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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ท่มี ผี ลต่อการตัดสินใจ
ซื้อน้ าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิทของคนวัยทางาน ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มตี ่อการตัดสินใจซื้อน้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะ
ปิ ดสนิทของคนวัยทางาน ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนวัยทางานอายุ 15-59 ปี ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จานวน
400 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ทดสอบสมมติฐ านด้ว ยสถิติ Independent T-test , One-Way ANOVA และใช้ก ารวิเ คราะห์สถิติค่า
สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation)
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิง อายุระหว่าง 33-41 ปี มีระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,00110,000 บาท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ของน้าปลาร้าปรุงรสใน
ภาชนะปิ ดสนิท โดยรวมอยู่ในระดับสูง ระดับการตัดสินใจซื้อน้ าปลาร้าปรุง รสในภาชนะปิ ดสนิทโดย
รวมอยู่ในระดับสูง ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความแตกต่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าปลาร้าปรุงรสใน
ภาชนะปิ ดสนิท ไม่แตกต่างกัน และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) มีค วามสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้ าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิทของคนวัยทางาน ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก ระดับปานกลาง (r = 0.670, P-value < 0.00) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01
คาสาคัญ : ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด(4Ps), การตัดสินใจซือ้

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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปลาร้าเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากการถนอมอาหารของคนไทย เป็ นผลิตภัณฑ์หมัก(Fermented
Food) ที่ได้จากการหมักปลากับเกลือ ข้าวคัว่ หรือราข้าว ในอัตราส่วนที่เหมาะสม หมักเป็ นเวลา 2
เดือนจนถึง 1 ปี ปั จจุบนั เป็ นอาหารที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายทัวทุ
่ กภาคของประเทศไทย
การผลิตปลาร้ามีการขยายตัวจากระดับครัวเรือนเป็ นระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อมทีม่ รี ะดับการผลิตสูง
ปั จจุบันน้ าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิท เป็ นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย คนไทยนิยมใช้เ ป็ น
เครื่องปรุงในการประกอบอาหารที่มีติดไว้ในครัวเรือน แนวโน้มมูลค่าตลาดของน้ าปลาร้าปรุงรสใน
ภาชนะบรรจุปิดสนิทมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดน้ าปลาร้าคล้ายคลึงตลาดน้ าปลา
นัน่ คือ มูลค่าตลาดรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท (มติชน, มติชนเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ , 2564)
ปั จจุบนั ผู้บริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อน้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิทที่หลากหลายมากขึน้
จึง ท าให้เกิด การแข่ง ขันในธุ รกิจน้ า ปลาร้าปรุ งรสในภาชนะปิ ด สนิ ทสูง ขึ้น ตามมา จากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลาย
ชนิดของผู้บริโภค ดังมีการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และปั จจัย
ช่องทางการจัดจาหน่ายทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อวิปปิ้ งครีม (นายปั ณณวิชญ์ พยุหวรรธนะ, 2559) ซึง่ ยัง
ไม่มีการศึกษาปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มคี วามสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อน้ าปลาร้าปรุงรสใน
ภาชนะปิ ดสนิท
ผู้วจิ ยั ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจน้ าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิทในจังหวัดสุโขทัย จึงเล็งเห็น
ความสาคัญของการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเพื่อเพิม่ ยอดขายและขยาย
กลุ่มเป้ าหมาย ทาให้ผู้วจิ ยั มีความสนใจในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยประชากรศาสตร์และ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) กับการตัดสินใจซื้อน้ าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิทของคนวัย
ท างาน ในอ าเภอเมือง จัง หวัด สุโ ขทัย เพื่อ น าข้อ มูล ที่ได้จ ากงานวิจ ัยครัง้ นี้ไปเป็ น แนวทางในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์ของธุ รกิจให้ต รงกับความต้องการของกลุ่ม ผู้บ ริโภคมากขึ้น นาไปสู่โอกาสประสบ
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายเฉลี่ยต่ อ
เดือน ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิทของคนวัยทางาน ในอาเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
(Product) ด้า นราคา (Price) ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (Place) และด้า นการส่ ง เสริม การตลาด

(Promotion) กับการตัดสินใจซื้อน้ าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิทของคนวัยทางาน ในอาเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อน้ าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิทของคนวัยทางาน ในอาเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อน้าปลาร้าปรุงรสใน
ภาชนะปิ ดสนิทของคนวัยทางาน ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งเน้นเพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อน้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิทของ
คนวัยทางาน ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าปลาร้าปรุง รสใน
ภาชนะปิ ดสนิททัง้ หมด 2 ด้านได้แก่ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
(4Ps)
2. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ประชาชนวัยทางานทีม่ อี ายุระหว่าง 15-59 ปี มีภูมลิ าเนาอยู่ใน
อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีจานวนทัง้ หมด 43,525 คน (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย,
2564) ทีเ่ คยซื้อและ/หรือเคยบริโภคน้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะบรรจุปิดสนิท
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของผลิตภัณฑ์น้าปลาร้า
ปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิท 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
3.2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซื้อน้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิทของคนวัยทางาน ใน
อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาการวิจยั ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (อ้างถึงใน อรุโณทัย
ปั ญญา, 2562, หน้า 15) ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ และรายได้ เหล่านี้เป็ นเกณฑ์ทน่ี ิยม
ใช้ ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็ นลักษณะที่สาคัญและสถิติท่วี ดั ได้ของ
ประชากรทีช่ ่วยกาหนดตลาดเป้ าหมาย รวมทัง้ ง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ตัวแปรด้านปั จจัยส่วน
บุคคลทีส่ าคัญ ดังนี้

1. เพศ (Sex) เพศที่แตกต่างกันมักมีทศั นคติ การรับรู้ และการตัดสินใจในเรื่องการซื้อ
สินค้าต่าง ๆ กัน
2. อายุ (Age) อายุมผี ลต่อพฤติกรรมการแสดงออก และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ทา
ให้สนิ ค้าใน กลุ่มหรือชนิดเดียวกันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ที่อาจแตกต่าง
กันให้มี ความพึงพอใจในระดับทีเ่ หมือนกันได้
3. รายได้ (Income) รายได้เป็ นตัวกาหนดความต้องการของคนตลอดจนเป็ นส่วนหนึ่ง
ในการกาหนดความคิด และการตัดสินใจเลือกซื้อของคน และพฤติกรรมต่างๆ
นอกจากนี้ ปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ปั จจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจของ
ผูบ้ ริโภคจะได้รบั อิทธิพลจากปั จจัยส่วนบุคคลด้านต่างๆ เพิม่ เติมอีก ดังนี้ (ปณิศา มีจนิ ดา และ ศิรวิ รรณ
เสรีรตั น์, 2554:70-71 อ้างถึงใน ปารเมศ อักษรดี,2560)
1. สถานภาพสมรส (Marital status) เป็ น สถานภาพของบุ ค คลในการมีค รอบครัว
แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย โสด สมรส/อยู่ ด้วยกัน หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
2. อาชีพ (Occupation ) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ความจาเป็ นและความต้องการ
สินค้า/บริการทีแ่ ตกต่างกัน
3. การศึก ษา (Education) ผู้ท่ีมีก ารศึก ษาสูง จะมีแ นวโน้ ม จะบริโ ภคผลิต ภัณ ฑ์ท่ีมี
คุณภาพดีมากกว่าผูท้ ม่ี กี ารศึกษาต่า
แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) ธงชัย สันติวงษ์
(วันวิสา ก้อนนาค, 2562, หน้า 13-14) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การผสมทีเ่ ข้ากัน
ได้อย่างดีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของการกาหนดราคา การส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ท่ขี ายและระบบ
การจัดจาหน่ายซึ่งได้มกี ารจัดออกแบบเพื่อใช้สาหรับการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ตอ้ งการจากความหมาย
ดังกล่าวสรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4'Ps) ถือ เป็ นหัวใจสาคัญของการบริหาร
การตลาด การจะท าให้ ก ารด าเนิ น งานของกิ จ การประสบความส าเร็จ ได้ข้ึน อยู่ กับ การปรับ ปรุ ง
ความสัมพันธ์ท่เี หมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดเป้ าหมายให้ได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด
McCarthy (อ้ า งถึ ง ใน จิ ริฒิพ า เรือ งกล, 2558, หน้ า 10) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า “ส่ ว นประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สนิ ค้า (Product) ราคา (Price) สถานที่ หรือช่อง
ทางการจัดจาหน่ าย(Place)และการส่งเสริมการขาย(Promotion) หรือ 4Ps เป็ นเครื่องมือการตลาดที่
นามาผสมผสานปรับใช้ต่อสินค้าและการให้บริการ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาดของธุรกิจ”
แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริ โภค คอตเลอร์ (อ้างถึงใน ปั ณณวิชญ์ พยุ
หวรรธนะ, 2559, หน้า 13-15) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อเป็ นตัวชี้วดั ทีส่ าคัญที่สุดของความสาเร็จในมุม
ของการตลาดและธุรกิจ โดยผูบ้ ริโภคจะเริม่ รูจ้ กั และมีความคุน้ เคยกับแบรนด์มากขึน้ เกิดจากการทีพ่ วก
เขาได้รบั รูข้ อ้ ดีของแบรนด์นนั ้ แล้วเกิดการชื่นชอบ เมื่อเกิดความต้องการ พวกเขาก็จะค้นหาข้อมูลของ
แบรนด์นัน้ ๆด้วยตนเองเพิม่ เติม กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กบั ผูบ้ ริโภคเป็ นตัวแปรสาคัญใน

การตัดสินใจซื้อ ซึง่ ผลจากการตรวจจะเป็ นตัวแปรทีส่ าคัญทีส่ ่งผลต่อการสร้างแบรนด์ในธุรกิจต่อไป ทัง้
ในส่วนของตัวตนของแบรนด์สนิ ค้า การบริการ ไปจนถึงการตัง้ ราคาขาย ซึง่ จะสะท้อนมาจากคุณค่าที่มี
โดยผลจากการรับรู้ท่เี กิดขึน้ นี้ยงั มีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการแบรนด์และธุรกิจต่อไป
อีกได้
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง กาญจนา เผือกพูลผล (2560) ศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านกาแฟสดอินทนิล วัตถุประสงค์ของงานวิจยั 1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทม่ี ผี ลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดอินทนิลของประชากรในเขต กทม. 2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดอินทนิลของประชากรในเขต
กทม. 3.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างปั จ จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด
อินทนิล ของประชากรในเขต กทม.จาแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทีม่ ี
ความสาคัญต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด อินทนิลในเขต กทม.โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่
3.51 โดยด้านราคาเป็ นด้านทีล่ ูกค้ามาใช้บริการให้ความสาคัญสูงทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ 3.84 และมีความระดับ
ความสาคัญในระดับมาก รองลงมาเป็ นด้านผลิตภัณฑ์มคี ่าเฉลี่ย 3.69 และมีความระดับสาคัญในระดับ
มาก ส่วนลูกค้าให้มคี วามสาคัญน้อยที่สุด คือ ด้านส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.16 และมีความระดับ
สาคัญ ในระดับปากลาง และในส่วนของ เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่
แตกต่างกัน ไม่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านสดอินทนิลของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พงษ์จริ ฐั จึงนิธเิ กียรติ (2558) ศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าดื่มของผู้บริโภค ในเขตใน
อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีวตั ถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่มผี ลต่อการตัดสิน ใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้ าดื่มของผู้บริโภค ในเขตในอาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 2. เพื่อศึกษาปั จจัยเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ท่มี ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตเมือง จังหวัดมุกดาหาร 3.
เพื่อศึกษาปั จจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ น้ าดื่มบรรจุข วดของผู้บ ริโภคในเขตเมือ ง
จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนที่อาศัยในเขตเมือง จังหวัดมุกดาหาร จานวน 385 คน
ผลการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-25 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง มีรายได้ต่อเดือน 12,501-15,000 บาท ผลการทดสอบสมมุติฐาน
พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขต
เมือง จังหวัดมุกดาหาร ไม่แตกต่างกัน ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตเมือง จังหวัดมุกดาหาร ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ปั จจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดของ
ผู้บริโภคในเขตเมือง จังหวัดมุกดาหาร ปั จจัยทางสังคม มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวด
ของผูบ้ ริโภคในเขตเมือง จังหวัดมุกดาหารทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01
ผู้วจิ ยั สรุปได้ว่า ปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคทัง้ สิ้น ไม่ว่าจะเป็ นสินค้าอุปโภคหรือสินค้าบริโภค ผู้ประกอบการในฐานะผู้ประกอบการ
เกีย่ วกับน้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิทจึงควรถึงความสาคัญอย่างยิง่ ในการศึกษาปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาด(4Ps) ที่มคี วามสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อน้ าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิท ของคนวัย

ทางานในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งสามารถนาข้อมูลที่ได้จากงานวิจยั ครัง้ นี้ไปเป็ นแนวทางเพื่อ
พัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดให้มคี วามเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
อีกทัง้ เพื่อเพิม่ ยอดขายและขยายกลุ่มเป้ าหมายได้ต่อไป
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
งานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามลาดับขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ประชาชนวัย
ทางานที่มอี ายุระหว่าง 15-59 ปี ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
คือ ประชาชนวัยทางานที่มอี ายุกลุ่มวัยทางาน อายุ 15-59 ปี ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย คานวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรการคานวณของ ทาโร ยามาเน (อ้างถึงใน ปั ณณวิชญ์ พยุหวรรธนะ, 2559,
หน้า 27) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง 0.05 ได้ขนาดตัวอย่าง
400 ตัวอย่าง ใช้การสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-stage sampling)
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้ า นประชากรศาสตร์ เป็ น แบบส ารวจรายการ
(Checklist) เกีย่ วกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ลักษณะคาถามเป็ น
ข้อความทีใ่ ห้ระดับความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้มาตรวัด
ไลเคอร์ท สเกล (Likert Scales) เป็ นคาถามเชิงบวกจานวน 23 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิท
ลักษณะคาถามเป็ นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) โดยใช้มาตรวัด ไลเคอร์ท สเกล (Likert Scales)
เป็ นคาถามเชิงบวกจานวน 10 ข้อ
การแปลผลระดับความสาคัญ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและระดับการตัดสิน ใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิท อภิปรายผลแบบสอบถามเป็ นแบบอันตรภาคชัน้ (Interval
Scale) 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่า
3. ขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องทีต่ อ้ งการศึกษาเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3.2 สร้างแบบสอบถามทัง้ 3 ส่วน จากนัน้ นาไปให้อาจารย์ท่ปี รึกษาตรวจสอบ และนามา
ปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ทป่ี รึกษา
3.3 นาแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) จานวน
40 คน เพื่อให้ได้ความเชื่อมันและคุ
่
ณภาพในการสร้างเครื่องมือ

3.4 ตรวจสอบความเชื่อมัน่ หาค่ า ความน่ าเชื่อ ถือ ของแบบสอบถาม (Reliability) ได้ค่า
สัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค
์
(Cronbach’s Alpha Coeffcient) เท่ากับ 0.88 ซึง่ ถือว่าแบบสอบถาม
นี้น่าเชื่อถือได้ ผู้วิจยั จึงจัดทาแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามรูปแบบ Google
form ฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564 โดยขอความร่วมมือ
กับผูน้ าชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทาการสุ่ม เพื่อให้ผนู้ าชุมชนกระจาย
แบบสอบถามเก็บตามกลุ่มตัวอย่าง ตามที่สุ่มตัวอย่างได้ เมื่อเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ร้อยละ 100
แล้วนาแบบสอบถามกลับมาให้คะแนนตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ และนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิตติ ่อไป
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานดังนี้
อธิบายโดยรูปแบบของ จานวน ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์สถิติ Independent T-test และ One-Way
ANOVA และหาความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์สถิตคิ ่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั
(Pearson’s product moment correlation)
ผลการวิ จยั
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
อายุอยู่ในช่วง 33-41 ปี , ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี, อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง และมีรายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือนอยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ของน้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิท
ของคนวัยทางาน ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พบว่า มีระดับความสาคัญของปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (4Ps) ของน้ าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิท โดยรวมอยู่ในระดับสูง (𝒙̅ = 4.36, S.D. =
0.43) ผู้บริโภคให้ความสาคัญ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มากที่สุด (𝒙̅ = 4.45, S.D. = 0.43) และให้
ความสาคัญต่อสินค้ามีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยได้รบั มาตรฐานตามกฎหมาย เช่น อย. GMP เป็ นต้น
อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลีย่ สูงสุดที่ (𝒙̅ = 4.66, S.D. = 0.47)
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ระดับการตัดสินใจซื้อน้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิทของคนวัยทางาน ใน
อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พบว่า มีระดับการตัดสินใจซื้อน้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิท โดยรวมอยู่
ในระดับสูง (𝒙̅ = 3.95, S.D. = 0.59) โดยผูบ้ ริโภคคิดมาก่อนว่าจะซื้อน้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิท
ก่อนตัดสินใจซื้อ อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลีย่ สูงสุดที่ (𝒙̅ = 4.26, S.D. = 0.65)
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของคนวัย
ทางาน ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะ
ปิ ดสนิทของคนวัยทางาน ไม่แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ยอมรับสมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
(4Ps) มีความสัมพันธ์ทางบวก ต่อการตัดสินใจซื้อน้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิทของคนวัยทางาน
ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย อย่างมีนัยสัมพันธ์ทางสถิติ 0.01 ดังตาราง

ตารางแสดงผลการหาความสัมพันธ์ของตัว แปรสองตัว ที่อิส ระต่ อกัน โดยใช้ก ารวิเ คราะห์สถิติค่า
สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation) ปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (4Ps) มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อน้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิทของคนวัยทางาน
ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (n=400)
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการขาย
รวม

การตัดสินใจซื้อน้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิทของคนวัยทางาน
Pearson
Sig.
ระดับความสัมพันธ์
Correlation(r)
(2-tailed)
0.647 **
0.560 **
0.623 **
0.512 **
0.670 **

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง

*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) มีค วามสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ
น้ า ปลาร้ า ปรุ ง รสในภาชนะปิ ด สนิ ท ของคนวัย ท างาน ในอ าเภอเมือ ง จัง หวัด สุ โ ขทัย โดยรวมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง อย่างมีนัยสัมพันธ์ทางสถิติ 0.01 (r = 0.670, p < 0.000) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อน้ าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิทของคนวัยทางาน ใน
อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (r = 0. 647,
p < 0.000) รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจาหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อน้าปลาร้าปรุงรส
ในภาชนะปิ ดสนิทของคนวัยทางาน ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปาน
กลาง ค่าเฉลีย่ (r = 0.623, p < 0.000) ด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อน้าปลาร้าปรุงรสใน
ภาชนะปิ ดสนิทของคนวัยทางาน ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปาน
กลาง (r = 0.560, p < 0.000) ตามลาดับ และด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
ซื้อน้ าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิทของคนวัยทางาน ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลาง ค่าเฉลีย่ ต่าทีส่ ุด (r = 0.512, p < 0.000) ตามลาดับ
อภิ ปรายผล
อภิปรายผลวัตถุประสงค์ขอ้ 1 ผลการศึกษา พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน ทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิทของคนวัยทางาน
ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ไม่แตกต่างกัน จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั การศึกษาครัง้ นี้

สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กาญจนา เผือกพูลผล (2560) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริก ารร้านกาแฟสดอินทนิล พบว่ า เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่ อเดือน ที่
แตกต่างกัน ไม่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านสดอินทนิลของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
และสอดคล้องกับ การศึกษาของ พงษ์จริ ฐั จึงนิธเิ กียรติ (2558) ศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้าดื่ม
ของผู้บริโภค ในเขตในอาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พบว่า เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตเมือง จังหวัดมุกดาหาร ไม่แตกต่างกัน แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิราวรรณ ศรีเปรม และ บุฏกา ปั ณฑุรอัมพร (2562) ศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อ
การตัดสินใจซื้อทีอ่ ยู่อาศัยของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครภายหลังการเกิดสถานการณ์ Covid-19
พบว่า ประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
อาชีพ ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทีอ่ ยู่อาศัยของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครภายหลังการเกิด
สถานการณ์ Covid-19 ต่ า งกัน ทัง้ นี้ อาจเนื่ อ งมาจากความแตกต่ า งในบริบ ทของการศึก ษา เช่ น
ช่วงเวลา เงื่อนไข การเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน และผลิตภัณฑ์แตกต่างกันส่งผลให้ปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ มีผลต่อการการตัดสินใจซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์น้ าปลาร้าปรุงสุกใน
ภาชนะปิ ดนัน้ จัดว่าเป็ นซอสปรุงรสที่ใช้ เป็ นส่ว นหนึ่ง ในการประกอบอาหาร เป็ นสินค้าที่ไม่ พร้อ ม
รับประทานและไม่สามารถลองชิมสินค้าในสถานที่จาหน่ ายได้ จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคจะมีการ
วางแผนคิดมาก่อนว่าจะซื้อน้ าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิท ก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งจะแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น จึงเป็ นเหตุผลสนับสนุ นทาให้ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อน้ าปลาร้าปรุงรสใน
ภาชนะปิ ดสนิทของคนวัยทางาน ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
อภิปรายผลวัตถุประสงค์ข้อ 2 ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
(4Ps) มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อน้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิทของคนวัยทางาน ในอาเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ทีค่ ่าเฉลีย่ (r = 0.623, p < 0.000)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01 การศึกษาครัง้ นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของพงษ์จริ ฐั จึงนิธเิ กียรติ (2558)
ศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ าดื่มของผู้บริโภค ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พบว่า ปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มผี ลต่อการตัดสินใจเลือ กซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และสอดคล้องกับ วันวิสา ก้อนนาค (2562) ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยประสมทางการตลาด
ได้แ ก่ ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริม ทางการตลาด มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าทีต่ ลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้
อาจเนื่องมาจากส่วนประสมทางการตลาดซึ่ง ถือว่า เป็ น ปั จจัย ที่ช่ วยกระตุ้นให้ผู้ใ ช้บ ริการเกิด ความ
ต้องการของสินค้าและบริการ หรืออาจกล่าวได้ว่า สิง่ กระตุน้ ทางการตลาดเป็ นมูลเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อ
สินค้าและบริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คอตเลอร์ ฟิ ลลิป (อ้างถึงใน วันวิสา ก้อนนาค,2562,
หน้า 13) ที่ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดถือว่าเป็ นตัวกระตุ้นหรือสิง่ เร้าทางการตลาดที่กระทบ
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อและความพึงพอใจในการใช้บริการ และสอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงษ์ (อ้าง

ถึงใน วันวิสา ก้อนนาค, 2562, หน้า 13-14) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4'Ps)
ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการบริหารการตลาด การจะทาให้การดาเนินงานของกิจการประสบความสาเร็จ
ได้ข้นึ อยู่กับการปรับปรุงความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมของส่ วนประสมทางการตลาดนี้ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดเป้ าหมายให้ได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด เป็ นเหตุผลสนับสนุ นท าให้
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อน้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ด
สนิทของคนวัยทางาน ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจยั
1. จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
ซื้อน้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิทของคนวัยทางาน ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ดังนัน้ ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจที่มคี วามต้องการพัฒนาการประกอบธุรกิจน้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิท ควรให้ความสาคัญ
กับการวางแผนกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ทัง้ 4 ด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์
สูงสุด เนื่องจากมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อน้ าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิท ของผู้บริโภคสูง
ที่สุด เพื่อเพิม่ ยอดขายและก่อให้เกิดความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจต่อไป อีกทัง้ ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ควรมีการกระจายสินค้าให้ทวถึ
ั ่ งโดยมีจาหน่ายตามร้านค้าชุมชนทีห่ าซื้อได้ง่าย
2. สามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษานี้ไปใช้เป็ นประโยชน์เบื้องต้นในการค้นคว้าและวิจยั เชิง
วิชาการในโอกาสต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆ ที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิท
ของคนวัยทางาน ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เช่น พฤติกรรมการซื้อน้ าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ด
สนิท ทัศนคติ สูตรเมนูอาหาร การรับรูข้ า่ วสาร เป็ นต้น
2. การวิจยั ในครัง้ นี้ทาการสารวจผู้ บริโภคเฉพาะคนวัยทางานในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ต่อไปควรทาการสารวจในพืน้ ที่ ภูมภิ าค หรือจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูล กลุ่มประชากรในประเทศไทย
เพิม่ มากขึน้
3. ผู้ท่สี นใจในการทาวิจยั ลักษณะดังกล่าว สามารถทาการวิจยั เพื่อขยายกลุ่มเป้ าหมายไปยัง
กลุ่มทีม่ คี วามสนใจซื้อน้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิทเพื่อสุขภาพ และสนใจส่วนผสมผลิตภัณฑ์ดีต่อ
สุขภาพ (เช่น ไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใส่วตั ถุกนั เสีย โซเดียมต่า เป็ นต้น) สินค้าทีเ่ น้นสุขภาพ เพื่อเป็ นโอกาสใน
การพัฒนาสูตรน้ าปลาร้า ปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิท ให้ตอบสนองความต้องการต่อกลุ่มเป้ าหมายที่รกั
สุขภาพมากขึน้
4. ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพในการศึกษาครัง้ ต่อๆ ไป เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก ความ
ต้องการในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้าปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิ ดสนิทมากยิง่ ขึน้

เอกสารอ้างอิ ง
กาญจนา เผือกพูลผล. (2560). ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดอินทนิล.
การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
จิราวรรณ ศรีเปรม และบุฏกา ปั ณฑุรอัมพร. (2562). ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อทีอ่ ยู่อาศัยข

ประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครภายหลังการเกิดสถานการณ์ Covid-19.
การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
จิรฒ
ิ พิ า เรืองกล. (2558). ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพในการให้บริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความพึง
พอใจของลูกค้า วี ฟิ ตเนส โซไซตี้ กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ปั ณณวิชญ์ พยุหวรรธนะ. (2559). ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้

วิปปิ้ งครีม. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ปารเมศ อักษรดี. (2560). ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคสินค้าตามตลาดนัด
ในอาเภอบางละมุงจังหวัดชลบุร.ี การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยรังสิต.
พงษ์จริ ฐั จึงนิธเิ กียรติ. (2558). ศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้าดืม่ ของผูบ้ ริโภค ในเขตในอาเภอ
เมือง จังหวัดมุกดาหาร. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
มติชน, มติชนเส้นทางเศรษฐีออนไลน์. (2564). ถอดรหัสธุรกิจ “น้าปลาร้า” ปลุกกระแสอาหารอีสานฟี
เวอร์ ปั กหมุดรายได้พนั ล้าน. ค้นเมือ่ 8 กันยายน2564. จาก
https://www.sentangsedtee.com/job-is-money/article_130064
วันวิสา ก้อนนาค. (2562). ปั จจัยทีมผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าทีต่ ลาดนัดธนบุรี เขตทวีวฒ
ั นา
กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสยาม.
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย. (2564), กลุ่มรายงานมาตรฐานประชากร สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย . ค้นเมื่อ 5 กันยายน 2564. จาก
https://sti.hdc.moph.go.th/hdc/main/index.php.
อรุโณทัย ปั ญญา. (2562). ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ทม่ี ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ เสือ้ ผ้า

แฟชันผ่
่ านสังคมออนไลน์ (เฟซบุก๊ ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่.

