
 

บทที่  2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการของผูบริโภคในการซ้ือ
ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในอําเภอเมืองเชียงใหม  คร้ังนี้ผูศึกษาไดนําแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสาร
และงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ  โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี ้
 
แนวคิดและทฤษฎ ี
 1  แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing  Mix) 
 เปนส่ิงกระตุนท่ีนักการตลาดสามารถควบคุม  และตองจัดใหมีข้ึน  เปนส่ิงกระตุนท่ี
เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  ประกอบดวย  ผลิตภัณฑ (Product)  ราคา 
(Price)  ชองทางการจัดจําหนาย (Place)  และการสงเสริมการตลาด (Promotion)  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ (วิทวัส รุงเรืองผล, 2552: 95-96) 
  1.1  ผลิตภัณฑ (Product)  หมายถึง  ส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคได  คําวาผลิตภัณฑท่ีนักการตลาดใช  ไดรวมถึงบริการ  แนวความคิด  บุคคล  องคกรและ
อ่ืนๆ  ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได  โดยอาจเปนส่ิงท่ีสามารถจับตองได  และ
จับตองไมได  รวมท้ังองคประกอบอ่ืนๆ  ท่ีเปนสวนประกอบของการตอบสนองความตองการ  เชน  
ตรายี่หอ  คุณภาพ  การบริการหลังการขาย  และพนักงานขาย  เปนตน 
  1.2  ราคา (Price)  หมายถึง  มูลคาของผลิตภัณฑหรือบริการท่ีแสดงคาออกมา
ในรูปของหนวยเงิน  หรือหนวยการแลกเปล่ียนอ่ืนๆ  โดยราคาน้ันสามารถเปล่ียนแปลงตามปจจัย
เวลา  และสถานท่ี  ผลิตภัณฑหนึ่งอาจมีมูลคาไมเทากันในแตละสถานที่  เนื่องจากราคาของ
ผลิตภัณฑปกติจะสะทอนตนทุนตางๆของผลิตภัณฑไว 
  1.3  การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution)  หมายถึง  การดําเนนิการ
เคล่ือนยายผลิตภัณฑเพื่อใหผลิตภัณฑสามารถไปสูผูบริโภคไดภายใตเง่ือนไขดานเวลา  และ
สถานท่ีท่ีเหมาะสม  ผูบริโภคสามารถหาซ้ือสินคานั้นไดโดยสะดวก  ซ่ึงชองทางการจัดจําหนาย
จะตองมีความสอดคลองกับผลิตภัณฑ  และราคาท่ีไดกําหนดขึ้น 
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  1.4  การสงเสริมการตลาด (Promotion)  หมายถึง  กระบวนงานทางดานการ
ส่ือสารการตลาดระหวางผูซ้ือและผูขาย  และผูท่ีเกี่ยวของในกระบวนการซ้ือ  เพื่อใหขอมูล  จูงใจ
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑและตรายี่หอ  เพื่อเกิดอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงความเชื่อ  ทัศนคติ  และ
พฤติกรรมของลูกคากลุมเปาหมาย  เคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญมีดังนี้ 
   -  การโฆษณา (Advertising)  เปนการส่ือสารผานส่ือสาธารณะ  
เพื่อใหขอมูลขาวสาร  จูงใจ  หรือตอกย้ําตรายี่หอผลิตภณัฑ  โดยผูสงสารจะเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายดานการโฆษณา 
   -  กิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Event Marketing)  เปนการจัด
กิจกรรมทางการตลาดใหสอดคลองกับสถานการณพเิศษ  อยูในความสนใจของคนสวนใหญ  หรือ
กระตุนใหคนสวนใหญในพืน้ท่ีหนึ่งเกิดความสนใจ  เพือ่ส่ือสารไปยังกลุมเปาหมาย  เพื่อสราง
ความสนใจในการส่ือสาร  โดยใชเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนเขามาชวย  เชน  การโฆษณา  การ
ประชาสัมพันธ 
   -  การสงเสริมการขาย (Sales Promotion)  เปนกิจกรรมทางการตลาด
ท่ีกระตุนใหกลุมเปาหมาย  ทําการซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการรวดเร็วข้ึน  ซ้ือปริมาณท่ีมากข้ึน  โดยมี
การกําหนดชวงระยะเวลาส้ินสุดของรายการไว  ตัวอยางของการสงเสริมการขาย  ไดแกการลดราคา  
ตัวอยางแลกซ้ือ  ของแถม  เปนตน 
   -  การประชาสัมพันธ (Public Relations: PR)  เปนเคร่ืองมือการ
ส่ือสารการตลาดท่ีมุงสรางภาพพจน  และทัศนคติท่ีดีขององคกร  ผลิตภัณฑ  และตรายี่หอตอ
ผูบริโภคส่ือมวลชน  สาธารณชน  ผูถือหุน  พนักงานในองคกร  และกลุมมวลชนอ่ืนๆ  ซ่ึงไมได
มุงเนนการขายสินคาเปนหลัก  โดยเช่ือกนัวาถาผูบริโภคมีภาพพจนท่ีดีตอตรายี่หอหรือองคกรจะทํา
ใหผูบริโภคมีแนวโนมท่ีจะซ้ือสินคา  และบริการภายใตตรายี่หอหรือองคกรนั้น 
   -  การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  เปนการติดตอส่ือสารท่ีส่ือ
ไปยังกลุมเปาหมายเฉพาะเปนรายบุคคล  ซ่ึงเปนการส่ือสารสองทางโดยมีชองทางท่ีกลุมเปาหมาย
สามารถติดตอส่ือสารกลับมาไดโดยตรงกบัผูสงสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนอง
โดยตรง  หรือหมายถึงวิธีการตางๆ  ท่ีนักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซ้ือ  และทําให
เกิดการตอบสนองในทันที  ซ่ึงเคร่ืองมือสําคัญประกอบดวย  การขายผานโทรศัพท  การขายโดยใช
จดหมายตรง  การขายโดยใชแคตตาล็อค  และการขายทางโทรทัศน  วทิยุ  หรือหนังสือพิมพ  ซ่ึงจูง
ใจใหลูกคามีกจิกรรมการตอบสนอง 
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 2  การทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ 
 การทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ  (พิษณุ จงสถิตยวัฒนา, 2548: 154-155)  เปนหนึ่งใน
ข้ันตอนของกระบวนการพฒันาผลิตภัณฑใหม  โดยหลังจากท่ีไดแนวคิดผลิตภณัฑท่ีเห็นวาถูกตอง
เหมาะสมพอสมควรแลว  ผูรับผิดชอบงานน้ีจะตองนําเอาแนวคิดนั้นไปทดสอบกับผูบริโภคท่ีเปน
ตลาดเปาหมาย  เพื่อขอความเห็นและดูปฏิกิริยาตอบสนอง  การทดสอบความคิดโดยปกติอาจทําได
โดยเพยีงเสนอออกมาในรูปคําพรรณนา  หรือสัญลักษณแตถาทําใหผูบริโภคเห็นเปนรูปเปนรางจะ
ดีกวา  เม่ือผูบริโภคท่ีถูกสุมมาเปนตัวอยางไดเหน็คําพรรณนา  หรือรูปรางลักษณะของผลิตภัณฑท่ี
คาดวาจะออกมาในข้ันสุดทาย  ผูทําการทดสอบจะออกความเห็นในแงมุมตางๆ  เกี่ยวกับ
คุณลักษณะตางๆ  ของแนวความคิดผลิตภณัฑนัน้  คําถามท่ีปอนเขาไปมีจุดประสงคเพื่อทดสอบ  
ดังนี ้
 1. แนวความคิดผลิตภัณฑนัน้ชัดเจนและงายตอความเขาใจหรือไม 
 2. ผลิตภัณฑใหมนี้จะมีคุณประโยชนเหนอืผลิตภัณฑเดมิท่ีมีวางขายอยูแลวในตลาดอยาง
เดนชัดหรือไม 
 3. มีความเชื่อในแนวความคิดผลิตภัณฑรวมตลอดถึงประโยชนของขอเสนอของ
ผลิตภัณฑนีห้รือไม  มากนอยเพยีงใด 
 4. ชอบผลิตภัณฑใหมนี้มากกวาคูแขงรายสําคัญท่ีผลิตและจําหนายอยูเดิมหรือไม 
 5. จะซ้ือผลิตภณัฑใหมนีห้รือไม  ถามีการผลิตและวางจาํหนายในทองตลาด 
 6. จะซ้ือผลิตภณัฑใหมนี้ทดแทนผลิตภณัฑเดิมท่ีซ้ือใชอยูเดิมหรือไม 
 7. ผลิตภัณฑใหมนี้จะสามารถตอบสนองความตองการและความจําเปนของทานไดอยาง
แทจริงหรือไม 
 8. พิจารณาจากคําพรรณนาหรือรูปรางลักษณะท่ีไดยินหรือไดเห็น  ทานคิดวานาจะมี
แนวทางในการปรับปรุงเพื่อใหไดผลิตภัณฑใหมท่ีดีกวาท่ีเปนอยูเดิมในแงมุมใดบาง 
 9. ถาทานจะซ้ือใช  ทานจะซ้ือใชผลิตภัณฑนี้บอยขนาดไหน 
 10. ใครควรจะเปนผูใชผลิตภัณฑนี ้
 11. ผลิตภัณฑใหมนีน้าจะจําหนายในราคาเทาไหร 
 คําตอบท่ีไดรับจากผูบริโภคเหลานี้จะมีสวนชวยใหสามารถรูไดวา  แนวความคิด
ผลิตภัณฑใหมนี้มีจุดเดน  หรือขอบกพรองในประเด็นใด  ตัวอยางเชน  จากคําถามประการท่ี  5  ซ่ึง
ถามถึง  “ความต้ังใจจะซ้ือ”  ของผูบริโภค  ถาคําตอบท่ีไดรับสวนใหญบอกวา  “จะซ้ือแน”  ก็พอจะ
ใชเปนบรรทัดฐานในการคาดคะเนความสําเร็จของผลิตภัณฑตัวน้ัน  นอกจากนี้กจิการตางๆ  มักจะ
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กําหนดเกณฑการตัดสินใจไวดวย  เปนตนวา  ถาแนวความคิดผลิตภัณฑใดท่ีไดรับคําตอบ  “จะซ้ือ
แน”  ต่ํากวารอยละ  50  จะถูกตัดออกจากการพิจารณาทันที 
 โดยการทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑนี้จะนํามาชวยทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดในการ
สรางแบบสอบถามในดานผลิตภัณฑและราคา  เพื่อไดคําตอบท่ีครอบคลุม  ชัดเจนมากข้ึน  โดยจะ
นําแนวคําถามในขอ  2, 5, 6, 9  และ  11  มาใชเปนคําถามในแบบสอบถาม  เชน  ขอ 11  นํามาสราง
คําถามวา  “ทานคิดวาขาวสารที่ขายจากเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติควรมีราคาเทาไหร”  (  ) 1. ราคา
ถูกกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  (  ) 2. ราคาเทากับราคาท่ีขายตามทองตลาด  (  ) 3. ราคาแพงกวา
ราคาท่ีขายตามทองตลาด  เปนตน 
 
 3  เคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัต ิ
 เคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  (ศูนยคาขาววชัรพล, 2552: ออนไลน)  เปนส่ิงประดิษฐท่ี
ไดรับรางวัลจากสภาวจิัยแหงชาติประจําป  พ.ศ.  2550  เปนนวัตกรรมท่ีสรางข้ึนเพื่อใหเปน
เคร่ืองมือของชาวนา  หรือสหกรณการเกษตรสามารถนําขาวสารใสตูจาํหนายไดเองโดยไมตองผาน
คนกลาง  นอกจากนีย้ังเปนการสรางโอกาสสําหรับผูเปนเจาของทําเลดีในแตละชุมชน  สามารถเพ่ิม
รายไดดวยการขายขาวสารผานเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  ทําใหคนภายในชุมชนสามารถซ้ือ
ขาวสารไดในราคาถูกและสะดวกเพราะขาวสารจากเครื่องขายขาวสารอัตโนมัติ  ไมมีคาบรรจุถุง  
ไมมีคาแรงงาน  ไมส้ินเปลืองคาขนสง  และไมตองมีคาคนกลาง 
 ขอดีของเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ 
 1. ผูบริโภคสามารถซ้ือในปริมาณท่ีตองการ  ซ้ือไดบอยคร้ังตามท่ีตองการ  การซ้ือคราว
ละนอยๆทําใหขาวใหมสดเสมอ  เพราะสาเหตุการเส่ือมของขาวเกิดจากขาวถูกเปดปากถุงใหสัมผัส
กับอากาศ  และแมลงเปนเวลานาน 
 2. ตอบรับกับรูปแบบของการซ้ือขาวของผูมีรายไดนอยถึงปานกลาง  สามารถเร่ิมตนซ้ือ
ขาวสารในราคาเพียง  5  บาท  นอกจากนีก้ารกระจายตัวเคร่ืองไปยังแหลงท่ีพักของลูกคากลุม
ดังกลาว  ทําใหลูกคาไดรับสินคาคุณภาพดีกวาการซ้ือปลีกจากรานคาขาวสารในราคาท่ีเทากัน 
 3. การขายขาวสารจากตูขายขาวสารอัตโนมัติเปนการตลาดทางตรงไมตองใชพนักงาน
ขาย  ผูบริโภคสามารถซ้ือสินคาไดตลอด 24  ช่ัวโมง 
 4. ใชพื้นที่ในการติดต้ังนอย  ทําใหสามารถกระจายตัวเคร่ืองไปไดทุกท่ีไมวาจะเปน
อาคารชุด  แฟลต  หอพัก  หรือแหลงชุมชนตางๆ 
 5. ใชงานงายไมซับซอน 
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 เนื่องจากเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติเปนเคร่ืองขายอัตโนมัติท่ียังไมมีใชในอําเภอเมือง
เชียงใหม  รายละเอียดเกี่ยวกบัเคร่ืองเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติจะชวยใหผูบริโภคทราบถึงลักษณะ
ของตัวเคร่ือง  วิธีการทํางาน  ทําใหผูตอบแบบสอบถามสามารถเขาใจ  และตอบแบบสอบถามได
อยางถูกตอง  ทําใหไดขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 วรวิทย  เจตนาธรรมจิต  (2552)  ทําการศึกษาถึงสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซ้ือ
ผักปลอดสารพิษของผูบริโภคในเขตนครหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  ทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา  คือ  
แนวคิดสวนประสมการตลาด  แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับผักปลอด
สารพิษ  ทําการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูท่ีบริโภคผักปลอดสารพิษในเขตนคร
หาดใหญ  จังหวัดสงขลา  กาํหนดกลุมตัวอยางจํานวน  100  ราย  โดยทําการวิจยัเชิงสํารวจ  นํา
ขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ  ไดแก  ความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  พบวากลุม
ผูบริโภคท่ีใหความสนใจในการบริโภคผักปลอดสารพิษเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  โดยผูท่ี
สมรสแลวมีความสนใจในการบริโภคผักปลอดสารพิษมากกวาผูท่ีเปนโสด  ผูตอบแบบสอบถาม
สวนมากมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวจํานวน  3  คน  มีอายุ  36-40  ป  ประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัว  มีรายไดตั้งแต  5,000-10,000  บาท  การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  วัตถุประสงคของ
การตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษสวนใหญทําเพื่อซ้ือไปรับประทานเอง  จํานวนเงินท่ีใชในการซ้ือ
แตละคร้ัง  คือ  21-40  บาท  ความบอยในการซ้ือ  คือ  3-4  คร้ัง/สัปดาห  โดยผูบริโภคสวนใหญมี
การวางแผนซ้ือมากอน  และบุคคลในครอบครัวเปนแรงกระตุนใหซ้ือผักปลอดสารพิษมากท่ีสุด  
ผูบริโภคใหความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยดาน
ผลิตภัณฑ  คือ  ดานความสดและรสชาติของผักอยูในระดบัมากท่ีสุด  ดานราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ  อยูในระดับมาก  ดานการจดัจําหนาย  คือ  ทําเลท่ีตั้งของรานจําหนายและระยะเวลาของ
การจําหนายอยูในระดับมาก  ดานการสงเสริมการตลาด  คือ  การขายโดยการลดราคา การให
คําแนะนําของพนักงานขาย  การโฆษณาผานส่ือโฆษณา ณ  จุดขาย  การสงเสริมการขายโดยการให
ของแถม  การสงเสริมการขายโดยจัดวางสินคา  การสงเสริมการขายโดยแจกคูมือทําอาหาร  อยูใน
ระดับมาก 
 ชมพูนุช  มีเงินทอง  (2549)  ทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือขาวสารของผูบริโภคใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม  จังหวดัเชียงใหม  ทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา  คือ  แนวคิดสวนประสม
การตลาด  และ 6Ws 1H  ทําการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ
ซ้ือขาวสารเพ่ือการบริโภค  ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  จังหวดัเชียงใหม  กําหนดกลุมตัวอยาง
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จํานวน  321  ราย  ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก  นาํขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ  ไดแก  
ความถ่ี  รอยละ  และคาเฉล่ีย  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมบริโภคขาวจาว  ชนิดท่ีนิยม
ซ้ือบอยท่ีสุด  คือ  ขาวจาวหอมมะลิ  100%  เนื่องจากรสชาติดี  รูปแบบท่ีนิยมซ้ือ  คือ  ขนาด
น้ําหนกั  2-5  กิโลกรัม  เนื่องจากเหมาะสมกับการบริโภคของครอบครัว  โดยนิยมซ้ือคร้ังละ  1-2  
ถุง เดือนละ  1  คร้ัง  ตรายี่หอท่ีนิยมซ้ือ  คือ  ขาวสารตรามาบุญครอง  และตราหงสทอง  ผูท่ีมีสวน
รวมในการตัดสินใจซ้ือ  ไดแก  ตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง  แม  สามีหรือภรรยา  ตามลําดับ  ส่ือ
โฆษณาทางโทรทัศนมีผลตอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด  และแหลงท่ีซ้ือบอยท่ีสุด  คือ  ไฮเปอรมา
เก็ต  ปจจยัทางดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือขาวสารเรียงตามลําดับ
ความสําคัญไดดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ปจจยัดานราคา  และ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ดานผลิตภัณฑ  ผูบริโภคใหความสําคัญกับการไมมีแมลงเปน
อันดับแรก  อยูในระดับมากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  ความสะอาด  ไมมีส่ิงแปลกปลอม  อยูในระดับ
มากท่ีสุด  และคุณคาสารอาหารอยูในระดบัมาก  ดานสถานท่ีการจัดจาํหนาย  ผูบริโภคให
ความสําคัญกับความสะดวกใกลบาน  ใกลสถานท่ีทํางานเปนอันดับแรก  อยูในระดบัมาก  
รองลงมา  คือ  ขายสินคาราคาถูกเม่ือเปรียบเทียบกับรานอ่ืน  อยูในระดบัมาก  และเปนสถานท่ีท่ีมี
สินคาครบครัน  มีใหเลือกมากและมีท่ีจอดรถสะดวก  อยูในระดบัมาก  ดานราคา  ผูบริโภคให
ความสําคัญกับความเหมาะสมระหวางราคาและคุณภาพเปนอันดับแรก  อยูในระดบัมาก  และถูก
ท่ีสุดอยูในระดับปานกลาง  ดานการสงเสริมทางการตลาด  บริโภคใหความสําคัญกับการลดราคา  
เปนอันดับแรก  อยูในระดับปานกลาง รองลงมา  คือ  มีการแนะนําสินคาผานโฆษณาทางส่ือตางๆ  
อยูในระดับปานกลาง  และมีกิจกรรมชวยเหลือสังคมอยูในระดบัปานกลาง 
 ศุภวัชร  ยาวิสิทธ์ิ  (2549)  ทําการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
เลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  ทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา  คือ  
แนวคิดสวนประสมการตลาด  และแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค  เก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถามโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ  (Selective Sampling)  จากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูท่ี
เคยซ้ือ  และบริโภคขาวสารบรรจุถุงในเขตอําเภอเมือง  จังหวดัเชียงใหม  จํานวน  400  ราย  ทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  โดยใชคาความถี่  คารอยละ  คาเฉล่ีย  และคาสถิติเชิง
อนุมานเพื่อทําการเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยใชคา  t-Test  และคา f-Test  พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง  อายุ  25-30  ป  โดยพฤติกรรมการบริโภคขาวสารบรรจุถุงโดยรวมมีผลตอ
การซ้ือขาวสารบรรจุถุงในระดับมาก  ชนดิของขาวสารที่ผูตอบแบบสอบถามซ้ือมากท่ีสุด  คือ  ขาว
หอมมะลิ  รองลงมา  คือ  ขาวกลอง  ขนาดบรรจุท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ  ขนาด  5  กิโลกรัม  และขนาด  1  
กิโลกรัม ตราสินคาท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ  ตราหงสทอง  รองลงมา  คือ  ตรานกคู  เหตุผลในการเลือกซ้ือ  
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3  อันดับแรก  คือ  ความสะอาด  ความเคยชิน  และรสชาติ  โดยมีส่ิงกระตุนท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือในระดับมาก  คือ  สถานท่ีสะดวกใกลบานหรือท่ีทํางาน  และพิจารณาวาถูกกวาท่ีอ่ืน  บุคคลท่ีมี
สวนในการตดัสินใจซ้ือ  คือ  ครอบครัว  รองลงมา  คือ  การตัดสินใจดวยตนเอง  ความถี่ในการซ้ือ
มากท่ีสุด  คือ  ทุกเดือน  รองลงมา  คือ  ทุก  2  สัปดาห  สวนประสมการตลาดสําคัญโดยรวมอยูใน
ระดับมากท้ัง  4  ดาน  เม่ือพจิารณาถึงปจจยัยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดของแตละปจจยั  คือ  ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ  พบวา  คุณภาพ  ความสะอาด  ความปลอดภยั  มีความสําคัญมากท่ีสุด  ปจจัยดานราคา
พบวา  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  มีความสําคัญมากท่ีสุด  ปจจัยดานการจัดจําหนายพบวา  หาซ้ือ
ไดงาย  มีความสําคัญมากท่ีสุด  ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดพบวา  การซ้ือ  1  แถม  1  มี
ความสําคัญมากท่ีสุด 


