การศึกษาความต้ องการซอสมะขามปรุงสาเร็จ
ของผู้บริโภคในกรุ งเทพมหานคร
นิสากร คชรัตน์

บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาความต้อ งการซอสมะขามปรุ ง ส าเร็ จ ของผู ้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานค ร มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่ วนบุคคลกับความต้องการซอสมะขามปรุ ง
สาเร็จของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดกับความต้องการซอสมะขามปรุ งสาเร็ จของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ผูศ้ ึกษาเก็บ
รวบรวมข้อมูลประชากรกรุ งเทพมหานครโดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience
sampling) โดยสุ่ ม แจกแบบสอบถาม เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งครบตามขนาดที่ ก าหนด ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard) และสถิติไคสแควร์ (Chi-Square)
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ใน
การทดสอบในครั้งนี้ กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

ความเป็ นมา และความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรที่สาคัญในการผลิตปั จจัยพื้นฐานของมนุ ษย์
เนื่องจากภูมิประเทศเหมาะแก่การทาการเกษตร ทาให้ผลผลิตที่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง ในแต่
ละภูมิประเทศก็สามารถปลูกพืชได้แตกต่างกันไป คนไทยทั้งประเทศควรได้รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์มีคุณภาพสู ง แต่วิถีชีวิตของคนในเมืองหลวงกลับไม่มีโอกาสได้ลิ้มรสอาหารที่เต็มไป
ด้วยสารอาหาร เพราะสภาพแวดล้อม ที่อยูอ่ าศัย สังคม และเศรษฐกิจ ล้วนส่ งผลต่อการดารงชีวิต
ในการเลือกซื้ ออาหาร สังคมในปั จจุบนั มีลกั ษณะอยู่ในภาวะที่เร่ งด่วน ต้องเผชิ ญกับปั ญหานานับ
ปการ จึงทาให้ทุกคนหันมาให้ความสนใจกับการเลือกอาหารที่ดูแลสุ ขภาพขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้ว การ
ที่มนุ ษย์จะเลือกรับประทานอาหารนั้น ล้วนแล้วแต่ตอ้ งการเลือกสรรสิ่ งดีๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ

ร่ างการของตนเอง ในการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หรื อรับประทานให้ครบตามที่ร่างการ
ต้องการนั้นเป็ นเรื่ องยาก เพราะทั้งคุณภาพของพืชสวนครัว และเนื้ อสัตว์ในปั จจุบนั ไม่เหมือนใน
สมัยก่อน วัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาสู งขึ้น และต้องใช้ความเชี่ยวชาญหรื อความชานาญ
ในการปรุ งแต่งรสชาติให้ตรงต่อความต้องการ ซึ่ งสถานภาพของคนในกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่
แล้วนั้นอยู่ในสถานการณ์ เร่ งรี บ ทุ กอย่างจะต้องสะดวกและรวดเร็ ว แม้กระทัง่ ในวันหยุดหรื อ
เทศกาลต่างๆ ก็ตาม บุคคลเหล่านี้มีความต้องการที่จะพักผ่อนหรื อมีกิจกรรมอื่นๆ ดังนั้นจึงมีความ
ต้องการความสะดวกในการบริ โภคเป็ นอย่างมาก
ด้วยปั ญหาต่างๆ ทาให้คนไทยหันมาสนใจกับเรื่ องสุ ขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่ องอาหาร
การกิ นต้อ งเลื อ กอาหารเพื่ อ สุ ขภาพโดยการทาอาหารกิ นเองโดยต้องเริ่ ม จากวัตถุ ดิ บที่ ส ะอาด
ปลอดภัยไร้สารพิษ วิธีการปรุ งสะอาด และที่สาคัญคือ เครื่ องปรุ ง
ทางผูว้ ิจยั คิดซอสมะขามปรุ งสาเร็ จเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตที่เร่ งรี บและใช้พ้ืนที่จากัด ใช้
เวลาไม่มากนักในการประกอบอาหาร ซึ่ งซอสตัวนี้สามารถทาอาหารได้หลากหลาย เช่น ผัดไท กุง้
ซอสมะขาม ไข่ ลูกเขย น้ าราดปลาทอด เป็ นต้น และสามารถเป็ นน้ าจิ้มได้ เช่ น น้ าจิ้มเต้าหู ้ทอด
ลูก ชิ้ น เมี้ ย งปลาเผา ปลาหมึ ก ย่า ง น้ า ปรุ ง รสทานกับสะเดาน้ า ปลาหวาน เป็ นต้น เพื่ อสะดวก
รวดเร็ ว และประหยัดเวลา ประกอบกับรายการอาหารที่ท่านสามารถเลือกสรรได้มากมาย อีกทั้งยัง
ทาให้ครอบครัว เพื่อนฝูง ได้มีเวลาในการพบปะสังสรรค์พดู คุย ทากิจกรรมร่ วมกัน

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่ วนบุคคลกับความต้องการซอสมะขามปรุ ง
สาเร็จของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับความต้องการซอส
มะขามปรุ งสาเร็จของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร

สมมุตติฐานของการวิจยั
1. ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความต้อ งการซื้ อ ซอสมะขามปรุ ง ส าเร็ จ ที่
แตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการซอสมะขามปรุ งสาเร็จ

วิธีการดาเนินงานวิจยั
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดและทฤษฎีความต้องการ
2. ทฤษฎีความต้องการ ความอยากได้ และความพึงพอใจ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
4. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นตัวแทนในการตอบแบบสอบถามในงานวิจยั ครั้ งนี้ คือ ประชาชนที่
อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 5,696,409 ซึ่ งสามารถระบุประชากรที่แน่นอน (กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558) ดังนั้นการกาหนดขนาดตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้จาก
การคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ผลจากการคานวณจะได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง (n) = 399.97 ดังนั้น จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จานวนทั้งหมด 400 คน
และใช้วธิ ีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยสุ่ มแจกแบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้เก็บข้อมูล คื อ แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ศึกษาความต้องการซอสมะขามปรุ ง
สาเร็จของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร โดยแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้

ส่ วนที่ 1 : แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยเป็ นคาถาม
ปลายปิ ด ลักษณะคาถามเป็ นคาถามปลายปิ ด (Closed-ended question) ข้อ 1-5
ส่ วนที่ 2 : แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
บริ โภคซอสมะขามปรุ งสาเร็ จของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร รู ปแบบคาถามเป็ นแบบการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาค (Internal Scale) มีขอ้ 6-9
ส่ วนที่ 3 : แบบสอบถามเกี่ยวกับความความต้องการซอสมะขามปรุ งสาเร็ จ รู ปแบบคาถาม
ลักษณะคาถามเป็ นคาถามปลายปิ ด (Closed-ended question) ข้อ 10-12
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะโดยจะเป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด ข้อ 13

วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้เรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามทั้งหมดมา
ดาเนินการดังนี้
1. การตรวจสอบข้อมูล โดยผูว้ ิจยั ตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและทา
การแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. น าแบบสอบถามที่ ค ัด เลื อ กเรี ยบร้ อ ยมาลงรหัส เพื่ อ ประมวลผลข้อ มู ล ด้ว ยโปรแกรม
ประมวลผลทางสถิติ

สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิ บายและ
วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลและความต้อ งการซอสมะขามปรุ ง ส าเร็ จ ของผูบ้ ริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานคร
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใช้ในการอธิ บาย
และวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคซอส
มะขามปรุ งสาเร็จของผูบ้ ริ โภค

3. สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) สาหรับทดสอบสมมติฐานที่ 1 และ 2 เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุ คคลและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับความต้องการซอส
มะขามปรุ งสาเร็จของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร

สรุปผลการวิจยั
ด้ านข้ อมูลทางประชากรศาสตร์
ผลการศึกษาด้านข้อมูลทางประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิด
เป็ นร้อยละ 60.5 อายุ 25-34 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.4 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 58.5
มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนคิดเป็ นร้อยละ 37.3 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
คิดเป็ นร้อยละ 38.8
ด้ านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลการศึกษาด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคซอส
มะขามปรุ งสาเร็ จของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณา
เป็ นรายได้ พบว่าทุกด้านผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญระดับมาก โดยด้านที่ให้ความสาคัญอันดับหนึ่งคือ
ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านส่ งเสริ มการตลาด
ตามลาดับ
ด้ านความต้ องการซอสมะขามปรุงสาเร็จของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาด้านความต้องการซอสมะขามปรุ งสาเร็ จของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามต้อ งการบริ โ ภคซอสมะขามปรุ ง ส าเร็ จ ของผูบ้ ริ โ ภคใน
กรุ ง เทพมหานคร คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 72.0 รายละเอี ย ดผลิ ต ภัณ ฑ์ข องซอสมะขามปรุ ง สาเร็ จที่ กลุ่ ม
ตัวอย่างต้องการให้แสดงบนบรรจุภณ
ั ฑ์มากที่สุดคือ ส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์ คิดเป็ นร้อยละ 28.2
และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ตอ้ งการบริ โภคซอสมะขามปรุ งสาเร็ จจานวน 24 คน มีเหตุผลที่ไม่ตอ้ งการ
บริ โภคซอสมะขามส่ วนใหญ่คือ ยังไม่มนั่ ใจในรสชาติของสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 75.0

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการซอสมะขามปรุ งสาเร็ จ
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ซึ่งเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
H0: ลักษณะส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการซอสมะขามปรุ งสาเร็ จของผูบ้ ริ โภค
ในกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H1: ลักษณะส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการซอสมะขามปรุ งสาเร็ จของผูบ้ ริ โภค
ในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่ วนบุคคลกับความต้องการซอสมะขามปรุ ง
สาเร็จของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร สถิติที่ใช้ทดสอบคือ Chi-square ได้กาหนดระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า .05
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะส่ วนบุคคลกับความต้องการ
ซอสมะขามปรุ ง ส าเร็ จ ของผู ้บ ริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ความต้องการซอสมะขามปรุ งสาเร็ จของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครคือ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ส่ วนลักษณะส่ วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพไม่มีความสัมพันธ์
กับความต้องการซอสมะขามปรุ งสาเร็จของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
.05
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการซอสมะขาม
ปรุ งสาเร็จของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ซึ่งเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี้
H0: ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการซอสมะขามปรุ งสาเร็ จ
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
H1: ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการซอสมะขามปรุ งสาเร็ จ
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับความต้องการซอส
มะขามปรุ งสาเร็ จของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร สถิติที่ใช้ทดสอบคือ Chi-square ได้กาหนด

ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อย
กว่า .05
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับ
ความต้องการซอสมะขามปรุ งสาเร็ จของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย และด้านส่ งเสริ ม
การตลาดไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ ความต้ อ งการซอสมะขามปรุ งส าเร็ จ ของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

การอภิปรายผล
จากผลการศึกษา ผูว้ จิ ยั นาประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภค
ซอสมะขามปรุ งสาเร็ จของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน
โดยด้านที่ให้ความสาคัญอันดับหนึ่งคือ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย และด้านส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะซอสมะขามปรุ งสาเร็ จยังไม่มี
จาหน่ ายในท้องตลาดมากนัก จึงทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่แน่ ใจในผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงให้ความสาคัญกับ
สิ นค้าที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์บอกถึงคุณภาพและรายละเอียดสิ นค้าชัดเจน เพื่อความเชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์ มี
ราคาที่ เ หมาะสมคุ ้ม ค่ า กับ เงิ น ที่ จ่ า ยไป รวมถึ ง หาซื้ อ ที่ ส ะดวกทาให้ต ัด สิ น ใจซื้ อ ง่ า ยขึ้ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิริญทิพย์ ซิ วสารี (2559) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการเลือกซื้ อมะขามแปร
รู ป ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตเทศบาล นครเชี ยงใหม่ โดยผลการศึ กษาพบว่า ปั จ จัยส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่ มี ผ ลต่ อ ผูบ้ ริ โ ภคมะขามแปรรู ป มากที่ สุ ด คื อ ราคาเหมาะสมกับ ปริ ม าณราคาถู ก
รองลงมาคือ ความสะอาดของมะขามแปรรู ป ไม่มีมดเข้าไปปะปนในผลิตภัณฑ์การระบุวนั ผลิตและ
วันหมดอายุ สถานที่และการจัดจาหน่ ายอยู่ใกล้แหล่งชุ มชน ภายในร้านสะอาด ตามลาดับ และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชาคริ ต ศรี สกุน และอรพิณ สันติธีรากุล (2558) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครในการซื้ อปลากระป๋ อง ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ที่มีความสาคัญต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์ปลากระป๋ องของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่โดยภาพรวมให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยย่อยทางด้านผลิตภัณฑ์ที่

กลุ่มผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมาก คือ การมีเครื่ องหมาย อาหารและยา สาหรับปั จจัยย่อยทางด้าน
ราคาที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมาก คือ ราคาสอดคล้องกับคุณภาพ ปั จจัยย่อยทางด้านช่ อง
ทางการจัดจาหน่ายที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมาก คือ ความสะอาดของสถานที่จดั จาหน่าย และ
สาหรับปัจจัยย่อยทางด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมาก คือ การลดราคา
สิ นค้า
2. จากการศึกษาพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการซอสมะขามปรุ ง
สาเร็ จของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ อาจเพราะซอสมะขามปรุ งสาเร็ จ มีราคาที่สูงกว่า
มะขามที่ ยงั ไม่แปรรู ป เพราะเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรู ปและกรรมวิธีการผลิ ตภัณฑ์หลาย
ขั้นตอนรวมถึงมีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สวยงาม ทาให้ผทู ้ ี่มีรายได้มากกว่าซึ่ งมีกาลังซื้ อมากกว่าผูท้ ี่มีรายได้
น้อย มีความต้องการมะขามปรุ งสาเร็ จมากกว่า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กานต์ วิทยาวงศรุ จ
(2556) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์น้ าแกง
พร้อมปรุ งตรารอยไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ าแกงพร้อมปรุ งตรารอยไทยที่ต่างกันคือ รายได้
3. จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมและรายด้านที่ประกอบด้วย
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ การตลาดไม่มีความสัมพันธ์กบั
ความต้องการซอสมะขามปรุ งสาเร็จของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าไม่ว่า
ผูบ้ ริ โภคจะให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในระดับใดก็ตามก็จะไม่ทาให้ความ
ความต้องการซอสมะขามปรุ งสาเร็ จเปลี่ยนไป ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของพุทธิ วดี เจียสกุล (2556)
ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อและการจาแนกกลุ่มตามลักษณะทางประสาทสัมผัส
ของผลิตภัณฑ์ซอสพริ ก ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อซอสพริ กของผูบ้ ริ โภค
สามารถจัดกลุ่ม 18 ตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ได้เป็ น 5 ปั จจัย ดังนี้ 1) ปั จจัยด้านคุณภาพ
ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ 2) ปั จจัยด้านรสชาติและลักษณะปรากฏ 3) ปั จจัยด้าน
คุณลักษณะภายนอก ตรายีห่ อ้ และการโฆษณา 4) ปั จจัยด้านราคา ขนาด และหาซื้ อได้สะดวก และ
5) ปัจจัยด้านโปรโมชัน่

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจบริ โภคซอสมะขามปรุ งสาเร็ จของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครในระดับมากทั้ง
โดยรวมและรายด้าน ดังนี้เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกซื้ อซอสมะขามปรุ งสาเร็ จ จึงควรจัดส่ วน
ประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะจาแนก
เป็ นรายด้านดังนี้
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ พบว่ า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจบริ โ ภคซอสมะขามปรุ ง ส าเร็ จ ของ
ผูบ้ ริ โภคในระดับมาก ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ โดยคานึงถึงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ควรมีรูปทรงและสี สันที่สวยงามสะดุ ดตา มี ฉลากบอกส่ วนผสม ที่
ชัดเจนเป็ นตรงตามความเป็ นจริ ง
ด้านราคา พบว่า มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคซอสมะขามปรุ งสาเร็ จของผูบ้ ริ โภคใน
ระดับมาก ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณของ
ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้มีหลากหลายราคาให้เลือก
ด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย พบว่า มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคซอสมะขามปรุ งสาเร็ จ
ของผูบ้ ริ โภคในระดับมาก ดังนั้นผูป้ ระกอบการและผูจ้ ดั จาหน่ายควรให้ความสาคัญกับช่องทางจัด
จาหน่าย โดยสถานที่จดั จาน่ายควรอยูใ่ นแหล่งชุมชน สะดวกและง่ายต่อการหาซื้ อ และมีที่จอดรถ
เพียงพอต่อการให้บริ การ
ด้านส่ งเสริ มการตลาด พบว่า มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคซอสมะขามปรุ งสาเร็ จ
ของผูบ้ ริ โ ภคในระดับมาก ดัง นั้น ผูป้ ระกอบการและผูจ้ ัดจ าหน่ า ยควรให้ความสาคัญ กับการ
ส่ งเสริ มการตลาด โดยมีการประการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อต่าง ๆ เช่น สื่ อทางอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึง
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ วและทัว่ ถึ ง หรื อสื่ อทางโทรทัศน์ที่ควรมี การสนับสนุ นรายการอาหาร
รวมถึงมีการร่ วมมื อช่ วยเหลือสังคม เพื่อทาให้ซอสมะขามปรุ งสาเร็ จเป็ นที่ รู้จกั สามารถทาให้
ผูบ้ ริ โภคจดจายีห่ ้อของผลิตภัณฑ์มากขึ้น นอกจากนี้ ในการเริ่ มจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ควรการแจก
สิ นค้าทดลองให้ผบู ้ ริ โภค

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ในการศึกษา
ครั้งต่อไปควรศึกษากลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่กล่างขึ้นครอบคลุมทุก
พื้นที่
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจต่อซอสมะขามปรุ งสาเร็ จของผูบ้ ริ โภค
หลังจากมีการวางจาหน่ ายผลิตภัณฑ์แล้ว เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์
และกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด
3. ควรศึกษาปัจจัยอื่นที่คาดว่าจะส่ งผลต่อความต้องการซอสมะขามปรุ งสาเร็ จของผูบ้ ริ โภค
เช่น ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริ โภค ปัจจัยด้านค่านิยม เป็ นต้น
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