
 
บทท่ี 5 

 
สรุปผล อภปิรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําปลาแทของ

ผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อน้ําปลาแทของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร โดยบทนี้จะกลาวถึงการสรุปผล
การศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

 
สรุปผลการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งนี้ไดเลือกพื้นที่ศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร โดยกลุมตัวอยางเปนผูที่บริโภค
น้ําปลาแทเทานั้น แตเนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่บริโภคน้ําปลาแทในจังหวัดสมุทรสาคร 
จึงเลือกเก็บตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยกําหนดขนาดตัวอยางรวม 200 ราย 
 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 68.5 มีอายุชวง 25-34 ปมากที่สุด     
รอยละ 34.5 มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุดอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออนุปริญญา รอยละ 
45.5 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทมากที่สุด รอยละ 28.5 สวนใหญมีสถานภาพโสด รอยละ 51.0 
และรายไดไมเกิน 10,000 บาท มากที่สุด รอยละ 46.5 
 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อน้ําปลาแทของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร 

จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามบริโภคน้ําปลาแททั้งหมดจํานวน 200 คน คิดเปน
รอยละ 100 รองลงมา ไดแก น้ําปลาผสม รอยละ 19.5 และน้ําเกลือปรุงรส รอยละ 6 ตามลําดับ 

ตรายี่หอน้ําปลาแทสวนใหญที่นิยมซื้อ คือ น้ําปลาแทยี่หอทิพรส รอยละ 70 รองลงมาคือ 
ตราหอยนางรม รอยละ 32.5 

ขนาดบรรจุน้ําปลาที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญบริโภค คือ ขนาดปกติ 750 ซีซี รอยละ 
68 รองลงมาขนาดเล็ก 250 ซีซี รอยละ 29 โดยบริโภคน้ําปลาครั้งละ 1-3 หนวย รอยละ 78 รองลงมา 
4-6 หนวย รอยละ 21.5 และซื้อน้ําปลาเปนประจําในราคา 15-30 บาท รอยละ 86.5 รองลงมาราคา 
80-100 บาท รอยละ 10 
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ความถี่ในการซื้อผูตอบแบบสอบถามซื้อน้ําปลาเดือนละ  1 คร้ัง มากที่สุด รอยละ  44.5  
เดือนละ 2 คร้ัง รอยละ 23.5 รองลงมา 2 เดือนครั้ง รอยละ 21  

สําหรับเหตุผลในการซื้อน้ําปลาแทสวนใหญ เพื่อประกอบอาหาร รอยละ 82.0 รองลงมา
เพื่อเปนเครื่องปรุงรส รอยละ 50.5  

ผูแนะนําในการซื้อน้ําปลาแท คือ ตนเองมากที่สุด รอยละ 75 รองลงมาสมาชิกในครอบครัว 
รอยละ 27  

โดยสถานที่ที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือน้ําปลาแทบอยที่สุด รานคาสวนลด ซูเปอร
เซ็นเตอร เชน เทสโกโลตัส คารฟู บิ๊กซี รอยละ 67.5 รองลงมาที่รานคาปลีกทั่วไปหรือตามตลาดสด 
รอยละ 18.5   

ปญหาจากน้ําปลาแทที่ใชในปจจุบันคือ ปญหาสีน้ําปลาเปลี่ยนแปลง รอยละ 34 รองลงมามี
คราบน้ําปลาที่ภาชนะบรรจุ รอยละ 25  

ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ําปลาแท
ของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร  
 โดยแยกรายละเอียดสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท แต
ละดานได ดังตอไปนี้  
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท โดยผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก (เฉลี่ย 3.87) เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก ความ
ปลอดภัยในการบริโภค (เฉลี่ย 4.37) คุณภาพของน้ําปลาแทและมีเครื่องหมายรับรอง อย. (เฉลี่ย 
4.36) การระบุวันหมดอายุ (เฉลี่ย 4.18) คุณคาสารอาหารและความอรอยและรสชาติ (เฉลี่ย 4.00)  
ลักษณะบรรจุภัณฑ (เฉลี่ย 3.87) ระดับความหอม (เฉลี่ย 3.75) ช่ือเสียงตรายี่หอ (เฉลี่ย 3.62) การ
นําเสนอขอมูลคุณคาทางโภชนาการที่บรรจุภัณฑ (เฉลี่ย 3.58) การมีใหเลือกหลายขนาด (เฉลี่ย 3.50) 
ระดับความเค็ม (เฉลี่ย 3.46) และความสวยงามของบรรจุภัณฑ (เฉลี่ย 3.31) 
 ปจจัยดานราคา ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท โดยผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก (เฉลี่ย 3.52) เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ (เฉลี่ย 3.91) รองลงมา คือ การมีปายราคาระบุไวที่ภาชนะ (เฉลี่ย 3.80) การมี
สวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข (เฉลี่ย 3.26) และราคาถูกที่สุด (เฉลี่ย 3.11)  
 ปจจัยดานการจัดจําหนาย  ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ํ าปลาแท  โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก (เฉลี่ย 3.63) เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ตามลําดับ 
ไดแก รานที่จัดจําหนายไปมาสะดวก (เฉลี่ย 3.95) รองลงมา คือ การจัดแสดงสินคาชวยใหหาสินคา
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ไดงาย (เฉลี่ย 3.83) การจัดแสดงสินคามีใหเลือกอยางครบถวน (เฉลี่ย 3.72) สินคามีเพียงพอไมขาด
ตลาด (เฉลี่ย 3.65) และการมีพนักงานขายสินคาตรงถึงหนาบานลูกคา (เฉลี่ย 3.01)  
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง (เฉลี่ย 3.17) เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย 
ตามลําดับ ไดแก การโฆษณาผานสื่อโทรทัศน (เฉลี่ย 3.46) รองลงมา คือ มีกิจกรรมชวยเหลือสังคม 
(เฉลี่ย 3.29) มีการโฆษณาผานสื่อส่ิงพิมพ (เฉลี่ย 3.26) เอกสารหรือแผนพันที่เผยแพรขาวสาร         
มีขอความเขาใจงายและเหมาะสมสวยงาม (เฉลี่ย 3.25) มีการลดราคาสินคา (เฉลี่ย 3.24) มีพนักงาน
แนะนําใหรายละเอียด (เฉลี่ย 3.20) มีการแจกแผนพับใหขอมูลเกี่ยวกับน้ําปลาแท (เฉลี่ย 3.12) มีการ
โฆษณาผานสื่อวิทยุ (เฉลี่ย 3.08) มีของแถม (เฉลี่ย 3.03) มีการแจกสินคาใหทดลองชิม (เฉลี่ย 3.00)  
มีการชิงโชคแจกรางวัล (เฉลี่ย 2.99) 

ในการทดสอบคา t ของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาด จําแนกตามเพศ
ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิงใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาที่มีผลตอการซื้อน้ําปลา
แทแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ในปจจัยยอย 4 ปจจัย ดังตอไปนี้ 

ดานราคา 
การมีปายราคาระบุไวที่ภาชนะ กลาวคือ ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญ        

มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.88) สวนเพศชาย ใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับมากเชนเดียวกัน 
(3.62) ซ่ึงเพศหญิงใหความสําคัญในเรื่องนี้สูงกวาเพศชาย 

ดานการจัดจําหนาย 
1. การจัดแสดงสินคามีใหเลือกอยางครบถวน กลาวคือ ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงให

ความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.80) สวนเพศชาย ใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก
เชนเดยีวกัน (3.52) ซ่ึงเพศหญิงใหความสําคัญในเรื่องนี้สูงกวาเพศชาย 

2. การจัดแสดงสินคาชวยใหหาสินคาไดงาย กลาวคือ ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงให
ความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.92) สวนเพศชาย ใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก
เชนเดียวกัน (3.62) ซ่ึงเพศหญิงใหความสําคัญในเรื่องนี้สูงกวาเพศชาย 

ดานการสงเสริมการตลาด 
1. มีการแจกแผนพับใหขอมูลเกี่ยวกับน้ําปลาแท กลาวคือ ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง

ใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (3.23) สวนเพศชาย ใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับ
ปานกลางเชนเดียวกัน (2.87) ซ่ึงเพศหญิงใหความสําคัญในเรื่องนี้สูงกวาเพศชาย 
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ตารางที่ 44  แสดงลําดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท 
 
อันดับท่ี ปจจัยดาน คาเฉล่ีย แปลผล ปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญสงูสุด  

ในแตละดาน 
1 ผลิตภัณฑ 3.87 มาก ความปลอดภยัในการบริโภค 
2 การจัดจําหนาย 3.63 มาก รานที่จัดจําหนายไปมาสะดวก 
3 ราคา 3.52 มาก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
4 การสงเสริมทางการตลาด 3.17 ปานกลาง มีการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน 

 
ตารางที่ 45 แสดงปจจัยยอย 10 อันดับแรก ที่มีความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท  
 
อันดับท่ี ปจจัยยอย ปจจัยดาน คาเฉล่ีย แปลผล 

1 มีความปลอดภัยในการบริโภค ผลิตภัณฑ 4.37 มาก 
2 คุณภาพของน้าํปลาแท ผลิตภัณฑ 4.36 มาก 
 มีเครื่องหมาย อย. ผลิตภัณฑ 4.36 มาก 
4 การระบุวนัหมดอาย ุ ผลิตภัณฑ 4.18 มาก 
5 ความอรอยและรสชาติ ผลิตภัณฑ 4.00 มาก 
6 คุณคาสารอาหาร ผลิตภัณฑ 4.00 มาก 
7 รานคาที่จําหนายไปมาสะดวก ใกลบาน/

ที่ทํางาน 
การจัดจําหนาย 3.95 มาก 

8 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคา 3.91 มาก 
9 ลักษณะบรรจภุัณฑ ผลิตภัณฑ 3.87 มาก 
10 การจัดแสดงสนิคาชวยใหหาสินคาไดงาย การจัดจําหนาย 3.83 มาก 

  
 
 
 
 
 



 73 

 โดยแยกรายละเอียดสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท  
แตละดานได ดังตอไปนี้  
 
ตารางที่ 46 แสดงลําดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ 5 อันดับแรก 
 

อันดับท่ี ปจจัยยอย คาเฉล่ีย การแปลความหมาย 
1 ความปลอดภยัในการบริโภค 4.37 มาก 
2 คุณภาพของน้าํปลาแท 4.36 มาก 
2 เครื่องหมายรบัรอง อย. 4.36 มาก 
4 การระบุวนัหมดอาย ุ 4.18 มาก 
5 คุณคาสารอาหาร 4.00 มาก 
5 ความอรอยและรสชาติ 4.00 มาก 

 
ตารางที่ 47  แสดงลําดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด ดานราคา 5 อันดับแรก 
 

อันดับท่ี ปจจัยยอย คาเฉล่ีย การแปลความหมาย 
1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 3.91 มาก 
2 การมีปายราคาระบุไวทีภ่าชนะ 3.80 มาก 
3 การมีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข 3.26 ปานกลาง 
4 ราคาถูกที่สุด 3.11 ปานกลาง 
5 อ่ืนๆ - - 
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ตารางที่ 48  แสดงลําดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ดานการจัดจําหนาย 5 อันดับแรก 

 

อันดับท่ี ปจจัยยอย คาเฉล่ีย 
การแปล

ความหมาย 
1 รานที่จัดจําหนายไปมาสะดวก 3.95 มาก 
2 การจัดแสดงสนิคาชวยใหหาสินคาไดงาย 3.83 มาก 
3 การจัดแสดงสนิคามีใหเลือกอยางครบถวน 3.72 มาก 
4 สินคาเพียงพอไมขาดตลาด 3.65 มาก 
5 การมีพนักงานขายสินคาตรงถึงหนาบานลกูคา 3.01 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 49  แสดงลําดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด 5 อันดับแรก 
 

อันดับท่ี ปจจัยยอย คาเฉล่ีย 
การแปล

ความหมาย 
1 มีการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน 3.46 ปานกลาง 
2 มีกิจกรรมชวยเหลือสังคม 3.29 ปานกลาง 
3 มีการโฆษณาผานสื่อส่ิงพิมพ 3.26 ปานกลาง 

4 
เอกสารหรือแผนพับที่เผยแพรขาวสาร มี
ขอความเขาใจงาย และเหมาะสมสวยงาม 

3.25 ปานกลาง 

5 มีการลดราคาสินคา 3.24 ปานกลาง 
  

ในการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ทดสอบผลตางระหวาง
กลุมอายุแสดงคาเฉลี่ยความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด ไดผล
ที่แตกตางกันดังนี้ 

 
จําแนกตามอายุ 
พบวาผูตอบแบบสอบถามในแตละกลุมอายุใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม            

ทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อน้ําปลาแทแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ไดแก  
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ดานผลิตภัณฑ 3 ปจจัยยอย ไดแก 
1. ลักษณะบรรจุภัณฑ   
พบความแตกตางระหวางผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 24 ป และ 45 ปขึ้นไป โดยผูตอบ

แบบสอบถามอายุไม เกิน  24 ป  ใหความสําคัญ  มีคาเฉลี่ยในระดับมาก  (4.21) และผูตอบ
แบบสอบถามอายุ 45 ปขึ้นไป ใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับมากเชนเดียวกัน (3.62) ซ่ึงผูตอบ
แบบสอบถามอายุไมเกิน 24 ป ใหความสําคัญในเรื่องนี้สูงกวาผูตอบแบบสอบถามอายุ 45 ปขึ้นไป 

2. การระบุวันหมดอายุ  
พบความแตกตางระหวางผูตอบแบบสอบถาม 2 คูกลุมอายุ คือ ผูตอบแบบสอบถามอายุ    

ไมเกิน 24 ป กับ 45 ปขึ้นไป และผูตอบแบบสอบถามอายุ 25-34 ป กับ 45 ปขึ้นไป โดยผูตอบ
แบบสอบถามอายุไม เกิน  24 ป  ใหความสําคัญ  มีคาเฉลี่ยในระดับมาก  (4.48) และผูตอบ
แบบสอบถามอายุ 45 ปขึ้นไป ใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับมากเชนเดียวกัน (3.97) ซ่ึงผูตอบ
แบบสอบถามอายุไมเกิน 24 ป ใหความสําคัญในเรื่องนี้สูงกวาผูตอบแบบสอบถามอายุ 45 ปขึ้นไป 
และ ผูตอบแบบสอบถามอายุ 25-34 ป ใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (4.32) ซ่ึงผูตอบ
แบบสอบถามอายุ 25-34 ป ใหความสําคัญในเรื่องนี้สูงกวาผูตอบแบบสอบถามอายุ 45 ปขึ้นไป 

3. การมีใหเลือกหลายขนาด   
พบความแตกตางระหวางผูตอบแบบสอบถาม 3 คูกลุมอายุ คือ ผูตอบแบบสอบถามอายุ    

ไมเกิน 24 ป กับ 25-34 ป ผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 24 ป กับ 45 ปขึ้นไป และผูตอบ
แบบสอบถามอายุ 35-44 ป กับ 45 ปขึ้นไป โดยผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 24 ป ใหความสําคัญ 
มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.93) ผูตอบแบบสอบถามอายุ 25-34 ป ใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับ
มาก (3.51) และผูตอบแบบสอบถามอายุ 45 ปขึ้นไป ใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง 
(3.21) ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 24 ป ใหความสําคัญในเรื่องนี้สูงกวาผูตอบแบบสอบถาม
อายุ 25-34 ป และ 45 ปขึ้นไป และ ผูตอบแบบสอบถามอายุ 35-44 ป ใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก (3.61) ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามอายุ 35-44 ป ใหความสําคัญในเรื่องนี้สูงกวาผูตอบ
แบบสอบถามอายุ 45 ปขึ้นไป 

ดานสงเสริมการตลาด 5 ปจจัยยอย ไดแก 
1. การโฆษณาผานสื่อโทรทัศน  
พบความแตกตางระหวางผูตอบแบบสอบถาม 3 คูกลุมอายุคือ ผูตอบแบบสอบถามอายุ       

ไมเกิน 24 ป กับ 35-44 ป ผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 24 ป กับ 45 ปขึ้นไป และผูตอบ
แบบสอบถามอายุ 25-34 ป กับ 35-44 ป โดยผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 24 ป ใหความสําคัญ    
มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.83) ผูตอบแบบสอบถามอายุ 35-44 ป ใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับ
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ปานกลาง (3.07) และผูตอบแบบสอบถามอายุ 45 ปขึ้นไป ใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับ      
ปานกลาง (3.36) ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 24 ป ใหความสําคัญในเรื่องนี้สูงกวาผูตอบ
แบบสอบถามอายุ 35-44 ป และ45 ปขึ้นไป 

2. มีการแจกสินคาใหทดลองชิม  
พบความแตกตางระหวางผูตอบแบบสอบถาม 3 คูกลุมอายุ คือ ผูตอบแบบสอบถามอายุ   

ไมเกิน 24 ป กับ 35-44 ป ผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน  24 ป กับ 45 ปขึ้นไป และผูตอบ
แบบสอบถามอายุ 25-34 ป กับ 45 ปขึ้นไป โดยผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 24 ป ใหความสําคัญ 
มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (3.38) ผูตอบแบบสอบถามอายุ 25-34 ป ใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยใน
ระดับปานกลาง (3.13) ผูตอบแบบสอบถามอายุ 35-44 ป ใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับ        
ปานกลาง (2.83) และผูตอบแบบสอบถามอายุ 45 ปขึ้นไป ใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับปาน
กลาง (2.77) ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 24 ป ใหความสําคัญในเรื่องนี้สูงกวาผูตอบ
แบบสอบถามอายุ 35-44 ป และ45 ปขึ้นไป และผูตอบแบบสอบถามอายุ 25-34 ปใหความสําคัญใน
เร่ืองนี้สูงกวาผูตอบแบบสอบถามอายุ 45 ปขึ้นไป 

3. มีการชิงโชคแจกรางวัล  
พบความแตกตาง ระหวางผูตอบแบบสอบถาม 3 คูกลุมอายุ คือ ผูตอบแบบสอบถามอายุ   

ไมเกิน 24 ป กับ 25-34 ป ผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 24 ป กับ 35-44 ป และผูตอบแบบสอบถาม
อายุไมเกิน 24 ป กับ 45 ปขึ้นไป โดยผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 24 ป ใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ย
ในระดับมาก (3.55) ผูตอบแบบสอบถามอายุ 25-34 ป ใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง 
(3.01) ผูตอบแบบสอบถามอายุ 35-44 ป ใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (2.80) และ
ผูตอบแบบสอบถามอายุ 45 ปขึ้นไป ใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (2.80) ซ่ึงผูตอบ
แบบสอบถามอายุไมเกิน 24 ป ใหความสําคัญในเรื่องนี้สูงกวาผูตอบแบบสอบถามอายุ 25-34 ป   
35-44 ป และ 45 ปขึ้นไป  

4. มีของแถม  
พบความแตกตาง ระหวางผูตอบแบบสอบถาม 2 คูกลุมอายุ คือ ผูตอบแบบสอบถามอายุ  

ไมเกิน 24 ป กับ 45 ปขึ้นไป และผูตอบแบบสอบถามอายุ 25-34 ป กับ 45 ปขึ้นไป โดยผูตอบ
แบบสอบถามอายุไมเกิน  24 ป ใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง  (3.38) ผูตอบ
แบบสอบถามอายุ 45 ปขึ้นไปใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (2.79) ซ่ึงผูตอบ
แบบสอบถามอายุไมเกิน 24 ป ใหความสําคัญในเรื่องนี้สูงกวาผูตอบแบบสอบถาม 45 ปขึ้นไป และ
ผูตอบแบบสอบถามอายุ 25-34 ป ใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (3.19) ซ่ึงผูตอบ
แบบสอบถามอายุ 25-34 ป ใหความสําคัญในเรื่องนี้สูงกวาผูตอบแบบสอบถามอายุ 45 ปขึ้นไป  
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5. มีกิจกรรมชวยเหลือสังคม  
พบความแตกตาง ระหวางผูตอบแบบสอบถาม 2 คูกลุมอายุ คือ ผูตอบแบบสอบถามอายุ  

ไมเกิน 24 ป กับ 45 ปขึ้นไป และผูตอบแบบสอบถามอายุ 25-34 ป กับ 45 ปขึ้นไป โดยผูตอบ
แบบสอบถามอายุไมเกิน 24 ป ใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.59) ผูตอบแบบสอบถาม
อายุ 45 ปขึ้นไปใหความสําคัญ มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (2.98) ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามอายุ      
ไม เกิน  24 ป  ใหความสําคัญในเรื่องนี้ สูงกวาผูตอบแบบสอบถาม  45 ปขึ้นไป  และผูตอบ
แบบสอบถามอายุ  25-34 ป  ใหความสําคัญ  มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง  (3.49)  ซ่ึงผูตอบ
แบบสอบถามอายุ 25-34 ป ใหความสําคัญในเรื่องนี้สูงกวาผูตอบแบบสอบถามอายุ 45 ปขึ้นไป  

จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
พบวาผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับการศึกษาสูงสุดใหความสําคัญตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อน้ําปลาแทไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 
 จากผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําปลาแทของ
ผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา ตรายี่หอของน้ําปลาแทที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกซื้อมาก
ที่สุด คือ ตราทิพรส ซ่ึงจะสอดคลองกับบทความในหนังสือ โฟร พี (2549) ที่ระบุไววาตลาดน้ําปลา
ในประเทศไทยมีผูนําในตลาด คือ น้ําปลาแท ตรา ทิพรส ซ่ึงมีสวนแบงการตลาดอยู 49% แตสําหรับ
ตรายี่หอที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกซื้อมากเปนอันดับรองลงมา คือ น้ําปลาแท ตราหอยนางรม ซ่ึง
จะไมสอดคลองกับบทความในหนังสือ โฟร พี (2549) ที่ระบุไววาตลาดน้ําปลาในประเทศไทยมี
ผูนําในตลาด รองลงมา คือ น้ําปลาแท ตราปลาหมึก ซ่ึงมีสวนแบงทางการตลาดอยู  25 % 
 เหตุผลสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแทของผูบริโภคคือ ความปลอดภัย ซ่ึงไม
สอดคลองกับผลการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มไกตราแม
ประนอมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ของอรจิรา เทพแสง (2546) และการศึกษาเรื่องปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําสลัดตรา Best Foods สูตรครูสรรเสริญ ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ของอรชา โมจาง (2549) โดยทั้งสองเรื่องพบวาเหตุผลที่สําคัญที่สุดในการเลือก
ซ้ือของผูบริโภคคือ รสชาติที่ถูกใจหรือรสชาติอรอย และไมสอดคลองกับการศึกษาเรื่องปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ํ าผลไมพรอมดื่มของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ของอินทิรารัตน บุญยรัตนกลิน (2548) ที่พบวาเหตุผลของผูบริโภคในการเลือก
ซ้ือ คือ ระบุวันหมดอายุ ซ่ึงอาจเปนเพราะน้ําปลาแทผูบริโภคใชเปนเครื่องปรุงรสโดยมากไมได
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นํามาบริโภคโดยตรงซึ่งแตกตางจากน้ําจิ้มไก และน้ําสลัด ซ่ึงผูบริโภคสามารถนําไปบริโภคได
โดยตรงและ น้ําผลไมพรอมดื่มซึ่งมีอายุผลิตภัณฑส้ันกวาดังนั้นการระบุวันหมดอายุจึงเปนสิ่งที่
ผูบริโภคใหความสําคัญเปนอันดับแรก 
 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําปลาแทของผูบริโภค
ในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลา
แท แตละดาน ดังตอไปนี้ 
 ดานราคา  
 ผูบริโภคในปจจุบันมิไดคําถึงราคาถูก แตไดคํานึงถึงคุณภาพที่เหมาะสมกับราคา โดยควรมี
การติดปายระบุราคาไวที่ภาชนะ ผูบริโภคที่อายุไมเกิน 24 ป ใหความสําคัญกับการมีปายราคาระบุไว
ที่ภาชนะบรรจุ สวนกลุมอายุอ่ืนๆ กลับใหความสําคัญในเรื่องของราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ 
สําหรับผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีใหความสําคัญกับการมีปายราคาระบุไวที่
ภาชนะเปนอันดับแรก สวนผูที่ในอยูในระดับการศึกษาที่สูงกวาคํานึงถึงราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพเปนสําคัญซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อน้ํ าผลไมพรอมดื่มของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  ของอินทิรารัตน               
บุญยรัตนกลิน (2548) ที่พบวาปจจัยดานราคาที่ผูบริโภคใหความสําคัญเปนอันดับแรก คือ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ 
 ดานการจัดจําหนาย  
 ผูบริโภค พบวารานที่จัดจําหนายไปมาสะดวกเปนปจจัยที่ผูบริโภคใหความสําคัญเปน
อันดับแรกเมื่อตองตัดสินใจเลือกซื้อ ผูบริโภคที่อายุไมเกิน 24 ปใหความสําคัญกับการจัดแสดง
สินคาที่ชวยใหหาสินคาไดงาย สวนกลุมอายุอ่ืนๆ ใหความสําคัญกับทําเลที่ตั้งรานที่จัดจําหนายไป
มาสะดวก ทุกระดับการศึกษาคํานึงถึงรานที่จัดจําหนายไปมาสะดวกเปนอันดับแรก  สอดคลองกับ
การศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําผลไมพรอมดื่มของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ของอินทิรารัตน บุญยรัตนกลิน (2548) ไดพบวาผูบริโภคให
ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมากที่สุด คือ รานที่
จําหนายไปมาสะดวกและรานคาที่ผูบริโภคนิยมซื้อน้ําปลาแทมากที่สุด คือ รานคาสวนลด ซูปเปอร
เซ็นเตอร เชน เทสโก โลตัส คารฟู บิ๊กซี ซ่ึงจะสอดคลองกับผลการศึกษาเรื่องของ ผลการศึกษาเรื่อง
ปจจัยที่มี อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มไกตราแมประนอมของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร อรจิรา เทพแสง (2546) และการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
น้ําสลัดตรา Best Foods สูตรครูสรรเสริญ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของอรชา โมจาง 
(2549) ซ่ึงผูบริโภคนิยมเลือกซื้อสินคามากที่สุดที่ดิสเคาทสโตร เชน เทสโก โลตัส และคารฟู 
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ขอคนพบ 
 

ดานพฤติกรรม 

- นอกจากผูบ ริโภคที่ ซ้ือ  และบริโภคน้ํ าปลาแท  จํานวนทั้ ง  100% ของผูตอบ
แบบสอบถามแลว ยังมีการซื้อและบริโภคน้ําปลาผสมถึงรอยละ 19.5 อีกดวย 

- ตรายี่หอน้ําปลาแทที่ผูบริโภคเลือกซื้อจํานวนมากกวารอยละ 30 มีเพียง 2 ยี่หอ คือ 
น้ําปลาแท ตราทิพรส และ น้ําปลาแท ตราหอยนางรม 

- สวนใหญตนเองจะมีประสบการณในการซื้อ และบริโภคทําใหผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเลือกซื้อน้ําปลาแทดวยตนเอง โดยใชประสบการณของตนเองในการตัดสินใจซื้อสินคา
คร้ังตอไป นอกจากตนเองแลว สมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลในการซื้อน้ําปลาแทอีกดวย 

- สถานที่ซ้ือน้ําปลาแทบอยที่สุด คือ รานคาปลีกทั่วไป หรือตามตลาดสด มากกวารานคา
สะดวกซื้อ เชน 7-11 แฟมิล่ีมารท มินิมารท ตามสถานีบริการน้ํามัน       

- ปญหาที่ผูบริโภคพบบอย คือ สีน้ําปลาเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเขมขึ้น ซ่ึงเปน
ลักษณะทางกายภาพปกติของน้ําปลาแทเมื่อสัมผัสกับอากาศ แตผูบริโภคไมมีความรูทางดานนี้ดีพอ 
ทําใหคิดวาสีน้ําปลาที่เปลี่ยนไปมีผลกระทบตอคุณภาพ และรสชาติของน้ําปลา จึงตระหนักถึง
ปญหาขอนี้เปนสวนใหญทางผูผลิตควรใหความสําคัญกับปญหาขอนี้และทําการปรับปรุงคุณภาพ
ใหผลิตภัณฑไมเปลี่ยนสีเร็วจนเกินไป และควรมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุกอนที่จะจําหนาย
สูผูบริโภค 

- ปญหาที่พบจากน้ําปลาแท เกิดจากมีวัตถุปนเปอนมากกวาภาชนะบรรจุไมมีคุณภาพ 
และฉลากไมชัดเจน 

- ปญหามีคราบน้ําปลาที่ภาชนะบรรจุ มีจํานวนถึง 50 ราย หรือ 1 ใน 4 ของผูตอบ
แบบสอบถาม 

ดานผลิตภัณฑ 

- ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยรวมสูงสุด โดยในแตละปจจัยยอยผูบริโภคให
ความสําคัญในระดับมากเกือบทุกปจจัย มีเพียง 2 ปจจัยยอยเทานั้นที่ใหความสําคัญปานกลาง 

- ขนาดบรรจุที่ไดรับความนยิม คือ 750 ซีซี เพราะสวนใหญใชบริโภคในครัวเรือน ไมวา
จะนําไปประกอบอาหาร หรือเพื่อปรุงรสอาหาร  

- ผูบริโภคไดใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานความปลอดภัย ดังนั้นผูผลิตจึงควรมี
มาตรฐานที่ทางผูบริโภคสามารถไววางใจได เชน เครื่องหมายรับรองคุณภาพ อย. เพื่อเปนการสราง
ความมั่นใจใหกับผูบริโภคและเปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับสินคา 
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 ดานราคา 

- ผูบริโภคแมวาจะมีรายไดตางกันแตก็ใหความสําคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัย        
ตรายี่หอที่มีช่ือเสียงไววางใจได และมีช่ือเสียงยาวนาน มากกวาการคํานึงถึงน้ําปลาตรายี่หอทองถ่ิน      
ที่มีราคาถูกกวา  

- ผูบริโภคใหความสําคัญกับการมีปายราคาระบุไวที่ภาชนะมากกวาการมีสวนลดเมื่อซ้ือ
ตามเงื่อนไข 

- เมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยยอยทุกปจจัย พบวา ราคาถูกที่สุด เปนปจจัยที่ผูบริโภคให
ความสําคัญเปนอันดับสุดทาย โดยจะใหความสําคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพเปนอันดับแรก 
รองลงมาคือการมีปายราคาระบุไวที่ภาชนะ และการมีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไขมากกวาราคาถูกที่สุด 
 ดานการจัดจําหนาย 

- ในแตละปจจัยยอยดานการจัดจําหนาย ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมากเกือบทุก
ปจจัย มีเพียงปจจัยเดียวเทานั้นที่ใหความสําคัญปานกลาง คือการมีพนักงานขายสินคาตรงถึงหนา
บานลูกคา 

- รานคาที่ผูบริโภคเลือกซื้อสวนใหญ คือ รานคาสวนลด เนื่องจากมีทําเลที่ไปมาสะดวก 
มีที่จอดรถบริการ ประกอบกับมีสินคาใหเลือกมากมาย และสามารถเลือกซื้อสินคาที่ผูบริโภค
ตองการไดครบถวน (one stop shopping) 

- การจัดแสดงสินคาที่ชวยใหหาสินคาไดงายผูบริโภคใหความสําคัญมากกวาการมี
พนักงานขายสินคาตรงถึงหนาบานลูกคา 
 ดานการสงเสริมการตลาด 

- ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับปานกลางทุก
ปจจัย  

- การโฆษณาทางโทรทัศนเปนปจจัยยอยที่ผูบริโภคใหความสําคัญเปนอันดับแรก แต
เพียงใหความสําคัญในระดับปานกลางเทานั้น ดังนั้นผูประกอบการควรสงเสริมใหผูบริโภคให
ความสําคัญในดานการสงเสริมการตลาดเพราะอาจยังไมดีพอ ทําใหผูบริโภคใหความสําคัญทุก
ปจจัยยอยในระดับปานกลาง 

- ผูบริโภคใหความสําคัญนอย และสําหรับปจจัยยอยเร่ืองเอกสารหรือแผนพับที่เผยแพร
ขาวสาร มีขอความเขาใจงาย และเหมาะสมสวยงามมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยเพศหญิงใหความสําคัญในเรื่องนี้สูงกวาเพศชาย 

- ผูบริโภคใหความสําคัญกับการมีกิจกรรมชวยเหลือสังคมเปนอันดับที่ 2 ซ่ึงมากกวาการ
ลดราคา การแจกของแถม การชิงโชคแจกของรางวัล และการโฆษณาผานสื่อตางๆ (ยกเวนโทรทัศน) 
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ขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําปลาแทของ
ผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร” มีขอเสนอแนะดังนี้ ทางผูผลิตควรใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ตางๆ ที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญ พรอมทั้งปรับปรุงและแกไขในสวนของปญหาโดยมี
ขอเสนอแนะดังนี้ 
 ดานผลิตภัณฑ  
 เปนปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญมาก และมีคาเฉล่ียสูงที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับสวนประสมทางการตลาดดานอื่นๆ ดังตอไปนี้ 

1. ความปลอดภัยดานผลิตภัณฑ เปนปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญสูงสุด 
ดังนั้นผูผลิตควรใหความสําคัญในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแตการคัดเลือกปลาซึ่งเปนสวนประกอบ
หลักในการผลิตน้ําปลาแทตองไดมาตรฐาน เกลือ และน้ําตองมาจากแหลงที่สะอาด ปลอดภัย      
บอหมักตองมีการปรับปรุงซอมแซมตรวจสอบอยูเสมอไมใหมีจุดปนเปอนใหเกิดการปนเปอนของ
ผิวบอหมักกับตัวน้ําปลา ตลอดจนหองบรรจุพนักงานทุกคนตองแตงกายดวยชุดที่สะอาด มิดชิด 
เชน เสื้อคลุม หมวกคลุมผม ผาปดปาก รองเทา ถุงมือในทุกขั้นตอนการบรรจุเพื่อใหผูบริโภคมั่นใจ
ไดในความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต  

2. ผูบริโภคยังไดใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานตางๆ  เชน  คุณภาพของสินคา 
เครื่องหมายรับรอง อย. และการระบุวันหมดอายุ แสดงใหเห็นวาผูบริโภคใสใจกับสุขภาพมากยิง่ขึน้ 
ซ่ึงตรงกับแนวโนมการบริโภคของผูบริโภคในปจจุบันนอกจากนั้นควรมีปายบอกรายละเอียดคุณคา
ทางโภชนาการติดไวที่คอขวด เพื่อแสดงใหเห็นถึงความใสใจในคุณภาพและคุณคาทางโภชนาการ
ของผูผลิตน้ําปลาแท และผูบริโภคจะเห็นไดอยางชัดเจน 

3. นอกเหนือจากความสะอาดแลวพบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับความอรอยและ
รสชาติดังนั้นน้ําปลาแทควรมีรสเค็มแตพอดี ปรุงอาหารไดอรอยยิ่งขึ้น เพิ่มคุณคาของอาหารไดทั้ง
กล่ินและรสชาติ  

4. ควรควบคุมสีผลิตภัณฑใหไมเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงชา เพราะผูบริโภค
มักพบวาสีน้ําปลาแทมักเขมขึ้นเมื่อเปดใชและเก็บไวเปนเวลาระยะหนึ่ง ซ่ึงจะทําใหผูบริโภคมีความ
เขาใจวาผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และควรควบคุมไมใหมีคราบน้ําปลาบริเวณภาชนะบรรจุ เพราะ
น้ําปลาที่ไหลบริเวณปากขวดเมื่อโดนอากาศจะตกผลึกเปนคราบผลึกเกลือทําใหขวดน้ําปลาดูไมนา
รับประทาน 
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5. คุณภาพบรรจุภัณฑที่ผูบริโภคตองการควรมีคุณภาพดีเหมาะแกการใชงาน ฉลาก
ผลิตภัณฑควรมีการแจงสวนประกอบของผลิตภัณฑอยางละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค นอกจากนี้ควรออกแบบผลิตภัณฑใหดูทันสมัยเพื่อมีมูลคาเพิ่มในตัวสินคา ทําใหมีขอ
ไดเปรียบในการแขงขัน นอกเหนือจากการแขงขันกันเพียงดานราคาถูก ซ่ึงผูบริโภคไมไดให
ความสําคัญมากนัก 

6. ผูบริโภคมิไดยึดติดแตเพียงตรายี่หัอเทานั้น จึงเปนเปนโอกาสของผูประกอบการ     
รายใหม หรือรายยอยที่ไมไดมีตราสินคาที่แข็งแกรง แตสนใจในธุรกิจการผลิตน้ําปลาเขามาในการ
แขงขันได โดยผูผลิตจะตองใสใจกับคุณภาพของสินคาเปนสําคัญ เพื่อสรางยอดขายใหเพิ่มขึ้น  

7. ลักษณะบรรจุภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําปลาแท แตกตางกันไปตามชวงอายุ 
ผูประกอบการควรออกแบบผลิตภัณฑใหตอบสนองความตองการที่แตกตางกัน เชน ออกแบบ
ผลิตภัณฑลวดลายที่เหมาะสมสําหรับวัยรุนทําใหเกิดความรูสึกทันสมัย ฝาเปดงายสําหรับคนสูงอายุ 
เปนตน 

8. การมีใหเลือกหลายขนาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแทแตกตางกันไปตาม
ชวงอายุ ผูประกอบการควรออกแบบผลิตภัณฑที่มีขนาดเหมาะสมในแตละชวงอายุ เชน ขนาดเล็ก
สําหรับวัยรุน หรือครอบครัวรุนใหมที่มีสมาชิกในครอบครัวนอย ไมนิยมทําอาหารทานเอง และ
ขนาดใหญสําหรับผูสูงอายุ ซ่ึงมักอาศัยอยูในครอบครัวใหญ นิยมทําอาหารทานเอง มีปริมาณการใช
น้ําปลาแทคอนขางสูง 

9. การระบุวันหมดอายุ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแทแตกตางกันไปตามชวง
อายุ ผูประกอบการควรออกแบบฉลากที่ระบุวันหมดอายุใหอานงายเพื่อใหผูสูงอายุอานไดชัดเจน 

ดานราคา  
เปนปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญมากเปนอันดับสองรองจากปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ 
1. จากการศึกษาพบวาผูบริโภคมิไดคํานึงถึงแตเพียงผลิตภัณฑที่มีราคาถูกเทานั้น 

ผูบริโภคไดใหความสนใจถึงคุณภาพที่มีความเหมาะสมกับราคา เปนการแสดงใหเห็นถึงผูบริโภค
ในปจจุบันไดมีความรูมากขึ้นกวาในอดีตอันเนื่องมาจากขอมูลขาวสารที่สามารถหาศึกษาไดงายขึ้น
หรือผูบริโภคที่มีการศึกษาดีมีจํานวนมากขึ้น 

2. จากการศึกษาพบวาผูบริโภคไดใหความสําคัญกับการมีปายราคาระบุไวที่ภาชนะ     
เปนการชวยใหผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาสินคากับสินคาจากบริษัทอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถ
เปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคาที่ทางผูบริโภคจะเลือกซื้อโดยผูบริโภคไดคํานึงถึงราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพเปนสําคัญ 
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3. จากการศึกษาพบวาผูบริโภคมิไดคํานึงถึงสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไขเปนหลักแตทาง
ผูผลิตก็ไมควรละเลยเนื่องจากเมื่อผูบริโภคไมสามารถที่จะตัดสินใจซื้อไดเนื่องจากคุณภาพที่มีความ
ใกลเคียงกัน ปจจัยยอยตอไปที่ผูบริโภคจะคํานึงถึงก็คือ การมีสวนลดเมื่อซ้ือตามเงื่อนไข 

4. จากการศึกษาพบวาผูบริโภคในปจจุบันไดใสใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้นทางผูผลิตในอดีต
ไดมีการใสสารปรุงแตงรสเพื่อใหผลิตภัณฑมีรสชาติที่ดีขึ้น ซ่ึงสงผลเสียตอสุขภาพของผูบริโภคละ
ช่ือเสียงของผูผลิต ดังนั้นทางผูผลิตควรเลิกใชสารปรุงแตงรสตางๆ ที่มีอันตรายตอสุขภาพของ
ผูบริโภค ซ่ึงจะเปนการลดตนทุนสินคาทําใหผูผลิตสามารถขายสินคาไดในราคาที่ต่ําลงได ซ่ึงสงผล
ดีตอทุกๆ ฝาย 

ดานการจัดจําหนาย  
เปนปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญมารองลงมาจากปจจัยดานผลิตภัณฑ 

และปจจัยดานราคา 
1. ผูบริโภคไดใหความสําคัญกับการซื้อสินคาที่รานที่จัดจําหนายไปมาสะดวก ดังนั้นทาง

ผูผลิตควรใหความสําคัญกับการมีชองทางการจัดจําหนายที่เพียงพอสามารถหาซื้อสินคาไดสะดวก 
ซ่ึงในปจจุบันรานที่จัดจําหนายไปมาสะดวกและเปนที่นิยมของผูบริโภค ไดแก รานคาสวนลดตางๆ
และรานสะดวกซื้อดังนั้นทางผูผลิตจึงควรนําสินคาของตนเขาไปจัดจําหนายในรานเหลานี้ 

2. ผูบริโภคไดใหความสําคัญกับการจัดแสดงสินคาที่ชวยหาสินคาไดงาย ผูผลิตควรมีการ
จัดการที่ดีโดยดําเนินการรวมกับรานคาเพื่อใหการจัดวางสินคาของทางผูผลิตสามารถหาสินคาได
งาย เปนการอํานวยความสะดวกแกผูบริโภคและเปนการผลักดันยอดขายของทางผูผลิตอีกดานหนึ่ง 

3. ผูบริโภคไดใหความสําคัญกับการจัดแสดงสินคามีใหเลือกอยางครบถวนหากทาง
ผูผลิตมีจํานวนสายผลิตภัณฑมาก ทางผูผลิตควรมีการตรวจสอบสินคาของตนอยู เสมอเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคและเพื่อใหเพียงพอกับความตองการของลูกคา 

ดานการสงเสริมการตลาด  
เปนปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญปานกลางแตก็เปนสิ่งที่ผูผลิตไมอาจ

มองขาม 
1. จากการศึกษาพบวา การมีโฆษณาผานสื่อโทรทัศน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

น้ําปลาแท แตกตางกันระหวางชวงอายุ ดั้งนั้นผูประกอบการควรจัดใหมีโฆษณาในชวงเวลาที่
เหมาะสมในการชมรายการโทรทัศนของแตละชวงอายุ เชน ชวงละครหลังขาวสําหรับกลุมแมบาน 
ชวงขาวยามเชาสําหรับวัยทํางาน 
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2. การแจกสินคาใหทดลองชิม มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท แตกตางกัน
ระหวางชวงอายุ ดังนั้นผูประกอบการควรจัดใหมีการแจกสินคาในสถานที่ที่เหมาะสมกับตัว
ผลิตภัณฑและในแตละชวงอายุ เชน หนามหาวิทยาลัย หรือสํานักงาน เปนตัวอยางสินคาทีเ่หมาะสม
ตอการใชงานของคนรุนใหม ซ่ึงอาจจะไมไดอยูบาน พักอาศัยตามหอพัก อพารทเมนต  

3. การชิงโชคแจกรางวัล มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท แตกตางกันระหวางชวง
อายุ ดังนั้นผูประกอบการควรจัดใหมีการชิงโชคแจกของรางวัลที่ผูบริโภคจูงใจแตกตางกันไป
สําหรับแตละกลุมอายุ หรือเหมาะสมทุกชวงอายุ เพื่อสงเสริมการตลาดไดอยางตรงใจ 

4. ของแถม มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท แตกตางกันระหวางชวงอายุ ดังนั้น
ผูประกอบการควรมีของแถมที่ผูบริโภคตองการในแตละกลุมอายุ หรือเหมาะสมทุกชวงอายุ เชน 
แถมกระเปาผาจายตลาดสําหรับแมบาน เปนตน 

5. ควรมีการจัดแถมผลิตภัณฑน้ําปลาขนาดเล็กเพื่อสะดวกในการใชนอกสถานที่พักและ
เปนการสรางความแตกตางในกรณีที่ลูกคาไมสามารถเลือกซื้อสินคาไดเนื่องจากมีความพึงพอใจ
เทากัน ทําใหลูกคาสามารถตัดสินใจไดงายขึ้นตน 

6. มีกิจกรรมชวยเหลือสังคม มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท แตกตางกันระหวาง
ชวงอายุ ดังนั้นผูประกอบการควรจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคมที่กระจายไปแตละชวงอายุ เชน        
จัดทุนการศึกษา จัดกิจกรรมสงเคราะหคนชรา 
 
 
 
 
 
 
 

 


