การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อมะม่วงเบาดอง
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
กรวิชรัชฎิ์ ไกรเทพ
บทนำ
ธุ รกิ จแปรรู ปผักและผลไม้ เป็ นธุ รกิ จที่อยูค่ ู่กบั ประเทศไทยมายาวนาน เนื่ องจากประเทศไทย
เป็ นแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนและผักหลากหลายชนิ ดหมุนเวียนตลอดทั้งปี โดยเริ่ มต้นจากเกษตรกรนา
ผักและผลไม้มาแปรรู ปเพื่อถนอมอาหารในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ ตลาดมากจนล้นตลาดและราคาผลผลิต
ตกต่า ด้วยกระบวนการแปรรู ปแบบพื้นบ้านที่ไม่ซบั ซ้อน
ซึ่ งในปั จจุบนั แนวโน้มตลาดสิ นค้าผักและผลไม้แปรรู ป การดาเนิ นธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการ
แปรรู ป ผัก และผลไม้ และสภาวะการแข่ ง ขัน ของในปั จจุ บ ัน สิ น ค้าที่ น่ าสนใจและยังมี ช่ องว่างให้
ผูป้ ระกอบการ SMEs เข้ามาเติ มเต็มและต่อยอดธุ รกิ จโดยผูว้ ิจยั เล็งเห็ นว่ามะม่วงเบาดองเป็ นอีกหนึ่ ง
ผลิ ตภัณฑ์ผลไม้แปรรู ปที่ น่าสนใจ แต่ยงั ขาดการพัฒนาในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็ นด้านช่ องทางจัด
จาหน่าย รู ปแบบผลิตภัณฑ์หากมีการศึกษาปั จจัยและอิทธิ พลที่จะมีผลต่อการเลือกซื้ อมะม่วงเบาดอง ก็
จะเป็ นการเพิ่ ม ช่ องทางในการพัฒ นาเพื่ อผลักดันมะม่วงเบาดองให้เป็ นสิ นค้าสร้ างรายได้ที่ดีให้ก ับ
ชุมชน หรื อผูป้ ระกอบการได้นาไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุ รกิจมะม่วงเบาดองได้ในอนาคต
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมะม่วงเบาดอง
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน ลักษณะส่ วนบุคคล และปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาดว่ามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมะม่วงเบาดองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครหรื อไม่
ซึ่ งประโยชน์ที่ได้รับคือ ได้ทราบถึ งข้อมูลส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ทราบ
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อมะม่วงเบาดองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้
ผูป้ ระกอบการ และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องสามารถนาข้อมูลข้างต้นไปกาหนดนโยบาย และการดาเนิ นงาน เพื่อ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อมะม่วงเบาดองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครได้อย่าง
ชัดเจน
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วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
เพื่อศึกษาอิทธิ พลของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อมะม่วงเบาดองในตลาดผลไม้แปรรู ปในประเทศ
ไทย
เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการเลือกซื้ อมะม่วงเบาดองในตลาดผลไม้แปร
รู ปในประเทศไทย
เพื่อศึ กษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลื อกซื้ อมะม่วงเบาดองในตลาด
ผลไม้แปรรู ปในประเทศไทย

แนวคิด ทฤษฎี
แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา ซึ่งการ
บริ โภคและการจับจ่ายใช้สอย ซึ่ งสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งกระบวนการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้น ทั้งก่อนและ
หลัง การกระท าดัง กล่ า วด้ว ย (Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard. 1990, น. 3
อ้างอิงใน ศุภร เสรี รัตน์. 2550, น.5)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง พฤติ กรรมที่ ผูบ้ ริ โภคแสดงออกในการแสวงหาสาหรับการซื้ อ
การใช้ การประเมินและการจับจ่ายใช้สอย ซึ่ งสิ นค้าและบริ การที่เขาคาดหวังว่าจะทาให้ความต้องการ
ของเขาได้รับความพอใจ (Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk. 1991, น.5 อ้างอิงใน ศุภร เสรี
รัตน์. 2550, น.5)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง การกระทาของบุ คคลหนึ่ งที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการจัดหา ให้
ได้มา และการใช้ซ่ ึ งสิ นค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมายความรวมถึ ง กระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งมีมาอยู่ก่อน
แล้ว และเป็ นสิ่ งที่มีส่วนในการกาหนดให้เกิดการกระทาดังกล่าว (ธงชัย สันติวงษ์. 2535 อ้างถึงใน ชัย
ณรงค์ ทรายค า. 2552, น.8)
จากความหมายที่ กล่ าวมาพอสรุ ป ได้ว่าพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง การกระท าต่างๆ ของ
บุคคลที่แสดงออกมา ในการแสวงหาซื้ อสิ นค้าและบริ การที่ คาดหวังว่าจะสามารถตอบสนอง ความ
ต้องการและความพึงพอใจของตนเองภายใต้กระบวนการตัดสิ นใจที่มีมาก่อนการซื้ อได้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541 (อ้างอิงใน ทัศนา หงส์ มา, 2553: 23) ได้อธิ บายว่า
ผูบ้ ริ โภค (Consumer) หมายถึ ง บุ ค คลที่ ซ้ื อผลิ ตภัณ ฑ์ เพื่ อสนองความต้องการหรื อความจาเป็ นของ
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ตนเองตลอดจนบุคคลในครัวเรื อน ปริ มาณการซื้ อของผูบ้ ริ โภคนั้นจะซื้ อ แค่ให้เพียงพอต่อการใช้ดงั นั้น
การซื้ อจึงไม่มากนัก โดยสามารถสรุ ปลักษณะของผูบ้ ริ โภคได้ดงั นี้
เป็ นบุคคลที่มีความต้องการ
เป็ นผูท้ ี่มีอานาจซื้ อ
มีพฤติกรรมในการซื้ อ
มีพฤติกรรมการใช้
ผกามาศ มณี รัตน์ (2556) ได้อธิ บายเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง
การกระทาของบุ คคลใดบุคคลหนึ่ งที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิ ตภัณฑ์ ทั้งนี้ หมาย
รวมถึงกระบวนการตัดสิ นใจ ซึ่ งเกิดขึ้นก่อนและมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทา
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ของผู ้บ ริ โ ภค (Factors Influence consumer Buying
Behavior)
ปั จ จัย ที่ เกิ ด จากตัว ผู ซ้ ้ื อ เอง ผู ซ้ ้ื อ มี ค วามแตกต่ า งในเรื่ อ ง เพศ อายุ รายได้ สถานภาพของ
ครอบครัว และอาชีพ โดยความแตกต่างในปั จจัยเหล่านี้ทาให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกันออกไป
ปั จจัยด้านจิตวิทยา ความต้องการและแรงจูงใจ โดย A.H. Maslow ได้กล่าวไว้ใน Hierarchy of
Needs อย่างน่ าสนใจว่า ความต้องการของผูซ้ ้ื อนั้นต้องการตอบสนองในเรื่ องของด้านร่ างกายความ
ปลอดภัยความต้องการให้สังคมยอมรับต้อ งการมี ฐานที่ เด่ น และต้องการประสบผลสาเร็ จในชี วิต มี
ชื่อเสี ยง
การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (buyer’s decisions) การตอบสนองของผูซ้ ้ื อเป็ นอย่างไรขึ้ นอยู่ก ับ สิ่ ง
กระตุน้ และอิทธิ พลของปั จจัยต่าง ๆ ในการตัดสิ นใจซื้ อผูบ้ ริ โภคจะมีการตัดสิ นใจประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
คือ การเลื อกผลิ ตภัณฑ์ที่จะซื้ อ การเลื อกตราสิ นค้า การเลื อกผูข้ าย การเลื อกช่ วงเวลาในการซื้ อ และ
ปริ มาณสิ นค้าที่จะซื้ อ
โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541 (อ้างอิงใน ทัศนา หงส์ มา, 2553: 23-29) อธิ บายว่า โมเดล
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior Model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการเกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ที่ทาให้เกิดความต้องการสิ่ งกระตุน้ ผ่านเข้า
มาในความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ (Buying’s Black Box) ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกล่องดาซึ่ งผูผ้ ลิ ตหรื อผูข้ ายไม่
สามารถคาดคะเนได้ ความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อจะได้รับอิทธิ พลจากลักษณะต่าง ๆ ของผูซ้ ้ื อและปั จจัย
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ด้านจิตวิทยาของผูซ้ ้ื อ ทาให้เกิดการตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค (Buyer’s Purchase Decision)

แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาด
เสรี วงษ์มณฑา (2554, น.11) แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส่ วนผสมทางการตลาด
(Marketing Mix) หมายถึ ง การมี สินค้าที่ ตอบสนองความต้องการของลู กค้ากลุ่ มเป้ าหมายได้ ขายใน
ราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้และผูบ้ ริ โภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ รวมถึงมีการจัดจาหน่ายกระจายสิ นค้า
ให้ ส อดคล้อ งกับ พฤติ ก รรมการซื้ อ หาเพื่ อ ความสะดวกแก่ ลู ก ค้า ด้ว ยความพยายามจู ง ใจให้ เกิ ด
ความชอบในสิ นค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง

วิธีดำเนินกำรวิจัย
ซึ่ งทางผูว้ ิจยั ได้ใช้สถิ ติการหาโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage) ใช้
สถิ ติวิเคราะห์ Chi-Square Test ในการทดสอบแจกแจงความถี่ ของข้อมู ล ความเป็ นอิ ส ระกันของตัว
แปร และใช้สถิ ติวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว(One Way Analysis Of Variance : ANOVA) ใน
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ ม ผูว้ ิจยั ท าการสุ่ ม ตัวอย่างจากเขต
ทั้งหมดในจังหวัดกรุ งเทพมหานครจานวน 50 เขต โดยเลื อกกลุ่ มตัวอย่างสาหรั บงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ใช้
หลักการสุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีการจับฉลาก 4
เขต จากทั้งหมด 50 เขตในกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ห้วยขวาง ดินแดง มีนบุรี และลาดพร้าว จากนั้นจึง
เลื อกหน่ วยตัวอย่างโดยใช้ค วามน่ าจะเป็ น ( Probability Sampling ) เป็ นการเลื อกหน่ วยตัวอย่างจาก
หน่วยทุกหน่วยในประชากรด้วยเทคนิ คการสุ่ มตัวอย่างตามขนาดตัวอย่างที่กาหนดไว้ เป็ นจานวน 400
ตัวอย่าง มีระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559ถึง เมษายน 2560 วิธีดาเนินการวิจยั
ใช้รูปแบบของการศึกษาวิจยั เป็ นเชิ งปริ มาณ (Quantitative Study) ในรู ปแบบของการวิจยั เชิ งสารวจ
(Exploratory Research) แ บ บ วั ด ผ ล ค รั้ งเดี ย ว (One-shot Case Study) โ ด ย ใช้ แ บ บ ส อ บ ถ าม
(Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวแปรในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยตัว
แปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยมีตวั แปรอิสระ จานวน 2 ตัวแปร ประกอบไปด้วย ตัวแปรอิสระที่หนึ่ ง
ข้อ มู ล ทั่ว ไปข้อ มู ล ทั่ว ไปทางประชากรศาสตร์ ข องผู ้ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ว ย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน เป็ นคาถามปลายปิ ด (Close-Ended) แบบ
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หลายตัวเลือก (Multiple Choices Question) ให้เลือกตอบข้อที่ตรงกับข้อมูลของผูต้ อบมากที่สุดเพียงข้อ
เดียว ตัวแปรอิสระที่สอง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อมะม่วงเบาดอง เป็ นคาถามปลายปิ ด (CloseEnded) แบบหลายตัวเลื อก (Multiple Choices Question) ให้เลื อกตอบข้อที่ ตรงกับ พฤติ ก รรมการซื้ อ
ของผูต้ อบมากที่ สุ ดเพี ย งข้อเดี ยว ตัวแปรตาม คื อ ความส าคัญ ของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมะม่วงเบาดอง เป็ นคาถามแบบประเมินระดับความคิดเห็น โดยเครื่ องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่ งเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Closed ended questionnaire) โดยแบบสอบถามมี
3 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์

สรุปผลกำรวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถสรุ ปประเด็นสาคัญการวิจยั เรื่ องการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมะม่วงเบาดองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปเกี่ยวกับปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล
จากกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน พบว่า ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
จานวน 257 คน (ร้ อยละ 64.3) มี อ ายุระหว่า ง 20-30 ปี จานวน 168 คน (ร้ อยละ 42.0) มี
สถานภาพโสด จานวน 181 คน (ร้อยละ 45.5) มีการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 252 คน (ร้อย
ละ 63.0) มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 180 คน (ร้อยละ 45.0) และมีรายได้ฉลี่ยต่อ
เดือน 20,001-30,000 บาท จานวน 163 คน (ร้อยละ 40.8)
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อมะม่วงเบาดอง
จากการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการ
ซื้ อมะม่วงเบาดอง มีพฤติกรรมความถี่ในการซื้ อผลไม้แปรรู ปแบบดอง 2 – 3 ครั้งต่อเดือน จานวน 221
คน (ร้อยละ 55.3) มี ส ถานที่ หรื อช่ องทางการซื้ อผลแปรรู ปแบบดองที่ ร้านค้าทัว่ ไป จานวน 209 คน
(ร้อยละ 52.3) มีจานวนเงินที่ท่านซื้ อผลไม้แปรรู ปแบบดองเฉลี่ยต่อครั้ง เป็ นเงิน100 – 500 บาท จานวน
255 คน (ร้อยละ 63.8) โดยมีพฤติกรรมการซื้ อมะม่วงเบาดองจากร้านสะดวกซื้ อ จานวน 172 คน (ร้อย
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ละ 43.0) มีพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อมะม่วงเบาดองในราคา 100 – 200 บาท จานวน 194
คน (ร้อยละ 48.5) มีพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อมะม่วงเบาดองมีแนวโน้มในการซื้ อมะม่วง
เบาดองในอนาคตเพื่อบริ โภคอาจจะซื้ อ จานวน 143 คน (ร้อยละ 35.8) มีพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการ
เลือกซื้ อมะม่วงเบาดองมีแนวโน้มอาจจะบอกต่อการบอกต่อบุคคลอื่นให้ซ้ื อมะม่วงเบาดอง จานวน 123
คน (ร้อยละ 30.8) มีพ ฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลื อกซื้ อมะม่วงเบาดองมี ค่าใช้จ่ายที่ ใช้ในการซื้ อ
มะม่วงเบาดองเทียบกับอาหารทานเล่นชนิดอื่น พอๆกัน จานวน 222 คน (ร้อยละ 55.5)
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับความสาคัญของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมะม่วงเบาดอง
จากการวิจยั ระดับความสาคัญของปั จจัย ด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อมะม่วงเบาดอง ของกลุ่ มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในระดับ
มากที่สุดกับด้านการส่ งเสริ มการตลาด(Promotion) รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์(Product) ด้านสถานที่
จัดจาหน่ าย(Place) และด้านราคา(Price) ตามลาดับ ซึ่ งให้ความสาคัญในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์(Product) มีระดับความสาคัญมาก (ค่าเฉลี่ย 3.9344) โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่มีมีวนั หมดอายุชดั เจน(ค่าเฉลี่ย 3.98)
ด้านราคา(Price) มีระดับความสาคัญมาก (ค่าเฉลี่ย 3.86) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
ที่มีการแสดงราคาจาหน่ายที่ชดั เจน(ค่าเฉลี่ย 3.88)
ด้านสถานที่จดั จาหน่าย(Place)มีระดับความสาคัญมาก (ค่าเฉลี่ย 3.8817)
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีวางจาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้าและซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต
ชั้นนา (ค่าเฉลี่ย 3.9)
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด(Promotion) มีระดับความสาคัญมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.0925) โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาตามสื่ อต่าง ๆ เช่นใบปลิว
แผ่นพับ เฟสบุค๊ อินสตราแกรม(ค่าเฉลี่ย 4.16)
4. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานหลัก 2 ข้อ มีดงั นี้
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จากสมมติฐานที่ 1 พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคลที่มีความแตกต่างกันทางด้านเพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดื อน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อมะม่วง
เบาดองที่ต่างกัน
จากสมมติฐานที่ 2 พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมะม่วง
เบาดองในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั จาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญในระดับมากที่สุดกับด้านการส่ งเสริ มการตลาดรองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
สถานที่จดั จาหน่าย และด้านราคา ตามลาดับ ซึ่งให้ความสาคัญในระดับมาก ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในด้านของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สวยงาม มีตรารับรองมาตราฐาน มีวนั หมดอายุที่
ชัดเจน มีปริ มาณให้เลือกหลากหลาย มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภค ต่อความถี่ในการซื้ อ ช่องทางในการซื้ อ
จานวนเงินเฉลี่ยในการซื้ อต่อครั้ง แหล่งในการซื้ อ ราคาที่พ่ งึ พอใจที่จะซื้ อ แนวโน้มการซื้ อมะม่วงเบา
ดองในอนาคต แนวโน้มการบอกต่อบุคคลอื่นในการซื้ อมะม่วงเบาดอง
ปั จจัยด้านราคา ในด้านการแสดงราคาจาหน่ายที่ชดั เจน และมีราคาที่หลากหลายให้เลือกซื้ อ มี
อิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภค ต่อความถี่ในการซื้ อ จานวนเงินเฉลี่ยในการซื้ อต่อครั้ง แหล่งในการซื้ อ ราคาที่พ่ งึ
พอใจที่จะซื้ อ แนวโน้มการซื้ อมะม่วงเบาดองในอนาคต แนวโน้มการบอกต่อบุคคลอื่นในการซื้ อ
มะม่วงเบาดอง ค่าใช้จ่ายในการซื้ อมะม่วงเบาดอง เมื่อเทียบกับอาหารทานเล่นชนิ ดอื่น
ปั จจัยด้านสถานที่จดั จาหน่าย ในด้านสถานที่จาหน่ายตั้งอยูใ่ นทาเลที่เดินทางได้สะดวก วาง
จาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้าและซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตชั้นนา จัดจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เฟสบุค๊
อินสตร์แกรม ไลน์ มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภค ต่อความถี่ในการซื้ อ ช่องทางในการซื้ อ จานวนเงินเฉลี่ยใน
การซื้ อต่อครั้ง แหล่งในการซื้ อ ราคาที่พ่ งึ พอใจที่จะซื้ อ แนวโน้มการซื้ อมะม่วงเบาดองในอนาคต
แนวโน้มการบอกต่อบุคคลอื่นในการซื้ อมะม่วงเบาดอง
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในด้านส่ วนลดสาหรับสมาชิก มีโปรโมชัน่ ลดราคาสิ นค้า การ
โฆษณาตามสื่ อต่าง ๆ มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภค ต่อความถี่ในการซื้ อ ช่องทางในการซื้ อ จานวนเงินเฉลี่ยใน
การซื้ อต่อครั้ง แหล่งในการซื้ อ ราคาที่พ่ งึ พอใจที่จะซื้ อ แนวโน้มการซื้ อมะม่วงเบาดองในอนาคต
แนวโน้มการบอกต่อบุคคลอื่นในการซื้ อมะม่วงเบาดอง
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อภิปรำยกำรวิจัย
จากผลการวิจยั ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมะม่วงเบาดองของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครที่ มี ความแตกต่ างกัน ของลักษณะส่ วนบุ คคล และส่ วนประสมทาง
การตลาด มีประเด็นที่น่าสนใจนาไปสู่ การอภิปราย ดังนี้
จากการสารวจลักษณะส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อมะม่วงเบาดองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคลต่างกัน เลือกซื้ อมะม่วงเบาดองเนื่ องจากต้องการตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง หรื อบุคคลในครอบครัว ทาให้ปริ มาณการซื้ อของผูบ้ ริ โภคนั้น จะ
ซื้ อแค่ให้เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นความต้องการซื้ อจึงไม่มากนัก (ศิริวรรณ เสรี รัตน์
และคณะ, 2541 (อ้า งอิ ง ใน ทัศ นา หงส์ ม า, 2553: 23)) ดัง นั้น การวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่มีอิทธิ พลทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า โดยการเข้าใจ
ถึงสาเหตุต่างๆ ที่มีผลจูงใจหรื อกากับการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ที่จะทาให้นกั การตลาด
สามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคได้สาเร็ จ ด้วยการชักนาและหว่านล้อมให้ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้า
และมีความจงรักภักดีที่จะซื้ อซ้ าต่อไปเรื่ อยๆ ดังนั้นการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจึงเป็ น
เรื่ องของการศึกษาการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อผลไม้แปรรู ป ว่าเกิดจากปั จจัย
อะไรที่เป็ นตัวกาหนดหรื อเป็ นสาเหตุที่ทาให้ตดั สิ นใจซื้ อ พฤติกรรมในขณะทาการซื้ อจึง
เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนการตัดสิ นใจซื้อและในการตัดสิ นใจซื้อจะประกอบไปด้วย
ปั จจัยต่างๆ เช่นความต้องการ การเรี ยนรู ้ความเข้าใจ ฯลฯ ปั จจัยต่างๆ นี้มีอยูใ่ นความนึ กคิด
และจิตใจ ซึ่ งทาให้คุณลักษณะที่แท้จริ งภายในของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน (ธงชัย สันติวงษ์,
2554) โดยเหตุผลในการไม้ซ้ื อผลไม้แปรรู ปของไทยคือ ผลไม้แปรรู ปของไทย มีชื่อเสี ยง มี
สัดส่ วนการซื้ อผลไม้แปรรู ปของไทยต่อการซื้ อผลไม้แปรรู ปโดย รวมเฉลี่ยต่อสัปดาห์อยู่
ระหว่าง 1-25 % (ธัน ยมัย เจี ยรกุล , 2557) ซึ่ งจากงานวิจยั พบว่า ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของ
ผูบ้ ริ โภคมีอิทธิพลต่อการต่อการตัดสิ นใจซื้อมะม่วงเบาดอง
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ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่ออิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมะม่วงเบา
ดองทั้งด้านความถี่ในการซื้ อ ช่ องทางในการซื้ อ จานวนเงินที่ซ้ื อเฉลี่ยต่อครั้ง แหล่งที่ซ้ื อ
ราคาที่ พึ งพอใจในการซื้ อ แนวโน้ม ในการซื้ อ แนวโน้ม ในการบอกต่ อ หรื อแม้กระทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการซื้อมะม่วงเบาดองเทียบกับอาหารทานเล่นชนิดอื่น ซึ่งปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเนื่องจากมีสิ่งกระตุน้ ทาให้เกิดความต้องการ
ซื้ อมะม่วงเบาดอง อาจจะเป็ นด้านเหตุผลหรื อด้านจิตวิทยาก็ได้ โดยผูบ้ ริ โภคได้ตอบสนอง
ความต้องการโดยการซื้ อมะม่วงเบาดองจากการตัดสิ นใจในด้านต่างๆ อาทิเช่ น การเลือก
ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product choice) การเลื อ กตราสิ น ค้า (Brand choice) การเลื อ กผู ข้ าย (Dealer
choice) การเลือกเวลาในการซื้ อ (Purchase timing) และการเลือกปริ มาณการซื้ อ (Purchase
amount) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541 (อ้างอิ งใน ทัศนา หงส์ มา, 2553: 23)) หรื อ
ตอบสนองความต้องการเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคยอมรับและยินดีจ่ายด้วยความพยายามจูงใจให้เกิด
ความชอบในสิ นค้า (เสรี วงษ์มณฑา ,2554) โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการ

และความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่ าย
และการส่งเสริ มการตลาด (สุดาภร กุลฑลบุตร ,2552) เนื่องจากผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
รับทราบข้อมูลด้วยตนเอง และมีเหตุผลในการเลือกซื้ อคือ มีรสชาติอร่ อย ( ปิ ยพร
ศรี กลิ่นสุวรรณ ,2555) ทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงสิ นค้ามะม่วงเบาดองได้ง่ายขึ้น
ข้ อเสนอแนะด้ ำนกำรตลำด
จากผลการวิจยั ข้างต้น ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปเป็ นแนวทางให้แก่ผปู ้ ระกอบการนาผลวิจยั
ไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดด้านส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับสิ นค้ามะม่วงเบาดอง
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค มีรายละเอียดดังนี้
ผูผ้ ลิ ต หรื อผูป้ ระกอบการผลิ ต ภัณ ฑ์ม ะม่ วงเบาดอง ต้อ งมี ก ารวางแผนเพื่ อ พัฒ นา
ผลิ ตภัณ ฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่ สุ ด โดยต้องคิ ดเสมอว่าจะทาให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถ เข้าถึงสิ นค้าง่ายขึ้นได้อย่างไร
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พัฒนาคุณภาพมะม่วงเบาดองให้มีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน ให้ความสาคัญกับ
บรรจุภณ
ั ฑ์ ออกแบบให้ดูน่าสนใจสวยงามทันสมัย ด้านความปลอดภัย และด้านการรักษา
คุณภาพของมะม่วงเบาดอง มีมาตรฐานราคาที่เป็ นที่พึงพอใจและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ใส่
ใจและค้นหาช่ องทางการจัดจาหน่ ายให้ทนั สมัย ควบคู่กนั ไปทั้งหมดเพื่อให้สินค้าสามารถ
แข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คำสำคัญ : (1) การซื้ อมะม่วงเบาดอง (2) การตัดสิ นใจซื้ อมะม่วงเบาดอง (3) พฤติกรรม

การซื้อมะม่วงเบาดอง (4) ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
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