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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ นํา้ แกงพร้ อมปรุงตรารอยไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
(MARKETING MIX THAT AFFECT THE CUSTOMER DECISION IN
PURCHASING ROITHAI READY-TO-COOK CURRY SOUP IN BANGKOK)
กานต์ วิทยาวงศรุ จิ 1 กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ2
---------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทย และเพื่อศึกษา
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
นํ้าแกงพร้อมปรุ งตรารอยไทยของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
คือผูบ้ ริ โภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจํานวน 400 ชุด มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาและเชิ ง อนุ ม าน การใช้ก ารวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน
(ANOVA) t-test, F-test และ Multiple Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยในช่วง 3140 ปี การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
10,001 – 20,000 บาท จําแนกตามลักษณะครอบครัวมากกว่า 3 คน และจําแนกตาม
ลักษณะที่พกั อาศัยเป็ นบ้าน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า เพศ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ ลัก ษณะ
ครอบครั วและลัก ษณะที่ พกั อาศัย มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ ส่ วนปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านส่ งเสริ มการขาย
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มี ความสัม พันธ์ กบั การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ ซึ่ ง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้า น
ผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรา
รอยไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
คําสํ าคัญ : ผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ ง
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
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“รอยไทย” คือ นวัตกรรมการปรุ งอาหารไทยในรู ปแบบของผลิ ตภัณฑ์น้ าํ
แกงพร้ อมปรุ งสําหรับประกอบอาหาร บรรจุ อยู่ในกล่องยูเอชที ซึ่ งเกิ ดจากการ
ผสมผสานความเชี่ ยวชาญการผลิตสิ นค้าในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น กะทิ เครื่ องแกง
และเทคโนโลยีการผลิตระบบยูเอชที กลายมาเป็ นนํ้าแกงพร้อมปรุ ง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของคนไทยยุคใหม่ที่หันมาใส่ ใจกับการทําอาหารรับประทานเองมาก
ขึ้น จากเดิมที่นิยมซื้ ออาหารสําเร็ จรู ปนอกบ้านมาบริ โภค เพราะต้องการลดค่าใช้จ่าย
ลง แต่ขาดความถนัดในการปรุ งให้อร่ อย โดยเฉพาะอาหารประเภทแกง ซึ่ งมีข้ นั ตอน
ในการเตรี ยมส่ วนผสม และการปรุ งที่ยากเกินความสามารถ ถือเป็ นการพลิกกลยุทธ์
ด้วยการเจาะกลุ่มลู กค้าใหม่ๆ (Segmentation) และผนวกกับจุดแข็งใน 'Innovation
Home' มาเป็ นจุดขาย เพื่อสร้างความเป็ นผูน้ าํ ในตลาดใหม่ที่เน้นไลฟ์ สไตล์ของคนยุค
ใหม่ที่ตอ้ งการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการทํากับข้าว
กระแสตลาดเครื่ องปรุ งสําเร็ จในกลุ่มผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ ในปี 2552 มีมูลค่า
ตลาดทั้งสิ้ น 710 ล้านบาท และมีอตั ราการเติบโตสู งถึง 25% แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
และโอกาสการเติ บ โตที่ มี ค วามดึ ง ดู ดและน่ า สนใจในอนาคต เนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ที่ตอ้ งใช้ชีวิตอยูบ่ นความเร่ งรี บตามกระแส
สังคม ประกอบกับความนิ ยมในการปรุ งอาหารรับประทานเองที่เพิ่มมากขึ้น เพราะ
สามารถมัน่ ใจในเรื่ องของคุณประโยชน์ ความสะอาด และความปลอดภัย ได้มากกว่า
การซื้ออาหารรับประทานจากภายนอกบ้าน ส่ งผลให้ตลาดเครื่ องปรุ งสําเร็ จได้รับการ
ยอมรับและเป็ นที่นิยมจากผูบ้ ริ โภคยุคใหม่มากยิง่ ขึ้น อันเป็ นผลมาจากความสามารถ
ในการแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ได้เป็ นอย่างดี
จึงเป็ นโอกาสสําหรับผลิตภัณฑ์ “รอยไทย” ที่จะดําเนินกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ
เพื่อสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น
ดังนั้นงานวิจยั นี้จะเป็ นการศึกษาถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้ อมปรุ งตรารอยไทยของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครซึ่ งผลการศึกษาจะทําให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทยตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1 เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ที่ แ ตกต่ า งกัน ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่อ การ
ตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ํา แกงพร้ อ มปรุ ง ตรารอยไทยของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกันประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้ต่อ
เดือน ลักษณะครอบครัว และที่พกั อาศัย
2 เพื่อศึกษาถึ งปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ํา แกงพร้ อ มปรุ ง ตรารอยไทยของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัด
จําหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1 เพื่อนําผลข้อมูลปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่ได้จากการศึกษาไปปรับ
ใช้และทําการตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย
2 เพื่อนําผลข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ได้จากการศึกษาไป
พัฒนากลยุทธ์ดา้ นส่ วนประสมทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้
มากที่สุด
3 เพื่อนําไปสร้างสรรค์และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆที่จะทําให้
ผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้ อมปรุ งตรารอยไทยตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง
พอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
สมมุติฐานของการวิจัย
1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ ง ตรารอยไทยของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกัน
2 ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทยของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) คือ พฤติกรรมที่ผบู้ ริ โภคทําการ
ค้นหา การคิด การซื้ อ การใช้ การประเมินผล ในสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งคาดว่าจะ
ตอบสนองความต้องการของเขา (Schiffman 192 and Kanuk 2000 : ศิริวรรณ เสรี
รัตน์, 2546) หรื อเป็ นขั้นตอนซึ่ งเกี่ยวกับความคิดประสบการณ์การซื้ อ การใช้สินค้า
และบริ ก ารของผูบ้ ริ โภคเพื่ อตอบสนองความต้องการและความพึง พอใจของเขา
(Solomon 2002 :528 : ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2546 ) หรื อ หมายถึงการศึกษาพึงการ
ตัดสิ นใจและการกระทําของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อและการใช้สินค้า
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทําของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับ การได้รับ และการใช้สิ นค้า และหรื อบริ ก ารทางเศรษฐกิ จ รวมถึ ง กระบวนการ
ตัดสิ นใจที่เกิดขึ้นก่อน และที่เป็ นตัวกําหนดให้เกิ ดการกระทําต่าง ๆ ขึ้น ( สมจิตร
ล้วนจําเริ ญ, 2546 :6 )
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ( Analyzing consumer behavior ) เป็ นการ
ค้นหาหรื อวิจยั เกี่ ย วกับพฤติ ก รรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค ทั้ง ที่เป็ นบุ คคล
กลุ่ม หรื อองค์การ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้ อ การใช้
การเลือกบริ การ แนวคิด หรื อประสบการณ์ที่จะทําให้ผบู้ ริ โภคพึงพอใจ คําตอบที่ได้
จะช่วยให้นกั การตลาดสามารถกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ( Market strategies ) ที่
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม รู ปแบบพฤติกรรม
ผูซ้ ้ื อ (ผูบ้ ริ โภค) [Model of Buyer (Consumer) Behavior] (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ , 2549 :
129)
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาด ( Marketing mix หรื อ 4 Ps ) หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ ค วบคุ ม ได้ ซึ่ งบริ ษัท ใช้ ร่ ว มกัน เพื่ อ ตอบสนองความพึ ง พอใจแก่
กลุ่มเป้ าหมาย (อ้างถึง Kotler,2003:16 : ศิริวรรณ เสรี รัตน์,2546 : 53 ) ได้แก่
0

0
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1. ผลิตภัณฑ์ ( Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิ จ เพื่อตอบสนอง
ความจํา เป็ นหรื อความต้องการของลู ก ค้าให้เกิ ดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่ ง ที่
สัมผัสได้ และ สัมผัสไม่ได้ เช่นบรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสิ นค้า บริ การและ
ชื่ อเสี ยงของผูข้ าย ผลิ ตภัณฑ์อาจจะเป็ นสิ นค้าบริ การ สถานที่ บุคคล หรื อความคิด
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ ( Utility ) คุณค่า (Value ) ในสายตาของลูกค้า จึงจะ
มีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกําหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
2. ราคา (Price) หมายถึ ง จํานวนเงินหรื อสิ่ งอื่นๆ ที่มีความจําเป็ นต้องจ่าย
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ หมายถึ ง คุ ณ ค่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นรู ป ตัว เงิ น ผู ้บ ริ โภคจะ
เปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า( Value ) ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา ( Price ) ของผลิตภัณฑ์
นั้น ดังนั้นผูก้ าํ หนดกลยุทธ์ดา้ นราคาจึงต้องคํานึงถึงคุณค่าที่รับรู้ ( Perceived value )
ในสายตาของลูกค้า ซึ่ งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่า
สู งกว่าราคาผลิตภัณฑ์ ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และการแข่งขัน
3.การจัดจําหน่ าย ( Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึ่ งประกอบด้วย
สถาบันและกิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาด
สถาบันที่นาํ ผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายคือ สถาบันการตลาด ส่ วนกิจกรรมที่ช่วย
ในการกระจายสิ นค้า ประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้า
คงคลัง
4.การส่ งเสริ มทางการตลาด ( Promotion) เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสาร เพื่อ
สร้างความพึงพอใจต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การหรื อความคิดหรื อต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูง
ใจให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อ
ความรู้สึก ความเชื่ อ และพฤติกรรมการซื้ อ หรื อเป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูล
ระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ าย เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อ การติดต่อสื่ อสารอาจ
ใช้พนักงานขาย ( Personal selling ) ทําการขาย และการติดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้คน
( Non-personal selling ) เครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารมีหลายประการ องค์การอาจ
เลื อ กใช้ ห นึ่ งหรื อ หลายเครื่ อ งมื อ ซึ่ งต้อ งใช้ห ลัก การเลื อ กใช้เ ครื่ อ งการสื่ อ สาร
การตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication : IMC)

0
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โดยพิจารณาถึ งความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่ วมกันได้
ทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ,2539 กล่าวถึงปั จจัยส่ วนบุคคลว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค(Personal Factors Influencing Consumer Behavior)
การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากลัก ษณะส่ วนบุ คคลของคนทางด้านต่า งๆ
ได้แก่ อายุ วงจรชี วิต ครอบครัว อาชี พ โอกาสทางเศรษฐกิจ ค่านิ ยมการศึกษา หรื อ
คุณค่า และรู ปแบบของการดํารงชีวติ ซึ่ งสามารถจําแนกได้ ดังนี้
1.อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการในสิ นค้าและบริ การที่
แตกต่างกัน การแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคตามอายุประกอบด้วย ตํ่ากว่า 6 ปี , 6-11ปี , 12-19 ปี ,
20-34 ปี , 35-49 ปี , 50-64 ปี และ 65 ปี ขึ้นไป
2. วงจรชี วิตครอบครั ว(Family Life Cycle) เป็ นขั้นตอนการดํารงชี วิตของ
บุคคล ซึ่ งการดํารงชี วิตในแต่ละขั้นตอนเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการทัศนคติ
และค่านิยมของบุคคล ทําให้เกิดความต้องการในผลิ ตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้ อที่
แตกต่างกัน โดยมีความสัมพันธ์กบั สถานภาพทางการเงินและความสนใจของแต่ละ
บุ ค คล นัก การตลาดจะเลื อ กกลุ่ ม เป้ าหมายจากวงจรชี วิต ครอบครั ว ซึ่ ง วงจรชี วิ ต
ครอบครัวมี 9 ขั้น ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 เป็ นโสด (Bachelor Stage):(Young, Single People Not Living
At Home) กลุ่ มนี้ จะมีภาระทางการเงิ นน้อย มักจะซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคส่ วนตัว
สนใจด้านการพักผ่อนหย่อนใจและสิ นค้าตามความนิ ยม เช่ น เสื้ อผ้า เครื่ องสําอาง
เครื่ องประดับ เป็ นต้น
ขั้นที่ 2 สมรสใหม่ (Newly Married Couples) :อยูใ่ นวัยหนุ่มสาวและยังไม่มี
บุตร (Youngand No Children)กลุ่มนี้จะมีอตั ราการซื้ อและช่วงระยะเวลาการซื้ อสิ นค้า
สู งที่สุด มักจะซื้ อสิ นค้าถาวรเช่น รถยนต์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และเฟอร์นิเจอร์ที่จาํ เป็ น
ขั้นที่ 3 ครอบครัวที่มีบุตรขั้นที่ 1(Full Nest I) บุตรคนเล็กอายุต่าํ กว่า 6 ขวบ
(Youngest Child Under Six) กลุ่ ม นี้ มัก จะซื้ อ สิ น ค้า ถาวรที่ ใ ช้ใ นบ้า นมากที่ สุ ดเช่ น
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เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องซักผ้าเครื่ องดูดฝุ่ นและผลิตภัณฑ์ใหม่เป็ นพิเศษแต่มีสภาพคล่อง
ทางการเงินตํ่า
ขั้นที่ 4 ครอบครัวที่มีบุตรขั้นที่ 2 (Full Nest II) :บุตรคนเล็กอายุหกขวบหรื อ
มากกว่าหกขวบ (Youngest Child Six or Over) กลุ่มนี้จะมีฐานะการเงินดีข้ ึน ภรรยา
อาจจะทํา งานด้วยเพราะบุ ตรเข้าโรงเรี ยนแล้ว สิ นค้าที่ บริ โภค เช่ น อาหาร เสื้ อผ้า
เครื่ องเขียน แบบเรี ยนและรายการพักผ่อนหย่อนใจสําหรับบุตร
ขั้นที่ 5 ครอบครัวที่บุตรขั้นที่ 3 (Full Nest III) :บิดามารดาอายุมากและมีบุตร
โตแล้วแต่บุตรยังไม่แต่งงาน(Older Married Couples With Dependent Children)กลุ่ม
นี้ จ ะมี ฐ านะการเงิ น ดี ข้ ึ นสามารถซื้ อ สิ น ค้า ถาวรและเฟอร์ นิ เ จอร์ ม าแทนของเก่ า
ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ บริ โภคอาจจะเป็ นรถยนต์บ ริ ก ารของทันตแพทย์ก ารพัก ผ่อนและการ
ท่องเที่ยวที่หรู หรา บ้านขนาดใหญ่กว่าเดิม
ขั้นที่ 6 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวขั้นที่ 1 (Empty Nest I) บิดามารดา
อายุมาก (Older Married Couples) มี บุตรแยกครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวยัง
ทํางานอยู่ (No Children Living with Them, Head of Household in Labor Force)
กลุ่ มนี้ จะมี รายได้ล ดลงอาศัย อยู่ใ นบ้าน จะซื้ อยารั กษาโรค และผลิ ตภัณฑ์สําหรั บ
ผูส้ ู งอายุ
ขั้นที่ 7 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวขั้นที่2 (Empty Nest II) :บิดามารดา
มีอายุ (Older Married) บุตรแยกครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวเกษียณแล้ว (NO
Children Living at Home,Head of House hold Retired) กลุ่มนี้จะมีรายได้ลดลงอาศัย
อยูใ่ นบ้านจะซื้อยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์สาํ หรับผูส้ ู งอายุ
ขั้นที่ 8 คนที่อยูค่ นเดี ยวเนื่ องจากฝ่ ายหนึ่ งเสี ยชี วิตหรื อหย่าขาดจากกัน และ
ยังทํางานอยู่ (Solitary Survivors, in Labor Force) กลุ่มนี้ยงั คงมีรายได้อยู่ พอใจการ
ท่องเที่ยวแต่ตอ้ งการขายบ้าน
ขั้นที่ 9 คนที่อยู่คนเดียวเนื่ องจากฝ่ ายหนึ่ งเสี ยชีวิตหรื อหย่าขาดจากกันและ
ออกจากงานแล้ว (Solitary Survivors, Retired) กลุ่มนี้จะมีรายได้นอ้ ยและมีค่าใช้จ่าย
ที่เป็ นส่ วนใหญ่เป็ นการรักษาพยาบาล ต้องการความเอาใจใส่ และการดูแลเป็ นพิเศษ
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่ มตัวอย่างในการวิจยั ครั้ งนี้ คือผูบ้ ริ โภคที่ใช้ผลิ ตภัณฑ์น้ าํ
แกงพร้อมปรุ ง ตรารอยไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยจะทําการเก็บตัวอย่างเป็ น
จํานวน 400 คน ดังนั้นจึงใช้สูตรในการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่
ทราบจํานวนประชากร (บุญชม ศรี สะอาด, 2538,อ้างถึงใน สุ จิตรา ใจมัน่ , 2554)
จากสู ตร
n = p(1-p)z2
e2
เมื่อ n แทน จํานวนสมาชิกของกลุ่มตัวอย่าง
p แทน สัดส่ วนประชากรที่ผวู ้ จิ ยั กําหนดจะสุ่ ม
z แทน ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ผวู ้ ิจยั กําหนดไว้คือ z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% (ระดับ 0.05)
แทนค่า
n = (0.5)(1-0.5)(1.96)2
(0.05)2
= 385 ตัวอย่าง
ดังนั้นที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้ขนาด
ตัวอย่างจากการคํานวณ 385 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงเก็บทั้งหมด 400 ชุด ใช้การสุ่ มตัวอย่าง
แบบ Convenience Sampling
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการตรวจเอกสารแนวความคิ ด ทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข้อ งสามารถแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามดังนี้
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
ลักษณะครอบครัว
ที่พกั อาศัย
ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทาง
การตลาด
ผลิตภัณฑ์ Product
ราคา Price
ช่องทางการจัดจําหน่าย Place
การส่ งเสริ มทางการตลาด
Promotion

การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ ง
ตรารอยไทย
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สรุ ปผลการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 285 คนคิดเป็ นร้อยละ
71.2 มีอายุเฉลี่ยในช่วง 31- 40 ปี มากที่สุด จํานวน 123 คนคิดเป็ นร้อยละ 30.8 ส่ วน
ใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จํานวน 277 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.8 มี มี
อาชีพบริ ษทั เอกชนมากที่สุด จํานวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.0 ส่ วนใหญ่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32 จําแนกตามลักษณะครอบครัว
มากกว่า 3 คน 166 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.5 จําแนกตามลักษณะที่พกั อาศัยจํานวน
เป็ น บ้าน 251 คนคิดเป็ นร้อยละ 62.8
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ
แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทย ผลการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมากสุ ด ถึง 4 ด้าน
ซึ่งหากพิจารณาส่ วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากที่สุดเรี ยงลําดับได้ดงั นี้
1. ด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ มี ผ ลต่อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทย คือ รสชาติของสิ นค้า โดย
มีค่าเฉลี่ย 9.25
2. ด้านการส่ งเสริ มการขาย มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทย มากที่สุดในระดับ
มากที่ สุ ดให้ค วามสํา คัญกับ ปั จจัย ด้า นมี ก ารประชาสัม พันธ์ เพื่อสื่ อภาพลัก ษณ์ ที่ ดี
ค่าเฉลี่ย 8.82
3.ด้านราคา มีผลมี ผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้ อมปรุ งตรารอยไทย ระดับมากที่สุดให้ความสําคัญกับ
ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพของสิ นค้า ค่าเฉลี่ย 8.78
4. ด้า นช่ อ งทางการจัดจํา หน่ า ย มี ผลต่อมี ผลต่อ ปั จจัย ส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทย ใน
ระดับ มากที่ สุ ดให้ ค วามสํ า คัญ กับ ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ยมี ม ากมายหลายสาขา.
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ค่าเฉลี่ย 8.56โดยสามารถสรุ ป ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทย
1.ด้านผลิ ตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับรสชาติของสิ นค้า
มากที่สุดค่าเฉลี่ย 9.25
2.ด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านราคามี
ความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพของสิ นค้ามากที่สุด ค่าเฉลี่ย 8.78
3. ด้ า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ จะให้
ความสํา คัญ กับ ปั จจัย ด้า นช่ องทางการจัดจํา หน่ า ยมี ม ากมายหลายสาขามากที่ สุ ด
ค่าเฉลี่ย 8.56
4.ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญ
มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่ อภาพลักษณ์ที่ดีมากที่สุดค่าเฉลี่ย 8.82
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ข้อที่ 1 ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อ การตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทยที่ต่างกัน
1. ด้า นเพศ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์น้ ํา แกง
พร้อมปรุ งตรารอยไทย แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ด้า นอายุ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่อ การตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์น้ ํา แกง
พร้อมปรุ งตรารอยไทย ไม่แตกต่างกัน
3. ด้านการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกง
พร้อมปรุ งตรารอยไทย ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ด้านอาชี พ ที่ แตกต่า งกันมี ผ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์น้ าํ แกง
พร้อมปรุ งตรารอยไทย ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ด้านรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกง
พร้อมปรุ งตรารอยไทย ที่แตกต่างกันที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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6.ลักษณะครอบครัวที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ
แกงพร้ อมปรุ งตรารอยไทย ที่ แตกต่างกันที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
7.ลักษณะที่พกั อาศัยที่แตกต่างกันมีผลต่อการ ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ
แกงพร้ อมปรุ ง ตรารอยไทยที่ แตกต่า งกันที่แตกต่า งกันอย่า งมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
ข้อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การ ตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทย คิดเป็ น 62 .5%
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด สามารถอธิ บาย การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทยได้ 62.5 %
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด สามารถอธิ บายการตัดสิ นใจซื้ อ ผลิตภัณฑ์
นํ้าแกงพร้อมปรุ งตรารอยไทย 39.1%
ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
และด้านการส่ งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์กบั การ ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ
แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้าน ผลิ ตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กบั
การ ตัดสิ นใจซื้ อ ผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทย
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ เคราะห์ ข ้อมู ล ในบทที่ 4 ผูศ้ ึ ก ษาจะนํา เสนอการอภิ ป รายผล
ตามลําดับ แยกเป็ น 4 ด้านดังนี้
1. ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรา
รอยไทย เป็ นอันดับที่ 1 ของส่ วนประสมทางการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญมากที่สุ ดคื อ รสชาติ ของสิ นค้า มากที่ สุดค่ าเฉลี่ ย 9.25 ซึ่ ง สอคล้องกับ
แนวคิด ศิริวรรณ เสรี รัตน์ 2546 :199) การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการของผูบ้ ริ โภคด้านต่างๆ และเพื่อที่จะ
จัดสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดให้เหมาะสม เมื่อผูซ้ ้ื อได้รับสิ่ งกระตุน้ อื่นๆ ผ่านเข้ามาใน
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ความรู้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกล่องดําที่ผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้
งานของผูข้ าย คือ ค้นหาลักษณะของผูซ้ ้ือและความรู ้สึกนึกคิดได้รับอิทธิ พลจากสิ่ งได้
บ้าง การศึกษาถึงลักษณะของผูซ้ ้ื อที่เป็ นเป้ าหมายจะมีประโยชน์สําหรับผูข้ าย คือ ทํา
ให้ทราบความต้องการและลักษณะของลูกค้า เพื่อที่จะจัดส่ วนประสมทางการตลาด
ต่างๆ กระตุน้ และสนองความต้องการของผูซ้ ้ื อที่เป็ นหมายได้ถูกต้อง
2. ด้านราคา (Price) จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทย ของ
ส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นอันดับที่ 3 ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุด
คือ ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพของสิ นค้ามากที่สุด ค่าเฉลี่ย 8.78 ซึ่ ง
สอคล้องกับแนวคิด Kotler,2003:16 ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ,2546 : 53) ได้แก่ราคา ( Price)
หมายถึง จํานวนเงิ นหรื อสิ่ งอื่นๆ ที่มีความจําเป็ นต้องจ่าย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรื อ
หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า(Value )
ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา ( Price ) ของผลิตภัณฑ์น้ นั ดังนั้นผูก้ าํ หนดกลยุทธ์ดา้ นราคา
จึงต้องคํานึ งถึงคุณค่าที่รับรู ้ ( Perceived value ) ในสายตาของลูกค้า ซึ่ งต้องพิจารณา
การยอมรับของลูกค้าในคุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์ว่าสู งกว่าราคาผลิตภัณฑ์ ต้นทุนสิ นค้า
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และการแข่งขัน
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีตดั สิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรา
รอยไทยเป็ นอันดับที่ 4 ในระดับมากที่สุดให้ความสําคัญกับ ด้าน ช่องทางการจัด
จําหน่ายมีมากมายหลายสาขามากที่สุดค่าเฉลี่ย 8.56 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539) กล่าวถึงปั จจัยส่ วนบุคคลว่า
(Personal Factors Influencing Consumer Behavior) การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อได้รับ
อิทธิ พลจากลักษณะส่ วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ วงจรชีวิต
ครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ ค่านิยมการศึกษา หรื อคุณค่า และรู ปแบบของ
การดํารงชี วติ อาชีพ (occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ ความจําเป็ นและ
ความต้องการซื้อสิ นค้าแลบริ การที่แตกต่างกัน เช่น ข้าราชการจะซื้ อชุดทํางานและ
สิ นค้าที่จาํ เป็ นส่ วนประธานกรรมการบริ ษทั และภรรยาจะซื้ อเสื้ อผ้าราคาสู ง หรื อตัว๋
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เครื่ องบิน นักการตลาดจะต้องศึกษาว่าสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั เป็ นที่ตอ้ งการของ
กลุ่มอาชีพประเภทใด เพื่อที่จะจัดเตรี ยมสิ นค้าและช่องทางการจัดจําหน่ายให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์น้ าํ แกง
พร้อมปรุ งตรารอยไทยเป็ นอันดับที่ 2 ของส่ วนประสมทางการตลาด ในระดับมาก
ที่สุดให้ความสําคัญกับมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่ อภาพลักษณ์ที่ดีมากที่สุดค่าเฉลี่ ย
8.82 ซึ่ งสอดคล้องกับโมเดลพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior Model)
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ2539 :110)โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หรื อ S-R Theory
(Stimulus-Response Theory) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาํ ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการเกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ทําให้เกิดความต้องการ
ที่ ก ระตุ ้ น ผ่ า นเข้า มาในความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของผู ้ซ้ื อ (Buyer’s black box)
ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกล่องดําที่ผผู ้ ลิต หรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ และความรู้สึกนึก
คิดของผูซ้ ้ื อ ก็จะได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยต่าง ๆ รวมไปถึงขบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ
เอง จนในที่สุดก็จะเกิดการตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s purchase response) สิ่ งเร้า
(Stimuli) ในทางการตลาดนั้น เราแบ่ ง สิ่ ง เร้ า ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ สิ่ ง เร้ า ทาง
การตลาดกับ สิ่ ง แวดล้ อ มอื่ น ๆทางการตลาด ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคสิ่ งเร้าทางการตลาด ได้แก่ สิ่ งที่เราเรี ยกว่า ส่ วนประสมทาง
การตลาดหรื อ 4'Ps อันได้แก่ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่ งเสริ ม
การตลาดนัน่ เอง สิ่ งแวดล้อมอื่นๆ ทางการตลาด ที่อยู่อยู่ลอ้ มรอบผูบ้ ริ โภคได้แก่
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม การเมือง / กฎหมาย และวัฒนธรรม ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค สิ่ งเร้าเหล่านี้นบั เป็ นตัวนําเข้าหรื อ input ที่จะเข้าไปยังกล่องดํา
ของผูบ้ ริ โภค และส่ งผลให้มีการตอบสนองออกมาเป็ น output
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคัญที่ได้ ผลลัพธ์

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
ลักษณะครอบครัว
ลักษณะที่พกั อาศัย

t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.00
0.17
0.00
0.03
0.01
0.00
0.00

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

MRA
MRA
MRA
MRA

0.35
0.01
0.00
0.00

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการขาย

ข้ อเสนอแนะ
1. งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นการค้นหาปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ แกงพร้อมปรุ งตรารอยไทย ซึ่ งผูท้ าํ วิจยั ครั้งต่อไปควร
ทําประเด็นดังกล่าวของผลิตภัณฑ์ยหี่ อ้ อื่น เพื่อเปรี ยบเทียบผลการวิจยั ที่เกิดขึ้น
2. ควรเพิ่มประเด็นตัวแปรอื่นที่นอกเหนือจากการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ เช่นการ
ซื้ อซํ้า หรื อ การบอกต่อบุคคลอื่นให้เกิดการซื้ อ
เอกสารอ้างอิง
กรองทิพย์ เนี ยมถนอม. สถิ ติเบื อ้ งต้ นเพื่อการวิจัย. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา.
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