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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรืองพฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่นในห้างแม็กซ์แวลู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มี

วตัถุประสงค์ เพือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่ นในห้างแม็กซ์แวลู่เขตกรุงเทพมหานคร และเพือ

ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ทีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่นในห้างแม็กซ์แวลู่เขต

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มผูบ้ริโภคทีเคยซือหรือใชซ้อสญีปุ่ นในห้างแม็กซ์แว

ลู่ในเขตกรุงเทพมหานคร กาํหนดวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) จาํนวน  คน ใช้

แบบสอบถามเป็นเครืองมือเพือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัอย่าง มีค่าความเชือถือไดเ้ท่ากบั .  และมีการ

ตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหาจากผูท้รงคุณวุฒิ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์เบืองต้น คือ สถิติเชิง

พรรณา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยเชิง

พหูคุณ (Multiple Regression) ในการทดสอบสมมุติฐานทีระดบันยัสาํคญั .   

ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาเรืองพฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่นในห้างแม็กซ์แวลู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีผูบ้ริโภคตอบแบบสอบถามทงัหมด  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ทีมีอายุระหว่าง 

–  ปี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต้่อเดือน ,  บาท ขึนไป ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

บริโภคซอสญีปุ่ นยหี้อทาคุมิ แบบซอสจิมซูชิ ขวดแกว้ ขนาด -  มล. ความถีในการซือ มากกว่า  

เดือน ต่อ  ครัง มูลค่าการซือต่อครังราคา -  บาท 
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ผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัเกียวกบัดา้นปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมากทีสุด และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ด้านทีอยู่ใน

ระดบัมากทีสุด คือ ปัจจยัดา้นการจดัการเกียวกบัพนักงาน ดา้นผลิตภณัฑ์ และด้านกระบวนการในการ

ให้บริการ มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่ นในห้างแม็กซ์แวลู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ .   

 

คาํสาํคญั: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการบริโภค, ซอสญีปุ่ น 

 

 

ABSTRACT 

  The objective of this research to study consumer behavior of Japanese Soy Sauce at Max Valu 

in Bangkok and study the influence of the marketing mix for service businesses (7P’s) on the access to 

the service.  The samples used in the study consumers in all who buying to use the Japanese Soy Sauce at 

Max Valu in Bangkok. The population in the study 323 respondent are the number of samples. Gather 

data from samples with reliability values of 0 .885 The questionnaire was used as a tool to collect the 

samples and using computer software to compute frequency, percentage, mean, standard deviation and 

Multiple Regression with statistical significance 0.05 

The results of the study revealed that the respondents the results are summarized as follows. 

mostly female. Age between 21-30 years old. working as private companies employees. Average monthly 

income more 30,000 baht per month. mostly brand used the Japanese Soy Sauce is Takumi Brand. Type 

of sauce is Sushi Sauce for dipping sauce. The package used bottle glass and size 200-250 ml. Consumers 

buying Japanese Soy Sauce more 2 months per 1 time and spent 101-150 baht per purchase. 

The analysis found that the Marketing mix for service business on consumer behavior of 

Japanese Soy Sauce at Max Valu in Bangkok. When considered each aspect, if found that the People was 

at highest average. As for the aspects that are in the highest level as Product and Process. And as a result 

of multiple regression analysis, Factor People, Product and Process have affecting the consumer behavior 

of Japanese Soy Sauce at Max Valu in Bangkok with statistical significance 0.05 

 

Keywords: Marketing Mix, Behavior consumer, Japanese Soy Sauce 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัวฒันธรรมการกินอาหารของคนไทยไดมี้การเปลียนแปลงตามการเขา้มา 

ของวฒันธรรมต่างชาติ ซึงส่งผลต่อการใชชี้วิตประจาํวนั รวมไปถึงวฒันธรรมการกินอาหารญีปุ่นเริมเขา้

มามีบทบาท และเป็นนิยมแพร่หลายในไทย เนืองจากการเดินทางทีสะดวกมากขึน ทาํให้คนไทยเดินทาง

ไปท่องเทียวประเทศญีปุ่น ตลอดจนการเขา้มาทาํงานของคนญีปุ่ นในประเทศไทย ทาํให้มีการแลกเปลียน

ผสมผสานวฒันธรรมเกิดขึน การเข้ามาของอาหารญีปุ่ นจึงเป็นทีนิยมมากขึนในไทย ดูได้จากจาํนวน

ร้านอาหารญีปุ่ นทีมีจาํนวนเพิมมากขึน ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัทีมีมากขึน ถา้กล่าวถึง

อาหารญีปุ่น ไม่วา่จะไปทานทีร้านอาหาร หรือทานทีบา้น เครืองปรุงทีอยูบ่นโต๊ะอาหารคือ โชย ุและซอส

ปรุงรสต่างๆ ทีทานคู่กบัอาหารญีปุ่นในแต่ละเมนู ทีให้รสชาติทีแตกต่างกนัไป ยกตวัอย่างเช่น โชยุ ซึงมี

หลากหลายประเภท เพือใชจิ้มหรือปรุงรสในการประกอบอาหารในเมนูต่างๆ  ซอสซูชิชาชิมิ ทีใชจิ้มทาน

กบัซูชิ ซอสทงคทัสึทีถูกราดมาบนหมูทอดหรืออาหารประเภททอด ซอสเกียวซ่า ทีใชจิ้มทานคู่กบัเกียวซ่า 

ซอสบอนซึ ซึงมีรสชาติออกเปรียวใช้สําหรับจิม นําสลดัแบบญีปุ่ นทีมีส่วนผสมของโชยุหรือซอสถวั

เหลือง ทีมีรสชาติเป็นเอกลกัษณส์ไตล์ญีปุ่น ทานคู่กบัผกัสด นอกจากอร่อยแลว้ยงัทาํใหไ้ดรั้บวิตามินและ

สารอาหารทีมีประโยชน์ ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีสุขภาพทีดี 

ขอ้มูลจากองคก์ารส่งเสริมการคา้ต่างประเทศของญีปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) พบว่าร้านอาหารญีปุ่ น

ในไทยได้รับความนิยมและเพิมจาํนวนขึนอย่างรวดเร็วต่อเนืองทุกปี นอกจากอาหารญีปุ่ นจะมีความ

ตอ้งการมากขึนแลว้ เทรนด์สุขภาพก็มีแนวโน้มไดร้ับความสนใจจากผูบ้ริโภคทีหันมาใส่ใจในสุขภาพ

และเลือกรับประทานอาหารทีมีประโยชน์มากขึน อาหารญีปุ่ นเป็นอาหารทีดีต่อสุขภาพ นอกจากจะคดั

สรรวตัถุดิบทีมีคุณภาพ สด ใหม่ แลว้ยงัผา่นกระบวนการประกอบอาหารและปรุงรสชาติ ในแต่ละเมนู

ให้ออกมากลมกล่อม หรือทีเราเรียกกนัว่า อูมามิ ซึงยงัคงรสชาติแบบดงัเดิมสไตล์ญีปุ่ น ตามประเภทของ

อาหาร วตัถุดิบ และเครืองปรุงรส ทีแตกต่างกนัไป ตามแต่ละภูมิภาค ผลการสํารวจจากองคก์ารส่งเสริม

การค้าต่างประเทศของญีปุ่ น (เจโทร กรุงเทพฯ) พบว่าในปี 2561 มีร้านอาหารญีปุ่น 3,004 ร้าน และปี 

2562 มีร้านอาหารญีปุ่ นทงัหมด 3,637 ร้าน เพิมขึนจากปีทีแลว้ 21% เติบโตราว 8.3% 

เนืองจากการแข่งขนัธุรกิจในปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบการทีผลิตสินคา้ หรือธุรกิจคา้ปลีก 

ต่างตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ภาวะต่างๆ ทางเศรษฐกิจ การแข่งขนัทางการตลาดทีมีความรุนแรงในยุค

ปัจจุบนั รวมไปถึงการเปลียนแปลงทางเทคโนโนยี และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีมีการเปลียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา เพือให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในระยะยะยาวและช่วยทําให้ธุรกิจเติบโต ส่งผลถึงรายได้ของ

ผูป้ระกอบการทีมากขึน พฤติกรรมผูบ้ริโภคในยุคสมยัใหม่นี ตอ้งการและแสวงหาสิงทีทาํให้เกิดความ

สะดวกและรวดเร็ว ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคตามมา ทาํให้ผูบ้ริโภคหันมาใชซ้อสปรุงสําเร็จมากขึน 

เนืองจากความตอ้งการความสะดวก ใช้เวลาน้อยในการปรุงอาหาร และหาซือง่ายตามซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ยกตวัอยา่งหา้งแม็กซ์แวลู่ ซึงเป็นธุรกิจคา้ปลีกทีไดรั้บความนิยม และมีมากถึง 600  สาขาในประเทศญีปุ่ น 

ไดเ้ขา้มาดาํเนินธุรกิจในไทย โดยการนาํเขา้สินคา้จากญีปุ่ น และจดัหาสินคา้ในไทยเพือจดัจาํหน่ายในห้าง 
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รวมถึงการให้บริการสินคา้อาหารสด และอาหารพร้อมทาน ทีสะอาดและมีคุณภาพให้แก่ลูกคา้ ซึงห้าง

แม็กซ์แวลู่ ทีมีการบริหารจัดการโดยผูบ้ริหารชาวญีปุ่ น นายโนโบรุ วาคายาม่า (กรรมการผูจ้ดัการ) ได้

กล่าวถึงอุดมคติในการดาํเนินธุรกิจ คือ “การทาํให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของลูกคา้มีความอุดมสมบูรณ์ 

การรู้สึกขอบคุณและนอบน้อมต่อผูใ้ห้การสนับสนุนตลอดเวลา และการบริการสังคมในฐานะเป็น

ส่วนหนึงทีดีของชุมชน”  

ดว้ยเหตุผลทางดา้นการแข่งขนัทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีเปลียนแปลงไป ทาง

ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจทีจะศึกษาพฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่ นในหา้งแม็กซ์แวลู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วา่ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่ นเป็นอย่างไร เพือเป็นแนวทางในการเสนอแนะ ให้ผูป้ระกอบ

ทีผลิตสินคา้ และธุรกิจคา้ปลีกอยา่งหา้งแม็กซ์แวลู่ สามารถนาํขอ้มูลจากการวิจยัในครังนีไปใช้เพือพฒันา

สินคา้และการให้บริการลูกคา้ ซึงถือว่าเป็นผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากทสุีด พร้อมตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากทีสุด ส่งผลต่อรายไดข้องผูป้ระกอบการธุรกิจ

ทีมากขึน และเพิมความสามารถทางการแข่งขนัทางการตลาดดา้นกลยุทธ์ เพือสร้างการรับรู้ในผลิตภณัฑ์

ใหม่ ๆ รวมไปถึงการให้บริการในซุปเปอร์มาร์เก็ต และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ ให้ธุรกิจเติบโต

และประสบความสาํเร็จในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

1. เพอืศึกษาพฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่นในห้างแมก็ซ์แวลู่เขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ทีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่นในห้าง

แมก็ซ์แวลู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการวิจัย 

งานวจิยันีเป็นวิจยัเชิงปริมาณ ศึกษาเกียวกบัพฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่นในห้างแม็กซ์แวลู่ใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิ้จยักาํหนดขอบเขตในการวิจยัดงันี 

1. ประชากรกลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ ผูบ้ริโภคทีเคยซือหรือใช้ซอสญีปุ่ นในห้าง

แม็กซ์แวลู่เขตกรุงเทพมหานคร เนืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแน่นอน ดังนันขนาดตัวอย่าง

สามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran โดยกาํหนด ระดบัความเชือมนัร้อย

ละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคลือนร้อยละ 5 ใช้วธีิการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

โดยจะแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่งทีเคยใชบ้ริการหา้งแม็กซ์แวลู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบ

แบบสอบถาม จนครบตามขนาดตวัอยา่ง 323 คน 

 2. การวิจัยครังนีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่นในห้างแม็กซ์แวลู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ด้าน ซึงไดแ้ก่ ตราสินคา้, รสชาติ, รูปแบบซอส, ความถี, มูลค่าการซือในแต่ละครัง 

และศึกษาดา้นปัจจยัประชากร ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ อาชีพ, รายไดเ้ฉลียต่อเดือน รวมทงัศึกษาปัจจยัดา้นส่วน
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ประสมทางการตลาด (7P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย, ด้านการ

ส่งเสริมทางการตลาด, ด้านการจัดการเกียวกับพนักงาน, ด้านกระบวนการในการให้บริการ และด้าน

สิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ตัวแปรอิสระ                             ตัวแปรตาม 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ดา้นการส่งเสริมการ

ขาย, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย, ดา้นการจดัการเกียวกบัพนักงาน, ดา้นกระบวนการในการให้บริการ 

และด้านสิงแวดล้อมทางกายภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่นในห้างแม็กซ์แวลู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1. เพอืใหท้ราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีมีความสัมพนัธ์กบัการบริโภคซอส 

ญีปุ่ นในหา้งแมก็ซ์แวลู่เขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพอืนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกาํหนดยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจ 

คา้ปลีกในอนาคต 

3. ผูป้ระกอบการทีผลิตซอสญีปุ่ น สามารถนาํขอ้มูลจากการวจิยั นาํไปใชใ้นการ 

คิดคน้ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ ให้สอดคลอ้งเหมาะสมตรงต่อความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

(7P’s) 

1. สินคา้ 

2. ราคา 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4.   การส่งเสริมการขาย 

5.   การจดัการเกียวกบัพนกังาน 

6.   กระบวนการในการให้บริการ 

7.   สิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

พฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่นในห้าง

แม็กซ์แวลู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

- ตราสินคา้ 

- รสชาติ 

- รูปแบบซอส 

- ความถีในการซือ 

- มูลค่าในการซือต่อครัง 
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แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยทีเกยีวข้อง 

ข้อมูลทัวไปเกียวกับซอสญีปุ่ น 

ธุรกิจซอสปรุงรส 

เครืองปรุงรสในประเทศไทย สามารถแบ่งเป็น 4 ประเภท โดยมีรายละเอียดดงันีไดแ้ก่ 

1. ซอสปรุงรส เป็นเครืองปรุงทีมีลักษณะเป็นของเหลว ใช้สําหรับปรุงแต่งกลินและรสชาติของ

อาหาร เช่น นาํปลา ซอสถวัเหลือง นาํมนัหอย  

ในกลุ่มซอสปรุงรส ซอสถวัเหลืองไดรั้บความนิยม เนืองจากสามารถนาํไปประกอบไดท้งัอาหาร ไทย 

จีน และญีปุ่ น อตัราการเติบโตเฉลียต่อปี 10% ส่วนแบ่งการตลาดมากทีสุดยงัเป็น นาํปลา แต่เนืองจาก

ตลาดทีอิมตวั บวกกบัการทีผูบ้ริโภคหันมาบริโภคซอสถวัเหลืองเพือให้รสชาติเค็มแทนนาํปลา ทาํให้เกิด

การทดแทนนาํปลา เพราะเนืองจากจะสะดวกในการปรุงอาหารแลว้ยงัใหร้สชาติทีดีดว้ย 

2. ผงปรุงรส เป็นเครืองปรุงทีมีส่วนผสมจากเนือสัตว ์ซึงกาํลงัไดรั้บความนิยมอย่างมากในผูบ้ริโภค

คนไทย ปัจจุบนัมีผงปรุงรสหลากหลายรสชาติ นาํไปทาํไดห้ลายเมนู 

3. ผงชูรส 

4. เครืองปรุงรส อืนๆ เช่น ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ 

 

แนวคิด ทฤษฎีเกียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

 1. ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product/Service) หมายถึง สิงทีผูผ้ลิต เสนอขายสินคา้หรือบริการ

ให้แก่ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค เพือตอบสนองความต้องการและให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจกับสินค้าหรือ

ประทบัใจในการบริการทีได้รับ ผูบ้ริโภคมกัจะให้ความสนใจ ทางดา้นผลิตภณัฑ์และบริการมาก เช่น 

ยีห้อของซอสญีปุ่ นทีบริโภค มีความหลากหลายของรสชาดตามแต่ละเมนู และรูปแบบขนาดของบรรจุ

ภณัฑที์ใชบ้รรจุ 

 2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าเป็นจํานวนเงินของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึงคุณภาพของ

ผลิตภณัฑห์รือการบริการควรเหมาะสมกบัราคาทีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ และผูบ้ริโภคไดใ้ชว้ตัถุดิบทีมีดีคุณค่า 

สมกบัราคาทีผูบ้ริโภคไดจ่้ายไป 

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมในการนําพาสินค้า 

ผลิตภณัฑ ์หรือการบริการ ไปส่งให้แก่ลูกคา้หรือผูบ้ริโภคขนัสุดทา้ย และมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ทงัใน

ดา้นคุณค่าและคุณประโยชน์ของสินคา้หรือบริการ ซึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นสถานทีตงัทีสะดวกต่อการ

มารับสินคา้หรือบริการ และมีช่วงเวลาทีลูกคา้สามารถเขา้ใชสิ้นคา้หรือบริการไดอ้ย่างสะดวก และมีการ

นาํเสนอสถานทีทีชดัเจน 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครืองมือการสือสารเพือสร้างความพึงพอใจต่อ

สินคา้หรือบริการ โดยใชเ้พือจูงใจให้เกิดความตอ้งการทีจะใชสิ้นคา้หรือบริการ และเพือเตือนความจาํโดย
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อาจมีการใชก้าร โฆษณาผ่านช่องทางต่าง ๆ การประชาสัมพนัธ์ การนาํเสนอโดยตรง การใชพ้นกังานขาย

และการส่งเสริมการตลาด เพอืให้ดึงดูดใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้และสนใจใชสิ้นคา้และบริการ 

5. ด้านบุคคล (People) หมายถึง พนกังานทุกระดบัของธุรกิจหรือองคก์าร มีความสามารถในการ

ตอบสนองผูใ้ชสิ้นคา้และบริการ มีโดยใหค้วามรู้ ความเขา้ใจในสินคา้ สามารถแนะนาํสินคา้หรือบริการ

ได้อย่างถูกตอ้งและชดัเจน ในดา้น ภาพลกัษณ์ของธุรกิจพนักงานต้องมีบุคลิกดีแต่งกายสุภาพมีมนุษย

สัมพนัธ์ทีดี ให้บริการ ด้วยความสุภาพอ่อนโยน ตอ้งมีความเอาใส่ใจและมีความกระตือรือร้นใน การ

บริการแก่ลูกคา้ทีเขา้รับบริการ 

6. ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการในการนาํเสนอกบั

ผูบ้ริโภคสินคา้หรือบริการ เพือส่งมอบสินคา้หรือบริการให้แก่ผูบ้ริโภคอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และทาํให้

ผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจ ทงันีกระบวนการต่างๆ จะต้องไม่ยุ่งยากและซับซ้อน และมีการแนะนํา

เกียวกบัสินคา้หรือบริการ เพือไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดได ้

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence) หมายถึง การสร้างคุณภาพและนําเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ทีมาใชสิ้นคา้หรือบริการ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมและจดัให้มี

บริการอนื ๆ ควบคู่ไปดว้ย ทงัทางดา้น กายภาพโดยการสร้างบรรยากาศหรือกลินไอเพอืดึงดูดความสนใจ 

เพิมความสะดวกสบาย ในการเขา้รับบริการ บรรยากาศสถานทีสวยงามสอดคล้องกบัการบริการ และ

สถานทีมีเพียงพอต่อการเขา้รับบริการ 

 

ทบทวนงานวิจัยทีเกยีวข้อง 

ประสิทธิ รัตนพนัธ์ ( ) ไดศ้ึกษาเรือง พฤติกรรมการซือและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ทีมีผลต่อการซือซอสปรุงรสของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วง -  ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรีขึนไป อาชีพธุรกิจส่วนตวั มีรายได้

เฉลียต่อเดือนประมาณ , - ,  บาท สถานภาพสมรส มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว -  คน 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการซือซอสปรุงรสส่วนใหญ่ซือทีซุปเปอร์สโตร์ เช่น เทสโกโ้ลตสั บิกซี 

สือทีมีผลต่อการตดัสินใจซือมากทีสุดคือโทรทศัน์ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมซือซอสปรุงรสแบบขวดขนาด 

-  กรัม ซือซอสปรุงรสเฉลียต่อเดือน -  ครังมากทีสุด และมีมูลค่าในการซือในแต่ละครังไม่เกิน 

 บาท 

ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการซือซอสปรุงรสของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัสงขลาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการซือซอสปรุงรสของผูบ้ริโภคมากทีสุด

คือปัจจยัดา้นราคา และรองลงมาคือปัจจยัดา้นสถานทีจดัจาํหน่าย ซึงปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือของ

ผูบ้ริโภคมากทีสุดคือ คุณภาพและมาตรฐาน รองลงมา รสชาติและกลินของผลิตภณัฑ์และมีขนาดบรรจุ



 
 
 
 

8 

 

   

ของผลิตภณัฑ์ตรงตามทีตอ้งการ ส่วนปัจจยัดา้นราคาผูบ้ริโภคให้ความสําคญัประเด็นราคาเหมาะสมกบั

คุณภาพมากทีสุด รองลงมาคือ การมีส่วนลด และความเหมาะสมกบัปริมาณ ส่วนปัจจยัดา้นสถานทีจัด

จาํหน่ายผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากทีสุด รองลงมาคือ สถานทีจาํหน่ายหาไดง่้ายและสะดวก และปัจจยั

การส่งเสริมการตลาดผูบ้ริโภคให้ความสําคญัเรืองส่วนลดปริมาณมากทีสุด รองลงมาคือ การให้ของสมม

นาคุณ/ของแถม 

 

การออกแบบการวิจัย  

ในการวิจยัครังนี เป็นการวิจยัแบบเชิงสํารวจ (Survey Search) เพอืทาํให้ทราบขอ้เท็จจริงในเรือง

ของพฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่ นในห้างแม็กซ์แวลู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง

เพียงครังเดียวโดยใช้เครืองมือการวิจยั เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

วธีิทางสถิติ โดยโปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป 

 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีสุ่มตัวอย่าง 

ประชากรกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ ผูบ้ริโภคทีเคยซือหรือใชซ้อสญีปุ่นในห้างแม็กซ์

แวลู่เขตกรุงเทพมหานคร เนืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแน่นอน ดังนันขนาดตวัอย่างสามารถ

คาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran โดยกาํหนด ระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 

และระดับค่าความคลาดเคลือนร้อยละ 5 โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

โดยจะแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่งทีเคยใชบ้ริการหา้งแม็กซ์แวลู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบ

แบบสอบถาม จนครบตามขนาดตวัอยา่ง 323 คน 

 

เครืองมือและการสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

ผูวิ้จยัไดส้ร้างเครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพือการตอบปัญหาการวิจัยหรือเรืองทีตอ้งการศึกษา โดยผูว้ิจัยได้ศึกษาหา

ความรู้ คน้ควา้ ทบทวน วรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ รวมถึงงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

เพือกาํหนดกรอบแนวความคิดของงานวิจยัทีแสดงให้เห็นตวัแปรทีเกียวขอ้งในการวิจยัในครังนี และ

นําไปสู่ขนัตอนของการให้ความหมายของนิยามศพัท์เฉพาะ เพือเป็นแนวทางในการพฒันาการสร้าง

แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทีผูวิ้จยักาํหนด โดยการตงัขอ้คาํถามในแบบสอบถามตอ้ง

เป็นคาํถามทีมีความครอบคลุมนิยามศพัท์เฉพาะ ซึงการวิจยันีเป็นวิธีวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Search) ทีใช้

แบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-Ended Question)โดยผู ้วิจัยมีคําตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้

เลือกตอบ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น  ส่วนดงันี 
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ส่วนที 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามทีตอ้งตอบเกียวขอ้งกบั ดา้นลกัษณะ 

 ประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

ส่วนที 2  ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่น เป็นคาํถามเกียวกบั ดา้นตราสินคา้ รสชาติ 

 รูปแบบซอสความถีในการซือ และมูลค่าในการซือแต่ละครัง 

ส่วนที 3  ขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาด เป็นคาํถามเกียวกบัดา้น ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการ 

ส่งเสริมการขาย ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการจดัการเกียวกบัพนกังาน ดา้นกระบวนการ 

ในการให้บริการ และดา้นสิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติทีใชใ้นการวิจยั ในการวิเคราะห์ขอ้มูลมีดงันี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพอืแจกแจงความถี แสดงตารางแบบร้อยละ ค่าเฉลีย

และค่าเบียงเบนมาตรฐาน กับตัวแปรทีมีระดับการวัดเชิงปริมาณ ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ อาชีพ และรายไดเ้ฉลีย รวมถึง พฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่ น ไดแ้ก่ ยหีอ้

รสชาติ, รูปแบบและขนาด, ความถีในการซือ และมูลค่าในการซือต่อครัง 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการวิจยัในครังนีจะใชส้ถิติในการทดสอบคือ การ

ทดสอบค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) เพือหาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) กบั

พฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่นของผูบ้ริโภค กาํหนดความมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ พบว่าปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคซอสญีปุ่ น โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด  𝑥̅ = .  เมือวิเคราะห์เป็นรายดา้นพบว่า ดา้นทีอยู่ใน

ระดับมากทีสุด คือ ด้านสิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้านราคา ด้านกระบวนการในการให้บริการ ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นการจดัการเกียวกับพนักงาน ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย (𝑥̅ = 

4.372, 4.308, 4.273, 4.140, 4.118, 4.006) ตามลาํดบั  

 ผลการวิเคราะห์สมการถอดถอย ตามสมการจะมีตวัแปรอิสระทงัหมด  ตวัแปร โดยตวัแปรมีผล

ต่อพฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่ นในห้างแม็กซ์แวลู่เขตกรุงเทพมหานคร คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการ

จดัการพนกังาน และดา้นกระบวนการให้บริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .  โดยพิจารณาจากค่า Sig ที 

.  เมือพิจารณานาํหนกัของผลกระทบส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่น พบวา่ส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นกระบวนการการให้บริการ (Beta = 0.230) ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่นมาก

ทีสุด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Beta = 0.176) ซึงค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R = 0.244) 

สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ได ้ . % ค่าความผนัแปรของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคซอสญีปุ่ น ร้อยละ .   ทีเหลือเป็นผลจากตวัแปรอืนๆ ทีไม่ไดน้าํมาใชใ้นการพิจารณา 

การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ f = .  ค่า sig. = .  ซึงน้อยกว่า .  แสดงว่าตวัแปรอิสระ

อย่างน้อย  ตัวมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม เมือพิจารณานาํหนักของผลกระทบทีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
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บริโภคซอสญีปุ่ น พบว่า ปัจจยัดา้นกระบวนการในการให้บริการ เรืองการให้บริการของพนักงานทีมี

ความรู้ความเชียวชาญ สามารถตอบขอ้สงสัยได ้(Beta = . ) รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ เรืองความ

ปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ซอสญีปุ่นได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Beta = 

0.176) และด้านการจัดการพนักงาน เรืองพนักงานมีมารยาททีดีในการปฏิสัมพนัธ์กับลูกคา้ (Beta = -

0.177)  ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่ น ตามลาํดบั 

 

สรุปผลการวิจัย  

ผลการศึกษาจากการวเิคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามการวจิยั เรืองพฤติกรรมการบริโภค

ซอสญีปุ่นในหา้งแมก็ซ์แวลู่เขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี   

ส่วนที 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ทีมีอายุระหว่าง  –  ปี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต้่อ

เดือน ,  บาท ขึนไป  

ส่วนที 2  ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่น ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่บริโภคซอสญีปุ่ นยีห้อทาคุมิ แบบซอสจิมซูชิ บรรจุขวดแกว้ ขนาด -  มล. ความถีในการ

ซือ มากกวา่  เดือน ต่อ  ครัง และมูลค่าการซือต่อครังราคา -  บาท 

ส่วนที 3  การวิเคราะห์พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคซอส

ญีปุ่ น เมือพิจารณาปัจจัยรายดา้นพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการจดัการพนักงาน และดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่ นในห้างแมก็ซ์แวลู่เขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้ความสําคัญเกียวกับปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ ดา้นกระบวนการในการให้บริการ ดา้นผลิตภณัฑ์ 

ดา้นการจดัการเกียวกับพนักงาน ตามลาํดบั และผลการวิเคราะห์พบว่าส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการจดัการพนักงาน และดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

ซอสญีปุ่นในห้างแมก็ซ์แวลู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการสํารวจระดับความสําคญัของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่ นพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคัญดา้นผลิตภณัฑ์ ในประเด็นเรืองความ

ปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ซอสญีปุ่ นได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มาตรฐาน

การผลิตซอสญีปุ่ นมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข คุณภาพของผลิตภณัฑ์ซอส

ญีปุ่ น ดา้นการจัดการเกียวกบัพนกังาน กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในประเด็นเรือง พนกังานมีความใส่ใจ

ดูแกลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และพนักงานมีมารยาททีดีในการปฏิสัมพนัธ์กับลูกค้า และด้าน

กระบวนการในการให้บริการ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในประเด็นเรืองการให้บริการของพนกังานทีมี

ความรู้ความเชียวชาญ สามารถตอบขอ้สงสัยไดดี้ และพนกังานมืออาชีพทีพร้อมให้บริการอยู่เสมอ ทาํให้

เกิดความมนัใจในการเขา้รับบริการในครังต่อไป 
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อภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัเรือง พฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่ นในห้างแม็กซ์แวลู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูวิ้จยัไดศ้ึกษาส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น

ส่งเสริมการขาย ดา้นการจดัการพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ และดา้นสิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

สามารถอธิบายผลการศึกษาไดด้งันี 

 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่

ดา้นทีอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ ดา้นกระบวนการให้บริการ รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการ

จดัการพนกังาน ตามลาํดบั 

 ดา้นกระบวนการในการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบัสําคญัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

ระดบัความความสําคญัระดบัมากทีสุด คือ การให้บริการของพนกังานทีมีความรู้ความเชียวชาญ สามารถ

ตอบขอ้สงสัยไดดี้ รองลงมา คือ พนักงานมีความเป็นมืออาชีพทีพร้อมบริการอยู่เสมอ ทาํให้เกิดความ

มันใจในการเข้ารับบริการในครังต่อไปและการได้รับบริการทีดีจากพนักงานมากกว่าทีคาดหวงั ซึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของโสภิตา สุกกาํ ( ) กล่าวว่า กระบวนการเป็นสิงทีสําคญัมาก เพราะตอ้งอาศยั

พนกังานทีมีประสิทธิภาพ หรือเครืองมือทีทนัสมยัในการทาํใหเ้กิดกระบวนการ และขนัตอนทีจะสามารถ

ส่งมอบสินคา้และบริการทีมีคุณภาพให้กับลูกคา้ได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของนําทิพย ์เนียนหอม 

( ) กล่าววา่ ระเบียบวิธี (Procedures) กลไก (Mechanisms) และการเคลือนยา้ย (Flow) ของกิจกรรมซึง

เกิดขนึทงัในระบบการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการ ซึงจะตอ้งถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นทีพอใจและ

ประทบัใจในความรู้สึกของผูบ้ริโภค เนืองจากกระบวนการของการบริการมีความสลบัซับซ้อน จึงมีความ

จาํเป็นตอ้งผนวกกระบวนการเหล่านีเขา้ด้วยกันเพือให้การทาํงานของกระบวนการเป็นไปโดยราบรืน 

สามารถตอบสนองความตอ้งการตาม คุณภาพทีลูกคา้คาดหวงัได ้

ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัสําคญัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ ระดบัความความสําคญั

ระดบัมากทีสุด คือ ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ซอสญีปุ่นไดรั้บการรับรองจากสํานกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา มาตรฐานการผลิตซอสญีปุ่ นมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 

คุณภาพของผลิตภณัฑ์ซอสญีปุ่น ผลิตภณัฑ์ซอสญีปุ่ นมีให้เลือกหลากหลายประเภท ซึงสอดคล้องกบั

แนวคิดของประสิทธิ รัตนพนัธ์ ( ) ได้ศึกษาเรือง พฤติกรรมการซือและปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดทีมีผลต่อการซือซอสปรุงรสของผูบ้ริโภคจงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคมากทีสุด คือ คุณภาพและมาตรฐาน รองลงมา รสชาติและกลินของผลิตภณัฑ์

และมีขนาดบรรจุภณัฑต์รงตามทีตอ้งการ 

ดา้นการจดัการเกียวกบัพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดบัสําคญัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ ระดบั

ความความสําคญัระดับมากทีสุด คือ พนักงานมีมารยาททีดีในการปฏิสัมพนัธ์กับลูกคา้ รองลงมา คือ 

พนักงานมีความใส่ใจดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของโสภิตา รัตนสมโชค 

( ) กล่าวว่า บุคลากรเป็นส่วนประสมทางการตลาดทีมีความสําคัญ บทบาทของบุคลากรที มี
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ความสําคญั คือ การมีปฏิสัมพนัธ์และสร้างมิตรไมตรีต่อลูกคา้ เป็นสิงสําคญัทีจะทาํให้ลูกคา้เกิดความพึง

พอใจ และเกิดความผกูพนัในระยะยาว 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการวจิยั เรืองพฤติกรรมการบริโภคซอสญีปุ่ นในหา้งแมก็ซแ์วลู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มี

ขอ้เสนอแนะดงันี 

 ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการวิจยันีไปใช้ในการวางแผน กาํหนดกลุ่มเป้าหมายให้สอดคลอ้ง 

เพือประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัซึงมี

การเปลียนแปลงเกิดขึนตลอดเวลา เพอืเป็นประโยชน์สูงสุดกบัธุรกิจทีเกียวขอ้ง เช่น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจคา้

ปลีก เป็นตน้  

ผลจากการสํารวจวิจยั เรืองพฤติกรรมการบริโภคซอสในครังนี ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคทีเปลียนแปลงไป ส่งผลให้ผูป้ระกอบการในธุรกิจตอ้งปรับตวั และปรับปรุง พฒันาผลิตภณัฑ์

ซอสญีปุ่ น ให้สอดคลอ้งตรงตามลูกคา้เป้าหมาย ผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัหันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพ 

และเลือกสินค้าทีมีคุณภาพและมีให้เลือกหลากหลายประเภทตามการใช้งาน มีการระบุส่วนผสมของ

วตัถุดิบทีชดัเจนบนฉลากสินคา้ เพือใชใ้นการตดัสินใจและเกิดความมนัใจในการบริโภคผลิตภณัฑ์ซอส

ญีปุ่ นทีผ่านการรับรองมาตรฐาน จึงเป็นหน้าทีของผูป้ระกอบการทีจะคิดคน้พฒันาสินคา้ทีมีคุณภาพส่ง

มอบใหแ้ก่ลูกคา้ ทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและเชือถือในผลิตภณัฑท์วีางจาํหน่าย 

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในส่วนนีผู ้ประกอบการค้าปลีก ควรให้

ความสาํคญักบัการจดัการเกียวกบัพนกังานทีบริการลูกคา้ เนืองจากในปัจจุบนัไม่เพียงลูกคา้เลือกซือสินคา้

เท่านนั ยงัรวมไปการไดรั้บบริการทีดีจนทาํให้ลูกคา้อยากกลบัมาซือสินคา้หรือใช้บริการซาํในครังถดัไป 

ผูป้ระกอบการควรมีการอบรมมารยาทหรือ ขอ้ปฏิบตัิตอ่ลูกคา้ทีเป็นมาตรฐานในแนวทางเดียวกนั เพอืให้

ลูกคา้เกิดความประทบัใจในการให้บริการ ยกตวัอย่างเช่น สามารถตอบขอ้สงสัยไดดี้  พนักงานมีความ

เป็นมืออาชีพทีพร้อมบริการอยู่เสมอ รูปแบบการบริการทีแตกต่างทาํให้ลูกคา้การไดรั้บบริการทีดีจาก

พนักงานมากกว่าทีคาดหวงั การทาํงานของกระบวนการเป็นไปโดยราบรืน สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการตามคุณภาพทีลูกคา้คาดหวงัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นทีพอใจ 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับวิจัยในครังต่อไป 

1. ในส่วนของขอบเขตงานวิจยั ควรขยายกลุ่มตวัอยา่งใหม้ากขึนใหค้รอบคลุม 

จะทาํให้ไดข้อ้มูลในการวิเคราะห์เพิมมากขึน เพือทาํการเปรียบเทียบขอ้มูลให้ทราบถึงพฤติกรรมของแต่

ละวยัว่ามีความต่างกนัอย่างไร และเพือนาํไปใช้ในการส่งเสริมการขายได้อย่างสอดคลอ้งเหมาะสมตรง

กลุ่มเป้าหมาย  
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2. ควรทาํการศึกษาในเขตพืนทีอืน ๆ เพือศึกษาความแตกต่างของผูบ้ริโภคในแต่ละพืนทีเพือนาํ

ขอ้มูลหลากหลายมารวมกนั ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอย่างทีนอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เช่น เขต

ปริมณฑล หรือต่างจงัหวดั เพือทาํการเปรียบเทียบให้ทราบถึงขอ้มูลทีหลากหลายของประชากรในแต่ละ

พนืที เพอืนนาํมาใชก้าํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด  

3. ควรศึกษาตวัแปรอืนทีเกียวขอ้ง เช่น ตวัแปรความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทราบวา่ความตอ้งการ

ทีแท้จริงของผูบ้ริโภคต้องการอะไรบ้าง และควรทาํการวิจัยอย่างต่อเนือง เนืองจากความคิดเห็นของ

ผูบ้ริโภคอาจมีการเปลียนแปลงตามเวลา และสภาพแวดลอ้ม และการแข่งขนัทางธุรกิจ 
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