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การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือ 1. ศึกษาถึงปั จจัยทางการตลาดทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อ
วัตถุดิบอาหารเสริ มของลูกค้าบริ ษทั หนําเซี ยนกรุ๊ 2. ศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อวัตถุดิบอาหารเสริ มของลูกค้าบริ ษทั หนําเซี ยนกรุ๊ ป
ประชากร คือกลุ่มลูกค้าบริ ษทั หนําเซี ยนกรุ๊ ป จํานวน 235 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั
จํานวน 150 ตัวอย่าง
ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะข้อมูลทางกายภาพด้านลักษณะการประกอบธุ รกิจส่ วนใหญ่
เป็ นบริ ษทั ด้านประเภทอุตสาหกรรมเป็ นการผลิตและขายภายในประเทศ ด้านรู ปแบบการลงทุน
เป็ นแบบในประเทศไทย ระยะเวลาในการดําเนินงาน 4 – 6 ปี ขนาดของธุ รกิจขนาดกลาง จํานวน
พนักงานน้อยกว่า 200 คน ด้านพฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื อวัตถุ ดิบอาหารเสริ ม ส่ วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจซื อเพือการผลิต นําไปใช้ประโยชน์เพือเสริ มความงามมากทีสุ ด ช่วง
ความถี ในการสังซื อต่อสัปดาห์ น้อยกว่า 1 ครัง ด้านแรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื อในครั งต่อไป
เนืองจากคุณภาพสิ นค้า ผูม้ ีอาํ นาจในการสังซื อขององค์กรคือฝ่ ายจัดซื อ นอกจากนีทางด้านการรับ
ข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสิ นใจในการเลื อกซื อวัตถุดิบ จากการเสนอขายของบริ ษทั ตัวแทน
ขาย ระดับปั จจัยทางการตลาดทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อวัตถุดิบอาหารเสริ มของลูกค้าบริ ษทั หนํา
เซี ย นกรุ๊ ป พบว่า ปั จจัย ที มี นัย สํา คัญโดยมี ค่าเฉลี ยที อยู่ใ นระดับ มาก ประกอบไปด้วยปั จจัย ด้า น
ผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลีย = 4.21) ปั จจัยด้านราคา (ค่าเฉลีย = 3.48) ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
(ค่าเฉลีย = 3.54) ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลีย = 3.62) และผลการวิเคราะห์ระดับปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อวัตถุ ดิบอาหารเสริ มของลู กค้า
บริ ษทั หนําเซียนกรุ๊ ปพบว่า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี
ความสัม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื อวัตถุ ดิบ แต่ด้านผลิ ตภัณฑ์โดยภาพรวมพบว่า ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซือ
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The purpose of this research was to study for 1. Marketing factors that influence the
consumers decision in purchasing food supplements of Namsiang group. 2. The relationship between
marketing mix and consumer behavior of Namsiang group. Population consisted 235 customers who
used to buy Raw Material Namsiang group. The selected sample those suitable for this time study is
150 customers and the research instrument is questionnaire and the Descriptive Statistics for
measurement for this research will be the frequency, average percentage, standard deviation and
Inferential Statistics (Chi – Square) were employed. From the result in after equation reversal,
Physical Characteristics of consumer companies in Namsiang group, most of the companies, The
industry as a production and domestic, The investment style is in Thailand. For the duration of the
operation is 4-6 years, Medium size of the business, Employees Are less than 200 people in Decisionmaking behavior of customers most buying decisions are intended to produce, Applications to benefit
to the greatest beauty, the frequency range in the order of less than 1 time per week, the incentive to
buy the next time due to product quality, Authority in the order the purchasing department, the access
to information for decision to buy raw materials From the sale of the company's sales representatives
Decision making behavior to buy raw materials follows marketing context 4 P’s can be found as
“Product Factor” frequency is 4.21, “Price Factor” frequency is 3.48, “Place Factor” frequency is 3.54,
“Promotion Factor” frequency is 3.62, for the relationship between the marketing mix and the
consumer behavior in Namsiang group, in general, was found the price, the place and the promotion,
had significant relationship with the consumer behavior. However the product had no significant
relationship with the consumer behavior. And as a result of this study, company define the guideline
applied to the adjust and development for naming group in the future.
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