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การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาขอมูลประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีมีผลตอแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัยครั้งนีค้ือผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีสนใจซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปในหางสรรพสินคา 
มีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไปจํานวน 385 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล 

ผลการวิจัยพบวา
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56.9  สวนใหญมีอายุ          

25 – 34 ป คิดเปนรอยละ 53.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 67.8 มีอาชีพเปน
พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง คิดเปนรอยละ 27.3 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,001 – 10,000 บาท คิด
เปนรอยละ 26.8 และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน คิดเปนรอยละ 42.6

2. ผูบริโภคมีความตองการตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมดานผลิตภัณฑ 
ประกอบดวย ดานประโยชนหลักของผลิตภัณฑ ดานศักยภาพผลิตภัณฑ ดานรูปลักษณผลิตภัณฑ 
ดานผลิตภัณฑท่ีคาดหวังและดานผลิตภัณฑควบ อยูในระดับตองการ

3. ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาโดยรวมอยูในระดับ
เห็นดวย ดานสถานท่ีจัดจําหนายโดยรวมมีความตองการอยูในระดับเห็นดวย และดานการสงเสริม
การตลาดโดยรวมมีความนาสนใจอยูในระดับนาสนใจ

4. แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป พบวา ผูบริโภคมีแนวโนมการ
ซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเรจ็รูปอยูในระดับคอนขางซ้ือ และมีแนวโนมในการแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือ

5. รสชาติผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปท่ีผูบริโภคสนใจซ้ือมากท่ีสุด คือ รสผักธรรมชาติ 
รองลงมา คือ สนใจซื้อรสเห็ดหอมกระเทียมและผักธรรมชาติ วีพลัสรสผักรวมธรรมชาติ รสผักและ
ธัญพืชธรรมชาติ และรสฟกทองญ่ีปุนและผักธรรมชาติ

6. สถานท่ีซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปท่ีผูบริโภคตองการมากท่ีสุดคือ รานสะดวกซ้ือ 
รองลงมาคือ ซ้ือจากซูเปอรมารเก็ตในหางสรรพสินคา และซ้ือผานอินเตอรเน็ต

7. บุคคลทีมี่อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปโดยรวมอยูในระดับ



การตัดสินใจซ้ือปานกลาง
8. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีจัดจําหนาย       

มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป มีความสัมพันธในระดับ
ตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน สวนดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธในระดับปาน
กลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01
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The objective of this research was to study demographic factors classified by
gender, age, education level, occupation, monthly income and member number in family 
affecting dehydrated vegetable buying behavior trend as well as to study the relationship 
between marketing mix factors and dehydrated vegetable buying behavior trend.  Samplings 
used in this research were 385 adolescents of over 15 years old who are interested in buying 
dehydrated vegetables in department stores that the data were collected with questionnaire 
as instrument.

Upon the research we found that:
1. Most of the respondents, 56.9% is female, 53.5% is 25-34 years old, 67.8% 

holds bachelor’s degree graduation, 27.3% is employee/ private company staff, 26.8% has 
average monthly income between 5,001-10,000 baht and 42.6% has 3 – 4  members in 
family.

2. The consumers demand in marketing mix factors to overall product; product 
main use, product potential, product configuration, expected product and product 
combination in the demand levels.

3. The consumers have their view on marketing mix factors in price as the whole in 
agreeable level, in distributing store as the whole is in agreeable level, and marketing 
promotion as the whole is quite interesting level.

4. Dehydrated vegetable buying behavior trend found that the consumers have 
their own dehydrated vegetable buying behavior trend in quite purchase and have their 
trend in verbal introduction to others.

5. The most interesting taste for the consumers is natural taste while the second is 
garlic mushroom taste and natural vegetable taste, V-Plus mix natural taste, vegetable and 
natural grain, and Japanese pumpkin and natural vegetable taste.



6. Popular store to shop for dehydrated vegetables is the convenience store while 
secondly is supermarket in department store and purchasing through online internet.

7. Person who influences upon purchasing decision in dehydrated vegetables 
purchasing is in moderate level.

8. Marketing mix factors in products, prices, stores or outlets are related to the 
dehydrated vegetable behavior buying trend at low level and in the same direction, while 
the marketing promotion are at moderate level and in the same direction of statistically
significance at 0.01 levels.
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บทท่ี 1
บทนํา

ภูมิหลัง

ในปจจุบันพบวาวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ไดปรับ
เปล่ียนไปอยางรวดเร็ว โดยมีขนาดของครัวเรือนเล็กลงจากครอบครัวขยายเปนครอบครัวเด่ียว สมาชิก
ครอบครัวมีรายไดประจําจากการประกอบอาชีพ และพรอมจะซ้ือสินคาท่ีสามารถตอบสนองตอวิถชีีวิต
ท่ีตองการความสะดวกรวดเร็ว ประชากรกลุมน้ีจะเปดรับขอมูลขาวสารจากชองทางตางๆ เชน โทรทัศน 
วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ เพ่ือหาขอมูลสินคาท่ีมีคุณประโยชน ตอบสนองความจําเปนของตนเอง ดังจะเห็นได
จากการเติบโตข้ึนของสินคาและบริการอํานวยความสะดวกตางๆ เชน สินคาประเภทอาหารสําเร็จรูป
พรอมทานในรานสะดวกซ้ือ การทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพท การซ้ือท่ีพักอาศัยท่ีใกลระบบ
ขนสง เปนตน

จากวถิชีีวิตท่ีเปล่ียนไปดังกลาว เม่ือพิจารณาในเร่ืองของการประกอบอาหาร สถานท่ีซ้ือ
วัตถุดิบและเวลาในการจัดเตรียมอาหาร จะพบวามีความเปล่ียนแปลงไปเชนเดียวกัน เน่ืองจากสมาชิก
ครัวเรือนออกไปทํางานมากกวาท่ีจะใชเวลาอยูกับท่ีพักอาศัย ทําใหเวลาท่ีจะใชสําหรับการจัดเตรียม
อาหารนอยลง ครัวเรือนหาซื้ออาหารประเภทสําเร็จรูปท่ีชวยลดเวลาในการจัดเตรียม เชน วัตถุดิบ
พรอมปรุงประเภทเคร่ืองแกงสําเร็จรูป อาหารกระปอง อาหารแชแข็งก่ึงสําเร็จรูป หรือในกรณีท่ีเปน
อาหารดิบจะเลือกซ้ือประเภทท่ีมีการจัดเตรียมบางแลว เชน เนื้อสัตวท่ีมีการห่ันเตรียมบรรจุในแพ็ค 
ปลาสดท่ีมีบริการเตรียมและลางเรียบรอยแลว หรือผักสดท่ีจัดเปนกําเพ่ือความสะดวกตอการเลือกซ้ือ
และนําไปประกอบอาหารตอไป ท้ังน้ีการซ้ือหาวัตถุดิบดังกลาวจะซ้ือผานหางสรรพสินคา เชน โลตัส 
บิ้กซี ทอปส มากกวาท่ีจะซ้ือจากตลาดสด ซ่ึงมีขอจํากัดในเร่ืองเวลา ความหลากหลายของสินคาและ
ความสะดวกในการเลือกพิจารณาซ้ือตามขนาดและคุณภาพท่ีผูบริโภคกลุมน้ีตองการ  

  ในการจัดหาและบริโภคอาหารท่ีตองการความสะดวกรวดเร็วขางตนหากพิจารณาในแงมุม
ของการใหความสําคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารประเภทผักพบวา การบริโภคผักและ
ผลไมในระดับท่ีสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคของผูบริโภค ยังตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน จากรายงาน
วิจัยของ กมล เลิศรัตน และคณะ. (2551: 22) กลาววา ขอมูลรายงานในป 2549 โดยสถาบัน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ทําการสํารวจสภาวะสุขอนามัยของประชาชนไทย
โดยการตรวจรางกายคร้ังท่ี 3 ระหวางป พ.ศ. 2546 – 2547 พบวา คนไทยทุกกลุมอายุบริโภคผักและ
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ผลไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน 400 กรัมหรือ 5 ถวยมาตรฐานตอวันหรือ 146 กิโลกรัมตอปท่ีกําหนด
โดยองคการอนามัยโลก (WHO) และองคการอาหารและเกษตร (FAO) การบริโภคท่ีตํ่ากวามาตรฐาน
แสดงถึงโอกาสท่ีจะจําหนายสินคาประเภทผักเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเพียงพอตอความตองการดานสุขอนามัย

สําหรับผักท่ีจะนํามาจําหนายใหผูบริโภคน้ัน พบวา การผลิตมีปริมาณ คุณภาพ ไมสมํ่าเสมอ
ข้ึนกับดินฟาอากาศ ความผันผวนของราคาสงผลตอการตัดสินใจผลิตสินคาผักและผลไมของเกษตรกร 
เชน กรณีท่ีบางปราคาผักและผลไมสูง จูงใจใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกปริมาณมาก เกิดภาวะ      
ลนตลาด (ศูนยอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร.  2553: ออนไลน) ซ่ึงแนวทางหน่ึงในการลดปญหา
ดังกลาวทําไดโดยใชเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เชน การตากแหง การแชแข็ง การใชสารเคมี เปล่ียน
สินคาสดไปเปนอาหารสําเร็จรูปท่ีสามารถเก็บรักษาไดนานข้ึน (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม. 2552: ออนไลน) ซึ่งผลิตภัณฑท่ีไดจากอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจะมีรสชาติใกล 
เคียงธรรมชาติ เก็บไวใชบริโภคไดเปนระยะเวลายาวนาน แกไขปญหาสินคาเกษตรสวนเกินจากการ
บริโภค แกปญหาราคาสินคาเกษตรตกตํ่าในชวงฤดูกาลและเพ่ือเพ่ิมมูลคา (Value Added) ใหกับ
ผลิตภัณฑ ซ่ึงในปจจุบันพบวา ไดมีการนําเอาผักสดมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป     
ท่ีวิจัยและพัฒนาโดยบริษัท นิธิฟูดส จํากัด  ภายใตตรา “เออรเบิรนฟารม” ออกจําหนายในตลาดผาน
ชองทางหางสรรพสินคาตางๆ ทั้งนี้ สินคาดังกลาวไดรับการยกยองจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติวา
เปนสินคานวัตกรรมระดับประเทศ (ธุรกิจ-เอสเอ็มอี. 2553: ออนไลน) โดยบริษัทฯ ไดส่ือสารถึง
ผูบริโภควาผลิตภัณฑน้ีมีมาตรฐานคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดใหขอมูลวา
ยอดการจําหนายไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 

ศูนยวิจัยกสิกร.  (2548: ออนไลน) คาดวาตลาดอาหารก่ึงสําเร็จรูปในประเทศ มีมูลคารวม
กวา 11,000 ลานบาท และมีอัตราการขยายตัวรอยละ 5-7 โดยอาหารก่ึงสําเร็จรูปแยกออกไดเปน
บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปทีไ่ดรับความนิยมมากเปนอันดับหน่ึง โจกก่ึงสําเร็จรูปตามมาเปนอันดับสองและที่
เพ่ิงเขาตลาดเม่ือไมนานมาน้ีคือ ซุปกึ่งสําเร็จรูป แมวาปจจุบันตลาดยังมีขนาดเล็ก แตมีแนวโนมจะ
เติบโตไดดี ตลาดผลิตภัณฑก่ึงสําเร็จรูปพยายามตอบสนองพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปล่ียนไป โดยเนน
เร่ืองสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร โครงสรางประชากรและวิถีชีวิต ทําใหเห็น
ผลิตภัณฑท่ีมีผักเปนสวนประกอบเพ่ิมข้ึน ไดแก ซุปครีมรสผักก่ึงสําเร็จรูป เสนหม่ีขาวโพดก่ึงสําเร็จรูป
รสผัก ขาวผสมผักรวมก่ึงสําเร็จรูป เปนตน อยางไรก็ตามผูประกอบการตองมีมาตรการทางการตลาด 
ท่ีดี สามารถขายแขงขันกับคูแขงไดในราคาท่ีไมแพงและ  มีคุณภาพดี เน่ืองจากปจจัยเหลาน้ีเปนปจจัย
สําคัญอันดับแรกๆ ในการพิจารณาเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของผูบริโภค (ศูนยวิจัยกสิกรไทย. 
2548: ออนไลน)
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จากประเด็นของการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิต ปริมาณการบริโภคท่ียังตํ่ากวา
มาตรฐาน ความพรอมของเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร และตัวอยางของสินคาท่ีไดมีการจําหนายจริงใน
ทองตลาดแลว ทําใหผูวิจัยมีความเห็นวาสินคาประเภทผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเปนสินคาท่ีนาสนใจใน
การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูป ประกอบดวยปจจัยดานประชากรศาสตร  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ขอมูลท่ีได
จากผูบริโภคจะนํามาพัฒนากิจกรรมทางการตลาดท่ีเหมาะสม ซึ่งเปนสวนชวยสงเสริมการบริโภคผัก
ของประชาชน ผูประกอบการ นักการตลาดสามารถนําขอมูลท่ีไดจาการวิจัย เปนแนวทางในการ
กําหนดกลยุทธทางการตลาด เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคตอไป

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยคร้ังผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังน้ี
1. เพื่อศึกษาขอมูลประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

เฉล่ียตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว ที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวม
อบก่ึงสําเร็จรูป

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับแนวโนมพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

ความสําคัญของการวิจัย
1. เพ่ือผูประกอบการ นักการตลาดไดทราบความเปนไปไดทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ

ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
2. เพื่อผูประกอบการ นักการตลาดมีขอมูลประชากรศาสตรประกอบการแบงสวนตลาดของ

ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
3. เพ่ือผูประกอบการ นักการตลาดสามารถจัดสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน

สามารถตอบสนองความตองการของตลาดท่ีมีลักษณะและความตองการท่ีแตกตางกัน
4. เพื่อผูประกอบการ นักการตลาดบรรลุวัตถุประสงคของการส่ือสารทางการตลาดสําหรับ

ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ไดแก การส่ือสารขอมูล การแจงขาวสาร การจูงใจใหเกิดความ
ตองการผลิตภัณฑ เปนตน
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัยเปนการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอแนวโนมพฤติกรรม

การซื้อผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ซ่ึงนําตัวแปรมาพิจารณาตัวแปรตางๆ ประกอบดวย ลักษณะ
ประชากรศาสตร ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (ประโยชนหลัก 
รูปลักษณผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง ผลิตภัณฑควบ ศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ), ดานราคา, 
ดานชองทางการจัดจําหนาย, ดานสงเสริมการตลาด (การสงเสริมการขาย การใหขาว/ประชาสัมพันธ 
การจัดกิจกรรม) และแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ดังนี้

ประชากรท่ีใชในการวิจัย
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครทีส่นใจซ้ือผลิตภัณฑผักรวม

อบก่ึงสําเร็จรูป ในหางสรรพสินคา มีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป เน่ืองจากเปนวัยท่ีมีรายไดเปนของตนเอง 
และมีความสามารถในการตัดสินใจซ้ือสินคาได ซ่ึงไมทราบประชากรแนนอน

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย หมายถึง ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีสนใจซ้ือผลิตภัณฑผัก

รวมอบก่ึงสําเร็จรูปในหางสรรพสินคา มีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป เน่ืองจากเปนวัยท่ีมีรายไดเปนของ
ตนเอง และมีความสามารถในการตัดสินใจซ้ือสินคาได ซ่ึงไมทราบประชากรแนนอน จึงกําหนดขนาด
ตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาดตัวอยางในกรณีท่ีไมทราบจํานวนประชากร  (กัลยา วานิชยบัญชา. 
2546: 25 – 26)   ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 385 และสํารอง
ตัวอยางเพ่ือปองกันความผิดลาดไว 35 ตัวอยาง โดยไมนับรวมเปนกลุมตัวอยาง ดังนี้

การเลือกกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีข้ันตอน ดังน้ี
ขั้นตอนที่ 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไป

หางสรรพสินคา 7 หาง 7 สาขา ไดแก เซ็นทรัลฟูดฮอลล สาขาเซ็นทรัลชิดลม ทอปซูเปอร สาขา      
เดอะคอมพาวด รามอินทรา กรูเมมาเก็ต สาขาเอ็มโพเรียม โฮมเฟรชมารท สาขาเดอะมอลล บางแค 
วิลลาซูเปอรมาเก็ต สาขาพหลโยธิน 3 (อารีย) ฟูดแลนดซูเปอรมาเก็ต สาขาลาดพราว และจัสโก สาขา 
นวมินทร ซึ่งหางรานดังกลาว มีสาขาครอบคลุมพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานครและมีความหลากหลายของ
ลักษณะประชากรศาสตร
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ข้ันตอนที่ 2 ใชวิธีแบบโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดจํานวนตัวอยางในแตละ
แหงท่ีกําหนดในข้ันตอนท่ี 1 โดยแตละสาขาใหเก็บตัวอยางสาขาละ 55 ตัวอยาง

ขั้นตอนที่ 3 ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อ
เก็บขอมูลแบบสอบถามจากผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป ทีส่นใจซื้อผลิตภัณฑ
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ตามวิธีการสุมตัวอยางในข้ันตอนท่ี 1 และ 2 จนครบจํานวนที่ตองการ

ตัวแปรท่ีศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงไดดังน้ี

1.1. ลักษณะประชากรศาสตร
1.1.1. เพศ

1.1.1.1. ชาย
1.1.1.2. หญิง

1.1.2. อายุ
1.1.2.1. อายุ 15 – 24 ป
1.1.2.2. อายุ 25 – 34 ป
1.1.2.3. อายุ 35 – 44 ป
1.1.2.4. อายุ 45 – 54 ป
1.1.2.5. อายุ 55 ปข้ึนไป

1.1.3. ระดับการศึกษา
1.1.3.1. ตํ่ากวาปริญญาตรี
1.1.3.2. ปริญญาตรี
1.1.3.3. สูงกวาปริญญาตรี

1.1.4. อาชีพ
1.1.4.1. นักเรียน / นักศึกษา
1.1.4.2. รับราชการ
1.1.4.3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.1.4.4. พนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจาง
1.1.4.5. ประกอบธุรกิจสวนตัว
1.1.4.6. อ่ืนๆ โปรดระบุ...............
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1.1.5. รายไดเฉล่ียตอเดือน
1.1.5.1. ตํ่ากวาหรือเทากับ 5,000 บาท
1.1.5.2. 5,001 – 10,000 บาท
1.1.5.3. 10,001 – 15,000 บาท
1.1.5.4. 15,001 – 20,000 บาท
1.1.5.5. 20,001 – 25,000 บาท
1.1.5.6. มากกวา 25,000 บาทข้ึนไป

1.1.6. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
1.1.6.1. 1 – 2 คน
1.1.6.2. 3 – 4 คน
1.1.6.3. 5 – 6 คน
1.1.6.4. มากกวา 6 คนขึ้นไป

1.2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1.2.1. ดานผลิตภัณฑ

1.2.1.1. ประโยชนหลัก
1.2.1.2. รูปลักษณผลิตภัณฑ
1.2.1.3. ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง
1.2.1.4. ผลิตภัณฑควบ
1.2.1.5. ศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ

1.2.2. ดานราคา
1.2.3. ดานสถานท่ีจัดจําหนาย
1.2.4. ดานการสงเสริมการตลาด

1.2.4.1. การสงเสริมการขาย
1.2.4.2. การใหขาว / ประชาสัมพันธ
1.2.4.3. การจัดแสดงสินคา

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวม
อบก่ึงสําเร็จรูป
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. ความเปนไปไดทางการตลาด หมายถึง การศึกษาความเปนไปไดในการซ้ือผลิตภัณฑผัก

รวมอบก่ึงสําเร็จรูป โดยศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือมาประกอบการตัดสินใจวามีความเปนไปได
ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

2. ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป หมายถึง ผลิตภัณฑอาหารท่ีผานเทคโนโลยีการแปรรูป
ดวยวิธีการทําแหง เม่ือจะรับประทานตองนําไปตมในนํ้าเดือด 5 นาทีหรือเขาไมโครเวฟ 5 นาที จึง
สามารถปรุงอาหารหรือรับประทานได

3. อาหารก่ึงสําเร็จรูป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 210 พ.ศ. 2543 กําหนดให
อาหารก่ึงสําเร็จรูป หมายถึง อาหารท่ีผานกรรมวิธี และปรุงแตงมาบางแลว เพียงแตผานกรรมวิธีอยาง
งาย ๆ ใชระยะเวลาส้ัน ๆ เชน โดยการเติมนํ้ารอนหรือการตมเพียงไมก่ีนาทีก็สามารถนํามารับประทาน
ได (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.  2542: 22)

4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ส่ิงท่ีผูซ้ือคํานึงถึงเม่ือตองการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูป ดังนี้

4.1. ดานผลิตภัณฑ หมายถึง คณุสมบัติตางๆ ท่ีผูบริโภคมีความรูสึกและตองการตอ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ประกอบดวยลักษณะ ประโยชนหลัก (Core Product) รูปลักษณ
ผลิตภัณฑ (Tangible Product) ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง (Expected Product) ผลิตภัณฑควบ 
(Augmented Product) ศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ (Potential Product)

4.2. ดานราคา หมายถึง มูลคาหรือจํานวนเงินท่ีผูบริโภคตองจายเพ่ือใหไดมาซ่ึง
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

4.3. ดานสถานท่ีจัดจําหนายหมายถึง สถานท่ีจําหนายผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
4.4. ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมหรือเคร่ืองมือของการสงเสริม

การตลาด เปนกิจกรรมระยะเวลาส้ันทีอ่อกแบบเพ่ือการกระตุนกลุมเปาหมายหรือผูบริโภคใหเกิดการ
ตอบสนองและการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปท่ีเร็วข้ึนและเขมขนข้ึน ประกอบดวย
การสงเสริมการขาย การใหขาว/ประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรม

5. แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป หมายถึง มูลเหตุท่ีอาจ
กอใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ประกอบดวยแนวโนมในอนาคตท่ีจะซ้ือ 
แนวโนมในการแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ลักษณะประชากรศาสตร
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได
6. จํานวนสมาชิกในครอบครัว

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานสถานที่จัดจําหนาย
4. ดานสงเสริมการตลาด

แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักอบก่ึงสําเร็จรูป
1. แนวโนมในอนาคตที่จะซื้อ
2. แนวโนมในการแนะนําใหผูอื่นซื้อ

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
1. ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน 

จํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
แตกตางกัน

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป 

3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤตกิรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

5. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป



บทท่ี 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิจัยน้ีเปนการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของมาประกอบเปนแนวทางการศึกษา ดังน้ี

1. แนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร
2. แนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ
3. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภค
4. แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติของผูบริโภค
5. ทฤษฎีการวางเง่ือนไขในการปฏิบัติ
6. แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธการตลาด
7. แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด
8. ความรูเก่ียวกับผัก การถนอมอาหารและผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
9. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

1. แนวคิดเก่ียวกับลักษณะดานประชากรศาสตร

ความสําคัญของลักษณะประชากรศาสตรของผูบริโภค เปนปจจัยพ้ืนฐานซ่ึงนําไปสูแนวคิด
ดานการแบงสวนตลาด ซ่ึงผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตรท่ีอาจ
สงผลตอการดําเนินการตลาดผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ดังน้ี

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538: 41) การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดตอเดือน ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะท่ีสําคัญ และสถิติที่วัดไดของประชากรชวย
ในการกําหนดตลาดเปาหมาย ในขณะท่ีลักษณะดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมชวยอธิบายถึง
ความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายน้ัน ขอมูลดานประชากรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผล
ตอการกําหนดตลาดเปาหมาย

ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิตินันท วารีวนิช.  (2551: 70) ปจจัยทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ 
อายุ อาชีพ รายได การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ขนาดครอบครัว และวงจรชีวิตครอบครัว           
เปนวิธีการแบงสวนตลาดท่ีชวยใหเห็นถึงกลุมตลาดท่ีสําคัญ เน่ืองจากความตองการของผูบริโภคหรือ
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อัตราการใชจะมีความเก่ียวของกับตัวแปรทางประชากรศาสตร และสามารถวัดไดงายกวาตัวแปรอ่ืน          
สวนใหญจะใชตัวแปรหลายดานมาประกอบกันในการแบงสวนตลาด

สุภาภรณ พลนิกร.  (2548: 28) ลักษณะประชากรศาสตร หมายถึงลักษณะทางสถิติท่ีสําคัญ
และสามารถวัดไดของประชาชน เปนตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสุดในการแบงสวนตลาดและหาไดงาย ตัวแปร
ดานประชากรศาสตรท่ีสําคัญและนิยมนํามาใชแบงตลาดมีดังน้ี อายุ เพศ สถานภาพสมรส รายได 
อาชีพ และการศึกษา ขอมูลเก่ียวกับตัวแปรเหลาน้ีหาไดงาย จึงนิยมใชในการพิจารณาวางตําแหนง
ของตลาดเปาหมาย (Target Market Positioning) นอกจากน้ีตัวแปรดานประชากรศาสตร ทําใหเห็น
แนวโนมตอเน่ืองท่ีช้ีนําโอกาสทางธุรกิจได

1. อายุ ความสนใจในสินคาหลายชนิดแปรผันตามอายุ การแบงสวนแบงตลาดตามอายุท่ีมี
ประโยชนอีกวิธีหน่ึง คือแบงเปน 6 กลุม ดังนี้ วัยกอนเขาเรียน (Pre-school), เด็กในวัยเรียน (School -
age Children), วัยรุน (Teens), ผูใหญอายุนอย (Young Adults อายุ 25 – 39 ป), วัยกลางคน 
(Middle-aged อายุ 40 – 64 ป) และผูสูงอายุ (Older Adult อายุ 65 ปข้ึนไป) นอกจากการกระทําและ
ความคิดของผูบริโภคมีความแตกตางกันตามวัยแลว การเปนคนรวมสมัยเดียวกัน (Age Cohort) 
มักจะทําใหมีลักษณะคลายกันหลายเร่ืองเพราะอยูในภาวะแวดลอมท่ีคลายกัน แตไมใชเพราะมีอายุ
ใกลเคียงกัน

2. เพศ นําไปใชบอยในการแบงสวนตลาด ความคาดหวังและการแบงหนาท่ีหรือบทบาทท่ี
เหมาะสมตามเพศ (Sex Roles) ไดเปล่ียนไปจากอดีตมาก ทําใหผลิตภัณฑหลายชนิดเขาถึงท้ังชาย
และหญิง บางชนิดเปล่ียนสีบรรจุภัณฑหรือบางลักษณะเพ่ือใหดูเหมาะสมกับเพศ

หนาท่ีหรือบทบาทตามเพศ (Sex Roles) หมายถึงบทบาทหรือการกระทําของแตละเพศซ่ึง 
สังคมคาดหวังและพิจารณาวาเหมาะสมสอดคลองกับวัฒนธรรม ปจจุบันความคาดหวังอยางจริงจังใน
การกระทําบางอยางท่ีเหมาะสมกับผูชายหรือผูหญิงเทาน้ันไดลดลงไปมาก การเปล่ียนแปลงด้ังกลาว
เกิดข้ึนจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะการเปล่ียนวิถีชีวิตในครอบครัว ซ่ึงในอดีตน้ันสามีเปนผูดูแลดาน
รายไดของครอบครัวแตเพียงผูเดียว แตความจําปนในสภาวะปจจุบัน ทําใหท้ังสามีและภรรยาตอง
ชวยกันหารายได จํานวนภรรยาท่ีทํางานบานในชวงเวลาท่ีสามีออกไปทํางานน้ันลดลง และพบวา
ผูหญิงโดยท่ัวไปใชเวลาในการทํางานมากข้ึนจากในอดีต นอกจากน้ี คนรุนใหมมีแนวโนมของการ
แตงงานลดลงและชาลง ดังน้ันการส่ือสารไปยังกลุมสตรีผูทํางานนอกบาน ถาหากผานชองทางการ
ส่ือสารสําหรับแมบานเต็มเวลาอาจจะไมสามารถเขาถึงผูหญิงทํางาน นักการตลาดจึงใชชองทางอ่ืน 
เพ่ิมเติมดวย เชนนิตยสารการตลาดตรง และอินเตอรเน็ตท่ีเขาถึงกลุมสตรี ในการใชส่ือท่ีเหมาะสมน้ัน
ควรทําการวิจัยความแตกตางระหวางเพศในการสัมผัสส่ือ (Media Exposure) แตละชนิดรวมท้ังใช
อินเตอรเน็ตดวย
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3. สถานภาพสมรส (Marital Status) การจัดแบงผูบริโภคตามสถานภาพสมรสมีประโยชน
และนิยมใชมานาน เชน ผลิตภัณฑสําหรับผูบริโภคที่อยูคนเดียวมีการขยายตัวมากข้ึน เพราะแนวโนม
ของการเปนโสดและอัตราการหยารางสูงข้ึน ผลิตภัณฑสําหรับผูท่ีอยูคนเดียวหรือครอบครัวขนาดเล็ก
จะตองมีขนาดบรรจุเล็กลง การแบงสวนตลลาดอาจนําสถานภาพสมรสมาพิจารณาประกอบกับรายได 
หรือนําสภาพสมรสมาพิจารณารวมกับรายไดและลักษณะการซ้ือ

4. รายได การศึกษา และอาชีพ ตัวแปรท้ัง 3 ชนิดน้ีมีความสัมพันธกันมากและแยกไมไดวา
อะไรเกิดข้ึนกอนหลัง หรือตัวแปรใดเปนตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เน่ืองจากผูท่ีมีอาชีพดีเปนท่ี      
ยกยองจะมีรายไดสูงมีการศึกษาสูงดวยหรือท่ีมีการศึกษาสูงมักจะมีรายไดสูงและอาชีพท่ีดีดวยเชนกัน  
การแบงสวนตลาดน้ันรายไดเปนตัวแปรท่ีสําคัญมากท่ีสุดในตัวแปรท้ัง 3 ชนิด เน่ืองจากเปนส่ิงท่ีบงช้ี
ถึงความสามารถในการใชจาย นักการตลาดจึงนิยมนํารายไดไปใชคูกับตัวแปรอ่ืนๆ

ปรมะ เสตะเวทิ (2533: 112) คนท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรตางกัน จะมีลักษณะทาง
จิตวิทยาตางกัน โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังนี้

1. เพศ ความแตกตางทางเพศทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอส่ือสารตางกันคือเพศ
หญิงมีแนวโนมมีความตองการท่ีจะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายไมไดมีความ
ตองการท่ีจะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตมีความตองการท่ีจะสรางความสัมพันธอันดี
ใหเกิดข้ึนจากการรับและสงขาวสารน้ันดวย นอกจากน้ี เพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกัน 
อยางมากในเร่ืองความคิด คานิยม และทัศนคติ ท้ังน้ีเพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาทและ
กิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน

2. อายุ เปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความแตกตางกันในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม คนท่ี
อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนท่ีอายุมาก ในขณะ
ทีค่นอายุมากมักจะมีความคิดท่ีอนุรักษนิยมยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนท่ี
อายุนอย เน่ืองมาจากผานประสบการณชีวิตท่ีแตกตางกัน ลักษณะการใชส่ือมวลชนก็ตางกัน คนที่
อายุมากกวาจะใชส่ือเพ่ือแสวงหาขาวสารหนัก ๆ มากกวาความบันเทิง

3. การศึกษา เปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน 
คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารท่ีดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและ
เขาใจสารไดดี แตจะเปนคนท่ีไมเช่ืออะไรงาย ๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะท่ี คนมี
การศึกษาตํ่ามักจะใชส่ือประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะ
ใชสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากส่ือ
ส่ิงพิมพมากกวาประเภทอ่ืน
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4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได และสถานภาพทางสังคม        
ของบุคคลมีอิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารท่ีมีตอผูสงสาร เพราะแตละคนมีวัฒนธรรม
ประสบการณ ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายท่ีตางกัน

จํานวนสมาชิกในครอบครัว แสดงถึงขนาดของครอบครัว เปนปจจัยพิจารณาประกอบในการ
ใชจายสําหรับสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงพฤติกรรมการบริโภคของสมาชิกในครอบครัวใหญอาจแตกตาง
จากสมาชิกในครอบครัวเล็ก จึงกําหนดเปนตัวแปรท่ีจะทําการศึกษาคร้ังน้ี

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว ผูวิจัยจะนําแนวคิดน้ีมากําหนดขอคําถาม
ในแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร

2. แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

ความหมาย
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2541: 109) ผลิตภัณฑ (Product) คือ องคประกอบหลายๆ อยางท่ี

รวมกันแลว สามารถตอบสนองความตองการของผูซ้ือใหเกิดความพอใจบางประการ จากการใช
ผลิตภัณฑน้ัน หรือผลตอบแทนใดๆ ท่ีผูซ้ือ คาดวาจะไดรับจากการซ้ือผลิตภัณฑน้ันๆ

ธงชัย สันติวงษ (2537: 271) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ (Product) นักการตลาดจะตอง
ออกแบบผลิตภัณฑใหมีคุณลักษณะท่ีดีพรอม และเหนือกวาคูแขง และเปนท่ีตองการของผูบริโภคมาก
ท่ีสุดและไมเปนปญหาในแงของการผลิตมากนัก

ศิริวรรณ เสรรีรัตน และคณะ  (2543: 11) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงใดๆ ท่ีเสนอออก
สูตลาดเพ่ือการรูจัก การเปนเจาของ การใชหรือการบริโภค และสามารถตอบสนองความจําเปนและ
ความตองการของตลาดได ดังนั้น ผลิตภัณฑจึงอาจเปนส่ิงใดก็ไดท่ีสามารถตอบสนองความจําเปน
หรือความตองการของมนุษย ซ่ึงถือวาท้ังสองฝายอยูในกระบวนการแลกเปล่ียน เชน สินคา บริการ
ความชํานาญ เหตุการณ บุคคล สถานท่ี องคกร ขอมูล และความคิด

องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product component)
องคประกอบของผลิตภัณฑ หมายถึง การพิจารณาถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีสามารถ   

จูงใจตลาดได โดยถือเกณฑคุณสมบัติ 4 ประการ องคประกอบของผลิตภัณฑน้ันเปนแนวทางในการ
กําหนดนโยบาย ซ่ึงตองคํานึงถึงคุณสมบัติ กลาวคือ ความสามารถของผลิตภัณฑในการจูงใจตลาด
ลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ สวนประสมบริการและคุณภาพบริการ    และขณะเดียวกันการต้ัง
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ราคาน้ันถือเกณฑคุณคาท่ีลูกคารับรู (Value – Based Price) ซ่ึงในการกําหนดองคประกอบผลิตภัณฑ
นั้นจะตองคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ดังน้ี

1. ความสามารถจูงใจของส่ิงท่ีนําเสนอตอตลาด (Attractiveness of Market Offering)      
ในประเด็นน้ี ผลิตภัณฑจะตองสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดเหนือคูแขงขัน

2. รูปลักษณะ (Feature) และคุณภาพผลิตภัณฑ (Product Quality) ลักษณะผลิตภัณฑ
จะตองสนองตอบความจําเปนและความตองการของลูกคาเปนอยางดี ตลอดจนมีคุณภาพผลิตภัณฑท่ี
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีกวาคูแขงขัน

3. สวนประสมบริการและคุณภาพบริการ (Service Mix and Quality) ปจจัยที่ใหการ
สนับสนุน นอกจากคํานึงถึงรูปลักษณะของผลิตภัณฑแลว นักการตลาดจะตองคํานึงถึงวาจะจัดบริการ
เสริมอะไรใหกับลูกคาไดบาง

4. ราคาซ่ึงถือเกณฑคุณคา (Value – Based Price) ในการต้ังราคาน้ีจะตองยึดถือคุณคา
การรับรูผลิตภัณฑ (Perceived Value) เพราะเปนส่ิงจําเปนท่ีนักการตลาดจะตองสรางมูลคาเพ่ิม 
(Value Added) ใหกบัผลิตภัณฑ

ระดับผลิตภัณฑ 5 ระดับ (Five Product Levels)
คุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีมีการใสคุณคาเพ่ิมข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาตาม

ระดับมูลคาท่ีลูกคาคาดหวัง (Customer value hierarchy) องคประกอบผลิตภัณฑประกอบดวยมิติ 
ดังตอไปน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2543: 15 – 25)

1. ประโยชนหลัก (Core benefit) หมายถึง ประโยชนพ้ืนฐานของผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคไดรับ
จากสินคาโดยตรง

2. รูปลักษณผลิตภัณฑ (Tangible Product) หรือผลิตภัณฑพ้ืนฐาน หมายถึง ลักษณะ      
ทางกายภาพ ท่ีผูบริโภคสามารถสัมผัสหรือรับรูได ซ่ึงเปนสวนท่ีเสริมผลิตภัณฑใหทําหนาท่ีสมบูรณข้ึน
หรือเชิญชวนใหใชย่ิงข้ึน รูปลักษณผลิตภัณฑ มีดังน้ี

2.1. คุณภาพ (Quality)
2.2. รูปรางลักษณะ (Feature)
2.3. รูปแบบ (Style)
2.4. บรรจุภัณฑ (Packaging)
2.5. ตราสินคา (Brand)
2.6. ลักษณะทางกายภาพอ่ืน (Other Physical product)
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3. ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง (Expected Product) หมายถึง กลุมของคุณสมบัติและเง่ือนไขท่ี    
ผูซ้ือคาดหวังวาจะไดรับและเปนขอตกลงจากการซ้ือสินคา การเสนอผลิตภัณฑท่ีคาดหวังจะคํานึงถึง
ความพอใจของลูกคาเปนหลัก (Customer’s Satisfaction)

4. ผลิตภัณฑควบ (Augmented product) หมายถึง ประโยชนเพ่ิมเติม หรือบริการท่ีผูซ้ือ 
จะไดรับควบคูกับการซ้ือสินคาประกอบดวย บริการกอนและหลังการขาย สวนใหญบริษัทจะจัด
ผลิตภัณฑควบ โดยมอบใหคนกลางในรูปแบบตาง ๆ ดังน้ี

4.1. การติดตั้ง (Installation) 
4.2. การขนสง (Transportation)
4.3. การรับประกัน (Insurance)
4.4. การใหสินเช่ือ (Credit)
4.5. การใหบริการอ่ืน ๆ (Service)

5. ศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ (Potential Product) หมายถึง คุณสมบัติของผลิตภัณฑใหม
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือพัฒนา เพ่ือสนองความตองการของลูกคาในอนาคตผลิตภัณฑบางชนิด
ผูบริโภคใหความสนใจในผลิตภัณฑหลัก เชน ยารักษาโรค หนงัสือพิมพ ผลิตภัณฑบางชนิดผูบริโภค
ใหความสนใจในเร่ืองของรูปลักษณ เชน รถยนต เส้ือผา เปนตน

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกลาวมา ผูวิจัยจะไดนําแนวคิดดานผลิตภัณฑมาใชเปนแนวทาง    
ในการกําหนดกรอบความคิด ออกแบบสอบถาม และกําหนดปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑท่ีมีตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

3. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค

ความหมาย
อดุลย จาตุรงคกุล  (2550: 5) ไดใหคําจํากัดความของคําวา พฤติกรรมผูบริโภคเปนกิจกรรม

ตางๆ ท่ีบุคคลกระทําเม่ือไดรับบริโภคสินคาหรือบริการรวมไปถึงการขจัดสินคาหรือบริการหลังบริโภค

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541: 12) ไดเสนอแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบริโภควาเปนแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เพ่ือตองการทราบลักษณะความ
ตองการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค คําตอบท่ีไดจะชวยใหนักการตลาด สามารถจัด
กลยุทธการตลาดท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม และเปนการศึกษาถึง
เหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคา โดยมีจุดเร่ิมตนจากการเกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) ที่ทําให
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เกิดความตองการ ส่ิงกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ เพ่ือใชในการวางแผนเก่ียวกับสวน
ประสมทางการตลาด

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
ศิริรวรรณ เสรีรัตน  (2541: 125) กลาวถึง การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing 

Consumer Behavior) เปนการคนหาหรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภคเพ่ือ
ศึกษาถึงลักษณะความตองการ และพฤติกรรมการซ้ือและการวิจัยของผูบริโภค คําตอบท่ีไดจะชวยให
นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาด (Marketing strategic) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของ
ผูบริโภคไดอยางเหมาะสม

คําถามท่ีใชเพ่ือคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย WHO? 
WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? เพ่ือคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่ง
ประกอบดวย OCCUPANTS OBJECT OBJECTIVES ORGANIZATIONS OCCASIONS OUTLETS 
และ OPERATIONS 

6. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) โดยคําถามน้ีตองการคําตอบ
ท่ีเก่ียวกับลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) ทางดานประชากรศาสตร ภูมิศาสตร จิตวิทยาหรือ   
จิตวิเคราะหและพฤติกรรมศาสตร

7. ผูบริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เปนคําถามท่ีตองการคําตอบใน
ดานของส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ (Objects) ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑและบริการ ก็คือ 
ตองการคุณสมบัติหรือองคประกอบของผลิตภัณฑ (Product component) และความแตกตางท่ี
เหนือกวาคูแขงขัน (Competitive differentiation)

8. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เปนคําถามท่ีตองการคําตอบใน
ดานของวัตถุประสงคในการซ้ือ (Objectives) ผูบริโภคซ้ือสินคาเพ่ือสนองความตองการของเขาดาน
รางกายและดานจิตวิทยาซ่ึงตองศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ (1) ปจจัยทางใจหรือ
ปจจัยทางจิตวิทยา (2) ปจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม และ (3) ปจจัยเฉพาะบุคคล

9. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) เปนคําถามท่ี
ตองการคําตอบในดานของบทบาทของกลุมตางๆ (Organizations) มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ 
ประกอบดวย (1) ผูริเร่ิม (2) ผูมีอิทธิพล (3)  ผูตัดสินใจซ้ือ (4) ผูใช

10.  ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เปนคําถามท่ีตองการคําตอบใน
ดานของโอกาสในการซ้ือ (Occasions) เชน ชวงเดือนใดของป หรือชวงฤดูกาลใดของป ชวงวันใดของ
เดือน ชวงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันสําคัญตางๆ
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11.  ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does consumer buy?) เปนคําถามท่ีตองการคําตอบในดาน
ชองทางหรือแหลง (Outlets) ท่ีผูบริโภคไปทําการซ้ือ เชน หางสรรพสินคา ซุปเปอรมาเก็ต เปนตน

12.  ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How does the consumer buy?) ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ 
(Operation) ประกอบดวย (1) การรับรูปญหา (2) การคนหาขอมูล (3) การประเมินทางเลอืก             
(4) ตัดสินใจซื้อ (5) ความรูสึกภายหลังการซ้ือ

การวิเคราะหดวยคําถาม 6Ws และ 1H ผูวิจัยนํามากําหนดขอคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ซ้ือของผูบริโภคในแบบสอบถาม โดยเปนคําถามเก่ียวกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ เชน ซื้ออะไร 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือ ซ้ือท่ีไหน

โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน  (2541: 128) อธิบายวา แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค เปนการศึกษาถึง

เหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยมีจุดเร่ิมจากการเกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) ท่ีทําให
เกิดความตองการ ส่ิงกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดํา 
(Buyer’s Black Box) ท่ีผูผลิตไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจาก
ลักษณะตางๆ ของผูซ้ือ และจะมีการตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรอืการตัดสินใจของ   
ผูซ้ือ (Buyer’s Purchase Decision)

จุดเร่ิมตนของโมเดลน้ีอยูท่ีมีส่ิงกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอนการตอบสนอง 
(Response) ดังน้ันโมเดลน้ีจึงอาจเรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี ดังนี้

1. ส่ิงกระตุน (Stimulus) ส่ิงกระตุนอาจเกิดข้ึนเองจากภายในรางกาย (Inside Stimulus)
และส่ิงกระตุนจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิงกระตุนภายนอก
เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา (Buying 
Motive) ซ่ึงอาจใชเหตุผลจูงใจใหซ้ือดวยเหตุผลหรือดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได ส่ิงกระตุนภายนอก
ประกอบดวย 2 สวนคือ

1.1. ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนส่ิงกระตุนท่ีนักการตลาด
สามารถควบคุมและตองจัดใหมีข้ึน เปนส่ิงกระตุนท่ีเก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) ประกอบดวย ส่ิงกระตุนทางดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดชองทางการจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด ซ่ึงจะกลาวโดยละเอียดในสวนแนวคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด

1.2. ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ (Other Stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการผูบริโภคท่ีอยู
ภายนอกองคกร ซึ่งบริษัทควบคุมไมได ส่ิงกระตุนเหลาน้ี ไดแก ภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมาย
และการเมือง ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม ฯลฯ
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2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box) ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ
เปรียบเสมือนกลองดํา (Black Box) ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา
ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ือและ
กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ

2.1. ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer's characteristics) ลักษณะของผูซ้ือมีอิทธิพลจากปจจัย
ตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา

2.2. กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ (Buyer's Decision Process) ประกอบดวย
ขั้นตอนคือ การรับรูความตองการ (ปญหา) การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ
และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ

3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือ การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค
(Buyer’s Purchase Decision)

3.1. การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) เชน การเลือกผลิตภัณฑการรับประทาน
อาหารเชา มีทางเลือก คือ นมสดกลอง บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป ขนมปง

3.2. การเลือกตราสินคา (Brand Choice) เชน นมสดกลองจะเลือกโฟวโมสท มะลิ ฯลฯ
3.3. การเลือกผูขาย (Dealer Choice) เชน บริโภคจะเลือกซ้ือสินคาจากรานคา

ใกลบานหรือจากหางสรรพสินคาใด
3.4. การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) เชน ผูบริโภคจะเลือกเวลาเชา 

กลางวัน หรือเย็นในการซ้ือสินคา
3.5. การเลือกปริมาณในการซ้ือ (Purchase Amount) เชน ผูบริโภคจะเลือกซ้ือสินคา

หน่ึงช้ินหรือหน่ึงโหล

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ
ศิริวรรณ เสรีรัตน  (2539: 145) กระบวนการตัดสินใจซ้ือ (Buyer’s Decision Process) เปน

ลําดับข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค โดยผูบริโภคผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรูถึง
ความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 
ซ่ึงแสดงใหเห็นวากระบวนการซ้ือเร่ิมตนกอนการซ้ือจริงๆ และมีผลกระทบหลังการซ้ือ

1. การรับรูความตองการ (Need Recognition) หรือการรับรูปญหา (Problem Recognition) 
การท่ีบุคคลรับรูถึงความตองการภายในของตนเองน้ัน อาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุนตางๆ โดย
บุคคลจะเรียนรูถึงวิธีท่ีจะจัดการกับส่ิงกระตุนจากประสบการณในอดีต ทําใหเขารูวาจะตอบสนองตอ
ส่ิงกระตุนอยางไร
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2. การคนหาขอมูล (Information Search) ถาความตองการถูกกระตุนมากพอ และส่ิงท่ี
สามารถสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการเพ่ือใหเกิดความพอใจทันที      
แตในบางคร้ังความตองการท่ีเกิดข้ึนไมสามารถตอบสนองความตองการไดทันที ความตองการจะถูก
จดจําไว เพ่ือหาทางสนองความตองการในภายหลัง เม่ือความตองการถูกกระตุนไดสะสมไวมาก จะทํา
ใหเกิดการปฏิบัติในภาวะอยางหน่ึง คือผูบริโภคจะพยายามคนหาขอมูลเพ่ือหาทางตอบสนองความ
ตองการท่ีถูกกระตุนโดยแหลงขอมูลของผูบริโภคประกอบดวย 5 กลุม คือ แหลงบุคคล (Personal 
Sources) แหลงการคา (Commercial Sources) แหลงชุมชน (Public Sources) แหลงประสบการณ 
(Experiential Source) และแหลงทดลอง (Experimental Sources)

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือผูบริโภคไดขอมูล ผูบริโภคจะ
เกิดความเขาใจและประเมินทางเลือกตางๆ จากแหลงการคา โดยกระบวนการประเมินผลพฤติกรรม
ผูบริโภคมีดังน้ี

3.1. คุณสมบัติผลิตภัณฑ
3.2. ผูบริโภคจะใหนํ้าหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑแตกตางกัน
3.3. ผูบริโภคจะมีการพัฒนาความเช่ือเก่ียวกับตราสินคา
3.4. ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินคา

4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรม จะชวยใหผูบริโภค
กําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑและบริการตางๆ ท่ีเปนทางเลือกโดยท่ัวๆ ไป ซ่ึงผูบริโภคจะ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑและบริการท่ีเขาชอบมากท่ีสุด

5. ความรูสึกหลังการซ้ือ (Post Purchase Feeling) หลังการซ้ือและทดลองใชผลิตภัณฑ 
ผูบริโภคจะไดรับประสบการณเก่ียวกับความพอใจหรือไมพอใจผลิตภัณฑ

การศึกษาโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค สามารถนํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดท่ีวาการ
ตอบสนองของผูซ้ือ จะตองมาจากการถูกกระตุนดวยส่ิงกระตุนทางการตลาดและส่ิงกระตุนอ่ืนๆ ซึ่งมี
ผลตอความรูสึกนึกคิด ซึ่งผูวิจัยไดนําลักษณะประชากรศาสตรท่ีมีความแตกตางกัน ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด มาเปนตัวแปรอิสระท่ีอาจกอใหเกิดแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือซ่ึงเปนตัวแปรตาม

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค
การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค เพ่ือทราบถึงลักษณะความของ

การของผูบริโภคดานตางๆ เพ่ือจัดส่ิงกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม การศึกษาจะทําใหทราบความ
ตองการ ลักษณะของลูกคา เพ่ือจัดสวนประสมทางการตลาดใหตอบสนองความตองการของผูซ้ือได
ถูกตอง
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สุดาดวง เรืองรุจิระ  (2541: 84 – 87) อธิบายถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการกําหนดพฤติกรรม
การซื้อท่ีแตกตางกันของผูบริโภคแตละคน มีท้ังปจจัยท่ีเกิดจากตัวผูบริโภคเองและปจจัยท่ีมาจาก
ความสัมพันธระหวางบุคคล

1. ปจจัยดานจิตวิทยา
1.1. ความตองการและแรงจูงใจ (Need and Motives) สาเหตุเบ้ืองตนในการซ้ือ

ผลิตภัณฑวา ผูบริโภคมีความตองการเปนแรงจูงใจใหกระทําการซ้ือไปบําบัดความตองการและความ
ตองการของแตละบุคคลไมเหมือนกัน มีหลายๆ ลักษณะหลายระดับความตองการ ซ่ึงนักการตลาดจะ
เลือกกลยุทธท่ีเหมาะสมมาใชกระตุนความตองการไดถูกตอง จะนําไปสูการซ้ือได

1.2. การรับรู (Perception) การรับรูของแตละบุคคลมีระดับความเร็วชาตางกัน บางคน
เขาใจเร่ืองราวท่ีผานมาในการรับรูไดรวดเร็ว แตบางคนตองการการบอกเลาชา ๆ หลายๆ คร้ังจึงจะรับรู
เขาใจได นอกจากน้ัน ดวยปจจัยดานส่ิงแวดลอมตางๆ จะทําใหการแปลความหมายจากการรับรู
แตกตางกันออกไป การเสนอขอมูลเพ่ือสรางแรงกระตุนใหเกิดการซ้ือ จึงตองศึกษาลักษณะการรับรู
ของกลุมเปาหมาย และเลือกขอมูลขาวสารท่ีกลุมตลาดเปาหมายจะรับรูไดงาย พฤติกรรมการรับรูโดย
ไมตั้งใจ เปนส่ิงท่ีไมควรมองขาม การโฆษณาท่ีแฝงตัวไปกับการเสนอขาวสาร ขอมูลอ่ืน แตทําซ้ํา
สมํ่าเสมอ จะคอยๆ แทรกซึมเขาไปสูการรับรูไดเชนกัน

1.3. ทัศนคติ (Attitude) ความรูสึกของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทางบวกหรือลบ ซึ่งมี
อิทธิพลตอการรับรู ผูผลิตสินคาใดๆ ท่ีใหมออกสูตลาดจะประสบความสําเร็จได จะตองพยายาม
เปล่ียนทัศนคติของผูบริโภคใหได ใหเกิดการยอมรับได การใหขอมูลมากๆ พรอมตัวอยางหรือ         
การสาธิตทดลองซํ้าๆ จะชวยเปล่ียนทัศนคติได

1.4. การเรียนรู (Learning) นักจิตวิทยากลาวถึงพฤติกรรมของคนเราเปล่ียนแปลงได 
จากการเรียนรูในเร่ืองตาง ๆ ดวยการกระทําซํ้า ๆ เพ่ือใหไดผลตอบสนองท่ีพอใจ เม่ือเราเกิดความ
ตองการใดๆ จะพยายามทดลองหาวิธีบําบัดความตองการ หากไดผลเปนที่พอใจ จะทดลองทําซํ้า
หลายคร้ังจนแนใจวาเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดและจะปฏิบัติคร้ังตอไป ในการตอบสนองความตองการในรูปแบบ
การกระทําแบบเดิมๆ แตถาไดรับผลจากการกระทําใดไมเปนท่ีพอใจ ก็จะเลิกกระทําแลวหันไปคนหา
ทดลองวิธีอ่ืนตอไป นักการตลาดจะตองทําการสงเสริมการตาด การกระตุนซํ้าๆ ดวยการโฆษณา         
การแจกตัวอยาง ฯลฯ เปนการกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองดวยการซ้ือผลิตภัณฑท่ีพบเห็น

1.5. ความคิดเก่ียวกับตนเอง (Self – Concept) แตละบุคคลมีความคิดเก่ียวกับตนเอง
ในลักษณะตางๆ และมีพฤติกรรมไปตามความคิดเห็น เชน คิดวาตนเองสุขภาพแข็งแรง จะไมใสใจ
อาหารเสริม ไมสนใจไปพบแพทย แตถาคิดวาตนเองเปนคนออนแอจะปฏิบัติในดานตรงขาม
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2. ปจจัยดานสังคม
2.1. ครอบครัว (Family) เปนกลุมสังคมท่ีใกลชิดตัวบุคคลมากท่ีสุด ลักษณะผูเล้ียงดู 

พอแม วิธีการเลี้ยงดู รูปแบบการดํารงชีวิต อาหาร ความเปนอยู วิธีปฏิบัติตอกันในครอบครัวท่ีแตละ
บุคคลไดรับการหลอหลอมแตกําเนิด จะซึมซับเขาไปเปนแบบอยางท่ีจะปฏิบัติตาม เปนวัฒนธรรม
ครอบครัว และพฤติกรรมน้ีจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ การรับรู การเลือกส่ิงท่ีจะตอบสนองความตองการ
ตางกัน

2.2. กลุมอางอิง (Reference Groups) เม่ือบุคคลเติบโตข้ึน จะมีสังคมเพ่ิมเติม
นอกจากครอบครัว การท่ีตองเขาสังคมจะทําใหแตละบุคคลพยายามปรับตัว และปฏิบัติตามอยางกลุม
ท่ีตนเองพยายามเขาไปสังกัด มีการเรียนรูเพ่ิมเติมตามวัยและขอมูลท่ีไดรับมา ทําใหมีการพัฒนาใน
ลักษณะตามอยางบุคคลอ่ืนท่ีตนนิยมยกยอง ดังน้ัน การใชบุคคลบางกลุมเปนผูเสนอขายผลิตภัณฑใน
โฆษณา จึงเปนการใชประโยชนจากกลุมอางอิงน่ันเอง

2.3. วัฒนธรรม (Culture) ประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติในชีวิตประจําวันของชุมชน
ใหญ ท่ีแตละบุคคลเปนสวนหน่ึง เขน เช้ือชาติ ศาสนา หรือทองถิ่น จะเปนกรอบกํากับพฤติกรรมการ
แสวงหาส่ิงตอบสนองความตองการของบุคคลอยางมาก ดังนั้น การศึกษาถึงลักษณะของวัฒนธรรม 
ประเพณีจะชวยใหนักการตลาดเขาใจพฤติกรรมการซ้ือของตลาดเปาหมายไดดีข้ึน

3. ปจจัยดานลักษณะเฉพาะของบุคคล บุคคลมีความตางในเร่ือง เพศ อายุ รายได 
สถานภาพของครอบครัวและอาชีพจะมีความตองการความคิดเห็นตางไปตามปจจัยเหลาน้ี ดังนั้นจึง
ตองศึกษาพ้ืนฐานเฉพาะบุคคล เชน ผูมีอายุแตกตางกันไมตองการเปาหมายในชีวิตเหมือนกัน เด็ก
ตองการความสนุกสนาน วัยรุนตองการใหเพ่ือนฝูงยอมรับ ตองการอิสระเสรีในการแสดงออก ผูใหญ
ตองการประสบความสําเร็จในอาชีพ และมีฐานะม่ันคง ผูสูงอายุตองการความสงบสุข ผูมีรายไดนอย
ตองการสินคาราคาพอสมควร คุณภาพพอใชไดปริมาณใหเพียงพอ แตผูมีรายไดสูงตองการสินคา
คุณภาพเย่ียม ราคาไมเก่ียง ปริมาณไมตองมาก ในสมัยกอนเพศหญิงและชายแสดงออกถึงความ
แตกตางกันอยางชัดเจน แตปจจุบันมีผลิตภัณฑหลายชนิดท่ีสามารถขายท้ังชายหญิงโดยไมแยกเพศ

สําหรับปจจัยท่ีจะทําการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีคือ ปจจัยดานประชากรศาตรและปจจัยดาน
จิตวิทยา โดยเลือกศึกษาดานความตองการ และทัศนคติ ซ่ึงอาจสงผลตอแนวโนมพฤติกรรมการรซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปได
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4. แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติของผูบริโภค

ความหมาย
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541: 138) อธิบายวา ทัศนคติ เปนส่ิงสําคัญในทางการตลาด ทัศนคติ

เปนปจจัยท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือ กลาวคือเม่ือบุคคลชอบผลิตภัณฑใดจะมีแนวโนมท่ีจะซ้ือ
สินคานั้น

สําอางค งามวิชา (2544: 101) กลาววา ทัศนคติ คือความโนมเอียงของความรูสึกในทางท่ี
ชอบไมชอบตอส่ิงใดๆ ทัศนคติเกิดข้ึนหลังจากท่ีไดประเมินขอเท็จจริงหรือเหตุการณตางๆ แลว ทัศนคติ
เปนเร่ืองอารมณของคน ในทางการตลาดผูบริโภคอาจมีทัศนคติไมทางบวก ก็ทัศนคติทางลบตอสินคา 
ตราย่ีหอ รูปราง และระบบ พนักงานและโฆษณาของบริษัท เปนตน

สุภาภรณ พลนิกร  (2548: 224, 226) ทัศนคตติ (Attitude) เปนตัวแปรภายในท่ีสําคัญมาก
ชนิดหนึ่ง ซ่ึงสงผลกระทบตอการตัดสินใจซ้ือและการเลือกวิถีชีวิต (Lifestyles) ของผูริโภค ทัศนคติคือ
วิธีการ (Method) ท่ีเปล่ียนแปลงยากและในการจัดระเบียบ (Organization) ของกระบวนการท่ี
เก่ียวกับแรงจูงใจ (Motivation) อารมร การรับรู (Perception) และการขบคิด (Cognition) ภายใต
สภาพแวดลอมของแตละบุคคล อาจกลาวไดวา ทัศนคติคือวิธีการท่ีแตละคนคิด รูสึก และกระทําตอ
สภาวะแวดลอม หรือเปนปริมาณความรูสึก (Affect of Felling Quantity) ท้ังทางบวกและทางลบท่ีมี
ตอส่ิงท่ีมากระตุนตางๆหรือเปนความโนมเอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู (Learned Predisposition) ในการ
ตอบสนองตอวัตถุใดๆ ท้ังในดานท่ีดีและไมดีดวยความเสมอตนเสมอปลาย

จากความหมายดังกลาว อาจสรุปไดวา ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นท่ีผูบริโภคมีตอ 
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป โดยเก่ียวของกับความเช่ือ การรับรู การเรียนรูและประสบการณ       
ท่ีสงผลตอความพอใจหรือไมพอใจ ตอบสนองในดานดีและไมดีในผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป     
ท่ีอาจนําไปสูแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

ลักษณะของทัศนคติ
ธงชัย สันติวงษ (2539: 192) ไดสรุปคุณลักษณะของทัศนคติไวดังน้ี
1. ทัศนคติ เปนส่ิงท่ีอยูภายใน กลาวคือเปนเร่ืองของระเบียบความนึกคิดท่ีเกิดข้ึนภายใน

ของแตละบุคคล
2. ทัศนคติ จะไมใชส่ิงท่ีมีมาแตกําเนิด แตเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูเร่ืองราวตางๆ   

ท่ีตนไดเก่ียวของอยูดวยภายนอกและทัศนคติจะกอตัวจากการประเมินหลังจากท่ีไดเก่ียวของกับส่ิง
ภายนอกดังกลาว แสดงวาทัศนคติท่ีมีอยูจะเปนผลท่ีเกิดข้ีนจากการเรียนรู
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3. ทัศนคติ จะมีลักษณะม่ันคงถาวร กลาวคือภายหลังจากท่ีทัศนคติไดกอตัวข้ึนมาแลว 
ทัศนคติจะมีความม่ันคงถาวรตามสมควร และไมเปล่ียนแปลงทันทีท่ีไดรับตัวกระตุนท่ีแตกตางไป ท้ังน้ี
เพราะทัศนคติท่ีกอตัวข้ึนน้ัน จะมีกระบวนการคิด วิเคราะห ประเมินและสรุปจัดระเบียบเปนความเช่ือ 
การเปล่ียนแปลงยอมตองใชเวลา เพ่ือปรับกระบวนการดังกลาวดวย

4. ทัศนคติ จะมีความหมายอางอิงถึงตัวบุคคลและส่ิงของเสมอ ทัศนคติไมไดเกิดข้ึนมาจาก
ภายในแตเปนส่ิงท่ีกอตัวหรือเรียนรูจากส่ิงท่ีมีตัวตนท่ีอางถึงได ส่ิงท่ีใชอางอิงเพ่ือการสรางทัศนคติ อาจ
เปนตัวบุคคล กลุมคน สถาบัน ส่ิงของ คานิยม เร่ืองราวทางสังคม หรือแมแตความนึกคิดตางๆ

สรุปไดวา คุณลักษณะของทัศนคติ เก่ียวของกับความโนมเอียงจากการเรียนรู ซ่ึงไมไดเกิด
ข้ึนมากอน แตเปนส่ิงท่ีกอตัวโดยรับอิทธิพลจาก กลุมคน บุคคล สถาบัน คานิยม ตลอดจน
สภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนการเตรียมความพรอมในการตอบสนองตอส่ิงกระตุน สงผลใหมี
พฤติกรรมท่ีสอดคลองกับลักษณะท่ีพึงพอใจและไมพึงพอใจตอส่ิงหน่ึงส่ิงใด

การกอตัวของทัศนคติ
ธงชัย สันติวงษ (2539: 194) กลาวถึงการกอตัวของทัศนคติวา ทัศนคติจะกอตัวข้ึนมาและ

เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากปจจัยตางๆ ดังน้ี
1. การจูงใจทางรางกาย ทัศนคติจะกอตัวข้ึน เม่ือบุคคลกําลังดําเนินการ ตอบสนองความ

ตองการหรือแรงผลักดันพ้ืนฐานทางรางกาย
2. ขาวสารขอมูล ทัศนคติมีพ้ืนฐานมาจากชนิดและขนาดของขาวสารท่ีไดรับ รวมท้ัง

ลักษณะของแหลงท่ีมาของขาวสารดวย กลไกของการเลือกมองเห็นและเขาใจปญหาตางๆ (Selective 
Perception) ขาวสารขอมูลบางสวนท่ีเขามาสูตัวบุคคลน้ัน จะทําใหบุคคลน้ันเก็บไปคิดและสรางเปน
ทัศนคติข้ึนมาได

3. การเขาไปเก่ียวของกับกลุม ทัศนคติบางอยางอาจจะมาจากกลุมตางๆ ท่ีบุคคลเก่ียวของ
ท้ังทางตรงและทางออม เชน ครอบครัว กลุมเพ่ือนรวมงาน กลุมกีฬา กลุมสังคมตางๆ กลุมเหลาน้ีไม
เพียงแตเปนแหลงรวมคานิยม แตยังมีการถายทอดขอมูลใหแกบุคคลในกลุม ซ่ึงสามารถสรางเปน
ทัศนคติข้ึนมาได โดยเฉพาะกลุมครอบครัวและเพ่ือนรวมงาน เปนกลุมท่ีสําคัญท่ีสุด (Primary Group)  
ท่ีจะเปนแหลงสรางทัศนคติใหแกบุคคลในกลุมดังกลาว

4. ประสบการณ ทําใหบุคคลตีคาส่ิงท่ีไดประสบกลายเปนทัศนคติ
5. ลักษณะทาทาง มีสวนในการสรางทัศนคติใหกับบุคคลดวย
สรุปไดวา ทัศนคติไมใชส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนมาแตกําเนิด แตกอตัวข้ึนมาจากความรู ประสบการณ 

ส่ือตางๆ ในการจูงใจ กลุมอางอิง ตลอดจนสภาวะแวดลอมท่ีจะมีผลใหทัศนคติคอยๆ กอตัวข้ึนมา 
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เพ่ือใหมีการตอบสนองตอส่ิงท่ีเขามากระตุนแลวสงผลใหมีการรับรู การเรียนรู การแสดงออกและ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือตามมา

การเปล่ียนทัศนคติ
พรทิพย สัมปตตวนิช (2536: 172 – 173) ไดสรุปกลยุทธในการเปล่ียนทัศนคติออกเปน 5 กลุ

ยุทธ คือ
1. การเปล่ียนแปลงหนาท่ีพ้ืนฐานของทัศนคติ ทัศนคติมีหนาท่ีหลัก 4 ประการดวยกัน การ

เปล่ียนแปลงทัศนคติ คือการเปล่ียนหนาท่ีตางๆ ของทัศนคติ ดังน้ี
1.1. หนาท่ีในการปรับตัว (The Adjustment Function) วิธีการหน่ึงท่ีจะเปล่ียนทัศนคติ

ใหมาชอบในสินคา คือการแสดงใหผูบริโภคทราบวาสินคาน้ันๆ สามารถใหประโยชนตอผูบริโภค 
ซึ่งประโยชนนี้ ผูบริโภคอาจนึกไมถึงหรือไมเคยพิจารณามากอน

1.2. หนาท่ีในการปกปองตนเอง (The Ego-defensive Function) หนาท่ีน้ีช้ีใหเห็นวา
คนเราตองการจะปกปองตนเอง จากแนวความคิดท่ีตนเองไมแนใจหรือสงสัย ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใน 
ดังน้ันการท่ีเราพยายามท่ีจะสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคในความคิดท่ีเก่ียวกับตนเองและสามารถ
ทําใหเกิดทัศนคติท่ีดีหรือเปล่ียนทัศนคติจากเฉยๆ มาเปนชอบได

1.3. หนาท่ีในการแสดงคานิยม (The Value Expressive Function) ทัศนคติ เปนการ
แสดงออกของบุคคลในเร่ืองของความนิยม วิถีชีวิตและการมองโลก ดังน้ันอาจจะใชวิธีท่ีทําใหส่ิงตางๆ 
ท่ีแวดลอมผูบริโภคอยูน้ันมาสนับสนุนคานิยมท่ีผูบริโภคมีอยู เชน การบอกวาผลิตภัณฑตรงกับคานิยม
ในปจจุบันของผูบริโภคอยางไร หรือหากบริโภคผลิตภัณฑน้ีจะสามารถบอกคานิยมของผูบริโภคไดวา
เปนอยางไร โดยแสดงใหเห็นถึงความเหมาะสมอยางมากท่ีจะใหบุคคลมีทัศนคติของตนตอผลิตภัณฑ
เสียใหม

1.4. หนาท่ีในการสรางความรู (The Knowledge) เน่ืองจากบุคคลมีความตองการอยาง
ย่ิงท่ีจะรูและเขาใจบุคคลและส่ิงท่ีเขาตองเก่ียวของดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงส่ิงท่ีจะมามีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคคล ดังน้ัน นักการตลาดอาจจะทําใหผูบริโภคเกิดความรูในเร่ืองของขอดีของสินคา
ของตนวามีมากกวาตราสินคาของคูแขงหรือใหขอมูลท่ีมีความหมายตอผูรับ ซ่ึงอาจจะเปนขอมูลท่ี
เก่ียวของกับปญหาท่ีผูบริโภคกําลังเผชิญอยู

2. การเช่ือมโยงสินคากับกลุมเหตุการณ ทัศนคติน้ันมีความสัมพันธกับกลุมและเหตุการณ
ทางสังคม ดังน้ันอาจเปนไปไดท่ีจะเปล่ียนแปลงทัศนคติท่ีมีตอสินคา โดยการช้ิใหเห็นวาตราสินคาน้ันมี
ความสัมพันธกับกลุมบุคคล หรือเหตุการณทางสังคมอยางไรบาง เพ่ือกอใหเกิดทัศนคติท่ีตองการ เชน
การบอกวาตราสินคาน้ีใหการสนับสนุนเกษตรกรกลุมยอยท่ีมีผลผลิตจํานวนไมมาก
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3. ทําใหทัศนคติท่ีขัดแยงกันมาสัมพันธกัน การเปล่ียนแปลงทัศนคติอาจทําไดโดยดูจาก
ทัศนคติท่ีขัดแยงกันอยู หรือมีแนวโนมท่ีจะขัดแยงกัน ถาผูบริโภคเห็นวาทัศนคติท่ีมีตอตราสินคาน้ันไป
ขัดแยงกับทัศนคติข้ันพ้ืนฐานท่ีตนเองมีอยู อาจจะนํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลง ทําใหผูบริโภคประเมิน 
ตราสินคาน้ันใหม

4. การเปล่ียนแปลงองคประกอบของแบบจําลองคุณลักษณะของสินคา การเปล่ียนแปลงน้ี
สามารถนํามาใชในการเปล่ียนทัศนคติไดดังน้ี

4.1. การเปล่ียนแปลงการประเมินในคุณลักษณะของสินคา
4.2. การเปล่ียนความเช่ือในตราสินคา หรือการเปล่ียนการรับรูในตราสินคา
4.3. การเปล่ียนคุณลักษณะบางอยางลงไปในตัวสินคา
4.4. การเปล่ียนแปลงการะประเมินตราสินคาโดยรวม

5. การเปล่ียนความเช่ือในตราสินคาคูแขงขัน วิธีการน้ีจะออกมาในลักษณะของการโฆษณา
เปรียบเทียบ ซ่ึงจะตองทําใหตรงกับความคาดหมายของผูบริโภค

จากแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ ทําใหเห็นวาทัศนคติท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ไดแก ความนารับประทาน รสชาติ ลักษณะ ขนาด บรรจุภัณฑ ดานราคา 
ดานสถานท่ีจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด ซ่ึงเปนตัวกําหนดหรือส่ิงกระตุนทัศนคติในแงบวก
และลบ ความชอบหรือไมชอบ ในขณะเดียวกันทัศนคติดีท่ีมีพ้ืนฐานจากความเขาใจและความรูสึก    
อีกท้ังคุณลักษณะของทัศนคติท่ีมีลักษณะม่ันคงและการกอตัวของทัศนคติท่ีอาจเกิดจากประสบการณ
และการติดตอส่ือสารกับคนอ่ืน ขาวสารขอมูลและการเลียนแบบจากกลุมอางอิง ดังน้ัน ผูวิจัยจึง
พิจารณาทัศนคติท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดและนํามากําหนดขอคําถามในการวิจัยคร้ังน้ี

5. ทฤษฎีการวางเง่ือนไขในการปฏิบัติ 

ฉัตยาพร เสมอใจ  (2550: 86, 89 – 90) ทฤษฎีการเรียนรูนํามาอธิบายถึงพติกรรมการเรียนรู
ของบุคคลเปนทฤษฎีท่ีเช่ือวา การเรียนรูคือการตอบสนองตอส่ิงกระตุนท่ีเรียกวาทฤษฎี S-R (Stimulus
Response Theory) โดยเปนท่ีรูจักและนํามาใชในการศึกษา และปรับใชกับพฤติกรรมผูบริโภคหลาย
ทฤษฎีแตจะนํามาเฉพาะทฤษฎีการเรียนรูดวยการวางเง่ือนไขในการปฏิบัติ (Instrumental Condition
Learning Theory) ซ่ึงทฤษฎีน้ีเช่ือวา ผูบริโภคจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอส่ิงเรา เม่ือผูบริโภค
แสดงพฤติกรรมน้ันซํ้าก็จะไดรับแรงเสริมอีกและทุกคร้ังท่ีทําซํ้าก็จะไดรับแรงเสริมจนเกิดพฤติกรรมการ
เรียนรูอยางชัดเจน ซ่ึงการเสริมแรงสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบคือ การเสริมแรงทางบวกและการ
เสริมแรงทางลบ
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ชิฟฟแมน และคานุค (Schiffman;& Kanuk.  1994: 662) เสนอวา ผูบริโภคมีการเรียนรูโดย
กระบวนการลองผิดลองถูก ซ่ึงพฤติกรรมการซ้ือบางอยางมีผลตอผลลัพธท่ีพึงพอใจมากข้ึน 
ประสบการณท่ีพึงพอใจเปนเคร่ืองมือหรืออุปกรณในการสอน แตละบุคคลใหกระทําซํ้าพฤติกรรมการ
บริโภคเฉพาะอยาง

1. การเสริมความรูสึกดานบวก หมายถึง เม่ือพบกับส่ิงใดแลวไดรับการตอบสนองท่ีดี ก็ถือ
เปนการเสริมความรูสึกดานบวก ตามสัญชาตญาณของมนุษย เม่ือทําส่ิงใดแลวไดรับผลประโยชน    
เชิงบวก ก็จะเกิดการเรียนรูวาตองทําส่ิงน้ันเร่ือยๆ อาจหมายถึง การบริโภคผักผลไมปลอดสารพิษ   
แลวทําใหสุขภาพดีข้ึน จึงมีความตองการบริโภคเปนประจํา

2. การเสริมความรูสึกดานลบ หมายถึง เม่ือพบส่ิงใดแลวไดรับการตอบสนองท่ีไมดีถือเปน
การเสริมความรูสึกดานลบ การจูงใจดานความกลัวในขาวสาร เปนตัวอยางของการเสริมความรูสึก
ดานลบ เชน อันตรายจากการบริโภคอาหารก่ึงสําเร็จรูปประจํา อาจกอใหเกิดอันตรายได

ทฤษฎีนี้ ผูวิจัยเห็นวาสามารถนํามาใชอางอิง เพ่ือกําหนดแบบสอบถาม เม่ือผูบริโภคสนใจ
ซ้ือผลิตภัณฑ ซ่ึงกระตุนดวยการส่ือสารการตลาด อาจทําใหเกิดความรูสึกดานบวก ซ่ึงอาจสงผลให
เกิดแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือในอนาคต ในทางตรงขามถาเกิดความรูสึกดานลบ ผูบริโภคอาจเกิด
ความไมตองการในอนาคตดวยเชนกัน

6. แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธการตลาด

ความหมาย
คอตเลอร  (Kotler.  1997: 68, 76) กลาววา กลยุทธการตลาด หมายถึง หลักเกณฑท่ีงาน

บริหารการตลาดใช เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดในตลาดเปาหมาย ประกอบดวยการ
ตัดสินใจในคาใชจายทางการตลาด สวนประสมทางการตลาดและการจัดสรรทรัพยากรทางการตลาด 
หรือหมายถึงการคนหาโอกาสทางการตลาดท่ีนาสนใจและพัฒนากลยุทธการตลาดและแผนการตลาด
ท่ีสามารถสรางกําไร

แมคคารธี และ วิลเลียม (McCarthy;& William.  1990: 815) ใหความหมายวา กลยุทธ
การตลาด หมายถึง วิธีการใชสวนประสมทางการตลาดใหเหมาะสมกับตลาดเปาหมาย สวนประสม
ประกอบดวยผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด เพ่ือสนองความตองการของ
ตลาดเปาหมายคือกลุมลูกคาท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน ซึ่งบริษทัเลือกเปนตลาดเปาหมายอาจจะเปน
กลุมผูบริโภค ผูผลิต ผูคาสง ผูคาปลีก หรือหนวยงานรัฐก็ได
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ข้ันตอนการวางแผนกลยุทธการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน  (2535: 17 – 19) จากความหมายของกลยุทธการตลาด นักการตลาดจึง

ตองมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการวางแผนกลยุทธการตลาด เพ่ือทําใหขายสินคาไดมากข้ึน เอาชนะ  
คูแขงขันได และสามารถสรางความประทับใจและความพึงพอใจแกผูซ้ือได การวางแผนหรือการ
กําหนดกลยุทธการตลาด ประกอบดวย 2 ข้ันตอน คือ

1. การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด (Analyzing Marketing Opportunities)เปนการศึกษา
ถึงขอไดเปรียบตางๆ จากตลาดและส่ิงแวดลอมทางการตลาด มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาความ
ตองการของตลาด และโอกาสตางๆ ท่ีจะเกิดจากส่ิงแวดลอม เพ่ือท่ีจะนําขอมูลไปใชในการวางแผน
การตลาดตอไป การวิเคราะหโอกาสทางการตลาดประกอบดวยการวิเคราะหส่ิงตอไปน้ี

1.1. การกําหนดระบบขอมูลทางการตลาดและการวิจัยการตลาด งานในขอน้ีจะชวย
คนหาถึงความตองการของตลาดเปาหมาย ส่ิงแวดลอมท่ีจะเปล่ียนแปลงและกําหนดระบบขอมูลซ่ึง
รวบรวมจากการวิจัยทางการตลาด

1.2. การวิเคราะหส่ิงแวดลอมทางการตลาด เปนการพิจารณาถึงสภาพแวดลอมท้ัง
ภายในและภายนอกองคการ ส่ิงแวดลอมท่ีควบคุมไดและควบคุมไมได เพ่ือคนหาถึงโอกาสหรือขอ
ไดเปรียบท่ีจะเกิดข้ึนจากสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับระบบการตลาด

1.3. การวิเคราะหตลาดผูบริโภค ในกรณีท่ีสินคาของหนวยงานน้ันเปนสินคาบริโภค 
การศึกษาถึงพฤติกรรมผูกรรมผูบริโภคเพ่ือใหทราบถึงปจจัยดานตางๆ ท่ีมีอิทธิพตอพฤติกรรมผูบริโภค 
เพ่ือท่ีจะไดจัดสงกระตุนหรือเคร่ืองมือการตลาดไดอยางเหมาะสม

1.4. วิเคราะหตลาดองคกรและพฤติกรรมการซ้ือ ในกรณีท่ีสินคาของหนวยงานน้ันเปน
สินคาอุตสาหกรรมท่ีมีเปาหมายท่ีตลาดอุตสาหกรรมหรือเปนสินคาท่ีมีเปาหมายท่ีตลาดคนกลางท้ัง    
2 กรณี ถือวาจะตองศึกษาถึงตลาดองคการท่ีเปนเปาหมาย สาเหตุท่ีมีการซ้ือ ผูมีสวนรวมในการซ้ือ 
วิธีการซ้ือ ฯลฯ ทั้งนี ้ เพื่อที่จะจัดสวนประสมทางการตลาดเพ่ือสนองความตองการของตลาดเปาหมาย
ไดอยางเหมาะสม

1.5. การกําหนดสวนตลาด สําหรับการเลือกตลาดเปาหมาย และการพัฒนาตําแหนง
ผลิตภัณฑในตลาด จะชวยใหทราบลักษณะตลาดเปาหมาย วิธีแบงสวนตลาด วิธีการเลือกตลาด
เปาหมาย วิธีการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ

2. การออกแบบกลยุทธการตลาด (Designing Marketing Strategy or Marketing Mix 
Strategy) หรือกลยุทธสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวยผลิตภัณฑ (Product) การกําหนดราคา
(Price) การจัดจําหนาย (Place or Distribution) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคทางการตลาดในตลาดเปาหมาย
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การกําหนดกลยุทธการตลาด
กลยุทธการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการสรางแรงจูงใจ กระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซ้ือ

ผลิตภัณฑซ่ึงผูผลิตจะตองมีการพัฒนากลยุทธตางๆ ใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยาง
เหมาะสมน้ันประกอบดวย กลยุทธดานผลิตภัณฑ กลยุทธดานราคา กลยุทธดานการจัดจําหนาย และ
กลยุทธการสงเสริมการตลาด

อดุลย จาตุรงคกุล (2539: 10) กลยุทธผลิตภัณฑเปนกลยุทธท่ีทําใหผูบริโภค ตัดสินใจซ้ือ
สินคาและบริการ ตามความตองการและมีความรูสึกพอใจ ไมพอใจ ชอบ ไมชอบ เพื่อใหไดสินคาที่ตรง
ตามความตองการ และสามารถนําไปใชสอยไดมากท่ีสุด ในขณะเดียวกันก็เห็นวากลยุทธดานราคาน้ัน
เปนตัวกําหนดการจําหนายสินคาวาขายไดดีหรือไม หมายความวา ถาสินคาน้ันมีราคาสูงเกิดไปก็จะมี
ผลตอการซ้ือขายสินคา ซ่ึงอาจจะขายไดบางหรือขายไมไดเลย แตในทางกลับกัน ถาสินคาน้ันมีราคา
ถูกก็จะมีผลตอสินคาท่ีขายไดดี ซ่ึงจะเห็นไดวา ราคามีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือหรือการยอมรับของ
ผูบริโภค 

สวนกลยุทธดานการจัดจําหนายตามแนวคิดของ สแตนตัน และฟูเทรล (Stanton;& Futrell. 
1987: 220) เห็นวาเปนกลยุทธท่ีเก่ียวกับการเคล่ือนยายสินคา หรือผลิตภัณฑจากหนวยงานหรือ
องคกรไปสูตลาด ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือสงออกไปสูผูบริโภค ตลอดจนการเลือกทําเล
ท่ีต้ังของสถานท่ีจําหนาย โดยอาจจะอยูใกลแหลงชุมชนและการคมนาคมท่ีสะดวก

การพัฒนากลยุทธการตลาด
เสาวภา มีถาวรกุล  (2536: 213 – 214) กลาววา การพัฒนากลยุทธการตลาด (Marketing 

Strategy Development) เปนการพัฒนาการใชสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา    
การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด เพ่ือสนองความตองการของตลาดเปาหมาย การพัฒนา 
กลยุทธการตลาดท่ีดีจะเปนเคร่ืองช้ีทางใหกิจการประสบความสําร็จทางการตลาด แตจะตองพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและความสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจการ การพัฒนากลยุทธการตลาดเปน 
ส่ิงสําคัญเพราะสภาวะแวดลอมมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงตองมีความสนใจการเปล่ียนแปลง
เพ่ือเตรียมการในการปรับปรุงการดําเนินงานและการวางแผนระยะยาวดวย ดังน้ัน ตองกําหนดกลยุทธ
การตลาดใหเปนไปตามแตละสวนตลาดและตองมีความสอดคลองกับกลยุทธหลักดวย ซ่ึงหลักท่ีควร
พิจารณาในการกําหนดกลยุทธการตลาดมี ดังน้ี

1. ดานผลิตภัณฑ การกําหนดท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑน้ีควรกําหนดในลักษณะท่ีผลิตภัณฑ
ของกิจการสามารถใหผลประโยชนกับลูกคาและเหนือกวาคูแขงขันดวยทางเลือกกลยุทธผลิตภัณฑ คือ
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1.1. ทําการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเสนอผลิตภัณฑใหม เพ่ือเพ่ิมยอดขายและสราง
ความเปนผูนําทางการตลาด

1.2. จําหนายผลิตภัณฑหลายประเภทหรือจํากัดเฉพาะบางประเภท หรือเปนผลิตภัณฑ
ท่ีสนองความตองการไดหลายรูปแบบ

1.3. จําหนายผลิตภัณฑท่ีสามารถทํากําไรไดหรือจําหนายผลิตภัณฑท่ีสามารถให
ประโยชนในระยะยาว

1.4. ควรเนนใหเห็นประโยชนของผลิตภัณฑอยางแทจริง ทางดานลักษณะ รูปแบบ 
คุณภาพ สีสัน ประสิทธิภาพในการใชงาน ความสะดวกและการดูแลรักษา เปนตน

1.5. ควรสรางภาพพจนท่ีดีตอผลิตภัณฑ โดยเนนการบริการ
2. ดานราคา ควรกําหนดราคาท่ียุติธรรมและเหมาะสมกับตลาดเปาหมาย หรือตํ่ากวา 

คูแขงขัน หลังจากคํานวณตนทุนแลว การกําหนดกลยุทธดานราคา สามารถเลือกไดคือ
2.1. การกําหนดราคาท่ีไดรับกําไรทันที หรือไดรับกําไรในระยะยาวอยางตอเน่ือง
2.2. การกําหนดราคาท่ีใหกําไรหลังจากการบริการหลังการขาย
2.3. การกําหนดราคาตามลักษณะการขาย เชน ขายโดยบุคคล
2.4. การกําหนดราคาโดยพิจารณาทางเลือกท่ีไดรับกําไรมา แตมีความเส่ียงสูง หรือได

กําไรตํ่าแตมีความเส่ียงตํ่า
2.5. การกําหนดราคามุงเนนการเปนผูนําหรือเปนผูตามดานราคา

3. ดานการจัดจําหนาย มุงเนนสรางความไดเปรียบกวาคูแขงดานการยอมรับผลิตภัณฑ 
ความเขมแข็งทางการขายและสงเสริมการตลาด ทางเลือกในการกําหนดกลยุทธการจัดจําหนายมีดังน้ี

3.1. การจําหนายทางตรง หรือจําหนายผานคนกลาง
3.2. เลือกชองทางการจัดจําหนายเดียว หรือหลายชองทางการจําหนาย
3.3. การหาลูกคาจะใชวิธีการดึง (Pulling) โดยมุงเนนการกระตุนผูบริโภคใหเกิดความ

สนใจผลิตภัณฑและถามหาเพ่ือซ้ือ เปนผลใหคนกลางตองนําผลิตภัณฑมาจําหนายหรือหาวิธีดัน 
(Pushing) ดวยการกระตุนใหคนกลางทําการขายผลิตภัณฑใหกับลูกคา

3.4. มุงเนนท่ีจะเปนผูนําในการขยายตลาดหรือการเปล่ียนแปลงตามวิธีการคูแขงขัน
3.5. การขายผลิตภัณฑ จะเนนการใชความพยายามของพนักงานขายใหมาก หรือจาก

การกระตุนของเคร่ืองมือสงเสริมการขาย
4. ดานการบริการแกลูกคา เปนกลยุทธท่ีจะชวยใหลูกคาเกิดความรูสึกท่ีดีตอผลิตภัณฑของ

กิจการ โดยการเนนการใหบริการท่ีดีแกลูกคาท่ีมีแนวทางปฏิบัติท่ีทําไดคือ
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4.1. การบริการลูกคาโดยตรงหรือเลือกการบริการท่ีดีหรือปฏิบัติตามคูแขงขันมุงเนน
การเปนผูนําในการสรางระบบการบริการท่ีดี หรือปฏิบัติตามคูแขงขัน

4.2. นโยบายการจายเงิน เปนการจายเงินสดหรือการจายดวยการใหสินเช่ือ
4.3. การบริการจะเปนการบริการกอนการขาย และการบริการหลังการขายหรือจะมีการ

บริการอยางใดอยางหน่ึงเพียงอยางเดียว
4.4. สถานท่ีและการบริการจะกระจายกวาง หรือจํากัดบางเขตการขาย

ส่ิงท่ีควรคํานึง เมื่อกิจการจะกําหนดกลยุทธทางการตลาด 5 ประการคือ
1. ตลาดเปาหมาย กิจการจะตองทราบถึงตลาดเปาหมายเก่ียวกับความตองการ ความชอบ 

พฤติกรรมการซ้ือ ปญหา ผลประโยชนท่ีควรไดรับ ขนาดของตลาด ขอบเขตของตลาด ส่ิงจูงใจหรือ    
ส่ิงกระตุนความตองการซ้ือและผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ

2. สวนประสมทางการตลาด เปนปจจัยท่ีกิจการควบคุมได และตองคํานึงถึง คือ
2.1. ผลิตภัณฑของกิจการตรงกับความตองการหรือมีความเหมาะสมกับตลาดกลุมใด
2.2. การกําหนดราคามีความเหมาะสมและยุติธรรมสําหรับตลาดเปาหมายหรือไม
2.3. การจัดจําหนายมีการจัดเวลา(Timing)ใหเหมาะสมท่ีจะจําหนายอยางท่ัวถึงหรือไม 

การตัดสินใจเลือกชองทางการจําหนายท่ีปฏิบัติอยูน้ันมีความถูกตองหรือไม มีประสิทธิภาพ ประหยัด
มากหรือนอยแคไหนและมีวิธีการกระตุนผูท่ีเก่ียวของในชองทางการจัดจําหนายอยางเพียงพอหรือไม

2.4. การสงเสริมการตลาด ไดเลือกวิธีการติดตอส่ือสารไปยังตลาดเปาหมายท่ีจะใหเกิด
ทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือมีความเหมาะสมหรือไม

3. สภาวะแวดลอมภายนอก เปนปจจัยท่ีกิจการไมสามารถควบคุมได ซ่ึงกิจการไดมีการ
วิเคราะหถึงแนวโนมดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอ่ืนๆ ท่ีจะมีผลตอการวางแผนการตลาดและทํา
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงในตลาดหรือไม การกําหนดราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดและ
การบริการ รวมท้ังพิจารณาวา ถาคูแขงขันมีการเปล่ียนแปลงวิธีการดําเนินการจะมีผลกระทบตอ
กิจการ

4. ทรัพยากร พิจารณาวากิจการมีงบประมาณ กําลังคน เทคนิคการผลิตและความสามารถ
เพียงพอ ท่ีจะสนองความตองการของตลาด และรองรับภาวะการแขงขันไดหรือไม

5. การดําเนินการในส่ิงตางๆ เชน ไดทําการพยากรณความตองการ การกําหนดงบประมาณ
การตามความจริงหรือไม นอกจากน้ีการส่ังซ้ือ การบริการ และการใหสินเช่ือ เง่ือนไขการขาย          
การรับประกัน ส่ิงเหลาน้ี กิจการไดจัดหรือปรับวีธีการปฏิบัติใหตรงกับความตองการและสภาพการ
แขงขันหรือไม
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7. แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด

ความหมาย
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ (2552: 462) อธิบายเรื่อง การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

หรือการติดตอส่ือสารทางการตลาด (Marketing Communication) ไดมีผูใหความหมายไวหลาย
ความหมาย ดังน้ี

1. เปนองคประกอบหน่ึงของสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงใหขอมูลจูงใจ และเตือนความ
ทรงจําเก่ียวกับตลาดของผลิตภัณฑ หรือองคการท่ีเสนอขาย โดยมุงหวังใหมีอิทธิพลตอความรูสึกดี 
(Felling) ความเชื่อ (Beliefs) หรือพฤติกรรม (Behavior) ของผูซ้ือ

2. เปนขอมูลขาวสารท่ีนักการตลาดพัฒนาข้ึน เพ่ือใชส่ือความหมายเก่ียวกับสินคาของพวก
เขาและสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคท่ีจะซ้ือสินคาน้ัน

3. เปนการติดตอส่ือสารขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติ (Attitude) และ
พฤติกรรมการซ้ือ (Behavior) หรือหมายถึงกระบวนการติดตอส่ือสารทางการตลาด (Market 
Communication Process) โดยใชคนหรือใชส่ือเพ่ือเตือนความทรงจํา (Remind) แจงขาวสาร (Inform) 
และจูงใจ (Persuade) ผูซื้อท่ีมีศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑขององคการ การสงเสริมการตลาด 
(Promotion) ถือวาเปน P ตัวหน่ึงของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)

จากความหมายดังกลาว จะเห็นวาการสงเสริมการตลาด มีลักษณะดังน้ี (1) เปนการ
ติดตอส่ือสารทางการตลาด (Marketing Communication) เก่ียวกับขอมูลทางการตลาด (Marketing 
Information) ระหวางสองฝาย คือ ผูสงขาวสาร (ในท่ีน้ีคือผูขาย) และผูรับขาวสาร (ในท่ีน้ีคือผูซ้ือ)   
(2) วัตถุประสงคในการสงเสริมการตลาดเพ่ือเตือนความทรงจํา แจงขาวสาร และเพ่ือจูงใจใหเกิดความ
ตองการใชผลิตภัณฑซ่ึงจะทําใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ (3) อาจใชบุคคลซ่ึงถือวาเปนการขาย
โดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) และไมใชบุคคล ซ่ึงถือเปนการขายโดยไมใชพนักงาน        
(Non Personal Selling) โดยเคร่ืองมือสงเสริมการตลาด เรียกวา สวนประสมการสงเสริมการตลาด 
(Promotion Mix)

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ (2552: 463 – 468) สวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) มีรายละเอียดและโครงสรางดังน้ี
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตองการของ

ลูกคาใหพงึพอใจ ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตน หรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑประกอบดวย



31

สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ซ่ึงจะตองสามารถทําหนาท่ีแจงใหกับผูบริโภคได
ทราบถึงขอมูลตาง เชน ตราสินคา รูปแบบและสีสันของหีบหอ ตัวสินคา ขนาด รูปรางของสินค 
เคร่ืองหมายการคา ส่ิงเหลาน้ีจะส่ือความหมายและความเขาใจใหกับผูรับสาร โดยผูผลิตตองพัฒนา
ตัวผลิตภัณฑ ใหสอดคลองเปนไปตามความตองการของตลาดเปาหมายหากผลิตภัณฑมีคุณภาพไมดี
เม่ือใชแลวไมตรงกับความตองการ การทุมงบโฆษณาเทาใดก็ไมสามารถกระตุนพฤติกรรมผูบริโภคได

2. ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปเงินตรา ผูบริโภคจะใชราคา
เปนสวนหน่ึงในการประเมินคุณภาพ และคุณคาของผลิตภัณฑท่ีเขาคาดหมายวาจะไดรับ การกําหนด
ราคาท่ีเหมาะสมกับสินคา เปนสวนหน่ึงท่ีจะจูงใจใหเกิดการซ้ือ บางคร้ังการต้ังราคาสูงอาจจะเปน
เคร่ืองหมายจูงใจใหผูบริโภคบางกลุมท่ีชอบซ้ือผลิตภัณฑกันมากจนหาความแตกตางไมคอยได ราคา
จึงเปนปจจัยท่ีผูบริโภคใชเปนเกณฑในการตัดสินใจซ้ือ

3. สถานท่ีจัดจําหนาย (Place) หรือชองทางการจัดจําหนาย หมายถึงโครงสรางหรือ
ชองทาง หลังจากผูบริโภคทราบขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑจากโฆษณาแลว เกิดความสนใจอยาก
ทดลองใช แตถาไมสามารถหาซ้ือไดอยางสะดวกแลว สวนใหญจะเลิกลมความต้ังใจแลวเปล่ียนไปซ้ือ
ย่ีหออ่ืนท่ีหาไดสะดวกกวา

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสาร เก่ียวกับขอมูลระหวางผูซ้ือกับ
ผูขาย เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจเปนการขายโดยพนักงานขาย 
(Personal Selling) และการขายโดยไมใชพนักงานขาย (Non Personal Selling) ประกอบดวย              
การโฆษณา การสงเสริมการขาย การใหขาว และการะประชาสัมพันธ

สวนประสมการสงเสริมการตลาดจัดประเภทโดยมีรายละเอียดของวิธีการตางๆ ของแตละ
เคร่ืองมือ ดังน้ี

1. การโฆษณา (Advertising) เปนคาใชจายในการนําเสนอท่ีไมใชบุคคล เพ่ือแจงขอมูล
เก่ียวกับสินคา ตราสินคา และบริษัทหรือรานคา หรือเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการนําเสนอขาวสารให 
ผูรับสารโดยไมใชพนักงานโดยเปนผูอุปถัมภรายการท่ีจายคาใชจายสําหรับส่ือท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ
หรือองคการ โดยท่ัวไปเปนการใชส่ือมวลชนเพ่ือจูงใจใหเกิดความตองการ

1.1. การเผยแพรขาวสาร (Pervasiveness) การโฆษณาเปนวิธีการท่ีผูขายเสนอขอมูล
ซํ้ากันหลายคร้ัง เพ่ือใหผูซ้ือเกิดการยอมรับและเปรียบเทียบขอมูลระหวางคูแขงขันตางๆ

1.2. การแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง (Amplified Expressiveness) การโฆษณา
เปนการแสดงความคิดออกมาในลักษณะของรูปภาพ เสียง หรือส่ิงพิมพ เพ่ือเผยแพรขอมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑหรือบริษัท
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1.3. ไมเก่ียวกับคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ (Impersonality) การโฆษณาเปนการใหขอมูล
กับคนจํานวนมาก ไมใชการเสนอขายกับคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ

1.4. การเสนอตอชุมชน (Public Presentation) การโฆษณาเปนการติดตอส่ือสารกับ
กลุมคนจํานวนมาก จึงตองนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีไมผิดกฎหมายและมีมาตรฐาน
ที่ดี

2. การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการติดตอส่ือสารโดยใชพนักงาน
เพ่ือจูงใจใหบุคคลเกิดการตัดสินใจซ้ือ โดยเปนการติดตอทางตรงแบบเผชิญหนากัน เพ่ือนําเสนอ
ผลิตภัณฑตอลูกคาซ่ึงเปนกลุมเปาหมาย โดยบุคคลท่ีเปนตัวแทนขององคการในการขายผลิตภัณฑ 
หรือเปนการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุม
เล็กๆ ของบุคคลกับลูกคารายใดรายหน่ึง หรือกลุมลูกคา การขายโดยใชพนักงานขาย มีคุณสมบัติดังน้ี

2.1. การสรางความสัมพันธอันดี (Cultivation) การใชพนักงานขาย หรือตัวแทนขายจะ
ชวยสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา เพ่ือจูงใจใหเกิดการซ้ือ

2.2. การตอบสนอง (Response) การใชพนักงานขายจะทําใหทราบผลการเสนอขายได
ทันทีทันใด เพราะลูกคาจะตองตอบรับหรือปฏิเสธ

3. การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนการใชเทคนิคในการดึงดูดใจในระยะส้ัน 
เพ่ือกระตุนใหเกิดการซ้ือสินคาและบริการ หรือเปนกิจกรรมการตลาดซ่ึงจัดหาส่ิงจูงใจท่ีมีคาพิเศษ
สําหรับผูบริโภค ผูจัดจําหนาย และหนวยงานขาย เพ่ือกระตุนใหขายสินคาได หรือเปนกิจกรรม
การตลาด ทีเ่พ่ิมคุณคาใหกับผลิตภัณฑหรือบริการภายในเวลาจํากัดและจูงใจใหผูบริโภคเกิดการซ้ือ 
ความรวมมือจากผูจัดจําหนาย หรือการใชความพยายามจากหนวยงานขาย สามารถแบงออกเปน
ประเภทใหญ ได 3 ประเภท คือ

3.1. การสงเสริมการขายท่ีมุงสูผูบริโภค (Consumer Promotion หรือ Consumer 
Sales Promotion) เปนการสงเสริมท่ีมุงกระตุนใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการซ้ือ การสงเสริมการขาย
ถือเปนกิจกรรมการสงเสริมการตลาด การโฆษณา และการขาย โดยมุงชักชวนใหผูบริโภคเกิดการ   
ทดลองใช การซื้อ และการซื้อซ้ํา หรือเรียกวา กลยุทธดึง (Pull Strategy) ไดแก การแจกสินคาตัวอยาง       
บัตรลงราคา การใหเงินรางวัล การแขงขัน การใชแสตมปการคา การแสดงสินคา เปนตน

3.2. การสงเสริมการขายท่ีมุงสูคนกลาง (Trade Promotion หรือ Trade Sales 
Promotion) เปนการสงเสริมการขายตางๆ โดยมุงท่ีผูคาสง ผูคาปลีก และผูขาย ตัวอยางเชน โปรแกรม
สิ่งจูงใจ การจัดแสดงสินคา การประกวดยอดขาย การบริหารสินคาในรานคา การใชวัสดุจัดแสดง 
สินคา ณ จุดซื้อ การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง ไดแก การใหสวนลดการคา การแถมสินคา การให
สวนลดสินคา การใหการสนับสนุน การจัดการโฆษณา การแขงขันทํายอดขายระหวางผูขาย
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3.3. การสงเสริมการขายท่ีมุงสูพนักงานขาย (Sales Force Promotion) หรือการกระตุน
พนักงานขายหรือหนวยงานขาย (Sales Force) เปนการกระตุนพนักงานขายใหใชความพยายามใน
การขายใหมากข้ึนกวาเดิม ไดแก การใหโบนัส การแขงขันระหวางพนักงานขาย เปนตน

4. การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations) มีลักษณะดังน้ี
4.1. การใหขาว (Publicity) เปนรูปแบบพิเศษของการประชาสัมพันธ โดยเปนการ

ติดตอส่ือสารเก่ียวกับผลิตภัณฑขององคกร หรือนโยบายขององคการผานส่ือโดยไมตองจายเงินสําหรับ
องคการท่ีอุปถัมภรายการ หรือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับผลิตภัณฑในจิตใจของชุมชนโดยการ
สนับสนุนกิจกรรมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพ่ือการเผยแพรขาวสารท่ีสําคัญทางการคาผานส่ือมวลชนใน  
วงกวาง การใหขาวถือวาเปนการสงเสริมการขายซ่ึงเปนกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพันธ โดยไมใช
บุคคลและไมมีการจายเงินจากองคการท่ีไดรับผลประโยชน

4.2. การประชาสัมพันธ (Public Relations) เปนความพยายามในการติดตอส่ือสารซ่ึง
ออกแบบมาเพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีตอองคการ และผลิตภัณฑขององคการ คุณสมบัติของการใหขาวและ
การประชาสัมพันธ มีดังน้ี

4.2.1. สรางความเช่ือถือไดสูง (High Credibility) ในกรณีท่ีเปนขาวเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑจะสรางความนาเช่ือถือใหกับผูบริโภคไดมาก เน่ืองจากขาวสารจากส่ือมวลชนจะทําให
ผูบริโภคเกิดความเช่ือถือไดมากกวาขอมูลท่ีผูขายหรือผูผลิตให

4.2.2. ทําใหผูบริโภคไดรับขอมูลท่ีแทจริง (Off Guard) ในกรณีน้ีเปนการใหขอมูล
ในรูปขาวสารแบบใหขอเท็จจริง จากส่ือมวลชนแทนท่ีจะเปนการติดตอส่ือสารแบบชักจูงลูกคา จึงถือ
วาเปนขอมูลท่ีปลอดภัยสําหรับผูรับขาวสาร

4.3. การแสดง (Dramatization) เปนการประชาสัมพันธเพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑหรือบริษัท

5. การตลาดทางตรง หรือการตลาดแบบมีปฏิกิริยาโตตอบ (Direct Marketing หรือ Direct 
Response Marketing) เปนรูปแบบการคาปลีกท่ีไมตองใชรานคา แตจะใชการโฆษณาในการติดตอ
กับผูบริโภค เพ่ือใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโดยไมตองไปซ้ือสินคาท่ีราน หรือเปนระบบทาง
การตลาดท่ีมีปฏิกิริยาตอบกลับโดยผูบริโภคเขาถึงขอมูลและซ้ือผลิตภัณฑโดยใชส่ือท่ีหลากหลาย

5.1. มีลักษณะเจาะจงลูกคาเฉพาะราย (Customized) คือ ขาวสารท่ีจัดเตรียมเพ่ือจูงใจ
ลูกคาเฉพาะราย เชน จดหมายตรง

5.2. มีความเปนปจจุบัน (Up – to – date) ขาวสารน้ันจะมีการจัดเตรียมปรับปรุงใหเปน
ปจจุบันอยางรวดเร็ว
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5.3. มีปฏิกิริยาโตตอบ (Interactive) ขาวสารจะมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูกับการ
ตอบสนองของบุคคลและมีการพูดคุยหรือโตตอบกันได เชน หองสนทนา หรือผานทางโทรศัพท วิทยุ 
หรือจดหมายตรง

นักการตลาดจะใชการตลาดทางตรงเพ่ือสงเสริมผลิตภัณฑและสรางใหเกิดการตอบสนองใน
ทันทีทันใด ประกอบดวย การขายทางโทรศัพท จดหมายตรง แคตตาล็อก โทรทัศน วิทยุ หรือ
หนังสือพิมพท่ีจูงใจใหผูบริโภคมีการตอบสนองอยางใดอยางหน่ึงเรียกวา การโฆษณาเพ่ือใหเกิดการ
ตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising)

6. การตลาดโดยการบอกตอ (Word – of – Month Marketing) การบอกตออาจเกิดข้ึนได
หลากหลายรูปแบบ ท้ังการบอกตอผานระบบอินเทอรเน็ตออนไลน หรือไมใชออนไลนก็ได ลักษณะท่ี
นาสังเกต มีดังน้ี

6.1. เปนท่ีเช่ือถือได (Credible) เน่ืองจากบุคคลท่ีบอกตอน้ัน เปนบุคคลท่ีเปนท่ีรูจัก
คุนเคยอยูแลว จึงสามารถไววางใจและเช่ือถือได

6.2. มีความเปนสวนตัว (Personal) การบอกตอเปนการโตตอบกันระหวางบุคคลแบบ
ตัวตอตัว ซ่ึงสะทอนใหเห็นขอเท็จจริงความคิดเห็นและปรสบการณโดยตรงของผูบอกตอ

6.3. มีความเปนปจจุบันทันทวงที (Timely) เกิดข้ึนเม่ือบุคคลส่ือสารและสอบถาม
เก่ียวกับความสนใจและตองการโดยตรง ทําใหเกิดความเปนปจจุบันทันทวงที ซ่ึงจะสามารถจดจําและ
มีความหมายอันเกิดจากประสบการณตรงของผูบอกตอได

7. การจัดกิจกรรมและการสรางเสริมประสบการณ (Events and Experience Marketing) 
เปนการจัดกิจกรรมหรือใชเหตุการณเพ่ือสงเสริมการขาย เชน การจัดกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ซ่ึงการ
จัดกิจกรรมและประสบการณอาจทําไดในลักษณะกีฬา ศิลปะ ความบันเทิง และสาเหตุของเหตุการณ 
ซ่ึงมักจะเปนกิจกรรมท่ีมีความเปนทางการนอย เปนการสรางใหผูบริโภครูจักและพอใจดวยการสราง
ปฏิกิริยาโตตอบกับผูบริโภค ซ่ึงสามารถทําไดดังน้ี

7.1. ความสัมพันธ (Relevant) การเลือกเหตุการณหรือประสบการณท่ีดีมาจัดแสดงจะ
เปนการสรางความสัมพันธท่ีดีเพราะลูกคาจะมีสวนรวมดวยตนเอง

7.2. การมีสวนรวม (Involving) การจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตท่ีเกิดข้ึนใน
ชวงเวลาท่ีอยูในเหตุการณของลูกคาจะทําใหลูกคามีความกระตือรือรนมากย่ิงข้ึน เชน วันเกิด อาจได
สวนลดหรือรับของขวัญพิเศษ

7.3. การเก่ียวของ (Implicit) การจัดเหตุการณจะเปนการสรางใหเกิดการขายทางออม
ไดโดยลูกคาไมรูตัว
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จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดและกลยุทธการตลาด ผูวิจัยเห็นวา 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการ
ออกแบบกลยุทธสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน โดยการปรับใชท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ กลุม
ลูกคาหรือสวนตลาดเปาหมาย ดังน้ันในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยจึงนําปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดและกลยุทธสวนประสมทางการตลาดมาใชในการสรางแบบสอบถามสําหรับงานวิจัยได

8. ความรูเก่ียวกับผัก การถนอมอาหาร และผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

ผักในประเทศไทย
กมล เลิศรัตน และคนอื่นๆ  (2544: 4) กลาววา ผัก (Vegetable) หมายถึง พืชที่ใชสวนท่ีออน

นุม อวบนํ้า ท่ีไดแก ราก ลําตน ใบ ยอด ดอกผลและฝกออน ผลแกและเมล็ดสด เปนอาหารหรือผลไม 
ท้ังรูปของผักสดและแปรรูป คือ ผักแหง ไดแก พริก หอม กระเทียม ขิง, ผักดอง เชน ขิงดองผักกาด
เขียวปลีดอง ผักกาดหัวดอง, ผักบรรจุกระปองหรือขวดตางๆ เชน ขาวโพดฝกออน ขาวโพดหวาน ซ็อส
พริก ซ็อสมะเขือเทศและผักแชแข็ง เชน ถ่ัวแขก แครอท บรอคโคล่ี ถ่ัวเหลืองฝกสด เปนตน

คนไทยนิยมใชผักเปนอาหาร ในรูปของผักเคียงหรือกับแกลม (สด นึ่ง ลวก หรือตม) เชน 
ถ่ัวฝกยาว ผักกาด กวางตุง แตงกวา ผักกาดขาวปลีก กะหลํ่าปลี สลัด ผักพื้นบานตางๆ ไดแก บวบงู 
โหระพา สะระแหน ผักแพว เปนตน ผักปรุงรสและแตงกล่ิน เชน ตะไคร กะเพรา โหระพา แมงลัก ขิง 
ขา กระชาย ผักชี ตนหอม พริก มะเขือเทศ ผักที่ใชประกอบอาหารหลัก เชน คะนา กวางตุง กะหล่ําปลี 
ฟกทอง แตกง บวบ บรอคโคล่ี หนอไมฝร่ัง แครอท มะเขือยาว เปนเคร่ืองด่ืม เชน ขิง บัวบก ตะไคร 
และเปนผลไมของวาง และของขบเค้ียว ไดแก แตงโม แคนตาลูป ขาวโพดหวาน ขาวโพดขาวเหนียว 
เมล็ดแตงโมและเมล็ดฟกทอง

ผักท่ีใชบริโภคเปนประจํา หรือเปนท่ีรูจักกันดีในเมืองไทย มีประมาณ 72 ชนิด จัดอยูใน
ตระกูลหรือวง (Family) หลัก 15 ตระกูลดวยกัน สําหรับชนิดท่ีเปนท่ีรูจักและนิยมบริโภคกันมากแทบ
ทุกวัน จัดอยูในตระกูล กะหลํ่า (Cruciferae) ไดแก กะหลํ่าและผักกาดตางๆ ถ่ัว (Leguminosae) 
ไดแก ถ่ัวผักยาว ถ่ัวแขก ถั่วลันเตา เปนตน พริก-มะเขือ (Salanaceae) ไดแก พริกและมะเขือตางๆ 
รวมถึงมันฝร่ัง และแตง (Cucurbitaceae) ไดแก แตงตางๆ ฟกทอง ฟกเขียว บวบตางๆ รวมไปถึงตําลึง

ประโยชนของผัก
ผักมีความสําคัญตอการใชเปนอาหารของมนุษยอยู 3 ประการ (กมล เลิศรัตน; และคนอ่ืนๆ.

2544: 8) คือ
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1. เพ่ิมความนารับประทานแกอาหาร ในดานกล่ินและรสชาติ ไดแก ตนหอม ขิง ขา กระชาย 
กระเพรา โหระพา แมงลัก สะระแหน ผักแพว พริก เปนตน และสีสรร ไดแก แครอท ฟกทอง มะเขือเทศ 
กะหลํ่าปลีสีมวง พริก เปนตน

2. ใหสารอาหารท่ีจําเปนและเปนประโยชนตอรางกายโดยตรง ซ่ึงจากขอมูลพ้ืนฐานทาง
โภชนาการในหนังสือมหัสจรรยผัก 108 ที่เขียนโดย ศ.พญ.สาคร ธนมิตต (2541) ไดเสนอวา ผักมีเสน
ใยอาหารสูง (Fiber) ชวยทําใหระบบขับถายเปนปกติ โดยใยอาหารน้ันมี 2 ชนิดคือ ใยอาหารท่ีไม
ละลายนํ้า ไดแก เซลลูโลสในแครอท และลิกนินในหนอไมฝร่ัง  และใยอาหารท่ีละลายนํ้า ไดแก        
เพคตินในแครอท และมิวซิเลจในเมล็ดแมงลัก ผักใหสารอาหารที่จําเปนตอรางกาย ๆ ไดแก โปรตีน ใน
ถ่ัวตางๆ คารโบไฮเดรทในมันฝร่ัง เผือก วิตามินเอและเบตา-แคโรทีนในแครอท มะเขือเทศ ฟกทอง 
วิตามินซี ในพริก บรอคโคล่ี มะเขือเทศ และผักสีเขียวตางๆ ซ่ึงชวยสรางภูมิตานทานโรคและปองกัน
อาการเจ็บปวด ปองกันโรค

3. ประโยชนทางยาของผัก ผักมีสารสําคัญหลายชนิดเรียกรวมๆ  วาสารผัก (Phytonutrient) 
หรือสารไบโอแอคทีพ (Bioactive) ไดแก สารกลุม ฟลาโวนอยด คาโรทีนอยด โปรแอนโทไซยานิน  
เทอรปน ซ่ึงชวยเสริมสรางภูมิตานทานใหแกรางกาย ปองกันรางกายจากการเปนโรคมะเร็งหลายชนิด 
การใชผักเปนยาทําไดโดยการบริโภคโดยตรงในรูปของผักสด สวนประกอบอาหารนํ้าผัก ผักตากแหง 
หรือบดเปนผง ซ่ึงเปนความเช่ือหรือการบอกตอ ๆ กันมา แตยังไมมีการพิสูจนยืนยันทางวิทยาศาสตร 
ชนิดท่ีมีการพิสูจน ยืนยันทางวิทยาศาสตรแลว ไดแก กระเทียม ขิง ขม้ินชัน ตะไคร และบัวบก มีการ
สกัดสารสําคัญจากผักบางชนิดมาใช ไดแก สารสกัดจากขิง ช่ือการคา Zinax สาร Capsaicin สกัด
จากพริก สาร Lycopene สกัดจากมะเขือเทศ เปนตน จะเห็นไดวายังมีชองทางท่ีจะสรางมูลคาเพ่ิม
จากผักไดอีกหลายชนิด เนือ่งจากสรรพคุณทางยาท่ีมีอยู และรูปแบบท่ีใชในปจจุบันยังอยูในรูป
แบบอยางงาย

การถนอมอาหาร
บุหลัน พิทักษผล และทัสนี สรสุชาติ  (2538: ออนไลน) การถนอมอาหารในปจจุบันใช

วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเพ่ือแปรรูปวัตถุดิบจํานวนมากพรอมๆ กัน เปนผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป
หรือก่ึงสําเร็จรูป หรือปรับปรุงกรรมวิธีการถนอมอาหารสมัยโบราณใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดีข้ึน  
ท้ังในดานความสะอาด สี กล่ิน รส เน้ือสัมผัส และเพ่ือยืดอายุการเก็บอาหารน้ันใหไดนาน เทคโนโลยี
การถนอมผลิตผลการเกษตรตองอาศัยความรูทางวิทยาศาสตร พ้ืนฐาน ไดแก เคมี ฟสิกส ชีววิทยา 
คณิตศาสตร และสถิติ ประกอบดวย ความรูพ้ืนฐานทางสังคมธุรกิจและการจัดการ ควบคูกับความรูใน
การแปรรูปผลิตผลการเกษตร ใหเปนผลิตภัณฑชนิดใหม หรือปรับปรุงของเดิมใหดีย่ิงข้ึนท้ังในลักษณะ
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ท่ีมองเห็นหรือสัมผัสได เชน สี กลิ่น ความนุม ความเหนียว เปนตน รวมท้ังส่ิงท่ีมองไมเห็น เชน คุณคา
ทางโภชนาการ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (2542: 22) กลาวถึงความหมายของ อาหารก่ึง
สําเร็จรูปวา อาหารก่ึงสําเร็จรูป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 210 พ.ศ. 2543 กําหนดให
อาหารกึ่งสําเร็จรูป หมายถึง อาหารท่ี ผานกรรมวิธี และปรุงแตงมาบางแลว เพียงแตผานกรรมวิธีอยาง
งายๆ ใชระยะเวลาสั้น ๆ เชน โดยการเติมน้ํารอน หรือการตมเพียงไมกี่นาทีก็สามารถนํามารับประทาน
ได อาหารก่ึงสําเร็จรูปสามารถแบงออกได 4 ชนิด ดังนี้

1. กวยเต๋ียว กวยจ๊ับ บะหม่ี เสนหม่ี และวุนเสนท่ีปรุงแตง
2. ขาวตม และโจกท่ีปรุงแตง
3. แกงจืด และซุปชนิดเขมขน ชนิดกอน ชนิดผง หรือชนิดแหง
4. แกง และนํ้าพริกแกงตาง ๆ

ความสําคัญของการถนอมอาหาร
เยาวพา สุวัตถิ (2545: ออนไลน) การถนอมอาหารมีประโยชนและมีความสําคัญหลายอยาง
1. ชวยบรรเทาความขาดแคลนอาหาร เชน การเก็บรักษา และแปรรูปอาหารในยามสงคราม 

เกิดภัยธรรมชาติ เกิดภาวะแหงแลง
2. ชวยใหเกิดการกระจายอาหารเพราะในบางประเทศไมสามารถผลิตอาหารใหเพียงพอตอ 

ความตองการของประชากรได จึงจําเปนตองอาศัยอาหารจากแหลงอ่ืน
3. ชวยใหมีอาหารบริโภคนอกฤดูกาล เชน เม่ือพนฤดูกาลผลิตของผลิตผลเกษตรน้ันๆ ไป

แลว ก็ยังสามารถนําผลิตภัณฑท่ีเก็บไวมาบริโภคได
4. ใชอาหารเหลือใหเกิดประโยชน   เชน  ในกระบวนการแปรรูปผลิตผลการเกษตรจะมี

วัตถุดิบเหลือท้ิง ซ่ึงสามารถนําสวนท่ีเหลือน้ันมาแปรรูปเก็บไวเปนอาหารได
5. ชวยเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร และลดปญหาผลผลิตลนตลาด
6. ชวยใหเกิดความสะดวกในการขนสง โดยท่ีอาหารไมเนาเสีย พกพาไปท่ีหางไกลได
7. ชวยยืดอายุการเก็บถนอมอาหารไวใหไดนานเพราะอาหารท่ีผานการแปรรูปเพ่ือการ

ถนอมอาหารไวจะมีอายุการเก็บท่ียาวนานกวาอาหารสด

หลักการถนอมอาหาร
บุหลัน พิทักษผล และทัสนี สรสุชาติ  (2538: ออนไลน)   การถนอมอาหารมีจุดประสงค             

ท่ีสําคัญคือ ตองการท่ีจะเก็บรักษาอาหารไวใหนานท่ีสุดโดยไมเนาเสีย ซ่ึงสาเหตุท่ีสําคัญในการเนาเสีย
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ของอาหารคือ จุลินทรีย ดังน้ัน การถนอมรักษาอาหารดวยวิธีตางๆ จะมีหลักการ ดังน้ี
1. ปองกันหรือยืดเวลาการยอยสลายอาหารท่ีเกิดจากจุลินทรียเชนรักษาอาหารใหปลอดเช้ือ

กําจัดจุลินทรียท่ีมีอยูออกไป เชน การลางหรือกรองออก ลดการเจริญและกิจกรรมของจุลินทรีย เชน  
ใชอุณหภูมิตํ่า ทําใหแหง หรือเก็บอาหารไวในสภาวะไรออกซิเจนทําลายจุลินทรีย เชน การฉายรังสี 
การใหความรอน 

2. ปองกันหรือยืดเวลาการสลายตัวท่ีเกิดข้ึนเองของอาหาร โดยทําลายหรือยับย้ังการทํางาน
ของเอนไซมในอาหาร และเติมสารเคมี เชน เติมสารปองกันการเกิดออกซิเดช่ันในอาหาร เปนตน

3.  ปองกันความเสียหายของอาหารจากแมลง
การแปรรูปหรือการถนอมอาหาร โดยหลักใหญคือ การทําลายหรือฆาเช้ือจุลินทรียท่ีมีอยูหรือ

อาจเกิดข้ึนในอาหารและทําใหเกิดการเนาเสียใหหมดไป ปจจุบัน ผลิตผลการเกษตรมีมากข้ึนและ
ประชากรมากข้ึนจึงไดมีการศึกษาคนควาและทดลองใชเทคโนโลยี เพ่ือถนอมผลิตผลการเกษตรให
สามารถเก็บไวไดนาน เชน การใชความรอนจากไอนํ้าเพ่ือฆาเช้ือจุลินทรียในการทําอาหารกระปอง
การใชรังสีแกมมา เพ่ือยับย้ังหรือทําลายปฏิกิริยาของเอนไซมทําใหการเปล่ียนแปลงทางเคมีชาลงและ
ยังเปนการทําลายการเจริญเติบโตของจุลินทรียอีกดวย ในท่ีน้ีจะกลาวถึงกรรมวิธีการถนอมอาหารท่ีใช
กันมากในปจจุบัน คือ

1. การถนอมอาหารโดยใชความรอนสูง เชน ผลิตภัณฑอาหารกระปอง
2. การถนอมอาหารโดยใชความเย็น เชน ผลิตภัณฑอาหารเยือกแข็ง
3. การถนอมอาหารโดยการทําใหแหง เชน ปลาหยอง กาแฟผง
4. การถนอมอาหารโดยการหมักดอง เชน ซีอ๊ิว นํ้าสมสายชู
5. การถนอมอาหารโดยใชรังสี เชน หอมหัวใหญอาบรังสี

การถนอมอาหารโดยการทําแหง
ในงานวิจัยจะกลาวเฉพาะการถนอมอาหารโดยการทําแหง เพ่ือใหตรงกับผลิตภัณฑท่ีนํามา

ศึกษาครั้งนี้
การทําแหง เปนการกําจัดนํ้าสวนใหญท่ีอยูในอาหารออกจากอาหาร ซ่ึงจะมีผลทําใหการ

เจริญของจุลินทรียและกระบวนการเมตาบอลิซึม (Metabolism) เกิดไดชาลง ท้ังยังเปนการลดอัตราเร็ว
ของปฏิกิริยาการหืนของไขมัน หลักในการทําอาหารใหแหงคือ จะตองไลนํ้าหรือความช้ืนท่ีมีอยูใน
ผลิตผลการเกษตรออกไป แตจะยังมีความช้ืนเหลืออยูในผลิตภัณฑมากนอยแลวแตชนิดของอาหาร 
การถายเทความรอนจะเกิดตรงจุดท่ีมีความแตกตางของอุณหภูมิ คือ อุณหภูมิของเคร่ืองมือท่ีใชในการ
อบและอาหารท่ีตองการทําใหแหง 
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1. การถายเทความรอนมี 3 แบบ คือ การนําความรอน การพาความรอน การแผรังสี        
ซ่ึงในทางปฏิบัติ อาจเกิดข้ึนพรอมกันท้ัง 2 หรือ 3 แบบก็ได ข้ึนอยูกับลักษณะของอาหารท่ีนําไป
อบแหง การเคล่ือนท่ีของนํ้าในอาหาร จะเคล่ือนท่ีมาท่ีผิวหนาของอาหารเม่ือไดรับความรอนในระหวาง
การอบ

1.1. การนําความรอน เปนการถายเทความรอนจากโมเลกุลหน่ึงไปยังอีกโมเลกุลหน่ึงท่ี
อยูขางเคียง ซ่ึงจะเกิดกับอาหารท่ีมีลักษณะเปนของแข็ง

1.2. การพาความรอน จะเกิดกับอาหารท่ีเปนของเหลว โดยกระแสความรอนจะถูกพา
ผานชองวางท่ีเปนอากาศหรือแกสจากของเหลวชนิด หน่ึงไปยังของเหลวอีกชนิดหน่ึง 

1.3. การแผรังสี เปนการถายเทความรอนโดยการแผรังสีความรอนไปยังอาหารซ่ึงจะ
เกิดข้ึนใน กรณีอบอาหารในสุญญากาศ และการอบแหงแบบเยือกแข็ง 

2. วิธีการทําแหง มีหลายวิธี คือ 
2.1. ใชกระแสลมรอนสัมผัสอาหาร เชน ตูอบแสงอาทิตย ตูอบลมรอน (Hot Air Dryer)
2.2. พนอาหารท่ีเปนของเหลว ซ่ึงอาหารจะถูกพนใหเปนฝอยเล็กๆ สวนทางกับลมรอน 

อาหารจะกลายเปนผงทันที เคร่ืองมือท่ีใชคือ เคร่ืองอบแหงแบบพนฝอย (Spray Dryer) 
2.3. ใหอาหารขนสัมผัสผิวหนาของลูกกล้ิงรอน เคร่ืองมือท่ีใชคือ เคร่ืองอบแหงแบบ

ลูกกลิ้ง (Drum Dryer หรือ Roller Dryer)
2.4. กําจัดความช้ืนในอาหารในสภาพท่ีทํานํ้าใหเปนนํ้าแข็งแลวกลายเปนไอในหอง

สุญญากาศ ซ่ึงเปนการทําใหอาหารแหงแบบเยือกแข็ง โดยเคร่ืองอบแหงแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer)
2.5. ลดความช้ืนในอาหารโดยใชไมโครเวฟ (Microwave) 

3. เคร่ืองอบแหง เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการอบอาหารใหแหงปริมาณคร้ังละมากๆ ในคราว
เดียวกัน ซ่ึงมีหลายแบบและแตละแบบมีหลายขนาด ดังนี้

3.1. ตูอบหรือโรงอบท่ีใชความรอนจากแสงอาทิตย มีหลักการทํางานคือ ตูหรือโรงอบ
ประกอบดวยแผงรับแสงอาทิตย ซ่ึงทําดวยวัสดุใส เม่ือแสงอาทิตยซ่ึงสวนใหญเปนรังสีคล่ืนส้ัน ตกลง
บนแผงรับแสงน้ีแลวจะทะลุผานไปยังวัสดุสีดําภายในตูและเปล่ียนเปนรังสีความรอน ซ่ึงความรอนน้ี 
จะไปกระทบกับอาหารทําใหนํ้าในอาหารระเหยออกมาและผานออกไปทางชองระบายอากาศของตูอบ 
หรือโรงอบ มีผลทําใหอาหารแหง ในระหวางการอบควรกลับผลิตภัณฑน้ัน วันละ 1-2 คร้ัง เพื่อให
ผิวหนาของผลิตภัณฑทุกสวนไดสัมผัสกับความรอน ทําใหแหงเร็วและสมํ่าเสมอ สวนมากตูอบ
แสงอาทิตยน้ีจะใชกับพวกผัก ผลไม และธัญพืช ขอดีสําหรับการใชตูอบแบบน้ี คือ ไดผลิตภัณฑสีสวย 
และสมํ่าเสมอ สะอาดปราศจากฝุนละอองหรือแมลง ใชเวลานอยกวาการตากแดดตามธรรมชาติ
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ประมาณหน่ึงในสาม ประหยัดพ้ืนท่ีในการตากเพราะในตูอบสามารถวางถาดใสผลผลิตไดหลายช้ัน
ประหยัดแรงงานและตนทุนในการผลิตอาหารแหง

3.2. เคร่ืองอบแหงท่ีใชความรอนจากแหลงอ่ืน ความรอนท่ีใชกับเคร่ืองอบประเภทน้ี
3.3. สวนมากจะไดจากกระแสไฟฟา หรือแกส สวนมากใชในระดับอุตสาหกรรมซ่ึงมี

หลายแบบหลายขนาด โดยใชหลักการท่ีแตกตางกันแลวแตประโยชนของการใชสอย
3.4. เคร่ืองอบแหงดวยลมรอนแบบตูหรือถาด ตูอบบุดวยวัสดุท่ีเปนฉนวนมีถาดสําหรับ

วางอาหารท่ีจะอบ เคร่ืองมือชนิดน้ีจะใชอบอาหารท่ีมีปริมาณนอย หรือสําหรับงานทดลอง
3.5. เคร่ืองอบแหงดวยลมรอนแบบตอเน่ือง มีลักษณะคลายอุโมงค นําอาหารท่ีตองการ

อบแหงวางบนสายพานท่ีเคล่ือนผานลมรอนในอุโมงค เม่ืออาหารเคล่ือนออกจากอุโมงคก็จะแหงพอดี 
ตัวอยางอาหาร เชน ผัก หรือ ผลไมอบแหง

3.6. เคร่ืองอบแหงแบบพนฝอย การทํางานของเคร่ืองอบแบบน้ีคือ ตองฉีดของเหลวท่ี
ตองการทําใหแหงพนเปนละอองเขาไปในตูท่ีมีลมรอนผานเขามา เชน กาแฟผงสําเร็จรูป ไขผง ซุบผง
นํ้าผลไมผง เปนตน

3.7. เคร่ืองอบแหงแบบลูกกล้ิง เคร่ืองทําแหงแบบน้ีใหความรอนแบบนําความรอนซ่ึง
ประกอบดวยลูกกล้ิงทําดวยโลหะ อาหารท่ีจะทําแหงตองมีลักษณะขนและปอนเขาเคร่ือง ตรงผิวนอก
ของลูกกล้ิงเปนแผนฟลมบาง ๆ ความรอนจะถายเทจากลูกกล้ิงไปยังอาหาร

3.8. เคร่ืองอบแหงแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) ประกอบดวยเคร่ืองท่ีทําใหอาหาร 
เย็นจัด(Freezer) แผนใหความรอนและตูสุญญากาศ หลักการในการทําแหงแบบน้ีคือการไลนํ้าจาก
อาหารออกไปในสภาพสุญญากาศ การถายเทความรอนเปนแบบการนําความรอน ตัวอยางผลิตภัณฑ
ท่ีประสบความสําเร็จมากท่ีสุดคือ กาแฟผงสําเร็จรูป

3.9. ตูอบแหงแบบท่ีใชไมโครเวฟ (Microwave) ขณะน้ีไดมีการใชไมโครเวฟคล่ืนความถ่ี 
13x106 ไซเกิล เพ่ือลดความช้ืนของผัก เชน กะหลํ่าปลี และผลิตภัณฑท่ีไดจะมีคุณภาพดี สีสวย 
ตัวอยางผลิตภัณฑท่ีใชตูอบแหงแบบไมโครเวฟรวมกับการใชสุญญากาศ คือ ผลิตภัณฑนํ้าสมผง ซึ่ง
ยังคงคุณภาพของ สี กล่ิน และรสของสมไว

สภาพภายหลังจากการผานการทําแหงของอาหาร สารอาหารท่ีเสียไปมากไดแก วิตามินซี 
และวิตามินบี 1 ซ่ึงจะเกิดต้ังแตการเตรียมวัตถุดิบ การห่ัน การลวก จนกระท่ังการระเหยนํ้าออกจาก
อาหาร แตวิตามินที่ละลายในไขมัน ไดแก วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค พบวาคงสภาพ
ไดดีเปนสวนมาก (พรพล รมยนุกูล.  2545: 98)
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ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
นวัตกรรมเร่ิมเขามามีบทบาทกับการพัฒนา สินคาในกลุมอาหารของผูประกอบการคนไทย

มากข้ึน และผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ท่ีถือวาเปนนวัตกรรมดานอาหารท่ีชวยใหผูบริโภครับประทานผักได
งาย สะดวกรวดเร็วและสามารถรับประทานไดบอยเทาท่ีตองการ แนวคิด ผักรวมก่ึงสําเร็จรูป ของ 
บริษัท นิธิฟูดส จํากัด นายธิติวัฒน สิรพันธุกุล ผูจัดการฝายการตลาด เลาวา เดิมบริษัทฯ เปนผูผลิต
สินคาเคร่ืองเทศและสินคาแปรรูปทางการเกษตร รวมถึงพืชผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป สําหรับเปนวัตถุดิบ
ของโรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองปรุงรสอาหารหรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหารก่ึงสําเร็จรูป โดยมีการสง
จําหนายท้ังในประเทศและตางประเทศ มาต้ังแตป 2541 จากผลกระทบทางเศรษฐกิจในปจจุบันทําให
บริษัทเล็งเห็นวา ควรท่ีจะออกผลิตภัณฑท่ีทางบริษัทสามารถทําการตลาดโดยตรงถึงผูบริโภคเพราะ
การขายใหกับโรงงานอุตสาหกรรม ถาโรงงานแหงใดแหงหน่ึงงดหรือส่ังซ้ือสินคาลดลงทางบริษัทจะ
ไดรับผลกระทบคอนขางมาก ดังน้ัน เพ่ือกระจายความเส่ียงจําเปนตองหาตลาดใหมรองรับไวดวย         
ในสวนของการทดลองสูตรของผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปในคร้ังน้ี ทางบริษัทไดใชเวลาในการคิดคนและ
ทดลองทํานานถึง 2 ป และแบงเปนชวงเวลาในการวิจัยและทดลองตลาดอยูนานถึง 1 ป โดยการออก
งานแสดงสินคาท้ังในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงการออกงานทุกคร้ังไดรับผลตอบรับดีมาก ลูกคาให
ความสนใจคอนขางมากและยอดขายทะลุเกินกวาเปาท่ีบริษัทต้ังไวในทุกงาน โดยเฉพาะในตลาด
ตางประเทศ เพราะจากการไดคนขอมูลผานทางเว็บไซตจากท่ัวโลก ยังไมพบวามีผูผลิตสินคาใน
ลักษณะเดียวกัน

ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ยี่หอ "เออเบิรน ฟารม" เปนสีสันใหมของวงการอาหาร
สามารถตอบโจทยสังคมเมือง โดยเฉพาะกลุมเด็กและครอบครัวรักสุขภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต
สมัยใหมอาจเลือกความสะดวกสบาย ซ่ึงผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป สามารถนําไปปรุงอาหารได
ทันที ดวยการตมในนํ้ารอน 5 นาที หรือใสไมโครเวฟระดับไฟสูง นาน 5 นาที ผักก็จะคืนตัวเหมือนกับ
ผักสด สามารถนําไปประกอบอาหารไดหลากหลาย ไมเสียเวลาหาซ้ือผักสดหลายๆ ชนิดมาทําอาหาร
ซ่ึงทางบริษัทไดทําหนังสือแนะนําเมนูอาหารไวบริการดวย สวนของวัตถุดิบเน่ืองจากโรงงานต้ังอยูใน
พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมก็จะมีผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมากอยูแลว โดยทางโรงงานสามารถซ้ือ
โดยตรงจากเกษตรกรในราคาไมแพงและยังเปนการชวยเหลือเกษตรกรไดมีชองทางการระบายผลผลิต
ออกสูตลาดไดมากข้ึน แกปญหาราคาสินคาเกษตรตกตํ่าในชวงฤดูกาลได ซ่ึงในแตละปทางโรงงาน
ตองใชสินคาเกษตรจํานวนมาก เพราะผักสด 100 กิโลกรัม สามารถทําอบแหงออกมาไดเพียง                  
5 กิโลกรัมเทาน้ัน จุดขายของผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเออรเบรินฟารม อยูท่ีความสะดวกสบายในการ
ปรุงอาหารจากผักและชวยใหทุกคนสามารถรับประทานไดในทุกม้ือ และทําใหเด็กๆ กินผักไดงายข้ึน 
และผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปยังชวยแมบานประหยัดในการซ้ือผัก เพราะการซ้ือผักหลายชนิด
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ในคร้ังเดียวราคาคอนขางสูง แตการซ้ือผักอบแหงใน 1 ซอง มีผักรวมอยูประมาณ 5 ชนิด ทําให
รับประทานผักในคร้ังเดียวไดหลายชนิด(ผูจัดการออนไลน. 2551: ออนไลน)

ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปมี 5 รสชาติ คือ รสผักธรรมชาต,ิ รสเห็ดหอมกระเทียมและ
ผักธรรมชาติ, รสผักและธัญพืชธรรมชาติ, วีพลัส รสผักรวมธรรมชาติ และรสฟกทองญ่ีปุนและผัก
ธรรมชาติ (ดูภาพประกอบ 2) วัตถุดิบหลักไดแก เผือก, ขาวโพดหวาน, แครอท, ฟกทอง, ถั่วลันเตา, 
เห็ดหอม, กระเทียม, แครอท, ฟกทอง, เมล็ดทานตะวัน, เมล็ดฟกทอง, ลูกเดือย, งาดํา, มันเทศสีสม, 
ฟกทองญ่ีปุน, เผือก ผานกรรมวิธีที่สะอาด ทันสมัย ทําใหคงคุณคาวิตามิน เกลือแรและไฟเบอรเหมือน
ผักสด วางจําหนายท่ี เซ็นทรัล, ทอปซูเปอร, กรูเมมาเก็ต, โฮมเฟรชมารท, วิลลาซูเปอรมาเก็ต, ฟูด
แลนดซูเปอรมาเก็ต, จัสโก, ตั้ง ฮั่ว เส็ง, สุวรรณชาด, กรนีไลน, ริมปงซูเปอรมารเก็ต เชียงใหม, เจอิ่ม
บุญ เชียงใหม, และสีดา เพลส  (นิธิฟูดส.  2553: ออนไลน)

ภาพประกอบ 2 ตัวอยางผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป รสผักธรรมชาติ

ภาพประกอบ 3 ตัวอยางผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป รสเห็ดหอมกระเทียมและผักธรรมชาติ
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ภาพประกอบ 4 ตัวอยางผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป รสผักและธัญพืชธรรมชาติ

ภาพประกอบ 5 ตัวอยางผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป วีพลัส รสผักรวมธรรมชาติ

ภาพประกอบ 6 ตัวอยางผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป รสฟกทองญ่ีปุนและผักธรรมชาติ
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9. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

กุลยา จันทรอรุณ (2540). ศึกษาเรื่อง เร่ืองกรรมวิธีการอบแหงผักและผลไม ใชวีธีการอบแหง
โดยใชเตาอบตางชนิดกัน เพ่ือเปรียบเทียบผลิตภัณฑอบแหง โดยใช Heat Pump Dryer Hot Air Oven 
เตาอบพลังงานแสงอาทิตย และวิธีการตากแดด การอบแหงโดยใช Heat Pump Dryer สามารถ
ควบคุมเง่ือนใขในการอบแหง คือ ความชื้น อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ ความเร็วลมในตูอบได โดยใช
คอมพิวเตอรควบคุมผักและผลไมท่ีใชอบแหง คือ ผักคะนา ผักคื่นไช ฟกทอง แครอท ตะไคร ขนุน 
สับปะรด กลวยนํ้าวา จากการเปรียบเทียบวิธีการอบแหง ผลการทดลองพบวาการอบแหงโดยใช Heat 
Pump Dryer จะไดผลิตภัณฑอบแหงมีคุณภาพดีท่ีสุด มีสี กลิ่น รสชาติ texture ดีคลายของสดมาก 
เม่ือนําไปตมจะดูดนํ้ากลับไดมากกวา 80% ผักตมมีคุณภาพคลายของสดมาก เม่ือเทียบกับอบดวย
Hot Air Oven เตาอบพลังงานแสงอาทิตย คุณภาพผักจะมีสีเหลืองเห่ียว อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการ
อบแหงดวย Heat Pump Dryer อยูระหวาง 50 – 65 C H, 40% ความเร็วลม 2-3 m/sec ความช้ืน
สุดทายผักควรอยูระหวาง 5 - 10% ผลไมกลวยตาก 20-30% ขนุนอบแหง 17% สับปะรด 15-18% 
ระยะเวลาในกาอบประมาณ 6-12 ช่ัวโมง ข้ึนอยูกับประเภทของส่ิงที่อบ ผักและผลไมท่ีอบควรตัดใหมี
ช้ินขนาดเล็กบาง เพ่ือใหแหงเร็วและแหงสนิท คุณภาพดี กลวยตากจากการทดลองพบวา ใชเตา
พลังงานแสงอาทิตย คุณภาพดีกวาใช Heat Pump Dryer กลวยท่ีอบดวยเตาอบพลังงานแสงอาทิตย
จะมีสีเหลืองทอง นุม รสชาติหวานหอม

บุญศรี มานะอุดมการณ  (2543).  ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารก่ึงสําเร็จรูป จาก
ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคอาหารก่ึงสําเร็จรูปน้ันซ้ืออาหารก่ึงสําเร็จรูปดวยตนเอง โดยท่ีไมมีอะไรเปน
ส่ือในการกระตุนใหซ้ือ แตสวนใหญยอมรับวา ส่ือโฆษณามีอิทธิพลและบทบาทในการกระตุนให
ผูบริโภคเกิดความสนใจในสินคาท่ีออกใหม หรือมีการออกรสชาติใหมๆ  และชอบบรรจุภัณฑแบบชนิด
เปนซองเน่ืองจากราคาถูกกวาบรรจุภัณฑแบบอ่ืน พฤติกรรมการยอมรับอาหารก่ึงสําเร็จรูปสวนใหญ
ยอมรับในเร่ืองของความสะดวกของอาหารก่ึงสําเร็จรูป ท่ีไมตองการใชเวลาในการเตรียมและปรุงนาน 
สามารถหยิบข้ึนมาปรุงไดทันทีท่ีตองการ รวมท้ังเห็นวามีราคาถูก เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน

วไลลักษณ กิตติสุนทรอรุณ (2547). ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค
ผักอนามัย พบวา ครัวเรือนผูบริโภคสวนใหญ (รอยละ 97) บริโภคผักท่ัวไปเปรียบเทียบกับรอยละ 48 
ท่ีบริโภคผักอนามัย โดยผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา สถานท่ีจําหนาย ชนิดของผักแหลง
ผลิต และบรรจุภัณฑ ตัวแปรคุณลักษณะและปจจัยของผักจํานวน 51 ตัวแปรท่ีศึกษามีความสัมพันธ



45

กับความพึงพอใจของครัวเรือนผูบริโภครอยละ 35 คุณลักษณะและปจจัยของผักท่ีมีผลใหความพึง
พอใจของผูบริโภคเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก สถานท่ีจําหนายท่ีเปนตลาดสด ชนิดของผัก
ท่ีเปนผักกาดขาว ผลิตโดยโครงการหลวง การมีบรรจุภัณฑพรอมเคร่ืองหมายรับรองความปลอดภัย
สวนราคาท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลใหความพึงพอใจของผูบริโภคผักลดลงเปนไปตามทฤษฎีพฤติกรรมขอผูบริโภค 
นอกจากน้ียัง พบวา เม่ือครัวเรือนผูบริโภคมีรายไดสูงข้ึนจะพึงพอใจเพ่ิมข้ึนกับการซ้ือผักท่ีมีความ
ปลอดภัยสูงข้ึน

สําหรับการศึกษาดานศักยภาพการตลาดผักอนามัย พบวาครัวเรือนผูบริโภคตัวอยางมีความ
พึงพอใจและใหความนิยมผักอนามัย (ผักปลอดภัยและผักอินทรีย) มากกวาผักท่ัวไปท่ีมีราคาใกลเคียง
กันและแมวาผักท่ัวไปท่ีมีลักษณะเดียวกันกับผักอนามัยจะมีราคาตํ่ากวา 6 – 9 บาท / กก ผูบริโภค
ตัวอยางก็ยังคงมีความพึงพอใจและนิยมผักอนามัยบางคุณลักษณะสูงกวาผักท่ัวไปแสดงวาผักอนามัย
เปนผักท่ีมีศักยภาพทางการตลาดสูง

การศึกษาน้ีไดแสดงใหเห็นวา ผูบริโภคมีแนวโนมความพึงพอใจและนิยมผักอนามัยท่ีเปนผัก
ปลอดภัย ดังน้ันการพัฒนาการผลิตและการตลาดผักอนามัยจึงควรมุงเนนไปท่ีผักปลอดภัย และหาก
สามารถพัฒนาใหมีราคาตํ่าในระดับใกลเคียงกับผักท่ัวไป ตลอดจนจัดใหมีการขายในตลาดสดได ก็จะ
สามารถขยายตลาดผักอนามัยได

เกรียงไกร วาสนจิตต  (2548: 71 – 74). ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมของ
นิสิตนักศึกษากรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยมหิดล 
ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางชีวสังคมในดานเพศ ทัศนคติในการบริโภคผักและผลไมและการเขาถึง
แหลงบริการในการเลือกซ้ือผักและผลไม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนลักษณะทางชีวสังคมในดานอายุ รายไดเฉล่ียของครอบครัว 
ความรูเก่ียวกับเร่ืองผักและผลไม และการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับ เร่ืองผัก และผลไม จากแหลง
ตางๆ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

1. พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมของนักศึกษาสวนใหญอยูในระดับปานกลาง นักศึกษา
มีความรูเก่ียวกับการบริโภคผักและผลไมอยูในระดับสูง ทัศนคติในระดับปานกลาง การเขาถึงแหลง
บริการในการเลือกซ้ือผักและผลไมในระดับปานกลาง แตมีการไดรับขอมูลขาวสารทางดานการบริโภค
ผักและผลไมในระดับตํ่า ดังนั้น ควรมีการสงเสริมการใหความรูขอมูลขาวสารเพ่ือใหนักศึกษามีความรู
และทัศนคติในการบริโภคผักและผลไมมากข้ึน

2. ทัศนคติตอการบริโภคผักและผลไม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม
ของนักศึกษา ดังนั้น จึงควรมีการวางแผนหรือจัดโปรแกรมการใหสุขศึกษาเก่ียวกับความรูในเร่ือง
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สารอาหารท่ีมีประโยชนในผักและผลไม เพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีตอการบริโภคผักและผลไมใหมากข้ึนอีก
3. การเขาถึงแหลงบริการในการเลือกซ้ือผักและผลไม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

บริโภคผักและผลไมของนักศึกษา ดังน้ัน จึงควรมีการสงเสริมใหมีแหลงบริการในการเลือกซ้ือผักและ
ผลไมในสถานศึกษาและบริการอาหารสําเร็จรูปท่ีประกอบดวยผักและผลไมภายในสถานศึกษา เพ่ือให
นักศึกษาไดรับความสะดวกในการเลือกซ้ือผักและผลไม เพ่ือการบริโภค

ธิติวัฒน สิรพันธุกุล  (2550). ศึกษาเร่ือง ความตองการของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑผักรวม
อบแหงก่ึงสําเร็จรูปในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม    สวนใหญเปนเพศ
หญิง อายุ 41- 50 ป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพขาราชการพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท สมาชิกในครอบครัวจํานวน 2 – 4 คน 
ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพัก สวนใหญปรุงอาหารรับประทานเองโดยเฉล่ียใน 1 สัปดาหจํานวน         
1 – 5 ม้ือ ในม้ือเย็นนอกจากน้ี ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นความสําคัญของคุณประโยชนอาหาร
ในระดับมากตองการรับประทานผักและธัญพืชมากกวาน้ี ปจจัยในการเลือกรับประทานอาหารคือ 
ความสะอาด ถูกหลักอนามัย มีมาตรฐานการผลิต สวนใหญไมเคยเห็นผลิตภัณฑผักรวมอบแหงกึ่ง
สําเร็จรูปมากกอน คิดวาอาหารท่ีผสมไดคือขาวตม/โจก ประโยชนคือ เพ่ิมคุณประโยชนจากใยอาหาร
และสารอาหารจากผักและธัญพืช เหมาะสําหรับรับประทานทุกม้ือ และตองการรับประทานทุกสัปดาห 
บรรจุภัณฑนาจะเปนซองฟลอยดทึบ ราคาซองละ 10 บาท และควรเลือกซ้ือไดท่ีราน Modern Trade 
ผลการศึกษาหลังจากไดทดลองชิมผลิตภัณฑแลวพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูสึก
อยากรับประทาน อยากซ้ือ และจะมีการแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือตาม คุณสมบัติของผลิตภัณฑผักรวม
อบแหงก่ึงสําเร็จรูปทีผู่ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเรียตามลําดับ คือสามารถเพ่ิมความสะดวก
ในการเตรียมและปรุงอาหารได มีสีสันสดใสนารับประทาน มีความปลอดภัยในการบริโภค สามารถ
ผสมในอาหารไดอยางเหมาะสมและลงตัว ผลิตจากบริษัทท่ีมีมาตรฐานการผลิตระดับสูง และมีระบบ
นาเชื่อถือ นอกจากนี้ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอความตองการซ้ือผลิตภัณฑผักรวม
อบก่ึงสําเร็จรูปอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีจําหนาย 
และดานการสงเสริมการตลาด โดยมีปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในแตละดาน ดังน้ี ดานผลิตภัณฑ 
ไดแก คุณภาพของผลิตภัณฑ ดานราคา ไดแก ความคุมคาตอเงินท่ีจาย ดานสถานท่ีจําหนาย ไดแก 
หาซ้ือไดงาย และดานการสงเสริมการตลาด ไดแก พนักงานมีการนําเสนอผลิตภัณฑไดนาสนใจ 
ปญหาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบวา เกรงวาคุณคาสารอาหารบางชนิดจะลดลง รสชาติไม
อรอยเทาผักสดและธัญพืชปรุงเสร็จใหม และไมมีความม่ันใจดานความปลอดภัยในการบริโภค
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของขางตน ผูวิจัยทราบถึงประโยชนของผัก วิธีการ
ถนอมอาหารท่ีมี ความเช่ือ การรับรู ความตองการ ความพึงพอใจ พฤติกรรมของผูบริโภค ในอาหาร     
ก่ึงสําเร็จรูป ผักสดและผลไม ซึ่งสามารถนํามาประยุกตเปนแนวทางในการกําหนดกลุมตัวอยาง
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ออกแบบเคร่ืองมือการวิจัย สําหรับงานวิจัยคร้ังน้ี



บทท่ี 3
วิธีการดําเนินการวิจัย

ในการวิจัยเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป  ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี

1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง
2. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากรและการเลือกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัย
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีสนใจซ้ือผลิตภัณฑผักรวม

อบก่ึงสําเร็จรูป ในหางสรรพสินคา มีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป เน่ืองจากเปนวัยท่ีมีรายไดเปนของตนเอง 
และมีความสามารถในการตัดสินใจซ้ือสินคาได ซ่ึงไมทราบประชากรแนนอน

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย หมายถึง ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีสนใจซ้ือผลิตภัณฑผัก

รวมอบก่ึงสําเร็จรูปในหางสรรพสินคา มีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป เน่ืองจากเปนวัยท่ีมีรายไดเปนของ
ตนเอง และมีความสามารถในการตัดสินใจซ้ือสินคาได ซ่ึงไมทราบประชากรแนนอน จึงกําหนดขนาด
ตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาดตัวอยางในกรณีท่ีไมทราบจํานวนประชากร  (กัลยา วานิชยบัญชา. 
2545: 25 – 26)   ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 385 และสํารอง
ตัวอยางเพ่ือปองกันความผิดลาดไว 35 ตัวอยาง โดยไมนับรวมเปนกลุมตัวอยาง ดังนี้

2

2

4e
Zn 

เมื่อ n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
Z แทน คามาตรฐานท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ีผูวิจัยกําหนดไว

คือ 95% ฉะน้ันจะมีคา 96.1975.2/1  ZZ 
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e แทน คาความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมใหเกิดข้ึนได
โดยกําหนดให คาความคลาดเคล่ือน 5% = 0.05

เมื่อ แทนคาจะได  
 

 2

2

05.04
96.1n 384.16 หรือประมาณ 385 ตัวอยาง

กลุมตัวอยางจํานวน 385 ตัวอยางและสํารองตัวอยาง เพ่ือปองกันความผิดพลาดไว
35 ตัวอยาง โดยไมนับรวมเปนกลุมตัวอยาง

การเลือกกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีข้ันตอน ดังน้ี
ขั้นตอนที่ 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไป

หางสรรพสินคา 7 หาง 7 สาขา ไดแก เซ็นทรัลฟูดฮอลล สาขาเซ็นทรัลชิดลม ทอปซูเปอร สาขา      
เดอะคอมพาวด รามอินทรา กรูเมมาเก็ต สาขาเอ็มโพเรียม โฮมเฟรชมารท สาขาเดอะมอลล บางแค 
วิลลาซูเปอรมาเก็ต สาขาพหลโยธิน 3 (อารีย) ฟูดแลนดซูเปอรมาเก็ต สาขาลาดพราว และจัสโก สาขา 
นวมินทร ซ่ึงหางรานดังกลาว มีสาขาครอบคลุมพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานครและมีความหลากหลายของ
ลักษณะประชากรศาสตร

ขั้นตอนที่ 2 ใชวิธีแบบโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดจํานวนตัวอยางในแตละ
แหงท่ีกําหนดในข้ันตอนท่ี 1 โดยแตละสาขาใหเก็บตัวอยางสาขาละ 55 ตัวอยาง

ขั้นตอนที่ 3 ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อ
เก็บขอมูลแบบสอบถามจากผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป ท่ีสนใจซ้ือผลิตภัณฑ
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ตามวิธีการสุมตัวอยางในข้ันตอนท่ี 1 และ 2 จนครบจํานวนที่ตองการ

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
ลักษณะของแบบสอบถาม
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือและ

ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือหรือแบบสอบถาม (Questionnaire) ตามลําดับ ดังน้ี

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑของผูตอบ
แบบสอบถาม แบงเปนคําถามเก่ียวกับ ประโยชนหลักของผลิตภัณฑ มี 3 ขอ รูปลักษณผลิตภัณฑ       
มี 10 ขอ ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง มี 5 ขอ ผลิตภัณฑควบ มี 2 ขอ และศักยภาพผลิตภัณฑ มี 1 ขอ โดย
เปนแบบสอบถามชนิดคําถามปลายปด (Closed-Ended Question) ใชระดับการวัดขอมูลประเภท
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อันตรภาคช้ัน (Interval Scale) เปนการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนน 
ดังนี้

ระดับ 5 หมายถึง ตองการอยางมาก
ระดับ 4 หมายถึง ตองการ
ระดับ 3 หมายถึง เฉยๆ
ระดับ 2 หมายถึง ไมตองการ
ระดับ 1 หมายถึง ไมตองการอยางมาก

ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉล่ียในการแปรผล โดยสูตรคํานวนความกวางของอันตรภาคช้ัน 
(มัลลิกา บุนนาค.  2537: 29)

ความกวางของอันตรภาคช้ัน = ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด – ขอมูลท่ีมีคาตํ่าสุด
จํานวนช้ัน

= 5 –  1
5

= 0.80
เกณฑการประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานผลิตภัณฑ โดย

แสดงเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียคะแนน ดังน้ี
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความตองการอยูในระดับ ตองการอยางมาก
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความตองการอยูในระดับ ตองการ
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความตองการอยูในระดับ เฉยๆ
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความตองการอยูในระดับ ไมตองการ
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความตองการอยูในระดับ ไมตองการอยางมาก

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มี 3 ขอ โดย
เปนแบบสอบถามชนิดคําถามปลายปด (Closed-Ended Question) ใชระดับการวัดขอมูลประเภท
อันตรภาคช้ัน (Interval Scale) เปนการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑใหคะแนน ดังน้ี

ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยอยางย่ิง
ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวย
ระดับ 3 หมายถึง ไมแนใจ
ระดับ 2 หมายถึง ไมเห็นดวย
ระดับ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางย่ิง
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ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉล่ียในการแปลผล โดยสูตรคํานวนความกวางของอันตรภาคช้ัน 
(มัลลิกา บุนนาค.  2537: 29)

ความกวางของอันตรภาคช้ัน = ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด – ขอมูลท่ีมีคาตํ่าสุด
จํานวนช้ัน

= 5 –  1
5

= 0.80
เกณฑการประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานราคา โดยแสดง

เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียคะแนน ดังน้ี
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวยอยางย่ิง
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวย
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ไมแนใจ
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ไมเห็นดวย
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ไมเห็นดวยอยางย่ิง

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจัดจําหนาย 
มี 3 ขอ โดยเปนแบบสอบถามชนิดคําถามปลายปด (Closed-Ended Question) ใชระดับการวัดขอมูล
ประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) เปนการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑให
คะแนน ดังน้ี

ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยอยางย่ิง
ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวย
ระดับ 3 หมายถึง ไมแนใจ
ระดับ 2 หมายถึง ไมเห็นดวย
ระดับ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางย่ิง

ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉล่ียในการแปลผล โดยสูตรคํานวนความกวางของอันตรภาคช้ัน 
(มัลลิกา บุนนาค.  2537: 29)
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ความกวางของอันตรภาคช้ัน = ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด – ขอมูลท่ีมีคาตํ่าสุด
จํานวนช้ัน

= 5 –  1
5

= 0.80
เกณฑการประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นตอปจจัย ดานสถานท่ี

จัดจําหนาย โดยแสดงเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียคะแนน ดังน้ี
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถงึ มีความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวยอยางย่ิง
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวย
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ไมแนใจ
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ไมเห็นดวย
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ไมเห็นดวยอยางย่ิง

สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 
มี 10 ขอ แบงเปนคําถามเก่ียวกับ การสงเสริมการขาย 3 ขอ การใหขาว/ประชาสัมพันธ 3 ขอ และการ
จัดกิจกรรม 3 ขอ โดยเปนแบบสอบถามชนิดคําถามปลายปด (Closed-Ended Question) ใชระดับ
การวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) เปนการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ โดยมี
เกณฑใหคะแนนดังน้ี

ระดับ 5 หมายถึง นาสนใจมากท่ีสุด
ระดับ 4 หมายถึง นาสนใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง เฉยๆ
ระดับ 2 หมายถึง นาสนใจนอย
ระดับ 1 หมายถึง นาสนใจนอยท่ีสุด

ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉล่ียในการแปลผล โดยสูตรคํานวนความกวางของอันตรภาคช้ัน 
(มัลลิกา บุนนาค.  2537: 29)

ความกวางของอันตรภาคช้ัน = ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด – ขอมูลท่ีมีคาตํ่าสุด
จํานวนช้ัน

= 5 –  1
5

= 0.80
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เกณฑการประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด โดยแสดงเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียคะแนน ดังน้ี

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความนาสนใจอยูในระดับ นาสนใจมากที่สุด
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความนาสนใจอยูในระดับ นาสนใจมาก
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความนาสนใจอยูในระดับ เฉยๆ
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความนาสนใจอยูในระดับ นาสนใจนอย
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความนาสนใจอยูในระดับ นาสนใจนอยท่ีสุด

สวนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
ของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามชนิดคําถามปลายปด (Closed-Ended Question) มี 5 ขอ 
ดังนี้

ขอ 1 เปนคําถามเก่ียวกับ รสใดท่ีทานสนใจซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)

ขอ 2 เปนคําถามเก่ียวกับ ความตองการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป จากแหลงใด 
มากท่ีสุด ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)

ขอ 3 เปนคําถามเก่ียวกับ แนวโนมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ใชระดับการวัด
ขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) เปนการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑให
คะแนนดังน้ีจํานวน 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ 5 หมายถึง ซ้ือแนนอน
ระดับ 4 หมายถึง คอนขางซ้ือ
ระดับ 3 หมายถึง ไมแนใจ
ระดับ 2 หมายถึง คอนขางไมซ้ือ
ระดับ 1 หมายถึง ไมซ้ือแนนอน

ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉล่ียในการแปลผล โดยสูตรคํานวนความกวางของอันตรภาคช้ัน
(มัลลิกา บุนนาค.  2537: 29)

ความกวางของอันตรภาคช้ัน = ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด – ขอมูลท่ีมีคาตํ่าสุด
จํานวนช้ัน

= 5 –  1
5

= 0.80
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เกณฑการประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวกับแนวโนมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมก่ึงสําเร็จรูป 
โดยแสดงเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียคะแนน ดังน้ี

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีแนวโนมซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
อยูในระดับซ้ือแนนอน

คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีแนวโนมซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
อยูในระดับคอนขางซ้ือ

คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีแนวโนมซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
อยูในระดับไมแนใจ

คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีแนวโนมซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
อยูในระดับคอนขางไมซ้ือ

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีแนวโนมซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
อยูในระดับไมซ้ือแนนอน

ขอ 4 เปนคําถามเก่ียวกับบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) เปนการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ
โดยมีเกณฑใหคะแนน ดังน้ี

ระดับ 5 หมายถึง มากท่ีสุด
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง นอย
ระดับ 1 หมายถึง นอยท่ีสุด

ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉล่ียในการแปลผล โดยสูตรคํานวนความกวางของอันตรภาคช้ัน 
(มัลลิกา บุนนาค.  2537: 29)

ความกวางของอันตรภาคช้ัน = ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด – ขอมูลท่ีมีคาตํ่าสุด
จํานวนช้ัน

= 5 –  1
5

= 0.80
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เกณฑการประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวกับบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบ
ก่ึงสําเร็จรูป โดยแสดงเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียคะแนน ดังน้ี

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือมาก
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือปานกลาง
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือนอย
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือนอยท่ีสุด
ขอ 5 เปนคําถามเก่ียวกับการแนะนําผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปใหผูอ่ืนซ้ือ ใชระดับ

การวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) เปนการวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ โดยมี
เกณฑใหคะแนน ดังน้ี

ระดับ 5 หมายถึง แนะนําแนนอน
ระดับ 4 หมายถึง แนะนํา
ระดับ 3 หมายถึง ไมแนใจ
ระดับ 2 หมายถึง ไมแนะนํา
ระดับ 1 หมายถึง ไมแนะนําแนนอน

ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉล่ียในการแปลผล โดยสูตรคํานวนความกวางของอันตรภาคช้ัน 
(มัลลิกา บุนนาค.  2537: 29)

ความกวางของอันตรภาคช้ัน = ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด – ขอมูลท่ีมีคาตํ่าสุด
จํานวนช้ัน

= 5 –  1
5

= 0.80
เกณฑการประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวกับการแนะนําผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปให

ผูอ่ืนซ้ือ โดยแสดงเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียคะแนน ดังน้ี
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง แนะนําใหผูอ่ืนซ้ือแนนอน
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีแนวโนมแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือ
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีแนวโนมไมแนใจวาจะแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือ
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีแนวโนมไมแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือ
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ไมแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือแนนอน
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สวนท่ี 6 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถาม
ชนิดคําถามปลายปด (Closed-Ended Question) เปนคําถามแบบมีหลายคําตอบ (Multiple Choice 
Question) จํานวน 6 ขอ ดังน้ี

ขอ 1 เพศ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอ 2 อายุ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ซ่ึงมีเกณฑการ

พิจารณาชวงอายุของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวนความกวางของอันตรภาคช้ัน 
(มัลลิกา บุนนาค.  2537: 29)

ขอมูลรายงานผลสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ.2544 ของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ ใชเกณฑการสํารวจผูมีงานทําอายุต้ังแต 15 – 65 ป ดังนั้น การวิจัยคร้ังน้ี จึงใชชวงอายุ
ดังกลาวเปนเกณฑในการกําหนดชวงอายุ

ความกวางของอันตรภาคช้ัน = ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด – ขอมูลท่ีมีคาตํ่าสุด
จํานวนช้ัน

= 65 – 15
5

= 10
โดยแสดงชวงอายุของกลุมตัวอยางท่ีใชในแบบสอบถาม ดังน้ี

1. อายุ 15 – 24 ป
2. อายุ 25 – 34 ป
3. อายุ 35 – 44 ป
4. อายุ 45 – 54 ป
5. อายุ 55 ปข้ึนไป

ขอ 3 ระดับการศึกษา ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
1. ตํ่ากวาปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. สูงกวาปริญญาตรี

ขอ 4 อาชีพ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
1. นักเรียน / นักศึกษา
2. รับราชการ
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. พนักงานบริษัทเอกชน / รับจาง
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5. ประกอบธุรกิจสวนตัว
6. อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................

ขอ 5 รายไดเฉล่ียตอเดือน ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
ซึ่งเกณฑการพิจารณาชวงรายไดเฉล่ียตอเดือนของกลุมตัวอยาง จากรายงานรายไดตอหัวตอคนตอป 
พ.ศ.2552 เทากับ 134,683 บาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 
2553: ออนไลน) เฉล่ียประมาณ 11,200 บาทตอคนตอเดือน และอัตราคาแรงข้ันตํ่า พ.ศ.2553 อยู
ระหวาง 151 – 206 บาท (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. 2553: ออนไลน) เฉล่ียประมาณ 4,492 
ถึง 6,000 บาท จึงนํามาคํานวณหาชวงรายไดเฉล่ียตอเดือนสําหรับการวิจัยคร้ังนี้

โดยสูตรคํานวนความกวางของ อันตรภาคช้ัน (มัลลิกา บุนนาค.  2537: 29)

ความกวางของอันตรภาคช้ัน = ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด – ขอมูลท่ีมีคาตํ่าสุด
จํานวนช้ัน

= 35,000 –  5,000
6

= 5,000
 โดยแสดงชวงรายไดเฉล่ียตอเดือนของกลุมตัวอยางท่ีใชในแบบสอบถาม ดังน้ี

1. ตํ่ากวาหรือเทากับ 5,000 บาท
2. 5,001 – 10,000 บาท
3. 10,001 – 15,000 บาท
4. 15,001 – 20,000 บาท
5. 20,001 – 25,000 บาท
6. มากกวา 25,000 บาทข้ึนไป

ขอ 6 จํานวนสมาชิกในครอบครัว ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
1. 1 – 2 คน
2. 3 – 4 คน
3. 5 – 6 คน
4. มากกวา 6 คนขึ้นไป
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาถึง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอแนวโนมพฤติกรรม

การซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป โดยมีแหลงขอมูลในการศึกษาคนควาประกอบดวย 2 สวนคือ
1. ขอมูลทุติยภูมิ เปนการคนควาหาขอมูลจากเอกสารท่ีสามารถอางอิง ผลงานวิจัยตางๆ 

ท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการสรางแบบสอบถาม
2. ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 385 

ตัวอยาง และสํารองตัวอยางเพ่ือปองกันความผิดพลาดไว 35 ตัวอยาง โดยไมนับรวมเปนกลุมตัวอยาง

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
การจัดทําขอมูล
การศึกษาคนควาอิสระคร้ังน้ี ผูวิจัยทําการประมวลขอมูลโดยใช โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือ

การวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS for windows (Statistic Package for Social Sciences) โดยมี
ข้ันตอนดังตอไปน้ี

1. ทดสอบแบบสอบถามท่ีไดทําการออกแบบไวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมท่ีไมใชกลุม
ตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลท่ีไดไปวิเคราะหหาคาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-
Coefficient) ของ Cronbach (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 449) คาอัลฟาจะแสดงถึงความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถาม โดยมีคาระหวาง 10   คาท่ีใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวามีความเช่ือม่ันไดมาก โดย
ผลการทดสอบมีดังน้ี

สัมประสิทธอัลฟา ( Coefficient)
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสถานท่ี
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสงเสริมการตลาด

0.8870
0.7492
0.8058
0.8355

แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ 0.7096
2. นําแบบสอบถามท่ีทําการเก็บขอมูลเรียบรอยแลว มาตรวจสอบความสมบูรณ แลวทําการ

ตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม โดยแยก
แบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก

3. นําขอมูลในแบบสอบถามท่ีทําการลงรหัส (Coding) แลวมาประมวลผลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for windows และทําการวิเคราะหสมมติฐาน
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การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับ

กลุมตัวอยาง ดังน้ี
1.1. แบบสอบถามสวนท่ี 1 เปนขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ดานผลิตภัณฑ ซ่ึงการประมวลผลใช
วิธีคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations: S.D.)

1.2. แบบสอบถามสวนท่ี 2 เปนขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ดานราคา  ซ่ึงการประมวลผลใชวิธี
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations: S.D.)

1.3. แบบสอบถามสวนท่ี 3 เปนขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ดานสถานท่ีจัดจําหนาย ซึ่งการ
ประมวลผลใชวิธีคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations: S.D.)

1.4. แบบสอบถามสวนท่ี 4 เปนขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ดานการสงเสริมการตลาด ซึ่งการ
ประมวลผลใชวิธีคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations: S.D.)

1.5. แบบสอบถามสวนท่ี 5 เปนขอมูลเก่ียวกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูป แบบสอบถามขอท่ี 1 – 2 ซ่ึงการประมวลผลใชวิธีการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
และคารอยละ (Percentage) ขอท่ี 3 – 5 ใชวิธีคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviations: S.D.)

1.6. แบบสอบถามสวนท่ี 6 เปนขอมูลลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงการประมวลผลใชวิธีการ
แจกแจงความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)

2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
2.1. สมมติฐานขอท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปแตกตางกัน สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน Independent 
Sample t – test เร่ืองเพศ และ F-test (One –way ANOVA) เร่ือง อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
เฉล่ียตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว
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2.2. สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน
Pearson Correlation

2.3. สมมติฐานขอท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
Pearson Correlation

2.4. สมมติฐานขอท่ี 4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจัดจําหนาย       
มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการทดสอบ
สมมติฐาน Pearson Correlation

2.5. สมมติฐานขอท่ี 5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด      
มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการทดสอบ
สมมติฐาน Pearson Correlation

สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)

1.1. หาคารอยละ (Percentage) โดยใชสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 39)

n
fP 100



เมื่อ P แทน คารอยละหรือเปอรเซ็นต
f แทน ความถ่ีท่ีสํารวจได
n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง

1.2. คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) โดยใชสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545 : 39)

n
X

X 
เมื่อ X แทน คารอยละหรือเปอรเซ็นต

 X แทน ความถ่ีท่ีสํารวจได
n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง

1.3. คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยใชสูตร 
(กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 48) 

 
 1..

2




 

nn
XXn

DS
n
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เมื่อ ..DS แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
2X แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง

2X แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง
n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง

2. สถิติสําหรับการวิเคราะหคุณภาพแบบสอบถาม
สถิติท่ีใชทดสอบคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา                 

( Coefficient) ของครอนบัค (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546 : 449)

VarianceianceCok
VarianceianceCok

/var)1(1
/var




เมื่อ k แทน จํานวนคําถาม
ianceCo var แทน คาเฉล่ียของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ

   Variance แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง
3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือใชในการทดสอบสมมติฐาน

3.1. คา t – test เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ีย
ของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ท่ีเปนอิสระกัน  (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 332-333)

3.1.1. กรณีท่ีความแปรปรวนท้ัง 2 กลุม เทากัน  2
2

2
1 SS 

 
   

















2121

2
22

2
11

21

11
2

11
nnnn

SnSn

dfxxt

เมื่อ t แทน สถิติท่ีใชพิจารณาใน t – distribution
1x แทน คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ี 1
2x แทน คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ี 2

df แทน ช้ันของความเปนอิสระ 221  nn
2

1S แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางกลุมท่ี 1
2
2S แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางกลุมท่ี 2
1n แทน ขนาดของกลุมตัวอยางกลุมท่ี 1
2n แทน ขนาดของกลุมตัวอยางกลุมท่ี 2
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3.1.2. กรณีท่ีความแปรปรวนท้ัง 2 กลุม เทากัน  2
2

2
1 SS 

(กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 113)
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S

n
n
S

n
S

n
S

df

เมื่อ t แทน สถิติท่ีใชพิจารณาใน t – distribution
1x แทน คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ี 1
2x แทน คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ี 2

df แทน ช้ันของความเปนอิสระ
2

1S แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางกลุมท่ี 1
2
2S แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางกลุมท่ี 2
1n แทน ขนาดของกลุมตัวอยางกลุมท่ี 1
2n แทน ขนาดของกลุมตัวอยางกลุมท่ี 2

3.2. คา f – test ( One – way Analysis of Variance ANOVA) เพ่ือการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียวโดยทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางต้ังแต 2 กลุมข้ึนไป 
โดยใชสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 293)

3.2.1. กรณีคาความแปรปรวนแตละกลุมเทากัน มีสูตร ดังน้ี

W
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MSF 

ตาราง 1 สูตรการวิเคราะหความแปรปรวนแบบมี 1 ตัวประกอบ
Source of ariation df Sum of square ( SS ) Mean square( MS ) F
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เมื่อ F แทน สถิติท่ีใชพิจารณาใน F – distribution
df แทน ชั้นของความเปนอิสระ ไดแก ระหวางกลุม  1k  

และภายในกลุม  N-k

f แทน จํานวนกลุมของตัวอยางท่ีนํามาทดสอบสมมติฐาน
     n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
   BSS แทน ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม
   WSS แทน ผลรวมกําลังสองภายในกลุม
   BMS แทน คาประมาณความแปรปรวนระหวางกลุม
   WMS แทน คาประมาณความแปรปรวนภายในกลุม
   TSS แทน ผลรวมกําลังท้ังหมด
    iT แทน ผลรวมในกลุมท่ี i

    T แทน ผลรวมท้ังหมด
    in แทน จํานวนตัวอยางในแตละตัวแปร
   ijx แทน คาของตัวอยางท่ี i  ในตัวแปรท่ี j

ถาผลทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว ตองทําการทดสอบความเปน
รายคูตอไป เพ่ือดูวามีคูใดบางท่ีแตกตางกัน โดยใชวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
(กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 332-333) 












 

ji
Ek;nα/ nn

MStLSD 11
21 ในกรณีที่ ji nn 

เมื่อ LSD แทน ผลตางนัยสําคัญท่ีคํานวนไดสําหรับประชากร
กลุมที่ i  และ j

k;nα/t  21 แทน คาท่ีใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t – test 
ท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% และช้ันแหงความเปนอิสระ
ภายในกลุม

EMS แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม (W)MS

in แทน จํานวนขอมูลของกลุมท่ี i
jn แทน จํานวนขอมูลของกลุมท่ี j
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3.2.2. กรณีคาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน ใชคา Brown-Forsythe  
(Hartung. 2001: 300) 
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MSβ 
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เมื่อ β แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน Brown-Forsythe
BMS แทน คาประมาณความแปรปรวนระหวางกลุม
WMS แทน คาประมาณความแปรปรวนภายในกลุมสําหรับ

Brown-Forsythe
k แทน จํานวนกลุมตัวอยาง

 in แทน จํานวนขอมูลของกลุมท่ี i
      N แทน ขนาดประชากร
     2

1S แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางท่ี i

3.2.3. วิเคราะหผลตางคาเฉล่ียรายคู Dunnett T3 (Keppel. 1982: 153-155)
 

s
MSq

d ASD
D

/2


เมื่อ Dd แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน Dunnett test
Dq แทน คาจากตาราง Critical values of the Dunnett test

ASMS / แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม
S แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง

3.3. คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ Pearson Correlation (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ใชในการหาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวท่ีเปนอิสระตอกัน ท่ีแตละตัวมี
ระดับการวัดขอมูลในระดับอันตรภาพ (Interval Scale) ข้ึนไป (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 311-312)

  
   2222  

 





YYnXXn

YXXYn
γXY

เมื่อ    XYγ แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร X กับ Y
n แทน จํานวนคูของคาตัวแปรหรือจํานวนสมาชิกในกลุม

   X แทน ผลรวมของคาตัวแปร X

  Y แทน ผลรวมของคาตัวแปร  Y
   XY แทน ผลรวมของผลคูณระหวางคาตัวแปร X และ Y
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2 X แทน ผลรวมกําลังสองของคาตัวแปร X
2Y แทน ผลรวมกําลังสองของคาตัวแปร  Y

 2 X แทน ผลรวมของคาตัวแปร X ท้ังหมดยกกําลังสอง
 2Y แทน ผลรวมของคาตัวแปร  Y  ท้ังหมดยกกําลังสอง

โดยท่ี คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธจะมีคาระหวาง 11    ความหมายของคา   
(กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 280)

คา r เปนลบ  แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม คือ ถา X  เพิ่ม Y  
จะลด แตถา  X  ลด Y  จะเพิ่ม

คา r เปนบวก แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คือ ถา X  เพิ่ม Y  
จะเพ่ิม แตถา X  ลด Y  จะลด

คา r มีคาเขาใกล -1 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและ
มีความสัมพันธกันมาก

คา r มีคาเทากับ 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธกัน

เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ มีดังน้ี
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 0.91 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ ระดับสูงมาก
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 0.71 – 0.90 หมายถึง มีความสัมพันธ ระดับสูง
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 0.31 – 0.70 หมายถึง มีความสัมพันธ ระดับปานกลาง
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 0.01 – 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธ ระดับต่ํามาก
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 0.00 หมายถึง ไมมีความสัมพันธ



บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษา  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป การวิเคราะหขอมูลและการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะห
ขอมูล ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
X แทน คารอยละหรือเปอรเซ็นต
S.D. แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
t แทน สถิติท่ีใชพิจารณาใน t – distribution
F แทน สถิติท่ีใชพิจารณาใน F – distribution
SS แทน ผลรวมกําลังสอง (Sum of Square)
df แทน ช้ันของความเปนอิสระ
r แทน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
Prob. แทน คาความนาจะเปน ท่ีคาสถิติท่ีใชทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธหรือ

ยอมรับสมมติฐาน
Sig. แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบท่ีโปรแกรม SPSS คํานวณได ใช

ในการสรุปผลทดสอบสมมติฐาน
 แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
 แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
0H แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
1H แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
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การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําเสนอตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการนําเสนอเปน 

2 ตอน ตามลําดับดังน้ี
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
2. ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
3. ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา
4. ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสถานท่ีจัดจําหนาย
5. ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด
6. ขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
1. ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน 

จํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
แตกตางกัน

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป 

3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

5. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา
1. ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยนําเสนอในรูปของจํานวน 
รอยละ ดังน้ี

ตาราง 2 แสดงจํานวน และคารอยละ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ดานเพศ

เพศ จํานวน รอยละ
ชาย
หญิง

166
219

43.1
56.9

รวม 385 100.0

จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 219 คน คิดเปน
รอยละ 56.9 และเพศชาย จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 43.1 ตามลําดับ

ตาราง 3 แสดงจํานวน และคารอยละ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ดานอายุ

อายุ จํานวน รอยละ
อายุ 15 – 24 ป
อายุ 25 – 34 ป
อายุ 35 – 44 ป
อายุ 45 – 54 ป
อายุ 55 ปข้ึนไป

107
206
44
21

7

27.8
53.5
11.4
5.5
1.8

รวม 385 100.0

จากตาราง 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุ 25 – 34 ป จํานวน 206 คน คิดเปน
รอยละ 53.5 รองลงมามีอายุ 15 – 24 ป จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 27.8 มีอายุ 35 – 44 ป
จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.4 มีอายุ 45 – 54 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.5 และมีอายุ 55 
ปข้ึนไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.8 ตามลําดับ
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เน่ืองจาก ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ดานอายุ มีความแตกตางดานความถ่ี 
(จํานวน) ของขอมูลอยูมาก ผูวิจัยจึงนําขอมูลดังกลาวมาจัดกลุมใหม เพ่ือใชทดสอบสมมติฐาน ดัง
ตาราง 4

ตาราง 4 แสดงจํานวน และคารอยละ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ดานอายุ จัดกลุมใหม

อายุ จํานวน รอยละ
อายุ 15 – 24 ป
อายุ 25 – 34 ป
อายุ 35 ปข้ึนไป

107
206
72

27.8
53.5
18.7

รวม 385 100.0

จากตาราง 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุ 25 – 34 ป จํานวน 206 คน คิดเปน
รอยละ 53.5 รองลงมามีอายุ 15 – 24 ป จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 27.8 และมีอายุ 35 ปข้ึนไป 
จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.7 ตามลําดับ

ตาราง  5 แสดงจํานวน และคารอยละ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ดานระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ
ตํ่ากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

88
261
36

22.9
67.8
9.3

รวม 385 100.0

จากตาราง 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 261 
คน คิดเปนรอยละ 67.8 รองลงมามีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 
22.9 และมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.3 ตามลําดับ
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 ตาราง 6 แสดงจํานวน และคารอยละ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ดานอาชีพ 

อาชีพ จํานวน รอยละ
นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง
ประกอบธุรกิจสวนตัว
อ่ืนๆ (พอบาน/แมบาน/ขาราชการเกษียณ)

91
80
51

105
48
10

23.6
20.8
13.2
27.3
12.5
2.6

รวม 385 100.0

จากตาราง 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง 
จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 27.3 รองลงมามีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 91 คน คิดเปน
รอยละ 23.6 มีอาชีพรับราชการ จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.8 มีอาชีพเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 13.2 มีอาชีพเปนผูประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 
12.5 และมีอาชีพอ่ืน ๆ คือ พอบาน แมบาน ขาราชการเกษียณ จํานวน 10 คน คิดเปน    รอยละ 2.6 
ตามลําดับ

เน่ืองจาก ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ดานอาชีพ มีความแตกตางดานความถ่ี 
(จํานวน) ของขอมูลอยูมาก ผูวิจัยจึงนําขอมูลดังกลาวมาจัดกลุมใหม เพ่ือใชทดสอบสมมติฐาน ดัง
ตาราง 7

ตาราง 7 แสดงจํานวน และคารอยละ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ดานอาชีพ จัดกลุมใหม

อาชีพ จํานวน รอยละ
นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง
อื่นๆ เชน ประกอบธุรกิจสวนตัว/พอบาน/แมบาน/เกษียณราชการ

91
80
51

105
58

23.6
20.8
13.2
27.3
15.1

รวม 385 100.0
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จากตาราง 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง
จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 27.3 รองลงมามีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 91 คน คิดเปน
รอยละ 23.6 มีอาชีพรับราชการ จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.8 มีอาชีพอ่ืน ๆ เชน ประกอบธุรกิจ
สวนตัว พอบาน แมบาน ขาราชการเกษียณ จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 15.1 และมีอาชีพเปน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 13.2 ตามลําดับ

ตาราง 8 แสดงจํานวนและคารอยละ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ดานรายไดเฉล่ียตอเดือน 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ
ตํ่ากวาหรือเทากับ 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
มากกวา 25,000 บาทข้ึนไป

32
103
79
83
61
27

8.3
26.8
20.5
21.6
15.8
7.0

รวม 385 100.0

จากตาราง 8 พบวา ผูบริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,001 –
10,000 บาท จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 26.8 รองลงมามีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 – 20,000 
บาท จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 21.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 79 คน 
คิดเปนรอยละ 20.5 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 – 25,000 บาท จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.8 
มีรายไดเฉล่ียตอเดือน ตํ่ากวาหรือเทากับ 5,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.3 มี และมี
รายไดเฉล่ียตอเดือน มากกวา 25,000 บาทข้ึนไป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 7.0

เน่ืองจาก ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ดานรายไดเฉล่ียตอเดือน มีความแตกตาง
ดานความถ่ี (จํานวน) ของขอมูลอยูมาก ผูวิจัยจึงนําขอมูลดังกลาวมาจัดกลุมใหม เพ่ือใชทดสอบ
สมมติฐาน ดังตาราง 9
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ตาราง 9 แสดงจํานวนและคารอยละ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ดานรายไดเฉล่ียตอเดือน    
จัดกลุมใหม

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ
ตํ่ากวาหรือเทากับ 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
มากกวา 20,000 บาทข้ึนไป

32
103
79
83
88

8.2
26.8
20.5
21.6
22.9

รวม 385 100.0

จากตาราง 9 พบวา ผูบริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,001 –
10,000 บาท จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 26.8 รองลงมามีรายไดเฉล่ียตอเดือน มากกวา 20,00 
บาทข้ึนไป จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.9 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 
83 คน คิดเปนรอยละ 21.6 รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 
20.5 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวาหรือเทากับ 5,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.2
ตามลําดับ

ตาราง 10 แสดงจํานวน และคารอยละ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ดานจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว

จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวน รอยละ
1 – 2 คน
3 – 4 คน
5 – 6 คน
มากกวา 6 คนขึ้นไป

50
164
144
27

13.0
42.6
37.4
7.0

รวม 385 100.0

จากตาราง 10 พบวา ผูบริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว   
3 – 4 คน จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 42.6 รองลงมามีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5 – 6 คน
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จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 37.4 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5 – 6 คน จํานวน 53 คน คิดเปน
รอยละ 13.3 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 – 2 คน จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 13.0 และมีจํานวน
สมาชิกในครอบครัว มากกวา 6 คนขึ้นไป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 7.0

เน่ืองจาก ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ดานรายไดเฉล่ียตอเดือน มีความแตกตาง
ดานความถ่ี (จํานวน) ของขอมูลอยูมาก ผูวิจัยจึงนําขอมูลดังกลาวมาจัดกลุมใหม เพื่อใชทดสอบ
สมมติฐาน ดังตาราง 11

ตาราง 11 แสดงจํานวน และคารอยละ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ดานจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว จัดกลุมใหม

จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวน รอยละ
1 – 2 คน
3 – 4 คน
มากกวา 4 คนขึ้นไป

50
164
171

13.0
42.6
44.4

รวม 385 100.0

จากตาราง 11 พบวา ผูบริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว   
3 – 4 คน จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 42.6 รองลงมามีจํานวนสมาชิกในครอบครัว มากกวา 4 คน
ขึ้นไป จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 42.6 และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 – 2 คน จํานวน 50 คน 
คิดเปนรอยละ 13.0 ตามลําดับ
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2. ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูป ดานผลิตภัณฑ

การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย ประโยชนหลักของผลิตภัณฑ 
รูปลักษณผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง ผลิตภัณฑควบและศักยภาพผลิตภัณฑ ซ่ึงแยกเปนโดยรวม
และรายดาน โดยนําเสนอในรูปของคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน แสดงเกณฑการแปลความหมาย
ของคาเฉล่ียคะแนน ดังน้ี

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความตองการอยูในระดับ ตองการอยางมาก
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความตองการอยูในระดับ ตองการ
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความตองการอยูในระดับ เฉยๆ
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความตองการอยูในระดับ ไมตองการ
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความตองการอยูในระดับ ไมตองการอยางมาก

ตาราง 12 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานผลิตภัณฑ โดยรวมและรายดาน

ระดับความตองการปจจัยสวนประสมทางการตลาด ระดับความตองการ
ดานผลิตภัณฑ X .S.D แปลผล

ประโยชนหลักของผลิตภัณฑ
รูปลักษณผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง
ผลิตภัณฑควบ
ศักยภาพผลิตภัณฑ

4.20
3.97
3.94
3.64
4.11

0.568
0.567
0.667
0.782
0.693

ตองการ
ตองการ
ตองการ
ตองการ
ตองการ

รวม 3.97 0.513 ตองการ

จากตาราง 12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความตองการปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานผลิตภัณฑ โดยรวมมีความตองการอยูในระดับตองการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 เมื่อ
พิจารณาดานผลิตภัณฑรายดาน พบวา มีความตองการอยูในระดับตองการประโยชนหลักของ
ผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 ศักยภาพผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 รูปลักษณผลิตภัณฑ มี
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คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.94 และผลิตภัณฑควบ มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.64 ลําดับ

ตาราง 13 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานผลิตภัณฑ เก่ียวกับประโยชนหลักของผลิตภัณฑ

ระดับความตองการปจจัยสวนประสมทางการตลาด ระดับความตองการ
ดานผลิตภัณฑ เก่ียวกับประโยชนหลักของผลิตภัณฑ X .S.D แปลผล

เพือ่เพ่ิมความนารับประทานจึงควรใหเนนความสําคัญ
ทางดานกล่ิน รสชาติ และสีสัน

4.16 0.671 ตองการ

ควรใหสารอาหารท่ีจําเปนและเปนประโยชนตอรางกาย 4.34 0.685 ตองการอยางมาก
ใหประโยชนทางยาท่ีไดจากผัก 4.10 0.872 ตองการ
รวม 4.20 0.568 ตองการ

จากตาราง 13 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ เก่ียวกับประโยชนหลักของผลิตภัณฑ โดยมีความตองการอยูในระดับตองการ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีความตองการอยูในระดับตองการอยางมาก ไดแก 
ควรใหสารอาหารท่ีจําเปนและเปนประโยชนตอรางกาย  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 รองลงมามีความ
ตองการอยูในระดับตองการ ไดแก เพื่อเพ่ิมความนารับประทานจึงควรใหเนนความสําคัญทางดาน
กลิ่น รสชาติ และสีสัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ใหประโยชนทางยาท่ีไดจากผัก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 
ตามลําดับ
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ตาราง 14 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานผลิตภัณฑ เก่ียวกับรูปลักษณผลิตภัณฑ

ระดับความตองการปจจัยสวนประสมทางการตลาด ระดับความตองการ
ดานผลิตภัณฑ เก่ียวกับรูปลักษณผลิตภัณฑ X .S.D แปลผล

ความสะอาด ถูกหลักอนามัยมีมาตรฐานการผลิต 4.23 0.882 ตองการ
ขนาดรับประทานสําหรับ 2 - 4 ทาน มีหลายขนาด
ตามความเหมาะสมของผูใช

3.90 0.809 ตองการ

บรรจุภัณฑมีความโดดเดนเห็นไดชัดเจน สวยงาม 3.82 0.904 ตองการ
บอกวิธีการปรุง อยางชัดเจนเขาใจงาย 4.03 0.814 ตองการ
บอกคุณคาทางโภชนาการ และตรารับรองมาตรฐาน  
ISO, GMP , HACCP

4.14 0.843 ตองการ

ขนาดบรรจุภัณฑทีเ่หมาะสม 3.83 0.795 ตองการ
ตราสินคามีความนาเช่ือถือ 3.97 0.833 ตองการ
ตราสินคาเปนท่ีรูจัก มีช่ือเสียง 3.83 0.777 ตองการ
ผลิตภัณฑมีหลายรสชาติใหเลือก 3.97 0.810 ตองการ
เม่ือนําไปตมหรือเขาไมโครเวฟตองไดผลิตภัณฑทีมี่
รสชาติและคุณภาพคลายกับผักและธัญพืชปรุงสดใหม

3.99 0.879 ตองการ

รวม 3.97 0.567 ตองการ

จากตาราง 14 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความตองการปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานผลิตภัณฑ เก่ียวกับรูปลักษณผลิตภัณฑ โดยมีความตองการอยูในระดับ ตองการ มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.97 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความตองการอยูในระดับตองการ ไดแก ความ
สะอาด ถูกหลักอนามัยมีมาตรฐานการผลิต มีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 บอกคุณคาทางโภชนาการ และ
ตรารับรองมาตรฐาน  ISO GMP HACCP มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 บอกวิธีการปรุง อยางชัดเจนเขาใจ
งาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 เม่ือนําไปตมหรือเขาไมโครเวฟตองไดผลิตภัณฑท่ีมีรสชาติและคุณภาพ
คลายกับผักและธัญพืชปรุงสดใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.99 ตราสินคามีความนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.97 ผลิตภัณฑมีหลายรสชาติใหเลือก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 ขนาดรับประทานสําหรับ 2 - 4 
ทาน มีหลายขนาดตามความเหมาะสมของผูใช มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 ขนาดบรรจุภัณฑที่เหมาะสม มี
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คาเฉลี่ยเทากับ 3.83 ตราสินคาเปนท่ีรูจัก มีช่ือเสียง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.83 บรรจุภัณฑมีความโดดเดน
เห็นไดชัดเจน สวยงาม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.82 ตามลําดับ

ตาราง 15 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานผลิตภัณฑ เก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง

ระดับความตองการปจจัยสวนประสมทางการตลาด ระดับความตองการ
ดานผลิตภัณฑ เก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง X .S.D แปลผล

หากใชปรุงในคร้ังเดียวไมหมด สามารถพับซองเก็บไวปรุง
คร้ังถัดไป

3.93 0.875 ตองการ

สามารถเพ่ิมความสะดวกในการเตรียมและปรุงอาหารได 4.00 0.815 ตองการ
ประหยัดคาใชจายท้ังดานตนทุนและเวลา เน่ืองจากไม
ตองซ้ือผักและธัญพืชหลายชนิด

3.98 0.816 ตองการ

รับประทานไดทุกม้ือท่ีตองการ 3.92 0.863 ตองการ
เปนสวนผสมของอาหารไดหลากหลายชนิดอยางลงตัว 3.85 0.924 ตองการ
รวม 3.94 0.667 ตองการ

จากตาราง 15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความตองกาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานผลิตภัณฑ เก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง โดยมีความตองการอยูในระดับ ตองการ มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.94 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความตองการอยูในระดับตองการ  ไดแก สามารถ
เพ่ิมความสะดวกในการเตรียมและปรุงอาหารได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.0ประหยัดคาใชจายท้ังดานตนทุน
และเวลา เน่ืองจากไมตองซ้ือผักและธัญพืชหลายชนิด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 หากใชปรุงในคร้ังเดียว
ไมหมด สามารถพับซองเก็บไวปรุงคร้ังถัดไป มีคาเฉล่ียเทากับ 3.93 รับประทานไดทุกม้ือท่ีตองการ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 และเปนสวนผสมของอาหารไดหลากหลายชนิดอยางลงตัวมีคาเฉล่ียเทากับ 3.85
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ตาราง 16 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานผลิตภัณฑ เก่ียวกับผลิตภัณฑควบ

ระดับความตองการปจจัยสวนประสมทางการตลาด ระดับความตองการ
ดานผลิตภัณฑ เก่ียวกับผลิตภัณฑควบ X .S.D แปลผล

แนบใบสมัครเออรเบิรนฟารม คลับ 3.53 0.895 ตองการ
เมนูแนะนําพรอมกับผลิตภัณฑ 3.75 0.899 ตองการ
รวม 3.64 0.782 ตองการ

จากตาราง 16 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความตองการปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานผลิตภัณฑ เก่ียวกับผลิตภัณฑควบ โดยมีความตองการอยูในระดับตองการ มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.64 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความตองการอยูในระดับตองการ ไดแก เมนูแนะนําพรอม
กับผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.75 รองลงมา คือ แนบใบสมัคร เออรเบิรนฟารม คลับ มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.53 ตามลําดับ

ตาราง 17 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานผลิตภัณฑ เก่ียวกับดานศักยภาพผลิตภัณฑ

ระดับความตองการปจจัยสวนประสมทางการตลาด ระดับความตองการ
ดานผลิตภัณฑ เก่ียวกับนศักยภาพผลิตภัณฑ X .S.D แปลผล

งานวิจัยแสดงถึงคุณคาทางโภชนาการ 
และกากใยอาหารในระดับสูง

4.11 0.693 ตองการ

รวม 4.11 0.693 ตองการ

จากตาราง 17 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความตองการปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานผลิตภัณฑ เก่ียวกับศักยภาพผลิตภัณฑ โดยมีความตองการอยูในระดับตองการ ไดแก 
งานวิจัยแสดงถึงคุณคาทางโภชนาการและกากใยอาหารในระดับสูง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.64
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3. ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูป ดานราคา

การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ดานราคา โดยนําเสนอในรูปของคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
แสดงเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียคะแนน ดังน้ี

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวยอยางย่ิง
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวย
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ไมแนใจ
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ไมเห็นดวย
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ไมเห็นดวยอยางย่ิง

ตาราง 18 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานราคาโดยรวม

ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทาง ระดับความคิดเห็น
การตลาด ดานราคา X .S.D แปลผล

ราคามีความเหมาะสม เม่ือเทียบกับคุณภาพ 4.25 0.774 เห็นดวยอยางย่ิง
ราคามีความเหมาะสม เม่ือเทียบกับขนาดบรรจุภัณฑ 4.05 0.862 เห็นดวย
ราคามีความเหมาะสม เม่ือเทียบกับประโยชนท่ีไดรับ 4.07 0.941 เห็นดวย
รวม 4.12 0.754 เห็นดวย

จากตาราง 18 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานราคาโดยรวม มีความตองการอยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.12 เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา มีความตองการอยูในระดับเห็นดวยอยางย่ิง ไดแก ราคามีความเหมาะสม เม่ือเทียบ
กับคุณภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 รองลงมา มีความตองการอยูในระดับเห็นดวย คือ ราคามีความ
เหมาะสม เม่ือเทียบกับประโยชนท่ีไดรับ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 และราคามีความเหมาะสม เม่ือเทียบ
กับขนาดบรรจุภัณฑ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.05 ตามลําดับ
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4. ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบกึ่งสําเร็จรูป ดานสถานท่ีจัดจําหนาย

การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ดานสถานท่ีจัดจําหนาย โดยนําเสนอในรูปของคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน แสดงเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียคะแนน ดังนี้

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวยอยางย่ิง
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวย
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ไมแนใจ
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ไมเห็นดวย
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ไมเห็นดวยอยางย่ิง

ตาราง 19 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานสถานท่ีจัดจําหนายโดยรวม

ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทาง ระดับความคิดเห็น
การตลาด ดานสถานท่ีจัดจําหนาย X .S.D แปลผล

สะดวกในการซ้ือ / หาซ้ืองาย 4.15 0.819 เห็นดวย
วางจําหนายเพียงพอตอความตองการ 3.96 0.838 เห็นดวย
วางจําหนายดูเดนสะดุดตา 3.80 0.879 เห็นดวย
รวม 3.97 0.718 เห็นดวย

จากตาราง 19 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ดานสถานท่ีจัดจําหนายโดยรวม มีความตองการอยูใน
ระดับเห็นดวย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความตองการอยูในระดับเห็น
ดวย ไดแก สะดวกในการซ้ือ / หาซ้ืองาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.15 วางจําหนายเพียงพอตอความตองการ 
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 และวางจําหนายดูเดนสะดุดตา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 9 ตามลําดับ
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5. ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูป ดานการสงเสริมการตลาด

การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ดานการสงเสริมการตลาด ประกอบดวย การสงเสริมการขาย การให
ขาว/ประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรม โดยนําเสนอในรูปของคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน แสดง
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียคะแนน ดังน้ี

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความนาสนใจอยูในระดับ นาสนใจมากท่ีสุด
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความนาสนใจอยูในระดับ นาสนใจมาก
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความนาสนใจอยูในระดับ เฉยๆ
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความนาสนใจอยูในระดับ นาสนใจนอย
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความนาสนใจอยูในระดับ นาสนใจนอยท่ีสุด

ตาราง 20 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความนาสนใจของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมและรายดาน

ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทาง ระดับความนาสนใจ
การตลาด ดานการสงเสริมการตลาด X .S.D แปลผล

การสงเสริมการขาย 3.87 0.742 นาสนใจ
การใหขาว/ประชาสัมพันธ 3.89 0.688 นาสนใจ
การจัดกิจกรรม 3.95 0.688 นาสนใจ
รวม 3.90 0.581 นาสนใจ

จากตาราง 20 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความสนใจตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม มีความนาสนใจอยูในระดับนาสนใจ มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.90 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความนาสนใจอยูในระดับนาสนใจ ไดแก การจัดกิจกรรม มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.95 การใหขาว/ประชาสัมพันธ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.89 และการสงเสริมการขาย มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.87 ตามลําดับ
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ตาราง 21 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความนาสนใจของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานการสงเสริมการตลาด โดยการสงเสริมการขาย

ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทาง ระดับความนาสนใจ
การตลาด ดานการสงเสริมการตลาด

โดยการสงเสริมการขาย
X .S.D แปลผล

การใหสวนลดแกสมาชิก 4.03 0.862 นาสนใจ
การแจกผลิตภัณฑทดลอง 4.04 0.890 นาสนใจ
เฟสบุค (ตอบคําถามชิงรางวัล) 3.52 0.974 นาสนใจ
รวม 3.87 0.742 นาสนใจ

จากตาราง 21 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความสนใจตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานการสงเสริมการตลาด โดยการสงเสริมการขาย มีความนาสนใจอยูในระดับนาสนใจ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.87 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความนาสนใจอยูในระดับนาสนใจ  ไดแก การแจก
ผลิตภัณฑทดลอง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 การใหสวนลดแกสมาชิก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 และเฟสบุค 
(ตอบคําถามชิงรางวัล) มีคาเฉล่ียเทากับ 3.52 ตามลําดับ

ตาราง 22 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความนาสนใจของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานการสงเสริมการตลาด โดยการใหขาว/ประชาสัมพันธ โดยรวม

ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทาง ระดับความนาสนใจ
การตลาด ดานการสงเสริมการตลาด

โดยการใหขาว/ประชาสัมพันธ
X .S.D แปลผล

การสงโบรชัวร คูมือทําอาหาร 4.05 0.734 นาสนใจ
บทความในนิตยสาร 3.87 0.806 นาสนใจ
เฟสบุค (ความรูอาหาร สุขภาพ) 3.74 0.940 นาสนใจ
รวม 3.89 0.688 นาสนใจ

จากตาราง 22 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความสนใจตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานการสงเสริมการตลาด โดยการใหขาว/ประชาสัมพันธ มีความนาสนใจอยูในระดับ
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นาสนใจ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.89 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความนาสนใจอยูในระดับนาสนใจตอ
การใหขาว/ประชาสัมพันธ ไดแก การสงโบรชัวร คูมือทําอาหาร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.05 บทความใน
นิตยสาร มีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 และเฟสบุค (ความรูอาหาร สุขภาพ) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74
ตามลําดับ

ตาราง 23 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความนาสนใจของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานการสงเสริมการตลาด โดยการจัดกิจกรรม

ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทาง ระดับความนาสนใจ
การตลาด ดานการสงเสริมการตลาด

โดยการจัดกิจกรรม
X .S.D แปลผล

การจัดแสดงสินคาในงานตางๆ 3.97 0.814 นาสนใจ
ความสวยงามของจุดแสดงสินคา 3.90 0.865 นาสนใจ
ปริมาณในการใหทดลองชิม 3.89 0.882 นาสนใจ
ความหลากหลายของรสชาติท่ีมีใหทดลองชิม 4.03 0.941 นาสนใจ
รวม 3.95 0.688 นาสนใจ

จากตาราง 23 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความสนใจท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานการสงเสริมการตลาด โดยการจัดกิจกรรม มีความนาสนใจอยูในระดับนาสนใจ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.95 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความนาสนใจอยูในระดับนาสนใจ ไดแก ความ
หลากหลายของรสชาติท่ีมีใหทดลองชิม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 การจัดแสดงสินคาในงานตางๆ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ความสวยงามของจุดแสดงสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 และปริมาณในการให
ทดลองชิม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 ตามลําดับ
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6. ขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
การวิเคราะหขอมูลแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป โดยนําเสนอ

ในรูปของจํานวน และรอยละ ดังน้ี

ตาราง 24 แสดงจํานวน คารอยละ ของรสชาติผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปท่ีผูบริโภคสนใจซ้ือ 

รสชาติของผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป จํานวน รอยละ
รสผักธรรมชาติ 
(เผือก ขาวโพดหวาน แครอท ฟกทอง ถ่ัวลันเตา)

135 35.1

รสเห็ดหอมกระเทียมและผักธรรมชาติ 
(เห็ดหอม กระเทียม แครอท ฟกทอง)

116 30.1

รสผักและธัญพืชธรรมชาติ 
(เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟกทอง ลูกเดือย ฟกทอง งาดํา แครอท)

49 12.7

วีพลัส รสผักรวมธรรมชาติ 
(เมล็ดฟกทอง มันเทศสีสม ฟกทอง ขาวโพดหวาน แครอท เห็ดหอม)

54 14.0

รสฟกทองญ่ีปุนและผักธรรมชาติ 
(ฟกทองญ่ีปุน มันเทศสีสม เผือก) 

31 8.1

รวม 385 100.0

จากตาราง 24 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสนใจซ้ือ รสผักธรรมชาติ จํานวน 135 คน 
คิดเปนรอยละ 35.1 รองลงมาสนใจซื้อ รสเห็ดหอมกระเทียมและผักธรรมชาติ จํานวน 116 คน คิดเปน
รอยละ 31.18 สนใจซื้อ วีพลัส รสผักรวมธรรมชาติ จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 14.0 รสผักและ
ธัญพืชธรรมชาติ จํานวน49 คน คิดเปนรอยละ 12.7 และรสฟกทองญ่ีปุนและผักธรรมชาติ จํานวน 31 
คน คิดเปนรอยละ 8.1 ตามลําดับ
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ตาราง 25 แสดงจํานวน คารอยละ ของสถานท่ีซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปท่ีผูบริโภคตองการ

สถานท่ีซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป จํานวน รอยละ
ซูเปอรมารเก็ตในหางสรรพสินคา 97 25.2
รานสะดวกซ้ือ 275 71.4
ผานอินเตอรเน็ต 13 3.4
รวม 385 100.0

จากตาราง 25 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญตองการซ้ือผลิตภัณฑจากรานสะดวกซ้ือ 
จํานวน 275 คน คิดเปนรอยละ 71.4 รองลงมาตองการซ้ือจากซูเปอรมารเก็ตในหางสรรพสินคา 
จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 25.2 และตองการซ้ือผานอินเตอรเน็ต จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.4 
ตามลําดับ

เน่ืองจาก ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ดานอาชีพ มีความแตกตางดานความถ่ี 
(จํานวน) ของขอมูลอยูมาก ผูวิจัยจึงนําขอมูลดังกลาวมาจัดกลุมใหม เพ่ือใชทดสอบสมมติฐาน ดัง
ตาราง 26

ตาราง 26 แสดงจํานวน คารอยละ ของสถานท่ีซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปท่ีผูบริโภคตองการ
(จัดกลุมใหม)

สถานท่ีซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป จํานวน รอยละ
ซูเปอรมารเก็ตในหางสรรพสินคา/ ผานอินเตอรเน็ต 110 28.6
รานสะดวกซ้ือ 275 71.4
รวม 385 100.0

จากตาราง 26 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญตองการซ้ือผลิตภัณฑจากรานสะดวกซ้ือ 
มากที่สุด จํานวน 275 คน คิดเปนรอยละ 71.4 รองลงมา คือ ตองการซ้ือจากซูเปอรมารเก็ตใน
หางสรรพสินคา/ ตองการซ้ือผานอินเตอรเน็ต จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 28.6 ตามลําดับ
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ตาราง 27 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับแนวโนมการซื้อผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูป

แนวโนมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมก่ึงสําเร็จรูป
ระดับแนวโนมการซ้ือ

X .S.D แปลผล
แนวโนมในอนาคตท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑผักรวมก่ึง
สําเร็จรูป

3.79 0.790 คอนขางซ้ือ

รวม 3.79 0.790 คอนขางซ้ือ

จากตาราง 27 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีแนวโนมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป 
อยูในระดับคอนขางซ้ือ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.79

ตาราง 28 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของบุคคลท่ีมีตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ ระดับอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป X .S.D แปลผล

บุคคลใกลชิด เชน พอ แม คูสมรส บุตร 4.03 0.898 มาก
เพื่อน / คนรูจัก 3.80 0.866 มาก
พนักงานขาย / พนักงานแนะนําสินคา 3.32 1.010 ปานกลาง
อ่ืนๆ (ผูมีช่ือเสียง ดารา) 0.00 0.000 -
รวม 2.79 0.551 ปานกลาง

จากตาราง 28 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับอิทธิพลของบุคคลท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปโดยรวม อยูในระดับการตัดสินใจซ้ือปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ      
2.79 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือมาก ไดแก บุคคลใกลชิด เชน พอ แม คู
สมรส บุตร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 เพื่อน/คนรูจัก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือปานกลาง ไดแก พนักงานขาย/พนักงานแนะนําสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.32
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ตาราง 29 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแนวโนมในการแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูป

แนวโนมในการแนะนํา ระดับการแนะนํา
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป X .S.D แปลผล

แนวโนมในการแนะนําผลิตภัณฑ
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปใหกับผูอ่ืน

3.75 0.773 แนะนําใหผูอ่ืนซ้ือ

รวม 3.75 0.773

จากตาราง 29 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีแนวโนมในการแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือ มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.75

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานขอท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
เฉล่ียตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวม
อบก่ึงสําเร็จรูปแตกตางกัน สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้

สมมติฐานขอท่ี 1.1 เพศแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูปแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้

:0H เพศแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบกึ่งสําเร็จรูป
ไมแตกตางกัน

:1H เพศแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
แตกตางกัน

สถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางท้ังสองกลุมเปนอิสระตอกัน 
(Independent t – test) ท่ีใชระดับความเช่ือม่ัน 95% ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก )0(H  ก็ตอเม่ือ 
2– tailed Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 

โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test ซึ่ง
ต้ังสมมติฐานดังน้ี

:0H  คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน
:1H คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน
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ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเช่ือม่ัน 95% ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก )0(H ก็ตอเม่ือ 2– tailed Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบความแปรปรวนแสดง ดังน้ี

ตาราง 30 แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมเพศ

Lavene
Statistic

df prob.

แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบ
ก่ึงสําเร็จรูป

0.277 383 0.599

จากตาราง 30 แสดงผลทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมเพศ พบวา แนวโนมพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป มีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.599 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก )0(H  และปฏิเสธสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา คาความแปรปรวนของ
เพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน จึงใชการทดสอบคาที (t – test) กรณีคาความแปรปรวนเทากัน 
(Equal variances assumed) ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง ดังน้ี

ตาราง 31 แสดงผลการทดสอบแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
จําแนกตามเพศ

แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

เพศ X .S.D t df p

แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

ชาย
หญิง

3.72
3.82

0.699
0.687

-1.530 383 0.127

จากตาราง 31 ผลการทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ         
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปในดานแนวโนมในอนาคตท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป จําแนกตาม
เพศ โดยใชการทดสอบสถิติคาที (t – test) พบวา มีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.127 ซ่ึงมากกวา 
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก )0(H  และปฏิเสธสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา                   
เพศแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว
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สมมติฐานขอท่ี  1.2 อายุแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูปแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังน้ี

:0H  อายุแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
ไมแตกตางกัน

:1H อายุแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
แตกตางกัน

สถิติท่ีใชในการทดสอบ จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว  
(One– way Analysis of Variance ANOVA) และการทดสอบสมมติฐาน ท่ีใชระดับความเช่ือม่ัน 95% 
ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก )0(H  ก็ตอเม่ือ   Prob. มีคานอยกวา 0.05 แสดงวามีคาเฉล่ียอยาง
นอยหน่ึงคูท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตาง
กันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test ซึ่ง
ต้ังสมมติฐานดังน้ี

:0H  คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน
:1H คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเช่ือม่ัน 95% ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก )0(H  ก็ตอเม่ือ 2– tailed Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบความแปรปรวนแสดง ดังน้ี

ตาราง 32 แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอายุ

แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

Lavene
Statistic

df1 df2 prob.

แนวโนมในอนาคตท่ีจะซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

25.999* 2 382 0.000

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

จากตาราง 32 แสดงผลทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมอายุ พบวา แนวโนมพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป มีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
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ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )0(H  และยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา คาความแปรปรวนของ
กลุมอายุแตกตางกัน จึงใชสถิติ Brown-Forsythe Test ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดง ดังน้ี

ตาราง 33 แสดงผลการทดสอบแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป จําแนกตาม
อายุ

แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

statistic df1 df2 prob.

แนวโนมในอนาคตท่ีจะซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

Brown-
Forsythe

1.862 2 150.103 0.159

จากตาราง 33 ผลการวิเคราะหความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ       
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป จําแนกตามอายุ โดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way 
Analysis of Variance ANOVA) พบวา มีคา Prob. เทากับ 0.159 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก )0(H  และปฏิเสธสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา อายุแตกตางกันมีแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว

สมมติฐานขอท่ี  1.3 ระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูปแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังน้ี

:0H ระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบ
ก่ึงสําเร็จรูปไมแตกตางกัน

:1H ระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบ
ก่ึงสําเร็จรูปแตกตางกัน

สถิติท่ีใชในการทดสอบ จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว  
(One– way Analysis of Variance ANOVA) และการทดสอบสมมติฐาน ท่ีใชระดับความเช่ือม่ัน 95% 
ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก )0(H  ก็ตอเม่ือ   Prob. มีคานอยกวา 0.05 แสดงวามีคาเฉล่ียอยาง
นอยหน่ึงคูท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตาง
กันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test ซึ่ง
ต้ังสมมติฐานดังน้ี

:0H  คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน
:1H คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเช่ือม่ัน 95% ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก )0(H  ก็ตอเม่ือ 2– tailed Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบความแปรปรวนแสดง ดังน้ี

ตาราง 34 แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมระดับการศึกษา

แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

Lavene
Statistic

df1 df2 prob.

แนวโนมในอนาคตท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑ
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

6.649* 2 382 0.001

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

จากตาราง 34 แสดงผลทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมระดับการศึกษา พบวา แนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป มีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวา 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )0(H  และยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา คาความ
แปรปรวนของกลุมระดับการศึกษาแตกตางกัน จึงใชสถิติ Brown-Forsythe Test ในการทดสอบ
สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง ดังน้ี

ตาราง 35 แสดงผลการทดสอบแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป จําแนกตาม
ระดับการศึกษา

แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

statistic df1 df2 prob.

แนวโนมในอนาคตท่ีจะซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

Brown-
Forsythe

0.182 2 99.664 0.834

จากตาราง  35  ผลการวิเคราะหความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ     
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
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(One – way Analysis of Variance ANOVA) พบวา มีคา Prob. เทากับ 0.834 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก )0(H  และปฏิเสธสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา ระดับการศึกษา
แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีต้ังไว

สมมติฐานขอท่ี 1.4 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตางกันมีแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังน้ี

:0H อาชีพแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
ไมแตกตางกัน

:1H อาชีพแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
แตกตางกัน

สถิติท่ีใชในการทดสอบ จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว  
(One– way Analysis of Variance ANOVA) และการทดสอบสมมติฐาน ท่ีใชระดับความเช่ือม่ัน 95% 
ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก )0(H  ก็ตอเม่ือ   Prob. มีคานอยกวา 0.05 แสดงวามีคาเฉล่ียอยาง
นอยหน่ึงคูท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตาง
กันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test ซึ่ง
ต้ังสมมติฐานดังน้ี

:0H  คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน
:1H คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเช่ือม่ัน 95% ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก )0(H  ก็ตอเม่ือ 2– tailed Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบความแปรปรวนแสดง ดังน้ี

ตาราง 36 แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอาชีพ

แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

Lavene
Statistic

df1 df2 prob.

แนวโนมในอนาคตท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑ
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

8.139* 4 380 0.000

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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จากตาราง 36 แสดงผลทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมอาชีพ พบวา แนวโนมพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป มีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )0(H  และยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา คาความแปรปรวน
ของกลุมอาชีพแตกตางกัน จึงใชสถิติ Brown-Forsythe Test ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดง ดังน้ี

ตาราง 37 แสดงผลการทดสอบแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป จําแนกตาม
อาชีพ

แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

statistic df1 df2 prob.

แนวโนมในอนาคตท่ีจะซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

Brown-
Forsythe

0.575 4 245.954 0.681

จากตาราง   37 ผลการวิเคราะหความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ       
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป จําแนกตามอาชีพ โดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way 
Analysis of Variance ANOVA) พบวา มีคา Prob. เทากับ 0.681 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก )0(H  และปฏิเสธสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา อาชีพแตกตางกันมีแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว

สมมติฐานขอท่ี  1.5 รายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังน้ี

:0H รายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูปไมแตกตางกัน

:1H รายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูปแตกตางกัน

สถิติท่ีใชในการทดสอบ จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว  
(One– way Analysis of Variance ANOVA) และการทดสอบสมมติฐาน ท่ีใชระดับความเช่ือม่ัน 95% 
ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก )0(H  ก็ตอเม่ือ   Prob. มีคานอยกวา 0.05 แสดงวามีคาเฉล่ียอยาง
นอยหน่ึงคูท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบ 
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Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตาง
กันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test ซึ่ง
ต้ังสมมติฐานดังน้ี

:0H  คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน
:1H คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเช่ือม่ัน 95% ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก )0(H  ก็ตอเม่ือ 2– tailed Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบความแปรปรวนแสดง ดังน้ี

ตาราง 38 แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมรายไดเฉล่ียตอเดือน

แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

Lavene
Statistic

df1 df2 prob.

แนวโนมในอนาคตท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑ
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

2.134 4 380 0.076

จากตาราง 38 แสดงผลทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา 
แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป มีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.076 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก )0(H  และปฏิเสธสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา คา
ความแปรปรวนของกลุมรายไดเฉล่ียตอเดือนไมแตกตางกัน จึงใชสถิติ F – Test ในการทดสอบ
สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง ดังน้ี

ตาราง 39 แสดงผลการทดสอบแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป จําแนกตาม
รายไดเฉล่ียตอเดือน

แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบ

ก่ึงสําเร็จรูป

แหลงของ
ความแปรปรวน

df SS MS F Prob.

แนวโนมในอนาคตท่ีจะซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบ
ก่ึงสําเร็จรูป

ระหวางกลุม 4 3.563 0.891 1.877 0.114
ภายในกลุม 380 180.301 0.474
รวม 384 183.864
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จากตาราง 39 ผลการวิเคราะหความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ       
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน โดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One – way Analysis of Variance ANOVA) พบวา มีคา Prob. เทากับ 0.114 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก )0(H  และปฏิเสธสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา รายไดเฉล่ียตอเดือน
แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีต้ังไว

สมมติฐานขอท่ี  1.6 จํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังน้ี

:0H  จํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวม
อบก่ึงสําเร็จรูปไมแตกตางกัน

:1H จํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบ
ก่ึงสําเร็จรูปแตกตางกัน

สถิติท่ีใชในการทดสอบ จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว  
(One– way Analysis of Variance ANOVA) และการทดสอบสมมติฐาน ท่ีใชระดับความเช่ือม่ัน 95% 
ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก )0(H  ก็ตอเม่ือ   Prob. มีคานอยกวา 0.05 แสดงวามีคาเฉล่ียอยาง
นอยหน่ึงคูท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตาง
กันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05

โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test ซึ่ง
ต้ังสมมติฐานดังนี้

:0H  คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน
:1H คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเช่ือม่ัน 95% ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก )0(H  ก็ตอเม่ือ 2– tailed Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบความแปรปรวนแสดง ดังน้ี
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ตาราง 40 แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมจํานวนสมาชิกในครอบครัว

แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

Lavene
Statistic

df1 df2 prob.

แนวโนมในอนาคตท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑ
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

8.316* 2 381 0.000

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

จากตาราง 40 แสดงผลทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมจํานวนสมาชิกในครอบครัว พบวา 
แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป มีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )0(H  และยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา 
คาความแปรปรวนของกลุมจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน จึงใชสถิติ Brown-Forsythe Test 
ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง ดังน้ี

ตาราง 41 แสดงผลการทดสอบแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป จําแนกตาม
จํานวนสมาชิกในครอบครัว

แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

statistic df1 df2 prob.

แนวโนมในอนาคตท่ีจะซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

Brown-
Forsythe

0.072 2 124.919 0.931

จากตาราง 41 ผลการวิเคราะหความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ       
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One – way Analysis of Variance ANOVA) พบวา มีคา Prob. เทากับ 0.931 ซึ่งมากกวา 
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก )0(H  และปฏิเสธสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา จํานวน
สมาชิกในครอบครัวแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปไม
แตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว
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สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังน้ี

:0H ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ไมมีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

:1H ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ทีใ่ชระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก )0(H  ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดง ดังตารางตอไปน้ี

ตาราง 42 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ
กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

ปจจยัดานผลิตภัณฑ
แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

r Sig.
(2 – tailed)

ระดับ
ความสัมพันธ

ทิศทาง

ประโยชนหลักของผลิตภัณฑ 0.159** 0.000 ตํ่ามาก เดียวกัน
รูปลักษณผลิตภัณฑ 0.263** 0.002 ตํ่ามาก เดียวกัน
ผลิตภัณฑที่คาดหวัง 0.272** 0.000 ตํ่ามาก เดียวกัน
ผลิตภัณฑควบ 0.258** 0.000 ตํ่ามาก เดียวกัน
ศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ 0.159** 0.002 ตํ่ามาก เดียวกัน
ดานผลิตภัณฑ 0.259** 0.000 ตํ่ามาก เดียวกัน

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

จากตาราง 42 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑ กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป พบวา คา Sig. (2 – tailed) 
เทากบั 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )0(H และยอมรับสมมติฐานรอง )1(H
หมายความวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิ
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สหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.259 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานผลิตภัณฑโดยรวมเพิ่มขึ้น จะมี
แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก เม่ือพิจารณาราย
ขอพบวา

ดานประโยชนหลักของผลิตภัณฑกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูป พบวา คา Sig. (2 – tailed) เทากบั 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

)0(H และยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา ดานประโยชนหลักของผลิตภัณฑมีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.159 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานประโยชนหลัก
ของผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับ
ตํ่ามาก

ดานรูปลักษณผลิตภัณฑกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป 
พบวา คา Sig. (2 – tailed) เทากบั 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )0(H และ
ยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา ดานรูปลักษณผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยที่คา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.263 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานรูปลักษณผลิตภัณฑ
เพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

ดานผลิตภัณฑท่ีคาดหวังกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป 
พบวา คา Sig. (2 – tailed) เทากบั 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )0(H และ
ยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา ดานผลิตภัณฑท่ีคาดหวังมีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยที่คา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.272 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง
เพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

ดานผลิตภัณฑควบกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป พบวา    
คา Sig. (2 – tailed) เทากบั 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )0(H และยอมรับ
สมมติฐานรอง )1(H หมายความวา ดานผลิตภัณฑควบมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิ
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สหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.258 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานผลิตภัณฑควบเพ่ิมข้ึนจะมี
แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

ดานศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูป พบวา    คา Sig. (2 – tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

)0(H และยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา ดานศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑมีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.258 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานศักยภาพ
เก่ียวกับผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ใน
ระดับตํ่ามาก

สมมติฐานขอท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังน้ี

:0H  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

:1H  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ทีใ่ชระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก )0(H  ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดง ดังตารางตอไปน้ี
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ตาราง 43 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา
กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

ปจจัยดานราคา
แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

r Sig.
(2 – tailed)

ระดับ
ความสัมพันธ

ทศิทาง

ความเหมาะสม เม่ือเทียบกับคุณภาพ 0.267** 0.000 ตํ่ามาก เดียวกัน
ความเหมาะสม เม่ือเทียบกับ
ขนาดบรรจุภัณฑ

0.271** 0.000 ตํ่ามาก เดียวกัน

ความเหมาะสม เม่ือเทียบกับ
ประโยชนท่ีไดรับ

0.272** 0.000 ตํ่ามาก เดียวกัน

ดานราคา 0.307** 0.000 ตํ่ามาก เดียวกัน

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

จากตาราง 43 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน
ราคากับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป พบวา คา Sig. (2 – tailed)   
เทากบั 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )0(H และยอมรับสมมติฐานรอง )1(H
หมายความวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคามีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.307 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานราคาโดยรวมเพ่ิมข้ึนจะมี
แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก เมื่อพิจารณาราย
ขอ พบวา

ความเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูป พบวา คา Sig. (2 – tailed)   เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

)0(H และยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา ความเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.267 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับ
ตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดาน
ความเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก
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ความเหมาะสมเม่ือเทียบกับขนาดบรรจุภัณฑกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวม
อบกึ่งสําเร็จรูป พบวา คา Sig. (2 – tailed)   เทากบั 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก )0(H และยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา ความเหมาะสมเม่ือเทียบกับขนาดบรรจุ
ภัณฑมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.272 แสดงวา มีความสัมพันธ
ในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ 
ดานความเหมาะสมเม่ือเทียบกับขนาดบรรจุภัณฑเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

ความเหมาะสมเม่ือเทียบกับประโยชนท่ีไดรับกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวม
อบก่ึงสําเร็จรูป พบวา คา Sig. (2 – tailed)   เทากบั 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก )0(H และยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา ความเหมาะสมเม่ือเทียบกับประโยชนท่ี
ไดรับมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.272 แสดงวา มีความสัมพันธ
ในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ
ดานความเหมาะสมเม่ือเทียบกับประโยชนท่ีไดรับเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

สมมติฐานขอท่ี 4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจัดจําหนาย มีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังน้ี

:0H  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจัดจําหนาย ไมมีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

:1H ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ทีใ่ชระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก )0(H  ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดง ดังตารางตอไปน้ี
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ตาราง 44 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจัด
จําหนายกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย
แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

r Sig.
(2 – tailed)

ระดับ
ความสัมพันธ

ทิศทาง

สะดวกในการซ้ือ / หาซ้ืองาย 0.295** 0.000 ตํ่ามาก เดียวกัน
วางจําหนายเพียงพอตอความตองการ 0.237** 0.000 ตํ่ามาก เดียวกัน
วางจําหนายดูเดนสะดุดตา 0.253** 0.000 ตํ่ามาก เดียวกัน
ดานสถานท่ีจัดจําหนาย 0.308** 0.000 ตํ่ามาก เดียวกัน

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

จากตาราง 44 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน
สถานท่ีจัดจําหนายกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป พบวา คา Sig. (2 –
tailed) เทากบั 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )0(H และยอมรับสมมติ
ฐานรอง )1(H หมายความวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจัดจําหนายมีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.308 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญดานสถานท่ีจัด
จําหนายโดยรวมเพ่ิมข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ใน          
ระดับตํ่ามาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา

ความสะดวกในการซ้ือ/หาซ้ืองายกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูป พบวา คา Sig. (2 – tailed) เทากบั 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

)0(H และยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา ความสะดวกในการซ้ือ/หาซ้ืองายมีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.295 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานความสะดวกใน
การซื้อ/หาซ้ืองายเพิ่มขึ้น จะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ใน
ระดับตํ่ามาก
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การวางจําหนายเพียงพอตอความตองการกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบ
กึ่งสําเร็จรูป พบวา คา Sig. (2 – tailed) เทากบั 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

)0(H และยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา การวางจําหนายเพียงพอตอความตองการมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.237 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับ
ตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานการ
วางจําหนายเพียงพอตอความตองการเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

การวางจําหนายดูเดนสะดุดตา กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูป พบวา คา Sig. (2 – tailed) เทากบั 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

)0(H และยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา การวางจําหนายดูเดนสะดุดตามีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.253 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานการวาง
จําหนายดูเดนสะดุดตาเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน
ในระดับตํ่ามาก

สมมติฐานขอท่ี 5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด
มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป สามารถเขียนเปน
สมมติฐานไดดังน้ี

:0H  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

:1H ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ทีใ่ชระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก )0(H  ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดง ดังตารางตอไปน้ี
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ตาราง 45 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสงเสริม
การตลาดกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด
แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

r Sig.
(2 – tailed)

ระดับ
ความสัมพันธ

ทิศทาง

การใหสวนลดแกสมาชิก 0.195** 0.000 ตํ่ามาก เดียวกัน
การแจกผลิตภัณฑทดลอง 0.249** 0.000 ตํ่ามาก เดียวกัน
เฟสบุค (ตอบคําถามชิงรางวัล) 0.259** 0.000 ตํ่ามาก เดียวกัน
การสงโบรชัวร คูมือทําอาหาร 0.177** 0.000 ตํ่ามาก เดียวกัน
บทความในนิตยสาร 0.190** 0.000 ตํ่ามาก เดียวกัน
เฟสบุค (ความรูอาหาร สุขภาพ) 0.188** 0.000 ตํ่ามาก เดียวกัน
การจัดแสดงสินคาในงานตางๆ 0.303** 0.000 ตํ่ามาก เดียวกัน
ความสวยงามของจุดแสดงสินคา 0.277** 0.000 ตํ่ามาก เดียวกัน
ปริมาณในการใหทดลองชิม 0.288** 0.000 ตํ่ามาก เดียวกัน
ความหลากหลายของรสชาติ
ที่มีใหทดลองชิม

0.305** 0.000 ตํ่ามาก เดียวกัน

ดานสงเสริมการตลาด 0.367** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

จากตาราง 45 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน
สถานท่ีจัดจําหนายกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป พบวา คา Sig. (2 –
tailed) เทากบั 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )0(H และยอมรับสมมติ
ฐานรอง )1(H หมายความวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.367 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับปานกลางและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานสงเสริม
การตลาดโดยรวมเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึนใน
ระดับปานกลาง
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ดานการใหสวนลดแกสมาชิกกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป 
พบวา คา Sig. (2 – tailed) เทากบั 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )0(H และ
ยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา ดานการใหสวนลดแกสมาชิกมีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยที่คา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.195 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานการใหสวนลดแกสมาชิก
เพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

ดานการแจกผลิตภัณฑทดลองกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป 
พบวา คา Sig. (2 – tailed) เทากบั 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )0(H และ
ยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา ดานการแจกผลิตภัณฑทดลองมีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยที่คา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.249 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานการแจกผลิตภัณฑ
ทดลองเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

ดานเฟสบุค (ตอบคําถามชิงรางวัล) กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูป พบวา คา Sig. (2 – tailed) เทากบั 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

)0(H และยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา ดานการแจกผลิตภัณฑทดลองมีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.259 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานเฟสบุค (ตอบ
คําถามชิงรางวัลเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึนในระดับ
ตํ่ามาก

ดานการสงโบรชัวร คูมือทําอาหาร กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูป พบวา คา Sig. (2 – tailed) เทากบั 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

)0(H และยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา ดานการแจกผลิตภัณฑทดลองมีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.177 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานการสงโบรชัวร 
คูมือทําอาหารเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับ
ตํ่ามาก
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ดานบทความในนิตยสารกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป 
พบวา คา Sig. (2 – tailed) เทากบั 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคอื ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )0(H และ
ยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา ดานการแจกผลิตภัณฑทดลองมีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยที่คา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.190 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานบทความในนิตยสาร
เพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

ดานเฟสบุค (ความรูอาหาร สุขภาพ) กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูป พบวา คา Sig. (2 – tailed) เทากบั 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

)0(H และยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา ดานการแจกผลิตภัณฑทดลองมีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.188 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานเฟสบุค (ความรู
อาหาร สุขภาพ) เพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ใน
ระดับตํ่ามาก

ดานการจัดแสดงสินคาในงานตางๆ กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูป พบวา คา Sig. (2 – tailed) เทากบั 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

)0(H และยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา ดานการแจกผลิตภัณฑทดลองมีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.303 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานการจัดแสดง
สินคาในงานตางๆ เพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

ดานความสวยงามของจุดแสดงสินคากับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูป พบวา คา Sig. (2 – tailed) เทากบั 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

)0(H และยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา ดานการแจกผลิตภัณฑทดลองมีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.277 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานความสวยงาม
ของจุดแสดงสินคาเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก
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ดานปริมาณในการใหทดลองชิมกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูป พบวา คา Sig. (2 – tailed) เทากบั 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

)0(H และยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา ดานการแจกผลิตภัณฑทดลองมีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.288 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานปริมาณในการ
ใหทดลองชิมเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

ดานความหลากหลายของรสชาติท่ีมีใหทดลองชิมกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูป พบวา คา Sig. (2 – tailed) เทากบั 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก )0(H และยอมรับสมมติฐานรอง )1(H หมายความวา ดานการแจกผลิตภัณฑทดลองมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.305 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับ
ต่ํามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดาน
ความหลากหลายของรสชาติท่ีมีใหทดลองชิมเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 46 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

ขอ สมมติฐาน สรุปผลการ
ทดสอบ

สถิติที่ใช

1 ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวนสมาชิก
ในครอบครัวแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปแตกตางกัน
1.1 ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศแตกตางกันมี

แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูปแตกตางกัน

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว

Independent
Sample t-test

1.2 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกตางกัน   
มีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบ
ก่ึงสําเร็จรูปแตกตางกัน

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว

F – test
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ตาราง 46 (ตอ)

ขอ สมมติฐาน สรุปผลการ
ทดสอบ

สถิติที่ใช

1.3 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษา
แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปแตกตางกัน

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว

F – test

1.4 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตางกัน 
มีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบ
ก่ึงสําเร็จรูปแตกตางกัน

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว

F – test

1.5 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปแตกตางกัน

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว

F – test

1.6 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปแตกตางกัน

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว

F – test

2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ
มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป 

สอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว

Pearson 
Correlation

3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา 
มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

สอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว

Pearson 
Correlation

4 ปจจยัสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจัด
จําหนาย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

สอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว

Pearson 
Correlation

5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริม
การตลาด มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

สอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว

Pearson 
Correlation



บทท่ี 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

สังเขปความมุงหมาย สมมติฐานและวิธีดําเนินการศึกษาคนควา

การวิจัยน้ีเปนการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป เพ่ือผูประกอบการ นักการตลาด ไดทราบความเปนไปไดทาง
การตลาด การแบงสวนแบงตลาดและการจัดสวนประสมทางการตลาด รวมถึงการบรรลุวัตถุประสงค
ในการส่ือสารและตอบสนองความตองการตามลักษณะท่ีแตกตางกัน ตอไป

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยคร้ังผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังน้ี
1. เพ่ือศึกษาขอมูลประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

เฉล่ียตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวม
อบก่ึงสําเร็จรูป

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับแนวโนมพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

สมมติฐานในการวิจัย
1. ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน 

จํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
แตกตางกัน

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป 

3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
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5. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

วิธีดําเนินการวิจัย

การกําหนดประชากรและการเลือกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัย
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีสนใจซ้ือผลิตภัณฑผักรวม

อบก่ึงสําเร็จรูป ในหางสรรพสินคา มีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป เน่ืองจากเปนวัยท่ีมีรายไดเปนของตนเอง 
และมีความสามารถในการตัดสินใจซ้ือสินคาได ซ่ึงไมทราบประชากรแนนอน

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย หมายถึง ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีสนใจซ้ือผลิตภัณฑผัก

รวมอบก่ึงสําเร็จรูปในหางสรรพสินคา มีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป เน่ืองจากเปนวัยท่ีมีรายไดเปนของ
ตนเอง และมีความสามารถในการตัดสินใจซ้ือสินคาได ซ่ึงไมทราบประชากรแนนอน จึงกําหนดขนาด
ตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาดตัวอยางในกรณีท่ีไมทราบจํานวนประชากร  (กัลยา วานิชยบัญชา. 
2546: 25 – 26)   ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 385 และสํารอง
ตัวอยางเพ่ือปองกันความผิดลาดไว 35 ตัวอยาง โดยไมนับรวมเปนกลุมตัวอยาง ดงันี้

การเลือกกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีข้ันตอน ดังน้ี
ขั้นตอนที่ 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไป

หางสรรพสินคา 7 หาง 7 สาขา ไดแก เซ็นทรัลฟูดฮอลล สาขาเซ็นทรัลชิดลม ทอปซูเปอร สาขา      
เดอะคอมพาวด รามอินทรา กรูเมมาเก็ต สาขาเอ็มโพเรียม โฮมเฟรชมารท สาขาเดอะมอลล บางแค 
วิลลาซูเปอรมาเก็ต สาขาพหลโยธิน 3 (อารีย) ฟูดแลนดซูเปอรมาเก็ต สาขาลาดพราว และจัสโก สาขา 
นวมินทร ซ่ึงหางรานดังกลาว มีสาขาครอบคลุมพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานครและมีความหลากหลายของ
ลักษณะประชากรศาสตร

ขั้นตอนที่ 2 ใชวิธีแบบโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดจํานวนตัวอยางในแตละ
แหงท่ีกําหนดในข้ันตอนท่ี 1 โดยแตละสาขาใหเก็บตัวอยางสาขาละ 55 ตัวอยาง
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ขั้นตอนที่ 3 ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อ
เก็บขอมูลแบบสอบถามจากผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป ท่ีสนใจซ้ือผลิตภัณฑ
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ตามวิธีการสุมตัวอยางในข้ันตอนท่ี 1 และ 2 จนครบจํานวนที่ตองการ

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถาม ซ่ึงสราง

ข้ึนจากการรวบรวม แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แบงออกเปน 6 สวน ดังนี้
สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑของผูตอบ

แบบสอบถาม แบงเปนคําถามเก่ียวกับ ประโยชนหลักของผลิตภัณฑ มี 3 ขอ รูปลักษณผลิตภัณฑ       
มี 10 ขอ ผลิตภัณฑที่คาดหวัง มี 5 ขอ ผลิตภัณฑควบ มี 2 ขอ และศักยภาพผลิตภัณฑ มี 1 ขอ รวม 
21 ขอคําถาม

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มี 3 ขอ
สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจัดจําหนาย 

มี 3 ขอ
สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 

มี 10 ขอ แบงเปนคําถามเก่ียวกับ การสงเสริมการขาย 3 ขอ การใหขาว/ประชาสัมพันธ 3 ขอ และการ
จัดกิจกรรม 3 ขอ

สวนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
ของผูตอบแบบสอบถาม

สวนท่ี 6 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว

การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาถึง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอแนวโนมพฤติกรรม

การซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป โดยมีแหลงขอมูลในการศึกษาคนควาประกอบดวย 2 สวนคือ
1. ขอมูลทุติยภูมิ เปนการคนควาหาขอมูลจากเอกสารท่ีสามารถอางอิง ผลงานวิจัยตางๆ 

ท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการสรางแบบสอบถาม
2. ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 385 

ตัวอยาง และสํารองตัวอยางเพ่ือปองกันความผิดพลาดไว 35 ตัวอยาง โดยไมนับรวมเปนกลุมตัวอยาง
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การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
การจัดทําขอมูล
การศึกษาคนควาอิสระคร้ังน้ี ผูวิจัยทําการประมวลขอมูลโดยใช โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือ

การวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS for windows (Statistic Package for Social Sciences) โดยมี
ข้ันตอนดังตอไปน้ี

1. ทดสอบแบบสอบถามท่ีไดทําการออกแบบไวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมท่ีไมใชกลุม
ตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลท่ีไดไปวิเคราะหหาคาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-
Coefficient) ของ Cronbach (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 449) คาอัลฟาจะแสดงถึงความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถาม โดยมีคาระหวาง 10   คาท่ีใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวามีความเช่ือม่ันไดมาก

2. นําแบบสอบถามท่ีทําการเก็บขอมูลเรียบรอยแลว มาตรวจสอบความสมบูรณ แลวทําการ
ตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม โดยแยก
แบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก

3. นําขอมูลในแบบสอบถามท่ีทําการลงรหัส (Coding) แลวมาประมวลผลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for windows และทําการวิเคราะหสมมติฐาน

การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับ

กลุมตัวอยาง ดังน้ี
1.1. แบบสอบถามสวนท่ี 1 เปนขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ดานผลิตภัณฑ ซ่ึงการประมวลผลใช
วิธีคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations: S.D.)

1.2. แบบสอบถามสวนท่ี 2 เปนขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ดานราคา  ซ่ึงการประมวลผลใชวิธี
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations: S.D.)

1.3. แบบสอบถามสวนท่ี 3 เปนขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ดานสถานท่ีจัดจําหนาย ซึ่งการ
ประมวลผลใชวิธีคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations: S.D.)
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1.4. แบบสอบถามสวนท่ี 4 เปนขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ดานการสงเสริมการตลาด ซึ่งการ
ประมวลผลใชวิธีคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations: S.D.)

1.5. แบบสอบถามสวนที่ 5 เปนขอมูลเก่ียวกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูป แบบสอบถามขอท่ี 1 – 2 ซ่ึงการประมวลผลใชวิธีการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
และคารอยละ (Percentage) ขอท่ี 3 – 5 ใชวิธีคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviations: S.D.)

1.6. แบบสอบถามสวนท่ี 6 เปนขอมูลลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงการประมวลผลใชวิธีการ
แจกแจงความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)

2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
2.1. สมมติฐานขอท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปแตกตางกัน สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน Independent 
Sample t – test เรื่องเพศ และ F-test (One –way ANOVA) เร่ือง อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
เฉล่ียตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว

2.2. สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน
Pearson Correlation

2.3. สมมติฐานขอท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
Pearson Correlation

2.4. สมมติฐานขอท่ี 4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจัดจําหนาย       
มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการทดสอบ
สมมติฐาน Pearson Correlation

2.5. สมมติฐานขอท่ี 5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด      
มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการทดสอบ
สมมติฐาน Pearson Correlation
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สรุปผลการศึกษาคนควา
ผลการศึกษาเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป สรุปผลการศึกษา ไดดังนี้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา
1. ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว พบวา
เพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 56.9 และ

เพศชาย จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 43.1 ตามลําดับ
อายุ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 25 – 34 ป จํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 53.5 

รองลงมามีอายุ 15 – 24 ป จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 27.8 และมีอายุ 35 ปขึ้นไป จํานวน 72 คน 
คิดเปนรอยละ 18.7 ตามลําดับ

ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 261 คน 
คิดเปนรอยละ 67.8 รองลงมามีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.9 
และมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.3 ตามลําดับ

อาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง จํานวน 105 
คน คิดเปนรอยละ 27.3 รองลงมามีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 23.6 มี
อาชีพรับราชการ จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.8 มีอาชีพอื่น ๆ เชน ประกอบธุรกิจสวนตัว พอบาน 
แมบาน ขาราชการเกษียณ จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 15.1 และมีอาชีพเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 13.2 ตามลําดับ

รายไดเฉล่ียตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,001 – 10,000 
บาท จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 26.8 รองลงมามีรายไดเฉล่ียตอเดือน มากกวา 20,00 บาทข้ึนไป 
จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.9 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 83 คน คิด
เปนรอยละ 21.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 20.5 และ
มีรายไดเฉล่ียตอเดือน ตํ่ากวาหรือเทากับ 5,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.2 ตามลําดับ

จํานวนสมาชิก ผูตอบแบบสอบถามผูบริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีจํานวนสมาชิก
ในครอบครัว 3 – 4 คน จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 42.6 รองลงมามีจํานวนสมาชิกในครอบครัว
มากกวา 4 คนขึ้นไป จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 42.6 และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 – 2 คน 
จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 13.0 ตามลําดับ
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2. ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ         
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย ประโยชนหลักของผลิตภัณฑ รูปลักษณ
ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง ผลิตภัณฑควบและศักยภาพผลิตภัณฑ

จากการวิเคราะหขอมูล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ โดยรวมมีความ
ตองการอยูในระดับตองการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 เม่ือพิจารณาดานผลิตภัณฑรายดาน พบวา มี
ความตองการอยูในระดับตองการประโยชนหลักของผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 รูปลักษณผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.94 และผลิตภัณฑควบ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.64 ตามลําดับ

ประโยชนหลักของผลิตภัณฑ พบวา มีความตองการอยูในระดับตองการอยางมาก ไดแก ควร
ใหสารอาหารท่ีจําเปนและเปนประโยชนตอรางกาย  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.34 รองลงมามีความตองการ
อยูในระดับตองการ ไดแก เพื่อเพ่ิมความนารับประทานจึงควรใหเนนความสําคัญทางดานกล่ิน รสชาติ 
และสีสัน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 ใหประโยชนทางยาท่ีไดจากผัก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 ตามลําดับ

ศักยภาพผลิตภัณฑ พบวา มีความตองการอยูในระดับตองการ ไดแก ความสะอาด ถูกหลัก
อนามัยมีมาตรฐานการผลิต มีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 บอกคุณคาทางโภชนาการ และตรารับรอง
มาตรฐาน  ISO GMP HACCP มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 บอกวิธีการปรุง อยางชัดเจนเขาใจงาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 เม่ือนําไปตมหรือเขาไมโครเวฟตองไดผลิตภัณฑท่ีมีรสชาติและคุณภาพคลายกับ
ผักและธัญพืชปรุงสดใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.99 ตราสินคามีความนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97
ผลิตภัณฑมีหลายรสชาติใหเลือก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 ขนาดรับประทานสําหรับ 2 - 4 ทาน มีหลาย
ขนาดตามความเหมาะสมของผูใช มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 ขนาดบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.83 ตราสินคาเปนท่ีรูจัก มีช่ือเสียง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.83 บรรจุภัณฑมีความโดดเดนเห็นได
ชัดเจน สวยงาม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.82 ตามลําดับ

รูปลักษณผลิตภัณฑ พบวา มีความตองการอยูในระดับตองการ  ไดแก สามารถเพ่ิมความ
สะดวกในการเตรียมและปรุงอาหารได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.0ประหยัดคาใชจายท้ังดานตนทุนและเวลา 
เน่ืองจากไมตองซ้ือผักและธัญพืชหลายชนิด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 หากใชปรุงในคร้ังเดียวไมหมด 
สามารถพับซองเก็บไวปรุงคร้ังถัดไป มีคาเฉล่ียเทากับ 3.93 รับประทานไดทุกม้ือท่ีตองการ มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.92 และเปนสวนผสมของอาหารไดหลากหลายชนิดอยางลงตัว มีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 

ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง พบวา มีความตองการอยูในระดับตองการ ไดแก เมนูแนะนําพรอมกับ
ผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.75 รองลงมา คือ แนบใบสมัคร เออรเบิรนฟารม คลับ มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.53 ตามลําดับ
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ผลิตภัณฑควบ พบวา มีความตองการอยูในระดับตองการ ไดแก งานวิจัยแสดงถึงคุณคาทาง
โภชนาการและกากใยอาหารในระดับสูง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.64

3. ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูป ดานราคา

จากการวิเคราะหขอมูล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา พบวา มีความตองการ
อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.12 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีความตองการอยูในระดับ
เห็นดวยอยางย่ิง ไดแก ราคามีความเหมาะสม เม่ือเทียบกับคุณภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 รองลงมา 
มีความตองการอยูในระดับเห็นดวย คือ ราคามีความเหมาะสม เม่ือเทียบกับประโยชนที่ไดรับ มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.07 และราคามีความเหมาะสม เม่ือเทียบกับขนาดบรรจุภัณฑ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.05 
ตามลําดับ

4. ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูป ดานสถานท่ีจัดจําหนาย

จากการวิเคราะหขอมูล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจัดจําหนายโดยรวม มี
ความตองการอยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีความตองการ
อยูในระดับเห็นดวย ไดแก สะดวกในการซ้ือ / หาซื้องาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 วางจําหนายเพียงพอ
ตอความตองการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 และวางจําหนายดูเดนสะดุดตา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 
ตามลําดับ

5. ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูป ดานการสงเสริมการตลาด

จากการวิเคราะหขอมูล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวม 
มีความนาสนใจอยูในระดับนาสนใจ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีความ
นาสนใจอยูในระดับนาสนใจ ไดแก การจัดกิจกรรม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.95 การใหขาว/ประชาสัมพันธ 
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.89 และการสงเสริมการขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 ตามลําดับ

การสงเสริมการขาย พบวา มีความนาสนใจอยูในระดับนาสนใจ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา มีความนาสนใจอยูในระดับนาสนใจ  ไดแก การใหขาว/ประชาสัมพันธ มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.04 การสงเสริมการขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 และการจัดกิจกรรม มีคาเฉล่ียเทากับ
3.52 ตามลําดับ

การใหขาว/ประชาสัมพันธ พบวา มีความนาสนใจอยูในระดับนาสนใจตอการใหขาว/
ประชาสัมพันธ ไดแก การสงโบรชัวร คูมือทําอาหาร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.05 บทความในนิตยสาร มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.87 และเฟสบุค (ความรูอาหาร สุขภาพ) มีคาเฉล่ียเทากับ 3.74 ตามลําดับ
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การจัดกิจกรรม พบวา มีความนาสนใจอยูในระดับนาสนใจ ไดแก ความหลากหลายของ
รสชาติท่ีมีใหทดลองชิม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 การจัดแสดงสินคาในงานตางๆ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 
ความสวยงามของจุดแสดงสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 และปริมาณในการใหทดลองชิม มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.89

6. ขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
รสชาติผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปท่ีผูบริโภคสนใจซ้ือมากที่สุด คือ รสผักธรรมชาติ 

จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 35.1 รองลงมา คือ สนใจซื้อ รสเห็ดหอมกระเทียมและผักธรรมชาติ 
จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 31.18 วีพลัส รสผักรวมธรรมชาติ จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 14.0 
รสผักและธัญพืชธรรมชาติ จํานวน49 คน คิดเปนรอยละ 12.7 และรสฟกทองญ่ีปุนและผักธรรมชาติ 
จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 8.1 ตามลําดับ

สถานท่ีซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปท่ีผูบริโภคตองการมากท่ีสุด คือ รานสะดวกซ้ือ 
จํานวน 275 คน คิดเปนรอยละ 71.4 รองลงมา คือ ตองการซ้ือจากซูเปอรมารเก็ตในหางสรรพสินคา 
จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 25.2 และตองการซ้ือผานอินเตอรเน็ต จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.4 
ตามลําดับ

แนวโนมในอนาคตท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑผักรวมก่ึงสําเร็จรูป พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
แนวโนมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยูในระดับคอนขางซ้ือ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.79

บุคคลท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มี
ระดับอิทธิพลของบุคคลท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปโดยรวม มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.79 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อมาก ไดแก บุคคลใกลชิด เชน พอ แม คูสมรส บุตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 เพื่อน/คนรูจัก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 รองลงมาคือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือปานกลาง ไดแก พนักงานขาย/พนักงาน
แนะนําสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.32 ตามลําดับ

การแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีแนวโนม
ในการแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.75
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานขอท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
เฉล่ียตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวม
อบก่ึงสําเร็จรูปแตกตางกัน

สมมติฐานขอท่ี 1.1 เพศแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูปแตกตางกัน

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา เพศแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวม
อบก่ึงสําเร็จรูปไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว

สมมติฐานขอท่ี 1.2 อายุแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูปแตกตางกัน

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา อายุแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวม
อบก่ึงสําเร็จรูปไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว

สมมติฐานขอท่ี 1.3 ระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูป แตกตางกัน

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว

สมมติฐานขอท่ี 1.4 อาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบ
ก่ึงสําเร็จรูปแตกตางกัน

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา อาชีพแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูปไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว

สมมติฐานขอท่ี 1.5 รายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปแตกตางกัน

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา รายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว
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สมมติฐานขอท่ี 1.6 จํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปแตกตางกัน

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา จํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว

สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป 

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.259 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับ
ตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมเพ่ิมข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ใน
ระดับตํ่ามาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา

ดานประโยชนหลักของผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคา
เทากับ 0.159 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถา
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานประโยชนหลักของผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

ดานรูปลักษณผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบ
กึ่งสําเร็จรปู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 
0.263 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานรูปลักษณผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

ดานผลิตภัณฑท่ีคาดหวังมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบ
ก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 
0.272 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานผลิตภัณฑท่ีคาดหวังเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

ดานผลิตภัณฑควบมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 
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0.258 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานผลิตภัณฑควบเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

ดานศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคา
เทากับ 0.159 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถา
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑเพิ่มขึน้จะมีแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

สมมติฐานขอท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคามีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
ท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.307 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานราคาโดยรวมเพ่ิมข้ึน
จะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก เม่ือพิจารณา
รายขอ พบวา

ความเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มี
คาเทากับ 0.267 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถา
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานความเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพเพ่ิมข้ึนจะมี
แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

ความเหมาะสมเม่ือเทียบกับขนาดบรรจุภัณฑมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.272 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานความเหมาะสมเม่ือเทียบกับ
ขนาดบรรจุภัณฑเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ใน
ระดับตํ่ามาก

ความเหมาะสมเม่ือเทียบกับประโยชนท่ีไดรับมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิ
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สหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.272 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญดานความเหมาะสมเม่ือเทียบกับ
ประโยชนท่ีไดรับเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึนในระดับ
ตํ่ามาก

สมมติฐานขอท่ี 4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจัดจําหนาย มีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป 

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจัดจําหนายมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.308 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับ
ตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญดาน
สถานท่ีจัดจําหนายโดยรวมเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
เพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา

ความสะดวกในการซ้ือ/หาซ้ืองายมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคา
เทากับ 0.295 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถา
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานความสะดวกในการซ้ือ/หาซ้ืองายเพิ่มขึน้จะมีแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

การวางจําหนายเพียงพอตอความตองการมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.237 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานการวางจําหนายเพียงพอตอ
ความตองการเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับ
ตํ่ามาก

การวางจําหนายดูเดนสะดุดตามีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคา
เทากับ 0.253 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถา
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานการวางจําหนายดูเดนสะดุดตาเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึนในระดับตํ่ามาก
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สมมติฐานขอท่ี 5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.367 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับ
ปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดาน
สงเสริมการตลาดโดยรวมเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
เพ่ิมข้ึน ในระดับปานกลาง

ดานการใหสวนลดแกสมาชิกมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวม
อบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากบั 
0.195 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานการใหสวนลดแกสมาชิกเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

ดานการแจกผลิตภัณฑทดลอง มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคา
เทากับ 0.249 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถา
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญดานการแจกผลิตภัณฑทดลองเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

ดานเฟสบุค (ตอบคําถามชิงรางวัล) มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มี
คาเทากับ 0.259 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถา
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานเฟสบุค (ตอบคําถามชิงรางวัลเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึนในระดับตํ่ามาก

ดานการสงโบรชัวร คูมือทําอาหาร มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคา
เทากับ 0.177 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถา
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานการสงโบรชัวร คูมือทําอาหารเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

ดานบทความในนิตยสาร มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบ
ก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 
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0.190 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานบทความในนิตยสารเพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

ดานเฟสบุค (ความรูอาหาร สุขภาพ) มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มี
คาเทากับ 0.188 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถา
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานเฟสบุค (ความรูอาหาร สุขภาพ) เพ่ิมข้ึนจะมีแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

ดานการจัดแสดงสินคาในงานตางๆ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มี
คาเทากับ 0.303 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถา
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานการจัดแสดงสินคาในงานตางๆ เพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่า
มาก

ดานความสวยงามของจุดแสดงสินคามีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มี
คาเทากับ 0.277 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถา
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานความสวยงามของจุดแสดงสินคาเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่า
มาก

ดานปริมาณในการใหทดลองชิม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ   
ผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)  มี
คาเทากับ 0.288 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถา
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานปริมาณในการใหทดลองชิมเพ่ิมข้ึน ในระดับตํ่ามาก

ดานความหลากหลายของรสชาติท่ีมีใหทดลองชิม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ (r)  มีคาเทากับ 0.305 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ ดานความหลากหลายของรสชาติท่ีมี
ใหทดลองชิมเพ่ิมข้ึน ในระดับ ตํ่ามาก
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อภิปรายผล
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก

รวมอบก่ึงสําเร็จรูป สามารถสรุปประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลได ดังนี้
1. ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป 
แตกตางกัน

เพศ แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ไมแตกตางกัน 
จากการวิเคราะห พบวา เพศชายและเพศหญิง มีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูปไมแตกตางกัน

อายุ แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปไมแตกตางกัน
จากการวิเคราะห พบวา ผูบริโภคท่ีมีอายุ 15 – 24 ป อายุ 25 – 34 ป อายุ 35 – 44 ป อายุ 45 – 54 ป
และอายุ 55 ป ข้ึนไป มีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปไมแตกตางกัน

ระดับการศึกษา แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
ไมแตกตางกัน จากการวิเคราะห พบวา ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี
ปริญญาโท แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปไมแตกตางกัน

อาชีพ แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปไมแตกตางกัน
จากการวิเคราะห พบวา  ผูบริโภคท่ีมีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจาง ประกอบธุรกิจสวนตัว และพอบาน แมบาน ขาราชการเกษียณ มี
แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปไมแตกตางกัน

รายไดเฉล่ียตอเดือน แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
แตกตางกัน จากการวิเคราะห พบวา ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน นอยกวาหรือเทากับ           
5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 15,000 บาท 15,001 – 20,000 บาท 20,001 – 25,000 บาท และ
มากกวา 25,000 บาทข้ึนไป มีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปแตกตางกัน

จํานวนสมาชิกในครอบครัว แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูปแตกตางกัน จากการวิเคราะห พบวา ผูบริโภคท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 – 2 คน 3 – 4 
คน 5 – 6 คน มากกวา 6 คนขึ้นไป มีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป               
ไมแตกตางกัน

จากผลการวิจัยสรุปไดวา ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูป ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541: 128) อธิบายวา 
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ลักษณะของผูซ้ือมีอิทธิพลมาจากปจจัยสวนบุคคล ไดแก สถานการณทางเศรษฐกิจ ซึ่งนํามาพิจารณา
การใชจาย และ ปญญาสัมพันธ (2554: ออนไลน) พบวา ความคิดเห็นของประชาชนไทยตอการใชจาย
และการบริโภคนป 2551 และป 2552 มีพฤติกรรมการซ้ือสินคาเพ่ือการบริโภคไมแตกตางกัน 
เน่ืองจากปญหาเศรษฐกิจท่ีทําใหราคาสินคาสูงข้ึนอยางตอเน่ือง ในภาพรวมเลือกวิธีการประหยัด โดย
การปรับตัวผานพฤติกรรมตางๆท่ีเคยทําในชีวิตประจําวัน เชน ออกไปทานอาหารนอกบานนอยลง การ
ซื้ออาหารสําร็จรูปมารับประทาน การซ้ือของสดมาทําทานเองท่ีบานและการทานบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป
เพิ่มขึ้น

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

จากการวิเคราะห พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ประกอบดวยดาน
ประโยชนหลักของผลิตภัณฑ ดานรูปลักษณผลิตภัณฑ  ดานผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง ดานผลิตภัณฑควบ
และดานศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวม
อบก่ึงสําเร็จรูปในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับ ธงชัย สันติวงษ          
(2537: 271) กลาววาคุณลักษณะของผลิตภัณฑจะตองออกแบบผลิตภัณฑใหมีคุณลักษณะท่ีดีพรอม 
เหนือกวาคูแขง และเปนท่ีตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด และศิริวรรณ เสรรีรัตน และคณะ  (2543: 11) 
กลาววา ผลิตภัณฑ หมายถึง ส่ิงใดๆ ท่ีเสนอออกสูตลาดเพ่ือการรูจัก การเปนเจาของ การใชหรือการ
บริโภค และสามารถตอบสนองความจําเปนและความตองการของตลาดได และธิติวัฒน สิรพันธุกุล 
(2550) โดยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอความตองการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ไดแก คุณภาพของผลิตภัณฑ เม่ือพิจารณารายดานพบวา

ดานประโยชนหลักของผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูปในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับ ธิติวัฒน สิรพันธุกุล
(2550) โดยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอความตองการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ไดแก คุณภาพของผลิตภัณฑ

ดานรูปลักษณผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบ
ก่ึงสําเร็จรูปในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับ ธิติวัฒน สิรพันธุกุล (2550)
โดยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ไดแก การรับรองมาตรฐาน มีหลายสูตรให
เลือก บรรจุภัณฑสวยงามและตราสินคา

ดานผลิตภัณฑท่ีคาดหวังมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบ
กึ่งสําเร็จรูปในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับ ธิติวัฒน สิรพันธุกุล (2550)
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โดยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอความตองการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูป ไดแก รูปแบบการดําเนินชีวิต บริษัทผูผลิต

ดานผลิตภัณฑควบ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูป ในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2543:     
15 – 25) กลาววา คุณสมบัติของผลิตภัณฑใหมท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือพัฒนา เพ่ือสนองความ
ตองการของลูกคาในอนาคตผลิตภัณฑบางชนิด ผูบริโภคใหความสนใจในผลิตภัณฑหลัก บางชนิด
ผูบริโภคใหความสนใจในเร่ืองของรูปลักษณ

ดานศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก
รวมอบก่ึงสําเร็จรูปในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับ ธิติวัฒน สิรพันธุกุล
(2550) โดยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอความตองการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ไดแก เปนผลิตภัณฑท่ีออกใหม

3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป จากการวิเคราะห พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคามี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปในระดับตํ่ามากและเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ (2552: 463 – 468) กลาววา 
ผูบริโภคจะใชราคาเปนสวนหน่ึงในการประเมินคุณภาพ และคุณคาของผลิตภัณฑท่ีเขาคาดหมายวา
จะไดรับ การกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับสินคา เปนสวนหน่ึงท่ีจะจูงใจใหเกิดการซ้ือ และธิติวัฒน       
สิรพันธุกุล (2550) โดยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาทีมี่อิทธิพลตอความตองการ
ซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ไดแก ความคุมคาตอเงินท่ีจาย

4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป จากการวิเคราะห พบวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานสถานทีจั่ดจําหนายมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบ
ก่ึงสําเร็จรูป ในระดับตํ่ามากและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคน
อ่ืนๆ (2552: 463 – 468) กลาววา หลังจากผูบริโภคทราบขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑจากโฆษณาแลว 
เกิดความสนใจอยากทดลองใช แตถาไมสามารถหาซ้ือไดอยางสะดวกแลว สวนใหญจะเลิกลมความ
ต้ังใจแลวเปล่ียนไปซ้ือย่ีหออ่ืนท่ีหาไดสะดวกกวา และธิติวัฒน สิรพันธุกุล (2550) ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดดานสถานท่ีจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพลตอความตองการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป 
ไดแก หาซ้ือไดงาย และการจัดเตรียมท่ีเดนสะดุดตาใหผูบริโภคมองเห็นไดชัด

5. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป จากการวิเคราะห พบวา ปจจัยสวนประสมทาง
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การตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ประกอบดวย การใหสวนลดแกสมาชิก การแจกผลิตภัณฑ
ทดลอง เฟสบุค (ตอบคําถามชิงรางวัล) การสงโบรชัวร คูมือทําอาหาร บทความในนิตยสาร เฟสบุค 
(ความรูอาหาร สุขภาพ) การจัดแสดงสินคาในงานตางๆ ความสวยงามของจุดแสดงสินคา ปริมาณใน
การใหทดลองชิม ความหลากหลายของรสชาติท่ีมีใหทดลองชิม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคลอง
กับ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ (2552: 463 – 468) กลาววา การสงเสริมการตลาดเปนการ
ติดตอส่ือสาร เก่ียวกับขอมูลระหวางผูซ้ือกับผูขาย เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ และธิติวัฒน 
สิรพันธุกุล (2550) โดยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
ความตองการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ไดแก พนักงานมีการนําเสนอผลิตภัณฑไดนาสนใจ 
การจัดกิจกรรม ณ จุดขายและผลิตภัรฑมีการลด แลก แจก แถม

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผัก

รวมอบก่ึงสําเร็จรูป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี
1. ผูประกอบการ นักการตลาด ควรแบงสวนตลาดตามลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อ

สรางโอกาสทางการตลาดท่ีจะเขาถึงตลาดเปาหมายและเพ่ิมประสิทธิภาพการตอบสนองตลาด
เปาหมาย ซึ่งผูประกอบการ นักการตลาด สามารถนําเสนอผลิตภัณฑและวางแผนกลยุทธสวนประสม
การตลาดในลักษณะท่ีสามารถจูงใจตลาดเปาหมาย เชน การแจกผลิตภัณฑใหทดลองชิมในกลุมท่ีไม
เคยรับประทาน ออกแบบบรรจุภัณฑรูปลักษณพิเศษในโอกาสสําคัญ อาทิ ปใหม สงกรานตร เปนตน 
เพ่ือสรางโอกาสการเปนท่ีรูจัก ไดทดลองผลิตภัณฑ และการบอกตอ

2. ผูประกอบการ นักการตลาด ควรพัฒนากลยุทธสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 
ควรเนนใหผูบริโภคเห็นประโยชนท่ีจะไดรับจากผลิตภัณฑ ไดแก ความสะอาดถูกหลักอนามัยมี
มาตรฐานการผลิต คุณคาทางโภชนาการและตรารับรองมาตรฐาน บอกวิธีการปรุงอยางชัดเจนเขาใจ
งาย เม่ือนําไปตมหรือเขาไมโครเวฟตองไดผลิตภัณฑท่ีมีรสชาติและคุณภาพคลายกับผักและธัญพืชปรุง
สดใหม ตราสินคามีความนาเช่ือถือ ผลิตภัณฑมีหลายรสชาติใหเลือก ขนาดรับประทานสําหรับ 2 - 4 
ทาน มีหลายขนาดตามความเหมาะสมของผูใช ขนาดบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม ตราสินคาเปนท่ีรูจักมี
ชื่อเสียง บรรจุภัณฑมีความโดดเดนเห็นไดชัดเจนสวยงาม เพื่อเพิ่มยอดขายและสรางความเปนผูนําทาง
การตลาด จากผลการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย ประโยชน
หลักของผลิตภัณฑ รูปลักษณผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง ผลิตภัณฑควบ และศักยภาพ ผลิตภัณฑ
มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปในระดับตํ่ามาก
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3. ผูประกอบการ นักการตลาด ควรพัฒนากลยุทธสวนประสมทางการตลาด ดานราคา       
เน่ืองจากลูกคาใหความสําคัญดานราคาเปนสําคัญในการเลือกซ้ือ ไดแก ความเหมาะสมเม่ือเทียบกับ
คุณภาพ ความเหมาะสมเม่ือเทียบกับประโยชนท่ีไดรับ ความเหมาะสมเม่ือเทียบกับขนาดบรรจุภัณฑ 
เพื่อใหเกิดการจูงใจและเพ่ิมความสามารถในการทํากําไรระยะยาว จากผลการศึกษาสวนประสมทาง
การตลาด ดานราคา มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปใน
ระดับตํ่ามาก

4. ผูประกอบการ นักการตลาด ควรพัฒนากลยุทธสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ี
จัดจําหนาย โดยเนน ความสะดวกในการซ้ือ/การหาซ้ืองาย ผลิตภัณฑที่วางจําหนายมีจํานวนเพียงพอ
ตอความตองการซื้อ และการวางจําหนายดูเดนสะดุดตา โดยสถานท่ีวางจําหนายทืผู่บริโภคา คือ 
ซูเปอรมารเก็ตในหางสรรพสินคา/ผานอินเตอรเน็ต รานสะดวกซ้ือ เนนการกระตุนผูบริโภคใหเกิดความ
สนใจผลิตภัณฑและถามหาเพ่ือซ้ือ จากผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจัด
จําหนาย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปโดยรวมใน
ระดับตํ่ามาก

5. ผูประกอบการ นักการตลาด ควรพัฒนากลยุทธสวนประสมทางการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาด โดยเลือกวิธีการติดตอส่ือสาร ดวยวิธีการจัดกิจกรรม การใหขาว/ประชาสัมพันธ 
และการสงเสริมการขายใหมีระดับท่ีเขมขนข้ึน เชน สนใจมากขึ้น เห็นดวยมากขึ้น ตองการมากขึ้น เปน
ตนเพ่ือเพ่ิมแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือในอนาคต จากผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึง
สําเร็จรูปโดยรวมในระดับตํ่ามาก

6. ผูประกอบการ นักการตลาด หากพิจารณาการพัฒนากลยุทธปจจัยสวนประสม
การตลาด ปจจัยท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือมากท่ีสุดคือดานราคา 
รองลงมาคือดานสถานท่ีจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ โดย
วัตถุประสงคเพ่ือสรางการรับรูในผลิตภัณฑดวยการนําเสนอขอมูลผลิตภัณฑท่ีจูงใจ เกิดความรูสึกดี 
เกิดการจดจํา สรางความเชื่อม่ันในตราสินคามาตรฐานการผลิต ทําใหผูบริโภคเกิดทัศนคติดานบวกตอ
ผลิตภัณฑ และกระตุนพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปในอนาคต จากผลการศึกษา
แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือประกอบดวยแนวโนมในอนาคตท่ีจะซ้ือและแนวโนมในการแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือ  
ทําใหผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปมีความเปนไปไดทางการตลาด
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรมีการศึกษาปจจัยอ่ืนท่ีมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวม

อบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมเติม เชน การรับรู ความรูความเขาใจ ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร   ทีส่นใจซ้ือ
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปในหางสรรพสินคา เพ่ือสามารถพัฒนากลยุทธการตลาดท่ีมีอิทธิพลใน
การสรางแรงจูงใจในการซ้ือ การสรางแรงกระตุนใหเกิดการซ้ือ การเปล่ียนทัศนคติใหเกิดการยอมรับใน
ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปไดอยางเหมาะสม

2. ควรมีการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ดวยวิธีการ
โฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การตลาดทางตรง เพื่อตัดสินใจใชเปนกลยุทธในการส่ือสาร
ขอมูลวิธีอ่ืน ใหผูบริโภคเกิดสนใจและความตองการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน
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แบบสอบถาม
เร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอแนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป

เลขที่ ………….
แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือการศึกษา ซ่ึงเปนไปตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงเน้ือหาของแบบสอบถามประกอบดวย
ขอมูล 6 สวนดังน้ี

สวนที่ 1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ
สวนที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา
สวนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจัดจําหนาย
สวนที่ 4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด
สวนที่ 5 แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
สวนที่ 6 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูวิจัยจะเก็บคําตอบของผูตอบแบบสอบถามเปนความลับ และนํามาวิเคราะหเชิงสถิติในภาพรวม

เทานั้น ซ่ึงหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความกรุณาและความรวมมือจากทาน

ขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ีดวย
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ภาพตัวอยาง ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป 5 รสชาติท่ีวางจําหนาย

รสผักธรรมชาติ รสเห็ดหอมกระเทียมและผักธรรมชาติ

รสผักและธัญพืชธรรมชาติ วีพลัส รสผักรวมธรรมชาติ

รสฟกทองญ่ีปุนและผักธรรมชาติ
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สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับขอมูลและความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

ปจจัยดานผลิตภัณฑ

ระดับความตองการ
ตองการ

อยางมาก
ตองการ เฉยๆ ไมตองการ ไมตองการ

อยางมาก
(5) (4) (3) (2) (1)

ประโยชนหลักของผลิตภัณฑ
1. เพื่อเพ่ิมความนารับประทานจึงควรให
เนนความสําคัญทางดานกล่ิน รสชาติ และ
สีสัน
2. ควรใหสารอาหารท่ีจําเปนและเปน
ประโยชนตอรางกาย
3. ใหประโยชนทางยาท่ีไดจากผัก
รูปลักษณผลิตภัณฑ
4. ความสะอาด ถูกหลักอนามัย
มีมาตรฐานการผลิต
5. ขนาดรับประทานสําหรับ 2 - 4 ทาน
มีหลายขนาดตามความเหมาะสมของผูใช
6. บรรจุภัณฑมีความโดดเดน
เห็นไดชัดเจน สวยงาม
7. บอกวิธีการปรุง อยางชัดเจนเขาใจงาย
8. บอกคุณคาทางโภชนาการ และตรา
รับรองมาตรฐาน  ISO, GMP , HACCP
9. ขนาดบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม
10. ตราสินคามีความนาเช่ือถือ
11. ตราสินคาเปนท่ีรูจัก มีช่ือเสียง
12. ผลิตภัณฑมีหลายรสชาติใหเลือก
13. เม่ือนําไปตมหรือเขาไมโครเวฟตองได
ผลิตภัณฑมีรสชาติและคุณภาพคลายกับ
ผักและธัญพืชปรุงสดใหม
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สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (ตอ)

ปจจัยดานผลิตภัณฑ

ระดับความตองการ
ตองการ

อยางมาก
ตองการ เฉยๆ ไมตองการ ไมตองการ

อยางมาก
(5) (4) (3) (2) (1)

ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง
14. หากใชปรุงในคร้ังเดียวไมหมด 
สามารถพับซองเก็บไวปรุงคร้ังถัดไป
15. สามารถเพ่ิมความสะดวก
ในการเตรียมและปรุงอาหารได
16. ประหยัดคาใชจายท้ังดานตนทุนและ
เวลา เน่ืองจากไมตองซ้ือผักและธัญพืช
หลายชนิด
17. รับประทานไดทุกม้ือท่ีตองการ
18. เปนสวนผสมของอาหาร
ไดหลากหลายชนิดอยางลงตัว
ผลิตภัณฑควบ
19. แนบใบสมัคร เออรเบิรนฟารม คลับ
20. เมนูแนะนํา พรอมกับผลิตภัณฑ
ศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ
21. งานวิจัยแสดงถึงคุณคาทาง
โภชนาการ และกากใยอาหารในระดับสูง
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สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวาง ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

ปจจัยดานราคา

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
อยางย่ิง

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางย่ิง

(5) (4) (3) (2) (1)
ราคามีความเหมาะสม เม่ือเทียบกับ
คุณภาพ
ราคามีความเหมาะสม เม่ือเทียบกับ
ขนาดบรรจุภัณฑ
ราคามีความเหมาะสม เม่ือเทียบกับ
ประโยชนท่ีไดรับ

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสถานท่ีจัดจําหนาย
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับขอมูลและความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
อยางย่ิง

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางย่ิง

(5) (4) (3) (2) (1)
1. สะดวกในการซ้ือ / หาซ้ืองาย
2. วางจําหนายเพียงพอตอความตองการ
3. วางจําหนายดูเดนสะดุดตา
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สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับขอมูลและความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

ระดับความนาสนใจ
มากที่สุด มาก เฉยๆ นอย นอยที่สุด

(5) (4) (3) (2) (1)
การสงเสริมการขาย
1. การใหสวนลดแกสมาชิก
2. การแจกผลิตภัณฑทดลอง
3. เฟสบุค (ตอบคําถามชิงรางวัล)
การใหขาว/ประชาสัมพันธ
4. การสงโบรชัวร คูมือทําอาหาร
5. บทความในนิตยสาร
6. เฟสบุค (ความรูอาหาร สุขภาพ)
การจัดกิจกรรม
7. การจัดแสดงสินคาในงานตางๆ
8. ความสวยงามของจุดแสดงสินคา
9. ปริมาณในการใหทดลองชิม
10. ความหลากหลายของรสชาติ
ท่ีมีใหทดลองชิม
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สวนท่ี 5 แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับขอมูลและความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

1. ผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป รสใดท่ีทานสนใจซ้ือ มากท่ีสุด
  1. รสผักธรรมชาติ (เผือก ขาวโพดหวาน แครอท ฟกทอง ถ่ัวลันเตา)
  2. รสเห็ดหอมกระเทียมและผักธรรมชาติ (เห็ดหอม กระเทียม แครอท ฟกทอง)
  3. รสผักและธัญพืชธรรมชาติ (เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟกทอง ลูกเดือย ฟกทอง งาดํา แครอท)
  4. วพีลัส รสผักรวมธรรมชาติ (เมล็ดฟกทอง มันเทศสีสม ฟกทอง ขาวโพดหวาน แครอท เห็ดหอม)
  5. รสฟกทองญ่ีปุนและผักธรรมชาติ (ฟกทองญ่ีปุน มันเทศสีสม เผือก) 
  6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................................

2. ทานคิดวาถาตองการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป ทานจะซ้ือจากแหลงใด มากที่สุด
  1. ซูเปอรมารเก็ตในหางสรรพสินคา   2.  รานสะดวกซ้ือ (เชน 7-11 เปนตน)
  3. ผานอินเตอรเน็ต   4.  อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................

3. แนวโนมในอนาคตทานจะซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปหรือไม
ซ้ือแนนอน

(5)
คอนขางซ้ือ

(4)
ไมแนใจ

(3)
คอนขางไมซ้ือ

(2)
ไมซ้ือแนนอน

(1)

4. นอกจากตัวทานแลวบุคคลใดตอไปน้ีมีอิทธิพลตอการซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูป
บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือ

ผลิตภัณฑผักรวมก่ึงสําเร็จรูป
มากที่สุด

(5)
มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)

บุคคลใกลชิด เชน พอ แม คูสมรส บุตร
เพื่อน / คนรูจัก
พนักงานขาย / พนักงานแนะนําสินคา
อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................

5. ทานคาดวาจะแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือผลิตภัณฑผักรวมอบก่ึงสําเร็จรูปหรือไม
แนะนําแนนอน

(5)
แนะนํา

(4)
ไมแนใจ

(3)
ไมแนะนํา

(2)
ไมแนะนําแนนอน

(1)
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สวนท่ี 6 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับขอมูลและความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

1. เพศ
 1.  ชาย    2.  หญิง

2. อายุ
   1.  อายุ 15 – 24 ป    2.  อายุ 25 – 34 ป
   3.  อายุ 35 – 44 ป    4.  อายุ 45 – 54 ป
   5.  อายุ 55 ป ข้ึนไป

3. ระดับการศึกษาสูงสุด หรือกําลังศึกษา
  1.  ตํ่ากวาปริญญาตรี
  2.  ปริญญาตรี
  3.  สูงกวาปริญญาตรี

4. อาชีพ
  1.  นักเรียน / นักศึกษา   2.  รับราชการ
  3.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   4.  พนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจาง
  5.  ประกอบธุรกิจสวนตัว   6.  อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................

5. รายไดเฉล่ียตอเดือน
  1.  ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท   2.  5,001 – 10,000 บาท
  3.  10,001 – 15,000 บาท   4.  15,001 – 20,000 บาท
   5.  20,001 – 25,000 บาท   6.  มากกวา 25,000 บาทข้ึนไป

6. จํานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตัวทานดวย)
  1.  1 – 2 คน   2.  3 – 4 คน
  3.  5 – 6 คน   4.  มากกวา 6 คนข้ึนไป
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม

รายชื่อ ตําแหนงและสถานท่ี

1. รองศาสตราจารย ดร.ณักษ กุลิสร รองกรรมการ บริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
อาจารยประจํา ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล กรรมการ บริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
อาจารยประจํา ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สถานที่เกิด ราชบุรี
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ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2539 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาชางกอสราง 
จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

พ.ศ. 2541 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาชางเทคโนโลยีโยธา
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