รายงานการศึกษาปญหาพิเศษ
เรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท กรณีศึกษาสตรีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร

นางสาวศรัญญา
หลักหาญ
นางสาวเสาวลักษณ หลอดแกว

การศึกษาปญหาพิเศษเปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิชาการวิจัยตลาด รหัส 3202-2202
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
ปการศึกษา 2555
แผนกวิชาการขายและการตลาด วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

คํานํา
การศึกษาปญหาปญหาพิเศษในครั้งนี้ สามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดีพรอมทั้งไดผลงานที่สามารถ
นําไปประยุกตใชกับธุรกิจที่ เกี่ยวของ เพราะไดรับ ความกรุณา และชวยเหลืออยางดียิ่ง จากคณะครู
แผนกวิชาการขายและการตลาด ที่ไดก รุณาเปนที่ป รึกษา และไดเ สียสละเวลาอันดีคายิ่ง ในการให
คําแนะนํา และตรวจสอบแกไขขอบกพรอง นับตั้งแตเริ่มตนดําเนินการจนเสร็จสมบูรณเรียบรอยดวย
ความเอาใจใสเปนอยางยิ่งมาตลอดผูศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และบุคคลรอบขางที่คอยเปนแรงผลักดัน และใหกําลังใจ
คอยใหความชวยเหลือในดานตางๆ เสมอมา
ทายสุด ขอขอบพระคุณ เพื่อนรวมชั้นเรียนที่คอยเปนกําลังใจ ใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา
และรวมกันแกไขปญหาตางๆ จนการศึกษาปญหาพิเศษฉบับนี้มีความสมบูรณอยางที่ตั้งใจไว

ศรัญญา หลักหาญ
เสาวลักษณ หลอดแกว

เรื่อง
ผูศึกษา

การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท กรณีศึกษาสตรีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
นางสาวศรัญญา หลักหาญ

ครูที่ปรึกษา

นางสาวเสาวลักษณ หลอดแกว
นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด

แผนกวิชา
ประเภทวิชา

การขายและการตลาด
บริหารธุรกิจ
บทคัดยอ

การศึกษาปญหาพิเศษเรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท กรณีศึกษาสตรีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของสตรีที่เลือกซือ้ น้ําปลาแท ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดยโสธร
2. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท
ของสตรีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
การศึกษาองคประกอบดานผลิตภัณฑ พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ อันดับหนึ่งคือเรื่อง คุณภาพของน้ําปลาแท มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.2377 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มากที่สุด อันดับสองคือเรื่อง ความปลอดภัยในการ
บริโภค มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2317 แปลความหมายไดวาอยูใน
ระดับ มาก และอันดับสามคือเรื่อง เครื่องหมายรับรอง อย. มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.2304 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานราคา อันดับหนึ่งคือเรื่อง ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2138 แปลความหมายไดวาอยูใน
ระดับ มาก อันดับสองคือเรื่อง ราคาถูกที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ

0.2042 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสามเรื่อง มีปายราคาระบุไวที่ภาชนะ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2002 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกั บปจจัยดานการจัดจําหนาย อั นดับหนึ่งคือเรื่อง รานที่
จําหนายไปมาสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2369 แปลความหมาย
ไดวาอยูในระดับ มากที่สุด อันดับสองคือเรื่อง การจัดแสดงสินคามีใหเลือกอยางครบถวน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2236 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และเรื่อง
การจัดแสดงสินคาชวยใหหาสินคาสินคาไดงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.2236 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสามเรื่อง สินคามีเพียงพอไมขาดตลาด
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2007 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด อันดับหนึ่งคือเรื่อง
มีการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1975 แปล
ความหมายไดวาอยูในระดับ มาก อันดับ สองคือ เรื่อง มีการลดราคาสิ นคา มีคาเฉลี่ยเท ากับ 3.80
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1852 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสามเรื่อง
มีการโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1720 แปล
ความหมายไดวาอยูในระดับ มาก
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญ
น้ําปลาเปนเครื่องรสคูคนไทยมาเปนเวลาชานานซึ่งมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนไทยและ
อาหารไทยทุ กชนิดก็ ตองมีการใชน้ําปลาในการปรุงอาหารอี กทั้ง การแขง ขันของธุรกิ จน้ําปลาเปนการ
แขงขันสูงมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งทางผูผลิตตองมีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงกลยุทธใน
การแขงขันอยูเสมอ ปจจุบันน้ําปลาที่จําหนายในทองตลาดมีหลายยี่หอ ไดแก ตราทิพรส ตราปลาหมึก
ตราคนแบกกุง ตราหอยหลอด ตราแมครัว ตราชั่ง ตราหอยนางรม ตราปลาไสตัน แลยี่หอทองถิ่น
อื่นๆ สวนน้ําปลาพรีเมี่ยม ซึ่งเปนการพัฒนาอีกขั้นของผลิตภัณฑน้ําปลาในปจจุบนั ไดแก ตราเมกาเชฟ
โดยเฉลี่ยคนไทยบริโภคน้ําปลาในอัตรา 20 มิลลิลิตรตอคนตอวัน หรือ 7.3 ลิตรตอคนตอป
(ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2548: ออนไลน) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 203 ตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้ ตองมีกลิ่น รสชาติของน้ําปลาแท ตองใสสะอาด ไมมีสิ่งเจือปน ยกเวนสิ่งที่ไดมาจากการหมัก
ตามธรรมชาติเทานั้น (ตองไมเกิน 0.1 กรัมตอ 1 ลิตร) มีสวนประสมของเกลือ (เกลือโซเดียมคลอไรด)
ไมต่ํากวา 200 กรั มตอ 1 ลิ ตร ตองมีปริม าณของโปรตีนไมต่ํากวา 9 กรั มตอ 1 ลิตร มีก รดอะมิโ น
ไนโตรเจนอยูระหวาง 40%-60% ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด มีกรดลูตามิค ซึ่งเปนสวนประสมของ
ไนโตรเจนทั้งหมดอยูระหวาง 0.4-0.8 ไมเจือสีใดๆ ยกเวนสีที่ไดจากน้ําตามคาราเมล ไมใสสารใหรส
หวานใดๆ ยกเวนน้ําตาล และจากการศึกษาคนควาพบวาตลาดน้ําปลาในประเทศไทยมีผูนําตลาด คือ
น้ําปลาตราทิพรส มีสวนแบงการตลาดยูประมาณ 49% อันดับ 2 ไดแกน้ําปลาตราปลาหมึก 25% และ
อันดับที่ 3 คือน้ําปลาตราคนแบกกุง มีสวนแบงการตลาดอยูที่ 8% (โฟร พี, 2549)
มู ล ค า ตลาดของน้ํ า ปลาแท ไ ด มี ก ารขยายตั ว ต อ เนื่ อ งตลอดมา ทั้ ง ตลาดในประเทศ และ
ตางประเทศโดยผลจากการสํารวจในป 2548 การสงออกขยายตัวดีโดยเฉพาะตลาดออสเตเลีย สหรัฐ
อเมริการ เกาหลีใต และฮองกง ขยายตัวถึงรอยละ 13.5, 10.8, 10.1 และ 8.9 ตามลําดับจากความ
นิยมบริโภคอาหารไทย ประกอบกับภาครัฐสนับสนุนใหคนไทยเปดรานอาหารไทยในตางประเทศ และใช
วัตถุจากไทยอยางจริงจัง สวนภายในประเทศก็ไดมีการขยายตัวตอเนื่องดวยเชนกัน ในป 2546 มีมูลคา
ตลาดเพียง 6,120 ลานบาท และไดขยายตัวตอเนื่องจนมาในป 2549 ไดมีมูลคาตลาดถึง 6,840 ลานบาท
(ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2548: ออนไลน)

จังหวัดสมุทรสาคร เปนจังหวัดที่ติดทะเล อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรสัตวน้ําทะเล จึงมีการ
ประกอบชีพดานการประมงอยางแพรหลาย เปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตน้ําปลา เปนที่ตั้งของ
โรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก และเปนแหลงเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ กะปน้ําปลา และอาหาร
ทะเลสด ถือเปนของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัด จังหวัดสมุทรสาครมีทรัพยากรที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนา
เศรษฐกิจเปนอยางมาก จากการวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ ปรากฏวาจังหวัดสมุทรสาครมีมูลคาผลิ ตภัณฑมวลรวม ป 2544 เทากั บ
159,351ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป 2543 ซึ่งมีมูลคา151,613 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ5.1 โดยเปน
ผลผลิตของสาขานอกภาคเกษตร 153,675 ลานบาท ประกอบดวย ภาคอุตสาหกรรม 130,815 ลานบาท
หรือรอยละ 96.4 และสาขาเกษตรกรรม 5,677 ลานบาท หรือรอยละ3.6 ของผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมด
ของจังหวัด ในจํานวนนี้เปนผลผลิตจาสาขาการประมง 5,100 ลานบาท หรือรอยละ 89.83 ที่เหลือเปน
การผลิตสาขาอื่นๆ ดัง นั้นจึ งอาจกลาวไดวาภาคอุ ตสาหกรรม เป นโครงสรางทางเศรษฐกิจ หลัก ของ
จังหวัดสมุทรสาคร (มูลคาของผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดสมุทรสาคร, 2549: ออนไลน)
ผูผลิตน้ําปลาแทของจังหวัดสมุทรสาคร มี 10 ราย (สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร, 2548) ไดแก
1. บริษัททองขาวพานิช จํากัด (ตราสรอยทิพ เทพรส)
2. รุงโรจนทั่งยงเฮง (ตราโทรทัศน ตรากุงแดง ตราพงษทิพ)
3. โรงน้ําปลารุงเจริญศรีชัย (ตรากุงเพชร)
4. เตียคุงกี่ (ตราน้ําหนึ่ง)
5. โรงน้ําปลาทาจีน (ตราปลาไสตันแดง ตราแมชื่น)
6. บริษัท พิมลพร จํากัด (ตราปลาไสตันพิมลพร ตราปลาไสตันสําเภา ตรา 19
ตรารสทิพยโอฬาร ตราเครื่องครัว ตราชูทิพย)
7. เต็กเซงพาณิชย (ตรานางฟา)
8. บริษัท สาครวัฒนา (ทัง่ จือฮะ) จํากัด (ตราบิก๊ ซง ตราชายสี่ ตราซอส 9 ตราเทสโก
ตราลีดเดอรไพรช ตราไชยฉลอม ตราแพนได ตราสิงโต ตราแมประยูร ตรากุง ตราชุปเปอรเจ ตรานกคู
ตราปลาสลิด ตราปลาเกล็ดเงิน ตราปลาซารดีน)
9.โรงน้ําปลาสินเสรี (ตราปูทะเล)
10. พิพัฒนพานิช (ตราเทพนม)

น้ําปลาแทตรายี่หอตางๆ มีการจําหนายตามรานคาสง รานคาปลีก รานคาปลี กสมัยใหม และ
รานคาปลีกอิสระทั่วไปจะเห็นไดวาผูผลิตน้ําปลาแทในจังหวัดสมุทรสาครตองแขงขันคอนขางสูงโดยเฉพาะ
การครอบครองสวนแบงตลาดในจังหวัด ประกอบกับผูศึกษาประกอบกิจการผลิตน้ําปลาอยูในปจจุบันจึง
ตอ งการศึก ษาถึง ป จจั ยที่ มีผ ลตอ การตัดสินใจเลื อ กซื้ อ น้ําปลาแท ของผูบ ริ โ ภค เพื่ อ นําขอ มูล ที่ ไดจ าก
การศึกษาไปใชในการวางแผน กําหนดนโยบาย และกลยุทธการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของสตรีที่เลือกซื้อน้ําปลาแทในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท
ของสตรีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1.3 ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปรที่ 1: ลักษณะทางประชากรศาสตรของสตรีที่เลือกซื้อน้ําปลาแท ในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดยโสธร
ตัวแปรที่ 2 : ปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแทของ
สตรีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1.4 ขอบเขตและขอจํากัดในการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
1.4.1.1 แนวคิดดานประชากรศาสตร
1.4.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
1.4.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
1.4.1.4 วิวัฒนาการของน้ําปลาแท
1.4.1.5 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
1.4.1.6 ขอบเขตดานประชากรในการศึกษา
เพศหญิง อายุ 25-50 ป ที่อาศัยอยูในเขต อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร จํานวน
384คน

1.4.2 ขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษา
วันที่ 15 ตุลาคม 2555 - วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556
1.5 นิยามศัพท
1.5.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร หมายถึง เพศหญิง อายุ 25-50 ป ที่อาศัยอยูในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1.5.2 ปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซือ้ น้ําปลาแท หมายถึง
- ผลิตภัณฑ หมายถึง คุณสมบัติของน้ําปลาแท คือ ดานรูปแบบสินคา ไดแก
ความทันสมัยของรูปแบบ ดานคุณภาพของสินคา ไดแก คุณภาพของน้ําปลา
แทมีขนาดเลือกตามตองการและชื่อเสียงของตราสินคา
- ราคา หมายถึง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพน้ําปลาแท ความคุมคาของราคา
และมีการติดปายราคาชัดเจน
- ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง สถานที่ทจี่ ัดจําหนายน้ําปลาแทมีความ
สะดวกสบายในการเดินทางความสะดวกในการเลือกซื้อและจัดเรียงสินคาใน
สถานที่จําหนาย
- การสงเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมที่ดึงดูดใหซื้อสินคา สงเสริมให
สามารถเพิ่มยอดขาย ไดแก การจัดสงเสริมการขาย เชน การลดราคา
1.5.3 น้ําปลาแท หมายถึง น้ําปลาที่ไดจากการหมักหรือยอยปลา หรือสวนของน้ําปลาหรือ
กากของปลาที่เหลือจากการหมักตามกรรมวิธีการผลิตน้ําปลา ผลิตมาจากปลาไสตันโดยผานการหมักเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน จากนั้นนํามาผานกรรมวิธีการกรองและปรุงรสตางๆ เพื่อใหไดน้ําปลา
เกรดคุณภาพที่หนึ่ง ราคาไมต่ํากวาขวดละ 15 บาท ไดแก ตราสรอยทิพ ตราเทพรส ตราปลาโทรทัศน
ตรากุงแดง ตราพงษทิพ ตรากุงเพชร ตราน้ําหนึ่ง ตราปลาไสตันแดง ตราแมชื่น ตราปลาไสตันพิมลพร
ตรา 19 ตราทิพยโอฬาร ตราเครื่องครัว ตราชูทิพย ตรานางฟา ตราบิ๊กซง ตราชายสี่ ตราซอส9 ตราเทสโก
ตราไชยฉลอม ตราแพนได ตราสิงโต ตราแมประยูร ตรากุง ตราซุปเปอรเจ ตรานกคู ตราปลาสลิด ตรา
ปลาเกล็ดเงิน ตราปลาซารดีน ตราปูทะเล ตราเทพนม
ผูบริโภค หมายถึง ผูที่อาศัยอยูในจังหวัดสมุทรสาคร และเปนผูที่รับประทานน้ําปลาแท

1.6 ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
1.6.1 ทําใหทราบปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลตอการเลือกซื้อน้ําปลาแทของสตรี
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1.6.2 ทําใหทราบปจจัยในการเลือกซือ้ น้ําปลาแท ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1.6.3 เพือ่ เปนประโยชนสําหรับผูประกอบการใชเปนแนวทางในการวางแผนการตลาดและ
การพัฒนาผลิตภัณฑเพือ่ ใหผูบริโภคมีความพึงพอใจสูงสุด
1.7 กรอบความคิดในการศึกษา
การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อน้ําปลาแท กรณีศึกษา สตรีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ลักษณะทางประชากรศาสตร
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน

พฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําปลาแทของ
สตรี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร
- สถานที่ซื้อ
- ความถี่ในการซื้อ
- ปริมาณในการซื้อตอครั้ง
- ชวงเลาที่ซอื้
- โอกาสในการซื้อ
- ตรายี่หอที่ซื้อ
- เพศของพนักงานขาย
- การปฏิบัติของพนักงานขาย

ปจจัยทางการตลาด
- ดานผลิตภัณฑ
- ดานราคา
- ดานชองทางการจัด
จําหนาย
- ดานการสงเสริมการตลาด

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่องการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดทีม่ ีความสําคัญตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท กรณีศึกษาสตรีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ไดใชทฤษฎีและ
แนวคิดประกอบการศึกษาดังตอไปนี้
2.1 แนวคิดดานประชากรศาสตร
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
2.4 วิวัฒนาการของน้ําปลาแท
2.5 งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ
2.1 แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร
พรทิพยวรกิจโภคาทร (2529 : 312 - 315) ไดกลาวถึงลักษณะผูรบั สารที่วิเคราะหตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตรซงึ่ แตละบุคคลจะแตกตางกันไปโดยมีความแตกตางทาง
ประชากรศาสตรจะมีอิทธิพลตอการสื่อสารลักษณะประชากรศาสตรคือ
1. เพศ (Sex) มีงานวิจัยที่พสิ ูจนวาคุณลักษณะบางอยางของเพศชายและเพศหญิงที่ตางกันสงผล
ใหการสื่อสารของชายและหญิงตางกันเชนการวิจัยเกี่ยวกับชมภาพยนตรโทรทัศนของเด็กวัยรุนพบวาเด็ก
วัยรุนชายสนใจภาพยนตรสงครามและจารกรรมมากทีส่ ุดสวนเด็กวัยรุนหญิงสนใจภาพยนตรวิทยาศาสตร
มากที่สุดแตก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงวาชายและหญิงมีการสื่อสารและรับสื่อไมตางกัน
2. อายุ (Age) การจะสอนผูที่อายุตางกันใหเชื่อฟง หรือเปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยนพฤติกรรม
นั้นมีความยากงายตางกันยิ่งมีอายุมากกวาที่จะสอนใหเชื่อฟงใหเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรมก็ยิ่ง
ยากขึ้นการวิจัยโดย ซี.เมเบิล (C.Maple) และไอแอลเจนิสและดีเรฟ (I.L.Janis and D.Rife) ไดทําการ
วิจัยและใหผลสรุปวาการชักจูงจิตใจหรือโนมนาวจิตใจของคนจะยากขึ้นตามอายุของคนที่เพิ่มขึ้นอายุยังมี
คามสัมพันธของขาวสารและสื่ออีกดวยเชนภาษาที่ใชในวัยตางกันก็ยังมีความตางกันโดยจะพบวาภาษา
ใหมๆแปลกๆจะพบในคนหนุมสาวสูงกวาผูสูงอายุเปนตน

3. การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรที่สําคัญมากที่มีผลตอประสิทธิภาพของการ
สื่อสารของผูรับสารดังงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้วาการศึกษาของผูรับสารนั้นทําใหผูรับสารมีพฤติกรรมการ
สื่อสารตางกันไปเชนบุคคลทีม่ ีการศึกษาสูงจะสนใจขาวสารไมคอยเชื่ออะไรงายๆและมักเปดรับสื่อสิ่งพิมพ
มาก
4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึงอาชีพรายไดเชื้อ
ชาติตลอดจนภูมิหลังของครอบครัวเปนปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลโดยมีรายงาน
หลายเรื่องที่ไดพิสูจนแลววาฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้นมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของคน
การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตรประกอบดวยเพศอายุสถานภาพครอบครัว
จํานวนสมาชิกในครอบครัวระดับการศึกษาอาชีพและรายไดตอเดือนลักษณะดานประชากรศาสตรเปน
ลักษณะที่สําคัญและสถิติที่วัดไดของประชากรและชวยในการกําหนดตลาดเปาหมายในขณะที่ลักษณะ
ดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมาย
นั้นขอมูลดานประชากรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมาย
(ศิริวรรณเสรีรัตน 2538 : 41)
คนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน (ปรมะสตะเวทิน.
2533:112) โดยวิเคราะหจากปจจัยดังนี้
1. เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสารตางกันคือเพศหญิง
มีแนวโนมมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชายในขณะที่เพศชายไมไดมีความตองการที่
จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้นแตมีความตองการที่จะสรางความสัมพันธพันธอันดีใหเกิดขึ้น
จากการรับและสงขาวสารนั้นดวย (Will, Goldhabers ; & Yates 1980 : P87)
นอกจากนีเ้ พศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิดคานิยมและทัศนคติทงั้ นี้
เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน
2. อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรมคนที่อายุนอย
มักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมากในขณะคนที่อายุมาก
มั ก จะมี ค วามคิ ด ที่ อ นุ รั ก ษ นิ ย มยึ ด ถื อ การปฏิ บั ติ ร ะมั ด ระวั ง มองโลกในแง ร า ยกว า คนที่ มี อ ายุ น อ ย
เนื่องมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกันลักษณะการใชสื่อมวลชนก็ตางกันคนที่มีอายุมากมักจะใช
สื่อเพื่อแสวงหาขาวสารหนักๆมากกวาความบันเทิง
3. การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิดคานิยมทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกันคนที่มี
การศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดีเพราะเปนผูมีความกวางขวางและเขาใจสารไดดี

แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆถาไมมหี ลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอในขณะที่คนมีการศึกษาต่ํามักจะใชสื่อ
ประเภทวิทยุโทรทัศนและภาพยนตรหากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะใชสื่อสิ่งพิมพวิทยุโทรทัศนและ
ภาพยนตรแตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพมากกวาประเภทอื่น
4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพรายไดและสถานภาพทางสังคมของบุคคลมี
อิทธิพลอยางสํ าคัญตอปฏิกิริ ยาของผูรั บสารที่ มีตอผู สง สารเพราะแตละคนมีวัฒ นธรรมประสบการณ
ทัศนคติคานิยมและเปาหมายที่ตางกันเดอรเฟอร (พีระ จิรโสภณ, ม.ป.ป. : 645 -646 ; อางอิงจาก
Defleur, Melvin. 1996. Theories of Mass Communication) ไดเสนอทฤษฎีที่กลาวถึงตัวแปร
(Intervening Variables) ที่มีอิทธิพลในกระบวนการสื่อสารมวลชนระหวางผูสงสารกับผูรับสารโดยให
เห็นวาขาวสารมิ ไดไหลผานจากสื่อมวลชนถึงผูรั บสารและเกิดผลโดยตรงทันที แตมี ปจจั ยบางอยางที่
เกี่ยวของกับ ตัวผูรับสารแตละคนเชนปจจัยทางจิตวิทยาและสัง คมที่จะมีอิท ธิพลตอการรั บขาวสารนั้น
DeFleurไดสอนทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวดังนี้
ทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล (Individual Differences Theory) เดอรเฟอร
(DeFleur. 1996) ไดเสนอหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฏีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคลดังนี้
1. มนุษยเรามีความแตกตางอยางมากในองคประกอบทางจิตวิทยาบุคคล
2. ความแตกตางนี้บางสวนมาจากลักษณะแตกตางทางชีวภาคหรือทางรางกายของแตละบุคคล
แตสวนใหญแลวจะมาจากความแตกตางกันที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู
3. มนุษยซึ่งถูกชุบเลี้ยงภายใตสถานการณตางๆจะเปดรับความคิดเห็นแตกตางกันไปอยาง
กวางขวาง
4. จากการเรียนรูส ิ่งแวดลอมทําใหเกิดทัศนคติคานิยมและความเชื่อถือที่รวมเปนลักษณะทาง
จิตวิทยาสวนบุคคลที่แตกตางกันไป
ความแตกตางดังกลาวนี้ไดกลายเปนสภาวะเงือ่ นไขที่กําหนดการรับรูขาวสารมีบทบาทอยาง
สําคัญตอการรับรูขาวสาร
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s)
Phillip Kotler (2004) อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2548) ไดกลาวถึงแนวคิดดาน
การตลาดที่เ กี่ยวของกับ สวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรื อ 4P’s) หมายถึง ตัวแปรทาง

การตลาดที่ควบคุม ได ซึ่งบริษัท ใชร วมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจแกก ลุมเปาหมาย ประกอบดวย
เครื่องมือตอไปนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความตองการของลูกคา
ใหพึงพอใจผลิตภัณฑที่เสนอขาย อาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวนสินคา
บริ การ ความคิด สถานที่ องคก ร หรื อบุ คคล ผลิตภัณฑ ตอ งมีอ รรถประโยชน (Utility) มี มูล คา
(Value) ในสายตาของลูกคา จึงมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได ซึ่งผลิตภัณฑนี้ยังรวมถึงการติดตั้ง
(Installation) การขนสงสินคาและการชําระเงิน (Delivery and credit) การรับประกัน (Warranty)
และการบริการหลังการขาย (After – sale services)
นอกจากนั้น ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา และเอก บุญเจือ (2548) ไดกลาวถึงรายละเอียดของ
ทฤษฎีระดับของผลิตภัณฑไว ดังนี้
(1) ผลิตภัณฑหลัก (Core Product) หมายถึง ผลประโยชนหลักหรือบริการพื้นฐานที่
ลูกคาตองการอยางแทจริง จากการซื้อผลิตภัณฑ ซึ่งเปนสิ่งที่ตอบสนองความตองการหรือชวยแกปญหา
ใหกับลูกคานั่นเอง
(2) ผลิตภัณฑที่แทจริง (Actual Product) หมายถึง สิ่งที่อยูลอ มรอบผลิตภัณฑหลัก ซึ่ง
จะชวยทําใหผลิตภัณฑหลักทําหนาที่ไดอยางสมบูรณในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดแก ระดับ
คุณภาพ (Quality Level) คุณสมบัติ (Features) รูปแบบหรือลักษณะภายนอก (Design) ตรายี่หอ
(Brand) และบรรจุภัณฑ (Packaging)
(3) ผลิตภัณฑเสริม (Augmented Product) สิ่งที่อยูลอมรอบผลิตภัณฑหลักและผลิตภัณฑ
ที่แทจริง นําเสนอผลประโยชนหรือบริการเพิ่มเติมใหกับลูกคา เพื่อที่ใหขอเสนอของกิจการแตกตางไป
จากคูแขงขัน ไดแก การติดตั้ง (Installation) การขนสงสินคาและการชําระเงิน (Delivery and
credit) การรับประกัน (Warranty) และการบริการหลังการขาย (After – sale services)
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา(Value) ผลิตภัณฑกบั ราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้นถาคุณคาสูงกวา
ราคาเขาจะตัดสินใจซือ้
3. การจัดจําหนาย (Place or Distribution Channel) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่ง
ประกอบดวยสถาบั นและกิจ กรรม ใชเ พื่อ เคลื่ อ นยายผลิตภัณฑ และบริ ก ารจากองคก ารไปยัง ตลาด
สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจาย
สินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการรักษาสินคาคงคลัง

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผู
ซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสือ่ สารอาจใชพนักงานขายทําการขาย (Personal
Selling) และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Nonpersonal Selling) เครื่องมือในการติดตอสือ่ สาร
แบบประสมประสานกัน (IntergratedMarketingCommunication : IMC) โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุง หมายรวมกันได
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 : 73) กลาววาสวนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 4ps)
หมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย
ประกอบดวยผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริม
การตลาด (Promotion) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความ
ตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมไดเชน
บรรจุภัณฑสีราคาคุณภาพตราสินคาบริการและชื่อเสียงของผูขายผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีหรือไมมี
ตัวตนก็ไดผลิตภัณฑจึงประกอบดวยสินคาบริการความคิดสถานที่องคกรหรือบุคคล
ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีมูลคา (Value) ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทําให
ผลิตภัณฑสามารถขายไดการกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้
1.1 ความแตกตางดานผลิตภัณฑ (Product Differentiation) หรือความแตกตางทางดานการ
แขงขันหมายถึงคุณสมบัติทางดานผลิตภัณฑและคุณสมบัติอื่นๆที่เหนือกวาคูแขงขันประกอบดวย
1.1.1 ความแตกตางกันดานบริการ (Service Differentiation) เปนการสรางความ
แตกตางกันดานการบริ การที่ เหนือ กวาคูแขงขันและลู กคาพึ งพอใจหรือ อาจเรียกวาผลิตภัณฑควบซึ่ ง
ประกอบดวยการติดตั้งการขนสงการฝกอบรมลูกคาบริการใหคําแนะนําลูกคาการซอมแซมและบริการ
อื่นๆ
1.1.2 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) เปนกิ จกรรมการ
ออกแบบลักษณะตางๆของผลิตภัณฑหรือบริษัทใหแตกตางจากคูแขงขันและสามารถสนองความพึงพอใจ
ของลูกคา
1.1.3 ความแตกตางกันดานบุคลากร (Personnel Differentiation) เปนการสราง
ความแตกตางกันในคุณสมบัติของบุคลากรธุรกิจจะมีขอไดเปรียบคูแขงขันโดยการจางและฝกพนักงานที่
ดีกวาคูแขงขันการฝกอบรมพนักงานใหมีคุณภาพดีขึ้น

1.1.4 ความแตกตางดานภาพลักษณ (Image Differentiation) เปนการสรางความ
แตกตางกั นดานความรูสึก นึก คิดของลู กคาที่ มีตอผลิ ตภัณฑ ซึ่ง เนนหนัก ดานจิตวิท ยาหรื ออารมณหรื อ
สัญลักษณแมวาผลิตภัณฑตางๆจะสามารถตอบสนองความตองการของผูซอื้ ไดเหมือนกันแตผูซื้อจะรูส ึกถึง
ความตองการในภาพลักษณของผลิตภัณฑ
1.2 พิจารณาจากองคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component) เชนประโยชนพื้นฐาน
รูปรางลักษณะคุณภาพการบรรจุหีบหอตราสินคาซึ่งแบงออกเปน 4 ระดับคือ
1.2.1 ผลิตภัณฑหลัก (Core Component) หมายถึงประโยชนพื้นฐานสําหรับ
ผลิตภัณฑที่ผูบริโภคไดรับจากการซื้อสินคาโดยตรง
1.2.2 รูปลักษณผลิตภัณฑ (Tangible Component) หมายถึงลักษณะทางกายภาพที่
ผูบริโภคสามารถสัมผัส หรือรับ รูไดซึ่งเปนสวนที่เสริม ผลิตภัณฑใหทําหนาที่สมบูรณหรื อเชิญชวนใหใช
ยิ่งขึ้นตัวอยางรูปรางของผลิตภัณฑเชน
- คุณภาพ (Quality) ดีปลอดภัยไดรบั การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
- รูปรางลักษณะ (Feature) สีกลิ่นรส
- รูปแบบ (Style) ทันสมัยงายตอการบริโภคและสะดวกตอการถือพกพา
- การบรรจุภัณฑ (Packaging) เก็บอยูในภาชนะที่บรรจุปลอดภัย
- ตราสินคา (Brand) งายตอการจดจําการออกเสียงมีลักษณะเฉพาะ
1.2.3 ผลิตภัณฑควบ (Augmented Product) หมายถึงผลประโยชนเพิ่มเติมหรือ
บริการที่ผูซื้อจะไดรับควบคูไปกับการซือ้ สินคาประกอบดวยบริการกอนและหลังการขายเชนการติดตั้งการ
ขนสง
1.2.4 ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (Expected Product) หมายถึงกลุมของคุณสมบัติและ
เงื่อนไขที่ผูซื้อคาดหวังวาจะไดรับและใชเปนขอตกลงเมื่อมีการซื้อสินคา
2. ราคา (Price) หมายถึงคุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงินราคาเปนตนทุนของผูบ ริโภคผูบริโภค
จะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา(Price)ผลิตภัณฑนั้นถาคุณคาสูงกวาราคาจะ
ตัดสินใจซื้อดังนั้นผูกําหนดราคาตองคํานึงถึงการยอมรับของลูกคาในมูลคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคา
ของผลิตภัณฑตนทุนและคาใชจายที่เกี่ยวของของผลิตภัณฑตลอดจนสภาวะการแขงขันนโยบายและกล
ยุทธดานราคา (Price Policies and Strategies) มีดังนี้

2.1 นโยบายการใหสวนลด (Discount) สวนลดคือสวนที่ลดใหจากราคาที่กําหนดไวในรายการ
เพื่อใหผูซื้อกระทําหนาทีท่ างการตลาดบางอยางที่เปนประโยชนตอผูขายเชนสวนลดปริมาณสวนลดการคา
สวนลดเงินสดและสวนลดตามฤดูกาลเปนตน
2.2 กลยุทธการตั้งราคาเพื่อสงเสริมการตลาด (Promotion Pricing) เปนกลยุทธการตั้งราคา
เพื่อจูงใจผูบริโภคใหซื้อสินคาของพอคาปลีกมากขึ้นไดแกการตั้งราคาลอใจการตั้งราคาลอเหยื่อการตั้ง
ราคาในเทศกาลพิเศษการขายแบบคิดดอกเบี้ยต่ําสัญญาการรับประกันและการใหบริการการใหสวนลด
ตามหลักจิตวิทยาการลดราคาตามหลักจิตวิทยาการลดราคาเพื่อสงเสริมการขายและการคืนเงิน
2.3 นโยบายระดับราคา (The Level of Prices Policy) ผูผลิตกําหนดราคาของสินคาจําแนก
ตามตําแหนงสินคาของธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันผูผลิตอาจตั้งราคา ณ ระดับราคาที่เทากันต่ํากวา
หรือสูงกวาระดับราคาตลาดไมวาจะเปนการตั้งราคาแบบใดก็ตามจะมีผลกระทบตอการตัดสินใจในราคา
และเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจใช
2.4 นโยบายราคาเดียว (One Price Policy) หมายถึงการที่ผูผลิตคิดราคาสินคาชนิดหนึ่ง
สําหรับผูซื้อทุกรายในราคาเดียวกันภายใตสถานการณที่เหมือนกันนโยบายราคาเดียวไมไดหมายความวา
ราคาที่ตั้งไวไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดแตสามารถเปลี่ยนไดตลอดเวลาที่ตองการซึ่งเมื่อเปลี่ยนแลวก็ตอง
ยึดหลักการคิดราคาดังกลาวกับผูซื้อทุกรายเหมือนกัน
2.5 กลยุทธการลดราคา (Mark Down) เปนวิธีการลดราคาลงจากราคาเดิมที่กําหนดไวเนื่องจาก
ราคาที่กําหนดไวไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาดภาวะการแขงขันและสิง่ แวดลอมอื่นๆที่
เปลี่ยนแปลงไป
3. ดานการจัดจําหนาย (Place) หมายถึงโครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบัน
และกิจกรรมใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรไปยังตลาดสถาบันที่นําผลิตภัณฑ
ออกสูตลาดเปาหมายคือสถาบันตลาดสวนกิจกรรมเปนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายสินคา
ประกอบดวยการขนสงการคลังสินคาและการเก็บรักษาสินคาคงคลังการจัดจําหนายประกอบดวย
2 สวนดังนี้
3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึงเสนทางที่ผลิตภัณฑและ
กรรมสิ ท ธิ์ของผลิ ตภัณฑ ถูก เปลี่ ยนมื อ ไปยัง ตลาดประกอบดวยผู ผ ลิ ตคนกลางผู บ ริ โ ภคหรื อ ผู ใชท าง
อุตสาหกรรม

3.2 การกระจายตัวสิ นคา (Physical Distribution) หมายถึง กิ จกรรมที่ เ กี่ยวขอ งกับ การ
เคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคประกอบดวยการขนสง (Transportation) การเก็บรักษา
(Storage) คลังสินคา (Warehousing) และการบริหารสินคาคงคลังคงเหลือ (InventoryManagement)
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารระหวางผูซื้อและผูขายเพื่อสราง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อการติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายใชสื่อเครื่องมือในการติดตอมีหลาย
ประเภทซึ่งอาจเลือกใชไดดังนี้
4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ ยวกั บองคกรผลิ ตภัณฑ
บริการหรือความคิดที่ตองการและจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการกลยุทธในการโฆษณาจะเกี่ยวของกับกล
ยุทธการสรางสรรคงานโฆษณาและกลยุทธสื่อ
4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสารและจูงใจ
ตลาดโดยใชบุคคลงานในขอนี้จะเกี่ยวของกับกลยุทธการขายโดยใชพนักงานขายและการจัดการหนวยงาน
ขายโดยพนักงานขาย
4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมการสงเสริมการตลาดที่
นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพนักงานขายและการใหขาวและการประชาสัมพันธซึ่งสามารถ
กระตุนความสนใจการทดลองใชหรือการซื้อโดยลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลอื่นในชองทาง
การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบคือ
1. การกระตุนผูบริโภคเรียกวาการสงเสริมการขายมุงสูผบู ริโภค
2. การกระตุนคนกลางเรียกวาการสงเสริมการขายมุง สูคนกลาง
3. การกระตุน พนักงานขายเรียกวาการสงเสริมการขายมุงสูพ นักงานขาย
4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) การใหขาวเปนการ
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงินสวนการประชาสัมพันธหมายถึงความ
พยายามที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่งการให
ขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ
ในส วนประสมการตลาดทั้ ง 4 ประการที่ กล าวมาแลวมีความสัม พันธกั นอยางใกลชิดและมี
ความสําคัญเทากันนักการตลาดจะตองทําการตัดสินใจในองคประกอบทั้ง 4 ประการพรอมกันไปและตอง
ปรับปรุงสวนประสมการตลาดเหลานี้ใหสอดคลองกับสภาวการณทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทั้ง นี้เพื่ อ จะทํ าให ลูก คาไดรับ ความพอใจมากที่ สุ ดนั่นคือ นําผลิ ตภัณฑที่ เ หมาะสม (Right Product)

ออกจําหนายในชองทางที่เหมาะสม (Right Place) โดยวิธีการสงเสริมการตลาดทีด่ ี (Right Promotion)
และจําหนายในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม (Right Price)
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546: 33) ไดกลาวไววาปจจัยทางการตลาดหรือสวน
ประสมทางการตลาดหมายถึงตัวแปรทางการตลาดทีค่ วบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจ
แกกลุมเปาหมายประกอบดวยเครื่องมือดังตอไปนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของ
ลูกคาใหพงึ พอใจผลิตภัณฑอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มี
คุณคา (Value) ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงินราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิด
ขึ้นมาถัดจาก (Product) ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคาผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา
(Value) ผลิตภัณฑกบั ราคา (Price)
3. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขาย
กั บ ผู ซื้ อ เพื่ อ สร างทั ศ นคติแ ละพฤติ ก รรมการซื้ อ การติ ด ตอ สื่ อ สารอาจใชพ นั ก งานขายทํ าการขาย
(Personal Selling) และการติดตอสื่ อสารโดยไมใชคน (Non-Personal Selling) เครื่อ งมื อในการ
ติดตอสื่อ สารมีห ลายประการซึ่ง อาจเลือ กใชหนึ่งหรือหลายเครื่ องมือตอ งใชหลั กการเลื อกใชเ ครื่องมื อ
สื่อสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับลูกคาผลิตภัณฑคูแขงขันโดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันไดเครื่องมือสงเสริมที่สําคัญมีดังนี้
3.1 การโฆษณา (Advertising)เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการและ
หรือผลิตภัณฑบริการหรือความคิด
3.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสาร
และจูงใจตลาดโดยใชบุคคล
3.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมการสงเสริมที่
นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพนักงานขายและการใหขาวและการประชาสัมพันธซึ่งสามารถ
กระตุนความสนใจทดลองใชหรือการซื้อโดยลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลในชองทางอื่น
3.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations)
การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงินสวนการประชาสัมพันธ

หมายถึงความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการใหเกิดกับกลุมใด
กลุมหนึ่งการใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ
3.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing)
และการตลาดเชื่อมตรง (Online Marketing) เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรงหรือหมายถึงวิธีการตางๆที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผู
ซื้อและทําใหเกิดการตอบสนองในทันทีประกอบดวยการขายทางโทรศัพทการขายโดยใชจดหมายตรงการ
ขายโดยใชแคตตาล็อกการขายทางโทรทัศนวิทยุหรือหนังสือพิมพซึ่งจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบเสนอ
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผู
ซื้อเพื่ อการจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร างของชองทางซึ่ งประกอบดวย
สถาบันและกิจกรรมใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาดสถาบันที่นําผลิตภัณฑ
ออกสูตลาดเปาหมายก็คือสถาบันการตลาดสวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัวสินคาประกอบดวยการ
ขนสงการคลังสินคาและการเก็บรักษาสินคาคงคลังการจัดจําหนายจึงประกอบดวย 2 สวนดังนี้
4.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึงเสนทางที่ผลิตภัณฑและ
กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาดในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวยผูผ ลิตคน
กลางผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม
4.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market Logistics) หมายถึงกิจกรรมที
เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผ ลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรมการกระจายตัว
สินคาจึงประกอบดวยงานการขนสงการเก็บรักษาสินคาและการคลังสินคาการบริหารสินคาคงเหลือ

สวนประสมทางการตลาด (Marketing

ผลิตภัณฑ(Product)
- สินคาใหเลือก
- คุณภาพสินคา
- รูปรางลักษณะ
- การออกแบบ
- ตราสินคา
- การบรรจุภัณฑ
- ขนาด
- การบริการ
- การรับประกัน
- การรับคืน

ชองทางการจัดจําหนาย
(Place)
- ความครอบคลุม
- การเลือกตัวแทนจําหนาย
- ทําเลที่ตั้ง
- การบริหารสินคาคงคลัง
- การขนสง
- เครือขายการติดตอ
ประสานงาน

ราคา (Price)
- ราคาสินคาในรายการ
- การใหสวนลด
- สวนยอมให
- ระยะเวลาในการชําระเงิน
- ระยะเวลาในการใหสินเชื่อ
ฯลฯ

การสงเสริมการตลาด
(Promotion)หรือการสงเสริม
การตลาดแบบประสมประสาน
(IntegratedMarketing
communication:IMC)
- การโฆษณา
- การขายโดยใชพนักงาน
- การสงเสริมการขาย
- การใหขาวสารและการ
ประชาสัมพันธ

ที่มา : ศิริรัตนเสรีรัตน, ปริญลักษิตานนท และคณะ, 2546 , 37

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหผูซื้อเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิด
สิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ ทําให เกิ ดความตอ งการ สิ่งกระตุนผานเขามาในความรู สึกนึกคิดของผูซื้ อ
(Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึก
นึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซื้อ แลวจะมีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s
Response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’sPurchase Decision)
(ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2548)
จุดเริ่มตนของโมเดลนี้อยูที่มีสิ่งกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอนแลวทําใหเกิดการ
ตอบสนอง (Response)ดั ง นั้น โมเดลนี้ จึ ง อาจเรี ยกว า “S–RTheory” โดยมี รู ป แบบอยา งง า ยและ
รายละเอียด ดังนี้
Stimulus (S)
สิ่งกระตุนทางการตลาด
และสิง่ กระตุนอื่น ๆ

Buyer’s Black Box
ความรูสึกนึกคิดของ
ผูซื้อหรือกลองดํา

Response (R)
การตอบสนอง
ของผูซอื้

โมเดลรูปแบบพฤติกรรมผูซื้อ
ที่มา : ดัดแปลงในรูปอยางงายจากโมเดลพฤติกรรมการซือ้ ผูบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน
และคณะ, 2541 : 129)
1. สิ่งกระตุน (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจจะเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย และสิ่งกระตุนจาก
ภายนอก สิ่งกระตุนถือเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผลและใชเหตุจูง
ใจซื้อดานจิตวิทยาก็ได สิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ
(1) สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับสวน
ประสมทางการตลาด (MarketingMix) ซึ่งประกอบดวย สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) สิ่งกระตุน
ดานราคา (Price) สิ่งกระตุนดานการจัดชองทางการจัดจํ าหนาย (Distribution หรือ place) และสิ่ ง
กระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)

(2) สิ่งกระตุนอื่น ๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบริโภคที่อยูภายนอก
องคก ร สิ่ง กระตุนเหล านี้ ไดแก สิ่ งกระตุนดานกฎหมาย การเมื อ ง และสิ่ง กระตุนดานวัฒ นธรรม
(Cultural)
2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box)ความรูสึกซื้อเปรียบเสมือน
กล อ งดํา ซึ่ ง ผู ผ ลิ ตและผู ขายไม ส ามารถทราบได จึ ง ตอ งพยายามคนหาความรู สึ ก นึ ก คิด ของผู ซื้ อ
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากปจจัย ดังนี้
ลักษณะของผูซื้อ (Buyer Characteristics)
ลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดาน
สังคม ปจจัยทางสวนบุคคลและปจจัยดานจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factors) เปนสัญลักษณและเปนสิ่งที่มนุษยสราง
ขึ้น โดยเปนที่ยอมรับจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง โดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของบุคคล
(2) ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ โดยลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาทและ
สถานะของผูซื้อ
(3) ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผูบริโภคไดรับอิทธิพลจาก
ลักษณะสวนบุคคลของคนดานตาง ๆ โดยปจจัยสวนบุคคลจะมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตเกียร
อัตโนมัติ เชน ปจจัยดานเพศ ปจจัยดานรายได
(4) ปจจัยทางดานจิตวิทยา (Psychological Factors) ปจจัยดานจิตวิทยาถือวาเปน
ปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและการใชสินคา
3. กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบดวยขั้นตอน
คือ การรั บ รู ความตอ งการ (ป ญ หา) การคน หาขอ มู ล การประเมิ นทางเลื อ ก การตั ดสิ นใจซื้ อ และ
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
4. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหรือผู
ซื้อ (Buyer’s Purchase Decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ไดแก การเลือก
ผลิตภัณฑ (Product Choice) การเลือกตราสินคา (Brand Choice) การเลือกผูขาย (Dealer Choice)
การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) และการเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount)

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาเฉพาะสวนของสิ่งกระตุนทางการตลาดที่เกี่ยวของกับ
สวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน ไดแก สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย
และดานการสงเสริมการตลาด รวมถึงปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ รายได และปจจัยทางสังคม เชน
ครอบครัว บทบาท สถานะของผูซื้อ ซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ตลอดจนยังไดทําการศึกษาการ
ตอบสนองของผูซื้ อในประเด็นตางๆ ไดแก การเลือกผลิ ตภัณฑ การเลือ กตราสิ นคา และการเลือ ก
ปริมาณการซื้อ

2.4 วิวัฒนาการของน้ําปลาแท
น้ําปลา คือ ผลิตภัณฑที่เปนของเหลวมีรสเค็ม ใชปรุงแตงกลิ่นรสของอาหาร เปนผลิตผลที่ได
จากการหมักปลากับเกลือ น้ําปลาถือไดวาเปนสวนผสมสําคัญของแกงและน้ําจิ้มหลายๆชนิด และยังถือ
เปนสวนผสมสําคัญของอาหารในประเทศเวียดนาม ไทย ลาว กัมพูชา ฟลิปปนส และยังมีใชในอีกหลาย
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต คนไทยรูจักน้ําปลามานานกวาศตวรรษ แตนอยคนนักที่จะรูวาน้ําปลา
ใสสีคลายน้ําชาเขมขนนั้นไดมาจากการหมักปลานานนับปดวยเกลือ เพื่อใชความเค็มยอยสลายเนื้อปลาจน
เปอยยุยและละลายกลายเปนน้ําปลาที่มากดวยคุณคาโปรตีนจากธรรมชาติ "โรงงานน้ําปลาแหงนี้ตั้งขึ้นมา
กวา 90 ป แลว (พ.ศ. 2462) โดยน้ําปลาที่ผลิตจําหนายในชวงแรกใชชื่อวา โบแดง
กรรมวิธีการผลิตน้ําปลาแท
กระบวนการผลิตน้ําปลาเริ่มจากนําปลากะตักมาผสมกับเกลือสมุทรเพื่อเขาสูกระบวนการ
หมักตามธรรมชาติภายในบอหมักคอนกรีตดวยอัตราสวนปลาตอเกลือเทากับ2ตอ1โดยประมาณ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสดของปลาดวยหากสดมากก็ใชเกลือนอยหากสดนอยก็เพิ่มปริมาณเกลือตาม
ความเหมาะสม ซึ่งตองใชเวลาหมักจนไดที่นานประมาณ 12 เดือน เปนอยางนอย จึงจะไดน้ําปลาที่เค็ม
กําลังดี มีสีเขมใสตามธรรมชาติ กลิ่นหอมและเก็บไวไดนานเปนปโดยไมตกตะกอน
วัตถุดิบ ที่ นํามาใชในการผลิตน้ําปลา คือ ปลาสด การผลิตเพื่อ ใหไดน้ําปลาคุณภาพดีนิยมใช
ไดแก ปลากะตักใหญ หรือ เรียกวาปลาไสตัน ขั้นตอนที่สําคัญคือ การนําปลาไปผสมกับเกลือและใสถัง
หมักใหเร็วที่สุด
การผลิตน้ําปลา เปนการถนอมอาหาร (food preservation) ดวยวิธีก ารหมั ก เกลื อ (salt
curing) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางการหมักน้ําปลา คือ การใชเกลือในการควบคุมจุลินทรียที่ไม
ตองการ เชน จุลินทรียกอโรค (pathogen) ที่จะติดมากับปลา น้ําทะเล และเกลือ รวมทั้งควบคุมปริมาณ

จุลินทรียที่จะกอใหเกิดการเนาเสีย (microbial spoilage) ของปลา และปองกันการเกิดสารฮีสตามีน
(histamine) จุลินทรียที่สามารถเจริญไดและมีบทบาทสําคัญในการหมักน้ําปลา เปนแบคทีเรียที่ชอบ
เกลือ (halophilic bacteria) ซึ่งสรางเอนไซมโปรตีเอส (protease) ขึ้นมา รวมกับเอนไซมโปรติเอส
ที่มาจากทางเดินอาหารของปลา จะยอยสลายโปรตีนในเนื้อปลา เนื้อปลาที่ใชหมักน้ําปลาใชไดทั้งปลา
น้ําจืด หรือปลาทะเล เพราะเปนโปรตีนที่ยอยสลายไดงายกวาโปรตีนจากเนื้อสัตว ชนิดอื่นๆ การหมัก
ทิ้ ง ไวนานๆ เนื้อ ปลาจะถู ก ยอ ยไดห มดเป นกรดอะมิ โ น ที่ล ะลายอยู ใน ของเหลวออสโมซี ส ออกมา
(osmosis) ออกมาจากตัวปลา ทําใหน้ําปลามี สารอาหารที่เ ป นประโยชนและง ายตอการใชง านของ
รางกาย ทั้ งทําใหเกิดกลิ่นหอม และเกิดรสอูมามิ ใหไดรสชาติที่อร อย ระยะเวลาในการหมั กอาจ
ตางกันไปบาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดและขนาดของปลา ปลาที่ใชมักใชปลาขนาดเล็ก เพราะ ปลาตัวโตการ
ยอยก็จะชาลง
น้ําปลาที่ผ านการหมั กจะเกิ ดน้ําตาลทอง จากปฏิกิ ริยาการเกิดสีน้ําตาลที่ ไม เกี่ ยวกั บเอนไซม
(non enzymatic browning reaction) เรียกวา maillard reaction ซึ่งเกิดจาก กรดอะมิโน กับน้ําตาล
ชนิดตาง ๆ สีของน้ําปลา จะเขมขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงและมีออกซิเจน
น้ําปลาประกอบดวยเกลื อ 27-28 กรัม , สารอินทรี ยไนโตรเจน 0.6-2 กรัม , แอมโมเนียม
ไนโตรเจน 0.2-0.7กรัม ใน100 มิลลิลิตรของน้ําปลา ซึ่งจะใหไนโตรเจน แกรางกาย 7.5% จากปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมดที่รา งกายไดรบั เขาไป 40 กรัมตอคนตอวัน.ไดทีการวิจัยพบวา น้ําปลาเปนแหลงใหญของ
เกลือแร และกรดอะมิโน ที่จําเปนไมนอยกวา 13 ชนิด โดยเฉพาะ "ไลซีน" (LYSINE) ซึ่งมีปริมาณสูง
พอที่ จ ะทดแทน การขาดไลซี นในคนที่ รับ ประทานขาวเป นอาหารหลัก ไดอ ยางเพี ยงพอ นอกจากนี้
น้ําปลายังมีสารอาหารที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือ วิตามินบี 12 ซึ่งมีคอนขางมาก โดยปกติแลวรางกายของ
คน ตองการวิตามินบี 12 เฉลี่ยคนละ 1 ไมโครกรัม ตอวันจากการศึกษาพบวา ถารับประทานน้ําปลาแท
เพียงวันละ 10-15 ลูกบาศกเซ็นติเมตร ก็จะทําใหรางกายไดรับ วิตามินบี 12 สวนหนึ่ง ซึ่งเมื่อรวมกับที่
ไดรับจากอาหาร อื่นๆ อีกเพียงเล็กนอย ก็จะมีปริมาณเพียงพอตอ รางกาย และทําใหปลอดภัยจากโรค
โลหิตชนิดเม็ดเลือดแดงโตได
คุณภาพของน้ําปลาแท สถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ม.อ.ก
1. จะตองมีกลิ่น และ รสชาติของน้ําปลาแท
2. ตองใส สะอาด ไมมีวัตถุอื่นเจอปน ยกเวนวัตถุที่ไดมาจากกระบวนการหมักทาง
ธรรมชาติเทานั้น (ตองไมเกิน 0.1 กรัมตอ 1 ลิตร)
3. มีสวนผสมของเกลือ (เกลือโซเดียมคลอไรด) ไมต่ํากวา 200 กรัมตอ 1 ลิตร

4. ตองมีปริมาณของโปรตีนไมต่ํากวา 9 กรัมตอ 1 ลิตร
5. มีกรดอมีโน ไนโตรเจนอยูร ะหวาง 40% - 60% ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
6. มีกรดกลูตามิคประกอบของไนโตรเจนทั้งหมดอยูร ะหวาง 0.4-0.8
7. ไมเจือสีใดๆ ยกเวนสีที่ไดจากน้ําตาลคาราเมล
8. ไมใสสารใหรสหวานใดๆ ยกเวนน้ําตาล
วันหมดอายุของ น้ําปลา จะเก็บไวไดประมาณ 3 ป ขณะที่ยังไมไดเปดใช และหลังจาก
เปดน้ําปลาใชแลว ควรปดฝาใหสนิทเสมอ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อรจิรา เทพแสง (2546) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑน้ําจิ้ม
ไกตราแมประนอมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงอายุเฉลีย่
34 ป รายไดตอเดือนเฉลี่ยเทากับ 16,788 บาท อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวนสมาชิกในครอบครัว
เฉลี่ย 4คน ในปจจุบันผูบริโภคบริโภคน้ําจิ้มไกตราพันทายนรสิงหมากที่สุด และผูบริโภคจะซื้อน้ําจิ้มไก
ตราพั นท ายนรสิ ง ห เ ป นอันดับ แรกถาไม มี ตราแม ประนอม สาเหตุส าเหตุสําคัญ ที่ ซื้ อ คือรสชาติอ ร อ ย
รองลงมาคือ มีชื่อเสียง และเปนที่รูจัก และราคาถูก ตามลําดับโดยตัวผูบริโภคเองมีอิทธิพลในการซื้อมาก
ที่สุด สวนใหญเคยเปลี่ยนยี่หอ ผลิตภัณฑน้ําจิม้ ไก สวนใหญจะซื้อขนาดนอยกวา หรือเทากับ 300 มิลลิลติ ร
รองลงมา คือขนาด 301- 400 มิลลิลิตร และมากกวา 600 มิลลิลิตร ตามลําดับ ปริมาณการซื้อเฉลี่ย 2
ขวดตอครั้ง สถานที่ที่นิยมซื้อมากที่สุด คือ ดิสเคาทสโตร เชน โลตัส คารฟู สิ่งสําคัญที่คํานึงถึงในการซื้อ
ผลิ ตภัณฑ น้ําจิ้ ม ไกตราแม ป ระนอม คือ การมี ตรารับ รองมาตรฐาน เชน อย. สํ าหรั บ รสชาติที่ ชอบ
รับประทานมากที่สุด คือ รสหวาน
อินทิรารัตน บุณนรัตนกลิน (2548) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ผลตอ
การตัดสินใจเลือกซือ้ น้ําผลไมพรอมดื่มของผูบ ริโภคในกรุงเทพมหานครพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง อายุระหวาง 21-30ปการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาเปนพนักงานบริษัทเอกชนมี
รายไดไมเกิน 10,000 บาท พฤติก รรมการบริโ ภคสวนใหญบ ริโภคน้ําผลไมพรอมดื่ม 100% ที่ ผลิตใน
ประเทศ ขนาดบรรจุกลอง 250 มิลลิลิตร โดยสวนใหญซื้อสัปดาหละ 2 กลอง โดยซื้อน้ําสมบอยที่สุด
ปริมาณการซื้อสัปดาหละ 1-2 ครั้งยี่หอที่ซื้อมากทีส่ ุด คือ ทิปโก ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อน้ําผลไมพรอมดื่มของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครมีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับสําคัญ
มากทุกปจจัย ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยโดยรวมสําคัญมากโดยปจจัยยอยที่มคี าเฉลี่ยความสําคัญเปน

อันดับแรก คือ ระบุวันหมดอายุ ปจจัยดานราคา มีคาเฉลี่ยโดยรวมสําคัญมาก โดยปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ย
ความสําคัญเปนอันดับแรก คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ย
โดยรวมในระดับสําคัญมาก โดยปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญเปนอันดับแรก คือ รานที่จําหนายไปมา
สะดวก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับสําคัญมาก โดยปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ย
ความสําคัญ เปนอันดับแรก คือ มีการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน
อรชา โมจาง (2549) ไดศึกษาเรื่ อง ปจจัยที่มีอิทธิพ ลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําสลัดตรา Best
Foods สูตรครูสรรเสริญของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย มีอายะระหวาง 21-30 ป ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงาน
เอกชน รายไดเฉลี่ย คือ ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท และสูงกวา 20,000 บาท มีจํานวนสมาชิก 3-4
คน โดยมีเหตุผลที่สําคัญที่สุดในการซื้อ รสชาติถูกใจ สถานที่ในการซื้อสวนใหญ คือ ดิสเคาทสโตร เชน
โลตัส คารฟู มีเหตุผลในการซื้อ คือบริโภคเอง โดยจะซื้อขนาด 180 กรัม ซึ่งมีจํานวนเงินที่ซื้อเฉลี่ยตอครั้ง
เทากับ 59.3 บาท และมี ความถี่ในซื้อ ตอ ครั้ ง เทากับ 1.46 ครั้ งตอเดือ น ผูบริ โภคน้ําสลัดตรา Best
Foods ครูสรรเสริญมีความคิดเห็นตอปจจั ยดานผลิตภัณฑของน้ําสลัดในดานประโยชนหลัก คุณภาพ
ลักษณะทางกายภาพ ความแตกตางของตราสินคา ตราสินคา และบรรจุภัณฑ อยูในระดับดี ชอบน้ําสลัด
สูตรสลัดครีม และสู ตรไขมันต่ําอยูในระดับชอบ สู ตรสลัดครี มรสแอปเปล และสูตรสลัดครีมเลมอนมี
ความชอบอยูในระดับเฉย ๆ สวนสูตรสลัดครีมรสสตอเบอรี่และสูตรสลัดครีมรสไทยสไปซี่ มีความชอบ
อยูในระดับไมชอบ มีความถี่ในการซื้อน้ําสลัดชนิดครีม และสูตรไขมันต่ํามีความถี่อยูในระดับ ซื้อบางครั้ง
สวนสูตรสลัดครีมเลมอน สูตรสลัดครีมรสสตอเบอรี่ และรสไทยไปซี่ มีความถี่ในการซื้ออยูในระดับซื้อ
นานๆครั้ง
มติ รัตนเสรีวงษ (2555) ไดศึกษาคนควา เรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผี ลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อน้ําปลาแทของผูบริโภค ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําปลาแทของผูบริโภค ในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25-34 ป การศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/อนุปริญญา ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท สถานภาพโสด รายไดตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท ตรา
ยี่หอที่เลือกซื้อมากที่สุด คือ ตราทิพรส ขนาดปกติ 750 ซีซี น้ําปลาแทที่บริโภคเปนประจําครั้งละ 1-3
หนวย ราคาน้ําปลาแทที่ซื้อเปนประจํา คือ 15-30 บาท ความถี่ในการซื้อน้ําปลาแท เดือนละ 1 ครั้ ง
เหตุผลในการซื้อ คือ เพื่อประกอบอาหาร ผูแนะนําในการเลือกซื้อน้ําปลาแท คือ ตนเอง สถานที่ในการซื้อ

น้ําปลาแทบอยที่สุด คือ รานคาสวนลดและซุปเปอรเซ็นตเตอร ไดแก เทสโกโลตัส คารฟู บิ๊กซี ปญหาที่
พบมากที่สุดจากน้ําปลาแทที่ใชในปจจุบัน คือ สีน้ําปลาเปลี่ยนแปลง

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาเรื่องการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท กรณีศึกษาสตรีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งผูศึกษาไดดําเนินการ
ศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ประชากรในการศึกษา
3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3.3 การสรางเครื่องมือในการศึกษา
3.4 การเก็บรวมรวมขอมูล
3.5 การวิเคราะหขอมูล
3.1 ประชากรในการศึกษา
1.1 ประชากร Populathion ที่ใชในการศึกษา ไดแก ประชาชนที่ตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากร
1.2 กลุมตัวอยาง Sample ที่ใชในการศึกษาไดแก สตรีที่ตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแทในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร จํานวน 384คน โดยใชตาราง Morgan (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2546 : 13)
และใชวิธีการสุมตัวอยาง
3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแทของผูตอบแบบสอบถาม
มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด
ตอนที่ 3 ขอ มู ล เกี่ ยวกับ ป จ จัยดานส วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่ มี ความสําคัญ ตอ การ
ตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท ไดแก ดานบริการ ดานราคา ดานสถานที่ ดานการสงเสริมการตลาด ดาน

จิตวิทยา และดานอื่นๆ มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด มีเกณฑการใหคะแนนตามลําดับ 5 ลําดับ
ดังนี้
5
หมายถึง ใหความสําคัญตอการตัดสินใจในการเลือกซือ้ น้ําปลาแทมากที่สุด
4
3

หมายถึง ใหความสําคัญตอการตัดสินใจในการเลือกซือ้ น้ําปลาแทมาก
หมายถึง ใหความสําคัญตอการตัดสินใจในการเลือกซือ้ น้ําปลาแทปานกลาง

2
1

หมายถึง ใหความสําคัญตอการตัดสินใจในการเลือกซือ้ น้ําปลาแทนอย
หมายถึง ใหความสําคัญตอการตัดสินใจในการเลือกซือ้ น้ําปลาแทนอยทีส่ ุด

ผลคะแนนที่ไดจากตอนที่ 3 จะนํามาหาคาเฉลี่ยและจัดลําดับความสําคัญโดยเกณฑ
ในการวิเคราะหและแปรผลขอมูล ดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00 กําหนดใหอยูในเกณฑ สําคัญมากทีส่ ุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.50 กําหนดใหอยูในเกณฑ สําคัญมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50 กําหนดใหอยูในเกณฑ สําคัญปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50 กําหนดใหอยูในเกณฑ สําคัญนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.50 กําหนดใหอยูในเกณฑ สําคัญนอยทีส่ ุด
ซึ่ง รวมถึง การประเมิ นแบบสอบถามที่ใชในการเก็ บ รวบรวมขอ มูล โดยการวัดความเชื่อ ถือ ได
(Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่งเปนเทคนิคที่ใชวัดแบบสอบถาม วาใหผลสอดคลองกันหรือไมโดยใชวิธี
สัมประสิทธิ์ ( Cronbach’a Alpha )
3.3 การสรางเครื่องมือในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการสรางและพัฒนาเครื่องมือ โดยดําเนินการดังนี้
3.1 ผูศึกษา ศึกษางานวิจัยจาก ตํารา หนังสือพิมพ นิตยสาร บทความ และ
เอกสารตางๆ ทีเกี่ยวของกับตัวแปรที่จะศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการทํา
แบบสอบถาม
3.2 สรางแบบสอบถามแลวนําไปปรึกษาอาจารยเพื่อตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุง
แกไขเพื่อใหสอดคลองกับการศึกษา

3.3 นําแบบสอบถามที่แกไขแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
3.4 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองและทําการแกไขเสร็จสมบูรณแลวไปใชกับ
กลุมตัวอยางที่กําหนด
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้จะใชทั้งขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และขอมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) ดังนี้
-ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลจากเอกสาร หนังสือพิมพรายงานการวิจัยและ
บทความตางๆ นอกจากนี้ยังมีขอมูลจากหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชนตางๆ ที่เกี่ยวของ
-ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจ เปนการรวบรวมขอมูลดวยการ
ออกแบบสอบถาม โดยผูตอบแบบสอบถามเอง (Selfa dministered questionnaire) โดยผูตอบ
แบบสอบถาม คือกลุมตัวอยางของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
3.5 การวิเคราะหขอมูล
ทําการรวบรวมแบบสอบถามครบตามจํานวนพรอมกับตรวจสอบความสมบูรณและแปลงขอมูล
เพื่อเขารหัส โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทําการประมวลผล และหาคาสถิติตางๆ ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก การคํานวณกลุมตัวอยาง การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การคํานวณคารอยละ และ การ
หาคาเฉลี่ย
สูตรการคํานวณกลุมตัวอยาง

n = z pq
E
เมื่อ

n
Z

= ขนาดกลุมตัวอยาง
= คาปกติมาตรฐานที่ไดจากตารางแจกแจงปกติ (ในกรณีศกึ ษาในครั้งนี้

p

กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % ดังนั้นจะไดคา Z= 1.96)
= สัดสวนตัวอยาง (ในการศึกษาครัง้ นี้กําหนดให p = 0.5)

q
E

= 1-p = 1-0.5 = 0.5
= คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้น (ที่ความเชื่อมั่น 95 %) จะไดคา
E=5%

สูตรการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
∑

∝

=

∝

= คาความเที่ยงของเครื่องมือ

k
S2 i

= จํานวนขอของเครื่องมือ
= ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ

S2t

= ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ

1-

สูตรรอยละ ( Percentage ) คํานวณจาก
P
เมื่อ

f
 100
n

=

P = รอยละ
f = ความถี่ที่ตองการเปลี่ยนแปลง
n = จํานวนความถี่ทั้งหมด

สูตรการหาคาเฉลี่ย (Mean) คํานวณจาก
Χ

=

∑

เมื่อ

=
=

คาเฉลี่ย
ผลรวม

x

=
=

ความถี่
คาตัวแปร

n

=

จํานวนกลุมตัวอยาง



∑
f

สูตรสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํานวณจาก

S.D =
เมื่อ S.D

∑

− x

=

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

x

=
=
=

ผลรวม
ความถี่
คาตัวแปร



=

คาเฉลี่ย

n

=

จํานวนกลุมตัวอยาง

∑
f

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การศึกษาเรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท กรณีศึกษาสตรีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ไดทํา
การเก็บรวมรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูบริโภคน้ําปลาแทในอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร จํานวน
120 ตัวอยาง และนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหและแสดงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวน
ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร ข องผู ต อบแบบสอบถามที่ เ ป น ผู ซื้ อ น้ํ า ปลาแท
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด อาชีพ สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนและจํานวน
สมาชิกในครอบครัว มาทําการวิเคราะหโดยใชคาการแสดงจํานวน และอัตราสวนรอยละ ดังแสดงไว
ตารางที่ 1–8
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการซื้ อน้ําปลาแท ของผู บริโภคในจัง หวัดยโสธรประกอบดวย ทานบริโภค
น้ําปลาประเภทใด ในการซื้อ น้ําปลาแทแตละประเภทท านซื้ อน้ําปลายี่ห อใดมากที่สุ ด ท านบริโ ภค
น้ําปลาแทขนาดใดเปนประจํา ทานซื้อน้ําปลาขนาดบรรจุในขอ 3 ครั้งละกี่หนวย ทานซื้อน้ําปลาแท
บอยเพียงใด เหตุผลในการเลือกซือ้ น้ําปลาแท ใครเปนผูแนะนําการเลือกซื้อน้ําปลาแทของทาน ทานซื้อ
น้ําปลาแทจ ากแหลงใดบ อยที่สุด และปญ หาที่ท านพบจากน้ําปลาที่ท านใชอ ยูในปจ จุบั น มาทําการ
วิเคราะหโดยใชคาการแสดงจํานวน และอัตราสวนรอยละ ดังแสดงไวในตารางที่ 9 -17
ตอนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลตอการตัดสินใจเลือกซือ้ น้ําปลาแท ประกอบดวย
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มาทําการวิเคราะหโดย
ใชคาความถี่และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังแสดงไวตารางที่ 18–22

ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ
อายุ

จํานวนคน

รอยละ

ต่ํากวาหรือเทากับ 20ป

-

-

21 - 30 ป

64

16.67

31 - 40 ป

102

26.56

41 ปขึ้นไป

218

56.77

384

100

รวม

จากตารางที่ 1 พบวา อายุ ของกลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 41 ปขึ้นไป จํานวน 218 คน
คิดเปนรอยละ 56.77 อายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 26.56 และอายุ
ระหวาง 21 – 30 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.67

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนรอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา

จํานวนคน

รอยละ

ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน

121

43.83

มัธยมศึกษาตอนตน

176

31.51

มัธยมศึกษาตอนปลาย

58

15.11

ปวส./อนุปริญญา

29

7.55

ปริญญาตรี

-

-

สูงกวาปริญญาตรี

-

-

384

100

รวม

จากตารางที่ 2 พบวา ระดั บ การศึก ษาสู ง สุ ด ของกลุ ม ตัว อยา ง มี ร ะดับ การศึ ก ษาต่ํ ากว า
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 43.83 มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 176 คน
คิดเปนรอยละ 31.51 และมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 15.11
ตารางที่ 3 แสดงจํานานรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ

จํานวนคน

รอยละ

นักเรียน/นักศึกษา

-

-

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

10

2.60

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว

32

8.33

เกษตรกร

58

15.11

รับจางทั่วไป

70

18.23

แมบาน – พอบาน

214

55.73

384

100

รวม

จากตารางที่ 3 พบวา อาชีพ ของกลุมตัวอยางเปนแมบาน – พอบาน จํานวน 214 คน คิด
เปนรอยละ 55.73รับจางทั่วไป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 18.23 และเกษตรกร จํานวน 58
คนคิดเปนรอยละ 15.11
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนในการเลือก
ซื้อน้ําปลาแท
รายไดเฉลี่ยตอเดือน

จํานวนคน

รอยละ

ไมเกิน 15,001 บาท

272

70.83

15,001 - 25,000 บาท

80

20.83

25,001 - 35,000 บาท

32

8.34

35,001 - 45,000 บาท

-

-

มากวา 45,000 บาท

-

-

384

100

รวม

จากตารางที่ 4 พบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยาง มีรายไดระหวาง ไมเกิน 15,001
บาท จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 70.83 รายไดระหวาง 15,001 – 25,000 บาท จํานวน 80
คน คิดเปนรอยละ 20.83 และรายไดระหวาง 25,001 – 35,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเปนรอย
ละ 8.34

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว
จํานวนสมาชิกในครอบครัว

จํานวนคน

รอยละ

คนเดียว

-

-

2 – 3 คน

170

44.27

4 – 5 คน

182

47.40

ตั้งแต 6 คนขึ้นไป

32

8.33

384

100

รวม

จากตารางที่ 5 พบวาจํานวนสมาชิกในครอบครัว ของกลุมตัวอยางมี 4 – 5 คนจํานวน 182
คน คิดเปนรอยละ 47.402 – 3 คน จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 44.27 และตั้งแต 6 คนขึ้นไป
จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.33

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อน้ําปลาแทของผูบริโภคในจังหวัดยโสธร
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามน้ําปลาแทที่ชอบบริโภค
รายการ

จํานวนคน

รอยละ

น้ําปลาแท

256

66.66

น้ําปลาผสม

112

29.17

น้ําเกลือปรุงรส

16

4.17

384

100

รวม

จากตารางที่ 6 พบวา น้ําปลาแทที่ชอบบริโภคของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ น้ําปลาแท
จํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 66.66 รองลงมาคือ น้ําปลาผสม จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ
29.17 และน้ําเกลือปรุงรส จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.17 ตามลําดับ
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามยี่หอของน้ําปลาที่ซื้อมากที่สุด
รายการ

จํานวนคน

รอยละ

ตราทิพรส

330

85.94

ตรากุง

54

14.06

384

100

รวม

จากตารางที่ 7 พบวา ยี่หอของน้ําปลาแทที่ซื้อมากที่สุดของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ ตรา
ทิพรส จํานวน 330 คน คิดเปนรอยละ 85.94 และรองลงมาคือ ตรากุง จํานวน 54 คน คิดเปน
รอยละ 14.06 ตามลําดับ

ตารางที่ 8 แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขนาดของน้ําปลาแททบี่ ริโภค
เปนประจํา
รายการ

จํานวนคน

รอยละ

ขนาดเล็ก 250 ซีซี

54

14.06

ขนาดปกติ 750 ซีซี

330

85.94

ขนาดใหญ 4,500 ซีซี

-

-

384

100

รวม

จากตารางที่ 8 พบวา ขนาดของน้ําปลาแทที่บริโภคเปนประจําอันดับแรกคือ ขนาดปกติ 750
ซีซี จํานวน 330 คิดเปนรอยละ 85.94และรองลงมาคือ ขนาดเล็ก 250 ซีซี จํานวน 54 คน คิด
เปนรอยละ 14.06 ตามลําดับ

ตารางที่ 9 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขนาดบรรจุของน้ําปลาแท
รายการ

จํานวนคน

รอยละ

1 – 3 หนวย

358

93.23

4 – 6 หนวย

26

6.77

384

100

รวม

จากตารางที่ 9 พบวา ขนาดบรรจุของน้ําปลาแท ของกลุ มตัวอยาง อันดับ แรกคือ 1 – 3
หนวยจํานวน 358 คน คิดเปนรอยละ 93.23และรองลงมาคือ4 – 6 หนวยจํานวน 26 คน คิดเปน
รอยละ 6.77 ตามลําดับ
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามมีการซื้อน้ําปลาแทบอยเพียงใด
รายการ

จํานวนคน

รอยละ

สัปดาหละ 1 ครั้ง

-

-

เดือนละ 2 ครั้ง

208

54.17

เดือนละ 1 ครั้ง

176

45.83

-

-

384

100

2 เดือนครั้ง
รวม

จากตารางที่ 10 พบวา มี การซื้อ น้ําปลาแทบ อยเพียงใด ของกลุ มตัวอยาง อันดับ แรกคือ
เดือนละ 2 ครั้ง จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 54.17และรองลงมาคือ เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน
176 คน คิดเปนรอยละ 45.83 ตามลําดับ

ตารางที่ 11 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเหตุผลในการเลือกซื้อน้ําปลาแท
รายการ

จํานวนคน

รอยละ

เพื่อเปนเครื่องปรุงรส

208

54.17

เพื่อประกอบอาหาร

176

45.83

เพื่อเปนของฝาก

-

-

สมาชิกในครอบครัว

-

-

384

100

รวม

จากตารางที่ 11 พบวาเหตุผลในการเลือกซื้อน้ําปลาแท ของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ เพื่อ
เปนเครื่ องปรุงรส จํานวน 208 คน คิดเปนร อยละ 54.17และรองลงมาคือ เพื่ อประกอบอาหาร
จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 45.83 ตามลําดับ

ตารางที่ 12 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามใครเปนผูแนะนะการเลือกซื้อ
น้ําปลาแท
รายการ

จํานวนคน

รอยละ

ตนเอง

307

79.95

เพื่อนแนะนํา

13

3.39

รายการอาหารทางสื่อตางๆ

22

5.73

สมาชิกในครอบครัว

42

10.93

384

100

รวม

จากตารางที่ 12 พบวาใครเปนผูแนะนําการเลือกซื้อน้ําปลาแท ของกลุมตัวอยาง อันดับแรก
คือ ตนเอง จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 79.95 รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัว จํานวน 42
คนคิดเป นรอ ยละ 10.93 และรายการอาหารทางสื่ อ ตางๆ จํ านวน 22 คน คิดเป นร อยละ 5.73
ตามลําดับ

ตารางที่ 13 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามแหลงที่ซื้อน้ําปลาแทบอยที่สุด
รายการ

จํานวนคน

รอยละ

รานคาสวนลด ซุปเปอรเซ็นตเตอรเชน เทสโกโลตัส

134

34.90

รานคาสะดวกซื้อ เชน 7-11 แฟมมิลี่มารท

80

20.83

รานคาปลีกทั่วไปหรือตามตลาดสด

154

40.10

รถเรไปตามหมูบานที่พักอาศัย

16

4.17

384

100

รวม

จากตารางที่ 13 พบวา แหลงที่ซื้อน้ําปลาแทบอยที่สุด อันดับแรกคือ รานคาปลีกทั่วไปหรือ
ตามตลาดสด จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 40.10 รองลงมาคือ รานคาสวนลดซุปเปอรเซ็นเตอร
เชน เทสโกโลตัส จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 34.90 และรานคาสะดวกซื้อ เชน 7 - 11 แฟมมิลี่
มารท จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.83 ตามลําดับ

ตารางที่ 14 แสดงจํานวนรอยละ ของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามปญหาที่พบจากน้ําปลาแทที่ใชอยูใน
ปจจุบัน
รายการ

จํานวนคน

รอยละ

มีกลิ่นเหม็น

112

29.17

สีน้ําปลาเปลี่ยนแปลง

169

44.01

มีตะกอน

16

4.17

มีวัตถุปนเปอน

10

2.60

ภาชนะบรรจุไมมีคุณภาพ

13

3.38

มีคาบน้ําปลาที่ภาชนะบรรจุ

48

12.5

ฉลากไมชัดเจน

16

4.17

384

100

รวม

จากตารางที่ 14 พบวาปญหาที่พบจากน้ําปลาแทที่ใชอยูในปจจุบันอันดับแรกคือ สีน้ําปลา
เปลี่ยนแปลง จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 44.01 รองลงมาคือ มีกลิ่นเหม็น จํานวน 112 คนคิด
เปนรอยละ29.17 และมีคาบน้ําปลาที่ภาชนะบรรจุ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ

ตอนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท
ตารางที่ 15 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑ
ดานผลิตภัณฑ

ระดับความคิดเห็น

รวม

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

237

122

19

6

0

384

(61.72)

(31.77)

(4.95)

(1.56)

(0)

(100)

211

141

32

0

0

384

(54.95)

(36.72)

(8.33)

(0)

(0)

(100)

183

112

83

6

0

384

(47.66)

(29.17)

(21.61)

(1.56)

(0)

(100)

170

141

64

9

0

384

(44.27)

(36.72)

(16.67)

(2.34)

(0)

(100)

163

134

77

10

0

384

(42.45)

(34.90)

(20.05)

(2.60)

(0)

(100)

163

167

54

0

0

384

(42.45)

(43.49)

(14.06)

(0)

(0)

(100)

ชื่อเสียงตรายี่หอ

205
(53.39)

115
(29.95)

58
(15.10)

6
(1.56)

0
(0)

384
(100)

เครื่องหมายรับรอง อย.

221
(57.55)

115
(29.95)

48
(12.5)

0
(0)

0
(0)

384
(100)

ลั ก ษณะบรรจุ ภั ณ ฑ เ ช น ขวด 147
กลอง แกลลอน
(38.28)

160
(41.67)

55
(14.32)

22
(5.73)

0
(0)

384
(100)

คุณภาพของน้ําปลาแท
ความปลอดภัยในการบริโภค
ระดับความเค็ม
ระดับความหอม
คุณคาสารอาหาร
ความอรอยและรสชาติ

ตารางที่ 15 (ตอ)
ดานผลิตภัณฑ

ระดับความคิดเห็น

รวม

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

ความสวยงามของบรรจุภัณฑ

93
(24.22)

163
(42.45)

112
(29.17)

16
(4.16)

0
(0)

384
(100)

การนําเสนอขอมูลคุณคาทาง
โภชนาการที่บรรจุภัณฑ

115
(29.95)

160
(41.67)

90
(23.44)

19
(4.94)

0
(0)

384
(100)

ระบุวันหมดอายุ

192
(50.00)

112
(29.17)

74
(19.27)

6
(1.56)

0
(0)

384
(100)

การมีใหเลือกหลายขนาด

106
(27.60)

179
(46.61)

64
(16.67)

35
(9.12)

0
(0)

384
(100)

จากตารางที่ 15 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกีย่ วกับปจจัยดานผลิตภัณฑ อันดับแรก
เรื่อง คุณภาพของน้ําปลาแท มากที่สุด จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 61.72 อันดับรองลงมาเรื่อง
เครื่องหมายรับรอง อย. มากที่สุด จํานวน 221 คิดเปนรอยละ 57.55 และอันดับสามเรื่อง ความ
ปลอดภัยในการบริโภค มากที่สุด จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 54.95 ตามลําดับ

ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมาย ของปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ

ระดับความคิดเห็น
S.D

ความหมาย

คุณภาพของน้ําปลาแท

4.54

0.6403

มากที่สุด

ความปลอดภัยในการบริโภค

4.47

0.6164

มาก

ระดับความเค็ม

4.23

0.8366

มาก

ระดับความหอม

4.23

0.8062

มาก

คุณคาสารอาหาร

4.17

0.8426

มาก

ความอรอยและรสชาติ

4.28

0.7211

มาก

ชื่อเสียงตรายี่หอ

4.35

0.8000

มาก

เครื่องหมายรับรอง อย.

4.45

0.7141

มาก

ลักษณะบรรจุภัณฑ เชน ขวด กลอง แกลลอน

4.13

0.8366

มาก

ความสวยงามของบรรจุภัณฑ

3.87

0.8124

มาก

การนําเสนอขอมูลคุณคาทางโภชนาการที่บรรจุภัณฑ

3.97

0.8366

มาก

ระบุวันหมดอายุ

4.28

0.8000

มาก

การมีใหเลือกหลายหลาย

3.93

0.8831

มาก

จากตารางที่ 16 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจ จัยดานผลิตภัณฑ อันดับ
หนึ่งคือเรื่อง คุณภาพของน้ําปลาแท มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6403
อันดับสองคือเรื่อง ความปลอดภัยในการบริโภค มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.6164 และอันดับสามเรื่อง เครื่องหมายรับรอง อย. มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.7141 ตามลําดับ

ตารางที่ 17 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานราคา
ระดับความคิดเห็น
ดานราคา

มาก
ที่สุด

ราคาถูกที่สุด

125

มาก
179

ปาน
กลาง
74

นอย
6

128

224

26

(33.33) (58.34) (6.77)
มีสวนลดเมื่อซื้อตามเงื่อนไข

112

134

106

134

154

80

ที่สุด
384

(0)

(100)

6

0

384

(1.56)

(0)

(100)

19

13

384

(3.38)

(100)

3

384

(0.78)

(100)

(29.17) (34.90) (27.60) (4.95)
มีปายราคาระบุที่ภาชนะ

รวม

0

(32.55) (46.62) (19.27) (1.56)
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

นอย

13

(34.90) (40.10) (20.83) (3.39)

จากตารางที่ 17 พบวาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจจัยดานราคา อันดับแรกเรื่องมีปาย
ราคาระบุไวที่ภาชนะ มากที่สุด จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 34.90 อันดับรองลงมาเรื่องราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ มากที่สุด จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และอันดับสามเรื่องราคาถูก
ที่สุด มากที่สุด จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 32.55 ตามลําดับ

ตารางที่ 18 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมาย ของปจจัยดานราคา
ปจจัยดานราคา

ระดับความคิดเห็น
S.D

ความหมาย

ราคาถูกที่สุด

4.10

0.7615

มาก

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

4.23

0.6708

มาก

มีสวนลดเมื่อซื้อตามเงื่อนไข

3.82

0.9848

มาก

มีปายราคาระบุไวที่ภาชนะ

4.05

0.8717

มาก

จากตารางที่ 18 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานราคา อันดับหนึ่งคือ
เรื่องราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6708 อันดับ
สองคือเรื่องราคาถูกที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7615 และอันดับ
สามเรื่อง มีปายราคาระบุไวที่ภาชนะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.8717
ตามลําดับ

ตารางที่ 19 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย
ระดับความคิดเห็น
ดานการจัดจําหนาย

มาก
ที่สุด

รานที่จําหนายไปมาสะดวก

221

มาก
147

ปาน
กลาง
13

(57.55) (38.28) (3.39)
การจั ด แ สดงสิ น ค า มี ใ ห เ ลื อกอย า ง
ครบถวน
การจัดแสดงสินคาชวยใหหาสินคาไดงาย

205

125

45

(53.39) (31.77) (12.5)
205

125

45

นอย

138

150

74

บานลูกคา

99

122

83

ที่สุด
0

384

(0.78)

(0)

(100)

9

0

384

(2.34)

(0)

(100)

9

0

384

(0)

(100)

0

384

(0)

(100)

29

384

22

(35.94) (39.06) (19.27) (5.73)
การพนักงานขายสินคาตรงถึงหนา

รวม

3

(53.39) (31.77) (11.72) (2.34)
สินคามีพอเพียงไมขาดตลาด

นอย

51

(25.78) (31.77) (21.52) (13.28) (7.55)

(100)

จากตารางที่ 19 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจจัยดานการจัดจําหนาย อันดับ
แรกเรื่ อ งร านที่ จํ าหนายไปมาสะดวก มากที่ สุ ด จํ านวน 221 คน คิดเป นร อ ยละ 57.55 อั นดับ
รองลงมาเรื่องการจัดแสดงสิ นคามีใหเลื อกอยางครบถวนมากที่สุดจํานวน 205 คน คิดเป นรอ ยละ
53.39 และเรื่อง การจัดแสดงสินคาชวยใหหาสินคาไดงาย มากที่สุด จํานวน 205 คน คิดเปนรอน
ละ 53.39 และอันดับสามเรื่องสินคามีพอเพียงไมขาดตลาด มากที่สุด จํานวน 138 คน คิดเปนรอย
ละ 35.94 ตามลําดับ

ตารางที่ 20 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย
ปจจัยดานการจัดจําหนาย

ระดับความคิดเห็น
S.D

ความหมาย

รานที่จําหนายไปมาสะดวก

4.53

0.5744

มากที่สุด

การจัดแสดงสินคามีใหเลือกอยางครบถวน

4.36

0.8062

มาก

การจัดแสดงสินคาชวยใหหาสินคาไดงาย

4.37

0.7745

มาก

สินคามีเพียงพอไมขาดตลาด

4.05

0.8944

มาก

การมีพนักงานขายสินคาตรงถึงหนาบานลูกคา

3.45

1.4764

ปานกลาง

จากตารางที่ 20 พบวา ความคิดเห็ นของกลุม ตัวอยางเกี่ ยวกั บป จ จั ยดานการจัดจํ าหนาย
อันดับหนึ่งคือเรื่อง รานที่จําหนายไปมาสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
05744 อันดับสองคือเรื่อง การจัดแสดงสินคาชวยใหหาสินคาสินคาไดงายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7745 และอันดับสามเรื่อง การจัดแสดงสินคามีใหเลือกอยางครบถวน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.8062 ตามลําดับ

ตารางที่ 21 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ระดับความคิดเห็น
ดานการสงเสริมการตลาด

มาก
ที่สุด

มีการโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพ

90

มาก
147

ปาน
กลาง
54

นอย
64

นอย
ที่สุด
29

(23.44) (38.28) (14.06) (16.67) (7.55)
มีการโฆษณาผานสื่อวิทยุ

64

170

45

54

รวม

51

384
(100)
384

(16.67) (44.27) (11.72) (14.06) (13.28) (100)
มีการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน

131

151

77

22

(34.12) (39.32) (20.05) (5.73)
มีการแจกสินคาใหทดลองชิม

77

141

45

86

3

384

(0.78)

(100)

35

384

(20.05) (36.72) (11.72) (22.40) (9.11)
มีพนักงานแนะนําใหรายระเอียด

93

115

80

70

26

(100)
384

(24.22) (29.95) (20.83) (18.23) (6.77)

(100)

80
118
90
64
32
(20.83) (30.73) (23.44) (16.67) (8.33)

384
(100)

มีเอกสารหรือแผนพับทีเ่ ผยแพขาวสาร มี
67
122
118
58
19
ขอความเขาใจงายและเหมาะสมสวยงาม (17.45) (31.77) (30.73) (15.10) (4.95)

384
(100)

มีการลดราคาสินคา

0

384

(0)

(100)

39

384

มีการแจกแผนพับทีเ่ ผยแพรขาวสารให
ขอมูลเกี่ยวกับน้ําปลาแท

105

128

122

29

(27.35) (33.33) (31.77) (7.55)
มีการชิงโชคแจกรางวัล

96

102

51

96

(25.00) (26.56) (13.28) (25.00) (10.16) (100)
มีของแถม

74

112

61

83

54

384

(19.27) (29.17) (15.89) (21.61) (14.06) (100)
มีกิจกรรมชวยเหลือสังคม

64

144

64

58

54

384

(16.67) (37.5) (16.67) (15.10) (14.06) (100)

จากตารางที่ 21 พบวา ความคิดเห็นของกลุ มตัวอยางตอปจจั ยดานการส งเสริ มการตลาด
อันดับแรกเรื่องมีการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน มากที่สุดจํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 34.12 อันดับ
รองลงมาเรื่องมีการลดราคาสินคา มากที่สุด จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 27.35 และอันดับสาม
เรื่องมีการชิงโชคแจกรางวัล มากที่สุด จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 22 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด
ปจจัยดานการจัดจําหนาย

ระดับความคิดเห็น
S.D

ความหมาย

มีการโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพ

3.53

1.2369

มาก

มีการโฆษณาผานสื่อวิทยุ

3.37

1.2806

ปานกลาง

มีการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน

4.00

0.9273

มาก

มีการแจกสินคาใหทดลองชิม

3.36

1.2806

ปานกลาง

มีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด

3.47

1.2165

ปานกลาง

มีการแจกแผนพับที่เผยแพรใหขอมูลเกี่ยวกับ
น้ําปลาแท

3.39

1.2206

ปานกลาง

เอกสารหรือแผนพับที่เผยแพรขาวสาร มีขอความเขาใจ
งายและเหมาะสมสวยงาม

3.42

1.0816

ปานกลาง

มีการลดราคาสินคา

3.80

0.9433

มาก

มีการชิงโชคแจกรางวัล

3.31

1.3564

ปานกลาง

มีของแถม

3.18

1.3453

ปานกลาง

มีกิจกรรมชวยเหลือสังคม

3.25

1.3564

ปานกลาง

จากตารางที่ 22 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
อันดับหนึ่งคือเรื่องมีการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.9273 อันดับสองคือเรื่องมีการลดราคาสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.9433 และอั นดับ สามเรื่ อ งมี ก ารโฆษณาผ านสื่ อ สิ่ง พิ ม พ มี คาเฉลี่ ยเท ากั บ 3.53 สวนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.2369 ตามลําดับ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการศึกษาปญหาพิเศษเรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาด
ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท กรณีศึกษาสตรีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ผูศึกษาไดจัดลําดับเพื่อการนําเสนอขอมูล ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
5.2 อภิปรายผล
5.3 ขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการศึกษา ขอมูลของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คารอยละ ในการอธิบาย
ขอมูล มีดังนี้
อายุ ของกลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 41 ปขึ้นไป จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 56.77
อายุร ะหวาง 31 – 40 ป จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 26.56 และอายุระหวาง 21 – 30 ป
จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.67
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ของกลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน จํานวน
121 คน คิดเปนรอยละ 43.83 มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 31.51 และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 15.11
อาชีพ ของกลุมตัวอยางเปนแมบาน – พอบาน จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 55.73 รับจาง
ทั่วไป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 18.23 และเกษตรกร จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 15.11
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ของกลุมตัวอยางมีรายไดระหวาง ไมเกิน 15,001 บาท จํานวน 272
คน คิดเปนรอยละ 70.83 รายไดระหวาง 15,001 – 25,000 บาท จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ
20.83 และรายไดระหวาง 25,001 – 35,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.34
จํานวนสมาชิกในครอบครัว ของกลุมตัวอยางมี 4 – 5 คน จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ
47.40 2 – 3 คน จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 44.27 และตั้งแต 6 คนขึ้นไป จํานวน 32 คน
คิดเปนรอยละ8.33

น้ําปลาแทที่ชอบบริโภค ของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ น้ําปลาแท จํานวน 256 คน
คิดเปนรอยละ 66.66 รองลงมาคือ น้ําปลาผสม จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 29.17 และน้ําเกลือปรุง
รสจํานวน16คนคิดเปนรอยละ 4.17
ยี่หอของน้ําปลาแทที่ซื้อมากที่สุด ของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ ตราทิพรส จํานวน 330 คน
คิดเปนรอยละ 85.94 และรองลงมาคือ ตรากุง จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 14.06
ขนาดของน้ําปลาแทที่บริโภคเปนประจํา อันดับแรกคือ ขนาดปกติ 750 ซีซี จํานวน 330 คิด
เปนรอยละ 85.94 และรองลงมาคือ ขนาดเล็ก 250 ซีซี จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 14.06
ขนาดบรรจุของน้ําปลาแท ของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ 1 – 3 หนวย จํานวน 358 คน คิด
เปนรอยละ93.23 และรองลงมาคือ 4–6 หนวย จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.77
มีการซื้อน้ําปลาแทบอยเพียงใด ของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ เดือนละ 2 ครั้ง จํานวน 208
คน คิดเปนรอยละ 54.17 และรองลงมาคือ เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 45.83
เหตุผลในการเลือกซื้อน้ําปลาแท ของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ เพื่อเปนเครื่องปรุงรส จํานวน
208 คน คิดเปนรอยละ 4.17 และรองลงมาคือ เพื่อประกอบอาหาร จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ
45.83
ใครเปนผูแนะนําการเลือกซื้อน้ําปลาแท ของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ ตนเอง จํานวน 307
คน คิดเปนรอยละ 79.95 รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัว จํานวน 42 คนคิดเปนรอยละ 10.93 และ
รายการอาหารทางสื่อตางๆ จํานวน 22 คนคิดเปนรอยละ 5.73
แหลงที่ซื้อน้ําปลาแทบอยที่สุด ของกลุมตัวอยาง อันดับแรกคือ รานคาปลีกทั่วไปหรือตาม
ตลาดสด จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 40.10 รองลงมาคือ รานคาสวนลด ซุปเปอรเซ็นเตอร เชน
เทสโกโลตัส จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 34.90 และรานคาสะดวกซื้อ เชน 7 - 11 แฟมมิลี่มารท
จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.83
ป ญ หาที่ พ บจากน้ํ า ปลาแท ที่ ใ ช อ ยู ใ นป จ จุ บั น ของกลุ ม ตั ว อย า ง อั น ดั บ แรกคื อ สี น้ํ า ปลา
เปลี่ยนแปลง จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 44.01 รองลงมาคือ มีกลิ่นเหม็น จํานวน 112 คน คิดเปน
รอยละ 29.17 และมีคาบน้ําปลาที่ภาชนะบรรจุ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.5
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ อันดับแรกเรื่อง คุณภาพของน้ําปลา
แท มากที่สุด จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 61.72 อันดับรองลงมาเรื่อง เครื่องหมายรับรอง อย. มาก
ที่สุด จํานวน 221 คิดเปนรอยละ 57.55 และอันดับสามเรื่อง ความปลอดภัยในการบริโภค มากที่สุด
จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 54.95

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจ จัยดานราคา อันดับแรกเรื่อง มีป ายราคาระบุไวที่ภาชนะ
มากที่สุด จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 34.90 อันดับรองลงมาเรื่อง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มาก
ที่สุด จํานวน 128คน คิดเปนรอยละ 33.33 และอันดับสามเรื่อง ราคาถูกที่สุด มากที่สุด จํานวน 125
คน คิดเปนรอยละ 32.55

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจจัยดานการจัดจําหนายอันดับแรกเรื่อง รานที่จําหนายไปมา
สะดวก มากที่สุด จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 57.55 อันดับรองลงมาเรื่อง การจัดแสดงสินคามีให
เลือกอยางครบถวนมากที่สดุ จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 53.39 และเรื่องการจัดแสดงสินคาชวยใหหา
สินคาไดงาย มากที่สุด จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 53.39 และอันดับสามเรื่อง สินคามีพอเพียงไมขาด
ตลาด มากที่สุด จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 35.94
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด อันดับแรกเรื่อง มีการโฆษณา
ผานสื่อโทรทัศน มากที่สุดจํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 34.12 อันดับรองลงมาเรื่อง มีการลดราคา
สินคา มากที่สุด จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 27.35 และอันดับสามเรื่ อง มีการชิงโชคแจกรางวัล
มากที่สุด จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 25.00
5.2 อภิปราย
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง การศึ ก ษาลั ก ษณะทางประชากรศาสตร แ ละป จ จั ยทางการตลาดที่ มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท กรณีศึกษา สตรีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยโสธรพบวา
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ อันดับหนึ่งคือเรื่อง คุณภาพของ
น้ําปลาแท มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6403 แปลความหมายไดวาอยูใน
ระดับ มากที่ สุ ด อั นดับ สองคือ เรื่ อ ง ความปลอดภัยในการบริ โ ภค มี คา เฉลี่ ยเท ากั บ 4.47 ส ว น
เบี่ ยงเบนมาตรฐานเท ากั บ 0.6164 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอั นดับ สามเรื่ อ ง
เครื่องหมายรับรอง อย. มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7141 แปลความหมาย
ไดวาอยูในระดับ มาก
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานราคา อันดับหนึ่งคือเรื่อง ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6708 แปลความหมายไดวาอยูใน
ระดับ มาก อันดับสองคือเรื่อง ราคาถูกที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ

0.7615 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก และอันดับสามเรื่อง มีปายราคาระบุไวที่ภาชนะ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.8717 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกั บปจจัยดานการจัดจําหนาย อั นดับหนึ่งคือเรื่อง รานที่
จําหนายไปมาสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.5744 อันดับสองคือ
เรื่อง การจัดแสดงสินคาชวยใหหาสินคาสินคาไดงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากั บ 0.7745 และอั นดับสามเรื่อง การจัดแสดงสิ นคามี ใหเลื อกอยางครบถวน มีคาเฉลี่ยเทากั บ
4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.8062 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด อันดับหนึ่งคือเรื่อง มี
การโฆษณาผานสื่อโทรทัศน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9273 อันดับ
สองคือเรื่อง มีการลดราคาสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9433 และ
อันดับสามเรื่อง มีการโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
1.2369 แปลความหมายไดวาอยูในระดับ มาก
5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําเสนอผลการศึกษาไปใช
5.3.1.1 ควรมรการปรับปรุงและพัฒนาไปในเรื่องรสชาติของน้ําปลาใหมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค
มากขึ้น
5.3.1.2 ควรมีการตั้งราคาของสินคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของสินคาใหมากที่สุด
เพื่อใหเกิดความรูสึกคุมคาในสายตาของผูบริโภค
5.3.1.3 ควรมีการจัดจําหนายและจัดเรียงสินคาใหครบถวน เพื่อใหผูบริโภคเกิด
ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อ
5.3.1.4 ควรเนนสื่อโฆษณาทางโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ เพื่อใหผูบริโภคเกิดความ
สนใจในตัวสินคาเพิ่มมากขึ้น
5.3.1.5 ควรมีการลดราคาสินคาใหสิทธิเลือกซื้อและการใหของแถมอยาง
สม่ําเสมอ

5.3.2 ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป
5.3.2.1 ควรมีการศึกษาเฉพาะปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอพฤติกรรมในการ
เลือกซื้อน้ําปลาแทเพื่อน้ําใชในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหตรงตาม
ความตองการของผูบริโภค
5.3.2.2 เนื่องจากผลการศึกษาในการเลือกซื้อน้ําปลาแทดา นโอกาสในการซื้อ
ของผูบริโภคสวนใหญซื้อเพื่อเปนเครื่องปรุงรสและปรุงอาหารดังนั้นจึงควร
ศึกษาเพิ่มเติมในภาพลักษณของตราสินคาที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดี
ในตราสินคาชองผูบริโภค
5.3.3.3 งานศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษามีขอเสนอแนะใหมีการทําการศึกษาเชิงคุณภาพ
ในเรื่องเดียวกันเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาด ทีมีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจเลือกซือ้ น้ําปลาแท กรณีศึกษาสตรีในเขตอําเภอ จังหวัดยโสธร
คําชี้แจง
แบบสอบถามนีม้ ีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่
มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท โดยนําผลที่ไดมาทําการวิเคราะหเพื่อเปนสาระสนเทศ
และนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอผูประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจน้ําปลาแท และเพื่อการศึกษาวิชา
วิจัยตลาด รหัสวิชา 3202-2002 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด
แผนกวิชาการขายและการตลาด วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ขอแนะนํา
1. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1. เปนแบบสอบถามลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2. เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อน้ําปลาแท ของผูบริโภคในจังหวัดยโสธร
ตอนที่ 3. เปนแบบสอบถามปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อน้ําปลาแท
2. โปรดทําเครื่องหมายลงใน  หนาขอความหรือใสขอความในชองวางตามความเปนจริง
3. ขอความรวมมือตอบแบบสอบถามทุกขอ คําตอบของทานนับวาเปนประโยชนตอการศึกษา
ครั้งนี้

ขอขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถาม
นางสาวศรัญญา หลักหาญ
นางสาวเสาวลักษณ หลอดแกว
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด แผนกวิชาการขายและการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ตอนที่ 1. ลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม
1. อายุ
 1) ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป
 2) 21-30 ป
 3) 31-40 ป
2. ระดับการศึกษาขั้นสงสุด
 1) ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน
 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย
 5) ปริญญาตรี
3. อาชีพ
 1) นักเรียน/นักศึกษา
 3) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
 5) รับจางทั่วไป

 4) 41 ปขึ้นไป
 2) มัธยมศึกษาตอนตน
 4) ปวส. / อนุปริญญา
 6) สูงกวาปริญญาตรี
 2) ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 4) เกษตรกร
 6) แมบาน-พอบาน

 7) อื่นๆ โปรดระบุ………….
4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
 1) ไมเกิน 15,001 บาท
 3) 25,001 – 35,000 บาท
 5) มากกวา 45,000 บาทขึ้นไป
5. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
 1) คนเดียว
 2) 4 – 5 คน

 2) 15,001 – 25,000 บาท
 4) 35,001 – 45,000 บาท

 2) 2 – 3 คน
 4) ตั้งแต 6 คนขึ้นไป

ตอนที่ 2. พฤติกรรมการซื้อน้ําปลาแท ของผูบริโภคในจังหวัดยโสธร
1. ทานบริโภคน้ําปลาประเภทใด (ตอบเพียงขอเดียว)
 1) น้ําปลาแท
 2) น้ําปลาผสม
 3) น้ําเกลือปรุงรส
 4) อื่นๆ โปรดระบุ……………..
2. ในการซื้อน้ําปลาแทแตละประเภททานซื้อน้ําปลาแทยหี่ อ ใดมากทีส่ ุด
ยี่หอ……………………………………………………………………………………

3. ทานบริโภคน้ําปลาแทขนาดบรรจุใดเปนประจํา (ตอบเพียงขอเดียว)
 1) ขนาดเล็ก 250 ซีซี
 2) ขนาด 750 ซีซี
 3) ขนาดใหญ 4,500 ซีซี
 4) อื่นๆ โปรดระบุ..............
4. ทานซื้อน้ําปลาแทขนาดบรรจุในขอ 3 ครั้งละกีห่ นวย
 1) 1-3 หนวย
 3) อื่นๆ โปรดระบุ……………………….

 2) 2-4 หนวย

5. ทานบริโภคน้ําปลาแทบอยเพียงใด (ตอบเพียงขอเดียว)
 1) สัปดาหละ 1 ครั้ง
 2) เดือนละ 2 ครั้ง
 3) เดือนละ 1 ครั้ง
 5) อื่นๆ โปรดระบุ……….............
6. เหตุผลในการเลือกซื้อน้ําปลาแท (ตอบเพียงขอเดียว)
 1) เพื่อเปนเครื่องปรุงรส
 3) เพื่อเปนของฝาก
 5) อื่นๆ โปรดระบุ…………………….

 4) 2 เดือนครั้ง

 2) เพื่อประกอบอาหาร
 4) สมาชิกในครอบครัว

7. ใครเปนผูแนะนําการเลือกซื้อน้ําปลาแทของทาน (ตอบเพียงขอเดียว)
 1) ตนเอง
 2) เพื่อนแนะนํา
 3) รายการแนะนําอาหารทางสื่อตางๆ
 4) สมาชิกในครอบครัว
 5) อื่นๆ โปรดระบุ…………………………
8. ทานซื้อน้ําปลาแทจากแหลงใดบอยทีส่ ุด ใชอยูในปจจุบนั (ตอบเพียงขอเดียว)
 1) รานคาสวนลด, วุปเปอรเซ็นตเตอร เชน เทสโกโลตัส คารฟู บิ๊กซี
 2) รานคาสะดวกซื้อ เชน 7-11 แฟมิลี่มารท มินิมารทตามสถานนีบริการน้ํามัน
 3) รานคาปลีกทั่วไปหรือตามตลาดสด
 4) รถเรทั่วไปตามหมูบานที่พักอาศัย
 5) อื่นๆ โปรดระบุ………………………………

9. ปญหาที่ทานพบจากน้ําปลาแททที่ านใชอยูในปจจุบัน (ตอบเพียงขอเดียว)
 1) มีกลิ่นเหม็น
 2) สีน้ําปลาเปลียนแปลง
 3) มีตะกอน
 4) มีวัตถุปนเปอน
 5) ภาชนะบรรจุไมมีคุณภาพ
 7) ฉลากไมชัดเจน

 6) มีคราบน้ําปลาที่ภาชนะบรรจุ
 8) อื่นๆ โปรดระบุ…………………….

ตอนที่ 3 สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท
ความหมายคาคะแนน
5 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรือ่ งราว อยูในระดับ มากทีส่ ุด
4 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรือ่ งราว อยูในระดับ มาก
3 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรือ่ งราว อยูใ นระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรือ่ งราว อยูในระดับ นอย
1 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นตอเรือ่ งราว อยูใ นระดับ นอยที่สุด
ปจจัยทากรตาลดตอไปนีม้ ีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําปลาแท มากนอยเพียงใด
ปจจัยทางการตลาด
1. ดานผลิตภัณฑ
1.1 คุณคาของน้ําปลาแท
1.2 ความปลอดภัยในการบริโภค
1.3 ระดับความเค็ม
1.4 ระดับความหอม
1.5 คุณคาสารอาหาร
1.6 ความอรอยและรสชาติ

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1

1.7 ชื่อเสียงตรายีห่ อ
1.8 เครื่องหมายรับรองจาก อย.
1.9 ลักษณะบรรจุภัณฑ เชน ขวด แกลลอน กลอง
1.10 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ
1.11 การนําเสนอขอมูลคุณคาทางโภชนาการที่บรรจุภัณฑ
1.12 การระบุวันหมดอายุ
1.13 การมีใหเลือกหลายขนาด
1.14 อื่นๆ ระบุ…………………………………………
2. ดานราคา
2.1 ราคาถูกทีส่ ุด
2.2 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
2.3 มีสวนลดเมือ่ ซื้อตามเงื่อนไข
2.4 อื่นๆ ระบุ……………………………
ตอนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําปลาแท (ตอ)

ปจจัยทางการตลาด
3. ดานสถานที่จัดจําหนาย
3.1 รานทีจ่ ัดจําหนายไปมาสะดวก
3.2 การจัดแสดงสินคามีใหเลือกอยางครบถวน
3.3 การจัดแสดงสินคาชวยใหหาสินคาไดงาย
3.4 สินคามีเพียงพอไมขาดตลาด
3.5 การมีพนักงานขายสินคาตรงถึงหนาบานลูกคา
3.6 อื่นๆ ระบุ……………………………………………………………..
4. ดานการสงเสริมกาตลาด
4.1 มีการโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพ

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1

4.2 มีการโฆษณาผานสื่อวิทยุ
4.3 มีการโฆษณาผานโทรทัศน
4.4 มีการแจกสินคาใหทดลองซิม
4.5 มีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด
4.6 มีการแจกแผนพับใหขอมูลเกี่ยวกับน้ําปลาแท
4.7 เอกสารหรือแผนพับทีเ่ ผยแพรขาวสาร เขาใจงายและเหมาะสม
สวยงาม
4.8 มีการลดราคาสินคา
4.9 มีการชิงโชคแจกรางวัล
4.10 มีของแถม
4.11 มีกิจกรรมชวยเหลือสังคม
4.12 อื่นๆ ระบุ…………………………………………………

ขอเสนอแนะอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ตารางแสดงคูมือรหัส
ตัวแปร
I.D
×

คอลัมน
1-3
4
อายุ

คําบรรยายตัวแปร
หมายเลขผูตอบ

×

5

ระดับการศึกษาหรือระดับการศึกษา
ที่กําลังศึกษาอยู

×

6

อาชีพ

×

7

รายไดเฉลี่ยตอเดือน

×

8

จํานวนสมาชิกในครอบครัว

คาตัวแปร
1-120
1 = ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป
2 = 21 – 30 ป
3 = 31 – 40 ป
4 = 41 ปขึ้นไป
1 = ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน
2 = มัธยมศึกษาตอนตน
3 = มัธยมศึกษาตอนปลาย
4 = ปวส./อนุปริญญา
5 = ปริญญาตรี
6 = สูงกวาปริญญาตรี
1 = นักเรียน/นักศึกษา
2 = ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
3 = คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
4 = เกษตรกร
5 = รับจางทั่วไป
6 = แมบาน/พอบาน
7 = อื่นๆโปรดระบุ
1 = ต่ํากวา 15,001 บาท
2 = 15,001-25,000 บาท
3 = 25,001-35,000 บาท
4 = 35,001-45,000 บาท
5 = มากกวา 45,000 บาท
ขึ้นไป
1 = คนเดียว
2 = 2 -3 คน
3 = 4 -5 คน
4 = ตั้งแต 6 คนขึ้นไป

×

ตัวแปร
×

9

คอลัมน
10

×

11

×

12

×

13

×

14

×

15

ทานบริโภคน้ําปลาแทประเภทใด
(ตอบเพียงขอเดียว)

คําบรรยายตัวแปร
ในการซื้อน้ําปลาแทแตละประเภท
ทานซื้อน้ําปลายี่หอ ใดมากทีส่ ุด
ทานบริโภคน้ําปลาแทขนาดบรรจุใด
เปนประจํา (ตอบเพียงขอเดียว)

1
2
3
4

= น้ําปลาแท
= น้ําปลาผสม
= น้ําเกลือปรุงรส
=อื่นๆ ระบุ..........................

คาตัวแปร

ยี่หอ.............................................
1 = ขนาด 250 ซีซี
2 = ขนาดปกติ 750 ซีซี
3 = ขนาดใหญ 4,500 ซีซี
4 =อื่นๆ ระบุ……………
ทานซื้อน้ําปลาแทขนาดบรรจุประจํา
1 = 1 -3 หนวย
ในขอ 3 ครั้งละกีห่ นวย
2 = 4 - 6 หนวย
3 =อื่นๆ ระบุ……………
ทานซื้อน้ําปลาแทบอยเพียงใด
1 = สัปดาหละ 1 ครั้ง
(ตอบเพียงขอเดียว)
2 = สัปดาหละ 2 ครั้ง
3 = เดือนละ 1 ครั้ง
4 = 2 เดือนครั้ง
5 =อื่นๆระบุ………………………
เหตุผลในการเลือกซื้อน้ําปลาแท
1 = เพื่อเปนเครื่องปรุงรส
(ตอบเพียงขอเดียว)
2 = เพื่อประกอบอาการ
3 = เพื่อเปนของฝาก
4 = สมาชิกในครอบคัว
5 =อื่นๆ ระบุ…………………….
ใครเปนผูแนะนําการเลือกซือ้ น้ําปลาแท 1 = ตัวเอง
ของทาน (ตอบเพียงขอเดียว)
2 = เพื่อนแนะนํา
3 = รายการแนะนําอาหาร
ทางสื่อตางๆ
4 = สมาชิกในครอบครัว

ทานซื้อน้ําปลาแทจากแหลงใดมากทีส่ ุด
ใชอยูในปจจุบัน(ตอบเพียงขอเดียว)

5 = อื่นๆ ระบุ………………
1 = รานคาสวนลด,ซุปเปอรเซ็นต
เตอร เชนเทสโกโลตัส คารฟู บิก๋ ซี
2 = รานคาสะดวกซื้อ เชน 7– 11
แฟมิลี่มารท มินิมารทตามสถานี
บริการน้ํามัน
3 = รานคาปลีกทั่วไปหรือตลาสด
4 = รถเรทั่วไปหรือตามหมูบาน
ที่พักอาศัย
5 =อื่นๆระบุ………………..……

×

16

ตัวแปร
×

คอลัมน
คําบรรยายตัวแปร
17
ปญหาที่ทานพบจากน้ําปลาแทที่ทานใช 1 =
อยูในปจจุบัน (ตอบเพียงขอเดียว)
2 =
3 =
4 =
5 =
6

×

18

คุณภาพของน้ําปลาแท

×

19

ความปลอดภัยในการบริโภค

×

20

ระดับความเค็ม

7
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5

คาตัวแปร
มีกลิ่นเหม็น
สีน้ําปลาเปลี่ยนแปลง
มีตะกอน
มีวัตถุปนเปอน
ภาชนะบรรจุไมมี
คุณภาพ
= มีคราบน้ําปลาที่ภาชนะ
บรรจุ
=อื่นๆ ระบุ.......................
= มากที่สุด
= มาก
= ปานกลาง
= นอย
= นอยที่สุด
= มากที่สุด
= มาก
= ปานกลาง
= นอย
= นอยที่สุด
= มากที่สุด

×

21

ระดับความหอม

×

22

คุณคาสารอาหาร

ตัวแปร
×

คอลัมน
คําบรรยายตัวแปร
23
ความอรอยและรสชาติ

×

24

ชื่อเสียงตรายี่หอ

×

25

เครื่องหมายรับรองจาก อย.

4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

คาตัวแปร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

×

26

ลักษณะบรรจุภัณฑ เชน ขวด แกลลอน
กลอง

5
4
3
2
1
ความสวยงามของบรรจุภัณฑ
5
4
3
2
1
การนําเสนอขอมูลคุณคาทางโภชนาการ 5
ที่บรรจุภัณฑ
4
3
2
1
การระบุวันหมดอายุ
5
4
3
2
1

×

27

×

28

×

29

ตัวแปร
×

คอลัมน
คําบรรยายตัวแปร
30
การมีใหเลือกหลายขนาด

×

31

ราคาถูกที่สุด

5
4
3
2
1
5
4
3
2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

=
=
=
=
=
=
=
=
=

คาตัวแปร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย

×

32

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

×

33

มีสวนลดเมื่อซื้อตามเงื่อนไข

×

34

การมีปายราคาระบุไวที่ภาชนะ

×

35

รานที่จัดจําหนายไปมาสะดวก

×

36

การจัดแสดงสินคามีใหเลือกอยาง
ครบถวน

ตัวแปร
×

คอลัมน
คําบรรยายตัวแปร
37
การจัดแสดงสินคาชวยใหสินคาไดงาย

1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

คาตัวแปร
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง

×

38

×

39

×

40

×

41

×

42

×

43

2
1
สินคามีเพียงพอไมขาดตลาด
5
4
3
2
1
การมีพนักงานขายสินคาตรงถึงหนาบาน 5
ลูกคา
4
3
2
1
มีการโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพ
5
4
3
2
1
มีการโฆษณาผานสื่อวิทยุ
5
4
3
2
1
มีการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน
5
4
3
2
1
มีการแจกสินคาใหทดลองชิม
5
4
3
2
1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ตัวแปร
×

คอลัมน
คําบรรยายตัวแปร
44
มีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด

×

45

มีการแจกแผนพับใหขอมูลเกี่ยวกับ
น้ําปลาแท

×

46

เอกสารหรือแผนพับที่เผยแพรขาวสาร
มีขอความ เขาในใจงายและเหมาะสม
สวยงาม

×

47

มีการลดราคาสินคา

×

49

มีการชิงโชคแจกรางวัล

×

50

มีของแถม

5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

คาตัวแปร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย

×

51

มีกิจกรรมชวยเหลือสังคม

1
5
4
3
2
1

=
=
=
=
=
=

นอยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

ประวัติยอของผูศึกษา
ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ปเกิด
ที่อยูปจจุบัน
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา

ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ปเกิด
ที่อยูปจจุบัน
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา

นางสาวศรัญญา หลักหาญ
13 มีนาคม 2535
บานเลขที่ 90 หมู 13 บานหนองหัวหมู ต. น้ําคําใหญ อ. เมือง
จ.ยโสธร 3500
อําเภอเมือง จังกวัดยโสธร
สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1- ม.3 จากโรงเรียนเทศบาล 1
สุขวิทยากร ตั้งตรงจิตร 1
สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาการขาย
และการตลาด จากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ปจจุบันกําลังศึกษาอยูทวี่ ิทยาลัยเทคนิคยโสธร (ปวส.) แผนกวิชาการขายและ
การตลาด
นางสาวเสาวลักษณ หลอดแกว
29 กุมภาพันธ 2535
บานเลขที่ 54 หมู 12 บานตับเตา ต. น้ําคําใหญ อ. เมือง จ. ยโสธร
3500
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1- ม.3 จากโรงเรียนเทศบาล 1
สุขวิทยากร ตั้งตรงจิตร 15
สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาการขาย
และการตลาด จากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ปจจุบันกําลังศึกษาอยูทวี่ ิทยาลัยเทคนิคยโสธร (ปวส.) แผนกวิชาการขายและ
การตลาด

