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ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อธัญพืชกราโนล่ า ไดมอนด์ เกรนส์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
FACTORS OF INFLUENCING PURCHASE DECISION FOR GRANOLA DIAMOND
GRAINS OF CONSUMER IN BANGKOK
ศศิมา หรื อสมบูรณ์1 สมบูรณ์ ศรี อนุ รักษ์วงศ์2 ประภัสสร วิเศษประภา3
บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาปั จจัยที่ มี อิทธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ธัญพื ชกราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์ ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากแนวโน้มอาหารเพื่อสุ ขภาโดยเฉพาะธัญพืชเป็ นหนึ่ งในเทรนด์
อาหารที่ได้รับความนิ ยมและยังคงมีการเติบโตเพิ่มขึ้น มีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด คุ ณ ค่ าตราสิ น ค้า และการตัดสิ น ใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ ธัญ พื ช กราโนล่ า ไดมอนด์
เกรนส์ ข องผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ ง ปริ ม าณ (quantitative
research) และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่ งกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่เคยซื้ อผลิตภัณฑ์
ธัญพืชกราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน อาศัยแบบสอบถามเป็ นเครื่ อง
รวบรวมข้อ มู ล และวิ เคราะห์ ด้วยสถิ ติ เชิ ง พรรณนาด้วย ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage)
ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้ ก ารวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ เชิ ง
เส้ นตรง (Multiple Liner Regression) ผลการวิจยั เชิ งปริ มาณพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ
ระหว่าง 20 ถึ ง 30 ปี มี การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี และส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน นอกจากนี้ ผล
การศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามแสดงระดับความสําคัญเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชกราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์ ในระดับที่มากทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่ายและด้านส่ งเสริ มการตลาด รวมถึงแสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า
ในระดับที่มากทั้งในด้านความตระหนักถึงตราสิ นค้า ด้านคุณภาพการรับรู ้และด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
และผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชกราโนล่า ไดมอนด์
เกรนส์ของผูบ้ ริ โภคในระดับที่มาก
คําสํ าคัญ: ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด, การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า, ความตระหนักถึงตราสิ นค้าคุณภาพ
การรับรู ้และด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
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ABSTRACT
The purposes of this research are to study of influencing purchase decision for granola diamond
grains of consumer in Bangkok area. Due to clean food trends, especially grains or cereals is one of the
popular food trends and will continue to grow strongly. This study aims to determine the factors that
influence the purchasing decision of consumer. The marketing mix (4p’s) and Brand Equity of granola
diamond grains of consumer in Bangkok area.
This research is quantitative research and questionnaire used for data collection. The sample
group is consumers who have purchased granola diamond grains in Bangkok area and random sample of
400 respondents. The statistical methods used for data analysis were descriptive statistics included
frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple Linear Regression analysis.
The results of this study showed that most of respondents were females, age between 20-30 years,
old bachelor’s degree graduated and worked as employees for private companies. Besides, the result
shows that respondents gave opinions for the importance of marketing mix (4p’s) for granola diamond
grains at high level of the product, price, place and promotion include gave opinions about brand equity at
high level of brand awareness, perceive quality and brand loyalty. And respondents gave opinions about
purchase decision for granola diamond grains at high level.
Key words: The marketing mix (4p’s), brand equity, brand awareness, perceives quality and brand
loyalty.
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั กระแสธรรมชาติ เทรนด์อาหารธรรมชาติเพื่อสุ ขภาพกําลังมาแรง เนื่ องด้วยคุ ณค่าดี ๆ
ของธัญพืชวัตถุ ดิบจากธรรมชาติ ที่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการต่อร่ างกายสู งที่ รู้จกั และคุ น้ เคยกันดี ซึ่ ง
คุณประโยชน์หลักของธัญญาหารเหล่านี้ คือ ใยอาหารเพื่อควบคุมนํ้าตาลในเลือดและการขับถ่ายที่ดี รวมถึง
เป็ นแหล่งอาหารที่ให้พลังงานแก่มนุษย์มากที่สุด ในประเทศที่กาํ ลังพัฒนาบางประเทศ ธัญพืชจะเป็ นอาหาร
หลัก ของประชากรทั้งประเทศ ผูบ้ ริ โภคอาจจะมี ปั ญ หาของการตัดสิ น ใจในการจัดหาสิ่ งของเพื่อนํามา
บริ โภค หรื อปั ญหาในการเลือกซื้ อเพราะสื บเนื่องมาจากสิ่ งกระตุน้ ที่เกิดจากภายนอกหรื ออาจเกิดจากความ
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ต้อ งการที่ เกิ ด จากภายในหรื อ ทั้ง สองอย่า งพร้ อ ม ๆ กัน ซึ่ งกระบวนการตัด สิ นใจก็ จ ะเกิ ด ขึ้ นทัน ที
(พาณี ศิริสะอาด, 2545) สําหรับผูท้ ี่รักสุ ขภาพในยุคนี้คงไม่พน้ กับการออกกําลังกายด้วยวิธีการต่าง ๆ คนรัก
สุ ขภาพมากมายต่างเสาะหาวิธีหรื อเคล็ดลับต่าง ๆ มาสร้ างเสริ มสุ ขภาพให้แข็งแรง ไม่ว่าจะเป็ นการออก
กําลังกาย การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการเลื อกรับประทานอาหาร เพราะเชื่ อกันว่า
สุ ขภาพจะดี หรื อไม่ดี ก็ข้ ึนอยู่กบั อาหารที่เรารับประทานด้วย ซึ่ งกําลังได้รับความนิ ยมอย่างท่วมท้น และ
หนึ่งในอาหารธัญพืช การบริ โภคเมล็ดธัญพืช ซึ่ งส่ วนผสมของธัญพืชที่มีประโยชน์ เช่น ข้าวโอ๊ต ถัว่ ผลไม้
อบแห้ง เมล็ดพันธุ์ธัญพืชต่าง ๆ มักถูกนํามาผ่านกระบวนการจนทําให้สุกกรอบ หรื อนํามาอัดเป็ นแท่งเพื่อ
ความสะดวกต่อการรับประทานที่คน้ พบว่ามีประโยชน์มากมาย มีไฟเบอร์ และธาตุเหล็กสู ง
เราจะเห็ นได้ว่ากราโนล่ าจะช่ วยลดความอ้วนหรื อควบคุ มนํ้าหนัก ได้หรื อไม่ น้ ัน อยู่ที่ การเลื อก
ธัญพืชเพื่อสุ ขภาพที่มีน้ าํ ตาลน้อย และมีไขมันชนิดดีสูง อีกทั้งควรรับประทานธัญพืชเพื่อสุ ขภาพที่ใส่ ผลไม้
มาก ๆ และรับประทานในปริ มาณที่เหมาะสม ถ้าจะให้ดีควรใช้ควบคู่ไปกับการออกกําลังกาย พร้อมควบคุม
อาหารมื้อหลักอื่ น ๆ จึงจะได้สารอาหารครบถ้วน ทั้งไม่อว้ นแถมยังมีสุขภาพดี อีกด้วยจึงมี ผปู ้ ระกอบการ
จํานวนมากเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างรายได้จากกระแสสุ ขภาพ
จากความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัย
ทางการตลาดและคุณค่าของตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชกราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยนําผลไปปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และการให้บริ การของผูป้ ระกอบการ
ธัญพื ชเพื่อสุ ขภาพยี่ห้อกราโนล่ า หรื อผูท้ ี่ สนใจในการประกอบธุ รกิ จธัญพื ชเพื่อสุ ขภาพกราโนล่ าต่อไป
เนื่ องจากผูป้ ระกอบการควรศึ กษาแผนการลงทุ นและวางแผนเป้ าหมายในการขยายช่ องทางการตลาดให้
เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะช่วยให้ธุรกิจมียอดขายที่เพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ 2 ประการ คือ สมมติฐานของการวิจยั
(1) สภาพทัว่ ไปของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสิ นค้า และการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
ธัญพืชกราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสิ นค้า กับการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชกราโนล่า ไดมอนด์
เกรนส์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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สมมุติฐาการวิจัย
(1) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชกราโนล่า
ไดมอนด์ เกรนส์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) คุณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อการการตัดสิ นใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชกราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
(1) ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชกราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์ ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ไม่ทราบจํานวนประชากรที่ แน่ นอน ดังนั้นจึงกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรไม่
ทราบจํานวนประชากร (2) ขอบเขตด้านเนื้ อหา การศึกษาส่ วนประสมทางการตลาด คุณค่าของตราสิ นค้า
และการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชกราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์ ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ (3) ขอบเขตด้าน
ระยะเวลา ผูว้ ิจยั กํา หนดระยะเวลาในการศึ ก ษาตั้ง แต่ เมษายน พ.ศ. 2562 – กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้ น 3 เดือน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
(1) ประโยชน์ เชิ ง วิช าการ ผลจากการวิ จยั ครั้ งนี้ สามารถนําไปใช้เป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานเพื่ อศึ ก ษา
เกี่ ยวกับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและคุ ณค่ าตราสิ น ค้า ที่ ส่ งผลให้ เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งผูว้ ิจยั
คาดหวังว่าผลจากการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการศึกษาเกี่ ยวปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด คุณค่าตราสิ นค้าและการตัดสิ นใจซื้อตลอดจนใช้เป็ นพื้นฐานสําหรับการวิจยั ในครั้งต่อไป
(2) ประโยชน์เชิ งนโยบาย ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ทาํ ให้ผบู ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจขายธัญพืช
ได้ท ราบถึ ง ปั จจัยในการตัดสิ น ใจซื้ อ ผลิ ตภัณ ฑ์ ธัญ พื ช กราโนล่ า ไดมอนด์ เกรนส์ ข องผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ทั้งในเรื่ องของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสิ นค้า ทั้งนี้เพื่อให้ผบู ้ ริ หาร
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและสามารถกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปั จจัยทางการตลาดที่สามารถควบคุมร้านขายธัญพืชออร์
แกนิ คกราโนล่ าและเป็ นแนวคิ ดการตลาดแบบสมัยใหม่ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมื อในการตอบสนองความพึ ง
พอใจของกลุ่มลูกค้า เป้ าหมาย
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ คื อ สิ่ ง ที่ ผูข้ ายผลิ ต ภัณ ฑ์ ธัญ พื ช ออร์ แ กนิ ค กราโนล่ า มอบให้ แ ก่ ลู ก ค้า เป็ นการ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าซึ่ งลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ

5

ด้ านราคา คือ ผลิ ตภัณฑ์ธญ
ั พืชออร์ แกนิ คกราโนล่ามมีราคาเหมาะสมกับปริ มาณมีแสดงให้เห็นว่า
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับความคุม้ ค่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เสี ยไป
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย คือ ผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชออร์ แกนิ คกราโนล่าหาซื้อได้ง่าย ผูบ้ ริ โภคสะดวก
ในการซื้ อ เป็ นการสร้ างความสะดวกสบายให้แก่ ผูบ้ ริ โภค ด้วยการเพิ่ ม ช่ องทางการจัดจําหน่ ายเพื่ อให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ ว
ด้ านส่ งเสริ มการตลาด คือ การสร้างแรงจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคสามารถตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น
โดยเฉพาะมี โปรโมชัน่ ส่ วนลดตามเทศกาลต่างๆ ซึ่ งจะช่ วยให้ผบู้ ริ โภคมีความมัน่ ใจในผลิ ตภัณฑ์มาก
ยิง่ ขึ้น
คุณค่ าตราสิ นค้ า คือ ตราสิ นค้าธัญพืชออร์ แกนิ คกราโนล่าที่ผบู ้ ริ โภคมองเห็นว่ามีคุณค่า ผูบ้ ริ โภคมี
ทัศ นคติ ที่ ดีต่อคุ ณ สมบัติข องสิ น ค้า และชื่ น ชอบธัญ พื ช กราโนล่ านั้น รวมถึ ง ประโยชน์ คุ ณ สมบัติและ
เอกลัก ษณ์ เฉพาะที่ โดดเด่ น ของตราสิ น ค้า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ธัญ พื ช กราโนล่ า ไดมอนด์ เกรนส์ ที่ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร
ตระหนักได้ ได้แก่ การตระหนักรู ้ตราสิ นค้า คุณภาพที่ถูกรับรู ้ และการเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า
ความตระหนักถึงตราสิ นค้ า คือ ผูบ้ ริ โภคสามารถจดจําหรื อระลึ กได้ถึงตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืช
กราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์ ได้ ซึ่ งผลิตภัณฑ์น้ ี มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคโดยเฉาะกลุ่มคนรัก
สุ ขภาพ โดยการผ่านโฆษณาตามสื่ อทุกรู ปแบบ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการสร้างคุณค่าตราสิ นค้า
การรั บ รู้ คุ ณ ภาพ คื อ การรั บ รู ้ คุ ณ ภาพโดยรวมของผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ ผลิ ตภัณ ฑ์ ธัญ พื ช กราโนล่ า
ไดมอนด์ เกรนส์ ซึ่ งเป็ นการรับรู ้ ถึงคุ ณประโยชน์ที่มีต่อสุ ขภาพ ทําให้ผบู้ ริ โภคเกิ ดความมัน่ ใจได้ว่า เมื่ อ
รับประทานแล้วจะทําให้สุขภาพดี ไม่มีผลเสี ยต่อร่ างกายและราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับคุ ณภาพ ทําให้เกิ ด
ความสําเร็ จทางด้านการเงิน กลยุทธ์รวมถึงด้านอื่น ๆ ของตราสิ นค้าอีกด้วย
ความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า คื อ ผู ้บ ริ โ ภคมี ค วามรู้ สึ ก ผูก พัน ผู ก ติ ด และเชื่ อ มั่น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ธัญ พื ช
กราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์ อย่างเหนี ยวแน่ น ถึงแม้วา่ จะปรับราคาสู งขึ้นหรื อมีแบรนด์ธญ
ั พืชกราโนล่าอื่น
แต่ผบู ้ ริ โภคยังเชื่อมัน่ ต่อตราสิ นค้าว่าเป็ นสิ นค้ามีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับและสามารถตอบสนองความต้องการ
ได้
การตั ด สิ นใจ หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ธัญ พื ช กราโนล่ า
ไดมอนด์ เกรนส์ ในด้านต่ าง ๆ ได้แก่ รายละเอี ยดคุ ณประโยชน์, ตราสิ นค้า ,ความสะดวกในการหาซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสื่ อและโฆษณาต่าง ๆ หรื อบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
แนวคิดและทฤษฎี
1.ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาด กล่ า วคื อ (Armstrong & Kotler, 2009) กล่ า วไว้ว่ า ตัว แปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ซ่ ึ งบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วยเครื่ องมือ
ดังต่อไปนี้ (1) ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) สิ่ งที่ บ ริ ษ ัท นําเสนอออกขายเพื่ อก่ อให้เกิ ดความสนใจ โดยการ
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บริ โภคหรื อการใช้บริ การนั้นสามารถทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากสิ่ งที่
สัมผัสได้และ/หรื อสัมผัสไม่ได้ เช่ น รู ป แบบบรรจุภณ
ั ฑ์ กลิ่ น สี ราคา ตราสิ นค้า คุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์
ความมีชื่อเสี ยงของผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จําหน่ าย (2) ด้านราคา (Price) เป็ นจํานวนเงินตราที่ตอ้ งจ่ายเพื่อให้ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ สิ นค้าและ/หรื อบริ การของกิจการ หรื ออาจเป็ นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู้ เพื่อได้รับผลประโยชน์
จากการใช้ผลิตภัณฑ์ สิ นค้าและ/หรื อบริ การนั้น ๆ อย่างคุม้ ค่ากับจํานวนเงินที่จ่ายไป (3) ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย (Place/Channel Distribution) เป็ นช่องทางการจําหน่ายสิ นค้าและ/หรื อบริ การรวมถึงวิธีการที่จะนํา
สิ นค้าและ/หรื อบริ การนั้น ๆ ไปยังผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ทนั ต่อความต้องการ ซึ่ งมีหลักเกณฑ์ที่ตอ้ งพิจารณาว่า
กลุ่มเป้ าหมายคือใคร และควรกระจายสิ นค้าและ/หรื อบริ การสู่ ผบู ้ ริ โภคผ่านช่องทางใดจึงจะเหมาะสมมาก
ที่สุด (4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาด เพื่อสร้างความจูงใจ
(motivation) ความคิด (thinking) ความรู ้สึก (feeling) ความต้องการ (need) และความพึงพอใจ (satisfaction)
ในสิ นค้าและ/หรื อบริ การ โดยสิ่ งนี้จะใช้ในการจูงใจลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายให้เกิดความต้องการหรื อเพื่อเตือน
ความทรงจํา (remind) ในตัวของผลิ ตภัณฑ์ โดยคาดว่าการส่ งเสริ มการตลาดนั้นจะมีอิทธิ พลต่อความรู้ สึก
(feeling) ความเชื่ อ (belief) และพฤติ ก รรม (behavior) การซื้ อ สิ น ค้า และ/หรื อ บริ ก ารหรื อ อาจเป็ นการ
ติดต่อสื่ อสาร (communication) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ
2. คุณค่าตราสิ นค้า (brand equity) กล่าวคือ (Schiffman & Kanuk , 1994) กล่าวไว้วา่ คุณค่าที่มีอยูใ่ น
ตราสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง เป็ นลักษณะที่แสดงถึงการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดสรรพื้นที่ใน การวางสิ นค้าที่
ดีกว่า คุณค่าที่รับรู ้ คุณภาพที่รับรู ้ และในด้านของการส่ งเสริ มการขายจะมีผลทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสับสน
ดังนั้นนักการตลาดจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กบั ตราสิ นค้า เพื่อ เพิ่มคุณค่า และกระตุน้ ความภักดีต่อตรา
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค รักษาผูบ้ ริ โภคไม่ให้เปลี่ยนใจไปใช้ ผลิตภัณฑ์ของยีห่ อ้ อื่น
3.กระบวนการตั ด สิ นใจซื้ อของผู ้บ ริ โภค กล่ า วคื อ (Schiffman & Kanuk, 1994) กล่ า วไว้ว่ า
กระบวนการในการเลื อกซื้ อสิ นค้าจากทางเลื อกที่มีต้ งั แต่สองทางเลื อกขึ้นไป โดยผูบ้ ริ โภคจะพิจารณา ใน
ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจ ทั้งทางด้านจิตใจ (ความรู ้สึกนึ กคิด) และพฤติกรรมทาง กายภาพ
การซื้ อเป็ นกิ จกรรมทั้งทางด้านจิตใจและกายภาพซึ่ งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง ทั้งสองกิ จกรรมนี้ ทาํ ให้
เกิดการซื้ อ และเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ธัตทพร เพ็ชด้วง และ ถนอมพงษ์ พานิ ช (2561) ศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อทัศนคติและ
ความตั้งใจซื้ อธัญพืชเพื่อสุ ขภาพกราโนล่า ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง มีอายุ 31 - 40 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 10,001 - 20,000 บาท มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี และมีอาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน ด้านความตั้งใจซื้ อที่ ดีต่อธัญพืชเพื่อสุ ขภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับทัศนคติและความตั้งใจซื้ อ

7

ธัญพืชเพื่อสุ ขภาพ มีความสัมพันธ์กนั ส่ วนในด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์ กนั กับ ทัศนคติ และความตั้งใจซื้ อ
ธัญพืชเพื่อสุ ขภาพ
พเยาว์ สมหมาย (2548) ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อ
อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 70 อายุ 30 - 35 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 31.70 สถานภาพโสด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 51 ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 58.70 อาชีพเป็ นพนักงานเอกชน คิดเป็ นร้อยละ 58 และส่ วนใหญ่รายได้
เฉลี่ ย ต่อเดื อน 10,001 - 20,000 บาท ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมี ค วามคิ ดเห็ น ว่า ปั จจัย ของส่ วนประสมทางการตลาด
พิจารณาด้านผลิตภัณฑ์พบว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในระดับมาก แต่
ถ้ามองในด้านการจัดจําหน่ ายจะมี ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากที่สุด เนื่ องจากในปั จจุบนั นี้ อาหารเสริ มเพื่อ
สุ ขภาพมีแพร่ หลายมากขึ้น ผูบ้ ริ โภคมีขอ้ เปรี ยบเทียบในการเลือกซื้ อมากขึ้น
วิภาวี ปั้ นนพศรี (2550) ได้ทาํ การศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของประชากรใน
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลการวิเคราะห์ พบว่า ประชากรในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 10-19 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา และมี
รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 5,000 บาท อายุ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ
อย่างมี นัยสําคัญ ที่ ระดับ 0.007 และรายได้ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรม การบริ โภคอาหารเพื่ อสุ ขภาพ
สอดคล้องกับ สมมติ ฐานการวิจยั ปั จจัยทางจิ ตวิท ยาที่ มี ความสั มพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการบริ โภค
อาหารเพื่อสุ ขภาพ คือ ทัศนคติดา้ นสุ ขภาพ การรับรู ้ดา้ นสุ ขภาพ และความเชื่อด้านสุ ขภาพ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดแนวคิดและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา โดยสามารถกําหนดเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั
ได้ดงั ต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ (independent variable)
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 4Ps)
- ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
- ปั จจัยด้านราคา (Price)

ตัวแปรตาม (dependent variable)

- ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ธัญพืชออร์

- ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)

แกนิคกราโนล่ า ไดมอนด์ เกรนส์ ของ

คุณค่ าตราสินค้ า
- ความตระหนักถึงตราสิ นค้า (Brand Awareness)
- การรับรู ้คุณภาพ (Perceived Quality)
- ความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty)

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
(Purchase Decision)
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชกราโนล่า
ไดมอนด์ เกรนส์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. คุณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อการการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชกราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ เคยซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ธัญพืชกราโนล่ า ไดมอนด์
เกรนส์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั จึงกําหนดกลุ่มตัวอย่างจากระดับความเชื่ อมัน่ ทางสถิติที่ 0.05 สู ตรของ
คอแครน (Cochran, 1977) ทําให้ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาํ การการแจกแบบสอบถาม
ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จากนั้นนําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และ
ประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปคํานวณทางสถิ ติ ประกอบด้วย (1) สถิติเชิ ง
พรรณนา (Descriptive analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม และตัวแปรทุกตัว
ตามกรอบแนวความคิ ด การวิ จ ัย และ (2) สถิ ติ อ นุ ม านใช้ ก ารวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ เชิ ง เส้ น ตรง
(Multiple Liner Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 23-30 ปี
มี ก ารศึ ก ษาอยู่ในระดับ ปริ ญญาตรี โดยกว่าครึ่ งหนึ่ งเป็ นพนัก งานบริ ษ ทั เอกชน และ 1 ใน 3 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามประกอบธุ รกิ จส่ ว นตัวหรื อ เป็ นเจ้า ของกิ จการ มี เพี ย งส่ วนน้อ ยเท่ านั้น ที่ ป ระกอบอาชี พ
ข้าราชการหรื อพนัก งานรั ฐวิส าหกิ จ ส่ วนด้านปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชกราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านต่างๆพบว่ามีระดับความสําคัญมากทุกด้าน ซึ่ งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
นั้นมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ส่ วนคุณค่าของตราสิ นค้า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับคุณค่าของตราสิ นค้าที่
มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ธัญพืชกราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มี
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเมื่อพิจารณา คุณค่าตราสิ นค้าด้านต่างๆพบว่ามีระดับความสําคัญมากทุก
ด้าน ซึ่งคุณค่าตราสิ นค้าคุณภาพตราสิ นค้าที่รับรู ้น้ นั มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด
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สําหรับการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ธัญพืชกราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความ
คิ ด เห็ นต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธั ญ พื ช กราโนล่ า ไดมอนด์ เกรนส์ ของผู้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล การตั ด สิ นใจซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ราโนล่ า ไดมอนด์ เกรนส์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุ 20-30 ปี มีระดับการศึกษา
ปริ ญ ญาตรี มี อาชี พ เป็ นพนัก งานเอกชน และมี พ ฤติ ก รรมบริ โภคการบริ โภคกราโนล่ าอย่างสมํ่า เสมอ
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคที่ นิยมบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ธญ
ั พืชกราโนล่า เป็ นกลุ่มคนรักสุ ขภาพ และต้องการอาหารเช้า
หรื อของว่างที่ไม่มีแป้ ง นํ้าตาล และไม่เพิ่มคอเลสเตอรอล ซึ่ งปั จจุบนั กลุ่มใหญ่ๆ มีกลุ่มคนทํางาน นักศึกษา
เนื่ องจากลุ่ มผูบ้ ริ โภคใช้ชีวิตที่ เร่ งรี บจึ งต้องการอาหารที่ สําเร็ จรู ปพร้ อมทานและดี ต่อสุ ขภาพ รวมถึ งผูท้ ี่
ต้องการลดความอ้วนหรื อควบคุ มนํ้าหนักและต้องการรักษารู ปร่ างให้ดูดี ซึ่ งผูบ้ ริ โภคกลุ่ มนี้ ค่อนข้างให้
ความสําคัญกับอาหารในแต่ละมื้อเป็ นอย่างมาก โดยผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณิ พเยาว์
สมหมาย (2548) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค และส่ วนประสมทาง
การตลาด ที่ส่งผลให้พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพเปลี่ ยนแปลงไป โดยพิจารณาจากปั จจัย
ทางประชากรศาสตร์ การศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้ อยละ 70 ส่ วนอายุ 20-30 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 31.70 สถานภาพโสด คิ ดเป็ นร้ อยละ 51 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 58.70
อาชี พเป็ นพนักงานเอกชน คิดเป็ นร้อยละ 58 พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและการ58.70 บริ โภคอาหารเสริ ม
เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ส่ วนใหญ่ไม่มีโรคประจําตัว คิดเป็ นร้อยละ 68.70 สนใจและดูแลสุ ขภาพในระดับ
มาก คิดเป็ นร้อยละ 44 วิธีดูแลสุ ขภาพโดยทานอาหารวันละ 3 มื้อ คิดเป็ นร้อยละ 23.35 และปั จจัยของส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการ ตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมี ความ
คิดเห็นว่า ปั จจัยของส่ วนประสมทางการตลาด พิจารณาด้านผลิตภัณฑ์พบว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหาร
เสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในระดับมาก แต่ถา้ มองในด้านการจัดจําหน่ ายจะมี ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญ
มากที่สุด เนื่ องจากในปั จจุบนั นี้ อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพมี แพร่ หลายมากขึ้น ผูบ้ ริ โภคมีขอ้ เปรี ยบเทียบใน
การเลือกซื้อมากขึ้น
ส่ วนการให้ความสําคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ธัญพืช
กราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่ อ
พิ จารณาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านต่างๆพบว่ามี ระดับ ความสําคัญ มากทุ ก ด้าน ซึ่ งปั จจัยส่ วน
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ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์น้ นั มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านราคา
และด้านส่ ง เสริ ม การตลาดตามลําดับ โดยทุ ก ด้านผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับ ความสํ าคัญ มากทั้งสิ้ น
สาเหตุที่ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์มากที่ สุด
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ (Armstrong & Kotler, 2009, p. 616) โดยการบริ โภคหรื อการใช้บริ การ
นั้นสามารถทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากสิ่ งที่สัมผัสได้และ/หรื อสัมผัส
ไม่ได้ เช่น รู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ กลิ่น สี ราคา ตราสิ นค้า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความมีชื่อเสี ยงของผูผ้ ลิตหรื อ
ผูจ้ ดั จําหน่าย นอกจากนี้ ตัวผลิตภัณฑ์ที่นาํ เสนอขายนั้น สามารถเป็ นได้ท้ งั ในรู ปแบบของการมีตวั ตนและ/
หรื อ การไม่ มี ตวั ตนก็ ไ ด้ เพี ย งแต่ ว่าผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ัน ๆ จําเป็ นต้องมี อรรถประโยชน์ (utility) และมี คุ ณ ค่ า
(value) ในสายตาของลูกค้าซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภคผลิ ตภัณฑ์เหล่านั้น ทั้งนี้ การกําหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิ ตภัณฑ์ควร
จะต้ อ งคํา นึ ง และให้ ค วามสํ า คัญ เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้ า นต่ า ง ๆ ดัง นี้ (1) ความแตกต่ า งของผลิ ต ภัณ ฑ์
(product/service differentiation) หรื อความความแตกต่ า งทางการแข่ ง ขัน (competitive differentiation)
เพื่อให้สินค้าและ/หรื อบริ การของกิจการมีความแตกต่างอย่างโดดเด่น (2) องค์ประกอบ (คุ ณสมบัติ) ของ
ผลิ ตภัณฑ์ (product component) เช่น ประโยชน์พ้ืนฐาน คุณภาพ รู ปร่ างลักษณะ การบรรจุภณ
ั ฑ์ตราสิ นค้า
เป็ นต้น (3) การกําหนดตําแหน่ งผลิ ตภัณ ฑ์ (product positioning) เป็ นการออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ เพื่ อแสดง
ตําแหน่งของผลิตภัณฑ์วา่ อยูใ่ นส่ วนใดของตลาด ซึ่งจะมีความแตกต่าง (differentiation) และมีคุณค่า (value)
ในจิ ตใจของลู ก ค้ากลุ่ ม เป้ าหมาย (4) การพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ (product development) เพื่ อทําให้ผลิ ตภัณ ฑ์ มี
ความใหม่ โดยการปรับปรุ งและพัฒนาให้ดียง่ิ ขึ้น (new and improved) อย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้จะต้องคํานึ งถึ ง
ความสามารถของบริ ษทั ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่ อย ๆ (5) กลยุทธ์เกี่ยวกับ
ส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ (product mix) และสายผลิตภัณฑ์ (product line) นอกจากสอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎี ดงั กล่าวข้างต้นและยังสอดคล้องกับงานวิจยั บุ ณฑริ ก มงคลพิ ทกั ษ์สุข (2556) วิจยั เรื่ องปั จจัยส่ วน
บุคคลกับส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคใน
เขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่างานวิจยั ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับแรกเนื่ องจากผลิตภัณฑ์กราโนล่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีวตั ถุดิบคุณภาพ มีชื่อเสี ยงเนื่ องจาก
เป็ นธั ญ พื ช กราโนล่ า รายแรกๆของประเทศไทย และมี ร สชาติ อ ร่ อ ยถู ก ปากผู ้บ ริ โ ภค รวมถึ ง มี เมนู ที่
หลากหลาย และเลือกใช้บรรจุภณั ฑ์ที่สวยงามรวมถึงมีฉลากแจ้งบอกรายละเอียดทางโภชนาการอย่างชัดเจน
สําหรั บ ความคิ ดเห็ นต่อคุ ณ ค่ าของตราสิ นค้าที่ มี ต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ธัญ พื ช กราโนล่ า
ไดมอนด์ เกรนส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่ อพิจารณา
คุณค่าตราสิ นค้าด้านต่างๆพบว่ามีระดับความสําคัญมากทุกด้าน ซึ่ งคุณค่าตราสิ นค้าด้านคุณภาพตราสิ นค้าที่
รับรู ้ น้ นั มีค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุด ซึ่ ง Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) กล่าวว่า การรับรู ้คุณค่าด้านคุณภาพ
ซึ่ งลูกค้าจะประเมินคุ ณภาพสิ นค้าและบริ การโดยเปรี ยบเทียบความต้องการ หรื อความคาดหวังกับสิ นค้าที่
ได้รับจริ ง และการที่องค์การจะได้รับชื่อเสี ยงจากคุณภาพบริ การ ต้องมีการบริ การอย่างคงที่ อยูใ่ นระดับของ
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การรับรู ้ของลูกค้า หรื อมากกว่าความคาดหวังของลูกค้า โดยการประเมินคุณภาพบริ การนั้นทําได้ยากกว่า
การประเมินคุณภาพสิ นค้าการรับรู ้คุณภาพบริ การเป็ นผลลัพธ์จากการเปรี ยบเทียบความคาดหวังของลูกค้า
กับบริ การที่ได้รับจริ งซึ่ งคุณภาพที่ถูกประเมินไม่ได้เป็ นการประเมินเฉพาะผลจากการบริ การเท่านั้นต่อเป็ น
การประเมิ นที่ รวมไปถึ งกระบวนการของบริ การที่ ได้รับ นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ แนวคิ ดและทฤษฎี
ดังกล่ าวข้างต้นและยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของดนุ สรณ์ อรัญสุ คนธ์ (2558) วิจยั เรื่ องการรับรู ้ คุณค่าตรา
สิ นค้ า ที่ ส่ งผลต่ อ ความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ นค้ า ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ัด แต่ ง ทรงผมของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่างานวิจยั ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับด้านคุณภาพตราสิ นค้าที่
รับรู ้เป็ นอันดับแรก สรุ ปผลลัพธ์ที่ได้วา่ คุณภาพตราสิ นค้าที่รับรู ้ของผลิตภัณฑ์กราโนล่าคือ มีประโยชน์ต่อ
ต่อสุ ขภาพ ช่วยเรื่ องระบบขับถ่าย ลดคลอเรสเตอรอลและไขมันในเลือดให้หลอดเลือดแข็งแรง และเหมาะ
กับคนที่ตอ้ งการรักษารู ปร่ าง
ในขณะที่ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ ค วามคิ ดเห็ น ต่อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ตภัณ ฑ์ ธัญ พื ช กราโนล่ า
ไดมอนด์ เกรนส์ ของผู ้ บ ริ โภคใน เขตกรุ งเท พมห าน คร มี โ ดยภาพ รวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง
Kotler & Keller (2012) พบว่ า ในกระบวนการตัด สิ นใจสิ นใจซื้ อของผู้บ ริ โ ภค ในขั้น ตอนของการ
ประเมิ นผลทางเลื อก บริ โภคจะเปรี ยบเที ยบระหว่างผลิ ตภัณ ฑ์ ต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการประเมิ นผล
เริ่ มต้นด้วยการกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่สนใจ และเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตราต่าง ๆ
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ กับ ไมตรี เสถะรักษ์(2558) ที่ ศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ธัญพืชกราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบส่ วน
ใหญ่ มีความคิดเห็ นในระดับเห็ นด้วยมาก สรุ ปผลลัพธ์ที่ได้ว่า การตัดสิ นใจสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กราโนล่ า
เพราะผูบ้ ริ โภคมัน่ ใจว่าเมื่อรับประทานแล้วไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพและหาซื้ อง่าย มีวางจําหน่ายตามร้าน
สะดวกซื้อและซูเปอร์ มาร์ เกตชั้นนําทัว่ ประเทศ
จากการวิเคราะห์ ตามสมมติฐานข้อที่ 1 ผลการทดสอบสมมุติฐาน เป็ นจริ ง ยอมรับสมมติฐาน ณ
ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 ซึ่ งหมายความว่า ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชกราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์
โดยมีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทางด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านส่ งเสริ มการตลาดที่
มีต่อสิ นค้าซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชกราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ ส่ วนทางด้านของผลิตภัณฑ์ ที่ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ อาจเป็ นเพราะว่าผลิตภัณฑ์กราโนล่าแต่
ละยี่ห้อราคาใกล้เคียงกัน มีคุณภาพไม่ต่างกัน ซึ่ งผูป้ ระกอบการรายอื่นๆก็ทาํ เหมือนกัน แต่ยี่ห้อไดมอนด์
เกรนส์ เป็ นรายแรกของเมืองไทยทําให้ได้รับความนิยมในช่วงแรกเท่านั้น
จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่าผลการทดสอบสมมุติฐาน เป็ นจริ ง ยอมรับสมมติฐาน
ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 ซึ่ งหมายความว่า ผูบ้ ริ โภคซื้ อผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชกราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์ หากมี
การรู ้ จ ัก ตราสิ น ค้า ด้า นการรั บ รู ้ คุ ณ ภาพและความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า ซึ่ งมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชกราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิ งวิชาการจากผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีอิทธิ พลต่อการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ กราโนล่ า ไดมอนด์ เกรนส์ ข องผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ดัง นั้น ผูบ้ ริ ห ารและผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องควรจะเพิ่มช่ องทางการสั่งซื้ อผลิ ตภัณฑ์กราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์ ผ่าน Lazada, Shopee และ มี
บริ การจัดส่ งสิ นค้าถึ งที่ นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ยงั พบว่าด้านปั จจัยส่ งเสริ มการตลาด มี อิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์กราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร รองลงมา ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องควรจะส่ งเสริ มด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีการทําโปรโมชัน่ และราคาต้องมี
ความแตกต่างเพราะมันจะได้ไม่ซ้ าํ เดิ ม เปลี่ ยนรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้แปลกใหม่เพื่อที่ จะสร้างคุ ณค่าของ
ผลิ ตภัณฑ์ ให้เข้าไปอยู่ในใจผูบ้ ริ โภค แต่อยู่ภายใต้แบรนด์เดิ ม ตามกลยุทธ์การเติบโตขององค์กร รวมถึ ง
ต้องอัพเดทข้อมูลผ่านช่ องทางออนไลน์และมีกิจกรรมสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าผ่านสื่ อออนไลน์อย่าง
สมํ่าเสมอ ผลการวิเคราะห์ พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนั้นผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องควรจะมี
ราคาที่ ชัดเจนและราคามี ค วามเหมาะสมกับ วัตถุ ดิบ แต่อย่างไรก็ต ามผลการวิเคราะห์ พ บว่าปั จจัย ส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกราโนล่า ไดมอนด์ เกรนส์ ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่ เกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญด้านนี้ มากที่สุด เนื่ องจากผลิ ตภัณฑ์
ธัญพื ชกราโนล่ าตามท้องตลาดแต่ละแบรนด์มีล ักษณะเหมื อนๆกัน ไม่มีความแตกต่างกันมากนักและมี
พื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน ฉะนั้นควรที่จะเปลี่ยนที่ตวั ผลิ ตภัณฑ์เป็ นรู ปแบบแท่ง (bar) ให้สามารถรับประทาน
สะดวกทุกที่ทุกเวลา หรื อสร้างมีความแปลกใหม่ให้ต่างจากเดิม แต่ยงั คงมีเมนูหลากหลายเพื่อเป็ นทางเลือก
ให้กบั ลูกค้าและบนกล่องผลิตภัณฑ์มีฉลากแจ้งรายละเอียดทางโภชนาการอย่างชัดเจน
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยในครั้งต่ อไป
(1) การศึกษาครั้งต่อไป ผูท้ ี่สนใจอาจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั จจัยอื่นๆนอกเหนื อจากส่ วนประสม
ทางการตลาด เช่น ปั จจัยด้านจิตวิทยา ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ปั จจัยด้านเทคโนโลยี ปั จจัยด้านสังคม
และปั จจัยด้านเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของขนาดตลาดอาหารออร์ แกนิคที่กาํ ลังเติบโต
(Growth) จะนําไปสู่ การต่อยอดงานวิจยั ด้านการตลาดอาหารออร์ แกนิ คของไทยเกี่ ยวกับปั จจัยด้านต่างๆ
ดังกล่าวต่อไป (2) ด้านผูป้ ระกอบ มีความต้องการเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายให้ครอบคลุ มจึงต้องการทราบเรื่ อง
ของการบริ โภคธัญ พื ช กราโนล่ าเพื่ อนํามาปรั บ ปรุ งทั้งด้านบรรจุ ภณ
ั ฑ์ รสชาติ ที่ มี ค วามหลากหลาย จึ ง
ทําการศึ กษาเพิ่ ม เติ ม โดยแนะนําให้ท าํ การศึ กษากับ กลุ่ม ประชากร/กลุ่ ม ตัวอย่างกลุ่ ม อื่น ๆ ในสถานที่ ที่
แตกต่างกัน เช่น ควรศึกษาอาชี พที่ที่แตกต่างจากงานวิจยั ฉบับนี้ และศึกษาจังหวัดอื่น ๆ เพื่อนํามาศึกษาว่ามี
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ความแตกต่าง จากที่นาํ เสนอในงานวิจยั ฉบับนี้ หรื อไม่ ผลที่ได้สามารถนํามากําหนดกลยุทธ์ในการทําธุ รกิจ
ธัญพืชกราโนล่าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ข้ อจํากัดงานวิจัย
เนื่องจากช่องทางการจัดจําหน่ายทางการตลาดธัญพืชออร์ แกนิ คอยูใ่ นช่วงเจริ ญเติบโต(Growth) เมื่อ
เปรี ยบเทียบในอดีตเนื่ องจากอุปสงค์ตลาดของผูบ้ ริ โภคเพิ่มสู งขึ้นทําให้ผวู ้ ิจยั มุ่งเน้นเพื่อศึกษาส่ วนประสม
ทางการตลาดเพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของขนาดตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนําไปสู่ การสร้าง
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
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