
 ซ 

สารบาญ 
 

  หนา 
กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย  ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ฉ 
สารบาญตาราง  ญ 
บทท่ี 1  บทนํา  1 
 หลักการและเหตุผล  1 
 วัตถุประสงคของการศึกษา  3 
 ประโยชนที่ไดรับจากการศกึษา  3 

นิยามศัพท 3 
บทท่ี 2  ทฤษฎี แนวคดิ และทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ  5 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่วกับสวนประสมการตลาด  5 
 แนวคดิเกีย่วกบัการศกึษาพฤติกรรมผูบริโภค  9 
 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  11 
บทท่ี 3  ระเบียบวิธีการศึกษา 13  
 ขอบเขตการศึกษา 13 
 วิธีการศึกษา 13 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 14 
 การวิเคราะหขอมูล 14 
 สถานที่ในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 15  
 ระยะเวลาในการศึกษา  15 
บทท่ี 4  ผลการศึกษา 16 
 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  16 
 สวนที ่2  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อน้ําปลาแทของผูบริโภค  

 ในจังหวดัสมุทรสาคร  21 
สวนที่ 3  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ  
 เลือกซื้อน้ําปลาแท 30 

 



 ฌ 

สารบาญ (ตอ) 
 

                 หนา 
บทท่ี 5  สรุปผล อภปิรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ  69 
 สรุปผลการศึกษา  69  
 อภิปรายผล  77 
 ขอคนพบ   79 
 ขอเสนอแนะ  81 
บรรณานุกรม   85  
ภาคผนวก    86 
 แบบสอบถาม  87 
ประวัติผูเขียน   93 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ญ 

สารบาญตาราง 
 

ตารางที่   หนา 
1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 16 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ 17 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ 

การศึกษาขั้นสงูสุด 18 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 19 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ 19 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ย 

ตอเดือน 20 
7 แสดงความถี่ และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทน้าํปลา 

ที่บริโภค  21 
8 แสดงความถี่ และรอยละของยี่หอของน้ําปลาแทที่ผูตอบแบบสอบถาม 

เลือกซื้อ 22 
9 แสดงความถี่ และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขนาดบรรจุ 
 น้ําปลาแทที่บริโภคเปนประจํา 24 
10 แสดงความถี่ และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนหนวย 

ในการซื้อน้ําปลาแทที่บริโภคเปนประจํา 24 
11 แสดงความถี่ และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามราคาน้ําปลาแท 

ที่บริโภคเปนประจํา 25 
12 แสดงความถี่ และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความถี่ในการซื้อ 

น้ําปลาแท 25 
13 แสดงความถี่ และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผล 
 ในการเลือกซือ้น้ําปลาแท 25 
14 แสดงความถี่ และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามผูแนะนํา 
 ในการเลือกซือ้น้ําปลาแท 27 
15 แสดงความถี่ และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานที่ในการซื้อ 

น้ําปลาแทบอยที่สุด 28 
 



 ฎ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

  ตารางที่   หนา 
16 แสดงความถี่ และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปญหาที่พบ 

  จากน้ําปลาแทที่ใชในปจจุบนั 29 
17 แสดงความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจัยยอย  
 ดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท 30 
18  แสดงความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจัยยอย  
  ดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้าํปลาแท 32 
19  แสดงความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจัยยอย  
 ดานการจดัจําหนาย ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท 33 
20 แสดงความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจัยยอย  
 ดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท 34 
21 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการซื้อ และบริโภคน้ําปลาที่มีผูตอบ 
 แบบสอบถามมากที่สุดจําแนกตามเพศ 36 
22 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการซื้อ และบริโภคน้ําปลาที่มีผูตอบ 
 แบบสอบถามมากที่สุดจําแนกตามอาย ุ 38 
23 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการซื้อ และบริโภคน้ําปลาที่มีผูตอบ 
 แบบสอบถามมากที่สุดจําแนกตามระดับการศึกษาขั้นสงูสุด 40 
24 แสดงคาเฉลี่ย และการทดสอบคา t ของระดับความสําคญัของปจจัย 
   สวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ จําแนกตามเพศ 42 
25 แสดงคาเฉลี่ย และการทดสอบคา t ของระดับความสําคญัของปจจัย 
 สวนประสมการตลาด ดานราคา จําแนกตามเพศ 44 
26 แสดงคาเฉลี่ย และการทดสอบคา t ของระดับความสําคญัของปจจัย 

  สวนประสมการตลาด ดานการจัดจําหนาย จําแนกตามเพศ 45 
27 แสดงคาเฉลี่ย และการทดสอบคา t ของระดับความสําคญัของปจจัย 

สวนประสมการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามเพศ 46 
28 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยสวนประสม 

การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้าํปลาแท ดานผลิตภัณฑ  
จําแนกตามอาย ุ 48 



 ฏ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตารางที่   หนา 
29 แสดงการเปรยีบเทียบการใหความสําคัญในปจจยัยอย ลักษณะบรรจภุัณฑ  

  เปนรายคู จําแนกตามอาย ุ 50 
30 แสดงการเปรยีบเทียบการใหความสําคัญในปจจยัยอย การระบุวนัหมดอายุ  
 เปนรายคู จําแนกตามอาย ุ 51 
31 แสดงการเปรยีบเทียบการใหความสําคัญในปจจยัยอย การมีใหเลือกหลายขนาด  

  เปนรายคู จําแนกตามอาย ุ 52 
32 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด 

  ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท ดานราคา จําแนกตามอาย ุ 53 
33 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด 

  ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท ดานการจดัจําหนาย จําแนกตามอาย ุ 54 
34 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด 

  ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท ดานการสงเสริมการตลาด  
  จําแนกตามอาย ุ 56 

35 แสดงการเปรยีบเทียบการใหความสําคัญในปจจยัยอยมกีารโฆษณา 
  ผานสื่อโทรทัศน เปนรายคู จําแนกตามอาย ุ 58 

36 แสดงการเปรยีบเทียบการใหความสําคัญในปจจยัยอยมกีารแจกสินคา 
  ใหทดลองชิมเปนรายคู จําแนกตามอาย ุ 59 

37 แสดงการเปรยีบเทียบการใหความสําคัญในปจจยัยอย มีการชิงโชคแจกรางวัล  
  เปนรายคู จําแนกตามอาย ุ 60 

38 แสดงการเปรยีบเทียบการใหความสําคัญในปจจยัยอย มีของแถม เปนรายคู  
  จําแนกตามอาย ุ 61 

39 แสดงการเปรยีบเทียบการใหความสําคัญในปจจยัยอย มีกิจกรรมชวยเหลือสังคม  
  เปนรายคู จําแนกตามอาย ุ 62 

40 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผล 
  ตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท ดานผลิตภัณฑ จําแนกตามระดับการศึกษา 63 

41 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด 
 ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท ดานราคา จําแนกตามระดับการศึกษา 65 



 ฐ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 
ตารางที่   หนา 

42 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด 
  ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท ดานการจดัจําหนาย  
  จําแนกตามระดับการศึกษา 66 

43 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยสวนประสมการตลาด 
  ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท ดานการสงเสริมการตลาด  
  จําแนกตามระดับการศึกษา 67 

44 แสดงลําดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้าํปลาแท 72 
45 แสดงปจจยัยอย 10 อันดับแรก ที่มีความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ 

  เลือกซื้อน้ําปลาแท  72 
46 แสดงลําดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้าํปลาแท  
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ 5 อันดับแรก 73 
47 แสดงลําดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้าํปลาแท  
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา 5 อันดับแรก 73 
48 แสดงลําดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้าํปลาแท  
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการจดัจําหนาย 5 อันดับแรก 74 
49 แสดงลําดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้าํปลาแท       

  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด 5 อันดับแรก        74 
 


