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บทคัดยอ 

 
 การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อชาเขียวยี่หอโออิชิกรณีศึกษาผูบริโภคยานหมูบานพรธิสาร อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาและผูบริโภคยานหมูบานพรธิสาร 
โดยใชแบบสอบถามจํานวน 400ชุด เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และวิเคราะหผลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนาและสถิติเชิงอนุมานประกอบดวย t-test, F-test (One-Way ANOVA) และ Pearson Correlation  
 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 15 - 24 ป ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 1,000 - 1,500 บาท ดานพฤติกรรมผูบริโภคยานหมูบาน
พรธิสาร อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบวา กลุมตัวอยางโดยสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเลือก
ซ้ือชาเขียวยี่หอโออิชิในรานคาทั่วไป เลือกซ้ือรสชาติชาเขียวรสขาวญี่ปุนแบบขวดขนาด 350 กรัม 
ปริมาณการซื้อที่บอยที่สุดของกลุมตัวอยางคือซ้ือทีละขวด  
 ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือชาเขียวยี่หอโออิชิ
พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแกปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานที่ 
และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีความสําคัญในระดับมาก 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this independent study was to investigate marketing mix factors that 
affected purchasing behaviors for Oishi Green Tea, as the case study of Pornthisarn community, 
Thanyaburi district, Pathum Thani province. The research sample group was university students and 
consumers in the Pornthisarn community. Data were collected from 400 samples by using 
questionnaires, and analyzed by using descriptive statistics and inferential statistics including t-test, 
F-test (one-way ANOVA), and Pearson correlation.     
 Research results found that most of the respondents were males, 15-27 years old, had 
Bachelor's degree educational level, and earned 10,000 - 15,000 baht of monthly income. In the 
aspect of purchasing behaviors of consumers in the Pornthisarn community, the result found that 
most of the respondents purchased Oishi Green Tea from general stores, preferred green tea genmai 
flavour in the 350ml bottle, and purchased 1 bottle per time.    
 In the aspect of marketing mix factors that affected purchasing behaviors for Oishi Green 
Tea, the results found that the importance level of marketing mix factors including Product, Price, 
Place, and Promotion were in the high level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การศึกษาคนควาอิสระในครั้งนี้ประสบความสําเร็จสมบูรณลงไดดวยดี ขอกราบ
ขอบพระคุณ ดร.พิสิษฐ จันทรวราสุทธ์ิ ประธานกรรมการ และผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรีรัตน    
อินทรหมอ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาสละเวลาเปนประธานและกรรมการในการสอบพรอมทั้ง
ชี้แนะถึงขอบกพรองในการคนควาอิสระเปนอยางดีใหสมบูรณมากยิ่งขึ้นและขอกราบขอบพระคุณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เขมมารี  รักษชูชีพ ที่ไดสละเวลาใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ตรวจสอบและ
แกไขขอผิดพลาดตาง ๆ ในครั้งนี้ดวยความหวงใย จนทําใหการคนควาอิสระสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
นับตั้งแตเริ่มดําเนินการจนเรียบรอยสมบูรณและมีคุณภาพ จึงขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ 
โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา คณาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนวิชาความรูปลูกฝง
แนวคิด ตลอดจนความเขาใจในสิ่งตาง ๆ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเจาหนาที่ประจําโครงการหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกทาน ที่ไดอํานวยความสะดวกดวยดีเสมอมา และขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุก
คนที่ชวยเหลือดานขอมูลที่เปนประโยชน รวมถึงใหคําแนะนํากับผูวิจัยในการศึกษาคนควาอสิระเปน
อยางดีมาก และขอขอบคุณทุกความชวยเหลือ ผูที่ไมไดเอยนามมาทั้งหมดขางตน ที่หวงใยเปน
กําลังใจใหตลอดมา นับตั้งแตเร่ิมจนเสร็จเรียบรอยสมบูรณ และขอขอบพระคุณ ผูตอบแบบสอบถาม
ทุกทาน ที่ใหความรวมมือทําใหไดขอมูลที่แทจริงตอการคนควาในครั้งนี้ 
 ทายสุดนี้ ประโยชนและความดีอันมีคุณคาอันเกิดจากการทําคนควาอิสระฉบับนี้ ขอบูชา
แดพระคุณบิดา มารดา ที่ไดอบรมสั่งสอน ปลูกฝงความดี และความมานะอดทน ตลอดจน คณาจารย
ทุกทานผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูอันเปนพื้นฐานที่ทําใหการคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไป
ดวยดี           

         วิชานนท  รวยลาภ 
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