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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มจีุดประสงคเ์พื่อศกึษา สว่นประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภคและความรูค้วามเขา้ใจ
ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ ามันเมล็ดชาตราภัทรพัฒน์ของผู้บริโภค  ในเขตกรุงเทพมหานคร              
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื คนทีเ่คยบรโิภค หรอื เคยซือ้น ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์  จ านวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่าง โดยการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว และการทดสอบ
ความสมัพนัธโ์ดยการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั   

ผลการวจิยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 27 - 36  ปี มรีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีมอีาชพีรบัราชการหรอืพนกังานรฐัวสิาหกจิ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 25,000 บาทรูจ้กัน ้ามนัเมลด็ชา
ตราภทัรพฒัน์จากการบอกต่อคนทีรู่จ้กัน ้ามนัเมลด็ชา เหตุผลทีเ่ลอืกซือ้เนื่องมาจากมปีระโยชน์ต่อสขุภาพ โดยซือ้
น ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์เฉลี่ย 1 ครัง้ต่อเดอืน วตัถุประสงค์ของการซื้อเพื่อบรโิภคเอง และตดัสนิใจซื้อดว้ย
ตนเอง สถานทีท่ีซ่ือ้น ้ามนัเมลด็ชามากทีสุ่ด คอื สาขาพระรามแปด และจะมกีารบอกต่อผลติภณัฑน์ ้ามนัเมลด็ชา
ตราภทัรพฒัน์ไปยงับุคคลอื่นแน่นอน 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อน ้ ามันเมล็ดชา                

ตราภทัรพฒัน์ แตกต่างกนั 
ปจัจยัสว่นประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่  ตน้ทุนของผูบ้รโิภค ความสะดวกในการเขา้ถงึ

สนิคา้ของผูบ้รโิภค การสื่อสารทางการตลาดทีผู่บ้รโิภคไดร้บั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัเมลด็ชา
ตราภทัรพฒัน์ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้น ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์ โดยเฉลีย่ 
(ครัง้/เดือน) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั โดยมีความสมัพนัธ์ทศิทางเดยีวกนั                
ในระดบัต ่า 
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ปจัจยัสว่นประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ตน้ทุนของผูบ้รโิภค ความสะดวกในการเขา้ถงึ
สนิคา้ของผูบ้รโิภค การสื่อสารทางการตลาดทีผู่บ้รโิภคไดร้บั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัเมลด็ชา
ตราภทัรพฒัน์ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการบอกต่อน ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์ไปยงับุคคลอื่น 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง 

ผู้บรโิภคที่มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัน ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้
น ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์แตกต่างกนั  
 
ค าส าคญั: ปจัจยัสว่นประสมการตลาด มุมมองของผูบ้รโิภค น ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์   
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the marketing mix in terms of customer’s perspective and 
understanding which is related to the purchase of PatPat Camellia seed oil in Bangkok area. Questionnaire 
method is used to collect information in the research study . The researcher selected 400 participants who 
used to purchase PatPat Camellia seed oil in Bangkok area.  The data analysis tools implemented in  
the research study include percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and 
a Pearson product moment correlation coefficient.  

The research found that the majority of consumers were female, aged between 27 and 36 years, 
finished Bachelor degree. They are government and state enterprises officers. Their monthly income ranges 
between 15,000- 25,000 Baht. They know PatPat Camellia seed oil from word of mouth. The reason  
why they purchased the Camellia seed oil is because of its health and medicinal benefits. The frequency 
of purchase is once a month. Objective of the purchase is for personal use. They made a decision to 
purchase it themselves. PatPat Rama 8 is the branch where participants mostly purchase PatPat  
Camellia seed oil. They will recommend other people to use PatPat Camellia seed oil. 

The result of hypotheses testing can be concluded as follows; 
Consumer have different education and average monthly income affected their purchasing 

behavior in category of frequency estimated (times per month) and recommend others to the purchase  
of PatPat Camellia seed oil. 

Marketing mix in terms of customer’s perspective Factors in Cost Convenience and 
Communication were positively related to the purchasing behavior of PatPat Camellia seed oil in category 
of frequency estimated (times per month) at 0.01 and 0.05 statistically significant levels, at low level in 
the same direction. 

Marketing mix in terms of customer’s perspective Factors in Consumer, Cost Convenience 
Communication were positively related to the purchasing behavior of PatPat Camellia seed oil  
in recommendothers  at a statistically significant levels 0.01. In addition, the relationships among  
these aspects were at moderate level. 
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Consumers with different cognitive skills have different purchasing behavior on PatPat Camellia 
seed oil in category of frequency estimated (times per month) and recommend others to the purchase of 
PatPat Camellia seed oil. 
 
Keywords: Marketing Mix, Customer’s Perspective, PatPat Camellia Seed Oil  
 
บทน า 

ปจัจุบนัมนี ้ามนัหลากหลายประเภททัง้น ้ามนัจากสตัว์และน ้ามนัจากพชื เช่น น ้ามนัหมู  น ้ามนัปาล์ม  
น ้ามะกอก น ้ามนัถัว่เหลือง เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคชาวไทยบริโภคน ้ามนัประมาณ  6.1 กิโลกรมัต่อคนต่อปี และ 
มีแนวโน้มจะบริโภคเพิ่มมากขึ้นต่อไป ส่งผลให้อุตสาหกรรมน ้ามนัพืช  มีการแข่งขนัอย่างรุนแรงด้านราคา 
เนื่องจากเป็นสนิค้าจ าเป็น ไม่มคีวามแตกต่างกนั และสามารถใช้ทดแทนกนัได้ ท าให้ผู้บรโิภคมคีวามอ่อนไหว  
ต่อราคาสูง (Price Sensitivity) ไม่เห็นความแตกต่างของสินค้าแต่ละแบรนด์ และสามารถใช้ทดแทนกันได้  
โดยตลาดน ้ามนัพชืมนี ้ามนัปาลม์เป็นตลาดใหญ่ทีสุ่ด เพราะมรีาคาทีถู่กทีสุ่ดและมคีุณสมบตัเิด่นทนความรอ้นได้ด ี
เมื่อเทยีบกบัน ้ามนัประเภทอื่นๆ  
แนวโน้มมลูค่าตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า : Euromonitor International, October 2015 OILS AND FATS IN THAILAND 
 

ดงันัน้ การเลอืกใชป้ระเภทน ้ามนัเพื่อการบรโิภคทีถู่กต้อง จะเป็นการช่วยลดความเสีย่งต่อการเกิดโรค
กบัร่างกาย ผูบ้รโิภคจงึควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัน ้ามนัประเภทต่างๆ เพื่อเลอืกชนิดน ้ามนัมาปรุงอาหารไดถู้กตอ้ง
และปลอดภยั ซึง่น ้ามนัเมลด็ชาเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งของผูบ้รโิภคทีร่กัสุขภาพ  เป็นน ้ามนัทีม่คีุณภาพ สรรพคุณ
เทียบเท่ากับน ้ ามันมะกอก จึงได้ชื่อว่า “น ้ ามันมะกอกแห่งโลกตะวันออก”  เนื่ องจากน ้ ามันเมล็ดชา 
มสีรรพคุณที่ดต่ีอร่างกาย มกีรดไขมนัไม่อิม่ตวัสูง ช่วยการเจรญิเติบโตของร่างกาย เสรมิสร้างกระดูกและฟนั 
ชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ ช่วยในการแขง็ตวัของเลือด ช่วยป้องกนัโรคหวัใจ โรคอมัพาต โรคเบาหวาน  
โรคความดนัโลหติสงู โรคหลอดเลอืดตบีตนั  

ในเดือนกันยายน 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชด า ริ                    
ให้ส านักงานมูลนิธชิยัพฒันา น าเมลด็พนัธุ์และต้นอ่อนของชาน ้ามนัสายพนัธุค์ามเิลยี โอลเิฟร่า จากประเทศจนี  
มาศกึษาและทดลองปลูกร่วมกบัมูลนิธแิม่ฟ้าหลวงในประเทศไทยทางภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

418 427 442 457
474 492

2558 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F

22,065 22,807 23,783 24,831 25,814 26,978 

ปรมิาณ : พนัตนั มลูค่า : ลา้น
บาท 

หมายเหตุ : F คอื ตวัเลขประมาณการณ์ 
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หลังจากปลูกต้นชาเป็นระยะเวลา 3 ปี ต้นชาเริ่มออกดอกและผลสามารถน าผลมาผลิตเป็นน ้ ามันชาได้   
จึงทรงมีพระราชด าริให้จดัตัง้ศูนย์วิจยัและพฒันาชาน ้ามันและพืชน ้ามัน  ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย  
จงัหวดัเชียงราย เพื่อผลิตน ้ามนัเมล็ดชาและพืชน ้ามนัชนิดอื่นที่มีคุณภาพสูง รวมทัง้น าน ้ามนัเมล็ดชาไปท า  
เป็นส่วนผสมเครื่องส าอาง ภายใต้ตราสินค้า “ภัทรพัฒน์” หรือ “PATPAT”  นอกจากนี้กากวัตถุดิบที่เหลือ 
จากกระบวนการผลติสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ก าจดัหอยเชอรี ่  และศูนยว์จิยัและพฒันาชาน ้ามนัและพชืน ้ามนั  
ยงัเป็นโรงงานต้นแบบที่ค านึงถึงระบบสิง่แวดล้อมและควบคุมการใช้พลงังาน ประชาชนสามารถเข้าชมภาย              
ในศูนย์วจิยัและพฒันาชาน ้ามนัและพชืน ้ามนัได้ทุกจุดของโรงงาน (ศูนย์วจิยัและพฒันาชาน ้ามนัและพชืน ้ามนั, 
2560) จะเหน็ไดว้่าน ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์ถอืเป็นน ้ามนัทีด่ต่ีอสุขภาพของคนทุกเพศทุกวยั ไดร้บัการรบัรอง
คุณภาพมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา และมูลนิธิโรคหัวใจได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์  
“อาหารรกัษ์หวัใจ”  และยงัเป็นการสรา้งองคค์วามรู ้สรา้งอาชพี สรา้งรายได ้ ใหแ้ก่เกษตรกรทีป่ลูกต้นชาน ้ามนั
และที่อาศัยบริเวณแปลปลูก เป็นการฟ้ืนฟูพื้นที่ป่า และรักษาระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ภาคเหนืออีกด้วย 
จากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จนน าไปสู่น ้ามนัเมล็ดชาตราภัทรพฒัน์                 
ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพื่อผู้บริโภค สงัคม และสิง่แวดล้อม แต่ปญัหาที่พบคือน ้ามนัเมล็ดชาตราภทัรพฒัน์              
ยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัของคนไทย ซึง่เป็นเรื่องที ่สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงห่วงใย เพราะ 
ทรงอยากเหน็คนไทยมสีขุภาพดดีงันัน้จงึเลอืกศกึษาวจิยัเกีย่วกบัสว่นประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภคและ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัน ้ามนัเมล็ดชาตราภัทรพฒัน์ที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อน ้า มนัเมล็ดชา 
ตราภัทรพัฒน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทาง  
ในการพฒันาผลติภณัฑแ์ละวางแผนกลยุทธด์า้นต่างๆ ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  
ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดในมุมมองผู้บริโภค กับพฤติกรรมการซื้อ  
น ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน ้ามันเมล็ดชาตราภัทรพัฒน์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ 
น ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา  อาชพี และรายได้
ต่ อ เดือน  ที่ แ ตก ต่ า งกันส่ ง ผล ต่ อพฤติก ร รมการซื้ อน ้ า มัน เมล็ดช าตร าภัท รพัฒ น์ของผู้ บ ริ โ ภค  
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. สว่นประสมการตลาดในมุมมองผูบ้รโิภค ไดแ้ก่  ความตอ้งการสนิคา้ของผูบ้รโิภค ตน้ทุนของผูบ้รโิภค 
ความสะดวกในการเข้าถึงสนิค้าของผู้บริโภค การสื่อสารทางการตลาดที่ผู้บริโภคได้รบั ที่มีความสมัพนัธ์ต่อ
พฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัน ้ามนัเมลด็ชาตราภัทรพฒัน์ มผีลต่อกบัพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัเมลด็ชา
ตราภทัรพฒัน์ของผูบ้รโิภค  ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ศิริวรรณ เสรีรตัน์และคณะ (2540) กล่าวว่า โอกาส            

ทางเศรษฐกจิ (Economic Circumstances) หรอื รายได ้(Income) ทีม่โีอกาสทางเศรษฐกจิของบคุคลจะกระทบต่อ
สนิคา้และบรกิารทีเ่ขาตดัสนิใจซือ้ ซึง่ประกอบดว้ยรายได ้และอ านาจซือ้ เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่กี าลงัซือ้สงูกว่ากลุ่ม
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดน้้อย จะมอี านาจในการซือ้สนิคา้และบรกิารสงูกว่ากลุ่มอื่นๆ  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดในมุมมองผู้บริโภค สาขาวิชาสถิติประยุกต์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี(2554 อา้งองิจาก DON E. Schultz; Stanley I. Tannenbaum; & Robert 
F.  Lauterborn.  1994)  การปรับ เปลี่ยนแนวความคิดนี้  หนึ่ ง ในนั ้นก็คือ  DON E.  Schultz ปรมาจารย ์
ดา้นการตลาดและการสื่อสารการตลาด ไดเ้สนอไวใ้นหนังสอื New Marketing Paradigm ว่าในยุคปจัจุบนัเป็นยุค 
ที่ถึงเวลาลืม 4P’s และมาใช้รูปแบบ 4C’s แทน ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นหลกั ท าให้นักการตลาด
สามารถสื่อสารกบัผูบ้รโิภคไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เนื่องจากแนวคดิ 4C’s เป็นการเปลีย่นมุมมองใหม่ว่า
ผู้บริโภคต้องการอะไร (Consumer Wants and Needs) มีต้นทุนเท่าไหร่ (Consumer’s Cost to Satisfy) เพิ่ม
ความสะดวกการซือ้สนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภคอย่างไร (Convenience to buy) และควรสื่อสารอย่างไรใหผู้บ้รโิภครบัฟงั 
(Communication that  Connects) ซึ่งแนวคิด 4C’s มุ่งเน้นที่ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง (Customer – centric)  
จะค านึงถึงท าอย่างไรให้สนิค้าเขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริโภค รู้จกัผู้บริโภคว่าแต่ละวนัท าอะไร ใช้สนิค้าไป             
เพื่ออะไร ใชบ้่อยแค่ไหน อะไรเป็นแรงจงูใจ สือ่ทีเ่ขา้ถงึมอีะไรบา้ง ตลอดจนผูบ้รโิภคม ีLife style อย่างไร 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ชูชยั สมทิธไิกร (2558, หน้า 6) พฤตกิรรมผูบ้รโิภค
เป็นการกระท าของบุคคลทีก่ระท าเพื่อตอบสนองความตอ้งการและปรารถนาของตน ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ
เลอืก (select) การซือ้ (purchase) การใช ้(use) และ การก าจดัสว่นทีเ่หลอืของสนิคา้และบรกิาร (dispose)  

ความหมายของความรู้ความเข้าใจ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 185-189)ความรู้ หมายถึง ข่าวสาร               
ที่เกบ็ไว้ในความทรงจ า ส่วนหนึ่งของข่าวสารทัง้หมดเกี่ยวขอ้งกบัหน้าที่ของผู้บรโิภคในตลาด เรยีกว่า ความรู้
เกี่ยวกบัผู้บรโิภค (Consumer knowledge) ซึ่งอาจจะศกึษาโดยการตอบค าถาม เช่น ผู้บรโิภครู้อะไร ความรูจ้ดั
ระเบยีบอยู่ในความทรงจ าในรปูใดและวดัความรูไ้ดอ้ย่างไร  

ไพศาล หวังพานิช (2526: 105) ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ  
ไปดดัแปลงปรบัปรุงเพื่อใหส้ามารถจบัใจความ อธบิาย ซึง่บุคคลทีม่คีวามเขา้ใจในสิง่ใดจะสามารถแปลความหาย 
หรอื ตคีวามหมาย หรอื ขยายความเกีย่วกบัสิง่นัน้ได ้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้คือ ผู้ที่เคยซื้อ หรือ เคยบริโภคน ้ ามันเมล็ดชาตราภัทรพัฒน์  
ที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  ดงันัน้ จงึใช้วธิกีารก าหนดตวัอย่าง 
โดยใช้สูตรค านวณค่าจ านวนประชากรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยก าหนดระดบัค่าความเชื่อมัน่              
ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 จะได้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จ านวน 385 คน  และส ารอง
แบบสอบถามเพื่อไม่สมบรูณ์ จ านวน 15 คน ดงันัน้การวจิยัครัง้นี้จะใชก้ลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน  
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การเลือกกลุ่มตวัอย่าง  
การเลอืกกลุ่มตวัอย่างใชห้ลกัการสุม่ตวัอย่าง ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงันี้ 
ขัน้ตอนท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและ

สถานทีใ่นการจดัเกบ็แบบสอบถาม  โดยเกบ็ตวัอย่างเฉพาะสาขาของรา้นภทัรพฒัน์ จ านวน 5 สาขา ไดแ้ก่ สาขา
สนามเสอืปา่ สาขาพระราม 8 สาขาตกึ อสมท. สาขาพาซโิอทาวน์ และ  สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota sampling) โดยก าหนดโควตา้กลุ่มตวัอย่าง
ที่ต้องการศกึษา จ านวน 400 คน โดยเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถามจากสาขาร้านภทัรพฒัน์ จ านวน 5 สาขา ดงันัน้            
เกบ็ขอ้มลูสาขาละ 80 คน 

ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience sampling) โดยเลอืกเกบ็เฉพาะผูท้ี่
ใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามการวจิยัครัง้นี้ ตามทีก่ าหนดในขัน้ตอนที ่2 จนครบ 400 คน 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionaire) สร้างขึน้จากการรวบรวมขอ้มูลจาก

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งแลว้น ามาประยุกตเ์ป็นค าถามในแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มลูดา้นลกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended) และค าถามจะเป็นลกัษณะใหเ้ลอืกตอบเพยีง
ค าตอบเดยีว (Multiple Choice) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภคทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซื้อ
น ้ ามันเมล็ดชาตราภัทรพัฒน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 14 ข้อ เป็นลักษณะค าถาม  
เป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค ( Interval scale) แบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า (Rating scale) 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัระดบัความคดิเหน็ของความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกบัน ้ามนัเมลด็ชา  
ตราภทัรพฒัน์ มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close – ended Question) แบบเลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีว
จาก 2 ตวัเลอืก (Two –way question) คอื ใช่ และ ไม่ใช่ จ านวน 9 ขอ้ โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนาม
บญัญตัิ (Nominal Scale) ส าหรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน คอื ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผดิได ้0 คะแนน ดงันี้ 
ตอบ “ใช่” จ านวน  5 ข้อ ได้แก่ 2, 3 ,6 , 7 และ 9 เป็นค าตอบที่ถูกต้อง ยกเว้นข้อที่ 1 , 4 , 5 ,8  ที่ “ไม่ใช่”   
เป็นค าตอบทีถู่กตอ้ง 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อน ้ ามันเมล็ดชาตราภัทรพัฒน์ของผู้บริโภค                            
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 ขอ้ เป็นค าถามปลายปิด มหีลายค าตอบใหเ้ลอืก ( Multiple Chocies Question ) 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
เพศ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 247 คน คดิเป็นร้อยละ 62 รองลงมา

เป็นเพศชาย จ านวน 153 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.0 
อายุ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 27 - 36 ปี จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 

รองลงมา อายุ 37 - 46 ปี จ านวน 115 คน คดิเป็นร้อยละ 28.8  อายุ 47 - 56 ปี จ านวน 81 คน คดิเป็นร้อยละ 
20.4  อายุ 57 ปีขึ้นไป จ านวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 9.0 และอายุต ่ ากว่าหรือเท่ากับ 26 ปี จ านวน 31 คน   
คดิเป็นรอ้ยละ 7.8 ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ /พนักงาน/รฐัวิสาหกิจ จ านวน 172 คน              
คดิเป็นรอ้ยละ 43.0  พนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 155 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39 รองลงมาคอืประกอบธุรกจิสว่นตวั/
คา้ขาย จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.0  พ่อบา้น / แม่บา้น จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 ตามล าดบั 
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ระดบัการศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จ านวน 184 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.0 รองลงมาคอื ระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.5 
และระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ี34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 ตามล าดบั 

รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน พบว่า  ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือนเท่ากับ  
15,001-25,000 บาท  จ า น วน  145 คน  คิด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  36.0 ร อ ง ล งม าคือ  มี ร า ย ได้ เ ฉ ลี่ ย ต่ อ เดือน  
45,001 บาทขึน้ไป จ านวน 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.0  มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,001-35,000 บาท จ านวน 62 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5  
และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,001 - 45,000 บาท จ านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มูลปจัจยัดา้นส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภคทีม่คีวามสมัพนัธต่์อ
พฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่
ด้านความต้องการสินค้า ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภค และ 
ดา้นการสือ่สารทางการตลาดทีผู่บ้รโิภคไดร้บั โดยน าเสนอในรปูแบบค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ดงันี้   

ดา้นความตอ้งการสนิคา้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัดา้นความต้องการสนิคา้ โดยรวม
อยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัวตัถุดบิที่ใช้ในการผลติมีคุณภาพและได้มาตรฐาน อยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.31 ส่วนประโยชน์และคุณสมบตัทินความรอ้นสงูของน ้ามนัเมลด็ชาตรงกบัความตอ้งการ  และขนาดและ
รูปแบบของบรรจุภณัฑ์น ้ามนัเมล็ดชามเีหมาะสมและสะดวกในการใช้งาน อยู่ในระดบัเหน็ด้วย โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.17  และ4.15  ตามล าดบั  

ดา้นต้นทุนของผูบ้รโิภค พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัดา้นต้นทุนของผูบ้รโิภค โดยรวม
อยู่ในระดบัเหน็ด้วย โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญั              
ใหค้วามส าคญัในระดบัเหน็ดว้ย ทุกขอ้ คอื ราคาของน ้ามนัเมลด็ชามคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพทีไ่ดร้บั มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.93 รองลงมาคือราคาของน ้ามนัเมล็ดชามคีวามเหมาะสมกับปริมาณที่ได้รบั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76  
และการซื้อน ้ ามันเมล็ดชาเพื่อบริโภคมีความคุ้มค่ามากกว่าน ้ ามันพืชประเภทอื่นๆ ในแง่ของค่าใช้จ่าย  
ในการเดนิทางไปซือ้สนิคา้ 3.74 ตามล าดบั  

ด้านความสะดวกในการเข้าถึงสนิค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัด้านความสะดวก               
ในการเขา้ถึงสนิค้า โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญกับ รูปแบบการช าระเงินค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตท าให้มี  
ความสะดวกสบายมากขึน้ อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.30 ส่วนการสัง่ซือ้น ้ามนัเมลด็ชา
ผ่านช่องทางออนไลน์ และการเพิ่มช่องทางจ าหน่ายน ้ามนัเมลด็ชาเช่น เดอะมอลล์ทุกสาขา ร้านวีรสุทุกสาขา  
ท าใหม้คีวามสะดวกในการซือ้มากขึน้ อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 และ 4.05 ตามล าดบั  

ด้านการสื่อสารทางการตลาดที่ผู้บรโิภคได้รบั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัด้านการ
สื่อสารทางการตลาดทีผู่บ้รโิภคไดร้บั โดยรวมมรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 
เมื่อพจิารณารายชอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัเหน็ด้วย ทุกขอ้ คอื กจิกรรมส่งเสรมิการ
ขาย เช่น โปรโมชัน่สว่นลด ชงิของรางวลั  มสีว่นช่วยดงึดดูใจใหเ้กดิการซือ้สนิคา้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 รองลงมา
คอื ขอ้มูลของผลติภณัฑท์ีน่ าเสนอบนแผ่นพบั หรอื ฉลาก สามารถสื่อความหมายต่อผูบ้รโิภคอย่างไดค้รบถ้วน               
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 สื่อประชาสมัพนัธ์ ( ป้ายโฆษณา , บูธโฆษณา, แผ่นพบั) ของน ้ามนัเมลด็ชา สามารถก
ระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.96 และสื่อโฆษณาทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)                 
บนอนิเตอรเ์น็ต สามารถดงึดดูความสนใจในการซือ้สนิคา้ของท่าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 ตามล าดบั 
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ส่วนท่ี 3 ผลวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัน ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์ 
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัน ้ามนัเมล็ดชาตราภัทรพัฒน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครสว่นใหญ่มรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจในระดบัมาก มจี านวน 303 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
76.0 รองลงมามรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจในระดบัน้อยถงึปานกลาง จ านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.0  

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อน ้ ามันเมล็ดชาตราภัทรพัฒน์ของผู้บริโภค  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซื้อน ้ามนัเมล็ดชาตราภัทรพฒัน์ โดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) พบว่า จ านวนน้อยที่สุด คือ  
1 ครัง้ต่อเดอืน และมากทีส่ดุ 10 ครัง้ต่อเดอืน โดยมคีวามถีเ่ฉลีย่ประมาณ 1 ครัง้ต่อเดอืน 

วตัถุประสงค์ของการซื้อ พบว่า ผู้บรโิภคมวีตัถุประสงค์เพื่อบรโิภคเอง จ านวน 245 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
61.00 รองลงมา คอื ซือ้เป็นของฝาก จ านวน 151 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.0 และซือ้เพื่อน าไปขายต่อ จ านวน 4 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 1.0  ตามล าดบั 

บุคคลที่มีอิทธผิลต่อการตดัสนิใจซื้อน ้ามนัเมล็ดชาตราภทัรพฒัน์มากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ผู้บรโิภค
ตดัสนิใจซื้อ ด้วยตวัเอง จ านวน 250 คน คดิเป็นร้อยละ 62.2 รองลงมา คอื ครอบครวั จ านวน 115 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 28.8  คนขาย จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.0  และอื่นๆ เช่น เพื่อน จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 
ตามล าดบั 

การสื่อสารการตลาดที่ท าให้รู้จกัน ้ามนัเมลด็ชามากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ผู้บรโิภคตดัสนิใจรู้จกัน ้ามนั
เมล็ดชาตราภัทรพัฒน์ จากการบอกต่อจากคนรู้จ ัก จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมา คือ  
อนิเตอร์เน็ต / เฟซบุ๊ค จ านวน 112 คน คดิเป็นร้อยละ 28.0  สื่อทางโทรทศัน์ / สื่อสิง่พมิพ์ / นิตยสาร จ านวน  
56.0 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.0 และคนขายรา้นภทัรพฒัน์  จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.2 ตามล าดบั 

สถานที่ที่ซื้อน ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์มากทีสุ่ด พบว่า สาขาพระรามแปด จ านวน 167 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 41.8 รองลงมา คอื สาขาสนามเสอืป่าจ านวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.5 สาขาโรงพยาบาลจุฬาฯ จ านวน 
64 คน คิดเ ป็นร้อยละ 16.0 สาขาพาซิโอทาวส์ จ านวน 37 คน คิดเ ป็นร้อยละ 9.2 สาขาตึกอสมท.  
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และอื่นๆ ได้แก่ โครงการพระราชด าริ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5  
บูธงานต่าง ๆ จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 0.3 ร้านที่รบัมาขาย จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 0.50 สัง่ออนไลน์ 
จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.3  หา้ง จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.5  ตามล าดบั    

เหตุผลส าคญัทีสุ่ดทีเ่ลอืกซือ้น ้ามนัเมลด็ชามากทีสุ่ด พบว่า ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคมเีหตุผลทีเ่ลอืกซือ้น ้ามนั
เมลด็ชาตราภทัรพฒัน์มากที่สุด คอื มปีระโยชน์ต่อสุขภาพ จ านวน 307 คน คดิเป็นร้อยละ 76.5 รองลงมา คอื 
ครอบครัวใช้เป็นประจ า จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และรู้สึกว่าได้ช่วยเหลือสังคม จ านวน 59 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 15.0 ตามล าดบั 

การบอกต่อน ้ ามันเมล็ดชาตราภัทรพัฒน์ไปยังบุคคลอื่น พบว่า ผู้บริโภคมีการบอกต่อแน่นอน  
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27     
 
อภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคและความรู้ความเข้าใจ  
ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ ามันเมล็ดชาตราภัทรพัฒน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  
สามารถอภปิรายผลการวจิยั ไดด้งันี้ 
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สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ 
ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 

เพศ พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ ามันเมล็ดชาตราภัทรพัฒน์              
ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากเพศหญงิและเพศชายใหค้วามส าคญัต่อการดูแล
สุขภาพเท่าๆ กัน และน ้ ามันเมล็ดชาตราภัทรพัฒน์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์เหมากับทุกเพศทุกวัย  
ท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อที่คล้ายกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วิภารัตน์ ศรีบุรินทร์ (2559)   
ได้ท าการศึกษาเรื่อง ระดบัผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม                
การซือ้เครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั  
มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค า ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค า  
(ครัง้/เดือน) และด้านจ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค า (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั 
เน่ืองจากเครื่องดื่มน ้าผกัผลไมย้ีห่อ้ดอยค าเป็นผลติภณัฑท์ีส่ามารถบรโิภคไดท้ัง้เพศชายและเพศหญงิ 

อายุ พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ ามันเมล็ดชาตราภัทรพัฒน์ 
ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากน ้ามนัเมล็ดชาตราภัทรพฒัน์เป็นผลิตภัณฑ์                    
ที่ทุกช่วงอายุสามารถซื้อน าไปรับประทาน หรือ ประกอบอาหาร ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ปุณฑรกิ ตตยิไพบูลย (2559) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ขา้วเพื่อสุขภาพ 
ของผู้บริโภคผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคหญิงที่มอีายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อขา้ว              
เพื่อสุขภาพ ด้านความถี่ในการซื้อข้าวเพื่อสุขภาพ (ครัง้/ 3 เดือน) ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากข้างเพื่อสุขภาพ              
เป็นสนิคา้ทีม่ปีระโยชน์เหมาะส าหรบัผูบ้รโิภคทุกเพศทุกวยั  

ด้านการศึกษา พบว่า  ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ  
น ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในดา้นความถีใ่นการซือ้น ้ามนัเมลด็
ชาตราภัทรพัฒน์ โดยเฉลี่ย(ครัง้/เดือน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาตัง้แต่ระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป จะมีการศึกษาหาข้อมูลและพิจารณาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์            
ทีต่อ้งการซือ้มากขึน้ ประกอบกบัน ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์เป็นผลติภณัฑ์ใหมท่ีย่งัไม่เป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลาย
และมคีุณสมบตัต่ิางๆ ทีไ่ม่เหมอืนกบัน ้ามนัประกอบอาหารทัว่ไป ท าใหผู้บ้รโิภคตอ้งมศีกึษาหาความรูเ้พิม่มากขึน้ 
เพื่อน ามาประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กอบแก้ว มะหะหมัด (2552)  
ได้ท าการศกึษาเรื่อง พฤติกรรมและปจัจยัในการตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางสมุนไพรที่เป็นสนิค้าหน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ์ของผู้บรโิภค พบว่า ด้านวุฒิการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมและปจัจยัในการตดัสนิใจซื้อ
เครื่องส าอางสมุนไพรทีเ่ป็นสนิคา้หนึ่งต าบล หนึ่งผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภค แตกต่างกนั เน่ืองจากผูท้ีม่วีุฒกิารศกึษา
ระดบัปรญิญาตรเีป็นตน้ไปจะใหค้วามส าคญักบัรายละเอยีดของสนิคา้มากขึน้ 

อาชีพ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัเมล็ดชาตราภัทรพฒัน์ 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากกลุ่มอาชพีทุกอาชพีสามารถซื้อน ้ามนัเมลด็ชา 
ตราภัทรพัฒน์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภารัตน์ ศรีบุรินทร์ (2559)   
ได้ท าการศึกษาเรื่อง ระดบัผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม           
การซื้อเครื่องดื่มน ้ าผักผลไม้ยี่ห้อดอยค าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ               
แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้ยี่ห้อดอยค า ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม้   
ยี่ห้อดอยค า(ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากเครื่องดื่มน ้าผกัผลไมเ้ป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกาย  จงึท าให้              
คนในสงัคมไม่ว่าจะประกอบอาชพีใดกต็าม นิยมบรโิภคเครื่องดื่มน ้าผกัผลไม ้เพื่อดบักระหายและสขุภาพทีด่ ี
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รายได้ พบว่า ผู้บริโภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัเมลด็ชา  
ตราภัทรพัฒน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
โดยกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 บาทขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการซื้อน ้ามันเมล็ดชา 
ตราภัทรพฒัน์สูงกว่ากลุ่มผู้บรโิภคที่มรีายเฉลี่ยต่อเดอืนน้อยกว่า 45,000 บาท ลงไป เนื่องจากน ้ามนัเมลด็ชา                
ตราภัทรพฒัน์มรีาคาค่อนขา้งแพงและมีบรรจุภณัฑ์ขนาดน้อยกว่าเมื่อเทียบกบัน ้ามนัประกอบอาหารชนิดอื่น               
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ธรีะภทัร ์เอกผาชยัสวสัดิ ์(2551) ทีก่ล่าวไวว้่า ฐานะทางเศรษฐกจิ รายไดข้องบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งสามารถแสดงถึงฐานะทางการเงนิ ซึ่งเป็นสิง่ที่ส าคญัที่แสดงถงึการมศีกัยภาพในการใช้จ่ายสนิคา้ 
อุปโภคบรโิภคต่างๆ รวมทัง้การบรโิภคข่าวสาร ผูท้ีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิสงูอาจจะมโีอกาสที่ดใีนการแสวงหาสิง่               
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดแูลตนเอง และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กุลชญา หว่างเพยีร (2559) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน ้ ามันพืชปรุงอาหาร ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ามันพืช  
ปรุงอาหารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดม้ากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป  
มคี่าใชจ้่ายมากทีสุ่ด เนื่องจากเป็นผูท้ีส่ามารถซือ้น ้ามนัพชืทีใ่ชใ้นการประกอบอาหารทีม่รีาคาสงูไดแ้ละทดลองใช้
น ้ามันที่ไม่เคยใช้มาก่อนจากข้อมูลที่ได้รบัว่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายในการปรุงอาหาร เช่น น ้ามันมะกอก  
น ้ามนัเมลด็ทานตะวนั เป็นตน้ 

สมมติฐานข้อ 2 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่  ความต้องการสนิคา้ของผูบ้รโิภค 
ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกในการเข้าถึงสนิค้าของผู้บริโภค การสื่อสารทางการตลาดที่ผู้บริโภคได้รับ  
มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมตฐิานขอ้ 2.1 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่  ความตอ้งการสนิคา้ของผูบ้รโิภค 
ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกในการเข้าถึงสนิค้าของผู้บริโภค การสื่อสารทางการตลาดที่ผู้บริโภคได้รับ  
มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ ามันเมล็ดชาตราภัทรพัฒน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร   
ด้านความถี่ในการซื้อน ้ามันเมล็ดชาตราภัทรพัฒน์ โดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนั  
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ด้านความต้องการของผู้บริโภคไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัเมล็ดชาตราภัทรพฒัน์              
ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้น ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์ โดยเฉลีย่ (ครัง้/เดอืน)  
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  เน่ืองจากน ้ามนัพชืส าหรบัประกอบอาหารมใีหผู้บ้รโิภคเลอืกหลายประเภท
และหลายราคาตามวตัถุดบิทีน่ ามาผลติ เช่น น ้ามนัถัว่เหลอืง น ้ามนัร าขา้ว น ้ามนัขา้วโพด น ้ามนัปาล์ม เป็นต้น  
ซึง่แต่ละครวัเรอืนทีซ่ือ้น ้ามนัพชืไปใชน้ัน้จะใชร้ะยะเวลานานกว่าจะหมด หรอื เปลีย่นยีห่อ้ใหม่หากหาซือ้ยีห่อ้เดมิ
ไม่ได้หรอืเมื่อมรีาคาแพงขึน้ เนื่องจากน ้ามนัพชืเป็นสนิคา้ที่ไม่มคีวามแตกต่างกนัและสามารถใชท้ดแทนกนัได้  
ท าให้ผู้บริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคาสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลชญา หว่างเพียร (2259)  
ได้ท าการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน ้ามันพืชปรุงอาหาร   
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมไม่มี
ความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัปรุงอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ใน  
การซื้ออน ้ามันพืชปรุงอาหาร หากผู้บริโภคเลือกซื้อน ้ามันพืชให้เหมาะสมกับการปรุงอาหารแต่ละประเภท  
จะช่วยลดปรมิาณการใชน้ ้ามนัในการปรุงอาหารลงได ้สง่ผลใหค้วามถีใ่นการซือ้น ้ามนัพชืปรุงอาหารลดลง 

ดา้นต้นทุนของผูบ้รโิภค ความสะดวกในการเขา้ถงึสนิคา้ของผูบ้รโิภค และดา้นการสื่อสารทางการตลาด
ที่ผู้บริโภคได้รับ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน ้ ามันเมล็ดชาตราภัณฑ์พัฒน์ของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการซื้อน ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์ โดยเฉลีย่ (ครัง้/เดอืน) อย่างมนีัยส าคญั
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ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า และเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั โดยผูบ้รโิภคค านึงถงึตน้ทุนทีจ่่ายไปกบัประโยชน์ทีไ่ดร้บั เนื่องจากน ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์สามารถ
น ามาบรโิภคและประกอบอาหารได ้รวมทัง้มีคุณสมบตัทิี่มปีระโยชน์มากมายเมื่อเทยีบกบัน ้ามนัประกอบอาหาร
ชนิดอื่น ท าให้ผู้บรโิภครู้สกึคุ้มค่ากบัการซื้อ การเพิม่ช่องทางจ าหน่ายมากขึ้นท าให้สะดวกในการซื้อ และการ
สื่อสารให้ผู้บรโิภคได้รบัทราบตลอด ซึ่งสิง่เหล่าน้ีเป็นปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อของผู้บรโิภค  
ซึ่งสอดคล้องกบัการวิจยัของ ฐิตาภร พรหมสวาสดิ ์(2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปจัจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ ารุงสมองและความจ าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ ารุงสมองและความจ าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อ
ผลติภณัฑ ์(6 เดอืน/ครัง้) เน่ืองมาจากผลติภณัฑเ์สรมิอาหารบ ารุงสมองและความจ าเป็นผลติภณัฑท์ีต่อ้งใชเ้หตุผล
เวลาในการตัดสนิใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน ผู้บริโภคต้องพิจารณาทัง้ลกัษณะของผลิตภัณฑ์ ราคา                
ช่องทางการจ าหน่าย และการสง่เสรมิการตลาด รายละเอยีดของผลติภณัฑอ์ย่างรอบคอบ เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่า
บรโิภคแลว้มคีวามปลอดภยั มปีระโยชน์ คุม้ค่ากบัเงนิทีจ่่ายไป และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ไดอ้ย่างเตม็ที ่

สมมตฐิานขอ้ 2.2 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่  ความตอ้งการสนิคา้ของผูบ้รโิภค 
ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกในการเข้าถึงสนิค้าของผู้บริโภค การสื่อสารทางการตลาดที่ผู้บริโภคได้รับ  
มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อน ้ ามันเมล็ดชาตราภัณฑ์พัฒน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านการบอกต่อน ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์ไปยงับุคคลอื่น อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์              
ในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากน ้ามนัเมลด็ชามปีระโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นสนิค้าที่มี
มาตรฐานและคุณภาพดี ได้รบัการรบัรองคุณภาพมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา และมูลนิธโิรคหวัใจได้
อนุญาตให้ใช้ตราสญัลกัษณ์ “อาหารรกัษ์หวัใจ” และท าให้ผู้บรโิภครู้สกึว่าได้ช่วยเหลือสงัคม ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ สุภัค นุนาบี (2258) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจ และปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์                        
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ีม่ตีราฮาลาลของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความรู้
ความเขา้ใจ และปจัจยัดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ีม่ตีราฮาลาลของผูบ้รโิภค 
ด้านการบอกต่อน ้ามนัเมลด็ชาทีม่ตีราภทัรพฒัน์ไปยงับุคคลอื่น เนื่องจากผู้บรโิภคสามารถรบัรูถ้ึงคุณประโยชน์             
ทีไ่ดร้บัจากการรบัประทานอาหารทีม่ตีราฮาลลาล ทัง้คุณค่า ความสะอาด ความหลากหลาย และไดร้บัรบัรองและ
ติดตราฮาลาลอย่างถูกต้องจากส านักงานคณะกรรมการกลางอิศลามแห่งประเทศไทย และท าให้ได้รบัผลบุญ                 
จงึท าใหเ้กดิการบอกต่อไปยงับุคคลอื่น 

สมมติฐานท่ี 3 ผู้บริโภคที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัน ้ามนัเมล็ดชาตราภัทรพฒัน์ที่แตกต่างกนั  
มีพฤติกรรมการซื้อน ้ามันเมล็ดชาตราภัทรพัฒน์แตกต่างกัน ด้านการบอกต่อน ้ามันเมล็ดชาตราภัทรพัฒน์                 
ไปยงับุคคลอื่น อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัความรูม้าก มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้
มากกว่าผู้ที่มคีวามรู้น้อยถึงปานกลาง เนื่องจากผู้ที่มคีวามรู้มากจะมคีวามรู้เกี่ยวกบัการเลอืกใช้น ้ามนัส าหรบั
ประกอบอาหารแต่ละประเภท รวมทัง้ตระหนักถึงผลเสยีของการเลือกใช้น ้ามนัไม่ถูกวิธี ไม่ใช่เลือกใช้น ้ามนั
เนื่องจากมรีาคาถูกเท่านัน้ แต่จะมกีารศกึษารายละเอยีดของน ้ามนัแต่ละชนิด เช่น การอ่านฉลาก การประเมนิ
ผลติภณัฑจ์ากความรูข้องตนทีม่อียู่เดมิ และการศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิ เพื่อใหไ้ดน้ ้ามนัทีเ่หมาะสมกบัการประกอบ
อาหารและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ กุลสริิ งามสม (2259) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
องคป์ระกอบดา้นผลติภณัฑ ์และความรูค้วามเขา้ใจดา้นโภชนาการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ซอสปรุงรส
สตูรโซเดยีมของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัความรูม้ากมคี่าเฉลีย่การตดัสนิใจ
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ด้านการรบัรู้ปญัหา การประเมนิทางเลอืก และพฤติกรรมภายหลงัการซื้อสูงกว่าผู้บรโิภคทีร่ะดบัความรู้น้อยถงึ
ปานกลาง เนื่องจากผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมากจะตระหนักถึงผลเสยีต่อสุขภาพจากการรบัประทานอาหาร
โซเดยีมสงู  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

ผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษาครัง้นี้ไปประยุกต์ใชใ้นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด พบว่า กลุ่มผู้บรโิภคส่วนใหญ่ทุกเพศทุกวยัและทุกอาชพีมกีารซื้อน ้ามนัเมลด็ชา                
ตราภัทรพัฒน์   มี ระดับการศึกษาปริญญาตรี  และรายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดือน 15,000  -  30 ,000  บาท  
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มกี าลงัซื้อสนิค้า ใช้เหตุผลในใช้จ่าย และสถานที่ที่ซื้อน ้ามนัเมล็ดชามากที่สุด คอื ร้านภทัรพฒัน์  
สาขาพระรามแปด โดยข้อมูลดงักล่าวจะท าให้ผู้ประกอบการวางแผนทางการตลาดได้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย 
ชดัเจนยิง่ขึน้ ท าใหเ้พิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน 

ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ดา้นต้นทุน
ของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า และการสื่อสารทางการตลาดที่ผู้บริโภคได้รับ 
ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้น ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์ ดา้นความถีใ่นการซือ้น ้ามนัเมลด็
ชาตราภัทรพฒัน์ โดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) และด้านการบอกต่อน ้ามนัเมล็ดชาที่มีตราภัทรพฒัน์ไปยงับุคคลอื่น   
เพื่อวางแผนกลยุทธก์ารตลาดเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงาน ขยายกลุ่มลกูคา้ทัง้เก่าและใหม่ใหม้ขีนาดใหญ่ขึน้   

การก าหนดราคาผลติภณัฑค์วรค านึงถงึต้นทุนของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกบัผลติภัณฑ์  
ดา้นความสะดวกในการเขา้ถงึสนิคา้ของผูบ้รโิภค  ผูป้ระกอบการควรจดัท าเวบ็ไซตใ์หง้่ายขึน้ เพื่อใหผู้บ้รโิภคทีใ่ช้
เกดิความเขา้ในขัน้ตอนของการสัง่ซือ้สนิคา้ ขัน้ตอนการช าระเงนิและการจดัส่งสนิคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มี
การปรบัปรุงเวบ็ไซดอ์อนไลน์ WWW.patpat9.com โดยการอพัเดทขอ้มลูสนิคา้ใหเ้ป็นปจัจุบนั ข่าวสารผลติภณัฑ์
อย่างสม ่าเสมอ เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสนิค้าหลายๆช่องทาง จะท าให้ยอดขายเพิ่มและการกระจายสนิค้า                  
มี ป ร ะ สิท ธิภ าพก ร ะ จ า ย สิน ค้ า เ พิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ย  ส่ ว น ก า ร สื่ อ ส า รท า ง ก า ร ต ล า ดที่ ผู้ บ ริ โ ภ ค ไ ด้ รั บ 
ควรมกีารประชาสมัพนัธพ์รายละเอยีดเกีย่วกบัผลติภณัฑน์ ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์ผ่านช่องทางอื่นๆ มากขึน้ 
เช่น นิตยาสารเพื่อสขุภาพ ป้ายไวนิลโฆษณาตามบทีเีอส บธูงานต่างๆ เพื่อเพิม่การรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัน ้ามนัเมลด็
ชาใหแ้ก่ผูบ้รโิภคมากขึน้ 

ผูป้ระกอบการควรมกีารจดันิทรรศการ หรอื จดัสมัมนาเกีย่วกบัน ้ามนัเมลด็ชาใหแ้ก่ผูบ้รโิภคทัง้ทีเ่คยรูจ้กั
และไม่เคยรู้จ ักมาก่อน เพื่อให้ผู้บริโภคได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน อีกทัง้การที่ผู้บริโภคมีความรู ้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัน ้ามนัเมลด็ชามากขึน้ จะส่งผลต่อการพฤติกรรมการซื้อน ้ามนัเมลด็ชา   เนื่องจากผู้บรโิภค
เข้าใจถึงคุณสมบตัิของน ้ามนัเมล็ดชาที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเมื่อเทียบกบัน ้ามนัประกอบอาหารประเภทอื่น   
ท าให้เกิดการบอกต่อสิ่งดีๆของน ้ ามันเมล็ดชาไปยังบุคคลอื่น ซึ่งเป็นรูปแบบการท าการตลาดและการ
ประชาสมัพนัธอ์กีช่องทางหนึ่ง  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ศึกษาวิจยัน ้ามนัเมล็ดชาตราภัทรพฒัน์ในรูปแบบแคปซูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการบริโภคเน้นกลุ่ม

เป้าหมายทีเ่จาะจงมากขึน้ เช่น กลุ่มผูป้่วยทีเ่ป็นโรคหวัใจ มคีลอเลสเตอรอลสงู กลุ่มผูส้งูอายุ กลุ่มรกัษาสุขภาพ 
เป็นตน้ เป็นการเพิม่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

2. ควรมกีารศกึษาการรบัรู้คุณค่าของผู้บรโิภคที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม 
การบรโิภคน ้ามนัเมลด็ชาตราภทัรพฒัน์ เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาผลติภณัฑใ์หต้รงกบัความต้องการของกลุ่ม
ผูบ้รโิภคน ้ามนัเมลด็ชามากขึน้ 

http://www.patpat9.com/
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3. เมลด็ชานอกจากจะผลติได้น ้ามนัเมลด็ชาแล้ว ยงัสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์เครื่องส าอาง
ต่างๆ เช่น สบู่ ครมีบ ารุงผวิ ครมีทามอื ครมีทาปาก เป็นต้น ดงันัน้ จงึควรมกีารศกึษาส่วนประสมทางการตลาด           
ที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์น ้ามนัเมลด็ชาที่แปรรูปเป็นเครื่องส าอาง เพื่อเป็นแนวทางการตลาดให้กบั
ผลติภณัฑด์งักล่าวต่อไป  
 
กิตติกรรมประกาศ  
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยด ีโดยไดร้บัความช่วยเหลอือย่างดยีิง่จาก อาจารยท์ีป่รกึษา อาจารย ์ดร. 
รสติา สงับุญนาค ทีใ่หค้ าแนะน าช่วยเหลอื ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั  

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดษิฐสุวรรณ และอาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่ให้ความ
อนุเคราะห ์เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์และ
ใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง  

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควชิาบริหารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจน             
ผูม้สี่วนส าเรจ็ต่องานวจิยัชิน้นี้ ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ทีใ่หค้วามร่วมมอืและสละเวลาตอบแบบสอบถาม
ใหเ้สรจ็ตามก าหนดเวลา  

สุดท้ายนี้ ผู้วิจยัขอขอบพระคุณบดิามารดา ญาติและบูรพคณาจารย์ทุกท่านที่ ได้อบรมสัง่สอน ชี้แนะ
แนวทางทีด่แีละมคีุณค่าตลอดมาจนส าเรจ็การศกึษา และพี่ๆ  เพื่อนๆ น้องๆ ทีใ่หก้ารสนบัสนุนในครัง้นี้ 
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