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อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี ่และ ปญหาท่ีผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่พบในการใชบริการ

ราน Viridian Bakery Shop โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน  370 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม เทคนิคท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย รอยละ และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา  

1. กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่สวนใหญเปนเพศหญิง การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีช้ัน

ปท่ี 2 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไป และมีรายไดตอเดือน 3,001-5,000 บาท 

2. กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่สวนใหญซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ เพื่อทานเลน/ทานยามวาง 

ในชวงเวลา 11.01 น. - 14.00 น. โดยสวนมากนิยมซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ ประเภทเคก และช่ืนชอบ

ผลิตภัณฑ เบเกอรี่รส ชอคโกแลต มีความถี่ของการซื้อจํานวน 1-2 ครั้งตอสัปดาห โดยเสีย คาใชจาย

ระหวาง 31-60 บาทตอครั้ง ซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ครั้งละ 1-2 ช้ิน เปนผูตัดสินใจดวยตนเองในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑเบเกอรี่ โดยเลือกจากตูโชว มีผูรวมใชบริการครั้งละ 3-4 คน และซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ใสกลอง

ไปรับประทานเปนสวนใหญ 

3. ความพึงพอใจของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรีร่าน Viridian Bakery Shop ท่ีมีตอปจจัยดานตางๆ ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกเปนแตละดาน พบวา มีความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด  

รองลงมา คือ ดานคุณภาพการใหบริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานราคา ตามลําดับ  

4. ปญหาท่ีพบจากการใชบริการราน Viridian Bakery Shop ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

ปญหาสวนใหญคือเรื่องจํานวนโตะ เกาอี้ไมเพียงพอ รองลงมา คือ ปญหาการไมคอยไดรับขาวสาร/การ

ประชาสัมพันธจากทางราน ปญหาเรื่องราคาของผลิตภัณฑเบเกอรี่ท่ีแพงเกินไป และปญหาเรื่อง

โปรโมช่ันไมคุมคา 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

คณะวิทยาการจัดการ              มหาวิทยาลัยศิลปากร                                   ปการศึกษา 2552 

ลายมือช่ือนักศึกษา …………………………………. 

ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษา …………………………………. 



 จ 

กติติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดี ยิ่ง

จาก ผศ.อ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร  อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย ท่ีใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ 

เพื่อเปนแนวทางในการแกไขขอบกพรองงานวิจัยนี้เปนอยางดี นับตั้งแตเร่ิมตนดําเนินการจนเสร็จ

สมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้

ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยศิระ ศรีโยธิน อาจารยประจําสาขาการตลาด และอาจารย

สไบทิพย มงคลนิมิตร อาจารยประจําสาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก แผนกเบเกอร่ี ท่ี กรุณาให

คําแนะนํา ตลอดจนการตรวจแกไขแบบสอบถามงานวิจัย ทําใหแบบสอบถามสําหรับงานวิจัยฉบับ

นี้มีความถูกตองและสมบูรณมากข้ึน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทานดวยความเคารพอยางสูง 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา และพี่ชายท่ี เปนกําลังใจ และใหการสนับสนุน จน

ประสบความสําเร็จในการทําวิจัยคร้ังนีด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร ท่ีไดชวยเหลือ ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  

สําหรับคุณคาและประโยชนจากวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบคุณงามความดีท้ังหมดใหแก

ผูมีพระคุณดังกลาวขางตน และคณาจารยทุกทานจากสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชา

ความรูแกผูวิจัยตั้งแตเร่ิมศึกษาจนจบการศึกษา 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ในปจจุบันนี้ประชากรมีชีวิตความเปนอยูแบบเรงรีบมากข้ึน และมีการรับเอา

วัฒนธรรมความเปนอยูจากประเทศตะวันตกเขามามีบทบาท โดยเฉพาะดานพฤติกรรมการบริโภค

อาหาร ซ่ึงนิสัยการบริโภคอาหารท่ีเปล่ียนไปนี้เอง ทําใหผลิตภัณฑเบเกอร่ีเขามามีบทบาทใน

สังคมไทยมากข้ึน กลาวคือ มีผูคนจํานวนมากหันมาบริโภคผลิตภัณฑเบเกอร่ีชนิดตางๆทดแทนการ

บริโภคอาหารหลัก เนื่องจากตองการท่ีจะประหยัดเวลา และลดข้ันตอนการจัดเตรียมอาหารท่ียุงยาก 

 และจากความนิยมในการบริโภคผลิตภัณฑเบเกอร่ีไมวาจะเปน ขนมปง ขนมเคก คุกกี้

ตางๆ ฯลฯ ทําใหมีธุรกิจรานเบเกอร่ีเปดใหมเพิ่มข้ึนมากมาย ซ่ึงมีท้ังรานท่ีเปนแฟรนไชสและไมใช

ระบบแฟรนไชส ซ่ึงรูปแบบแตละท่ีก็จะแตกตางกันออกไป คือ บางแหงขายหนารานเพียงอยาง

เดียว หรือบางแหงก็จัดใหมีพื้นท่ีใหลูกคาเขามารับประทานภายในราน มีเคร่ืองดื่มไวคอยใหบริการ 

รวมไปถึงการตกแตงรานท่ีมีความสวบงาม ทันสมัย 

 จากการท่ีโอกาสทางธุรกิจรานเบเกอร่ีเปดกวางมากข้ึน เนื่องจากกระแสความนิยมใน

การบริโภคผลิตภัณฑเบเกอร่ีเพิ่มข้ึนนั้น จึงทําใหมีรานเบเกอร่ีเกิดข้ึนมากมายโดยกระจายไปตาม

สาขาตางของหางสรรพสินคา และยานชุมชนใจกลางเมือง รวมท้ังตามสถานศึกษาตางๆ ซ่ึงการ

แขงขันของธุรกิจรานเบเกอร่ี ก็จะมีรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไปท้ังในดานตัวของสินคาเอง ไดแก 

ผลิตภัณฑเบเกอร่ีประเภทตางๆ และการใหบริการซ่ึงมีสวนทําใหลูกคานิยมและพึงพอใจท่ีจะเขามา

ใชบริการในรานนั้นๆ 

ธุรกิจรานเบเกอร่ีแตละแหงจะมีความแตกตางกันในดานผลิตภัณฑ ไดแก ความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ รูปแบบผลิตภัณฑ และรสชาติของผลิตภัณฑ ตลอดจนความเปน

เอกลักษณของราน ซ่ึงจะทําใหลูกคาท่ีเขามาซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีเกิดความประทับใจ นอกจากนี้ยัง

รวมไปถึงการบริหารจัดการภายในรานเบเกอร่ี หากมีการฝกอบรมพนักงานทุกคนกอนท่ีจะเร่ิม

ปฏิบัติงานท้ังในดานของการทํางาน และการใหบริการลูกคา จะทําใหการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน และการใหบริการจะมีมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงจะกอใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย และ

สรางความพึงพอใจใหกับลูกคามากท่ีสุด 
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ราน Viridian Bakery Shop เปนรานเบเกอร่ีของคณะวิทยาการจัดการ สาขาการ

โรงแรมและท่ีพัก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีผลิตและจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑเบเกอร่ีหลากหลายรูปแบบ รวมท้ังการใหบริการตางๆแกลูกคา โดยท่ีมีกลุมเปาหมาย

หลักเปนนักศึกษา ในปจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดเปดรับ

นักศึกษาเขามาศึกษาเปนจํานวนมาก สงผลใหลูกคาของราน Viridian Bakery Shop มีแนวโนมเพิ่ม

สูงข้ึนเชนกัน จากการท่ีมีลูกคาเพิ่มมากข้ึนนั้น ลูกคาแตละบุคคลจะมีความตองการและพฤติกรรม

การซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีท่ีแตกตางกันออกไป ดังนั้นทางราน Viridian Bakery Shop ตองทําการ

ปรับปรุงและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑเบเกอร่ี และการใหบริการใหสอดคลองตอพฤติกรรมของผู

ซ้ือ รวมท้ังสามารถตอบสนองความตองการของผูซ้ือไดดีท่ีสุด ตลอดจนผูซ้ือเกิดความพึงพอใจ

สูงสุด 

ดวยเหตุตางๆเหลานี ้ ทําใหผูศึกษาสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือและการศึกษาความ

พึงพอใจของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี ตลอดจนการศึกษาถึงปญหาท่ีผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีพบในการ

ใชบริการราน Viridian Bakery Shop เพื่อสามารถนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนขอมูลประกอบในการ

ปรับปรุงและพัฒนาราน Viridian Bakery Shop ของคณะวิทยาการจัดการสาขาการโรงแรมและท่ี

พัก ในการใหบริการและการผลิตสินคาเบเกอร่ีใหสอดคลองตอพฤติกรรมของผูซ้ือ และสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูซ้ือไดดีท่ีสุด รวมท้ังผูซ้ือเกิดความพึงพอใจสูงสุดตอไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

กกกกกกกก1. ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน Viridian Bakery Shop   

กกกกกกกก2.  ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน Viridian Bakery Shop  

กกกกกกกก3.  ศึกษาปญหาท่ีผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีพบในการใชบริการราน Viridian Bakery Shop  

 

ขอบเขตการวจัิย 

กกกกกกกก การวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ และความพึงพอใจของผูซ้ือ

ผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน Viridian Bakery Shop โดยมีขอบเขตในการศึกษาดังนี้ 

1. ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ท่ีเคยใชบริการ และซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน Viridian Bakery Shop 

2. ขอบเขตดานสถานท่ี 

สถานท่ีในการวิจัยคร้ังนี้ คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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3. ขอบเขตดานเนื้อหา 

3.1 ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี 

3.2 ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูซ้ือ 

3.3 ศึกษาปญหาท่ีผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีพบในการใชบริการ 

4. ขอบเขตดานเวลา 

  ระยะเวลาศึกษาในการทําวิจัยตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 255 2 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 

2553 รวมเปนระยะเวลา 7 เดือน 

 

นิยามศัพท์ 

ผลิตภัณฑเบเกอร่ี หมายถึง ขนมทุกชนิดท่ีผานกระบวนการอบ ซ่ึงแบงออกไดเปน 7 

ประเภท ไดแก ขนมปง ( bread) เคก ( cake) พาย ( pies) เดนิช/ครัวซองต ( Danish/Croissant) คุกกี้ 

(cookies) เอแคลร (eclair) และขนมอบอ่ืนๆ เปนตน 

ผูซ้ือ หมายถึง ผูท่ีเขาไปใชบริการในราน  Viridian Bakery Shop หรือผูท่ีมาซ้ือสินคา

และบริการในราน Viridian Bakery Shop 

พฤติกรรมการซ้ือ หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับการ

แลกเปล่ียนซ้ือสินคาและบริการดวยเงิน โดยการซ้ือสินคานั้น ผูซ้ือเปนผูออกคาใชจายและนําไป

บริโภคเอง 

ความพึงพอใจ หมายถึง ส่ิงท่ีตอบสนองความตองการข้ันพื้นฐานของมนุษย  เปนการ

ลดความตึงเครียดทางดานรางกายและจิตใจ หรือสภาพความรูสึกของบุคคลท่ีมีความสุข ความช่ืน

ใจ ตลอดจนสามารถสรางทัศนคติในทางบวกตอบุคคลตอส่ิงหนึ่ง ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปตามความ

พอใจตอส่ิงนั้น  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

กกกกกกกก1. ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูซ้ือ ทําใหสามารถตอบสนองความตองการ

ของผูซ้ือไดสอดคลองตอพฤติกรรมของผูซ้ือท่ีเกิดข้ึน 

กกกกกกกก2. ผลจากการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี ทําใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูซ้ือจนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

กกกกกกกก3.  ผลจากการศึกษาปญหาท่ีผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีพบ ทําใหสามารถนําขอมูลท่ีไดมา

ใชในการปรับปรุงและพัฒนาราน Viridian Bakery Shop ในการใหบริการและการผลิตสินคาเบเกอ

ร่ีใหสอดคลองตอพฤติกรรมของผูซ้ือ 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและความพึงพอใจของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน Viridian 

Bakery Shop ผูวิจัยไดศึกษา คนควาเอกสารตางๆรวมท้ังแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและใชในการประกอบการวิจัย ดังนี ้

1. ความรูท่ัวไปของธุรกิจเบเกอร่ี 

 ประวัติความเปนมาของอุตสาหกรรมเบเกอร่ี 

 อุตสาหกรรมเบเกอร่ีในประเทศไทย 

2. แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค 

 2.1.1 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

 2.1.2 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 

 แนวคิดพฤติกรรมการซ้ือ 

 ทฤษฎีสวนผสมทางการตลาด 

 ทฤษฎีความพึงพอใจ 

3.  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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1.  ความรู้ทัว่ไปของธุรกจิเบเกอร่ี 

1.1  ประวตัิความเป็นมาของอุตสาหกรรมเบเกอร่ี 

ขนมปงไดช่ือวาเปนผลิตผลเพื่อยังชีวิต เปนสัญลักษณของความดีงาม ความอบอุนและ

ความปลอดภัยมานานตั้งแตสมัยคัมภีรไบเบ้ิล ( Bibeical Times) แตยังไมมีใครกลายืนยันวาผูใดทํา

ขนมปงเปนคนแรก     

เทาท่ีเลาฟงกันตอๆ มาวา ชาวสวิสท่ีอาศัยอยูตามทะเลสาบในยุคหินเปนผูริเร่ิมนําเมล็ด

ขาวสาลี มาบดโดยใชครกหยาบๆ ตํา แลวนําไปผสมน้ํา เทสวนผสมนี้ลงไปบนหินรอนๆ เพื่อใหสุก 

ผลท่ีไดก็คือขนมปงท่ีข้ึนฟูโดยไมตั้งใจ ซ่ึงคนพบมากกวา 3,000 ป กอนคริสตกาลประวัติท่ียอมรับ

สืบเนื่องกันมากก็คือพวกทาสในสมัยราชวงศอียิปต ไดผสมกอนแปงท่ีลืมท้ิงไวลงไปในแปงท่ี

ผสมเสร็จใหมๆ ผลก็คือไดขนมปงท่ีเบาและเลิศรส 

ความรูเกี่ยวกับการทําขนมปงไดแพรหลายจากอียิปตไปสูภูมิภาคตาง  ๆ แถบเมดิเตอเร-

เนียนในกลุมเยรูซา-เล็มโบราณ รวมท้ังเมืองเล็กเมืองนอยท่ีอยูบนเสนทางคาขายของพวกตะวันออก

กลาง การทําผลิตภัณฑเบเกอร่ีไดเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวาง ซ่ึงในยุคนั้นขนมปงท่ีผลิตออกมา

จะมีขนาดเล็ก ซ่ึงละมายคลายกับขนมปงโรลของเราในปจจุบัน คนโบราณสวนมากนิยมใชขนมปง

แบนๆ ท่ีไมท้ิงใหข้ึนฟูในโอกาสพิเศษ เชน พิธีทางศาสนา  และพวกชาวเขาจูดีน ซ่ึงมีอาชีพเล้ียง

สัตวก็นิยมขนมปงประเภทนี้อยู เนื่องจากไมคุนกับอารยธรรมแผนใหม   

พวกกลุมพอคาชาวโพนิเชียน เปนพวกแรกท่ีเผยแพรการทําขนมปงในขณะท่ีพวกเขา

มุงไปคาขายทางตะวันออก ไปยังเปอรเชียและไกลกวานั้น และดูเหมือนวาพวกกรีกยุคแรกได

เรียนรูการทําขนมปงท่ีข้ึนฟูมาจากพวกกลุมโพนิเชียนในป 1000 กอนคริสตกาล 

ในศตวรรษตอมา วิวัฒนาการในศิลปการทําขนมปงกาวหนามาก  พวกกลุมกาวหนา

กรีก ไดคิดประดิษฐหินโมแปงจากขาวสาลี และผลิตภัณฑออกมาถึงส่ีชนิด ซ่ึงชนิดหนึ่งนั้นเปน

แปงขาว (White flour) ไดดัดแปลงเตาอบแบบอียิปตโบราณมาเปนเตาอบใชอิฐกอเปนรูปโดม ซ่ึงมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน พวกกรีกนั้นใชแตจะเปนผูผลิตขนมปงขาวท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยมเทานั้น แตยังได

ผลิตขนมเคก และขนมนานาชนิด  โดยใชสวนผสมของนม น้ํามัน เหลาไวน  เนยแข็ง และน้ําผ้ึง 

ผสมเขาไปดวย  

ตลอกกาลสมัยเหลานี้ จากกรีก ไปโรม  และเลยไปถึงยุโรปตอนกลาง ศิลปการทําขนม

อบดําเนินไปอยางเช่ืองชา แตไดผลคงท่ี ความเจริญกาวหนาอยางมหาศาลทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีไดทําใหเกิดวิวัฒนาการอยางใหญหลวงแกการทําขนมอบในปจจุบัน พื้นฐานของ

วิวัฒนาการนี ้ เนื่องมาจากสาเหตุใหญ 2 ประการ คือ ในกลางป 1800 ไดมีการแนะนําเกี่ยวกับโรง
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โมแปงสาลี และไดมีการผลิตแปงสาลีท่ีดีออกสูตลาด  และในตอนปลายศตวรรษนั้นไดมีการใช

ยีสต ซ่ึงเปนตัวสําคัญในการทําใหขนมปงข้ึนฟู และมีการใชอยางแพรหลาย 

ในปจจุบันนี้ การทําขนมปงอบนั้นนับวาเปนศิลปอยางหนึ่ง  ซ่ึงตองการความชํานาญ

เปนอยางมาก ในกรณีท่ีทําเปนจํานวนมากเพื่อจําหนาย  จะพบอุปสรรคนานัปการทางดานเคร่ืองมือ  

ทุกวันนี้ความเจริญกาวหนาของการทําขนมอบหาไดข้ึนอยูกับผูทําอยางเดียวไม  โรงโมแปงซ่ึง

สามารถผลิตแปงท่ีมีคุณภาพดีและผูคิดประดิษฐเคร่ืองทุนแรงเชนเตาอบท่ีทันสมัย  และมี

ประสิทธิภาพ เคร่ืองผสมและเคร่ืองปนใหเปนรูปแบบ และสุดทายก็คือนักประดิษฐและชางเทคนิค

ท่ีไดทุมเวลาในการคนควาในเร่ืองคุณสมบัติของกอนแปงท่ีมีสวนท่ีชวยใหอุตสาหกรรมดานนี้

เจริญกาวหนาไปอยางไมหยุดยั้งอีกดวย 

 

1.2  อุตสาหกรรมเบเกอร่ีในประเทศไทย 

อุตสาหกรรมขนมอบในประเทศจะเร่ิมข้ึนเม่ือใดไมปรากฏ ประมาณไดวาเม่ือกอน

สงครามโลกคร้ังท่ีสองนั้น ในกรุงเทพฯมีรานเบเกอร่ีเพียง 2-3 ราน ซ่ึงสวนใหญจะทําขนมเคกและ

คุกกี้ออกขายในระยะเวลานั้นคนไทยสวนมากยังไมนิยมบริโภคขนมปงเหมือนในปจจุบันสวนใหญ

จะบริโภคขนมปงในโอกาสพิเศษ เชน ไปปคนิค หรือทําเปนอาหารวางตอมาหลังสงครามโลกคร้ัง

ท่ี 2 ไดมีรานเบเกอร่ีซ่ึงผลิตขนมอบทุกชนิด เชน ขนมปง ขนมเคกเพสตรี  และคุกกี้เพิ่มข้ึน และ

เนื่องจากคนไทยไดรับอารยธรรมตะวันออกมากข้ึนทําใหบริโภคนิสัยเปล่ียนไปคนไทยเร่ิมรูจักท่ีจะ

บริโภคขนมปงในรูปแบบของขนมปงแซนดวิช และสวนใหญจะใชทาดวยน้ําพริกเผา แตก็ยังใช

บริโภคเปนคร้ังคราวและในโอกาสพิเศษเทานั้น  

เม่ือเกิดสงครามเวียดนาม ประเทศไทยเปนประเภทหนึ่งซ่ึงเปนท่ีพักของทหารอเมริกัน

ดวยเหตุนี้จึงทําใหอุตสาหกรรมเบเกอรีกาวหนาไปไกลมาก ไดมีการส่ังซ้ือขาวสาลีจากตางประเทศ 

เชนสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย  และไดมีผูคิดตั้งโรงโมข้ึนเปนแหงแรกในระยะนั้น

ผลิตแปงสาลีออกสูตลาดหลายชนิดดวยกัน เพื่อใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑท่ีตองการทํา และโรงโม

ไดจัดใหผูชํานาญการทางดานเบเกอร่ีไปแนะนําและสาธิตการใชแปงสาลีในการทําผลิตภัณฑตางๆ

ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ทําใหอุตสาหกรรมในดานนี้เปนท่ีรูจักกวางขวางยิ่งข้ึนประกอบกับ

ท่ีมีความตองการทางดานนี้สูงเนื่องจากสาเหตุของสงครามดังกลาว จึงทําใหมีรานเบเกอร่ีเกิดข้ึนมา

เปนจํานวนมาก นับวาอุตสาหกรรมทางดานนี้ไดทวีความกาวหนาข้ึนเร่ือย  ๆ ผูคนสนใจและรูจักท่ี

จะบริโภคอาหารจากแปงสาลีมากข้ึน มีโรงโมเพิ่มข้ึนจากแหงเดียวปจจุบันมีหลายแหงดวยกัน มี

โรงงานผลิตขนมปง และขนมอบอ่ืนๆ เกิดข้ึนมากมาย  มีท้ังโรงงานขนาดใหญ ขนาดยอม และ
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รานคายอย ซ่ึงนับไดวาเปนธุรกิจขนาดใหญไดอยางหนึ่งทีเดียวปจจุบันอาจกลาวไดวา ขนมปง

สามารถใชเปนอาหารแทนขาวซ่ึงเปนอาหารหลักของตนไทยไดอยางด ี

เม่ืออุตสาหกรรมทางดานนี้เจริญข้ึน วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี และเคร่ืองมือเคร่ืองใช 

ในการประกอบกิจการก็ไดเจริญกาวหนาข้ึนตามลําดับ สมัยกอนนั้นผูประกอบกิจการดานนี้มีความ

ชํานาญเปนอยางสูงแตขาดความรูทางดานวิชาการและเทคโนโลยีในการผลิตจึงทําใหเกิดปญหาใน

ดานคุณภาพของผลผลิต ปจจุบันความรูทางดานนี้ไดเพิ่มข้ึน โดยโรงโมแปงไดพยายามท่ีจะ

สอดแทรกความรูทางดานวิชาการไปพรอมรับการขายแปงของตน เพื่อใหผูซ้ือไดทําผลิตภัณฑ

ออกมาใหไดคุณภาพและใชหลักวิธีการผลิตท่ีถูกตอง โดยทางโรงโมไดจัดใหมีการสาธิต แนะนํา

วิธีการปฏิบัติและปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน  พรอมท้ังการแกปญหาซ่ึงนับเปนผลดีอยางยิ่งตอผูประกอบ

กิจการ ซ่ึงก็จะมีผลมาสูผูบริโภคโดยตรง โดยไดบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

นอกจากความรูดานวิชาการและเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว  ทางดานเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชในการประกอบกิจการดานนี ้ ก็ไดวิววัฒนาการข้ึนมากทีเดียว ไดมีการคิดประดิษฐเคร่ือง

ทุนแรงตางๆ ใหเหมาะสมกับสภาพความเปนอยูของประเทศ เชน เตาอบ เคร่ืองผสม เคร่ืองรีด

แปง   และเคร่ืองใชตางๆ  ท่ีเกี่ยวของ เชนพิมพขนมอบขนาดตางๆ ตามชนิดของผลิตภัณฑ  ซ่ึง

สามารถผลิตข้ึนใชไดภายในประเทศ สามารถท่ีจะใชงานไดเทียบเทากับของตางประเทศ และราคา

ยังยอมเยากวาอีกดวย ซ่ึงกลาวไดวาวิวัฒนาการทางดานนี้ไดดําเนินตอไปอยางไมหยุดยั้ง 

 

2.  แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1. แนวคดิพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer  Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีผูบริโภคทําการคนหา  การ

คิด การซ้ือ การใช  การประเมินผลในสินคาและบริการ  ซ่ึงคาดวาจะตอบสนองความตองการของ

เขา  (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2546: 192) หรือเปนข้ันตอนซ่ึงเกี่ยวกับความคิดประสบการณ การซ้ือ การ

ใชสินคาและบริการของผูบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของเขา (ศิริวรรณ 

เสรีรัตน 2546: 192)  หรือ หมายถึงการศึกษาพึงการตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคท่ี

เกี่ยวของกับการซ้ือและการใชสินคา  

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของแตละบุคคลท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการ

ไดรับและการใชสินคาและหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจท่ีเกิดข้ึนกอน 

และท่ีเปนตัวกําหนดใหเกิดการกระทําตาง ๆ ข้ึน (สมจิตร ลวนจําเริญ 2546: 6) 
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2.1.1 การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing consumer behavior) เปนการคนหา

หรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค ท้ังท่ีเปนบุคคล กลุม หรือองคการ 

เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซ้ือ การใช การเลือกบริการ แนวคิด หรือ

ประสบการณท่ีจะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ คําตอบท่ีไดจะชวยใหสามารถกําหนดกลยุทธทาง

การตลาด (Market strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม (ศิ

ริวรรณ เสรีรัตน 2546: 193) 

คําถามท่ีใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H เพื่อใหได

คําตอบ 7 os ซ่ึงประกอบไปดวยคําถามท่ีชวยในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ดังนี้ 

 

ตารางที ่ 1 แสดงคําถามท่ีใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค และกลยุทธทางการตลาดท่ี

เกี่ยวของ 

 

คาํถาม 6w’s และ 1H คาํตอบทีต้่องการทราบ (7o) กลยุทธ์ทางการตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

ใครอยูในตลาดเปาหมาย 

(Who is in the market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย 

(Occupants) ไดแก 

ประชากรศาสตร ภูมิศาสตร 

จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร 

4 P’s ประกอบดวย ผลิตภัณฑ 

ราคา ชองทางการจัดจําหนายและ

การสงเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม

และตอบสนองความพึงพอใจของ

ผูบริโภค 

สินคาท่ีผูบริโภคตองการ

ซ้ือคืออะไร (What does 

the consumer buy?) 

ส่ิงท่ีลูกคาตองการซ้ือ(Objects) 

คือส่ิงท่ีผูบริโภคตองการจาก

ผลิตภัณฑก็คือ องคประกอบ

และความแตกตางของสินคา 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ(Products 

Strategies) ประกอบดวยผลิตภัณฑ

หลัก รูปลักษณผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑควบ ผลิตภัณฑท่ี

คาดหวังและศักยภาพผลิตภัณฑ 

ผูบริโภคซ้ือสินคาหรือ

บริการไปเพื่ออะไร(Why 

does the consumer buy?) 

วัตถุประสงคในการซ้ือ คือการ

ตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภค(Objectives) 

กิจกรรมการสงเสริมการตลาด 

(Promotion Mix) ไดแก การ

โฆษณา การใหสวนลดและการ

แจกสินคาตัวอยางหรือสินคา

ทดลอง 
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ตารางที ่1 แสดงคําถามท่ีใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค และกลยุทธทางการตลาดท่ี

เกี่ยวของ (ตอ) 

 

คาํถาม 6w’s และ 1H คาํตอบทีต้่องการทราบ (7o) กลยุทธ์ทางการตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

ใครมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาหรือ

บริการ (Who participates 

in the buying?) 

ผูบริโภคท่ีมีสวนรวมในการซ้ือ

สินคาหรือบริการคือ บทบาท

ของกลุมตางๆ(Organization) 

ไดแก ผูริเร่ิม ผูมีอิทธิพล ผู

ตัดสินใจซ้ือ ผูซ้ือและผูใช 

กิจกรรมสงเสริมการตลาด 

(Promotion Mix) ไดแก การ

โฆษณา การใหสวนลดและการ

แจกสินคาตัวอยาง 

ลูกคามีการซ้ือสินคาหรือ

บริการเม่ือใด (When 

does the consumer buy?) 

โอกาสในการซ้ือสินคาหรือ

บริการ (Occasions) ไดแก ชวง

ฤดูใดของป ชวงเทศกาล ชวง

วันใด ชวงเดือนใดและโอกาส

สําคัญ 

กิจกรรมสงเสริมการตลาด 

(Promotion Mix) ไดแก การ

โฆษณา การใหสวนลดและการ

แจกสินคาตัวอยาง 

ผูบริโภคซ้ือสินคาไดท่ี

ไหน (Where does the 

consumer buy?) 

ชองทางในการซ้ือสินคาหรือ

บริการ(Outlets) 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 

(Place “Distribution”) 

ผูบริโภคจะซ้ือสินคา

อยางไร (How does the 

consumer buy?) 

 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคา

หรือบริการ(Operation) ไดแก 

การรับรูปญหา การคนหาขอมูล 

การประเมิน ผลทางการเลือก การ

ตัดสินใจและความรูสึกหลังการ

ขาย 

กิจกรรมสงเสริมการตลาด 

(Promotion Mix) ไดแก การ

โฆษณา การใหสวนลดและการ

แจกสินคาตัวอยาง 

ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, กลยุทธการตลาด การบริหารการตลาดและกรณีศึกษา 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธรรมสารจํากัด, 2547), 81. 

 

2.1.2 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Kotler, 2003:183-200) 

ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค S-R Model เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยเร่ิมจากส่ิงกระตุน (Stimulus) ท่ีทําใหเกิดความตองการ จากนั้นส่ิง

กระตุนจะผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s black box) ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไม
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สามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะท่ีแตกตางกันของผูซ้ือ 

(Buyer’s characteristics) แลวจึงจะมีการตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s response) และการตัดสินใจ

ของผูซ้ือ (Buyer’s purchase decision) ดังแสดงดังรูป 

 

รูปแบบพฤติกรรมผู้ซ้ือ (ผู้บริโภค) [Model of Buyer (Consumer) Behavior] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 1 รูปแบบพฤติกรรมผูซ้ือ (ผูบริโภค) [Model of Buyer (Consumer) Behavior] 

ท่ีมา : ศิริวรรณ  เสรีรัตน, พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพมหานคร: พิมพดี, 2546), 129. 

 

1. ส่ิงกระตุน (Stimulus) อาจเกิดข้ึนเองจากภายในรางกาย (Inside stimulus) 

และส่ิงกระตุนภายนอก (Outside stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิงกระตุนภายนอก 

เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา ซ่ึง

ส่ิงกระตุ้นภายนอก 

(Stimulus = S) 

 ส่ิงกระตุน

ทางการตลาด 

(Stimulus 

Marketing) 

 

สิ่งกระตุนอื่นๆ 

(Other Stimulus)  

 

ผลิตภัณฑ 

ราคา 

 

เศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี 

 

กล่องดาํหรือความรู้สึก

นึกคดิของผู้ซ้ือ 

(Buyer’s Black) 

 

 

 

 

การเลือกผลิตภัณฑ 

การเลือกตรา 

การเลือกผูขาย 

เวลาในการซื้อ 

ปริมาณการซื้อ 

 

การตอบสนองของผู้ซ้ือ 

(Response =R) 

 Buyer’s Black Box 

 

 

 

 

ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural) 

ปจจัยดานสังคม (Social) 

ปจจัยสวนบุคคล (Personal) 

 

 

ลกัษณะของผู้ซ้ือ 

(Buyer’s Characteristics) 

 

 

 

การรับรูปญหา (Problem Recognition) 

การคนหาขอมูล (Information Search) 

การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of 

Alternatives) 

 

 

 

ขั้นตอนการตดัสินใจของผู้ซ้ือ 

(Buyer’s Decision Process) 
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อาจใชเหตุจงใจใหซ้ือดานเหตุผลหรือดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได ส่ิงกระตุนภายนอกประกอบดวย 

2 สวนคือ        

1.1 ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนส่ิงกระตุนท่ีนักการ

ตลาดสามารถควบคุมและตองจัดใหมีข้ึน เปนส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด 

(Marketing mix) 

1.1.1 ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน ออกแบบผลิตภัณฑให

สวยงามเพื่อกระตุนความตองการซ้ือ 

1.1.2 ส่ิงกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาให

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ โดยพิจารณาลูกคาเปนเปาหมาย 

1.1.3 ส่ิงกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย (Distribution) เชนการ

จัดจําหนายผลิตภัณฑใหท่ัวถึง เพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภคถือวาเปนการกระตุนความตองการ

ซ้ือ 

1.1.4 ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การ

โฆษณาสมํ่าเสมอ การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสราง

ความสัมพันธอันดีกับบุคคลท่ัวไป เหลานี้ถือวาเปนส่ิงกระตุนความตองการซ้ือ 

1.2 ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ (Other stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการผูบริโภค

ท่ีอยูภายนอกองคการ ซ่ือบริษัทควบคุมไมได ส่ิงกระตุนเหลานี้ ไดแก 

1.2.1 ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ 

รายไดของผูบริโภค เหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 

1.2.2 ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยีใหม

ดานฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติสามารถกระตุนความตองการของผูบริโภคใหใชบริการของธนาคารมาก

ข้ึน 

1.2.3 ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เชน

กฎหมายเพิ่มหรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูซ้ือ 

1.2.4 ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทยในเทศกาลตาง ๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซ้ือสินคาในเทศกาลนั้น  

2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิด

ของผูซ้ือเปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงพยายา ม

คนหาความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ือและกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือ 
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2.1 ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer’s characteristics) ลักษณะของผูซ้ือมีอิทธิพล

จากปจจัยตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานจิตวิทยา 

2.2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ (Buyer’s decision process) ประกอบดวย

ข้ันตอนไดแก การรับรูปญหา (Problem recognition) การคนหาขอมูล (Information searching) การ

ประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) พฤติกรรม

ภายหลังการซ้ือ (Post-purchase behavior)  

3.การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค

หรือผูซ้ือ (Buyer’s purchase decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ไดแกการ

ตัดสินใจดานผลิตภัณฑ (Product decision) การตัดสินใจดานรานคา (Store decision) การตัดสินใจ

เกี่ยวกับวิธีการซ้ือ (Method of purchase decision) 

 

2.2. แนวคดิพฤติกรรมการซ้ือ 

ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการซ้ือแบบไหนนั้น ข้ึนอยูกับระดับความเส่ียงและการมี

สวนไดสวนเสียท่ีผูบริโภคมีตอสินคานั้น ( Degree of Buying Involvement) และระดับความ

แตกตางระหวางยี่หอสินคา ( Degree of Differences Among Brands) วามีมากนอยเพียงใด 

พฤติกรรมการซ้ือแบงออกเปน 4 ประเภท ดังรูป 

 

แผนภูมิแสดงประเภทพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคทีร่ะดับเส่ียง การมีส่วนได้ส่วน

เสีย และระดับความแตกต่างระหว่างยีห้่อต่างๆกนั 

เส่ียงมาก/มีสวนไดสวนเสียมาก เส่ียงนอย/มีสวนไดสวนเสียนอย 

มีความแตกตาง 

ระหวางยี่หอสูง 

พฤติกรรมการซ้ือ 

แบบซับซอน 

พฤติกรรมการการซ้ือ 

แบบแสวงหาความหลากหลาย 

มีความแตกตาง 

ระหวางยี่หอต่ํา 

พฤติกรรมการซ้ือ 

แบบหาทางลดความกังวลใจ 

พฤติกรรมการซ้ือ 

แบบปกติเปนนิสัย 
 

ภาพประกอบท่ี 2 แผนภูมิแสดงประเภทพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคท่ีระดับเส่ียง การมีสวนได

สวนเสีย และระดับความแตกตางระหวางยี่หอตางๆกัน 

ท่ีมา : สมจิตร ลวนจําเริญ, พฤติกรรมผูบริโภค ฉบับปรับปรุงป 2546 (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546), 57. 
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พฤติกรรมการซ้ือแบบปกติเป็นนิสัย (Habitual Buying Behavior) 

 เปนพฤติกรรมการซ้ือท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูบริโภคซ้ือสินคาท่ีมีความเส่ียงนอยและไมมีขอ

ตกแตงระหวางยี่หอมากนักหรือถามีก็ไมถือเปนเร่ืองสําคัญ สวนใหญจะเปนสินคาท่ีมีราคาตอ

หนวยต่ํา มีการวางขายท่ัวไปไมตองใชความพยายามในการซ้ือมาก เพราะสินคาเปนท่ีรูจักดีอยูแลว 

นอกจากนี้ยังรูดวยวามีสินคาประเภทเดียวกันใหเลือกหลายยี่หอ แตผูบริโภคไมไดใหความสําคัญ

กับความตองการนั้นมากนัก ถาซ้ือยี่หอผิดก็ไมเปนไร สินคาแบบนี้ผูบริโภคจะตัดสินใจงายไม

ยุงยาก ไดแก สินคาสะดวกซ้ือท้ังหลาย เชน สบู ยาสีฟน แปรงสีฟน ผงซักฟอก เปนตน 

 

พฤติกรรมการซ้ือแบบหาทางลดความกงัวลใจ (Dissonance-Reducing Buying Behavior) 

เกิดข้ึนในกรณีท่ีผูบริโภคตองซ้ือสินคาท่ีมีความเส่ียงหรือสวนไดสวนเสียมาก 

ผูบริโภคมีความรูดีเกี่ยวกับสินคารูวาแมจะมีใหเลือกหลายยี่หอ แตไมไดใหความสําคัญกับความ

แตกตางระหวางยี่หอมากนัก เพราะเช่ือวายี่หอท่ีราคาใกลเคียงกันนาจะมีคุณภาพเหมือนๆกัน 

สวนมากมักเปนสินคาราคาสูง ซ้ือเปนคร้ังคราว แมจะมีความรูวายี่หอไหนดีแตก็ยังมีเร่ืองอ่ืนให

พิจารณาอีก ตัวอยางสินคาท่ีผูบริโภคมักมีพฤติกรรมการซ้ือแบบนี้ เชน พรมปูพื้น ซ่ึงมีราคาสูงแลว

ยังโยงใยกับเร่ืองรสนิยม เหมาะกับเฟอรนิเจอรและเคร่ืองแตงบานอ่ืนๆหรือไม กวาจะตัดสินใจซ้ือ

ไดตองชอปปงเปรียบเทียบราคาและลวดลายตางๆมากมาย สุดทายหลังจากดูมาจนท่ัวแลวก็คิดวา

พรมยี่หออะไรถาราคาพอๆกัน เม่ือลงมือซ้ือจะตัดสินใจไดคอนขางเร็ว ส่ิงจูงใจในการซ้ืออาจเปน

ราคาท่ีจายได  สะดวกเร่ืองเวลาและสถานท่ีในการซ้ือ และบริการเสริมอ่ืนๆแตความกังวลใจจะ

เกิดข้ึนเม่ือซ้ือไปแลวรูวาพรมนั้นมีขอตําหนิหรือมียี่หออ่ืนท่ีดีกวา แตไมไดซ้ือมา เม่ือเกิดความ

กังวลใจก็จะพยายามหาเหตุผลมายื่นยันกับตนเอง วาส่ิงท่ีตัดสินใจซ้ือมานั้นถูกตองแลว 

 

พฤติกรรมการซ้ือแบบซับซ้อน (Complex Buying Behavior) 

เกิดข้ึนในกรณีท่ีผูบริโภคตองซ้ือสินคาท่ีมีความเส่ียงหรือสวนไดสวนเสียสูง และมี

ความแตกตางระหวางยี่หออยางเห็นไดชัด มักเปนสินคาท่ีมีราคาสูง ผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับตัว

สินคานอย ซ้ือไมบอย บางอยางอาจซ้ือเพียงคร้ังเดียวในชีวิตก็ได เชน บาน รถยนต เปยโน ในกรณี

อยางนี้ผูบริโภคจะตองเสาะแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมมากมาย เปรียบเทียบยี่หอ รุน คุณภาพ ราคา 

สัมผัสเพื่อทดสอบใหรูแนเสียกอน และใชเวลาตัดสินใจนานกอนจะลงมือซ้ือ 
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พฤติกรรมการซ้ือแบบแสวงหาความหลากหลาย (Variety-Seeking Buying Behavior) 

เกิดข้ึนในกรณีผูบริโภคซ้ือสินคาท่ีมีความเส่ียง สวนไดสวนเสียนอยและยังให

ความสําคัญกับยี่หอสินคา รูวาสินคาแตละยี่หอมีคุณภาพแตกตางกันแตไมอยากซ้ือซํ้ายี่หอเดิม 

เหตุผลในการเปล่ียนยี่หอไมใชเพราะไมพึงพอใจในสินคา แตเปนเพราะอยากหนีจากความจําเจ 

อยากลองของใหม พฤติกรรมการซ้ือจึงเปล่ียนแปลงยี่หออยูเสมอ  ตัวอยางสินคาท่ีผูบริโภคมักมี

พฤติกรรมแบบนี้ ไดแก อาหาร ขนมขบเค้ียว ลูกอม เปนตน 

 

2.3. ทฤษฎส่ีวน  ผสมทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4 Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ี

ควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน 

2546: 53) 

 

ผลติภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือ

ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยส่ิงท่ีสัมผัสได และ สัมผัสไมได เชน

บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและช่ือเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา

บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) คุณคา (Value) ใน

สายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตอง

พยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี ้

1.  ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product differentiation) และ ความแตกตาง

ทางการแขงขัน (Competitive differentiation) 

2.  องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product component) เชน 

ประโยชนพื้นฐาน รูปลักษณ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา 

3.  การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product positioning) เปนการออกแบบ

ผลิตภัณฑของบริษัท เพื่อแสดงตําแหนงท่ีแตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 

4.  การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหม

และปรับปรุงใหดีข้ึน (New and improved) ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดดียิ่งข้ึน 

5.  กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product mix) และสายผลิตภัณฑ 

(Product line) 
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ราคา 

ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปนตองจาย  เพื่อใหได

ผลิตภัณฑหรือ หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา 

(Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาจึงตอง

คํานึงถึงคุณคาท่ีรับรู (Perceived value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาการยอมรับของลูกคา

ในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑ ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ และการ

แขงขัน  

 

การส่งเสริมทางการตลาด 

การสงเสริมการตลาด (Promotion)  เปนเคร่ืองมือการส่ือสาร เพื่อสรางความพึงพอใจ

ตอตราสินคาหรือบริการหรือความคิดหรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการ เพื่อเตือน

ความทรงจําในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ 

หรือเปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูซ้ือกับผูขาย เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการ

ซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย  (Personal selling) ทําการขาย และการติดตอส่ือสารโดย

ไมใชคน (Non-personal selling) เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการ องคการอาจเลือกใช

หนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองการส่ือสารการตลาดแบบประสม

ประสานกัน(Integrated Marketing Communication : IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา 

ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญมีดังนี ้

1.  การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการ

และผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิดท่ีตองมีการจายโดยผูอุปถัมภรายการ 

2.  การขายโดยใชพนังงานขาย (Personal selling) เปนการส่ือสารระหวางบุคคล

กับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ือท่ีเปนกลุมเปาหมายใหซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการหรือมีปฏิกิริยาตอ

ความคิดหรือเปนการเสนอขายโดยหนวยงานขาย เพื่อใหเกิดการขาย และสรางความสัมพันธอันดี

กับลูกคา 

3.  การสงเสริมการขาย (Sales promotion) เปนส่ิงจูงใจท่ีมีคุณคาพิเศษท่ีกระตุน

หนวยงานขาย (Sale forces) ผูจัดจําหนาย (Distributors) หรือผูบริโภคคนสุดทาย  (Ultimate 

consumer) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดการขายในทันทีทันใด เปนเคร่ืองมือกระตุนความตองการ

ซ้ือท่ีใชสนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพนักงาน ซ่ึงสามารถกระตุนความสนใจ การ

ทดลองใช หรือการซ้ือ โดยลูกคาคนสุดทายหรือบุคคลอ่ืนในชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม

การขายมี 3 รูปแบบคือ 
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3.1 การกระตุนผูบริโภค  เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูผูบริโภค 

(Consumer   promotion) 

3.2 การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูคนกลาง 

(Trade promotion) 

3.3 การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูพนักงาน

ขาย (Sales forces promotion)  

4.  การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and public relation: PR) มี

ความหมายดังนี ้

4.1 การใหขาว (Publicity) เปนการเสนอขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือ

บริการ หรือตราสินคาหรือบริษัทท่ีไมตองมีการจายเงิน โดยผานส่ือการกระจายเสียงหรือส่ือ

ส่ิงพิมพ โดยการใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ 

4.2 การประชาสัมพันธ (Public relations: PR) หมายถึง ความพยายามใน

การส่ือสารท่ีมีการวางแผนโดยองคการหนึ่ง เพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอองคการ ตอผลิตภัณฑ หรือตอ

นโยบายใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมหรือปองกันภาพพจนหรือผลิตภัณฑ

ของบริษัท 

5.  การตลาดทางตรง (Direct marketing) การโฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนอง

โดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online 

marketing) มีความหมายตางกันดังนี ้

5.1 การตลาดทางตรง (Direct marketing) เปนการติดตอส่ือสารกับ 

กลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตางๆ ท่ีนักการตลาดใช

สงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซ้ือและทําใหเกิดการตอนสนองในทันที ท้ังนี้ตองอาศัยฐานขอมูล

ลูกคาและการใชส่ือตาง ๆ เพื่อส่ือสารโดยตรงกับลูกคา เชน การใชส่ือโฆษณา เปนตน 

5.2 การโฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response 

advertising) เปนขาวสารการโฆษณา ซ่ึงถามผูอาน ผูรับฟง หรือผูชม ใหเกิดการตอบสนองกลับ

โดยตรงไปยังผูสงขาวสาร ซ่ึงอาจจะใชจดหมายตรงหรือส่ืออ่ืน เชน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน    

5.3 การตลาดเช่ือมทางตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online marketing) 

หรือการตลาดผานส่ืออิเล็กทรอนิคส (Electronic marketing) เปนการโฆษณาผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรหรืออินเตอรเน็ต เพื่อส่ือสาร สงเสริม และการขายผลิตภัณฑหรือบริการโดยมุงหวัง

กําไรและการคา เคร่ืองมือท่ีสําคัญประกอบดวย การขายทางโทรศัพท การขายโดยใชจดหมายตรง 
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การขายทางโทรศัพท วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซ่ึงจูงใจใหลูกคากิจกรรมการตอบสนอง เชน ใชคูปอง

แลกซ้ือ เปนตน 

 

การจัดจําหน่าย 

การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซ่ึงประกอบดวยสถาบันและ

กิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาดสถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออก

สูตลาดเปาหมายคือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจายสินคา ประกอบดวย การ

ขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 

 

2.4. ทฤษฎคีวามพงึพอใจ 

 

ความหมายของความพงึพอใจ  

ความพึงพอใจ หมายถึง ความสุขความสบายท่ีไดรับจากสภาพแวดลอมทางกายภาพ

เปนความสุขสบายท่ีเกิดจากการเขารวม ไดรูและไดเห็นในกิจกรรมนั้นๆ ความพึงพอใจเปน

ความรูสึกของบุคคลในเชิงบวก สามารถความตึงเครียดของมนุษยใหนอยลง ซ่ึงความพึงพอใจนี้

เปนทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือเปนทัศนคติท่ีเปนผลมาจากสภาพแวดลอม (ปอง

ศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง 2544: 44)  

 

ทฤษฎคีวามพงึพอใจ  

Shell (1975: 252-268, อางถึงใน สุมาตรา วรรณสูตร 2543: 34) ไดกลาวถึงทฤษฎีของ

ความพึงพอใจวาเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ  ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ 

ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนี้เปนความรูสึกท่ี

แตกตางจากความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆ กลาวคือ  เปนความรูสึกท่ีระบบยอนกลับ ความสุขท่ีสามารถ

ทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวกเพิ่มข้ึนไดอีก ดังนั้นจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกท่ี

สลับซับซอนและความสุขนี้จะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆ  

จากการศึกษาของ Knob และ Stowart ไดอางถึงเร่ืองความพึงพอใจของปจเจกบุคคลวา 

มีความแตกตางกันไปตามความแปรปรวนของการตอบสนองความพึงพอใจ มีพื้นฐานจาก

องคประกอบท่ีซับซอน ลักษณะความพึงพอใจจะแสดงออกในรูปของอารมณ  ซ่ึงจากการศึกษาใน

เร่ืองเกี่ยวกับความ พึงพอใจท่ีผานมาพบวา  มักมีการพิจารณาความพึงพอใจในแงของทัศนคติ 

แรงจูงใจ ความคาดหวัง การไดรับรางวัล และความสมดุลทางอารมณเปนตน  
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วรูม (Vroom 1964: 99, อางถึงใน สุมาตรา วรรณสูตร  2543: 41) กลาววาทัศนคติและ

ความพึงพอใจในส่ิงหนึ่งสามารถใชแทนกันได เพราะท้ังสองคํานี้จะหมายถึงผลท่ีไดจากการท่ี

บุคคลเขาไปมีสวนรวมในส่ิงนั้น โดยทัศนคติดานบวก จะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิง

นั้นและทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจนั่นเอง  

Rosenberg และ Holland กลาววา ทัศนคติประกอบดวยสามสวน สวนท่ีหนึ่งเปน

ความรูความเขาใจ กลาวคือ เปนสวนท่ีเกี่ยวของกับความรู ความนึกคิดอีกเร่ืองหนึ่ง  สวนท่ีสองเปน

เร่ืองเกี่ยวกับอารมณหรือความรูสึกเกี่ยวกับอารมณ สวนท่ีสามเปนเร่ืองเกี่ยวกับการกระทําหรือ

พฤติกรรมเปนสวนท่ีมีผลตอการกําหนดพฤติกรรม  

วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร (2536:74) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ  เปนการใหคา

ความรูสึกของคนเราท่ีสัมพันธกับโลกทัศน ท่ีเกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดลอม คาความรูสึก

ของบุคคลท่ีมีตอสภาพแวดลอมจะแตกตางกัน เชน ความรูสึก ดี  – เลว พอใจ  – ไมพอใจ สนใจ  – 

ไมสนใจ เปนตน 

จึงสรุปไดวาความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีดีหรือทัศนคติท่ีดีของบุคคลซ่ึงมักเกิด

จากการไดรับการตอบสนองตามท่ีตนตองการ ก็จะเกิดความรูสึกท่ีดีในส่ิงนั้น ตรงกันขามหาก

ความตองการไมไดรับการตอบสนอง ความไมพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน ความพึงพอใจท่ีมีตอการใช

บริการจะเกิดข้ึนหรือไมนั้น จะตองพิจารณาถึงลักษณะของการใหบริการขององคกร ประกอบกับ

ระดับความรูสึกของผูมารับบริการในมิติตาง ๆ ของแตละบุคคล  ดังนั้นการวัดความพึงพอใจในการ

ใชบริการอาจจะกระทําไดหลายวิธี ดังตอไปนี้ (สาโรช ไสยสมบัติ 2534:39)  

1. การใชแบบสอบถาม ซ่ึงเปนวิธีการท่ีนิยมใชกันแพรหลายวิธีหนึ่ง โดยการ

รองขอหรือขอความรวมมือ จากกลุมบุคคลท่ีตองการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมท่ี

กําหนดคําตอบไวใหเลือกตอบหรือเปนคําตอบอิสระ โดยคําถามท่ีถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจ

ในดานตาง ๆ ท่ีหนวยงานกําลังใหบริการอยู  เชน ลักษณะของการใหบริการ สถานท่ีใหบริการ 

บุคลากรท่ีใหบริการ เปนตน  

2. การสัมภาษณ เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการซ่ึงเปนวิธีการท่ีตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณท่ีจะจูงใจใหผูถูก

สัมภาษณตอบคําถามใหตรงกับขอเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณนับวาเปนวิธีท่ี

ประหยัดและมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง  

3. การสังเกต เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการไดโดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมท้ังกอนมารับบริการ ขณะรอรับบริการและหลังจาก

การไดรับบริการแลว เชน การสังเกตกิริยาทาทาง การพูด  สีหนา และความถ่ีของการมาขอรับ
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บริการ เปนตน การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้  ผูวัดจะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนท่ี

แนนอน จึงจะสามารถประเมินถึงระดับความ พึงพอใจของผูใชบริการไดอยางถูกตอง  

จะเห็นไดวา การวัดความพึงพอใจตอบริการนั้น สามารถท่ีจะทําการวัดไดหลายวิธี  

ท้ังนี้จะตองข้ึนอยูกับความสะดวก ความเหมาะสม  ตลอดจนจุดมุงหมายหรือเปาหมายของการวัด

ดวย จึงจะสงผลใหการวัดนั้นมีประสิทธิภาพเปนท่ีนาเช่ือถือได  

การวัดดานจิตนิสัย หรือ  ความรูสึกเปนการวัดพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับความรูสึกหรือ

อารมณ เชน ความสนใจ  ความพอใจ ความซาบซ้ึง เจตคติหรือทัศนคติ คานิยมการปรับตัว  ทัศนคติ

เปนการวัดถึงความรูสึกของบุคคลอันเนื่องมาจากการ เรียนรู  หรือประสบการณตอส่ิงตาง ๆ ท่ี

คอนขางถาวรในระยะหนึ่ง แตอาจเปล่ียนได และทัศนคติก็สามารถระบุ ทิศทาง ความมากนอยหรือ

ความเขมได  

1. ขอตกลงเบ้ืองตนในการวัดทัศนคติ ทัศนคติ มักมีขอตกลงเบ้ืองตน  (เชิดศักดิ์ 

โฆวาสินธ 2542: 94-95) ดังนี้  

1.1 การศึกษาทัศนคติเปนการศึกษาความคิดเห็น ความรูสึกของบุคคลท่ีมี

ลักษณะ คงเสนคงวาหรืออยางนอย เปนความคิดเห็นหรือความรูสึกท่ีไมเปล่ียนแปลงไปใน

ชวงเวลาหนึ่ง  

1.2 ทัศนคติไมสามารถสังเกตหรือวัดไดโดยตรง ดังนั้นการวัดทัศนคติจึง

เปนการวัดทางออมจากแนวโนมท่ีบุคคลจะแสดงออกหรือประพฤติปฏิบัติอยางมีระเบียบแบบแผน

คงท่ีไมใชพฤต-ิกรรมโดยตรงของมนุษย 

1.3 การศึกษาทัศนคติของมนุษยนั้น ไมใชเปนการศึกษาแตเฉพาะทิศทาง

ทัศนคติของบุคคลเหลานั้น แตตองศึกษาถึงระดับความมากนอยหรือความเขมของทัศนคติดวย  

2. การวัดทัศนคต ิ มีหลักเบ้ืองตน 3 ประการ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ 2546: 

22) ดังนี ้ 

2.1 เนื้อหา (Content) การวัดทัศนคติตองมีส่ิงเราไปกระตุนใหแสดงกริยา

ทาทีออก ส่ิงเรา โดยท่ัวไปไดแก ส่ิงท่ีตองการทํา  

2.2 ทิศทาง (Direction) การวัดทัศนคติโดยท่ัวไปกําหนดใหทัศนคติมี

ทิศทางเปน เสนตรงและตอเนื่องกันในลักษณะเปนซาย-ขวาและบวก - ลบ  

2.3 ความเขม (Intensity) กริยาทาทีและความรูสึกท่ีแสดงออกตอส่ิงเรา

นั้น มีปริมาณมากหรือนอยแตกตางกัน ถามีความเขมสูงไมวาจะเปนไปในทิศทางใดก็ตาม  จะมี

ความรูสึก หรือทาทีรุนแรงมากกวาท่ีมีความเขมปานกลาง  
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3. มาตรวัดทัศนคต ิ (Attitude Scale) เคร่ืองมือท่ีใชวัดทัศนคต ิ เรียกวามาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) เคร่ืองมือวัดทัศนคติท่ีนิยมใชและรูจักกันแพรหลายมี 4 ชนิด ไดแก 

มาตรวัดแบบเธอรสโตน (Thurstone Type Scale) มาตรวัดแบบลิคเคอรท (Likert Scale) มาตรวัด

แบบกัตตแมน (Guttman Scale) และมาตรวัดของออสกูด (Osgood Scale) ซ่ึงแตละประเภทมี

ขอจํากัด ขอดี ขอเสียแตกตางกัน  ดังนั้นการจะเลือกใชมาตรวัดแบบใดข้ึนอยูกับสถานการณและ

ความจํากัดของการศึกษา (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ 2546: 294-306) 

การประเมินค่าทศันคต ิ ในการวัดทัศนคติหรือความรูสึกนึกคิดของคนเราตอส่ิงหนึ่ง 

เราตองเสนอขอความแสดงทัศนคติตอส่ิงนั้น ๆ หลาย ๆ ขอความ ใหผูรับการทดสอบประเมินคาแต

ละขอความ ถือเปน 1 มาตร แลวนําคะแนนจากมาตรตาง ๆ มารวมเปนคะแนนรวม และยึดคะแนน

นี้เปนหลักในการ ตีความ  เนื่องจากถือวาขอความตาง ๆ ก็วัดจากทัศนคติตอส่ิงเดียวกัน มีขอความ

หลายขอความ เพื่อให ขอความเท่ียง นาเช่ือถือมากข้ึน การใหคะแนน  เรากําหนดใหการแสดง

ทัศนคติทางบวกเปน  

เห็นดวยอยางยิ่ง  เทากับ 5 คะแนน  

เห็นดวย   เทากับ 4 คะแนน  

ไมแนใจ   เทากับ 3 คะแนน  

ไมเห็นดวย   เทากับ 2 คะแนน  

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  เทากับ 1 คะแนน  

หากขอความแสดงทัศนคติทางลบ การใหคะแนนจะใหในทางกลับกัน คือ  

เห็นดวยอยางยิ่ง  เทากับ 1 คะแนน  

เห็นดวย   เทากับ 2 คะแนน  

ไมแนใจ   เทากับ 3 คะแนน 

ไมเห็นดวย   เทากับ 4 คะแนน  

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  เทากับ 5 คะแนน  

เม่ือผูไดรับการทดสอบ ประเมินคาขอความท้ังหมดทีละขอความ แลวนําคะแนนท่ีได  

มารวมเปนคะแนนของทัศนคติท่ีมีตอเร่ืองท่ีทดสอบ ผูสอบ ผูเสนอวิธีวัดแบบนี้  คือ Likert ซ่ึง

ขอตกลง เบ้ืองตนท่ีสําคัญ คือ ขอความตาง ๆ  ก็ใชวัดทัศนคติของส่ิงเดียวกัน การคัดเลือกขอความท่ี

ใชวัดจริงเปนเร่ืองสําคัญมาก 
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3.  ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

รัฐวุฒิ ขาวบริสุทธ์ิ (2549) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจซ้ือและ

พฤติกรรมการบริโภคขนมปงของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร” การศึกษา

คร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมการบริโภค

ขนมปงของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ในดานพฤติกรรมการบริโภค

ขนมปง ดานปจจัยทางดานบุคคลท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคขนมปง และดานสวนผสม

ทางดานการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ ผลการวิจัยพบวา 

1. กลุมตัวอยางรับประทานขนมปงในชวงเชารอยละ 55 รับประทานโดยเฉล่ีย

ตอสัปดาหต่ํากวา 6 ช้ิน รอยละ 51.5 สถานท่ีท่ีชอบซ้ือคือ รานเบเกอร่ีรอยละ 40 ชอบรับประทาน

ขนมปงใสไสรอยละ 35 ปจจัยในการเลือกบริโภคคือ รสชาติ รอยละ 79 ตรายี่หอของขนมปงท่ีช่ืน

ชอบคือ ฟารเฮาส รอยละ67 ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคือ การโฆษณา รอยละ 63.5 สวน

ใหญซ้ือขนมปงในราคา 5 บาท รอยละ 35.5 เหตุผลในการบริโภคขนมปงคือ ความสะดวกในการ

บริโภครอยละ 29 

2. จากการศึกษาดานปจจัยทางดานบุคคลท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคขนมปง 

พบวา เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค

ในดานสถานท่ีนิยมซ้ือ ราคาขนมปงสวนใหญท่ีซ้ือ และเหตุผลในการเลือกบริโภคขนมปง 

การศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคขนมปงในดานปริมาณการบริโภคขนมปงเฉล่ีย

ตอสัปดาห สถานท่ีท่ีนิยมซ้ือ ราคาขนมปงสวนใหญท่ีซ้ือ เงินเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การบริโภคขนมปงในดานสถานท่ีนิยมซ้ือ ปจจัยท่ีใชในการเลือกบริโภค และส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือ 

3. ในปจจัยดานผลิตภัณฑการรับประกันคุณภาพความอรอยมีความสําคัญตอการ

ตัดสินใจซ้ือขนมปงมากท่ีสุด ในปจจัยดานราคามีปายราคาอยางชัดเจน มีความสําคัญตอการ

ตัดสินใจซ้ือขนมปงมากท่ีสุด ในปจจัยดานสถานท่ีการมีรานท่ีสะอาดและมีความเปนระเบียบใน

การจัดวางขนมปง มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือขนมปงมากท่ีสุด ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาดอัธยาศัยของคนขายมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือขนมปงมากท่ีสุด 

ความสําคัญมากท่ีสุด ในเร่ืองของราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ กลุมตัวอยางให

ความสําคัญตอปจจัยทางดานการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายท่ีใชพิจารณาเลือกซ้ือเบเกอร่ีใน

ระดับความสําคัญมาก ในเร่ืองการอยูใกลท่ีทํางานมากท่ีสุด กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัย

ทางดานการตลาดดานการสงเสริมการตลาดท่ีใชพิจารณาเลือกซ้ือเบเกอร่ี ในระดับความสําคัญมาก
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ในเร่ืองของการใหสวนลดเม่ือเปนสมาชิกมากท่ีสุด แตรานหองแถวจะแตกตางคือ กลุมตัวอยางจะ

ใหความสําคัญในเร่ืองการแถมสินคา เม่ือซ้ือสินคาหลายช้ินมากวา 

พนิต อุฬารวงศ (2551) ศึกษาเร่ือง “การจัดกลุมลูกคาตามองคประกอบท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือเบเกอร่ีท่ีราน Viridian ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ” 

งานวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดกลุมลูกคาตามองคประกอบท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเบ-

เกอร่ีท่ีราน Viridian ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 324 คนเปน

กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เทคนิคทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

คือ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหปจจัย การจัดกลุมลูกคาดวยวิธี K-Means 

Clustering ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหปจจัยสามารถแบงปจจัยจํานวน 18 ปจจัยออกเปน 5 

องคประกอบ คือ ความตองการพื้นฐาน การบริการ ความสะดวกสบาย สุขลักษณะภายในราน ปาย

ราคา และบุคลากร การจัดกลุมลูกคาสามารถแบงออกได 3 กลุม คือ กลุมลูกคาท่ีเนนเบเกอร่ี กลุม

ลูกคาท่ีเนนการใหบริการ และกลุมลูกคาท่ีเนนบรรยากาศ 

วราวรรณ อนันตรัตน  ( 2549) ศึกษาเร่ือง“พฤติกรรมการซ้ือ และความพึงพอใจของผู

ซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี” การศึกษาคร้ังนี้มี 3 วัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑเบเกอร่ีของผูซ้ือ2) เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี 

และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจและขอคิดเห็นของผูซ้ือท่ีมีตอผลิตภัณฑเบเกอร่ี 

ขอมูลท่ีใชในการศึกษาเปนขอมูลปฐมภูมิซ่ึงไดมาจากการสัมภาษณโดยมีแบบสอบ

สอบถามจากกลุมตัวอยางผูซ้ือจํานวน 400 ราย ซ่ึงเลือกมาโดยวิธีการสุมแบบบังเอิญ (accidental 

sampling) และแยกเปน Quota 5 อาชีพคือ นักศึกษา ขาราชการ พนักงานเอกชน นักธุรกิจ และ

รับจางท่ัวไป กลุมละ  80 ราย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหประกอบดวยสถิติเชิงพรรณนา และการ

ทดสอบไคสแควร 

กลุมตัวอยางผูซ้ือสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป สถานภาพโสด มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดเฉล่ียอยูระหวาง 5,000-10,000 บาทตอเดือน ผูซ้ือสวนใหญ

ซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีเพื่อบริโภคเอง โดยสวนมากนิยมซ้ือเบเกอร่ีประเภทขนมปง จากราน

ประเภทพรีเมียม ซ่ึงในระยะเวลา 1 เดือน มีการซ้ือเบเกอร่ีจํานวน 2-3 คร้ัง และในแตละคร้ังจะ

ซ้ือเบเกอร่ีจํานวน 1-2 ช้ิน โดยมีคาใชจายตอคร้ังประมาณ 50 -100 บาท ชวงเวลาท่ีซ้ือบอยท่ีสุดคือ 

ชวงเย็นถึงคํ่า 

ผลการทดสอบความสัมพันธของขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางกับพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือเบเกอร่ี โดยการใชไคสแควรนั้น พบวา วัตถุประสงคในการเลือกซ้ือเบเกอร่ีมีความสัมพันธกับ

อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือเบเกอร่ีมีความสัมพันธกับเพศ อายุ 
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สถานภาพ อาชีพ และระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูซ้ือ จํานวนผลิตภัณฑท่ีซ้ือแตละคร้ังมี

ความสัมพันธกับอายุ อาชีพ และระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูซ้ือ คาใชจายในการซ้ือตอคร้ังมี

ความสัมพันธกับอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูซ้ือ ประเภทของ

ผลิตภัณฑท่ีซ้ือบอยท่ีสุดมีความสัมพันธกับเพศ  อายุ และระดับการศึกษา ชวงเวลาท่ีซ้ือบอยท่ีสุดมี

ความสัมพันธกับอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูซ้ือ ประเภทราน 

เบเกอร่ีมีความสัมพันธกับเพศ อาชีพ ระดับการศึกษา และระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูซ้ือ 

ผลการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเบเกอร่ีจําแนกตามอาชีพ 

พบวาทุกกลุมอาชีพ จะพิจารณาปจจัยดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก ซ่ึงสําหรับปจจัยดานผลิตภัณฑ

นั้นทุกกลุมจะใหความสําคัญในดานรสชาติของผลิตภัณฑ ยกเวนกลุมนักศึกษาซ่ึงใหความสําคัญ

ในดานช่ือเสียง และตรายี่หอผลิตภัณฑ 

ผลการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูซ้ือท่ีมีตอผลิตภัณฑเบเกอร่ี พบวา ทุกอาชีพมีความ

พึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑ และดานราคา อยูในระดับมาก สวนดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานบรรจุภัณฑ และดานคุณภาพการใหบริการนั้น มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

โสมรวี จินดาทา  (2550) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยดานการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการรานเบเกอร่ีของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย” การศึกษาคนควาโดยอิสระนี้ 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการท่ีมี

อิทธิพลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเบเกอร่ีของผูบริโภค ในเขตเทศบาลนคร

เชียงราย รวมท้ังศึกษาถึงปญหาท่ีผูบริโภคพบในการใชบริการรานเบเกอร่ี โดยเก็บรวบรวมจาก

แบบสอบถามกลุมตัวอยางประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงรายจํานวน 400 ราย แลวนํามา

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา โดยการนําเสนอเปนตาราง รอยละ ความถ่ี และคาเฉล่ีย 

จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 19-35 ป มีระดับ

การศึกษาข้ันสูงสุดในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอาชีพลูกจางท่ัวไป/พนักงานบริษัท มีรายได

ตอเดือน 10,000-15,000 บาท 

เหตุผลสําคัญท่ีผูบริโภคใชบริการรานเบเกอร่ี คือ เบเกอร่ีรสชาติอรอย โอกาสในการ

ใชบริการรานเบเกอร่ีคือ เพื่อพักผอนหยอนใจ ผูบริโภคใชบริการรานเบเกอร่ีบอยท่ีสุดในวันหยุด 

เสาร-อาทิตย โดยชวงเวลาท่ีใชบริการรานเบเกอร่ีมากท่ีสุดคือ 16.01-20.00 น. สวนใหญผูบริโภคใช

บริการรานเบเกอร่ี โดยเฉล่ีย 1-2 คร้ังตอสัปดาห และมักจะมาใชบริการคร้ังละ 3-4 คน ผูบริโภค

ส่ังเบเกอร่ีโดยดูตามเมนู เบเกอร่ีท่ีมักจะส่ังมารับประทาน คือ เคก พายและขนมปงตางๆ สวน

เคร่ืองดื่มท่ีมักจะส่ัง คือ กาแฟ น้ําผลไม และชา ผูบริโภคชอบฟงเพลงประเภท เพลงสากลในราน 
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เบเกอร่ีมากท่ีสุด โดยลักษณะทํานองดนตรีท่ีชอบฟงมากท่ีสุด คือ คลาสสิค บริเวณท่ีชอบนั่งมาก

ท่ีสุด คือ ดานนอกรานหรือในสวน/สนามหญามาก สวนการตกแตงรานท่ีชอบ คือ มีกระถางตนไม 

ปลูกตนไม/ดอกไมภายในราน คาใชจายเฉล่ียตอคร้ังท่ีใชบริการ คือ 101-200 บาท และส่ือท่ีทําให

ผูบริโภครูจักรานเบเกอร่ีมากท่ีสุด คือ มีผูแนะนํา 

จากผลการศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 

พบวา คาเฉล่ียรวมของทุกปจจัยมีคาเฉล่ียอยูในระดับสําคัญมาก และพิจารณาแตละปจจัยพบวา 

ปจจัยดานพนักงานท่ีมีระดับความสําคัญในระดับมาก ไดแก พนักงานมีความสุภาพ ยิ้มแยม แจมใส 

เปนกันเองกับลูกคา พนักงานพูดจาสุภาพ ออนนอม และพนักงานดูแลเอาใจใสเปนอยางดี มีความ

กระตือรือรน ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก ความสะอาดของเบเกอร่ีและเคร่ืองดื่ม รสชาติของเบเกอร่ี 

และความสดของเบเกอร่ี ปจจัยดานกระบวนการ ไดแก ภาชนะอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชสะอาด 

ความถูกตองแมนยําในการคิดคาบริการ เบเกอร่ีและเคร่ืองดื่มไดรับอยางถูกตอง ปจจัยดานราคา 

ไดแก ราคาเบเกอร่ีเหมาะสม ราคาเคร่ืองดื่มเหมาะ ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ ไดแก ความสะอาดของสถานท่ี  บรรยากาศในรานอบอุนเปนกันเอง และการตกแตง

ภายในสวยงาม ปจจัยดานสถานท่ี ไดแก มีท่ีจอดรถเพียงพอ ทําเลท่ีตั้งสะดวกตอการเดินทาง มีรถ

จางหรือรถประจําทางผาน และอยูใกลแหลงชุมชน และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก มีเบ-

เกอร่ีและเคร่ืองดื่มเปนแพ็คเกจในราคาถูก การแจกบัตรสําหรับลดราคาเบเกอร่ีหรือเคร่ืองดื่ม และ

การลดราคาเบเกอร่ี 

สวนปญหาท่ีพบจากการใชบริการรานเบเกอร่ีในเขตเทศบาลนครเชียงราย มีระดับ

ปญหาโดยรวมในระดับปานกลาง ยกเวนราคาของเบเกอร่ีหรือเคร่ืองดื่มแพงเกินไป เปนปญหาท่ี

พบในระดับมาก 
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บทที ่3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 

กกกกกกกก งานวิจัยนี้  ผูวิจัยจะทําการศึกษาถึง พฤติกรรมการซ้ือและความพึงพอใจของผูซ้ือ

ผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน  Viridian Bakery Shop โดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยและเคร่ืองมือท่ี

ใชประกอบการวิจัย ซ่ึงประกอบไปดวย ประชากร กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การ

ทดสอบเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ประชากร  
กกกกกกกกประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีท่ีมีการลงทะเบียนเรียน จํานวน 4,855 คน ซ่ึงประกอบดวยนักศึก ษาคณะ

วิทยาการจัดการ จํานวน 2,650 คน นักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 861 

คน และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จํานวน 1,344 คน 

 

กลุ่มตัวอย่าง 

กกกกกกกกผูวิจัยไดทําการสุมกลุมตัวอยางตามวิธีของ Taro Yamane โดยคํานวณจากจํานวน

ประชากรท่ีเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ท่ีมีการลงทะเบียน

เรียน และยอมรับคาความคลาดเคล่ือนท่ี 5% ซ่ึงแสดงรายละเอียดของการคํานวณหาขนาดกลุม

ตัวอยาง ไดดังนี ้ 

กกกกกกกกการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางท่ีทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน (Finite Population) 

ใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane 1973)  

สูตร      

  

  
      เม่ือ  n แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

กกกกกกกกเม่ือ  N แทน  ขนาดของประชากร 

กกกกกกกกเม่ือ  e แทน  คาความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง 5% 
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กกกกกกกกขนาดกลุมตัวอยางของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีมี

การลงทะเบียนเรียนมีจํานวนท้ังส้ิน  
 

 

 

 

 

  
0.05)24,855(1

4,855
   n     

+
 =   

   n     369.55 

กกกกกกกกการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane สามารถคํานวณหาขนาด

กลุมตัวอยางของนักศึกษาได 369.55 คน ผูวิจัยจึงเลือกท่ีจะทําการสํารวจขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 

370 คน เพื่อความสะดวกในการเก็บขอมูล 

 

การสุ่มตัวอย่าง 

กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนีใ้ชการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก จากจํานวน นักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ท่ีเคยใชบริการราน  Viridian Bakery Shop จํานวน 370 คน

โดยการใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการสุมตัวอยาง 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม 

1. การสร้างเคร่ืองมือ  

ศึกษาขอมูลจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการวาง

แผนการดําเนิน โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ใชท้ังคําถาม

แบบปด ( Close-ended question) และคําถามแบบเปด ( Open-ended question) ซ่ึงประกอบดวย

คําถาม 4 สวน คือ 

สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปน

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ไดแก เพศ ระดับการศึกษา คณะ

วิชาท่ีศึกษา สาขาวิชาท่ีศึกษาและรายไดตอเดือน จํานวน 5 ขอ 

สวนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับขอมูลพฤติกรรมการซ้ือของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีใน

ราน Viridian Bakery Shop ไดแก เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี ชวงเวลาในการซ้ือ  

ประเภท รสชาติของผลิตภัณฑเบเกอร่ีท่ีเลือกซ้ือ  ปริมาณ ความถ่ีในการซ้ือ คาใชจายในการซ้ือตอ

คร้ัง ฯลฯ จํานวน 11 ขอ 
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สวนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน 

Viridian Bakery Shopโดยแบงออกเปน 6 ดานไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานบรรจุภัณฑ และดานคุณภาพการใหบริการ ไดแยกเปนขอ

ยอยรวม 26 ขอ ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดแบงมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ โดยใชมาตราวัด

แบบมาตราสวนประเมินคา (Likert Scale) แบงออกเปน 5 ระดับดังนี้ 

คะแนน 5  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

คะแนน 4  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 

คะแนน 3  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

คะแนน 2  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย  

                           คะแนน 1  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

ทําการเก็บรวบรวมคะแนนของแตละปจจัยท่ีได และนําคะแนนท่ีไดมา

วิเคราะหหาคาเฉล่ียเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทําการจัดเรียงคะแนนเฉล่ีย ระดับ

ความพึงพอใจจากมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด และทําการแปลความหมายของระดับคะแนนเฉล่ีย โดย

ยึดถือหลักเกณฑดังตอไปนี้  
 

คาเฉล่ีย 4.50 - 5.00  หมายความวา ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

คาเฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายความวา ระดับความพึงพอใจมาก 

คาเฉล่ีย 2.50 - 3.49  หมายความวา ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.50 - 2.49  หมายความวา ระดับความพึงพอใจนอย 

คาเฉล่ีย 1.00 - 1.49  หมายความวา ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

สวนท่ี 4 คําถามเกี่ยวกับปญหาท่ีพบจากการใชบริการราน Viridian Bakery 

Shop ไดแก รสชาติของผลิตภัณฑเบเกอร่ีไมอรอย ราคาของผลิตภัณฑเบเกอร่ีแพงเกินไป ราคาของ

ผลิตภัณฑเบเกอร่ีไมคงท่ี ผลิตภัณฑเบเกอร่ีไดรับลาชา สถานท่ีไมสะอาด ฯลฯ จํานวน 10 ขอใน

การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดแบงมาตรฐานของระดับของปญหาท่ีพบจากการใชบริการ โดยใชมาตราวัด

แบบมาตราสวนประเมินคา (Likert Scale) แบงออกเปน 5 ระดับดังนี ้ 

คะแนน 5  หมายถึง  ปญหาท่ีพบจากการใชบริการมีระดับมากท่ีสุด 

คะแนน 4  หมายถึง  ปญหาท่ีพบจากการใชบริการมีระดับมาก 

คะแนน 3  หมายถึง  ปญหาท่ีพบจากการใชบริการมีระดับปานกลาง 

คะแนน 2  หมายถึง  ปญหาท่ีพบจากการใชบริการมีระดับนอย 

คะแนน 1  หมายถึง  ปญหาท่ีพบจากการใชบริการมีระดับนอยท่ีสุด 
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ทําการเก็บรวบรวมคะแนนของแตละปจจัยท่ีได และนําคะแนนท่ีไดมา

วิเคราะหหาคาเฉล่ียเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทําการจัดเรียงคะแนนเฉล่ียระดับของ

ปญหาท่ีพบจากการใชบริการจากมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด และทําการแปลความหมายของระดับ

คะแนนเฉล่ีย โดยยึดถือหลักเกณฑดังตอไปนี้ (ธานินทร  ศิลปจารุ 2550: 77) 
 

คาเฉล่ีย 4.50 - 5.00  หมายความวา ปญหาท่ีพบจากการใชบริการมีระดับมาก

ท่ีสุด 

คาเฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายความวา ปญหาท่ีพบจากการใชบริการมีระดับมาก  

คาเฉล่ีย 2.50 - 3.49  หมายความวา ปญหาท่ีพบจากการใชบริการมีระดับปาน

กลาง 

คาเฉล่ีย 1.50 - 2.49  หมายความวา ปญหาท่ีพบจากการใชบริการมีระดับนอย 

คาเฉล่ีย 1.00 - 1.49  หมายความวา ปญหาท่ีพบจากการใชบริการมีระดับนอย

ท่ีสุด 

และในสวนท่ี 5 ซ่ึงคําถามเกี่ยวกับปญหาท่ีพบจากการใชบริการราน Viridian 

Bakery Shop นั้นจะมีคําถามแบบเปด ( Open-ended question) เปนสวนของขอเสนอแนะ โดยให

เขียนขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีเกี่ยวของกับราน Viridian Bakery 

Shop หลังจากท่ีเขามาใชบริการ 

2.  การทดสอบเคร่ืองมือ 

การวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดวิธีการทดลองเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

ดังนี ้

1. นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจทาน นํามาปรับปรุง

แกไขใหสมบูรณ 

2. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูท่ีมี

ความเช่ียวชาญเฉพาะตรวจสอบความเท่ียงตรง และความเหมาะสมของเนื้อหา เพื่อปรับปรุงแกไข

ใหมีความเหมาะสม โดยบุคคล 2 ทาน คือ อาจารยศิระ ศรีโยธิน อาจารยประจําสาขาการตลาด และ

อาจารยสไบทิพย มงคลนิมิตร  อาจารยประจําสาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก แผนกเบเกอร่ี 

3. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขและผานการตรวจสอบท่ีถูกตอง 

ไปหาคาความเช่ือม่ัน ( Reliability) โดยนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนํามา

วิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟา ไดคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือเทากับ 

0.875 
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4. นำแบบสอบถามท่ีผานการทดสอบแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

จากกลุมตัวอยางจํานวน 370 คนตอไป 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชประกอบการวิจัย โดยใช

แบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือในการวิจัย และทําการแจกแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยางจํานวน 370 

คน ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 โดยศึกษา

เกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและความพึงพอใจของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน Viridian Bakery Shop 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามท้ังหมดมารวบรวม ตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลแลวจึงนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS และทํา

การวิเคราะหขอมูล โดยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเนื้อหา แลว

ทําการสรุปผลการศึกษา  
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือและความพึงพอใจของผูซ้ือ

ผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน Viridian Bakery Shop จากกลุมตัวอยางจํานวน 370 คน การนําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 4 สวนไดแก 

1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

2. ขอมูลพฤติกรรมการซ้ือของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี 

3. ความพึงพอใจของผูซ้ือท่ีมีตอผลิตภัณฑเบเกอร่ี 

4. ปญหาท่ีพบจากการใชบริการราน Viridian Bakery Shop 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 

กกกกกกกกจากการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการซ้ือ และความพึงพอใจของผูซ้ือ

ผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน Viridian Bakery Shop จากกลุมตัวอยางจํานวน 370 คน ขอมูลสวนบุคคล

ประกอบไปดวย เพศ ระดับการศึกษา คณะวิชาท่ีศึกษา สาขาวิชาท่ีศึกษา และรายไดตอเดือน 

 

ตารางที ่2 จํานวน และรอยละขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี โดยจําแนก

ตามเพศ ระดับการศึกษา คณะวิชาท่ีศึกษา สาขาวิชาท่ีศึกษา และรายไดตอเดือน 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 93 25.14 

หญิง 277 74.86 

รวม 370 100 
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ตารางที ่2 จํานวน และรอยละขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี โดยจําแนก

ตามเพศ ระดับการศึกษา คณะวิชาท่ีศึกษา สาขาวิชาท่ีศึกษา และรายไดตอเดือน (ตอ) 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   

ปริญญาตรีปท่ี 1 95 25.68 

ปริญญาตรีปท่ี 2 142 38.38 

ปริญญาตรีปท่ี 3 62 16.75 

ปริญญาตรีปท่ี 4 71 19.19 

รวม 370 100 

คณะวิชาท่ีศึกษา   

คณะวิทยาการจัดการ 305 82.43 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 35 9.46 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 30 8.11 

รวม 370 100 

สาขาวิชาท่ีศึกษา   

การจัดการธุรกิจท่ัวไป 61 16.50 

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก 58 15.70 

การจัดการชุมชน 45 12.20 

การตลาด 43 11.60 

การจัดการทองเท่ียว 41 11.10 

การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 37 10 

รัฐประศาสนศาสตร 20 5.40 

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 16 4.32 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 14 3.73 

เทคโนโลยีการผลิตพืช 13 3.51 

สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 12 3.24 

เทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา 10 2.70 

รวม 370 100 

http://www.ict.su.ac.th/�
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ตารางที ่2 จํานวน และรอยละขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี โดยจําแนก

ตามเพศ ระดับการศึกษา คณะวิชาท่ีศึกษา สาขาวิชาท่ีศึกษา และรายไดตอเดือน (ตอ) 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา กลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีสวนใหญ คือ เพศหญิง 

การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 2 คณะวิทยาการจัดการ สาขา การจัดการธุรกิจท่ัวไป และมี

รายไดตอเดือน 3,001-5,000 บาท โดยคิดเปนรอยละ 74.86, 38.38, 82.43, 16.50 และ 42.70 

ตามลําดับ 

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือของผู้ซ้ือผลติภัณฑ์เบเกอร่ี 

 

จากการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการซ้ือ และความพึงพอใจของผู

ซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน Viridian Bakery Shop จากกลุมตัวอยางจํานวน 370 คน ขอมูลพฤติกรรม

การซ้ือของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี ประกอบไปดวย เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี   

ชวงเวลาในการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี ประเภทของผลิตภัณฑเบเกอร่ี รสชาติของผลิตภัณฑเบเกอร่ีท่ี

เลือกซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี/สัปดาห คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีแตละคร้ัง 

ปริมาณการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีแตละคร้ัง ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี วิธีการ

ส่ังซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี จํานวนคนท่ีรวมเขามาใชบริการในแตละคร้ัง และการใชบริการราน 

Viridian Bakery Shop 

 

 

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

รายไดตอเดือน   

ต่ํากวา 3,000 บาท 64 17.30 

3,001-5,000 บาท 158 42.70 

5,001-7,000 บาท 107 28.92 

7,001 บาทข้ึนไป 41 11.08 

รวม 370 100 
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ตารางที ่ 3 จํานวน และรอยละพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑ 

เบเกอร่ี โดยจําแนกตาม เหตุผลในการเลือกซ้ือ ชวงเวลาในการซ้ือ ประเภทของ

ผลิตภัณฑ รสชาติของผลิตภัณฑท่ีเลือกซ้ือ ความถ่ี ในการซ้ือผลิตภัณฑ/สัปดาห 

คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑแตละวิธีการ Viridian Bakery Shop ส่ังซ้ือผลิตภัณฑ  

จํานวนคนท่ีรวมเขามาใชบริการในแตละคร้ัง และการใชบริการราน คร้ัง ปริมาณการ

ซ้ือผลิตภัณฑแตละคร้ัง ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ  

พฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์เบเกอร่ี จํานวน (คน) ร้อยละ 

เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี   

ทานเลน/ทานยามวาง 262 70.81 

ทดแทนอาหารบางม้ือ 63 6.49 

ฝากเพื่อน/คนรูจัก 24 17.03 

ซ้ือใหคนอ่ืนในเทศกาลสําคัญ (เชน วันปใหม วันเกิด) 17 4.59 

อ่ืนๆ 4 1.08 

รวม 370 100 

ชวงเวลาในการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี   

8.30 น. - 11.00 น. 32 8.65 

11.01 น. - 14.00 น. 232 62.70 

14.01 น. - 16.30 น. 106 28.65 

รวม 370 100 

ประเภทของผลิตภัณฑเบเกอร่ี   

เคก 152 41.08 

คุกกี ้ 51 13.78 

พาย/พัฟ 36 9.73 

ขนมปง 36 9.73 

ครัวซองค 24 6.49 

โดนัท 18 4.86 

เอแคลร 24 6.49 

แซนวิช 13 3.51 
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ตารางที ่ 3 จํานวน และรอยละพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑ 

เบเกอร่ี โดยจําแนกตาม เหตุผลในการเลือกซ้ือ ชวงเวลาในการซ้ือ ประเภทของ

ผลิตภัณฑ รสชาติของผลิตภัณฑท่ีเลือกซ้ือ ความถ่ี ในการซ้ือผลิตภัณฑ/สัปดาห 

คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑแตละคร้ัง ปริมาณการซ้ือผลิตภัณฑแตละคร้ัง ผูมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ วิธีการส่ังซ้ือผลิตภัณฑ จํานวนคนท่ีรวมเขามา

ใชบริการในแตละคร้ัง และการใชบริการราน Viridian Bakery Shop (ตอ) 

 

 

 

พฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์เบเกอร่ี จํานวน (คน) ร้อยละ 

ประเภทของผลิตภัณฑเบเกอร่ี (ตอ)   

เดนิช 5 1.35 

ทารต 11 2.97 

รวม 370 100 

รสชาติของผลิตภัณฑเบเกอร่ี   

วนิลลา 55 14.86 

ชอคโกแลต 179 48.38 

สตรอเบอร่ี 36 9.73 

บลูเบอร่ี 33 8.92 

เชอรร่ี 11 2.97 

กาแฟ 21 5.68 

สม 2 0.54 

ครีม 33 8.92 

รวม 370 100 

ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี/สัปดาห   

1-2 คร้ัง 300 81.08 

3-4 คร้ัง 64 17.30 

5 คร้ังข้ึนไป 6 1.62 

รวม 370 100 
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ตารางที ่ 3 จํานวน และรอยละพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑ 

เบเกอร่ี โดยจําแนกตาม เหตุผลในการเลือกซ้ือ ชวงเวลาในการซ้ือ ประเภทของ

ผลิตภัณฑ รสชาติของผลิตภัณฑท่ีเลือกซ้ือ ความถ่ี ในการซ้ือผลิตภัณฑ/สัปดาห 

คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑแตละคร้ัง ปริมาณการซ้ือผลิตภัณฑแตละคร้ัง ผูมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ วิธีการส่ังซ้ือผลิตภัณฑ จํานวนคนท่ีรวมเขามา

ใชบริการในแตละคร้ัง และการใชบริการราน Viridian Bakery Shop (ตอ) 

 

 

 

พฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์เบเกอร่ี จํานวน (คน) ร้อยละ 

คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีแตละคร้ัง   

ต่ํากวา 30 บาท 57 15.41 

31-60 บาท 251 67.84 

61-90 บาท 47 12.70 

91 บาทข้ึนไป 15 4.05 

รวม 370 100 

ปริมาณการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีแตละคร้ัง   

1-2 ช้ิน 262 70.81 

3-4 ช้ิน 95 25.68 

5-6 ช้ิน 12 3.24 

7 ช้ินข้ึนไป 1 0.27 

รวม 370 100 

ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี   

ไมมี (ตัดสินใจเอง) 266 71.89 

เพื่อน 79 21.35 

คนรัก 16 4.32 

พนักงานขาย 9 2.43 

รวม 370 100 



 36 

ตารางที ่ 3 จํานวน และรอยละพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑ 

เบเกอร่ี โดยจําแนกตาม เหตุผลในการเลือกซ้ือ ชวงเวลาในการซ้ือ ประเภทของ

ผลิตภัณฑ รสชาติของผลิตภัณฑท่ีเลือกซ้ือ ความถ่ี ในการซ้ือผลิตภัณฑ/สัปดาห 

คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑแตละคร้ัง ปริมาณการซ้ือผลิตภัณฑแตละคร้ัง ผูมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ วิธีการส่ังซ้ือผลิตภัณฑ จํานวนคนท่ีรวมเขามา

ใชบริการในแตละคร้ัง และการใชบริการราน Viridian Bakery Shop (ตอ) 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีเพื่อทานเลน/ทานยาม

วาง ในชวงเวลา 11.01 น. - 14.00 น. สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีประเภทเคก รส ชอคโกแลต 

จํานวน 1-2 คร้ังตอสัปดาห โดยเสีย คาใชจายระหวาง 31-60 บาทตอคร้ัง ซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีคร้ัง

ละ 1-2 ช้ิน และเปนผูตัดสินใจดวยตนเอง โดยเลือกจากตูโชว มีผูรวมเขามาใชบริการคร้ังละ 3-4 

พฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์เบเกอร่ี จํานวน (คน) ร้อยละ 

วิธีการส่ังซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี   

ตามเมนู/ปายแนะนํา 53 14.32 

โดยเลือกจากตูโชว 224 60.54 

แบบเดิมท่ีเคยรับประทานเปนประจํา 47 12.70 

ตามพนักงานขายแนะนํา 18 4.85 

ตามเพื่อน 24 6.49 

รวม 370 100 

จํานวนคนท่ีรวมเขามาใชบริการในแตละคร้ัง   

1-2 คน  165 44.59 

3-4 คน 186 50.27 

5 คนข้ึนไป 19 5.14 

รวม 370 100 

การใชบริการราน Viridian Bakery Shop   

นั่งรับประทานท่ีราน 93 25.14 

ซ้ือใสกลองไปรับประทาน 277 74.86 

รวม 370 100 
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คน และซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีใสกลองไปรับประทานเปนสวนใหญ โดยคิดเปนรอยละ 70.81, 62.70, 

41.08, 48.38, 81.08, 67.84, 70.81, 71.89, 60.54, 50.27 และ 74.86 ตามลําดับ 

 

ส่วนที ่3 ความพงึพอใจของผู้ซ้ือทีมี่ต่อผลติภัณฑ์เบเกอร่ี 

 

จากการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการซ้ือ และความพึงพอใจของผู

ซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน Viridian Bakery Shop จากกลุมตัวอยางจํานวน 370 คน ความพึงพอใจ

ของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน Viridian Bakery Shop ท่ีมีตอปจจัยดานตางๆซ่ึงประกอบดวย ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานบรรจุภัณฑ และดาน

คุณภาพการใหบริการ  

 

ตารางที ่ 4 จํานวนรอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูซ้ือ

ผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน Viridian Bakery Shop ท่ีมีตอปจจัยดานผลิตภัณฑ 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดับความพงึพอใจ 

ของผู้ซ้ือผลติภัณฑ์เบเกอร่ี 
X  SD. 

แปล

ผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

คุณภาพของผลิตภัณฑ 73 193 91 9 4 3.87 0.79 มาก 

เบเกอร่ี (19.74) (52.16) (24.59) (2.43) (1.08)    

ความใหมและสดของ 88 164 97 17 4 3.85 0.87 มาก 

ผลิตภัณฑเบเกอร่ี (23.79) (44.32) (26.22) (4.59) (1.08)    

รสชาติของผลิตภัณฑเบเกอร่ี 59 190 109 10 2 3.79 0.76 มาก 

 (15.95) (51.35) (29.46) (2.70) (0.54)    

ประเภทของผลิตภัณฑ 63 172 120 11 4 3.75 0.81 มาก 

เบเกอร่ีท่ีหลากหลาย (17.03) (46.49) (32.43) (2.97) (1.08)    

อายุการเก็บรักษาของ 42 151 150 24 3 3.55 0.81 มาก 

ผลิตภัณฑเบเกอร่ี (11.35) (40.81) (40.54) (6.49) (0.81)    

รวม 3.76 0.81 มาก 

หมายเหตุ : คาในวงเล็บแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง    
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 4 เม่ือทําการจําแนก ระดับความพึงพอใจของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีของ

กลุมตัวอยาง ท่ีมีตอปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจท่ีมีตอปจจัยดาน

ผลิตภัณฑอยูในระดับมาก ( X  = 3.76) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา กลุมตัวอยางผูซ้ือ

ผลิตภัณฑเบเกอร่ีมีความพึงพอใจตอคุณภาพของผลิตภัณฑเบเกอร่ีเปนสวนใหญ รองลงมา คือ มี

ความพึงพอใจตอความใหมและสดของผลิตภัณฑเบเกอร่ี และมีความพึงพอใจตอ รสชาติของ

ผลิตภัณฑเบเกอร่ี ( X  = 3.87, 3.85 และ3.79 ตามลําดับ) 

 

ตารางที ่ 5 จํานวนรอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูซ้ือ

ผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน Viridian Bakery Shop ท่ีมีตอปจจัยดานราคา 

 

ปัจจัยด้านราคา 

ระดับความพงึพอใจ 

ของผู้ซ้ือผลติภัณฑ์เบเกอร่ี 
X  SD. 

แปล

ผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มีหลากหลายระดับราคาให 45 150 154 17 4 3.58 0.80 มาก 

เลือก (12.17) (40.54) (41.62) (4.59) (1.08)    

การมีมาตรฐานของราคา 50 138 159 21 2 3.58 0.81 มาก 

ผลิตภัณฑ (13.51) (37.30) (42.97) (5.68) (0.54)    

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 46 129 159 32 4 3.49 0.86 ปาน 

ผลิตภัณฑเบเกอร่ี (12.44) (34.86) (42.97) (8.65) (1.08)   กลาง 

ราคาเหมาะสมกับปริมาณ 46 115 172 35 2 3.45 0.85 ปาน 

ผลิตภัณฑเบเกอร่ี (12.43) (31.08) (46.49) (9.46) (0.54)   กลาง 

รวม 3.53 0.83 มาก 

หมายเหตุ : คาในวงเล็บแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง    

 

จากตารางท่ี 5 เม่ือทําการจําแนก ระดับความพึงพอใจของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีของ

กลุมตัวอยาง ท่ีมีตอปจจัยดานราคา พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจท่ีมีตอปจจัยดานราคา

อยูในระดับมาก ( X  = 3.53) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา กลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบ-

เกอร่ีมีความพึงพอใจตอระดับราคาท่ีมีใหเลือกหลากหลาย และการมีมาตรฐานของราคา ผลิตภัณฑ 

เบเกอร่ีเปนสวนใหญ รองลงมา คือ มีความพึงพอใจตอราคาเหมาะสมท่ีกับคุณภาพ ของผลิตภัณฑ 



 39 

เบเกอร่ี และมีความพึงพอใจตอราคาท่ีเหมาะสมกับปริมาณของผลิตภัณฑเบเกอร่ี ( X  = 3.58, 3.49 

และ3.45 ตามลําดับ) 

 

ตารางที ่ 6 จํานวนรอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูซ้ือ

ผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน Viridian Bakery Shop ท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

 

ปัจจัยด้านช่องทาง 

การจัดจําหน่าย 

ระดับความพงึพอใจ 

ของผู้ซ้ือผลติภัณฑ์เบเกอร่ี 
X  SD. 

แปล

ผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

สถานท่ีมีความสะอาด 87 147 124 11 1 3.83 0.83 มาก 

   (23.52) (39.73) (33.51) (2.97) (0.27)    

ความสะดวกในการซ้ือ 70 144 140 13 3 3.72 0.84 มาก 

ผลิตภัณฑเบเกอร่ี (18.92) (38.92) (37.84) (3.51) (0.81)    

มีการตกแตงรานใหสวยงาม 71 138 139 20 2 3.69 0.86 มาก 

 (19.18) (37.30) (37.57) (5.41) (0.54)    

มีท่ีสําหรับนั่งรอ/รับประทาน 39 118 144 66 3 3.34 0.92 มาก 

อาหาร (10.54) (31.89) (38.92) (17.84) (0.81)    

รวม 3.64 0.86 มาก 

หมายเหตุ : คาในวงเล็บแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง    

 

จากตารางท่ี 6 เม่ือทําการจําแนก ระดับความพึงพอใจของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีของ

กลุมตัวอยาง ท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจท่ีมี

ตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับมาก ( X  = 3.64) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว 

พบวา กลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีมีความพึงพอใจตอ สถานท่ีมีความสะอาดเปนสวนใหญ 

รองลงมา คือ มีความพึงพอใจตอ ความสะดวกในการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี และมีความพึงพอใจตอ

การตกแตงรานท่ีสวยงาม ( X  = 3.83, 3.72 และ3.69 ตามลําดับ) 
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ตารางที ่ 7 จํานวนรอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูซ้ือ

ผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน Viridian Bakery Shop ท่ีมีตอปจจัยดานการสงเสริมการขาย 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย 

ระดับความพงึพอใจ 

ของผู้ซ้ือผลติภัณฑ์เบเกอร่ี 
X  SD. 

แปล

ผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

การโฆษณาผานส่ือตางๆ 12 68 206 80 4 3.01 0.76 ปาน 

 (3.24) (18.38) (55.68) (21.62) (1.08)   กลาง 

การใหสวนลด 14 65 183 97 11 2.93 0.84 ปาน 

 (3.78) (17.57) (49.46) (26.22) (2.97)   กลาง 

การมีของแถม 14 58 176 105 17 2.86 0.87 ปาน 

 (3.78) (15.68) (47.57) (28.38) (4.59)   กลาง 

รวม 2.93 0.82 
ปาน

กลาง 

หมายเหตุ : คาในวงเล็บแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง    

 

จากตารางท่ี 7 เม่ือทําการจําแนก ระดับความพึงพอใจของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีของ

กลุมตัวอยาง ท่ีมีตอปจจัยดานการสงเสริมการขาย พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจท่ีมีตอ

ปจจัยดานการสงเสริมการขายอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.93) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว 

พบวา กลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีมีความพึงพอใจตอการโฆษณาผานส่ือตางๆเปนสวนใหญ 

รองลงมา คือ มีความพึงพอใจตอการใหสวนลด และมีความพึงพอใจตอการมีของแถม ( X  = 3.01, 

2.93 และ2.86 ตามลําดับ) 
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ตารางที ่ 8 จํานวนรอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูซ้ือ

ผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน Viridian Bakery Shop ท่ีมีตอปจจัยดานบรรจุภัณฑ 

 

ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ 

ระดับความพงึพอใจ 

ของผู้ซ้ือผลติภัณฑ์เบเกอร่ี 
X  SD. 

แปล

ผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ความสะดวกในการใชหีบหอ 53 124 164 25 4 3.53 0.86 มาก 

ผลิตภัณฑ (14.33) (33.51) (44.32) (6.76) (1.08)    

ความสวยงามของบรรจุภัณฑ 40 121 193 13 3 3.49 0.77 ปาน 

 (10.82) (32.70) (52.16) (3.51) (0.81)   กลาง 

บรรจุภัณฑมีความแข็งแรง 38 120 180 29 3 3.44 0.81 ปาน 

 ทนทาน (10.27) (32.43) (48.65) (7.84) (0.81)   กลาง 

ขนาดของบรรจุภัณฑมีให 38 124 174 29 5 3.44 0.83 ปาน 

เลือกหลายขนาด (10.27) (33.51) (47.03) (7.84) (1.35)   กลาง 

มีความชัดเจนและครบถวน 34 120 166 44 6 3.36 0.87 ปาน 

ของฉลากบรรจุภัณฑ (9.19) (32.43) (44.86) (11.89) (1.62)   กลาง 

รวม 3.45 0.83 
ปาน

กลาง 

หมายเหตุ : คาในวงเล็บแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง    

 

จากตารางท่ี 8 เม่ือทําการจําแนก ระดับความพึงพอใจของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีของ

กลุมตัวอยาง ท่ีมีตอปจจัยดานบรรจุภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจท่ีมีตอปจจัยดาน

บรรจุภัณฑอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.45) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา กลุมตัวอยาง

ผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีมีความพึงพอใจตอความสะดวก ในการใชหีบหอผลิตภัณฑเปนสวนใหญ 

รองลงมา คือ มีความพึงพอใจตอความสวยงามของบรรจุภัณฑ และมีความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑมี

ความแข็งแรงทนทาน และความพึงพอใจตอขนาดของบรรจุภัณฑท่ีมีใหเลือกหลายขนาด ( X  = 

3.53, 3.49 และ3.44 ตามลําดับ) 
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ตารางที ่ 9 จํานวนรอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูซ้ือ

ผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน Viridian Bakery Shop ท่ีมีตอปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ 

 

ปัจจัยด้านคุณภาพ 

การให้บริการ 

ระดับความพงึพอใจ 

ของผู้ซ้ือผลติภัณฑ์เบเกอร่ี 
X  SD. 

แปล

ผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

การแตงกายของพนักงาน 86 143 128 11 2 3.81 0.84 ปาน 

เหมาะสมและสะอาด (23.25) (38.65) (34.59) (2.97) (0.54)   กลาง 

บุคลิกของพนักงานดูดี  83 130 145 9 3 3.76 0.85 มาก 

เหมาะสม (22.43) (35.14) (39.19) (2.43) (0.81)    

พนักงานมีความสุภาพ  83 138 128 17 4 3.75 0.89 ปาน 

ยิ้มแยม แจมใส (22.43) (37.31) (34.59) (4.59) (1.08)   กลาง 

พนักงานมีความรูเกี่ยวกับ 73 142 134 16 5 3.71 0.88 ปาน 

ผลิตภัณฑเบเกอร่ี (19.73) (38.38) (36.22) (4.32) (1.35)   กลาง 

ความรวดเร็ว และถูกตองใน 59 123 168 14 6 3.58 0.86 ปาน 

การใหบริการ (15.95) (33.24) (45.41) (3.78) (1.62)   กลาง 

รวม 3.72 0.87 มาก 

หมายเหตุ : คาในวงเล็บแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง    

 

จากตารางท่ี 9 เม่ือทําการจําแนก ระดับความพึงพอใจของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีของ

กลุมตัวอยาง ท่ีมีตอปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจท่ีมี

ตอปจจัยดานคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก ( X  = 3.72) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว 

พบวา กลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีมีความพึงพอใจตอการแตงกายของพนักงานท่ีเหมาะสม

และสะอาดเปนสวนใหญ รองลงมา คือ มีความพึงพอใจตอบุคลิกของพนักงานท่ีดูดีเหมาะสม และ

มีความพึงพอใจตอพนักงานมีความสุภาพ ยิ้มแยม แจมใส ( X  = 3.81, 3.76 และ3.75 ตามลําดับ) 
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ตารางที ่10 จํานวนคาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมของระดับความพึงพอใจของ

ผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน Viridian Bakery Shop  

 

ลาํดับที ่ ปัจจัยด้านต่างๆ X  SD. แปลผล 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 3.76 0.81 มาก 

2. ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ 3.72 0.87 มาก 

3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 3.64 0.86 มาก 

4. ปจจัยดานราคา 3.53 0.83 มาก 

5. ปจจัยดานบรรจุภัณฑ 3.45 0.83 ปานกลาง 

6. ปจจัยดานการสงเสริมการขาย 2.93 0.82 ปานกลาง 

รวม 3.62 0.84 มาก 

 

จากตารางท่ี 10 เม่ือจําแนกระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง ตามปจจัยดานตางๆ

ในภาพรวม พบวา ในภาพรวมความพึงพอใจของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก ( X  = 3.62) และเม่ือ

พิจารณาในแตละปจจัยแลว พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ( X  = 3.76, 

3.72 และ3.64 ตามลําดับ) 

 

ส่วนที ่4 ปัญหาทีพ่บจากการใช้บริการร้าน Viridian Bakery Shop 

 

จากการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการซ้ือ และความพึงพอใจของผู

ซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน Viridian Bakery Shop จากกลุมตัวอยางจํานวน 370 คน ไดศึกษาถึงปญหา

ท่ีผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีพบจากการใชบริการราน Viridian Bakery Shop รวมท้ังขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะตางๆของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี 
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ตารางที ่11 จํานวนรอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปญหาท่ีผูซ้ือผลิตภัณฑเบ-

เกอร่ีพบจากการใชบริการราน Viridian Bakery Shop 

 

ปัญหาทีพ่บจากการใช้บริการ 

ระดบัปัญหาทีพ่บจากการใช้บริการ 

ร้าน Viridian Bakery Shop 
X  SD. 

แปล

ผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

จํานวนโตะ,เกาอ้ีไมเพียงพอ 63 115 135 43 14 3.46 1.03 ปาน 

 (17.03) (31.08) (36.49) (11.62) (3.78)   กลาง 

ไมคอยไดรับขาวสาร/ 53 118 125 66 8 3.38 1.01 ปาน 

การประชาสัมพันธ (14.33) (31.89) (33.78) (17.84) (2.16)   กลาง 

โปรโมช่ันไมคุมคา 44 86 162 67 11 3.23 0.98 ปาน 

 (11.89) (23.24) (43.78) (18.11) (2.98)   กลาง 

ราคาของผลิตภัณฑเบเกอร่ี 23 96 201 44 6 3.23 0.80 ปาน 

แพงเกินไป (6.22) (25.95) (54.32) (11.89) (1.62)   กลาง 

ราคาของผลิตภัณฑเบเกอร่ีไม 6 64 195 83 22 2.86 0.83 ปาน 

คงท่ี (1.62) (17.30) (52.70) (22.43) (5.95)   กลาง 

รสชาติของผลิตภัณฑเบเกอร่ี 7 59 189 104 11 2.86 0.79 ปาน 

ไมอรอย (1.89) (15.95) (51.08) (8.11) (2.97)   กลาง 

ผลิตภัณฑเบเกอร่ีไดรับลาชา 12 49 196 89 24 2.83 0.86 ปาน 

 (3.24) (13.24) (52.98) (24.05) (6.49)   กลาง 

พนักงานไมดูแลเอาใจใส

ลูกคา 7 34 159 120 50 2.54 0.90 
ปาน 

 (1.89) (9.19) (42.97) (32.44) (13.51)   กลาง 

สถานท่ีไมสะอาด 5 29 134 146 56 2.41 0.89 นอย 

 (1.35) (7.84) (36.21) (39.46) (15.14)    

พนักงานกิริยามารยาทไม 6 27 128 156 53 2.40 0.88 นอย 

สุภาพ (1.62) (7.31) (34.59) (42.16) (14.32)    
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ตารางที ่11 จํานวนรอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปญหาท่ีผูซ้ือผลิตภัณฑเบ-

เกอร่ีพบจากการใชบริการราน Viridian Bakery Shop (ตอ) 

 

ปัญหาทีพ่บจากการใช้บริการ 

ระดับปัญหาทีพ่บจากการใช้บริการ 

ร้าน Viridian Bakery Shop 
X  SD. 

แปล

ผล มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

พนักงานคิดเงินผิดพลาด 5 13 124 139 89 2.21 0.89 นอย 

 (1.35) (3.52) (33.51) (37.57) (24.05)    

รวม 2.85 0.89 
ปาน

กลาง 

หมายเหตุ : คาในวงเล็บแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง    

 

จากตารางท่ี 11 เม่ือทําการจําแนก ระดับปญหาท่ีผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีพบจากการใช

บริการราน Viridian Bakery Shop พบวา ปญหาท่ีพบจากการใชบริการราน Viridian Bakery Shop 

ของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.85) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ปญหา

เร่ืองจํานวนโตะ เกาอ้ีไมเพียงพอเปนปญหาสวนใหญท่ีกลุมตัวอยางพบจากการใชบริการ  รองลงมา 

คือ ปญหาการไมคอยไดรับขาวสาร/การประชาสัมพันธจากทางราน ปญหาเร่ืองราคาของ

ผลิตภัณฑเบเกอร่ีท่ีแพงเกินไป และปญหาเร่ืองโปรโมช่ันไมคุมคา ( X  = 3.46, 3.38 และ3.23 

ตามลําดับ) 

 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างผู้ซ้ือผลติภัณฑ์เบเกอร่ี 

 

จากการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็น และขอเสนอแนะของกลุม

ตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี โดยใหกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีไดตอบคําถามชนิด

ปลายเปดนั้น สามารถสรุปไดดังนี ้

1. ผลิตภัณฑเบเกอร่ีนั้นควรพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย

มากยิ่งข้ึนกวาเดิม และมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆอยูเสมอ เชน ผลิตภัณฑเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพมี
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คุณคาทางโภชนาการสูง และมีปริมาณไขมันต่ํา สําหรับคนท่ีชอบรับประทานเบเกอร่ี แตหวง

สุขภาพ หรือกลัวอวน เปนตน 

2. ควรลดราคาผลิตภัณฑเบเกอร่ีบางชนิดลง เนื่องจากกลุมตัวอยางมีความเห็นวา 

ผลิตภัณฑเบเกอร่ีบางชนิดมีราคาแพงเกินไป 

3. ควรมีการขยายพื้นท่ีในการใหบริการของราน Viridian Bakery Shop ใหมาก

ยิ่งข้ึน เนื่องจากพื้นท่ีมีความคับแคบ และไมสะดวกตอการใชบริการ ในกรณีท่ีมีลูกคาจํานวนมาก

เขามาใชบริการเวลาเดียวกัน 

4. ควรเพิ่มจํานวนท่ีนั่ง (ท้ังดานใน และดานนอก) ในการนั่งรับประทานเบเกอร่ี

ท่ีราน เนื่องจากมีปริมาณไมเพียงพอตอการใชบริการ 

5. ควรมีการออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ หีบหอของผลิตภัณฑเบเกอร่ีใหมีความ

สวยงามมากข้ึน และควรมีฉลากบอกคุณคาทางโภชนาการและวันหมดอายุใหชัดเจน 

6. การโฆษณา ประชาสัมพันธของทางรานยังไมเพียงพอ ควรเพิ่มการโฆษณา 

ประชาสัมพันธใหมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะทําใหลูกคาหรือผูซ้ือไดรับทราบขอมูลขาวสารตางๆของทางราน

มากยิ่งข้ึน 

7. ทางรานควรจะมีโปรโมช่ัน หรือการสงเสริมการขายตางๆ ในชวงเทศกาล

หรือวันสําคัญตางๆ เชน การลดราคาผลิตภัณฑเบเกอร่ี การมีของแถม เปนตน 

8. บางคร้ังพนักงานใหบริการลาชา และพนักงานมีการหยอกลอ เลน พูดคุยกัน 

ไมเอาใจใสลูกคาเทาท่ีควร รวมท้ังพนักงานบางคนมีกริยาทาทางไมสุภาพตอลูกคา 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการซ้ือและความพึงพอใจของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี

ราน Viridian Bakery Shop สามารถสรุปผล อภิปรายผล ปญหาท่ีพบในการวิจัย ตลอดจน

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป ไดดังตอไปนี ้

 

สรุปผลการศึกษา 

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีท้ังหมด 370 คนสวนใหญเปน

เพศหญิง การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 2 คณะวิทยาการจัดการ สาขา การจัดการธุรกิจ

ท่ัวไป และมีรายไดตอเดือน 3,001-5,000 บาท (รอยละ 38.38, 74.86, 82.43, 16.50 และ42.70 

ตามลําดับ) 

2. ข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือของผู้ซ้ือผลติภัณฑ์เบเกอร่ี 

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีสวนใหญซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี

เพื่อทานเลน/ทานยามวาง ในชวงเวลา 11.01 น. - 14.00 น. โดยสวนมากนิยมซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี 

ประเภทเคก และช่ืนชอบผลิตภัณฑเบเกอร่ีรส ชอคโกแลต มีความถ่ีของการซ้ือจํานวน 1-2 คร้ังตอ

สัปดาห โดยเสีย คาใชจายระหวาง 31-60 บาทตอคร้ัง ซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีคร้ังละ 1-2 ช้ิน เปนผู

ตัดสินใจดวยตนเองในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี โดยเลือกจากตูโชว มีผูรวมใชบริการคร้ังละ 

3-4 คน และซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีใสกลองไปรับประทานเปนสวนใหญ (รอยละ 70.81, 62.70, 

41.08, 48.38, 81.08, 67.84, 70.81, 71.89, 60.54, 50.27 และ 74.86 ตามลําดับ) 

3. ความพงึพอใจของผู้ซ้ือผลติภัณฑ์เบเกอร่ีร้าน Viridian Bakery Shop  

ผลการศึกษา ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน Viridian Bakery Shop ท่ีมี

ตอปจจัยดานตางๆ ซ่ึงประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ, ดานราคา, ดานชองทางการจัดจําหนาย, ดาน

การสงเสริมการขาย, ดานบรรจุภัณฑ และดานคุณภาพการใหบริการ ในภาพรวมพบวา ความพึง

พอใจของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน Viridian Bakery Shop อยูในระดับมาก ( X  = 

3.62) และเม่ือพิจารณาในแตละปจจัยแลว พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอปจจัยดาน 
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ผลิตภัณฑมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ, ปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนาย และปจจัยดานราคา ตามลําดับ ซ่ึงปจจัยดังกลาวมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ใน

สวนของปจจัยดานบรรจุภัณฑ และปจจัยดานการสงเสริมการขายมีระดับความพึงพอใจในระดับ

ปานกลางซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจท่ีมีตอปจจัยดาน

ผลิตภัณฑในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.76) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา กลุม

ตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีมีความพึงพอใจตอคุณภาพของผลิตภัณฑเบเกอร่ีเปนสวนใหญ 

รองลงมา คือ ความใหมและสดของผลิตภัณฑเบเกอร่ี และ รสชาติของผลิตภัณฑเบเกอร่ี ( X  = 

3.87, X  = 3.85 และ3.79 ตามลําดับ) 

ปจจัยดานราคา พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจท่ีมีตอปจจัยดานราคาใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.53) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา กลุมตัวอยางผูซ้ือ

ผลิตภัณฑเบเกอร่ีมีความพึงพอใจตอระดับราคาท่ีมีใหเลือกหลากหลาย และการมีมาตรฐานของ

ราคาผลิตภัณฑเบเกอร่ีเปนสวนใหญ รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมท่ีกับคุณภาพ ของผลิตภัณฑเบ-

เกอร่ี และราคาท่ีเหมาะสมกับปริมาณของผลิตภัณฑเบเกอร่ี ( X  = 3.58, 3.49 และ3.45 ตามลําดับ) 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจท่ีมีตอ

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.64) และเม่ือพิจารณาเปนราย

ขอแลว พบวา กลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีมีความพึงพอใจตอ สถานท่ีมีความสะอาดเปน

สวนใหญ รองลงมา คือ ความสะดวกในการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี และ การตกแตงรานท่ีสวยงาม 

( X  = 3.83, 3.72 และ3.69 ตามลําดับ) 

ปจจัยดานการสงเสริมการขาย พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจท่ีมีตอ

ปจจัยดานการสงเสริมการขายในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.93) และเม่ือพิจารณาเปน

รายขอแลว พบวา กลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีมีความพึงพอใจตอการโฆษณาผานส่ือตางๆ

เปนสวนใหญ รองลงมา คือ การใหสวนลด และการมีของแถม ( X  = 3.01, 2.93 และ2.86 

ตามลําดับ) 

ปจจัยดานบรรจุภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจท่ีมีตอปจจัยดาน

บรรจุภัณฑในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.45) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา 

กลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีมีความพึงพอใจตอความสะดวกในการใชหีบหอผลิตภัณฑเปน

สวนใหญ รองลงมา คือ ความสวยงามของบรรจุภัณฑ และบรรจุภัณฑมีความแข็งแรงทนทานและ

บรรจุภัณฑท่ีมีใหเลือกหลายขนาด ( X  = 3.53, 3.49 และ3.44 ตามลําดับ) 
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ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจท่ีมีตอ

ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.72) และเม่ือพิจารณาเปนราย

ขอแลว พบวา กลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีมีความพึงพอใจตอการแตงกายของพนักงานท่ี

เหมาะสมและสะอาดเปนสวนใหญ รองลงมา คือ บุคลิกของพนักงานท่ีดูดีเหมาะสม และพนักงาน

มีความสุภาพ ยิ้มแยม แจมใส ( X  = 3.81, 3.76 และ3.75 ตามลําดับ) 

4. ปัญหาทีพ่บจากการใช้บริการร้าน Viridian Bakery Shop 

ผลการศึกษา พบวา ปญหาท่ีพบจากการใชบริการราน Viridian Bakery Shop ของกลุม

ตัวอยางในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.85) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา 

ปญหาเร่ืองจํานวนโตะ เกาอ้ีไมเพียงพอเปนปญหาสวนใหญท่ีกลุมตัวอยางพบจากการใชบริการ 

รองลงมา คือ ปญหาการไมคอยไดรับขาวสาร/การประชาสัมพันธจากทางราน และปญหาเร่ืองราคา

ของผลิตภัณฑเบเกอร่ีท่ีแพงเกินไปและปญหาเร่ืองโปรโมช่ันไมคุมคา ( X  = 3.46, 3.38 และ3.23 

ตามลําดับ) 

5. ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างผู้ซ้ือผลติภัณฑ์เบเกอร่ี 

ผลการศึกษา พบวา ความคิดเห็น และขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบ -

เกอร่ี ท่ีมีตอราน Viridian Bakery Shop สามารถสรุปไดดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑเบเกอร่ี ควรพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมาก

ยิ่งข้ึนกวาเดิม และมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆอยูเสมอ เชน ผลิตภัณฑเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพมีคุณคา

ทางโภชนาการสูง และมีปริมาณไขมันต่ํา สําหรับคนท่ีชอบรับประทานเบเกอร่ี แตหวงสุขภาพ 

หรือกลัวอวน เปนตน 

ดานราคา ควรลดราคาผลิตภัณฑเบเกอร่ีบางชนิดลง เนื่องจากกลุมตัวอยางมีความเห็น

วา ผลิตภัณฑเบเกอร่ีบางชนิดมีราคาแพงเกินไป 

ดานสถานท่ี ควรการขยายพื้นท่ีในการใหบริการของ ราน Viridian Bakery Shop ให

มากยิ่งข้ึน เนื่องจากพื้นท่ีมีความคับแคบ และไมสะดวกตอการใชบริการ ในกรณีท่ีมีลูกคาจํานวน

มากเขามาใชบริการเวลาเดียวกัน และควรเพิ่มจํานวนท่ีนั่ง (ท้ังดานใน และดานนอก) ในการนั่ง

รับประทานเบเกอร่ีท่ีราน เนื่องจากมีปริมาณไมเพียงพอตอการใชบริการ 

ดานการสงเสริมการขาย เนื่องจากการโฆษณา ประชาสัมพันธของทางรานยังไม

เพียงพอ ควรเพิ่มการโฆษณา ประชาสัมพันธใหมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะทําใหลูกคาหรือผูซ้ือไดรับทราบ

ขอมูลขาวสารตางๆของทางรานมากยิ่งข้ึน และควรจะมีโปรโมช่ัน หรือการสงเสริมการขายตางๆ 

ในชวงเทศกาลหรือวันสําคัญตางๆ เชน การลดราคาผลิตภัณฑเบเกอร่ี การมีของแถม เปนตน 
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ดานบรรจุภัณฑ ควรมีการออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ หีบหอของผลิตภัณฑเบ -เกอร่ี

ใหมีความสวยงามมากข้ึน และควรมีฉลากบอกคุณคาทางโภชนาการ พรอมท้ังวันหมดอายุของ

ผลิตภัณฑเบเกอร่ีท่ีชัดเจน 

ดานการใหบริการ บางคร้ังพนักงานใหบริการลาชา และพนักงานมีการหยอกลอ เลน 

พูดคุยกัน ไมเอาใจใสลูกคาเทาท่ีควร  รวมท้ังพนักงานบางคนมีกริยาทาทางไมสุภาพตอลูกคาท่ีเขา

มาซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี 

 

อภิปรายผล 

 

จากการศึกษาวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการซ้ือและความพึงพอใจของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี

ราน Viridian Bakery Shop มีประเด็นท่ีผูวิจัยไดนํามาอภิปรายผลไดดังนี้  

1. ในการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี พบวา ผูซ้ือ

ผลิตภัณฑเบเกอร่ีสวนใหญเปนเพศหญิง การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 2 คณะวิทยาการ

จัดการ สาขา การจัดการธุรกิจท่ัวไป และมีรายไดตอเดือนระหวาง 3,001-5,000 บาท ซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของพนิต อุฬารวงศ ( 2551:35) ท่ีศึกษาเร่ืองการจัดกลุมลูกคาตามองคประกอบท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจเลือกซ้ือเบเกอร่ีท่ีราน Viridian ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พบวา ผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีสวนใหญเปนเพศหญิง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ

ธุรกิจท่ัวไป และมีรายไดตอเดือนระหวาง 3,001-5,000 บาท 

2. ในการศึกษาขอมูลพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีของผูซ้ือผลิตภัณฑเบ-

เกอร่ี พบวา ผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีสวนใหญซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีเพื่อทานเลน/ทานยามวาง ในชวง

เวลา 11.01 น. - 14.00 น. โดยสวนมากนิยมซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี ประเภทเคก และช่ืนชอบ

ผลิตภัณฑเบเกอร่ีรสชอคโกแลต มีความถ่ีของการซ้ือจํานวน 1-2 คร้ังตอสัปดาห โดยเสีย คาใชจาย

ระหวาง 31-60 บาทตอคร้ัง ซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีคร้ังละ 1-2 ช้ิน เปนผูตัดสินใจดวยตนเองในการ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี โดยเลือกจากตูโชว มีผูรวมใชบริการคร้ังละ 3-4 คน และซ้ือผลิตภัณฑ 

เบเกอร่ีใสกลองไปรับประทานเปนสวนใหญ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพนิต อุฬารวงศ 

(2551:36) ท่ีศึกษาเร่ืองการจัดกลุมลูกคาตามองคประกอบท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเบเกอร่ีท่ี

ราน Viridian ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา ผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอ-

ร่ีมีวัตถุประสงคในการซ้ือเบเกอร่ีเพื่อรับประทานเอง และช่ืนชอบผลิตภัณฑเบเกอร่ีรส ชอคโกแลต

เปนสวนใหญ มีความถ่ีในการซ้ือสัปดาหละ 1 คร้ัง ซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีคร้ังละ 2 ช้ิน โดยเสีย

คาใชจายระหวาง 30-50 บาทตอคร้ัง  
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3. ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ีราน Viridian Bakery 

Shop ท่ีมีตอปจจัยดานตางๆ ซ่ึงประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ, ดานราคา, ดานชองทางการจัด

จําหนาย, ดานการสงเสริมการขาย, ดานบรรจุภัณฑ และดานคุณภาพการใหบริการ พบวา กลุม

ตัวอยางมีความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปจจัยดานคุณภาพการ

ใหบริการ, ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานราคา ตามลําดับ ซ่ึงปจจัยดังกลาวมี

ระดับความพึงพอใจในระดับมาก ในสวนของปจจัยดานบรรจุภัณฑ และปจจัยดานการสงเสริมการ

ขายมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนางสาววราวรรณ อนัน - 

ตรัตน (2549:103-104) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือ และความพึงพอใจของผูซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี 

พบวา ผลการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูซ้ือท่ีมีตอผลิตภัณฑเบเกอร่ีนั้น ทุกอาชีพมีความพึงพอใจ

ตอปจจัยดานผลิตภัณฑ และดานราคา อยูในระดับมาก สวนดานบรรจุภัณฑ นั้น มีความพึงพอใจอยู

ในระดับปานกลางเชนกัน ดังนั้นทางราน  Viridian Bakery Shop จึงสมควรท่ีจะปรับปรุงและให

ความสําคัญตอปจจัยดานบรรจุภัณฑ และปจจัยดานการสงเสริมการขายใหมากกวาเดิม เพื่อท่ีจะทํา

ใหผูซ้ือมีความพึงพอใจเพิ่มมากข้ึน  

4. ในสวนของปญหาท่ีพบจากการใชบริการราน Viridian Bakery Shop พบวา 

ในภาพรวมปญหาท่ีพบจากการใชบริการราน Viridian Bakery Shop ของกลุมตัวอยางอยูในระดับ

ปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นางสาวโสมรวี จินดาทา  (2550:63) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยดาน

การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเบเกอร่ีของผูบริโภค ในเขตเทศบาลนคร

เชียงราย พบวา ปญหาท่ีพบจากการใชบริการรานเบเกอร่ีในเขตเทศบาลนครเชียงราย มีระดับปญหา

โดยรวมในระดับปานกลางเชนกัน โดยปญหาท่ีพบจากการใชบริการราน Viridian Bakery Shop 

พบวาปญหาเร่ืองจํานวนโตะและเกาอ้ีท่ีไมเพียงพอ เปนปญหาสวนใหญท่ีพบจากการใชบริการ 

เนื่องจากพื้นท่ีของราน Viridian Bakery Shop ในการใหบริการมีขนาดจํากัด ดังนั้นจึงมีผลทําให

จํานวนโตะ เกาอ้ีสําหรับใหบริการมีจํานวนนอยตามไปดวย และปญหารองลงมาท่ีพบ คือ ปญหา

การไมคอยไดรับขาวสาร/การประชาสัมพันธจากทางราน ปญหาเร่ืองราคาของผลิตภัณฑเบเกอร่ีท่ี

แพงเกินไปและปญหาเร่ืองโปรโมช่ันไมคุมคาตามลําดับ ซ่ึงสําหรับปญหาการไมคอยไดรับ

ขาวสาร/การประชาสัมพันธจากทางราน และปญหาเร่ืองโปรโมช่ันไมคุมคานั้น เกิดจากทางรานมี

การโฆษณา/ประชาสัมพันธท่ีนอยเกินไปไมท่ัวถึง และทางรานมีกิจกรรมการสงเสริมการขาย

คอนขางนอยอีกดวย และสําหรับปญหาเร่ืองราคาของผลิตภัณฑเบเกอร่ีท่ีแพงเกินไปนั้น เนื่องจาก

ทางรานใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพท่ีดี ซ่ึงคอนขางมีราคาท่ีแพง จึงทําใหผลิตภัณฑเบเกอร่ีมีราคาแพง

เชนกัน  
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ข้อเสนอแนะ 

1. การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

ผลการวิจัยในคร้ังนี้สามารถนําไปปรับใชกับราน Viridian Bakery Shop และธุรกิจ

ผลิตภัณฑเบเกอร่ี เพื่อใหบริการผูบริโภคไดเปนอยางดี เชน 

ดานผลิตภัณฑ ควรท่ีจะเนนในเร่ืองของคุณภาพของผลิตภัณฑเบเกอร่ี ให

ผลิตภัณฑเบเกอร่ีมีคุณภาพท่ีดี และพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑเบเกอร่ีใหมีความหลากหลาย และ

เนนในเร่ืองรสชาติของผลิตภัณฑเบเกอร่ีใหมีรสชาติท่ีดีและมีความสดใหมอยูเสมอ เพื่อสรางความ

ม่ันใจกับลูกคาและเปนการดึงดูดใจใหลูกคากลับมาซ้ือซํ้าอีกในโอกาสตอไป กอใหเกิดการโฆษณา

แบบปากตอปาก ซ่ึงเปนการประชาสัมพันธท่ีมากท่ีสุดได และมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆอยูเสมอ 

เชน ผลิตภัณฑเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพมีคุณคาทางโภชนาการสูง และมีปริมาณไขมันต่ํา สําหรับคนท่ี

ชอบรับประทานเบเกอร่ี แตหวงสุขภาพ หรือกลัวอวน เปนตน 

 ดานการสงเสริมการขาย ควรมีการเพิ่มการสงเสริมการขายใหมากข้ึน เชน การลด 

แลก แจก แถม การสะสมแตมเพื่อใชเปนสวนลด หรือแลกสินคา  การมีผลิตภัณฑเบเกอร่ีใหทดลอง

ชิมกอนซ้ือ เปนตน เพื่อกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซ้ือไดงายข้ึน และควรเพิ่มการโฆษณา/

ประชาสัมพันธใหมากข้ึน 

 ดานราคา ผูซ้ือใหความสําคัญตอราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑเบเกอร่ี 

ไมแพงจนเกินไป และในขณะเดียวกันราคาก็นาจะเหมาะสมกับปริมาณของผลิตภัณฑเบเกอร่ีดวย 

ควรจัดใหมีราคาท่ีหลากหลายระดับ ไมแพงมากนัก 

 ดานสถานท่ี ควรการขยายพื้นท่ีในการใหบริการใหมากยิ่งข้ึน และควรเพิ่มจํานวน

ท่ีนั่ง (ท้ังดานใน และดานนอก) ในการนั่งรับประทานเบเกอร่ีท่ีราน  ตลอดจนเร่ืองความสะอาดของ

ราน การออกแบบตกแตงรานท่ีสวยงาม สะดุดตา ดึงดูดความนาสนใจ 

ดานบรรจุภัณฑ ควรมีการออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ หีบหอของผลิตภัณฑเบ -

เกอร่ีใหมีความสวยงามมากข้ึน และควรมีฉลากบอกคุณคาทางโภชนาการ พรอมท้ังวันหมดอายุ

ของผลิตภัณฑเบเกอร่ีท่ีชัดเจน 

 ดานการใหบริการ  พนักงานขายควรมีความสุภาพ อัธยาศัยดี ยิ้มแยมแจมใส เปน

มิตร มีการแตงท่ีเหมาะสม และสะอาด ตลอดจนมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑเบเกอร่ีสามารถแนะนํา

แกผูซ้ือได 

2. สําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาเฉพาะราน Viridian Bakery Shop ในการศึกษา

คร้ังตอไป ควรขยายขอบเขตการศึกษาใหกวางข้ึน โดยศึกษาพฤติกรรมผูซ้ือและปจจัยท่ีมีอิทธิพล
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ตอผูซ้ือในการเลือกใชบริการรานเบเกอร่ี รวมท้ังศึกษาถึงปจจัยดานจิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรม 

เปรียบเทียบกับรานเบเกอร่ีอ่ืนๆท่ีขายในมหาวิทยาลัย เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงและกําหนดกลยุทธ

ตางๆตอไป 

 

ปัญหาและอุปสรรคทีพ่บจากการวจัิย 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมาเปนกลุม ทําใหการตอบแบบสอบถามมีลักษณะ

คําตอบคลายคลึงกัน ซ่ึงทําใหคําตอบท่ีไดไมมีความหลากหลายมากนัก 
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แบบสอบถาม 

พฤติกรรมการซ้ือและความพงึพอใจของผู้ซ้ือผลติภัณฑ์เบเกอร่ีร้าน Viridian Bakery Shop 
 

          แบบสอบถามชุดนี้จัดทําโดยนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไป จัดทําข้ึนเพื่อ

ใชเปนขอมูลประกอบการทําวิจัยในรายวิชา สัมมน าปญหาทางธุรกิจ ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร

บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอมูลท่ีไดจากทานในการเก็บขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยจะเก็บรักษาเปน

ความลับ โดยจะนําไปใชในเพื่อการศึกษาตอไป ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานท่ีสละเวลาใหความรวมมือ

ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
 

ส่วนที ่1 : ข้อมูลส่วนบุคคล 

คาํช้ีแจง    โปรดใส่เคร่ืองหมาย      ลงในช่อง �  ให้สอดคล้องกบัตวัท่านมากทีสุ่ด 

1.  เพศ    

� ชาย    � หญิง 

2.  ระดับการศึกษาของทาน 

� ปริญญาตรีปท่ี 1 � ปริญญาตรีปที่ 2   � ปริญญาตรีปท่ี 3 

� ปริญญาตรีปท่ี 4 � อื่นๆ __________________ 

3.  คณะวิชาที่ทานกําลังศึกษา 

 � คณะวิทยาการจัดการ � คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 � คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.  สาขาวิชาที่ทานกําลังศึกษา 

 � การจัดการธุรกิจทั่วไป � การจัดการทองเที่ยว   �  การจัดการชุมชน 

 � ธุรกิจโรงแรมและที่พัก � การตลาด    �  การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 

 � รัฐประศาสนศาสตร � เทคโนโลยีการผลิตสัตวนํ้า  � สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

  

� เทคโนโลยีการผลิตพืช � เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ� เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 

� นิเทศศาสตร  � เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจตอเน่ือง 

5.  รายไดตอเดือน 

 � ตํ่ากวา 3,000 บาท  � 3,001-5,000 บาท   

 � 5,001-7,000 บาท  � 7,001 บาทขึ้นไป 
 

 

 

 

 

http://www.ict.su.ac.th/�
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ส่วนที ่2 : ข้อมูลพฤตกิรรมการซ้ือของผู้ซ้ือผลติภณัฑ์เบเกอร่ี 

คาํช้ีแจง    โปรดใส่เคร่ืองหมาย      ลงในช่อง �  ให้สอดคล้องกบัตวัท่านมากทีสุ่ด 

1.  เหตุผลที่ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่   

 � ทานเลน/ทานยามวาง � ทดแทนอาหารบางมื้อ    � ฝากเพ่ือน/คนรูจัก 

 � ซื้อใหคนอื่นในเทศกาลสําคัญ (เชน วันปใหม วันเกิด)    � อื่นๆ _________________________ 

2.  ทานซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ชวงเวลาใดมากที่สุด 

 � 8.30 น. - 11.00 น. � 11.01 น. - 14.00 น.    � 14.01 น. - 16.30 น. 

3.  ประเภทของผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่ทานเลือกซื้อมากที่สุด 

 � เคก   �คุกก้ี      � พาย/พัฟ 

 � ขนมปง  � ครัวซองค     � โดนัท 

 � เอแคลร  � แซนวิช     � เดนิช   

� ทารต 

4.  รสชาติของผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่ทานเลือกซื้อมากที่สุด 

 � วนิลลา  � ชอคโกแลต     � สตรอเบอรี่ 

 � บลูเบอรี่  � เชอรรี่      � กาแฟ 

� สม   � ครีม    

5.  ใน 1 สัปดาห ทานซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ก่ีครั้ง 

 � 1-2 ครั้ง  � 3-4 ครั้ง     � 5 ครั้งขึ้นไป 

6.  คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่แตละครั้ง  

� ตํ่ากวา 30 บาท   � 31-60 บาท 

� 61-90 บาท  � 91 บาทขึ้นไป 

7.  ปริมาณการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่แตละครั้ง 

� 1-2 ช้ิน  � 3-4 ช้ิน  

� 5-6 ช้ิน  � 7 ช้ินขึ้นไป 

8.  บุคคลใดเปนผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ของทาน 

� ไมมี (ตัดสินใจเอง) � เพ่ือน      � คนรัก 

� พนักงานขาย  � อื่นๆ ________________________  

9.  ทานสั่งซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่โดยวิธีใด 

 � ตามเมนู/ปายแนะนํา � โดยเลือกจากตูโชว    � แบบเดิมที่เคยรับประทานเปนประจํา 

� ตามพนักงานขายแนะนํา � ตามเพ่ือน     � อื่นๆ _________________________ 

10.  ทานมักจะมาใชบริการราน Viridian Bakery Shop ครั้งละก่ีคน (รวมผูทําแบบสอบถาม)   

� 1-2 คน  � 3-4 คน     � 5 คนขึ้นไป 
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11.  ทานมักจะมาใชบริการราน Viridian Bakery Shop อยางไร   

� น่ังรับประทานที่ราน � ซื้อใสกลองไปรับประทาน 

 

ส่วนที ่3 : ระดบัความพงึพอใจของผู้ซ้ือผลติภณัฑ์เบเกอร่ี 

คาํช้ีแจง    โปรดใส่เคร่ืองหมาย      ลงในช่อง �  ให้สอดคล้องกบัตวัท่านมากทีสุ่ด 

ความพงึพอใจของผู้ซ้ือทีม่ีต่อ 

ผลติภณัฑ์เบเกอร่ี 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ด้านผลติภณัฑ์      

  1.1 ประเภทของผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่หลากหลาย      

  1.2 รสชาติของผลิตภัณฑเบเกอรี่      

  1.3 คุณภาพของผลิตภัณฑเบเกอรี่      

  1.4 ความใหมและสดของผลิตภัณฑเบเกอรี่      

  1.5 อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑเบเกอรี่      

2. ด้านราคา      

  2.1 ราคาเหมาะสมกับปริมาณผลิตภัณฑเบเกอรี่      

  2.2 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑเบเกอรี่      

  2.3 มีหลากหลายระดับราคาใหเลือก      

  2.4 การมีมาตรฐานของราคาผลิตภัณฑ      

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย      

  3.1 ความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่      

  3.2 สถานที่มีความสะอาด      

  3.3 มีการตกแตงรานใหสวยงาม      

  3.4 มีที่สําหรับน่ังรอ/รับประทานอาหาร      

4. ด้านการส่งเสริมการขาย      

  4.1 การโฆษณาผานสื่อตางๆ      

  4.2 การใหสวนลด      

  4.3 การมีของแถม      

5. ด้านบรรจุภณัฑ์      

  5.1 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ      
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ความพงึพอใจของผู้ซ้ือทีม่ีต่อ 

ผลติภณัฑ์เบเกอร่ี 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

  5.2 บรรจุภัณฑมีความแข็งแรงทนทาน      

  5.3 ขนาดของบรรจุภัณฑมีใหเลือกหลายขนาด      

  5.4 ความสะดวกในการใชหีบหอผลิตภัณฑ      

  5.5 มีความชัดเจนและครบถวนของฉลากบรรจุ

ภัณฑ 

     

6. ด้านคุณภาพการให้บริการ      

  6.1 พนักงานมีความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส      

  6.2 พนักงานมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑเบเกอรี่      

  6.3 การแตงกายของพนักงานเหมาะสมและ

สะอาด 

     

  6.4 บุคลิกของพนักงานดูดี เหมาะสม      

  6.5 ความรวดเร็ว และถูกตองในการการใหบริการ      

 

ส่วนที ่4 : ปัญหาทีพ่บจากการใช้บริการร้าน Viridian Bakery Shop  

คาํช้ีแจง    โปรดใส่เคร่ืองหมาย      ลงในช่อง �  ให้สอดคล้องกบัตวัท่านมากทีสุ่ด  

ปัญหา 
ระดบัปัญหาทีพ่บจากการใช้บริการ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. รสชาติของผลิตภัณฑเบเกอรี่ไมอรอย      

2. ราคาของผลิตภัณฑเบเกอรี่แพงเกินไป      

3. ราคาของผลิตภัณฑเบเกอรี่ไมคงท่ี      

4. ผลิตภัณฑเบเกอรี่ไดรับลาชา      

5. สถานท่ีไมสะอาด      

6. จํานวนโตะ,เกาอี้ไมเพียงพอ      

7. ไมคอยไดรับขาวสาร/การประชาสัมพันธ      

8. โปรโมช่ันไมคุมคา      

9. พนักงานกิริยามารยาทไมสุภาพ      

10. พนักงานไมดูแลเอาใจใสลูกคา      
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ปัญหา 
ระดบัปัญหาทีพ่บจากการใช้บริการ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

11. พนักงานคิดเงินผิดพลาด      

 

 

ส่วนที ่6 : ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 

 _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้วจัิยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ของท่านทีใ่ห้ข้อมูลในคร้ังนี ้
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ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ - สกุล      นางสาวสุภาพร เต็งสกุล  

ท่ีอยู 69 หมู 3 ตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2548 สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชะอําคุณหญิง

เนื่องบุรี จังหวัดเพชรบุรี   

พ.ศ.2552 ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 


