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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
ซือ้ผลไม้กระป๋องแปรรูปของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้คอื ผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ทัง้เพศชายและหญิง ตัง้แต่อายุ 18 ปี ขึน้ไป จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชส้ถติทิดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวิเคราะห์
ความสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  
 ผลการวจิยัพบว่า  
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 28-37 ปี มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน มสีถานภาพ
โสด มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 - 30,000 บาท และ มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายมีระดบัความส าคญัมากที่สุด ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านพนักงานบรกิาร มรีะดบัความส าคญัมาก และ 
ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง 
การตัดสนิใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูปของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีการตัดสนิใจซื้อโดยรวมอยู่ในระดับ             
ปานกลาง 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 ผูบ้รโิภคที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยสถานภาพ อายุ และระดบัการศกึษา แตกต่างกนั            
มกีารตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปูแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นพนักงานบรกิาร 
และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรูป โดยมีความสมัพนัธใ์นระดบั
ปานกลาง และระดบัต ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: ความสมัพนัธ ์การตดัสนิใจซือ้ ผลไมก้ระป๋อง  

 
 
 
 
__________________________________ 
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Abstract 
 
 The objective of this research is to study service marketing mix relating to consumers’ decision 
making on buying behavior of canned fruit in Bangkok Metrapolis. The sample size of this research was 400 
consumers of over 18 years old who had ever bought canned fruits in Bangkok metropolis. A questionnaire 
was used for data collection. Statistics analysis were computed for percentage, mean, standard deviation,             
t-test analysis, one way analysis and Pearson product movement correlation coefficient method. 
 Research results were as the follows; 
 Most of the respondents were female, aged between 28-37 years old, single, held Bachelor’s 
degree, monthly income between 15,000-30,000 baht and working as private company employees. 
 The overall of Service Marketing Mix was at very important level. Regarding to Service Marketing 
mix on place aspect was at the most important level. While product, price and people aspects were at very 
important level. Lastly, promotion aspect was at moderate important level. 
 Consumer’s overall satisfaction toward to buying canned fruit was at the moderate level. 
 The results of hypotheses testing are as follows: 
 Consumers with different marital status, age and education level have different on buying decision 
on canned fruit in Bangkok Metropolis at statistically significant level of 0.01 and 0.05, respectively.  
 The service marketing mix on the aspects of product, price, promotion, people and place are found 
at the moderate and low level with buying statistical decision on canned fruit significant level of 0.01, 
respectively. 
 
Keywords: Relations, Purchasing Decisions, Canned Fruit  
 
บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่รีายไดห้ลกัจากการเพาะปลูก และการท าการเกษตร โดยจากขอ้มูลทางสถติปีิ  
2554 พบว่า เนื้อที่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้ และมเีนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรรวม  171.45 ล้านไร่ 
โดยที่เป็นสวนไม้ผล และไม้ยืนต้นจ านวน 34.91 ล้านไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2556) โดยประเทศไทย
สามารถท ารายไดจ้ากการเพาะปลูกปีละกว่าแปดหมื่นลา้นบาท (ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร. 2556) ซึ่งผลไมไ้ทย
นัน้เป็นที่นิยมบรโิภคโดยทัว่ไปทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยผูบ้รโิภคมคีวามต้องการ ในการบรโิภคผลไม้มาก
ยิง่ขึน้ อนัเนื่องมาจากสาเหตุ ได้แก่ ความสนใจ และใส่ใจในสุขภาพ จ านวนประชากรที่มปีรมิาณมากยิง่ขึน้ รวมทัง้ 
ผูบ้รโิภคตระหนักถงึประโยชน์ที่ไดร้บัจากการบรโิภคผลไม ้และผูบ้รโิภคโดยส่วนมากมกีารบรโิภคผลไมก้ระป๋องแปร
รูปเป็นของว่าง (พฤติกรรมการกนิผกัผลไม้แปรรูปของคนกรุง ; ศูนยว์จิยัเอแบคนวตักรรมทางสงัคม การจดัการและ
ธุรกจิ. 2557) แต่ด้วยขอ้จ ากดัของผลผลติทางการเกษตรที่ขึน้อยู่กบัฤดูกาลเพาะปลูก สภาพภูมอิากาศที่มคีวามผนั
ผวนสูงไม่ว่าจะเป็น ภยัแล้ง น ้าท่วม หรอื การเกดิวกิฤตการณ์ต่างๆ จงึส่งผลให้ผลผลติทางการเกษตรที่ไดจ้ากการ
เพาะปลกูมคีวามไม่แน่นอน อกีทัง้ผลผลติทางการเกษตรมอีายุสัน้ รวมถงึราคาของผลผลติทีม่กัผกผนัตามอุปสงค์ และ 
อุปทาน จงึท าให ้ในปัจจุบนัมกีารน าความรู ้เทคโนโลย ีและ นวตักรรม มาเป็นทางออกในการแกปั้ญหาเหล่าน้ี โดยการ
น าผลไม้ไปแปรรูปในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุกระป๋องในน ้าเชื่ อม การน าไปทอดในลกัษณะสุญญากาศ            
การน าไปอบ ฯลฯ ซึง่เป็นกระบวนการเกบ็รกัษาผลไมว้ธิหีนึ่ง รวมทัง้ยงัเป็นการพฒันาและปรบัปรุงผลติภณัฑ ์เพื่อเพิม่
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โอกาสในการบรโิภคผลไมใ้หม้มีากยิง่ขึน้ และสามารถบรโิภคไดต้ลอดทัง้ปี และในทางกลบักนั ยงัสามารถแกไ้ขปัญหา
ผลไมล้น้ตลาดไดอ้กีดว้ย 
 ทัง้นี้ลกัษณะการบรโิภคผลไมข้องผูบ้รโิภคภายในประเทศ มกีารเปลีย่นรูปแบบไปจากแต่ก่อน โดยสามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กรณีคอื 1) ผูบ้รโิภคซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปูเพื่อน าไปเพื่อการบรโิภค อนัเน่ืองมาจากวถิชีวีติ และ
ลกัษณะการด าเนินชีวิตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความเร่งรีบ และต้องการความสะดวกในการ
ด ารงชวีติ รวมถงึการตระหนึกถงึความสะอาดในการบรโิภคผลไมก้ระป๋องแปรรปู ซึง่แตกต่างจากการบรโิภคผลไมส้ด 
จงึสง่ผลใหก้ารบรโิภคผลไมก้ระป๋องแปรรูปมอีตัราสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง รวมถงึการผลติ และจดัท าบรรจุภณัฑข์องผลไม้
กระป๋องแปรรูปใหดู้น่ารบัประทาน และสามารถน าไปใชเ้ป็นของฝากไดด้ว้ยเช่นกนั และ 2) ผูบ้รโิภคซือ้ผลไมก้ระป๋อง
แปรรูป เพื่อน าไปใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยน าไปเป็นส่วนประสมในการท าอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว หรอื
อาหารหวาน 
 ทางผู้วจิยัจงึได้เลง็เห็นถึงปัญหาและโอกาสดังกล่าว ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการท าวิจยัเพื่อศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูปของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากดงัทีก่ล่าวไปขา้งตน้ว่าผูบ้รโิภคมคีวามสนใจ และใส่ใจในสขุภาพ รวมถงึลกัษณะการด าเนิน
ชีวิตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความเร่งรีบ และต้องการความสะดวกในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องแปรรูป ทางผู้วิจ ัยจึงเลือกกลุ่มประชากรเป้าหมายในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้กรอบแนวคิดของ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร            
เพื่อใชใ้นการศกึษาการตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปูของผูบ้รโิภค 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปูของผูบ้รโิภค จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 2. เพื่อศกึษาส่วนประสมการตลาดบริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย สื่อส่งเสริม
การตลาด และ พนกังานบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปูของผูบ้รโิภค 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 
  1.  ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
   1.1  เพศ 
    1.1.1  ชาย 
    1.1.2  หญงิ 
   1.2  อาย ุ
    1.2.1  18 – 27 ปี 
    1.2.2  28 – 37 ปี 
    1.2.3  38 – 47 ปี 
    1.2.4  48 ปี ขึน้ไป 
  1.3  อาชพี 
   1.3.1  ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
   1.3.2  พนกังานบรษิทัเอกชน 
   1.3.3  ธุรกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการ 
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   1.3.4  พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษยีณอายุ 
   1.3.5  อื่นๆ (โปรดระบุ..........................................) 
   1.4  สถานภาพ 
    1.3.1  โสด 
    1.3.2  สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
   1.3.3  หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู ่
   1.5  รายได ้
    1.4.1  ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 
    1.4.2  15,001 – 30,000 บาท 
    1.4.3  30,001 – 45,000 บาท 
    1.4.4  45,001 – 60,000 บาท 
   1.4.5 60,001 บาทขึน้ไป 
  1.6  การศกึษา 
   1.6.1  ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี
   1.6.2  ระดบัปรญิญาตร ี
   1.6.3  สงูกว่าระดบัปรญิญาตร ี
 2.  สว่นประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ 
   2.1  ผลติภณัฑ ์ 
   2.2  ราคา  
   2.3  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  
   2.4  การสง่เสรมิการตลาด  
   2.5  พนกังานบรกิาร 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปูของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้ และการศึกษา 
แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปูของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2. สว่นประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด และ 
พนกังานบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปูของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 1.  แนวคิดและทฤษฎีทางด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
  ประชากรศาสตร ์หมายถงึ การศกึษาเกีย่วกบัประชากร โดยค าว่าประชากรศาสตรน์ัน้ภาษาองักฤษคอื
ค าว่า “Demography” โดยเกดิจาก “Demo” หรอื “People” นัน่คอืประชาชน และ “Graphy” หรอื “Description” นัน่คอื
ลักษณะ โดยเมื่อน าทัง้ 2 ค ามารวมกันแล้วย่อมหมายถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์นัน่เอง โดยลักษณะทาง
ประชากรศาสตรน์ัน้ประกอบไปดว้ย (ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ์; และณรงค ์เทยีนสง่. 2521: 2)  
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 2.  แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
  ตามปกติผู้บรโิภคจะมีกระบวนการในการตัดสนิใจซื้อ โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล  (2543: 160) ได้กล่าว
เกี่ยวกบัแนวคดิการตดัสนิใจของผู้ซื้อไวว้่า การตดัสนิใจซื้อสนิค้าของผูบ้รโิภคนัน้ จะต้องผ่านขบวนการและขัน้ตอน
ต่างๆ หลายขัน้ตอนอนัจะน าไปสู่การตดัสนิใจซือ้ โดยมทีัง้หมด 5 ขัน้ตอน ดงัภาพประกอบ 2-1 โดยสนิคา้ทีผู่บ้รโิภค
มองว่ามลูค่าสนิคา้ต่อตวัผูบ้รโิภคสงู ผูบ้รโิภคมกัจะด าเนินกจิกรรมประกอบการตดัสนิใจทัง้  5 ขัน้ตอน ในทางกลบักนั 
สนิคา้ทีผู่บ้รโิภคซือ้เป็นกจิวตัร ผูบ้รโิภคมกัจะขา้มขัน้ตอน หรอืสลบัขัน้ตอนในการด าเนินกจิกรรมประกอบการตดัสนิใจ 
เช่น ไม่ท าการเปรยีบเทยีบราคา, รบีเร่งซือ้, ไม่หาข่าวสารประกอบการตดัสนิใจซือ้ อกีทัง้ยงัมผีูบ้รโิภคบางกลุ่มทีข่า้ม
ขัน้ตอนไปท าการซือ้เลย 
 3.  แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการตลาด และส่วนประสมทางการตลาด 
  ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2547: 63) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดบรกิารว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดที่นอกเหนือจากทางด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ การส่งเสริมทางการตลาดแล้ว              
ยงัประกอบไปด้วยปัจจยัทีส่ าคญัในดา้นการบรกิารอกี 3 ดา้นคอื ดา้นพนักงาน ดา้นกระบวนการให้บรกิาร และ ดา้น
สิง่แวดลอ้มทางกายภาพซึง่เป็นปัจจยัหลกัในการส่งมอบการบรกิารซึง่หมายถงึส่วนประสมทางการตลาดบรกิารนัน้จะ
ประกอบไปดว้ย 7P’s ไดแ้ก่  ผลติภณัฑ ์เป็นสิง่ทีใ่ชใ้นการตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์มคีุณค่าในสายตาของ
ผูบ้รโิภค หมายความถงึสิง่ทีผู่ข้ายหรอืบรษิทัมอบคุณค่าของผลติภณัฑน์ัน้ๆ แก่ผูบ้รโิภค ทัง้ในรูปแบบทีจ่บัตอ้งไดแ้ละ
จบัต้องไม่ได้ ซึ่งประกอบไปด้วย ลกัษณะของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ และตราสนิค้า                  
โดยผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดนัน้ สามารถเป็นตวัแทนต าแหน่งทีแ่ตกต่างกนัทางดา้นคุณค่าในใจของผูบ้รโิภคไดอ้กีดว้ย 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาวจิยั คอื ผู้บรโิภค ทัง้เพศชายและเพศหญิง ที่มอีายุ 18 ปีขึน้ไปเนื่องจากเป็น
กลุ่มประชากรทีอ่ยู่ในวยัผูใ้หญ่ตอนต้น (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  2538: 35–37) ซึง่มคีวามสามารถตดัสนิใจในการเลอืก
คู่ครอง เรยีนรูท้ีจ่ะมชีวีติร่วม รวมถงึเลอืกซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปู ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้เพศชายและหญงิ ตัง้แต่อายุ 18 ปี 
ขึน้ไป เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรการค านวณทีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่ 95% และยอมให้คลาดเคลื่อนได้ 5% ได้ขนาดตัวอย่าง จ านวน 385 คน และเพิ่มจ านวนตัวอย่างอีก               
15 คน เพื่อป้องกนัความผดิพลาดของแบบสอบถาม รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 400 คน 
 
ผลการวิจยั  
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67 และเป็นเพศชาย 
จ านวน 132 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33 
 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 28-37 ปี จ านวน 166 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.4 รองลงมาคอือายุ 
18-27 ปี จ านวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.8 อายุ 48 ปีขึน้ไป จ านวน 87 คน คดิเป็นร้อยละ 21.8 และอายุ 38-47 ปี 
จ านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.0 ตามล าดบั 
 อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชพีเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน จ านวน  167 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
41.7 รองลงมาคอือาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 103 คนคดิเป็น  รอ้ยละ 25.7 ธุรกจิส่วนตวั/เจ้าของ
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กจิการ จ านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.8 พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอายุ จ านวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.3 และอื่นๆ 
จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 ตามล าดบั  
 สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวน 285 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.2รองลงมาคอื
สถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั จ านวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.8 ตามล าดบั 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 - 30,000 บาท จ านวน 
158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.5 รองลงมาคอื 30,001 - 45,000 บาท จ านวน 104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.0 รายไดม้ากกว่า 
60,001 บาทขึน้ไป จ านวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.5 รายได้ 45,001 – 60,000 บาท จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
11.0 และรายไดต้ ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 ตามล าดบั 
 ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าจ านวน 229 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.2 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 และต ่ากว่าปรญิญาตร ี
จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา             
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านพนักงานบริการ 
 ผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั          
สว่นประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 
 ด้านผลิตภณัฑ ์
 ผลการวเิคราะห์ด้านผลติภณัฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สินค้ามีฉลากระบุส่วนผสม วิธีบริโภค วนัเดือนปีที่หมดอายุ 
ชดัเจน ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.39 รองลงมาคอื ผลไมก้ระป๋องมบีรรจุ
ภณัฑท์ี่สะอาด มดิชดิ ปลอดภยั และสะดวกในการเปิดซึ่งผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.31 ตราสนิค้ามชีื่อเสยีง/เป็นที่รูจ้กั ซึ่งผูบ้รโิภคมใีห้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 
สนิคา้มเีครื่องหมายรบัรองคุณภาพ จากองคก์รระดบัโลก เช่น FDA, BRC, HALAL ซึ่งผู้บรโิภคใหค้วามส าคญัอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 มผีลไมก้ระป๋องใหเ้ลอืกหลากหลายตราสนิคา้ ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 และ บรรจุภณัฑ์สวยงาม โดดเด่น ซึ่งผู้บรโิภคให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 ตามล าดบั 
 ด้านราคา 
 ผลการวเิคราะห์ด้านราคา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร
ดา้นราคาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 
 ดา้นราคา ขอ้ทีไ่ดค้่าเฉลีย่สงูสุด คอื ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 รองลงมาคอื ราคาสนิค้าไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ซึ่งผู้บรโิภคให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และ สินค้ามีหลากหลายราคาให้สามารถเลือกซื้อได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผู้บริโภคให้
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 ตามล าดบั 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 ผลการวเิคราะหด์า้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 เมื่อพจิารณา 
รายขอ้ พบว่า 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ขอ้ที่ได้ค่าเฉลี่ยสงูสุด คอื สามารถซื้อสนิค้าได้จากหลากหลายช่องทาง เช่น 
ห้างสรรพสนิค้าเทสโกโลตสั ห้างสรรพสนิค้าบิ๊กซ ีห้างสรรพสนิค้าแมค็โคร ท็อปสซ์ุปเปอร์มาร์เก็ต กูร์เมต์มาร์เก็ต            
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เป็นต้น ซึ่งผูบ้รโิภคให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.39 รองลงมาคอื ความง่ายและความ
สะดวกในการเดนิทางเพื่อซือ้ผลไมก้ระป๋อง ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 
สถานทีจ่ าหน่ายผลไมก้ระป๋องมคีวามน่าเชือ่ถอืในการเขา้ไปเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่ผูบ้รโิภคมใีหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 และสถานที่จ าหน่ายใกล้บ้าน ซึ่งผู้บรโิภคให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย
เทา่กบั 4.08 ตามล าดบั 
 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
 ผลการวเิคราะหด์า้นการส่งเสรมิทางการตลาดพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทาง
การตลาดบรกิารดา้นการสง่เสรมิทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.40 เมื่อพจิารณา
รายขอ้ พบว่า 
 ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด ขอ้ที่ไดค้่าเฉลีย่สงูสุด คอื มกีารจดัรายการส่งเสรมิการตลาด ไดแ้ก่ การลด
ราคาสนิคา้ การแถมสนิคา้ การแจกคูปอง ฯลฯ ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 
รองลงมาคอื มกีารออกสื่อโฆษณาสนิคา้ผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ สิง่พมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์ ป้ายโฆษณา ซึง่ผูบ้รโิภคให้
ความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38 มกีารออกบูธเพื่อแนะน าสนิคา้ รวมถงึใหข้อ้มูลเกี่ยวกบั
สินค้า ซึ่งผู้บริโภคให้วามส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 และ สินค้ามีการรับประกัน             
ความพึงพอใจโดยสามารถคืนเงินได้ถ้าลูกค้าไม่พึงพอใจ ซึ่งผู้บรโิภคให้ความส าคญัอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.27 ตามล าดบั 
 ด้านพนักงานบริการ  
 ผลการวเิคราะหด์า้นพนกังานบรกิาร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาด
บรกิารดา้นพนกังานบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 
 ดา้นพนกังานบรกิาร ขอ้ทีไ่ดค้่าเฉลีย่สงูสดุ คอื พนักงานมอีธัยาศยัทีด่ ีมคีวามพรอ้ม เป็นมติร และเอาใจใส่
ในการบรกิารเป็นอย่างด ีซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76 รองลงมาคอื พนกังาน
ให้บรกิาร และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเรว็  ซึ่งผู้บรโิภคให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 พนักงานสามารถช่วยเหลอืในการคน้หาสนิคา้ ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.74 พนกังานสามารถแนะน าสนิคา้และบอกถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีของสนิคา้แต่ละแบรนดไ์ด ้ซึง่ผูบ้รโิภค
ให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.65 และ พนักงานแต่งกายสุภาพ เรยีบร้อย ซึ่งผู้บรโิภคให้
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.63 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูการตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปูของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัการตดัสนิใจซื้อผลไมก้ระป๋องแปรรูปของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้ตอบมีการตัดสินใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูป โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31             
เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 
 การตัดสินใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ชื่อเสยีงของตราสนิค้าผลไม้กระป๋องแปรรูปมีผลต่อการตัดสนิใจซื้อของท่าน  มีการตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด                
โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 รองลงมาคอื ท่านตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรูปอนัเนื่องมา จากไดม้กีารทดลองสนิค้า   
ณ จุดขาย มีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ท่านตัดสินใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูปอัน
เนื่องมาจากเห็นโฆษณาชวนเชื่อจากสื่อต่างๆเช่น สื่อทางโทรทศัน์ สื่อทางสิง่พิมพ์ สื่อทางออนไลน์ เป็นต้น  มกีาร
ตดัสนิใจอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.23 ท่านตดัสนิใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูปเนื่องจากผลไม้สดมี
ราคาสงู และหาซือ้ไดย้ากยาก มกีารตดัสนิใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.03 ท่านตดัสนิใจซือ้ผลไม้
กระป๋องแปรรปูเน่ืองมาจากมคีวามกงัวลถงึมาตรฐานความปลอดภยัของผลไมส้ด มกีารตดัสนิใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
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โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.00  และ ท่านตัดสนิใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูปอนัเนื่องมาจากมบีุคคลใกล้ชดิแนะน า ให้รูจ้กั           
มกีารตดัสนิใจอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.94 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อการทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี สถานภาพ รายได ้และ
การศกึษา แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปูของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 เพศ ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างเพศกบัการตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปู พบว่า 
มคี่า Sig. เท่ากบั 0.965 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1 ) แสดงว่า 
ผูบ้รโิภคที่มเีพศแตกต่างกนั มีการตดัสนิใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูปไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 
0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 อายุ ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่าง จ าแนกตามอายุกบัการตดัสนิใจซือ้ผลไม้กระป๋อง
แปรรปู พบว่า มคี่า Sig เท่ากบั 0.011 ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0 ) และยอมรบัสมมตฐิานรอง 
(H1) แสดงว่า ผู้บรโิภคทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนั มีการตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรูปแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บริโภคที่มีระดับอายุ 18-27 ปี มีการตัดสินใจซื้อผลไม้
กระป๋องแปรรูป มากกว่าผู้บรโิภคที่มรีะดบัอายุ 48 ปีขึน้ไป ผู้บรโิภคที่มีระดบัอายุ 28-37 ปี มกีารตดัสนิใจซื้อผลไม้
กระป๋องแปรรูป มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายุ 38-47 ปี และ ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายุ 28-37 ปี มกีารตดัสนิใจซือ้ผลไม้
กระป๋องแปรรปู มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายุ 48 ปีขึน้ไป 
 อาชีพ ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างอาชพีกบัตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปู พบว่า 
มคี่า Sig เท่ากบั 0.430 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) แสดงว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มีการตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปูไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สถานภาพ ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างเพศกบัการตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรูป 
พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1 ) 
แสดงว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปูแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสมคี่าเฉลีย่ทีส่งูกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 รายได้ ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนกบัการตดัสนิใจซือ้ผลไม้
กระป๋องแปร พบว่า มคี่า Sig เท่ากบั 0.394 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0 )และปฏเิสธสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูป            
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 การศึกษา ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนกบัการตดัสนิใจซือ้ผลไม้
กระป๋องแปรรปู พบว่า มคี่า Sig เท่ากบั 0.047 ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั มีการตดัสนิใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูปแตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดย ผู้บรโิภคที่มีการศกึษาระดบัต ่ากว่า
ปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูป  มากกว่า ผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตร ี             
และผู้บรโิภคที่มีการศกึษาระดบัปรญิญาตรี มกีารตดัสนิใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูป มากกว่า ผู้บรโิภคที่มกีารศกึษา
ระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ี
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และ ดา้นพนกังานบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรูป
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 ด้านผลิตภณัฑ์ ความสมัพนัธร์ะหว่างสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ์กบัการตดัสนิใจซื้อ
ผลไม้กระป๋องแปรรูปพบว่า มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ์โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บั
การตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปู อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมี
ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.408 ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง หมายความว่า  
เมื่อผู้ประกอบการมกีารน าส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์มาใช้เพิม่มากขึน้ จะท าให้ผูบ้รโิภคมกีาร
ตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปู เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 ด้านราคา ความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านราคากบัการตัดสนิใจซื้อผลไม้
กระป๋องแปรรูปพบว่า มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภัณฑ์โดยรวม มีความสมัพันธ์กบั           
การตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปู อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมี
ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.361 ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง หมายความว่า  
เมื่อผู้ประกอบการเพิ่มส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านราคามากขึน้ จะท าให้ผู้บรโิภคมีการตัดสนิใจซื้อผลไม้
กระป๋องแปรรปู เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายกบัการตดัสนิใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูปพบว่า มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คอื 
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ์
โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปู อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.254 ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 
หมายความว่า เมื่อผูป้ระกอบการสามารถเพิม่สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากขึน้ จะ
ท าใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปู เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริม
การตลาดกบัการตดัสนิใจซื้อผลไมก้ระป๋องแปรรูป พบว่า มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่คอื 
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการสง่เสรมิ
การตลาดโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูป อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05            
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสทิธสิหสมัพันธ์ ( r) เท่ากบั 0.572 ซึ่งมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดยีวกนัในระดบัปานกลาง หมายความว่า เมื่อผู้ประกอบการเพิม่ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านการส่งเสรมิ
การตลาดมากขึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปู เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 ด้านพนักงานบริการ ความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นพนักงานบรกิารกบัการ
ตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปูพบว่า มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านพนักงานบรกิารโดยรวม               
มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูป อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสทิธิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.439 ซึ่งมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนัในระดบั             
ปานกลาง หมายความว่า เมื่อผูป้ระกอบการเพิม่สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นพนกังานบรกิารมากขึน้ จะท าให้
ผูบ้รโิภคมกีารตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปู เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผลจากการวจิยัเรื่อง ปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูปของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายได ้ดงันี้ 



 10 

 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี สถานภาพ รายได ้และ
การศกึษา แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปูของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  1.1  ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรูปไม่แตกต่างกนั อย่างมรีะดบั
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้นี้เน่ืองจากผลไมก้ระป๋องเป็นผลติภณัฑท์ีถู่กจดัอยู่ในหมวดหมู่ของปัจจยั 4 ในกลุ่ม
ของอาหาร โดยผูบ้รโิภคจะมกีารตดัสนิใจซือ้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขัน้พืน้ฐานในการด ารงชวีติของผูบ้รโิภค 
ซึง่ท าใหผู้บ้รโิภคไม่ว่าจะเป็นเพศชาย หรอืเพศหญงิ ต่างมคีวามตอ้งการคลา้ยคลงึกนั จงึสง่ผลใหผู้บ้รโิภคทัง้เพศชาย
และเพศหญิง มีการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปรีย์วรา ฟัน่พรหมมินทร ์
(2557) ศกึษาเรื่องอทิธพิลของบรรจุภณัฑแ์ละสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้น ้าดื่มของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อน ้าดื่ม ไม่แตกต่างกัน 
เช่นเดยีวกบังานวจิจยัของ วภิาว ีสุรโิย (2548) ศกึษาเรื่องปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อน ้าผกั น ้าผลไม ้
พรอ้มดื่มของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคทัง้เพศหญงิ และเพศชาย มกีารตดัสนิใจ
ในการซือ้น ้าผกั ผลไม ้พรอ้มดื่มไม่แตกต่างกนั 
  1.2  ผู้บริโภคท่ีมีอายุ แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูปแตกต่างกนั อย่างมรีะดบั
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายุ 48 ปีขึน้ไป มกีารตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปูมากทีส่ดุ 
เนื่องจากผู้บรโิภคที่ระดบัอายุ 48 ปีขึน้ไป ต้องการความสะดวกสบายในการบรโิภคสนิค้า มกีารเดินทางออกไปยงั
สถานทีน่อกทีพ่กัอาศยัน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุน้อย รวมถงึผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายุ 48 ปีขึน้ไป มกัมรีายไดแ้ละอ านาจ
ในการตดัสนิใจซื้อมากกว่าผู้บรโิภคที่มีระดบัอายุน้อย ดงันัน้ผลติภัณฑ์ผลไม้กระป๋องแปรรูปที่มอีายุการเก็บรกัษา
มากกว่าผลไมส้ด จงึสามารถตอบสนองต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายุ 48 ปีขึน้ไป เช่นเดยีวกบังานวจิยั
ของ พิมพ์นิภา รตันจนัทร์ และคณะ (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสนิใจซื้อ
ผลติภณัฑผ์า้ไหม ของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑใ์นจงัหวดันครราชสมีา โดยผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ
แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อผา้ไหมแตกต่างกนั เช่นเดยีวกบังานวจิจยัของ ฐติาภา พรหมสวาสดิ ์(2555) 
ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารบ ารุง
สมองและความจ าเป็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน             
มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารบ ารุงสมองและความจ าทีแ่ตกต่างกนั  
  1.3  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนั มีการตัดสนิใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูปไม่แตกต่างกนั อย่างมี
ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากผู้บรโิภคในปัจจุบนัแม้จะมทีี่มอีาชพีที่แตกต่างกนั แต่ส่วนใหญ่มกัมี
ลกัษณะการด าเนินชวีติทีเ่ร่งรบี ต้องการความสะดวกสบายในการบรโิภค อกีทัง้ยงัมคีวามตอ้งการในการบรโิภคสนิคา้
ประเภทผลไมแ้ปรรปูไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรยีว์รา ฟัน่พรหมมนิทร ์(2557) ศกึษาเรื่องอทิธพิล
ของบรรจุภัณฑ์และส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน ้าดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร               
โดยผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้น ้าดื่ม ไม่แตกต่างกนั เช่นเดยีวกบังานวจิจยัของ 
วภิาว ีสุรโิย (2548) ศกึษาเรื่องปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้าผกั น ้าผลไม้ พร้อมดื่มของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยัพบว่าผู้บรโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัจะมีผลต่อการตดัสนิใจในการซื้อน ้าผกัผลไม ้
พรอ้มดื่ม ไม่แตกต่างกนั 
  1.4  ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพ แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูปแตกต่างกนั อย่างมี
ระดบันัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 โดย ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสมคี่าเฉลีย่การตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรูป
มากกว่าผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพโสด ทัง้นี้เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส มขีนาดของครอบครวัทีใ่หญ่มากกว่า
ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด จงึส่งผลใหม้ลีกัษณะในการด าเนินชวีติ รวมถึงความต้องการในการซือ้สนิคา้เพื่อบุคคลใน
ครอบครวัมากกว่าสถานภาพโสด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนสรร ยิง่ยงสมสวสัดิ ์(2557) ศกึษาเรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อ
พฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์อาหารส าเรจ็รูปแช่แขง็ของผู้บรโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยั
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พบว่าสถานภาพที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปแช่งแขง็แตกต่างกัน เช่นเดียวกบังานวิจยัของ            
สุจนิดา เป่ียมน ้าทพิย์ (2553) ศกึษาเรื่องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจซื้อกาแฟ 
เพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภค เขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยัพบว่า สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
กาแฟเพื่อสขุภาพแตกต่างกนั 
  1.5  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ แตกต่างกนั มกีารตัดสนิใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูปไม่แตกต่างกนั อย่างมี
ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจาก ผลไม้กระป๋องมวีติามนิที่มคีวามส าคญัในการสร้างภูมิคุ้มกนัให้กบั
ร่างกาย และระบบการขบัถ่าย รวมถงึผลไมก้ระป๋องสามารถเกบ็รกัษาไวบ้รโิภคไดเ้ป็นระยะเวลานานกว่าผลไมส้ด และ
ลกัษณะการด าเนินชวีติของผู้บรโิภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บรโิภคต้องการความสะดวกในการบรโิภคสนิค้า ดงันัน้
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัจงึมีการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ประเภทผลไมก้ระป๋องแปรรูปไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ฐติาภา พรหมสวาสดิ ์(2555) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ ารุงสมองและความจ าเป็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเ ทพมหานคร              
โดยผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายเฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารบ ารุงสมอง
และความจ าไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ วงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ และ รุ่งศักดิ ์วิลามาศ (2554)                
ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัทางการตลาดที่มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อและบรโิภคขา้วกล้องของผู้บรโิภคในเขตอ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม โดยผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัไม่มอีทิธพิลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้
น ้าขา้วกลอ้งงอกในทุกขัน้ตอน 
  1.6  ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษา แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูปแตกต่างกนั อย่างมี
ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย ผู้บรโิภคที่มีการศกึษาระดบัปรญิญาตรี มีการตัดสนิใจซื้อผลไม้กระป๋อง           
แปรรูปมากทีสุ่ด เนื่องจากผู้บรโิภคที่มกีารศกึษาปรญิญาตรีมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจถึงความปลอดภยัในการบรโิภค
ผลติภณัฑป์ระเภทผลไม ้หรอือาหารกระป๋องทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพจากองคก์รต่างๆ เช่น FDA, BRC และ HALAL 
เป็นตน้ ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีสามารถยอมรบัวฒันธรรมการบรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยเน้นที่
ความสะดวกสบายในการบรโิภค ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชลธร สงิหเดช (2552) ศกึษาเรื่องปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาดที่มีความส าคญัต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อขนมไทยของผู้บริโภคในเขตต าบลบางศรีเมือง จงัหวดันนทบุร ี            
โดยผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัจะใหค้วามส าคญักบัการตดัสนิใจซือ้ขนมไทยทีม่ปัีจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั เช่นเดียวกันกับงานวิจยัของ ปรีย์วรา ฟัน่พรหมมินทร์ (2557) ศึกษาเรื่อง
อทิธพิลของบรรจุภณัฑแ์ละสว่นประสมทางการตลาดทีม่ต่ีอการตดัสนิใจซือ้น ้าดื่มของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้น ้าดื่มแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิ
การตลาด และ พนักงานบริการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูปของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  2.1  ด้านผลิตภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปูอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ 0.01 โดยมีความสมัพันธ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันหมายความว่า เมื่อผู้ประกอบการมีการน า             
สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑม์าใช ้โดยการไม่ใชบ้รรจุภณัฑท์ีบ่รรจุในขวดพลาสตกิแบบขุ่น หรอืใช้
บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยจาก อย. หรือ สคบ. เพิ่มมากขึ้น นัน่คือ มีผลไม้กระป๋องให้เลือก
หลากหลายตราสนิคา้ ตราสนิคา้มชีื่อเสยีง/เป็นทีรู่จ้กั บรรจุภณัฑส์วยงาม โดดเด่น สนิคา้มเีครื่องหมายรบัรองคุณภาพ 
จากองคก์รระดบัโลก เช่น FDA, BRC, HALAL จะท าใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปูเพิม่ขึน้ในระดบั
ปานกลาง และ ผลไมก้ระป๋องมบีรรจุภณัฑท์ีส่ะอาดมดิชดิ ปลอดภยั และสะดวกในการเปิด สนิคา้มฉีลากระบุส่วนผสม 
วธิบีรโิภค วนัเดอืนปีที่หมดอายุ ชดัเจน จะท าให้ผู้บรโิภคมีการตดัสนิใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูปเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า              
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ วิภาวี สุริโย (2548) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อ             
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น ้าผกั น ้าผลไม ้พรอ้มดื่มของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคใหค้วามส าคญักบัการ
ไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการอาหารและยา รองลงมาคอื ผลติภณัฑม์คีวามสดสะอาด มป้ีายฉลากบอกขอ้มูลวนั
เดอืนปีที่ผลติ มคีุณค่าทางโภชนาการและบอกขอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนประกอบสารอาหารที่จะได้รบั ตามล าดบัเป็นสิง่ที่
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัสงูซึง่เป็นปัจจยัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคเกดิการตดัสนิใจซือ้มากยิง่ขึน้ เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ 
วนิดา นิเวศน์มรนิทร ์และ กติตพินัธ ์คงสวสัดิเ์กยีรต ิ(2556) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ภาพลกัษณ์ของเครื่องดื่มสมุนไพร
ไทยกบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่ตีรา
รบัรองดา้นความปลอดภยัเช่น อย. รองลงมาคอื มกีารแจง้ประโยชน์บนบรรจุภณัฑ์อย่างชดัเจนมคีวามสมัพนัธส์งูกบั
การตดัสนิใจซื้อสนิค้าในระดบัปานกลาง เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ รุ่งตะวนั สว่างไพศาลกุล (2551) ได้ท าการศกึษา
เรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไม้ตราบอีิง้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ที่มเีครื่องหมาย อย. รบัรอง รองลงมาคือ การระบุวนัผลิต /หมดอายุ แสดง
ชดัเจน มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัมากทีส่ดุกบัการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
  2.2  ด้านราคา มีความสมัพันธ์กบัการตัดสนิใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนัหมายความว่า เมื่อผู้ประกอบการมกีารน าส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคามาใชเ้พิม่มากขึน้ นัน่คอื ราคาสนิคา้ไม่เปลีย่นแปลงบ่อย จะท าใหผู้บ้รโิภคมกีาร
ตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปูเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เจษฎาภรณ์ ศรศรเีกดิ (2555) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยผลการวจิยัพบว่า สนิค้าที่มรีาคาคงที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิคา้ผ่าน
โซเชียลมีเดีย รองลงมาคือสินค้ามีราคาถูกกว่าท้องตลาด และ สามารถต่อรองราคาสินค้ากับผู้ขายได้ตามล าดับ 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ วงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ และรุ่งศักดิ ์วิลามาศ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อและบริโภคข้าวกล้องของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม              
โดยผลการวิจยัพบว่า ราคาสามารถต่อรองได้ รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มีป้ายแสดงราคาที่เห็นได้
ชดัเจน ตามล าดบัเป็นสิง่ทีผู่้บรโิภคให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ วรุฒม์ ประไพพกัตร์  
(2556) ไดท้ าการศกึษาเรื่องปัจจยัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีส่ง่ผลต่อกระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ประเภทเครื่องครวัในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง โดยผลการวจิยัพบว่า ราคาสนิคา้มคีวามแน่นอน
เป็นมาตรฐาน รองลงมาคอื ราคาถูกกว่าทีอ่ื่น ความชดัเจนของป้ายแสดงราคาสนิคา้ และ ราคาซือ้หลายๆ ชิน้ถูกกว่า
ชิน้เดยีว ตามล าดบัเป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางซึง่สง่ผลกบัการตดัสนิใจซือ้ เช่นเดยีวกบังานวจิยั
ของ รุ่งตะวนั สว่างไพศาลกุล (2551) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มน ้าผลไม้
ตราบอีิง้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยัพบว่า ราคาของเครื่องดื่มน ้าผลไมต้ราบอีิง้เหมาะสมกบั
คุณภาพ ปรมิาณ รองลงมาคอื ราคามคีวามเหมาะสมเมื่อเทยีบกบัเครื่องดื่มประเภทเดยีวกนัมคีวามสมัพนัธใ์นระดบั
มากกบัการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
  2.3  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูปอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนัหมายความว่า เมื่อผู้ประกอบการ
สามารถเพิม่สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเพิม่มากขึน้ นัน่คอื สถานทีจ่ าหน่ายใกลบ้า้น 
สถานที่จ าหน่ายผลไม้กระป๋องมีความน่าเชื่อถือในการเข้าไปเลือกซื้อสนิค้า สามารถซื้อสนิค้าได้จากหลากหลาย
ช่องทาง เช่น ห้างสรรพสนิค้าเทสโกโลตัส ห้างสรรพสนิค้าบิ๊กซี ห้างสรรพสนิค้าแม็คโคร ท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต           
กูร์เมต์มาร์เก็ต เป็นต้น และ ความง่ายและความสะดวกในการเดินทางเพื่อซื้อผลไม้กระป๋อง จะท าให้ผู้บริโภค                
มกีารตดัสนิใจซือ้ผลไม้กระป๋องแปรรูปเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วงศพ์ฒันา ศรปีระเสรฐิ และ              
รุ่งศกัดิ ์วลิามาศ (2554) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้และบรโิภคขา้วกลอ้งของ
ผู้บรโิภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม โดยผลการวจิยัพบว่า มสีถานที่จอดรถสะดวกสบาย รองลงมาคือ            
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มสีนิคา้ตลอดไม่ขาดตลาด หาซือ้ไดส้ะดวกมจี าหน่ายทัว่ไป เดนิทางสะดวก ตามล าดบัเป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญั
ในระดบัปานกลาง เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ วภิาว ีสุรโิย (2548) ได้ท าการศกึษาเรื่องปัจจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ตัดสินใจซื้อน ้ าผัก น ้ าผลไม้ พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้
ความส าคญักบัสถานทีท่ีห่าซือ้ไดส้ะดวก รองลงมาคอื มขีายทัว่ไปโดยเฉพาะในซุปเปอรม์ารเ์กต็และรา้นคา้สะดวกซือ้ 
ตามล าดบัซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง ดงันัน้การกระจายสนิค้าให้ทัว่ถึงจงึเป็นสิง่ส าคญัในการจดัจ าหน่าย 
เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ บุญญรตัน์ กุศลสง่ (2554) ไดท้ าการศกึษาเรื่องปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจซือ้ฟิลมก์รองแสงตดิรถยนต์ โดยผลการวจิยัพบว่า สามารถเลอืกดูสนิคา้ตวัอย่างจากทางเวบ็ไซด์
ของบรษิัทฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ และ ท่านสามารถหาซื้อไดง้่ายตามร้านประดบัยนต์ มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่า            
ต่อการตดัสนิใจซือ้ฟิลม์กรองแสงรถยนต์ 
  2.4  ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรูปอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันหมายความว่า                      
เมื่อผูป้ระกอบการมกีารเพิม่สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการสง่เสรมิการตลาดมาใชเ้พิม่มากขึน้ นัน่คอื มกีาร
จดัรายการสง่เสรมิการตลาด ไดแ้ก่ การลดราคาสนิคา้ การแถมสนิคา้ การแจกคูปอง ฯลฯ มกีารออกสื่อโฆษณาสนิคา้
ผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ สิง่พมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์ ป้ายโฆษณา มกีารออกบธูเพื่อแนะน าสนิคา้ รวมถงึใหข้อ้มลูเกีย่วกบั
สนิค้า และ สนิค้ามีการรบัประกนัความพึงพอใจโดยสามารถคืนเงนิได้ถ้าลูกค้าไม่พึงพอใจ จะท าให้ผู้บรโิภคมีการ
ตดัสนิใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูปเพิ่มขึ้นในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ มนชยา โพธิยพ  (2553)             
ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัการสือ่สารทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้น ้าผลไมพ้รอ้มดื่ม 100% โดยผลการวจิยั
พบว่าการตลาดแบบผ่านสือ่มวลชน รองลงมาคอืการลดราคาสนิคา้ การออกบธูประชาสมัพนัธส์นิคา้มคีวามสมัพนัธก์บั
การตัดสินใจซื้อน ้ าผลไม้พร้อมดื่ม  100% เช่นเดียวกับงานวิจัยของ พิมพ์นิภา รัตนจันทร์และคณะ  (2557)               
ไดท้ าการศกึษาเรื่อง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ผา้ไหม ของโคตรงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ในจงัหวดันครราชสมีา โดยผลการวิจยัพบว่า การจดังานแสดง รองลงมาคือ การโฆษณา ณ จุดขายมี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ผา้ไหม เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ เพชรลดา สุทธอิมัพร  (2548) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลไม้อบแหง้ในเขตเทศบาลนครเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 
โดยผลการวจิยัพบว่า การส่งเสรมิการขายด้วยการลดราคา รองลงมาคือ การมขีองแถมเมื่อมีการซื้อผลไม้อบแห้ง            
การลดราคาในช่วงเทศกาลต่างๆ การแจกผลไมอ้บแหง้ใหช้มิฟร ีการส่งเสรมิการขายดว้ยการจดัผลไมอ้บแหง้ใหเ้ป็น
แบบตะกรา้ของฝาก และ การโฆษณาและการมป้ีายโฆษณาผลติภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ตามล าดบั มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ของผูบ้รโิภคเพิม่มากขึน้ในระดบัสงู 
  2.5  ด้านพนักงานบริการ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูปอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนัหมายความว่า เมื่อผูป้ระกอบการเพิม่
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านพนักงานเพิ่มมากขึ้น นัน่คือ พนักงานแต่งกายสุภาพ เรยีบร้อย พนักงานมี
อธัยาศยัที่ด ีมีความพรอ้ม เป็นมติร และเอาใจใส่ในการบรกิารเป็นอย่างด ีพนักงานสามารถช่วยเหลอืในการค้นหา
สนิค้า พนักงานสามารถแนะน าสนิค้าและบอกถึงขอ้ดแีละขอ้เสยีของสนิค้าแต่ละแบรนด์ได้ พนักงานให้บรกิาร และ
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ จะท าให้ผูบ้รโิภคมกีารตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปูเพิม่ขึน้ใน
ระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ วรุฒม์ ประไพพักตร์ (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจยัพฤติกรรม
ผูบ้รโิภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีส่ง่ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ประเภทเครื่องครวัในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง โดยผลการวจิยัพบว่า พนักงานสนใจและมคีวามกระตือรรืน้ในการให้บรกิาร รองลงมาคอื 
พนักงานมคีวามรูส้ามารถแนะน าบรกิารเรื่องการใชเ้ครื่องครวั พนักงานมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ยีิม้แยม้แจ่มใสและพดูจาด ี
และพนักงานแต่งกายเหมาะสมสุภาพ ตามล าดบั เป็นสิง่ที่ผู้บรโิภคให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง เช่นเดยีวกบั
งานวจิยัของ ฐติาภา พรหมสวาสดิ ์(2555) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อ
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พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ ารุงสมองและความจ าเป็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร              
โดยผลการวจิยัพบว่า พนักงานมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีรองลงมาคอื มกีารใหข้อ้มูลทีช่ดัเจนและถูกต้อง มบีุคลกิภาพที่ดี
น่าเชื่อถือ และพนักงานขายมีความรู้ในผลติภัณฑ์ที่ขายเป็นอย่างดีตามล าดบั ซึ่งเป็นสิง่ที่ผู้บรโิภคให้ความส าคญั            
ในระดบัมากทีส่ดุ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเพื่อพจิารณาผลของลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัทฤษฎีการตดัสนิใจ 
ขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้เพยีงขัน้ตอนเดยีว ดงันัน้ในการวจิยัครัง้ถดัไปควรพจิารณาผลของลกัษณะทางประชากรศาสตร์
กับทฤษฎีการตัดสินใจขึ้นอื่นๆด้วยเช่น การตระหนักถึงปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก รวมถึง
พฤตกิรรมหลงัการซือ้ เพื่อใหส้ามารถเพิม่ความเทีย่งตรงในการประเมนิขอ้มลูผูบ้รโิภคไดด้ยีิง่ขึน้ 
 2.  การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเพื่อพจิารณาผลของสว่นประสมทางการตลาดบรกิารกบัทฤษฎกีารตดัสนิใจ 
ขัน้ตอนการตัดสินใจซื้อเพียงขัน้ตอนเดียว ดังนั ้นในการวิจัยครัง้ถัดไป ควรพิจารณาผลของลักษณะทาง
ประชากรศาสตรก์บัทฤษฎกีารตดัสนิใจขึน้อื่นๆดว้ยเช่น การตระหนกัถงึปัญหา การคน้หาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก 
รวมถงึพฤตกิรรมหลงัการซือ้ เพื่อใหส้ามารถเพิม่ความเทีย่งตรงในการประเมนิขอ้มูลผูบ้รโิภคไดด้ยีิง่ขึน้ 
 3.  การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัภาพรวมของสนิค้าผลไม้กระป๋องแปรรูป ซึ่งไม่สามารถใชใ้นการเจาะจง             
แต่ละตราสนิค้าได้ ดงันัน้ในการวจิยัครัง้ถดัไปควรท าการวจิยัเฉพาะเจาะจงแต่ละตราสนิค้า เพื่อให้สามารถระบุถึง   
ความแตกต่างของในแต่ละตราสนิคา้ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
 4.  การวจิยัในครัง้นี้เป็นการท าวจิยัเกี่ยวกบัทฤษฎีการตดัสนิใจ ดงันัน้เพื่อให้ผลลพัธ์ที่ครอบคลุมยิง่ขึ้น            
จงึควรท าการศกึษาในดา้นความพงึพอใจในการซือ้สนิคา้เพิม่เตมิ 
 5.  การวิจยัในครัง้นี้ใช้การสุ่มเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ทางผู้วิจ ัยจึงมี
ความเห็นว่า เพื่ อให้ได้ข้อมูลที่มีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น ควรท าการสุ่มเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทัง้ใน
กรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดัดว้ยเช่นกนั 
 6.  การวิจยัในครัง้นี้เป็นการท าวิจยัเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร กบัการตัดสนิใจซื้อผลไม้
กระป๋องแปรรูป โดยในการวิจยัครัง้ถัดไปควรท าส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค กบัการ
ตดัสนิใจซือ้ผลไมก้ระป๋องแปรรปู 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ งจาก           
รองศาสตราจารย์ ดร. ณักษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ีก่รุณาเสยีสละเวลาให้ค าแนะน าและตรวจสอบแก้ไข
สารนิพนธ์เป็นอย่างดยีิง่นับตัง้แต่เริม่ต้นด าเนินการจนกระทัง่เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์เป็นสารนิพนธฉ์บบันี้ ผู้วจิยัรูส้กึ
ซาบซึง้ในความกรุณา ความเมตตา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยักราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกิุตตา และ อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีใ่หค้วาม
อนุเคราะห์เป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม แกไ้ขเครื่องมอืในการวจิยัให้สมบูรณ์และเป็นคณะกรรมการพจิารณา 
เค้าโครงสารนิพนธ์ ให้ค าแนะน า ช่วยเหลอื และแก้ไขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ผูว้จิยั             
จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควชิาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั                
ศรนีครินทรวิโรฒ ที่ได้ประสทิธประสาทวิชาความรู้ ทัง้ในทางทฤษฎีและการประยุกต์ ใช้ในทางปฏิบตัิ ตลอดจน
ประสบการณ์ที่ดีที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจยั รวมถึงขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาบรหิารธุรกิจทุกท่าน               
ทีช่่วยประสานงาน และอ านวยความสะดวกต่างๆ พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 
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 สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา รวมทัง้สมาชิกในครอบครวัทุกๆ คนของผู้วิจยัที่ ได้ให้การ
สนับสนุน ส่งเสรมิช่วยเหลอืทุกประการ พรอ้มทัง้เป็นก าลงัใจให้ตลอดมา นอกจากนัน้ผู้วจิยัขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ 
น้องๆ บุคคลรอบขา้งทีใ่หก้ าลงัใจคอยห่วงใยช่วยเหลอื ใหค้ าแนะน าและช่วยผลกัดนัจนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็
ลุล่วงไดเ้ป็นอย่างด ีรวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลา ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม รวมถึง
เจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และเจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน และผูม้สีว่นช่วยเหลอืทุกท่าน
ทีม่ไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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