
 
บทท่ี 2 

 
ทฤษฎี แนวคดิ และทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
การศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแทของ

ผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร ไดใชทฤษฎีและแนวคิดประกอบการศึกษาดังตอไปนี้ 

 
ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด (Marketing Mix Theory) 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541:73) กลาววาสวนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 4ps) 
หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก
กลุมเปาหมาย ประกอบดวยผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และ
การสงเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปน หรือ
ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยส่ิงที่สัมผัสได และสัมผัสไมได เชน 
บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการ และชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมี
หรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกร หรือบุคคล 
ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีมูลคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําให
ผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้ 

1.1   ความแตกตางดานผลิตภัณฑ (Product Differentiation) หรือความแตกตางทางดาน
การแขงขัน หมายถึง คุณสมบัติทางดานผลิตภัณฑ และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เหนือกวาคูแขงขัน
ประกอบดวย  

 1.1.1 ความแตกตางกันดานบริการ (Service Differentiation) เปนการสรางความ
แตกตางกันดานการบริการที่เหนือกวาคูแขงขัน และลูกคาพึงพอใจ หรืออาจเรียกวา ผลิตภัณฑควบ 
ซ่ึงประกอบดวยการติดตั้ง การขนสง การฝกอบรมลูกคา บริการใหคําแนะนําลูกคา การซอมแซม 
และบริการอื่นๆ 

 1.1.2 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) เปนกิจกรรมการ
ออกแบบลักษณะตางๆ ของผลิตภัณฑ หรือบริษัท ใหแตกตางจากคูแขงขัน และสามารถสนองความ
พึงพอใจของลูกคา 
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 1.1.3 ความแตกตางกันดานบุคลากร (Personnel Differentiation) เปนการสราง
ความแตกตางกันในคุณสมบัติของบุคลากร ธุรกิจจะมีขอไดเปรียบคูแขงขันโดยการจาง และฝก
พนักงานที่ดีกวาคูแขงขัน การฝกอบรมพนักงานใหมีคุณภาพดีขึ้น 

 1.1.4 ความแตกตางดานภาพลักษณ (Image Differentiation) เปนการสรางความ
แตกตางกันดานความรูสึกนึกคิดของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑ ซ่ึงเนนหนักดานจิตวิทยา หรืออารมณ 
หรือสัญลักษณ แมวาผลิตภัณฑตางๆ จะสามารถตอบสนองความตองการของผูซ้ือไดเหมือนกัน แต
ผูซ้ือจะรูสึกถึงความตองการ ในภาพลักษณของผลิตภัณฑ 

1.2 พิจารณาจากองคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน ประโยชน
พื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุหีบหอ ตราสินคา ซ่ึงแบงออกเปน 4 ระดับ คือ 

 1.2.1 ผลิตภัณฑหลัก (Core Component) หมายถึง ประโยชนพื้นฐานสําหรับ
ผลิตภัณฑที่ผูบริโภคไดรับจากการซื้อสินคาโดยตรง 

 1.2.2 รูปลักษณผลิตภัณฑ (Tangible Component) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่
ผูบริโภคสามารถสัมผัส หรือรับรูได ซ่ึงเปนสวนที่เสริมผลิตภัณฑใหทําหนาที่สมบูรณ หรือเชิญ
ชวนใหใชยิ่งขึ้น ตัวอยาง รูปรางของผลิตภัณฑ เชน 

 - คุณภาพ (Quality) ดี ปลอดภัย ไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 
 - รูปรางลักษณะ (Feature) สี กล่ิน รส 
 - รูปแบบ (Style) ทันสมัย งายตอการบริโภค และสะดวกตอการถือพกพา 
 - การบรรจุภณัฑ (Packaging) เก็บอยูในภาชนะที่บรรจุปลอดภัย 
 - ตราสินคา (Brand) งายตอการจดจํา การออกเสียง มีลักษณะเฉพาะ 

1.2.3 ผลิตภัณฑควบ (Augmented Product) หมายถึง ผลประโยชนเพิ่มเติม หรือ
บริการที่ผูซ้ือจะไดรับควบคูไปกับการซื้อสินคา ประกอบดวย บริการกอน และหลังการขาย เชน 
การติดตั้ง การขนสง 

1.2.4 ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (Expected Product) หมายถึง กลุมของคุณสมบัติ และ
เงื่อนไขที่ผูซ้ือคาดหวงัวาจะไดรับ และใชเปนขอตกลงเมื่อมีการซื้อสินคา 

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของผูบริโภค 
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสงู
กวาราคาจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผูกําหนดราคาตองคํานึงถึงการยอมรับของลูกคาในมูลคาของ
ผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาของผลิตภัณฑ ตนทุน และคาใชจายที่เกี่ยวของของผลิตภัณฑตลอดจน
สภาวะการแขงขัน 
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นโยบาย และกลยุทธดานราคา (Price Policies and Strategies) มีดังนี ้
2.1 นโยบายการใหสวนลด (Discount) สวนลด คือ สวนที่ลดใหจากราคาที่กําหนด

ไวในรายการเพื่อใหผูซ้ือกระทําหนาที่ทางการตลาดบางอยางที่เปนประโยชนตอผูขาย เชน สวนลด
ปริมาณ สวนลดการคา สวนลดเงินสด และสวนลดตามฤดูกาล เปนตน 

2.2 กลยุทธการตั้งราคาเพื่อสงเสริมการตลาด (Promotion Pricing) เปนกลยุทธการ
ตั้งราคาเพื่อจูงใจผูบริโภคใหซ้ือสินคาของพอคาปลีกมากขึ้น ไดแก การตั้งราคาลอใจ การตั้งราคา
ลอเหยื่อ การตั้งราคาในเทศกาลพิเศษ การขายแบบคิดดอกเบี้ยต่ํา สัญญาการรับประกัน และ การ
ใหบริการ การใหสวนลดตามหลักจิตวิทยา การลดราคาตามหลักจิตวิทยา การลดราคาเพื่อสงเสริม
การขาย และการคืนเงิน 

2.3 นโยบายระดับราคา (The Level of Prices Policy) ผูผลิตกําหนดราคาของสินคา
จําแนกตามตําแหนงสินคาของธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน ผูผลิตอาจตั้งราคา ณ ระดับราคาที่
เทากัน ต่ํากวา หรือสูงกวาระดับราคาตลาด ไมวาจะเปนการตั้งราคาแบบใดก็ตาม จะมีผลกระทบตอ
การตัดสินใจในราคา และเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจใช 

2.4 นโยบายราคาเดียว (One Price Policy) หมายถึง การที่ผูผลิตคิดราคาสินคาชนิด
หนึ่งสําหรับผูซ้ือทุกรายในราคาเดียวกัน ภายใตสถานการณที่เหมือนกัน นโยบายราคาเดียวไมได
หมายความวา ราคาที่ตั้งไวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได แตสามารถเปลี่ยนไดตลอดเวลาที่ตองการ ซ่ึง
เมื่อเปลี่ยนแลวก็ตองยึดหลักการคิดราคาดังกลาว กับผูซ้ือทุกรายเหมือนกัน 

2.5 กลยุทธการลดราคา (Mark Down) เปนวิธีการลดราคาลงจากราคาเดิมที่กําหนด
ไว เนื่องจากราคาที่กําหนดไวไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด ภาวะการแขงขัน และ
ส่ิงแวดลอมอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. ดานการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบัน 
และกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑ และบริการจากองคกรไปยังตลาดสถาบันที่นําผลิตภัณฑ
ออกสูตลาดเปาหมาย คือ สถาบันตลาด สวนกิจกรรมเปนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายสินคา 
ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง  

การจัดจําหนายประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง เสนทางที่ผลิตภณัฑ 

และกรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือ
ผูใชทางอุตสาหกรรม 

3.2 การกระจายตัวสินคา (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค ประกอบดวย การขนสง (Transportation)   
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การเก็บรักษา (Storage) คลังสินคา (Warehousing) และการบริหารสินคาคงคลังคงเหลือ (Inventory 
Management) 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารระหวางผูซ้ือ และผูขายเพื่อ
สรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย ใชส่ือ เครื่องมือในการ
ติดตอมีหลายประเภทซึ่งอาจเลือกใชไดดังนี้ 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกร 
ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิดที่ตองการ และจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธในการโฆษณา
จะเกี่ยวของกับกลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา และกลยุทธส่ือ 

4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสาร 
และจูงใจตลาดโดยใชบุคคล งานในขอนี้จะเกี่ยวของกับกลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย และ
การจัดการหนวยงานขายโดยพนักงานขาย 

4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมการตลาด
ที่นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย และการใหขาวและการประชาสัมพันธ ซ่ึง
สามารถกระตุนความสนใจ การทดลองใช หรือการซื้อโดยลูกคาขั้นสุดทาย หรือบุคคลอื่นใน
ชองทาง  

การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ 
1. การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภค 
2. การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายมุงสูคนกลาง 
3. การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายมุงสูพนักงานขาย 

4.4 การใหขาว และการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) การใหขาว
เปนการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคา หรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพันธ 
หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการใหเกิดกับ
กลุมใดกลุมหนึ่ง การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ 
 ในสวนประสมการตลาดทั้ง 4 ประการ ที่กลาวมาแลว มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด และ
มีความสําคัญเทากัน นักการตลาดจะตองทําการตัดสินใจในองคประกอบทั้ง 4 ประการ พรอมกนัไป 
และตองปรับปรุงสวนประสมการตลาดเหลานี้ ใหสอดคลองกับสภาวการณทางการตลาดที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อจะทําใหลูกคาไดรับความพอใจมากที่สุด นั่นคือ นําผลิตภัณฑที่
เหมาะสม (Right Product) ออกจําหนายในชองทางที่เหมาะสม (Right Place) โดยวิธีการสงเสริม
การตลาดที่ดี (Right Promotion) และจําหนายในราคาที่เหมาะสม และยุติธรรม (Right Price) 
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แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค  
 

แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541, หนา 91-100) 
เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคา โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน 
(Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการผานเขามาในความรู สึกนึกคิดของผู ซ้ือ  ขอมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผูบริโภคจะนําไปใชในการวางแผนเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 4 P’s ซ่ึงการ
วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคและการกําหนดกลยุทธการตลาด สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ และการ
ใชของผูบริโภค คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาด (Marketing 
Strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 
 คําถามที่ใชคนหาลักษณะพฤติกรรมของผูบริโภค คือ 6 Ws และ 1 H ซ่ึงประกอบดวย 
WHO, WHAT, WHY, WHO, WHEN, WHERE และ HOW เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการหรือ 7 
O’s  ซ่ึงประกอบดวย OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATIONS, OCCASIONS, 
OUTLETS and OPERATIONS ซ่ึงเกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค รวมทั้งการใชกลยุทธการตลาด
ใหสอดคลองกับคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง
กลุมเปาหมาย (Occupants) การตอบอาศัยเกณฑในการแบงสวนตลาด (Base of market segmentation) 
4 ดาน คือ 

-  ดานประชากรศาสตร 
-  ดานภูมิศาสตร 
-  ดานจิตวิทยา 
-  ดานพฤติกรรมศาสตร 

จากลักษณะกลุมเปาหมายทั้ง 4 ดานนี้ นักการตลาดนําไปใชในการกําหนดกลยุทธ
ทางการตลาด 

2. ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เปนคําถามที่ทราบถึงสิ่งที่ตลาด
ตองการจากผลิตภัณฑ (Objects) เปนการกําหนดสิ่งที่ผูบริโภคตองการโดยอาศัยองคประกอบของ
ผลิตภัณฑ เชน การบรรจุหีบหอ รูปแบบ บริการ คุณภาพ ลักษณะนวัตกรรม เปนตน 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง
วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑเพื่อสนองความตองการของเขาทั้ง
ทางดานรางกาย จิตวิทยาในการตอบนี้ตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ คือ 
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3.1  ปจจัยภายในหรือปจจัยดานจิตวิทยา ปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ผูบริโภค คือ 

(1) การจูงใจ (Motivation) 
(2) การรับรู (Perception) 
(3) การเรียนรู (Learning) 
(4) ทัศนคติ (Attitude)  
(5) บุคลิกภาพของบุคคล (Personality) 
(6) แนวคิดของตนเอง (Self concept) 

3.2 ปจจัยภายนอก ประกอบดวย ปจจัยดานสังคม และสิ่งแวดลอม ปจจัยภานอกที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ประกอบดวย 

(1) ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural factor) 
(2) ปจจัยดานสังคม (Social factor) 
(3) ปจจัยเฉพาะสวนบุคคล (Personal factor) 
(4) ปจจัยทางดานจิตวิทยา (Psychological factor) 

4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in buying?) เปนคําถามเพื่อ
ทราบถึงบทบาทของกลุมตางๆ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรรมผูบริโภค ประกอบดวย ผูริเร่ิม ผูมีอิทธิพล 
ผูตัดสินใจซื้อ 

5. ผูบริโภคซื้อเม่ือใด (When does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึงโอกาส
ในการซื้อ 

6. ผูบริโภคซื้อท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง
ชองทาง หรือแหลงที่ผูบริโภคไปซื้อ เชน ซุปเปอรมารเก็ต รานคาสะดวกซื้อ รานขายของชํา 
รานอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ จากคําถามที่ได นักการตลาดนําไปใชในการกําหนดกลยุทธชองทางการ
จัดจําหนาย 

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ หรือกระบวนการซื้อ อันประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 

(1) การรับรูถึงความตองการ เปนขั้นตอนแรกในการตัดสินใจ กลาวคือ 
ผูบริโภคจะรับรูถึงความตองการผลิตภัณฑ หรือ อาจเรียกวาเปนการรับรูปญหา 

(2) การคนหาขอมูลเปนขั้นที่ผูบริโภคคนหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ดังนั้น
นักการตลาดจึงตองใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาผานคนกลาง พนักงานขาย ส่ือโฆษณา 
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(3) ประเมินผลทางเลือก ในขั้นนี้ผูบริโภคจะทําการเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ผลิตภัณฑระหวางสินคาตางๆ 

(4) ตัดสินใจซื้อ เปนขั้นที่ผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อ หรือทดลองใชสินคา 
(5) ความรูสึกภายหลังการซื้อเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการซื้อ 

 

ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 
อรจิรา เทพแสง (2546) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ

น้ําจิ้มไกตราแมประนอมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 
อายุเฉลี่ย 34 ป รายไดตอเดือนเฉลี่ย เทากับ 16,788 บาท อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวนสมาชิก
ในครอบครัวเฉลี่ย 4 คน ในปจจุบันผูบริโภคบริโภคน้ําจิ้มไกตราพันทายนรสิงหมากที่สุด และ
ผูบริโภคจะซื้อน้ําจิ้มไกตราพันทายนรสิงหเปนอันดับแรกถาไมมีตราแมประนอม สาเหตุสําคัญที่ซ้ือ 
คือรสชาติอรอย รองลงมาคือ มีช่ือเสียง และเปนที่รูจัก และราคาถูก ตามลําดับโดยตัวผูบริโภคเอง  
มีอิทธิพลในการซื้อมากที่สุด สวนใหญเคยเปลี่ยนยี่หอผลิตภัณฑน้ําจิ้มไก สวนใหญจะซื้อขนาด
นอยกวา หรือเทากับ 300 มิลลิลิตร รองลงมา คือขนาด 301-400 มิลลิลิตร และมากกวา 600 มิลลิลิตร 
ตามลําดับ ปริมาณการซื้อเฉลี่ย 2 ขวดตอคร้ัง สถานที่ที่นิยมซื้อมากที่สุด คือ ดิสเคาทสโตร เชน 
โลตัส คารฟู ส่ิงสําคัญที่คํานึงถึงในการซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้มไกตราแมประนอม คือ การมีตรารับรอง
มาตรฐาน เชน อย. สําหรับรสชาติที่ชอบรับประทานมากที่สุด คือ รสหวาน 
 อินทิรารัตน บุณยรัตนกลิน (2548) ไดศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อน้ําผลไมพรอมดื่มของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครพบวาผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21-30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา เปนพนักงาน
บริษัทเอกชนมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท พฤติกรรมการบริโภคสวนใหญบริโภคน้ําผลไมพรอมดื่ม 
100% ที่ผลิตในประเทศ ขนาดบรรจุกลอง 250 มิลลิลิตร โดยสวนใหญซ้ือสัปดาหละ 2 กลอง โดย
ซ้ือน้ําสมบอยสุดปริมาณการซื้อสัปดาหละ 1-2 คร้ังยี่หอที่ซ้ือมากที่สุด คือทิปโก ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําผลไมพรอมดื่มของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร    
มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับสําคัญมากทุกปจจัย ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยโดยรวมสําคัญมาก 
โดยปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญเปนอันดับแรก คือ ระบุวันหมดอายุ ปจจัยดานราคา มีคาเฉลี่ย
โดยรวมในระดับสําคัญมาก โดยปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญเปนอันดับแรก คือ ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับสําคัญมาก โดยปจจัยยอยที่มี
คาเฉลี่ยความสําคัญเปนอันดับแรก คือ รานที่จําหนายไปมาสะดวก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
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มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับสําคัญมาก  โดยปจจัยยอยที่มีคาเฉล่ียความสําคัญ เปนอันดับแรก คือ        
มีการโฆษณาผานสื่อทางโทรทัศน   

อรชา โมจาง (2549) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําสลัดตรา Best 
Foods สูตรครูสรรเสริญของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 21-30 ป ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปน
พนักงานเอกชน รายไดเฉลี่ย คือ ต่ํากวา หรือเทากับ 10,000 บาท และสูงกวา 20,000 บาท มีจํานวน
สมาชิก 3-4 คน โดยมีเหตุผลที่สําคัญที่สุดในการซื้อ รสชาติถูกใจ สถานที่ในการซื้อสวนใหญ คือ 
ดิสเคาทสโตร เชน โลตัส คารฟูร มีเหตุผลในการซื้อ คือบริโภคเอง โดยจะซื้อขนาด 180 กรัม ซ่ึงมี
จํานวนเงินที่ซ้ือเฉลี่ยตอคร้ังเทากับ 59.38 บาท และมีความถี่ในการซื้อตอคร้ัง เทากับ 1.46 คร้ังตอเดือน 
ผูบริโภคน้ําสลัดตรา Best Foods ครูสรรเสริญมีความคิดเห็นที่มีตอปจจัยดานผลิตภัณฑของน้ําสลัด
ในดานประโยชนหลัก คุณภาพ ลักษณะทางกายภาพ ความแตกตางของตราสินคา ตราสินคา และ
บรรจุภัณฑ อยูในระดับดี ชอบน้ําสลัดสูตรสลัดครีม และสูตรไขมันต่ําอยูในระดับชอบ สูตรสลัด
ครีมรสแอปเปล และสูตรสลัดครีมเลมอนมีความชอบอยูในระดับเฉยๆ สวนสูตรสลัดครีมรสสตรอเบอรี่ 
และสูตรสลัดครีมรสไทยสไปซี่ มีความชอบอยูในระดับไมชอบ มีความถี่ในการซื้อน้ําสลัดชนิด
ครีม และสูตรไขมันต่ํามีความถี่อยูในระดับ ซ้ือบางครั้ง สวนสูตรสลัดครีมเลมอน สูตรสลัดครีมรส
สตรอเบอรี่ และรสไทยสไปซี่ มีความถี่ในการซื้ออยูในระดับซื้อนานๆ คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 


