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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือนํ้าเต้าหู้ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนํ้าเต้าหู้ของผู้บริโภคในเขต
เทศบาลเมืองจังหวัดกําแพงเพชร 3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยการบริโภคนํ้าเต้าหู้จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ และรายได้ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริโภคใน
เขตเทศบาลเมืองจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปท่ีบริโภคนํ้าเต้าหู้ใน 1 เดือนท่ีผ่านมาจํานวน 363 คน 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือนํ้าเต้าหู้แบบธรรมดา รองลงมา นํ้าเต้าหู้ทรงเครื่อง 
เหตุผลในการดื่มนํ้าเต้าหู้ คือมีให้เลือกหลายรสชาติ รองลงมา ราคา บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือนํ้าเต้าหู้ด้วย
ตนเอง รองลงมา เพ่ือนและคนรู้จัก ผู้บริโภคส่วนใหญ่ดื่มนํ้าเต้าหู้ในช่วงเย็น รองลงมา ก่อนนอน และปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนํ้าเต้าหู้ คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา อยู่ในระดับมาก ด้านการจัด
จําหน่ายอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านส่งเสริมการขายอยู่ในระดับปานกลาง ด้านบุคคลอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลการเปรียบเทียบ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้ท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคนํ้าเต้าหู้แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
คําสําคัญ: ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ, นํ้าเต้าหู้, ผู้บริโภค 
 

Abstract 

 The purpose of this research was 1) study for the purchasing behavior of consumers, tofu in 
the municipal province of kamphaeng Phet.  2 )  to study the marketing mix factors that affect the 
purchasing decisions of tofu consumers, in the municipal province of kamphaeng Phet. 3) To compare 
the consumption of tofu by gender, age, education, occupation and income of consumers in 
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******* อาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาํแพงเพชร 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 7 
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจยัและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 27 

 

municipal kamphaeng Phet province. The sample group of this research were the tofu consumers in 
the municipality of kamphaeng Phet province of 363 people with the age of 15 up years who were 
ever to consumers tofu one time in previous month.  The results showed that the purchasing 
behaviors of consumers in the municipality of tofu, Kamphaeng Phet Province, it was found that most 
consumers were purchasing behaviors tofu and plain.  Followed by tofu has a reason to drink Tofu, 
with a choice of several flavors, followed by price influential people in decision making tofu by 
themselves. Second, friends and acquaintances. Most consumers drink Tofu in the evening, followed 
before going to bed. And market mix, a factor that has an impact on their decision to purchasing tofu 
is a factor of the product and the price is very level. Distribution is in most levels. Side, the campaign 
is moderate to very personal level. The process is in most levels. The result of the comparison found 
that tofu consumption factors, differences between age, education and income levels, significant 
statistical differences at 0.01. 

 
Keywords: Factors Affecting the Purchasing Decision, Tofu, Consumers. 
 

บทนํา 
ท่ามกลางสภาพความเป็นอยู่ท่ีเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคแต่ละสมัยส่งผลให้ผู้คนท่ัวไปมักท่ีจะมองข้ามเรื่องของสุขภาพ
ร่างกาย จึงก่อให้เกิดผลกระทบเป็นโรคต่างๆ ตามมาได้โดยง่าย ซ่ึงโรคท่ีเป็นหน่ึงในน้ัน คือ ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ  
สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากการขาดโปรตีน  ซ่ึงโปรตีนเป็นสารอาหารท่ีสําคัญต่อร่างกาย  เพราะ ร้อยละ 80  ของร่างกาย
ล้วนแต่ประกอบด้วยโปรตีนโดยส่วนใหญ่ และยิ่งไปกว่าน้ันสภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยก็ส่งให้ผู้คนต่างนิยม
รับประทานอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม่ได้รับสารประโยชน์ท่ีมากมายนักอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเชียวท่ีมี
ส่วนผสมของนํ้าตาลในปริมาณท่ีมาก นํ้าผลไม้ท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และนํ้าอัดลมรสชาติต่างๆ เป็นต้น ซ่ึงสิ่ง
เหล่าน้ีล้วนแต่เป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมมากในยุคปัจจุบัน เน่ืองจากหาซ้ือรับประทานได้ง่ายและสะดวกตามร้านขาย
สะดวกซ้ือท่ัวไป (เพ็ญพรรณ วัฒนไกร, 2541, [ออนไลน์]) 
นํ้าเต้าหู้ท่ีคนส่วนใหญ่นิยมรับประทานกันบางคนก็เรียกว่านํ้านมถ่ัว เน่ืองจากนํ้าเต้าหู้สกัดจากเมล็ดถ่ัวเหลืองน่ันเอง 
แต่ในทางการค้านํ้าถ่ัวเหลือง เป็นผลิตภัณฑ์ของเหลวท่ีสกัดได้จากเมล็ดถ่ัวเหลืองหรือแป้งถ่ัวเหลืองด้วยนํ้าอาจ ผสม
นมหรือสารอาหารหรือสารปรุงแต่งสี กลิ่น รสก็ได้ แล้วนํามาผ่านการฆ่าเช้ือเพ่ือให้ปลอดภัยในการบริโภค โดยใช้เรียก
ผลิตภัณฑ์น้ีท่ีมาจากกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมท่ีมีกระบวนการ ซับซ้อนมากกว่าการผลิตนํ้าเต้าหู้แบบพ่อค้า
แม่ค้าหรืออาจใช้เรียกนํ้าเต้าหู้ ให้เป็นช่ือท่ีเป็นทางการมากข้ึน ส่วนนํ้าเต้าหู้ มีความหมายเช่นเดียวกันกับนํ้านมถ่ัว
เหลือง แต่นํ้าเต้าหู้จะใช้เรียกนํ้านมถ่ัวเหลืองท่ีขายจากแม่ค้าหรือพ่อค้านํ้าเต้าหู้ท่ีต้มขายวันต่อวัน ตามตลาดสดหรือ
ทางเท้าท่ัวไปท่ีทํามาจากการต้มเมล็ดถ่ัวเหลืองหรือแป้งถ่ัวเหลือง และเติมนํ้าตาลเพ่ือให้เกิดรสหวานน่ันเองเหลือง (นิร
ชา ส่งแสง, 2555, [ออนไลน์]) 
การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541, หน้า 130) เพ่ือทราบถึงลักษณะความ
ต้องการของผู้บริโภคทางด้านต่าง ๆ และเพ่ือท่ีจะจัดสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้เหมาะสม ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อลักษณะ
ผู้ ซ้ือ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors)  ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) ปัจจัยส่วนบุคคล 
(Personal Factors) ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) และส่วนผสมการตลาดและส่วนประสมทาง
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การตลาดบริการมีความสําคัญต่อพฤติการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ในยุคปัจจุบันท่ีสังคมสมัยน้ีได้ให้
ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกายมากยิ่งข้ึนส่วนใหญ่มักจะมาจากการมีปัญหาผู้สูงอายุเป็นจํานวนมากหรือแม้แต่
เด็กท่ัวไปก็ต้องการมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ซ่ึงแต่ละครอบครัวก็ได้ให้ความสําคัญก็เรื่องน้ีมากยิ่งข้ึน จึงกลายเป็น
กระแสนิยมทางด้านสุขภาพไป โดยสังคมจะหันไปส่งเสริมการออกกําลังกายมากข้ึน เช่น การเต้นแอโรบิค การว่ิง เป็น
ต้น นอกจากน้ียังให้ความสําคัญกับเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพอีกด้วย ซ่ึงตัวเลือกหน่ึงในน้ัน คือ นํ้าเต้าหู้ และในจังหวัด
กําแพงเพชรเองก็มีผู้คนท่ีรักสุขภาพนิยมบริโภคนํ้าเต้าหู้กันมากโดยแต่ละบุคคลก็นิยมเลือกซ้ือไปบริโภคกันคนและแบบ 
เช่น นํ้าเต้าหู้ทรงเครื่อง นํ้าเต้าหู้นมสด นํ้าเต้าหู้งาดํา นํ้าเต้าหู้ฟักทอง นํ้าเต้าหู้เย็น นํ้าเต้าหู้ชาเชียว เป็นต้น 
ด้วยความสําคัญจากท่ีกล่าวมาข้างต้น คณะวิจัยได้เห็นว่าในจังหวัดกําแพงเพชรมีปริมาณร้านนํ้าเต้าหู้เป็นจํานวนมาก 
และแต่ละร้านมีจํานวนลูกค้าเป็นจํานวนมากด้วยเช่นกัน จึงเล็งเห็นว่าผู้บริโภคมีความสนใจในการบริโภคนํ้าเต้าหู้ 
งานวิจัยครั้งน้ีจึงทําการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมบริโภคนํ้าเต้าหู้ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชร ข้อมูลท่ี
ได้จากการวิจัยสามารถนําไปเป็นแนวทางในการประกอบทําธุรกิจนํ้าเต้าหู้ได้ อีกท้ังผู้ประกอบอาชีพขายนํ้าเต้าสามารถ
นําไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการขายนํ้าเต้าหู้เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือนํ้าเต้าหู้ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดกําแพงเพชร 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนํ้าเต้าหู้ของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
เมืองจังหวัดกําแพงเพชร 
 3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยการบริโภคนํ้าเต้าหู้จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดกําแพงเพชร 

 
กรอบแนวคิด 
 ในการวิจัยมีกรอบแนวคิดแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามดังน้ี 
 
 ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

    
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 

ปัจจยัสว่นบคุคล 

- เพศ 

- อายุ 
- การศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

สว่นประสมทางการตลาด 

- ผลติภณัฑ์ 

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจําหนา่ย 

- การสง่เสริมการตลาด 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ ผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ข้ึนปีไปท้ังเพศ
ชายและเพศหญิงท่ีเคยบริโภคนํ้าเต้าหู้ใน 1 เดือนท่ีผ่านมา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  เน่ืองจากจํานวนประชากรใน
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี คณะวิจัยไม่สามารถทราบจํานวนท่ีแน่นอนของประชากรท่ีเคยบริโภคนํ้าเต้าหู้ใน 1 เดือนท่ีผ่านมา 
ดังน้ันคณะวิจัยจึงทําการกําหนดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปกําหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (คํานวณจากสูตรของ Yamane ) (ปาจรีย์  ผลประเสริฐ และกัญฐณา  ดิษแก้ว, 
2559, หน้า 108)  
สําหรับการสร้างแบบสอบถาม คือ ศึกษาเอกสารความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเลือก
ซ้ือนํ้าเต้าหู้ของผู้บริโภค และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ศึกษาการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบเติมคําสั้นๆ ในช่องว่าง 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคนํ้าเต้าหู้ของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
เมือง จังหวัดกําแพงเพชรลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบเติมคําสั้นๆ ในช่องว่าง ได้แก่  
เหตุผล บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ ความถ่ี จํานวนท่ีซ้ือแต่ละครั้ง ตอนท่ี 3 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือนํ้าเต้าหู้ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) นําแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือนํ้า
เต้าหู้ของผู้บริโภค เสนอแก่อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและเสนอแนะเพ่ิมเติม และนําแบบสอบถามท่ีไดร้บั
การตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ มาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
โดยคํานวณจากสูตร (ปาจรีย์  ผลประเสริฐ และกัญฐณา  ดิษแก้ว, 2559, หน้า 118) ผู้เช่ียวชาญท่ีทําการตรวจสอบ
เครื่องมือจํานวน 3 ท่าน แล้วทําการจัดพิมพ์แบบสอบถามสําหรับใช้ในการสํารวจ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนํ้า
เต้าหู้ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดกําแพงเพชร 
 

ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนํ้าเต้าหู้ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร สรุปผลได้ดังน้ี 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด 369 คน ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุ 15 - 24 ปี 
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพนักเรียนและ
นักศึกษา และรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับรายได้รายได้ต่ํากว่า 5,000 บาท 
2. การวิเคราะห์พฤติกรรมในการเลือกซ้ือนํ้าเต้าหู้ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดกําแพงเพชร พบว่า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือนํ้าเต้าหู้ธรรมดา รองลงมา นํ้าเต้าหู้ทรงเครื่อง เหตุผลในการดื่มนํ้าเต้าหู้ คือมีให้
เลือกหลายรสชาติ รองลงมา ราคา บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือนํ้าเต้าหู้ คือตนเอง รองลงมา คือ เพ่ือนและคน
รู้จัก ผู้บริโภคส่วนใหญืดื่มนํ้าเต้าหู้ในช่วงเย็น รองลงมา ก่อนนอน สถานท่ีเลือกซ้ือนํ้าเต้าหู้ คือ ร้านนํ้าเต้าหู้ข้างโรงแรม
นวรัตน์ รองลงมา ร้านนํ้าเต้าหู้หลังราชภัฏกําแพงเพชร ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมดื่มนํ้าเต้าหู้คู่กับปาท่องโก๋ รองลงมา ไม่
ทานเครื่องเคียง ความถ่ีในการดื่มนํ้าเต้าหู้  1 ถุงต่อวัน รองลงมา 2 ถุงต่อวัน จํานวนครั้งในการซ้ือนํ้าเต้าหู้  น้อยกว่า 
10 บาท รองลงมา 11-20 บาท 
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3. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนํ้าเต้าหู้ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ด้าน โดยค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน
ตามลําดับดังน้ี ด้านกระบวนการ และด้านการจัดจําหน่ายและระดับมาก 3 ด้าน โดยค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันตามลําดับ
ดังน้ี ด้านราคา ด้านบุคคล และด้านผลิตภัณฑ์ และอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านส่งเสริมการขาย ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนํ้าเต้าหู้ของผู้บริโภคในเขต
เทศบาลเมืองจังหวัดกําแพงเพชร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด   SD ระดับความคิดเห็น 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ 3.98 0.48 มาก 

2.ด้านราคา 4.12 0.53 มาก 

3.ด้านการจัดจําหน่าย 4.20 0.63 มากท่ีสุด 

4.ด้านส่งเสริมการขายหรือการส่งเสริมการตลาด 2.66 1.00 ปานกลาง 

5.ด้านบุคคล 4.10 0.64 มาก 

6.ด้านกระบวนการ 4.22 0.57 มากท่ีสุด 

รวม 3.95 0.40 มาก 

 
 ผลการวิจัยรายด้านพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็น ดังน้ี 3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา อยู่ในระดับ
มากและปานกลาง โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี นํ้าเต้าหู้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ รองลงมา มีความสด
ใหม่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ  
 3.2 ปัจจัยด้านการจัดจําหน่ายและด้านการส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับมากและปานกลาง โดยเรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี หาซ้ือได้ง่าย มีความสะดวกในการซ้ือ ร้านอยู่ในตําแหน่งท่ีพบเห็นง่าย มีการบริการให้
ชิมฟรี จัดโปรโมช่ันลด แลก แจก แถม  
 3.3 ปัจจัยด้านด้านบุคคลและด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย ดังน้ี ความรวดเร็วในการให้บริการ ให้บริการตามลําดับก่อนหลัง ผู้ขายมีการแต่งกายท่ีสะอาด และผู้ขายมีการให้
คําแนะนําปรึกษา  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบปัจจัยการบริโภคนํ้าเต้าหู้จําแนกตามเพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ และรายได้ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดกําแพงเพชร คณะวิจัยได้ใช้สมมติฐานและสามารถ
สรุปผลการทดสอบได้ดังน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 เพศแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคนํ้าเต้าหู้แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริโภคชายหญิงมีความคิดเห็นแตกตา่งกันมีผลต่อปัจจัยท่ีมีผลตอ่การบริโภคนํ้าเตา้หู้ท่ีไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีได้ตั้งไว้ 
 สมมติฐานท่ี 2 ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภค
นํ้าเต้าหู้ต่างกัน ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังน้ีผู้บริโภคท่ีมีอายุ 15-24 ปี และผู้บริโภคท่ีมีอายุ 45-54 ปี 
มีความเห็นในด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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 สมมติฐานท่ี 3 ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ
การบริโภคนํ้าเต้าหู้แตกต่างกัน ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/
ปวช. มีความเห็นท่ีแตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวช. เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านส่งเสริม
การขาย ด้านบุคคล และด้านกระบวนการ มีความเห็นในด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี 0.01 
 สมมติฐานท่ี 4 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อปัจจัย
ท่ีมีผลต่อการบริโภคนํ้าเต้าหู้จําแนกตามอาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการบริโภคนํ้าเต้าหู้ท่ีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานท่ี 5 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการ
บริโภคนํ้าเต้าหู้แตกต่างกัน ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังน้ีผู้บริโภคท่ีมีระดับรายได้ 5,001 - 10 ,000 
บาท และผู้บริโภคท่ีมีระดับรายได้15,001 บาทข้ึนไป มีความเห็นในด้านการจัดจําหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนํ้าเต้าหู้ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา อยู่ในระดับมากและปานกลาง โดยเรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี นํ้าเต้าหู้มีประโยชน์ต่อสุขภาพรองลงมา มีความสดใหม่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
ราคาเหมาะสมกับปริมาณ ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของขนิษฐา เก้ือหนุน (2552, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง 
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพร้อมดื่ม และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือนมพร้อม
ดื่มส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านสถานท่ีจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
และด้านส่งเสริมการขาย ตามลําดับ ด้านการจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีได้ตั้งไว้ และในการเลือกซ้ือสินค้าน้ันผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือนํ้าเต้าหู้
ธรรมดา รองลงมา นํ้าเต้าหู้ทรงเครื่อง เหตุผลในการดื่มนํ้าเต้าหู้ มีให้เลือกหลายรสชาติ รองลงมาคือราคา บุคคลท่ีมี
อิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือนํ้าเต้าหู้ด้วยตนเอง รองลงมา เพ่ือนและคนรู้จัก ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสุพรรณี  จอง
วิวัฒสกุล (2542, หน้า 9) โดยพฤติกรรมซ่ึงผู้บริโภคแสดงออกในการซ้ือซ่ึงคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการ
จนได้รับความพึงพอใจก็จะเลือกสินค้าท่ีสามารถสนองความต้องการหรือความพึงพอใจ โดยผู้บริโภคจะรับรู้คุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์จากสิ่งท่ีมองเห็นหรือเข้าใจ (Product perceived performance) และจากประสบการณ์ในอดีต เน่ืองจาก
จํานวนแบบสอบถามท่ีถูกส่งออกไป พบว่าในจํานวน 369 แบบสอบเป็นเพศหญิง โดยอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่มีอายุ 15 - 24 ปี ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ซ่ึง
สอดคล้องกับการวิจัยของวิภาวี  สุริโย (2548, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
น้ําผัก-นํ้าผลไม้พร้อมดื่มเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ในช่วง 21-30 ปี มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ผู้บริโภคท่ีมีเพศและอายุแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคนํ้าเต้าหู้แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภค
นํ้าเต้าหู้แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคท่ีมีอาชีพรับจ้างท่ัวไป มีความเห็นท่ีแตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพ่อบ้านแม่บ้าน/
อ่ืนๆ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมการขาย และด้านบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการศึกษา
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541, หน้า 130) ในหัวข้อปัจจัยส่วนบุคคล (Personal 
Factors) โดย อาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจําเป็นและความต้องการสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกัน รายได้
แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคนํ้าเต้าหู้แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคท่ีมีระดับรายได้ 5,001 - 10 ,000 บาท 
มีความเห็นท่ีแตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีระดับรายได้15,001 บาทข้ึนไป ซ่ึงตรงกับทฤษฎีการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541, หน้า 130) ในหัวข้อปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) โดยโอกาส
ทางเศรษฐกิจ (Economic circumstance) หรือรายได้ของแต่ละบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการท่ีเขาตัดสินใจ
ซ้ือ และมีความสอดคล้องกับการวิจัยของพรสุรีย์  สีทอง (2546, หน้า  91 – 92) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคนมถ่ัวเหลืองยูเอชทีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันจะมีพฤติกรรม
การซ้ือนมถ่ัวเหลืองยูเอชที ในด้านปริมาณ และจํานวนเงินท่ีต่างโดยความแตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การสํารวจปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนํ้าเต้าหู้ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาล
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในปัจจุบัน หรือกิจการใหม่ท่ีกําลังจะเข้า
มาสู่ธุรกิจน้ี โดยการศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือนํ้าเต้าหู้ เพ่ือนําข้อมูลท่ี
ศึกษาได้สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจดําเนินการประกอบการ หรือการทําการตลาด การวางกลยุทธ์ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด กล่าวคือ เพศและอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคนํ้าเต้าหู้ไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ การศึกษา และรายได้ แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนํ้าเต้าหู้
แตกต่างกัน ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีนํ้าเต้าหู้มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ มีความสด ผู้ประกอบการต้องมีการการันตีถึงความสะอาดของสินค้า ในด้านราคาผู้บริโภคมองว่า
นํ้าเต้าหู้มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพและราคามีความเหมาะสมกับปริมาณแล้วหากจะมีการปรับข้ึนราคาสินค้าต้องมี
ความพิเศษกว่านํ้าเต้าหู้ท่ัวไป ด้านการจัดจําหน่ายและด้านการส่งเสริมการขาย ผู้บริโภคมองว่านํ้าเต้าหู้น้ันเป็นสินค้าท่ี
สามารถหาซ้ือได้ง่าย มีความสะดวกในการซ้ือ ร้านอยู่ในตําแหน่งท่ีพบเห็นง่าย มีการบริการให้ชิมฟรี จัดโปรโมช่ันลด 
แลก แจก แถม ด้านบุคคล ผู้ขายมีการแต่งกายท่ีสะอาด และผู้ขายมีการให้คําแนะนําปรึกษา ในด้านกระบวนการ
ให้บริการมีความรวดเร็วในการให้บริการ และให้บริการตามลําดับก่อนหลังดังน้ันการให้บริการควรให้ความสําคัญกับ
การบริการเรื่องลําดับการบริการ ซ่ึงจะทําให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจด้านการบริการได้เป็นอย่างมาก โดยรวมแล้ว
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในทุก ๆ  ด้านจะส่งผลถึงพฤติกรรมการบรโิภคและปัจจัยในการตดัสนิใจซ้ือของผู้บรโิภค 
โดยถ้าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดตัวใดตวัหน่ึงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจะส่งผลถึงพฤติกรรมการบรโิภคนํ้าเต้าหู้ของผู้บรโิภค
ทันที 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ให้ลึกลงไปว่าปัจจัยตัวใดบ้างท่ีเป็น
สาเหตุในการทําให้ผู้บริโภคมีการดื่มนํ้าเต้าหู้กันมากข้ึน ทําอย่างไรจะให้ผู้บริโภคท่ีเป็นเพศชายดื่มนํ้าเต้าหู้มากข้ึน ทํา
อย่างไรจึงจะให้ผู้บริโภคท้ัง เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการดื่มนํ้าเต้าหู้มากข้ึน ทําอย่างไรผู้บริโภคถึงจะทราบว่า
นํ้าเต้าหู้สําคัญอย่างไร หรือศึกษาลงลึกในด้านการส่งเสริมการตลาดว่าการส่งเสริมการตลาดตัวใดบ้างท่ีจะมีผลทําให้
ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจดื่มและซ้ือนํ้าเต้าหู้กันมากข้ึน หรือปัจจัยตัวใดท่ีทําให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายให้ความ
สนใจอย่างจริงจังโดยการทําการส่งเสริมการตลาดน้ันจะต้องได้ผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายอย่าง
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ชัดเจนโดยผลท่ีได้เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 
 2. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี เป็นผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 
ข้ึนไปท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีเคยบริโภคนํ้าเต้าหู้ใน 1 เดือนท่ีผ่านมา ดังน้ันการวิจัยครั้งต่อไปอาจทําการเก็บข้อมูล
จากผู้บริโภคในจังหวัดอ่ืน เช่น จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย หรืออาจทําการเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดเพ่ือให้
ผลการวิจัยทราบถึงความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้บริโภคในแต่ละจังหวัดได้ชัดเจนข้ึน 
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