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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อ ระดับความพึงพอใจของผูซื้อ ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ และ ปญหาที่ผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่พบในการใชบริการ
ราน Viridian Bakery Shop โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 370 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม เทคนิคที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย รอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่สวนใหญเปนเพศหญิง การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีชั้น
ปที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป และมีรายไดตอเดือน 3,001-5,000 บาท
2. กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่สวนใหญซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ เพื่อทานเลน/ทานยามวาง
ในชวงเวลา 11.01 น. - 14.00 น. โดยสวนมากนิยมซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ ประเภทเคก และชื่นชอบ
ผลิตภัณฑ เบเกอรี่รส ชอคโกแลต มีความถี่ของการซื้อจํานวน 1-2 ครั้งตอสัปดาห โดยเสีย
คาใชจาย
ระหวาง 31-60 บาทตอครั้ง ซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ครั้งละ 1-2 ชิ้น เปนผูตัดสินใจดวยตนเองในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ โดยเลือกจากตูโชว มีผูรวมใชบริการครั้งละ 3-4 คน และซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ใสกลอง
ไปรับประทานเปนสวนใหญ
3. ความพึงพอใจของผูซ ื้อผลิตภัณฑเบเกอรีร่ าน Viridian Bakery Shop ที่มีตอปจจัยดานตางๆ ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกเปนแตละดาน พบวา มีความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑมากที่สุด
รองลงมา คือ ดานคุณภาพการใหบริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานราคา ตามลําดับ
4. ปญหาที่พบจากการใชบริการราน Viridian Bakery Shop ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ปญหาสวนใหญคือเรื่องจํานวนโตะ เกาอี้ไมเพียงพอ รองลงมา คือ ปญหาการไมคอยไดรับขาวสาร/การ
ประชาสัมพันธจากทางราน ปญหาเรื่องราคาของผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่แพงเกินไป และปญหาเรื่อง
โปรโมชั่นไมคุมคา
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ศิลปากร ที่ไดชวยเหลือ ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในปจจุบันนี้ประชากรมีชีวิตความเปนอยูแบบเรงรีบมากขึ้น และมีการรับเอา
วัฒนธรรมความเปนอยูจากประเทศตะวันตกเขามามีบทบาท โดยเฉพาะดานพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ซึ่งนิสัยการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปนี้เอง ทําใหผลิตภัณฑเบเกอรี่เขามามีบทบาทใน
สังคมไทยมากขึ้น กลาวคือ มีผูคนจํานวนมากหันมาบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่ชนิดตางๆทดแทนการ
บริโภคอาหารหลัก เนื่องจากตองการที่จะประหยัดเวลา และลดขั้นตอนการจัดเตรียมอาหารที่ยุงยาก
และจากความนิยมในการบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่ไมวาจะเปน ขนมปง ขนมเคก คุกกี้
ตางๆ ฯลฯ ทําใหมีธุรกิจรานเบเกอรี่เปดใหมเพิ่มขึ้นมากมาย ซึ่งมีทั้งรานที่เปนแฟรนไชสและไมใช
ระบบแฟรนไชส ซึ่งรูปแบบแตละที่ก็จะแตกตางกันออกไป คือ บางแหงขายหนารานเพียงอยาง
เดียว หรือบางแหงก็จัดใหมีพื้นที่ใหลูกคาเขามารับประทานภายในราน มีเครื่องดื่มไวคอยใหบริการ
รวมไปถึงการตกแตงรานที่มีความสวบงาม ทันสมัย
จากการที่โอกาสทางธุรกิจรานเบเกอรี่เปดกวางมากขึ้น เนื่องจากกระแสความนิยมใน
การบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่เพิ่มขึ้นนั้น จึงทําใหมีรานเบเกอรี่เกิดขึ้นมากมายโดยกระจายไปตาม
สาขาตางของหางสรรพสินคา และยานชุมชนใจกลางเมือง รวมทั้งตามสถานศึกษาตางๆ ซึ่งการ
แขงขันของธุรกิจรานเบเกอรี่ ก็จะมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไปทั้งในดานตัวของสินคาเอง ไดแก
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ประเภทตางๆ และการใหบริการซึ่งมีสวนทําใหลูกคานิยมและพึงพอใจที่จะเขามา
ใชบริการในรานนั้นๆ
ธุรกิจรานเบเกอรี่แตละแหงจะมีความแตกตางกันในดานผลิตภัณฑ ไดแก ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ รูปแบบผลิตภัณฑ และรสชาติของผลิตภัณฑ ตลอดจนความเปน
เอกลักษณของราน ซึ่งจะทําใหลูกคาที่เขามาซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่เกิดความประทับใจ นอกจากนี้ยัง
รวมไปถึงการบริหารจัดการภายในรานเบเกอรี่ หากมีการฝกอบรมพนักงานทุกคนกอนที่จะเริ่ม
ปฏิบัติงานทั้งในดานของการทํางาน และการใหบริการลูกคา จะทําใหการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และการใหบริการจะมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะกอใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย และ
สรางความพึงพอใจใหกับลูกคามากที่สุด
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ราน Viridian Bakery Shop เปนรานเบเกอรี่ของคณะวิทยาการจัดการ สาขาการ
โรงแรมและที่พัก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ผลิตและจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑเบเกอรี่หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการใหบริการตางๆแกลูกคา โดยที่มีกลุมเปาหมาย
หลักเปนนักศึกษา ในปจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดเปดรับ
นักศึกษาเขามาศึกษาเปนจํานวนมาก สงผลใหลูกคาของราน Viridian Bakery Shop มีแนวโนมเพิ่ม
สูงขึ้นเชนกัน จากการที่มีลูกคาเพิ่มมากขึ้นนั้น ลูกคาแตละบุคคลจะมีความตองการและพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่แตกตางกันออกไป ดังนั้นทางราน Viridian Bakery Shop ตองทําการ
ปรับปรุงและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่ และการใหบริการใหสอดคลองตอพฤติกรรมของผู
ซื้อ รวมทั้งสามารถตอบสนองความตองการของผูซื้อไดดีที่สุด ตลอดจนผูซื้อเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด
ดวยเหตุตางๆเหลานี้ ทําใหผูศึกษาสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อและการศึกษาความ
พึงพอใจของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ ตลอดจนการศึกษาถึงปญหาที่ผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่พบในการ
ใชบริการราน Viridian Bakery Shop เพื่อสามารถนําขอมูลที่ไดมาใชเปนขอมูลประกอบในการ
ปรับปรุงและพัฒนาราน Viridian Bakery Shop ของคณะวิทยาการจัดการสาขาการโรงแรมและที่
พัก ในการใหบริการและการผลิตสินคาเบเกอรี่ใหสอดคลองตอพฤติกรรมของผูซื้อ และสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูซื้อไดดีที่สุด รวมทั้งผูซื้อเกิดความพึงพอใจสูงสุดตอไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
กกกกกกกก1. ศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ราน Viridian Bakery Shop
กกกกกกกก2. ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ราน Viridian Bakery Shop
กกกกกกกก3. ศึกษาปญหาที่ผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่พบในการใชบริการราน Viridian Bakery Shop
ขอบเขตการวิจัย
กกกกกกกก การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการซื้อ และความพึงพอใจของผูซื้อ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ราน Viridian Bakery Shop โดยมีขอบเขตในการศึกษาดังนี้
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ที่เคยใชบริการ และซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ราน Viridian Bakery Shop
2. ขอบเขตดานสถานที่
สถานที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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3. ขอบเขตดานเนื้อหา
3.1 ศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่
3.2 ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูซื้อ
3.3 ศึกษาปญหาที่ผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่พบในการใชบริการ
4. ขอบเขตดานเวลา
ระยะเวลาศึกษาในการทําวิจัยตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 255 2 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ.
2553 รวมเปนระยะเวลา 7 เดือน
นิยามศัพท์

ผลิตภัณฑเบเกอรี่ หมายถึง ขนมทุกชนิดที่ผานกระบวนการอบ ซึ่งแบงออกไดเปน 7
ประเภท ไดแก ขนมปง ( bread) เคก ( cake) พาย ( pies) เดนิช/ครัวซองต ( Danish/Croissant) คุกกี้
(cookies) เอแคลร (eclair) และขนมอบอื่นๆ เปนตน
ผูซื้อ หมายถึง ผูที่เขาไปใชบริการในราน Viridian Bakery Shop หรือผูที่มาซื้อสินคา
และบริการในราน Viridian Bakery Shop
พฤติกรรมการซื้อ หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวของกับการ
แลกเปลี่ยนซื้อสินคาและบริการดวยเงิน โดยการซื้อสินคานั้น ผูซื้อเปนผูออกคาใชจายและนําไป
บริโภคเอง
ความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งที่ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย เปนการ
ลดความตึงเครียดทางดานรางกายและจิตใจ หรือสภาพความรูสึกของบุคคลที่มีความสุข ความชื่น
ใจ ตลอดจนสามารถสรางทัศนคติในทางบวกตอบุคคลตอสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามความ
พอใจตอสิ่งนั้น
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
กกกกกกกก1. ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผูซื้อ ทําใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูซื้อไดสอดคลองตอพฤติกรรมของผูซื้อที่เกิดขึ้น
กกกกกกกก2. ผลจากการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ ทําใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูซื้อจนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
กกกกกกกก3. ผลจากการศึกษาปญหาที่ผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่พบ ทําใหสามารถนําขอมูลที่ไดมา
ใชในการปรับปรุงและพัฒนาราน Viridian Bakery Shop ในการใหบริการและการผลิตสินคาเบเกอ
รี่ใหสอดคลองตอพฤติกรรมของผูซื้อ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาพฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ราน Viridian
Bakery Shop ผูวิจัยไดศึกษา คนควาเอกสารตางๆรวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและใชในการประกอบการวิจัย ดังนี้
1. ความรูทั่วไปของธุรกิจเบเกอรี่
ประวัติความเปนมาของอุตสาหกรรมเบเกอรี่
อุตสาหกรรมเบเกอรี่ในประเทศไทย
2. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค
2.1.1 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
2.1.2 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค
แนวคิดพฤติกรรมการซื้อ
ทฤษฎีสวนผสมทางการตลาด
ทฤษฎีความพึงพอใจ
3. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1. ความรู้ทวั่ ไปของธุรกิจเบเกอรี่
1.1 ประวัติความเป็ นมาของอุตสาหกรรมเบเกอรี่
ขนมปงไดชื่อวาเปนผลิตผลเพื่อยังชีวิต เปนสัญลักษณของความดีงาม ความอบอุนและ
ความปลอดภัยมานานตั้งแตสมัยคัมภีรไบเบิ้ล ( Bibeical Times) แตยังไมมีใครกลายืนยันวาผูใดทํา
ขนมปงเปนคนแรก
เทาที่เลาฟงกันตอๆ มาวา ชาวสวิสที่อาศัยอยูตามทะเลสาบในยุคหินเปนผูริเริ่มนําเมล็ด
ขาวสาลี มาบดโดยใชครกหยาบๆ ตํา แลวนําไปผสมน้ํา เทสวนผสมนี้ลงไปบนหินรอนๆ เพื่อใหสุก
ผลที่ไดก็คือขนมปงที่ขึ้นฟูโดยไมตั้งใจ ซึ่งคนพบมากกวา 3,000 ป กอนคริสตกาลประวัติที่ยอมรับ
สืบเนื่องกันมากก็คือพวกทาสในสมัยราชวงศอียิปต
ไดผสมกอนแปงที่ลืมทิ้งไวลงไปในแปงที่
ผสมเสร็จใหมๆ ผลก็คือไดขนมปงที่เบาและเลิศรส
ความรูเกี่ยวกับการทําขนมปงไดแพรหลายจากอียิปตไปสูภูมิภาคตางๆ แถบเมดิเตอเรเนียนในกลุมเยรูซา-เล็มโบราณ รวมทั้งเมืองเล็กเมืองนอยที่อยูบนเสนทางคาขายของพวกตะวันออก
กลาง การทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ไดเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง ซึ่งในยุคนั้นขนมปงที่ผลิตออกมา
จะมีขนาดเล็ก ซึ่งละมายคลายกับขนมปงโรลของเราในปจจุบัน คนโบราณสวนมากนิยมใชขนมปง
แบนๆ ที่ไมทิ้งใหขึ้นฟูในโอกาสพิเศษ เชน พิธีทางศาสนา และพวกชาวเขาจูดีน ซึ่งมีอาชีพเลี้ยง
สัตวก็นิยมขนมปงประเภทนี้อยู เนื่องจากไมคุนกับอารยธรรมแผนใหม
พวกกลุมพอคาชาวโพนิเชียน เปนพวกแรกที่เผยแพรการทําขนมปงในขณะที่พวกเขา
มุงไปคาขายทางตะวันออก ไปยังเปอรเชียและไกลกวานั้น และดูเหมือนวาพวกกรีกยุคแรกได
เรียนรูการทําขนมปงที่ขึ้นฟูมาจากพวกกลุมโพนิเชียนในป 1000 กอนคริสตกาล
ในศตวรรษตอมา วิวัฒนาการในศิลปการทําขนมปงกาวหนามาก พวกกลุมกาวหนา
กรีก ไดคิดประดิษฐหินโมแปงจากขาวสาลี และผลิตภัณฑออกมาถึงสี่ชนิด ซึ่งชนิดหนึ่งนั้นเปน
แปงขาว (White flour) ไดดัดแปลงเตาอบแบบอียิปตโบราณมาเปนเตาอบใชอิฐกอเปนรูปโดม ซึ่งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พวกกรีกนั้นใชแตจะเปนผูผลิตขนมปงขาวที่มีคุณภาพดีเยี่ยมเทานั้น แตยังได
ผลิตขนมเคก และขนมนานาชนิด โดยใชสวนผสมของนม น้ํามัน เหลาไวน เนยแข็ง และน้ําผึ้ง
ผสมเขาไปดวย
ตลอกกาลสมัยเหลานี้ จากกรีก ไปโรม และเลยไปถึงยุโรปตอนกลาง ศิลปการทําขนม
อบดําเนินไปอยางเชื่องชา แตไดผลคงที่ ความเจริญกาวหนาอยางมหาศาลทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไดทําใหเกิดวิวัฒนาการอยางใหญหลวงแกการทําขนมอบในปจจุบัน
พื้นฐานของ
วิวัฒนาการนี้ เนื่องมาจากสาเหตุใหญ 2 ประการ คือ ในกลางป 1800 ไดมีการแนะนําเกี่ยวกับโรง
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โมแปงสาลี และไดมีการผลิตแปงสาลีที่ดีออกสูตลาด และในตอนปลายศตวรรษนั้นไดมีการใช
ยีสต ซึ่งเปนตัวสําคัญในการทําใหขนมปงขึ้นฟู และมีการใชอยางแพรหลาย
ในปจจุบันนี้ การทําขนมปงอบนั้นนับวาเปนศิลปอยางหนึ่ง ซึ่งตองการความชํานาญ
เปนอยางมาก ในกรณีที่ทําเปนจํานวนมากเพื่อจําหนาย จะพบอุปสรรคนานัปการทางดานเครื่องมือ
ทุกวันนี้ความเจริญกาวหนาของการทําขนมอบหาไดขึ้นอยูกับผูทําอยางเดียวไม
โรงโมแปงซึ่ง
สามารถผลิตแปงที่มีคุณภาพดีและผูคิดประดิษฐเครื่องทุนแรงเชนเตาอบที่ทันสมัย
และมี
ประสิทธิภาพ เครื่องผสมและเครื่องปนใหเปนรูปแบบ และสุดทายก็คือนักประดิษฐและชางเทคนิค
ที่ไดทุมเวลาในการคนควาในเรื่องคุณสมบัติของกอนแปงที่มีสวนที่ชวยใหอุตสาหกรรมดานนี้
เจริญกาวหนาไปอยางไมหยุดยั้งอีกดวย
1.2 อุตสาหกรรมเบเกอรี่ในประเทศไทย
อุตสาหกรรมขนมอบในประเทศจะเริ่มขึ้นเมื่อใดไมปรากฏ ประมาณไดวาเมื่อกอน
สงครามโลกครั้งที่สองนั้น ในกรุงเทพฯมีรานเบเกอรี่เพียง 2-3 ราน ซึ่งสวนใหญจะทําขนมเคกและ
คุกกี้ออกขายในระยะเวลานั้นคนไทยสวนมากยังไมนิยมบริโภคขนมปงเหมือนในปจจุบันสวนใหญ
จะบริโภคขนมปงในโอกาสพิเศษ เชน ไปปคนิค หรือทําเปนอาหารวางตอมาหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ไดมีรานเบเกอรี่ซึ่งผลิตขนมอบทุกชนิด เชน ขนมปง ขนมเคกเพสตรี และคุกกี้เพิ่มขึ้น และ
เนื่องจากคนไทยไดรับอารยธรรมตะวันออกมากขึ้นทําใหบริโภคนิสัยเปลี่ยนไปคนไทยเริ่มรูจักที่จะ
บริโภคขนมปงในรูปแบบของขนมปงแซนดวิช และสวนใหญจะใชทาดวยน้ําพริกเผา แตก็ยังใช
บริโภคเปนครั้งคราวและในโอกาสพิเศษเทานั้น
เมื่อเกิดสงครามเวียดนาม ประเทศไทยเปนประเภทหนึ่งซึ่งเปนที่พักของทหารอเมริกัน
ดวยเหตุนี้จึงทําใหอุตสาหกรรมเบเกอรีกาวหนาไปไกลมาก ไดมีการสั่งซื้อขาวสาลีจากตางประเทศ
เชนสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย และไดมีผูคิดตั้งโรงโมขึ้นเปนแหงแรกในระยะนั้น
ผลิตแปงสาลีออกสูตลาดหลายชนิดดวยกัน เพื่อใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑที่ตองการทํา และโรงโม
ไดจัดใหผูชํานาญการทางดานเบเกอรี่ไปแนะนําและสาธิตการใชแปงสาลีในการทําผลิตภัณฑตางๆ
ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ทําใหอุตสาหกรรมในดานนี้เปนที่รูจักกวางขวางยิ่งขึ้นประกอบกับ
ที่มีความตองการทางดานนี้สูงเนื่องจากสาเหตุของสงครามดังกลาว จึงทําใหมีรานเบเกอรี่เกิดขึ้นมา
เปนจํานวนมาก นับวาอุตสาหกรรมทางดานนี้ไดทวีความกาวหนาขึ้นเรื่อยๆ ผูคนสนใจและรูจักที่
จะบริโภคอาหารจากแปงสาลีมากขึ้น มีโรงโมเพิ่มขึ้นจากแหงเดียวปจจุบันมีหลายแหงดวยกัน มี
โรงงานผลิตขนมปง และขนมอบอื่นๆ เกิดขึ้นมากมาย มีทั้งโรงงานขนาดใหญ ขนาดยอม และ
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รานคายอย ซึ่งนับไดวาเปนธุรกิจขนาดใหญไดอยางหนึ่งทีเดียวปจจุบันอาจกลาวไดวา ขนมปง
สามารถใชเปนอาหารแทนขาวซึ่งเปนอาหารหลักของตนไทยไดอยางดี
เมื่ออุตสาหกรรมทางดานนี้เจริญขึ้น วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี และเครื่องมือเครื่องใช
ในการประกอบกิจการก็ไดเจริญกาวหนาขึ้นตามลําดับ สมัยกอนนั้นผูประกอบกิจการดานนี้มีความ
ชํานาญเปนอยางสูงแตขาดความรูทางดานวิชาการและเทคโนโลยีในการผลิตจึงทําใหเกิดปญหาใน
ดานคุณภาพของผลผลิต ปจจุบันความรูทางดานนี้ไดเพิ่มขึ้น โดยโรงโมแปงไดพยายามที่จะ
สอดแทรกความรูทางดานวิชาการไปพรอมรับการขายแปงของตน
เพื่อใหผูซื้อไดทําผลิตภัณฑ
ออกมาใหไดคุณภาพและใชหลักวิธีการผลิตที่ถูกตอง โดยทางโรงโมไดจัดใหมีการสาธิต แนะนํา
วิธีการปฏิบัติและปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น พรอมทั้งการแกปญหาซึ่งนับเปนผลดีอยางยิ่งตอผูประกอบ
กิจการ ซึ่งก็จะมีผลมาสูผูบริโภคโดยตรง โดยไดบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
นอกจากความรูดานวิชาการและเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกิดขึ้นแลว ทางดานเครื่องมือ
เครื่องใชในการประกอบกิจการดานนี้ ก็ไดวิววัฒนาการขึ้นมากทีเดียว ไดมีการคิดประดิษฐเครื่อง
ทุนแรงตางๆ ใหเหมาะสมกับสภาพความเปนอยูของประเทศ เชน เตาอบ เครื่องผสม เครื่องรีด
แปง และเครื่องใชตางๆ ที่เกี่ยวของ เชนพิมพขนมอบขนาดตางๆ ตามชนิดของผลิตภัณฑ ซึ่ง
สามารถผลิตขึ้นใชไดภายในประเทศ สามารถที่จะใชงานไดเทียบเทากับของตางประเทศ และราคา
ยังยอมเยากวาอีกดวย ซึ่งกลาวไดวาวิวัฒนาการทางดานนี้ไดดําเนินตอไปอยางไมหยุดยั้ง
2. แนวคิด และทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1. แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) คือ พฤติกรรมที่ผูบริโภคทําการคนหา การ
คิด การซื้อ การใช การประเมินผลในสินคาและบริการ ซึ่งคาดวาจะตอบสนองความตองการของ
เขา (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2546: 192) หรือเปนขั้นตอนซึ่งเกี่ยวกับความคิดประสบการณ การซื้อ การ
ใชสินคาและบริการของผูบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของเขา (ศิริวรรณ
เสรีรัตน 2546: 192) หรือ หมายถึงการศึกษาพึงการตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคที่
เกี่ยวของกับการซื้อและการใชสินคา
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ
ไดรับและการใชสินคาและหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นกอน
และที่เปนตัวกําหนดใหเกิดการกระทําตาง ๆ ขึ้น (สมจิตร ลวนจําเริญ 2546: 6)
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2.1.1 การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing consumer behavior) เปนการคนหา
หรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค ทั้งที่เปนบุคคล กลุม หรือองคการ
เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อ การใช การเลือกบริการ แนวคิด หรือ
ประสบการณที่จะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ คําตอบที่ไดจะชวยใหสามารถกําหนดกลยุทธทาง
การตลาด (Market strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน 2546: 193)
คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H เพื่อใหได
คําตอบ 7 os ซึ่งประกอบไปดวยคําถามที่ชวยในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงคําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค และกลยุทธทางการตลาดที่
เกี่ยวของ
คําถาม 6w’s และ 1H

คําตอบทีต่ ้ องการทราบ (7o)

กลยุทธ์ ทางการตลาดทีเ่ กีย่ วข้ อง

4 P’s ประกอบดวย ผลิตภัณฑ
ราคา ชองทางการจัดจําหนายและ
การสงเสริมการตลาดที่เหมาะสม
และตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบริโภค
สินคาที่ผูบริโภคตองการ สิ่งที่ลูกคาตองการซื้อ(Objects) กลยุทธดานผลิตภัณฑ(Products
ซื้อคืออะไร (What does คือสิ่งที่ผูบริโภคตองการจาก Strategies) ประกอบดวยผลิตภัณฑ
the consumer buy?)
ผลิตภัณฑก็คือ องคประกอบ หลัก รูปลักษณผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑควบ ผลิตภัณฑที่
และความแตกตางของสินคา
คาดหวังและศักยภาพผลิตภัณฑ
ผูบริโภคซื้อสินคาหรือ วัตถุประสงคในการซื้อ คือการ กิจกรรมการสงเสริมการตลาด
บริการไปเพื่ออะไร(Why ตอบสนองความตองการของ (Promotion Mix) ไดแก การ
โฆษณา การใหสวนลดและการ
does the consumer buy?) ผูบริโภค(Objectives)
แจกสินคาตัวอยางหรือสินคา
ทดลอง
ใครอยูในตลาดเปาหมาย ลักษณะกลุมเปาหมาย
(Who is in the market?) (Occupants) ไดแก
ประชากรศาสตร ภูมิศาสตร
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร
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ตารางที่ 1 แสดงคําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค และกลยุทธทางการตลาดที่
เกี่ยวของ (ตอ)
คําถาม 6w’s และ 1H
ใครมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาหรือ
บริการ (Who participates
in the buying?)

คําตอบทีต่ ้ องการทราบ (7o) กลยุทธ์ ทางการตลาดทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูบริโภคที่มีสวนรวมในการซื้อ กิจกรรมสงเสริมการตลาด
สินคาหรือบริการคือ บทบาท (Promotion Mix) ไดแก การ
ของกลุมตางๆ(Organization) โฆษณา การใหสวนลดและการ
แจกสินคาตัวอยาง
ไดแก ผูริเริ่ม ผูมีอิทธิพล ผู
ตัดสินใจซื้อ ผูซื้อและผูใช
กิจกรรมสงเสริมการตลาด
ลูกคามีการซื้อสินคาหรือ โอกาสในการซื้อสินคาหรือ
บริการเมื่อใด (When
บริการ (Occasions) ไดแก ชวง (Promotion Mix) ไดแก การ
does the consumer buy?) ฤดูใดของป ชวงเทศกาล ชวง โฆษณา การใหสวนลดและการ
วันใด ชวงเดือนใดและโอกาส แจกสินคาตัวอยาง
สําคัญ
ผูบริโภคซื้อสินคาไดที่ ชองทางในการซื้อสินคาหรือ กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย
บริการ(Outlets)
(Place “Distribution”)
ไหน (Where does the
consumer buy?)
ผูบริโภคจะซื้อสินคา
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา กิจกรรมสงเสริมการตลาด
อยางไร (How does the หรือบริการ(Operation) ไดแก (Promotion Mix) ไดแก การ
consumer buy?)
การรับรูปญหา การคนหาขอมูล โฆษณา การใหสวนลดและการ
การประเมิน ผลทางการเลือก การ แจกสินคาตัวอยาง
ตัดสินใจและความรูสึกหลังการ
ขาย
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, กลยุทธการตลาด การบริหารการตลาดและกรณีศึกษา
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธรรมสารจํากัด, 2547), 81.
2.1.2 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Kotler, 2003:183-200)
ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค S-R Model เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยเริ่มจากสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ จากนั้นสิ่ง
กระตุนจะผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไม
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สามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะที่แตกตางกันของผูซื้อ
(Buyer’s characteristics) แลวจึงจะมีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) และการตัดสินใจ
ของผูซื้อ (Buyer’s purchase decision) ดังแสดงดังรูป
รูปแบบพฤติกรรมผู้ซื้อ (ผู้บริโภค) [Model of Buyer (Consumer) Behavior]
สิ่ งกระตุ้นภายนอก
(Stimulus = S)
สิ่งกระตุน
ทางการตลาด
(Stimulus
Marketing)
ผลิตภัณฑ
ราคา

สิ่งกระตุนอื่นๆ
(Other Stimulus)

เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี

ลักษณะของผู้ซื้อ
(Buyer’s Characteristics)
ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural)
ปจจัยดานสังคม (Social)
ปจจัยสวนบุคคล (Personal)

การตอบสนองของผู้ซื้อ
(Response =R)
Buyer’s Black Box
กล่องดําหรือความรู้สึก
นึกคิดของผู้ซื้อ
(Buyer’s Black)

การเลือกผลิตภัณฑ
การเลือกตรา
การเลือกผูขาย
เวลาในการซื้อ
ปริมาณการซื้อ

ขั้นตอนการตัดสิ นใจของผู้ซื้อ
(Buyer’s Decision Process)
การรับรูปญหา (Problem Recognition)
การคนหาขอมูล (Information Search)
การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of
Alternatives)

ภาพประกอบที่ 1 รูปแบบพฤติกรรมผูซื้อ (ผูบริโภค) [Model of Buyer (Consumer) Behavior]
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน, พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพมหานคร: พิมพดี, 2546), 129.
1. สิ่งกระตุน (Stimulus) อาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย (Inside stimulus)
และสิ่งกระตุนภายนอก (Outside stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่งกระตุนภายนอก
เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา ซึ่ง
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อาจใชเหตุจงใจใหซื้อดานเหตุผลหรือดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได สิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย
2 สวนคือ
1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการ
ตลาดสามารถควบคุมและตองจัดใหมีขึ้น เปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด
(Marketing mix)
1.1.1 สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน ออกแบบผลิตภัณฑให
สวยงามเพื่อกระตุนความตองการซื้อ
1.1.2 สิ่งกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาให
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ โดยพิจารณาลูกคาเปนเปาหมาย
1.1.3 สิ่งกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย (Distribution) เชนการ
จัดจําหนายผลิตภัณฑใหทั่วถึง เพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภคถือวาเปนการกระตุนความตองการ
ซื้อ
1.1.4 สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การ
โฆษณาสม่ําเสมอ การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสราง
ความสัมพันธอันดีกับบุคคลทั่วไป เหลานี้ถือวาเปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อ
1.2 สิ่งกระตุนอื่นๆ (Other stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบริโภค
ที่อยูภายนอกองคการ ซื่อบริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลานี้ ไดแก
1.2.1 สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ
รายไดของผูบริโภค เหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล
1.2.2 สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยีใหม
ดานฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติสามารถกระตุนความตองการของผูบริโภคใหใชบริการของธนาคารมาก
ขึ้น
1.2.3 สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เชน
กฎหมายเพิ่มหรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูซื้อ
1.2.4 สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยในเทศกาลตาง ๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้น
2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิด
ของผูซื้อเปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงพยายา ม
คนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ซึ่งไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อและกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ
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2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s characteristics) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพล
จากปจจัยตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานจิตวิทยา
2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buyer’s decision process) ประกอบดวย
ขั้นตอนไดแก การรับรูปญหา (Problem recognition) การคนหาขอมูล (Information searching) การ
ประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) พฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ (Post-purchase behavior)
3.การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
หรือผูซื้อ (Buyer’s purchase decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ไดแกการ
ตัดสินใจดานผลิตภัณฑ (Product decision) การตัดสินใจดานรานคา (Store decision) การตัดสินใจ
เกี่ยวกับวิธีการซื้อ (Method of purchase decision)
2.2. แนวคิดพฤติกรรมการซื้อ
ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการซื้อแบบไหนนั้น ขึ้นอยูกับระดับความเสี่ยงและการมี
สวนไดสวนเสียที่ผูบริโภคมีตอสินคานั้น ( Degree of Buying Involvement) และระดับความ
แตกตางระหวางยี่หอสินคา ( Degree of Differences Among Brands) วามีมากนอยเพียงใด
พฤติกรรมการซื้อแบงออกเปน 4 ประเภท ดังรูป
แผนภูมิแสดงประเภทพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคทีร่ ะดับเสี่ ยง การมีส่วนได้ ส่วน
เสี ย และระดับความแตกต่ างระหว่ างยีห่ ้ อต่ างๆกัน
เสี่ยงมาก/มีสวนไดสวนเสียมาก เสี่ยงนอย/มีสวนไดสวนเสียนอย
มีความแตกตาง
ระหวางยี่หอสูง
มีความแตกตาง
ระหวางยี่หอต่ํา

พฤติกรรมการซื้อ
แบบซับซอน
พฤติกรรมการซื้อ
แบบหาทางลดความกังวลใจ

พฤติกรรมการการซื้อ
แบบแสวงหาความหลากหลาย
พฤติกรรมการซื้อ
แบบปกติเปนนิสัย

ภาพประกอบที่ 2 แผนภูมิแสดงประเภทพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่ระดับเสี่ยง การมีสวนได
สวนเสีย และระดับความแตกตางระหวางยี่หอตางๆกัน
ที่มา : สมจิตร ลวนจําเริญ, พฤติกรรมผูบริโภค ฉบับปรับปรุงป 2546 (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546), 57.
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พฤติกรรมการซื้อแบบปกติเป็ นนิสัย (Habitual Buying Behavior)
เปนพฤติกรรมการซื้อที่เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคซื้อสินคาที่มีความเสี่ยงนอยและไมมีขอ
ตกแตงระหวางยี่หอมากนักหรือถามีก็ไมถือเปนเรื่องสําคัญ สวนใหญจะเปนสินคาที่มีราคาตอ
หนวยต่ํา มีการวางขายทั่วไปไมตองใชความพยายามในการซื้อมาก เพราะสินคาเปนที่รูจักดีอยูแลว
นอกจากนี้ยังรูดวยวามีสินคาประเภทเดียวกันใหเลือกหลายยี่หอ แตผูบริโภคไมไดใหความสําคัญ
กับความตองการนั้นมากนัก ถาซื้อยี่หอผิดก็ไมเปนไร สินคาแบบนี้ผูบริโภคจะตัดสินใจงายไม
ยุงยาก ไดแก สินคาสะดวกซื้อทั้งหลาย เชน สบู ยาสีฟน แปรงสีฟน ผงซักฟอก เปนตน
พฤติกรรมการซื้อแบบหาทางลดความกังวลใจ (Dissonance-Reducing Buying Behavior)
เกิดขึ้นในกรณีที่ผูบริโภคตองซื้อสินคาที่มีความเสี่ยงหรือสวนไดสวนเสียมาก
ผูบริโภคมีความรูดีเกี่ยวกับสินคารูวาแมจะมีใหเลือกหลายยี่หอ แตไมไดใหความสําคัญกับความ
แตกตางระหวางยี่หอมากนัก เพราะเชื่อวายี่หอที่ราคาใกลเคียงกันนาจะมีคุณภาพเหมือนๆกัน
สวนมากมักเปนสินคาราคาสูง ซื้อเปนครั้งคราว แมจะมีความรูวายี่หอไหนดีแตก็ยังมีเรื่องอื่นให
พิจารณาอีก ตัวอยางสินคาที่ผูบริโภคมักมีพฤติกรรมการซื้อแบบนี้ เชน พรมปูพื้น ซึ่งมีราคาสูงแลว
ยังโยงใยกับเรื่องรสนิยม เหมาะกับเฟอรนิเจอรและเครื่องแตงบานอื่นๆหรือไม กวาจะตัดสินใจซื้อ
ไดตองชอปปงเปรียบเทียบราคาและลวดลายตางๆมากมาย สุดทายหลังจากดูมาจนทั่วแลวก็คิดวา
พรมยี่หออะไรถาราคาพอๆกัน เมื่อลงมือซื้อจะตัดสินใจไดคอนขางเร็ว สิ่งจูงใจในการซื้ออาจเปน
ราคาที่จายได สะดวกเรื่องเวลาและสถานที่ในการซื้อ และบริการเสริมอื่นๆแตความกังวลใจจะ
เกิดขึ้นเมื่อซื้อไปแลวรูวาพรมนั้นมีขอตําหนิหรือมียี่หออื่นที่ดีกวา แตไมไดซื้อมา เมื่อเกิดความ
กังวลใจก็จะพยายามหาเหตุผลมายื่นยันกับตนเอง วาสิ่งที่ตัดสินใจซื้อมานั้นถูกตองแลว
พฤติกรรมการซื้อแบบซับซ้ อน (Complex Buying Behavior)
เกิดขึ้นในกรณีที่ผูบริโภคตองซื้อสินคาที่มีความเสี่ยงหรือสวนไดสวนเสียสูง และมี
ความแตกตางระหวางยี่หออยางเห็นไดชัด มักเปนสินคาที่มีราคาสูง ผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับตัว
สินคานอย ซื้อไมบอย บางอยางอาจซื้อเพียงครั้งเดียวในชีวิตก็ได เชน บาน รถยนต เปยโน ในกรณี
อยางนี้ผูบริโภคจะตองเสาะแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมมากมาย เปรียบเทียบยี่หอ รุน คุณภาพ ราคา
สัมผัสเพื่อทดสอบใหรูแนเสียกอน และใชเวลาตัดสินใจนานกอนจะลงมือซื้อ
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พฤติกรรมการซื้อแบบแสวงหาความหลากหลาย (Variety-Seeking Buying Behavior)
เกิดขึ้นในกรณีผูบริโภคซื้อสินคาที่มีความเสี่ยง สวนไดสวนเสียนอยและยังให
ความสําคัญกับยี่หอสินคา รูวาสินคาแตละยี่หอมีคุณภาพแตกตางกันแตไมอยากซื้อซ้ํายี่หอเดิม
เหตุผลในการเปลี่ยนยี่หอไมใชเพราะไมพึงพอใจในสินคา แตเปนเพราะอยากหนีจากความจําเจ
อยากลองของใหม พฤติกรรมการซื้อจึงเปลี่ยนแปลงยี่หออยูเสมอ ตัวอยางสินคาที่ผูบริโภคมักมี
พฤติกรรมแบบนี้ ไดแก อาหาร ขนมขบเคี้ยว ลูกอม เปนตน
2.3. ทฤษฎีส่วน ผสมทางการตลาด
สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4 Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่
ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน
2546: 53)
ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือ
ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสได และ สัมผัสไมได เชน
บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา
บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) คุณคา (Value) ใน
สายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตอง
พยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้
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 เพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหม
และปรับปรุงใหดีขึ้น (New and improved) ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น
5. กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product mix) และสายผลิตภัณฑ
(Product line)
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ราคา

ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอื่นๆ ที่มีความจําเปนตองจาย เพื่อใหได
ผลิตภัณฑหรือ หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา
(Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาจึงตอง
คํานึงถึงคุณคาที่รับรู (Perceived value) ในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาการยอมรับของลูกคา
ในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑ ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ และการ
แขงขัน
การส่ งเสริมทางการตลาด
การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสาร เพื่อสรางความพึงพอใจ
ตอตราสินคาหรือบริการหรือความคิดหรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการ เพื่อเตือน
ความทรงจําในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ
หรือเปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูซื้อกับผูขาย เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการ
ซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย (Personal selling) ทําการขาย และการติดตอสื่อสารโดย
ไมใชคน (Non-personal selling) เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ องคการอาจเลือกใช
หนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซึ่งตองใชหลักการเลือกใชเครื่องการสื่อสารการตลาดแบบประสม
ประสานกัน(Integrated Marketing Communication : IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา
ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เครื่องมือการสงเสริมการตลาดที่สําคัญมีดังนี้
1. การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการ
และผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิดที่ตองมีการจายโดยผูอุปถัมภรายการ
2. การขายโดยใชพนังงานขาย (Personal selling) เปนการสื่อสารระหวางบุคคล
กับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซื้อที่เปนกลุมเปาหมายใหซื้อผลิตภัณฑหรือบริการหรือมีปฏิกิริยาตอ
ความคิดหรือเปนการเสนอขายโดยหนวยงานขาย เพื่อใหเกิดการขาย และสรางความสัมพันธอันดี
กับลูกคา
3. การสงเสริมการขาย (Sales promotion) เปนสิ่งจูงใจที่มีคุณคาพิเศษที่กระตุน
หนวยงานขาย (Sale forces) ผูจัดจําหนาย (Distributors) หรือผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate
consumer) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดการขายในทันทีทันใด เปนเครื่องมือกระตุนความตองการ
ซื้อที่ใชสนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพนักงาน ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจ การ
ทดลองใช หรือการซื้อ โดยลูกคาคนสุดทายหรือบุคคลอื่นในชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม
การขายมี 3 รูปแบบคือ
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(Consumer promotion)
(Trade promotion)

3.1 การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค
3.2 การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง

3.3 การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงาน
ขาย (Sales forces promotion)
4. การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and public relation: PR) มี
ความหมายดังนี้
4.1 การใหขาว (Publicity) เปนการเสนอขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือ
บริการ หรือตราสินคาหรือบริษัทที่ไมตองมีการจายเงิน โดยผานสื่อการกระจายเสียงหรือสื่อ
สิ่งพิมพ โดยการใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ
4.2 การประชาสัมพันธ (Public relations: PR) หมายถึง ความพยายามใน
การสื่อสารที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่ง เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการ ตอผลิตภัณฑ หรือตอ
นโยบายใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมหรือปองกันภาพพจนหรือผลิตภัณฑ
ของบริษัท
5. การตลาดทางตรง (Direct marketing) การโฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนอง
โดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเชื่อมตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online
marketing) มีความหมายตางกันดังนี้
5.1 การตลาดทางตรง (Direct marketing) เปนการติดตอสื่อสารกับ
กลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตางๆ ที่นักการตลาดใช
สงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อและทําใหเกิดการตอนสนองในทันที ทั้งนี้ตองอาศัยฐานขอมูล
ลูกคาและการใชสื่อตาง ๆ เพื่อสื่อสารโดยตรงกับลูกคา เชน การใชสื่อโฆษณา เปนตน
5.2 การโฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response
advertising) เปนขาวสารการโฆษณา ซึ่งถามผูอาน ผูรับฟง หรือผูชม ใหเกิดการตอบสนองกลับ
โดยตรงไปยังผูสงขาวสาร ซึ่งอาจจะใชจดหมายตรงหรือสื่ออื่น เชน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน
5.3 การตลาดเชื่อมทางตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online marketing)
หรือการตลาดผานสื่ออิเล็กทรอนิคส (Electronic marketing) เปนการโฆษณาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรหรืออินเตอรเน็ต เพื่อสื่อสาร สงเสริม และการขายผลิตภัณฑหรือบริการโดยมุงหวัง
กําไรและการคา เครื่องมือที่สําคัญประกอบดวย การขายทางโทรศัพท การขายโดยใชจดหมายตรง
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การขายทางโทรศัพท วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซึ่งจูงใจใหลูกคากิจกรรมการตอบสนอง เชน ใชคูปอง
แลกซื้อ เปนตน
การจัดจําหน่ าย
การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซึ่งประกอบดวยสถาบันและ
กิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาดสถาบันที่นําผลิตภัณฑออก
สูตลาดเปาหมายคือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายสินคา ประกอบดวย การ
ขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง
2.4. ทฤษฎีความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความสุขความสบายที่ไดรับจากสภาพแวดลอมทางกายภาพ
เปนความสุขสบายที่เกิดจากการเขารวม ไดรูและไดเห็นในกิจกรรมนั้นๆ ความพึงพอใจเปน
ความรูสึกของบุคคลในเชิงบวก สามารถความตึงเครียดของมนุษยใหนอยลง ซึ่งความพึงพอใจนี้
เปนทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเปนทัศนคติที่เปนผลมาจากสภาพแวดลอม (ปอง
ศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง 2544: 44)
ทฤษฎีความพึงพอใจ
Shell (1975: 252-268, อางถึงใน สุมาตรา วรรณสูตร 2543: 34) ไดกลาวถึงทฤษฎีของ
ความพึงพอใจวาเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ
ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่เมื่อเกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนี้เปนความรูสึกที่
แตกตางจากความรูสึกทางบวกอื่น ๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่ระบบยอนกลับ ความสุขที่สามารถ
ทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก ดังนั้นจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่
สลับซับซอนและความสุขนี้จะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอื่น ๆ
จากการศึกษาของ Knob และ Stowart ไดอางถึงเรื่องความพึงพอใจของปจเจกบุคคลวา
มีความแตกตางกันไปตามความแปรปรวนของการตอบสนองความพึงพอใจ
มีพื้นฐานจาก
องคประกอบที่ซับซอน ลักษณะความพึงพอใจจะแสดงออกในรูปของอารมณ ซึ่งจากการศึกษาใน
เรื่องเกี่ยวกับความ พึงพอใจที่ผานมาพบวา
มักมีการพิจารณาความพึงพอใจในแงของทัศนคติ
แรงจูงใจ ความคาดหวัง การไดรับรางวัล และความสมดุลทางอารมณเปนตน
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วรูม (Vroom 1964: 99, อางถึงใน สุมาตรา วรรณสูตร 2543: 41) กลาววาทัศนคติและ
ความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใชแทนกันได
เพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถึงผลที่ไดจากการที่
บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนั้น โดยทัศนคติดานบวก จะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่ง
นั้นและทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจนั่นเอง
Rosenberg และ Holland กลาววา ทัศนคติประกอบดวยสามสวน สวนที่หนึ่งเปน
ความรูความเขาใจ กลาวคือ เปนสวนที่เกี่ยวของกับความรู ความนึกคิดอีกเรื่องหนึ่ง สวนที่สองเปน
เรื่องเกี่ยวกับอารมณหรือความรูสึกเกี่ยวกับอารมณ สวนที่สามเปนเรื่องเกี่ยวกับการกระทําหรือ
พฤติกรรมเปนสวนที่มีผลตอการกําหนดพฤติกรรม
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2536:74) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ เปนการใหคา
ความรูสึกของคนเราที่สัมพันธกับโลกทัศน ที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดลอม คาความรูสึก
ของบุคคลที่มีตอสภาพแวดลอมจะแตกตางกัน เชน ความรูสึก ดี – เลว พอใจ – ไมพอใจ สนใจ –
ไมสนใจ เปนตน
จึงสรุปไดวาความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลซึ่งมักเกิด
จากการไดรับการตอบสนองตามที่ตนตองการ ก็จะเกิดความรูสึกที่ดีในสิ่งนั้น ตรงกันขามหาก
ความตองการไมไดรับการตอบสนอง ความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น ความพึงพอใจที่มีตอการใช
บริการจะเกิดขึ้นหรือไมนั้น จะตองพิจารณาถึงลักษณะของการใหบริการขององคกร ประกอบกับ
ระดับความรูสึกของผูมารับบริการในมิติตาง ๆ ของแตละบุคคล ดังนั้นการวัดความพึงพอใจในการ
ใชบริการอาจจะกระทําไดหลายวิธี ดังตอไปนี้ (สาโรช ไสยสมบัติ 2534:39)
1. การใชแบบสอบถาม ซึ่งเปนวิธีการที่นิยมใชกันแพรหลายวิธีหนึ่ง โดยการ
รองขอหรือขอความรวมมือ จากกลุมบุคคลที่ตองการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมที่
กําหนดคําตอบไวใหเลือกตอบหรือเปนคําตอบอิสระ โดยคําถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจ
ในดานตาง ๆ ที่หนวยงานกําลังใหบริการอยู เชน ลักษณะของการใหบริการ สถานที่ใหบริการ
บุคลากรที่ใหบริการ เปนตน
2. การสัมภาษณ เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการซึ่งเปนวิธีการที่ตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณที่จะจูงใจใหผูถูก
สัมภาษณตอบคําถามใหตรงกับขอเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณนับวาเปนวิธีที่
ประหยัดและมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง
3. การสังเกต เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการไดโดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งกอนมารับบริการ ขณะรอรับบริการและหลังจาก
การไดรับบริการแลว เชน การสังเกตกิริยาทาทาง การพูด
สีหนา และความถี่ของการมาขอรับ

19
บริการ เปนตน การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้
ผูวัดจะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนที่
แนนอน จึงจะสามารถประเมินถึงระดับความ พึงพอใจของผูใชบริการไดอยางถูกตอง
จะเห็นไดวา การวัดความพึงพอใจตอบริการนั้น สามารถที่จะทําการวัดไดหลายวิธี
ทั้งนี้จะตองขึ้นอยูกับความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุงหมายหรือเปาหมายของการวัด
ดวย จึงจะสงผลใหการวัดนั้นมีประสิทธิภาพเปนที่นาเชื่อถือได
การวัดดานจิตนิสัย หรือ ความรูสึกเปนการวัดพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความรูสึกหรือ
อารมณ เชน ความสนใจ ความพอใจ ความซาบซึ้ง เจตคติหรือทัศนคติ คานิยมการปรับตัว ทัศนคติ
เปนการวัดถึงความรูสึกของบุคคลอันเนื่องมาจากการ เรียนรู หรือประสบการณตอสิ่งตาง ๆ ที่
คอนขางถาวรในระยะหนึ่ง แตอาจเปลี่ยนได และทัศนคติก็สามารถระบุ ทิศทาง ความมากนอยหรือ
ความเขมได
1. ขอตกลงเบื้องตนในการวัดทัศนคติ ทัศนคติ มักมีขอตกลงเบื้องตน (เชิดศักดิ์
โฆวาสินธ 2542: 94-95) ดังนี้
1.1 การศึกษาทัศนคติเปนการศึกษาความคิดเห็น ความรูสึกของบุคคลที่มี
ลักษณะ คงเสนคงวาหรืออยางนอย เปนความคิดเห็นหรือความรูสึกที่ไมเปลี่ยนแปลงไปใน
ชวงเวลาหนึ่ง
1.2 ทัศนคติไมสามารถสังเกตหรือวัดไดโดยตรง ดังนั้นการวัดทัศนคติจึง
เปนการวัดทางออมจากแนวโนมที่บุคคลจะแสดงออกหรือประพฤติปฏิบัติอยางมีระเบียบแบบแผน
คงที่ไมใชพฤติ-กรรมโดยตรงของมนุษย
1.3 การศึกษาทัศนคติของมนุษยนั้น ไมใชเปนการศึกษาแตเฉพาะทิศทาง
ทัศนคติของบุคคลเหลานั้น แตตองศึกษาถึงระดับความมากนอยหรือความเขมของทัศนคติดวย
2. การวัดทัศนคติ มีหลักเบื้องตน 3 ประการ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2546:
22) ดังนี้
2.1 เนื้อหา (Content) การวัดทัศนคติตองมีสิ่งเราไปกระตุนใหแสดงกริยา
ทาทีออก สิ่งเรา โดยทั่วไปไดแก สิ่งที่ตองการทํา
2.2 ทิศทาง (Direction) การวัดทัศนคติโดยทั่วไปกําหนดใหทัศนคติมี
ทิศทางเปน เสนตรงและตอเนื่องกันในลักษณะเปนซาย-ขวาและบวก - ลบ
2.3 ความเขม (Intensity) กริยาทาทีและความรูสึกที่แสดงออกตอสิ่งเรา
นั้น มีปริมาณมากหรือนอยแตกตางกัน ถามีความเขมสูงไมวาจะเปนไปในทิศทางใดก็ตาม จะมี
ความรูสึก หรือทาทีรุนแรงมากกวาที่มีความเขมปานกลาง
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3. มาตรวัดทัศนคติ (Attitude Scale) เครื่องมือที่ใชวัดทัศนคติ เรียกวามาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) เครื่องมือวัดทัศนคติที่นิยมใชและรูจักกันแพรหลายมี 4 ชนิด ไดแก
มาตรวัดแบบเธอรสโตน (Thurstone Type Scale) มาตรวัดแบบลิคเคอรท (Likert Scale) มาตรวัด
แบบกัตตแมน (Guttman Scale) และมาตรวัดของออสกูด (Osgood Scale) ซึ่งแตละประเภทมี
ขอจํากัด ขอดี ขอเสียแตกตางกัน ดังนั้นการจะเลือกใชมาตรวัดแบบใดขึ้นอยูกับสถานการณและ
ความจํากัดของการศึกษา (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2546: 294-306)
การประเมินค่ าทัศนคติ ในการวัดทัศนคติหรือความรูสึกนึกคิดของคนเราตอสิ่งหนึ่ง
เราตองเสนอขอความแสดงทัศนคติตอสิ่งนั้น ๆ หลาย ๆ ขอความ ใหผูรับการทดสอบประเมินคาแต
ละขอความ ถือเปน 1 มาตร แลวนําคะแนนจากมาตรตาง ๆ มารวมเปนคะแนนรวม และยึดคะแนน
นี้เปนหลักในการ ตีความ เนื่องจากถือวาขอความตาง ๆ ก็วัดจากทัศนคติตอสิ่งเดียวกัน มีขอความ
หลายขอความ เพื่อให ขอความเที่ยง นาเชื่อถือมากขึ้น 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
เมื่อผูไดรับการทดสอบ ประเมินคาขอความทั้งหมดทีละขอความ แลวนําคะแนนที่ได
มารวมเปนคะแนนของทัศนคติที่มีตอเรื่องที่ทดสอบ ผูสอบ ผูเสนอวิธีวัดแบบนี้ คือ Likert ซึ่ง
ขอตกลง เบื้องตนที่สําคัญ คือ ขอความตาง ๆ ก็ใชวัดทัศนคติของสิ่งเดียวกัน การคัดเลือกขอความที่
ใชวัดจริงเปนเรื่องสําคัญมาก
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3. ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
รัฐวุฒิ ขาวบริสุทธิ์ (2549) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อและ
พฤติกรรมการบริโภคขนมปงของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร” การศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการบริโภค
ขนมปงของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ในดานพฤติกรรมการบริโภค
ขนมปง ดานปจจัยทางดานบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคขนมปง และดานสวนผสม
ทางดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ ผลการวิจัยพบวา
1. กลุมตัวอยางรับประทานขนมปงในชวงเชารอยละ 55 รับประทานโดยเฉลี่ย
ตอสัปดาหต่ํากวา 6 ชิ้น รอยละ 51.5 สถานที่ที่ชอบซื้อคือ รานเบเกอรี่รอยละ 40 ชอบรับประทาน
ขนมปงใสไสรอยละ 35 ปจจัยในการเลือกบริโภคคือ รสชาติ รอยละ 79 ตรายี่หอของขนมปงที่ชื่น
ชอบคือ ฟารเฮาส รอยละ67 สิ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคือ การโฆษณา รอยละ 63.5 สวน
ใหญซื้อขนมปงในราคา 5 บาท รอยละ 35.5 เหตุผลในการบริโภคขนมปงคือ ความสะดวกในการ
บริโภครอยละ 29
2. จากการศึกษาดานปจจัยทางดานบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคขนมปง
พบวา เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
ในดานสถานที่นิยมซื้อ ราคาขนมปงสวนใหญที่ซื้อ และเหตุผลในการเลือกบริโภคขนมปง
การศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคขนมปงในดานปริมาณการบริโภคขนมปงเฉลี่ย
ตอสัปดาห สถานที่ที่นิยมซื้อ ราคาขนมปงสวนใหญที่ซื้อ เงินเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การบริโภคขนมปงในดานสถานที่นิยมซื้อ ปจจัยที่ใชในการเลือกบริโภค และสิ่งที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อ
3. ในปจจัยดานผลิตภัณฑการรับประกันคุณภาพความอรอยมีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อขนมปงมากที่สุด ในปจจัยดานราคามีปายราคาอยางชัดเจน มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อขนมปงมากที่สุด ในปจจัยดานสถานที่การมีรานที่สะอาดและมีความเปนระเบียบใน
การจัดวางขนมปง มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อขนมปงมากที่สุด ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดอัธยาศัยของคนขายมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อขนมปงมากที่สุด
ความสําคัญมากที่สุด ในเรื่องของราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ กลุมตัวอยางให
ความสําคัญตอปจจัยทางดานการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายที่ใชพิจารณาเลือกซื้อเบเกอรี่ใน
ระดับความสําคัญมาก ในเรื่องการอยูใกลที่ทํางานมากที่สุด กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัย
ทางดานการตลาดดานการสงเสริมการตลาดที่ใชพิจารณาเลือกซื้อเบเกอรี่ ในระดับความสําคัญมาก
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ในเรื่องของการใหสวนลดเมื่อเปนสมาชิกมากที่สุด แตรานหองแถวจะแตกตางคือ กลุมตัวอยางจะ
ใหความสําคัญในเรื่องการแถมสินคา เมื่อซื้อสินคาหลายชิ้นมากวา
พนิต อุฬารวงศ (2551) ศึกษาเรื่อง “การจัดกลุมลูกคาตามองคประกอบที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเบเกอรี่ที่ราน Viridian ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร”
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดกลุมลูกคาตามองคประกอบที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเบเกอรี่ที่ราน Viridian ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 324 คนเปน
กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เทคนิคทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหปจจัย การจัดกลุมลูกคาดวยวิธี K-Means
Clustering ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหปจจัยสามารถแบงปจจัยจํานวน 18 ปจจัยออกเปน 5
องคประกอบ คือ ความตองการพื้นฐาน การบริการ ความสะดวกสบาย สุขลักษณะภายในราน ปาย
ราคา และบุคลากร การจัดกลุมลูกคาสามารถแบงออกได 3 กลุม คือ กลุมลูกคาที่เนนเบเกอรี่ กลุม
ลูกคาที่เนนการใหบริการ และกลุมลูกคาที่เนนบรรยากาศ
วราวรรณ อนันตรัตน ( 2549) ศึกษาเรื่อง“พฤติกรรมการซื้อ และความพึงพอใจของผู
ซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี”่ การศึกษาครั้งนี้มี 3 วัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ของผูซื้อ2) เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่
และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจและขอคิดเห็นของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑเบเกอรี่
ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลปฐมภูมิซึ่งไดมาจากการสัมภาษณโดยมีแบบสอบ
สอบถามจากกลุมตัวอยางผูซื้อจํานวน 400 ราย ซึ่งเลือกมาโดยวิธีการสุมแบบบังเอิญ (accidental
sampling) และแยกเปน Quota 5 อาชีพคือ นักศึกษา ขาราชการ พนักงานเอกชน นักธุรกิจ และ
รับจางทั่วไป กลุมละ 80 ราย สถิติที่ใชในการวิเคราะหประกอบดวยสถิติเชิงพรรณนา และการ
ทดสอบไคสแควร
กลุมตัวอยางผูซื้อสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป สถานภาพโสด มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดเฉลี่ยอยูระหวาง 5,000-10,000 บาทตอเดือน ผูซื้อสวนใหญ
ซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่เพื่อบริโภคเอง โดยสวนมากนิยมซื้อเบเกอรี่ประเภทขนมปง จากราน
ประเภทพรีเมียม ซึ่งในระยะเวลา 1 เดือน มีการซื้อเบเกอรี่จํานวน 2-3 ครั้ง และในแตละครั้งจะ
ซื้อเบเกอรี่จํานวน 1-2 ชิ้น โดยมีคาใชจายตอครั้งประมาณ 50 -100 บาท ชวงเวลาที่ซื้อบอยที่สุดคือ
ชวงเย็นถึงค่ํา
ผลการทดสอบความสัมพันธของขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางกับพฤติกรรมการเลือก
ซื้อเบเกอรี่ โดยการใชไคสแควรนั้น พบวา วัตถุประสงคในการเลือกซื้อเบเกอรี่มีความสัมพันธกับ
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูซื้อ ความถี่ในการซื้อเบเกอรี่มีความสัมพันธกับเพศ อายุ
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สถานภาพ อาชีพ และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูซื้อ จํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อแตละครั้งมี
ความสัมพันธกับอายุ อาชีพ และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูซื้อ คาใชจายในการซื้อตอครั้งมี
ความสัมพันธกับอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูซื้อ ประเภทของ
ผลิตภัณฑที่ซื้อบอยที่สุดมีความสัมพันธกับเพศ อายุ และระดับการศึกษา ชวงเวลาที่ซื้อบอยที่สุดมี
ความสัมพันธกับอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูซื้อ ประเภทราน
เบเกอรี่มีความสัมพันธกับเพศ อาชีพ ระดับการศึกษา และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูซื้อ
ผลการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเบเกอรี่จําแนกตามอาชีพ
พบวาทุกกลุมอาชีพ จะพิจารณาปจจัยดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก ซึ่งสําหรับปจจัยดานผลิตภัณฑ
นั้นทุกกลุมจะใหความสําคัญในดานรสชาติของผลิตภัณฑ ยกเวนกลุมนักศึกษาซึ่งใหความสําคัญ
ในดานชื่อเสียง และตรายี่หอผลิตภัณฑ
ผลการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑเบเกอรี่ พบวา ทุกอาชีพมีความ
พึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑ และดานราคา อยูในระดับมาก สวนดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานบรรจุภัณฑ และดานคุณภาพการใหบริการนั้น มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
โสมรวี จินดาทา (2550) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย” การศึกษาคนควาโดยอิสระนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการที่มี
อิทธิพลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเบเกอรี่ของผูบริโภค ในเขตเทศบาลนคร
เชียงราย รวมทั้งศึกษาถึงปญหาที่ผูบริโภคพบในการใชบริการรานเบเกอรี่ โดยเก็บรวบรวมจาก
แบบสอบถามกลุมตัวอยางประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงรายจํานวน 400 ราย แลวนํามา
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา โดยการนําเสนอเปนตาราง รอยละ ความถี่ และคาเฉลี่ย
จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 19-35 ป มีระดับ
การศึกษาขั้นสูงสุดในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอาชีพลูกจางทั่วไป/พนักงานบริษัท มีรายได
ตอเดือน 10,000-15,000 บาท
เหตุผลสําคัญที่ผูบริโภคใชบริการรานเบเกอรี่ คือ เบเกอรี่รสชาติอรอย โอกาสในการ
ใชบริการรานเบเกอรี่คือ เพื่อพักผอนหยอนใจ ผูบริโภคใชบริการรานเบเกอรี่บอยที่สุดในวันหยุด
เสาร-อาทิตย โดยชวงเวลาที่ใชบริการรานเบเกอรี่มากที่สุดคือ 16.01-20.00 น. สวนใหญผูบริโภคใช
บริการรานเบเกอรี่ โดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งตอสัปดาห และมักจะมาใชบริการครั้งละ 3-4 คน ผูบริโภค
สั่งเบเกอรี่โดยดูตามเมนู เบเกอรี่ที่มักจะสั่งมารับประทาน คือ เคก พายและขนมปงตางๆ สวน
เครื่องดื่มที่มักจะสั่ง คือ กาแฟ น้ําผลไม และชา ผูบริโภคชอบฟงเพลงประเภท เพลงสากลในราน
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เบเกอรี่มากที่สุด โดยลักษณะทํานองดนตรีที่ชอบฟงมากที่สุด คือ คลาสสิค บริเวณที่ชอบนั่งมาก
ที่สุด คือ ดานนอกรานหรือในสวน/สนามหญามาก สวนการตกแตงรานที่ชอบ คือ มีกระถางตนไม
ปลูกตนไม/ดอกไมภายในราน คาใชจายเฉลี่ยตอครั้งที่ใชบริการ คือ 101-200 บาท และสื่อที่ทําให
ผูบริโภครูจักรานเบเกอรี่มากที่สุด คือ มีผูแนะนํา
จากผลการศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s)
พบวา คาเฉลี่ยรวมของทุกปจจัยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสําคัญมาก และพิจารณาแตละปจจัยพบวา
ปจจัยดานพนักงานที่มีระดับความสําคัญในระดับมาก ไดแก พนักงานมีความสุภาพ ยิ้มแยม แจมใส
เปนกันเองกับลูกคา พนักงานพูดจาสุภาพ ออนนอม และพนักงานดูแลเอาใจใสเปนอยางดี มีความ
กระตือรือรน ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก ความสะอาดของเบเกอรี่และเครื่องดื่ม รสชาติของเบเกอรี่
และความสดของเบเกอรี่ ปจจัยดานกระบวนการ ไดแก ภาชนะอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสะอาด
ความถูกตองแมนยําในการคิดคาบริการ เบเกอรี่และเครื่องดื่มไดรับอยางถูกตอง ปจจัยดานราคา
ไดแก ราคาเบเกอรี่เหมาะสม ราคาเครื่องดื่มเหมาะ ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ไดแก ความสะอาดของสถานที่ บรรยากาศในรานอบอุนเปนกันเอง และการตกแตง
ภายในสวยงาม ปจจัยดานสถานที่ ไดแก มีที่จอดรถเพียงพอ ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง มีรถ
จางหรือรถประจําทางผาน และอยูใกลแหลงชุมชน และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก มีเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปนแพ็คเกจในราคาถูก การแจกบัตรสําหรับลดราคาเบเกอรี่หรือเครื่องดื่ม และ
การลดราคาเบเกอรี่
สวนปญหาที่พบจากการใชบริการรานเบเกอรี่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย มีระดับ
ปญหาโดยรวมในระดับปานกลาง ยกเวนราคาของเบเกอรี่หรือเครื่องดื่มแพงเกินไป เปนปญหาที่
พบในระดับมาก

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกก งานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะทําการศึกษาถึง พฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจของผูซื้อ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ราน Viridian Bakery Shop โดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยและเครื่องมือที่
ใชประกอบการวิจัย ซึ่งประกอบไปดวย ประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การ
ทดสอบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประชากร
กกกกกกกกประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีที่มีการลงทะเบียนเรียน จํานวน 4,855 คน ซึ่งประกอบดวยนักศึก ษาคณะ
วิทยาการจัดการ จํานวน 2,650 คน นักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 861
คน และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1,344 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กกกกกกกกผูวิจัยไดทําการสุมกลุมตัวอยางตามวิธีของ Taro Yamane โดยคํานวณจากจํานวน
ประชากรที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่มีการลงทะเบียน
เรียน และยอมรับคาความคลาดเคลื่อนที่ 5% ซึ่งแสดงรายละเอียดของการคํานวณหาขนาดกลุม
ตัวอยาง ไดดังนี้
กกกกกกกกการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ทราบจํานวนประชากรที่แนนอน (Finite Population)
ใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane 1973)
สู ตร
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แทน ขนาดของประชากร
แทน คาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 5%
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กกกกกกกกขนาดกลุมตัวอยางของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่มี
การลงทะเบียนเรียนมีจํานวนทั้งสิ้น
N
n=
1 + Ne 2
4,855
n =
1 + 4,855(0.05) 2
n
369.55
กกกกกกกกการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane สามารถคํานวณหาขนาด
กลุมตัวอยางของนักศึกษาได 369.55 คน ผูวิจัยจึงเลือกที่จะทําการสํารวจขนาดกลุมตัวอยางจํานวน
370 คน เพื่อความสะดวกในการเก็บขอมูล
การสุ่ มตัวอย่ าง
กกกกกกกกการวิจัยครั้งนีใ้ ชการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก จากจํานวน นักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่เคยใชบริการราน Viridian Bakery Shop จํานวน 370 คน
โดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสุมตัวอยาง
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กกกกกกกกเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม
1. การสร้ างเครื่องมือ
ศึกษาขอมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการวาง
แผนการดําเนิน โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใชทั้งคําถาม
แบบปด ( Close-ended question) และคําถามแบบเปด ( Open-ended question) ซึ่งประกอบดวย
คําถาม 4 สวน คือ
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่เปน
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดแก เพศ ระดับการศึกษา คณะ
วิชาที่ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษาและรายไดตอเดือน จํานวน 5 ขอ
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับขอมูลพฤติกรรมการซื้อของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรีใ่ น
ราน Viridian Bakery Shop ไดแก เหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ ชวงเวลาในการซื้อ
ประเภท รสชาติของผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ ปริมาณ ความถี่ในการซื้อ คาใชจายในการซื้อตอ
ครั้ง ฯลฯ จํานวน 11 ขอ
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สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผูซ ื้อผลิตภัณฑเบเกอรีร่ าน
Viridian Bakery Shopโดยแบงออกเปน 6 ดานไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานบรรจุภัณฑ และดานคุณภาพการใหบริการ ไดแยกเปนขอ
ยอยรวม 26 ขอ ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ โดยใชมาตราวัด
แบบมาตราสวนประเมินคา (Likert Scale) แบงออกเปน 5 ระดับดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
คะแนน 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย
คะแนน 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
ทําการเก็บรวบรวมคะแนนของแตละปจจัยที่ได และนําคะแนนที่ไดมา
วิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการจัดเรียงคะแนนเฉลี่ย ระดับ
ความพึงพอใจจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด และทําการแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ย โดย
ยึดถือหลักเกณฑดังตอไปนี้
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายความวา ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายความวา ระดับความพึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายความวา ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายความวา ระดับความพึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายความวา ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับปญหาที่พบจากการใชบริการราน Viridian Bakery
Shop ไดแก รสชาติของผลิตภัณฑเบเกอรี่ไมอรอย ราคาของผลิตภัณฑเบเกอรี่แพงเกินไป ราคาของ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ไมคงที่ ผลิตภัณฑเบเกอรี่ไดรับลาชา สถานที่ไมสะอาด ฯลฯ จํานวน 10 ขอใน
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงมาตรฐานของระดับของปญหาที่พบจากการใชบริการ โดยใชมาตราวัด
แบบมาตราสวนประเมินคา (Likert Scale) แบงออกเปน 5 ระดับดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ปญหาที่พบจากการใชบริการมีระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ปญหาที่พบจากการใชบริการมีระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง ปญหาที่พบจากการใชบริการมีระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ปญหาที่พบจากการใชบริการมีระดับนอย
คะแนน 1 หมายถึง ปญหาที่พบจากการใชบริการมีระดับนอยที่สุด
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ทําการเก็บรวบรวมคะแนนของแตละปจจัยที่ได และนําคะแนนที่ไดมา
วิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการจัดเรียงคะแนนเฉลี่ยระดับของ
ปญหาที่พบจากการใชบริการจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด และทําการแปลความหมายของระดับ
คะแนนเฉลี่ย โดยยึดถือหลักเกณฑดังตอไปนี้ (ธานินทร ศิลปจารุ 2550: 77)
ที่สุด

กลาง

ที่สุด

คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายความวา ปญหาที่พบจากการใชบริการมีระดับมาก
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายความวา ปญหาที่พบจากการใชบริการมีระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายความวา ปญหาที่พบจากการใชบริการมีระดับปาน
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายความวา ปญหาที่พบจากการใชบริการมีระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายความวา ปญหาที่พบจากการใชบริการมี ระดับนอย

และในสวนที่ 5 ซึ่งคําถามเกี่ยวกับปญหาที่พบจากการใชบริการราน Viridian
Bakery Shop นั้นจะมีคําถามแบบเปด ( Open-ended question) เปนสวนของขอเสนอแนะ โดยให
เขียนขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับราน Viridian Bakery
Shop หลังจากที่เขามาใชบริการ
2. การทดสอบเครื่องมือ
การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดวิธีการทดลองเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ดังนี้
1. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจทาน นํามาปรับปรุง
แกไขใหสมบูรณ
2. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะตรวจสอบความเที่ยงตรง และความเหมาะสมของเนื้อหา เพื่อปรับปรุงแกไข
ใหมีความเหมาะสม โดยบุคคล 2 ทาน คือ อาจารยศิระ ศรีโยธิน อาจารยประจําสาขาการตลาด และ
อาจารยสไบทิพย มงคลนิมิตร อาจารยประจําสาขาธุรกิจโรงแรมและที่พัก แผนกเบเกอรี่
3. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขและผานการตรวจสอบที่ถูกตอง
ไปหาคาความเชื่อมั่น ( Reliability) โดยนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนํามา
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ
0.875
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4. นำแบบสอบถามที่ผานการทดสอบแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางจํานวน 370 คนตอไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกกงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชประกอบการวิจัย โดยใช
แบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการวิจัย และทําการแจกแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยางจํานวน 370
คน ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 โดยศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ราน Viridian Bakery Shop
การวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามทั้งหมดมารวบรวม ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลแลวจึงนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS และทํา
การวิเคราะหขอมูล โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเนื้อหา แลว
ทําการสรุปผลการศึกษา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจของผูซื้อ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ราน Viridian Bakery Shop จากกลุมตัวอยางจํานวน 370 คน การนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 4 สวนไดแก
1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
2. ขอมูลพฤติกรรมการซื้อของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่
3. ความพึงพอใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑเบเกอรี่
4. ปญหาที่พบจากการใชบริการราน Viridian Bakery Shop
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
กกกกกกกกจากการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการซื้อ และความพึงพอใจของผูซื้อ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ราน Viridian Bakery Shop จากกลุมตัวอยางจํานวน 370 คน ขอมูลสวนบุคคล
ประกอบไปดวย เพศ ระดับการศึกษา คณะวิชาที่ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา และรายไดตอเดือน
ตารางที่ 2 จํานวน และรอยละขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ โดยจําแนก
ตามเพศ ระดับการศึกษา คณะวิชาที่ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา และรายไดตอเดือน
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพศ

ชาย
หญิง
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

93
277
370

25.14
74.86
100

30
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ตารางที่ 2 จํานวน และรอยละขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ โดยจําแนก
ตามเพศ ระดับการศึกษา คณะวิชาที่ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา และรายไดตอเดือน (ตอ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีปที่ 1
ปริญญาตรีปที่ 2
ปริญญาตรีปที่ 3
ปริญญาตรีปที่ 4
รวม
คณะวิชาที่ศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวม
สาขาวิชาที่ศึกษา
การจัดการธุรกิจทั่วไป
ธุรกิจโรงแรมและที่พัก
การจัดการชุมชน
การตลาด
การจัดการทองเที่ยว
การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
เทคโนโลยีการผลิตพืช
สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

95
142
62
71
370

25.68
38.38
16.75
19.19
100

305
35
30
370

82.43
9.46
8.11
100

61
58
45
43
41
37
20
16
14
13
12
10
370

16.50
15.70
12.20
11.60
11.10
10
5.40
4.32
3.73
3.51
3.24
2.70
100
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ตารางที่ 2 จํานวน และรอยละขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ โดยจําแนก
ตามเพศ ระดับการศึกษา คณะวิชาที่ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา และรายไดตอเดือน (ตอ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 3,000 บาท
3,001-5,000 บาท
5,001-7,000 บาท
7,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

64
158
107
41
370

17.30
42.70
28.92
11.08
100

จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่สวนใหญ คือ เพศหญิง
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ สาขา การจัดการธุรกิจทั่วไป และมี
รายไดตอเดือน 3,001-5,000 บาท โดยคิดเปนรอยละ 74.86, 38.38, 82.43, 16.50 และ 42.70
ตามลําดับ
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลพฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
จากการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการซื้อ และความพึงพอใจของผู
ซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ราน Viridian Bakery Shop จากกลุมตัวอยางจํานวน 370 คน ขอมูลพฤติกรรม
การซื้อของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ ประกอบไปดวย เหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่
ชวงเวลาในการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ ประเภทของผลิตภัณฑเบเกอรี่ รสชาติของผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่
เลือกซื้อ ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่/สัปดาห คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่แตละครั้ง
ปริมาณการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่แตละครั้ง ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ วิธีการ
สั่งซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ จํานวนคนที่รวมเขามาใชบริการในแตละครั้ง และการใชบริการราน
Viridian Bakery Shop
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ตารางที่ 3 จํานวน และรอยละพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ของกลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑ
เบเกอรี่ โดยจําแนกตาม เหตุผลในการเลือกซื้อ ชวงเวลาในการซื้อ ประเภทของ
ผลิตภัณฑ รสชาติของผลิตภัณฑที่เลือกซื้อ ความถี่
ในการซื้อผลิตภัณฑ/สัปดาห
คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑแตละวิธีการ Viridian Bakery Shop สั่งซื้อผลิตภัณฑ
จํานวนคนที่รวมเขามาใชบริการในแตละครั้ง และการใชบริการราน ครั้ง ปริมาณการ
ซื้อผลิตภัณฑแตละครั้ง ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
เหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่
ทานเลน/ทานยามวาง
ทดแทนอาหารบางมื้อ
ฝากเพื่อน/คนรูจัก
ซื้อใหคนอื่นในเทศกาลสําคัญ (เชน วันปใหม วันเกิด)
อื่นๆ
รวม
ชวงเวลาในการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่
8.30 น. - 11.00 น.
11.01 น. - 14.00 น.
14.01 น. - 16.30 น.
รวม
ประเภทของผลิตภัณฑเบเกอรี่
เคก
คุกกี้
พาย/พัฟ
ขนมปง
ครัวซองค
โดนัท
เอแคลร
แซนวิช

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

262
63
24
17
4
370

70.81
6.49
17.03
4.59
1.08
100

32
232
106
370

8.65
62.70
28.65
100

152
51
36
36
24
18
24
13

41.08
13.78
9.73
9.73
6.49
4.86
6.49
3.51
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ตารางที่ 3 จํานวน และรอยละพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ของกลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑ
เบเกอรี่ โดยจําแนกตาม เหตุผลในการเลือกซื้อ ชวงเวลาในการซื้อ ประเภทของ
ผลิตภัณฑ รสชาติของผลิตภัณฑที่เลือกซื้อ ความถี่
ในการซื้อผลิตภัณฑ/สัปดาห
คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑแตละครั้ง ปริมาณการซื้อผลิตภัณฑแตละครั้ง ผูมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ วิธีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ จํานวนคนที่รวมเขามา
ใชบริการในแตละครั้ง และการใชบริการราน Viridian Bakery Shop (ตอ)
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
ประเภทของผลิตภัณฑเบเกอรี่ (ตอ)
เดนิช
ทารต
รวม
รสชาติของผลิตภัณฑเบเกอรี่
วนิลลา
ชอคโกแลต
สตรอเบอรี่
บลูเบอรี่
เชอรรี่
กาแฟ
สม
ครีม
รวม
ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่/สัปดาห
1-2 ครั้ง
3-4 ครั้ง
5 ครั้งขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

5
11
370

1.35
2.97
100

55
179
36
33
11
21
2
33
370

14.86
48.38
9.73
8.92
2.97
5.68
0.54
8.92
100

300
64
6
370

81.08
17.30
1.62
100
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ตารางที่ 3 จํานวน และรอยละพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ของกลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑ
เบเกอรี่ โดยจําแนกตาม เหตุผลในการเลือกซื้อ ชวงเวลาในการซื้อ ประเภทของ
ผลิตภัณฑ รสชาติของผลิตภัณฑที่เลือกซื้อ ความถี่
ในการซื้อผลิตภัณฑ/สัปดาห
คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑแตละครั้ง ปริมาณการซื้อผลิตภัณฑแตละครั้ง ผูมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ วิธีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ จํานวนคนที่รวมเขามา
ใชบริการในแตละครั้ง และการใชบริการราน Viridian Bakery Shop (ตอ)
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่แตละครั้ง
ต่ํากวา 30 บาท
31-60 บาท
61-90 บาท
91 บาทขึ้นไป
รวม
ปริมาณการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่แตละครั้ง
1-2 ชิ้น
3-4 ชิ้น
5-6 ชิ้น
7 ชิ้นขึ้นไป
รวม
ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่
ไมมี (ตัดสินใจเอง)
เพื่อน
คนรัก
พนักงานขาย
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

57
251
47
15
370

15.41
67.84
12.70
4.05
100

262
95
12
1
370

70.81
25.68
3.24
0.27
100

266
79
16
9
370

71.89
21.35
4.32
2.43
100
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ตารางที่ 3 จํานวน และรอยละพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ของกลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑ
เบเกอรี่ โดยจําแนกตาม เหตุผลในการเลือกซื้อ ชวงเวลาในการซื้อ ประเภทของ
ผลิตภัณฑ รสชาติของผลิตภัณฑที่เลือกซื้อ ความถี่
ในการซื้อผลิตภัณฑ/สัปดาห
คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑแตละครั้ง ปริมาณการซื้อผลิตภัณฑแตละครั้ง ผูมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ วิธีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ จํานวนคนที่รวมเขามา
ใชบริการในแตละครั้ง และการใชบริการราน Viridian Bakery Shop (ตอ)
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
วิธีการสั่งซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่
ตามเมนู/ปายแนะนํา
โดยเลือกจากตูโชว
แบบเดิมที่เคยรับประทานเปนประจํา
ตามพนักงานขายแนะนํา
ตามเพื่อน
รวม
จํานวนคนที่รวมเขามาใชบริการในแตละครั้ง
1-2 คน
3-4 คน
5 คนขึ้นไป
รวม
การใชบริการราน Viridian Bakery Shop
นั่งรับประทานที่ราน
ซื้อใสกลองไปรับประทาน
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

53
224
47
18
24
370

14.32
60.54
12.70
4.85
6.49
100

165
186
19
370

44.59
50.27
5.14
100

93
277
370

25.14
74.86
100

จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่เพื่อทานเลน/ทานยาม
วาง ในชวงเวลา 11.01 น. - 14.00 น. สวนใหญซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ประเภทเคก รส ชอคโกแลต
จํานวน 1-2 ครั้งตอสัปดาห โดยเสีย คาใชจายระหวาง 31-60 บาทตอครั้ง ซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ครั้ง
ละ 1-2 ชิ้น และเปนผูตัดสินใจดวยตนเอง โดยเลือกจากตูโชว มีผูรวมเขามาใชบริการครั้งละ 3-4

37
คน และซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ใสกลองไปรับประทานเปนสวนใหญ 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
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ซื้อทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
จากการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการซื้อ และความพึงพอใจของผู
ซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ราน Viridian Bakery Shop จากกลุมตัวอยางจํานวน 370 คน ความพึงพอใจ
ของผูซ ื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ราน Viridian Bakery Shop ที่มีตอปจจัยดานตางๆซึ่งประกอบดวย ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานบรรจุภัณฑ และดาน
คุณภาพการใหบริการ
ตารางที่ 4 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูซ ื้อ
ผลิตภัณฑเบเกอรีร่ าน Viridian Bakery Shop ที่มีตอปจจัยดานผลิตภัณฑ

ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด

X

SD.

แปล
ผล

คุณภาพของผลิตภัณฑ
73
193
91
9
4
3.87 0.79 มาก
เบเกอรี่
(19.74) (52.16) (24.59) (2.43) (1.08)
ความใหมและสดของ
88
164
97
17
4
3.85 0.87 มาก
ผลิตภัณฑเบเกอรี่
(23.79) (44.32) (26.22) (4.59) (1.08)
รสชาติของผลิตภัณฑเบเกอรี่ 59
190
109
10
2
3.79 0.76 มาก
(15.95) (51.35) (29.46) (2.70)

ประเภทของผลิตภัณฑ
เบเกอรี่ที่หลากหลาย
อายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่

63

172

120

11

(17.03) (46.49) (32.43) (2.97)
42

151

150

24

(11.35) (40.81) (40.54) (6.49)

รวม

หมายเหตุ : คาในวงเล็บแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง

(0.54)
4

3.75 0.81

มาก

3.55 0.81

มาก

3.76 0.81

มาก

(1.08)
3
(0.81)
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กกกกกกกกจากตารางที่ 4 เมื่อทําการจําแนก ระดับความพึงพอใจของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ของ
กลุมตัวอยาง ที่มีตอปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจที่มีตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑอยูในระดับมาก ( X = 3.76) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา กลุมตัวอยางผูซื้อ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่มีความพึงพอใจตอคุณภาพของผลิตภัณฑเบเกอรีเ่ ปนสวนใหญ รองลงมา คือ มี
ความพึงพอใจตอความใหมและสดของผลิตภัณฑเบเกอรี่ และมีความพึงพอใจตอ
รสชาติของ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ ( X = 3.87, 3.85 และ3.79 ตามลําดับ)
ตารางที่ 5 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูซ ื้อ
ผลิตภัณฑเบเกอรีร่ าน Viridian Bakery Shop ที่มีตอปจจัยดานราคา

ปัจจัยด้ านราคา
มีหลากหลายระดับราคาให
เลือก
การมีมาตรฐานของราคา
ผลิตภัณฑ
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่
ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
45

150

154

17

(12.17) (40.54) (41.62) (4.59)
50

138

159

21

(13.51) (37.30) (42.97) (5.68)
46

129

159

32

(12.44) (34.86) (42.97) (8.65)
46

115

172

35

(12.43) (31.08) (46.49) (9.46)

รวม

4

SD.

แปล
ผล

3.58 0.80

มาก

3.58 0.81

มาก

3.49 0.86

ปาน

X

(1.08)
2
(0.54)
4

กลาง

(1.08)
2

3.45 0.85

ปาน
กลาง

(0.54)
3.53 0.83

มาก

หมายเหตุ : คาในวงเล็บแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง

จากตารางที่ 5 เมื่อทําการจําแนก ระดับความพึงพอใจของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ของ
กลุมตัวอยาง ที่มีตอปจจัยดานราคา พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจที่มีตอปจจัยดานราคา
อยูในระดับมาก ( X = 3.53) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่มีความพึงพอใจตอระดับราคาที่มีใหเลือกหลากหลาย และการมีมาตรฐานของราคา ผลิตภัณฑ
เบเกอรี่เปนสวนใหญ รองลงมา คือ มีความพึงพอใจตอราคาเหมาะสมที่กับคุณภาพ ของผลิตภัณฑ

39
เบเกอรี่ และมีความพึงพอใจตอราคาที่เหมาะสมกับปริมาณของผลิตภัณฑเบเกอรี่ ( X = 3.58, 3.49
และ3.45 ตามลําดับ)
ตารางที่ 6 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูซ ื้อ
ผลิตภัณฑเบเกอรีร่ าน Viridian Bakery Shop ที่มีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย

ปัจจัยด้ านช่ องทาง
การจัดจําหน่ าย
สถานที่มีความสะอาด

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
87

147

124

11

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

ความสะดวกในการซื้อ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่
มีการตกแตงรานใหสวยงาม

70

144

140

13

(18.92) (38.92) (37.84) (3.51)
71

138

139

20

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

1

SD.

แปล
ผล

3.83 0.83

มาก

3.72 0.84

มาก

3.69 0.86

มาก

X

(0.27)
3
(0.81)
2
(0.54)

มีที่สําหรับนั่งรอ/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

จากตารางที่ 6 เมื่อทําการจําแนก ระดับความพึงพอใจของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ของ
กลุมตัวอยาง ที่มีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจที่มี
ตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับมาก ( X = 3.64) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว
พบวา กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่มีความพึงพอใจตอ สถานที่มีความสะอาดเปนสวนใหญ
รองลงมา คือ มีความพึงพอใจตอ ความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ และมีความพึงพอใจตอ
การตกแตงรานที่สวยงาม ( X = 3.83, 3.72 และ3.69 ตามลําดับ)

40
ตารางที่ 7 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูซ ื้อ
ผลิตภัณฑเบเกอรีร่ าน Viridian Bakery Shop ที่มีตอปจจัยดานการสงเสริมการขาย
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
แปล
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการขาย
SD.
ผล
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย X
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
การโฆษณาผานสื่อตางๆ
12
68
206
80
4
3.01 0.76 ปาน
กลาง

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

การใหสวนลด

14

65

183

97

11

2.93 0.84

กลาง

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

การมีของแถม

14

58

176

105

17

2.86 0.87

ปาน
กลาง

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

รวม

ปาน

2.93 0.82

ปาน
กลาง

หมายเหตุ : คาในวงเล็บแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง

จากตารางที่ 7 เมื่อทําการจําแนก ระดับความพึงพอใจของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ของ
กลุมตัวอยาง ที่มีตอปจจัยดานการสงเสริมการขาย พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจที่มีตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการขายอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.93) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว
พบวา กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่มีความพึงพอใจตอการโฆษณาผานสื่อตางๆเปนสวนใหญ
รองลงมา คือ มีความพึงพอใจตอการใหสวนลด และมีความพึงพอใจตอการมีของแถม ( X = 3.01,
2.93 และ2.86 ตามลําดับ)

41
ตารางที่ 8 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูซ ื้อ
ผลิตภัณฑเบเกอรีร่ าน Viridian Bakery Shop ที่มีตอปจจัยดานบรรจุภัณฑ

ปัจจัยด้ านบรรจุภัณฑ์

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด

X

SD.

แปล
ผล

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)

บรรจุภัณฑมีความแข็งแรง
ทนทาน
ขนาดของบรรจุภัณฑมีให
เลือกหลายขนาด
มีความชัดเจนและครบถวน
ของฉลากบรรจุภัณฑ

38

120

180

29

(10.27) (32.43) (48.65) (7.84)
38

124

174

29

(10.27) (33.51) (47.03) (7.84)
34

120

166

44

กลาง

(0.81)
3

3.44 0.81

กลาง

(0.81)
5

3.44 0.83
3.36 0.87

ปาน
กลาง

(9.19) (32.43) (44.86) (11.89) (1.62)

รวม

ปาน
กลาง

(1.35)
6

ปาน

3.45 0.83

ปาน
กลาง

หมายเหตุ : คาในวงเล็บแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง

จากตารางที่ 8 เมื่อทําการจําแนก ระดับความพึงพอใจของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ของ
กลุมตัวอยาง ที่มีตอปจจัยดานบรรจุภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจที่มีตอปจจัยดาน
บรรจุภัณฑอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.45) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา กลุมตัวอยาง
ผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่มีความพึงพอใจตอความสะดวก ในการใชหีบหอผลิตภัณฑเปนสวนใหญ
รองลงมา คือ มีความพึงพอใจตอความสวยงามของบรรจุภัณฑ และมีความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑมี
ความแข็งแรงทนทาน และความพึงพอใจตอขนาดของบรรจุภัณฑที่มีใหเลือกหลายขนาด ( X =
3.53, 3.49 และ3.44 ตามลําดับ)

42
ตารางที่ 9 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูซ ื้อ
ผลิตภัณฑเบเกอรีร่ าน Viridian Bakery Shop ที่มีตอปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ

ปัจจัยด้ านคุณภาพ
การให้ บริการ
การแตงกายของพนักงาน
เหมาะสมและสะอาด
บุคลิกของพนักงานดูดี
เหมาะสม
พนักงานมีความสุภาพ
ยิ้มแยม แจมใส
พนักงานมีความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่
ความรวดเร็ว และถูกตองใน
การใหบริการ

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
86

143

128

11

(23.25) (38.65) (34.59) (2.97)
83

130

145

9

(22.43) (35.14) (39.19) (2.43)
83

138

128

17

(22.43) (37.31) (34.59) (4.59)
73

142

134

16

(19.73) (38.38) (36.22) (4.32)
59

123

168

14

(15.95) (33.24) (45.41) (3.78)

รวม

2

SD.

แปล
ผล

3.81 0.84

ปาน

X

กลาง

(0.54)
3

3.76 0.85

มาก

3.75 0.89

ปาน

(0.81)
4

กลาง

(1.08)
5

3.71 0.88

กลาง

(1.35)
6

ปาน

3.58 0.86

ปาน
กลาง

(1.62)
3.72 0.87

มาก

หมายเหตุ : คาในวงเล็บแสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง

จากตารางที่ 9 เมื่อทําการจําแนก ระดับความพึงพอใจของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ของ
กลุมตัวอยาง ที่มีตอปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจที่มี
ตอปจจัยดานคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก ( X = 3.72) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว
พบวา กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่มีความพึงพอใจตอการแตงกายของพนักงานที่เหมาะสม
และสะอาดเปนสวนใหญ รองลงมา คือ มีความพึงพอใจตอบุคลิกของพนักงานที่ดูดีเหมาะสม และ
มีความพึงพอใจตอพนักงานมีความสุภาพ ยิ้มแยม แจมใส ( X = 3.81, 3.76 และ3.75 ตามลําดับ)

43
ตารางที่ 10 จํานวนคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมของระดับความพึงพอใจของ
ผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ราน Viridian Bakery Shop
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปัจจัยด้ านต่ างๆ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ปจจัยดานราคา
ปจจัยดานบรรจุภัณฑ
ปจจัยดานการสงเสริมการขาย
รวม

X

3.76
3.72
3.64
3.53
3.45
2.93
3.62

SD.
0.81
0.87
0.86
0.83
0.83
0.82
0.84

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 10 เมื่อจําแนกระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง ตามปจจัยดานตางๆ
ในภาพรวม พบวา ในภาพรวมความพึงพอใจของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก ( X = 3.62) และเมื่อ
พิจารณาในแตละปจจัยแลว พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑมากที่สุด
รองลงมาคือ ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ( X = 3.76,
3.72 และ3.64 ตามลําดับ)
ส่ วนที่ 4 ปัญหาทีพ่ บจากการใช้ บริการร้ าน Viridian Bakery Shop
จากการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการซื้อ และความพึงพอใจของผู
ซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ราน Viridian Bakery Shop จากกลุมตัวอยางจํานวน 370 คน ไดศึกษาถึงปญหา
ที่ผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่พบจากการใชบริการราน Viridian Bakery Shop รวมทั้งขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะตางๆของกลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่

44
ตารางที่ 11 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปญหาที่ผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่พบจากการใชบริการราน Viridian Bakery Shop
ระดับปัญหาทีพ่ บจากการใช้ บริการ

ปัญหาทีพ่ บจากการใช้ บริการ
จํานวนโตะ,เกาอี้ไมเพียงพอ

ร้ าน Viridian Bakery Shop
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
63

115

135

43

14

SD.

แปล
ผล

3.46 1.03

ปาน

X

กลาง

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

ไมคอยไดรับขาวสาร/
การประชาสัมพันธ
โปรโมชั่นไมคุมคา

53

118

125

66

8

3.38 1.01

กลาง

(14.33) (31.89) (33.78) (17.84) (2.16)
44

86

162

67

11

3.23 0.98

ราคาของผลิตภัณฑเบเกอรี่
23
96
201
44
6
3.23 0.80
แพงเกินไป
(6.22) (25.95) (54.32) (11.89) (1.62)
ราคาของผลิตภัณฑเบเกอรี่ไม 6
64
195
83
22 2.86 0.83
คงที่
(1.62) (17.30) (52.70) (22.43) (5.95)
รสชาติของผลิตภัณฑเบเกอรี่
7
59
189
104
11 2.86 0.79
ไมอรอย
(1.89) (15.95) (51.08) (8.11) (2.97)
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ไดรับลาชา
12
49
196
89
24 2.83 0.86

สถานที่ไมสะอาด

(1.89)
5
(1.35)

พนักงานกิริยามารยาทไม
สุภาพ

6
(1.62)

34

159

120

50

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

(3.24) (13.24) (52.98) (24.05) (6.49)
7

ปาน
กลาง

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

พนักงานไมดูแลเอาใจใส
ลูกคา

ปาน

2.54 0.90

ปาน

กลาง
(9.19) (42.97) (32.44) (13.51)
29
134
146
56 2.41 0.89 นอย
(7.84) (36.21) (39.46) (15.14)
27

128

156

53

(7.31) (34.59) (42.16) (14.32)

2.40 0.88

นอย
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ตารางที่ 11 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปญหาที่ผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่พบจากการใชบริการราน Viridian Bakery Shop (ตอ)
ระดับปัญหาทีพ่ บจากการใช้ บริการ
ร้ าน Viridian Bakery Shop
แปล
ปัญหาทีพ่ บจากการใช้ บริการ
SD.
ผล
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย X
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
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

จากตารางที่ 11 เมื่อทําการจําแนก ระดับปญหาที่ผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่พบจากการใช
บริการราน Viridian Bakery Shop พบวา ปญหาที่พบจากการใชบริการราน Viridian Bakery Shop
ของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.85) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ปญหา
เรื่องจํานวนโตะ เกาอี้ไมเพียงพอเปนปญหาสวนใหญที่กลุมตัวอยางพบจากการใชบริการ รองลงมา
คือ ปญหาการไมคอยไดรับขาวสาร/การประชาสัมพันธจากทางราน ปญหาเรื่องราคาของ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่แพงเกินไป และปญหาเรื่องโปรโมชั่นไมคุมคา ( X = 3.46, 3.38 และ3.23
ตามลําดับ)
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่ างผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
จากการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็น และขอเสนอแนะของกลุม
ตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ โดยใหกลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ไดตอบคําถามชนิด
ปลายเปดนั้น สามารถสรุปไดดังนี้
1. ผลิตภัณฑเบเกอรี่นั้นควรพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้นกวาเดิม และมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆอยูเสมอ เชน ผลิตภัณฑเบเกอรี่เพื่อสุขภาพมี
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คุณคาทางโภชนาการสูง และมีปริมาณไขมันต่ํา สําหรับคนที่ชอบรับประทานเบเกอรี่ แตหวง
สุขภาพ หรือกลัวอวน เปนตน
2. ควรลดราคาผลิตภัณฑเบเกอรี่บางชนิดลง เนื่องจากกลุมตัวอยางมีความเห็นวา
ผลิตภัณฑเบเกอรี่บางชนิดมีราคาแพงเกินไป
3. ควรมีการขยายพื้นที่ในการใหบริการของราน Viridian Bakery Shop ใหมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากพื้นที่มีความคับแคบ และไมสะดวกตอการใชบริการ ในกรณีที่มีลูกคาจํานวนมาก
เขามาใชบริการเวลาเดียวกัน
4. ควรเพิ่มจํานวนที่นั่ง (ทั้งดานใน และดานนอก) ในการนั่งรับประทานเบเกอรี่
ที่ราน เนื่องจากมีปริมาณไมเพียงพอตอการใชบริการ
5. ควรมีการออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ หีบหอของผลิตภัณฑเบเกอรี่ใหมีความ
สวยงามมากขึ้น และควรมีฉลากบอกคุณคาทางโภชนาการและวันหมดอายุใหชัดเจน
6. การโฆษณา ประชาสัมพันธของทางรานยังไมเพียงพอ ควรเพิ่มการโฆษณา
ประชาสัมพันธใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหลูกคาหรือผูซื้อไดรับทราบขอมูลขาวสารตางๆของทางราน
มากยิ่งขึ้น
7. ทางรานควรจะมีโปรโมชั่น หรือการสงเสริมการขายตางๆ ในชวงเทศกาล
หรือวันสําคัญตางๆ เชน การลดราคาผลิตภัณฑเบเกอรี่ การมีของแถม เปนตน
8. บางครั้งพนักงานใหบริการลาชา และพนักงานมีการหยอกลอ เลน พูดคุยกัน
ไมเอาใจใสลูกคาเทาที่ควร รวมทั้งพนักงานบางคนมีกริยาทาทางไมสุภาพตอลูกคา

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่
ราน Viridian Bakery Shop สามารถสรุปผล อภิปรายผล ปญหาที่พบในการวิจัย ตลอดจน
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป ไดดังตอไปนี้
สรุ ปผลการศึกษา
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ทั้งหมด 370 คนสวนใหญเปน
เพศหญิง การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ สาขา การจัดการธุรกิจ
ทั่วไป และมีรายไดตอเดือน 3,001-5,000 บาท (รอยละ 38.38, 74.86, 82.43, 16.50 และ42.70
ตามลําดับ)
2. ข้ อมูลพฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่สวนใหญซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่
เพื่อทานเลน/ทานยามวาง ในชวงเวลา 11.01 น. - 14.00 น. โดยสวนมากนิยมซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่
ประเภทเคก และชื่นชอบผลิตภัณฑเบเกอรี่รส ชอคโกแลต มีความถี่ของการซื้อจํานวน 1-2 ครั้งตอ
สัปดาห โดยเสีย คาใชจายระหวาง 31-60 บาทตอครั้ง ซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ครั้งละ 1-2 ชิ้น เปนผู
ตัดสินใจดวยตนเองในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ โดยเลือกจากตูโชว มีผูรวมใชบริการครั้งละ
3-4 คน และซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ใสกลองไปรับประทานเปนสวนใหญ (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. ความพึงพอใจของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ร้าน Viridian Bakery Shop
ผลการศึกษา ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ราน Viridian Bakery Shop ที่มี
ตอปจจัยดานตางๆ ซึ่งประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ, ดานราคา, ดานชองทางการจัดจําหนาย, ดาน
การสงเสริมการขาย, ดานบรรจุภัณฑ และดานคุณภาพการใหบริการ ในภาพรวมพบวา ความพึง
พอใจของกลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรีร่ าน Viridian Bakery Shop อยูในระดับมาก ( X =
3.62) และเมื่อพิจารณาในแตละปจจัยแลว พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอปจจัยดาน
47

48
ผลิตภัณฑมากที่สุด รองลงมา คือ ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ, ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย และปจจัยดานราคา ตามลําดับ ซึ่งปจจัยดังกลาวมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ใน
สวนของปจจัยดานบรรจุภัณฑ และปจจัยดานการสงเสริมการขายมีระดับความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจที่มีตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.76) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา กลุม
ตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่มีความพึงพอใจตอคุณภาพของผลิตภัณฑเบเกอรีเ่ ปนสวนใหญ
รองลงมา คือ ความใหมและสดของผลิตภัณฑเบเกอรี่ และ รสชาติของผลิตภัณฑเบเกอรี่ ( X =
3.87, X = 3.85 และ3.79 ตามลําดับ)
ปจจัยดานราคา พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจที่มีตอปจจัยดานราคาใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.53) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา กลุมตัวอยางผูซื้อ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่มีความพึงพอใจตอระดับราคาที่มีใหเลือกหลากหลาย และการมีมาตรฐานของ
ราคาผลิตภัณฑเบเกอรี่เปนสวนใหญ รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมที่กับคุณภาพ ของผลิตภัณฑเบเกอรี่ และราคาที่เหมาะสมกับปริมาณของผลิตภัณฑเบเกอรี่ ( X = 3.58, 3.49 และ3.45 ตามลําดับ)
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจที่มีตอ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.64) และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอแลว พบวา กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่มีความพึงพอใจตอ สถานที่มีความสะอาดเปน
สวนใหญ รองลงมา คือ ความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ และ การตกแตงรานที่สวยงาม
( X = 3.83, 3.72 และ3.69 ตามลําดับ)
ปจจัยดานการสงเสริมการขาย พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจที่มีตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการขายในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.93) และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอแลว พบวา กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่มีความพึงพอใจตอการโฆษณาผานสื่อตางๆ
เปนสวนใหญ รองลงมา คือ การใหสวนลด และการมีของแถม (
X = 3.01, 2.93 และ2.86
ตามลําดับ)
ปจจัยดานบรรจุภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจที่มีตอปจจัยดาน
บรรจุภัณฑในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.45) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา
กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่มีความพึงพอใจตอความสะดวกในการใชหีบหอผลิตภัณฑเปน
สวนใหญ รองลงมา คือ ความสวยงามของบรรจุภัณฑ และบรรจุภัณฑมีความแข็งแรงทนทานและ
บรรจุภัณฑที่มีใหเลือกหลายขนาด ( X = 3.53, 3.49 และ3.44 ตามลําดับ)
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ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจที่มีตอ
ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.72) และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอแลว พบวา กลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่มีความพึงพอใจตอการแตงกายของพนักงานที่
เหมาะสมและสะอาดเปนสวนใหญ รองลงมา คือ บุคลิกของพนักงานที่ดูดีเหมาะสม และพนักงาน
มีความสุภาพ ยิ้มแยม แจมใส ( X = 3.81, 3.76 และ3.75 ตามลําดับ)
4. ปัญหาทีพ่ บจากการใช้ บริการร้ าน Viridian Bakery Shop
ผลการศึกษา พบวา ปญหาที่พบจากการใชบริการราน Viridian Bakery Shop ของกลุม
ตัวอยางในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.85) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา
ปญหาเรื่องจํานวนโตะ เกาอี้ไมเพียงพอเปนปญหาสวนใหญที่กลุมตัวอยางพบจากการใชบริการ
รองลงมา คือ ปญหาการไมคอยไดรับขาวสาร/การประชาสัมพันธจากทางราน และปญหาเรื่องราคา
ของผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่แพงเกินไปและปญหาเรื่องโปรโมชั่นไมคุมคา ( X = 3.46, 3.38 และ3.23
ตามลําดับ)
5. ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่ างผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
ผลการศึกษา พบวา ความคิดเห็น และขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบ เกอรี่ ที่มีตอราน Viridian Bakery Shop สามารถสรุปไดดังนี้
ดานผลิตภัณฑเบเกอรี่ ควรพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้นกวาเดิม และมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆอยูเสมอ เชน ผลิตภัณฑเบเกอรี่เพื่อสุขภาพมีคุณคา
ทางโภชนาการสูง และมีปริมาณไขมันต่ํา สําหรับคนที่ชอบรับประทานเบเกอรี่ แตหวงสุขภาพ
หรือกลัวอวน เปนตน
ดานราคา ควรลดราคาผลิตภัณฑเบเกอรี่บางชนิดลง เนื่องจากกลุมตัวอยางมีความเห็น
วา ผลิตภัณฑเบเกอรี่บางชนิดมีราคาแพงเกินไป
ดานสถานที่ ควรการขยายพื้นที่ในการใหบริการของ ราน Viridian Bakery Shop ให
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากพื้นที่มีความคับแคบ และไมสะดวกตอการใชบริการ ในกรณีที่มีลูกคาจํานวน
มากเขามาใชบริการเวลาเดียวกัน และควรเพิ่มจํานวนที่นั่ง (ทั้งดานใน และดานนอก) ในการนั่ง
รับประทานเบเกอรี่ที่ราน เนื่องจากมีปริมาณไมเพียงพอตอการใชบริการ
ดานการสงเสริมการขาย เนื่องจากการโฆษณา ประชาสัมพันธของทางรานยังไม
เพียงพอ ควรเพิ่มการโฆษณา ประชาสัมพันธใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหลูกคาหรือผูซื้อไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารตางๆของทางรานมากยิ่งขึ้น และควรจะมีโปรโมชั่น หรือการสงเสริมการขายตางๆ
ในชวงเทศกาลหรือวันสําคัญตางๆ เชน การลดราคาผลิตภัณฑเบเกอรี่ การมีของแถม เปนตน
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ดานบรรจุภัณฑ ควรมีการออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ หีบหอของผลิตภัณฑเบ -เกอรี่
ใหมีความสวยงามมากขึ้น และควรมีฉลากบอกคุณคาทางโภชนาการ พรอมทั้งวันหมดอายุของ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่ชัดเจน
ดานการใหบริการ บางครั้งพนักงานใหบริการลาชา และพนักงานมีการหยอกลอ เลน
พูดคุยกัน ไมเอาใจใสลูกคาเทาที่ควร รวมทั้งพนักงานบางคนมีกริยาทาทางไมสุภาพตอลูกคาที่เขา
มาซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่
ราน Viridian Bakery Shop มีประเด็นที่ผูวิจัยไดนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ในการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ พบวา ผูซื้อ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่สวนใหญเปนเพศหญิง การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 คณะวิทยาการ
จัดการ สาขา การจัดการธุรกิจทั่วไป และมีรายไดตอเดือนระหวาง 3,001-5,000 บาท ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของพนิต อุฬารวงศ ( 2551:35) ที่ศึกษาเรื่องการจัดกลุมลูกคาตามองคประกอบที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อเบเกอรี่ที่ราน Viridian ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พบวา ผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่สวนใหญเปนเพศหญิง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ
ธุรกิจทั่วไป และมีรายไดตอเดือนระหวาง 3,001-5,000 บาท
2. ในการศึกษาขอมูลพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ พบวา ผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่สวนใหญซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่เพื่อทานเลน/ทานยามวาง ในชวง
เวลา 11.01 น. - 14.00 น. โดยสวนมากนิยมซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ ประเภทเคก และชื่นชอบ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่รสชอคโกแลต มีความถี่ของการซื้อจํานวน 1-2 ครั้งตอสัปดาห โดยเสีย คาใชจาย
ระหวาง 31-60 บาทตอครั้ง ซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ครั้งละ 1-2 ชิ้น เปนผูตัดสินใจดวยตนเองในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ โดยเลือกจากตูโชว มีผูรวมใชบริการครั้งละ 3-4 คน และซื้อผลิตภัณฑ
เบเกอรี่ใสกลองไปรับประทานเปนสวนใหญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพนิต อุฬารวงศ
(2551:36) ที่ศึกษาเรื่องการจัดกลุมลูกคาตามองคประกอบที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเบเกอรี่ที่
ราน Viridian ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา ผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่มีวัตถุประสงคในการซื้อเบเกอรี่เพื่อรับประทานเอง และชื่นชอบผลิตภัณฑเบเกอรี่รส ชอคโกแลต
เปนสวนใหญ มีความถี่ในการซื้อสัปดาหละ 1 ครั้ง ซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ครั้งละ 2 ชิ้น โดยเสีย
คาใชจายระหวาง 30-50 บาทตอครั้ง
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3. ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ราน Viridian Bakery
Shop ที่มีตอปจจัยดานตางๆ ซึ่งประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ, ดานราคา, ดานชองทางการจัด
จําหนาย, ดานการสงเสริมการขาย, ดานบรรจุภัณฑ และดานคุณภาพการใหบริการ พบวา กลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑมากที่สุด รองลงมา คือ ปจจัยดานคุณภาพการ
ใหบริการ, ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานราคา ตามลําดับ ซึ่งปจจัยดังกลาวมี
ระดับความพึงพอใจในระดับมาก ในสวนของปจจัยดานบรรจุภัณฑ และปจจัยดานการสงเสริมการ
ขายมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนางสาววราวรรณ อนัน ตรัตน (2549:103-104) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อ และความพึงพอใจของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่
พบวา ผลการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑเบเกอรีน่ ั้น ทุกอาชีพมีความพึงพอใจ
ตอปจจัยดานผลิตภัณฑ และดานราคา อยูในระดับมาก สวนดานบรรจุภัณฑ นั้น มีความพึงพอใจอยู
ในระดับปานกลางเชนกัน ดังนั้นทางราน Viridian Bakery Shop จึงสมควรที่จะปรับปรุงและให
ความสําคัญตอปจจัยดานบรรจุภัณฑ และปจจัยดานการสงเสริมการขายใหมากกวาเดิม เพื่อที่จะทํา
ใหผูซื้อมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น
4. ในสวนของปญหาที่พบจากการใชบริการราน Viridian Bakery Shop พบวา
ในภาพรวมปญหาที่พบจากการใชบริการราน Viridian Bakery Shop ของกลุมตัวอยางอยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นางสาวโสมรวี จินดาทา (2550:63) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยดาน
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเบเกอรี่ของผูบริโภค ในเขตเทศบาลนคร
เชียงราย พบวา ปญหาที่พบจากการใชบริการรานเบเกอรี่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย มีระดับปญหา
โดยรวมในระดับปานกลางเชนกัน โดยปญหาที่พบจากการใชบริการราน Viridian Bakery Shop
พบวาปญหาเรื่องจํานวนโตะและเกาอี้ที่ไมเพียงพอ เปนปญหาสวนใหญที่พบจากการใชบริการ
เนื่องจากพื้นที่ของราน Viridian Bakery Shop ในการใหบริการมีขนาดจํากัด ดังนั้นจึงมีผลทําให
จํานวนโตะ เกาอี้สําหรับใหบริการมีจํานวนนอยตามไปดวย และปญหารองลงมาที่พบ คือ ปญหา
การไมคอยไดรับขาวสาร/การประชาสัมพันธจากทางราน ปญหาเรื่องราคาของผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่
แพงเกินไปและปญหาเรื่องโปรโมชั่นไมคุมคาตามลําดับ ซึ่งสําหรับปญหาการไมคอยไดรับ
ขาวสาร/การประชาสัมพันธจากทางราน และปญหาเรื่องโปรโมชั่นไมคุมคานั้น เกิดจากทางรานมี
การโฆษณา/ประชาสัมพันธที่นอยเกินไปไมทั่วถึง และทางรานมีกิจกรรมการสงเสริมการขาย
คอนขางนอยอีกดวย และสําหรับปญหาเรื่องราคาของผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่แพงเกินไปนั้น เนื่องจาก
ทางรานใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดี ซึ่งคอนขางมีราคาที่แพง จึงทําใหผลิตภัณฑเบเกอรี่มีราคาแพง
เชนกัน
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ข้ อเสนอแนะ
1. การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถนําไปปรับใชกับราน Viridian Bakery Shop และธุรกิจ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ เพื่อใหบริการผูบริโภคไดเปนอยางดี เชน
ดานผลิตภัณฑ ควรที่จะเนนในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑเบเกอรี่ ให
ผลิตภัณฑเบเกอรี่มีคุณภาพที่ดี และพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑเบเกอรี่ใหมีความหลากหลาย และ
เนนในเรื่องรสชาติของผลิตภัณฑเบเกอรี่ใหมีรสชาติที่ดีและมีความสดใหมอยูเสมอ เพื่อสรางความ
มั่นใจกับลูกคาและเปนการดึงดูดใจใหลูกคากลับมาซื้อซ้ําอีกในโอกาสตอไป กอใหเกิดการโฆษณา
แบบปากตอปาก ซึ่งเปนการประชาสัมพันธที่มากที่สุดได และมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆอยูเสมอ
เชน ผลิตภัณฑเบเกอรี่เพื่อสุขภาพมีคุณคาทางโภชนาการสูง และมีปริมาณไขมันต่ํา สําหรับคนที่
ชอบรับประทานเบเกอรี่ แตหวงสุขภาพ หรือกลัวอวน เปนตน
ดานการสงเสริมการขาย ควรมีการเพิ่มการสงเสริมการขายใหมากขึ้น เชน การลด
แลก แจก แถม การสะสมแตมเพื่อใชเปนสวนลด หรือแลกสินคา การมีผลิตภัณฑเบเกอรี่ใหทดลอง
ชิมกอนซื้อ เปนตน เพื่อกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น และควรเพิ่มการโฆษณา/
ประชาสัมพันธใหมากขึ้น
ดานราคา ผูซื้อใหความสําคัญตอราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑเบเกอรี่
ไมแพงจนเกินไป และในขณะเดียวกันราคาก็นาจะเหมาะสมกับปริมาณของผลิตภัณฑเบเกอรี่ดวย
ควรจัดใหมีราคาที่หลากหลายระดับ ไมแพงมากนัก
ดานสถานที่ ควรการขยายพื้นที่ในการใหบริการใหมากยิ่งขึ้น และควรเพิ่มจํานวน
ที่นั่ง (ทั้งดานใน และดานนอก) ในการนั่งรับประทานเบเกอรี่ที่ราน ตลอดจนเรื่องความสะอาดของ
ราน การออกแบบตกแตงรานที่สวยงาม สะดุดตา ดึงดูดความนาสนใจ
ดานบรรจุภัณฑ ควรมีการออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ หีบหอของผลิตภัณฑเบ เกอรี่ใหมีความสวยงามมากขึ้น และควรมีฉลากบอกคุณคาทางโภชนาการ พรอมทั้งวันหมดอายุ
ของผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่ชัดเจน
ดานการใหบริการ พนักงานขายควรมีความสุภาพ อัธยาศัยดี ยิ้มแยมแจมใส เปน
มิตร มีการแตงที่เหมาะสม และสะอาด ตลอดจนมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑเบเกอรี่สามารถแนะนํา
แกผูซื้อได
2. สําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาเฉพาะราน Viridian Bakery Shop ในการศึกษา
ครั้งตอไป ควรขยายขอบเขตการศึกษาใหกวางขึ้น โดยศึกษาพฤติกรรมผูซื้อและปจจัยที่มีอิทธิพล
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ตอผูซื้อในการเลือกใชบริการรานเบเกอรี่ รวมทั้งศึกษาถึงปจจัยดานจิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรม
เปรียบเทียบกับรานเบเกอรี่อื่นๆที่ขายในมหาวิทยาลัย เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงและกําหนดกลยุทธ
ตางๆตอไป
ปัญหาและอุปสรรคทีพ่ บจากการวิจัย
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมาเปนกลุม ทําใหการตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
คําตอบคลายคลึงกัน ซึ่งทําใหคําตอบที่ไดไมมีความหลากหลายมากนัก

54
บรรณานุกรม
กฤษณ เถียนมิตรภาพ. “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคาที่มีตอรานธารินีเบเกอรี่
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศีอยุธยา.” วิทยานิพนธบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2548.
จิตธนา แจมเมฆ และอรอนงค นัยวิกุล. เบเกอรี่เทคโนโลยีเบื้องตน. พิมพครั้งที7่ . กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546.
เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ. การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร.กรุงเทพมหานคร, 2542.
ธงชัย สันติวงศ. พฤติกรรมผูบริโภคทางการตลาด. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิชย, 2535.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. เทคนิคการสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย.
กรุงเทพมหานคร : บี แอนด บี พับลิชชิ่ง, 2546.
ปวารณา พิทักษพงษศิริ. “พฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี”.รายงานประกอบรายวิชาสัมมนาปญหาทางธุรกิจ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
ปองศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง. “ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการชมบานควายไทย.” การคนควาแบบ
อิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2544.
พนิต อุฬารวงศ. “การจัดกลุมลูกคาตามองคประกอบที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเบเกอรี่ที่ราน
Viridian ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.” รายงานประกอบ
รายวิชาสัมมนาปญหาทางธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
รัฐวุฒิ ขาวบริสุทธิ์. “ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการบริโภคขนมปงของ
พนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร.” รายงานประกอบรายวิชา
สัมมนาปญหาทางธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
วราวรรณ อนันตรัตน. “พฤติกรรมการซื้อ และความพึงพอใจของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี.่ ” การ
คนควาอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549.

55
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2536.
ศิริวรรณ เสรีรัตน. พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพมหานคร: พิมพด,ี 2546.
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. กลยุทธการตลาด การบริหารการตลาดและกรณีศึกษา.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธรรมสารจํากัด, 2547.
สาโรช ไสยสมบัติ. “ความพึงพอใจในการทํางานของครูอาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด.” วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2534.
สุมาตรา วรรณสูตร. “ความพึงพอใจของผูซื้อตอสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑขนมบาน
อาจารย.การคนควาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543.
สุนทณีย ศุภวิไล. “การบริการจัดการธุรกิจรานเบเกอรี่ที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.” วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2548.
สมจิตร ลวนจําเริญ. พฤติกรรมผูบริโภค. ฉบับปรับปรุงป 2546. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546.
โสมรวี จินดาทา. “ปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเบเกอรี่ของ
ผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย.” การคนควาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, 2550.

ภาคผนวก

57

แบบสอบถาม
พฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ร้าน Viridian Bakery Shop
แบบสอบถามชุดนี้จัดทําโดยนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป จัดทําขึ้นเพื่อ
ใชเปนขอมูลประกอบการทําวิจัยในรายวิชา สัมมน าปญหาทางธุรกิจ ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอมูลที่ไดจากทานในการเก็บขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยจะเก็บรักษาเปน
ความลับ โดยจะนําไปใชในเพื่อการศึกษาตอไป ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานที่สละเวลาใหความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลส่ วนบุคคล
คําชี้แจง โปรดใส่ เครื่องหมาย ลงในช่ อง

ให้ สอดคล้ องกับตัวท่ านมากทีส่ ุ ด

1. เพศ
ชาย
2. ระดับการศึกษาของทาน

ปริญญาตรีปที่ 1
ปริญญาตรีปที่ 4

หญิง

ปริญญาตรีปที่ 2

ปริญญาตรีปที่ 3

อื่นๆ __________________

3. คณะวิชาที่ทานกําลังศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. สาขาวิชาที่ทานกําลังศึกษา
การจัดการธุรกิจทั่วไป
การจัดการทองเที่ยว
การจัดการชุมชน
ธุรกิจโรงแรมและที่พัก
การตลาด
การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร
เทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
นิเทศศาสตร
5. รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 3,000 บาท
5,001-7,000 บาท

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจตอเนื่อง
3,001-5,000 บาท
7,001 บาทขึ้นไป
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ส่ วนที่ 2 : ข้ อมูลพฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
คําชี้แจง โปรดใส่ เครื่องหมาย ลงในช่ อง ให้ สอดคล้ องกับตัวท่ านมากทีส่ ุ ด
1. เหตุผลที่ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่
ทานเลน/ทานยามวาง
ทดแทนอาหารบางมื้อ
ฝากเพื่อน/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
คุกกี้
พาย/พัฟ
ขนมปง
ครัวซองค
โดนัท
เอแคลร
แซนวิช
เดนิช
ทารต
4. รสชาติของผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่ทานเลือกซื้อมากที่สุด
วนิลลา
ชอคโกแลต
สตรอเบอรี่
บลูเบอรี่
เชอรรี่
กาแฟ
สม
ครีม
5. ใน 1 สัปดาห ทานซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่กี่ครั้ง
1-2 ครั้ง
3-4 ครั้ง
5 ครั้งขึ้นไป
6. คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่แตละครั้ง
ต่ํากวา 30 บาท
31-60 บาท
61-90 บาท
91 บาทขึ้นไป
7. ปริมาณการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่แตละครั้ง
1-2 ชิ้น
3-4 ชิ้น
5-6 ชิ้น
7 ชิ้นขึ้นไป
8. บุคคลใดเปนผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ของทาน
ไมมี (ตัดสินใจเอง)
เพื่อน
คนรัก
พนักงานขาย
อื่นๆ ________________________
9. ทานสั่งซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่โดยวิธีใด
ตามเมนู/ปายแนะนํา
โดยเลือกจากตูโชว
แบบเดิมที่เคยรับประทานเปนประจํา
ตามพนักงานขายแนะนํา ตามเพื่อน
อื่นๆ _________________________
10. ทานมักจะมาใชบริการราน Viridian Bakery Shop ครั้งละกี่คน (รวมผูทําแบบสอบถาม)
1-2 คน
3-4 คน
5 คนขึ้นไป
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11. ทานมักจะมาใชบริการราน Viridian Bakery Shop อยางไร
นั่งรับประทานที่ราน
ซื้อใสกลองไปรับประทาน

ส่ วนที่ 3 : ระดับความพึงพอใจของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
คําชี้แจง โปรดใส่ เครื่องหมาย ลงในช่ อง ให้ สอดคล้ องกับตัวท่ านมากทีส่ ุ ด
ความพึงพอใจของผู้ซื้อทีม่ ีต่อ
ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
1. ด้ านผลิตภัณฑ์
1.1 ประเภทของผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่หลากหลาย
1.2 รสชาติของผลิตภัณฑเบเกอรี่
1.3 คุณภาพของผลิตภัณฑเบเกอรี่
1.4 ความใหมและสดของผลิตภัณฑเบเกอรี่
1.5 อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑเบเกอรี่

2. ด้ านราคา
2.1 ราคาเหมาะสมกับปริมาณผลิตภัณฑเบเกอรี่
2.2 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑเบเกอรี่
2.3 มีหลากหลายระดับราคาใหเลือก
2.4 การมีมาตรฐานของราคาผลิตภัณฑ

3. ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
3.1 ความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่
3.2 สถานที่มีความสะอาด
3.3 มีการตกแตงรานใหสวยงาม
3.4 มีที่สําหรับนั่งรอ/รับประทานอาหาร

4. ด้ านการส่ งเสริมการขาย
4.1 การโฆษณาผานสื่อตางๆ
4.2 การใหสวนลด
4.3 การมีของแถม

5. ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์
5.1 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ

ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด
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ความพึงพอใจของผู้ซื้อทีม่ ีต่อ
ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่

ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด

5.2 บรรจุภัณฑมีความแข็งแรงทนทาน
5.3 ขนาดของบรรจุภัณฑมีใหเลือกหลายขนาด
5.4 ความสะดวกในการใชหีบหอผลิตภัณฑ
5.5 มีความชัดเจนและครบถวนของฉลากบรรจุ
ภัณฑ

6. ด้ านคุณภาพการให้ บริการ
6.1 พนักงานมีความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส
6.2 พนักงานมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑเบเกอรี่
6.3 การแตงกายของพนักงานเหมาะสมและ
สะอาด
6.4 บุคลิกของพนักงานดูดี เหมาะสม
6.5 ความรวดเร็ว และถูกตองในการการใหบริการ

ส่ วนที่ 4 : ปัญหาทีพ่ บจากการใช้ บริการร้ าน Viridian Bakery Shop
คําชี้แจง โปรดใส่ เครื่องหมาย ลงในช่ อง ให้ สอดคล้ องกับตัวท่ านมากทีส่ ุ ด

ปัญหา
1. รสชาติของผลิตภัณฑเบเกอรี่ไมอรอย
2. ราคาของผลิตภัณฑเบเกอรี่แพงเกินไป
3. ราคาของผลิตภัณฑเบเกอรี่ไมคงที่
4. ผลิตภัณฑเบเกอรี่ไดรับลาชา
5. สถานที่ไมสะอาด
6. จํานวนโตะ,เกาอี้ไมเพียงพอ
7. ไมคอยไดรับขาวสาร/การประชาสัมพันธ
8. โปรโมชั่นไมคุมคา
9. พนักงานกิริยามารยาทไมสุภาพ
10. พนักงานไมดูแลเอาใจใสลูกคา

ระดับปัญหาทีพ่ บจากการใช้ บริการ
มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด

61

ปัญหา

มากทีส่ ุ ด

ระดับปัญหาทีพ่ บจากการใช้ บริการ
มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

11. พนักงานคิดเงินผิดพลาด
ส่ วนที่ 6 : ข้ อเสนอแนะ (ถ้ ามี)

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ผู้วจิ ัยขอขอบพระคุณเป็ นอย่ างสู งในความอนุเคราะห์ ของท่ านทีใ่ ห้ ข้อมูลในครั้งนี้
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ - สกุล นางสาวสุภาพร เต็งสกุล
ที่อยู
69 หมู 3 ตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2548
สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชะอําคุณหญิง
เนื่องบุรี จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.2552
ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

