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การศกึษาวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่มผีลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของคนวยัท างาน ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 2) เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มตี่อการตดัสนิใจซื้อน ้าปลารา้ปรุงรสในภาชนะ
ปิดสนิทของคนวยัท างาน ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างคอื ประชาชนวยัท างานอายุ 15-59 ปี ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั จ านวน 
400 คน วเิคราะหข์อ้มูลโดยแจกแจงความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์
ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Independent T-test , One-Way ANOVA  และใช้การวิเคราะห์สถิติค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson’s product moment correlation)  

ผลการศกึษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 33-41 ปี มรีะดบั
การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีประกอบอาชพีรบัจา้ง/ลูกจา้ง และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนอยู่ในช่วง 5,001-
10,000 บาท กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ของน ้าปลารา้ปรุงรสใน
ภาชนะปิดสนิท โดยรวมอยู่ในระดบัสูง ระดบัการตดัสนิใจซื้อน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิทโดย
รวมอยู่ในระดบัสูง ผลการวเิคราะห์ พบว่า ความแตกต่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ที่แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อน ้าปลาร้าปรุงรสใน
ภาชนะปิดสนิท ไม่แตกต่างกัน และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) มีความสมัพนัธ์ต่อการ
ตดัสนิใจซื้อน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของคนวยัท างาน ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั โดยมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวก ระดบัปานกลาง (r = 0.670, P-value < 0.00) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 

 
ค าส าคญั : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(4Ps), การตดัสนิใจซือ้ 



ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were 1) to study the demographic factors affecting the 
purchase decision of seasoned fermented fish sauce in sealed containers of the working-age 
population in Muang District, Sukhothai Province. 2) to study the relationship between 
marketing mix factors (4Ps) on the purchase decision of seasoned fermented fish sauce in 
sealed containers of the working-age population in Muang District, Sukhothai Province by using 
the questionnaire as a tool to collect data. The sample group was 400 working people aged  
15-59 years old in Muang District, Sukhothai Province. Data were analyzed by the distribution 
of frequency, percentage, mean, standard deviation. and hypothesis testing using Independent  
T-test, One-Way ANOVA and Pearson's product moment correlation statistical analysis. 
 The results of the study found that most respondents were women, aged 33-41 years, 
with education below a bachelor's degree, work as worker/employee and earned an average 
monthly income 5,001-10,000 baht approximately. Most of the sample groups had overall 
marketing mix factors (4Ps) of seasoned fermented fish sauce in sealed containers at a high 
level. The overall purchase decision of seasoned fermented fish in sealed containers is at a 
high level. The results of the analysis found that the differences in various demographic factors 
such as gender, ages, levels of education, occupation, and average monthly income. different 
Resulting in the purchase decision of seasoned fermented fish sauce in a sealed container no 
different. And marketing mix factors (4Ps) were related to the purchase decision of seasoned 
fermented fish sauce in sealed containers of the working-age population in Muang District, 
Sukhothai Province had a significant positive correlation (r = 0.670, P-value < 0.00) on the 
moderate level at 0.01. 
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บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปลาร้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการถนอมอาหารของคนไทย เป็นผลิตภัณฑ์หมกั(Fermented 
Food) ที่ได้จากการหมกัปลากับเกลือ ข้าวคัว่ หรือร าข้าว ในอัตราส่วนที่เหมาะสม หมกัเป็นเวลา 2 
เดอืนจนถึง 1 ปี ปัจจุบนัเป็นอาหารที่นิยมรบัประทานกันอย่างแพร่หลายทัว่ทุกภาคของประเทศไทย  
การผลติปลารา้มกีารขยายตวัจากระดบัครวัเรอืนเป็นระดบัอุตสาหกรรมขนาดย่อมทีม่รีะดบัการผลติสงู 

ปัจจุบันน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิทเป็นที่ยอมรบัอย่างแพร่หลาย คนไทยนิยมใช้เป็น
เครื่องปรุงในการประกอบอาหารที่มีติดไว้ในครวัเรือน แนวโน้มมูลค่าตลาดของน ้าปลาร้าปรุงรสใน
ภาชนะบรรจุปิดสนิทมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดน ้าปลาร้าคล้ายคลึงตลาดน ้าปลา      
นัน่คือ มูลค่าตลาดรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท (มติชน, มติชนเส้นทางเศรษฐีออนไลน์, 2564)
ปัจจุบนัผู้บรโิภคมทีางเลอืกในการตดัสนิใจซื้อน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิทที่หลากหลายมากขึน้ 
จึงท าให้เกิดการแข่งขนัในธุรกิจน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิทสูงขึ้นตามมา จากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อผลติภณัฑ์หลาย
ชนิดของผู้บริโภค ดงัมีการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจยั
ช่องทางการจดัจ าหน่ายทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อวปิป้ิงครมี (นายปัณณวชิญ์ พยุหวรรธนะ, 2559) ซึง่ยงั
ไม่มีการศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดที่มคีวามสมัพนัธ์กับการตัดสนิใจซื้อน ้าปลาร้าปรุงรสใน
ภาชนะปิดสนิท                           

ผู้วจิยัในฐานะผู้ประกอบธุรกิจน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิทในจงัหวดัสุโขทยั จงึเล็งเหน็
ความส าคญัของการวางแผนพฒันากลยุทธ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเพื่อเพิม่ยอดขายและขยาย
กลุ่มเป้าหมาย ท าให้ผู้วจิยัมคีวามสนใจในการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัประชากรศาสตร์และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) กบัการตดัสนิใจซื้อน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของคนวยั
ท างาน ในอ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยครัง้นี้ไปเป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงกลยุทธ์ของธุรกิจให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น น าไปสู่โอกาสประสบ
ความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายเฉลี่ยต่อ
เดือน ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของคนวยัท างาน ในอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัสุโขทยั 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์ 
(Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริมการตลาด 



(Promotion) กับการตัดสินใจซื้อน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของคนวยัท างาน ในอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัสุโขทยั 
 
สมมติฐานของการวิจยั  

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของคนวยัท างาน ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัสุโขทยั แตกต่างกนั 

2.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) มคีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้อน ้าปลารา้ปรุงรสใน
ภาชนะปิดสนิทของคนวยัท างาน ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตดา้นเนื้อหา มุ่งเน้นเพื่อศกึษาการตดัสนิใจซื้อน ้าปลารา้ปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของ
คนวยัท างาน ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั โดยมปัีจจัยที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อน ้าปลาร้าปรุงรสใน
ภาชนะปิดสนิททัง้หมด 2 ด้านได้แก่ ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
(4Ps) 

2. ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนวยัท างานทีม่อีายุระหว่าง 15-59 ปี มภีูมลิ าเนาอยู่ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั ซึ่งมีจ านวนทัง้หมด 43,525 คน (ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสุโขทยั, 
2564) ทีเ่คยซื้อและ/หรอืเคยบรโิภคน ้าปลารา้ปรุงรสในภาชนะบรรจุปิดสนิท  

3. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
    3.1 ตวัแปรต้น ได้แก่ 1) ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชพี ระดบั

การศกึษา และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของผลติภณัฑน์ ้าปลารา้
ปรุงรสในภาชนะปิดสนิท 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 
     3.2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซื้อน ้าปลารา้ปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของคนวยัท างาน ใน
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั   

4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา  ระยะเวลาการวจิยัตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2564 ถงึเดอืนธนัวาคม 2564 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (อ้างถึงใน  อรุโณทยั 
ปัญญา, 2562, หน้า 15) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ และรายได ้เหล่านี้เป็นเกณฑท์ีน่ิยม
ใช้ ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคญัและสถิติที่วดัได้ของ
ประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ตวัแปรด้านปัจจยัส่วน
บุคคลทีส่ าคญั ดงันี้  



1. เพศ (Sex) เพศที่แตกต่างกนัมกัมทีศันคติ การรบัรู้ และการตดัสนิใจในเรื่องการซื้อ
สนิคา้ต่าง ๆ กนั 

2. อายุ (Age) อายุมผีลต่อพฤติกรรมการแสดงออก และพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ ท า
ให้สนิค้าใน กลุ่มหรอืชนิดเดยีวกนัไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บรโิภค ที่อาจแตกต่าง
กนัใหม้ ีความพงึพอใจในระดบัทีเ่หมอืนกนัได ้ 

3. รายได้ (Income) รายได้เป็นตวัก าหนดความต้องการของคนตลอดจนเป็นส่วนหนึ่ง
ในการก าหนดความคดิ และการตดัสนิใจเลอืกซื้อของคน และพฤตกิรรมต่างๆ  

 นอกจากนี้ ปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อพฤตกิรรมผู้บรโิภค ปัจจยัส่วนบุคคล การตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภคจะไดร้บัอทิธพิลจากปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต่างๆ เพิม่เตมิอกี ดงันี้ (ปณิศา มจีนิดา และ ศริวิรรณ 
เสรรีตัน์, 2554:70-71 อา้งถงึใน ปารเมศ อกัษรด,ี2560) 
 1. สถานภาพสมรส (Marital status) เป็นสถานภาพของบุคคลในการมีครอบครัว
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย โสด สมรส/อยู่ ดว้ยกนั หมา้ย/หย่า/แยกกนัอยู่ 
 2. อาชพี (Occupation ) อาชพีของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความตอ้งการ
สนิคา้/บรกิารทีแ่ตกต่างกนั  

3. การศึกษา (Education) ผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพดมีากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่า 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) ธงชยั สนัติวงษ์ 
(วนัวสิา  ก้อนนาค, 2562, หน้า 13-14) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การผสมทีเ่ขา้กนั
ได้อย่างดเีป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของการก าหนดราคา การส่งเสรมิการขาย ผลติภณัฑ์ที่ขายและระบบ 
การจดัจ าหน่ายซึ่งได้มกีารจดัออกแบบเพื่อใชส้ าหรบัการเขา้ถึงกลุ่มผู้บรโิภคที่ตอ้งการจากความหมาย
ดงักล่าวสรุปไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4'Ps) ถอื เป็นหวัใจส าคญัของการบรหิาร
การตลาด การจะท าให้การด าเนินงานของกิจการประสบความส าเร็จได้ขึ้นอยู่กับการปรับปรุง
ความสมัพนัธ์ที่เหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดเป้าหมายใหไ้ดร้บัความพงึพอใจสงูสุด 

McCarthy (อ้างถึงใน จิริฒิพา เรืองกล, 2558, หน้า 10) ได้กล่าวไว้ว่า “ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์สนิค้า (Product) ราคา (Price) สถานที่ หรอืช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย(Place)และการส่งเสริมการขาย(Promotion) หรือ 4Ps เป็นเครื่องมอืการตลาดที่
น ามาผสมผสานปรบัใชต้่อสนิคา้และการใหบ้รกิาร เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดของธุรกจิ” 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค คอตเลอร์ (อ้างถึงใน ปัณณวชิญ์ พยุ
หวรรธนะ, 2559, หน้า 13-15) กล่าวว่า การตดัสนิใจซื้อเป็นตวัชี้วดัทีส่ าคญัที่สุดของความส าเรจ็ในมุม
ของการตลาดและธุรกจิ โดยผูบ้รโิภคจะเริม่รูจ้กัและมคีวามคุน้เคยกบัแบรนดม์ากขึน้ เกดิจากการทีพ่วก
เขาไดร้บัรูข้อ้ดขีองแบรนดน์ัน้ แลว้เกดิการชื่นชอบ เมื่อเกดิความตอ้งการ พวกเขากจ็ะคน้หาขอ้มูลของ
แบรนดน์ัน้ๆดว้ยตนเองเพิม่เตมิ กล่าวคอื ความสมัพนัธร์ะหว่างแบรนดก์บัผูบ้รโิภคเป็นตวัแปรส าคญัใน



การตดัสนิใจซื้อ ซึง่ผลจากการตรวจจะเป็นตวัแปรทีส่ าคญัทีส่่งผลต่อการสรา้งแบรนด์ในธุรกจิต่อไป ทัง้
ในส่วนของตวัตนของแบรนดส์นิคา้ การบรกิาร ไปจนถงึการตัง้ราคาขาย ซึง่จะสะทอ้นมาจากคุณค่าที่ม ี
โดยผลจากการรบัรู้ที่เกดิขึน้นี้ยงัมบีทบาทส าคญัอย่างมากต่อการบรหิารจดัการแบรนด์และธุรกิจต่อไป
อกีได ้

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง กาญจนา เผอืกพูลผล (2560) ศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารรา้นกาแฟสดอนิทนิล วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 1. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีม่ผีลตอ่
การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟสดอนิทนิลของประชากรในเขต กทม. 2. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด ที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้านกาแฟสดอินทนิลของประชากรในเขต 
กทม. 3.เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบความแตกต่างปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้านกาแฟสด
อนิทนิล ของประชากรในเขต กทม.จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัทีม่ี
ความส าคญัต่อการเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด อนิทนิลในเขต กทม.โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 
3.51 โดยดา้นราคาเป็นดา้นทีลู่กคา้มาใชบ้รกิารใหค้วามส าคญัสงูทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 3.84 และมคีวามระดบั
ความส าคญัในระดบัมาก รองลงมาเป็นด้านผลติภณัฑ์มคี่าเฉลี่ย 3.69 และมคีวามระดบัส าคญัในระดบั
มาก ส่วนลูกค้าให้มคีวามส าคญัน้อยที่สุด คอื ด้านส่งเสรมิการตลาด มคี่าเฉลี่ย 3.16 และมคีวามระดบั
ส าคญั ในระดบัปากลาง และในส่วนของ เพศ อายุระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ที่
แตกต่างกนั ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อกาแฟจากรา้นสดอนิทนิลของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พงษ์จริฐั  จงึนิธเิกียรติ (2558) ศกึษาการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์น ้าดื่มของผู้บรโิภค ในเขตใน
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมุกดาหาร มวีตัถุประสงค์ 1.เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์น ้าดื่มของผู้บริโภค ในเขตในอ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร 2. เพื่อศึกษาปัจจยัเกี่ยวกับ
ผลติภณัฑ์ที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อน ้าดื่มบรรจุขวดของผู้บรโิภคในเขตเมอืง จงัหวดัมุกดาหาร 3. 
เพื่อศึกษาปัจจยัทางสงัคมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน ้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตเมือง 
จงัหวดัมุกดาหาร กลุ่มตวัอย่างได้แก่ ประชาชนที่อาศยัในเขตเมอืง จงัหวดัมุกดาหาร จ านวน 385 คน 
ผลการศกึษาครัง้นี้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-25 ปี การศกึษาระดบั
ปริญญาตรี มีอาชีพรบัจ้าง/ลูกจ้าง มีรายได้ต่อเดือน 12,501-15,000 บาท ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
พบว่า เพศที่แตกต่างกนัมผีลต่อการมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อน ้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขต
เมอืง จงัหวดัมุกดาหาร ไม่แตกต่างกนั ด้านอายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ ที่แตกต่างกนั มผีลต่อ
การตดัสนิใจเลอืกซื้อน ้าดื่มบรรจุขวดของผู้บรโิภคในเขตเมอืง จงัหวดัมุกดาหาร ที่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ปัจจยัเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน ้าดื่มบรรจุขวดของ
ผู้บรโิภคในเขตเมอืง จงัหวดัมุกดาหาร ปัจจยัทางสงัคม มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อน ้าดื่มบรรจุขวด
ของผูบ้รโิภคในเขตเมอืง จงัหวดัมุกดาหารทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 

ผู้วจิยัสรุปได้ว่า ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
ของผู้บรโิภคทัง้สิ้น ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าอุปโภคหรอืสนิค้าบรโิภค ผู้ประกอบการในฐานะผู้ประกอบการ
เกีย่วกบัน ้าปลารา้ปรุงรสในภาชนะปิดสนิทจงึควรถงึความส าคญัอย่างยิง่ในการศกึษาปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด(4Ps) ที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจซื้อน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิท ของคนวยั



ท างานในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั  ซึ่งสามารถน าขอ้มูลที่ได้จากงานวจิยัครัง้นี้ไปเป็นแนวทางเพื่อ
พฒันากลยุทธส์่วนประสมทางการตลาดใหม้คีวามเหมาะสมเพื่อกอ่ใหเ้กดิความส าเรจ็ในการด าเนนิธรุกจิ 
อกีทัง้เพื่อเพิม่ยอดขายและขยายกลุ่มเป้าหมายไดต้่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 งานวจิยัฉบบันี้ เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย
ใชเ้ครื่องมอืแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ประชาชนวยั
ท างานที่มอีายุระหว่าง 15-59 ปี ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั โดยกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ 
คอื ประชาชนวยัท างานที่มอีายุกลุ่มวยัท างาน อายุ 15-59 ปี ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั ค านวณ
ขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยสตูรการค านวณของ ทาโร ยามาเน (อ้างถึงใน ปัณณวชิญ์ พยุหวรรธนะ, 2559, 
หน้า 27) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยใชค้วามคลาดเคลื่อนในการสุ่มตวัอย่าง 0.05 ไดข้นาดตวัอย่าง 
400 ตวัอย่าง ใชก้ารสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage sampling) 
 2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ผูว้จิยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

        ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  เป็นแบบส ารวจรายการ 
(Checklist) เกีย่วกบั เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จ านวน 5 ขอ้ 
     ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ลกัษณะค าถามเป็น
ขอ้ความทีใ่หร้ะดบัความคดิเหน็แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใชม้าตรวดั 
ไลเคอรท์ สเกล (Likert Scales) เป็นค าถามเชงิบวกจ านวน 23 ขอ้ 
     ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑน์ ้าปลารา้ปรุงรสในภาชนะปิดสนิท 
ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) โดยใช้มาตรวดัไลเคอร์ท สเกล (Likert Scales) 
เป็นค าถามเชงิบวกจ านวน 10 ขอ้ 
     การแปลผลระดบัความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและระดับการตัดสินใจซื้อ
ผลติภณัฑน์ ้าปลารา้ปรุงรสในภาชนะปิดสนิท อภปิรายผลแบบสอบถามเป็นแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval 
Scale) 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัสงู ระดบัปานกลาง ระดบัต ่า  
 3. ขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมอืและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 
    3.1 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีต่อ้งการศกึษาเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
    3.2 สร้างแบบสอบถามทัง้ 3 ส่วน จากนัน้น าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ และน ามา
ปรบัปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา 
    3.3 น าแบบสอบถามทีไ่ด้รบัการปรบัปรุงแกไ้ขเรยีบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) จ านวน 
40 คน เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่และคุณภาพในการสรา้งเครื่องมอื  



     3.4 ตรวจสอบความเชื่อมัน่ หาค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability) ได้ค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffcient) เท่ากบั 0.88 ซึง่ถอืว่าแบบสอบถาม
นี้น่าเชื่อถือได้ ผู้วิจยัจึงจดัท าแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามรูปแบบ Google 
form ฉบบัสมบูรณ์ เพื่อใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ต่อไป 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล เก็บขอ้มูลในช่วงวนัที่ 1-15 พฤศจกิายน 2564 โดยขอความร่วมมอื
กบัผูน้ าชุมชนและอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ทีผู่ว้จิยัไดท้ าการสุ่ม เพื่อใหผู้น้ าชุมชนกระจาย
แบบสอบถามเกบ็ตามกลุ่มตวัอย่าง ตามที่สุ่มตวัอย่างได้ เมื่อเกบ็ขอ้มูลไดค้รบถว้นสมบูรณ์ร้อยละ 100 
แลว้น าแบบสอบถามกลบัมาใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้และน าขอ้มูลไปวเิคราะหท์างสถติติ่อไป 
 5. การวเิคราะหข์อ้มูล โดยการวเิคราะหข์อ้มูลจะวเิคราะหต์ามวตัถุประสงคแ์ละสมมตฐิานดงันี้ 

อธบิายโดยรูปแบบของ จ านวน รอ้ยละ (Percent) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ทดสอบสมมตฐิานโดยใชก้ารวเิคราะหส์ถติ ิIndependent T-test และ One-Way 
ANOVA และหาความสมัพนัธโ์ดยใชก้ารวเิคราะหส์ถติคิ่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
(Pearson’s product moment correlation)  
 

ผลการวิจยั 
 

ตอนที ่1 วเิคราะหข์อ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 
อายุอยู่ในช่วง 33-41 ปี, ระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตร,ี อาชพีรบัจา้ง/ลูกจา้ง และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนอยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท  

ตอนที ่2 วเิคราะหปั์จจยัส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ของน ้าปลารา้ปรุงรสในภาชนะปิดสนิท
ของคนวยัท างาน ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั พบว่า มรีะดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (4Ps) ของน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิท โดยรวมอยู่ในระดบัสูง  (𝒙̅  = 4.36,  S.D. = 
0.43) ผู้บริโภคให้ความส าคญัด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มากที่สุด (𝒙̅  = 4.45,  S.D. = 0.43) และให้
ความส าคญัต่อสนิค้ามคีุณภาพ สะอาด ปลอดภยัไดร้บัมาตรฐานตามกฎหมาย เช่น อย. GMP เป็นตน้ 
อยู่ในระดบัสงู ค่าเฉลีย่สงูสุดที ่(𝒙̅  = 4.66, S.D. = 0.47) 

ตอนที ่3 วเิคราะหร์ะดบัการตดัสนิใจซื้อน ้าปลารา้ปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของคนวยัท างาน ใน
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั พบว่า มรีะดบัการตดัสนิใจซื้อน ้าปลารา้ปรุงรสในภาชนะปิดสนิท โดยรวมอยู่
ในระดบัสงู (𝒙̅  = 3.95, S.D. = 0.59) โดยผูบ้รโิภคคดิมาก่อนว่าจะซื้อน ้าปลารา้ปรุงรสในภาชนะปิดสนทิ
ก่อนตดัสนิใจซื้อ อยู่ในระดบัสงู มคี่าเฉลีย่สงูสุดที ่(𝒙̅  = 4.26, S.D. = 0.65) 

ตอนที ่4 การทดสอบสมมตฐิาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปฏเิสธสมมติฐานที่ 1 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่าง

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ของคนวยั
ท างาน ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั ที่แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะ
ปิดสนิทของคนวยัท างาน ไม่แตกต่างกนั 



    ผลการทดสอบสมมติฐานที ่2 ยอมรบัสมมติฐานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(4Ps) มคีวามสมัพนัธท์างบวก ต่อการตดัสนิใจซื้อน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของคนวยัท างาน 
ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั อย่างมนีัยสมัพนัธท์างสถติ ิ0.01 ดงัตาราง  

ตารางแสดงผลการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่อิสระต่อกัน โดยใช้การวิเคราะห์สถิติค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson’s product moment correlation) ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (4Ps) มคีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้อน ้าปลารา้ปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของคนวยัท างาน 
ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั (n=400) 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

การตดัสนิใจซื้อน ้าปลารา้ปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของคนวยัท างาน 
Pearson 

Correlation(r) 
Sig.  

(2-tailed) 
ระดบัความสมัพนัธ์ 

ดา้นผลติภณัฑ ์ 0.647 ** 0.00 ความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 
ดา้นราคา 0.560 ** 0.00 ความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 
ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 0.623 ** 0.00 ความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 
ดา้นการส่งเสรมิการขาย 0.512 ** 0.00 ความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 

รวม 0.670 ** 0.00 ความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 

*มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 จากตาราง พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจซื้อ
น ้ าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของคนวัยท างาน ในอ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยโดยรวมมี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกระดบัปานกลาง อย่างมีนัยสมัพนัธ์ทางสถิติ 0.01 (r = 0.670, p < 0.000) ด้าน
ผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจซื้อน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของคนวยัท างาน ใน
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( r = 0. 647,     
p < 0.000) รองลงมาคอื ด้านช่องทางการจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจซื้อน ้าปลาร้าปรุงรส
ในภาชนะปิดสนิทของคนวยัท างาน ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั มคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัปาน
กลาง ค่าเฉลีย่ (r = 0.623,  p < 0.000) ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้อน ้าปลารา้ปรุงรสใน
ภาชนะปิดสนิทของคนวยัท างาน ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปาน
กลาง (r = 0.560, p < 0.000) ตามล าดบั และด้านการส่งเสรมิการขาย มคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจ
ซื้อน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของคนวยัท างาน ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกในระดบัปานกลาง ค่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ด (r = 0.512, p < 0.000) ตามล าดบั  
 

อภิปรายผล 
 

 อภปิรายผลวตัถุประสงคข์อ้ 1 ผลการศกึษา พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อน ้าปลารา้ปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของคนวยัท างาน 
ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั ไม่แตกต่างกนั จงึไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานงานวจิยั การศกึษาครัง้นี้



สอดคล้องกับงานวิจยัของ กาญจนา เผือกพูลผล (2560) ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้
บริการร้านกาแฟสดอินทนิล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่
แตกต่างกนั ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อกาแฟจากร้านสดอินทนิลของผู้บรโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และสอดคล้องกบั การศกึษาของ พงษ์จริฐั จงึนิธเิกียรติ (2558) ศกึษาการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑน์ ้าดื่ม
ของผู้บรโิภค ในเขตในอ าเภอเมอืง จงัหวดัมุกดาหาร พบว่า เพศ ที่แตกต่างกนัมผีลต่อการมผีลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อน ้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตเมือง จงัหวดัมุกดาหาร ไม่แตกต่างกัน  แต่ไม่
สอดคล้องกบังานวจิยัของ จริาวรรณ ศรเีปรม และ บุฏกา ปัณฑุรอมัพร (2562) ศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อ
การตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยัของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครภายหลงัการเกดิสถานการณ์ Covid-19 
พบว่า ประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต้่อเดอืน และ 
อาชพี ต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยัของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครภายหลงัการเกดิ
สถานการณ์ Covid-19 ต่างกัน ทัง้นี้  อาจเนื่องมาจากความแตกต่างในบริบทของการศึกษา เช่น 
ช่วงเวลา เงื่อนไข การเก็บขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างที่แตกต่างกนั และผลติภณัฑ์แตกต่างกนัส่งผลให้ปัจจยั
ด้านประชากรศาสตร์ มีผลต่อการการตัดสนิใจซื้อสนิค้าที่แตกต่างกนั ผลิตภัณฑ์น ้าปลาร้าปรุงสุกใน
ภาชนะปิดนัน้ จดัว่าเป็นซอสปรุงรสที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาหาร เป็นสินค้าที่ไม่พร้อม
รบัประทานและไม่สามารถลองชมิสนิค้าในสถานที่จ าหน่ายได้ จากการศกึษาพบว่า ผู้บรโิภคจะมกีาร
วางแผนคิดมาก่อนว่าจะซื้อน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิท ก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งจะแตกต่างจาก
ผลติภณัฑ์ประเภทอื่น จงึเป็นเหตุผลสนับสนุนท าให้ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจซื้อน ้าปลาร้าปรุงรสใน
ภาชนะปิดสนิทของคนวยัท างาน ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั  

 อภิปรายผลวตัถุประสงค์ข้อ 2 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(4Ps) มคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจซื้อน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของคนวยัท างาน ในอ าเภอ
เมอืง จงัหวดัสุโขทยั  โดยมคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัปานกลาง ทีค่่าเฉลีย่ (r = 0.623,  p < 0.000) 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 การศกึษาครัง้นี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพงษ์จริฐั จงึนิธเิกยีรต ิ(2558) 
ศกึษาการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑน์ ้าดื่มของผู้บรโิภค ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัมุกดาหาร พบว่า ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อน ้าดื่มบรรจุขวดของผู้บรโิภคใน
เขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัมุกดาหาร และสอดคลอ้งกบั วนัวสิา กอ้นนาค (2562) ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัประสมทางการตลาด 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ทีต่ลาดนัดธนบุร ี เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร ทัง้นี้
อาจเนื่องมาจากส่วนประสมทางการตลาดซึ่งถือว่าเป็นปัจจยัที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
ตอ้งการของสนิคา้และบรกิาร หรอือาจกล่าวไดว้่า สิง่กระตุน้ทางการตลาดเป็นมูลเหตุจูงใจใหเ้กดิการซื้อ
สินค้าและบริการ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ คอตเลอร์ ฟิลลิป (อ้างถึงใน วนัวิสา  ก้อนนาค,2562, 
หน้า 13) ที่ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดถือว่าเป็นตวักระตุ้นหรอืสิง่เร้าทางการตลาดที่กระทบ
ต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อและความพงึพอใจในการใช้บรกิาร และสอดคล้องกบั ธงชยั สนัติวงษ์ (อ้าง



ถึงใน วนัวสิา ก้อนนาค, 2562, หน้า 13-14) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4'Ps) 
ถือเป็นหวัใจส าคญัของการบรหิารการตลาด การจะท าใหก้ารด าเนินงานของกจิการประสบความส าเรจ็
ได้ขึ้นอยู่กับการปรบัปรุงความสมัพนัธ์ที่เหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดนี้ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายให้ได้รบัความพึงพอใจสูงสุด  เป็นเหตุผลสนับสนุนท าให้
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) มคีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้อน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิด
สนิทของคนวยัท างาน ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 ขอ้เสนอแนะจากการศกึษาวจิยั 
          1. จากผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) มคีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจ
ซื้อน ้าปลารา้ปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของคนวยัท างาน ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั ดงันัน้ ผูป้ระกอบ
ธุรกิจที่มคีวามต้องการพฒันาการประกอบธุรกจิน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิท ควรให้ความส าคญั
กบัการวางแผนกลยุทธส์่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ทัง้ 4 ดา้น โดยมุ่งเน้นการพฒันาดา้นผลติภณัฑ์
สูงสุด เนื่องจากมคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจซื้อน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของผู้บริโภคสูง
ที่สุด เพื่อเพิม่ยอดขายและก่อให้เกิดความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกิจต่อไป อีกทัง้ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ควรมกีารกระจายสนิคา้ให้ทัว่ถงึโดยมจี าหน่ายตามรา้นคา้ชุมชนทีห่าซื้อไดง้่าย  
 2. สามารถน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษานี้ไปใชเ้ป็นประโยชน์เบื้องตน้ในการคน้ควา้และวจิยัเชงิ
วชิาการในโอกาสต่อไป 

 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาปัจจยัด้านอื่นๆ ที่จะส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิท
ของคนวยัท างาน ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั เช่น พฤติกรรมการซื้อน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิด
สนิท ทศันคต ิ สตูรเมนูอาหาร การรบัรูข้า่วสาร เป็นตน้ 
 2. การวิจยัในครัง้นี้ท าการส ารวจผู้บริโภคเฉพาะคนวยัท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั 
ต่อไปควรท าการส ารวจในพืน้ที ่ภูมภิาค หรอืจงัหวดัอื่นๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลกลุ่มประชากรในประเทศไทย
เพิม่มากขึน้ 

3. ผู้ที่สนใจในการท าวจิยัลกัษณะดงักล่าว สามารถท าการวจิยัเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงั
กลุ่มทีม่คีวามสนใจซื้อน ้าปลารา้ปรุงรสในภาชนะปิดสนิทเพื่อสุขภาพ และสนใจส่วนผสมผลติภณัฑ์ดีต่อ
สุขภาพ (เช่น ไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใส่วตัถุกนัเสยี โซเดยีมต ่า เป็นตน้) สนิคา้ทีเ่น้นสุขภาพ เพื่อเป็นโอกาสใน
การพฒันาสูตรน ้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิท ให้ตอบสนองความต้องการต่อกลุ่มเป้าหมายที่รกั
สุขภาพมากขึน้  
 4. ควรมกีารศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพในการศกึษาครัง้ต่อๆ ไป เพื่อใหท้ราบถงึขอ้มูลเชงิลกึ ความ
ตอ้งการในการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑน์ ้าปลารา้ปรุงรสในภาชนะปิดสนิทมากยิง่ขึน้ 
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