการได้รับและการใช้สินค้าและหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการ

ตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อน และท่ีเป็นตวักาํหนดให้เกิดการกระทาํต่าง ๆ ข้ึน ( สมจิตร 

ลว้นจาํเริญ, 2546 :6 ) 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ( Analyzing consumer behavior ) เป็นการ

คน้หาหรือวิจยัเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค ทั้งท่ีเป็นบุคคล 

กลุ่ม หรือองคก์าร เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ การใช ้

การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณ์ท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ คาํตอบท่ีได้

จะช่วยให้นกัการตลาดสามารถกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  ( Market strategies ) ท่ี

สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  รูปแบบพฤติกรรม

ผูซ้ื้อ (ผูบ้ริโภค) [Model of Buyer (Consumer) Behavior] (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2549 : 

129)       

 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

 ส่วนประสมทางการตลาด ( Marketing mix หรือ 4 Ps ) หมายถึง ตวัแปรทาง

การตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่

กลุ่มเป้าหมาย (อา้งถึง Kotler,2003:16 : ศิริวรรณ  เสรีรัตน์,2546 : 53 ) ไดแ้ก่ 
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0 1. ผลิตภัณฑ์ ( Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนอง

ความจาํเป็นหรือความตอ้งการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยส่ิงท่ี

สัมผสัได ้และ สัมผสัไม่ได ้เช่นบรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและ

ช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด 

ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ ( Utility ) คุณค่า (Value ) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะ

มีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้การกาํหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์

 2. ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ  ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่าย 

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือ หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ผู ้บริโภคจะ

เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า( Value ) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา ( Price ) ของผลิตภณัฑ์

นั้น  ดงันั้นผูก้าํหนดกลยุทธ์ดา้นราคาจึงตอ้งคาํนึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ ( Perceived value ) 

ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑ์ว่า

สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑ ์ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง และการแข่งขนั 

 3.การจัดจําหน่าย  ( Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ย

สถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด

สถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วย

ในการกระจายสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้

คงคลงั 

 4.การส่งเสริมทางการตลาด ( Promotion)  เป็นเคร่ืองมือการส่ือสาร เพื่อ

สร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูง

ใจใหเ้กิดความตอ้งการ เพื่อเตือนความทรงจาํในผลิตภณัฑ์ โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อ

ความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล

ระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้าย เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจ

ใชพ้นกังานขาย ( Personal selling ) ทาํการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น  

( Non-personal selling ) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ องคก์ารอาจ

เลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงต้องใช้หลักการเลือกใช้เคร่ืองการส่ือสาร

การตลาดแบบประสมประสานกนั (Integrated Marketing Communication : IMC) 
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โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมาย

ร่วมกนัได ้

ทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ ,2539 กล่าวถึงปัจจยัส่วนบุคคลว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อ พฤติกรรมผูบ้ริโภค(Personal Factors Influencing Consumer Behavior) 

การตดัสินใจของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ 

ไดแ้ก่ อายุ วงจรชีวิต ครอบครัว  อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ ค่านิยมการศึกษา หรือ

คุณค่า และรูปแบบของการดาํรงชีวติซ่ึงสามารถจาํแนกได ้ ดงัน้ี 

1.อาย ุ(Age) บุคคลท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ี

แตกต่างกนั  การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามอายปุระกอบดว้ย ตํ่ากวา่ 6 ปี, 6-11ปี, 12-19 ปี, 

20-34 ปี, 35-49 ปี, 50-64 ปีและ 65 ปี ข้ึนไป 

2. วงจรชีวิตครอบครัว(Family Life Cycle) เป็นขั้นตอนการดาํรงชีวิตของ

บุคคล ซ่ึงการดาํรงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการทศันคติ 

และค่านิยมของบุคคล ทาํให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์และพฤติกรรมการซ้ือท่ี

แตกต่างกนั โดยมีความสัมพนัธ์กบัสถานภาพทางการเงินและความสนใจของแต่ละ

บุคคล นักการตลาดจะเลือกกลุ่มเป้าหมายจากวงจรชีวิตครอบครัว ซ่ึงวงจรชีวิต

ครอบครัวมี  9  ขั้น  ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นท่ี 1 เป็นโสด (Bachelor Stage):(Young,  Single  People Not  Living 

At Home) กลุ่มน้ีจะมีภาระทางการเงินน้อย มกัจะซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคส่วนตวั

สนใจด้านการพกัผ่อนหย่อนใจและสินคา้ตามความนิยม เช่น เส้ือผา้ เคร่ืองสําอาง 

เคร่ืองประดบั เป็นตน้ 

ขั้นท่ี 2 สมรสใหม่ (Newly Married Couples) :อยูใ่นวยัหนุ่มสาวและยงัไม่มี

บุตร (Youngand No Children)กลุ่มน้ีจะมีอตัราการซ้ือและช่วงระยะเวลาการซ้ือสินคา้

สูงท่ีสุด มกัจะซ้ือสินคา้ถาวรเช่น รถยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ท่ีจาํเป็น 

ขั้นท่ี 3 ครอบครัวท่ีมีบุตรขั้นท่ี 1(Full Nest I) บุตรคนเล็กอายุต ํ่ากว่า 6 ขวบ

(Youngest Child Under Six) กลุ่มน้ีมกัจะซ้ือสินค้าถาวรท่ีใช้ในบ้านมากท่ีสุดเช่น
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เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองซักผา้เคร่ืองดูดฝุ่ นและผลิตภณัฑ์ใหม่เป็นพิเศษแต่มีสภาพคล่อง

ทางการเงินตํ่า 

ขั้นท่ี 4 ครอบครัวท่ีมีบุตรขั้นท่ี 2 (Full Nest II) :บุตรคนเล็กอายุหกขวบหรือ

มากกวา่หกขวบ (Youngest Child Six or Over) กลุ่มน้ีจะมีฐานะการเงินดีข้ึน ภรรยา

อาจจะทาํงานด้วยเพราะบุตรเข้าโรงเรียนแล้ว สินค้าท่ีบริโภค เช่น อาหาร เส้ือผา้ 

เคร่ืองเขียน แบบเรียนและรายการพกัผอ่นหยอ่นใจสาํหรับบุตร 

ขั้นท่ี 5 ครอบครัวท่ีบุตรขั้นท่ี 3 (Full Nest III) :บิดามารดาอายุมากและมีบุตร

โตแลว้แต่บุตรยงัไม่แต่งงาน(Older Married Couples With Dependent Children)กลุ่ม

น้ีจะมีฐานะการเงินดีข้ึนสามารถซ้ือสินค้าถาวรและเฟอร์นิเจอร์มาแทนของเก่า 

ผลิตภณัฑ์ท่ีบริโภคอาจจะเป็นรถยนต์บริการของทนัตแพทยก์ารพกัผ่อนและการ

ท่องเท่ียวท่ีหรูหรา บา้นขนาดใหญ่กวา่เดิม 

ขั้นท่ี 6 ครอบครัวท่ีมีบุตรแยกครอบครัวขั้นท่ี 1 (Empty Nest I) บิดามารดา 

อายุมาก  (Older Married Couples) มีบุตรแยกครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวยงั

ทาํงานอยู ่(No Children Living with Them, Head of Household in Labor Force)   

กลุ่มน้ีจะมีรายได้ลดลงอาศยัอยู่ในบ้าน จะซ้ือยารักษาโรค และผลิตภณัฑ์สําหรับ

ผูสู้งอาย ุ

ขั้นท่ี  7 ครอบครัวท่ีมีบุตรแยกครอบครัวขั้นท่ี2 (Empty Nest II) :บิดามารดา

มีอายุ  (Older  Married)  บุตรแยกครอบครัวและหวัหน้าครอบครัวเกษียณแลว้ (NO 

Children Living at Home,Head of House hold Retired) กลุ่มน้ีจะมีรายไดล้ดลงอาศยั

อยูใ่นบา้นจะซ้ือยารักษาโรคและผลิตภณัฑส์าํหรับผูสู้งอาย ุ

ขั้นท่ี 8  คนท่ีอยูค่นเดียวเน่ืองจากฝ่ายหน่ึงเสียชีวิตหรือหยา่ขาดจากกนั และ

ยงัทาํงานอยู่ (Solitary Survivors, in Labor Force) กลุ่มน้ียงัคงมีรายไดอ้ยู่ พอใจการ

ท่องเท่ียวแต่ตอ้งการขายบา้น 

ขั้นท่ี  9  คนท่ีอยู่คนเดียวเน่ืองจากฝ่ายหน่ึงเสียชีวิตหรือหย่าขาดจากกนัและ

ออกจากงานแลว้ (Solitary Survivors, Retired) กลุ่มน้ีจะมีรายไดน้อ้ยและมีค่าใชจ่้าย

ท่ีเป็นส่วนใหญ่เป็นการรักษาพยาบาล ตอ้งการความเอาใจใส่ และการดูแลเป็นพิเศษ 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคท่ีใช้ผลิตภณัฑ์นํ้ า

แกงพร้อมปรุง ตรารอยไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะทาํการเก็บตวัอย่างเป็น

จาํนวน 400 คน  ดงันั้นจึงใชสู้ตรในการคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่

ทราบจาํนวนประชากร (บุญชม ศรีสะอาด, 2538,อา้งถึงใน สุจิตรา ใจมัน่, 2554)  

จากสูตร  n =   p(1-p)z2 

e2 

เม่ือ n แทน จาํนวนสมาชิกของกลุ่มตวัอยา่ง 

p แทน สัดส่วนประชากรท่ีผูว้จิยักาํหนดจะสุ่ม 

z แทน ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้ิจยักาํหนดไวคื้อ z มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% (ระดบั 0.05) 

แทนค่า   n = (0.5)(1-0.5)(1.96)2 

(0.05)2  

= 385 ตวัอยา่ง 

 

ดงันั้นท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 ไดข้นาด

ตวัอยา่งจากการคาํนวณ 385 ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจึงเก็บทั้งหมด 400 ชุด ใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง

แบบ Convenience Sampling        
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กรอบแนวคิดของการวจัิย 

จากการตรวจเอกสารแนวความคิด ทฤษฏีท่ี เ ก่ียวข้องสามารถแสดง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามดงัน้ี 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ 

เพศ 

อาย ุ

การศึกษา 

อาชีพ 

รายไดต่้อเดือน 

ลกัษณะครอบครัว 

ท่ีพกัอาศยั 

ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด 

ผลิตภณัฑ์ Product 

ราคา Price 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย Place 

การส่งเสริมทางการตลาด 

Promotion 

 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุง

ตรารอยไทย 

 



662 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

สรุปผลการวจัิย 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 285 คนคิดเป็นร้อยละ 

71.2   มีอายุเฉล่ียในช่วง 31- 40 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 123 คนคิดเป็นร้อยละ 30.8 ส่วน

ใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 277 คน   คิดเป็นร้อยละ 56.8 มี มี

อาชีพบริษทัเอกชนมากท่ีสุด จาํนวน 196  คน คิดเป็นร้อยละ 49.0  ส่วนใหญ่มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32 จาํแนกตามลกัษณะครอบครัว

มากกวา่ 3 คน  166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5  จาํแนกตามลกัษณะท่ีพกัอาศยัจาํนวน 

เป็น บา้น 251  คนคิดเป็นร้อยละ 62.8  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ า

แกงพร้อมปรุงตรารอยไทย ผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากสุด ถึง 4 ดา้น 

ซ่ึงหากพิจารณาส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย คือ รสชาติของสินคา้  โดย

มีค่าเฉล่ีย 9.25 

2. ดา้นการส่งเสริมการขาย  มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย มากท่ีสุดในระดบั

มากท่ีสุดให้ความสําคญักับปัจจยัด้านมีการประชาสัมพนัธ์เพื่อส่ือภาพลักษณ์ท่ีดี 

ค่าเฉล่ีย 8.82 

3.ดา้นราคา มีผลมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย ระดบัมากท่ีสุดให้ความสําคญักบั

ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพของสินคา้ ค่าเฉล่ีย 8.78 

4. ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย ใน

ระดับมากท่ีสุดให้ความสําคญักับช่องทางการจดัจาํหน่ายมีมากมายหลายสาขา.
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ค่าเฉล่ีย 8.56โดยสามารถสรุป ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย  

1.ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบส่วนใหญ่ ให้ความสําคญักบัรสชาติของสินคา้ 

มากท่ีสุดค่าเฉล่ีย 9.25 

2.ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นราคามี

ความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพของสินคา้มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 8.78 

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะให้

ความสําคญักับปัจจัยด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายมีมากมายหลายสาขามากท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย 8.56 

4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญั 

มีการประชาสัมพนัธ์เพื่อส่ือภาพลกัษณ์ท่ีดีมากท่ีสุดค่าเฉล่ีย 8.82 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ขอ้ท่ี 1 ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ การตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทยท่ีต่างกนั 

1. ด้านเพศ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกง

พร้อมปรุงตรารอยไทย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. ด้านอายุ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกง

พร้อมปรุงตรารอยไทย ไม่แตกต่างกนั  

3. ดา้นการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกง

พร้อมปรุงตรารอยไทย ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4. ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกง

พร้อมปรุงตรารอยไทย ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. ดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกง

พร้อมปรุงตรารอยไทย ท่ีแตกต่างกนัท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 
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6.ลกัษณะครอบครัวท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ า

แกงพร้อมปรุงตรารอยไทย ท่ีแตกต่างกันท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

7.ลกัษณะท่ีพกัอาศยัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ า

แกงพร้อมปรุงตรารอยไทยท่ีแตกต่างกันท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

ขอ้ท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการ ตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย 2คิดเป็น 62 .5%  

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 2สามารถอธิบาย 2การตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย2ได ้62.5 % 2    

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สามารถอธิบายการตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ์

นํ้าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย  39.1% 

ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

และดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบัการ ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ า

แกงพร้อมปรุงตรารอยไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น ผลิตภณัฑ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

การ ตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย 

อภิปรายผลการวจัิย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ในบทท่ี 4 ผูศึ้กษาจะนําเสนอการอภิปรายผล

ตามลาํดบั แยกเป็น 4 ดา้นดงัน้ี  

1. ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ   ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุงตรา

รอยไทย เป็นอนัดบัท่ี  1  ของส่วนประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสําคญัมากท่ีสุดคือ รสชาติของสินคา้ มากท่ีสุดค่าเฉล่ีย 9.25 ซ่ึงสอคล้องกับ

แนวคิด ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ 2546 :199) การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคดา้นต่างๆ และเพื่อท่ีจะ

จดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดให้เหมาะสม เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ ผา่นเขา้มาใน
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ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํท่ีผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้

งานของผูข้าย คือ คน้หาลกัษณะของผูซ้ื้อและความรู้สึกนึกคิดไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงได้

บา้ง การศึกษาถึงลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายจะมีประโยชน์สําหรับผูข้าย คือ ทาํ

ให้ทราบความตอ้งการและลกัษณะของลูกคา้ เพื่อท่ีจะจดัส่วนประสมทางการตลาด

ต่างๆ  กระตุน้และสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็นหมายไดถู้กตอ้ง 

2. ดา้นราคา (Price) จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย ของ

ส่วนประสมทางการตลาดเป็นอนัดบัท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากท่ีสุด 

คือ ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพของสินคา้มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 8.78   ซ่ึง

สอคลอ้งกบัแนวคิด Kotler,2003:16 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ,2546 : 53) ไดแ้ก่ราคา ( Price) 

หมายถึง จาํนวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ  ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่าย เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์หรือ 

หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า(Value ) 

ของผลิตภณัฑ์กบัราคา ( Price ) ของผลิตภณัฑ์นั้น  ดงันั้นผูก้าํหนดกลยุทธ์ดา้นราคา

จึงตอ้งคาํนึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ ( Perceived value ) ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณา

การยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภณัฑ์ ตน้ทุนสินคา้

และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง และการแข่งขนั 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  (Place) จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุงตรา

รอยไทยเป็นอนัดบัท่ี  4  ในระดบัมากท่ีสุดให้ความสําคญักบั  ดา้น ช่องทางการจดั

จาํหน่ายมีมากมายหลายสาขามากท่ีสุดค่าเฉล่ีย 8.56 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ของ 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2539) กล่าวถึงปัจจยัส่วนบุคคลวา่ 

(Personal Factors Influencing Consumer Behavior) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บ

อิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ อาย ุวงจรชีวิต 

ครอบครัว  อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ ค่านิยมการศึกษา หรือคุณค่า และรูปแบบของ

การดาํรงชีวติอาชีพ (occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและ

ความตอ้งการซ้ือสินคา้แลบริการท่ีแตกต่างกนั เช่น ขา้ราชการจะซ้ือชุดทาํงานและ

สินคา้ท่ีจาํเป็นส่วนประธานกรรมการบริษทัและภรรยาจะซ้ือเส้ือผา้ราคาสูง หรือตัว๋
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เคร่ืองบิน นกัการตลาดจะตอ้งศึกษาวา่สินคา้และบริการของบริษทัเป็นท่ีตอ้งการของ

กลุ่มอาชีพประเภทใด เพื่อท่ีจะจดัเตรียมสินคา้และช่องทางการจดัจาํหน่ายให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  พบวา่

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ผลิตภณัฑ์นํ้ าแกง

พร้อมปรุงตรารอยไทยเป็นอนัดบัท่ี 2  ของส่วนประสมทางการตลาด ในระดบัมาก

ท่ีสุดให้ความสําคญักบัมีการประชาสัมพนัธ์เพื่อส่ือภาพลกัษณ์ท่ีดีมากท่ีสุดค่าเฉล่ีย 

8.82   ซ่ึงสอดคล้องกบัโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model)  

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ2539 :110)โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค หรือ S-R Theory 

(Stimulus-Response Theory) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ทาํให้เกิดความตอ้งการ 

ท่ีกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู ้ซ้ือ (Buyer’s black box)  

ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํท่ีผูผ้ลิต หรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้และความรู้สึกนึก

คิดของผูซ้ื้อ ก็จะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่าง ๆ รวมไปถึงขบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ

เอง จนในท่ีสุดก็จะเกิดการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase response) ส่ิงเร้า 

(Stimuli) ในทางการตลาดนั้ น เราแบ่งส่ิงเร้าออกเป็น 2 ประเภท คือ ส่ิงเร้าทาง

การตลาดกับส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่ิงเร้าทางการตลาด   ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีเราเรียกวา่ ส่วนประสมทาง

การตลาดหรือ 4'Ps อนัไดแ้ก่ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริม

การตลาดนัน่เอง      ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ทางการตลาด ท่ีอยู่อยู่ลอ้มรอบผูบ้ริโภคไดแ้ก่ 

เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม การเมือง / กฎหมาย และวฒันธรรม ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภค ส่ิงเร้าเหล่าน้ีนบัเป็นตวันาํเขา้หรือ input ท่ีจะเขา้ไปยงักล่องดาํ

ของผูบ้ริโภค   และส่งผลใหมี้การตอบสนองออกมาเป็น output 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมตฐิานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์       

เพศ t-Test 0.00 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.17 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.00 ยอมรับ 

อาชีพ F-Test 0.03 ยอมรับ 

รายได ้ F-Test 0.01 ยอมรับ 

ลกัษณะครอบครัว F-Test 0.00 ยอมรับ 

ลกัษณะท่ีพกัอาศยั F-Test 0.00 ยอมรับ 

สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด       

ดา้นผลิตภณัฑ์ MRA 0.35 ปฏิเสธ 

ดา้นราคา MRA 0.01 ยอมรับ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย MRA 0.00 ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการขาย MRA 0.00 ยอมรับ 
 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการคน้หาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าแกงพร้อมปรุงตรารอยไทย ซ่ึงผูท้าํวิจยัคร้ังต่อไปควร

ทาํประเด็นดงักล่าวของผลิตภณัฑย์ีห่อ้อ่ืน เพื่อเปรียบเทียบผลการวจิยัท่ีเกิดข้ึน 

 2. ควรเพิ่มประเด็นตวัแปรอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการตดัสินใจเลือกซ้ือ เช่นการ

ซ้ือซํ้ า หรือ การบอกต่อบุคคลอ่ืนใหเ้กิดการซ้ือ 

เอกสารอ้างองิ 

กรองทิพย ์เนียมถนอม. สถิติเบือ้งต้นเพ่ือการวิจัย. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา. 
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