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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

 การวิจัยนี้ เปนการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการของผูบริโภค
ตอผลิตภัณฑขนมขาไกของบริษัท เพื่อพัฒนาสูตรของผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดําใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภคและเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคตอผลิตภัณฑขนมขาไก
รสงาดําที่พัฒนาขึ้น 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย ประกอบดวยผูบริโภคที่ซ้ือขนมขาไกของบริษัท จํานวน 
1,000 คน โดยคํานวณหากลุมตัวอยางจากจํานวนผูบริโภคที่มาซื้อผลิตภัณฑได จํานวน 400 คน
ใชวิธีการสุมแบบโควตาเพื่อกําหนดจํานวนในแตละครั้งที่สุมเก็บขอมูลครั้งแรกจากการสํารวจ
ความคิดเห็น โดยสอบถามขอมูลสวนบุคคล ขอมูลทั่วไป พฤติกรรมการบริโภคขนมขาไก และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะขนมขาไก ของกลุมตัวอยาง ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 สวนครั้งที่สอง
สํารวจความพึงพอใจ จากการสอบถามความพึงพอใจตอการบริโภคขนมขาไกรสงาดําแตละสูตร 
หลังจากทดลองผลิตขนมขาไกรสงาดําเพื่อจําหนาย ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 และคณะผูบริหาร 
พนักงานฝายผลิตและฝายโภชนาการของบริษัท ที่รวมประชุมกลุมยอยรวมแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ ในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา จํานวน 9 คน  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 1) แบบสอบถาม เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ
ขนมขาไกรสงาดํา ผูบริโภคที่มาซื้อขนมขาไกของบริษัท ซ่ึงแบงเปน 4 ตอน ไดแก คําถามเกี่ยวกับ
ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได จาํนวน
สมาชิกในครอบครัว แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพฤติกรรมการบริโภคและคุณสมบัติขนมขาไก 
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะขนมขาไก และแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ
ในการบริโภคและคุณภาพขนมขาไก ขอเสนอแนะในการปรับปรุง และขอคิดเห็นอื่นๆ ของ
ผูตอบแบบสอบถาม 2) การจัดประชุมกลุมยอยคณะผูบริหาร พนักงานฝายผลิตและฝายโภชนาการ
ของบริษัท เพื่อกําหนดเปาหมายการแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะในการพัฒนาสูตรขนมขาไก
รสงาดํา 
 การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเนื้อหาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคขนมขาไก ใชการวิเคราะหโดยคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จากนั้นนําผลที่ไดทั้งหมดไปสงัเคราะหรวมกับการจัดประชุมกลุมยอยคณะผูบริหาร พนักงานฝายผลิต
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และฝายโภชนาการของบริษัท เพื่อนํามากําหนดเปนโครงการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา
และนําไปผลิตขนมขาไกรสงาดําใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
 ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูล สรุปประเด็นตามวัตถุประสงค ไดดังนี้ 

 5.1.1  จากการศึกษาความตองการของผูบริโภคตอผลิตภัณฑขนมขาไก สรุปไดวา 
   1)  ผูบริโภค คือ กลุมตัวอยางที่มาซื้อผลิตภัณฑขนมขาไก เปนผูตอบแบบสอบถาม  
จํานวน 400 คน เปนเพศชายรอยละ 36.00 เปนเพศหญิงรอยละ 64.00 ชวงอายุที่มาซ้ือขนมขาไกมาก
ที่สุดมีอายุระหวาง 36-45 ป รอยละ 47.75 ผูบริโภคสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ
51.25 อาชีพที่บริโภคขนมขาไกมากที่สุดเปนพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 59.75 สวนระดับรายได
ตอเดือนมีมากกวา 15,000 บาท รอยละ 52.00 และจํานวนของสมาชิกในครอบครัวของผูบริโภค
มีจํานวน 2-3 คนมากที่สุด รอยละ 59.75 เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค สวนใหญซ้ือรับประทานเอง 
รอยละ 52.50 โดยซ้ือขนมขาไกสัปดาหละ 1-3 คร้ังมากที่สุดรอยละ 49.00 สวนราคาที่ซ้ือในแตละครั้ง
อยูที่จํานวน 61-120 บาท รอยละ 56.00 และขนมขาไกมีรสชาติอรอย รอยละ 44.25 ตามดวยการเห็นคุณคา
ของผลิตภัณฑ รอยละ 41.25 และความคิดเห็นคุณลักษณะขนมขาไกรสเนยวาควรมีการปรับปรุงรสชาติ
แบบใหมๆ มากที่สุด จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 49.25 คิดวาขนมขาไก ควรมีรสงาดํามากที่สุด 
จํานวน 303 คน คิดเปนรอยละ 75.75  
   2)  ผลจากการศึกษาความตองการของผูบริโภคตอผลิตภัณฑขนมขาไกจึงมีความเปนไปได
ในการผลิตขนมขาไกรสงาดําเพื่อการจําหนาย โดยมีขอมูลที่ไดจากการประชุมกลุมยอย ของคณะผูบริหาร 
พนักงานฝายผลิตและโภชนาการของบริษัท ที่มีเปาหมายใหพัฒนาสูตรของผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา 
เพื่อผลิตขนมขาไกรสงาดําจําหนาย เปนทางเลือกของผูบริโภค โดยมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงและ
ขอคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา เพิ่มคุณคาทางอาหารแกผูบริโภค   
 5.1.2  การพัฒนาสูตรของผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดําใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภค สรุปไดวา  
    1)  การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา ใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภค บริษัท จึงทดลองผลิตขนมขาไกเสริมงาดําจํานวน 3 สูตร ที่ไดพัฒนาขึ้นเพื่อหาปริมาณ
อัตราสวนของงาดําที่มีคุณคาทางอาหารที่เหมาะสม ประกอบดวยปริมาณสวนผสมของขนมขาไก
แตละสูตรที่มีจํานวนเทากัน แตแตกตางกันที่ปริมาณของงาดํา คือ แปงสาลี 2,000 กรัม น้ําตาลทรายขาว  
90 กรัม เกลือปน 15 กรัม เนยขาว 300 กรัมยีสต 40 กรัม น้ําบริสุทธิ์ 1,000 กรัมและเสริมปริมาณงาดํา
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ในสูตรที่ 1 จํานวน 200 กรัม คิดเปนรอยละ 10.00 ของน้ําหนักแปงสาลี สูตรที่ 2 จํานวน 250 กรัม 
คิดเปนรอยละ 12.50 ของน้ําหนักแปงสาลี และสูตรที่ 3 มีจํานวน 300 กรัมคิดเปนรอยละ 15.00 ของ
น้ําหนักแปงสาลี 
  2)  ผลการทดลองผลิตขนมขาไกรสงาดําทั้ง 3 สูตร ที่จําหนายใหผูบริโภค พบวา  
ผูบริโภคสวนใหญมีความพึงพอใจสูตรขนมขาไกรสงาดํา สูตรที่ 1 ซ่ึงรับรูไดจากผลการวิเคราะหขอมูล
ที่ไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจตอการบริโภคขนมขาไกรสงาดําแตละสูตร และตรงกับเปาหมาย
ของคณะผูบริหารที่ตองการพัฒนาขนมขาไกใหมีคุณคาทางโภชนาการอาหารเพิ่มขึ้น 
    3)  ผลจากการทดลองนี้ ทําใหไดสูตรในการผลิตขนมขาไกรสงาดํา เพื่อจําหนายซ่ึง
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคซ่ึงเปนสูตรที่ 1 ที่เมื่อวิเคราะหคุณคาสารอาหารตามหลัก
โภชนาการแลวจะพบวา น้ําหนักขนมขาไก 70 กรัม จะมีโปรตีน 7.31 กรัม ไขมัน 70.56 กรัม และ
มีไฟเบอร 74.92 ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับขนมขาไกรสเนยแลว ขนมขาไกรสงาดํามีไฟเบอรเพิ่มขึ้นถึง
รอยละ 95.00 ในปริมาณที่เทากัน 
 5.1.3  การประเมินผลความพึงพอใจของผูบริโภคตอผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดําที่พัฒนาขึ้น 
สรุปไดวา ผูบริโภคพึงพอใจขนมขาไกสูตรที่ 1 โดยมีผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของ
ผูบริโภคตอการบริโภคขนมขาไกรสงาดําของสูตรที่ 1 ในเรื่องรสชาติของขนมขาไกรสงาดํามีมาก
รอยละ 58.00 โดยมีคาเฉลี่ยที่ 3.87 เรื่องของสีสันรอยละ 56.00 โดยมีคาเฉลี่ยที่ 3.88 เรื่องของคุณคา
ทางโภชนาการ รอยละ 66.25 โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.13 และเรื่องความสะอาดของภาชนะบรรจุขนมขาไก
รสงาดํารอยละ 64.75 โดยมีคาเฉลี่ยที่ 3.93  
 

5.2  อภิปรายผล 

 
 การวิจยั การพฒันาผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา มีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี ้
 5.2.1  การศึกษาความตองการของผูบริโภคตอผลิตภัณฑขนมขาไกของบริษัท จากการ
วิจัย พบวา พฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีความตองการขนมขาไกที่คุณคาของสารอาหาร
มากขึ้น คํานึงถึงเรื่องโภชนาการและสุขภาพมากขึ้นดวย โดยมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงและ
ขอคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑขนมขาไกวา ควรเพิ่มคุณคาของสารอาหารโดยเสริมงาดําใน
ผลิตภัณฑขนมขาไก ซ่ึงผูบริโภคตองการขนมขาไกเปนรสงาดํา ถึงรอยละ 75.75 เนื่องจากงาดํามี
สวนประกอบที่มีประโยชนมากมาย ทั้งแคลเซียม ไฟเบอรและอื่นๆ ซ่ึงตรงกับคุณคาทางโภชนาการ
ของงาดําใน 100 กรัม ที่มีแคลเซียมมากถึง 1,100 มิลลิกรัมในงาดําดิบ และยิ่งมีมากขึ้นไปอีกเปน 1,452 
มิลลิกรัม ในงาดําคั่ว ซ่ึงความตองการแคลเซียมสําหรับผูใหญ ประมาณ 800 มิลลิกรัมตอวัน และ
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แคลเซียมในงาดํามีสวนเสริมกับแหลงอาหารที่มีปริมาณแคลเซียมสูงชนิดอ่ืนๆ ไดดี (กรมอนามัย 
กองโภชนาการ, 2552, หนา 22)  
                5.2.2  การพัฒนาสูตรของผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูบริโภคทั้งเรื่องของรสชาติ และการมีคุณคาทางอาหารเพิ่มขึ้นพัฒนาสูตรใหเหมาะสม
โดยทดลองผลิตและเสริมงาดํามีอัตราสวนของงาดําในขนมขาไกเปนรอยละ 10.00 ของน้ําหนัก
แปงสาลี ในสูตรที่ 1 รอยละ 12.50 ในสูตรที่ 2 และรอยละ 15.00 ในสูตรที่ 3 และจากการทดลองผลิต
พบวาขนมขาไกที่ไดจากสูตร 3 มีความรวนมากกวา สูตร 1 และสูตร 2 เปนผลมาจากงาดํามีปริมาณ
ไขมันสูงทําใหการเกาะตัวของโปรตีนลดลง จึงทําใหขนมขาไกที่ไดรวนมากขึ้น (กรมอนามัย 
กองโภชนาการ, 2552, หนา 22) ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของสุมนา ฉัตรจรัลชัยศรี (2547, หนา 51) ที่พบวา
จากการทดสอบการหาอัตราสวนของงาดําที่เหมาะสมอยูที่อัตราสวนรอยละ 10.00 ของน้ําหนัก
แปงสาลี แสดงใหเห็นวาขนมขาไกที่มีอัตราสวนผสมในสูตรที่ 1 เหมาะสมในการผลิตขนมขาไก
รสงาดําเพื่อจําหนาย เนื่องจากสอดคลองกับความพึงพอใจของผูบริโภคและยังมีคุณคาทางโภชนาการดวย 
อีกทั้งการพัฒนาสูตรยังสอดคลองกับเปาหมายของคณะผูบริหารของบริษัท เพราะการมีคุณคา
ทางอาหารในผลิตภัณฑนั้น สามารถทําใหผูบริโภคหันมาสนใจเลือกซื้อสินคามากขึ้นเนื่องจาก
ปจจุบันนี้เรื่องของสุขภาพเปนส่ิงสําคัญที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากขึ้นดังนั้นจึงควรผลิตสินคา
ใหตอบสนองไดตรงตามความตองการของผูบริโภคซ่ึงตรงกับแนวคิด ของมณฑล สุกใส (2552, 
หนา 32) ที่กลาววาการพัฒนาผลิตภัณฑถือวาเปนหัวใจสําคัญสําหรับความอยูรอดของธุรกิจ
ไมวาจะเปนธุรกิจประเภทใดก็ตามโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและการสื่อสารอยางรวดเร็วตลอดจนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและโครงสราง
ทางสังคมของหลายประเทศเปนผลใหพฤติกรรมของผูบริโภค มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้น
การผลิตสินคาเพื่อตอบสนองไดตรงตามความตองการของผูบริโภคจําเปนตองอาศัยการวางแผน
และการศึกษาอยางมีระบบเพื่อใหสินคาที่ผลิตประสบผลสําเร็จในตลาดซึ่งมีความสอดคลองกับ
องคประกอบของการพัฒนาผลิตภัณฑ ของสุภางค เรืองฉาย (2550, หนา 70) ที่กลาวถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑวามีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคเปนสําคัญ ซึ่งจะนํามาซึ่ง
การเจริญเติบโตขององคกรทางธุรกิจตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาสูตร ที่สงผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร เพื่อจะใหไดรับความพึงพอใจสําหรับผูบริโภค และการกําหนดจุดมุงหมาย  
ของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมไดอยางชัดเจนนั้นจะชวยใหผูประกอบการกําหนดขอบเขตของงาน
ที่จะดําเนินการตอและสามารถวางแผนงานไดชัดเจนขึ้น โดยการพัฒนาสูตรการผลิตขนมขาไก
รสงาดําของบริษัท พบวาสูตรขนมขาไกรสงาดําที่ไดพัฒนาขึ้นสามารถนําไปผลิตขนมขาไกรสงาดํา
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เพื่อจําหนายได และทําใหไดขนมขาไกรสงาดําที่มีคุณคาทางอาหารสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภค    
 5.2.3  การประเมินผลความพึงพอใจของผูบริโภคตอผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดําที่พัฒนาขึ้น
มีวิธีการวัดความพึงพอใจโดยการใชแบบสอบถาม เพื่อใหผูบริโภคแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรม
ที่กําหนดคําตอบไวใหเลือก โดยมีคําถามถึงความพึงพอใจในดานตางๆ เชน เร่ืองของรสชาติ สีสัน 
คุณคาทางโภชนาการ และความสะอาดของภาชนะบรรจุขนมขาไกเปนตนทําใหไดรับรูถึงความตองการ
ของผูบริโภคสวนใหญที่ตองการใหพัฒนาสูตรขนมขาไกเปนรสงาดําเพิ่มเติมจากรสเนยที่มีอยูแลว 
และสูตรที่ชอบในรสชาติและคุณคาของสารอาหารที่มีงาดําเปนสวนผสมจํานวนรอยละ 10.00  
ของน้ําหนักแปงสาลี  คือสูตรที่ 1 ที่ทําใหผูบริโภคพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับที่สาโรช 
ไสยสมบัติ (2541, หนา 12) สรุปไววา ความพึงพอใจของผูบริโภคเปนสิ่งสําคัญ ในการที่จะรับรูถึง
แนวทางที่จะสามารถดําเนินการตอไปได เพราะความคาดหวังหรือความตองการที่ไดรับการตอบสนอง
จะเปนแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการ จากวัตถุประสงคที่กําหนดสามารถวัดความพึงพอใจ
โดยสะทอนกลับจากแบบสอบถาม เพื่อนํามาวิเคราะหได 
        5.2.4  ผลที่ไดจากการวิจัย ทําใหทราบถึงความตองการของผูบริโภคตอผลิตภัณฑขนมขาไก 
ที่ตองการใหขนมขาไก มีรสชาติใหมๆ เชน รสงาดํา เพื่อเพิ่มคุณคาสารอาหารตามหลักโภชนาการ  
สอดคลองกับงานวิจัยของ นัสวรรณ  เสรษฐภักดี (2544, หนา 87) ที่ใชงาดําเปนวัตถุดิบท่ีมีคุณคาทาง
โภชนาการ เพื่อพัฒนาใหเปนอาหารสุขภาพ ตรงกับงานวิจัยของ สุชาดา สังขพันธ (2541, หนา 92) 
ที่พบวาผูบริโภคตองการใหเพิ่มคุณคาของสารอาหารในอาหารวาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุมนา ฉัตรจรัลชัยศรี (2547, หนา 80) ที่พบวา การพฒันาผลิตภัณฑอาหารที่เสริมงาดํา เพื่อใชเปน
แหลงของแคลเซียมของผลิตภัณฑ และยังเปนการเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค ซ่ึงงานวิจัยของ
สัมพันธ รอดศรี (2547, หนา 101) มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑขนมที่ใหคุณคาทางโภชนาการ 
โดยเฉพาะแคลเซียมที่มีมากในงาดําและจากการทดลอง พบวาสูตรที่ไดเหมาะสมและผูบริโภค
ยอมรับในระดับสูง ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาสูตรขนมขาไกรสงาดําใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภค โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคตอขนมขาไกที่พัฒนาขึ้น 
เพื่อรับรูถึงความตองการในสูตรขนมขาไก ซ่ึงเมื่อพัฒนาขึ้นตามหลักโภชนาการและเปนไปตาม
ความตองการของผูบริโภคดวย 
  ผลจากการวิจัย พบวา การจะดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่ตองการเพื่อใหเปนไป
ตามเปาหมายที่ตั้งไว ตองมีการศึกษาความตองการของผูบริโภคตอผลิตภัณฑนั้นๆ เพื่อสามารถ
สรางความพึงพอใจใหผูบริโภคไดมากที่สุด สวนการพัฒนาสูตรขนมขาไกรสงาดําที่ได นอกจาก
จะตองใหมีคุณคาอาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการแลว ยังตองคํานึงถึงพฤติกรรมการบริโภค
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ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  เนื่องจากผูบริโภคมีความสนใจเรื่องของสุขภาพมากขึ้น ซ่ึงสูตรที่ได
สามารถนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑอาหารรสงาดําของบริษัท เพื่อจําหนายตอไปได เนื่องจากดําเนินการ
ตามความตองการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคเพื่อใหมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหทันกบัพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภค ผลที่ไดจะตอบสนองกับธุรกิจใหมีความเจริญรุงเรือง
ของผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นมียอดขายเจริญเติบโตตอไป 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 

 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 
 การพัฒนาผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา ประเด็นที่ควรใหความสําคัญ มีดังนี ้
       1)  การพัฒนาผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา จะตองใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูบริโภคเปนสําคัญ 
   2)  ผูบริหารที่เกี่ยวของกับการผลิต มีความสําคัญที่จะตองชวยในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ขนมขาไกรสงาดํา ที่สอดคลองกับความตองของผูบริโภค 
  3)  คุณคาทางโภชนาการที่ผูบริโภคจะไดรับ จะตองมีประโยชนตอสุขภาพ เชน 
งาดํามีประโยชนที่สําคัญ คือ มีแคลเซียม มีวิตามินอีเปนตัวแอนติออกซิเดนทที่ชวยตานมะเร็ง และ
มีไฟเบอรสูง 
   4)  ในการทดลองผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา โดยเสริมงาดําในสูตรตนแบบ
ตองคํานึงถึงปริมาณของงาดํา ที่เปนอัตราสวนผสมจะตองมีปริมาณที่เหมาะสม จะทําใหผูบริโภค
ไดรับคุณคาทางโภคชนาการจากสารอาหารมากขึ้น ทําใหเกิดความพึงพอใจตอผลิตภัณฑขนมขาไก
รสงาดํา ที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค  
 5.3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

   1)  การทําวิจัยครั้งตอไปควรมีการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑชนิดอ่ืนๆ เพื่อสามารถ
วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค 

 2)  การวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑใดๆ ควรศึกษาการตลาดเชิงกลยุทธดวย
เพื่อสามารถวิเคราะหไดครอบคลุมกับผลิตภัณฑนั้น 


