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บทคดัย่อ 

  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเตา้ทึงจกัรพรรด์ิของ

ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี (2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเตา้ทึงจกัรพรรด์ิ

ของผูบ้ริโภคเขตจงัหวดันนทบุรี จาํแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเตา้ทึงจกัรพรรด์ิของผูบ้ริโภค

เขตจงัหวดันนทบุรี จาํแนกตามลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด4Ps ไดแ้ก่ สินคา้ 

ราคา ช่องทางการจาํหน่าย การส่งเสริมการขาย 

 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตอาํเภอปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบุรี จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้

ในการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
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ดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 

และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูบ้ริโภคเขตจงัหวดันนทบุรีท่ีมี เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือเตา้ทึงจกัรพรรด์ิของผูบ้ริโภคเขตจงัหวดันนทบุรีไม่ต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด แบบ 4Ps มีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ตา้ทึงจกัรพรรด์ิ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

ABSTRACT 

 The objective of this study were (1) study buying behaviors Taotueng Jakgrapat of 

consumers in Nonthaburi (2) Factors affecting consumers buying decision of Taotueng 

Jakgrapat product in nonthaburi classified by gender, age, monthly income (3) Factors 

affecting consumers buying decision of Taotueng Jakgrapat product in nonthaburi classified 

by Marketing Mix 4Ps Producr, Price, Place, Promotion 

 The sample group was consumers in Parkket District Nonthaburi Province for the total 

of 400 consumers. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data 

collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviation. The 

hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-test), in case of 

its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test 

hypothesis for each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression. 

 

 The results of hypothesis testing showed that consumers in Nonthaburi with population 

factors include gender age and income were different, making the decision to buy Taotueng 

Jakgrapat product in Nonthaburi was no different with the statistically significant level of 

0.05. Moreover, 4P’s of marketing mix affect to buy Taotueng Jakgrapat product with 

statistically significant level of 0.05. 

 



3 
 

บทนํา 

ความสําคญัและที่มาของงานวจิยั 

 ปัจจุบนัวถีิการดาํเนินชีวติของคนไทยไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก เน่ืองจากไดรั้บ

อิทธิพลการเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคม ความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีลกัษณะวถีิชีวติของ

ครอบครัว ความเร่งรีบท่ีตอ้งแข่งขนักบัเวลาไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนส่วน

ใหญ่โดยหนัมารับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีการเตรียมข้ึนมาจาํหน่ายแก่ผูบ้ริโภคเพื่อ

ความสะดวกและรวดเร็ว สามารถรับประทานไดท้นัที การเปล่ียนแปลงทางสังคมดา้น

โครงสร้างอายปุระชากร การเขา้สู่สังคมสูงวยัของประเทศไทยทาํใหผู้ค้นตระหนกัถึงการรักษา

สุขภาพ รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน ์ สาํหรับเตา้ทึงจกัรพรรด์ิ เป็นตราสินคา้จาํหน่าย

เตา้ทึง ตั้งอยูใ่นอาํเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ.2561 แนวคิดของธุรกิจน้ีมา

จากการเลง็เห็นความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยยดึหลกัขนมหวานท่ีมีประโยชน ์คงความดั้งเดิม

ของเตา้ทึงโบราณไว ้และสร้างสรรคร์สชาด รูปลกัษณ์ใหมี้ความหลากหลายเพื่อเป็นตวัเลือก

ใหก้บัผูบ้ริโภครุ่นใหม่ เตา้ทึงจกัรพรรด์ิดาํเนินแผนธุรกิจเขา้สู่ตลาดแฟรนไชส์ โดยมีเป้าหมาย

สร้างความแขง็แรงใหก้บัตราสินคา้ จากความสาํคญัและท่ีมาของงานวจิยัท่ีกล่าวมา ผูว้จิยัมีความ

ประสงคท่ี์จะศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของลูกคา้ในเขต อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบุรี และศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเตา้ทึงจกัรพรรด์ิ 

เพื่อนาํผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการวจิยัมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการบริหาร และวางแผนการตลาดในการ

ดาํเนินธุรกิจใหมี้ความทนัสมยั ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดห้ลากหลายกลุ่ม ซ่ึง

สุดทา้ยจะนาํไปสู่ความยัง่ยนืและมีความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจต่อไป 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเตา้ทึงจกัรพรรด์ิของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเตา้ทึงจกัรพรรด์ิของผูบ้ริโภค จาํแนกตาม

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
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 3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเตา้ทึงจกัรพรรด์ิของผูบ้ริโภค จาํแนกตาม

ลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด4Ps ไดแ้ก่ สินคา้ ราคา ช่องทางการจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการขาย 

สมมตฐิานของการศึกษา 

 1. เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเตา้ทึงจกัรพรรด์ิของผูบ้ริโภค

เขตจงัหวดันนทบุรี 

 2. สินคา้ ราคา ช่องทางการจาํหน่าย การส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเตา้ทึง

จกัรพรรด์ิของผูบ้ริโภคเขตจงัหวดันนทบุรี 

ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเตา้ทึงจกัรพรรด์ิของ

ผูบ้ริโภคเขตจงัหวดันนทบุรี  

 1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ งานวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษากลุ่มประชากรท่ีพกัอาศยัอยูใ่น

เขตอาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี และเลือกบุคคลท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ตา้ทึงจกัรพรรด์ิ ใชก้าร

สุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา  

  ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด4Ps ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  

  ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือเตา้ทึงจกัรพรรด์ิของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดั

นนทบุรี 

 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา  

  ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 29 กนัยายน – เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวจิยั 

 1. เพื่อนาํผลจากการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางพฒันาธุรกิจร้านเตา้ทึงจกัรพรรด์ิ 

 2. เพื่อนาํขอ้มูลมาศึกษาประกอบการตดัสินใจในการทาํธุรกิจในอนาคต 

 

กรอบแนวคดิ 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ ผูว้จิยัไดค้ดัเลือกปัจจยัครอบคลุมในทุกดา้น ท่ีคาดวา่น่าจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เตา้ทึงจกัรพรรด์ิของผูบ้ริโภคเขตจงัหวดันนทบุรี ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยไดค้ดัเลือกมา

ทั้งหมด 7 ปัจจยั สรุปเป็นกรอบแนวคิดในงานวจิยัไดด้งัน้ี 

 

  ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านประชากรศาสตร์ 

• เพศ 

• อาย ุ

• รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

• ผลิตภณัฑ ์

• ราคา 

• ช่องทางการจาํหน่าย 

• การส่งเสริมการขาย 

การตดัสินใจซ้ือ 

เตา้ทึงจกัรพรรด์ิของ 

ผูบ้ริโภคเขตจงัหวดันนทบุรี 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินในซ้ือเตา้ทึงจกัรพรรด์ิของผูบ้ริโภคเขต

จงัหวดันนทบุรี ไดน้าํแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการศึกษา 

ดงัน้ี  

ข้อมูลเกีย่วกบัเต้าทงึและเต้าทงึจักรพรรดิ์ 

  (นิตยสารธรรมลีลา ฉบบัท่ี 148 เมษายน,2556 โดย ปุยฝ้าย อา้งอิงใน MGR 

Online)เตา้ทึง เป็นของหวานชนิดหน่ึงท่ีมีตน้กาํเนิดจากประเทศจีน แปลตามตวัอกัษรวา่ “ถัว่ตม้

นํ้าตาล” ในอดีตคนนิยมกินเตา้ทึงร้อนเพราะเป็นเสมือนสารพดัยาบาํรุงท่ีมาในรูปแบบขนม 

วตัถุดิบหลกัของเตา้ทึงมีทั้งหมด 8 ชนิด ไดแ้ก่ 1.) ถัว่ทองซีก สรรพคุณ ช่วยบาํรุงตบั แกร้้อนใน 

ขบัปัสาวะ บาํรุงกระดูก สร้างเมด็เลือด ช่วยใหก้ารหมุนเวยีนเลือดดี 2.) รากบวั สรรพคุณ ลด

อาการร้อนใน ดบักระหาย แกไ้ข ้แกไ้อ ดบัพิษร้อน บาํรุงกาํลงั ละลายเสมหะ แกก้ารอกัเสบ 

บาํรุงหวัใจ 3.) พุทราจีน สรรพคุณ บาํรุงเลือด บาํรุงตบั บาํรุงมา้ม บาํรุงสมอง บาํรุงประสาท แก้

โรคโลหิตจาง กระตุน้ภูมิคุม้กนั ป้องกนัโรคความดนัโลหิต แกอ้าการทอ้งเสีย 4.) เมด็บวั 

สรรพคุณ แกท้อ้งร่วง รักษาโรคบิดเร้ือรัง บาํรุงไต บาํรุงประสาท ช่วยขยายหลอดเลือด แกร้้อน

ในกระหายนํ้า 5.) แปะก๊วย สรรพคุณ เป็นยาอายวุฒันะ บาํรุงปอด บาํรุงสมอง แกห้อบ ขบั

เสมหะ รักษาตกขาว ฆ่าพยาธิ ช่วยใหเ้ลือดลมหมุนเวยีนดี 6.) ลูกพลบัแหง้ สรรพคุณ แกอ้าการ

อ่อนเพลีย ช่วยยอ่ยอาหาร ช่วยรักษาระบบทางเดินอาหาร ทาํใหร้ะบบขบัถ่ายดีข้ึน รักษาโรค

ปากเป่ือย 7.) ถัว่แดง สรรพคุณ บาํรุงหวัใจ บาํรุงโลหิต บาํรุงระบบประสาท บรรเทาอาการบวม 

แกป้วดขอ้ ขบัพิษ ลดคอเลสเตอรอล ป้องกนัการเกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตก ป้องกนัความ

ผดิปกติของทารกในครรภ ์8.) ลูกเดือย สรรพคุณ บาํรุงไต บาํรุงมา้ม บาํรุงปอด บาํรุงกระเพาะ

อาหาร ช่วยบาํรุงกระดูก แกบ้วมนํ้า บาํรุงเลือดลมในสตรีหลงัคลอด รักษาอาการคล่ืนไส้ แกโ้รค

ชกักระตุก 

 แต่ในปัจจุบนัววิฒันาการของอาหารปรับเปล่ียนตามความช่ืนชอบของมนุษย ์จึงทาํให้

เกิดเตา้ทึงเยน็ เป็นการใส่นํ้าแขง็เพื่อง่ายต่อการรับประทาน ใหค้วามสดช่ืน และเพิ่มวตัถุดิบอ่ืนๆ 

เช่น วุน้มะพร้าว เฉาก๊วย สาคู เพิ่มตวัเลือกใหมี้ความหลากหลาย 
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 อลิษา ทรัพยสิ์น,(2562)เตา้ทึงจกัรพรรด์ิ เป็นตราสินคา้ท่ีก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ.2561 ปัจจุบนัมี

เงินทุนจดทะเบียน 200,000 บาท มีทั้งหมด7สาขา โดยสาขาแรกตั้งอยูท่ี่หา้ง Cosmo Bazaar 

เมืองทองธานี โดยมีแนวคิดการทาํธุรกิจตอบรับกระแสรักสุขภาพท่ีกาํลงัมาแรงในปัจจุบนั ดว้ย

การนาํขนมโบราณอยา่งเตา้ทึงมาพฒันาต่อยอดสร้างไอเดียใหม่ๆเพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกคา้

ไดห้ลากหลายช่วงวยั โดยยดึนาํความดั้งเดิมของเตา้ทึงนํ้าลาํไย และมีทางเลือกรสชาดดว้ยการ

เพิ่ม นํ้ารากบวั นมสด นํ้าเตา้หู ้ชานมไตห้วนั และวตัถุดิบท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนัอยา่ง 

ไข่มุก บราวนชู์การ์เจลล่ีและบุก การปรับปรุงคุณภาพดา้นรสชาด นํ้าปรุงรสท่ีเป็นส่วนประกอบ

ของเตา้ทึง เป็นการใหค้วามหวานจากการตม้ลาํไย รากบวัตม้ และกลูโคสท่ีมาจากนํ้าตาล โดยมี

ระดบัความหวานอยูใ่นปริมาณท่ีหวานนอ้ย ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคท่ีมีภาวะโรคเบาหวาน และ

ตอบสนองผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการควบคุมนํ้าตาล  

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  

  ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ,(2538) หนา้41-42 อา้งใน ปรีชญา เอ่ียมวงคน์ที, 

(2557) กล่าววา่ ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์นั้นสามารถทาํใหเ้ขา้ถึงและก่อใหเ้กิดการมี

ประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมายได ้โดยปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีสาํคญั มี

ดงัน้ี 1.) อาย ุ(Age) อายท่ีุต่างกนั การดาํเนินชีวติท่ีต่างกนั ส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมและความ

ตอ้งการท่ีต่างกนั จึงควรใชป้ระโยชนจ์ากอาย ุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างในการ

แบ่งส่วนตลาด 2.) เพศ (Sex) มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของพฤติกรรมการบริโภคมากข้ึน 

เน่ืองจากเพศหญิง และเพศชาย มีความแตกต่างกนัอยา่งมากในเร่ืองของความคิด ค่านิยม และ

ทศันคติ 3.) รายได ้การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) ท่ีต่างกนันาํไปสู่

ความจาํเป็นและความตอ้งการท่ีต่างกนั  

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 Kotler (1999, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ2541น.124-125) ให ้

ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) ไวว้า่ เป็นการกระทาํของบุคคล

เก่ียวกบัการจดัหาใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และ

การกระทาํของ บุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 
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 Solomon (2009, p. 33; Hoyer & MacInnis 2010, p.3) ใหค้วามหมายพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค(Consumer behavior) ไวว้า่ เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหรือกลุ่มในการ

จดัหา การเลือกสรร การซ้ือ การใช ้และการจดัการภายหลงัการบริโภคผลิตภณัฑห์รือบริการ

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในช่วงเวลาหน่ึง ๆ  

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (4Ps 

Laridge & Steiner (1987 : 38) กล่าววา่ กลยทุธ์ทางการตลาด หมายถึง กิจกรรมต่างๆใน

การเลือกเป้าหมายและพฒันาส่วนประสมทางการตลาด เพือ่สร้างความพึงพอใจในการ

แลกเปล่ียนกบัตลาดเป้าหมาย 

  Kotler and Armstrong (2008 อา้งใน เอมธิกานต ์ทาวงคม์า น.11) กล่าววา่ ส่วน

ประสมการตลาด หมายถึง กลุ่มเคร่ืองมือดา้นการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งเป็นยทุธวธีิทางการตลาด

ท่ีบริษทันาํมาเพื่อใชส้นองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายหรือหมายถึง 4P’s ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์

ราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาดท่ีบริษทันาํมาใชเ้พื่อใหเ้กิดความตอ้งการใน

ผลิตภณัฑ ์

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

สุมนา จารุสถาพร(2553) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้เบเกอร่ี กรณีศึกษา

ร้านกาโตวเ์ฮา้ส์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีรู้จกัเคยซ้ือและรับประทาน

ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีของร้าน กาโตวเ์ฮา้ส์ และอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร โดยทาํการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลดว้ยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือจาํนวน 400 ชุดพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายรุะหวา่ง 26-35 ปี การศึกษาระกบัปริญญาตรี โดยประกอบอาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชนมากท่ีสุด ความถ่ีในการซ้ือเบอเกอร่ีนอ้ยกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง ซ่ึงจากกลุ่มตวัอยา่ง

พบวา่ การจดัตกแต่งร้านเป็นปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือการบริการของพนกังานและการส่งเสริมการขาย 

  เอมธิกานต ์ทาวงคม์า (2559) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ในเขตบางแสน จงัหวดัชลบุรี ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรพฒันา 

ความหลากหลาย รูปร่างหนา้ตาของผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีประเภทเคก้ และควรผลิตวนัต่อวนั เพื่อ
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ความสดใหม่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรตั้งราคา ของผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีนั้นไม่ควรเกิน 50 

บาทต่อช้ิน โดยใหมี้ความเหมาะสมหรือมีความคุม้ค่ากบัประโยชนท่ี์จะไดรั้บ ปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี

ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรจดั กิจกรรมส่งเสริมการตลาดอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งการลดราคาสินคา้ท่ี

บรรจุแพครวมลงกวา่ราคาซ้ือเป็นช้ินเลก็นอ้ยเพื่อใหผู้บ้ริโภคสนใจและเพิ่มความสะดวกในการ

ซ้ือและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้น ช่องทางการจดั

จาํหน่าย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ดงันั้น ผูป้ระกอบการ  

ควรเลือกสถานท่ีจาํหน่ายท่ีสะดวกต่อการเดินทาง มีสถานท่ีจอดรถ และตกแต่งร้านคา้ใหส้ะอาด 

 

วธีิดําเนินการวจิัย 

ประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์เตา้ทึง

จักรพรรด์ิในเขตจังหวดันนทบุรี จาํนวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก 

(Convenience Sampling) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

 ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถาม(Questionnaire)เป็นเคร่ืองมือหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

โดยศึกษาคน้ควา้ ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดท่ี

เป็นแนวทางพฒันาแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ทั้งน้ี แบบสอบถามจะถูก

แบ่งเป็น 4 ส่วน 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยมีรายละเอียดจาํแนก ดงัน้ี  

  ขอ้ 1 เพศ ประกอบไปดว้ย เพศชาย เพศหญิง เป็นคาํถามปลายปิด (Closed form) 

แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และใชม้าตราวดัระดบันามบญัญติั (Nominal scale)  

  ขอ้ 2 อาย ุเป็นคาํถามปลายปิด (Closed form) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

และใชม้าตราวดัระดบั และใชม้าตราวดัระดบันามบญัญติั (Nominal scale)  
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  ขอ้ 3 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นคาํถามปลายปิด (Closed form) แบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) และใชม้าตราวดัระดบันามบญัญติั (Nominal scale) 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ตา้ทึง เป็นคาํถามปลาย

ปิด (Closed form) ตรวจสอบรายการ (Checklist) และใชม้าตราวดัระดบั นามบญัญติั (Nominal 

scale) 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแบบ 4Ps โดยปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดแบบ 4Ps ประกอบไปดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจาหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจ

ซ้ือเตา้ทึงจกัรพรรด์ิ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed form) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดบั ตามแบบการประยกุตใ์ชลิ้เคิร์ท (Likert scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด และใชม้าตราวดัระดบัอนัตรภาคชั้น (Interval scale) 

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed 

form) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ตามแบบการประยกุตใ์ชลิ้เคิร์ท 

(Likert scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด และใชม้าตราวดัระดบัอนัตรภาคชั้น

(Interval Scale) 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่  

  1.1 ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใชส้าํหรับวเิคราะห์ 

ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือเตา้ทึงจกัรพรรด์ิ  

  1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) ใช้

สาํหรับวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแบบ 4Ps 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

 2.1 พฤติกรรมผูบ้ริโภคแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเตา้ทึงจกัรพรรด์ิแตกต่างกนั 

สาํหรับปัจจยัส่วนบุคคลในดา้น อาย ุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนใชส้ถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อใชใ้นการทดสอบค่าความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ีย
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ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศ ใชส้ถิติ t-test เพื่อใชใ้นการ

ทดสอบค่าความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนั  

  2.2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 4Ps มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือเตา้ทึงจกัรพรรด์ิ ใชส้ถิติการทดสอบโดยการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ 

(Multiple Regression Analylsis) 

ผลการวจิัย 

ผลการวเิคราะห์คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.5 ส่วนใหญ่มีอายุ

ช่วง 40-49  ปี ร้อยละ 38.0 เม่ือสอบถามรายไดต่้อเดือนพบวา่ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 15,000-

30,000 บาท ร้อยละ 47.3  

ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เต้าทงึจักรพรรดิ์ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ช่ืนชอบนมสดสาํหรับผสมในเตา้ทึงมากท่ีสุด ร้อยละ 47.8 ร้อย

ละ 44.5 ชอบซ้ือเตา้ทึงจกัรพรรด์ิเพราะว่ารสชาติอร่อย ในช่วงเวลา 16.00 น.-19.00 น. ร้อยละ 

52.5 โดยส่วนใหญ่จะซ้ือเตา้ทึงใส่แกว้ขนาดเลก็ 16 ออนซ์ ร้อยละ 48.0 สาํหรับค่าใชจ่้ายในการ

ซ้ือเตา้ทึง 40 บาทต่อคร้ังมากท่ีสุด ร้อยละ 35.8 ส่วนความถ่ีในการซ้ือเตา้ทึงส่วนใหญ่ซ้ือนอ้ย

กวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 51.0 และตนเองมีอิทธิพลต่อการซ้ือเตา้ทึงมากท่ีสุด ร้อยละ 63.2  

ผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ด้าน

ผลติภัณฑ์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑใ์นภาพรวม พบวา่ มีผลต่อพฤติกรรม

การบริโภคในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ รสชาติ 

รองลงมา คือ ความสดใหม่ของวตัถุดิบ ความสะอาด ถูกสุขลกัษณะ ความหลากหลายของเคร่ือง

เตา้ทึง และมีบรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม  

ด้านราคา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาในภาพรวม พบว่า มีผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

ราคาเหมาะสมกบัปริมาณท่ีไดรั้บ รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีไดรั้บ ความชดัเจน

ของป้ายราคา และราคาถูกกวา่ตราสินคา้อ่ืน ตามลาํดบั 
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 ด้านช่องทางการจําหน่าย ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจาํหน่ายใน

ภาพรวม พบว่า มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคในระดับมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

เรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ความสะอาดของสถานท่ีจาํหน่าย รองลงมา คือ ความสะดวก

ในการเดินทาง และสามารถมองเห็นหนา้ร้านไดง่้าย  

ด้านส่งเสริมการขาย ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริมการขายในภาพรวม 

พบว่า มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงลาํดบัจาก

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การจัดโปรโมชั่นลดราคาในช่วงเทศกาลต่างๆหรือวนัสําคัญต่างๆ 

รองลงมา คือ การมีบตัรสะสมคะแนนเพื่อรับส่วนลด การประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่างๆ เพื่อให้

ลูกคา้ได้รู้ถึงการจดัโปรโมชั่น การทาํโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ ใบปลิว ส่ือ

ออนไลน ์ และการมีพนกังานแนะนาํสินคา้หนา้ร้าน ตามลาํดบั 

ผลการวเิคราะห์การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เต้าทงึจักรพรรดิของผู้บริโภค 

 การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์ตา้ทึงจกัรพรรด์ิในภาพรวม พบวา่ ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจอยู่

ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ตดัสินใจซ้ือเตา้ทึง

เพราะความตอ้งการส่วนตวั รองลงมา คือ ตดัสินใจซ้ือเตา้ทึงดว้ยตวัเอง ก่อนตดัสินใจซ้ือจะมี

การคน้หาขอ้มูลร้านก่อน และก่อนตดัสินใจซ้ือจะมีการเปรียบเทียบราคาแต่ละร้านก่อน 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเตา้ทึงจกัรพรรด์ิ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์ตา้ทึงจกัรพรรด์ิของผูบ้ริโภคนั้น สามารถนาํมาทาํแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อ

พฒันาร้านและผลิตภณัฑเ์ตา้ทึงจกัรพรรด์ิ ดว้ยการนาํผลการศึกษามาจดัทาํแผนกลยทุธ์เพื่อการ

เพิ่มยอดขายใหท้างร้านต่อไป โดยเฉพาะดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์ตา้ทึงจกัรพรรด์ิข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 

 1) การวจิยัคร้ังน้ีศึกษาในส่วนปัจจยัทางส่วนประสมการตลาดของร้านเตา้ทึงจกัรพรรด์ิ

ในเขตจงัหวดันนทบุรี ผูท่ี้จะทาํการวจิยัต่อควรจะมีการขยายขอบเขตพื้นท่ีการศึกษาวจิยัใหม้าก

ข้ึน เพื่อจะไดข้อ้มูลท่ีกระจายตวัมากข้ึนเพื่อลดความคลาดเคล่ือน 
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2) การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะดา้นผูบ้ริโภค จึงทาํใหท้ราบเฉพาะขอ้มูลของ

ผูบ้ริโภค ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาความคิดเห็นของผูป้ระกอบการในการใหบ้ริการและกลยทุธ์

ดา้นการแข่งขนั  
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