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The objectives for this research were (1)to study purchase behavior of consumer
in Mueang District, Nakhon Pathom; (2)to study population factors of consumer in Mueang
District, Nakhon Pathom; (3)to study marketing mix and complementary businesses in bakery
shop that consumer in Mueang District, Nakhon Pathom played the important role. Population
and sample were 400 consumers who had purchased bakery. Data was collected by
questionnaires. Statistical analyze with SPSS used the Frequencies, Percentage, Means,
Standard deviations, crosstab and Descriptive analyze.
The study found marketing mix and complementary businesses in bakery shop
were important to bakery purchase behavior. The majority of samples were male in the age
between 15-25 years with bachelor degree and single. They were students and earned
average income under 10,000 baht/month. The most important factor of marketing mix was
products in part of quality and freshness, as for the complementary businesses are soft drinks
along with bakery. The most of samples bough the bread from bakery shop to eat at home
and they preferred to sit the bakery shop for the rest. The most popular time was between
12.01-15.00 hr. with once to twice a week. The average expense per visit was 10 to 100
baht. They make their own decisions to buy bakery. The results from this study can apply
to bakery business development approach for the consumers needs.
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ฐ

บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การบริ โภคเบเกอรี่ ได้รับความนิยมแพร่ หลายในประเทศไทย ส่ วนหนึ่งมาจากผลแห่ง
ความก้าวหน้าทางการศึกษา ทําให้มีผทู ้ ี่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศรับเอาวัฒนธรรมการรับประทาน
ขนมปั งกลับเข้ามาเผยแพร่ ในเมืองไทย รวมทั้งกระแสโลกาภิวฒั น์ที่ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ
การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันทัว่ โลก ทําให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตก
ที่เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ได้นาํ วัฒนธรรมการบริ โภคเบเกอรี่ เข้ามาสู่ สงั คมไทย
จากเดิมที่คนไทยบริ โภคข้าวเป็ นอาหารหลักในทุกวันนี้ ขนมปัง เค้ก คุก้ กี้ ฯลฯ ได้เข้ามาเป็ นส่ วน
หนึ่งของอาหารหลัก หรื ออาหารว่างที่สามารถรับประทานได้ตลอดเวลา ปั จจุบนั คนไทยหันมา
บริ โภคเบเกอรี่ เป็ นอาหารหลักมากขึ้น (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2548)
เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคทุกเพศทุกวัยในเมือง ที่มีรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตที่ทาํ งานแข่งกับเวลา
การเลือกซื้อสิ นค้าเบเกอรี่ กบั ร้านเบเกอรี่ คา้ ปลีกสามารถสร้างความ
สะดวกรวดเร็ วในการหาซื้อมารับประทานในช่วงเวลาเร่ งรี บ ส่ งผลให้เบเกอรี่ เป็ นธุรกิจที่น่าลงทุน
ในกลุ่มผูท้ ี่กาํ ลังมองหาธุรกิจเป็ นของตนเอง (พีระวุธ ฉัตรกุล ณ อยุธยา 2546)
ร้านเบเกอรี่ เป็ นธุรกิจที่อยูใ่ นความคิดฝันของหลายๆ คน เบเกอรี่ เป็ นขนมที่มีรูปร่ าง
หน้าตาสวยงาม เห็นแล้วชวนรับประทาน นอกจากนี้ยงั เป็ นขนมที่สามารถรับประทานแทนอาหาร
มื้อต่างๆ ได้อย่างสะดวกคล่องตัว สําหรับคนในเมืองที่มีแต่ความเร่ งรี บ ช่วงเวลาสั้นๆ เพียงเบเกอรี่
1 ชิ้น ไม่วา่ จะเป็ นขนมปั ง เค้ก หรื อพาย กับเครื่ องดื่มอีก 1 แก้ว ก็ช่วยให้อิ่มท้องและสามารถทํา
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวันต่อไปได้ จึงไม่น่าแปลกใจที่เบเกอรี่ จากร้านเบเกอรี่ ต่างๆ หรื อโฮม
เมดเบเกอรี่ ที่ผลิตกันภายในบ้าน จะได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย และดึงดูดให้คนที่สนใจอยาก
ทําธุรกิจของตนเองหยุดพิจารณาลงทุนในธุรกิจเบเกอรี่ และเครื่ องดื่ม (ณัฐวุฒิ บัวใหญ่ 2550)
เนื่องจากการเข้ามาในธุรกิจเบเกอรี่ ใช้เงินลงทุนไม่มากนัก แต่การที่จะทําให้ธุรกิจ
เบเกอรี่ อยูร่ อดได้หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยสําคัญในเรื่ องคุณภาพของสิ นค้าและบริ การว่ามีความ
แตกต่างจากคูแ่ ข่งขันมากน้อยเพียงใด
หรื อหมายถึงการจับกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับสิ นค้า นอกจากนี้ธุรกิจเบเกอรี่ ยงั เผชิญอุปสรรค คือ ภาวะการแข่งขันในธุรกิจเบเกอรี่
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มีสูงขึ้นจากการที่มีผปู ้ ระกอบการรายใหม่เข้ามาทําตลาดเพิ่มขึ้น ดังนั้นทั้งผูป้ ระกอบการายเก่าและ
รายใหม่ตอ้ งเร่ งสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัว เช่น เบเกอรี่ เพื่อสุ ขภาพที่เกาะกระแสให้ผบู ้ ริ โภคหันมา
ใส่ ใจสุ ขภาพมากขึ้น คิดเมนูใหม่ๆ ที่กินได้ง่าย กินได้บ่อย เพื่อทําให้ยอดจําหน่ายมีต่อเนื่องตลอด
ทั้งปี การลดขนาดของเบเกอรี่ และจําหน่ายในราคาที่ถูกลง เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผบู ้ ริ โภค และ
เพื่อความเหมาะสมต่อกําลังซื้อของผูบ้ ริ โภคที่มีนอ้ ยลง (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย 2550)
เนื่องจากผูว้ ิจยั เป็ นอีกผูห้ นึ่งที่มีความใฝ่ ผันที่จะเป็ นเจ้าของกิจการร้านเบเกอรี่ จึงได้
ทําการศึกษาสภาพทัว่ ไปของธุรกิจเบเกอรี่ ในอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็ นภูมิลาํ เนาของ
ผูว้ ิจยั พบว่ามีร้านเบเกอรี่ ที่สามารถนัง่ รับประทานได้ เป็ นที่พบปะสังสรรค์ในบรรยากาศสบายๆ
มีรูปแบบเป็ นของตัวเองจํานวนไม่มากนัก และด้วยการใช้เงินลงทุนไม่มากทําให้มีผปู ้ ระกอบการ
รายใหม่สนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งร้านเบเกอรี่ ระดับพรี เมียม อาทิ เอสแอนด์พี กา
โตว์ชเฮาส์ ยามาซากิ ได้เข้ามาเปิ ดสาขาที่เทสโก้โลตัสนครปฐม ทําให้ธุรกิจเบเกอรี่ ในจังหวัด
นครปฐมต้องเผชิญภาวะการแข่งขันเพิ่มขึ้น ฉะนั้น โอกาสที่จะประสบความสําเร็ จในธุรกิจนี้ได้
ต้องมีผลิตภัณฑ์และบริ การที่สร้างจุดเด่นทางการตลาดต่อสายตาผูบ้ ริ โภค
ด้วยเหตุดงั กล่าวผูว้ ิจยั จึงมีความประสงค์ในการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เบเกอรี่ ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้เป็ นข้อมูลสําหรับวางแผนการตลาด
ในการประกอบการธุรกิจร้านเบเกอรี่ ของตนเองและสําหรับผูท้ ี่สนใจ
เพื่อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั จําหน่าย ด้านรายการส่ งเสริ มการขาย ด้าน
บุคลากร/พนักงานผูใ้ ห้บริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพของร้าน
ด้านการตลาดเพื่อสังคม รวมถึงปัจจัยด้านธุรกิจเสริ มในร้านเบเกอรี่ ที่ตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค เพื่อสร้างความแตกต่างและความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในธุรกิจร้านเบเกอรี่
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของประชาชนที่เคยซื้อเบเกอรี่ ในอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด และธุรกิจเสริ มในร้านเบเกอรี่ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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ขอบเขตของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และธุรกิจเสริ ม
ในร้านเบเกอรี่ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2. การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยการทําสํารวจและเก็บ
ข้อมูลภาคสนามช่วงเดือนธันวาคม 2552 – มกราคม 2553
3. ประชากรเป้ าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เคยซื้ อเบเกอรี่ ในอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม โดยมีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
4. กําหนดพื้นที่ศึกษา คือ ร้านเบเกอรี่ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ขั้นตอนการศึกษา
1. ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. สร้างเครื่ องมือสําหรับการศึกษา
4. เก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สรุ ปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ทํา ให้ท ราบถึ ง พฤติ ก รรมการซื้ อ เบเกอรี่ ข องประชาชนในอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด
นครปฐม เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการใช้เป็ นแนวทางการดําเนิ นธุรกิจร้านเบเกอรี่ ที่สอดคล้องต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. ทําให้ทราบถึงปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของประชาชนที่เคยซื้ อเบเกอรี่ ในอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานสําหรับผูป้ ระกอบการร้านเบเกอรี่ ในการวางแผน
การตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
3. ทํา ให้ ท ราบถึ ง ส่ ว นประสมทางการตลาด และธุ ร กิ จ เสริ มในร้ า นเบเกอรี่ ที่
ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ให้ความสําคัญ เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการร้านเบเกอรี่ หรื อผู ้
ที่สนใจนํามาพัฒนาส่ วนประสมทางการตลาดและธุ รกิ จเสริ มในร้ านเบเกอรี่ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ
รายได้) มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ (สถานที่ในการซื้อเบเกอรี่ สถานที่รับประทานเบเกอรี่
ประเภทของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่ซ้ือ เหตุผลในการซื้อ ช่วงเวลาในการซื้อ ความถี่ในการซื้อต่อ
สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ สาเหตุที่บริ โภคเบเกอรี่ ที่
ร้าน)
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั จําหน่าย
และด้านรายการส่ งเสริ มการขาย ด้านบุคลากร/พนักงานผูใ้ ห้บริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพของร้าน ด้านการตลาดเพื่อสังคม และปัจจัยด้านธุรกิจเสริ มในร้าน
เบเกอรี่ มีความสําคัญต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ (สถานที่ในการซื้อเบเกอรี่ สถานที่รับประทาน
เบเกอรี่ ประเภทของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่ซ้ือ เหตุผลในการซื้อ ช่วงเวลาในการซื้อ ความถี่ในการ
ซื้อต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ สาเหตุที่บริ โภค
เบเกอรี่ ที่ร้าน)
นิยามศัพท์ เฉพาะ
เบเกอรี่ หมายถึง ขนมอบประเภทหนึ่ง มีหลายชนิด ทําด้วยแป้ งสาลี นม เนย
นํ้าตาล โดยมีสูตรสําเร็ จใช้ในการประกอบทําขนมอบ ได้แก่ ขนมเค้ก ขนมปัง คุก้ กี้ พาย ทาร์ต
เป็ นต้น
พฤติกรรมการซื้อ หมายถึง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีความหมายเฉพาะกระบวนการของ
ตัวบุคคลที่ตดั สิ นใจว่า จะซื้อเบเกอรี่ อะไรหรื อไม่ ถ้าจะซื้อจะซื้อที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และจะ
ซื้อจากใคร การตัดสิ นใจดังกล่าวจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางใจและทางกายที่จาํ เป็ น
สําหรับการตัดสิ นใจ
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ประเภทของเบเกอรี่ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ราคา หมายถึง ราคาของเบเกอรี่ ที่คาํ นึงถึงการซื้อเบเกอรี่ ในราคาที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
สถานที่จดั จําหน่าย หมายถึง ช่องทางการจัดจําหน่ายและการกระจายสิ นค้าเบเกอรี่ ที่
ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความสะดวกต่อการตัดสิ นใจซื้อ

5
รายการส่ งเสริ มการขาย หมายถึง การส่ งเสริ มการตลาดไปยังประชาชนในอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ที่เป็ นการสื่ อสารทางการตลาดที่ผา่ นสื่ อทั้งภาพ เสี ยง สิ่ งพิมพ์ และสื่ อบุคคล
เพื่อให้ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้รับข่าวสาร
บุคลากร/พนักงานผูใ้ ห้บริ การ หมายถึง การจัดการบริ การอย่างมีประสิ ทธิภาพด้วย
บุคลากรของกิจการเบเกอรี่ โดยเริ่ มตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาและฝึ กอบรม รวมไปถึง
การจูงใจและปลูกฝังลักษณะที่จาํ เป็ นต่อการให้บริ การในร้านเบเกอรี่ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั
ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ให้มากที่สุด
กระบวนการให้บริ การ หมายถึง การวางระบบและออกแบบให้มีข้นั ตอนที่อาํ นวย
ความสะดวกให้กบั ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มาซื้อเบเกอรี่ ที่ร้าน
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง การออกแบบวางผังร้านเบเกอรี่ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้
ในร้านเบเกอรี่ การจัดวางโต๊ะ เฟอร์นิเจอร์ภายในร้านเบเกอรี่ และกระถางต้นไม้ เป็ นต้น
การตลาดเพื่อสังคม หมายถึง การใช้เทคนิคการตลาดเชิงธุรกิจมาส่ งเสริ มให้เกิดการ
ยอมรับและเกิดพฤติกรรมที่จะทําให้ผทู ้ ี่ซ้ือเบเกอรี่ ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีชีวิตความ
เป็ นอยูแ่ ละสุ ขภาพที่ดีจากการบริ โภคเบเกอรี่
ธุรกิจเสริ มในร้านเบเกอรี่ หมายถึง เครื่ องดื่มสําหรับรับประทานคู่กบั เบเกอรี่ อาหาร
ว่างและอาหารจานเดียว บริ การส่ งเบเกอรี่ ให้ลูกค้า บริ การตกแต่งหน้าเค้กและคุก้ กี้ตามความคิด
สร้างสรรค์ของลูกค้า บริ การอินเทอร์เน็ต บริ การหนังสื อเช่า บริ การจัดเลี้ยงของว่างนอกสถานที่
เครื่ องดื่มสําหรับรับประทานคู่กบั เบเกอรี่ หมายถึง เครื่ องดื่มจําพวกชา กาแฟ รวมไป
ถึงเครื่ องดื่มจําพวกนํ้าผลไม้จะเป็ นเครื่ องดื่มที่ได้รับความนิยมมากในร้านเบเกอรี่
อาหารว่างและอาหารจานเดียว หมายถึง เฟรนช์ฟราย แซนวิช ซุป สลัด ชุดอาหาร
เช้าแบบอเมริ กนั สปาเก็ตตี้ มักโรนี ข้าวพัด ก๋ วยเตี๋ยวต่างๆ เป็ นต้น รวมถึงอาหารที่สามารถ
ปรุ งได้อย่างรวดเร็วมีส่วนประกอบน้อย
เมื่อประกอบอาหารแล้วสามารถเก็บไว้พร้อมเสิ ร์ฟได้
ตลอดเวลาเพียงนํามาอุ่นด้วยไมโครเวฟ
บริ การส่ งเบเกอรี่ ให้ลูกค้า
หมายถึง
การส่ งเบเกอรี่ ให้กบั ลูกค้าซึ่งทํางานอยูใ่ น
หน่วยงาน หรื อบริ ษทั ที่อยูใ่ กล้เคียงกับร้านเบเกอรี่
บริ การตกแต่งหน้าเค้กและคุก้ กี้ตามความคิดสร้างสรรค์ของลูกค้า หมายถึง การ
ให้บริ การตกแต่งหน้าเค้กและคุก้ กี้ตามความคิดสร้างสรรค์ของลูกค้า โดยเปิ ดเป็ นมุมเล็กๆ ภายใน
ร้านเบเกอรี่ หรื อจําหน่ายอุปกรณ์เป็ นชุด ลูกค้าสามารถนําไปตกแต่งหน้าขนมเองที่บา้ น
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บริ การอินเทอร์เน็ต หมายถึง การบริ การอินเทอร์เน็ตด้วยระบบเครื อข่ายไร้สาย
(Wireless Local Area Network) ภายในร้านเบเกอรี่ มีความสะดวกสบายที่ไม่ตอ้ งติดอยูก่ บั ที่ ผูใ้ ช้
สามารถเคลื่อนที่ไปมาภายในร้านเบเกอรี่ ได้โดยที่ยงั เชื่อมต่ออยูใ่ นระบบเครื อข่าย
การบริ การหนังสื อเช่า หมายถึง บริ การให้เช่าหนังสื อภายในร้านเบเกอรี่ ประเภท
หนังสื อจะจัดสัดส่ วนไว้ดงั นี้ คือ หนังสื อการ์ตูนร้อยละ 50 พ๊อคเก็ตบุค๊ ร้อยละ 25 นวนิยายร้อย
ละ 20 และอื่นๆ อีกร้อยละ 5
การบริ การจัดเลี้ยงของว่างนอกสถานที่ หมายถึง การให้บริ การจัดเลี้ยงของว่างนอก
สถานที่
โดยแบ่งประเภทของการจัดงานเลี้ยงได้คือ (1)งานเลี้ยงรับรองของหน่วยงานธุรกิจ
(2)งานเลี้ยงส่ วนตัว
(3)งานแต่งงาน
ตลาดแมส หมายถึง ตลาดมวลชน ใช้กลยุทธ์การผลิตเบเกอรี่ จาํ นวนมากและขาย
ให้กบั ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทุกคนเหมือนกัน ไม่มีส่วนแบ่งการตลาด

7
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ น
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
อาชีพ รายได้
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านสถานที่จดั จําหน่าย
- ด้านรายการส่ งเสริ มการขาย
- ด้านบุคลากร/พนักงานผูใ้ ห้บริ การ
- ด้านกระบวนการให้บริ การ
- ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
- ด้านการตลาดเพื่อสังคม
ปัจจัยด้ านธุรกิจเสริมในร้ านเบเกอรี่
- เครื่ องดื่มสําหรับรับประทานคู่กบั เบเกอรี่
- อาหารว่างและอาหารจานเดียว
- บริ การส่ งเบเกอรี่ ให้ลูกค้า
- บริ การตกแต่งหน้าเค้กและคุก้ กี้ตาม
ความคิดสร้างสรรค์ของลูกค้า
- การบริ การอินเทอร์เน็ต
- การบริ การหนังสื อเช่า
- การบริ การจัดเลี้ยงของว่างนอกสถานที่
แผนภาพที่ 1

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่
- สถานที่ในการซื้อเบเกอรี่
- สถานที่รับประทานเบเกอรี่
- ประเภทของผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ ที่ซ้ือ
- เหตุผลในการซื้อ
- ช่วงเวลาในการซื้อ
- ความถี่ในการซื้อต่อสัปดาห์
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง
- บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ซื้อ
- สาเหตุที่บริ โภคเบเกอรี่ ที่ร้าน

กรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด และปัจจัยด้านธุรกิจเสริ มในร้านเบเกอรี่ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เบเกอรี่

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร ประมวลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาดังต่อไปนี้
สภาพทัว่ ไปและศักยภาพของธุรกิจร้านเบเกอรี่
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
สภาพทัว่ ไปและศักยภาพของธุรกิจร้ านเบเกอรี่
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2548 : 20-30) ได้นาํ เสนอข้อมูล
เกี่ยวกับธุรกิจร้านเบเกอรี่ ดังต่อไปนี้
1. ภาพรวมของธุ รกิจร้ านเบเกอรี่ ธุ รกิ จร้านเบเกอรี่ ในปั จจุบนั สามารถแบ่งตลาด
ออกเป็ น 3 ระดับ คือ (1)ซุ ปเปอร์ พรี เมียม เป็ นเบเกอรี่ ที่จาํ หน่ ายในโรงแรม (2)พรี เมียม กลุ่มนี้
ประกอบไปด้วยแบรนด์เนมที่อยูใ่ นตลาด เช่น เอสแอนด์พี กาโตว์ช-เฮาส์ ยามาซากิ ลิตเติ้ลโฮม
ยูเอฟเอ็ม มิสซิสฟิ ลด์ โอบองแปง และ (3)ตลาดแมส
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาถึงธุรกิจร้านเบเกอรี่ ที่อยูใ่ นกลุ่มตลาดแมสหรื อ
ตลาดมวลชน (Mass Marketing) ซึ่งประมาณการกันว่าในปัจจุบนั มีผปู ้ ระกอบการธุรกิจร้านเบเกอรี่
ในกลุ่มนี้มากกว่า 100,000 รายทัว่ ประเทศ แต่หากจะถามว่าในตลาดนี้ใครเป็ นผูค้ รองส่ วนแบ่ง
การตลาดสู งสุ ด คงไม่สามารถชี้ชดั ลงไปได้ เพราะในตลาดนี้ไม่มีผปู ้ ระกอบการธุรกิจร้านเบเกอรี่
รายใดเป็ นผูน้ าํ อย่างแท้จริ ง
ดังนั้นโอกาสที่ผปู ้ ระกอบการรายใหม่จะแทรกเข้ามาในตลาดแมสจึงยังมีอยู่ เนื่องจาก
ธุรกิจเบเกอรี่ ยงั ไม่ถึงจุดอิ่มตัว หน่วยงานต่างๆ ที่มีการเปิ ดอบรมหลักสูตรเบเกอรี่ ยงั มีผสู ้ นใจสมัคร
เข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง
ร้านจําหน่ายอุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเบเกอรี่ ยงั มีให้เห็นใน
ตลาดใหญ่ๆ การจัดงานแสดงเกี่ยวกับเบเกอรี่ ยงั มีให้เห็นเป็ นระยะๆ กอปรกับพฤติกรรมและวิถี
8
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ชีวิตของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไป โดยมีความนิยมในการับประทานอาหารที่รวดเร็ ว และสะดวกสบาย
ยิง่ ขึ้น เช่น กลุ่มเด็กวัยรุ่ นบางมื้อจะรับประทานขนมปังและเครื่ องดื่มบางอย่างเท่านั้น สิ่ งเหล่านี้
สะท้อนให้เห็นว่าเบเกอรี่ ยังมีอนาคตที่สดใส
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่เข้ามาในธุรกิจนี้จะสามารถนําพาธุรกิจให้อยูร่ อดได้หรื อไม่น้ นั
ผูป้ ระกอบการก็ตอ้ งรู ้จกั การสร้างความแตกต่างให้กบั สิ นค้าของตน สิ นค้าที่มีวางจําหน่ายในร้าน
ต้องพัฒนาให้มีรูปแบบที่หลากหลาย สําหรับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่แตกต่างกัน หรื อจะเลือกผลิต
เฉพาะสิ นค้าที่อร่ อยและเป็ นที่นิยมของลูกค้า ก็ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมและการพิจารณาตัดสิ นใจ
ของผูป้ ระกอบการ
2. กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
2.1 กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักของธุรกิจร้านเบเกอรี่ ส่วน
ใหญ่จะเป็ นกลุ่มผูห้ ญิ ง เช่ น พนักงานบริ ษทั ห้างร้ านต่างๆ นักเรี ยน นักศึกษา คนกลุ่มนี้ จะมี
ภารกิจประจําวันที่ตอ้ งทํา และสนใจเรื่ องปากท้องของตนพอสมควร เพื่อความสะดวกคนกลุ่มนี้
นิ ยมรับประทานเบเกอรี่ แทนอาหารเช้า หรื อรับประทานเป็ นอาหารว่างในยามหิ ว แม้แต่ม้ือเย็น
หากไม่รับประทานอาหารตามปกติ มีเพียงขนมปั ง หรื อแซนด์วิช ก็สามารถทดแทนอาหารในมื้อ
นั้นได้
ขณะที่กลุ่มแม่บา้ นก็เป็ นอีกกลุ่มหนึ่งที่นิยมซื้อเบเกอรี่ สาํ หรับสมาชิกใน
ครอบครัว เพราะเบเกอรี่ สามารถรับประทานเป็ นขนมหรื ออาหารว่าง หรื อทดแทนอาหารในบาง
มื้อโดยเฉพาะมื้อเช้าได้เช่นกัน
สําหรับกลุ่มเด็กๆ เป็ นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่น่าสนใจอีกลุ่มหนึ่งในการทําธุรกิจ
ร้านเบเกอรี่ ซ่ ึงผูป้ ระกอบการไม่ควรมองข้าม
เพราะการทําเบเกอรี่ ประเภทเค้กที่มีสีสนั สวยงาม
หรื อขนมปั งไส้ต่างๆ รู ปร่ างแปลกๆ สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเด็กๆ และเรี ยกเงินจากผูเ้ ป็ น
พ่อแม่ได้ไม่ยาก
2.2 กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายรอง นอกจากการทําธุรกิจร้านเบเกอรี่ จะมีกลุ่มลูกค้าทั้ง
ผูห้ ญิง แม่บา้ นและเด็กๆ เป็ นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักแล้ว กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายประเภทหน่วยงาน
หรื อบริ ษทั ต่างๆ ที่อยูใ่ นทําเลใกล้เคียง จัดเป็ นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายรองที่ผปู ้ ระกอบการควรเข้าไป
ติ ดต่อเพื่อแนะนําผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ของตน ซึ่ งอาจจะเป็ นการเพิ่มทางเลื อกสําหรั บหน่ วยงาน
เหล่ านั้นในการจัด ประชุ ม สัมมนา หรื องานเลี้ ย งต่ างๆ ที่ ตอ้ งใช้อาหารว่าง ประเภทเบเกอรี่
นอกจากนี้ในโอกาสพิเศษ หรื อเทศกาลต่างๆ เบเกอรี่ ยงั เป็ นผลิตภัณฑ์ที่หน่วยงานหรื อบริ ษทั ต่างๆ
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พิจารณาเลือกนําไปใช้เป็ นของฝาก ของขวัญ เช่ น วันเกิ ดผูบ้ ริ หารหรื อเจ้าหน้าที่ระดับบริ หาร
เป็ นต้น
3. ธุรกิจหลัก ผลิตและจําหน่ ายเบเกอรี่ ประเภท ขนมปั ง เค้ก คุก้ กี้ พาย ทั้งในรู ป
ของการขายที่ร้านของผูป้ ระกอบการ การขายส่ งให้กบั ร้านค้าในหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล
สถาบันการศึกษา ฯลฯ และการรับสั่งทําเบเกอรี่ ในโอกาสต่างๆ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่จาํ หน่ายตาม
ร้านเบเกอรี่ ทวั่ ไป (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2548 : 20-30) ประกอบด้วย
คุก้ กี้ เป็ นเค้กหวานชิ้นเล็ก หรื อขนมประเภทบิสกิต มีลกั ษณะกรอบ มีกลิ่นและรส
แตกต่างกันตามส่ วนผสมที่ใช้ในการผลิต รู ปร่ างของคุก้ กี้ส่วนใหญ่จะแบน เวลารับประทานหยิบ
จับสะดวก ความหลากหลายในกรรมวิธีการผลิต ทําให้ผปู ้ ระกอบการสามารถสร้างสรรค์คุก้ กี้ได้
หลายรู ปแบบ เช่น คุก้ กี้หยอด คุก้ กี้กด คุก้ กี้แท่ง คุก้ กี้มว้ น
เค้ก เป็ นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่ข้ ึนฟูดว้ ยสารเคมีหรื ออากาศ ส่ วนผสมที่ทาํ ให้เกิด
โครงสร้างของเค้ก ได้แก่ แป้ ง ไข่ นม ส่ วนผสมที่ให้ความนุ่มได้แก่ นํ้าตาล ไขมัน และผงฟู
กรรมวิธีการผลิตเค้ก ทําให้ผปู ้ ระกอบการสามารถสร้างสรรค์เค้กได้หลายรู ปแบบ เช่น เค้กที่มี
ไขมันเป็ นส่ วนผสมหลัก เค้กที่มีไข่เป็ นส่ วนผสมหลัก เค้กที่แยกไข่ขาว ไข่แดง
ขนมปั ง เป็ นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่ข้ ึนฟูดว้ ยยีสต์ ประกอบด้วยส่ วนผสมหลัก 4 อย่าง คือ
แป้ งสาลี ยีสต์ นํ้า เกลือ ส่ วนผสมอื่นๆ ได้แก่ นํ้าตาล ไขมัน ไข่ เป็ นต้น ขนมปังที่
ผูป้ ระกอบการผลิตขายมีหลายรู ปแบบ เช่น ขนมปังชนิดแข็ง ขนมปังจืด ขนมปังหวาน
4. ธุ รกิจเสริ ม ผูป้ ระกอบการที่ลงทุนทําธุ รกิ จร้ านเบเกอรี่ โดยมีหน้าร้านของตนเอง
หากร้านมีพ้ืนที่กว้างขวางเพียงพอ อาจทําธุรกิจเสริ มเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ตนเอง เช่น
4.1 บริ การเครื่ องดื่มสําหรับรับประทานคู่กบั เบเกอรี่ เช่น กาแฟ ชา นํ้าผลไม้
เป็ นต้น ซึ่งหลักการทําเครื่ องดื่มในร้านเบเกอรี่ วา่ กลุ่มคนส่ วนใหญ่ที่เข้าร้านเบเกอรี่ จะเป็ นกลุ่มของ
ส่ วนกลุ่มผูใ้ หญ่ที่มีอายุ
วัยรุ่ นและวัยทํางานที่ยงั ต้องการคุณค่าทางอาหารจําพวกแป้ งอยูม่ าก
ค่อนข้างมากมักจะไม่นิยมเข้า ร้านเบเกอรี่ มากนัก เพราะคนเกลุ่มนี้มีการใช้พลังงานน้อยลง ความ
ต้องการปริ มาณคาร์โบไฮเดรตให้กบั ร่ างกายจึงน้อยลงตามไปด้วย ดังนั้น เมื่อกลุ่มคนส่ วนใหญ่ที่
เข้าร้านเบเกอรี่ เป็ นกลุ่มของวัยรุ่ นกับวัยทํางาน การคํานึงถึงการทําเครื่ องดื่มให้ตรงกับความต้องการ
ของคนทั้งสองกลุ่มนี้จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ น เครื่ องดื่มสามารถแบ่งออกได้เป็ นสองประเภทใหญ่ๆ คือ
เครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์กบั เครื่ องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ซึ่งเครื่ องดื่มที่ไม่มี
ส่ วนผสมของแอลกอฮอล์ได้แก่เครื่ องดื่มจําพวกชา กาแฟ รวมไปถึงเครื่ องดื่มจําพวกนํ้าผลไม้ ที่
เป็ นประเภทเครื่ องดื่มที่กลุ่มวัยรุ่ นและวัยทํางานชอบและให้ความนิยมมากในร้านเบเกอรี่
ซึ่ง
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บางครั้งเราสามารถเสิ ร์ฟเครื่ องดื่มดังกล่าวพร้อมกับคุก้ กี้ชิ้นเล็กๆ ได้ดว้ ย เครื่ องดื่มจําพวก ชา
กาแฟ รวมไปถึงนํ้าผลไม้จะเป็ นที่นิยมมากในกลุ่มลูกค้าที่เข้าร้านเบเกอรี่ ดังนั้น เคล็ดลับในการ
ปรุ งเครื่ องดื่มเหล่านี้หลักสําคัญจะมีอยูว่ า่ หากเป็ นพวกเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น Mocktail
ก็จะเป็ นการผสมนํ้าผลไม้ต้ งั แต่สองชนิดขึ้นไป ที่นิยมใช้กนั คือ นํ้าส้ม นํ้ามะนาว นํ้าสับประรด
แล้วจึงเติมนํ้าเชื่อมที่ทาํ จากทับทิม หรื ออาจเติมนํ้าเขียว นํ้าแดง ผสมลงไปในนํ้าผลไม้ เพื่อช่วย
เพิ่มรสชาติและสี สนั ให้ดูน่ารับประทานมากยิง่ ขึ้น ส่ วนเครื่ องดื่มจําพวก ชา กาแฟ จะมีเป็ นสูตร
ต่างๆ อยูม่ าก ทั้งชนิดร้อนและเย็น ส่ วนที่เห็นมีอยูต่ ามเบเกอรี่ เฮ้าส์หรื อเบเกอรี่ ช็อฟก็จะเป็ นพวก
กาแฟแปลกๆ กาแฟที่ผสมนม เช่น คาเฟลาเต้ที่มีส่วนผสมของกาแฟประมาณ 1 ส่ วน และมีนมอยู่
ประมาณ 2 ส่ วน นอกจากนี้ยงั มีพวก คาปูชิโน่ มาชิเอโต้ รวมอยูด่ ว้ ย เครื่ องดื่มกาแฟก็ไม่ใช่วา่ จะ
มีแต่คาเฟอีนสูงเพียงอย่างเดียว กาแฟบางอย่างก็มีคาเฟอีนตํ่า ซึ่งกาแฟที่มีคาเฟอีนตํ่าบางชนิดจะมี
กลิ่นของกาแฟแต่ไม่มีคาเฟอีน เช่น Decafiend กาแฟที่มีคาเฟอีนตํ่านี้จึงสามารถใช้เป็ นเครื่ องดื่ม
ในร้านเบเกอรี่ สาํ หรับเด็กและวัยรุ่ นที่ไม่ชอบคาเฟอีนมากได้ (เอกพงศ์ ธนพิบูลพงศ์, อ้างถึงใน
พีระวุธ ฉัตรกุล ณ อธุธยา 2546 : 64)
4.2 การจําหน่ายอาหารว่างและอาหารจานเดียว อาหารว่างและอาหารจานเดียว
อาทิ เฟรนช์ฟราย แซนวิช ซุ ป สลัด ชุ ดอาหารเช้าแบบอเมริ กนั สปาเก็ตตี้ มักโรนี ข้าวพัด
ก๋ วยเตี๋ยวต่างๆ เป็ นต้น รวมถึ งอาหารที่สามารถปรุ งได้อย่างรวดเร็ วมีส่วนประกอบน้อย เมื่อ
ประกอบอาหารแล้วสามารถเก็บไว้พร้อมเสิ ร์ฟได้ตลอดเวลาเพียงนํามาอุ่นด้วยไมโครเวฟ
4.3 บริ การจัดส่ งเบเกอรี่ ให้ลูกค้า ซึ่ งทํางานอยู่ในหน่ วยงาน หรื อบริ ษทั ที่อยู่
ใกล้เคียงกับร้านเบเกอรี่ กรณี น้ ี ควรกําหนดมูลค่าในการสั่งให้คุม้ ค่ากับการจัดส่ งด้วย การจัดส่ ง
อาหารตามบ้านและสถานที่ทาํ งาน (Marketing Meal Delivery) มีขอ้ จํากัดเกี่ยวกับรายการอาหาร
ประสิ ทธิภาพของการดําเนินการขึ้นอยูก่ บั ชนิดของอาหารเพียงไม่กี่อย่างที่เราสามารถทําได้เร็ วและ
ทําได้ดี เช่น อาจจะมีคนโทรศัพท์มาตอน 11.00 น. ให้จดั อาหารกล่างวันไปยังสถานที่ทาํ งานแห่ ง
หนึ่ ง 300 ที่ ก็หมายความว่าภายในหนึ่ งชัว่ โมงเราต้องจัดอาหาร 300 ที่ให้เสร็ จ และถึงแม้จะรู ้
ล่วงหน้านานกว่าหนึ่งชัว่ โมง แต่การเตรี ยมอาหารไว้ล่วงหน้านานๆ จะทําให้คุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร
(สุ มมา อยูโ่ พธิ์ 2546 : 95)
หลักสําคัญในการจัดส่ งอาหารตามบ้านและสถานที่ทาํ งาน คือ
1. เลือกลูกค้าที่ไม่ไกลเกินไป จะได้ไม่เสี ยเวลามากในการเดินทางไปส่ ง
2. รถที่นาํ อาหารไปส่ งต้องมีเครื่ องหมายบอกให้รู้วา่ เรากําลังทําธุรกิจอะไร
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3.
ควรพยายามรั ก ษาคุ ณ ภาพของอาหารให้คงที่ เช่ น อาหารที่ นิ ย ม
รับประทานร้อนก็ตอ้ งอยู่ในสภาพที่ร้อน อาหารที่ตอ้ งการรับประทานเย็นๆ ก็ตอ้ งอยู่ในสภาพที่
เย็นและทุกอย่างควรจะต้องทําได้น่ากิน ทั้งสี สนั และสิ่ งประกอบในการจัด
4.4 บริ การตกแต่งหน้าเค้กและคุก้ กี้ตามความคิดสร้างสรรค์ของลูกค้า โดยเปิ ด
เป็ นมุมเล็กๆ ภายในร้าน หรื อจําหน่ายอุปกรณ์เป็ นชุด ลูกค้าสามารถนําไปตกแต่งหน้าขนมเองที่
บ้าน
4.5 บริ การอินเทอร์ เน็ต การบริ การอินเทอร์ เน็ตด้วยระบบเครื อข่ายไร้สาย
(Wireless Local Area Network) เป็ นระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก ที่ประกอบไปด้วย
อุปกรณ์ไม่มากนัก และมักจํากัดอยูใ่ นอาคารหลังเดียวหรื ออาคารในละแวกเดียวกัน การใช้งานที่
น่ า สนใจที่ สุดของเครื อข่ า ยไร้ ส ายก็คือ ความสะดวกสบายที่ ไ ม่ ต อ้ งติ ดอยู่กับที่ ผูใ้ ช้ส ามารถ
เคลื่อนที่ไปมาได้โดยที่ยงั สื่ อสารอยูใ่ นระบบเครื อข่าย (บวร ใต้เมืองปาก 2549)
นาดีม เอ็กซ์. ซาลฮานี (2547) กล่าวว่านอกจากลูกค้าจะต้องการรับประทานเบ
เกอรี่ หรื อแซนด์วิชที่อร่ อยๆ แล้ว พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั ยังมีความต้องการมากกว่านั้น
จึงได้เล็งเห็นว่าการนําเทคโนโลยี WI-FI มาให้บริ การที่ร้าน ก็เพื่อเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ลูกค้า และเป็ นการตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าด้วย คือ นอกจากลูกค้าสามารถรับประทาน
อาหารและเครื่ องดื่มที่ร้านแล้ว ถ้าหากต้องการทํางาน ใช้อินเทอร์เน็ต หรื อส่ งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ก็สามารถใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
4.6 บริ การหนังสื อให้เช่า ประเภทหนังสื อจะจัดสัดส่ วนไว้ดงั นี้ คือ หนังสื อ
การ์ ตูนร้อยละ 50 พ๊อคเก็ตบุ๊คร้อยละ 25 นวนิ ยายร้อยละ 20 และอื่นๆ อีกร้อยละ 5 การที่จดั
สัด ส่ วนของหนังสื อการ์ ตูนมากถึ งร้ อยละ 50 เพราะปั จ จุ บนั นักเรี ย นและนัก ศึ กษาติ ดหนังสื อ
การ์ ตูนมาก ประกอบกับราคาหนังสื อการ์ ตูนก็มีราคาค่อนข้างแพงและออกมาเป็ นชุ ดเป็ นตอน
รู ปแบบของการให้บริ การเช่า อาจจะใช้ได้ใน 2 รู ปแบบ คือ ใช้ระบบสมาชิ กโดยก่อนจะยืม
หนังสื อต้องเป็ นสมาชิก เสี ยค่าสมาชิกต่อปี 50 บาท ส่ วนค่าบริ การจะคิดประมาณร้อยละ 10 ของ
ราคาหนังสื อต่อวัน เช่น หนังสื อราคา 30 บาท จะคิดค่าเช่าวันละ 3 บาท ยืมกี่วนั ก็ได้ (เรวัต
ตันตยานนท์ 2549)
4.7
บริ การรับจัดเลี้ยงของว่างนอกสถานที่ มีคนจํานวนมากหรื อหลาย
ครอบครัว หลายบริ ษทั ที่มีงานเลี้ยงอยูเ่ สมอ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าเขาอาจจะชอบงานเลี้ยง แต่นอ้ ย
คนนักที่ชอบการเตรี ยมงาน งานเลี้ยงทุกงานทําให้คนสนุ กสนาน (ส่ วนตัว) และมีกาํ ไร (ธุ รกิจ)
แต่การจัดงานนั้นเป็ นเรื่ องเหนื่ อยยากและน่ าเบื่อหน่าย ฉะนั้นคนส่ วนใหญ่จึงหันมาใช้บริ การของ
นักจัดอาชีพ ซึ่งจะจัดทุกสิ่ งทุกอย่างไว้ให้เสร็ จ แล้วคิดค่าบริ การเพิ่มซึ่งผูใ้ ช้บริ การก็คิดว่าทุกบาท
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ทุกสตางค์คุม้ ค่า ฉะนั้นผูท้ ี่สนใจจะเสนอบริ การประเภทนี้ ก็ยอ่ มจะหาตลาดได้ไม่ยาก โดยแบ่ง
ประเภทของการจัดงานเลี้ยงได้ดงั นี้ (1) งานเลี้ยงรับรองของหน่วยงานธุรกิจ (2) งานเลี้ยงส่ วนตัว
(3) งานแต่งงาน (สุ มมา อยูโ่ พธิ์ 2546 : 92)
ธุรกิจเสริ มเหล่านี้ แม้อาจจะมีความเป็ นไปได้ในการบริ การ แต่ผปู ้ ระกอบการควร
พิจารณาถึงความพร้อมของตน ทั้งความพร้อมด้านเงินลงทุน และความพร้อมในการให้บริ การ
เพราะลําพังการทําเบเกอรี่ เพือ่ ให้มีขนมหน้าตาสวยๆ รู ปร่ างแปลกตา วางอยูบ่ นชั้นโชว์เพื่อดึงดูด
ความสนใจของลูกค้านั้น ก็มีข้ นั ตอนในการทํางานที่ผปู ้ ระกอบการต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่
พอสมควร
5. รู ปแบบการลงทุน รู ปแบบการทําธุ รกิจเบเกอรี่ ที่เหมาะกับผูป้ ระกอบการ SMEs
และเทคนิคการเลือกทําเล (ณัฐวุฒิ บัวใหญ่, บรรณาธิการ 2550 : 17-23, 45-47) มีดงั นี้คือ
5.1 ลงทุนแบบ “โฮมเมด” โฮมเมดหรื อเบเกอรี่ แม่บา้ น เป็ นรู ปแบบดั้งเดิมของ
ธุรกิจเบเกอรี่ และเป็ นรู ปแบบที่ยงั คงนิยมกันอยู่ บรรดาคุณผูห้ ญิงหรื อคุณผูช้ ายที่หลงใหลเสน่ห์เบ
เกอรี่
มักเริ่ มต้นด้วยการศึกษาหาข้อมูลความรู ้วิธีการทํา
และทดลองทําทดลองให้คนรู ้จกั
รับประทาน จนเมื่อมีความชํานาญและรสชาติเป็ นที่ยอมรับจากทําแจกฟรี กลายเป็ นจําหน่าย กลุ่ม
ลูกค้าของรู ปแบบนี้มกั จะเป็ นคนที่เรารู ้จกั กลุ่มเพื่อนฝูงในที่ทาํ งานซึ่งติดใจในรสชาติ
จากผลิต
เพียงเล็กน้อยสามารถเติบโตกลายเป็ นผลิตส่ งขายทํารายได้เป็ นกอบเป็ นกํา ชนิดที่คู่แข่งรู ปแบบ
อื่นๆ ไม่อาจมองข้ามได้เลยทีเดียว โดยใช้บา้ นเป็ นฐานการผลิต
ข้อดีของธุรกิจเบเกอรี่ รูปแบบโฮมเมดนี้ คือ สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้
อย่างแน่นอน รวมทั้งควบคุมเรื่ องของคุณภาพการผลิตด้วย เพราะการผลิตจะเป็ นไปตามจํานวน
และต้องใช้ตน้ ทุนเท่าไหร่ ตดั
ยอดการสัง่ ซื้อที่มีเข้ามาทําให้รู้วา่ จะต้องผลิตสิ นค้าจํานวนเท่าไร
ปัญหาเรื่ องสิ นค้าเหลือค้าง เรี ยกว่าขายหมดหายห่วง และการใช้งบประมาณการลงทุนเริ่ มต้นไม่
สูงมากนักเพราะใช้บา้ นเป็ นที่ผลิตทําให้ลดต้นทุนการเช่าพื้นที่ออกไป อีกทั้งเมื่อมีลูกค้าเพิ่มมาก
ขึ้นจนมีฐานลูกค้าเข้มแข็งก็จะพัฒนากลายเป็ นธุรกิจเบเกอรี่ รูปแบบอื่นๆ ได้ต่อไป
5.2 ลงทุนแบบ “ร้านเดี่ยว หรื อ ห้องแถวมีหน้าร้านจําหน่าย” เป็ นรู ปแบบใน
ฝันของคนอยากทําธุรกิจร้านเบเกอรี่ แทบทุกคน เพราะนอกจากจะมีหน้าร้านจําหน่ายเบเกอรี่ แล้ว
ภายในร้านยังมีพ้ืนที่ให้ลูกค้าเดินเลือกซื้อสิ นค้าตามใจชอบ หรื อจัดให้มีมุมคอฟฟี่ ช๊อป สําหรับ
ลูกค้านัง่ รับประทานภายในร้านได้ดว้ ย สําหรับกลุ่มลูกค้าในรู ปแบบนี้มี 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ลูกค้า
ทัว่ ไปไม่จาํ กัดเพศและวัย ทั้งพนักงานบริ ษทั หมอ พยาบาล นักเรี ยน นักศึกษา ดารานักร้อง
แม่บา้ น พ่อบ้าน เด็กๆ และผูค้ นที่เดินไปมา จัดเป็ ลูกค้ากลุ่มใหญ่
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ด้วยความหลากหลายของลูกค้าหลัก หากท่านสามารถผลิตเบเกอรี่ ได้ตรงความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ ร้านเบเกอรี่ ของท่านจะมีลูกค้าเดินเข้าออกเป็ นว่าเล่นทั้งวัน ดังนั้นท่าน
ต้องวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ให้ได้ อย่างเช่น กลุ่มคนทํางานชอบของดีราคา
ประหยัด กลุ่มนักเรี ยน นักศึกษาชอบสิ นค้าใหม่ๆ แปลกๆ แม่บา้ น พ่อบ้านจะใส่ ใจกับความคุม้ ค่า
เก็บได้นาน หมอ พยาบาลให้ความสําคัญกับสุ ขภาพโภชนาการ ส่วนเด็กๆ ชอบของสวยๆ สี สนั
สดใส หน้าตาน่ารัก เป็ นต้น ลองถามตัวท่านเองว่าชอบรับประทานแบบไหน ทําไมถึงชอบ ท่าน
อาจค้นพบแนวทางสําหรับผลิตเบเกอรี่ เพื่อดึงดูดลูกค้าหลักกลุ่มนี้กไ็ ด้
ส่ วนลูกค้าอีกกลุ่มได้แก่ งานประชุม อบรม สัมมนา แถลงข่าว งานจัดเลี้ยง
ต่างๆ นักท่องเที่ยวกรุ๊ ปทัวร์ เป็ นต้น ซึ่งมักนิยมเลือกเบเกอรี่ เป็ นอาหารว่าง และจะสัง่ เป็ นจํานวน
มาก ถ้าท่านสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนี้แม้จะไม่ได้เป็ นลูกค้าหลัก แต่บางครั้งสามารถสร้างรายได้
ให้กบั ท่านมากกว่าลูกค้าหลักเสี ยอีก และยังสามารถแปรเปลี่ยนมาเป็ นลูกค้าประจําได้ดว้ ย หาก
เปิ ดร้านเบเกอรี่ รู ปแบบนี้ตอ้ งใส่ ใจเรื่ องคุณภาพ รสชาติความอร่ อยของสิ นค้าให้มาก และ
จําเป็ นต้องสร้างสิ นค้าเด่นเป็ นเอกลักษณ์ประจําร้านให้แตกต่างจากร้านอื่นๆ เอาแบบประเภทที่วา่
ถ้าอยากทานเบเกอรี่ ชนิดนี้ รสชาติน้ ี หน้าตาแบบนี้ตอ้ งมาที่นี่ที่เดียว เพราะต้องไม่ลืมว่าร้านเบเกอ
รี่ ไหนๆ ก็มีสินค้าหน้าตาเหมือนๆ กัน
6. เทคนิกการเลือกทําเล องค์ประกอบแรกที่ตอ้ งคํานึงถึงคือ “เป็ นแหล่งชุมชน” ถือ
เป็ นตัวเลือกทําเลทองอันดับหนึ่งในการทําการค้าขาย โดยเฉพาะในแหล่งชุมชนที่มีผคู ้ นหนาแน่น
จะมีการจับจ่ายใช้สอยสู ง ยิง่ เป็ นเรื่ องปากท้องด้วยแล้วขอให้เป็ นของดีราคาประหยัดสามารถดูด
เงินในกระเป๋ าจากคนในชุมชนได้แน่นอน
นอกจากตั้งอยูใ่ นแหล่งชุมชนแล้วทําเลที่ดีควรเป็ น “จุดศูนย์รวม” ของผูค้ นด้วย เช่น
ป้ ายรถเมล์ ท่ารถ ท่าเรื อ มักมีผคู ้ นพลุกพล่านมากหน้าหลายตา ถือเป็ นทําเลที่น่าสนใจไม่นอ้ ย
แต่ทาํ เลลักณษะนี้ท่านต้องคํานึงถึงพฤติกรรมการซื้อของผูค้ นที่ผา่ นไปมาด้วย บางที่ในช่วงเช้า
ผูค้ นเร่ งรี บไปให้ทนั จุดหมาย เรื่ องปากท้องเป็ นเรื่ องรอง แต่ในช่วงเย็นหลังเลิกงานเรื่ องปากท้อง
กลายเป็ นเรื่ องสําคัญ พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าจึงมีส่วนสําคัญในการวางแผนการผลิตเบเกอรี่ ใน
แต่ละวัน ว่าท่านควรผลิตจํานวนมาก-น้อยในช่วงเวลาใด
ทําเลที่ดียงั ต้องมี “ความนิ่ง” ด้วย หมายถึงผูค้ นในพื้นที่ทาํ เลนั้นมักใช้ชีวิตทํากิจกรรม
ต่างๆ อยูใ่ นพื้นที่ทาํ เลเป็ นประจํา ไม่เคลื่อนย้ายออกนอกทําเลบ่อยๆ โอกาสที่ร้านของท่านจะมี
ลูกค้าประจําก็มีมาก เช่น ทําเลย่านสถานที่ราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล ออฟฟิ ศ เป็ นต้น
ซึ่งสถานที่ เหล่านี้จะมีความนิ่งของผูค้ นสูง
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องค์ประกอบของทําเลทองอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนมักลืมนึกถึงคือ “สภาพคล่องทาง
เศรษฐศาสตร์” ซึ่งมีความสําคัญไม่นอ้ ย เพราะต่อให้ทาํ เลนั้นมีผคู ้ นมากมาย หนาแน่นแทบไม่มีที่
ให้เดิน แต่เป็ นแหล่งพักผูอ้ พยพ มีท้ งั ความทุกข์ใจ ความทุกข์เงิน อารมณ์อยากกินเค้กสตอร์เบอรี่
คงไม่มี หรื อถ้ามีกไ็ ม่มีเงินจะซื้อกิน เรื่ องของเศรษฐกิจ สภาพคล่อง การจับจ่ายในพื้นที่ทาํ เลนั้นๆ
จึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่ตอ้ งใส่ ใจเช่นกัน
องค์ประกอบท้ายสุ ดในการเลือกทําเลที่ดีจะต้อง “มีคู่แข่งน้อย” เพราะหากทําเลที่ท่าน
เลือกมีร้านเบเกอรี่ เจ้าประจําอยูแ่ ล้ว การจะเปิ ดตัวร้านของท่านให้เป็ นที่ยอมรับก็ยากมากขึ้น หรื อ
หากพื้นที่น้ นั มีการแข่งขันสูงโอกาสที่จะทํายอดขายทะลุเป้ าก็นอ้ ยลงไป คู่แข่งที่สาํ คัญไม่ใช่จะมี
แต่ร้านเบเกอรี่ เหมือนกันเท่านั้น ยังรวมไปถึงร้านค้าอื่นๆ ด้วย เช่น ร้านกาแฟ ร้านขายโจ๊ก ร้าน
ขายข้าวแกง ร้ายขายก๋ วยเตี๋ยว ร้านขายขนมอื่นๆ ฯลฯ ร้านเหล่านี้ต่างเป็ นคู่แข่งแย่งลูกค้าจากร้าน
ของท่านได้ท้ งั นั้น ดังนั้นก่อนจะตัดสิ นใจอะไรลงไปท่านควรใช้เวลาสํารวจข้อมูลคู่แข่งในพื้นที่ให้
ดีเสี ยก่อน เพือ่ ท่านจะได้วางแผนทางการตลาดได้อย่างถูกต้อง
ทําเลนอกจากจะเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับการทําธุรกิจค้าขายทุกประเภทแล้วยังเป็ น
ตัวกําหนดขนาดการลงทุน และการวางแผนการผลิตสิ นค้าอีกด้วย เพราะเมื่อเราได้ทาํ เลที่ตอ้ งการ
แล้ว ทําเลจะเป็ นตัวกําหนดขนาดร้าน และขนาดร้านจะเป็ นตัวกําหนดงบประมาณการลงทุนซื้อ
อุปกรณ์ต่างๆ ท่านไม่ควรซื้ออุปกรณ์ก่อนจนกว่าจะได้ทาํ เลที่ต้ งั ร้าน ทําเลยังเป็ นตัวกําหนดว่าท่าน
ควรผลิตสิ นค้าในปริ มาณเท่าใด ซึ่งปริ มาณการผลิตสิ นค้ามีผลต่อการซื้อวัตถุดิบและการสต๊อกสิ น
ค้า ทําเลยังมีส่วนร่ วมสําคัญในการตั้งราคาขายอีกด้วย
7. สถานการณ์ ธุรกิจร้ านเบเกอรี่ ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย (2551) กล่าวว่า ตลาดเบเกอรี่ ใน
ปี 2551 มีมูลค่าสูงถึง 7,100 ล้านบาท โดยขยายตัวร้อยละ 5.0 จากปี 2550 ทั้งนี้อตั ราการขยายตัว
ของตลาดผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ในปี 2551 นั้นตํ่ากว่าในปี 2550 ที่คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 5-7
เนื่องจากผูบ้ ริ โภคยังคงเน้นการประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งทําให้คาดว่าโครงสร้างตลาดของผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ ตลาดกลางและล่างจะมีอตั ราเติบโตที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ในตลาดบน
ตลาดผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ในปัจจุบนั นับว่าเป็ นตลาดที่น่าจับตามอง เนื่องจากในปัจจุบนั
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ได้รับการยอมรับจากคนไทยมากขึ้น และรู ปแบบการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ มี
การพัฒนาเช่นเดียวกับตลาดอาหารประเภทฟาสต์ฟดส์
ู้
ซึ่งทําให้มูลค่าของตลาดผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว มีการนําเอากลยุทธ์การตลาดในรู ปแบบต่างๆ มาใช้เพื่อขยายฐานการตลาด
ด้วยมูลค่าตลาดที่อยูใ่ นเกณฑ์สูงจูงใจให้นกั ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาในตลาด
อย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าในปี 2551 ตลาดผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ จะยังคงเติบโตต่อไปได้อีกมาก เพราะ
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ยังคงมีช่องว่างทางการตลาดให้เข้ามาลงทุน
อย่างไรก็ตามตลาดผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ยงั ต้องเผชิญ
ปั ญหาในเรื่ องต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นตามราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสู งขึ้น
ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์เพื่อประคองตัวให้อยูร่ อดท่ามกลางปัญหาทั้งด้านการ
แข่งขันและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ คาดการณ์วา่ ยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ในปี 2552 จะอยูใ่ นระดับ
ใกล้เคียงกับในปี 2551 อันเป็ นผลมาจากการคาดการณ์วา่ ภาวะเศรษฐกิจจะยังซบเซาต่อเนื่อง
ความหวังของธุรกิจผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ จึงอยูท่ ี่การปรับตัวของผูป้ ระกอบการ และการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจในช่วงครึ่ งปี หลัง ซึ่งเป็ นช่วงฤดูกาลของการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค
เพ็ญศิริ โชติพนั ธ์ (2551 : 1) กล่าวว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะมีความหมายเฉพาะ
กระบวนการของตัวบุคคลที่ตดั สิ นใจว่า จะซื้อสิ นค้าและบริ การอะไรหรื อไม่ ถ้าจะซื้อจะซื้อที่
ไหน เมื่อไร อย่างไร และจะซื้อจากใคร การตัดสิ นใจดังกล่าวจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ทั้ง
ทางใจและทางกายที่จาํ เป็ นสําหรับทําการตัดสิ นใจ
สาระสําคัญส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องของความ
เข้าใจ (Perceives) ของแต่ละบุคคลที่มีอยู่ และการปฏิบตั ิหรื อกระทําต่อกันระหว่างตัวเขาเหล่านั้น
กับสภาพแวดล้อม รวมตลอดทั้งกับองค์การธุรกิจทั้งหลาย
อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2550 : 5) ได้ให้คาํ จํากัดความพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค ว่าเป็ น กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลกระทําเมื่อได้รับ บริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การรวมไปถึงการ
ขจัดสิ นค้าหรื อบริ การหลังการบริ โภคด้วย กล่าวโดยง่ายก็คือเป็ นที่เข้าใจกันว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ “ทําไมคนจึงทําการซื้อ”
ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ (2546 : 11) ได้สรุ ปว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
หมายถึงกระบวนการหรื อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ การซื้อ การใช้ และการประเมินผลการใช้
สิ นค้าหรื อบริ การของบุคคล
ซึ่งจะมีความสําคัญต่อการซื้อสิ นค้าและบริ การทั้งในปัจจุบนั และ
อนาคต
เรวัตร์ ชาตรี วิศิษฏ์ (2549) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior)
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหา การเลือกซื้อ การใช้การ
ประเมินผล หรื อการจัดการกับสิ นค้าและบริ การ ซึ่งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนเองได้
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Holt, Rinehart and Winston, Inc. (อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงษ์ 2546 : 27) ได้ให้คาํ จํากัด
ความว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การจัดหาให้ได้มาและการใช้ซ่ ึงสิ นค้าและบริ การ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจซึ่งมีมา
อยูก่ ่อนแล้ว และซึ่งมีส่วนในการกําหนดให้มีการกระทําดังกล่าว
ปริ ญ ลักษิตานนท์ (2544 : 54) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง
การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้
หมายรวมถึงกระบวนการตัดสิ นใจซึ่งเกิดขึ้นก่อน และมีส่วนในการกําหนดให้มีการกระทํา
ศูนย์การเรี ยนรู ้ออนไลน์ (2552) ได้กล่าวถึงแนวคิด และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ดังต่อไปนี้
ประโยชน์ ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
1. ช่วยให้นกั การตลาดเข้าใจถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภค
2. ช่วยให้ผเู ้ กี่ยวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจ
มากยิง่ ขึ้น
3. ช่วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถทําได้ดีข้ ึน
4. เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่ วนตลาด เพื่อการตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค ให้ตรงกับชนิดของสิ นค้าที่ตอ้ งการ
5. ช่วยในการปรับปรุ งกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจต่าง ๆ เพื่อความได้เปรี ยบ
คู่แข่งขัน
กระบวนการพฤติกรรมผู้บริโภค (Process of Behavior)
1. พฤติกกรมเกิดขึ้นได้ตอ้ งมีสาเหตุทาํ ให้เกิด
2. พฤติกรรมเกิดขึ้นได้จะต้องมีสิ่งจูงใจหรื อแรงกระตุน้
3. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่เป้ าหมาย
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
1. ปั จจัยทางวัฒนธรรม เป็ นปั จจัยขั้นพื้นฐานที่สุดในการกําหนดความต้องการ
และพฤติกรรมของมนุ ษย์ เช่น การศึกษา ความเชื่อ ยังรวมถึงพฤติกรรมส่ วนใหญ่ที่ได้รับการ
ยอมรับภายในสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ
ลักษณะชั้นทางสังคม ประกอบด้วย 6 ระดับ
ขั้นที่ 1 Upper-Upper Class ประกอบด้วยผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงิน
กองทอง
ชั้นที่ 2 Lower –Upper Class เป็ นชั้นของคนรวยหน้าใหม่ บุคคลเหล่านี้เป็ นผู ้
ยิง่ ใหญ่ในวงการบริ หาร เป็ นผูท้ ี่มีรายได้สูงสุ ดในจํานวนชั้นทั้งหมด จัดอยูใ่ นระดับมหาเศรษฐี
ชั้นที่ 3 Upper-Middle Class ประกอบด้วยชายหญิงที่ประสบความสําเร็ จในวิชา
อื่น ๆ สมาชิกชั้นนี้ ส่วนมากจบปริ ญญาจากมหาวิทยาลัย กลุ่มนี้ เรี ยกกันว่าเป็ นตาเป็ นสมองของ
สังคม
ชั้นที่ 4 Lower-Middle Class เป็ นพวกที่เรี ยกว่าคนโดยเฉลี่ย ประกอบด้วยพวกที่
ไม่ใช่ฝ่ายบริ หาร เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก พวกทํางานนัง่ โต๊ะระดับตํ่า
ชั้นที่ 5 Upper-Lower Class เป็ นพวก จนแต่ซื่อสัตย์ ได้แก่ชนชั้นทํางานเป็ นชั้นที่
ใหญ่ที่สุดในชั้นทางสังคม
ชั้นที่ 6 Lower-Lower Class ประกอบด้วยคนงานที่ไม่มีความชํานาญ กลุ่ม
ชาวนาที่ไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง ชนกลุ่มน้อย
2. ปั จจัยทางสังคม เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันและมีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ ้ือ
2.1 กลุ่มอ้างอิง หมายถึงกลุ่มใด ๆ ที่มีการเกี่ยวข้องกัน ระหว่างคนในกลุ่ม
แบ่งเป็ น 2 ระดับ ครอบครัว เป็ นสถาบันที่ทาํ การซื้อเพื่อการบริ โภคที่สาํ คัญที่สุด นักการตลาดจะ
พิจารณาครอบครัวมากกว่าพิจารณาเป็ นรายบุคคล
2.1.1 กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ครอบครัว เพื่อนสนิ ท มักมีขอ้ จํากัดในเรื่ อง
อาชีพ ระดับชั้นทางสังคม และช่วงอายุ
2.1.2 กลุ่มทุติยภูมิ เป็ นกลุ่มทางสังคมที่มีความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว แต่
ไม่บ่อย มีความเหนียวแน่นน้อยกว่ากลุ่มปฐมภูมิ
2.2 บทบาททางสถานะ บุคคลที่จะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว
กลุ่มอ้างอิง ทําให้บุคคลมีบทบาทและสถานภาพที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
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3. ปั จจัยส่ วนบุคคล การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อมักได้รับอิทธิพลจากคุณสมบัติส่วน
บุคคลต่าง ๆ เช่น อายุ อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รู ปแบการดําเนิ นชีวิต วัฏจักรชีวิต
ครอบครัว
4. ปั จจัยทางจิตวิทยา การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยา
ซึ่ งจัดปั จจัยในตัวผูบ้ ริ โภคที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อและใช้สินค้า ปั จจัยทางจิ ตวิทยา
ประกอบด้วยการจูงใจ การรับรู ้ ความเชื่อและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง
กระบวนการตัดสิ นใจของผู้ซื้อ
ขั้นที่ 1
การรับรู ้ถึงปั ญหา กระบวนการซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อผูซ้ ้ือตระหนักถึง
ปั ญหาหรื อความต้องการของตนเอง
ขั้นที่ 2
การค้นหาข้อมูล ในขั้นนี้ผบู ้ ริ โภคจะแสวงหาข้อมูลเพื่อตัดสิ นใจ
ในขั้นแรกจะค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายในก่อน เพื่อนํามาใช้ในการประเมินทางเลือก หากยังได้
ข้อมูลไม่เพียงพอก็ตอ้ งหาข้อมูลเพิ่มจากแหล่งภายนอก
ขั้นที่ 3
การประเมินผลทางเลือก ผูบ้ ริ โภคจะนําข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้มา
จัดเป็ นหมวดหมู่และวิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสี ย ทั้งในลักษณะการเปรี ยบเทียบหาทางเลือกและความ
คุม้ ค่ามากที่สุด
ขั้นที่ 4
การตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หลังการประเมิน ผูป้ ระเมิน
จะทราบข้อดี ข้อเสี ย หลังจากนั้นบุคคลจะต้องตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา มัก
ใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็ นเกณฑ์ ทั้งประสบการณ์ของตนเองและผูอ้ ื่น
ขั้นที่ 5
การประเมินภายหลังการซื้อ
เป็ นขั้นสุ ดท้ายหลังจากการซื้อ
ผูบ้ ริ โภคจะนําผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือนั้นมาใช้ และในขณะเดียวกันก็จะทําการประเมินผลิตภัณฑ์น้ นั ไป
ด้วย ซึ่งจะเห็นได้วา่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคเป็ นกระบวนการต่อเนื่อง ไม่ได้หยุด
ตรงที่การซื้อ การตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคมีความสําคัญต่อความพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ได้รับมาก
เพราะการตัดสิ นใจแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นจะหมายถึงการยอมรับในร้านใดร้านหนึ่ง หรื อตราสิ นค้าใด
สิ นค้าหนึ่งโดยเฉพาะ
ฉะนั้นการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคที่มีประสิ ทธิภาพจึงหัวใจสําคัญของ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ด้วยเหตุน้ ีการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคจึงปรากฏอยูต่ รงกลางแบบจําลอง ปั จจัย
ฐานของบุคคลทั้งหมด อันได้แก่ ความต้องการแรงจูงใจ บุคลิกภาพ และการรู ้ จะนํามาใช้พิจารณา
ร่ วมกัน เพื่อให้การเลือกซื้อเกิดขึ้นในตลาด และอิทธิพลของสิ่ งแวดล้อมภายนอก ผูบ้ ริ โภคก็จะ
นํามาใช้พิจารณาและใช้ประโยชน์ดว้ ยเช่นกัน จากข้อมูลความเป็ นมาของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ได้
กล่าวมาแล้วเราก็จะสามารถเริ่ มศึกษาถึงรายละเอียดของกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคได้ อัน
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จะทําให้เราเห็นและเข้าใจถึงพฤติกรรมการซื้อหรื อไม่ซ้ือของผูบ้ ริ โภคว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ฉะนั้น
ในบทเรี ยนนี้จึงเป็ นเรื่ องต่างๆ ที่วา่ ด้วยการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนขั้นต่างๆ ใน
กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
ลักษณะทัว่ ไปของการเกิดการตัดสิ นใจ (The Nature of Decision Marketing) เงื่อนไข
หลายประการที่จาํ เป็ นสําหรับการพิจารณาว่า
กิจกรรมใดจึงจะถือว่าเป็ นกระบวนการของการ
ตัดสิ นใจ ต่อไปนี้คือ กิจกรรมที่ทาํ ให้เกิดการตัดสิ นใจ
1. ผูต้ ดั สิ นใจจะต้องเผชิญกับปั ญหาหรื อสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกันที่จาํ เป็ น
จะหาทางแก้ไข ซึ่งผูต้ ดั สิ นใจในที่น้ ีหมายถึง “บุคคลใดๆ หรื อกลุ่มของบุคคลที่ไม่ได้รับความพอใจ
สําหรับสภาวะที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั บางอย่างหรื อการคาดหวังของสภาวะในอนาคต รวมทั้งความ
ปรารถนาอยากได้และสิ ทธิ ที่จะนํามากระทําของบุคคลให้มุ่งไปสู่ การแก้ไขสภาวะในปั จจุบนั หรื อ
ในอนาคตดังกล่าว” (Williams’ 1982:26, อ้างถึงใน ศูนย์การเรี ยนรู ้ออนไลน์ 2552)
2. ผูต้ ดั สิ นใจมีความปราถนาที่จะให้ได้มาซึ่ งเป้ าหมายใดเป้ าหมายหนึ่ งหรื อ
หลายเป้ าหมาย ซึ่งเป้ าหมายเหล่านี้ปกติจะแสดงออกมาในรู ปของการให้มาซึ่งสภาวะของสิ่ งที่ใหม่
บางอย่าง หรื อการรักษาไว้ซ่ ึ งสภาวะของสิ่ งเดิมที่มีอยู่ เป้ าหมายต่างๆ ของผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไปจึง
เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความพอใจที่ได้รับจากสิ นค้าและบริ การ
3. เพื่อให้ได้มาซึ่ งเป้ าหมาย ผูต้ ดั สิ นใจจะต้องกําหนดทางเลือกที่ตอ้ งกระทําที่
น่าจะนําไปสู่เป้ าหมายที่ปรารถนาได้ ทางเลือกต่างๆ ซึ่งผูบ้ ริ โภคจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับกับปั จจัยต่างๆ
เช่น ตราสิ นค้า คุณลักษณะของสิ นค้า และราคา เป็ นต้น
4. ผูต้ ดั สิ นใจจะต้องเผชิญกับระดับความไม่แน่นอนบางส่ วนในการที่ทางเลือกที่
ต้องการนํามาซึ่ งความพอใจหรื อไม่พอใจ สําหรับผูบ้ ริ โภคแล้วความไม่แน่นอนอาจเป็ นข้อจํากัดที่
เนื่องมากจากการขาดความรู ้ที่สมบูรณ์ของทางเลือกต่างๆ หรื อระดับการไม่รู้ของแรงจูงใจ เป็ นต้น
กระบวนการการตัดสิ นใจจึงเป็ นเป้ าหมายอยูท่ ี่การแก้ไขปัญหาในการซื้อและ
การใช้ของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคต้องใช้ความพยายามที่จะเกี่ยวข้องกับ
ชนิดของความไม่แน่นอนต่างๆ ในที่สุดก็นาํ ไปสู่การเลือกสรรและการปฏิบตั ิต่อทางเลือกบางอย่าง
ที่ธุรกิจมีการนําเสนออยูใ่ นตลาด ทางเลือกที่เลือกแล้วอาจไม่ได้แสดงถึงการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลดี
ที่สุดก็ได้ และพฤติกรรมการตัดสิ นใจในปั ญหาอาจจะทําได้ดีพอสมควรอย่างต่อเนื่องบ่อยๆ จนทํา
ให้บุคคลสามารถเข้าไปใกล้สภาวะของการตัดสิ นใจที่ให้ผลดีที่สุดได้
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การตัดสิ นใจของผู้บริโภค (The Consumer’s Dilemma) ผูบ้ ริ โภคต้องเผชิญกับการที่
ต้องตัดสิ นใจอย่างจริ งจังในตลาด โดยผูบ้ ริ โภคจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจปัญหา 2
ประการ
ระหว่างที่ตอ้ งตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์และร้านค้าที่ตอ้ งตัดสิ นใจซื้อ
กับการไม่มี
ความสามารถที่จะตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้นจะเห็นได้วา่ มีเหตุผลมากมายที่ทาํ ให้
ผูบ้ ริ โภคยุง่ ยากหรื อลําบากในการตัดสิ นใจให้มีประสิ ทธิภาพได้ คือ
1. มีความปรารถนาอยากได้มากมายเกินไป
2. ขาดเงินทุน
3 มีขอ้ มูลไม่เพียงพอ
4. มีเวลาไม่เพียงพอ
5. มีการฝึ กอบรมที่ไม่ดี
แนวความคิดต่างๆ ที่วา่ ด้วยพฤติกรรมที่มีเหตุผล ดังนี้
1. แนวความคิดดั้งเดิ มที่ว่าด้วยความมีเหตุผล (The Traditional Approach to
Rationality) แนวความคิดดั้งเดิ มที่ว่าด้วยความมีเหตุผลจะได้โดยตรงจากวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่เรา
ได้มาแล้ว ซึ่งเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับแนวความคิดของการเป็ นคนประหยัด (The Concept of Economic
Man) โดยตรง การเป็ นคนประหยัด หมายถึง “บุคคลผูซ้ ่ ึงมีความพยายามที่จะได้รับผลตอบแทนจาก
เงินลงทุนมากที่สุด หรื อสู ญเสี ยเงินออกไปให้นอ้ ยที่สุดเสมอ” (Walters 1978 : 71, อ้างถึงใน ศูนย์
การเรี ยนรู ้ออนไลน์ 2552) กล่าวคือ คนประหยัดจะพยายามให้ได้รับอรรถประโยชน์สูงสุ ด และจะ
ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสิ นใจของตน ดังนั้นนักการตลาดเมื่อเริ่ มจะกําหนดประเภทของพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคจึงหันมาอาศัยการเป็ นคนประหยัดเป็ นตัวกําหนด ผลคือทําให้แนวความคิดดั้งเดิมที่ว่าด้วย
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีการแบ่งออกเป็ น
1.1 พฤติกรรมที่มีเหตุผลหรื อพฤติกรรมของการเป็ นคนประหยัด (Rational or
Economic Behavior) และ
1.2 พฤติกรรมที่เกิดจากอารมณ์หรื อพฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผล (Emotional or
Nonrational Bahavior)
ซึ่งทั้ง 2 คํานี้ทาํ ให้เราเห็นว่าพฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
ก็คือการกระทําบางอย่างมีเหตุผลและบางอย่างไม่มีเหตุผล
นัน่ คือภายใต้
แนวความคิดดั้งเดิมผูบ้ ริ โภคจะเป็ นผูม้ ีพฤติกรรมที่มีเหตุผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่งและมีพฤติกรรมที่
ไม่มีเหตุผลในเวลาอื่น
ฉะนั้นจึงกล่าวได้วา่ ประเภทของแรงจูงใจที่ผบู ้ ริ โภคได้ซ้ือจึงเป็ นการ
พิจารณาประเภทของพฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคกระทําว่าเป็ นพฤติกรรมที่มีเหตุผลหรื อไม่มีเหตุผล
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ดังนั้นถ้าแรงจูงใจของผูบ้ ริ โภคมีพ้ืนฐานมาจากแนวความคิดการเป็ นคนประหยัด ( Economic Man
Concepts) แล้ว พฤติกรรมนั้นก็ถือว่ามีเหตุผล และถ้าแรงจูงใจนั้นมีพ้ืนฐานมาจากปั จจัยด้าน
จิตวิทยา (Psychological Factor) เช่น ความรู ้สึก (Feeling) ความอคติ (Biases) ความชอบ (Likes)
และความไม่ชอบ (Dislikes) แล้วก็ถือว่าพฤติกรรมนั้นเป็ นพฤติกรรมีที่ไม่มีเหตุผล แรงจูงใจที่ไม่มี
เหตุผลคือ แรงจูงใจใดๆ ที่ทาํ ให้มีการกระทําที่ทาํ ขึ้นด้วยอารมณ์ เช่น ความรัก (Love) ความมี
ชื่อเสี ยง (Prestige) ความภาคภูมิใจ (Pride) ความมีอาํ นาจ (Power) ความเป็ นตนเอง (Ego) ความ
สวยงาม (Beauty) และความรู ้สึกเรื่ องเพศ (Sex) เป็ นต้น
2. แนวความคิดร่ วมสมัยที่ใช้อา้ งอิงความมีเหตุผลของผูบ้ ริ โภค (Contemporary View
of Consumer Rationality) การที่จะถือว่าผูบ้ ริ โภคมีเหตุผลหรื อไม่ข้ ึนอยู่กบั คําจํากัดความที่จะ
นํามาใช้ นักการตลาดร่ วมสมัย (Contemporary Marketers) ปฏิเสธที่จะยอมรับแนวความคิดของ
การเป็ นคนประหยัดที่มีต่อความมีเหตุผล โดยยอมรับแนวความคิดของการเป็ นนักแก้ไขปั ญหา
(Concept of a Problem Solver) แทน นักแก้ไขปั ญหาจะถือว่าเป็ นผูม้ ีเหตุผลเสมอ ไม่ว่าการกระทํา
นั้นจะได้รับประโยชน์สูงสุ ดหรื อไม่ก็ตาม แนวความคิดร่ วมสมัยมีพ้ืนฐานความคิดอยู่ที่การ
มองเห็นว่า ผูบ้ ริ โภคมีวิธีคิดอย่างไร ไม่ใช้ว่าผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมอย่างไร ดังนั้นความมีเหตุผล
(Rationality) จึงหมายถึง “แนวความคิดของการกระทําที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้ของปั ญหาที่มีการ
ตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล (Logically Deciding) บนพื้นฐานของการรู ้ถึงข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวกับปั ญหา
นั้น” (Walters 1978 : 72, อ้างถึงใน ศูนย์การเรี ยนรู ้ออนไลน์ 2552) ประเด็นสําคัญจึงอยูท่ ี่
ความหมายของคําว่าการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล นักการตลาดร่ วมสมัยถือว่าผูบ้ ริ โภคเป็ นผูม้ ีเหตุผล
ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคมีการใช้เหตุผลในการแก้ไขปั ญหา โดยพิจารณาถึงปั ญหาแล้วจึงตัดสิ นใจเลือก
แนวความคิดร่ วมสมัยที่ใช้อา้ งอิงจะแตกต่างจากแนวความคิดของการเป็ นคนประหยัด
อยูเ่ พียงอย่างเดียวคือ ในแง่ที่วา่ ผูบ้ ริ โภคไม่จาํ เป็ นต้องรับประโยชน์สูงสุ ดจากการตัดสิ นใจ คือ
แนวความคิดร่ วมสมัยใช้อา้ งอิงยอมรับว่าอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในการตัดสิ นใจ ความรู ้สึกเป็ น
เป้ าหมายของผูบ้ ริ โภคที่เกิดมาจากอารมณ์ แต่การตัดสิ นใจเฉพาะบางอย่างของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นการ
กระทําที่เกิดจากเหตุผล ซึ่งจุดนี้เองที่มีการปรับปรุ งแนวความคิดของการเป็ นคนประหยัดขึ้นแต่ก็
ถือว่าผูบ้ ริ โภคไม่มีการกระทําที่ถือว่าโง่หรื อรอบคอบ นอกจากนี้ แนวความคิดร่ วมสมัยที่ใช้อา้ งอิง
ก็ไม่ได้ให้ประเด็นที่แท้จริ งของการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
3. แนวความคิดที่ว่าด้วยการตัดสิ นใจที่เป็ นปกติของผูบ้ ริ โภค (Concept of Normal
Consumer Decision) แนวความคิดทั้งหมดในการพยายามจะพิจารณาบอกว่า การตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นการกระทําที่มีเหตุผลหรื อไม่มีเหตุผลนั้นเป็ นสิ่ งที่เป็ นแนวความคิดที่ไม่ค่อยดี เพราะ
ความมีเหตุผล(Rationality) เป็ นเรื่ องที่ไม่ใช่แนวความคิดเดียวที่จะใช้กบั การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
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โดยทัว่ ไปในสังคม เมื่อพูดถึงพฤติกรรมที่มีเหตุผลหรื อไม่มีเหตุผล (Rational or Irrational ) คนก็
มักจะมองว่าบุ คคลที่ พฤติ กรรมที่ เบี่ ยงเบนไปจากรู ปแบบของความคิ ดที่ สมเหตุสมผลหรื อไม่
ดังนั้นนักการตลาดจึงได้พยายามพัฒนาทฤษฎีของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เป็ นปกติ (Theories of
Normal Consumer Behavior) ขึ้นมา คําว่าที่เป็ นปกติ (Normal) ที่ใช้ในที่น้ ี หมายถึง “อัตราถัวเฉลี่ย
หรื อรู ปแบบของความคิดที่เป็ นที่ยอมรับของบุคคลในสังคม” (Walters 1978 : 73, อ้างถึงใน ศูนย์
การเรี ยนรู ้ออนไลน์ 2552) คนที่ผิดปกติ (Abnormal Person) บางครั้งก็เป็ นผูบ้ ริ โภคได้ดว้ ย แต่
นักการตลาดจะไม่สนใจการกระทําของคนเหล่านี้เป็ นหลักในการพิจารณาดําเนินธุรกิจ
มนุษย์เป็ นสัตว์ที่มีความคิดและมีความสามารถในการเลือกสิ่ งที่จะกระทําได้อย่างมีเหตุ
ผลได้เมื่อต้องเผชิญกับปั ญหา
ประเด็นนี้เป็ นประเด็นสําหรับนักการตลาดที่ตอ้ งรู ้ให้ได้เพื่อว่า
นักการตลาดจะได้สามารถตอบสนองความปราถนาอยากได้ของผูบ้ ริ โภคได้ ผูบ้ ริ โภคบางครั้งก็เป็ น
ผูท้ ี่มี ความรอบคอบในการกระทําและบางครั้งก็ไม่มี หรื อผูบ้ ริ โภคบางครั้งก็เป็ นผูท้ ี่มีเหตุผลและ
บางครั้งก็ไม่มี
หรื อบางครั้งผูบ้ ริ โภคเป็ นผูท้ ี่กระทําอย่างมีประสิ ทธิภาพและบางครั้งก็ไม่เป็ น
เช่นนั้น และผูบ้ ริ โภคบางครั้งก็พยายามที่จะให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุ ดและบางครั้งก็ไม่สนใจ
เป็ นต้น หากผูบ้ ริ โภคคนใดไม่ได้เป็ นอย่างที่กล่าวมาหมดถือว่าไม่ใช่คนปกติ ดังนั้นเราสามารถ
คาดคะเนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้ถูกต้องยิง่ ขึ้น
เพราะฉะนั้นนักการตลาดจึงควรสนใจรู ปแบบพฤติกรรมที่เป็ นปกติของผูบ้ ริ โภค
บุคคลปกติจะมีความต้องการและความต้องการของบุคคลนั้นอาจมีได้หลายชนิด แต่ความต้องการ
ทุกอย่างที่มีจะเป็ นความต้องการทั้งในแง่ร่างกายกับในแง่ของจิตวิทยา (Physical and Psychological
Aspects) ซึ่งไม้ได้มีการแยกความต้องการด้านร่ างกายออกไปจากความต้องการด้านจิตวิทยา หรื อ
เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่าความต้องการด้านอารมณ์ (Emotional) ดังตัวอย่างเช่น เสี ยงท้องร้องใน
กระเพาะอาหารชี้ให้เห็นถึงความต้องการอาหารซึ่งเป็ นความต้องการด้านร่ างกายและความต้องการ
ด้านจิตวิทยาก็คือต้องการอาหารที่ให้รสชาติดี เป็ นต้น ประเด็นจึงอยูท่ ี่วา่ การตัดสิ นใจทุกครั้งของ
ผูบ้ ริ โภคมีพ้ืนฐานมาจากความต้องการทางด้านร่ างกายและ อารมณ์ ผูบ้ ริ โภคไม่ได้ตอบสนองความ
ต้องการด้านร่ างกายในเวลาหนึ่ง และความต้องการด้านอารมณ์อีกเวลาหนึ่ง เพราะฉะนั้นผูบ้ ริ โภค
จึงไม่ใช่มีเหตุผลในเวลาใดเวลาหนึ่งและไม่มีเหตุผลในเวลาอื่นๆ ผูบ้ ริ โภคจะได้รับการจูงใจเมื่อเขา
รู ้สึกว่ามีเหตุผลที่จะต้องตอบสนองความพอใจสําหรับความต้องการมากมายที่เกิดขึ้นพร้อมกัน เมื่อ
ผูบ้ ริ โภคได้รับการจูงใจจะมีผลตอบสนองเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความต้องการด้านร่ างกายและด้านจิตใจที่
จําเป็ นมีปริ มาณความรู ้สึกที่มากพอที่จะก่อให้เกิดการกระทําเพื่อบําบัดความต้องการนั้น
หรื อ
ปรับเปลี่ยนความต้องการที่มีอยู่ หรื อแก้ไขความต้องการให้ตรงกับสถานการณ์ที่กาํ ลังเป็ นอยู่
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การตัดสิ นใจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ตามที่บุคคลเริ่ มได้รับการจูงใจให้กระทํา ถึงแม้วา่ ความ
ต้องการที่เกิดขึ้นจะมีทางด้านร่ างกายและด้านอารมณ์ การตัดสิ นใจโดยจะคิดพิจารณาเกิดขึ้นใน
บางระดับโดยผูบ้ ริ โภคจะพิจารณามากหรื อน้อยในรายละเอียดแค่ไหนก็ได้เกี่ยวกับวิธีที่ทาํ ให้ความ
ต้องการได้รับความพอใจสําหรรับทางเลือกต่างๆ ที่เป็ นไปได้ที่มีอยู่ บุคคลจึงมีการกระทําที่ข้ ึนอยู่
กับสิ่ งที่จะปรากฏที่จะเป็ นทางออกของปัญหาที่เป็ นไปได้ที่ดีที่สุดในเลาที่กาํ ลังพิจารณา ดังนั้นเรา
จึงไม่เห็นมีปัญหาที่ตอ้ งการถึงความมีเหตุผลของผูบ้ ริ โภค เพราะเราไม่ได้พจิ ารณาประเด็นของ
ความมีเหตุผลที่มีต่อการตัดสิ นใจ
4. ข้อแตกต่างในแนวความคิดที่ว่าด้วยพฤติกรรมที่มีเหตุผล (Differences in The
Concepts of Consumer Rationality) สําหรับบุคคล มนุษย์มีพฤติกรรมที่มีลกั ษณะที่เป็ นปกติ เมื่อ
บุคคลได้พบทางออกของปั ญหาที่ตอ้ งการแล้วก็ตดั สิ นใจ ไม่ว่าปั ญหานั้นมีพ้ืนฐานจากแรงจูงใจ
ด้านอารมณ์หรื อด้านร่ างกายก็ตาม หรื อเกิดจากแรงจูงใจทั้ง 2 รวมกันก็ได้
คําอธิบายของแนวความคิดร่ วมสมัยก็เช่นเดียวกันยังไม่เป็ นที่พอใจหรื อยอมรับ เพราะ
การแยกปั จจัยด้านคุณภาพ (Efficiency Factors) กับปัจจัยด้านอารมณ์ (Emotional Factors) ออกจาก
กัน ผลก็คือปัจจัยทั้ง 2 ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกัน ซึ่งในความเป็ นจริ งที่ปรากฏก็คือ ในการพิจารณาถึง
แรงจูงใจเป็ นการพิจารณาทั้งแรงจูงใจด้านร่ างกายและด้านอารมณ์รวมอยูด่ ว้ ยกันในเป้ าหมายของ
ผูบ้ ริ โภคและกระบวบการการตัดสิ นใจ แม้วา่ การจูงใจนั้นจะเป็ นเรื่ องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องก็
ตาม ในขณะที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจ ผูบ้ ริ โภคไม่จาํ เป็ นต้องตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผลหรื อมีประสิ ทธิภาพ
นอกจากนั้นแนวความคิดทั้งหมดของพฤติกรรมที่วา่ ด้วยความมีเหตุผลและไม่มีเหตุผลยังเป็ นเรื่ อง
ตลกที่ใหัคาํ จํากัดความของคําว่าการตัดสิ นใจ หมายถึงความสามารถในการเลือกทางเลือกต่างๆ ที่มี
และไม่มีอะไรอีกที่จะต้องได้จากการเลือกนั้น
คําอธิบายของพฤติกรรมเป็ นแนวความคิดของการกระทําการตัดสิ นใจที่เน้นการ
เกี่ยวข้องกันของความต้องการด้านร่ างกายและด้านอารมณ์ สิ่ งที่จะนําไปสู่การจูงใจจะเกี่ยวข้องกับ
อารมณ์เช่นเดียวกับสิ่ งที่จะนําไปสู่ การตัดสิ นใจจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และเป็ นเพราะว่า
เหตุผลด้านร่ างกายและด้านอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
ทุกครั้งที่ทาํ การ
ตัดสิ นใจนั้นไม่ได้หมายความว่าแต่ละปัจจัยจะเกี่ยวข้องกันอย่างมีสดั ส่วนกัน การตัดสิ นใจอาจ
เกี่ยวข้องกับเหตุผลด้านอารมณ์มากกว่าหรื อกับเหตุผลด้านร่ างกายมากกว่า หรื อกับเหตุผลทั้ง 2
ด้านในสัดส่ วนที่พอสมควร ฉะนั้นการให้เหตุผลร่ วมกันระหว่างเหตุผลด้านร่ างกายกับอารมณ์จึง
ขึ้นอยูก่ บั บุคคลแต่ละคนและเหตุการณ์ที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ผูบ้ ริ โภคคนหนึ่งอาจ
ซื้อเสื้ อแบบสปอร์ตตัวหนึ่งด้วยเหตุผลเพราะแบบของเสื้ อ (เป็ นเหตุผลด้านอารมณ์) ในขณะที่
ผูบ้ ริ โภคอีกคนอาจซื้อเพราะว่าเสื้ อนั้นมีราคาถูก
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5. แนวคิดที่ผิดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจที่เป็ นปกติของผูบ้ ริ โภค (Misconception About
Normal Consumer Decisions) จากแนวความคิดที่ว่าด้วยความมีเหตุผลแพร่ หลายในหมู่นกั การ
ตลาดมาเป็ นเวลานานแล้ว ทําให้เกิดแนวความคิดที่ผิดบางประการที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจที่เป็ น
แบบปกติของผูบ้ ริ โภคได้ ปั ญหาก็คือ แทนที่จะมีการยอมรับในการตัดสิ นใจสําหรับสิ่ งใดๆ ที่
กระทําไปแล้ว กลับต้องมีการบอกให้ได้ว่า การตัดสิ นใจในแต่ละครั้งเป็ นการตัดสิ นใจที่มีเหตุผล
หรื อไม่มีเหตุผล ทําให้เกิดแนวโน้มของความรู ้สึกว่าความคิดนี้ ไม่ถูกต้องเพราะก่อให้เกิ ดความ
เสี ยหายทางการปฏิบตั ิงานด้านการตลาดของนักการตลาด ผูซ้ ่ ึ งต้องสร้างความดึ งดูดใจไปยัง
ผูบ้ ริ โภคเหล่านั้น การดึงดูดใจที่เป็ นเหตุผลไม่จาํ เป็ นว่าจะต้องใช้ได้ผลในบางครั้ง และการดึงดูดใจ
ด้านอารมณ์ก็จะใช้ได้ผลในบางเวลา แต่ดูว่าผูน้ าํ ทางเศรษฐกิจและใช้วิธีการดึงดูดด้วยอารมณ์ และ
จัดหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลสําหรับเป็ นเหตุผลในการซื้ อไว้ดว้ ย หมายความว่า การดึงดูดใจหากมี
การใช้จุดดึงดูดใจทั้งด้านเหตุผลและด้านอารมณ์มกั จะได้ผลมากกว่า
ตัวอย่างของแนวความคิดที่ผดิ เกี่ยวกับการตัดสิ นใจที่เป็ นปกติของผูบ้ ริ โภค
5.1 การตัดสิ นใจที่เป็ นปกติกบั การตัดสิ นใจที่ถูกต้อง (Normal Decisions and
Correct Decisions) คําอธิบายของแนวความคิดดั้งเดิมที่วา่ ด้วยความมีเหตุผลได้ถูกนํามาใช้ดงั นี้คือ
ถ้าการตัดสิ นใจนั้นกระทําอย่างไม่มีเหตุผลแล้วก็ถือว่าเป็ นการตัดสิ นใจที่ไม่ถูกต้อง
ในขณะที่
คําอธิบายของแนวความคิดร่ วมสมัยไม่สามารถจะบอกได้วา่ เป็ นการตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผลบน
พื้นฐานที่รู้ในข้อเท็จจริ ง ถือว่าเป็ นการตัดสิ นใจที่มีเหตุผลในขณะที่ทาํ การซื้อ แม้วา่ อาจจะมีขอ้
โต้แย้งว่าด้วยผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนใจเมื่อได้รับข้อมูลใหม่ แต่ในขณะที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจ ผูบ้ ริ โภค
ก็มีการกระทําที่มีเหตุผลด้วย
ผูบ้ ริ โภคอาจตัดสิ นใจที่ถูกต้องหรื อไม่ถูกต้องก็ได้และก็ยงั ถือว่าผูบ้ ริ โภคมี
พฤติกรรมการตัดสิ นใจที่เป็ นปกติ การพิจารณมถึงการตัดสิ นใจที่สมเหตุสมผลจะดูที่วิธีการที่ทาํ
การตัดสิ นใจไม่ใช่ผลของการตัดสิ นใจว่าถูกต้องหรื อไม่ถูกต้อง ผูบ้ ริ โภคที่มีการตัดสิ นใจจึงถือว่า
เป็ นการกระทําที่เป็ นปกติ ในทางปฏิบตั ิผบู ้ ริ โภคมักมีการตัดสิ นใจที่ไม่ถูกต้อง ผูบ้ ริ โภคอาจ
ตัดสิ นใจที่ไม่ถูกต้องได้ดว้ ยเงื่อนไข 4 ประการ คือ
5.1.1 การตัดสิ นใจนั้นอาจมีพ้ืนฐานมาจากข้อสมมุติที่ไม่ถูกต้อง เช่น นาย ก
มีขอ้ สมมุติวา่ ผมทั้งหมดมีสีเขียว และนาย ข มีผม จะได้สรุ ปว่านาย ข มีผมสี เขียว เป็ นต้น จะเห็นได้
ว่ากระบวนการตัดสิ นใจนั้นเป็ นสิ่ งที่สมเหตุสมผล
แต่ได้ผลสรุ ปที่ผดิ เพราะว่ามีขอ้ สมมุติที่ไม่
ถูกต้อง หรื อกรณี ที่วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีขอ้ สมมุติวา่ สิ นค้าที่มีการลดราคาจะเป็ นสิ นค้าที่มีราคาตํ่าอาจทํา
ให้ผบู ้ ริ โภคคนนั้นต้องเสี ยเงินจ่ายค่าสิ นค้ามากกว่าที่ควรก็ได้ เพราะมีขอ้ สมมุติที่ไม่ถูกต้อง
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5.1.2 ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคมีไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น
ผูบ้ ริ โภคมักจะตดสิ นใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้าเพราะใช้ราคาสิ นค้าหรื อตราสิ นค้าเป็ นตัว
พิจารณาถึงคุณค่าของสิ นค้านั้น เป็ นต้น
5.1.3 ข้อมูลที่ใช้อาจเป็ นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น ผูข้ ายสิ นค้าอาจให้ขอ้ มูลที่ไม่
ถูกต้องหรื อทําให้เข้าใจผิดได้เป็ นผลทําให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจผิดได้
5.1.4 การพิจารณาการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคอาจเกิดผิดได้คือ ข้อมูลอาจ
ถูกต้องแต่การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง (เข้าใจผิด) หรื อมีการนําเอาข้อมูลที่
ถูกต้องไปใช้ในการตัดสิ นใจอย่างไม่มีประสิ ทธิภาพ เป็ นต้น อย่างไรก็ตามเมื่อผูบ้ ริ โภคได้ตดั สิ นใจ
อย่างสมเหตุสมผลบนพื้นฐานที่รู้ในข้อเท็จจริ งแล้ว ถือว่าเข้าข่ายความสมเหตุสมผลเสมอ
5.2 การมองความเป็ นปกติของบุคคลกับสังคม (Individual Versus Social View
of Normality) พฤติกรรมการตัดสิ นใจจะเป็ นที่ยอมรับของสังคมหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั ประเด็นที่จะ
พิจารณาบุคคลใดก็ตามที่ตดั สิ นปั ญหาที่เกี่ยวกับตัวเองถือว่ามีพฤติกรรมที่เป็ นปกติตามคําจํากัด
ความที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น
สังคมโดยรวมอาจจะมองการกระทําของบุคลดังกล่าวที่แตกต่าง
ออกไป สิ่ งที่เป็ นปกติหรื อมีเหตุผลสําหรับบุคคลหนึ่งอาจเป็ นสิ่ งที่ไม่มีเหตุผลสําหรับสังคมก็ได้
ตัวอย่างเช่น การที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยในขณะที่ขบั รถยนต์ของผูบ้ ริ โภค เพราะเห็นว่ามันเกะกะ
จํากัดการเคลื่อนไหวนั้นถือว่าเป็ นเรื่ องปกติและสมเหตุสมผลที่ผบู ้ ริ โภคคิดเช่นนั้น
แต่สาํ หรับ
สังคมแล้วอาจเห็นได้วา่ เป็ นพฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผลเพราะเข็มขัดนิรภัยป้ องกันชีวิตจากอันตรายที่
เกิดจากอุบตั ิเหตุได้ หรื อกรณี ของการสูบบุหรี่ กเ็ ช่นกันมาถึงตรงนี้จะเห็นได้วา่ ทั้งในแง่ของสังคม
และแง่ของบุคคลแล้วถือว่าถูกทั้งคู่ บุคคลก็อาจคิดว่าพฤติกรรมของตนนั้นเป็ นปกติที่สุดแล้ว แต่
อาจไม่สามารถทําให้กลุ่มยอมรับรู ปแบบของพฤติกรรมนั้นได้ ดังนั้น ในแง่ของสังคมแล้วไม่
จําเป็ นว่าความคิดของสังคมเป็ นความคิดที่ผดิ ที่ไม่ยอมรับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ไม่ยอมใช้เข็ม
ขัดนิรภัย สังคมจะเป็ นผูผ้ ดิ ได้เพียงกรณี เดียวคือ การตัดสิ นพฤติกรรมของบุคคลว่าเป็ นพฤติกรรมที่
ไม่มีเหตุผลเท่านั้น
5.3 พฤติกรรมที่เป็ นนิสยั กับพฤติกรรมแบบฉับพลัน (Habitual and Impulse
Behavior) พฤติกรรมที่เป็ นนิสยั กับพฤติกรรมแบบฉับพลัน บางครั้งถูกถือเป็ นตัวอย่างของ
พฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผล (Non-rational Behavior) โดยพฤติกรรมที่เป็ นนิสยั จะเกิดขึ้นเมื่อตัดสิ นใจ
แบบเดียวกันสําหรับปัญหาที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น นาย ก ซื้อเสื้ อเชิ้ตแอร์โรหลังจากที่มีการ
เปรี ยบเทียบกับยีห่ อ้ อื่นๆ แล้ว ซึ่งการซื้อของนาย ก นี้ถือว่าอยูบ่ นพื้นฐานของการเลือกที่มีเหตุผล
อย่างไรก็ตาม เมื่อนาย ก ใช้แล้วและพอใจ ถ้านาย ก จะซื้อแอร์โรอีกโดยไม่ได้พิจารณาเปรี ยบเทียบ
เสี ยก่อนถือว่าเป็ นการตัดสิ นใจที่ไม่มีเหตุผลเพราะนาย ก ใช้นิสยั ความเคยชินแทนที่จะใช้เหตุผล
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เป็ นตัวชี้ถึงการกระทําของเขา เมื่อบุคคลได้พบทางออกของปัญหาที่ทาํ ให้เขาพอใจ แล้วก็ไม่มี
เหตุผลอันใดที่บุคคลจะต้องเสี ยเวลาในการแก้ปัญหาที่เหมือนกันใหม่ ซํ้าแล้วซํ้าเล่า พฤติกรรมที่
เป็ นนิสยั จึงเปรี ยบเหมือนกับหลักการที่วา่ ด้วยจัดการแบบมีขอ้ ยกเว้น (Management Principle of
Management by Exception) ถ้าผูบ้ ริ โภคไม่ลดการตัดสิ นใจให้เป็ นการตัดสิ นใจที่เป็ นแบบกระทํา
เป็ นประจํา (Routine) แล้วผูบ้ ริ โภคอาจจะไม่มีเวลาที่เพียงพอสําหรับการตัดสิ นใจปัญหาต่างๆ ได้
นอกจากนี้แล้วเหตุผลที่ไม่มีน้ าํ หนักมากเพียงพอนี้ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดพฤติกรรมซื้อสิ นค้าที่เป็ นนิสยั
ได้ เช่น ใช้ความเป็ นเลิศของผลิตภัณฑ์ในการโฆษณาสําหรับโน้มน้าวผูบ้ ริ โภค ดังนั้น พฤติกรรมที่
เป็ นนิสยั จึงถือว่าเป็ นพฤติกรรมที่เป็ นปกติ
การซื้อแบบฉับพลัน (Impulse Purchases) คือการซื้อที่มีการเปรี ยบเทียบใน
ระหว่างการเลือกซื้อน้อยมากหรื อไม่มีเลย
การซื้อแบบฉันพลันถือว่าเป็ นพฤติกรรมที่เป็ นปกติ
เพราะว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจกับการได้มาซึ่งสิ นค้าเดียวกันกับการที่สินค้านั้นจะให้ประโยชน์
อะไรบ้างเหมือนกัน การซื้อแบบฉับพลันจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งมีปัจจัย 3 ประการคือ
5.3.1 บุคคลบางคนมีการคิดเร็ วกว่าคนอื่น
5.3.2 การตัดสิ นใจนั้นอาจไม่มีการคิดหรื อเปรี ยบเทียบมากนัก
5.3.3 ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นถือว่าเป็ นเรื่ องเล็กน้อย ซึ่งดูเหมือนจะมี
เหตุผลน้อยเกินไปที่จะทําให้บุคคลต้องเสี ยเวลาและความคิดอย่างมากสําหรับการซื้อหมากฝรั่ง 1
ห่อ เพราะว่าความผิดเล็กน้อยที่จะได้จากการตัดสิ นใจเลือกที่ผดิ คนปกติจะมีการจัดสรรเวลาให้กบั
การซื้อรถยนต์มากกว่าการซื้อชุดสู ท เป็ นต้น
5.4 การกระทําที่มีเหตุผลเป็ นสิ่ งปกติ (Rationalization is Normal ) การซื้อที่
กระทําขึ้นอย่างสมเหตุสมผลใดๆ
ไม่ถือว่าเป็ นพฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผล
(Rationalization)
หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคมีการเลือกสําหรับทางออกของปัญหาโดยคํานึงถึงความต้องการที่มีภายใน
หรื อความต้องการของคนอื่นๆ ตราบใดที่ผบู ้ ริ โภคใช้ความคิดตัดสิ นใจแล้วถือว่าผูบ้ ริ โภคมีการ
กระทําที่เป็ นปกติ นอกจากนั้นสําหรับพฤติกรรมการตัดสิ นใจที่ถือว่าเป็ นปกติจะสนใจการตัดสิ นใจ
อะไรก็ได้ ไม่วา่ จะเป็ นการตัดสิ นที่จะเลือกซื้อสิ นค้าก่อนแล้วจึงมีเหตุผลสําหรับการเลือกนั้น หรื อ
กําหนดเหตุผลที่จะใช้เลือกก่อนแล้ว จึงเลือกซื้อสิ นค้าตามที่กาํ หนดเหตุผลไว้ รวมทั้งพฤติกรรมที่
ถือว่าเป็ นปกติจะเป็ นพฤติกรรมที่เป็ นผลมาจากการนําเอาความต้องการกับแรงจูงใจ ทั้งทางด้าน
ร่ างกายและอารมณ์มาใช้พจิ ารณาร่ วมกันของกระบวนการการตัดสิ นใจด้วย ถึงแม้วา่ ผูบ้ ริ โภคจะมี
การตัดสิ นใจที่ไม่จริ งจัง แต่ผบู ้ ริ โภคก็ไม่ได้เป็ นคนที่ไม่มีเหตุผลเพราะผูบ้ ริ โภคมีการวางแผนการ
กระทําของตนในตลาดเสมอ
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การจําแนกการตัดสิ นใจของผู้บริโภค (Consumer Decision Classified) การที่ผบู ้ ริ โภค
ต้องตัดสิ นใจหลายอย่างในตลาด การตัดสิ นใจบางอย่างก็มีความซับซ้อนมาก ในขณะที่เราไม่
สามารถจะรู ้ถึงการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคทั้งหมดได้ จึงจําเป็ นต้องจําแนกประเภทการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่มกั จะเกิดขึ้นบ่อยๆ ออกเป็ นกลุ่มๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจได้ดียง่ิ ขึ้น
ในที่น้ ีเราสามารถจําแนกประเภทการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคได้ตามเกณฑ์ต่างๆ 5 เกณฑ์คือ
1. ตามลักษณะของการตัดสิ นใจ (Nature of the decision) การจําแนกการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ โภคตามลักษณะการตัดสิ นใจทําให้เราได้รู้ถึงบางสิ่ งบางอย่างที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจได้ ซึ่ง
การตัดสิ นใจจะถือเอาลักษณะของการตัดสิ นใจเป็ นเกณฑ์
สามารถแบ่งการตัดสิ นใจออกเป็ น
ประเภทย่อยๆ ได้ 4 ประเภทคือ
1.1 การตัดสิ นใจที่ข้ ึนอยูก่ บั ระดับความเร่ งด่วน (By The Degree of Urgency)
การตัดสิ นใจบางอย่างของผูบ้ ริ โภคอาจเกิดขึ้นอย่างเร่ งด่วนที่จาํ เป็ นต้องมีการตัดสิ นใจทันที แต่การ
ตัดสิ นใจอื่นๆ อาจสามารถใช้เวลามากกว่าในการตัดสิ นใจได้อย่างสบายๆ โดยไม่ตอ้ งรี บร้อน ปกติ
โดยทัว่ ไปในการซื้อเสื้ อผ้าชุดใหม่ไม่จาํ เป็ นต้องตัดสิ นใจเร่ งด่วนได้ ส่ วนการตัดสิ นใจสําหรับซื้อ
บ้านนั้นไม่แน่นอน อาจเป็ นได้ที่เร่ งด่วนหรื อไม่เร่ งด่วนก็ได้
1.2 การตัดสิ นใจที่ข้ ึนอยูก่ บั ความถี่ของการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้น (By Frequency of
Occurrence) การตัดสิ นใจบางอย่างของผูบ้ ริ โภคอาจเกิดขึ้นได้ไม่บ่อย นัน่ คือระดับของการเกิดการ
ตัดสิ นใจ ตัวอย่างเช่น การซื้อยาสี ฟันจะมีความถี่ที่ตอ้ งซื้อบ่อยกว่าการซื้อรองเท้าและการซื้อ
รองเท้าก็จะมีความถี่ในการซื้อที่บ่อยกว่าการซื้อแว่นตากันแดด
1.3 การตัดสิ นใจที่ข้ ึนอยูก่ นั ระดับความสําคัญ (By Degree of Significance) การ
ตัดสิ นใจบางครั้งก็มีการความสําคัญต่อผูบ้ ริ โภคมากกว่า เช่น การตัดสิ นใจซื้อข้าวโพดคัว่ ตอนไปดู
ภาพยนต์จะมีความสําคัญต่อผูบ้ ริ โภคน้อยกว่าการตัดสิ นใจซื้อวิกผมปลอม หรื อการตัดสิ นใจซื้อ
โทรทัศน์สีสม้ สักเครื่ องอาจเป็ นสิ่ งที่มีความหมายสําหรับบุคคลบางคน เพราะมันอาจส่ งผลกระทบ
ต่อบุคคลหรื อบุคคลอื่นที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยได้ ดังนั้นคําว่าสําคัญ (Significance) หมายถึง
“สิ่ งที่มีความหมายหรื อมีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค” (Walters 1978 : 79, อ้างถึงใน
ศูนย์การเรี ยนรู ้ออนไลน์ 2552)
1.4 การตัดสิ นใจที่ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณความเกี่ยวข้องในการกระทําเป็ นประจํา (By
The Amount of Routine Involved) เป็ นการตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการซื้อที่ตอ้ งกระทํา
เป็ นประจําหรื อไม่ ตัวอย่างเช่น สิ นค้าพวกอาหารจะเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการซื้อ (กระทํา) เป็ นประจําใน
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ขณะที่สินค้าพวกนํ้าหอม นาฬิกา โคมไฟ จะซื้อก็ต่อเมื่อมีความต้องการเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่มีการ
กระทําอยูเ่ ป็ นประจํา เป็ นต้น
2. ตามประเภทการตัดสิ นใจของบุคคลกับของครัวเรื อน (Individual and Household
Decision) การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคสามารถจําแนกโดยสิ่ งที่ทาํ การซื้อนั้นเป็ นการซื้อสําหรับให้
บุคคลใช้หรื อสําหรับใช้ในครัวเรื อน สิ นค้าถือว่าสิ นค้าสําหรับบุคคลใช้ส่วนตัว เช่น เสื้ อผ้า กระเป๋ า
สตางค์ ชุดชั้นใน เครื่ องประดับเป็ นต้น ในขณะที่สินค้าพวกเครื่ องตกแต่งบ้าน รถยนต์ อาหาร ถือ
ว่าเป็ นสิ นค้าที่ตอ้ งซื้อสําหรับใช้ในครัวเรื อน ซึ่งลักษณะการตัดสิ นใจในสิ นค้าที่นาํ มาใช้กบั บุคคลที่
แตกต่างกันก็จะมีความแตกต่างกันด้วย
โดยปกติสินค้าที่ใช้สาํ หรับครัวเรื อนและพวกรถยนต์ก็
มักจะเป็ นการตัดสิ นใจร่ วมกันระหว่างสามี ภรรยา แต่ถา้ เป็ นสิ นค้าที่ใช้สาํ หรับส่ วนบุคคลแล้วก็จะ
ขึ้นอยูก้ บั การตัดสิ นใจของบุคคลแต่ละคน
3. ตามประเภทการตัดสิ นใจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และร้านค้า (Product and Store
Decision) ผูบ้ ริ โภคต้องมีการตัดสิ นใจในประเภทของผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ ที่จะซื้อ
รวมทั้งการพิจารณาการซื้อที่เกี่ยวกับร้านค้าใดร้านค้าหนึ่งโดยเฉพาะด้วย แม้วา่ เนื้อหาส่ วนใหญ่ใน
หนังสื อนี้จะเน้นสนใจเหตุผลที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และร้านค้าที่ทาํ ให้เขาได้รับความ
พอใจมากกว่าในแง่ของจํานวนของผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือก บริ การ ราคา และทําเลที่ต้ งั ร้านค้า เป็ น
ต้น ผูบ้ ริ ดภคจะชอบซื้อสิ นค้าที่เขาเห็นว่าจะได้รับความพอใจมากที่สุดในรู ปของการซื้อสิ นค้าที่
คุม้ ค่า หรื อสิ นค้าที่เขาเจาะจงซื้อ เป็ นสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง เป็ นสิ นค้าที่มีตราที่ตอ้ งการและเป็ นสิ นค้าที่
มีปัจจัยด้านจิตใจอื่นๆ เป็ นต้น เป็ นสิ่ งที่ผดิ พลาดมาก ถ้าเราคิดว่าผูบ้ ริ โภคมักจะตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
ตัวผลิตภัณฑ์ก่อนแล้วค่อยพิจารณาตัดสิ นใจเกี่ยวกับร้านค้าที่จะไปซื้อ
แต่ผบู ้ ริ โภคที่ตดั สิ นมจ
เกี่ยวกับร้านค้าที่จะไปซื้อก่อนแล้วค่อยคิดตัดสิ นใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือก็มีให้เห็นมากเช่นกัน
เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ทําเลที่ต้ งั ของร้าน ราคา การให้สินเชื่อเหล่านี้ เป็ นต้น จะเป็ นตัวตัดสิ น
สําหรับการเลือกร้านค้าใดร้านค้าหนึ่งโดยเฉพาะของผูบ้ ริ โภคที่จะไปซื้อสิ นค้า และสิ นค้าอะไรก็
ตามที่ร้านค้านั้นมีเสนอขาย สรุ ปแล้วก็คือว่า ไม่มีลาํ ดับการตัดสิ นใจโดยเฉพาะสําหรับการตัดสิ นใจ
ซื้อที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และร้านค้า
4. ตามประเภทสภาวะของการตัดสิ นใจ (Decision States) เป็ นวิธีหนึ่งในการจําแนก
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่อาศัยสภาวะการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่งคือ
เป็ นการ
ตัดสิ นใจที่ผบู ้ ริ โภคมีอยูใ่ นใจแล้วสําหรับระดับของปัญหาที่ตอ้ งตัดสิ นใจ ดังนั้น ไม่วา่ ผูบ้ ริ โภคจะ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับปัญหาใดๆ จะมีสภาวะการณ์ตดั สิ นใจที่เป็ นไปได้ 4 ทางคือ
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4.1 การปฏิเสธ (Rejected) ผูบ้ ริ โภคจะปฏิเสธ ทางออกของปัญหาเมื่อผูบ้ ริ โภค
รู ้ตวั ว่าไม่ตอ้ งการที่จะดําเนินการตามทางออกนั้น ซึ่งสภาวะแบบนี้จะเป็ นสภาวะที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภค
ต้องการมีการแสวงหาทางออกอื่นๆ ที่แตกต่างออกไปมากกว่าสภาวะใดๆ
4.2 การไม่ตดั สิ นใจ (Undecided) เมื่อผูบ้ ริ โภคไม่ชอบทางออกใดๆ ของปัญหา
ในบรรดาทางเลือกต่างๆ ที่มีให้เลือกคือเป็ นสภาวะที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ผูบ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจที่จะซื้อเตารี ดใหม่ แต่ตดั สิ นใจไม่ได้วา่ จะซื้อเตารี ดของตราสิ นค้าอะไรก็ดี เป็ นต้น ใน
กรณี เช่นนี้จะไม่มีการกระทําเกิดขึ้น (คือซื้อสิ นค้า) การไม่ตดั สิ นใจจะเป็ นเครื่ องหมายที่แสดงให้
เห็นว่า ผูบ้ ริ โภคต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับการแก้ปัญหานั้น
4.3 การตัดสิ นใจเพียงบางส่ วน (Partially Decided) เป็ นสภาวะที่ครอบคลุม
ความเป็ นไปได้ของการเกิดขึ้นที่กว้างมาก ตั้งแต่การไม่ตดั สิ นใจจนถึงการตัดสิ นใจ บุคคลจะมีการ
ตัดสิ นใจเพียงบางส่ วนเมื่อบุคคลมีการโน้มน้าวที่จะยอมรับทางออกอันหนึ่งของปัญหา ตัวอย่างเช่น
ผูบ้ ริ โภคอาจยอมรับที่จะซื้อผลิตภัณฑ์น้ นั แต่รูสึกว่าราคาของผลิตภัณฑ์น้ นั แพงไปเล็กน้อย หากมี
การต่อรองราคาได้กจ็ ะทําให้ผบู ้ ริ โภคซื้อได้
4.4 การตัดสิ นใจ (Decided) กระทําบางสิ่ งบางอย่าง การกระทํานั้นอาจเป็ นการ
ซื้อหรื อไม่ซ้ือ หรื อการเลื่อนการซื้อออกไปจนกว่าจะมีการซื้อเกิดขึ้นภายหลัง ธุรกิจจึงต้องพยายาม
ที่จะบรรลุถึงการตัดสิ นใจในแง่ดี (การซื้อ) ของผูบ้ ริ โภค
4.5 ตามความเกี่ยวพันของประเภทของการตัดสิ นใจ (Interaction of Decision
Types) ประเภทของการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่ได้กล่าวมาไม่ใช่ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งสําหรับ
ผูบ้ ริ โภคที่จะต้องกระทํา แต่จะเป็ นสิ่ งที่จะพบเห็นได้ในกระบวบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่มกั จะ
มีประเภทของการตัดสิ นใจมากกว่า 1 ประเภทเสมอ ผลก็คือผูบ้ ริ โภคจะอยูใ่ นสภาวะของจิตใจที่
จะต้องตัดสิ นใจ และการตัดสิ นใจนั้นอาจต้องพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และร้านค้า หรื อผูบ้ ริ โภค
อาจมีการตัดสิ นใจเพียงบางส่ วนแล้วว่าจะตัดสิ นใจไปในทิศทางใด เป็ นต้น ดังนั้นจะเห็นได้วา่
สถานการณ์ของการตัดสิ นใจที่กล่าวมาเป็ นเรื่ องปกติสาํ หรับผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไปที่เราสามารถจะ
เห็นได้
ประเภทของทฤษฎีทวี่ ่ าด้ วยการตัดสิ นใจของผู้บริโภค (Type of Consumer Decision
Theories) ความแตกต่างของประเภททฤษฎีที่วา่ ด้วยการตัดสิ นใจว่ามีการจําแนกได้อย่างไร ในที่น้ ี
จะแบ่งทฤษฎีที่วา่ ด้วยการตัดสิ นใจออกเป็ น 2 ทฤษฎีคือ
1. ทฤษฎีที่วา่ ด้วยการอธิบายเฉพาะเพียงบางส่ วน (Partial Explanation Theories)
ประเภทของทฤษฎีที่วา่ ด้วยการอธิบายเฉพาะเพียงบางส่ วนสามารถแยกออกเป็ นหลายทฤษฎี ซึ่ง
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ทฤษฎีท้ งั หลายเหล่านี้จะเป็ นทฤษฎีที่มีทรรศนะคติเกี่ยวกับการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่เกิดขึ้นนั้น
ว่าเกิดขึ้นได้โดย (1) โอกาส (Chance) (2) นิสยั (Habit) (3) ฉับพลัน (Impulse) (4) การมุ่งเน้นที่
สังคม (Social Orientation) และ (5) กรรมพันธุ์ (Heredity) ซึ่งแนวความคิดเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมี
ลักษณะที่เข้าได้ในตัวโดยไม่ตอ้ งอาศัยหลักฐานหรื อเหตุผลในการอ้างอิง (Self – Evident) เช่น การ
ตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคจะขึ้นอยูก่ บั โอกาสที่มีที่ตอ้ งเข้าไปเกี่ยวข้อง หรื อการตัดสิ นใจซื้อตาม
นิสยั การซื้อที่เคยชิน หรื อมีลกั ษณะของการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน เป็ นต้น ส่ วนการซื้อที่มี
พื้นฐานมาจากกรรมพันธุ์เป็ นการซื้อที่กระทําขึ้นเนื่องจากลักษณะที่มีมาแต่กาํ เนิดของผูบ้ ริ โภค เช่น
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าที่สอดคล้องกับเพศ (ชายหรื อหญิง) หรื อการมีสายตาสั้นตามกรรมพันธุ์ทาํ ให้
ต้องตัดสิ นใจซื้อแว่นสายตา เป็ นต้น สําหรับการซื้อที่เป็ นที่เป็ นการมุ่งเน้นที่สงั คมคือ การซื้อที่
ขึ้นอยูก่ บั พื้นฐานของความรู ้สึกที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อบุคคลอื่นว่าจะมีความนึกคิดต่อการซื้อของเขา
อย่างไร หมายถึงการซื้อของบุคคลที่ให้สอดคล้องหรื อเหมือนกับการซื้อของบุคคลอื่นในสังคม นัน่
คือ การซื้อแบบเลียนแบบ (Imitation) แะนั้นจะเห็นได้วา่ ทฤษฎีท้ งั หมดที่กล่าวมาไม่มีทฤษฎีใดที่จาํ
ทําให้คาํ อธิบายโดยทัว่ ไปของวิธีการกระทําการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคเลยแต่ผบู ้ ริ โภคอาจตัดสิ นใจ
ทั้งหมด หรื อเพียงบางส่ วนของการตัดสิ นใจประเภทต่างๆ เหล่านี้ได้ในบางเวลา หรื อในเวลาอื่นๆ
ที่ตอ้ งตัดสิ นใจ
ทฤษฎีที่วา่ ด้วยการอธิบายเฉพาะเพียงบางส่ วนนี้จะมีความคิดโดยทัว่ ไป 2 ประการคือ
1.1 แต่ละทฤษฎีจีมีความเห็นว่าการกระทําการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
ทั้งหมดจะขึ้นอยูก่ บั การตอบสนอง (Reaction) หรื ออารมณ์ (Emotions)
1.2 แต่ละทฤษฎีจะเน้นถึงการขาดซึ่งข้อเท็จจริ งของข้อมูล (The Lack of Factual
Information) ที่ผบู ้ ริ โภคจะต้องอาศัยสําหรับการตัดสิ นใจ นอกจากนี้การตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
ทุกครั้งส่ วนใหญ๋ จะเกี่ยวข้องกับลักษณะบางลักษณะของทฤษีที่วา่ ด้วยการอธิบายเพียงบางส่ วนด้วย
ตัวอย่างเช่น ใครจะเป็ นผูส้ ามารถบอกถึงความสําคัญของการซื้อที่เกิดจากโอกาสหรื อเกิดขึ้นแบบ
ฉับพลัน เมื่อผูบ้ ริ โภคไปเดินซื้อของหรื อเลือกดูสินค้าว่ามีความสําคัญน้อยเกินไปหรื อแม้แต่การซื้อ
สําหรับสิ นค้าทัว่ ไปที่ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกปรารถนาอยากได้ในทันใดเช่นกันว่าไม่มีความสําคัญ
อันใด เป็ นต้น จะเห็นได้ยากที่จะมีใครบอกได้ เพราะบุคคลแต่ละคนต่างก็ให้ความสําคัญของ
เหตุผลที่มีผลต่อการตอบสนองความต้องการของแต่ละตนแตกต่างกัน นอกจากนี้ยงั ขึ้นอยูก่ บั ข้อมูล
ที่ผบุ ้ ริ โภคมีอยูจ่ ะมีผลทําให้เกิดลักษณะของการตัดสิ นใจที่แตดต่างกันด้วยเช่น ฉะนั้นจึงไม่สนใจ
ในประเด็นความสําคัญของการเกิดการตัดสิ นใจ นอกจากนี้การซื้อที่เป็ นการมุ่งเน้นที่สงั คมจะเป็ น
การตัดสิ นใจที่มกั เกี่ยวข้องกันในระดับการตัดสิ นใจทั้งหมดเสมอ เพราะผูบ้ ริ โภคทั้งหมดต่างรู ้ตวั ว่า
ตนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นๆ ด้วย ดั้งนั้น ด้วยข้อเท็จจริ งอันนี้ทาํ ให้เกิดแนวความคิด
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เหล่านี้ถูกเรี ยกว่าทฤษฎีที่วา่ ด้วยการอธิบายเฉพาะเพียงบางส่ วน ซึ่งทฤษฎีที่วา่ ด้วยการอธิบายเพียง
บางส่ วนนี้ได้ช้ ีให้เห็นว่าทฤษฎีเหล่านี้ไม่ได้บอกถึงความสําคัญของการตัดสิ นใจเลย และแต่ละ
ทฤษฎีกเ็ น้นที่ประเภทของพฤติกรรมการตัดสิ นใจมากกว่าที่จะสนใจในพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
โดยทัว่ ไป
2. ทฤษฎีที่วา่ ด้วยการอธิบายถึงพื้นฐานทั้งหมด (Basic Explanation Theories) ทฤษฎี
ที่วา่ ด้วยการอธิบายถึงพื้นฐานเป็ นการพิจารณาผูบ้ ริ โภคว่าเป็ นผูท้ ี่เป็ นได้ท้ งั (1) ผูล้ ดความเสี่ ยง (A
Risk Reducer) หรื อ (2) ผูแ้ ก้ไขปั ญหา (A Problem Solver) ซึ่งทฤษฎีที่วา่ ด้วยการอธิบายถึงพื้นฐาน
เหล่านี้จาํ เป็ นต้องใช้ความรู ้บา้ งสําหรับการแก้ไขปั ญหาของผูบ้ ริ โภค แต่ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นความรู ้ที่
สมบูรณ์ดงั ที่ได้อธิบายไว้ตอนต้นๆ ในเรื่ องของแนวความคิดของการเป็ นคนประหยัด โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.1 แนวความคิดของการลดความเสี่ ยง (Concept of Risk Reduction)
แนวความคิดของการลดความเสี่ ยงจะตั้งอยูบ่ นสมมุติฐานที่วา่
ผูบ้ ริ โภคเข้าไปสู่การตัดสิ นใจใน
ตลาดในฐานะเป็ นเครื่ องมือของการลดความเสี่ ยง (A Means of Reducing Risk) ทฤษฎีที่วา่ ด้วยการ
ลดความเสี่ ยงจําเป็ นต้องมีขอ้ มูลที่ใช้สาํ หรับการกระทําการตัดสิ นใจอย่างน้อยจํานวนหนึ่งและ
แนวความคิดนี้ได้เป็ นที่นิยมมากในหมู่นกั การตลาด เมื่อไม่นานมานี้พ้นื ฐานพื้นฐานของความคิดนี้
ค่อนข้างจะธรรมดาคือ การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคทุกครั้งจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 2 ประการคือ
(1) ความเสี่ ยง (Risk) และ (2) ผลลัพธ์ที่จะตามมา (Consequence) ไม่วา่ ผูบ้ ริ โภคจะกระทําอะไรก็
จะมีการกระทําที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่
ตามจะมีความเสี่ ยงเกิดขึ้นตามมาที่จะทําให้ไม่สบายใจได้
เพียงพอเพื่อการลดระดับที่จะยอมรับได้ก่อนจึงจะทําการตัดสิ นใจ
ผูบ้ ริ โภคจะต้องเผชิญกับความเสี่ ยงเกี่ยวกับตราสิ นค้าที่จะซื้อ โดยเฉพาะตรา
สิ นค้าของสิ นค้าใหม่ หรื อความเสี่ ยงจากการซื้อจากร้านค้า หรื อย่านการค้าที่ซ้ือเป็ นประจําและวิธีที่
จะใช้เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดในระหว่างการจัดสรรเงินที่มีอยูก่ บั ความต้องการที่มี ผูบ้ ริ โภคมีกล
ยุทธ์ที่ใช้สาํ หรับลดความเสี่ ยงลงได้ เช่นการไปซื้อสิ นค้าจากร้านที่รู้จกั คุน้ เคยดี หรื อการซื้อสิ นค้า
เฉพาะตราที่มีการโฆษณาระดับชาติ หรื อการซื้อสิ นค้าจากร้านค้าที่มีขนาดใหญ่ เป็ นต้น ความเสี่ ยง
ของการเก็บรวบรวมข้อมูลจะลดลงได้โดยการยอมรับในข้อมูลที่เป็ นที่ยอมรับในแง่ดีอยูแ่ ล้วมาก
ขึ้น
ประเภทของความเสี่ ยงที่จะได้รับที่สาํ คัญ 5 ประการ ได้แก่
1. ความเสี่ ยงที่เกิดจากประสิ ทธิภาพของการทํางาน (Performance Risk)
2. ความเสี่ ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
3. ความเสี่ ยงด้านสังคม (Social Risk)
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4. ความเสี่ ยงด้านสรี ระ (Physical Risk)
5. ความเสี่ ยงด้านจิตใจ (Psychological Risk)
ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพง ผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์คงทน ร้านค้าที่เปิ ดใหม่ และ
อื่นๆ เป็ นต้น ต่างก็เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคต้องแสวงหาข้อมูลเป็ นอย่างมากสําหรับใช้ในการ
ตัดสิ นใจ การลดความเสี่ ยงเป็ นวิธีการที่ปกติสาํ หรับผูบ้ ริ โภคจะต้องดําเนินการให้ได้สาํ หรับการซื้อ
ใดๆ
เพราะว่าผูบ้ ริ โภคจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยงุ่ ยากที่ตอ้ งมีการจัดการด้วยการกระทําที่
สมเหตุสมผล
2.2 แนวความคิดของการเป็ นผูแ้ ก้ปัญหา (Problem Solver Concept)
แนวความคิดของการเป็ นผูแ้ ก้ไขปั ญหาเป็ นอีกทฤษฎีหนึ่ง
ที่วา่ ด้วยการตัดสิ นของผูบ้ ริ โภคที่มี
ความคิดเห็นว่า ผูบ้ ริ โภคเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นฐานะของการเป็ นผูแ้ ก้ปัญหา ซึ่งความคิดเห็นเช่นนี้เป็ นสิ่ ง
สําคัญเพราะความปรารถนาอยากได้ทุกอย่างของผูบ้ ริ โภค จะเป็ นการสร้างสถานการณ์ของปัญหา
ให้กบั บุคคล ผูบ้ ริ โภคจะมีการกระทําเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการตัดสิ นกระทําในสิ่ งที่
สอดคล้องกับความปรารถนาอยากได้ของเขาเอง เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์การซื้อก็
จะเกิดขึ้นผูบ้ ริ โภคแก้ไขได้โดยจําเป็ นจะต้องมีการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของปัญหา
นั้น พิจารณาถึงทางเลือกต่างๆ ที่จะกระทําและทางเลือกเพียง 1 ทางจากทางเลือกต่างๆ เหล่านั้น
John Dewey (อ้างถึงใน ศูนย์การเรี ยนรู ้ออนไลน์ 2552) เป็ นผูไ้ ด้รับการยอมรับ
ว่าเป็ นผูก้ าํ หนดขั้นตอนในการแก้ไขปั ญหา ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ในรู ปที่ได้รับการปรับปรุ งแล้ว ได้
เป็ นที่ยอมรับว่าเป็ นมาตรฐานที่ใช้ในการศึกษาปัญหาต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนเหล่านี้
1. การเล็งเห็นปัญหา/การตระหนักถึงความต้องการ (Problem Recognition)
2. การแสวงหาข้อมูล (Search for Information)
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Data)
4. การตัดสิ นใจ (Decision)
5. การประเมินผลหลังการซื้อ (Post Purchase Evaluation)
ขั้นตอนทั้ง 5 สําหรับการตัดสิ นใจเหล่านี้สามารถใช้กบั การแก้ไขปัญหาใดๆ ก็
ได้ไม่ใช่ใช้ได้แต่เฉพาะปัญหาของผูบ้ ริ โภคเท่านั้น
ทฤษฎีที่วา่ ด้วยการเป็ นผูแ้ ก้ไขปัญหาได้แสดงให้รู้วา่ (1)ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถที่จะ
ได้รับข้อมูลโดยสมบูรณ์ได้ และ (2)ในการให้ได้มาซึ่งข้อมูล ผูบ้ ริ โภคจะต้องมีตน้ ทุนหรื อการ
จ่ายเงิน (Cost) และการใช้ความพยายาม (Effort) ในบางครั้งผูบ้ ริ โภคเห็นว่าต้นทุนในการใให้ได้
ข้อมูลค่อนข้างมากเกินไปเมื่อเทียบกับความจําเป็ นที่ตอ้ งใช้ขอ้ มูลแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจโดย
อาศัยข้อมูลเท่าที่มีอยูแ่ ล้ว
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ขั้นตอนในกระบวนการการตัดสิ นใจของผู้บริโภค (Steps in Consumer Decision
Process)
ผูบ้ ริ โภคเป็ นผูท้ ี่มีความคิดและการกระทําการตัดสิ นใจถือว่าเป็ นกิจกรรมปกติของ
ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคทําการแก้ไขปัญหาตามลําดับเหตุการณ์ แต่วา่ ในแต่ละขั้นตอนนั้นจะเป็ นการ
พยายามทําเพือ่ ที่ตอ้ งการลดความเสี่ ยง ผูบ้ ริ โภคอาจมีการใช้ลาํ ดับขั้นตอนการตัดสิ นใจที่จะให้
ได้รับผลตอบแทนสู งที่สุดหรื อการซื้อแบบเป็ นนิสยั หรื อการซื้อแบบฉับพลันหรื อการตัดสิ นใจที่
มุ่งเน้นสังคม และอื่นๆ เป็ นต้น ที่อาจทําให้ตอ้ งปรับปรุ งขั้นตอนการตัดสิ นใจ หรื อทําให้ข้นั ตอนใน
การตัดสิ นใจสั้นลงได้ และในการวิเคราะห์ข้นั สุ ดท้ายไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการที่ผบู ้ ริ โภคสามารถ
กระทําการตัดสิ นใจได้โดยการค้นพบทางออกของปัญหาที่เป็ นที่ยอมรับได้สาํ หรับพฤติกรรมการ
ซื้อที่ซบั ซ้อนของบุคคล
โดยรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการตัดสิ นใจมีดงั นี้
1. การเล็งเห็นปั ญหา/การตระหนักถึงความต้องการ (Problem Recognition) ในขั้นของ
การเล็งเห็นปัญหา/การตระหนักถึงความต้องการ ผูบ้ ริ โภคจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการรับรู ้ถึงการมี
สิ นค้าไม่เพียงพอหรื อไม่มี เป็ นขั้นที่ผบู ้ ริ โภคต้องพิจารณาถึงสิ นค้าที่จะต้องซื้อ การซื้อไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ถา้ ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถรับรู ้ถึงความต้องการในสิ นค้าใดโดยเฉพาะเพื่อรักษไว้ซ่ ึงความมี
สิ นค้าหรื อเพิ่มสิ นค้าจากที่มีอยู่ ซึ่งอาจเป็ นสิ นค้าที่มีเพื่อตอบสนองความต้องการด้านร่ างกายหรื อ
ด้านจิตใจก็ได้ ในขั้นของการเล็งเห็นปั ญหาจะกล่าวถึงประเด็นสําคัญ 2 ประการคือ
1.1 การเกิดขึ้นของปัญหาของผูบ้ ริ โภค (How consumer problem can arise)
การเกิดขึ้นของปั ญหาของผูบ้ ริ โภคจะทําให้ผบู ้ ริ โภคได้เล็งเห็นปัญหาอันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
หรื อบําบัด ซึ่งเป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวบการตัดสิ นใจ ปั ญหาของผูบ้ ริ โภคสามารถเกิดขึ้นได้จาก
สาเหตุต่างๆ ดังนี้
1.1.1 การหมดไปของสิ่ งที่มีอยู่ สิ นค้าหลายอย่างเมื่อมีการซื้อและหมดไปก็
จะมีการซื้อมาทดแทนเป็ นเรื่ องปกติ เมื่อมีการใช้หมดไปก็จะมีการซื้อมาทดแทนเป็ นเรื่ องปกติ เมื่อ
มีการใช้หมดไปทําให้เกิดการรับรู ้ปัญหาที่ตอ้ งมีการบําบัด
1.1.2
ผลของการแก้ไขปั ญหาในอดีตอาจนําไปสู่ การเกิดปั ญหาใหม่ได้
ตัวอย่างเช่น การที่ราคานํ้ามันเบนซิ นมีราคาสู งขึ้นทําให้ผบู ้ ริ โภคซึ่ งเคยพอใจจากการใช้รถยนต์
ขนาดใหญ่ในอดีตที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้านเป็ นปั ญหาปั จจุบนั ที่ตอ้ งแบกค่าใช้จ่ายเรื่ อง
นํ้ามันสู งขึ้น ปั ญหาค่านํ้ามันที่สูง
1.1.3 สภาพของครอบครัวที่เปลี่ยนไป เช่น การให้กาํ เนิดบุตรอาจเป็ นผลทํา
ให้เกิดปั ญหาที่จะต้องตอบสนองความต้องการสําหรับอาหารเด็ก เสื้ อผ้า เฟอร์นิเจอร์ หรื อแม้แต่การ
เปลี่ยนแปลงบ้านที่อยูอ่ าศัย เนื่องจากจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ เป็ น
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ผลทําให้ความปรารถนาในความต้องการสําหรับครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยความ
ต้องการของเด็กๆ ในครอบครัว และการเปลี่ยนแปลงสิ่ งที่คาดหวังของเขาจะยิง่ มีมากขึ้นเมื่อเขาโต
เป็ นผูใ้ หญ่ และจะมีผลกระทบต่อครอบครัวโดยส่ วนรวมด้วย รวมทั้งการย้ายทํางานของสมาชิกใน
ครอบครัวก็อาจนําไปสู่การหาการบ้านใหม่ได้ นัน่ คือสภาพของครอบครัวที่เปลี่ยนไปทําให้เกิดการ
เล็งเห็นปัญหาที่แท้จริ ง
1.1.4
การคาดหวังทางการเงิ นหรื อฐานะการเงิ นที่แท้จริ ง หรื อการ
เปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินที่มีผลกระทบต่อการรับรู ้ถึงถึงสภาวะความต้องการปราถนาอยากได้
ของผูบ้ ริ โภคโดยการคาดหวังว่าฐานะทางการเงินจะดีข้ ึนกว่าเดิมของครอบครัวในวัยหนุ่มสาวอาจ
มีความสําคัญมากต่ อการรั บรู ้ ปัญหาของความต้องการในสิ นค้าพวกที่ มีราคาสู งขึ้นได้ เช่ น
เฟอร์ นิเจอร์ เคาองใช้ภายในบ้าน และบ้าน เป็ นต้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าอํานาจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ลดลงก็จะเป็ นเหตุให้ผบู ้ ริ โภคหันกลับมาพิจารณาความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่และอาจเห็นว่าปั ญหา
ที่ตอ้ งการซื้อนั้นเป็ นสิ่ งจําเป็ นน้อยลงและยังไม่จาํ เป็ นต้องซื้อในขณะนั้นก็ได้ เป็ นต้น
1.1.5 การแก้ปัญหาหนึ่ งของผูบ้ ริ โภคอาจนําไปสู่ การเกิดปั ญหาอื่นได้ เช่น
การซื้ อบ้านใหม่อาจนําไปสู่ ปัญหาความต้องการใหม่คือ เครื่ องตกแต่งบ้าน พรม เครื่ องใช้ในบ้าน
เป็ นต้น เพราะของเก่าที่มีอยูอ่ าจไม่เหมาะสมกับบ้านหลังใหม่ หรื อในกรณี ที่มีการซื้อเสื้ อผ้าชุดใหม่
อาจทําให้ตอ้ งซื้อเสื้ อผ้าคู่ใหม่ได้ดว้ ยเนื่องจากรองเท้าคู่เก่าที่ไม่เข้ากับเสื้ อผ้าชุดใหม่
1.1.6 ผลการเปลี่ยนกลุ่มอ้างอิงอาจนําไปสู่การเล็งเห็นปั ญหาใหม่ได้ เช่น เมื่อ
สมาชิ กในกลุ่มอ้างอิงมีการซื้ อสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ ง อาจทําให้สมาชิ กคนอื่นๆ ภายในกลุ่มรู ้สึก
น้อยหน้าจนทําให้ตอ้ งมรการซื้ อสิ นค้าที่เหมือนกันขึ้ได้หรื อมีความปรารถนาที่เข้าเป็ นสมาชิกกลุ่ม
อ้างอิงใหม่กอ็ าจเป็ นเหตุให้ผบู ้ ริ โภคเกิดตระหนักถึงความต้องการแบบใหม่ที่จะแสดงถึงสัญลักษณ์
ทางสถานะที่จาํ เป็ นที่จะทําให้เกิดการยอมรับในกลุ่มอ้างอิงใหม่น้ นั ได้
1.1.7 วิธีการหรื อความพยายามทางการตลาดต่างๆ เช่น การโฆษณา การจัด
แสดงสิ นค้า ณ จุดซื้อ และการขายโดยใช้พนักงานขาย เป็ นต้น มักจะชี้ให้ผบู ้ ริ โภคได้เห็นว่าความ
พอใจที่ได้รับจากความพึงพอใจ ฉะนั้น วิธีการหรื อความพยายามทางการตลาดต่างๆ ที่ธุรกิจใช้แล้ว
ประสบความสําเร็ จอาจทําให้ผบู ้ ริ โภคตระหนักถึงความต้องการในสิ่ งใหม่ๆ ที่ตอ้ งการแสวงหาซึ่ง
ความพอใจนัน่ คือ การเล็งเห็นปั ญหาใหม่ที่ผบู ้ ริ โภคต้องมาทางบําบัด
1.2 ประเภทของปัญหาการซื้อ (Type of Purchase Problems) ปัญหาของ
ผูบ้ ริ โภคสามารถแบ่งออกเป็ นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภทคือ
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1.2.1 ปั ญหาด้านผลิตภัณฑ์ (Product Problem) ซึ่งเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับการ
เลือกสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งโดยเฉพาะของสิ นค้า เช่น คุณลักษณะของสิ นค้า การทําหน้าที่ของสิ นค้า ตรา
สิ นค้า ราคา คุณภาพ และอื่นๆ เป็ นต้น
1.2.2 ปั ญหาร้านค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พิจารณาอยู่ (Store Related Product)
จะเป็ นปัญหาที่เกี่ยวกับการเลือกร้านค้าปลีก บริ การของร้านค้า ทําเลที่ต้ งั และอื่นๆ เป็ นต้น
1.2.3 ปั ญหาที่เกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการซื้อ (Method of Purchase) คือปัญหา
ทั้งหลายที่เกี่ยวกับเรื่ องเวลาที่ใช้ไปในการซื้อ ประเภทของพาหนะในการเดินทาง จํานวนครั้งของ
การเดินทาง ระยะทางที่ใช้ในการเดินทาง และอื่นๆ เป็ นต้น ผูบ้ ริ โภคจะต้องกระทําการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับปัญหา 3 ด้านที่กล่าวมาเป็ นส่ วนใหญ่สาํ หรับการซื้อใดๆ ก็ตามปัญหาการซื้อของผูบ้ ริ โภค
เหล่านี้จะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นซํ้าอีกตลอดเวลาในกระบวนการซื้อสิ นค้าเสมอ
การแสวงหาข้ อมูล (Search for Information) เมื่อผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ถึงปั ญหา
ผูบ้ ริ โภคจะอยูใ่ นฐานะที่จะต้องจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น การเลือกที่จะกระทําแก้ไขปัญหาจึง
ขึ้นอยูก่ บั การมีขอ้ มูลที่เพียงพอ ดังนั้นการแสวงหาข้อมูลจึงเป็ นขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการการ
ตัดสิ นใจ การแสวงหาข้อมูลจะเป็ นการทําให้ได้ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นสําหรับการตัดสิ นใจ และเนื่องจาการ
แสวงหาข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ตอ้ งทําเปิ ดเผย (Overt Activity) ฉะนั้นที่เราพูดว่าเป็ น
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค จริ งๆ แล้วก็คือ พฤติกรรมการแสวงหา (Search Behavior) นัน่ เอง การแสวงหา
ข้อมูลในขั้นที่ 2 ของกระบวนการตัดสิ นใจนี้เป็ นการค้นหาข้อมูลที่เจาะจงเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหา
มากกว่าจะเป็ นการแสวงหาข้อมูลทัว่ ๆ ไป ซึ่งข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคค้นหาจะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ประเภทของร้านค้า ทําเลที่ต้ งั และวิธีการที่ใช้ในการซื้อ
ความสํ าคัญของการค้ นหาข้ อมูลของผู้บริโภค (Importance of consumer search)
การแสวงหาข้อมูลของผูบ้ ริ โภคจะเกิดขึ้นเมื่อต้องการให้ได้มาซึ่งสิ นค้าและบริ การ เมื่อการแสวงหา
กระทําอย่างมีประสิ ทธิภาพ นัน่ คือ ผูบ้ ริ โภคจะซื้อสิ นค้าที่สอดคล้องกับความต้องการมากยิง่ ขึ้น
และสิ นค้าเหล่านี้กไ็ ด้มาโดยเสี ยค่าใช้จ่ายในเรื่ องเวลา ความพยายามในการให้ได้มา และเงินจํานวน
นั้นน้อยลงได้ ผูท้ ี่ได้รับผลประโยชน์จากการค้นหาข้อมูลของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นได้ท้งั ตัวผูบ้ ริ โภคเป็ น
หลักและนักการตลาด
สําหรับผูบ้ ริ โภคจะได้รับประโยชน์จากความรู ้ของการแสวงหาหลายประการคือ
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1. ความรู ้จากความพยายามของธุรกิจที่ได้รับจะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคได้รู้จกั ตลาดที่เข้าไป
เกี่ยวข้องได้ เช่น การโฆษณาและการขายโดยใช้บุคคลทําให้ผบู ้ ริ โภคมีการปฏิบตั ิตอบ (Reaction)
ต่อแรงพยายามเหล่านี้ได้ดีกว่า
2. ความรู ้ ที่ไ ด้จากกระบวนการแสวงหาข้อมูลทําให้ผูบ้ ริ โภคเป็ นนักจ่ ายตลาด
(Shopper) ที่ฉลาดกว่าได้
3. การแสวงหาข้อมูลและการเข้าสู่ ตลาดของผูบ้ ริ โภคที่มีการวานแผนไว้ก่อน สามารถ
ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคได้รู้มากขึ้นถึงปั ญหาต่างๆ และวิธีที่จะต้านการขายที่พยายามกระทําโดยนักธุรกิจ
ได้ เป็ นต้น เมื่อผูบ้ ริ โภคเป็ นผูซ้ ้ือที่มีความคิดมากขึ้น นักการตลาดก็ตอ้ งเป็ นผูข้ ายทีมีความคิดมาก
ขึ้นเช่นกัน และทุคนก็จะได้รับผลประโยชน์น้ นั
สําหรับนักการตลาดก็เช่นกัน การแสวงหาข้อมูลของผูบ้ ริ โภคมีความสําคัญต่อนักการ
ตลาดด้วย เพราะนักการตลาดสามารถได้รับประโยชน์จากความรู ้ที่เกี่ยวกับรู ปแบบการแสวงหา
ข้อมูลของผูบ้ ริ โภคหลายประการคือ
1. ความรู ้ดา้ นกลวิธีหรื อความรู ้ระดับการกระทํา (Tactical Knowledge) จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาเลือกเป้ าหมายของธุ รกิ จได้ เช่ น การรู ้ถึงสิ นค้าที่ผูบ้ ริ โภคต้องการ
แสวงหาร้านค้าที่ผูบ้ ริ โภคไปซื้ อ บริ การที่บริ โภคเรี ยกร้องต้องการ วิธีที่ใช้สําหรับการเดิ นทาง
ระยะทางในกรเดินทาง เป็ นต้น จะเห็นได้ว่า ข้อมูลที่ได้สามารถช่วยนักการตลาดได้รับประโยชน์
จากรู ปแบบเหล่านี้ เมื่อนักการตลาดต้องการกระทําการดึงดูด (Appealing) ไปยังกลุ่มลูกค้าเฉพาะ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ความรู ้จากรู ปแบบการแสวงหาข้อมูลของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นการบอกให้รู้ถึงประเภท
ของสิ่ งดึงดูดใจที่นกั การตลาดสามารใช้ได้กบั ผูบ้ ริ โภคอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ความรู ้จากการแสวงหาข้อมูลของผูบ้ ริ โภคจะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ตลาดได้
เช่น การวิเคราะห์ประเภทต่างๆ ของลูกค้า โดยเปรี ยบเทียบกับพฤติกรรมการแสวงหาที่กระทําขึ้น
ก่อนและหลังจากการซื้ อจะมีประโยชน์ต่อการวางแผนตลาดได้ หรื อนักการตลาดก็สามารถ
เปรี ยบเทียบประเภทของลูกค้าจากคุณสมบัติการแสวงหาได้ (Search Characteristics) โดย
ประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ที่ทาํ ให้เห็นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ทาํ ได้ง่ายกว่าเมื่อเปรี ยบกับขั้นตอนอื่นๆ
ในกระบวนการซื้อ
แหล่ งข้ อมูลสํ าหรับผู้บริโภค (Consumer Information Sources) แหล่งข้อมูลของ
ผูบ้ ริ โภคสามารถจําแนกได้กว้างๆ เป็ น 3 แหล่งคือ
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1. ประสบการณ์ส่วนบุคคล (Personal Experience) ประสบการณ์ส่วนบุคคลก็คือ
ประวัติความเป็ นมาของผูบ้ ริ โภคที่บุคคลเคยเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่ องของการมีปัญหาเกี่ยวกับสิ นค้า
นั้นมาก่อน ความสําเร็ จในการได้ซ่ ึงข้อมูงกระทําการเปรี ยบเทียบทางเลือกได้คน้ พบทางออกของ
ปั ญหาและการได้รับความสําเณ้จหรื อล้มเหลวจากการตัดสิ นใจ ประสบการณ์ท้ งั หมดที่ผบู ้ ริ โภค
ได้รับจากตลาดไม่วา่ จะได้มาในสภาพที่รู้ตวั หรื อไม่รู้ตวั (Conscious or Unconscious) ก็ตาม จะถูก
เก็บไว้ในความคิด (Mind) และนําออกมาใช้เมื่อผูบ้ ริ โภคต้องการ เราจึงเรี ยกประสบการณ์ส่วน
บุคคลว่าเป็ นแหล่งข้อมูลภายใน (Internal Source of Information) ได้ ซึ่งตรงข้ามกับแหล่งข้อมูลทั้ง
2 ที่เหลืออยู่ ซึ่งถือว่าเป็ นข้อมูลภายนอก (External Source of Information)
2. แหล่งข้อมูลที่เป็ นกลุ่มอ้างอิง (Reference Group Sources) แหล่งข้อมูลที่เป็ นกลุ่ม
อ้างอิงจะเป็ นแหล่งข้อมูลที่ได้มาจากการติดต่อในสังคม (Social Contacts) ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อคน
อื่นๆ ซึ่งการติดต่อนี้อาจอยูใ่ นรู ปของความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ในที่ทาํ งาน ในการทํา
โครงการของชุมชน หน่วยงานของรัฐ และกลุ่มบันเทิงต่างๆ เป็ นต้น ความคิดเห็นของคนอื่นๆ
เหล่านี้จะมีบทบาทสําคัญต่กิจกรรมการแสวงหาข้อมูลของผูบ้ ริ โภคเราสามารถแบ่งอิทธิพลของ
กลุ่มอ้างอิงได้ดงั นี้คือ (1) อิทธิพลของครอบครัว และ (2) อิทธิพลผูน้ าํ ทางความคิด (Opinion
Leaders) อิทธิพลของครอบครัวจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆ และมีความสําคัญด้วย
3. แหล่งข้อมูลที่เป็ นธุรกิจ (Business Sources) แหล่งข้อที่เป็ นแหล่งธุรกิจที่ผบู ้ ริ โภค
สามารถได้รับประโยชน์สามารถแบ่งเป็ น 3 ประเภทคือ (1) สื่ อวงกว้าง (Mass Media) (2) พนักงาน
ขาย (Personal Salespeople) และ (3) การไปเยือนร้านค้าปลีก (Visits Retail Stores) โดยตัวโฆษณา
(Advertisement) ซึ่งเป็ นสื่ อวงกว้างจะให้ขอ้ มูลหลากหลายแก่ผบู ้ ริ โภคได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตรา
สิ นค้า ราคา การลดราคา คุณลักษณะของสิ นค้า ทําเลร้านค้า และชื่อของร้าน เป็ นต้น ผูบ้ ริ โภคใช้
โฆษณาเพื่อเพิม่ ความประทับใจที่ได้รับจากร้านโดยรวม
แล้วเปรี ยบเทียบระหว่างตราสิ นค้าที่
เกี่ยวข้อง ส่ วนการขายโดยใช้บุคคล (พนักงานขาย) จะเป็ นแหล่งข้อมูลที่ใช้นอ้ ยมากสําหรับ
ผูบ้ ริ โภค เพราะการขายสิ นค้าโดยตัวบุคคลมักจะนําสิ นค้าไปขายตามบ้านให้ผบู ้ ริ โภค ตัวอย่าง
สิ นค้าที่ใช้ขายตามบ้าน คือ ประกันภัย เครื่ องสําอาง ไม้กวาดเครื่ องตัดต้นไม้ และหนังสื อ เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั รวมถึงพนักงานขายที่อยูต่ ามร้านค้าต่างๆ ด้วย สําหรับร้านค้าปลีกเป็ นแหล่งข้อมูลที่ดี
เลิศสําหรับผูบ้ ริ โภค แม้วา่ จะลําบากในการได้มาซึ่งข้อมูลจากร้านค้ามากกว่าการได้จากสื่ อวงกว้าง
ก็ตาม เหตุผลก็คือ ร้านค้าจะมีขอ้ มูลให้ผบู ้ ริ โภคมากมายจนทําให้เกิดความสับสนได้ ข้อมูลที่ร้านค้า
มีให้ผบู ้ ริ โภคซึ่งไม่อาจหาได้จากโฆษณาคือ ทัศนคติของพนักงานในร้าน การเปรี ยบเทียบโดยตรง
ของสิ นค้า ข้อมูลการให้บริ การ การสาธิตสิ นค้า รวมทั้งรู ปแบบและเงื่อนไขของการขาย เป็ นต้น
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ปัจจัยทีต่ ้ องพิจารณาในการเลือกแหล่งข้ อมูล (Determinants of Source Selection)
ปั จจัยที่ตอ้ งพิจารณาในการเลือกแหล่งข้อมูลที่สาํ คัญมีดว้ ยกัน 6 ประการ คือ
1. ประเภทของผลิตภัณฑ์ (Type of Product) สิ นค้าชนิดหนึ่งอาจยอมนับแหล่งข้อมูล
แหล่งหนึ่งมากกว่าอีกแหล่งหนึ่งก็ได้ เช่น ผูบ้ ริ โภคจะเชื่อข้อมูลที่ได้จากการติดต่อกับบุคคล
มากกว่าจากสื่ อวงกว้างสําหรับสิ นค้าพวกคงทน เป็ นต้น สําหรับการสิ นค้าพวกสะดวกซื้อ ผูบ้ ริ โภค
อาจมีการแสวงหาข้อมูลเพียงเล็กน้อย หรื อไม่มีการหาข้อมูลเลยก็ได้
ประเภทของข้อมูลที่ตอ้ งการ (Type of Information Desired) ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญ
กับแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ประเภทของข้อมูลที่ตอ้ งการ โดยผูบ้ ริ โภคจะมีแนวโน้มที่จะ
หาข้อมูลหลายอย่างจากสื่ อวงกว้าง ขณะเดียวกันก็ตรวจสอบความน่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูลที่เป็ น
บุคคล (Personal Sources) หรื อผูบ้ ริ โภคจะมีแนวโน้มหาข้อมูลที่มีลกั ษณะทัว่ ไปมากกว่าสื อวงกว้าง
และข้อมูลที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงจากพนักงานขายของบริ ษทั หรื อข้อมูลที่เป็ นบุคคล ถ้าข้อมูล
นั้นมีความสําคัญมากต่อการตัดสิ นใจ ผูบ้ ริ โภคอาจแสวงหาจากแหล่งข้อมูลที่เป็ นบุคคลที่เชื่อถือได้
2. อายุของผลิตภัณฑ์ (Product Life) ผลิตภัณฑ์ที่ยง่ิ มีอายุในการตลาดมากขึ้นใดยิง่ มี
แนวโน้มมากที่ผบู ้ ริ โภคจะใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มอ้างอิงมากยิง่ ขึ้นไปด้วย สําหรับ
การพิจารณาผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว ผูบ้ ริ โภคจะอาศัยข้อมูลจากสื่ อวงกว้างและผูน้ าํ ทางความคิดเป็ น
อย่างมาก ดังนั้น ผูน้ าํ ทางความคิดมักเป็ นแหล่งข้อมูลสําคัญสําหรับผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ล่าสุ ดที่ออกมา
ใหม่
3. ความมัน่ ใจที่มีต่อแหล่งข้อมูล (Confidence in The Source) ผูบ้ ริ โภคจะมีความมัน่ ใจ
ต่อแหล่งข้อมูลเมื่อผูบ้ ริ โภคเชื่อว่าจะได้รับข้อมูลจากแหล่งนั้น ถ้าผูบ้ ริ โภคได้รับผลดีจากการใช้
สิ นค้าที่ถูกแนะนําโดยแหล่งข้อมูลหนึ่งในอดีตจะทําให้ผบู ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะใช้แหล่งข้อมูลนั้น
อีก นอกจากนั้นผูบ้ ริ โภคยังมีการพัฒนาความมัน่ ใจที่มีต่อธุรกิจหากสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคได้รับตรงกับสิ่ งที่
ธุรกิจโฆษณาไว้
4. การเป็ นประโยชน์ของข้อมูล (Usefulness of The Information) ผูบ้ ริ โภคมักใช้
แหล่งข้อมูลใดก็ตามที่ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
ตัวอย่างเช่น
ผูบ้ ริ โภคจะใช้ขอ้ มูลที่ได้จากหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นมากกว่าสําหรับการติดตาม
เหตุการณ์ในท้องถิ่น หรื อข่าวสารการขายสิ นค้าในท้องถิ่น
5. ประสบการณ์ที่มีมาก่อน (Previous Experience) คือข้อมูลที่ได้จากที่ผบู ้ ริ โภคเคย
เกี่ยวข้องกับสิ นค้า หรื อเหตุการณ์น้ นั มาก่อน ไม่วา่ จะเป็ นของการเข้าไปเกี่ยวข้องในอดีตจะเป็ นที่
พอใจ หรื อไม่พอใจจะนํามาเป็ นข้อมูลสําหรับการตัดสิ นใจซื้อปัจจุบนั และอนาคตได้ ตัวอย่างเช่น
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การใช้เครื่ องไฟฟ้ าตราหนึ่งแล้วพอใจมาก เมื่อต้องการเครื่ องใช้ไฟฟ้ าอื่นอีกก็อาจจะทําให้ผบู ้ ริ โภค
สนใจที่จะซื้อสิ นค้าตราเดิมที่เคยใช้ เป็ นต้น
6. ขนาดของการแสวงหาข้อมูล (Degree of Information Search) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ความพยายาม หรื อความจําเป็ นที่จะได้มาซึ่งข้อมูลสําหรับช่วยในการตัดสิ นใจจะมีมาก
หรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ หลายประการคือ
6.1 ประสบการณ์และข้อมูลเดิมที่มีอยู่ นัน่ คือ ปั ญหานั้นเคยตัดสิ นใจมาก่อน
หรื อไม่ หารกเป็ นเรื่ องที่เคยตัดสิ นใจมาก่อนแล้วนั้น การค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมก็อาจไม่จาํ เป็ นก็ได้
6.2 ลักษณะของการตัดสิ นใจ เป็ นการตัดสิ นใจที่มกั จะต้องทําเป็ นกิจวัตร หรื อว่า
นานๆ ครั้ง ซึ่งถ้าการกระทํานั้นกระทําสมํ่าเสมอ การค้นหาข้อมูลที่ใช้สาํ หรับช่วยตัดสิ นใจก็นอ้ ย
และถ้าเป็ นเรื่ องที่ไม่ค่อยพบบ่อยๆ จําเป็ นต้องค้นหาเสี ยก่อน นอกจากนั้น ลักษณะของการตัดสิ นใจ
มีความซับซ้อนมากน้อยเพียงใด ถ้าเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้อนก็จาํ เป็ นต้องค้นหาข้อมูลมากขึ้น
6.3 ลักษณะความสําคัญของปัญหาที่ตดั สิ นใจ ถ้าปั ญหาใดยิง่ มีความสําคัญมาก ก็
ยิง่ จําเป็ นมากที่จะต้องค้นหาข้อมูลมากตามไปด้วย แต่บางครั้งถ้าเป็ นเรื่ องสําคัญมากผูบ้ ริ โภคอาจจะ
หันไปให้ความสนใจกับตราสิ นค้า หรื อร้านค้า หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่ช่วยให้มนั่ ใจสําหรับการตัดสิ นใจ
ปั ญหาดังกล่าวแทน
6.4 ประเภทของสิ นค้าที่ทาํ การตัดสิ นใจ ถ้าเป็ นสิ นค้าที่มีคงทน (Durable Goods)
หรื อราคาแพงก็จาํ เป็ นต้องค้นหาข้อมูลมากกว่าสิ นค้าพวกสะดวกซื้อ หรื อสิ นค้าที่มีราคาถูก
6.5 ลักษณะของผูต้ ดั สิ นใจ ลักษณะส่ วนตัวของบุคคลเป็ นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อ
ขนาดของการค้นหาข้อมูล เช่น เป็ นคนที่ชอบหรื อสนุกต่อการเดินสํารวจสิ นค้าก่อนตัดสิ นใจซื้อ
หรื อเป็ นคนที่เปิ ดรับความคิดของคนอื่นได้ง่าย หรื อเป็ นคนที่ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ลักษณะของ
บุคคลเช่นนี้ ค่อนข้างจะนําไปสู่ การค้นหาข้อมูลมากยังพบในหมู่ผบู ้ ริ โภคที่มีการศึกษาสูง ผูม้ ี
รายได้สูง ผูท้ ี่อยูใ่ นชั้นทางสังคมที่ค่อนข้างสูง ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นหนุ่มสาวและครอบครัวที่ยงั ไม่มีบุตร
และในกรณี ที่เป็ นการตัดสิ นใจซื้อระหว่างสามีและภรรยาจะพบว่ามีมากขึ้นด้วย
การกําหนดความชอบสํ าหรับทางเลือกของปัญหา/ความต้ องการ (Establish consumer
preferences) การกําหนดความชอบสําหรับทางเลือกของปั ญหาเป็ นขั้นของการวิเคราะห์เพื่อ
ประเมินทางเลือกต่างๆ ที่จะทําให้สามารถกําหนดความชอบที่มีต่อทางเลือกในทางใดทางหนึ่ ง
โดยเฉพาะได้ ขั้นตอนนี้ ถือว่ามีความสําคัญมากที่สุด เพราะเป็ นขั้นตอนที่มีผลกระทบต่อสิ่ งที่จะ
ได้รับจากกระบวนการการซื้ อ ผูบ้ ริ โภคอาจเข้าสู่ ตลาดโดยไม่มีความต้องการเฉพาะมาก่อน หรื อ
การที่ผบู ้ ริ โภคไม่ได้สนใจที่จะแสวงหาข้อมูลให้เพียงพอสําหรับการตัดสิ นใจก็ตาม แต่อย่างไรก็
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ตามผูบ้ ริ โภคก็ไม่สามารถที่จะหนี ไปจากข้อสรุ ปที่ตอ้ งงกระทําการตัดสิ นใจ นัน่ คือการกําหนด
ความชอบสําหรับทางเลือก (สิ นค้า) ใดทางเลือกหนึ่ง การกําหนดความชอบสําหรับทางเลือกใดๆ
จะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคคาดว่าจะซื้อ ประเภทของร้านค้า และวิธีการที่ใช้สาํ หรับการซื้อ
การตัดสิ นใจซื้อ (Purchase decision) การตัดสิ นใจซื้อเป็ นขั้นตอนที่ผบู ้ ริ โภคพร้อมจะ
กระทําการตัดสิ นใจสําหรับทางเลือกที่ได้กาํ หนดไว้แล้วจากทางเลือกต่างๆ
โดยทางเลือกที่จะ
กระทําถือว่าเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการแก้ไขปั ญหานั้น ดังนั้น สิ่ งที่เกิดขึ้นในขั้นนี้คือ ความ
ตั้งใจที่จะกระทําการซื้อสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ง หรื อตราใดตราหนึ่ง ความตั้งใจว่าจะซื้อนี้จาํ เป็ นจะต้อง
ก่อให้เกิดการซื้อเสมอไป เพราะยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจว่าจะซื้อดีหรื อไม่
รวมทั้งสภาพความพร้อมที่จะนําไปสู่การตัดสิ นใจซื้อ ดังนั้น การตัดสิ นใจซื้อจะเกิดขึ้นหรื อไม่จึง
ขึ้นอยูก่ บั
1. ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) เป็ นช่วงที่ผบู ้ ริ โภคพร้อมที่จะเลือกทางเลือกใดก็
ตามที่ดีที่สุดที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของเขา ความตั้งใจซื้อเป็ นเพียงโอกาสที่เกิดจากการซื้อ
จริ งเท่านั้น การซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคไม่ได้ซ้ือตัวสิ นค้าอย่างเดียวหากแต่เป็ นการซื้อผลประโยชน์ที่
จะได้รับจากการซื้อสิ นค้านั้นด้วย ดังนั้นการตั้งใจซื้อจึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะนําไปสู่การซื้อจริ งโดย
การพิจารณาข้อดีของตราสิ นค้า คุณภาพ และผลประโยชน์ท้ งั หมดของสิ นค้า เพื่อเปรี ยบเทียบกัน
และสรุ ปเป็ นทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการที่เกิดขึ้น
2. สถานการณ์ในขณะที่ตดั สิ นใจ (Situational Influences) สถานการณ์คือ ปั จจัย
ทั้งหลายโดยเฉพาะทางเลือกในแง่เวลาและสถานที่ที่เกิดจากการสังเกตไม่ได้เกิดจากความรู ้ของ
บุคคล แต่เกิดจากตัวกระตุน้ ที่เป็ นทางเลือกที่มีผลต่อพฤติกรรมในปัจจุบนั การเลือกสิ นค้าตรา
สิ นค้าเป็ นช่วงของการพิจารณาสถานการณ์ในการตัดสิ นใจซื้อ เช่น จะซื้อเนื้อผักดี เป็ นต้น
สถานการณ์ที่ทาํ ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อมีอยู่ 5 ประการ คือ
2.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ทําเลที่ต้ งั การตกแต่งภายใน กลิ่นเสี ยง และ
การจัดร้าน
2.2 ลักษณะของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การซื้อประกอบกับลิ่งแวดล้อม
ทางสังคม
2.3 เงื่อนไขการซื้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับเวลา เช่น ซื้อครั้งสุ ดท้ายเมื่อไร ซื้อในช่วง
เวลาอะไร เวลาเลิกงาน หรื อสุ ดสัปดาห์
2.4 การจงใจไปเดินซื้อเป็ นความตั้งใจและต้องการซื้อ
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2.5 ขึ้นอยูก่ บั สภาพของอารมณ์ เงินสดที่มี สภาพความพร้อมทางร่ างกาย เช่น
สบายดีหรื อเจ็บป่ วย เป็ นต้น
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสิ นใจ (Decision Time) ปั จจัยอีกตัวที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสิ นใจก็คือ เรื่ องของเวลาที่จะใช้ไปสําหรับการตัดสิ นใจเป็ นสิ่ งสุ ดท้ายที่ตอ้ งตัดสิ นใจ การเลือก
ซื้อสิ นค้าอาจใช้เวลาเป็ นปี หรื อตัดสิ นใจเลือกซื้อย่างฉับพลันก็ได้ ปกติระยะเวลาที่ใช้จะพิจารณา
ปั จจัยเช่นเดียวกับการแสวงหาข้อมูล
การประเมินผลหลังการซื้อ (Post Purchase Assessment) เป็ นขั้นตอนที่ผบู ้ ริ โภคจะ
ประเมินผลการตัดสิ นใจที่ได้วา่ การตัดสิ นใจนั้นมีประสิ ทธิภาพเป็ นที่พอใจหรื อไม่ อันจะนําไปสู่
การตัดสิ นใจครั้งต่อไปในอนาคต ฉะนั้นกระบวนการการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคจึงไม่ได้สิ้นสุ ดลง
เมื่อมีการกระทําการซื้อ สิ่ งสําคัญอันหนึ่งของขั้นตอนนี้คือ สภาวะความกังวลหลังการซื้อ (Post
Cognitive Dissonance) ซึ่งมีทฤษฎีที่วา่ ความกังวลหลังการซื้อ (Dissonance Theory) ได้อธิบาย
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังการซื้อ โดยทฤษฎีน้ ีมีความคิดเห็นว่า ผูบ้ ริ โภคต้องเผชิญกับความจําเป็ นใน
การรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลที่เกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ อันนําไปสู่การยอมรับทางเลือกใด
ทางเลือกหนึ่ง ความกังวลดังกล่าวเป็ นความรู ้สึกไม่สบายทางจิตใจที่ผบู ้ ริ โภคพยายามจะบรรเทา ถ้า
ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคที่มีเกี่ยวกับสิ นค้าเป็ นที่พอใจ
การลดความกังวลหลังการซื้อของ
ผูบ้ ริ โภคก็ควรนําไปสู่ ความชอบในตราสิ นค้าดังกล่าวของสิ นค้า และนําไปสู่การเพิ่มความเป็ นไป
ได้ในการกลับมาซื้อซํ้าอีกของผูบ้ ริ โภค
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาดโดยพื้นฐานมีอยู่ 4 ตัว (4P) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด (Kotler 1997, อ้างถึงใน ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ
2546 : 64) ซึ่งส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ดังกล่าวประกอบด้วย (ฉัตราพร เสมอ
ใจ และ มัทนียา สมมิ 2546 : 162-163)
1. คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Product) หรื อ บริ การ (Service) นักการตลาดต้อง
ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การให้มีคุณลักษณะที่ดีพร้อม สมบูรณ์ เหนือคู่แข่งขัน และเป็ นที่
ต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
2. ราคา (Price) นักการตลาดจะต้องกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การให้เหมาะสม
เมื่อเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขัน ต้นทุนที่เกิดขึ้น และคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ผบู ้ ริ โภค
ต้องการ
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3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) นักการตลาดจะต้องตัดสิ นใจเสนอคุณลักษณะที่
เด่นของผลิตภัณฑ์ที่ขาย ให้มีความสะดวกในการจัดหาของผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้นกั การตลาด
จะต้องพิจารณาถึงแหล่งที่ต้ งั ของโรงงาน คลังสิ นค้า การขนสิ่ งต่างๆ ที่รวดเร็ วและประหยัด
ตลอดจนการเลือกเฟ้ นคนกลางต่างๆ ในการช่วยเหลือผ่านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การไปยังผูบ้ ริ โภคได้
อย่างรวดเร็ ว
4. การส่ งเสริ มการขาย (Promotion) นักการตลาดจะต้องพิจารณาถึงการเลือกใช้วิธีการ
โฆษณา สื่ อสําหรับการโฆษณา และวิธีการส่ งเสริ มการขายเพื่อให้สามารถจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจ
ในผลิตภัณฑ์หรื อบริ การและตัดสิ นใจซื้อ
กรอบความคิด 4P เป็ นการใช้มุมมองเกี่ยวกับตลาดของผูข้ ายไม่ใช่มุมมองของผูซ้ ้ือ ผู ้
ซื้อนั้นเมื่อพิจารณาข้อเสนอแล้ว อาจไม่ได้มองข้อเสนอดังกล่าวในแบบเดียวกับผูข้ ายก็ได้ ดังนั้น
จึงน่าจะอธิบายหลัก 4P ได้ดีข้ ึนในฐานะที่เป็ นหลัก 4C เมื่อมองจากมุมมองของผูซ้ ้ือ (ฟิ ลิป
คอตเลอร์ 2550) ดังต่อไปนี้
4Ps
4Cs
ผลิตภัณฑ์ (Product)
คุณค่าผูบ้ ริ โภค (Customer Value)
ราคา (Price)
ต้นทุนต่อผูบ้ ริ โภค(Cost to the Customer)
การจัดจําหน่าย (Place)
ความสะดวกสบาย (Convenience)
การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) การสื่ อสาร (Communication)
ดอน อี. ชูลท์ (2544) กล่าวว่า 4C เป็ นแนวคิดและมุมมองที่จบั ที่ ผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก การ
คํานึงถึงผูบ้ ริ โภคทําให้สามารถสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น แนวคิด 4C ทํา
ให้รู้จกั ผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดีวา่ วันๆ ทําอะไร ใช้สินค้าไปเพื่ออะไร ใช้อย่างไร ใช้บ่อยแค่ไหน มี
อะไรเป็ นแรงจูงใจ สื่ อที่เข้าถึงมีอะไรบ้าง ตลอดจนผูบ้ ริ โภคมี Life style อย่างไร เป็ นต้น
วิชิต อู่อน้ (2552) ได้สรุ ปถึงมุมมองความสัมพันธ์ระหว่าง 4 P กับ 4 C ดังนี้
1. C-Customer คุณค่าผูบ้ ริ โภค : P-Product ผลิตภัณฑ์ นักการตลาดจะแสวงหา
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องรสชาติ คุณประโยชน์ของ
สิ นค้า ฯลฯ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เมื่อนักการตลาดสร้างขึ้นจะทําให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้และเกิดความ
ต้องการซื้อเมื่อลูกค้าเกิดความต้องการดังนั้น P-Product สัมพันธ์กบั C-Customer ที่แสดงให้เห็นถึง

44
มุมมองของลูกค้าในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
ลูกค้าจะต้องแน่ใจว่าสิ นค้าเหล่านั้นเมื่อซื้อไปแล้ว
จะต้องตอบสนองในสิ่ งที่ลูกค้าต้องการนั้นเอง
2. C-Cost ต้นทุนต่อผูบ้ ริ โภค : P-Price ราคา นักการตลาดจะต้องมีการกําหนดราคา
สิ นค้าและบริ การให้เหมาะสม โดยในความเหมาะสมนี้นกั การการตลาดส่ วนใหญ่จะเน้นที่ตน้ ทุน
และกําไรที่ตอ้ งการ โดยต้องสอดคล้องกับ C-Cost โดยลูกค้าเมื่อซื้อสิ นค้า จะคํานึงถึงการซื้อสิ นค้า
ในราคาที่ยอ่ มเยาและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าที่จะจ่าย
3. C-Convenience ความสะดวกสบาย : P-Place การจัดจําหน่าย นักการตลาดหลายคน
ให้ความสําคัญแค่เพียง Place ที่เป็ นสถานที่เท่านั้นแต่ในความเป็ นจริ งแล้ว P-Place ยังประกอบไป
ด้วยช่องทางการจัดจําหน่ายและการกระจายสิ นค้า โดยอาจจะผ่านตัวกลาง ตัวแทน และนายหน้า
เพื่อทําลูกค้ามีความสะดวกต่อการตัดสิ นใจซื้อซึ่งก็สอดคล้องกับ C-Convenience to Buy ในมุมมอง
ผูบ้ ริ โภคนั้นเอง
4. C-Communication การสื่ อสาร : P-Promotion การส่ งเสริ มการตลาด เป็ นที่เราทราบ
กันดีในชื่อของการส่ งเสริ มการตลาดซึ่งประกอบไปด้วย การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ ม
การขาย การขายโดยพนังงานขาย และ การตลาดแบบตรงนั้นเอง โดยนักการตลาดจะมุ่งเน้นการ
ส่ งเสริ มการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้า โดยใช้เครื่ องมือเหล่านี้ในการสื่ อสาร และจะสอดคล้องกับ CCommunication ในมุมมองของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นการสื่ อสารทางการตลาดที่ผา่ นสื่ อทั้งภาพ เสี ยง
สิ่ งพิมพ์ และสื่ อบุคคล เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับข่าวสารจากนักการตลาดนั้นเองครับ
ส่ วนประสมทางการตลาดของตลาดบริ การจะมีความแตกต่างจากส่วนประสมการตลาด
ของสิ นค้าทัว่ ไป กล่าวคือ จะต้องมีการเน้นถึงพนักงาน กระบวนการในการให้บริ การ และ
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งทั้งสามส่ วนประสมเป็ นปั จจัยหลักในการส่ งมอบบริ การ ดังนั้น ส่ วน
ประสมทางการตลาดของการบริ การจึงประกอบด้วย 7Ps (Payne 1993, อ้างถึงใน ชัยสมพล
ชาวประเสริ ฐ 2546 : 63-83) ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ (Product : P1) บริ การเป็ นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง แต่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี
ตัวตน (Intangible product) ไม่สามารถจับต้องได้ มีลกั ษณะเป็ นอาการนาม ไม่วา่ จะเป็ นความ
สะดวก ความรวดเร็ ว ความสบายตัว ความสบายใจ การให้ความเป็ น การให้คาํ ปรึ กษา เป็ นต้น
บริ การจะต้องมีคุณภาพเช่นเดียวกับสิ นค้า แต่คุณภาพของบริ การจะต้องประกอบมาจากหลายปัจจัย
ที่ประกอบกัน ทั้งความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ของพนักงาน ความทันสมัยของ
อุปกรณ์ ความรวดเร็ วและต่อเนื่องของขั้นตอนการส่ งมอบบริ การ ความสยงามของอาคารสถานที่
รวมถึงอัธยาศัยไมตรี ของพนักงานทุกคน
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2. ราคา (Price : P2) ราคาเป็ นสิ่ งที่กาํ หนดรายได้ของกิจการ การตั้งราคามีผลเป็ นอย่าง
มากต่อการตัดสิ นใจซื้อบริ การของลูกค้า และราคาของการบริ การเป็ นปัจจัยสําคัญในการบอกถึง
คุณภาพที่จะได้รับ กล่าวคือ ราคาสูงคุณภาพในการบริ การน่าจะสู งด้วย ทําให้มโนภาพหรื อความ
คาดหวังของลูกค้าต่อบริ การที่ได้จะรับสูงด้วย แต่ผลที่ตามมาคือ บริ การต้องมีคุณภาพตอบสนอง
ความคาดหวังของลูกค้าได้ ในขณะที่การตั้งราคาตํ่า ลูกค้ามักคิดว่าจะได้รับบริ การที่มีคุณภาพด้อย
ตามไปด้วย ซึ่งหากตํ่ามากๆ ลูกค้าอาจไม่ใช้บริ การได้ เนื่องจากไม่กล้าเสี่ ยงต่อบริ การที่จะได้รับ
ดังนั้นการตั้งราคาในธุรกิจบริ การเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้อนยากกว่าการตั้งราคาของสิ นค้ามาก
3. ชอ่งทางการจัดจําหน่าย (Place : P3) ในธุรกิจร้านเบเกอรี่ น้ นั จะให้บริ การผ่านร้าน
(Outlet) ซึ่งเป็ นการให้บริ การด้วยการเปิ ดร้านค้าตามตึกแถวในชุมชนหรื อในห้างสรรพสิ นค้า แล้ว
ขยายสาขาออกไปเพื่อให้บริ การลูกค้าได้สูงสุ ด
โดยร้านประเภทนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทําให้
ผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การมาพบกัน ณ สถานที่แห่งหนึ่งโดยการเปิ ดร้านค้าขึ้นมา
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion : P4) การส่ งเสริ มการตลาดของธุรกิจบริ การทํา
ได้ในทุกรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การให้ข่าว การลดแลกแจกแถม
การตลาดทางตรงผ่านสื่ อต่างๆ ซึ่งการบริ การที่ตอ้ งการเจาะลูกค้าระดับสูง
ต้องอาศัยการ
ประชาสัมพันธ์ช่วยสร้างภาพลักษณ์ ส่ วนการบริ การที่ตอ้ งการเจาะลูกค้าระดับกลางและระดับล่าง
ซึ่งเน้นราคาค่อนข้างตํ่า ต้องอาศัยการลดแลกแจกแถม เป็ นต้น
5. พนักงาน (People : P5) พนักงานจะประกอบด้วยบุคคลทั้งหมดในองค์กรที่บริ การ
นั้น ซึ่งรวมตั้งแต่เจ้าของ ผูบ้ ริ หาร พนักงานในทุกระดับ ซึ่งบุคคลดังกล่าวทั้งหมดมีผลต่อ
คุณภาพของการให้บริ การ
6. กระบวนการให้บริ การ (Process : P6) กระบวนการให้บริ การเป็ นส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีความสําคัญมาก ต้องอาศัยพนักงานที่มีประสิ ทธิภาพหรื อเครื่ องมือทันสมัยในการทํา
ให้เกิดกระบวนการที่สามารถส่ งมอบบริ การที่มีคุณภาพได้ เนื่องจากการให้บริ การโดยทัว่ ไปมักจะ
ประกอบด้วยหลายขั้นตอน ได้แก่ การต้อนรับ การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การให้บริ การตาม
ความต้องการ การชําระเงิน เป็ นต้น
7. สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence : P7) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่
อาคารของธุรกิจบริ การ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องเอทีเอ็ม
เคาน์เตอร์ให้บริ การ การตกแต่งสถานที่ ล็อบบี้ ลานจอดรถ สวน ห้องนํ้า การตกแต่ง ป้ าย
ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ สิ่ งต่างๆ เหล่านี้เป็ นสิ่ งที่ลูกค้าใช้เป็ นเครื่ องหมายแทนคุณภาพ
ของการให้บริ การ
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เพ็ญศิริ โชติพนั ธ์ (2551 : 14-15) กล่าวว่าการวิจยั ผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับปัจจัยแต่ละตัวของ
ส่ วนประสมการตลาดซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) การวิจยั ผูบ้ ริ โภคทําให้นกั การตลาดสามารถสร้างสิ่ งที่มี
ความหมายสําหรับผูบ้ ริ โภคไว้ในผลิตภัณฑ์ได้ โดยการค้นพบสิ่ งที่มีคุณสมบัติที่สาํ คัญที่สุดต่อ
การตลาดเป้ าหมาย และทําการรวบรวมไปใส่ ไว้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งการวิจยั ผูบ้ ริ โภคจะ
เป็ นพื้นฐานสําหรับการพัฒนาแนวความคิดทั้งในด้านผลิตภัณฑ์หลักและบริ การ ตลอดจน สําหรับ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่และตระกูลผลิตภัณฑ์ และการพิจารณาผลการผลิตของคู่แข่งด้วย
2. ราคา (Price) การวิจยั ผูบ้ ริ โภคจะช่วยให้นกั การตลาดในการกําหนดระดับราคา
สําหรับการตั้งราคาตามคุณประโยชน์ใช้หลักจิตวิทยา เป็ นหลักในการตั้งกําไร ตกลงสิ นเชื่อ ลด
ต้นทุน และสิ่ งที่เป็ นภาระชองลูกค้าทั้งเรื่ อง เงิน เวลา ตลอดจนความพยายามทั้งวัตถุ จิตใจ
3. การจัดจําหน่าย (Distribution) การวิจยั ผูบ้ ริ โภคจะเป็ นการบอกให้รู้วา่ ผูบ้ ริ โภคทํา
การซื้อที่ร้านไหนบ้าง
และผูบ้ ริ โภคมีความรู ้สึกต่อเครื อข่ายการส่ งมอบสิ นค้าต้องเกี่ยวกับการ
ตัดสิ นใจทั้งเวลา สถานที่ การวิจยั ผูบ้ ริ โภคจะเป็ นการปูพ้ืนฐานสําหรับการกําหนดกลยุทธ์ของช่อง
ทางการจัดจําหน่ายให้มีประสิ ทธภาพได้ท้ งั ความสะดวกและรวดเร็ ว
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) การวิจยั ผูบ้ ริ โภคถูกนํามาใช้จะมีหลักการ
สื่ อสารอยู่ 3 ประการ คือ
4.1 ใช้ท้ งั สารและคําแนะนําที่จาํ เป็ น
4.2 จูงใจให้ลกู ค้าเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์
4.3 ให้ความรู ้แก่ลูกค้า เกี่ยวกับประโยชน์สถานที่ เวลา และวิธีการส่ งมอบ
5. กระบวนการ (Process) กระบวนการให้บริ การเป็ นส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสําคัญมาก
ต้องอาศัยพนักงานที่มีประสิ ทธิภาพหรื อเครื่ องมือทันสมัยในการทําให้เกิด
กระบวนการที่สามารถส่ งมอบบริ การที่มีคุณภาพได้
เนื่องจากการให้บริ การโดยทัว่ ไปมักจะ
ประกอบด้วยหลายขั้นตอน ได้แก่ การต้อนรับ การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การให้บริ การตาม
ความต้องการ การชําระเงิน เป็ นต้น ซึ่งในแต่ละขั้นตอนต้องประสานเชื่อมโยงกันอย่างดี หากมี
ขั้นตอนใดไม่ดีแม้แต่ข้นั ตอนเดียวย่อมทําให้การบริ การไม่เป็ นที่ประทับใจแก่ลูกค้า
6. บุคลากร (Personal) ผลิตภัณฑ์บริ การจะขึ้นอยูก่ บั การปฏิบตั ิท้ งั 2 ฝ่ าย สภาพที่การ
ปฏิบตั ิต่อกัน 2 ฝ่ ายมีอิทธิพลต่อการรับรู ้ของลูกค้าในด้านคุณภาพของการบริ การ ลูกค้าจะตัดสิ น
คุณภาพการบริ การ จากการประเมินบุคคลให้บริ การ บริ ษทั จึงจําเป็ นต้องทุ่มเทกับความพยายาม
อย่างมากกับการรับและคัดเลือกพนักงาน การฝึ กอบรม การจูงใจพนักงาน โดยเฉพาะคนติดต่อ
โดยตรงกับลูกค้า
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7. หลักฐานที่เป็ นวัตถุ (Physical) อาคาร สวนหย่อม เฟอร์นิเจอร์ มองเห็นตามตา
เปล่า เป็ นหลักฐานเสริ ม เป็ นสัญญาสื่ อ ความหมาย เช่น การคุม้ ครอง(ร่ ม) ความปลอดภัย (ป้ อม
ประการ) เป็ นต้น
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2547 : 12-16) กล่าวถึงรายละเอียดของส่ วนประสมทาง
การตลาด ดังนี้
P ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ (Product) ซึ่งได้แก่สินค้า (Goods) และบริ การ (Service) ที่ธุรกิจ
พัฒนาและผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุ ด นอกจากนี้
ผลิตภัณฑ์ยงั รวมไปถึงตราสิ นค้า (Brand) การบรรจุหีบห่อ (Packaging) การรับประกัน
(Guarantee) คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Quality)
P ที่ 2 ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินที่ลูกค้าต้องชําระให้กบั ผูข้ ายเพื่อให้ได้รับ
สิ นค้าและบริ การ โดยธุรกิจต้องกําหนดราคาให้อยูใ่ นระดับที่ลูกค้าสามารถซื้อได้ การกําหนด
ราคานั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ในระดับธุรกิจยังคงมีกาํ ไร และ
ลูกค้าสามารถซื้อได้
P ที่ 3 การจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกใน
การซื้อสิ นค้าของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายให้มีความสะดวกสบายสูงสุ ดด้วยการนําสิ นค้าและบริ การไป
ส่ งมอบให้กบั ลูกค้าภายในเวลาที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามลักษณะของสิ นค้า
พฤติกรรมของลูกค้า สถานที่ต้ งั ของธุรกิจ และที่ต้ งั ของลูกค้า โดยมีความเกี่ยวข้องกับงานของ
นักการตลาดในการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการช่องทางการตลาดให้เหมาะสมกับตัว
สิ นค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
P ที่ 4 การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง การกําหนดแนวทางในการสื่ อสาร
ไปยังลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ ราคา และข้อมูลอื่นๆ ของสิ นค้าและบริ การ
โดยมุ่งหมายให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าและบริ การ ด้วยการประสมประสานส่ วนประสมการ
ส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง
และการใช้พนักงานขาย
P ที่ 5 พนักงาน (People) หมายถึง การจัดการบริ การอย่างมีประสิ ทธิภาพด้วยบุคลากร
ของกิจการโดยเริ่ มตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาและฝึ กอบรม รวมไปถึงการจูงใจและ
ปลูกฝังลักษณะที่จาํ เป็ นต่อการให้บริ การ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การให้
มากที่สุด ได้แก่ ด้านทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การทักทายลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ การ
ขอบคุณลูกค้า หรื อผูใ้ ช้บริ การทุกครั้งที่มาใช้บริ การ
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P ที่ 6 กระบวนการ (Process) หมายถึง การวางระบบและออกแบบให้มีข้นั ตอนที่
อํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด ลดขั้นตอนที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคต้องรอนาน
จัดระบบการไหลของการให้บริ การ (Services Flow) ให้มีอุปสรรคน้อยที่สุด เนื่องจากการรอคอย
การให้บริ การนานๆ อาจทําให้เกิดความไม่พึงพอใจได้ โดยยึดแนวคิด One Stop Service ให้ลูกค้า
อยูท่ ี่จุดเดียว คือ บริ เวณด้านหน้าเค้าเตอร์ และให้บริ การลูกค้าตามแนวคิดว่า ลูกค้าคือคนที่เรารัก
รวมทั้งการพัฒนา SOS หรื อ Standard of Service นัน่ คือมาตรฐานในการให้บริ การ เพื่อสร้างความ
เชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า
P ที่ 7 สิ่ งอํานวยความสะดวกในสํานักงาน (Physical Evidence) หมายถึง การ
ออกแบบวางผังสํานักงาน อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในสํานักงาน การจัดวางโต๊ะทํางาน เฟอร์นิเจอร์
ภายในสํานักงาน กระถางต้นไม้ ฯลฯ ให้เรี ยบร้อยเป็ นระเบียบที่เหมาะสมกับลักษณะของบริ ษทั
ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การจะรับรู ้และเข้าใจภาพลักษณ์การให้บริ การของกิจการจากสิ่ งเหล่านี้ เนื่องจาก
เมื่อลูกค้าติดต่อกับบริ ษทั ฯ ลูกค้าจะมองไปรอบๆ ตัว บริ ษทั ฯ ใดมีการตกแต่งสถานที่ได้อย่าง
เหมาะสมจะทําให้ลูกค้าเกิดความมัน่ ใจมากขึ้น และอุปกรณ์สาํ นักงานไม่จาํ เป็ นต้องมีราคาแพง
เพียงแต่ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในบริ ษทั
P ที่ 8 สาธารณชน (Public) หมายถึง กลุ่มประชาชนหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ต้องคํานึงถึงความ
อยูด่ ีกินดีของสารธารณชน และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน สุ ขภาพของสาธารณชน หาก
บริ ษทั ฯ ละเลยหรื อมองข้างจะทําให้เกิดการต่อต้านจากสาธารณชน และอาจทําให้ลูกค้าโดยทัว่ ไป
ร่ วมกันไม่ใช้สินค้าของบริ ษทั ดังนั้น นักการตลาดจึงต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั สาธารณชน
ซึ่งเป็ นสิ่ งสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง่ ของทุกบริ ษทั เพื่อลดแรงต่อต้านจากสาธารณชน และเพิ่มการ
สนับสนุนบริ ษทั
สําหรับความหมายของ P ที่ 8 สาธารณชน (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ 2547) เปรี ยบได้
กับการตลาดเพื่อสังคม (พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช 2547) ซึ่ง ไวน์ริค (Weinreich 1999, อ้างถึงใน
พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช 2547:37) ให้คาํ จํากัดความว่า การตลาดเพื่อสังคมเป็ นการใช้เทคนิค
การตลาดเชิงธุรกิจมาส่ งเสริ มให้เกิดการยอมรับ
และเกิดพฤติกรรมที่จะทําให้กลุ่มผูร้ ับสาร
เป้ าหมายหรื อสังคมโดยรวมมีสุขภาพหรื อชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
การตลาดเพื่อสังคม สามารถดําเนินการได้โดยปัจเจกชนกลุ่ม หรื อ องค์กรใดๆ ก็ได้
ซึ่งอาจจะเป็ นองค์กรที่หวังผลกําไร (Profit Organization) หรื อองค์กรที่ไม่หวังผลกําไร (NonProfit Organization) ก็ได้ โดยจุดมุ่งหวังอยูท่ ี่ผลประโยชน์ของสมาชิกสังคมเป็ นหลัก ดังนั้น ถ้า
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จะมองในแง่ของการบริ หารแผนรณรงค์กรตลาดเพื่อสังคมแล้ว การบริ หารการตลาดเพื่อสังคมก็
ย่อมต้องพัฒนามาจากการบริ หารการตลาดโดยปกติ ซึ่งประกอบไปด้วย การพิจารณาถึงความ
ต้องการ (Wants) ทัศนคติ (Attitudes) และพฤติกรรมของผูท้ ี่มีแนวโน้มจะเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ง
การพิจารณาสิ่ งเหล่านี้จะทําให้เราทราบข้อมูลเพื่อนํามาช่วยวางแผนสิ นค้าให้เป็ นที่พึงปรารถนา
และสามารถขายได้ พร้อมทั้งแนวทางการส่ งเสริ มและจําหน่ายสิ นค้าให้ประสบความสําเร็ จ จาก
แนวความคิดการบริ หารเช่นนี้ การบริ หารการตลาดเพือ่ สังคมจึงจะผ่านเข้าสู่กระบวนการที่เป็ นการ
กําหนดกลยุทธ์ การวางแผนกิจกรรม การนํามาใช้โดยขึ้นกับสังคมเพื่อประเทศนั้นๆ รวมทั้งมีการ
วัดผลและการตรวจดูการตอบกลับ (Feedback Measurement) นัน่ ก็หมายความว่าการบริ หาร
การตลาดเพื่อสังคมเป็ นการนําความคิดการบริ หารทางการตลาดและเทคนิคทุกอย่างมาใช้กบั
การตลาดเพื่อประโยชน์ของสังคม แทนการขายสิ นค้าในแง่มุมธุรกิจ (พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
2547 : 38-39)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเบเกอรี่ ของประชาชนในอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้คือ
วิชิต อู่อน้ (2550 : 5) ได้ทาํ การสํารวจพฤติกรรมการบริ โภคอาหารฟาสฟู้ ดของคนใน
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 1,000 คน ผลโดยสังเขปจากการสํารวจ ปรากฏว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 54.6 อายุ 19-22 ปี มีรายได้ 5,001-8,000 บาท สถานภาพ
โสด นับถือศาสนาพุทธ และเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา มักจะรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ร้านกับ
เพื่ อ นมากที่ สุ ด ปั จ จัย ด้า นการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจรั บ ประทานอาหารฟาสต์ฟู้ ดของ
ผูบ้ ริ โภค โดยเรี ยนลําดับตามความสําคัญอันดับที่ 1-3 ได้ดงั นี้อนั ดับที่ 1 ได้แก่ สิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ
41.3 ปั จจัยด้านการตลาดอันดับที่ 2 ได้แก่ ราคา คิดเป็ นร้อยละ 38.8 และปั จจัยอันดับที่ 3 ได้แก่
ความสะดวกในการซื้ อ คิดเป็ นร้อยละ 36.9 ซึ่งผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด
กับเพื่อน คิดเป็ นร้อยละ 60.3 โดยค่าใช้จ่ายในการรับประทานแต่ละครั้งส่ วนใหญ่ประมาณ 101200 บาท คิดเป็ นร้อยละ 22.2
ศรัณยา วรรณธนวิจารณ์ (2549 : 79) ได้ศึกษาเรื่ อง “การวิเคราะห์ตลาดธุรกิจร้านเบ
เกอรี่ ในประเทศไทย” ผลของการศึกษาสรุ ปได้ว่า ตลาดธุรกิจร้านเบเกอรี่ เป็ นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่ง
ผูกขาด ลักษณะสิ นค้าหลากหลายแต่สามารถทดแทนกันได้ สิ นค้าของผูผ้ ลิตแต่ละรายจะมีความ
แตกต่างกันในทัศนะของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากคุณภาพของวัตุดิบ กรรมวิธีการผลิต การออกแบบ
สิ นค้า และบรรจุภณ
ั ฑ์ และระดับการบริ การที่แตกต่าง ผลการวิเคราะห์ส่วนผสมการตลาดของ
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ผูป้ ระกอบการธุ รกิจร้านเบเกอรี่ (1)ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หลักของธุ รกิจร้านเบเกอรี่ คือ ขนม
ปั ง คุก้ กี้ เค้ก พายและแซนวิช โดยเน้นด้านรสชาติ คุณภาพความสดใหม่ และความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ (2)ด้านช่องทางจําหน่าย มีการเพิ่มช่องทางจําหน่ายโดยการขยายสาขาในทําเลที่ต้ งั
ที่เหมาะสมใกล้กบั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย (3)ด้านการส่ งเสริ มการขาย การโฆษณาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ อ
อกตามสื่ อทางสถานีโทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร และเน้นการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ผา่ น
การทําโปรโมชัน่ ต่างๆ (4)การกําหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและประเภทของผลิตภัณฑ์เบ
เกอรี่ และมีการจูงใจโดยการจัดทําคูปองส่ วนลดในการบริ การครั้งต่อไป
ลัดดา เอี่ยมโซ๊ะ (2548 : 123) ได้ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการบริ โภคและปัจจัยทางการ
ตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็งของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร”
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญมากต่อปัจจัยการตลาดด้านราคาและช่องทาง
การจัดจําหน่าย และให้ระดับความสําคัญปานกลางด้านผลิตภัณฑ์และการส่ งเสริ มการตลาด โดย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน
ทําให้พฤติกรรมการบริ โภคอาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็ง
แตกต่างกัน ทั้งในด้านเพศ อายุ จํานวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ แต่ทางด้านการศึกษาไม่
แตกต่าง
นฤมล อดิเรกโชติกลุ (2548 : 121) ได้ศึกษา “พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้อข้าวสาร
บรรจุถุงในกรุ งเทพมหานคร”
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยทางการตลาดที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญในระดับมากมี 3 ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจําหน่าย โดยด้านผลิตภัณฑ์
กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในระดับมากที่สุด คือ ความสะอาด คุณประโยชน์ต่อร่ างกาย และการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน ให้ความสําคัญในระดับมาก คือ สี เมล็ดข้าว ตราสิ นค้า และบรรจุภณ
ั ฑ์
ส่ วนด้านช่องทางการจําหน่าย กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในเรื่ องแหล่งจําหน่ายสะดวก/หาซื้อง่าย
ในระดับมากที่สุด และให้ความสําคัญในเรื่ องแหล่งจําหน่ายมีสินค้าให้เลือกหลากหลายในระดับ
มาก สําหรับปั จจัยทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในระดับปาน
กลาง โดยด้านการลดราคากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในระดับมาก แต่ในด้านการมีของแถม มี
พนักงานขายแนะนําและสื่ อโฆษณากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในระดับปานกลาง
รุ่ งทิพย์ สาระติ (2548 : 120) ได้ศึกษา “ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้อกาแฟในธุรกิจกาแฟที่มี
อาหารและเครื่ องดื่มจําหน่าย พ.ศ.2547” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเป้ าหมายหลัก (Core Target) เป็ น
ผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจึงควรใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิเป็ นพื้นฐานในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด อาทิ การตั้งราคาจําหน่ายสิ นค้าที่เหมาะสม การขยายช่องทางการ
จัดจําหน่ายไปสู่ทาํ เลที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย การจัดรายการส่ งเสริ มการขายที่สร้างความ
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สนใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย ตลอดจนการเลือกสื่ อเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Above the line) และ
กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย (Below the line) ที่ตรงกับความสนใจและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อประสิ ทธิภาพของการใช้งบประมาณทางการตลาดให้สมั ฤทธิ์ผลสูงสุ ด
ระวีวรรณ นราเลิศสุ ขมุ พงศ์ (2547 : 79) ได้ศึกษา “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผูข้ บั ขี่ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ”
ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถจักรยานยนต์ในด้านผลิต
ภัฑ ณ์ ราคา และช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ยพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งให้ ค วามสํา คัญ อยู่ใ นระดับ มาก
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานโรงงาน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 5,000-10,000
บาท จะซื้ อรถจักรยานยนต์เพื่อใช้เดิ นทางในชี วิตประจําวัน ซึ่ งเห็ นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะคํานึ ง
ประโยชน์ในการใช้รถจักรยานยนต์ ราคา และสถานที่ซ้ื อมากกว่าการส่ งเสริ มการตลาดของผูผ้ ลิต
และตัวแทนจําหน่าย
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น เนื้อหาที่ความสัมพันธ์กบั ประเด็น
ปั ญหาของงานวิจยั ในครั้งนี้ทางด้านปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาด ที่มีผลต่อพฤตกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารของผูบ้ ริ โภคเช่นเดียวกัน โดยผล
จากการวิจยั ต่างพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทั้งสิ้ น

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ ของประชาชนในอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม” เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิจยั เชิงสํารวจ
(Survey Research Method) และวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูว้ ิจยั ได้
กําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้ งนี้ คือ ผูท้ ี่ เคยซื้ อเบเกอรี่ ในอําเภอเมื อง
จังหวัดนครปฐม
การสุ่ มตัวอย่ าง
เนื่ องจากการศึกษาครั้งนี้ ไม่สามารถระบุจาํ นวนประชากรที่แท้จริ งที่เคยซื้ อเบเกอรี่ ใน
อําเภอเมื อง จังหวัดนครปฐมได้ ผูว้ ิจยั จึ งคํานวณหาขนาดของกลุ่ มตัวอย่างในกรณี ที่ไม่ทราบ
จํานวนประชากร โดยใช้สูตร (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ 2552 : 46) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 %

n =

P (1 − P ) ( Z ) 2
e2

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ตอ้ งการจะสุ่ มจากประชากรทั้งหมด
ค่าเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่าง
ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% มีค่าเท่ากับ 1.96
(.50)(.50)(3.8416)
ดังนั้น n
=
= 384.16
.0025
จากการคํานวณด้วยสูตรพบว่า จํานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวนประมาณ 384
ตัวอย่าง เพื่อให้ขอ้ มูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และสัดส่ วนในการคํานวณลงตัว จึงได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลผูท้ ี่เคยซื้อเบเกอรี่ ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทั้งสิ้ น 400 คน
เมื่อ

n
P
e
Z

=
=
=
=
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วิธีศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูล
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม โดยการประมวลความรู ้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากกลุ่มข้อมูล 2 ประเภท คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการออกแบบสอบถาม ให้กบั ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400 ตัวอย่าง
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากแหล่งความรู ้ต่างๆ จากการทบทวน
วรรณกรรม เอกสาร หนังสื อ ตํารา นิตยสาร หนังสื อพิมพ์ บทความใน website ที่เกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และหลักการเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจร้านเบเกอรี่
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั นี้ คือ แบบสอบถาม โดยนําข้อมูลจาก
การศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาจากตํารา เอกสาร บทความ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3
ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็ นแบบสอบถามที่มีลกั ษณะตรวจสอบรายการ (Checklist)
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และธุรกิจเสริ มในร้านเบเกอรี่ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็ นแบบสอบถามที่มี
ลักษณะมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ ของประชาชนอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็ น
แบบสอบถามที่มีลกั ษณะตรวจสอบรายการ (Check-list)
การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยทําการ
ทดสอบ (Pre-test) จํานวน 20 ชุด กับกลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพือ่
ตรวจสอบว่าคําถามสามารถสื่ อความหมายตรงตามความต้องการตลอดจนมีความเหมาะสมหรื อไม่
มีความยากง่ายเพียงใด จากนั้นจึงนํามาทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม
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สําเร็ จรู ป SPSS ในการหาความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ า Cronbach’s Alpha
ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม .883 ซึ่งให้ค่าความเชื่อมัน่ อยูใ่ น
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือมีค่าความเชื่อมัน่ เกิน .80 (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ 2552 : 419)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูศ้ ึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการแจกแบบสอบถามด้วยวิธี
Convenience Sampling (แบบตามสะดวก) ให้ผทู ้ ี่เคยซื้อเบเกอรี่ ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เป็ นผูก้ รอกแบบสอบถาม จํานวน 400 ตัวอย่าง
2. ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เป็ นเวลา 2 เดือน ระหว่าง เดือนธันวาคม 2552 –
เดือนมกราคม 2553
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) และเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของของประชาชนในอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้
ใช้วิธีหาค่าความถี่แล้วสรุ ปมาเป็ นค่าร้อยละ
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่
ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
3. แบบสอบถามตอนที่ 3
ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ ของประชาชน
ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ใช้วิธีหาค่าความถี่แล้วสรุ ปมาเป็ นค่าร้อยละ
4. วิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ในด้านเพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชี พ รายได้ จําแนกตามพฤติกรรมการซื้ อเบเกอรี่ ด้วยการแสดง
จํา แนกตัว แปร crosstab และนํา เสนอในรู ป แบบตารางแจกแจงความถี่ ส รุ ป เป็ นค่ า ร้ อ ยละ
ประกอบการแปลความเชิงอธิบาย
5. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และธุรกิจเสริ มในร้านเบเกอรี่ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ ด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis)

55
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ
1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ
1.1 ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ ของประชาชน
ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
1.2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และธุ รกิจเสริ มในร้านเบเกอรี่ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ
2.1 พฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผูท้ ี่เคยซื้อเบเกอรี่
ในอําเภอเมือง จังหวัดนคปฐม จํานวน 400 คน โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยตารางประกอบคําบรรยาย
จําแนกเป็ น 4 ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลประชากรศาสตร์
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปัจจัยธุรกิจเสริ มใน
ร้านเบเกอรี่ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่
ตอนที่ 1

การวิเคราะห์ ข้อมูลประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1

แสดงค่าร้อยละของปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถามด้านเพศ
เพศ
เพศหญิง
เพศชาย
รวม

จํานวน
148
252
400

ร้อยละ
37.00
63.00
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายจํานวน 252 คน คิด
เป็ นร้อยละ 63.00 และเพศหญิงจํานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.00
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ตารางที่ 2

แสดงค่าร้อยละของปั จจัยทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถามด้านอายุ

อายุ
ตํ่ากว่า 15 ปี
15 – 25 ปี
26 – 35 ปี
35 – 45 ปี
46 – 55 ปี
56 ปี ขึ้นไป
รวม

จํานวน
39
149
63
74
46
29
400

ร้อยละ
9.75
37.25
15.75
18.50
11.50
7.25
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อายุระหว่าง 15 – 25 ปี จํานวน
149 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.25 อายุระหว่าง 35 – 45 ปี จํานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.50
อายุระหว่าง 26 – 35 ปี จํานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.75 อายุระหว่าง 46 – 55 ปี จํานวน
46 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.50 อายุต่าํ กว่า 15 ปี จํานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.75 และอายุ
56 ปี ขึ้นไป จํานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.25
ตารางที่ 3

แสดงค่าร้อยละของปั จจัยทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถามด้านระดับ
การศึกษา

ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าหรื อเทียบเท่ามัธยม
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโทขึ้นไป
รวม

จํานวน
53
104
194
49
400

ร้อยละ
13.25
26.00
48.50
12.25
100.00

จากตารางที่ 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จํานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.50 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 104 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 26.00 ตํ่ากว่าหรื อเทียบเท่ามัธยม จํานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.25 และปริ ญญาโท
ขึ้นไป จํานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.25
ตารางที่ 4

แสดงค่าร้อยละของปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถามด้าน
สถานภาพ

สถานภาพ
โสด
สมรส
ม่าย/หย่าร้าง
รวม

จํานวน
279
102
19
400

ร้อยละ
69.75
25.50
4.75
100.00

จากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสดจํานวน 279
คน คิดเป็ นร้อยละ 69.75 สมรส จํานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.50 และสถานภาพม่าย/
หย่าร้าง จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.75
ตารางที่ 5

แสดงค่าร้อยละของปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถามด้านอาชีพ

อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง
ธุรกิจส่ วนตัว
อื่นๆ
รวม

จํานวน
143
140
65
52
400

ร้อยละ
35.75
35.00
16.25
13.00
100.00

จากตารางที่ 5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน 143
คน คิดเป็ นร้อยละ 35.75 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00
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พนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง จํานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.25และประกอบธุรกิจส่ วนตัว
จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00
ตารางที่ 6

แสดงค่าร้อยละของปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถามด้านรายได้

รายได้
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน
193
78
52
45
32
400

ร้อยละ
48.30
19.50
13.00
11.30
8.00
100.00

จากตารางที่ 6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท
จํานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.30 รายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 78
คน คิดเป็ นร้อยละ 19.50 มีรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 13.00 มีรายได้ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.30 และมี
รายได้ 40,001 บาทขึ้นไป จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.00
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ตอนที่ 2

การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านปัจจัยทีม่ ีผลต่ อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ตารางที่ 7

แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เบเกอรี่ ของผูต้ อบแบบสอบถามโดยแสดงเป็ นภาพรวม

ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
คุณภาพความสดใหม่ของเบเกอรี่
รสชาติเบเกอรี่
ความหลากหลายของเบเกอรี่
รู ปลักษณ์สวยงามน่ารับประทาน
ปั จจัยด้านราคาเบเกอรี่
ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับเบเกอรี่ ร้านอื่นๆ
ราคาคุม้ ค่ากับคุณภาพและรสชาติ
ปั จจัยด้านสถานที่ของร้านเบเกอรี่
เดินทางสะดวกอยูใ่ นแหล่งชุมชน
อยูภ่ ายในห้างสรรพสิ นค้า
ใกล้ที่ทาํ งาน/สถานศึกษา
ใกล้บา้ น
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขายเบเกอรี่
มีส่วนลดราคาสําหรับสมาชิกของร้านเบเกอรี่
แจกคูปองส่ วนลดสําหรับการซื้อครั้งต่อไป
สะสมแต้มเมื่อซื้อสิ นค้าตามที่กาํ หนดแล้วรับสิ นค้าฟรี
1 อย่าง

X

S.D.

4.42
4.35
3.99
4.11

.962
.819
.802
.757

3.96
4.25

.889
.790

4.13
3.62
3.83
4.00

.818
.999
.899
.890

3.90
3.70
3.72

.969
.994
1.02
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
จัดกิจกรรมในช่วงเวลาเทศกาลต่างๆ เช่น ปี ใหม่
วันวาเลนไทน์ เป็ นต้น
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากใบปลิว/แผ่นพับ/ป้ ายโฆษณา
กลางแจ้ง
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากวิทยุ/โทรทัศน์ทอ้ งถิ่น
ปั จจัยด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การในร้านเบเกอรี่
พนักงานมีมารยาท พูดจาไพเราะ ยิม้ แย้มแจ่มใส
แต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย
มีการเอาใจใส่ ลูกค้าทักทายและขอบคุณลูกค้าทุกครั้ง
ที่มาใช้บริ การ
มีทกั ษะในการแนะนําสิ นค้าและรายการส่ งเสริ มการ
ขายต่างๆ
ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ
การต้อนรับและการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
มีสินค้าและบริ การตามความต้องการ
มีการให้บริ การที่รวดเร็ วและถูกต้อง
ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
มีพ้ืนที่พบปะ สังสรรค์
มีพ้ืนที่ส่วนตัว บรรยากาศสบายๆ
ตกแต่งสวยงามอย่างมีสไตล์
บริ เวณของร้านมีที่จอดรถ
ปั จจัยด้านการตลาดเพื่อสังคม
ใช้วตั ถุดิบและส่ วนผสมจากธรรมชาติ
ประยุกต์ใช้สมุนไพรเป็ นส่ วนประกอบ
ไม่ใส่ สารกันเสี ย

3.84

S.D.
.905

3.28

1.06

3.19

1.86

4.45
4.32
4.31

2.60
.744
.835

4.06

.859

4.11
4.16
4.32

.824
.783
2.09

3.96
4.00
4.13
4.12

.859
.877
.880
.872

4.10
3.72
4.12

.837
.910
.976

X
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
ไขมันตํ่า ให้สารอาหารที่มีคุณค่าแก่ร่างกาย
แพ็คเกจของผลิตภัณฑ์ทาํ จากวัสดุที่สามารถลดภาวะ
โลกร้อน
ปั จจัยด้านธุรกิจเสริ มในร้านเบเกอรี่
เครื่ องดื่มสําหรับรับประทานคู่กบั เบเกอรี่
อาหารว่างและอาหารจานเดียว
บริ การส่ งเบเกอรี่ ให้ลกู ค้า
บริ การตกแต่งหน้าเค้กและคุก้ กี้ตามความคิด
สร้างสรรค์ของลูกค้า
การบริ การอินเตอร์เนตภายในร้าน
การบริ การหนังสื อเช่า
การบริ การจัดเลี้ยงของว่างนอกสถานที่

3.89
3.99

S.D.
.984
.966

4.07
3.87
3.59
3.83

.805
2.18
1.04
1.01

3.67
3.24
3.30

1.50
1.50
1.03

X

จากตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
โดยภาพรวม เมื่อพิจารณาในแต่ละปั จจัยสามารถจัดอันดับ ได้ดงั นี้
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
อันดับที่ 1 คุณภาพความสดใหม่ของเบเกอรี่
อันดับที่ 2 รสชาติเบเกอรี่
อันดับที่ 3 รู ปลักษณ์สวยงามน่ารับประทาน
อันดับที่ 4 ความหลากหลายของเบเกอรี่

(X
(X
(X
(X

ปั จจัยด้านราคาเบเกอรี่
อันดับที่ 1 ราคาคุม้ ค่ากับคุณภาพและรสชาติ
อันดับที่ 2 ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับเบเกอรี่ ร้านอื่นๆ

( X = 4.25, S.D. = .790)
( X = 3.96, S.D. = .889)

= 4.42, S.D. = .962)
= 4.35, S.D. = .819)
= 4.11, S.D. = .757)
= 3.99, S.D. = .802)
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ปั จจัยด้านสถานที่ของร้านเบเกอรี่
อันดับที่ 1 เดินทางสะดวกอยูใ่ นแหล่งชุมชน
อันดับที่ 2 ใกล้บา้ น
อันดับที่ 3 ใกล้ที่ทาํ งาน/สถานศึกษา
อันดับที่ 4 อยูภ่ ายในห้างสรรพสิ นค้า
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขายเบเกอรี่
อันดับที่ 1 มีส่วนลดราคาสําหรับสมาชิกของ
ร้านเบเกอรี่
อันดับที่ 2 จัดกิจกรรมในช่วงเวลาเทศกาลต่างๆ
เช่น ปี ใหม่ วันวาเลนไทน์ เป็ นต้น
อันดับที่ 3 สะสมแต้มเมื่อซื้อสิ นค้าตามที่กาํ หนด
แล้วรับสิ นค้าฟรี 1 อย่าง
อันดับที่ 4 แจกคูปองส่ วนลดสําหรับการซื้อ
ครั้งต่อไป
อันดับที่ 5 ได้รับข้อมูลข่าวสารจากใบปลิว/
แผ่นพับ/ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง
อันดับที่ 6 ได้รับข้อมูลข่าวสารจากวิทยุ/
โทรทัศน์ทอ้ งถิ่น
ปั จจัยด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การในร้านเบเกอรี่
อันดับที่ 1 พนักงานมีมารยาท พูดจาไพเราะ
ยิม้ แย้มแจ่มใส
อันดับที่ 2 แต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย
อันดับที่ 3 มีการเอาใจใส่ ลูกค้าทักทายและ
ขอบคุณลูกค้าทุกครั้งที่มาใช้บริ การ
อันดับที่ 4 มีทกั ษะในการแนะนําสิ นค้าและ
รายการส่ งเสริ มการขายต่างๆ

( X = 4.13, S.D. = .818)
( X = 4.00, S.D. = .890)
( X = 3.83, S.D. = .899)
( X = 3.62, S.D. = .999)

( X = 3.90, S.D. = .969)
( X = 3.84, S.D. = .905)
( X = 3.72, S.D.= 1.02)
( X = 3.70, S.D. = .994)
( X = 3.28, S.D. = 1.06)
( X = 3.19, S.D. = 1.86)

( X = 4.45, S.D. = 2.60)
( X = 4.32, S.D. = .744)
( X = 4.31, S.D. = .835)
( X = 4.06, S.D. = .859)
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ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ
อันดับที่ 1 มีการให้บริ การที่รวดเร็ วและถูกต้อง
อันดับที่ 2 มีสินค้าและบริ การตามความต้องการ
อันดับที่ 3 การต้อนรับและการสอบถามข้อมูล
เบื้องต้น
ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
อันดับที่ 1 ตกแต่งสวยงามอย่างมีสไตล์
อันดับที่ 2 บริ เวณของร้านมีที่จอดรถ
อันดับที่ 3 มีพ้ืนที่ส่วนตัว บรรยากาศสบายๆ
อันดับที่ 4 มีพ้ืนที่พบปะ สังสรรค์
ปั จจัยด้านการตลาดเพื่อสังคม
อันดับที่ 1 ไม่ใส่ สารกันเสี ย
อันดับที่ 2 ใช้วตั ถุดิบและส่วนผสมจากธรรมชาติ
อันดับที่ 3 แพ็คเกจของผลิตภัณฑ์ทาํ จากวัสดุที่
สามารถลดภาวะโลกร้อน
อันดับที่ 4 ไขมันตํ่า ให้สารอาหารที่มีคุณค่า
แก่ร่างกาย
อันดับที่ 5 ประยุกต์ใช้สมุนไพรเป็ นส่ วนประกอบ
ปั จจัยด้านธุรกิจเสริ มในร้านเบเกอรี่
อันดับที่ 1 เครื่ องดื่มสําหรับรับประทานคู่กบั เบเกอรี่
อันดับที่ 2 อาหารว่างและอาหารจานเดียว
อันดับที่ 3 บริ การตกแต่งหน้าเค้กและคุก้ กี้
ตามความคิดสร้างสรรค์ของลูกค้า
อันดับที่ 4 การบริ การอินเตอร์เนตภายในร้าน
อันดับที่ 5 บริ การส่ งเบเกอรี่ ให้ลูกค้า

( X = 4.32, S.D. = 2.09)
( X = 4.16, S.D. = .783)
( X = 4.11, S.D. = .824)

( X = 4.13, S.D. = .880)
( X = 4.12, S.D. = .872)
( X = 4.00, S.D. = .877)
( X = 3.96, S.D. = .859)

( X = 4.12, S.D. = .976)
( X = 4.10, S.D. = .837)
( X = 3.99, S.D. = .966)
( X = 3.89, S.D. = .984)
( X = 3.72, S.D. = .910)

( X = 4.07, S.D. = .805)
( X = 3.87, S.D. = 2.18)
( X =3.83, S.D. =1.01)
( X = 3.67, S.D. =1.05)
( X = 3.59, S.D. =1.04)

65

อันดับที่ 6 การบริ การจัดเลี้ยงของว่าง
นอกสถานที่
อันดับที่ 7 การบริ การหนังสื อเช่า

( X = 3.30, S.D. =1.03)
( X = 3.24, S.D. =1.05)
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ตอนที่ 3

การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 8 แสดงค่าร้อยละของสถานที่ในการซื้อเบเกอรี่ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานที่ในการซื้อเบเกอรี่
ห้างสรรพสิ นค้า
ร้านเดี่ยวหรื อห้องแถวมีหน้าร้านจําหน่าย
เบเกอรี่ รับสัง่ ทําตามบ้าน
ร้านสะดวกซื้อ เช่น 7 – eleven, family Mart
รวม

จํานวน
135
138
36
91
400

ร้อยละ
33.75
34.50
9.00
22.75
100.00

จากตารางที่ 8 พบว่า สถานที่ในการซื้อเบเกอรี่ ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามนิยมไปซื้อ
ส่ วนใหญ่เป็ นร้านเดี่ยวหรื อห้องแถวมีหน้าร้านจําหน่าย คิดเป็ นร้อยละ 34.50 รองลงมาได้แก่
ห้างสรรพสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 33.75 และสถานที่ของร้านเบเกอรี่ ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามนิยมไปซื้อ
น้อยที่สุดได้แก่ เบเกอรี่ รับสัง่ ทําตามบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 9.00
ตารางที่ 9 แสดงค่าร้อยละของสถานที่ในการรับประทานเบเกอรี่ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานที่ในการรับประทานเบเกอรี่
รับประทานที่ร้านเบเกอรี่
รับประทานที่บา้ น
รับประทานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา
อื่นๆ
รวม

จํานวน
103
245
52
400

ร้อยละ
25.75
61.25
13.00
100.00

จากตารางที่ 9 พบว่า สถานที่ในการรับประทานเบเกอรี่ ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ได้แก่ รับประทานที่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 61.25 รองลงมาได้แก่รับประทานที่ร้าน
เบเกอรี่ คิดเป็ นร้อยละ 25.75 และสถานที่ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามนิยมไปรับประทานเบเกอรี่ นอ้ ย
ที่สุดได้แก่ รับประทานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 13.00
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ตารางที่ 10 แสดงค่าร้อยละของประเภทผลิตภัณฑ์ในร้านเบเกอรี่ ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามนิยมซื้อ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ในร้านเบเกอรี่ ที่นิยมซื้อ
ขนมปั ง
เค้ก
คุก้ กี้
พาย
อื่นๆ
รวม

จํานวน
176
145
41
38
400

ร้อยละ
44.00
36.25
10.25
9.50
100.00

จากตารางที่ 10 พบว่า ประเภทของผลิตภัณฑ์ในร้านเบเกอรี่ ที่ผตู ้ อบแบบสอบถาม
นิยมซื้อส่ วนใหญ่ได้แก่ขนมปั ง คิดเป็ นร้อยละ 44.00 รองลงมาได้แก่เค้ก คิดเป็ นร้อยละ
36.25 และประเภทของผลิตภัณฑ์ในร้านเบเกอรี่ ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามนิยมซื้อน้อยที่สุดได้แก่พาย
คิดเป็ นร้อยละ 9.50
ตารางที่ 11 แสดงค่าร้อยละของเหตุผลในการซื้อเบเกอรี่ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
เหตุผลในการซื้อเบเกอรี่
ซื้อเพื่อรับประทานเอง
ซื้อเพื่อเป็ นของฝาก
ซื้อเพื่อรับประทานในครอบครัว
อื่นๆ
รวม
จากตารางที่ 11
ได้แก่ซ้ือเพื่อรับประทานเอง
ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ
ที่สุดได้แก่ซ้ือเพื่อเป็ นของฝาก

จํานวน
211
58
131
400

ร้อยละ
52.75
14.50
32.75
100.00

พบว่า เหตุผลในการซื้อเบเกอรี่ ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
คิดเป็ นร้อยละ 52.75
รองลงมาได้แก่ซ้ือเพื่อรับประทานใน
32.75 และเหตุผลในการซื้อเบเกอรี่ ของผูต้ อบแบบสอบถามน้อย
คิดเป็ นร้อยละ 14.50

68
ตารางที่ 12 แสดงค่าร้อยละของช่วงเวลาในการซื้อเบเกอรี่ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ช่วงเวลาในการซื้อเบเกอรี่
เวลา 06.00 – 09.00 น.
เวลา 09.01 – 12.00 น.
เวลา 12.01 – 15.00 น.
เวลา 15.01 – 18.00 น.
เวลา 18.01 – 21.00 น.
รวม

จํานวน
54
57
110
100
79
400

ร้อยละ
13.50
14.25
27.50
25.00
19.75
100.00

จากตารางที่ 12 พบว่า ช่วงเวลาในการซื้อเบเกอรี่ ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ได้แก่ช่วงเวลา 12.01 – 15.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 27.50 รองลงมาได้แก่ช่วงเวลา 15.01 – 18.00
น. คิดเป็ นร้อยละ 25.00 และช่วงเวลาในการซื้อเบเกอรี่ ของผูต้ อบแบบสอบถามน้อยที่สุดได้แก่
ช่วงเวลา 06.00 – 09.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 13.50
ตารางที่ 13 แสดงค่าร้อยละของความถี่ในการซื้อเบเกอรี่ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ความถี่ในการซื้อเบเกอรี่
1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์
3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์
5 – 6 ครั้งต่อสัปดาห์
มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์
รวม

จํานวน
251
112
24
13
400

ร้อยละ
62.75
28.00
6.00
3.25
100.00

จากตารางที่ 13 พบว่า ความถี่ในการซื้อเบเกอรี่ ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ได้แก่ จํานวน 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 62.75 รองลงมาได้แก่จาํ นวน 3 – 4 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 28.00 และความถี่ในการซื้อเบเกอรี่ ของผูต้ อบแบบสอบถามน้อยที่สุด
ได้แก่มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 3.25
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ตารางที่ 14 แสดงค่าร้อยละของค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่ แต่ละครั้งของผูต้ อบแบบสอบถาม
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่
10 – 100 บาทต่อครั้ง
101 – 200 บาทต่อครั้ง
201 – 300 บาทต่อครั้ง
มากกว่า 300 บาทต่อครั้ง
รวม

จํานวน
215
128
33
24
400

ร้อยละ
53.75
32.00
8.25
6.00
100.00

จากตารางที่ 14 พบว่า ค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่ แต่ละครั้งของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ได้แก่ 10 – 100 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 53.75 รองลงมาได้แก่ 101 – 200 บาท
ต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 32.00 และค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่ แต่ละครั้งของผูต้ อบแบบสอบถาม
น้อยที่สุดได้แก่มากกว่า 300 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 6.00
ตารางที่ 15 แสดงค่าร้อยละของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเบเกอรี่ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อเบเกอรี่
ตัวท่านเอง
เพื่อนสนิท
ครอบครัว
เพื่อนร่ วมงาน
คู่รัก
อื่นๆ
รวม

จํานวน
177
36
133
24
30
400

ร้อยละ
44.25
9.00
33.25
6.00
7.50
100.00

จากตารางที่ 15 พบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อเบเกอรี่ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ได้แก่ตวั ท่านเอง คิดเป็ นร้อยละ 44.25
รองลงมาได้แก่ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ
33.25
และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อเบเกอรี่ ของผูต้ อบแบบสอบถามน้อยที่สุดได้แก่เพื่อน
ร่ วมงาน คิดเป็ นร้อยละ 6.00
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ตารางที่ 16 แสดงค่าร้อยละของสาเหตุที่รับประทานเบเกอรี่ ที่ร้านของผูต้ อบแบบสอบถาม
สาเหตุที่รับประทานเบเกอรี่ ที่ร้าน
เพื่อสังสรรค์/เลี้ยงฉลองในโอกาสต่างๆ
รับรองลูกค้า/เรื่ องงาน
เป็ นสถานที่นดั พบ
เป็ นสถานที่พกั ผ่อน
อื่นๆ
รวม

จํานวน
126
23
105
146
400

ร้อยละ
31.50
5.75
26.25
36.50
100.00

จากตารางที่ 16 พบว่า สาเหตุที่ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รับประทานเบเกอรี่ ที่
ร้านได้แก่ใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อน คิดเป็ นร้อยละ 36.50 รองลงมาได้แก่ใช้เพื่อสังสรรค์/เลี้ยงฉลอง
ในโอกาสต่างๆ คิดเป็ นร้อยละ 31.50
และสาเหตุที่รับประทานเบเกอรี่ ที่ร้านของผูต้ อบ
แบบสอบถามน้อยที่สุดได้แก่ใช้รับรองลูกค้า/เรื่ องงาน คิดเป็ นร้อยละ 5.75
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์ ทมี่ ีผลต่ อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่
ตารางที่ 17

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างสถานที่ในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปั จจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นเพศ
สถานที่ในการซื้อ

ห้างสรรพสิ นค้า
ร้านเดี่ยวหรื อห้องแถวมีหน้าร้านจําหน่าย
เบเกอรี่ รับสัง่ ทําตามบ้าน
ร้านสะดวกซื้อ เช่น 7 – eleven, Family Mart
รวม

เพศชาย
จํานวน ร้อยละ
36.11
91
32.54
82
9.92
25
21.43
54
252

100.00

เพศหญิง
จํานวน ร้อยละ
29.73
44
39.19
58
8.11
12
22.97
34
148

100.00

จากตารางที่ 17 พบว่า เพศชายจะนิยมไปซื้อเบเกอรี่ ที่หา้ งสรรพสิ นค้ามากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 36.11 ส่ วนเพศหญิงจะนิยมไปซื้อเบเกอรี่ ที่ร้านเดี่ยวหรื อห้องแถวมีหน้าร้านจําหน่าย
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 39.19
ตารางที่ 18

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างสถานที่ในการรับประทานเบเกอรี่ กบั
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ดา้ นเพศ
สถานที่ในการรับประทานเบเกอรี่
รับประทานที่ร้านเบเกอรี่
รับประทานที่บา้ น
รับประทานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา
อื่นๆ
รวม

เพศชาย
เพศหญิง
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
37 14.68 66 44.59
180 71.43 65 43.92
35 13.89 17 11.49
252 100.00 148 100.00
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จากตารางที่ 18 พบว่า เพศชายจะนิยมไปทานเบเกอรี่ ที่บา้ นมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
71.43 ส่ วนเพศหญิงจะนิยมไปทานเบเกอรี่ ที่ร้านเบเกอรี่ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 44.59
ตารางที่ 19

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างประเภทของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ กบั ปัจจัย
ทางประชากรศาสตร์ดา้ นเพศ
ประเภทของผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ ที่นิยมซื้อ
ขนมปั ง
เค้ก
คุก้ กี้
พาย
อื่นๆ
รวม

เพศชาย
เพศหญิง
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
123
93
18
18
252

48.813
6.91
7.14
7.14
100.00

53
52
23
20
148

35.81
35.14
15.541
3.51
100.00

จากตารางที่ 19 พบว่า เพศชายและเพศหญิงจะนิยมซื้อขนมปั งมากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 48.81 และ 35.81 ตามลําดับ
ตารางที่ 20

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างเหตุผลในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปั จจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นเพศ
เหตุผลในการซื้อเบเกอรี่
ซื้อเพื่อรับประทานเอง
ซื้อเพื่อเป็ นของฝาก
ซื้อเพื่อรับประทานในครอบครัว
อื่นๆ
รวม

เพศชาย
เพศหญิง
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
124 49.21 87 58.78
30 11.90 28 18.92
98 38.89 33 22.30
252 100.00 148 100.00
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จากตารางที่ 20 พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีเหตุผลในการซื้อเบเกอรี่ เพื่อรับประทาน
เองมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 49.21 และ 58.78 ตามลําดับ
ตารางที่ 21

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างช่วงเวลาในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปั จจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นเพศ
ช่วงเวลาในการซื้อเบเกอรี่
เวลา 06.00 – 09.00 น.
เวลา 09.01 – 12.00 น.
เวลา 12.01 – 15.00 น.
เวลา 15.01 – 18.00 น.
เวลา 18.01 – 21.00 น.
รวม

เพศชาย
เพศหญิง
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
36 14.28 18 12.16
42 16.67 15 10.14
67 26.59 43 29.05
68 26.98 32 21.62
39 15.48 40 27.03
252 100.00 148 100.00

จากตารางที่ 21 พบว่า ช่วงเวลาในการซื้อเบเกอรี่ ของเพศชายคือช่วงเวลา 15.01 –
18.00 น. มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 26.98 ส่ วนเพศหญิงจะไปซื้อเบเกอรี่ ที่ช่วงเวลา 12.01 –
15.00 น. มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 29.05
ตารางที่ 22

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างความถี่ในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นเพศ
ความถี่ในการซื้อเบเกอรี่
1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์
3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์
5 – 6 ครั้งต่อสัปดาห์
มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์
รวม

เพศชาย
เพศหญิง
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
155 61.51 96 64.862
5.68
74 29.37 38
6.08
9
5.95
15
3.38
5
3.17
8
252 100.00 148 100.00
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จากตารางที่ 22 พบว่า เพศชายและเพศหญิงจะมีความถี่ในการซื้อเบเกอรี่ จาํ นวน 1 – 2
ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 61.51 และ 64.86 ตามลําดับ
ตารางที่ 23

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปั จจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นเพศ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่
10 – 100 บาทต่อครั้ง
101 – 200 บาทต่อครั้ง
201 – 300 บาทต่อครั้ง
มากกว่า 300 บาทต่อครั้ง
รวม

เพศชาย
เพศหญิง
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
133 52.78 82 55.40
82 32.54 46 31.08
15 10.143
7.14
18
.38
5
7.54
19
252 100.00 148 100.00

จากตารางที่ 23 พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่ ระหว่าง 10 100 บาทต่อครั้ง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 52.78 และ 55.40
ตารางที่ 24

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างบุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อเบเกอรี่ กบั
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ดา้ นเพศ
บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการซื้อเบเกอรี่
ตัวท่านเอง
เพื่อนสนิท
ครอบครัว
เพื่อนร่ วมงาน
คู่รัก
อื่นๆ
รวม

เพศชาย
เพศหญิง
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
112 44.44 65 43.92
7.43
11
9.92
25
89 35.32 44 29.73
6.08
9
5.95
15
19 12.84
4.37
11
252 100.00 148 100.00
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จากตารางที่ 24 พบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อเบเกอรี่ ของเพศชายและเพศหญิง
คือตัวเองมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 44.44 และ 43.92 ตามลําดับ
ตารางที่ 25

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างสาเหตุที่รับประทานเบเกอรี่ ที่ร้านกับ
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ดา้ นเพศ

เพศชาย
เพศหญิง
สาเหตุที่รับประทานเบเกอรี่ ที่ร้าน
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
92 36.50 34 22.97
เพื่อสังสรรค์/เลี้ยงฉลองในโอกาสต่างๆ
8.11
12
4.37
11
รับรองลูกค้า/เรื่ องงาน
61 24.21 44 29.73
เป็ นสถานที่นดั พบ
88 34.92 58 39.19
เป็ นสถานที่พกั ผ่อน
อื่นๆ
รวม
252 100.00 148 100.00
จากตารางที่ 25 พบว่า เพศชายจะมีสาเหตุในการใช้บริ การร้านเบเกอรี่ เพื่อสังสรรค์/
เลี้ยงฉลองในโอกาสต่างๆ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 36.50 ส่ วนเพศหญิงจะมีสาเหตุในการใช้
บริ การร้านเบเกอรี่ เพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อน มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 39.19
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ตารางที่ 26

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างสถานที่ในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นอายุ

สถานที่ในการ
ซื้ อเบเกอรี่

ห้าง
สรรพสิ นค้า
ร้านเดี่ยวหรื อ
ห้องแถวมีหน้า
ร้านจําหน่าย
เบเกอรี่ รับสัง่
ทําตามบ้าน
ร้านสะดวกซื้ อ
เช่น 7 – eleven,
Family Mart
รวม

ตํ่ากว่า
15 ปี
จํา ร้อย
นว ละ
น
22 56.41

15–25 ปี
จํา
นว
น
35

26-35
ปี
ร้อย จํา ร้อย
ละ นว ละ
น
23.65 24 39.34

35 - 45
ปี
จํา ร้อย
นว ละ
น
30 40.54

46 - 55
56ปี
ปี
ขึ้นไป
จํา ร้อย จํา ร้อย
นว ละ นว ละ
น
น
17 36.96 7 21.88

4

10.26 66 44.59 21 34.43 23 31.08 16 34.78

8

20.51 10

5

12.82 37 25.00 13 21.31 13 17.57 10 21.74 10 31.25

39

100 148 100

6.76

3

61

4.92

100

8

74

10.81

100

3

46

6.52

100

8

25.00

7

21.88

32

100

จากตารางที่ 26 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่าํ กว่า 15 ปี นิยมไปซื้อมากที่สุด
ได้แก่ ห้างสรรพสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 56.41 รองลงมาได้แก่ เบเกอรี่ รับสัง่ ทําตามบ้าน คิดเป็ น
ร้อยละ 20.51 ไปซื้อที่ร้านเดี่ยวหรื อห้องแถวมีหน้าร้านจําหน่ายน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 10.26
ช่วงอายุ 15 – 25 ปี นิยมไปซื้อเบเกอรี่ ที่ร้านเดี่ยวหรื อห้องแถวมีหน้าร้านจําหน่ายมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 44.59 รองลงมาได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ เช่น 7 – eleven, Family Mart คิดเป็ นร้อยละ
25.00 ไปซื้อเบเกอรี่ ที่รับสัง่ ทําตามบ้านน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 6.76 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
ช่วงอายุ 26 – 35 ปี นิยมไปซื้อเบเกอรี่ ที่หา้ งสรรพสิ นค้ามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 39.34
รองลงมาได้แก่ไปซื้อที่ร้านเดี่ยวหรื อห้องแถวมีหน้าร้านจําหน่าย คิดเป็ นร้อยละ 34.43
ไป
ซื้อเบเกอรี่ รับสัง่ ทําตามบ้านน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 4.92 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 35 –
45 ปี นิยมไปซื้อเบเกอรี่ ที่หา้ งสรรพสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 40.54 รองลงมาได้แก่ ไปซื้อที่ร้าน
เดี่ยวหรื อห้องแถวที่มีหน้าร้านจําหน่าย คิดเป็ นร้อยละ 31.08 ไปซื้อเบเกอรี่ รับสัง่ ทําตามบ้าน
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น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 10.81 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 46 – 55 ปี นิยมไปซื้อไปซื้อเบ
เกอรี่ ที่หา้ งสรรพสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 36.96 รองลงมาได้แก่ ไปซื้อที่ร้านเดี่ยวหรื อห้องแถวที่มี
หน้าร้านจําหน่าย คิดเป็ นร้อยละ 34.78 ไปซื้อเบเกอรี่ รับสัง่ ทําตามบ้านน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
6.52 และผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 56 ปี ขึ้นไป นิยมไปซื้อเบเกอรี่ ที่ร้านสะดวกซื้อ เช่น
7 – eleven, Family Mart คิดเป็ นร้อยละ 31.25 รองลงมาได้แก่ไปซื้อที่ร้านเดี่ยวหรื อห้องแถวที่
มีหน้าร้านจําหน่าย คิดเป็ นร้อยละ 25.00 และไปซื้อที่หา้ งสรรพสิ นค้าและเบเกอรี่ ที่รับสัง่ ทําตาม
บ้านน้อยที่สุดเท่ากันคิดเป็ นร้อยละ 21.88
ตารางที่ 27

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างสถานที่ในการรับประทานเบเกอรี่ กบั
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ดา้ นอายุ

สถานที่ที่นิยม
ไปรับประทาน
เบเกอรี่
ที่ร้านเบเกอรี่
ที่บา้ น
ที่ทาํ งาน/
สถานศึกษา
อื่นๆ
รวม

ตํ่ากว่า
15 ปี
จํา ร้อย
นวน ละ
12 30.77
25 64.10
2 5.13

39

15–25 ปี
จํา
นวน
46
83
20

ร้อยละ
30.87
55.70
13.42

100 149 100

26-35
ปี
จํา ร้อยละ
นวน
14 22.22
40 63.49
9 14.29

63

100

35 - 45
ปี
จํา ร้อยละ
นวน
27 36.49
39 52.70
8 10.81

74

100

46 - 55
ปี
จํา ร้อยละ
นวน
2 4.44
36 80.00
7 15.56

45

100

56ปี
ขึ้นไป
จํา ร้อยละ
นวน
2 6.67
22 73.33
6 20.00

30

100

จากตารางที่ 27 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่าํ กว่า 15 ปี นิยมไปรับประทานเบ
เกอรี่ ที่บา้ นมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 64.10 รองลงมาได้แก่ ไปรับประทานที่ร้านเบเกอรี่ คิดเป็ น
ร้อยละ 30.77 รับประทานที่ทาํ งาน/สถานศึกษาน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 5.13 ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 15 – 25 ปี นิยมไปรับประทานเบเกอรี่ ที่บา้ นมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
55.70
รองลงมาไปรับประทานที่ร้านเบเกอรี่ คิดเป็ นร้อยละ 30.87 น้อยที่สุดได้แก่
รับประทานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 13.42 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 26 – 35
ปี ไปรับประทานเบเกอรี่ ที่บา้ นมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 63.49 รองลงมาได้แก่รับประทานที่
ร้านเบเกอรี่ คิดเป็ นร้อยละ 22.22 รับประทานที่ทาํ งาน/สถานศึกษาน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
14.29 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 35 - 45 ปี นิยมไปรับประทานเบเกอรี่ ที่บา้ นมากที่สุด คิด
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เป็ นร้อยละ 52.70
รองลงมาไปรับประทานที่ร้านเบเกอรี่ คิดเป็ นร้อยละ 36.49 น้อยที่สุด
ได้แก่ รับประทานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 10.81 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ
46 - 55 ปี นิยมไปรับประทานเบเกอรี่ ที่บา้ นมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 80.00
รองลงมาไป
รับประทานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 15.56
ผูต้ อบแบบสอบถามนิยมไป
รับประทานที่ร้านเบเกอรี่ นอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 4.44 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 56 ปี
นิยมไปรับประทานเบเกอรี่ ที่บา้ นมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 73.33
รองลงมาไปรับประทานที่
ทํางาน/สถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ผูต้ อบแบบสอบถามนิยมไปรับประทานที่ร้านเบเกอ
รี่ นอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 6.67
ตารางที่ 28

ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ ที่ซ้ื อ
ขนมปัง
เค้ก
คุก้ กี้
พาย
อื่นๆ
รวม

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างประเภทผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่ซ้ือกับปัจจัย
ทางประชากรศาสตร์ดา้ นอายุ
ตํ่ากว่า
15 ปี
จํา ร้อย
นวน ละ
19 48.72
14 35.90
3 7.69
3 7.69
39 100

15–25 ปี
จํา
นวน
60
65
16
8
149

ร้อย
ละ
40.27
43.62
10.74
5.37
100

26-35
ปี
จํา ร้อย
นวน ละ
27 42.86
24 38.10
10 15.87
2 3.17
63 100

35 - 45
ปี
จํา ร้อย
นวน ละ
34 45.94
24 32.43
4 5.41
12 16.22
74 100

46 - 55
ปี
จํา ร้อย
นวน ละ
28 60.87
8 17.39
4 8.70
6 13.04
46 100

56ปี
ขึ้นไป
จํา ร้อย
นวน ละ
8 27.59
10 34.48
4 13.79
7 24.14
29 100

จากตารางที่ 28 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ ตํ่ากว่า 15 ปี นิยมซื้อมาก
ที่สุดได้แก่ ขนมปั ง คิดเป็ นร้อยละ 48.72 รองลงมาได้แก่ เค้ก คิดเป็ นร้อยละ 35.90 น้อย
ที่สุดเท่ากันคือคุก้ กี้และพาย คิดเป็ นร้อยละ 7.69 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 15 - 25 ปี นิยม
ซื้อมากที่สุดได้แก่ เค้ก คิดเป็ นร้อยละ 43.62 รองลงมาได้แก่ ขนมปัง คิดเป็ นร้อยละ 40.27
น้อยที่สุดคือพาย คิดเป็ นร้อยละ 5.37 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 26 - 35 ปี นิยมซื้อมากที่สุด
ได้แก่ ขนมปั ง คิดเป็ นร้อยละ 42.86 รองลงมาได้แก่ เค้ก คิดเป็ นร้อยละ 38.10 น้อยที่สุดคือ
พาย คิดเป็ นร้อยละ 3.17 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 35 - 45 ปี นิยมซื้อมากที่สุดได้แก่ ขนม
ปัง คิดเป็ นร้อยละ 45.94 รองลงมาได้แก่ เค้ก คิดเป็ นร้อยละ 32.43 น้อยที่สุดคือคุก้ กี้ คิดเป็ น
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ร้อยละ 5.41 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 46 - 55 ปี นิยมซื้อมากที่สุดได้แก่ ขนมปัง คิดเป็ น
ร้อยละ 60.87 รองลงมาได้แก่ เค้ก คิดเป็ นร้อยละ 17.39 น้อยที่สุดคือคุก้ กี้ คิดเป็ นร้อยละ
8.70 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 56 ปี นิยมซื้อมากที่สุดได้แก่ เค้ก คิดเป็ นร้อยละ 34.48
รองลงมาได้แก่ ขนมปั ง คิดเป็ นร้อยละ 27.59 น้อยที่สุดคือคุก้ กี้ คิดเป็ นร้อยละ 13.79
ตารางที่ 29

เหตุผลใน
การซื้ อ
เบเกอรี่
1.ซื้ อเพื่อรับ
ประทานเอง
2.ซื้ อเพื่อเป็ น
ของฝาก
3.ซื้ อเพื่อรับ
ประทานใน
ครอบครัว
อื่นๆ
รวม

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างเหตุผลในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นอายุ
ตํ่ากว่า
15–25 ปี
26-35
35 - 45
46 - 55
56ปี
15 ปี
ปี
ปี
ปี
ขึ้นไป
จํา ร้อย จํา ร้อยละ จํา ร้อยละ จํา ร้อยละ จํา ร้อยละ จํา ร้อยละ
นวน ละ นวน
นวน
นวน
นวน
นวน
21 53.84 91 61.07 35 55.56 42 56.76 11 23.91 11 37.93
4

10.26 15 10.07 14 22.22

14

35.90 43 28.86 14 22.22 25 33.78 24 52.18 11 37.93

39

100 149 100

63

100

7

74

9.46

100

11 23.91

46

100

7

29

24.14

100

จากตารางที่ 29 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ ตํ่ากว่า 15 ปี นิยมซื้อเบเกอ
รี่ เพื่อรับประทานเองมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 53.84 รองลงมาคือซื้อเบเกอรี่ เพื่อรับประทานใน
ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 35.90 น้อยที่สุดคือซื้อเบเกอรี่ เพื่อเป็ นของฝาก คิดเป็ นร้อยละ 10.26
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 15 - 25 ปี นิยมซื้อเบเกอรี่ เพื่อรับประทานเองมากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 61.07 รองลงมาคือซื้อเบเกอรี่ เพื่อรับประทานในครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 28.86 น้อยที่สุด
คือซื้อเบเกอรี่ เพื่อเป็ นของฝาก คิดเป็ นร้อยละ 10.07 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 26 - 35 ปี
นิยมซื้อเบเกอรี่ เพื่อรับประทานเองมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 55.56 รองลงมาคือซื้อเบเกอรี่ เพือ่
รับประทานในครอบเท่ากันกับซื้อเบเกอรี่ เพื่อเป็ นของฝาก คิดเป็ นร้อยละ 22.22
ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 35 - 45 ปี นิยมซื้อเบเกอรี่ เพื่อรับประทานเองมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ

80
56.76 รองลงมาคือซื้อเบเกอรี่ เพื่อรับประทานในครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 33.78 น้อยที่สุดคือ
ซื้อเบเกอรี่ เพื่อเป็ นของฝาก คิดเป็ นร้อยละ 9.46 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 46 - 55 ปี นิยม
ซื้อเบเกอรี่ เพื่อรับประทานในครอบครัวมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 52.18 รองลงมาคือซื้อเบเกอรี่
เพื่อรับประทานเองเท่ากันกับซื้อเบเกอรี่ เพือ่ เป็ นของฝาก คิดเป็ นร้อยละ 23.91
ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 56 ปี ขึ้นไป นิยมซื้อเบเกอรี่ เพื่อรับประทานเองมากที่สุดเท่ากันกับซื้อเบ
เกอรี่ เพื่อรับประทานในครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 37.93 น้อยที่สุดคือซื้อเบเกอรี่ เพือ่ เป็ นของฝาก
คิดเป็ นร้อยละ 24.14
ตารางที่ 30

ช่วงเวลาใน
การซื้ อเบเกอรี่
06.00–09.00น.
09.01–12.00 น.
12.01-15.00 น.
15.01–18.00 น.
18.01 –21.00น.
รวม

แสดงความถี่และค่าร้อยละธ์ระหว่างช่วงเวลาในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นอายุ
ตํ่ากว่า
15 ปี
จํา ร้อย
นวน ละ
15 18.99
9 11.39
13 16.45
40 50.63
2 2.53
79 100

15–25 ปี
จํา
นวน
20
19
36
12
34
121

ร้อยละ
16.53
15.70
29.75
9.92
28.10
100

26-35
ปี
จํา ร้อยละ
นวน
10 13.34
4 5.33
21 28.00
24 32.00
16 21.33
75 100

35 - 45
ปี
จํา ร้อยละ
นวน
3 4.62
9 13.84
23 35.38
15 23.08
15 23.08
65 100

46 - 55
ปี
จํา ร้อยละ
นวน
4 10.00
12 30.00
8 20.00
9 22.50
7 17.5
40 100

56ปี
ขึ้นไป
จํา ร้อยละ
นวน
2 10.00
4 20.00
9 45.00
5 25.00
20 100

จากตารางที่ 30 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ ตํ่ากว่า 15 ปี นิยมซื้อเบเกอ
รี่ ในช่วงเวลา 15.01-18.00 น. มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50.63 รองลงมาคือเวลา 06.00-09.00 น.
คิดเป็ นร้อยละ 18.99 น้อยที่สุดคือเวลา 18.01-21.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 2.53 ผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่มีช่วงอายุ 15 - 25 ปี นิยมซื้อเบเกอรี่ ในช่วงเวลา 12.01-15.00 น. มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 29.75
รองลงมาคือเวลา 18.01-21.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 28.10 น้อยที่สุดคือเวลา 15.01-18.00 น. คิดเป็ น
ร้อยละ 9.92 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 26 - 35 ปี นิยมซื้อเบเกอรี่ ในช่วงเวลา 15.01-18.00
น. มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 32.00 รองลงมาคือเวลา 12.01-15.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 28.00 น้อย
ที่สุดคือเวลา 09.01-12.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 5.33 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 35 - 45 ปี
นิยมซื้อเบเกอรี่ ในช่วงเวลา 12.01-15.00 น. มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 35.38 รองลงมาคือเวลา

81
15.01-18.00 น. เท่ากันกับ 18.01-21.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 23.08 น้อยที่สุดคือเวลา 06.00-09.00 น.
คิดเป็ นร้อยละ 4.62 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 46 - 55 ปี นิยมซื้อเบเกอรี่ ในช่วงเวลา 09.0112.00 น. มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 30.00 รองลงมาคือเวลา 15.01-18.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 22.50
น้อยที่สุดคือเวลา 06.00-09.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 56 ปี
นิยมซื้อเบเกอรี่ ในช่วงเวลา 12.01-15.00 น. มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือเวลา
18.01-21.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 25.00 น้อยที่สุดคือเวลา 06.00-09.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 10.00
ตารางที่ 31

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างความถี่ในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นอายุ

ตํ่ากว่า
15 ปี
จํา ร้อย
นวน ละ
1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 13 33.33
3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์ 20 51.28
5 – 6 ครั้งต่อสัปดาห์ 4 10.26
มากกว่า 7 ครั้งต่อ
2 5.13
สัปดาห์
รวม
39 100
ความถี่ใน
การซื้ อเบเกอรี่

15–25 ปี
จํา
นวน
107
30
8
4

ร้อยละ
71.81
20.13
5.37
2.68

149 100

26-35
ปี
จํา ร้อยละ
นวน
38 60.32
20 31.75
3 4.76
2 3.17
63

100

35 - 45
ปี
จํา ร้อยละ
นวน
42 56.76
29 39.19
3 4.05
74

100

46 - 55
ปี
จํา ร้อยละ
นวน
31 67.39
10 21.74
2 4.35
3 6.52
46

100

56ปี
ขึ้นไป
จํา ร้อยละ
นวน
20 68.97
3 10.34
4 13.79
2 6.90
29

100

จากตารางที่ 31 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ ตํ่ากว่า 15 ปี มีความถี่ใน
การซื้อเบเกอรี่ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 51.28 รองลงมาคือ 1-2 ครั้งต่อ
สัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 33.33 น้อยที่สุดคือ มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 5.13 ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 15 - 25 ปี มีความถี่ในการซื้อเบเกอรี่ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ มากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 71.81 รองลงมาคือ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 20.13 น้อยที่สุดคือ มากกว่า
7 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 2.68 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 26 - 35 ปี มีความถี่ในการ
ซื้อเบเกอรี่ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 60.32 รองลงมาคือ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
คิดเป็ นร้อยละ 31.75 น้อยที่สุดคือ มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 3.17 ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 35 - 45 ปี มีความถี่ในการซื้อเบเกอรี่ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ มากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 56.76 รองลงมาคือ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 39.19 น้อยที่สุดคือ 5-6 ครั้ง
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ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 4.05 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 46 - 55 ปี มีความถี่ในการซื้อเบ
เกอรี่ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 67.39 รองลงมาคือ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ น
ร้อยละ 21.74 น้อยที่สุดคือ 5-6 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 4.35 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วง
อายุ 56 ปี มีความถี่ในการซื้อเบเกอรี่ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 68.97
รองลงมาคือ 5-6 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 13.79 น้อยที่สุดคือ มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ คิด
เป็ นร้อยละ 6.90
ตารางที่ 32

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นอายุ

ค่าใช้จ่ายในการ
ซื้ อเบเกอรี่
10-100 บาทต่อครั้ง
101-200 บาทต่อครั้ง
201-300 บาทต่อครั้ง
มากกว่า300 บาทต่อ
ครั้ง
รวม

ตํ่ากว่า
15 ปี
จํา ร้อย
นวน ละ
21 53.84
12 30.77
4 10.26
2 5.13
39

15–25 ปี
จํา
นวน
90
46
7
6

ร้อยละ
60.40
30.87
4.70
4.03

100 149 100

26-35
ปี
จํา ร้อยละ
นวน
41 65.08
15 23.81
3 4.76
4 6.35
63

100

35 - 45
ปี
จํา ร้อยละ
นวน
30 40.54
33 44.59
5 6.76
6 8.11
74

100

46 - 55
ปี
จํา ร้อยละ
นวน
19 41.30
13 28.26
10 21.74
4 8.70
46

100

56ปี
ขึ้นไป
จํา ร้อยละ
นวน
14 48.28
9 31.03
4 13.79
2 6.90
29

100

จากตารางที่ 31 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ ตํ่ากว่า 15 ปี มีคา่ ใช้จ่ายใน
การซื้อเบเกอรี่ 10-100 บาทต่อครั้ง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 53.84 รองลงมาคือ 101-200 บาทต่อ
ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 30.77 น้อยที่สุดคือ มากกว่า 300 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 5.13 ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 15 - 25 ปี มีค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่ 10-100 บาทต่อครั้ง มากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 60.40 รองลงมาคือ 101-200 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 30.87 น้อยที่สุดคือ
มากกว่า 300 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 4.03 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 26 - 35 ปี มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่ 10-100 บาทต่อครั้ง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 65.08 รองลงมาคือ 101200 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 23.81 น้อยที่สุดคือ มากกว่า 201-300 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ
4.76 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 35 - 45 ปี มีค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่ 101-200 บาทต่อครั้ง
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 44.59 รองลงมาคือ 10-100 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 40.54 น้อย
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ที่สุดคือ มากกว่า 201-300 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 6.76 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 46 - 55
ปี มีค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่ 10-100 บาทต่อครั้ง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 41.30 รองลงมาคือ
101-200 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 28.26 น้อยที่สุดคือ มากกว่า 300 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ
8.70 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 56 ปี
ตารางที่ 33

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อเบเกอรี่ กบั
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ดา้ นอายุ

ตํ่ากว่า
15 ปี
จํา ร้อย
นวน ละ
ตัวท่านเอง
16 41.03
เพื่อนสนิท
6 15.38
ครอบครัว
6 15.38
เพื่อนร่ วมงาน 3 7.70
คู่รัก
8 20.51
อื่นๆ
รวม
39 100

บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อ
การซื้ อเบเกอรี่

15–25 ปี
จํา
นวน
81
11
38
7
12
149

ร้อยละ
54.36
7.38
25.50
4.70
8.05
100

26-35
ปี
จํา ร้อยละ
นวน
42 66.67
3 4.76
14 22.22
3 4.76
1 1.59
63 100

35 - 45
ปี
จํา ร้อยละ
นวน
23 31.08
9 12.16
31 41.89
4 5.41
7 9.46
74 100

46 - 55
ปี
จํา ร้อยละ
นวน
10 21.74
3 6.52
30 65.22
2 4.35
1 2.17
46 100

56ปี
ขึ้นไป
จํา ร้อยละ
นวน
5 17.24
4 13.79
14 48.28
5 17.24
1 3.45
29 100

จากตารางที่ 33 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ ตํ่ากว่า 15 ปี ตัวเองมี
อิทธิพลในการซื้อเบเกอรี่ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 41.03 รองลงมาคือคู่รัก คิดเป็ นร้อยละ 20.51
น้อยที่สุดคือเพื่อนร่ วมงาน 7.70 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 15 - 25 ปี ตัวเองมีอิทธิพลในการ
ซื้อเบเกอรี่ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 54.36 รองลงมาคือครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 25.50 น้อยที่สุด
คือเพื่อนร่ วมงาน 4.70 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 26 - 35 ปี ตัวเองมีอิทธิพลในการซื้อเบเกอ
รี่ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 22.22 น้อยที่สุดคือคูร่ ัก
1.59 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 35 - 45 ปี ครอบครัวมีอิทธิพลในการซื้อเบเกอรี่ มากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 41.89 รองลงมาคือตัวเอง คิดเป็ นร้อยละ 31.08 น้อยที่สุดคือเพื่อนร่ วมงาน 5.41
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 46 - 55 ปี ครอบครัวมีอิทธิพลในการซื้อเบเกอรี่ มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 65.22 รองลงมาคือตัวเอง คิดเป็ นร้อยละ 21.74 น้อยที่สุดคือคู่รัก 2.17 ผูต้ อบแบบสอบถาม
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ที่มีช่วงอายุ 56 ปี ครอบครัวมีอิทธิพลในการซื้อเบเกอรี่ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 48.28 รองลงมาคือ
ตัวเองเท่ากันกับเพื่อนร่ วมงาน คิดเป็ นร้อยละ 17.24 น้อยที่สุดคือคู่รัก 3.45
ตารางที่ 34

สาเหตุที่
รับประทาน
เบเกอรี่ ที่ร้าน
เพื่อสังสรรค์/
ฉลองใน
โอกาสต่างๆ
รับรองลูกค้า/
เรื่ องงาน
เป็ นสถานที่
นัดพบ
เป็ นสถานที่
พักผ่อน
รวม

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างสาเหตุที่รับประทานเบเกอรี่ ที่ร้านกับ
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ดา้ นอายุ
ตํ่ากว่า
15–25 ปี
26-35
15 ปี
ปี
จํา ร้อย จํา ร้อยละ จํา ร้อยละ
นวน ละ นวน
นวน
23 58.97 45 30.20 16 25.40

8

5.37

3

4.76

35 – 45
ปี
จํา ร้อยละ
นวน
20 27.03

8.11

7.69

8

20.51 27 18.12 19 30.16 23 31.08 15 32.61 13 44.83

5

12.82 69 46.31 25 39.68 25 33.78 16 34.78

6

20.69

39

100 149 100

29

100

100

74

100

3

46

6.52

100

-

-

3

63

6

46 – 55
56ปี
ปี
ขึ้นไป
จํา ร้อยละ จํา ร้อยละ
นวน
นวน
12 26.09 10 34.48

จากตารางที่ 34 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ ตํ่ากว่า 15 ปี ใช้บริ การ
ร้านเบเกอรี่ เพือ่ สังสรรค์/ฉลองในโอกาสต่างๆ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 58.97 รองลงมาใช้เป็ น
สถานที่นดั พบ คิดเป็ นร้อยละ 20.51 น้อยที่สุดคือรับรองลูกค้า/เรื่ องงาน คิดเป็ นร้อยละ 7.69 ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 15 - 25 ปี ใช้บริ การร้านเบเกอรี่ เพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อน มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 46.31 รองลงมาใช้เพื่อสังสรรค์/ฉลองในโอกาสต่างๆ คิดเป็ นร้อยละ 30.20 น้อยที่สุดคือ
รับรองลูกค้า/เรื่ องงาน คิดเป็ นร้อยละ 5.37 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 26 - 35 ปี ใช้บริ การ
ร้านเบเกอรี่ เพือ่ เป็ นสถานที่พกั ผ่อน มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 39.68 รองลงมาใช้เป็ นสถานที่นดั พบ
คิดเป็ นร้อยละ 30.16 น้อยที่สุดคือรับรองลูกค้า/เรื่ องงาน คิดเป็ นร้อยละ 4.76 ผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่มีช่วงอายุ 35 - 45 ปี ใช้บริ การร้านเบเกอรี่ เพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อน มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 33.78
รองลงมาใช้เป็ นสถานที่นดั พบ คิดเป็ นร้อยละ 31.08 น้อยที่สุดคือรับรองลูกค้า/เรื่ องงาน คิดเป็ น
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ร้อยละ 8.11 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 46 - 55 ปี ใช้บริ การร้านเบเกอรี่ เพื่อเป็ นสถานที่
พักผ่อน มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 34.78 รองลงมาใช้เป็ นสถานที่นดั พบ คิดเป็ นร้อยละ 32.61 น้อย
ที่สุดคือรับรองลูกค้า/เรื่ องงาน คิดเป็ นร้อยละ 6.52 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 56 ปี ใช้
บริ การร้านเบเกอรี่ เพื่อเป็ นสถานที่นดั พบมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 44.83 รองลงมาใช้เพื่อสังสรรค์/
ฉลองในโอกาสต่างๆ คิดเป็ นร้อยละ 34.48 น้อยที่สุดคือใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อน คิดเป็ นร้อยละ
20.69
ตารางที่ 35

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างสถานที่ของร้านที่นิยมซื้อเบเกอรี่ กบั ปัจจัย
ทางประชากรศาสตร์ดา้ นการศึกษา

สถานที่ของร้าน
เบเกอรี่ ที่นิยมไปซื้ อ

ตํ่ากว่าหรื อ
มัธยมศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโทขึ้น
เทียบเท่า
ตอนปลาย/
ไป
มัธยมต้น
ปวช.
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
ห้างสรรพสิ นค้า
22 41.51 41 39.42 54 27.84 18 36.73
ร้านเดี่ยวหรื อห้องแถวมีหน้าร้าน
6 11.32 21 20.19 94 48.45 17 34.69
เบเกอรี่ รับสั่งทําตามบ้าน
10
10.58 15 7.73
18.87 11
6
12.24
ร้านสะดวกซื้ อ เช่น
15
8 16.33
28.30 31
29.81 31 15.98
7 – eleven, Family Mart
รวม
53 100 104 100 194 100
49
100

จากตารางที่ 35 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าหรื อเทียบเท่า
มัธยมต้นนิยมซื้อเบเกอรี่ ที่หา้ งสรรพสิ นค้ามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 41.51 รองลงมาซื้อที่ร้าน
สะดวกซื้อ คิดเป็ นร้อยละ 28.30 น้อยที่สุดซื้อที่ร้านเดียวหรื อห้องแถวที่มีหน้าร้าน คิดเป็ นร้อยละ
11.32
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นิยมซื้อเบเกอรี่ ที่
ห้างสรรพสิ นค้ามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 39.42 รองลงมาซื้อที่ร้านสะดวกซื้อ คิดเป็ นร้อยละ 29.81
น้อยที่สุดซื้อเบเกอรี่ รับสัง่ ทําตามบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 10.58 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี นิยมซื้อเบเกอรี่ ที่ร้านเดี่ยวหรื อห้องแถวที่มีหน้าร้านมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 48.45
รองลงมาซื้อที่หา้ งสรรพสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 27.84 น้อยที่สุดซื้อเบเกอรี่ ที่รับสัง่ ทําตามบ้าน คิด
เป็ นร้อยละ 7.73
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริ ญาโทขึ้นไปนิยมซื้อเบเกอรี่ ที่
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ห้างสรรพสิ นค้ามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 36.73 รองลงมาซื้อที่ร้านเดียวหรื อห้องแถวที่มีหน้าร้าน
คิดเป็ นร้อยละ 34.69 น้อยที่สุดซื้อเบเกอรี่ ที่รับสัง่ ทําตามบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 12.24
ตารางที่ 36

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างสถานที่ในการรับประทานเบเกอรี่ กบั
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ดา้ นการศึกษา

สถานที่ในการรับประทาน
เบเกอรี่

ตํ่ากว่าหรื อ
เทียบเท่า
มัธยมต้น
จํา ร้อย
นวน ละ
11 20.75
รับประทานที่ร้านเบเกอรี่
36 67.92
รับประทานที่บา้ น
รับประทานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา 6 11.32
อื่นๆ
รวม
53 100

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
ปวช.
จํา ร้อย
นวน ละ
24 23.08
68 65.38
12 11.54
104 100

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท
ขึ้นไป

จํา
นวน
52
113
29
194

จํา
นวน
16
28
5
49

ร้อย
ละ
26.80
58.25
14.95
100

ร้อย
ละ
32.65
57.14
10.20
100

จากตารางที่ 36 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาตํ่ากว่าหรื อเทียบเท่า
มัธยมต้น นิยมไปทานเบเกอรี่ ที่บา้ นมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 67.92 รองลงมาคือรับประทานที่
ร้านเบเกอรี่ คิดเป็ นร้อยละ 20.75 รับประทานที่ทาํ งาน/สถานศึกษาน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
11.32
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นิยมไปทานเบ
เกอรี่ ที่บา้ นมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 65.38 รองลงมาคือรับประทานที่ร้านเบเกอรี่ คิดเป็ นร้อย
ละ 23.08 รับประทานที่ทาํ งาน/สถานศึกษาน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 11.54
ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี นิยมไปทานเบเกอรี่ ที่บา้ นมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 58.25 รองลงมาคือรับประทานที่ร้านเบเกอรี่ คิดเป็ นร้อยละ 26.80 รับประทานที่
ทํางาน/สถานศึกษาน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 14.95 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโทขึ้นไป นิยมไปทานเบเกอรี่ ที่บา้ นมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 57.14 รองลงมาคือ

87
รับประทานที่ร้านเบเกอรี่ คิดเป็ นร้อยละ 32.65 รับประทานที่ทาํ งาน/สถานศึกษาน้อยที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 10.20 ตามลําดับ
ตารางที่ 37

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างประเภทของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่นิยมซื้อ
กับปั จจัยทางประชากรศาสตร์ดา้ นการศึกษา

ประเภท
ของผลิตภัณฑ์ใน
ร้านเบเกอรี่ ที่นิยมซื้อ

ขนมปั ง
เค้ก
คุก้ กี้
พาย
อื่นๆ
รวม

ตํ่ากว่าหรื อ
เทียบเท่า
มัธยมต้น
จํา ร้อย
นวน ละ
28 52.83
19 35.85
4 7.55
2 3.77
53 100

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
ปวช.
จํา ร้อย
นวน ละ
51 49.04
32 30.77
14 13.46
7 6.73
104 100

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท
ขึ้นไป

จํา
นวน
83
85
14
12
194

จํา
นวน
14
9
9
17
49

ร้อย
ละ
42.78
43.81
7.22
6.19
100

ร้อย
ละ
28.57
18.37
18.37
34.69
100

จากตารางที่ 37 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าหรื อเทียบเท่า
มัธยมต้นนิยมซื้อขนมปั งมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 52.83 รองลงมาคือเค้ก คิดเป็ นร้อยละ 35.85
น้อยที่สุดคือพาย คิดเป็ นร้อยละ 7.55 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. นิยมซื้อขนมปั งมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 49.04 รองลงมาคือเค้ก คิดเป็ นร้อยละ 30.77 น้อย
ที่สุดคือพาย คิดเป็ นร้อยละ 6.73 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี นิยมซื้อเค้กมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 43.81 รองลงมาคือขนมปัง 42.78 น้อยที่สุดคือพาย คิดเป็ นร้อยละ 6.19 ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริ ญาโทขึ้นไปนิยมซื้อพายมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 34.69
รองลงมาคือขนมปั ง คิดเป็ นร้อยละ 28.57 น้อยที่สุดคือเค้กเท่ากันกับคุก้ กี้ คิดเป็ นร้อยละ 18.37
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ตารางที่ 38

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ กบั ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นการศึกษา

เหตุผลในการซื้อ
เบเกอรี่

ซื้อเพื่อรับประทานเอง
ซื้อเพื่อเป็ นของฝาก
ซื้อเพื่อรับประทานใน
ครอบครัว
อื่นๆ
รวม

ตํ่ากว่าหรื อ
เทียบเท่า
มัธยมต้น
จํา ร้อย
นวน ละ
24 45.28
7 13.21
22 41.51
53

-

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
ปวช.
จํา ร้อย
นวน ละ
55 52.88
14 13.46
35 33.65
-

-

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท
ขึ้นไป

จํา
นวน
115
24
55

ร้อย
ละ
59.28
12.37
28.35

จํา
นวน
17
13
19

-

-

100 104 100 194 100

ร้อย
ละ
34.69
26.53
38.76
-

49

100

จากตารางที่ 38 พบว่า โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าหรื อเทียบเท่า
มัธยมต้น จะซื้อเบเกอรี่ มาเพื่อรับประทานเอง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 45.28 รองลงมาคือซื้อ
เพื่อรับประทานในครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 41.51 ซื้ อเพื่อเป็ นของฝากน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 13.21 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ซื้ อเบเกอรี่
เพื่ อ มารั บ ประทานเองมากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 52.88 รองลงมาคื อ ซื้ อ เพื่ อ รั บ ประทานใน
ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 33.65 ซื้ อเป็ นของฝากน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 13.46 ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จะซื้ อเบเกอรี่ เพื่อรับประทานเองมากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 59.28 รองลงมาคือ ซื้อเพื่อรับประทานในครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 28.35
ซื้ อ
เพื่อ เป็ นของฝากน้อยที่ สุด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 12.37 ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีวุฒิ ก ารศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาโทขึ้นไป ซื้ อเบเกอรี่ มาเพื่อรั บประทานในครอบครัวมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 38.76
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รองลงมาคือซื้อมาเพื่อรับประทานเอง คิดเป็ นร้อยละ 34.69 ซื้ อเพื่อเป็ นของฝากน้อยที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 26.53 ตามลําดับ
ตารางที่ 39

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างช่วงเวลาในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นการศึกษา

ช่วงเวลาในการซื้อ ตํ่ากว่าหรื อ
เบเกอรี่
เทียบเท่า
มัธยมต้น
จํา ร้อย
นวน ละ
17 32.08
06.00 – 09.00 น.
12 22.64
09.01 – 12.00 น.
19 35.85
12.01 – 15.00 น.
2 3.77
15.01 – 18.00 น.
3 5.66
18.01 – 21.00 น.
รวม
53 100

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
ปวช.
จํา ร้อย
นวน ละ
13 12.50
20 19.23
28 26.92
18 17.31
25 24.04
104 100

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท
ขึ้นไป

จํา
นวน
24
21
54
60
35
194

จํา
นวน
4
9
20
16
49

ร้อย
ละ
12.37
10.82
27.84
30.93
18.04
100

ร้อย
ละ
8.16
18.37
40.82
32.65
100

จากตารางที่ 39 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าหรื อเทียบเท่า
มัธยมต้นนิยมซื้อเบเกอรี่ ในช่วงเวลา 12.01-15.00 น. มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 35.85 รองลงมาคือ
ช่วงเวลา 06.00-09.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 32.08 น้อยที่สุดคือช่วงเวลา 15.01-18.00 น. ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.นิยมซื้อเบเกอรี่ ในช่วงเวลา 12.0115.00 น. มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 26.92 รองลงมาคือช่วงเวลา 18.01-21.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 24.04
น้อยที่สุดคือช่วงเวลา 06.00-09.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 12.50 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี นิยมซื้อเบเกอรี่ ในช่วงเวลา 15.01-18.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 30.93 รองลงมาคือช่วงเวลา
12.01-15.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 27.84 น้อยที่สุดคือช่วงเวลา 09.01-12.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 10.82
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริ ญาโทขึ้นไปนิยมซื้อเบเกอรี่ ในช่วงเวลา 15.01-18.00 น.
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คิดเป็ นร้อยละ 40.82 รองลงมาคือช่วงเวลา 18.01-21.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 32.65 น้อยที่สุดคือ
ช่วงเวลา 09.01-12.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 8.16
ตารางที่ 40

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างความถี่ในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปั จจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นการศึกษา

ความถี่ในการซื้อ
เบเกอรี่

1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์
3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์
5 – 6 ครั้งต่อสัปดาห์
มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์
รวม

ตํ่ากว่าหรื อ
เทียบเท่า
มัธยมต้น
จํา ร้อย
นวน ละ
19 35.85
27 56.94
4 7.53
3 5..66
53 100

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
ปวช.
จํา ร้อย
นวน ละ
66 63.46
28 26.92
7 6.73
3 3.88
104 100

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท
ขึ้นไป

จํา
นวน
142
41
7
4
194

จํา
นวน
21
16
6
3
49

ร้อย
ละ
73.26
21.13
3.61
2.06
100

ร้อย
ละ
42.86
38.78
12.24
6.12
100

จากตารางที่ 40 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าหรื อเทียบเท่า
มัธยมต้นมีความถี่ในการซื้อเบเกอรี่ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 56.94 รองลงมา
คือ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 35.85 น้อยที่สุดคือมากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ
5.66 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีความถี่ในการซื้อเบเกอรี่
1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 63.46 รองลงมาคือ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ
26.92 น้อยที่สุดคือมากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 3.88 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความถี่ในการซื้อเบเกอรี่ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
73.26 รองลงมาคือ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 21.13 น้อยที่สุดคือมากกว่า 7 ครั้งต่อ
สัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 2.06 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริ ญาโทขึ้นไปมีความถี่ในการ
ซื้อเบเกอรี่ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 42.86 รองลงมาคือ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิด
เป็ นร้อยละ 38.78 น้อยที่สุดคือมากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 6.1
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ตารางที่41

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
เบเกอรี่

ตํ่ากว่าหรื อ
เทียบเท่า
มัธยมต้น
จํา ร้อย
นวน ละ
30 56.60
10 – 100 บาทต่อครั้ง
17 32.08
101 – 200 บาทต่อครั้ง
4 7.55
201 – 300 บาทต่อครั้ง
มากกว่า 300 บาทต่อครั้ง 2 3.77
รวม
53 100

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
ปวช.
จํา ร้อย
นวน ละ
71 68.27
24 23.08
4 3.85
5 4.80
104 100

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท
ขึ้นไป

จํา
นวน
103
61
18
12
194

จํา
นวน
11
26
7
5
49

ร้อย
ละ
53.09
31.44
9.27
6.18
100

ร้อย
ละ
22.45
53.06
14.29
10.20
100

จากตารางที่ 41 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าหรื อเทียบเท่า
มัธยมต้นมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่ 10-100 บาทต่อครั้ง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 56.60 รองลงมา
คือ 101-200 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 32.08 น้อยที่สุดคือมากกว่า 300 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ
3.77 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.มีค่าใช้จ่ายในการซื้อเบ
เกอรี่ 20-100 บาทต่อครั้ง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 68.27 รองลงมาคือ 101-200 บาทต่อครั้ง คิดเป็ น
ร้อยละ 23.08 น้อยที่สุดคือ 201-300 บาทต่อครั้ง ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี มีค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่ 10-100 บาทต่อครั้ง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 53.09 รองลงมาคือ
101-200 บาท คิดเป็ นร้อยละ 31.44 น้อยที่สุดคือมากกว่า 300 บาท คิดเป็ นร้อยละ 6.18 ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริ ญาโทขึ้นไปมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่ 101-200 บาทต่อครั้ง
คิดเป็ นร้อยละ 53.06 รองลงมาคือ 10-100 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 22.45 น้อยที่สุดคือมากกว่า
300 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10.20
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แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างบุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อเบเกอรี่ กบั
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ดา้ นการศึกษา

บุคคลที่มีอิทธิ พล
ต่อการซื้อเบเกอรี่

ตัวท่านเอง
เพื่อนสนิท
ครอบครัว
เพื่อนร่ วมงาน
คู่รัก
อื่นๆ
รวม

ตํ่ากว่าหรื อ
เทียบเท่า
มัธยมต้น
จํา ร้อย
นวน ละ
21 39.62
6 11.32
16 30.19
2 3.79
8 15.09
53 100

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
ปวช.
จํา ร้อย
นวน ละ
42 40.38
16 15.38
36 34.62
7 6.73
3 2.88
104 100

ปริ ญญาตรี

จํา
นวน
100
10
60
11
13
194

ร้อย
ละ
51.55
5.15
38.93
5.67
6.70

ปริ ญญาโท
ขึ้นไป

จํา
นวน
14
4
21
4
6
100 49

ร้อย
ละ
28.57
8.16
42.86
8.16
12.24
100

จากตารางที่ 42 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าหรื อเทียบเท่า
มัธยมต้นตัวเองมีอิทธิพลในการซื้อเบเกอรี่ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 39.62 รองลงมาคือครอบครัว
คิดเป็ นร้อยละ 30.19 น้อยที่สุดคือเพื่อนร่ วมงาน คิดเป็ นร้อยละ 3.79 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.ตัวเองมีอิทธิพลในการซื้อเบเกอรี่ มากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 40.38 รองลงมาคือครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 34.62 น้อยที่สุดคือคู่รัก คิดเป็ นร้อยละ 2.88
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตวั เองมีอิทธิพลในการซื้อเบเกอรี่ มากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 51.55 รองลงมาคือครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 38.93 น้อยที่สุดคือเพื่อนสนิท คิดเป็ นร้อย
ละ 5.15 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริ ญาโทขึ้นไปครอบครัวมีอิทธิพลในการซื้อเบ
เกอรี่ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 42.86 รองลงมาคือตัวเอง คิดเป็ นร้อยละ 28.57 น้อยที่สุดคือเพือ่ น
สนิทเท่ากันกับเพื่อนร่ วมงาน คิดเป็ นร้อยละ 8.16

93
ตารางที่ 43

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างสาเหตุที่รับประทานเบเกอรี่ ที่ร้านกับ
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ดา้ นการศึกษา

สาเหตุที่รับประทาน
เบเกอรี่ ที่ร้าน

เพื่อสังสรรค์/เลี้ยง
ฉลองในโอกาสต่างๆ
รับรองลูกค้า/เรื่ องงาน
เป็ นสถานที่นดั พบ
เป็ นสถานที่พกั ผ่อน
รวม

ตํ่ากว่าหรื อ
เทียบเท่า
มัธยมต้น
จํา ร้อย
นวน ละ
32 60.38

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
ปวช.
จํา ร้อย
นวน ละ
35 33.65

3 5.66 4
8 15.09 16
10 18.87 49
53 100 104

3.85
15.38
47.12
100

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท
ขึ้นไป

จํา ร้อย จํา ร้อย
นวน ละ นวน ละ
47 24.23 12 24.49
12
64
71
194

6.19 4 8.16
32.99 17 34.69
36.59 16 32.65
100 49 100

จากตารางที่ 43 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าหรื อเทียบเท่า
มัธยมต้นมีสาเหตุในการใช้บริ การร้านเบเกอรี่ เพื่อสังสรรค์/เลี้ยงฉลองในโอกาสต่างๆ มากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 60.38 รองลงมาคือใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อน คิดเป็ นร้อยละ 18.87 น้อยที่สุดคือรับรอง
ลูกค้า/เรื่ องงาน คิดเป็ นร้อยละ 5.66 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. มีสาเหตุในการใช้บริ การร้านเบเกอรี่ เพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 47.12
รองลงมาคือใช้เพื่อสังสรรค์/เลี้ยงฉลองในโอกาสต่างๆ คิดเป็ นร้อยละ 33.65 น้อยที่สุดคือใช้รับรอง
ลูกค้า/เรื่ องงาน คิดเป็ นร้อยละ 3.85 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริ ญาโทขึ้นไปมีสาเหตุในการใช้บริ การร้านเบเกอรี่ เพื่อเป็ น
สถานที่นดั พบมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 36.59 รองลงมาคือใช้เป็ นสถานที่นดั พบ คิดเป็ นร้อยละ
32.99 น้อยที่สุดคือใช้รับรองลูกค้า/เรื่ องงาน คิดเป็ นร้อยละ 8.16

94
ตารางที่ 44

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างสถานที่ของร้านเบเกอรี่ ที่นิยมไปซื้อกับ
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ดา้ นสถานภาพ

สถานที่ของร้าน
เบเกอรี่ ที่นิยมไปซื้อ
ห้างสรรพสิ นค้า
ร้านเดี่ยวหรื อห้องแถวมีหน้าร้าน
เบเกอรี่ รับสัง่ ทําตามบ้าน
ร้านสะดวกซื้อ เช่น 7 – eleven,
Family Mart
รวม

โสด
สมรส
ม่าย/หย่าร้าง
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
92
104
23
59

33.09
37.41
8.27
21.22

37
31
10
25

35.92
30.10
9.71
24.27

6
3
3
7

31.58
15.79
15.79
36.84

278

100

103

100

19

100

จากตารางที่ 44 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสดนิยมไปซื้อเบเกอรี่ ที่
ร้านเดี่ยวหรื อห้องแถวมีหน้าร้านจําหน่ายมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 37.41
รองลงมาคือ
ห้างสรรพสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 33.09 น้อยที่สุดคือเบเกอรี่ รับสัง่ ทําตามบ้าน คิดเป็ นร้อยละ
8.27 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรสนิยมไปซื้อเบเกอรี่ ที่หา้ งสรรพสิ นค้ามากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 35.92 รองลงมาคือร้านเดี่ยวหรื อห้องแถวมีหน้าร้านจําหน่าย คิดเป็ นร้อยละ 30.10
น้อยที่สุดคือเบเกอรี่ รับสัง่ ทําตามบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 9.71 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพ
ม่าย/หย่าร้างนิยมไปซื้อเบเกอรี่ ที่ร้านสะดวกซื้อ เช่น 7 – eleven, Family Mart มากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 36.84 รองลงมาคือไปซื้อที่หา้ งสรรพสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 31.58 น้อยที่สุดเท่ากัน
คือ ร้านเดี่ยวหรื อห้องแถวมีหน้าร้านจําหน่ายและเบเกอรี่ รับสัง่ ทําตามบ้านเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ
15.79 ตามลําดับ
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ตารางที่ 45

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างสถานที่ในการรับประทานเบเกอรี่ กบั
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ดา้ นสถานภาพ

สถานที่ที่นิยมไปรับประทาน
เบเกอรี่
รับประทานที่ร้านเบเกอรี่
รับประทานที่บา้ น
รับประทานที่ทาํ งานสถานศึกษา
อื่นๆ
รวม

โสด
จํานวน ร้อยละ

สมรส
ม่าย/หย่าร้าง
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

84
162
32

30.22
58.27
15.51

15
72
16

14.56
69.90
15.53

4
11
4

21.05
57.89
21.05

278

100

103

100

19

100

จากตารางที่ 45 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสด นิยมรับประทาน เบ
เกอรี่ ที่บา้ นมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 58.27 รองลงมาคือรับประทานที่ร้านเบเกอรี่ คิดเป็ นร้อยละ
30.22 รับประทานที่ทาํ งาน/สถานศึกษาน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 15.51 ผูต้ อบแบบสอบถามที่
มีสถานภาพสมรส นิยมรับประทานเบเกอรี่ ที่บา้ นมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 69.90 รองลงมาคือ
รับประทานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 15.53 รับประทานที่ร้านเบเกอรี่ นอ้ ยที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 14.56
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพม่าย/หย่าร้าง นิยมรับประทานเบเกอรี่ ที่
บ้าน มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 57.89 รองลงมาคือรับประทานที่ร้านเบเกอรี่ และรับประทานที่
ทํางาน/สถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 21.05 ตามลําดับ

96
ตารางที่ 46

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างประเภทของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่ซ้ือกับ
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ดา้ นสถานภาพ

ประเภท
ของผลิตภัณฑ์ใน
ร้านเบเกอรี่ ที่นิยมซื้อ
ขนมปั ง
เค้ก
คุก้ กี้
พาย
อื่นๆ
รวม

โสด
จํานวน ร้อยละ
123
114
22
19
278

44.24
41.00
7.91
6.83
100

สมรส
จํานวน ร้อยละ
50
26
11
16
103

48.54
25.24
10.67
15.53
100

ม่าย/หย่าร้าง
จํานวน ร้อยละ
3
5
8
3
19

15.79
26.31
42.101
15.789
100

จากตารางที่ 46 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสดนิยมซื้อขนมปังมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 44.24 รองลงมาคือเค้ก คิดเป็ นร้อยละ 41.00 น้อยที่สุดคือพาย คิดเป็ นร้อยละ
6.83 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรสนิยมซื้อขนมปังมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 48.54
รองลงมาคือเค้ก คิดเป็ นร้อยละ 25.24 น้อยที่สุดคือคุก้ กี้ คิดเป็ นร้อยละ 10.67 ผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่มีสถานภาพม่าย/หย่าร้างนิยมซื้อคุก้ กี้มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 42.10 รองลงมาคือเค้ก คิดเป็ นร้อย
ละ 26.31 น้อยที่สุดคือขนมปั งเท่ากันกับพาย คิดเป็ นร้อยละ 15.79
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ตารางที่ 47

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างสาเหตุในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นสถานภาพ

เหตุผลในการซื้อ
เบเกอรี่
ซื้อเพื่อรับประทานเอง
ซื้อเพื่อเป็ นของฝาก
ซื้อเพื่อรับประทานใน
ครอบครัว
รวม

โสด
จํานวน ร้อยละ

สมรส
จํานวน ร้อยละ

ม่าย/หย่าร้าง
จํานวน ร้อยละ

165
31
82

59.35
11.15
29.50

36
24
43

34.95
23.20
41.79

10
3
6

52.63
15.79
31.58

278

100

103

100

19

100

จากตารางที่ 47 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสดมีสาเหตุในการซื้ อเบ
เกอรี่ เพื่อรับประทานเองมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 59.35 รองลงมาเพื่อรับประทานในครอบครัว คิด
เป็ นร้ อยละ 29.50 น้อยที่ สุดคือเพื่อเป็ นของฝาก คิดเป็ นร้ อยละ 11.15 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
สถานภาพสมรสมีสาเหตุเพื่อรับประทานในครอบครัวมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 41.79 รองลงมาคือ
เพื่อรับประทานเอง คิดเป็ นร้อยละ 34 น้อยที่สุดคือเพื่อเป็ นของฝาก คิดเป็ นร้อยละ 23.20 ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีสถานภาพม่าย/หย่าร้างมีสาเหตุในการซื้ อเบเกอรี่ เพื่อรับประทานเองมากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 52.63 รองลงมาเพื่อรับประทานในครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 31.58 น้อยที่สุดเพื่อเป็ น
ของฝาก คิดเป็ นร้อยละ 15.79
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ตารางที่ 48

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างช่วงเวลาในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปั จจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นสถานภาพ

ช่วงเวลาในการซื้อ
เบเกอรี่
06.00 – 09.00 น.
09.01 – 12.00 น.
12.01 – 15.00 น.
15.01 – 18.00 น.
18.01 – 21.00 น.
รวม

โสด
จํานวน ร้อยละ
41
36
83
68
50
278

14.75
12.95
29.86
24.46
17.98
100

สมรส
จํานวน ร้อยละ
13
17
24
25
24
103

12.62
16.50
23.30
24.27
23.30
100

ม่าย/หย่าร้าง
จํานวน ร้อยละ
4
3
6
6
19

21.05
15.79
31.58
31.58
100

จากตารางที่ 48 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสด จะนิยมซื้อเบเกอรี่ ใน
ช่วงเวลา 12.01 – 15.00 น.มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 29.86 รองลงมาคือช่วงเวลา 15.01 – 18.00
น. คิดเป็ นร้อยละ 24.46 น้อยที่สุดคือช่วงเวลา 06.00 – 09.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 14.75 ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส จะนิยมซื้อเบเกอรี่ ในช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. มากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 24.27 รองลงมาคือช่วงเวลา 12.01 – 15.00 น. และช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น.
เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 23.30 น้อยที่สุดคือช่วงเวลา 06.00 – 09.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 12.62
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพม่าย/หย่าร้าง จะนิยมซื้อเบเกอรี่ ในช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น.
และ 18.01 – 21.00 น. มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 31.58 รองลงมาคือช่วงเวลา 09.01 – 12.00 น.
คิดเป็ นร้อยละ 21.05 น้อยที่สุดคือช่วงเวลา 12.01 – 15.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 15.79 ตามลําดับ

99
ตารางที่ 49

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างความถี่ในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นสถานภาพ

ความถี่ในการซื้อ
เบเกอรี่
1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์
3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์
5 – 6 ครั้งต่อสัปดาห์
มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์
รวม

โสด
สมรส
ม่าย/หย่าร้าง
จํานว ร้อย จํานว ร้อย จํานว ร้อยละ
น
ละ
น
ละ
น
179 64.39 63 61.16 9 47.37
78 28.06 27 26.21 7 36.84
12 4.32 10 9.71
2 10.53
5.26
9
3
1
3.23
2.91
278 100 103 100 19
100

จากตารางที่ 49 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสด จะมีความถี่ในการ
ซื้อเบเกอรี่ จํานวน 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 64.39 รองลงมาคือจํานวน 3 –
4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 28.06 น้อยที่สุดคือมากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ
3.23 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส จะมีความถี่ในการซื้อเบเกอรี่ จํานวน 1 – 2 ครั้ง
ต่อสัปดาห์มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 61.16 รองลงมาคือจํานวน 3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ น
ร้อยละ 26.21 น้อยที่สุดคือมากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 2.91 ผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่มีสถานภาพม่าย/หย่าร้าง จะมีความถี่ในการซื้อเบเกอรี่ จํานวน 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ มากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 47.37 รองลงมาคือจํานวน 3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 36.84 น้อย
ที่สุดคือมากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 5.26 ตามลําดับ

100
ตารางที่ 50

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นสถานภาพ

ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
เบเกอรี่
10 – 100 บาทต่อครั้ง
101 – 200 บาทต่อครั้ง
201 – 300 บาทต่อครั้ง
มากกว่า 300 บาทต่อครั้ง
รวม

โสด
สมรส
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
159
93
14
12
278

57.19
33.45
5.04
4.32
100

50
29
17
7
103

48.54
28.15
16.50
6.79
100

ม่าย/หย่าร้าง
จํานวน ร้อยละ
6
6
2
5
19

31.58
31.58
10.53
26.31
100

จากตารางที่ 50 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสดมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเบ
เกอรี่ 10-100 บาทต่อครั้ง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 57.19 รองลงมาคือ 101-200 บาทต่อครั้ง คิดเป็ น
ร้อยละ 33.45 น้อยที่สุดคือมากกว่า 300 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 4.32 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
สถานภาพสมรสมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่ 10-100 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 48.54 รองลงมา
คือ 101-200 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 28.15 น้อยที่สุดคือมากกว่า 300 บาท คิดเป็ นร้อยละ 6.79
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพม่าย/หย่าร้างมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่ 10-100 บาทต่อครั้ง
มากที่สุดเท่ากันกับ 101-200 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 31.58 น้อยที่สุดคือ 201-300 บาทต่อครั้ง
คิดเป็ น 10.53
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ตารางที่ 51

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อเบเกอรี่ กบั
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ดา้ นสถานภาพ
โสด

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ จํานวน
ซื้อเบเกอรี่
148
ตัวท่านเอง
25
เพื่อนสนิท
66
ครอบครัว
15
เพื่อนร่ วมงาน
24
คู่รัก
อื่นๆ
รวม
278

ร้อยละ
53.34
8.99
23.74
5.39
8.63
100

สมรส
จํานวน ร้อยละ
22
9
58
8
6
103

21.36
8.74
56.31
7.77
5.82
100

ม่าย/หย่าร้าง
จํานวน ร้อยละ
7
1
9
2
19

36.84
5.26
47.37
10.53

100

จากตารางที่ 51 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสดตัวเองมีอิทธิพลต่อการ
ซื้อเบเกอรี่ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 53.34 รองลงมาคือครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 23.74 น้อยที่สุด
คือเพื่อนร่ วมงาน คิดเป็ นร้อยละ 5.39 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรสครอบครัวมีอิทธิพล
ในการตัดสิ นใจซื้อเบเกอรี่ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 56.31 รองลงมาคือตัวเอง คิดเป็ นร้อยละ 21.36
น้อยที่สุดคือ คู่รัก คิดเป็ นร้อยละ 5.82 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพม่าย/หย่าร้างครอบครัวมี
อิทธิพลต่อการซื้อเบเกอรี่ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 47.37 รองลงมาคือตัวเอง คิดเป็ นร้อยละ 36.84
น้อยที่สุดคือเพื่อนสนิท คิดเป็ นร้อยละ 5.26

102
ตารางที่ 52

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างสาเหตุที่รับประทานเบเกอรี่ ที่ร้านกับ
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ดา้ นสถานภาพ

สาเหตุที่รับประทาน
เบเกอรี่ ที่ร้าน
เพื่อสังสรรค์/เลี้ยงฉลองใน
โอกาสต่างๆ
รับรองลูกค้า/เรื่ องงาน
เป็ นสถานที่นดั พบ
เป็ นสถานที่พกั ผ่อน
รวม

โสด
จํานวน ร้อยละ

สมรส
ม่าย/หย่าร้าง
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

83

29.86

40

38.83

3

15.79

16
69
110
278

5.76
24.82
39.57
100

7
32
24
103

6.80
31.07
23.30
100

4
12
19

21.05
63.16
100

จากตารางที่ 52
พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสดมีสาเหตุที่
รับประทานเบเกอรี่ ที่ร้านเพือ่ เป็ นสถานที่พกั ผ่อนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 39.57 รองลงมาเพื่อ
สังสรรค์/เลี้ยงฉลองในโอกาสต่างๆ คิดเป็ นร้อยละ 29.86 น้อยที่สุดเพื่อรับรองลูกค้า/เรื่ องงาน คิด
เป็ นร้อยละ 5.76 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรสมีสาเหตุที่รับประทานเบเกอรี่ ที่ร้านเพือ่
สังสรรค์/เลี้ยงฉลองในโอกาสต่างๆ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 38.83 รองลงมาเพื่อเป็ นสถานที่นดั
พบ คิดเป็ นร้อยละ 31.07 น้อยที่สุดเพือ่ รับรองลูกค้า/เรื่ องงาน 6.80 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
สถานภาพม่าย/หย่าร้างมีสาเหตุที่รับประทานเบเกอรี่ ที่ร้านเพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อนมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 63.16 รองลงมาเพื่อเป็ นสถานที่นดั พบ คิดเป็ นร้อยละ 21.05 น้อยที่สุดเพื่อสังสรรค์/เลี้ยง
ฉลองในโอกาสต่างๆ คิดเป็ นร้อยละ 15.79

103
ตารางที่ 53

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างสถานที่ของร้านเบเกอรี่ ที่นิยมไปซื้อ
เบเกอรี่ กบั ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ดา้ นอาชีพ

สถานที่ของร้านเบเกอรี่
ที่นิยมไปซื้ อ

ห้างสรรพสิ นค้า
ร้านเดี่ยวหรื อห้องแถวมี
หน้าร้านจําหน่าย
เบเกอรี่ รับสั่งทําตามบ้าน
ร้านสะดวกซื้ อ เช่น
7 – eleven, Family Mart
รวม

นักเรี ยน/
นักศึกษา
จํา
นวน
45
47

รับราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ บริ ษทั เอกช
น
ร้อยละ จํา ร้อยละ จํา ร้อยละ
นวน
นวน
31.69 42 30.00 15 22.73
33.10 47 33.57 34 51.51

ธุรกิจ
ส่ วนตัว

อื่นๆ

จํา ร้อยละ จํา ร้อยละ
นวน
นวน
33 63.46 10 19.23 -

18 12.68 12 10.00 5
32 22.54 37 26.43 11

9.09
16.67

1
8

1.92
15.38

-

-

142

100

52

100

-

-

100 140 100

66

จากตารางที่ 53 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษานิยมซื้อเบเกอรี่ ที่
ร้านเดียวหรื อร้านห้องแถวที่มีหน้าร้านมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 33.10
รองลงมาซื้อที่
ห้างสรรพสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 31.69 น้อยที่สุดซื้อเบเกอรี่ ที่รับสัง่ ทําตามบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 12.68
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจนิยมซื้อเบเกอรี่ ที่ร้านเดี่ยวหรื อห้องแถวที่
มีหน้าร้านมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 33.57 รองลงมาซื้อที่หา้ งสรรพสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 30.00
น้อยที่สุดซื้อเบเกอรี่ ที่รับสัง่ ทําตามบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชนนิยมซื้อเบเกอรี่ ที่ร้านเดียวหรื อห้องแถวที่มีหน้าร้านมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
51.51 รองลงมาซื้อที่หา้ งสรรพสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 22.73 น้อยที่สุดซื้อเบเกอรี่ ที่รับสัง่ ทําตามบ้าน
คิดเป็ นร้อยละ 1.92
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่ วนตัวนิยมซื้อเบเกอรี่ ที่
ห้างสรรพสิ นค้ามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 63.46 รองลงมาซื้อที่ร้านเดียวหรื อห้องแถวที่มีหน้าร้าน
คิดเป็ นร้อยละ 19.23 น้อยที่สุดซื้อเบเกอรี่ ที่รับสัง่ ทําตามบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 1.92
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ตารางที่ 54

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างสถานที่ในการรับประทานเบเกอรี่ กบั
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ดา้ นอาชีพ

สถานที่ที่นิยมไปรับประทาน
เบเกอรี่

รับประทานที่ร้านเบเกอรี่
รับประทานที่บา้ น
รับประทานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา
อื่นๆ
รวม

นักเรี ยน/
นักศึกษา
จํา
นวน
32
92
18
142

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

ร้อยละ จํา
นวน
22.54 30
64.78 87
12.68 22
100 140

ร้อยละ
21.43
62.14
16.43
100

พนักงาน
บริ ษทั
เอกชน
จํา ร้อยละ
นวน
27 40.90
34 51.57
5 7.58
66 100

ธุรกิจ
ส่ วนตัว
จํา
นวน
14
32
6
52

อื่นๆ

ร้อยละ จํา ร้อยละ
นวน
26.92 61.54 11.54 100 -

จากตารางที่ 54 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา จะนิยม
ไปรับประทานที่บา้ นมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 64.78 รองลงมาคือไปรับประทานที่ร้านเบเกอรี่
คิดเป็ นร้อยละ 22.54 น้อยที่สุดคือรับประทานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 12.68 ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จะนิยมไปรับประทานที่บา้ นมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 62.14 รองลงมาคือไปรับประทานที่ร้านเบเกอรี่ คิดเป็ นร้อยละ 21.43 น้อยที่สุดคือ
รับประทานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 16.43 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน จะนิยมไปรับประทานที่บา้ นมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 51.51 รองลงมาคือไป
รับประทานที่ร้านเบเกอรี่ คิดเป็ นร้อยละ 40.90 น้อยที่สุดคือรับประทานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา
คิดเป็ นร้อยละ 7.58 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่ วนตัว จะนิยมไปรับประทานที่บา้ น
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 61.54 รองลงมาคือไปรับประทานที่ร้านเบเกอรี่ คิดเป็ นร้อยละ 26.92
น้อยที่สุด คือรับประทานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 11.54 ตามลําดับ
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ตารางที่ 55

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างประเภทของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่นิยมซื้อ
กับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ดา้ นอาชีพ

นักเรี ยน/
รับราชการ/
พนักงาน ธุรกิจส่ วนตัว
อื่นๆ
ประเภท
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั
ของผลิตภัณฑ์ นักศึกษา
เอกชน
ในร้านเบเกอรี่
ที่นิยมซื้อ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
70 49.29 64 45.71 22 33.33 20 34.46 ขนมปั ง
60 42.25 39 27.86 27 40.91 19 36.53 เค้ก
9 6.34 20 14.28 7 10.61 5 9.61
คุก้ กี้
3 2.11 17 12.14 9 15.15 8 15.38 พาย
อื่นๆ
3
รวม
142 100 140 100 66 100 52 100
จากตารางที่ 55 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษานิยมซื้อขนมปั ง
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 49.29 รองลงมาคือเค้ก คิดเป็ นร้อยละ 42.25 น้อยที่สุดคือพาย คิดเป็ นร้อย
ละ 2.11 โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจนิยมซื้อขนมปังมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 45.71 รองลงมาคือเค้ก คิดเป็ นร้อยละ 27.86 น้อยที่สุดคือพาย คิดเป็ นร้อยละ 12.14 โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนนิยมซื้อเค้กมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 40.91
รองลงมาคือขนมปั ง คิดเป็ นร้อยละ 33.33 น้อยที่สุดคือคุก้ กี้ คิดเป็ นร้อยละ 10.61 โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่ วนตัวนิยมซื้อเค้กมากที่สุด คิดเป็ นร้อยบะ 36.53 รองลงมาคือขนม
ปัง คิดเป็ นร้อยละ 34.46 น้อยที่สุดคือคุก้ กี้ คิดเป็ นร้อยละ 9.61

106
ตารางที่ 56

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างเหตุผลในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นอาชีพ

เหตุผลในการซื้ อเบเกอรี่

ซื้ อเพื่อรับประทานเอง
ซื้ อเพื่อเป็ นของฝาก
ซื้ อเพื่อรับประทานใน
ครอบครัว
รวม

นักเรี ยน/
นักศึกษา
จํา
นวน
82
8
43

ร้อยละ
57.75
11.97
30.28

รับราชการ/ พนักงาน
ธุรกิจ
รัฐวิสาหกิจ บริ ษทั เอกช
ส่ วนตัว
น
จํา ร้อยละ จํา ร้อยละ จํา ร้อยละ
นวน
นวน
นวน
59 42.14 44 66.67 26 50.00
24 17.26 7 12.12 9 17.31
56 40.00 14 21.21 17 32.69

142

100

140 100

66

100

52

100

อื่นๆ

จํา ร้อย
นวน ละ
-

-

จากตารางที่ 56 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา จะซื้อมา
รับประทานเองมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 57.75 รองลงมาคือเพื่อรับประทานในครอบครัว คิด
เป็ นร้อยละ 30.28 น้อยที่สุดคือ ซื้อเพื่อเป็ นของฝาก คิดเป็ นร้อยละ 11.97 ผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จะซื้อมาเพื่อรับประทานเองมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 42.14
รองลงมาคือซื้ อเพื่อรับประทานในครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 40.00 น้อยที่สุดคือซื้อเพื่อเป็ นของ
ฝาก คิดเป็ นร้อยละ 17.86
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จะซื้อเพือ่
รับประทานเองมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือซื้อเพื่อรับประทานในครอบครัว
คิดเป็ นร้อยละ 21.21
น้อยที่สุดคือซื้อเพื่อเป็ นของฝาก คิดเป็ นร้อยละ 12.12 ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่ วนตัว จะซื้อเพื่อรับประทานเองมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50.00
รองลงมาคือซื้ อเพื่อรับประทานในครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 32.69 น้อยที่สุดคือซื้อเพื่อเป็ น
ของฝาก คิดเป็ นร้อยละ 17.31 ตามลําดับ
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ตารางที่ 57

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างช่วงเวลาในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นอาชีพ

ช่วงเวลาในการ
ซื้ อเบเกอรี่

06.00–09.00 น.
09.01–12.00 น.
12.01–15.00 น.
15.01–18.00 น.
18.01–21.00 น.
รวม

นักเรี ยน/
นักศึกษา
จํา
นวน
27
24
39
29
24
142

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

ร้อยละ จํา
นวน
19.01 22
16.90 18
27.46 42
20.42 36
16.20 22
100 140

ร้อยละ
15.71
12.86
30.00
25.71
15.91
100

พนักงาน
ธุรกิจ
บริ ษทั
ส่ วนตัว
เอกชน
จํา ร้อยละ จํา ร้อยละ
นวน
นวน
3 4.35
2 3.85
8 12.12 7 13.46
20 30.30 9 17.31
21 31.81 14 26.92
13 21.21 20 38.46
66 100 52 100

อื่นๆ

จํา ร้อยละ
นวน
-

จากตารางที่ 57 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษานิยมซื้อเบเกอรี่
เวลา 12.01-15.00 น. มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 27.46 รองลงมาคือเวลา 15.01-18.00 น. คิดเป็ นร้อย
ละ 20.42 น้อยที่สุดคือเวลา 18.01-21.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 16.20 โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจนิยมซื้อเบเกอรี่ เวลา 12.01-15.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 30.00 รองลงมา
คือเวลา 15.01-18.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 25.71 น้อยที่สุดคือเวลา 09.01-12.00 น. คิดเป็ นร้อยละ
12.86 โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนนิยมซื้อเบเกอรี่ เวลา 15.01-18.00 น.
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 31.81 รองลงมาคือเวลา 12.01-15.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 30.30 น้อยที่สุด
คือเวลา 09.01-12.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 12.12 โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่ วนตัวนิยม
ซื้อเบเกอรี่ เวลา 18.01-21.00 น. มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 38.46 รองลงมาคือเวลา 15.01-18.00 น.
คิดเป็ นร้อยละ 26.92 น้อยที่สุดคือเวลา 06.00-09.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 3.85
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ตารางที่ 58

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างความถี่ในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นอาชีพ

ความถี่ใน
การซื้ อเบเกอรี่

นักเรี ยน/
นักศึกษา

จํา
นวน
1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์
84
3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์
47
5 – 6 ครั้งต่อสัปดาห์
8
มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ 4
รวม
142

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

ร้อยละ จํา
นวน
59.15 89
33.09 38
5.63 8
2.11 5
100 140

ร้อยละ
63.57
27.14
5.71
3.57
100

พนักงาน
ธุรกิจ
บริ ษทั
ส่ วนตัว
เอกชน
จํา ร้อยละ จํา ร้อยละ
นวน
นวน
50 75.76 28 53.85
9 13.64 18 34.61
6.06
4 7.69
4
4.54
2 3.85
2
66
100 52 100

อื่นๆ

จํา ร้อยละ
นวน
-

จากตารางที่ 58 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา จะซื้ อเบ
เกอรี่ จาํ นวน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 59.15 รองลงมาคือ จํานวน 3-4 ครั้งต่อ
สัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 33.09 น้อยที่สุดคือ มากกว่า 7 ครั้ งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 2.11
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จะซื้อเบเกอรี่ จาํ นวน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์มาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 63.57 รองลงมาคือจํานวน 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 27.14 น้อย
ที่สุดคือ มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 3.57 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน จะซื้อเบเกอรี่ จาํ นวน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 75.76 รองลงมา
คือ จํานวน 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 13.64 น้อยที่สุดคือ มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์
คิดเป็ นร้อยละ 4.54 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว จํานวน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 53.85 รองลงมาคือ จํานวน 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 34.61
น้อยที่สุดคือ มากว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 3.85 ตามลําดับ

109
ตารางที่ 59

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นอาชีพ

ค่าใช้จ่ายในการซื้ อ
เบเกอรี่

นักเรี ยน/
นักศึกษา

จํา
นวน
10 – 100 บาทต่อครั้ง
86
101 – 200 บาทต่อครั้ง
44
201 – 300 บาทต่อครั้ง
9
มากกว่า 300 บาทต่อครั้ง 4
รวม
142

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

ร้อยละ จํา
นวน
60.56 64
30.98 53
5.63 15
2.82 8
100 140

ร้อยละ
45.71
37.86
10.71
5.71
100

พนักงาน
บริ ษทั
เอกชน
จํา ร้อยละ
นวน
38 57.57
15 22.73
5 7.58
7 12.12
66 100

ธุรกิจ
ส่ วนตัว
จํา
นวน
27
16
4
5
52

อื่นๆ

ร้อย จํา ร้อยละ
ละ นวน
51.92 30.77 7.69 9.61 100

จากตารางที่ 59 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา เสี ย
ค่าใช้จ่าย 10 -100 บาทต่อครั้งมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 60.58 รองลงมาคือ 101 – 200 บาทต่อ
ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ30.98 น้อยที่สุด คือ มากว่า 300 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 2.82 ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ เสี ยค่าใช้จ่าย 10 -100 บาทต่อครั้งมากที่สุด คิด
เป็ นร้ อยละ 45.75 รองลงมาคื อ 101 – 200 บาทต่ อครั้ ง คิดเป็ นร้ อยละ37.86 น้อยที่ สุด คื อ
มากกว่า 300 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 5.71 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน
เสี ยค่าใช้จ่าย 10 -100 บาทต่อครั้งมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 57.57 รองลงมาคือ 101 – 200 บาทต่อ
ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 22.73 น้อยที่สุด คือ 201- 300 บาทต่อครั้ ง คิดเป็ นร้ อยละ 7.58 ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่ วนตัว เสี ยค่าใช้จ่าย 10 -100 บาทต่อครั้ง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
51.92 รองลงมาคือ 101 – 200 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 30.77 น้อยที่สุด คือ 201- 300 บาทต่อ
ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 7.69 ตามลําดับ
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ตารางที่ 60

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างบุคคลที่มีอิทธพลในการซื้อเบเกอรี่ กบั
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ดา้ นอาชีพ

บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อ
การซื้ อเบเกอรี่
ตัวท่านเอง
เพื่อนสนิท
ครอบครัว
เพื่อนร่ วมงาน
คู่รัก
อื่นๆ
รวม

นักเรี ยน/
นักศึกษา
จํา
นวน
72
16
36
7
12

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

ร้อยละ จํา
นวน
50.70 52
11.27 16
25.35 55
5.63 13
8.45 4

142 100 140

ร้อยละ
37.14
11.43
39.28
9.29
2.86
100

พนักงาน
บริ ษทั
เอกชน
จํา ร้อยละ
นวน
34 51.51
2 3.03
16 24.24
3 6.06
10 15.15
66

100

ธุรกิจ
ส่ วนตัว
จํา
นวน
19
2
26
1
4
52

อื่นๆ

ร้อยละ จํา ร้อยละ
นวน
36.54 3.846 50.00 1.92 7.69 100

จากตารางที่ 60 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา มีตวั เอง
เป็ นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อเบเกอรี่ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ50.70 รองลงมาคือ ครอบครัว
คิดเป็ นร้อยละ 25.35 น้อยที่สุดคือ เพื่อนร่ วมงาน คิดเป็ นร้อยละ 5.63 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิ จ มีครอบครัวเป็ นบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อเบเกอรี่ มากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 39.28 รองลงมาคือ ตัวเอง คิดเป็ นร้อยละ 37.14 น้อยที่สุด คือ คู่รัก คิดเป็ นร้อยละ
2.86 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มีตวั เองเป็ นบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการ
ซื้ อเบเกอรี่ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 51.51 รองลงมาคือ ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 24.24 น้อย
ที่สุดคือ เพื่อนสนิ ทคิดเป็ นร้อยละ 3.03 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว มีครอบครัว
เป็ นบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อเบเกอรี่ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ตัวเอง คิด
เป็ นร้อยละ 36.544 น้อยที่สุดคือ เพื่อนร่ วมงาน คิดเป็ นร้อยละ 1.92 ตามลําดับ
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ตารางที่ 61

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างสาเหตุที่รับประทานเบเกอรี่ ที่ร้านกับปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นอาชีพ

พนักงาน
ธุรกิจ
อื่นๆ
บริ ษทั
ส่ วนตัว
เอกชน
จํา ร้อยละ จํา ร้อยละ จํา ร้อยละ จํา ร้อยละ จํา ร้อยละ
นวน
นวน
นวน
นวน
นวน
เพื่อสังสรรค์/เลี้ยงฉลองใน 63 44.37 44 31.43 11 16.67 8 15.38 โอกาสต่างๆ
รับรองลูกค้า/เรื่ องงาน
9 6.34 7 5.00 5 9.09 2 3.85 เป็ นสถานที่นดั พบ
23 16.20 42 30.00 19 28.79 21 40.38 เป็ นสถานที่พกั ผ่อน
48 33.10 47 33.57 30 45.45 21 40.38 สาเหตุที่รับประทาน
เบเกอรี่ ที่ร้าน

รวม

นักเรี ยน/
นักศึกษา

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

142 100 140 100

66

100

52

100

จากตารางที่ 61 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา ใช้เพื่อ
สังสรรค์/เลี้ยงฉลองในโอกาสต่าง ๆ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 44.37 รองลงมาคือใช้เป็ นสถานที่
พักผ่อน คิดเป็ นร้อยละ 33.10 น้อยที่สุดคือ รับรองลูกค้า/เรื่ องงาน คิดเป็ นร้อยละ 6.34 ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีอาชี พรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนมากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 33.57 รองลงมาคือ ใช้เพื่อสังสรรค์/เลี้ยงฉลองในโอกาสต่าง ๆ คิดเป็ นร้อยละ 31.43 น้อยที่สุด
คื อ รั บ รองลู ก ค้า /เรื่ องงาน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 5.00 ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ มี อ าชี พ พนั ก งาน
บริ ษ ทั เอกชนใช้เป็ นสถานที่ พ กั ผ่อนมากที่ สุด คิ ด เป็ นร้ อยละ45.45 รองลงมาคือคื อใช้เ ป็ น
สถานที่นดั พบ คิดเป็ นร้อยละ 28.79 น้อยที่สุดคือ รับรองลูกค้า/เรื่ องงาน คิดเป็ นร้อยละ 9.09
ผูต้ อบแบบสอบถามธุรกิจส่ วนตัวใช้เป็ นสถานที่นดั พบและสถานที่พกั ผ่อนมากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 40.38 เท่ากัน รองลงมาคือเพื่อสังสรรค์/เลี้ยงฉลองในโอกาสต่าง ๆ คิดเป็ นร้อยละ 15.38
น้อยที่สุดคือ รับรองลูกค้า คิดเป็ นร้อยละ 3.85 ตามลําดับ

112
ตารางที่ 62

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างสถานที่ในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นรายได้

ตํ่ากว่า
10,000
บาท
จํา ร้อย
นวน ละ
ห้างสรรพสิ นค้า
69 3.5.93
ร้านเดี่ยวหรื อห้องแถว
6 31.7
เบเกอรี่ รับสั่งทําตามบ้าน 16 8.33
ร้านสะดวกซื้ อ เช่น
46 23.96
7 – eleven, Family Mart
รวม
192 100
สถานที่ในการซื้ อเบเกอรี่

10,001 –
20,000
บาท
จํา ร้อย
นวน ละ
28 35.90
25 32.05
7 8.97
18 23.08
78

100

20,001 –
30,000
บาท
จํา ร้อย
นวน ละ
11 21.15
33 63.46
2 3.85
6 11.54
52

100

30,001 –
40,000
บาท
จํา ร้อย
นวน ละ
12 26.66
13 28.88
9 20.00
11 24.44
45

100

40,001
บาทขึ้นไป
จํา
นวน
13
5
2
7

ร้อย
ละ
48.15
18.5
7.40
25.93

27

100

จากตารางที่ 62 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่าํ กว่า10,000 บาท นิ ยมไป
ซื้ อเบเกอรี่ ที่ห้างสรรพสิ นค้ามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 35.93 รองลงมาคือร้านเดี่ยวหรื อห้องแถวมี
หน้าร้านจําหน่าย คิดเป็ นร้อยละ 31.77 น้อยที่สุดคือ เบเกอรี่ รับสัง่ ทําตามบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 8.33
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท นิ ยมไปซื้อเบเกอรี่ ที่หา้ งสรรพสิ นค้า
คิดเป็ นร้อยละ 35.90 รองลงมาคือ ร้านเดี่ยวหรื อห้องแถวมีหน้าร้านจําหน่าย คิดเป็ นร้อยละ 32.05
น้อยที่สุดคือ เบเกอรี่ รับสัง่ ทําตามบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 8.97 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ระหว่าง
20,001 – 30,000 บาท นิ ยมไปซื้ อเบเกอรี่ ที่ร้านเดี่ยวหรื อห้องแถวมีหน้าร้านจําหน่ายมากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 63.46 รองลงมาคือ ห้างสรรพสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 21.15 น้อยที่สุดคือ เบเกอรี่ รับสั่ง
ทําตามบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 3.85 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท
นิ ยมไปซื้ อเบเกอรี่ ที่ร้านเดี่ ยวหรื อห้องแถวมีหน้าร้ านจําหน่ ายมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 28.88
รองลงมาคือ ห้างสรรพสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 26.66 น้อยที่สุดคือ เบเกอรี่ รับสั่งทําตามบ้าน คิดเป็ น
ร้อยละ 20.00 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ระหว่าง 40,001 บาทขึ้นไป นิ ยมไปซื้ อเบเกอรี่ ที่
ห้างสรรพสิ นค้ามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 48.15 รองลงมาคือ ร้ านสะดวกซื้ อ เช่ น 7 – Elevenคิด
เป็ นร้อยละ 25.93 น้อยที่สุดคือ เบเกอรี่ รับสัง่ ทําตามบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 7.40 ตามลําดับ

113
ตารางที่ 63

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างสถานที่ในการรับประทานเบเกอรี่ กบั
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ดา้ นรายได้

สถานที่ในการรับประทาน
เบเกอรี่

รับประทานที่ร้านเบเกอรี่
รับประทานที่บา้ น
รับประทานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา
อื่นๆ
รวม

ตํ่ากว่า
10,000
บาท
จํา ร้อยละ
นวน
40 20.83
133 69.27
19 9.89
192 100

10,001 –
20,000
บาท
จํา ร้อยละ
นวน
31 39.74
37 47.44
10 12.82
78

100

20,001 –
30,000
บาท
จํา ร้อยละ
นวน
16 30.77
23 44.23
12 25.00
52

100

30,001 –
40,000
บาท
จํา ร้อยละ
นวน
3 6.67
33 73.33
9 20.00
45

100

40,001
บาทขึ้นไป
จํา ร้อยละ
นวน
13 48.14
14 51.85
27

100

จากตารางที่ 63 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่าํ กว่า10,000 บาท นิ ยมไป
รับประทานเบเกอรี่ ที่บา้ นมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 69.27 รองลงมาคือรับประทานที่ร้านเบเกอรี่
คิดเป็ นร้อยละ 20.83 น้อยที่สุดคือ รับประทานที่ที่ทาํ งาน/สถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 9.89 ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท นิ ยมไปรับประทานเบเกอรี่ ที่บา้ นมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 47.44 รองลงมาคือรับประทานที่ร้านเบเกอรี่ คิดเป็ นร้ อยละ 39.74 น้อยที่สุดคือ
รับประทานที่ที่ทาํ งาน/สถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 12.82 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ระหว่าง
20,001 – 30,000 บาท นิ ยมไปรับประทานเบเกอรี่ ที่บา้ นมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 44.23 รองลงมา
คือรับประทานที่ร้านเบเกอรี่ คิดเป็ นร้อยละ 30.77 น้อยที่สุดคือ รับประทานที่ที่ทาํ งาน/สถานศึกษา
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 25.00 ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีร ายได้ร ะหว่าง 30,001 – 40,000 บาท นิ ย มไป
รั บประทานเบเกอรี่ ที่บา้ นมากที่ สุด คิดเป็ นร้ อยละ 73.33 รองลงมาคือรั บประทานที่ ทาํ งาน/
สถานศึ กษา คิ ดเป็ นร้ อยละ 20.00 น้อยที่ สุด คือ รั บประทานที่ ร้านเบเกอรี่ คิ ดเป็ นร้ อยละ6.67
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ 40,001 บาทขึ้นไป นิ ยมไปรับประทานเบเกอรี่ ที่บา้ นมากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 51.85 รองลงมาคือรับประทานที่ร้านเบเกอรี่ คิดเป็ นร้อยละ 48.14 ตามลําดับ
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แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างประเภทของเบเกอรี่ ที่นิยมซื้อกับปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นรายได้

ประเภท ตํ่ากว่า 10,000
บาท
ของเบเกอรี่
ที่นิยมซื้อ
จํานวน ร้อยละ
87 45.31
ขนมปั ง
81 42.19
เค้ก
17 8.85
คุก้ กี้
3.64
7
พาย
อื่นๆ
รวม
192 100

10,001 –
20,000 บาท
จํานวน ร้อยละ
37 47.43
24 30.77
11 14.10
6 7.69
78 100

20,001 –
30,000
บาท
จํานวน ร้อยละ
24 46.15
15 28.85
4
7.69
9 17.30
52 100

30,001 –
40,000 บาท
จํานวน
19
13
5
8
45

40,001 บาท
ขึ้นไป

ร้อยละ จํานวน
42.22 6
28.89 10
11.11 4
17.77 7
100 27

ร้อยละ
22.22
37.03
14.81
25.93
100

จากตารางที่ 64 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่าํ กว่า10,000 บาท นิยมไปซื้อ
ขนมปั งมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 45.31 รองลงมาคือ เค้ก คิดเป็ นร้อยละ 42.19 และพายน้อยที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 3.64 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่าํ กว่า10,001 – 20,000 บาท นิยมไปซื้อขนมปัง
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 47.43 รองลงมาคือ เค้ก คิดเป็ นร้อยละ 30.77 และพายน้อยที่สุด คิดเป็ น
ร้อย 7.69 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่าํ กว่า 20,001 – 30,000 บาท นิยมไปซื้อขนมปังมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 46.15 รองลงมาคือ เค้ก คิดเป็ นร้อยละ 28.85 และคุก้ กี้นอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อย 7.69
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่าํ กว่า30,001 –40,000 บาท นิยมไปซื้อขนมปังมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 42.22 รองลงมาคือ เค้ก คิดเป็ นร้อยละ 28.89 และคุก้ กี้นอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อย 11.11 ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีรายได้ต่าํ กว่า40,001 บาทขึ้นไป นิยมไปซื้อเค้กมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 37.03
รองลงมาคือ ขนมปั ง คิดเป็ นร้อยละ 22.22 และคุก้ กี้นอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อย 14.81 ตามลําดับ
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แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างเหตุผลในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นรายได้

เหตุผลในการซื้ อเบเกอรี่

ซื้ อเพื่อรับประทานเอง
ซื้ อเพื่อเป็ นของฝาก
ซื้ อเพื่อรับประทานใน
ครอบครัว
รวม

ตํ่ากว่า
10,000
บาท
จํา ร้อยละ
นวน
104 54.17
24 12.5
64 33.33
192 100

10,001 –
20,000
บาท
จํา ร้อยละ
นวน
53 67.95
9 11.54
16 20.51
78

100

20,001 –
30,000
บาท
จํา ร้อยละ
นวน
31 59.62
6 13.46
14 26.92
52

100

30,001 –
40,000
บาท
จํา ร้อยละ
นวน
12 26.67
11 24.44
22 48.89
45

100

40,001
บาทขึ้นไป
จํา
นวน
11
8
8

ร้อยละ

27

100

40.74
29.63
29.63

จากตารางที่ 65 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่าํ กว่า10,000 บาท นิ ยมไปซื้ อ
เพื่อรับประทานเองมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 54.17 รองลงมาคือ ซื้ อเพื่อรับประทานในครอบครัว
คิดเป็ นร้อยละ 33.33
และน้อยที่สุดคือ ซื้ อเพื่อเป็ นของฝาก คิดเป็ นร้ อยละ 12.5 ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีรายได้ต่าํ กว่า10,001 – 20,000 บาท นิ ยมไปซื้ อเพื่อรับประทานเองมากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 67.95 รองลงมาคือ ซื้อเพื่อรับประทานในครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 20.51 และน้อย
ที่สุดคือ ซื้ อเพื่อเป็ นของฝาก คิดเป็ นร้อยละ 11.54 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่าํ กว่า 20,001 –
30,000 บาท นิ ยมไปซื้ อเพื่อรับประทานเองมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 59.62 รองลงมาคือ ซื้ อเพื่อ
รับประทานในครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 26.92 และน้อยที่สุดคือ ซื้อเพื่อเป็ นของฝาก คิดเป็ นร้อย
ละ 13.41 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่าํ กว่า 30,001 – 40,000 บาท นิ ยมไปซื้อเพื่อรับประทาน
ในครอบครัว มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 48.89 รองลงมาคือ ซื้อเพื่อรับประทานเอง คิดเป็ นร้อยละ
26.67 และน้อยที่สุดคือ ซื้อเพื่อเป็ นของฝาก คิดเป็ นร้อยละ 24.44 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้
ตํ่า กว่ า 40,001 บาทขึ้ น ไป นิ ย มไปซื้ อ เพื่ อ รั บ ประทานเอง มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 40.74
รองลงมาคือ ซื้อเพื่อรับประทานในครอบครัวและซื้อเพื่อเป็ นของฝาก เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 29.63
มากที่สุด
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แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างช่วงเวลาในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นรายได้

ตํ่ากว่า
10,001 –
ช่วงเวลาในการ
10,000 บาท 20,000 บาท
ซื้ อเบเกอรี่

06.00–09.00 น.
09.01–12.00 น.
12.01–15.00 น.
15.01–18.00 น.
18.01–21.00 น.

จํา
นวน
28
26
54
45
39

รวม

192

ร้อยละ จํา
นวน
14.58 13
13.54 10
28.12 28
23.44 11
20.31 16
100

78

ร้อยละ
16.67
12.82
35.90
14.10
20.51
100

20,001 –
30,000
บาท
จํา ร้อยละ
นวน
8 15.38
10 19.23
11 21.15
18 34.61
5 9.61
52

100

30,001 – 40,001 บาท
40,000 บาท
ขึ้นไป
จํา
นวน
3
4
13
14
11
45

ร้อยละ จํา
นวน
6.66 2
8.88 6
28.89 2
31.11 10
24.44 7
100

27

ร้อยละ
7.41
22.22
7.41
37.04
25.92
100

จากตารางที่ 66 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท นิยมไป
ซื้ อเบเกอรี่ ในช่ วงเวลา 12.01 – 15.00 น. มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 28.12 รองลงมาคือช่ วงเวลา
15.01 – 18.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 23.44 และน้อยที่สุดคือ ช่วงเวลา 09.01 – 12.00 น. คิดเป็ นร้อย
ละ 13.54 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่าํ กว่า 10,001 -20,000 บาท นิ ยมไปซื้ อเบเกอรี่ ในช่วงเวลา
12.01 – 15.00 น. มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 35.90 รองลงมาคือช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. คิดเป็ น
ร้อยละ 20.51 และน้อยที่สุดคือ ช่วงเวลา 09.01 – 12.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 12.82 ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีรายได้ต่าํ กว่า 20,001 -30,000 บาท นิ ยมไปซื้ อเบเกอรี่ ในช่วงเวลา 12.01 – 15.00
น.มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 21.15 รองลงมาคือช่วงเวลา 09.01 – 12.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 19.23
และน้อยที่สุดคือ ช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 9.61 82 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
รายได้ต่าํ กว่า 30,001 -40,000 บาท นิยมไปซื้อเบเกอรี่ ในช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น.มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 31.11 รองลงมาคือช่วงเวลา 12.01 – 15.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 28.89 และน้อยที่สุดคือ
ช่วงเวลา 06.00 – 09.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 6.66 82 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่าํ กว่า 40,001
บาทขึ้นไป นิยมไปซื้อเบเกอรี่ ในช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น.มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 37.04 รองลงมา
คือช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 25.92 และน้อยที่สุดคือ ช่วงเวลา 06.00 – 09.00 น.
คิดเป็ นร้อยละ 7.41 ตามลําดับ
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แสดงความถี่และค่าร้อยละความถี่ในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นรายได้

ตํ่ากว่า
10,000
บาท
จํา ร้อย
นวน ละ
1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์
118 61.46
3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์
58 30.21
5 – 6 ครั้งต่อสัปดาห์
11 5.73
มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ 5 2.60
ความถี่ใน
การซื้ อเบเกอรี่

รวม

192 100

10,001 –
20,000
บาท
จํา ร้อย
นวน ละ
48 61.53
24 30.77
4 5.13
2 2.56
78

100

20,001 –
30,000
บาท
จํา ร้อย
นวน ละ
39 75.00
11 21.15
1 1.92
1 1.92
52

100

30,001 –
40,000
บาท
จํา ร้อย
นวน ละ
26 57.78
10 22.22
7 15.55
2 4.44
45

100

40,001
บาทขึ้นไป
จํา
นวน
17
7
1
2

ร้อย
ละ
62.96
25.93
3.70
7.41

27

100

จากตารางที่ 67 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท มีความถี่ใน
การซื้อเบเกอรี่ จาํ นวน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 61.46 รองลงมาคือจํานวน 3-4
ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 30.21 น้อยที่สุดคือ มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 2.60
รายได้ต่าํ กว่า 10,001 – 20,000 บาท มีความถี่ในการซื้อเบเกอรี่ จาํ นวน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 61.53 รองลงมาคือจํานวน 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 30.77 น้อยที่สุดคือ
มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 2.56 รายได้ต่าํ กว่า 20,001 – 30,000 บาท มีความถี่ในการ
ซื้อเบเกอรี่ จาํ นวน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือจํานวน 3-4 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 21.15 น้อยที่สุดคือจํานวน 5 – 6 ครั้งต่อสัปดาห์และมากกว่า 7 ครั้งต่อ
สัปดาห์ เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 1.92 รายได้ต่าํ กว่า 30,001 – 40,000 บาท มีความถี่ในการซื้ อเบเกอรี่
จํานวน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 57.78 รองลงมาคือจํานวน 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
คิดเป็ นร้อยละ 22.22 น้อยที่สุดคือ มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 4.44 รายได้ 40,001
บาทขึ้นไป มีความถี่ในการซื้ อเบเกอรี่ จาํ นวน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 62.96
รองลงมาคือจํานวน 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 25.93 น้อยที่สุดคือ จํานวน 5-6 ครั้งต่อ
สัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 3.70 ตามลําดับ
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ตารางที่ 68

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่ กบั ปัจจัยทาง
ประชากศาสตร์ดา้ นรายได้

ตํ่ากว่า
10,000
บาท
จํา ร้อยละ
นวน
10 – 100 บาทต่อครั้ง
122 63.54
101 – 200 บาทต่อครั้ง
52 27.08
201 – 300 บาทต่อครั้ง
8 4.17
มากกว่า 300 บาทต่อครั้ง 10 5.21
รวม
192 100
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อ
เบเกอรี่

10,001 –
20,000
บาท
จํา ร้อยละ
นวน
41 52.56
26 33.33
10 12.82
1 1.28
78 100

20,001 –
30,000
บาท
จํา ร้อยละ
นวน
21 40.38
26 50.00
3 5.77
2 3.85
52 100

30,001 –
40,000
บาท
จํา ร้อยละ
นวน
18 40.00
14 31.11
8 17.77
5 11.11
45 100

40,001
บาทขึ้นไป
จํา
นวน
12
7
2
6
27

ร้อยละ
44.44
25.93
7.41
22.22
100

จากตารางที่ 68 พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท เสี ย
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อเบเกอรี่ 10 – 100 บาทต่อครั้งมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 63.54 รองลงมาคือ 100
– 200 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 27.08 น้อยที่สุดคือ 201 – 300 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 4.17
รายได้ต่าํ กว่า 10,001 – 20,000 บาท เสี ยค่าใช้จ่ายในการซื้ อเบเกอรี่ 10 – 100 บาทต่อครั้งมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 52.56 รองลงมาคือ 100 – 200 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 33.33 น้อยที่สุดคือ
มากกว่า 300 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 1.28 รายได้ต่าํ กว่า 20,001 – 30,000 บาท เสี ยค่าใช้จ่ายใน
การซื้อเบเกอรี่ 101 – 200 บาทต่อครั้งมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ 10 – 100 บาท
ต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 40.38 น้อยที่สุดคือ มากกว่า 300 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 3.85 รายได้ต่าํ
กว่า 30,001 – 40,000 บาท เสี ยค่าใช้จ่ายในการซื้ อเบเกอรี่ 10 – 100 บาทต่อครั้งมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ 101 – 200 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 31.11 น้อยที่สุดคือ มากกว่า 300
บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 11.11 รายได้ต่าํ กว่า 40,001 บาทขึ้นไป เสี ยค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่
10 – 100 บาทต่อครั้งมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 44.44 รองลงมาคือ 101 – 200 บาทต่อครั้ง คิดเป็ น
ร้อยละ 25.93 น้อยที่สุดคือ 201 - 300 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 7.41 ตามลําดับ

119
ตารางที่ 69

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างบุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อเบเกอรี่ กบั
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ดา้ นรายได้

ตํ่ากว่า
10,000
บาท
จํา ร้อย
นวน ละ
ตัวท่านเอง
95 49.48
เพื่อนสนิท
17 8.55
ครอบครัว
57 29.68
เพื่อนร่ วมงาน 8 4.17
คู่รัก
15 7.81
อื่นๆ
รวม
192 100

บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อ
การซื้ อเบเกอรี่

10,001 –
20,000
บาท
จํา ร้อย
นวน ละ
51 65.38
4 5.13
13 16.67
6 7.69
4 5.13
78 100

20,001 –
30,000
บาท
จํา ร้อย
นวน ละ
12 23.07
8 15.38
22 42.31
6 11.54
4 7.69
52 100

30,001 –
40,000
บาท
จํา ร้อย
นวน ละ
9 20.00
7 15.55
26 57.78
1 2.22
2 4.44
45 100

40,001
บาทขึ้นไป
จํา
นวน
10
10
3
4
27

ร้อย
ละ
37.04
37.04
11.11
14.81
100

จากตารางที่ 69 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท มีตวั เอง
บุคคลที่มีอิทธิ ในการซื้ อเบเกอรี่ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 49.48 รองลงมาคือ ครอบครัว คิดเป็ น
ร้อยละ 29.68 น้อยที่สุดคือ เพื่อนร่ วมงาน คิดเป็ นร้อยละ 4.17 รายได้ต่าํ กว่า 10,001 – 20,000 บาท
มีตวั เองบุคคลที่มีอิทธิในการซื้อเบเกอรี่ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 65.38 รองลงมาคือ ครอบครัว คิด
เป็ นร้อยละ 16.67 น้อยที่สุดคือ เพื่อนสนิ ทและคู่รักเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 5.13 รายได้ต่าํ กว่า
20,001 – 30,000 บาท ครอบครัวมีอิทธิพลมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 42.31 รองลงมาคือ ตัวเอง คิด
เป็ นร้ อยละ 23.07 น้อยที่สุดคือ คู่รักคิดเป็ นร้อยละ 7.69 รายได้ต่าํ กว่า 30,001 – 40,000 บาท
ครอบครัวมีอิทธิพลมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 57.78 รองลงมาคือ ตัวเอง คิดเป็ นร้อยละ 20.00 น้อย
ที่สุดคือ เพื่อนร่ วมงาน คิดเป็ นร้ อยละ 2.22 รายได้ต่ าํ กว่า 40,001 บาทขึ้นไป มี ตวั เองและ
ครอบครั วมี อิทธิ พลมากที่ สุด เท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 37.04 รองลงมาคือ คู่รัก คิดเป็ นร้ อยละ
14.81 น้อยที่สุดคือ เพื่อนร่ วมงาน คิดเป็ นร้อย 11.11 ตามลําดับ
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ตารางที่ 70

แสดงความถี่และค่าร้อยละระหว่างสาเหตุที่รับประทานเบเกอรี่ ที่ร้านกับปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ นรายได้

สาเหตุที่รับประทาน
เบเกอรี่ ที่ร้าน

เพื่อสังสรรค์/เลี้ยงฉลองใน
โอกาสต่างๆ
รับรองลูกค้า/เรื่ องงาน
เป็ นสถานที่นดั พบ
เป็ นสถานที่พกั ผ่อน
รวม

ตํ่ากว่า
10,000
บาท
จํา ร้อยละ
นวน
82 42.71
11
30
69
192

10,001 –
20,000
บาท
จํา ร้อยละ
นวน
16 20.51

20,001 –
30,000
บาท
จํา ร้อยละ
นวน
8 15.38

30,001 –
40,000
บาท
จํา ร้อยละ
นวน
12 26.66

40,001
บาทขึ้นไป
จํา ร้อยละ
นวน
7 25.93

5.73 1 1.28 6 11.54 3 6.67 2 7.41
15.62 20 25.69 20 38.46 18 40.00 15 55.55
35.44 41 52.56 18 34.61 12 26.67 3 11.11
100 78 100 52 100 45 100 27 100

จากตารางที่ 70 พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท
รับประทานเบเกอรี่ ที่ร้านเพื่อสังสรรค์/เลี้ยงแลองในโอกาสต่าง ๆ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 42.71
รองลงมาคือ ใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อน คิดเป็ นร้อยละ 35.94 น้อยที่สุดคือ รับรองลูกค้า/งาน คิดเป็ น
ร้อยละ 5.73 รายได้ต่าํ กว่า 10,001 – 20,000 บาท ใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
52.56 รองลงมาคือ ใช้เป็ นสถานที่นดั พบ คิดเป็ นร้อยละ 25.64 น้อยที่สุดคือ รับรองลูกค้า/เรื่ องงาน
คิดเป็ นร้อยละ 1.28 รายได้ต่าํ กว่า 20,001 – 30,000 บาท ใช้เป็ นสถานที่นดั พบมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 38.46 รองลงมาคือ ใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อน คิดเป็ นร้อยละ 34.61 น้อยที่สุดคือ รับรองลูกค้า/
เรื่ องงาน คิดเป็ นร้อยละ 11.54 รายได้ต่าํ กว่า 30,001 – 40,000 บาท ใช้เป็ นสถานที่นดั พบมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ ใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อน และเพื่อสังสรรค์เลี้ยงฉลองในโอกาส
ต่าง ๆ เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 26.66 น้อยที่สุดคือ รับรองลูกค้า/เรื่ องงาน คิดเป็ นร้อยละ 6.67 รายได้
40,001 บาทขึ้ น ไป ใช้เ ป็ นสถานที่ นัดพบมากที่ สุด คิ ด เป็ นร้ อยละ 55.55 รองลงมาคื อ เพื่อ
สังสรรค์เลี้ยงฉลองในโอกาสต่าง ๆ คิดเป็ นร้อยละ 25.93 น้อยที่สุดคือ รับรองลูกค้า/เรื่ องงาน คิด
เป็ นร้อย 11.11 ตามลําดับ

121
ตอนที่ 5

การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปัจจัยธุรกิจเสริมในร้ าน
เบเกอรี่ทมี่ ีผลต่ อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่
1. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด

1.1
ด้านผลิตภัณฑ์ คุณภาพความสดใหม่ของเบเกอรี่ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ ออยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.42) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความสําคัญกับส่ วน
ประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพความสดใหม่ของเกอรี่ มีพฤติกรรมการซื้ อขนมปั งเป็ น
ส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 44
1.2 ด้านราคา ราคาคุม้ ค่ากับคุณภาพและรสชาติเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้ออยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.25) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความสําคัญกับส่ วนประสมการตลาด
ด้านราคาที่คุม้ ค่ากับคุณภาพและรสชาติ มีพฤติกรรมการซื้ อเบเกอรี่ 10-100 บาทต่อครั้ง คิดเป็ น
ร้อยละ 53.8
1.3 ด้านสถานที่จดั จําหน่าย สถานที่จดั จําหน่ ายเดินทางสะดวกอยู่ในแหล่ง
ชุมชนเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ ออยู่ในระดับมาก ( x = 4.13) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ให้
ความสําคัญกับส่ วนประสมการตลาดด้านสถานที่จดั จําหน่ายเดินทางสะดวกอยูใ่ นแหล่งชุมชน มี
พฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ จากร้านเดี่ยวหรื อร้านห้องแถวเป็ นส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 34.5
1.4 ด้านรายการส่ งเสริ มการขาย การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น วันปี
ใหม่ วันวาเลนไทน์ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.84) โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ ให้ความสําคัญกับส่ วนประสมการตลาดด้านรายการส่ งเสริ มการขายด้วยการจัด
กิจกรรมในช่วงเทศกาลต่างๆ มีพฤติกรรมการซื้ อเบเกอรี่ แล้วบริ โภคที่ร้านเพื่อสังสรรค์/เลี้ยงฉลอง
ในโอกาสต่างๆ
1.5 ด้านบุคลากร/พนักงานผูใ้ ห้บริ การ มีมารยาท พูดจาไพเราะยิม้ แย้มแจ่มใส
เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.45) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ให้
ความสําคัญกับบุคลากร/พนักงานผูใ้ ห้บริ การมีมารยาท พูดจาไพเราะยิม้ แย้มแจ่มใส นิยมซื้อ
เบเกอรี่ จากห้างสรรพสิ นค้ามากที่สุด
1.6
ด้านกระบวนการให้บริ การที่รวดเร็ วและถูกต้อง เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อเบเกอรี่ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.32) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความสําคัญกับการ
บริ การที่รวดเร็ วและถูกต้องส่ วนใหญ่นิยมซื้อเบเกอรี่ จากห้างสรรพสิ นค้า
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1.7 ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพของร้าน มีการตกแต่งสวยงามอย่างมีสไตล์
เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเบเกอรี่ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.13) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ให้
ความสําคัญกับส่ วนประสมการตลาดด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพของร้านที่ตกแต่งสวยงามอย่างมี
สไตล์ มีพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ แล้วบริ โภคที่ร้านเพื่อเป็ นการพักผ่อน คิดเป็ นร้อยละ 36.50
1.8 ด้านการตลาดเพื่อสังคม ไม่ใส่ สารกันเสี ยเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อเบเกอรี่ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.37) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความสําคัญกับการไม่ใส่ สารกัน
เสี ยส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 35-45 ปี ร้อยละ 60.8 ซึ่ งส่ วนใหญ่ครอบครัวมีอิทธิ พลในการเลือก
ซื้อเบเกอรี่
2. ปั จจัยด้านธุรกิจเสริ มในร้านเบเกอรี่
ด้านธุ รกิจเสริ มในร้านเบเกอรี่ เครื่ องดื่มสําหรับรับประทานคู่กบั เบเกอรี่ เป็ นปั จจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.84) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความสําคัญกับ
เครื่ องดื่มที่รับประทานคู่กบั เบเกอรี่ ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย และนิยมรับประทานเบเกอรี่ ที่ร้าน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ร้อยละ 63.00 เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 1525 ปี จํานวนมากที่สุดร้อยละ 37.25 วุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 48.50 สถานภาพโสดร้อยละ
69.75 เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษาร้อยละ 35.75 และมีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาทมากที่สุดร้อยละ
48.30
ในส่ วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ
กับคุณภาพความสดใหม่ในระดับมาก ( x =4.42) ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับราคาที่
คุม้ ค่ากับคุณภาพและรสชาติในระดับมาก ( x =4.25) ด้านสถานที่จดั จําหน่าย กลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญกับการเดินทางสะดวกอยูใ่ นแหล่งชุมชนในระดับมาก ( x =4.13) ด้านการส่ งเสริ มการ
ขายกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับส่ วนลดราคาสําหรับสมาชิกในระดับมาก ( x =3.90) ด้าน
พนักงานผูใ้ ห้บริ การ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับการมีมารยาทพูดจาไพเราะยิม้ แย้มแจ่มใสใน
ระดับมาก ( x =4.45) ด้านกระบวนการให้บริ การ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับบริ การที่รวดเร็ ว
และถูกต้องในระดับมาก ( x =4.32) ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ
การตกแต่งสวยงามอย่างมีสไตล์ในระดับมาก ( x =4.13) ด้านการตลาดเพื่อสังคม กลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญกับการไม่ใส่ สารกันเสี ยอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.12) ปั จจัยธุรกิจเสริ มในร้านเบเกอรี่
กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในส่ วนของเครื่ องดื่มที่รับประทานคู่กบั เบเกอรี่ อยูใ่ นระดับมาก ( x =
4.07)
ด้านพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างนิยมซื้อเบเกอรี่ จากร้านเดี่ยวหรื อร้าน
ห้องแถวร้อยละ 34.50 ส่ วนมากซื้อไปรับประทานที่บา้ นร้อยละ 61.25 ซื้อขนมปังมากที่สุดร้อยละ
44.00 ซื้อเพื่อรับประทานเองมากที่สุดร้อยละ 52.75 ซื้อในช่วงเวลา 12.01-15.00 น. มากที่สุดร้อย
ละ 27.50 ส่ วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 62.75 ค่าใช้จ่าย 10-100 บาทต่อ
ครั้งร้อยละ 53.75 ผูซ้ ้ือตัดสิ นใจซื้อเองมากที่สุดร้อยละ 44.25 โดยสาเหตุที่รับประทานเบเกอรี่ ที่
ร้านเพื่อพักผ่อนมากที่สุดร้อยละ 36.50
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การอภิปรายผล
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา อายุระหว่าง 15-25
ปี เนื่องจากอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม เป็ นที่ต้ งั ของสถานศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาขนาดใหญ่
ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ส่ วนโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ก็ต้ งั อยูใ่ นอําเภอเมืองนครปฐมเช่นกัน ทําให้มีประชากรที่อยู่
ในวัยศึกษาเป็ นจํานวนมาก สอดคล้องกับคํากล่าวของ เอกพงศ์ ธนพิบูลพงศ์ (อ้างถึงใน พีระวุธ
ฉัตรกุล ณ อธุธยา 2546 : 64) ว่ากลุ่มคนส่ วนใหญ่ที่เข้าร้านเบเกอรี่ จะเป็ นกลุ่มของวัยรุ่ นและวัย
ทํางานที่ยงั ต้องการคุณค่าทางอาหารจําพวกแป้ งอยูม่ าก ส่ วนกลุ่มผูใ้ หญ่ที่มีอายุค่อนข้างมากมักไม่
นิยมเข้าร้านเบเกอรี่ มากนัก เพราะคนกลุ่มนี้มีการใช้พลังงานน้อยลง ความต้องการปริ มาณ
คาร์โบไฮเดรตให้กบั ร่ างกายจึงน้อยลงตามไปด้วย
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นชาย ขัดแย้งต่อคํากล่าวของสถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2548 : 22) ที่ว่ากลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักของธุรกิจร้านเบเกอรี่
ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มผูห้ ญิง เช่น พนักงานบริ ษทั ห้างร้านต่างๆ นักเรี ยน นักศึกษา และกลุ่มแม่บา้ น
ที่นิยมซื้ อเบเกอรี่ สําหรั บสมาชิ กในครอบครั วซึ่ งจากผลการวิจยั นี้ อาจคาดการณ์ ได้ว่าเพศชายมี
ภารกิ จประจําวันที่ตอ้ งทํา และสนใจเรื่ องปากท้องของตนพอสมควร เพื่อความสะดวกจึงนิ ยม
รับประทานเบเกอรี่ แทนอาหารเช้า หรื อรับประทานเป็ นอาหารว่างในยามหิ ว แม้แต่ม้ือเย็นหากไม่
รับประทานอาหารตามปกติ มีเพียงขนมปั ง หรื อแซนด์วิช ก็สามารถทดแทนอาหารในมื้อนั้นได้
และจากประสบการณ์ที่ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวมรวบแบบสอบถามด้วยตนเองในร้านเบเกอรี่ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างเพศชายที่นงั่ พบปะจับกลุ่มพูดคุยกันอยูใ่ นร้านเบเกอรี่ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสนใจเพศ
หญิงที่เป็ นพนักงานของร้าน รวมทั้งเพศหญิงที่เข้ามาซื้ อเบเกอรี่ ในร้าน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเพศ
ชายยังเป็ นวัยรุ่ นที่เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษาจึงมีการแสดงความสนใจเพศตรงข้าม ด้วยการไปยัง
สถานที่ ที่ตนคาดว่ามี เพศตรงข้ามที่ น่าสนใจอยู่ ซึ่ งในที่ น้ ี คื อร้ านเบเกอรี่ ต่างๆ ในอําเภอเมื อง
จังหวัดนครปฐม นัน่ เอง
ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับคุณภาพความสดใหม่มาก
ที่สุด และส่ วนใหญ่นิยมซื้ อขนมปั ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของศรัณยา วรรณธนวิจารณ์ (2549 :
79)
เรื่ อง “การวิเคราะห์ตลาดธุ รกิ จร้านเบเกอรี่ ในประเทศไทย” ผลการวิเคราะห์ส่วนผสม
การตลาดพบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสําคัญกับรสชาติ คุณภาพความสดใหม่ และความ
หลากหลายของผลิ ตภัณฑ์ ดังนั้นผูป้ ระกอบการต้องผลิ ตเบเกอรี่ ที่มีความสดใหม่ทุกวันเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
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ด้านราคา ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับราคาที่คุม้ ค่ากับคุณภาพและ
รสชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 10-100 บาทต่อครั้ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของศูนย์วิจยั กสิ กรไทย
(2551) ว่าผูบ้ ริ โภคเน้นการประหยัดค่าใช้จ่าย อันเป็ นผลมาจากการคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจจะ
ยังซบเซาต่อเนื่อง ความหวังของธุรกิจผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ จึงอยูท่ ี่การปรับตัวของผูป้ ระกอบการ และ
การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
ด้า นบุ ค ลากร/พนัก งานผูใ้ ห้ บ ริ ก าร ผลการวิ จ ัย พบว่ า ผูบ้ ริ โ ภคให้ค วามสํา คัญ กับ
พนักงานที่ มีมารยาทพูดจาไพเราะยิ้มแย้มแจ่มใส ผูป้ ระกอบการควรเสริ มสร้ างทักษะด้านงาน
บริ การให้กบั พนักงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของนฤมล อดิ เรกโชติกุล (2548 : 121) เรื่ อง
“พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อข้าวสารบรรจุถุงในกรุ งเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบพนักงาน
ขายเป็ นปัจจัยการตลอดที่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้า นกระบวนการให้บริ ก าร ผลการวิจ ัยพบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับบริ การที่
รวดเร็ วและถูกต้อง สอดคล้องกับคํากล่าวของเพ็ญศิริ โชติพนั ธ์ (2551 : 14-15) ว่ากระบวนการ
ให้บริ การ (Process) เป็ นส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญมาก ต้องอาศัยพนักงานที่มี
ประสิ ทธิ ภาพหรื อเครื่ องมื อทันสมัยในการทําให้เกิ ดกระบวนการที่ สามารถส่ งมอบบริ การที่ มี
คุณภาพได้
ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มทางกายภาพ ผลการวิ จ ั ย พบว่ า ผู ้บ ริ โภคให้ ค วามสํ า คัญ กั บ
สภาพแวดล้อมของร้านที่ตกแต่งสวยงามอย่างมีไสตล์ ผูป้ ระกอบการจึงต้องศึกษาความต้องการ
ของลูกค้าเพื่อนํามาตกแต่งสถานที่ภายในร้านให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า สนับสนุนคํา
กล่าวของชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2546 : 80) ว่าเคาน์เตอร์ให้บริ การ การตกแต่งสถานที่ ล็อบบี้
ลานจอดรถ สวน ห้องนํ้า การตกแต่ง ป้ ายประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ สิ่ งต่างๆ เหล่านี้เป็ น
สิ่ งที่ลูกค้าใช้เป็ นเครื่ องหมายแทนคุณภาพของการให้บริ การ
ด้านการตลาดเพื่อสังคม ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ที่ไม่ใส่ สารกันเสี ย ซึ่งการที่ผปู ้ ระกอบการที่ผลิตเบเกอรี่ เพื่อสุ ขภาพโดยการไม่ใส่ สารกันเสี ย ใช้
วัตถุดิบจากธรรมชาติ เป็ นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค โดย
การตลาดเพื่อสังคมเป็ นการใช้เทคนิคการตลาดเชิงธุรกิจมาส่ งเสริ มให้เกิดการยอมรับ
และเกิด
พฤติกรรมที่จะทําให้กลุ่มผูร้ ับสารเป้ าหมายหรื อสังคมโดยรวมมีสุขภาพหรื อชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ขึ้น (Weinreich 1999, อ้างถึงใน พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช 2547:37)
ด้านธุ รกิ จเสริ มในร้านเบเกอรี่ ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับเครื่ องดื่ม
สําหรับรับประทานคู่กบั เบเกอรี่ มากที่สุด ซึ่งสนับสนุนกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสําหรับธุรกิจเบเกอ
รี่ ที่เปิ ดจําหน่ายเป็ นร้านที่มีที่นงั่ ให้รับประทานในร้าน (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย 2552) รองลงมาคือการ
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บริ การหนังสื อเช่ า ส่ วนการบริ การอินเทอค์เน็ตภายในร้าน และบริ การส่ งเบเกอรี่ ให้ลูกค้า ก็ยงั
เป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสําคัญในระดับมากด้วยเช่นกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสําหรับผูป้ ระกอบการ จากผลการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนําข้อมูลมาใช้ใน
การพัฒนาการตลาดเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจร้านเบเกอรี่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้ ดังนี้
1.1 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก เป็ นนักเรี ยนนักศึกษาที่มีอายุ
ระหว่าง 15-25 ปี และมีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท ดังนั้นผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านเบเกอรี่ ควรนํา
ข้อมูลมาใช้วางแผนกลยุทธ์การตลาด
โดยการเพิม่ ช่องทางการจัดจําหน่ายให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายที่อยูต่ ามสถานศึกษาต่างๆ ในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งสถานที่เหล่านี้จะมีความ
นิ่งของผูค้ นสู ง นอกจากทําเลจะเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับการทําธุรกิจค้าขายทุกประเภทแล้วยังเป็ น
ตัวกําหนดขนาดการลงทุน และการวางแผนการผลิตสิ นค้าอีกด้วย เพราะเมื่อเราได้ทาํ เลที่ตอ้ งการ
แล้ว ทําเลจะเป็ นตัวกําหนดขนาดร้าน และขนาดร้านจะเป็ นตัวกําหนดงบประมาณการลงทุนซื้อ
อุปกรณ์ต่างๆ ท่านไม่ควรซื้ออุปกรณ์ก่อนจนกว่าจะได้ทาํ เลที่ต้ งั ร้าน ทําเลยังเป็ นตัวกําหนดว่าท่าน
ควรผลิตสิ นค้าในปริ มาณเท่าใด ซึ่งปริ มาณการผลิตสิ นค้ามีผลต่อการซื้อวัตถุดิบและการสต๊อกสิ น
ค้า ทําเลยังมีส่วนร่ วมสําคัญในการตั้งราคาขายอีกด้วย ฉะนั้นขอแนะนําให้ท่านสละเวลาอันมีค่า
สํารวจทําเลที่หมายตาอย่างละเอียด ดูความเป็ นไปของทําเลในแต่ละช่วงวันว่าผูค้ นมีพฤติกรรมการ
กิน การซื้ออย่างไร (ณัฐวุฒิ บัวใหญ่, บรรณาธิการ 2550 : 45-47)
1.2 ผลการวิจยั พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ผบู ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับคุณภาพความ
สดใหม่มากที่สุด ดังนั้นผูป้ ระกอบการต้องใช้วตั ุถุดิบที่มีคุณภาพเป็ นส่ วนประกอบ และผลิตเบ
เกอรี่ ที่มีความสดใหม่ทุกวัน โดยที่ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่วางจําหน่ายในร้านควรระบุวนั เดือนปี ที่ผลิต
และวันหมดอายุดว้ ย
1.3 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อเบเกอรี่ 10-100 บาทต่อครั้ง
และมีความถี่ในการซื้ อ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ผูป้ ระกอบการควรตั้งราคาจําหน่ายเบเกอรี่ ที่เหมาะสม
กับรายได้ของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย และมี การนําเสนอสิ นค้าอื่ นภายในร้ านให้กบั ลูกค้าเพื่อเพิ่ม
ยอดขาย การกําหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและประเภทของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ มีการจูงใจ
โดยการจัดทําคูปองส่ วนลดในการซื้อครั้งต่อไป (ศรัณยา วรรณธนวิจารณ์ 2549 : 79) และควร
จัดรายการส่ งเสริ มการขายเพื่ อเพิ่มยอดขายและกระตุ น้ ความต้องการซื้ อด้ว ยการแจกสแตมป์
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สําหรับสะสมเมื่อซื้ อสิ นค้าครบตามราคาที่กาํ หนด เมื่อสะสมสแตมป์ ครบสามารถรับของกํานัล
หรื อเลือกรับสิ นค้าฟรี 1 อย่าง
1.4 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมซื้อในช่วงเวลา 12.01-15.00 น.
ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรจัดสิ นค้าขายดีไว้ล่วงหน้าอย่างเพียงพอสําหรับช่วงเวลาดังกล่าว และเพิม่
รายการส่ งเสริ มการขายนอกเหนือจากเวลาดังกล่าวเพื่อเป็ นการกระตุน้ ยอดขายได้อีกด้วย
จาก
ผลการวิจยั ช่วงเวลาที่ผบู ้ ริ โภคซื้อเบเกอรี่ นอ้ ยที่สุดคือ 06.00-09.00 น. เนื่องจากในช่วงเช้าผูค้ นเร่ ง
รี บไปให้ทนั จุดหมาย เรื่ องปากท้องเป็ นเรื่ องรอง แต่ในช่วงเย็นหลังเลิกงานเรื่ องปากท้องกลายเป็ น
เรื่ องสําคัญ พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าจึงมีส่วนสําคัญในการวางแผนการผลิตเบเกอรี่ ในแต่ละวัน
ว่าท่านควรผลิตจํานวนมาก-น้อยในช่วงเวลาใด (ณัฐวุฒิ บัวใหญ่, บรรณาธิการ 2550 : 45-47)
1.5 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับบุคลากร/พนักงานผูใ้ ห้บริ การ
และกระบวนการให้บริ การ อยูใ่ นระดับมาก ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรมีการจัดฝึ กอบรมพนักงาน
ของร้านด้านกระบวนการให้บริ การ โดยถือหลักการของศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2547 : 12-16)
ด้านพนักงาน ที่ควรมีการจัดการบริ การอย่างมีประสิ ทธิภาพด้วยบุคลากรของกิจการโดยเริ่ มตั้งแต่
การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาและฝึ กอบรม รวมไปถึงการจูงใจและปลูกฝังลักษณะที่จาํ เป็ นต่อ
การให้บริ การ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การให้มากที่สุด ได้แก่ ด้านทักษะ
ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การทักทายลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ การขอบคุณลูกค้า หรื อ
ผูใ้ ช้บริ การทุกครั้งที่มาใช้บริ การ เป็ นหลักยึดสําหรับสร้างความประทับใจให้เกิดกับลูกค้าทุกคน
1.6 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับธุรกิจเสริ มในร้านเบเกอรี่ ดา้ น
เครื่ องดื่มที่รับประทานคู่กบั เบเกอรี่ อยูใ่ นระดับมาก ผูป้ ระกอบการควรทําเครื่ องดื่มให้ตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค นัน่ คือเครื่ องดื่มจําพวก ชา กาแฟ รวมไปถึงนํ้าผลไม้จะเป็ นที่นิยมมากใน
กลุ่มลูกค้าที่เข้าร้านเบเกอรี่ ดังนั้น เคล็ดลับในการปรุ งเครื่ องดื่มเหล่านี้หลักสําคัญจะมีอยูว่ า่ หาก
เป็ นพวกเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น Mocktail ก็จะเป็ นการผสมนํ้าผลไม้ต้ งั แต่สองชนิดขึ้นไป
ที่นิยมใช้กนั คือ นํ้าส้ม นํ้ามะนาว นํ้าสับประรด แล้วจึงเติมนํ้าเชื่อมที่ทาํ จากทับทิม หรื ออาจเติม
นํ้าเขียว นํ้าแดง ผสมลงไปในนํ้าผลไม้ เพื่อช่วยเพิ่มรสชาติและสี สนั ให้ดูน่ารับประทานมากยิง่ ขึ้น
ส่ วนเครื่ องดื่มจําพวก ชา กาแฟ มีเป็ นสู ตรต่างๆ อยูม่ าก ทั้งชนิดร้อนและเย็น ส่ วนที่เห็นมีอยู่
ตามเบเกอรี่ เฮ้าส์หรื อเบเกอรี่ ช็อฟก็เป็ นพวกกาแฟแปลกๆ กาแฟที่ผสมนม เช่น คาเฟลาเต้ที่มี
ส่ วนผสมของกาแฟประมาณ 1 ส่ วน และมีนมอยูป่ ระมาณ 2 ส่ วน นอกจากนี้ยงั มีพวก คาปูชิโน่
มาชิเอโต้ รวมอยูด่ ว้ ย เครื่ องดื่มกาแฟก็ไม่ใช่วา่ จะมีแต่คาเฟอีนสูงเพียงอย่างเดียว กาแฟบางอย่างก็
มีคาเฟอีนตํ่า ซึ่งกาแฟที่มีคาเฟอีนตํ่าบางชนิดจะมีกลิ่นของกาแฟแต่ไม่มีคาเฟอีน เช่น Decafiend
กาแฟที่มีคาเฟอีนตํ่าสามารถใช้เป็ นเครื่ องดื่มในร้าน
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เบเกอรี่ สาํ หรับเด็กและวัยรุ่ นที่ไม่ชอบคาเฟอีนมากได้ (เอกพงศ์ ธนพิบูลพงศ์, อ้างถึงใน พีระวุธ
ฉัตรกุล ณ อธุธยา 2546 : 64)
1.7 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีสาเหตุในการใช้บริ การร้านเบเกอรี่ เพื่อเป็ น
สถานที่พกั ผ่อน ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรตอบสนองปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของร้าน
ที่ลูกค้าให้ความสําคัญ ด้วยการออกแบบและตกแต่งร้านอย่างสวยงามมีสไตล์ มีพ้ืนที่ส่วนตัว
บรรยากาศสบายๆ และเพิม่ ธุรกิจเสริ มทางด้านบริ การเช่าหนังสื อ และบริ การอินเทอร์เน็ต หรื อ
Wi-Fi Internet ภายในร้าน เพื่อสร้างความแตกต่างและดึงดูดผูบ้ ริ โภค เพราะนอกจากลูกค้า
สามารถทานอาหารและเครื่ องดื่มที่ร้านแล้ว ถ้าหากต้องการทํางาน ใช้อินเทอร์เน็ต หรื อส่ งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ก็สามารถใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว (นาดีม เอ็กซ์ ซาลฮานี 2547)
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งแสดง
ถึงความต้องการเกี่ยวกับธุรกิจร้านเบเกอรี่ ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มต่างๆ อย่างละเอียดในเชิงคุณภาพ เพื่อ
นําข้อมูลมาเป็ นพื้นฐานในการวางแผนการตลาดที่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่าง
แท้จริ ง
2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจเสริ มในร้านเบเกอรี่ ว่าส่ งผลต่อธุรกิจหลักของ
ร้านเบเกอรี่ ทางด้านต้นทุน การดําเนิ นการ ยอดขาย ผลกําไร และสํารวจความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อธุรกิจเสริ มในร้านเบเกอรี่ เพื่อนําข้อมูลมาพัฒนากลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง
และดึงดูดผูบ้ ริ โภค
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แบบสอบถาม
เรื่อง ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
______________________________________________________________________________
ตอนที่ 1
สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําอธิบาย
โปรดทําเครื่ องหมายถูก 3 ลงในช่อง  หน้าตัวเลือกที่ตอ้ งการหรื อกรอก
รายละเอียดลงในช่องว่างที่กาํ หนดถ้าเลือกตัวเลือกข้อนั้นๆ
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

 ตํ่ากว่า 15 ปี
 35-45 ปี

 15-25 ปี
 46-55 ปี

2. อายุ
 26-35 ปี
 56 ปี ขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
 ตํ่ากว่าหรื อเทียบเท่ามัธยมต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
 ปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาโทขึ้นไป
4. สถานภาพ
 โสด

 สมรส

 ม่าย / หย่าร้าง

5. อาชีพ
 นักเรี ยน / นักศึกษา
 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริ ษทั เอกชน / รับจ้าง
 ธุรกิจส่ วนตัว
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................
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6. รายได้ต่อเดือนของท่าน
 ตํ่ากว่า 10,000 บาท
 20,001 - 30,000 บาท
 40,001 บาทขึ้นไป

 10,001 - 20,000 บาท
 30,001-40,000 บาท

ตอนที่ 2
แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ ของประชาชนในอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม
คําอธิบาย
ในการเลือซื้อเบเกอรี่ ของท่าน ท่านได้พจิ ารณาความสําคัญของปัจจัยต่อไปนี้อยู่
ในระดับใด โปรดทําเครื่ องหมายถูก 3 ลงในช่องระดับความสําคัญ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด
ส่ วนที่ 1

ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด

ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
1 ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
1.1 คุณภาพความสดใหม่ของเบเกอรี่
1.2 รสชาติเบเกอรี่
1.3 ความหลากหลายของเบเกอรี่
1.4 รู ปลักษณ์สวยงามน่ารับประทาน
2 ปั จจัยด้านราคาเบเกอรี่
2.1 ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับเบเกอรี่ ร้านอื่นๆ
2.2 ราคาคุม้ ค่ากับคุณภาพและรสชาติ
3 ปั จจัยด้านสถานที่ของร้านเบเกอรี่
3.1 เดินทางสะดวกอยูใ่ นแหล่งชุมชน
3.2 อยูภ่ ายในห้างสรรพสิ นค้า
3.3 ใกล้ที่ทาํ งาน / สถานศึกษา
3.4 ใกล้บา้ น

มาก
ที่สุด

ระดับความสําคัญ
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด
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ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
4 ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขายเบเกอรี่
4.1 มีส่วนลดราคาสําหรับสมาชิกของร้านเบเกอรี่
4.2 สะสมแต้มเมื่อซื้อสิ นค้าตามที่
กําหนดแล้วรับสิ นค้าฟรี 1 อย่าง
4.3 จัดกิจกรรมในช่วงเวลาเทศกาลต่างๆ
เช่น ปี ใหม่ วันวาเลนไทน์ เป็ นต้น
4.4 ได้รับข้อมูลข่าวสารจากใบปลิว / แผ่นพับ /
ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง /วิทยุ-โทรทัศน์ ท้องถิ่น
5 ปั จจัยด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การในร้านเบเกอรี่
5.1 พนักงานมีมารยาท พูดจาไพเราะ
ยิม้ แย้มแจ่มใส
5.2 แต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย
5.3 มีการเอาใจใส่ ลูกค้า ทักทายและขอบคุณ
ลูกค้าทุกครั้งที่มาใช้บริ การ
5.4 มีทกั ษะในการแนะนําสิ นค้าและรายการ
ส่ งเสริ มการขายต่างๆ
6 ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ
6.1 การต้อนรับและการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
6.2 มีสินค้าและบริ การตามความต้องการ
6.3 มีการให้บริ การที่รวดเร็ วและถูกต้อง
7 ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
7.1 มีพ้ืนที่พบปะ สังสรรค์
7.2 มีพ้ืนที่ส่วนตัว บรรยากาศสบายๆ
7.3 ตกแต่งสวยงามอย่างมีสไตล์
7.4 บริ เวณของร้านมีที่จอดรถ

มาก
ที่สุด

ระดับความสําคัญ
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด
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ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด

มาก
ที่สุด

ระดับความสําคัญ
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

มาก
ที่สุด

ระดับความสําคัญ
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

8 ปั จจัยด้านการตลาดเพื่อสังคม
8.1 ใช้วตั ถุดิบและส่ วนผสมจากธรรมชาติ
8.2 ประยุกต์ใช้สมุนไพรเป็ นส่ วนประกอบ
8.3 ไม่ใส่ สารกันเสี ย
8.4 ไขมันตํ่า ให้สารอาหารที่มีคุณค่าแก่ร่างกาย
8.5 แพ็คเกจของผลิตภัณฑ์ทาํ จากวัสดุที่สามารถ
ลดภาวะโลกร้อน
ส่ วนที่ 2

ปัจจัยด้ านธุรกิจเสริม

ปั จจัยด้านธุรกิจเสริ มในร้านเบเกอรี่
เครื่ องดื่มสําหรับรับประทานคู่กบั เบเกอรี่
อาหารว่างและอาหารจานเดียว
บริ การส่ งเบเกอรี่ ให้ลูกค้า
บริ การตกแต่งหน้าเค้กและคุก้ กี้ตามความคิด
สร้างสรรค์ของลูกค้า
5 การบริ การอินเทอร์เน็ตภายในร้าน
6 การบริ การหนังสื อเช่า
7 การบริ การจัดเลี้ยงของว่างนอกสถานที่
1
2
3
4
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ตอนที่ 3

พฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ ของผูต้ อบแบบสอบถาม

คําอธิบาย
โปรดทําเครื่ องหมายถูก 3 ลงในช่อง  หน้าตัวเลือกที่ตอ้ งการหรื อกรอก
รายละเอียดลงในช่องว่างที่กาํ หนดถ้าเลือกตัวเลือกข้อนั้นๆ
1. ท่านนิยมซื้อเบเกอรี่ จากสถานที่ใด
 ห้างสรรพสิ นค้า
 เบเกอรี่ รับสัง่ ทําตามบ้าน

 ร้านเดี่ยว หรื อ ห้องแถวมีหน้าร้านจําหน่าย
 ร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-eleven, Family Mart

2. ท่านมักจะซื้อเบเกอรี่ ไปรับประทานที่ใดเป็ นประจํา
 รับประทานที่ร้านเบเกอรี่
 รับประทานที่บา้ น
 รับประทานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา  อื่นๆ โปรดระบุ.................................
3. ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ใดจากร้านเบเกอรี่ บ่อยที่สุด
 ขนมปั ง
 เค้ก
 คุก้ กี้
 พาย
 อื่นๆ โปรดระบุ.................................
4. ท่านซื้อเบเกอรี่ ดว้ ยเหตุผลใดมากที่สุด
 ซื้อเพื่อรับประทานเอง
 ซื้อเพื่อรับประทานในครอบครัว
5. ท่านซื้อเบเกอรี่ ในช่วงเวลาใดมากที่สุด
 เวลา 6.00 – 9.00 น.
 เวลา 12.01 – 15.00 น.
 เวลา 18.01 – 21.00 น.
6. ท่านซื้อเบเกอรี่ โดยเฉลี่ยกี่ครั้งใน 1 สัปดาห์
 1-2 ครั้ง
 5-6 ครั้ง

 ซื้อเพื่อเป็ นของฝาก
 อื่นๆ โปรดระบุ......................

 เวลา 9.01 – 12.00 น.
 เวลา 15.01 – 18.00 น.

 3-4 ครั้ง
 มากกว่า 7 ครั้ง
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7. ท่านซื้อเบเกอรี่ ในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยจํานวนกี่บาท
 10 – 100 บาท
 101 – 200 บาท
 201 – 300 บาท
 มากกว่า 300 บาท
8. บุคคลใดมีอิทธิพลต่อท่านในการเลือกซื้อเบเกอรี่ มากที่สุด
 ตัวท่านเอง
 เพื่อนสนิท
 ครอบครัว
 เพื่อนร่ วมงาน
 คู่รัก
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................
9. ท่านบริ โภคเบเกอรี่ ที่ร้านเนื่องจากสาเหตุใด
 เพื่อสังสรรค์ / เลี้ยงฉลองโอกาสต่างๆ  รับรองลูกค้า / เรื่ องงาน
 เป็ นสถานที่นดั พบ
 เป็ นสถานที่พกั ผ่อน
 อื่นๆ โปรดระบุ................................
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-นามสกุล

นางสาว นภัสพร นิยะวานนท์

ทีอ่ ยู่

141 หมู่บา้ นสระแก้ววิล ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ทีท่ าํ งาน

สถาบันนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-9020-4 ต่อ 1301 โทรสาร 0-2441-0479

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2551

สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุ งเทพฯ
ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปรวัติการทํางาน
พ.ศ. 2546-2547 เจ้าหน้าที่บุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2548-2551 เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2551-ปั จจุบนั เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป สถาบันนวัตกรรมการเรี ยนรู ้
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

