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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทยของคนวัยทางานใน
เขตลาดกระบัง 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการการเลือกซื้อขนมไทย ของ
คนวัยทางาน ในเขตลาดกระบัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัยครั้งนี้ คือ คนวัยทางานในเขตลาดกระบัง จานวน
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิง พรรณนา
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ทดสอบ สมมติฐานสถิติอนุมาน
(Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด และด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทยของคนวัยทางานในเขตลาดกระบัง
แต่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทยของ
คนวัยทางานในเขตลาดกระบัง
คาสาคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด;พฤติกรรมการเลือกซื้อ;ขนมไทย

ABSTRACT
This research study The objectives were 1) to study buying behavior of Thai desserts of
working-age people in Lad Krabang area 2) to study marketing mix factors that affect buying
behavior of Thai desserts Of working people In Lat Krabang, sample group used in This
research was 400 working-age people in Lat Krabang District by using questionnaires as a tool
for data collection. The statistics used in the descriptive analysis are frequency, percentage,
mean, and standard deviation. Test the hypotheses. Inferential Statistics use multiple
regression analysis.
The hypothesis test found that Analysis results 4P marketing mix factors in product
Marketing promotion and price have an effect on buying behavior of Thai desserts of working
people in Lat Krabang area. But marketing mix factors The distribution channels Does not
affect the buying behavior of Thai desserts of working-age people in Lat Krabang.
Keywords: marketing mix factors; buying behavior; thai dessert

บทนา
ปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซื้อในลักษณะที่แตกต่างกันไป นั่นหมายความว่าความต้องการ
ซื้อ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ย่อมมีความแตกต่างกัน การศึกษาเพื่อให้รู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง เป็น
สิ่งสาคัญและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย สาหรับการตลาดในปัจจุบันต้องมุ่งเน้นการเข้าถึง เข้าใจ ผู้บริโภคเป็นสิ่ง
สาคัญ กว่าด้านการผลิต การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค คนวันทางานในเขตลาดกระบัง เพื่อวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อและความต้องการของผู้บริโภค จุดประสงค์สาหรับผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
เริ่มดาเนินการเริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบนั ของกลุ่มแม่บ้านหมู่ 14 อาเภอบางเสาธง
จ.สมุทรปราการ เป็นพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย จึงเห็นความสาคัญในการ
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ขนมไทย ให้เป็นไปตามพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของผู้บริโภค คนวัยทางานใน
เขตลาดกระบัง
ขนมหวานของเอเชีย มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยม เพิ่มมากขึ้น ดังนัน้ ผู้วจิ ัยจึงมีความสนใจในเรื่อง
พฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทย ของคนวัยทางานในเขตลาดกระบัง ผูท้ าวิจยั ได้เห็นความสาคัญในการ
สร้างสรรค์ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่เหมาะสม แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มแม่บ้าน วิถชี ีวิต
ท้องถิ่น และการพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจในการแสวงหาโอกาสสาหรับการขยายโอกาสเพิ่มรายได้แก่ชุมชน ถือ
เป็นความสาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน กลุ่ม

แม่บ้าน เพื่อยกระดับมาตรฐานขนมไทยของชุมชน ในปัจจุบันให้สามารถแข่งขัน ได้ในตลาด จาเป็นต้องศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทย เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์การตลาด เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทยของคนวัยทางานในเขตลาดกระบัง
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการการเลือกซื้อ
ขนมไทย ของคนวัยทางาน ในเขตลาดกระบัง
ขอบเขตงานวิจัย
1. ด้านประชากร คือ คนวัยทางาน ในเขตลาดกระบัง สานักงานเขตลาดกระบัง
ได้รวบรวมสถิติของประชากรในเขตลาดกระบัง ไม่สามารถทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงกาหนดค่าระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คือ 5% โดยใช้กลุ่มตัวอย่างสาเร็จรูปของ ทาโรยามา
เน่ (Yamane) โดยขนาดของกลุ่มประชากร คือ คนทางานในเขตลาดกระบัง กลุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม 400 ชุด
2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทยของคนวัย ทางานในเขต
ลาดกระบังโดยการศึกษาถึงปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มผี ลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ 4 ด้านซึ่งได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ด้าน 6 W’s 1 H
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทยของคนวัยทางานในเขลาดกระบัง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทยของคนวัยทางานในเขตลาดกระบัง
2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการการเลือกซื้อขนมไทย ของคนวัย
ทางาน ในเขตลาดกระบัง

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
"ผู้บริโภค" ตามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ให้ความหมายไว้วา่ หมายถึง ผูซ้ ื้อ ผู้
ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือชักชวนจากผูป้ ระกอบธุรกิจ เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือ
บริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดนชอบ แม้มิได้เสียคายตอบ
แทนก็ตาม "ผูบ้ ริโภคคือพระราชา" เป็นคากล่าวที่ให้ความสาคัญแก่ผู้ประกอบธุรกิจจะอยู่ได้ตอ้ งงอาศัยผู้บริโภค
แต่ในสังคมปัจจุบัน ผู้บริโภคมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการใช้กลยุทธ์
ทางตลาดที่ขาดคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ในอดีตคนไทยไม่ค่อยเห็นความสาคัญในเรื่องการใช้สิทธิของผูบ้ ริโภค จึงถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งในด้าน
คุณภาพและราคา และมักจะไม่สนใจที่จะรักษาของตนเองให้มากขึ้น อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและไม่ทราบถึงวิธีการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
ที่ถูกต้อง ตลอดจนขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งผูบ้ ริโภคยังคงมีลักษณะ
ไม่สนใจทีจ่ ะเอาเรื่องกับผู้ประกอบธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบ ยังมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการรวมตัวกันเพื่อ
สร้างอานาจในการต่อรองเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง
(เสรี วงษ์มณฑา 2546: 30 อ้างถึงใน พฤติกรรมการเลือกซื้อขนมพื้นบ้าน มณีรัตน์ รัตนพันธ์, 2559)
ได้กล่าวไว้วา่ พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) เป็นการศึกษาการกระทาและกระบวนการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคในการเลือก การซื้อ การใช้สินค้าและบริการ เพื่อสนองตอบความจาเป็นและความต้องการของ
ผู้บริโภคให้พึงพอใจสูงสุด
นอกจากนั้น (ศศิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2541 อ้างถึงใน สุธณ
ิ ี แซ่เฮง,2554 )ยังได้กล่าวถึงการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ว่าเป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค และ
คาถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะและพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who? What? Why?
Whom? When? Where? และ How? เพื่อหาคาตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่งประกอบด้วย Occupants,
Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 2.ผูบ้ ริโภคซื้ออะไร 3.ทาไมผูบ้ ริโภคจึงซื้อ 4.ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ 5.
ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด 6.ผู้บริโภคซือ้ ที่ใด 7.ผู้บริโภคซื้ออย่างไร

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด
ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิตินนั ท์ วารีวนิช (2551) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix
หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยการ
ตอบสนองความต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่ก็ได้ ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยสินค้า บริการ
และความคิด ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ และมีมูลค่าในสายตาลูกค้า จึงจะทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขาย
2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน อันเป็นต้นทุนของสินค้าในการตัดสินใจซื้อ
ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากับราคาของผลิตภัณฑ์ ถ้ามูลค่าของผลิตภัณฑ์ในสายตาหรือความรู้สึกของ
ลูกค้าเห็นว่ามีมูลค่าสูงกว่าหรือเหมาะสมกับราคา ลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อ เพื่อให้นักการตลาดสามารถกาหนด
ราคาได้
3. การจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางจาหน่าย ซึ่งประกอบด้วยสถาบัน และ
กิจกรรมในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาด โดยสถาบันทีน่ าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบัน
ทางการตลาด ส่วนกิจกรรมในการกระจายสินค้าประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้า
คงคลัง
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสือ่ สารเกี่ยวกับข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายทา
การขายโดยตรง หรือใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การส่งเสริมการตลาด
เสรี วงษ์มณฑา (2542: 11-12) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับสินค้าและบริการ
(Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ ขายใน
ราคาที่ผบู้ ริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นคุ้มค่า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบใน
สินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง ที่เรียกว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งประกอบด้วย
4Ps

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มณีรัตน์ รัตนพันธ์ .2559 ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อขนมพื้นบ้านของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมพื้นบ้านของผูบ้ ริโภคในจังหวัดสงขลา และ
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อกับปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมพื้นบ้านของผูบ้ ริโภคในจังหวัด
สงขลา งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ สารวจข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างผู้ที่เคยซื้อขนมพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา
โดยใช้แบบสอบถาม จานวน 400 ชุด ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซื้อ
ขนมพื้นบ้านเพราะรสชาติหวานมัน อร่อย เลือกซื้อขนมรสดั้งเดิม มีความถี่ในการซื้อ 1-10 ครั้งต่อปี ปริมาณการ
ซื้อต่อครัง้ 2 ถุง ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ซื้อขนมที่ร้านขายของฝากและงานเทศกาล วัตถุประสงค์ในการซื้อขนม
เพื่อรับประทานเอง มีค่าใช้จ่ายของการซื้อโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 100 บาทต่อครั้ง ระดับความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการจัด
จาหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมพื้นบ้านในระดับที่มาก ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อขนมพื้นบ้านอยู่ในระดับปานกลาง และผลการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการตัดสินใจ
ซื้อขนมพื้นบ้านชองผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา ที่ระดับปานกลาง และผลการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
ผู้บริโภคต่อการตัดสินใจซื้อขนมพื้นบ้านของการซื้อ สถานที่ และค่าใช้จา่ ยในการซื้อต่อครั้งต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อขนมพื้นบ้านแตกต่างกัน
นางสาวภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี .2559 เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจาก
ร้านค้า ในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจาก
ร้านค้าในเครือข่าย เฟซบุ๊คและอินสตาแกรม มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดและ ความมีชื่อเสียงของแบรนด์ และปัจจัยด้านการนาเสนอข้อมูลสินค้าและความสะดวกในการสั่งซื้อ
และ ชาระเงิน ในส่วนลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยด้านเพศ ด้านอายุ ด้าน ระดับ
การศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้ และด้านสถานภาพ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เสื้อผ้าจากร้านค้า
ในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน
สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทยของคนวัยทางานในเขต
ลาดกระบัง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้

1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทยของคนวัยทางานในเขตลาดกระบัง โดยภาพรวมระดับ
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามลาดับ ได้แก่ ด้านผู้มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อขนมไทย ด้านวัตถุประสงค์ของการเลือกซื้อขนมไทย ด้านสถานที่เลือกซื้อขนมไทย
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทยของคนวัยทางาน
ในเขตลาดกระบัง สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้
2.1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อขนมไทยของคนวัยทางานในเขตลาดกระบัง
2.2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทยของ
คนวัยทางานในเขตลาดกระบัง

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทยของคนวัยทางานในเขตลาดกระบัง สามารถสรุปตาม
วัตถุประสงค์ ได้ดังนี้
1.ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทยของคนวัยทางานในเขตลาดกระบัง โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก
1.1. ด้านสถานที่เลือกซื้อขนมไทย ของคนวัยทางานในเขตลาดกระบัง อยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่
พฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทย ด้านสถานที่เลือกซื้อขนมไทย ที่ร้านค้าตามท้องตลาด มากที่สดุ มีความเห็นว่า
พฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทย ซึ่งมีทิศทางเดียว กับ มณีรัตน์ รัตนพันธ์ .2559 ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อ
ขนมพื้นบ้านของผูบ้ ริโภคในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือก
ซื้อขนมพื้นบ้านเพราะรสชาติหวานมัน อร่อย เลือกซื้อขนมรสดั้งเดิม มีความถี่ในการซื้อ 1-10 ครั้งต่อปี ปริมาณ
การซื้อต่อครั้ง 2 ถุง ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ซื้อขนมที่ร้านขายของฝากและงานเทศกาล วัตถุประสงค์ในการซื้อ
ขนมเพื่อรับประทานเอง มีค่าใช้จ่ายของการซื้อโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 100 บาทต่อครั้ง
1.2.ด้านผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อขนมไทย ของคนวัยทางานในเขตลาดกระบัง อยู่ในระดับ
ความสาคัญมากที่สุด โดยส่วนใหญ่ผู้มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อขนมไทยเลือกซื้อขนมไทย มากทีส่ ุด คือ ตนเอง ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิด (Kotler. 2003 : 200 - 208) ( อ้างถึงใน มณีรัตน์ รัตนพันธ์, 2559 )บทบาทการซื้อ (Buying
Roles) ผลิตภัณฑ์หลาย ๆ ชนิดสามารระบุผู้ซื้อได้โดยง่าย โดยเราสามารถจาแนกบทบาทที่คนเรา อาจตัดสินใจ

ซื้อออกเป็น 5 บทบาท การตัดสินใจของผู้บริโภคจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสามารถ
จาแนกพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภคออกเป็น 4 ประเภท ตามระดับความผูกพันและ ระดับความ
แตกต่างระหว่างตราสินค้าต่าง ๆ ด้านวัตถุประสงค์ของการเลือกซื้อขนมไทย ของคนวัยทางานในเขตลาดกระบัง
อยู่ในระดับความสาคัญมากที่สดุ โดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเพื่อรับประทานเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
นางสาวสุดา ไพลิน.2560 ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า
ผู้บริโภคซื้อขนมไทยประเภทหนึ่งมากทีส่ ุด โดยเหตุผลในการซือ้ ขนมไทยคือ รสชาติอร่อย รองลงมาราคาไม่แพง
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อขนมไทยมากที่สุด คือ ตนเอง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรูปแบบการดาเนินชีวิต ด้าน กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นที่แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยต่างกัน
2.ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทยของคนวัย
ทางานในเขตลาดกระบัง สามารถสรุปได้ดังนี้
2.1.ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทย ของคนวัยทางาน
ในเขตลาดกระบัง ให้ความสาคัญกับ รสชาติของขนมไทย ความสะอาด ความสดใหม่ ขนมไทยที่มีเอกลักษณ์
ท้องถิ่น ส่วนประกอบจากธรรมชาติมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณีรัตน์ รัตนพันธ์ .2559 ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการซื้อขนมพื้นบ้านของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อขนมพื้นบ้านของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการจัดจาหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนม
พื้นบ้านในระดับที่มาก
2.2.ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทย ของคนวัยทางานใน
เขตลาดกระบัง ให้ความสาคัญมากที่สุด กับ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และปริมาณมาก มีความเชื่อโยงกับ
นางสาวสุดา ไพลิน.2560 ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วน
ด้านความคิดเห็น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยต่างกันผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีทัศนคติส่วนประสมทางการตลาด ด้าน ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
และด้านการส่งเสริมการตลาดทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยต่างกันส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์และราคา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2.3.ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทย ของ
คนวัยทางานในเขตลาดกระบัง ให้ความสาคัญกับ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมาก คือ มีการออกบูธจัดแสดง

สินค้าตามที่ตา่ งๆ แตกต่างจาก มณีรัตน์ รัตนพันธ์ .2559 ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อขนมพื้นบ้านของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมพื้นบ้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากงานวิจัย
จากผลวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง ให้แก่
ผู้ประกอบการและนักการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทขนมไทยที่เป็นกลุ่มแม่บา้ น วิสาหกิจชุมชน รวมไป
ถึงผู้ที่กาลังต้องการจะลงทุนทาธุรกิจร้านขนมไทยในเขตลาดกระบัง ดังนี้
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทยของคนวัยทางานในเขต
ลาดกระบัง โดยมี ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1.ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4P ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทยของคนวัยทางานในเขตลาดกระบัง ดังนั้น นักการตลาด หรือ ผูป้ ระกอบการร้าน
ขนมไทย ควรให้ความสาคัญกับรสชาติขนมไทย ความสะอาดในการทา ความสดใหม่ของขนมไทยในแต่ละวัน
โดยขนมไทยที่ดีควรมีเอกลักษณ์ท้องถิ่น ใช้ส่วนประกอบมาจากธรรมชาติ เป็นความสาคัญมากที่สุด รองลงมาคือ
ใส่บรรจุภัณฑ์ที่ทนั สมัยสวยงาม และมีความหลากหลาย
2.ด้านราคา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4P ด้านราคา มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทยของคนวัยทางานในเขตลาดกระบัง ดังนั้น นักการตลาด หรือ ผูป้ ระกอบการร้าน
ขนมไทย ควรนาเสนอราคาด้วยราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และปริมาณของขนม มากที่สุด รองลงมาควรมี
ราคาที่หลากหลายตามขนาดบรรจุภัณฑ์ และราคาไม่ควรแพงกว่าร้านอื่นจนเกินไป โดยควรมีการลดราคาขนม
ไทยในบางโอกาส
3. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4P ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทยของคนวัยทางานในเขตลาดกระบังในระดับ
ความสาคัญมาก ดังนัน้ นักการตลาด หรือ ผู้ประกอบการร้านขนมไทย ควรมีออกบูธจัดแสดงสินค้าตามที่ตา่ งๆ
จัดโปรโมชั่นลดราคาช่วงเทศกาล มีป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆสม่าเสมอ มีการส่งเสริมการขายด้วยการ
แจกของแถม หรือ การรับสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ รองลงมาคือ ควรมีการจับชิงโชคแจกรางวัลแก่ลูกค้า

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจจะมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทย ของคนวัยทางานในเขต
ลาดกระบัง เช่น ปัจจัยด้านสถานการณ์ ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์
2.การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะคนวัยทางานในเขตลาดกระบัง เท่านั้น ดังนัน้ เพื่อให้ได้
ผลการวิจัยที่หลากหลายยิง่ ขึ้นควรขยายขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาให้ครอบคลุมมากขึ้น อาทิเช่น
คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่อื่น เพื่อศึกษาความแตกต่างทางสังคม ค่านิยม ความคิด ของ
ประชากรที่ทาการศึกษา
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