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บทคัดย่ อ
1

การวิจัยในครังนี เป็ นการศึกษาเกียวกับพฤติกรรม
ของผู้บ ริ โ ภคที มี ก ารเลื อ กซื อไข่ ไ ก่ ข องประชาชนใน
กรุ งเทพมหานคร โดยมีการกํ าหนดวัตถุประสงค์ ของ
การวิจัย เพือ 1) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผู้บริ โภคทีมี
การเลื อ กซื อไข่ ไ ก่ ข องประชาชนทีมีอายุ 18-60 ปี
ในกรุ งเทพมหานคร 2) ศึก ษาความสัมพันธ์ ระหว่า ง
ปั จจัยพืนฐานส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของผู้บริ โภคทีมี
การเลื อ กซื อไข่ ไ ก่ ข องประชาชนทีมีอายุ 18-60 ปี
ในกรุ งเทพมหานคร และ 3) ศึกษาปั จจัยส่วนประสม
การตลาดทีมีอิทธิพลในการเลือกซือไข่ไก่ของประชาชน
ทีมีอายุ 18-60 ปี ในกรุ งเทพมหานคร ด้ วยการเก็บข้ อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน โดยเป็ นผู้ทีมีอายุ
18-60 ปี และใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื องมือสําหรับ
การวิจัย รวมไปถึงมีการใช้ ค่าสถิติต่าง ๆ เช่น ร้ อยละ
ความถี ค่าเฉลีย ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ
สําหรับการวิเคราะห์ สมมติฐาน ได้ แก่ ค่า Independent
*

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัย
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Sample t-test, ค่า One Way ANOVA และค่าสมการ
ถดถอย (Multiple Regression) ผลการศึกษา พบว่า
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย พื นฐานส่ว นบุ ค คลกั บ
พฤติ ก รรมของผู้ บริ โ ภค เพศที แตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ
พฤติ ก รรมการซื อไข่ ไ ก่ อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที
ระดับ 0.05 และส่วนประสมการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ า นราคา ด้ า นช่ อ งทางการจํ า หน่า ย เป็ นปั จ จัย ที มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือไข่ไก่เพือการบริ โภค ยกเว้ น
ปั จจัยทางด้ านการส่งเสริ มการตลาด อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ 0.05
คําสําคัญ: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด,
ปั จจัยพืนฐานส่วนบุคคล, พฤติกรรมการเลือกซือไข่ไก่

Abstract
This research was aimed to study consumer
behavior of people residing in Bangkok in
purchasing eggs with such objectives as (1) to
study behavior in purchasing eggs of consumers
within the age range of 18-60 years old, (2) to
study relationship between demographic characteristics
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and buying behavior of consumer with the age
range of 18-60 years old in Bangkok, and (3) to
study the effect of marketing mix on buying
behavior of consumers within the age range of
18-60 years old in Bangkok. Research data was
collected from 400 respondents within the age
range of 18-60 years old in Bangkok using
questionnaire technique, and such statistical tools
as percentage, frequency, mean, standard deviation,
and such statistical tools for hypothesis tests as
independent sample t-test, one-way ANOVA, and
multiple regression. Findings were that, regarding
relationship between demographic characteristics and
consumer behavior, difference in ages had effects on
egg buying behavior at 0.05 significance level,
and factors of marketing mix in terms of product,
price and distribution channel, except for only
promotion, had effects on egg buying behavior of
consumers at 0.05 significance level.
Keywords: Marketing Mix factors, Demographic
characteristics, Egg Buying Behavior

บทนํา
ไข่ไก่เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญของการปรุ งอาหาร
แ ละ ป ร ะ ก อ บ อ า ห า ร เ กื อ บ ทุก ชนิ ด มี คุณ ค่า ทาง
โภชนาการสู ง และมี ร าคาที ค่ อ นข้ างถู ก จึ ง ทํ า ให้
ประชาชนทังในประเทศไทยและต่างประเทศ ต่างให้
ความสํ า คั ญ และชื นชอบในการรั บ ประทานไข่ ไ ก่
เนื องจากสามารถทานได้ ทุ ก เพศทุ ก วั ย โดยจาก
การศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคไข่ไก่ของประชาชนใน
ประเทศไทย พบว่ า มี อัต ราการบริ โ ภคไข่ ไ ก่ ต่ อ คน
เพิมขึนทุกปี (แสดงดังตารางที 1) และนอกจากนีจาก
การติดตามสถานการณ์ การผลิตและจําหน่ายไข่ไก่ยงั
พบว่ า ไข่ ไ ก่ มี อัต ราส่ว นทางการตลาดที เพิ มขึน แต่
ผู้ป ระกอบการหรื อ ผู้ผ ลิ ต ไข่ ไ ก่ ก ลับ มี ร ายได้ ที ลดลง
เนืองจากการมีค่แู ข่งจํานวนมาก ทําให้ เกิดการแข่งขัน
ในเรื องของราคา ไข่ไ ก่จึงมีร าคาที ถูกลงลง (สมาคม
ผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่, 2558) ด้ วยเหตุนีผู้วิจยั จึง
ได้ มีความสนใจทีจะทําการศึกษาวิจยั เรื อง พฤติกรรม
ของผู้บ ริ โ ภคที มี ก ารเลื อ กซื อไข่ ไ ก่ ข องประชาชนใน
กรุ ง เทพมหานคร เพื อใช้ เป็ นแนวทางในการนํ า มา
ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจการจําหน่ายไข่
ไก่ให้ เหมาะสมในสภาพแวดล้ อมทีมีการแข่งขันอย่าง
รุนแรงเพิมขึนอย่างต่อเนือง

ตารางที 1 แสดงทีอัตราการบริ โภคไข่ตอ่ คนต่อปี ตังแต่ปี พ.ศ. 2552-2556
ประเทศ
เม็กซิโก
ยูเครน
จีน
สิงคโปร์
ญีปุ่ น

2552
438
340
348
314
327

2553
427
376
352
322
328

2554
427
401
353
323
330

2555(e)
427
411
357
326
331

2556(f)
427
422
360
330
332

ไทย

158

163

173

201

204

ทีมา: องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (2557)
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อทํา การศึก ษาพฤติก รรมของผู้บ ริ โภคที มี
การเลื อ กซื อไข่ ไ ก่ ข องประชาชนที มี อ ายุ 18-60 ปี
ในกรุงเทพมหานคร
2. เพือศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยพืนฐาน
ส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของผู้บริ โภคทีมีการเลือกซือไข่ไก่
ของประชาชนทีมีอายุ 18-60 ปี ในกรุงเทพมหานคร
3. เพื อศึ ก ษาปั จจั ย ส่ ว นประสมการตลาดที มี
อิทธิพลในการเลือกซือไข่ไก่ของประชาชนทีมีอายุ 18-60 ปี
ในกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านประชากร คื อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ประชาชนทีมีอายุ 18-60 ปี ในกรุงเทพมหานคร จํานวน
400 คน
2. ขอบเขตตัวแปร
ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย ปั จ จั ย
ด้ า น ประชากรศาสตร์ ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลียต่อเดือน และปั จจัย
ส่ ว นประสมทางการตลาด ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจําหน่าย และการส่งเสริ มการตลาด
ตัวแประตาม ได้ แก่ พฤติกรรมของผู้บริ โภคทีมีต่อ
การเลือกซือไข่ไก่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
3. ขอบเขตเวลา งานวิจยั นีใช้ ระยะเวลาในการทํา
ตังแต่วนั ที 15 สิงหาคม 2558 – 23 กุมภาพันธ์ 2559

การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริ โภค
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2552) ได้ ทําการศึกษาเกียวกับ
แนวคิ ด พฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภค โดยการศึก ษาถึ ง วิ ธี ก าร
สร้ างแรงจูงใจให้ กบั ผู้บริ โภคให้ สามารถเลือกสินค้ าและ
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บริ การ โดยผู้ประกอบธุรกิจนัน จะต้ องมีการนําเสนอ
สินค้ าและบริ การทีดี มีการนํากลยุทธ์ ทางการตลาดใน
ด้ านต่าง ๆ ทังทีมีการจัดทําขึนด้ วยตนเอง หรื อการนํา
กลยุทธ์ ของคู่แข่งมาปรับปรุ งและพัฒนา และจะต้ องมี
การให้ ความสํา คั ญ กั บ กับปั จจัยต่าง ๆ หลายด้ าน
เพื อทํา ให้ เกิ ด การตอบสนองต่ อ ความต้ องการ
ต่อพฤติกรรมของผู้บริ โภคให้ ได้ มากทีสุด เช่น การทีจะ
ส่งเสริ มทําให้ ผ้ ูบริ โภคเกิ ดการตัดสินใจซือสินค้ าและ
บริ ก ารสิ น ค้ า ใดสิ น ค้ า หนึ ง ผู้ป ระกอบการจะต้ อ งมี
การศึกษา ว่าผู้บริ โภคมีความต้ องการ หรื อมีความชอบ
ต่อสินค้ าหรื อบริ การประเภทใด มีความสนใจหรื อให้
ความสําคัญ กับ สินค้ า ประเภทใด โดยข้ อ มูล ที ได้ จ ะ
นําไปสูก่ ารเข้ าใจ ในตัวผู้ผ้ บู ริ โภค ซึงการศึกษาดังกล่าว
เป็ นหลั ก การที เรี ยกว่ า 6 W 1 H ได้ แก่ 1) Who คือ
ใครอยูใ่ นตลาดเป้าหมาย 2) What คือ ผู้บริ โภคซืออะไร
3) Why คือ เหตุผลหรื อทําไมผู้บริ โภคต้ องซือ 4) Whom
คือ ใครมี ส่ ว นร่ ว มในการตัดสินใจซือ 5) When คือ
ผู้ บริ โภคซื อเมื อไหร่ 6) Where คือ ผู้บริ โภคซือทีไหน
7) How คือ ผู้บริ โภคซืออย่างไร
2. แนวคิดและทฤษฎีสว่ นประสมการตลาด
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ได้ ให้ ความจํากัด
ความของของส่ ว นประสมทางการตลาดเอาไว้ ว่า
ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวกระตุ้นหรื อสิงเร้ า
ทางการตลาดทีกระทบต่อ กระบวนการตัดสิน ใจซื อ
โดยสามารถแบ่งออกได้ ดงั นี
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางประการ
ของผลิต ภัณฑ์ ของบริ ษัท ทีอาจกระทบต่อ พฤติ กรรม
การซือของผู้บริ โภค คือ ความใหม่ ความสลับซับซ้ อน
และคุณภาพทีผู้บริ โภครับรู้ได้ ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
ที ใ ห ม่ แ ละ สลั บ ซั บ ซ้ อ น อ า จ ต้ อ ง มี ก ารตัด สิน ใจ
อย่ า งกว้ างขวาง ถ้ าผู้ บริ โภครู้ เรื องเหล่ า นี แล้ ว
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ผู้ ประกอบธุ ร กิ จ ควรจะเสนอทางเลื อ กที ง่ า ยกว่ า
ผู้บริ โภคมีความคุ้นเคย เพือให้ ผู้บริ โภคทีไม่ต้องการ
เสาะแสวงหาทางเลือกอย่างกว้ างขวางในการพิจารณา
ส่วนในเรื องของรู ปร่ างของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนหีบห่อ
และป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิ พลต่อกระบวนการซือ
ของผู้บริ โภค อีกทังในการบรรจุหีบห่อ หรื อการจัดทํา
บรรจุภณ
ั ฑ์ จะต้ องทําให้ เกิดความมันคง ความสะดุดตา
อาจทํา ให้ คนเลื อ กไว้ เพื อพิ จ ารณา ประเมิ น เพือ
การตัด สิ น ใจซื อ ป้ ายฉลากที แสดงให้ ผ้ ู บริ โ ภคเห็ น
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ทีสําคัญก็จะทําให้ ผ้ บู ริ โภค
ประเมินสินค้ าเช่นกัน และสินค้ า คุณภาพสูงหรื อสินค้ า
ทีปรับเข้ ากับความต้ องการบางอย่างของผู้ซือมีอิทธิพล
การซือด้ วย
2) ราคา (Price) ราคามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การซือก็ตอ่ เมือคนทําการประเมิน ทางเลือกและทําการ
ตัดสินใจ โดยปกติผ้ ูบริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาตกตํา
ผู้ประกอบธุรกิจจึงควรคิดราคา น้ อย ลดต้ นทุนการซือ
หรื อทําให้ ผ้ ูบริ โภคตัดสินใจด้ วยลักษณะอืน ๆ สําหรับ
การตัดสินใจอย่าง กว้ างขวาง อีกทังผู้บริ โภคมักพิจารณา
ราคาต่าง ๆ อย่างละเอียด โดยถื อเป็ นปั จจัยทีสําคัญ
ปั จจั ย หนึ ง ที จะทํ า ให้ เกิ ด การส่ ง เสริ มการตลาด
โดยเฉพาะฟุ่ มเฟื อย ราคาสูงไม่ทําให้ การซือลดน้ อยลง
นอกจากนีราคายังเป็ นเครื องประเมินคุณค่าของสินค้ า
และบริ การ หากได้ รับการตอบสนองต่อความต้ องการ
ของผู้บ ริ โภค ก็ จ ะทํา ให้ ผ้ ูบริ โภคเกิ ดการตัดสินใจซื อ
สินค้ าและบริ การนัน ๆ ต่อไป
3) ช่องทางการจําหน่าย (Place หรื อ Distribution)
กลยุทธ์ ของผู้ประกอบธุรกิจในการทําให้ มีผลิตภัณฑ์ไว้
พร้ อมจํ าหน่าย สามารถก่ออิทธิ พลการพบผลิตภัณฑ์
แน่นอนว่าสินค้ าทีมีจําหน่าย แพร่หลายและง่ายทีจะซือ
ก็จะทําให้ ผ้ บู ริ โภคนําไปประเมินประเภทของช่องทางที

นํ า เสนอก็ อ าจก่ อ อิ ท ธิ พ ลการรั บ รู้ ภาพพจน์ ข อง
ผลิตภัณฑ์ เช่น สินค้ าทีมีของแถมในร้ านเสริ มสวยชันดี
ในห้ างสรรพสินค้ าทําให้ สินค้ ามีชือเสียงมากกว่านําไป
ไว้ บนชันวางของในซุปเปอร์ มาร์ เก็ต เป็ นต้ น
4) ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด (Promotion)
การส่งเสริ มการตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อผู้บริ โภคได้
ทุ ก ขั นตอนของกระบวนการตัดสินใจซือ ข่าวสารที
ผู้ ประกอบธุ ร กิ จ ส่ ง ไปอาจเตื อ นใจให้ ผู้ บริ โ ภครู้ ว่ า
ผู้บริ โภคมีปัญหาในเรื องของการใช้ สินค้ าและบริ การ
ต่าง ๆ ผู้ ประกอบธุ ร กิ จ จะต้ องมี ก ารแก้ ไขปั ญหา
และส่งเสริ มการตลาดทีทําให้ เกิ ดแรงจูงใจในการซือ
สินค้ าและบริ การต่าง ๆ ให้ เพิมมากยิงขึน
3. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
พิทกั ษ์ ลิขิต (2550) ได้ ทําการศึกษา พฤติกรรม
การเลือกซือไข่ไก่ของคนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จั ง หวั ด สงขลา พบว่า ปั จจั ย ทางการตลาดมี ผ ล
การตัดสินใจเลือกซือไข่ไก่ของคนในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยูใ่ นระดับมาก ทังด้ านผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริ มการขาย
และมีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับดี ผลการวิเคราะห์
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จจั ย ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ระดั บ
ทัศนคติของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า ปั จจัยจํานวนสมาชิก
ในครอบครั ว และการมี ส มาชิ ก ในครอบครั ว อายุ
ระหว่าง 15-30 ปี มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ระดั บ ทั ศ นคติ ของ
กลุ่ม ตัว อย่ า ง ณ ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ชื อ มั น ร้ อ ย ล ะ 99
ส่วนปั จจัยความรู้เกียวกับการระบาดของโรคไข้ หวัดนก
มีอิทธิ พลต่อระดับทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง ณ ระดับ
ความเชือมันร้ อยละ 95
วัชรี ปาละทา (2553) ได้ ทําการศึกษาเกียวกับ
ความเป็ นไปได้ ในธุรกิจฟาร์ มไข่ไก่ ในพืนทีอําเภอเกาะคา
จังหวัด ลําปาง โดยได้ สํา ร วจถึ ง ข้ อมู ล ทั ว ไป ของ
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ผู้ประกอบการ ข้ อมูลด้ านการผลิต ปริ มาณและมูลค่า
ปั จ จัย การผลิ ต ที ใช้ ในการดํ า เนิ น งาน ปริ ม าณและ
ผลตอบแทนของธุรกิจฟาร์ มไข่ไก่ ผลการศึกษาพบว่า
แหล่งซือไข่ไก่ส่วนใหญ่ คือ ตลาดสด เหตุผลทีซือไข่ไก่
จากสถานทีดังกล่าว คือ ใกล้ บ้าน ความถีในการซือไข่ไก่
ส่วนใหญ่ คือ ทุกสัปดาห์ ปริ มาณไข่ไก่ทีซือในแต่ละครัง
ส่วนใหญ่ คือ 10 ฟอง ไข่ไก่ทีซือไปบริ โภค ส่วนใหญ่
คือ ไข่ไก่เบอร์ 0 การทราบจํานวนร้ านขายไข่ไก่ในพืนที
ส่วนใหญ่ทราบ ความเพียงพอของจํานวนร้ านขายไข่ไก่
ในพืนที ส่วนใหญ่คิดว่าเพียงพอ และหากมีฟาร์ มไก่ไข่
มาตังในพืนทีเพือผลิตไข่จําหน่ายในพืนที ส่วนใหญ่จะ
เปลียนมาซือทีฟาร์ มไข่ไก่
นัน ทพร เส็ง วงษ์ (2556) ได้ ทํ า การศึก ษา
เกียวกับปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซือไข่ไก่ออร์ แกนิค
ของผู้บ ริ โ ภค ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการศึก ษา
พบว่า 1) ผู้ บริ โ ภคที มี ปั จจั ย ส่ ว นบุคคลทีแตกต่างกัน
มีผลต่อการตัดสินใจซือไข่ไก่ออร์ แกนิคด้ วยปั จจัยทาง
การตลาดที ไม่ แ ตกต่ า งกัน 2) ผู้บริ โภคทีมีปัจจัย
ส่วนบุคคลทีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซือไข่ไก่
ออร์ แกนิ ค ด้ วยปั จจั ย ภายนอกที ไม่ แ ตกต่ า งกั น
3) พฤติกรรมผู้บริ โภคทีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
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ซือไข่ไก่ออร์ แกนิคด้ วยปั จจัยภายนอกทีไม่แตกต่างกัน
จากสมมติฐานของการวิจยั ทัง 3 ข้ อ สามารถสรุ ปได้ ว่า
ปั จจัยด้ านการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจซือไข่ไก่นนั
ปั จจั ย ที สํ า คั ญ ที สุด คื อ ปั จจั ย ทางด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์
รองลงมาคือ ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้ านราคา
ตลอดจนด้ านการส่งเสริ มการขาย ตามลําดับ

วิธีดาํ เนินการวิจัย
งานวิจัยนีเป็ นงานวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative
Research) โดยใช้ วิธิวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research
Method) และทําการเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ประชากรทีใช้ ในการเก็บแบบสอบถาม
คือ ประชาชนทีมี อายุ 18-60 ปี ในกรุ ง เทพมหานคร
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ประชาชนทีมีอายุ 18-60 ปี ในกรุ งเทพมหานคร
โดยสุม่ ตัวอย่างโดยวิธีของ Taro Yamane จํานวน 400
เลื อ กสุ่ม ตัว อย่ า งแบ่ ง ชั นภู มิ (Stratified cluster
Sampling) ได้ 5 ชันจากเขตทังหมดในกรุ งเทพมหานคร
จํ า นวน 50 เ ข ต แ ล ะ ใ ช้ วิ ธี ก า ร จั บ สลาก (Simple
Sampling Random) จากชันภูมิที 1-5 จํานวนเขตละ
80 คน ได้ ดงั ตารางต่อไปนี

ตารางที 2 แสดงการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชันภูมิ และการจับสลาก
ชัน9 ภูมิ
ชันภูมิที 1. กรุงเทพมหานครฝั งเหนือ
ชันภูมิที 2. กรุงเทพมหานครฝั งใต้
ชันภูมิที 3. กรุงเทพมหานครฝั งตะวันตก
ชันภูมิที 4. กรุงเทพมหานครฝั งตะวันออก
ชันภูมิที 5. กรุงเทพมหานครกลาง
รวม

จํานวนเขต
1
1
1
1
1
5

ชื=อเขต
เขตสายไหม
เขตบางบอน
เขตบางกอกน้ อย
เขตมีนบุรี
เขตคลองเตย
-

สถานที=เก็บข้ อมูล
ตลาดสดสะพานใหม่
ตลาดสุขสวัสดิ{
ตลาดสดศิริราช
ตลาดสดมีนบุรี
ตลาดคลองเตย
-
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เครื=องมือที=ใช้ ในการศึกษา
เครื องมื อ ที ใช้ ในการศึ ก ษา คือ แบบสอบถาม
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี
ส่วนที 1 ข้ อมู ล ปั จจั ย พื นฐานส่ ว นบุ ค คล ทีเป็ น
ข้ อคําถามปลายปิ ดแบบคุณลักษณะ ทีประกอบไปด้ วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว
อาชีพ รายได้ เฉลียต่อเดือนของท่าน
ส่วนที 2 ข้ อมู ล เกี ยวกั บ ปั จจัยด้ านส่วนประสม
ทางการตลาด เ ป็ นแ บบ สอบ ถา มแ บบป ลา ยปิ ด
แบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จากมากทีสุด
ไปถึงน้ อยทีสุด ประกอบด้ วย ปั จจัยทางด้ านผลิตภัณฑ์
ปั จจัยทางด้ านราคา ปั จจัยทางด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย
และปั จจัยทางด้ านการส่งเสริ มการตลาด
ส่วนที 3 ข้ อมูลเกียวกับพฤติกรรมการซือไข่ไก่ (6W
1H) เป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ดแบบคุณลักษณะ
และแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
การพิจารณาระดับความคิดเห็นของข้ อมูลเกียวกับ
ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรม
การซือไข่ไก่ ของแต่ละคําถามแบ่งค่าเฉลียของคะแนน
เป็ น 5 ระดับ (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา, 2549) โดยกําหนด
ความกว้ างของแต่ละอันตรภาคชัน = 0.80 ดังนี 4.21 –
5.00 = มากทีสุด, 3.41 – 4.20 = มาก, 2.61 – 3.40 =
ปานกลาง, 1.81 – 2.60 = น้ อย และ 1.00 – 1.80 =
น้ อยทีสุด
การทดสอบความเที=ยงตรง
การทดสอบความเทียงตรง ผู้วิจัยทําการทดสอบ
คว า มเ ที ย งต ร ง ขอ ง แ บบ สอบ ถ า มโด ย กา ร นํ า
แบบสอบถามไปเสนอให้ กบั ผู้เชียวชาญจํานวน 5 ท่าน
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้ องเทียงตรงของเนือหา

โดยการหาค่า IOC ผลทีได้ จะต้ องมีค่า IOC ≥ 0.5 ถึง
จะยอมรับได้ โดยมีการกําหนดเกณฑ์ คือ
- 1 หมายถึง ไม่มีความสอดคล้ อง
0 หมายถึง ไม่มีความคิดเห็น
1 หมายถึง สอดคล้ อง
ส่วนที 1 ข้ อมูลปั จจัยพืนฐานส่วนบุคคล มีค่า IOC
เท่ากับ 1
ส่วนที 2 ข้ อมู ล เกี ยวกั บ ปั จจัยด้ านส่วนประสม
ทางการตลาด มีคา่ IOC เท่ากับ 0.87
ส่วนที 3 ข้ อมูลเกียวกับพฤติกรรมการซือไข่ไก่ มีคา่
IOC เท่ากับ 0.92
การทดสอบเครื=องมือหาความเชื=อมั=น
การทดสอบเครื องมือหาความเชือมัน ผู้วิจยั ได้ ทํา
การทดสอบแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด โดยการนําไป
หาค่าสัมประสิทธิ{อลั ฟ่ า (Cronbach’s Alpha) ผลทีได้
จะต้ องมีค่าสัมประสิทธิ{ อลั ฟ่ า ≥ 0.7 ถึงจะยอมรับได้
ซึงค่า สัม ประสิ ท ธิ{ อัล ฟ่ าที ได้ มี ค่ า เท่า กับ 0.946 จึ ง
ยอมรับแบบสอบถาม
สถิติท= ใี ช้ ในการวิจัย
สถิติทีใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ ความถี (Frequency)
ร้ อยละ (Percentage) และค่ า เฉลี ย (Mean)
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
บรรยายข้ อมูลทัวไป และระดั บ ความคิ ด เห็ น ของ
กลุม่ ตัวอย่างทีศึกษา และการทดสอบสมมติฐาน สถิติ
ทีใช้ คือ independent samples-test One–Way Anova
และ Multiple Regression ประมวลผลข้ อมูลโดยใช้
โปรแกรมสถิติสาํ เร็ จรูป
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ผลการวิจัย

ผู้ บริ โภคให้ ความสํ า คั ญ กั บ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ส ะอาดมี

1. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
จากการวิ เ คราะห์ ปั จจั ย ส่วนบุคคล พบว่า
กลุ่มผู้บริ โภคทีมาเลือ กซื อไข่ไก่ ในกรุ งเทพมหานคร
ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 228 คน (ร้ อยละ 57.00)
และเป็ นเพศหญิ ง จํ า นวน 172 คน (ร้ อยละ 43.00
ตามลําดับ) มีอายุ 31 - 40 ปี จํานวน 114 คน (ร้ อยละ 28.50)
21 - 30 ปี จํานวน 108 คน (ร้ อยละ 27.00) 41 - 50 ปี
จํานวน 81 คน (ร้ อยละ 20.25) 18 - 20 ปี จํานวน 69 คน
(ร้ อยละ 17.25) และ 51 - 60 ปี จํานวน 28 คน (ร้ อยละ
7.00) มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํ านวน 302 คน
(ร้ อยละ 75.50) สูง กว่า ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 84 คน
(ร้ อยละ 21.00) และอนุปริ ญญา/ปวส. จํานวน 14 คน
(ร้ อยละ 3.50) มีสมาชิกในครอบครัว 4 - 6 คน จํานวน
214 คน (ร้ อยละ 53.50) 1 - 3 คน จํ านวน 158 คน
(ร้ อยละ 39.50) และ 7 - 9 คน จํานวน 28 คน (ร้ อยละ 7.00)
มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย จํานวน 190 คน (ร้ อยละ
47.50) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริ ษัทเอกชน
จํ านวน 127 คน (ร้ อยละ 31.75) นักเรี ยน/นักศึกษา
จํานวน 55 คน (ร้ อยละ 13.75) และพ่อบ้ าน/แม่บ้าน
จํ า นวน 28 คน (ร้ อ ย ล ะ 7.00) มี ร ายได้ 10,001 30,000 บาท จํานวน 205 คน (ร้ อยละ 51.25) 30,001
- 50,000 บาท จํานวน 84 คน (ร้ อยละ 21.00) มากกว่า
50,001 บาท จํ า นวน 56 คน (ร้ อยละ 14.00) และ
น้ อยกว่า 10,000 บาท จํานวน 55 คน (ร้ อยละ 13.75)
2. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
จากการวิ เ คราะห์ ปั จจั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด พบว่ า กลุ่ ม ผู้ บริ โภคที มาเลื อ กซื อไข่ไก่
ในกรุ งเทพมหานคร มีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่วนประสม
การตลาด ในแต่ละด้ า น ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ อยู่ใ น

มาตรฐานมากทีสุด ( x = 3.568) ด้ านราคา อยูใ่ นระดับมาก

ระดับมาก ( x = 3.515) เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า

( x = 3.519) เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้บริ โภค
ให้ ความสําคัญกับราคาทีเหมาะสมกับคุณภาพสินค้ า
มากทีสุด ( x = 3.635) ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย
อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.574) เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ผู้บริ โภคให้ ความสําคัญกับการมีจําหน่ายตาม
ห้ างสรรพสินค้ าทัวไปมากทีสุด ( x = 3.655) และด้ าน
การส่งเสริ มการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.113)
เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้บริ โภคให้ ความสําคัญ
กั บ การลดราคาให้ เมือซือในปริ มาณมาก มากทีสุด
( x = 3.555)
3. การวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมของผู้ บริ โภคทีมี
การเลือกซือไข่ไก่
จากการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมของผู้บ ริ โภคที มี
การเลือกซือไข่ไก่ พบว่า กลุม่ ผู้บริ โภคทีมาเลือกซือไข่ไก่
ในกรุงเทพมหานคร มีประเภทของไข่ไก่ทีซือเป็ นประจํา
คือ ไข่ ไ ก่ ธ รรมดา จํานวน 372 คน (ร้ อยละ 93.00)
และไข่ไก่แฝด จํานวน 28 คน (ร้ อยละ 7.00) มีช่วงเวลา
ในการซือ คือ 17.01 น. ขึนไป จํานวน 249 คน (ร้ อยละ
62.25) 7.00 น. - 12.00 น. จํานวน 137 คน (ร้ อยละ
34.25) และ 12.01 น. - 17.00 น. จํานวน 14 คน (ร้ อยละ
3.50) มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ทีชอบซือ คือ แบบยกแผง
จํานวน 347 คน (ร้ อยละ 86.75) แบบบรรจุถงุ พลาสติก
ถุงละ 10 ฟอง จํานวน 39 คน (ร้ อยละ 9.75) และแบบแบ่งขาย
เป็ นฟอง ตามความต้ องการ จํ านวน 14 คน (ร้ อยละ
3.50) สถานที ทีชอบซื อไข่ไก่ คือ ตลาดนัด/ตลาดสด
จํานวน 330 คน (ร้ อยละ 82.50) ร้ านค้ าทัวไป จํานวน
42 คน (ร้ อยละ 10.50) และร้ านสะดวกซือ เช่น 7-ELEVEN
จํานวน 28 คน (ร้ อยละ 7.00) ขนาด/เบอร์ ของไข่ไก่ที

54

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชอบซือ คือ ขนาดใหญ่เบอร์ 0 – 1 จํานวน 372 คน
(ร้ อยละ 93.00) และขนาดกลางเบอร์ 2 – 3 จํานวน 28 คน
(ร้ อยละ 7.00) ปริ มาณการซือไข่ไก่ในแต่ละครัง คือ 30 ฟอง
จํานวน 386 คน (ร้ อยละ 96.50) 10 ฟอง จํานวน 14 คน
(ร้ อยละ 3.50) ความถีในการซือไข่ไก่ คือ 1 ครัง/สัปดาห์
จํานวน 297 คน (ร้ อยละ 74.25) ไม่แน่นอน จํานวน 55 คน
(ร้ อยละ 13.75) 2 - 3 ครัง/สัปดาห์ จํานวน 30 คน (ร้ อยละ
7.50) และมากกว่า 1 ครัง/สัปดาห์ จํานวน 18 คน (ร้ อยละ
4.50) ราคาไข่ไก่ทีมีการปรับตัวสูงขึนตามสถานการณ์
ตลาด มีผลพฤติกรรมการซือหรื อไม่ คือ ไม่มี จํ านวน
254 คน คิดเป็ น (63.50) มีซือน้ อยลง จํานวน 75 คน
(ร้ อยละ 18.75) และมีซือมากขึน จํานวน 71 คน (ร้ อยละ
17.75) ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือไข่ไก่ คือ ตนเอง
จํานวน 276 คน (ร้ อยละ 69.00) และครอบครั ว เช่น
พ่อ แม่ บุต ร หลาน อื น ๆ จํ า นวน 124 คน (ร้ อยละ
31.00) แ ละ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ที มี ผ ลต่ อ
การตัด สิน ใจซือไข่ไ ก่ เ พื อการบริ โ ภค ภาพรวมอยู่ใ น

ผู้บริ โภคให้ ความสําคัญกับคุณค่าทางโภชนาการของไข่ไก่
มากทีสุด ( x = 3.653) รองลงมาคือ หาซือง่ายสะดวก
( x = 3.588) ระดับราคาทีพอใจ ( x = 3.545) (4) สะดวก
ในการปรุ งอาหาร ( x = 3.498) และความเชือมันใน
ตราสินค้ าและมาตรฐานการผลิตสินค้ า ( x = 3.465)
ตามลําดับ
4. การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
สมมติฐานหลักที= 1 ปั จจัยพืนฐานส่วนบุคคล
ทีแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือไข่ไก่ของ
ประชาชนที มี อ ายุ 18-60 ปี ในกรุ ง เทพมหานคร
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติ Independent
Samples t-test พบว่า เพศทีแตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤติ ก รรมการเลื อ กซือไข่ไก่ของประชาชนทีมีอายุ
18-60 ปี ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน (t = -2.225,
sig. = 0. 027) แสดงผลดังตารางที 3 ดังต่อไปนี

ระดับมาก ( x = 3.550) เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
ตารางที 3 แสดงพฤติกรรมการเลือกซือไข่ไก่ของประชาชนทีมีอายุ 18-60 ปี ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ
เพศ
การตัดสินใจซือไข่ไก่เพือการบริ โภค

ชาย
หญิง

n
228
172

Mean
3.4816
3.6395

S.D.
.71646
.68489

t
Sig
-2.225 .027*

* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติ One-Way
Anova พบว่า อายุทีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรม
การเลื อ กซื อไข่ ไ ก่ ข องประชาชนทีมีอายุ 18-60 ปี
ในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน การศึกษาทีแตกต่างกัน
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือไข่ไก่ของประชาชนทีมี

อายุ 18-60 ปี ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จํานวน
สมาชิกในครอบครัวทีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรม
การเลื อ กซื อไข่ ไ ก่ ข องประชาชนทีมีอายุ 18-60 ปี
ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อาชี พ ที แตกต่ า งกั น
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือไข่ไก่ของประชาชนทีมี
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อายุ 18-60 ปี ในกรุ ง เทพมหานคร แตกต่ า งกั น
และรายได้ ทีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซือไข่ไก่ของประชาชนทีมีอายุ 18-60 ปี ในกรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกัน
สมมติฐานหลักที= 2 ปั จจัยทางด้ านประสม
ทางการตลาด 4P มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ
ไข่ไก่ของประชาชนทีมีอายุ 18-60 ปี ในกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติ Multiple
Regression พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
4Ps ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซือไข่ไก่ในกรุ งเทพมหานคร
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ร้ อยละ 74.5 (R2 = 74.5 P- value < 0.05) และเมื อ
พิจารณาในแต่ละปั จจัย พบว่า ปั จจั ย ด้ านช่ อ งทาง
การจัดจําหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซือไข่ไก่ใน
กรุ งเทพมหานคร มากทีสุด (Beta = .400, P-value < .05)
ตามมาด้ วยปั จจัยด้ านราคา (Beta = .329, P-value < .05)
และปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ (Beta = .202, P-value < .05)
ตามลําดับ สําหรับ ปั จจั ย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
ไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกซือไข่ไก่ในกรุ งเทพมหานคร
(Beta = -.815, P-value > .05) แสดงผลดั ง ตาราง
ต่อไปนี

ตารางที 4 แสดงปั จจัยทางด้ านประสมทางการตลาด 4P มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือไข่ไก่ของประชาชนทีมี
อายุ 18-60 ปี ในกรุงเทพมหานคร
Model

1 (Constant)
Product
Price
Place
Promotion

Unstandardized Coefficients
B
.292
.211
.330
.397
-.021

Std. Error
.127
.046
.049
.044
.025

อภิปรายผล
1. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยพืนฐาน
ส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของผู้บริ โภคทีมีการเลือกซือไข่ไก่
ของประชาชนทีมีอายุ 18-60 ปี ในกรุ งเทพมหานคร
ผู้วิจยั พบว่า ปั จจัยทางด้ านเพศ มีผลต่อการเลือกซือไข่ไก่
ของประชาชนทีมีอายุ 18-60 ปี ในกรุ งเทพมหานคร
เนืองจาก เช่น เพศชายจะมีความคิดเห็นว่า การรับประทาน
ไข่ไก่สามารถรั บประทานได้ ทุก ประเภท เช่น ไข่ไก่ที มี

Standardized
Coefficients
Beta
.202
.329
.400
-.021

T

Sig.

2.292
4.634
6.743
9.065
-.815

.022*
.000*
.000*
.000*
.415

เบอร์ 0 หรื อ 1 แต่สาํ หรับเพศหญิงแล้ ว การบริ โภคไข่ไก่
ก็ จะมี ความแตกต่า ง และให้ ความสําคัญ กับสุขภาพ
เช่น การทีเพศหญิงชอบบริ โภคไข่ไก่ทีมีไอโอดีน เป็ นต้ น
สอดคล้ องกับการศึกษาของ Armstrong, G. & Kotler,
P. (2003) ทีพบว่า เพศ (Sex) เป็ นปั จจัยทีมีความแตกต่างกัน
ทังในด้ านสรี ระ ความถนัด สภาวะทางจิ ต ใจอารมณ์
ซึงส่งผลทําให้ บคุ คลทีมีเพศแตกต่างกัน จะมีความคิด
ค่านิยม และทัศนคติทีแตกต่างกันในด้ านต่าง ๆ เช่น
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การดํ า รงชี วิ ต ก า ร ซื อ สิ น ค้ า แ ละ บ ริ ก า ร เป็ นต้ น
นอกจากนี จากการศึ ก ษาของพิทกั ษ์ ลิขิต (2550)
ทีพบว่า ผู้บริ โภคทีมีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภค
ไข่ไก่ต่างกันในด้ านการนํามาปรุ งอาหารง่าย และจะมี
ความสําคัญต่อปั จจัยด้ านคุณประโยชน์ของสินค้ าและ
บริ การต่าง ๆ แตกต่างกันด้ วย
2. ปั จจั ย ส่ ว นประสมการตลาดทีมีอิทธิ พลใน
การเลื อ กซื อไข่ ไ ก่ ข องประชาชนทีมีอายุ 18-60 ปี
ในกรุ งเทพมหานคร ผู้วิจยั พบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ า นราคา ด้ า นช่ อ งทางการจํ า หน่า ย เป็ นปั จ จัย ที มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือไข่ไก่เพือการบริ โภค อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เนืองจากในการซือไข่ไก่ของ
ผู้ บริ โภค นั น ไข่ ไ ก่ จ ะเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที ถื อ ได้ ว่ า
เป็ นอาหารสด ซึ งจะต้ องมี ค วาม สด ใหม่ สะอาด
และเป็ นที ต้ องการของบริ โภคทุ ก เพศ ทุกวัยนัน
เมือพิจารณาถึงมุมมองทางด้ านผลิตภัณฑ์ จะพบว่า ไข่ไก่
เป็ นวัตถุดิบประเภทหนึง ทีสามารถนํามาประกอบเป็ น
อาหารได้ อย่างหลากหลาย และมีคุณค่าสารอาหารที
เพียงพอกับความต้ องการของมนุษย์ และมีรสชาติทีถูกปาก
กับบุคคลทัวไปทังเพศชาย เพศหญิ ง เด็ก คนชรา เป็ นต้ น
ดังนัน ในการเลือกซือไข่ไก่ ผู้บริ โภคจึงมีการพิจารณา
แล้ วว่า ไข่ไก่นนั เป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ค่า และคุณประโยชน์
ที ครบถ้ วน อี ก ทังไข่ ไ ก่ ใ นปั จจุ บัน มี ร าคาที ไม่ แ พง
จนเกินไป เนืองจากมีผ้ ูประกอบการขายไข่ไก่จํานวนมาก
ทีเข้ ามาแข่งขันในการทําการตลาด อีกทังปริ มาณไข่ไก่
ที ผลิ ต ได้ ใ นปั จ จุ บัน มี ป ริ ม าณที ล้ น ตลาด จนทํ า ให้
ผู้ประกอบการขายไข่ไก่จํานวนมาก หันไปทําธุรกิ จที
เกี ยวข้ องกั บ การแปรรู ปวัตถุดิบจากไข่ไก่ เป็ นต้ น
และเมือพิจารณาถึงมุมมองทางด้ านสถานทีในการจัดจําหน่าย
หรื อช่องทางในการจัดจําหน่าย จะพบว่า ไข่ไก่สามารถ
หาซือได้ ตามร้ านค้ าทัวไป ห้ างสรรพสินค้ าทังขนาดใหญ่

และขนาดเล็ก เป็ นต้ น แต่เหตุผลทีทําให้ ด้านการส่งเสริ ม
การตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อการจําหน่ายไข่ไก่นนั เป็ นผล
มาจากการที เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ในครั งนี เก็ บ กั บ
ผู้บริ โภคทัวไป ซึงส่วนใหญ่ก็จะขายไข่ไก่ในราคาปกติ
ไม่ มี ก ารลดแลก แจกแถม เป็ นต้ น การศึกษาดังกล่าว
มีความสอดคล้ องกับการศึกษาของวัชรี ปาละทา (2553)
วิ ไ ลลั ก ษณ์ ชาวอุทัย (2556) และนัน ทพร เส็ง วงษ์
(2556) ทีพบว่า ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านสถานที
จัดจําหน่ายและด้ านส่งเสริ มการตลาด เป็ นปั จจัยทีมี
ผลการซือไข่ไก่ของผู้บริ โภค เนืองจากเป็ นปั จจัยพืนฐาน
ทีผู้ประกอบการร้ านค้ าต่าง ๆ จะต้ องมีการนําเข้ ามาใช้
ในการบริ หารจัดการร้ านค้ า ถึงแม้ วา่ ร้ านค้ าเหล่านันจะ
มีขนาดเล็กก็ตาม และยังสอดคล้ องกับการศึกษาของ
พิทักษ์ ลิขิต (2550) ทีพบว่า ปั จจัยดังกล่าว มีผลต่อ
พฤติ ก รรมการเลื อ กซื อไข่ ไ ก่ ข องผู้บ ริ โ ภค เนื องจาก
ความต้ องการในการบริ โภคไข่ไก่ของประชาชนทัวไป
มีจํานวนมาก อีกทังในการประกอบธุรกิจ ก็มีการแข่งขัน
ทังด้ า นคุณ ภาพของไข่ไ ก่ ราคาของไข่ไก่ ข องร้ านค้ า
ใกล้ เคียง ตลอดจนช่องทางในการจํ าหน่ายของไข่ไก่
เป็ นต้ น จึ ง ส่ง ผลทํ า ให้ ผ้ ูป ระกอบการ หรื อ ผู้ค้ า ไข่ไ ก่
จําเป็ นจะต้ องมีการนําเอาหลักการต่าง ๆ เข้ ามาใช้ ใน
การจําหน่ายไข่ไก่ให้ เพิมมากยิงขึน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครังนี
1. ข้ อเสนอแนะด้ านผลิตภัณฑ์ พบว่า ในการจัดทํา
กล่องบรรจุไข่ไก่นัน กลุ่มตัว อย่า งให้ ความสํา คัญกับ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที สะอาด มีมาตรฐาน เพือทําให้ สามารถ
เก็บรักษาไข่ไก่ให้ ไม่ตกแตก และควรจะต้ องมีการแสดง
ถึงวันในการผลิตหรื อวันหมดอายุของไข่ไก่ เป็ นต้ น
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2. ข้ อเสนอแนะด้ านราคา พบว่า ปั จจุบนั ราคาของ
ไข่ไก่ตามความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง มีความเหมาะสม
อยู่แ ล้ ว เพี ย งแต่ว่ า จะต้ อ งมี ก ารจัด ทํ า ป้ ายราคาให้
ชั ด เจน และควรจะต้ องเป็ นไปตามกลไกตลาด
เช่ น ในกรณี ที ไข่ ไ ก่ มี ร าคาถู ก ก็ ค วรลดราคาลงมา
เพือให้ สอดคล้ องกับตลาดต่อไป
3. ข้ อ เสนอแนะด้ านช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ย
พบว่า สถานทีในการจําหน่ายไข่ไก่สว่ นใหญ่มีอยู่ทวไป
ั
ทังในห้ างสรรพสินค้ า ร้ านสะดวกซือหรื อแม้ แต่ในตลาด
แต่บริ เวณทีจําหน่ายไข่ไก่นนั จะต้ องให้ ความสําคัญกับ
ความสะดวกในการซือ รวมไปถึงการจัดทําชันวางไข่ไก่
หรื อการเรี ยงแผงไข่ไก่ให้ เป็ นระเบียบ เพือทําให้ ง่ายต่อ
การขนย้ าย และง่ายต่อการหยิบจับ เป็ นต้ น
4. ข้ อเสนอแนะด้ านการส่งเสริ มการตลาด พบว่า
การส่งเสริ มการตลาดไข่ไก่ในปั จจุบนั มีน้อย เนืองจาก
ส่วนใหญ่การซือขายไข่ไก่จะซือกันจํานวน 5, 10, 12
ฟอง หรื อซือกันเป็ นโหล ดังนัน การตัดสินใจว่าคุณภาพ
หรื อ มาตรฐานของไข่ไก่นัน ก็ จะมี ความใกล้ เคี ยงกัน
เพี ย งแต่ ก ารซื อไข่ ไ ก่ จ ะวัด กัน ที ด้ า นราคามากกว่ า
ดังนัน หากต้ องการส่งเสริ มการตลาดจะสามารถทําได้
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ต่อเมือผู้ค้าขายไข่ไก่ จะมีให้ กับผู้ซือหรื อเจ้ าของร้ าน
ขายไข่ไก่ เช่น การซือไข่ไก่ครบ 100 แผง ได้ รับส่วนลด
หรื อได้ รับไข่ไก่เพิม เป็ นต้ น
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
1. การวิจยั ในครังต่อไป ควรจะต้ องมีการนําเอาหลัก
ส่วนประสมทางการตลาด 7P เข้ ามาใช้ เพือทําให้ เกิด
การศึกษาถึงปั จจัยทางด้ านบุคลากรหรื อพ่อค้ า แม่ค้าที
จําหน่ายไข่ไก่ ความสะอาด ความเหมาะสมในบริ เวณ
สถานที จํ า หน่ า ยไข่ ไ ก่ หรื อ ทังภายในและภายนอก
ร้ านค้ า รวมไปถึ ง กระบวนการบริ ห ารจั ด การร้ าน
จําหน่ายไข่ไก่ ต่อไปในอนาคต
2. การวิจัยครังต่อไป ควรจะต้ องมีการใช้ วิธีการ
สั ม ภ า ษ ณ์ ก ั บ ผู้ บ ริ โ ภ ค ไ ข่ ไ ก่ เพื อทํ า ให้ ท ราบถึ ง
ความต้ องการทีแท้ จริ งของการบริ โภคไข่ไก่ และผู้วิจัย
จะได้ นําข้ อมูลต่าง ๆ ทีได้ รับในการสัมภาษณ์ มาใช้ ใน
การปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาสํา หรั บ ผู้ป ระกอบการที ทํ า
ฟาร์ มเลี ยงไก่ ไ ข่ ที จะผลิ ต ไข่ ไ ก่ ใ ห้ ตอบสนองต่ อ
พฤติ ก รรมของผู้ บริ โภคไข่ ไ ก่ ข องประชาชนใน
กรุงเทพมหานครให้
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