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ในจังหวัดสุราษฎรธานี ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรม        
ของผูบริโภคเบเกอรี่ พบวา ทุกดานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคเบเกอรี่ ในจังหวัด          
สุราษฎรธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปญหาที่พบของผูบริโภคเบเกอรี่ คือ ราคาเบเกอรี่
แพงเกินไป รองลงมาคือ ไมคอยไดรับขาวสารประชาสัมพันธของราน และผูบริโภคเบเกอรี่          
ใหความสําคัญกับรสชาติของเบเกอรี่เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ความสะอาด ถูกหลักอนามัย 

ค



ABSTRACT

Thesis Title Consumers’ Behavior on Bread and Cake Consumption in Surat Thani 
Province

Student’s Name Miss. Benjaluk Moosikachana
Degree Sought Master of Business Administration
Major Business Administration 
Academic Year 2010
Term Paper advisors 1. Assist. Prof. Dr. Nit Hataiwasriwong Suksri Chairperson
 2. Assist. Prof. Saroch Netithamakul Committee 

This research is aimed to study (1) the bread and cake consumption behavior of 
consumers in Surat Thani Province (2) the marketing factors which effected to bread and cake  
consumers (3) the correlation between the personality characteristics and the behavior of bread 
and cake consumers (4) the correlation between the marketing factors and the behavior of bread 
and cake consumers (5) problems and suggestions of bread and cake consumers in Surat Thani 
Province. The population comprised of 400 samples operated through accidental sampling 
method. Then, those samples were administered by questionnaires. The statistics tools that were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and Chi-Square test were implemented in the 
data analysis. 

The results were as follows: 1) The majority of consumers were females, 26 - 35 years 
old and married. Their household members were 3 - 4 people. Most respondents graduated from 
bachelor degree and they were working as workers or officers with The average monthly incomes 
ranged from 10,001 - 15,000 baht. 2) Regarding to the behavior of bakery consumers, most 
customers were attracted by products showing at the display counter of bakeshop. Type of bakery 
buying was cake. The main reason was deliciousness and they bought for their own consuming. 
The buying period was 15.00 - 18.00 p.m. with the average costing ranged form 51 - 100 baht. 
The buying frequency was about two times per week. The attractive advertisement of knowing 
bakery was the shop signs. 3) Regarding to the marketing factors affected to bakery consumers, 



the highest important factor was product. It is followed by personal aspect process of service, 
price, physical characteristic, ways of selling and promotion. 4) Other considerations related to 
the correlation between personal factors and the behavior of consumers found that sex, age, 
marital status, educational level, occupation, average income and household member did correlate 
to the behavior of bakery consumers. Furthermore, when concerning to the correlation between 
marketing factors and the consumers’ behavior, the interesting founding showed that all 
marketing factors did correlate to consumers’ behavior on bakery consumption at the statistics 
significance level of 0.05. 5) The main problems of customers were unreasonable price and the 
offering of information had not been sent throughout. There were some suggestions raged forms
the deliciousness, cleanness to healthiness.
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ในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสตลอดชวงระยะเวลาของการศึกษา       
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ขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่ไดกรุณาแนะนํา ชี้แนะขอบกพรอง 
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หองปรีชาสามารถ  
ที่กรุณาดานการคนควาขอมูลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน               
ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย และขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ที่ใหความชวยเหลือและแนะนําการทําวิทยานิพนธ สงผลใหวิทยานิพนธฉบับนี้                 
มีความสมบูรณและประสบความสําเร็จ สมตามความคาดหวัง

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัวและเพื่อน ๆ ที่คอยใหการสนับสนุนชวยเหลือและ 
เปนกําลังใจใหผูวิจัยดวยดีเสมอมา 

คุณประโยชนของงานวิจัยนี้ ผูวิจัยขอมอบแดบุพการี บูรพคณาจารย ผูมีพระคุณ ผูเขียน
หนังสือและตําราทุกเลม ที่ผูวิจัยไดรับความรูและความเขาใจที่มีสวนเกี่ยวของกับความสําเร็จ              
ในครั้งนี้ 
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บทที่ 1 

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ในปจจุบันนี้ ผลิตภัณฑอาหารเพื่อการบริโภคมีอยูมากมายหลายประเภท ผลิตภัณฑอาหาร
ประเภทเบเกอรี่ก็จัดเปนผลิตภัณฑอาหารที่ไดรับความนิยมบริโภคกันอยางแพรหลายไปทั่วโลก 
ซึ่งเบเกอรี่เปนผลิตภัณฑอาหารประเภทที่ทําจากแปงสาลีเปนหลัก และทําใหสุกโดยวิธีการอบ 
อยางเชน ขนมปง โดนัท ขนมเคก และขนมอบที่อบดวยเตา เปนตน โดยไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
จนกลายเปนอาหารประจํามื้อเชา กลางวัน เย็น เปนของหวานตาง ๆ และสามารถรับประทานรวมกับ
ชา กาแฟ ไดอีกดวย ซึ่งปจจุบันประชากรในประเทศไทยมีชีวิตความเปนอยูแบบเรงรีบมากขึ้น และ
มีการรับเอาวัฒนธรรมความเปนอยูจากประเทศตะวันตกเขามา โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ซึ่งมีนิสัยการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหผลิตภัณฑ เบเกอรี่เขามามีบทบาทในสังคมไทย
มากขึ้น กลาวคือ มีผูคนจํานวนมากหันมาบริโภคผลิตภัณฑ เบเกอรี่ชนิดตาง ๆ ทดแทนการบริโภค
อาหารหลักอยางขาว เนื่องจากตองการที่จะประหยัดเวลา และลดขั้นตอนการจัดเตรียมที่ยุงยาก และ
จากความนิยมในการบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่ไมวาจะเปน ขนมปง ขนมเคก คุกกี้ตาง ๆ ทําให            
มีธุรกิจรานเบเกอร่ีเปดใหมเพิ่มขึ้นอยางมากมาย รูปแบบการใหบริการแตละที่ก็จะแตกตางกันออกไป

ในประเทศไทยธุรกิจเบเกอรี่ไดเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 70 ปมาแลว และไดรับการอุดหนุน
จากผูบริโภคอยางตอเนื่อง ทําใหมีการเปดรานเบเกอรี่เพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ จนกลายมาเปนธุรกิจ  
ที่นาสนใจเปนอยางมาก และมีแนวโนมที่จะเติบโตอยางตอเนื่อง สาเหตุหลัก ๆ อาจสืบเนื่องมาจาก
กระแสความนิยมในการบริโภคผลิตภัณฑเบเกอร่ีที่เพิ่มมากขึ้น ดวยทุกวันนี้จากนโยบายของรัฐบาล  
ที่ตองการใหไทยเปนครัวโลก รวมทั้งคนไทยสนใจและตื่นตัวกับการไดทดลองเบเกอรี่ที่สวยงาม
แปลกใหมจึงไดมีรานเบเกอรี่ รูปแบบทันสมัยภายในรานตกแตงไดนานั่งมีเบเกอรี่คุณภาพดีเกิดขึ้น
มากมายเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค การประกอบธุรกิจเบเกอรี่ มีทั้งผูที่ประสบความสําเร็จ
และลมเหลว เนื่องจากการเขามาในธุรกิจใชเงินลงทุนไมมากนัก แตการที่ธุรกิจจะอยูรอดไดหรือไมนั้น
ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญในเรื่องคุณภาพของสินคาและบริการมีความแตกตางจากคูแขงขันมากนอย
เพียงใด รวมทั้งตองสามารถสนองตอบความตองการของผูบริโภคไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
นอกจากนี้ธุรกิจเบเกอรี่ยังเผชิญอุปสรรค คือภาวการณแขงขันในธุรกิจ เบเกอรี่มีสูงขึ้นจากการที่มี
ผูประกอบการรายใหมเขามาทําตลาดเพิ่มขึ้น และตนทุนการผลิตที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิบ
ที่ปรับตัวสูงขึ้น 
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บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย รายงานวา มูลคาตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ในป 2549 คาดวา           
จะสูงถึง 6,500 ลานบาท โดยในชวงเดือนธันวาคมเดือนเดียวมียอดจําหนายสูงถึง 1,000 ลานบาท   
โดยชวงเทศกาลปลายปเคกและคุกกี้ยังเปนที่นิยม ทําใหยอดขายมากกวาชวงปกติเกือบเทาตัว  
สงผลใหผลิตภัณฑเบเกอรี่เผชิญปญหาการแขงขันรุนแรง รวมถึงการแขงขันจากขนมไทยและ
สินคาเพื่อสุขภาพอื่น ๆ โดยเบเกอรี่ในตลาดระดับกลางมีมูลคามากที่สุด 3,700 ลานบาท หรือ          
รอยละ 57.1 ของตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ทั้งหมด สวนตลาดบนมีมูลคา 2,800 ลานบาท หรือรอยละ 
42.9 ทั้งนี้ ในชวงปลายป 2549 ตอเนื่องไปสูตนป 2550 ผูประกอบการยังคงปรับกลยุทธการตลาด
อยางตอเนื่องเพื่อกระตุนการบริโภค โดยใชราคาเปนตัวชูโรง และการนําเสนอเคกหลายรูปแบบ
และเคกพรีเมี่ยมไวบริการลูกคาที่ยังมีกําลังซื้อสูง และยังเพิ่มชองทางจําหนายผานทางโทรศัพทและ
อินเทอรเน็ต และใหสวนลดเมื่อสั่งชิ้นตอไปถึงรอยละ 30 ทําใหคาดหมายไดวาการแขงขันในธุรกิจ
เคกนั้นจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น สวนในป 2550 คาดวาผลิตภัณฑเบเกอรี่โดยรวมจะมีมูลคาตลาดเพิ่มขึ้น
เปน 7,200 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 10.8 โดยตลาดเบเกอรี่ระดับบนเติบโตอยางมากจากการเขามา
ลงทุนของตางชาติ สวนตลาดกลางและลางในป 2550 คาดมูลคา 3,700 ลานบาท หรือรอยละ 57.1 
ของตลาดเบเกอรี่ทั้งหมด ซึ่งพบวาแนวโนมของผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่เกี่ยวของกับสุขภาพจะมีมากขึ้น 
สวนตลาดบนคาดวามูลคา 2,800 ลานบาท หรือสัดสวนรอยละ 42.9 แนวโนมตลาดที่นาจับตามอง
คือ การรุกตลาดในตางจังหวัด โดยการขยายแฟรนไชสหรือหาพันธมิตรในพื้นที่ของจังหวัดนั้น ๆ 
โดยเฉพาะจังหวัดที่เปนศูนยกลางของธุรกิจและแหลงทองเที่ยว เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภค
ใกลเคียงกับกรุงเทพฯ สวนรานเบเกอรี่ที่เปนแฟรนไชสของตางประเทศจะเริ่มรุกตลาดโดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่มีรสชาติของอาหารทองถิ่น เชน ขนมปงสอดไสแกงเขียวหวาน มัสหมั่นไก 
แพนงไก เปนตน ซึ่งกลยุทธเหลานี้จะสงผลักดันยอดจําหนายใหเพิ่มขึ้น (โลจิสติกนิวส. 2552)

สําหรับธุรกิจรานเบเกอรี่ในจังหวัดสุราษฎรธานี จะมีทั้งรานขายเบเกอรี่ทั้งแบบที่ขาย
หนารานเพียงอยางเดียว หรือบางแหงก็จัดใหมีพื้นที่ใหลูกคาเขามารับประทานในราน มีเครื่องดื่ม
ไวคอยใหบริการ รวมไปถึงการตกแตงรานที่มีความสวยงาม ทันสมัย หรือแมแตโรงแรมบางแหง  
ก็มีแผนกเบเกอรี่ของโรงแรมเพื่อจําหนายเบกอรี่ใหกับลูกคาของโรงแรม จากการที่โอกาสทางธุรกิจ
รานเบเกอรี่เปดกวางขึ้น เนื่องจากกระแสความนิยมในการบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่เพิ่มขึ้น จึงทําให
มีรานเบเกอร่ีเกิดขึ้นมากมายโดยกระจายไปตามสาขาของหางสรรพสินคา และยานชุมชนใจกลางเมือง 
การแขงขันของธุรกิจรานเบเกอรี่ ก็จะมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไปทั้งในดานตัวของสินคาเอง ไดแก 
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ประเภทตาง ๆ และการใหบริการซึ่งมีสวนทําใหลูกคานิยมและพอใจที่จะเขามา
ใชบริการในรานนั้น ๆ
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ดวยเหตุตาง ๆ เหลานี้ เปนเรื่องที่นาสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อใหทราบ
ถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค และศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ
รานเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยมุงหวังจะทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค เพื่อจะไดนํามากําหนดกลยุทธการตลาด
ในการดําเนินการประกอบธุรกิจรานเบเกอรี่ ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคและ
สามารถแขงขันกับรานเบเกอรี่คูแขงได

วัตถุประสงคของการวิจัย

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค ในจังหวัดสุราษฎรธานี              
มีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค ในจังหวัดสุราษฎรธานี
2. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคเบเกอรี่ ในจังหวัดสุราษฎรธานี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาด กับพฤติกรรมการบริโภค          

เบเกอรี่ ในจังหวัดสุราษฎรธานี
5. เพื่อศึกษาถึงระดับปญหาและความคิดเห็นของผูบริโภคเบเกอรี่ ในจังหวัดสุราษฎรธานี

ความสําคัญของการวิจัย

ผลจากการวิจัยนํามาซึ่งขอมูลดังตอไปนี้ คือ
1. ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ ในจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ทราบถึงปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคเบเกอรี่ ในจังหวัดสุราษฎรธานี
3. ทราบถึงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี
4. ทราบถึงความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาด กับพฤติกรรมการบริโภค             

เบเกอรี่ ในจังหวัดสุราษฎรธานี
5. ผลจากงานวิจัย สามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา

ดานการบริหารจัดการในการดําเนินการประกอบธุรกิจรานเบเกอรี่  เพื่อใหสามารถสนองตอบ         
ความตองการของผูบริโภค และสามารถแขงขันกับรานเบเกอรี่คูแขงขันได
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ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาคนควาไว ดังนี้
1. ดานเนื้อหา การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค ในจังหวัด 

สุราษฎรธานี ผูวิจัยมุงเนนศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอผูบริโภค
ในการเลือกซื้อเบเกอรี่ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อเบเกอรี่ใน จังหวัด            
สุราษฎรธานีในดานตาง ๆ รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคในการเลือกซื้อเบเกอรี่                     
ในจังหวัดสุราษฎรธานี

2. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริโภค   
เบเกอรี่ ในจังหวัดสุราษฎรธานี ใชเกณฑกรณีที่ไมทราบขนาดของประชากร (Infinite Population) 
โดยการใชกลุมตัวอยางจากการสุมตัวอยางที่มีคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Cochran (กัลยา วานิชยบัญชา. 2549 : 74)             
จากผูบริโภคที่ซื้อเบเกอรี่  ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยตัวอยางที่คํานวณได คือ 384.16 ตัวอยาง           
เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของขอมูลผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน 

3. ดานตัวแปรที่ใชในการศึกษา แบงเปน
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว และ ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ              
เบเกอรี่ของผูบริโภค ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ

3.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อเบเกอรี่  ในจังหวัด             
สุราษฎรธานี ไดแก สถานที่ซื้อเบเกอรี่ ประเภทของเบเกอรี่ที่ซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ โอกาส  
ในการซื้อ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผูวิจัยไดประมวลแนวคิดจากการอานเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวกําหนด              
เปนกรอบการวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการวิจัยซึ่งแสดงกรอบแนวคิด ดังภาพที่ 1.1 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. การศึกษา
5. อาชีพ
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อเบเกอรี่

1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
4. ดานการสงเสริมการตลาด
5. ดานบุคลากร
6. ดานกระบวนการใหบริการ
7. ดานลักษณะทางกายภาพ

พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

1. สถานที่ซื้อเบเกอรี่
2. ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ
3. เหตุผลสําคัญในการซื้อ
4. โอกาสในการซื้อ
5. ชวงเวลาที่เลือกซื้อ
6. คาใชจายในการซื้อ
7. ความถี่ในการซื้อ
8. สื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่
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สมมติฐานการวิจัย

เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาผูวิจัยไดตั้งสมมติฐาน ดังนี้
1. ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค

ในจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี

นิยามศัพทเฉพาะ

พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ หมายถึง การกระทําตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเลือกซื้อ       
เบเกอรี่ของผูบริโภค รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นทั้งกอนและหลังการเลือกซื้อเบเกอรี่       
ในดานตาง ๆ ไดแก สถานที่ซื้อเบเกอรี่ เหตุผลสําคัญในการซื้อ โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ 
คาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ ประเภทของเบเกอรี่ที่ซื้อ สื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่

สถานที่ซื้อเบเกอรี่ หมายถึง สถานที่ที่ผูบริโภคไปเลือกซื้อเบเกอรี่ ไดแก รานเบเกอรี่
ทั่วไปแบบมีหนาราน รานเครื่องดื่มและเบเกอรี่ หางสรรพสินคา รานคาตามทองตลาด

เหตุผลสําคัญในการซื้อ หมายถึง เหตุผลที่ผูบริโภคเลือกซื้อเบเกอรี่ ไดแก เบเกอรี่อรอย 
ราคาเหมาะสม ทําเลดี ไปมาสะดวก มีโปรโมชั่นพิเศษ รูจักเจาของราน/พนักงาน บรรยากาศดี            
การบริการดี

โอกาสในการซื้อ หมายถึง โอกาสในการเลือกซื้อเบเกอรี่ ไดแก เลี้ยงฉลองในโอกาสสําคัญ 
เลี้ยงรับรองแขก /ลูกคา /เพื่อน

ชวงเวลาที่เลือก หมายถึง ชวงเวลาที่ผูบริโภคเลือกใชบริการรานเบเกอรี่ ไดแก ชวงเวลา
กอน 09.00 น. 9.00 - 12.00 น. 12.00 - 15.00 น. 15.00 - 18.00 น. และ หลัง 18.00 น.

คาใชจายในการซื้อ หมายถึง คาใชจายเฉลี่ยตอครั้งที่เลือกซื้อเบเกอรี่ ไดแก นอยกวา 50 
บาท/ครั้ง 51 - 100 บาท/ครั้ง 101 - 150 บาท/ ครั้ง 151 - 200 บาท/ ครั้ง มากกวา 200 บาท/ครั้ง

ความถี่ในการซื้อ หมายถึง ชวงของระยะเวลาในการเลือกซื้อเบเกอรี่แตละครั้ง ไดแก 
นอยกวาสัปดาหละครั้ง 1 - 2 ครั้งตอสัปดาห 3 - 4 ครั้งตอสัปดาห 5 ครั้งตอสัปดาหหรือมากกวา

ประเภทของเบเกอรี่ที่ซื้อ หมายถึง ประเภทหรือชนิดของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ ไดแก เคก  
พัฟ พาย ขนมปงตาง ๆ บราวนี่ คุกกี้ 
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ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลที่มีผลตอการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค 
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเบเกอรี่ หมายถึง ความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอ
ความเหมาะสมของสวนประสมทางการตลาดบริการในดานตาง ๆ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ 
และ ดานลักษณะทางกายภาพ 

ดานผลิตภัณฑ หมายถึง ความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอความเหมาะสมของผลิตภัณฑ         
เบเกอรี่ ไดแก รสชาติเบเกอรี่และเครื่องดื่ม ความสด ความสะอาดของเบเกอรี่และเครื่องดื่ม          
ความหลากหลายของเบเกอรี่และเครื่องดื่ม 

ดานราคา หมายถึง ความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอความเหมาะสมของราคาผลิตภัณฑ             
เบเกอรี่ ไดแก ราคาของเบเกอรี่และเครื่องดื่มที่มีจําหนายในรานมีความเหมาะสมกับปริมาณและ
คุณภาพ

ดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง ความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอความเหมาะสม      
ดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง มีรถรับจางหรือรถประจําทาง 
ผาน ใกลแหลงชุมชน มีที่จอดรถเพียงพอ

ดานการสงเสริมทางการตลาด หมายถึง ความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอความเหมาะสม
ดานการสงเสริมทางการตลาด ไดแก การลงโฆษณาในสื่อตางๆ เชน วิทยุ หนังสือพิมพ แผนพับ 
ใบปลิว การแจงขอมูลขาวสารประชาสัมพันธของราน การลดราคาเบเกอรี่หรือเครื่องดื่ม การสมัคร
เปนสมาชิกเพื่อไดรับสิทธิพิเศษตางๆ การแจกบัตรลดราคาหรือแลกเบเกอรี่และเครื่องดื่มใหลูกคา 
การสะสมยอดซื้อเพื่อนํามาลดราคาหรือแลกเบเกอรี่และเครื่องดื่ม การมีเบเกอรี่และเครื่องดื่ม           
เปนแพ็คเกจในราคาถูก

ดานบุคลากร หมายถึง ความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอความเหมาะสมดานบุคลากรที่ใหบริการ 
ไดแก พนักงานในรานมีความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส มีความเปนกันเองกับลูกคาดูแลเอาใจใสลูกคา
เปนอยางดี มีความกระตือรือรน พูดจาสุภาพออนนอมใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว สามารถ
แนะนําเบเกอรี่และเครื่องดื่มไดเปนอยางดีพนักงานแตงกายเหมาะสมสุภาพ

ดานกระบวนการใหบริการ หมายถึง ความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอความเหมาะสม        
ดานกระบวนการใหบริการ ไดแก การทักทายและตอนรับเมื่อเดินเขามาในรานเบเกอร่ีและเครื่องดื่ม
ไดรับอยางถูกตองและรวดเร็ว ภาชนะอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสะอาดความถูกตองแมนยําในการ
คิดคาบริการ มีมาตรฐานในการใหบริการและมีการประสานงานกันอยางดี
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ดานลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอความเหมาะสม          
ดานลักษณะทางกายภาพ ไดแก รานมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก ชื่อรานและสัญลักษณของรานจํางาย 
ภาพลักษณของรานดูดี การตกแตงภายนอกและภายในสวยงามสถานที่สะอาดมีที่นั่งเพียงพอและ
สะดวกสบาย บรรยากาศดีและเปนกันเองมีอินเตอรหรือหนังสือตางๆ ไวบริการลูกคาเพลง                
ที่เปดในราน

ผูบริโภค หมายถึง ผูบริโภคที่มีการใชบริการเลือกซื้อเบเกอรี่จากรานเบเกอรี่ ในเขต
จังหวัดสุราษฎรธานี

รานเบเกอรี่ หมายถึง รานเบเกอร่ีที่มีหนารานเพื่อวางจําหนายเบเกอรี่ใหกับลูกคาไดเลือกซื้อ 
ที่มีรานหรือมีสาขาตั้งอยูในจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งประกอบไปดวย รานจําหนายเบเกอรี่โดยทั่วไป
แบบมีหนาราน รานจําหนายเบเกอรี่ในหางสรรพสินคา รานจําหนายเบเกอรี่พรอมเครื่องดื่ม และ
รานจําหนายเบเกอรี่ตามทองตลาด 

เบเกอรี ่หมายถึง ผลิตภัณฑอาหารเพื่อการบริโภค ทําจากแปงสาลีเปนหลัก และทําใหสุก
โดยวิธีการอบ อยางเชน ขนมปงตางๆ บราวนี่ คุกกี้ โดนัท ขนมเคก พัฟ พาย และขนมอบที่อบ  
ดวยเตา เปนตน



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ของประชาชน ในจังหวัดสุราษฎรธานี         
โดยผูวิจัยไดศึกษาคาควา เอกสารตางๆ รวมทั้งแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็น
ดังกลาวเพื่อใชในการประกอบการวิจัย ดังนี้

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเบเกอรี่
2. สภาพตลาดของธุรกิจเบเกอรี่
3. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
4. แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเบเกอรี่

ประวัติความเปนมาของเบเกอรี่
กอนที่จะมาเปนธุรกิจเบเกอรี่ในรูปแบบปจจุบันนี้ เบเกอรี่ไดมีการคิดคนและพัฒนา       

มาอยางตอเนื่อง โดยเริ่มมาจากขนมปงซึ่งไดชื่อวาเปนผลผลิตเพื่อยังชีวิต เปนสัญลักษณของความดีงาม 
ความอบอุน และความปลอดภัย มานานตั้งแตสมัยคัมภีรไบเบิ้ล (Bibeical) แตยังไมมีใครกลายืนยันวา
ผูใดทําขนมปงเปนคนแรก (จริยา เดชกุญชร. 2548 : 120) แตมีขอมูลแสดงวา ชาวสวิสเซอรแลนด 
ที่อาศัยอยูตามทะเลสาบในยุคหินเปนผูริเริ่มนําเมล็ดขาวสาลีมาบดโดยใชครกหยาบ ๆ แลวนําไป
ผสมน้ํา เทสวนผสมนี้ลงไปบนหินรอน ๆ เพื่อใหสุก ผลที่ไดก็คือขนมปงฟูขึ้นโดยไมไดตั้งใจ      
ซึ่งคนพบมากวา 3,000 ปกอนคริสตกาล ประวัติที่ยอมรับสืบเนื่องกันมาก็คือพวกทาสในสมัยราชวงศ
อียิปต ไดผสมกอนแปงที่ลืมทิ้งไวลงไปในแปงที่ผสมเสร็จใหม ๆ ผลก็คือไดขนมปงที่เบาและเลิศรส 
ความรูเกี่ยวกับการทําขนมปงไดแพรหลายจากอียิปตไปสูภูมิภาคตาง ๆ แถบ เมดิเตอเรเนียนในกลุม
เยรูซาเล็มโบราณ รวมทั้งเมืองเล็กเมืองนอยที่อยูบนเสนทางคาขายของพวกตะวันออกกลาง การทํา
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ไดเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง ซึ่งในยุคนั้นขนมปงที่ผลิตออกมาจะมีขนาดเล็ก 
คลายกับขนมปงโรลในปจจุบัน คนโบราณสวนมากนิยมใชขนมปงแบน ที่ไมทิ้งใหขึ้นฟูในโอกาส
พิเศษ เชน พิธีทางศาสนา และพวกชาวเขาจูดีน ซึ่งมีอาชีพเลี้ยงสัตวก็นิยมขนมปงประเภทนี้ 
เนื่องจากไมคุนกับอารยะธรรมแผนใหม พวกกลุมพอคาชาวโพนิเชียน เปนพวกแรกที่เผยแพร         
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การทําขนมปงในขณะที่มุงไปคาขายทางตะวันออก ไปยังเปอรเชียและไกลกวานั้น และพวกกรีก 
ยุคแรก ไดเรียนรูการทําขนมปงที่ขึ้นฟูมาจากพวกโพนิเชียนในป 1,000 กอนคริสตกาล

ในศตวรรษตอมา วิวัฒนาการในศิลปการทําขนมปงกาวหนามาก พวกกลุมกาวหนากรีก
ไดคิดประดิษฐหินโมแปงจากขาวสาลี และผลิตแปงออกมาถึง 4 ชนิด ซึ่งชนิดหนึ่งนั้นเปนแปงขาว 
(White Flour) และไดดัดแปลงเตาอบแบบอียิปตโบราณมาเปนเตาอบแบบใชอิฐกอเปนรูปโดม    
ซึ่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พวกกรีกนั้นนอกจากจะเปนผูผลิตขนมปงขาวที่มีคุณภาพดีเยี่ยมแลวยัง
ผลิตขนมเคก และขนมนานาชนิด โดยใชสวนผสมของนม น้ํามัน เหลาไวน เนยแข็ง และน้ําผึ้ง    
เขาไปดวย ตลอดกาลสมัยเหลานี้ จากกรีกไปโรมและเลยไปถึงยุโรปตอนกลาง ศิลปการทําเบเกอรี่
ดําเนินไปอยางเชื่องชาแตไดผลคงที่ ความเจริญกาวหนาอยางมหาศาลทางดานวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีไดทําใหเกิดวิวัฒนาการอยางใหญหลวงแตกับเบเกอรี่ในปจจุบัน พื้นฐานของวิวัฒนาการนี้
เนื่องมาจากสาเหตุใหญ 2 ประการ คือ ในกลางป ค.ศ. 1800 ไดมีการแนะนําเกี่ยวกับโรงโมแปงสาลี 
และไดมีการผลิตแปงสาลีที่ดีออกสูตลาด ในตอนปลายศตวรรษนั้นไดมีการใชยีสต ซึ่งเปนตัวสําคัญ
ในการทําขนมปงใหขึ้นฟู และมีการใชอยางแพรหลาย

ในปจจุบันนี้การทําเบเกอรี่นับวาเปนศิลปอยางหนึ่งซึ่งตองการความชํานาญเปนอยางมาก 
ในกรณีที่ผลิตเปนจํานวนมากเพื่อจําหนาย จะพบอุปสรรคนานัปการทางดานเครื่องมือ ทุกวันนี้
ความเจริญกาวหนาของการทําเบเกอรี่นั้นไมไดขึ้นอยูกับผูทําฝายเดียว แตขึ้นอยูกับโรงโมแปง       
ซึ่งสามารถผลิตแปงที่มีคุณภาพดี และผูคิดคนประดิษฐเครื่องทุนแรง เชน เตาอบที่ทันสมัย และ       
มีประสิทธิภาพ เครื่องผสมและเครื่องปนใหเปนรูปแบบ สุดทายก็คือนักประดิษฐและชางเทคนิค        
ที่ไดทุมเวลาในการคนควาในเรื่องคุณสมบัติของกอนแปงก็มีสวนที่ชวยใหอุตสาหกรรมดานนี้
เจริญกาวหนาไปอยางไมหยุดยั้ง

อุตสาหกรรมเบเกอรี่ในประเทศไทยจะเริ่มตนเมื่อประมาณกอนสงครามโลกครั้งที่ 2    
ในกรุงเทพฯ มีรานเบเกอรี่ เพียง 1 - 3 ราน ซึ่งสวนใหญจะทําขนมเคกและ คุกกี้ออกขาย                
ในระยะเวลานั้นคนไทยสวนมากยังไมนิยมบริโภคขนมปงเหมือนในปจจุบัน แตสวนใหญจะบริโภค
ขนมปงในโอกาสพิเศษ เชน ไปปคนิค หรือทําเปนอาหารวาง ตอมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 
ไดมีรานเบเกอรี่ซึ่งผลิตขนมอบทุกชนิด เชน ขนมปง ขนมเคก เพสตรี และคุกกี้เพิ่มขึ้น และเน่ืองจาก
คนไทยไดรับอารยธรรมตะวันตกมากขึ้น ทําใหบริโภคนิสัยเปลี่ยนไป คนไทยเริ่มรูจักบริโภคขนมปง
ในรูปแบบของขนมปงแซนดวิช และสวนใหญจะใชทาดวยน้ําพริกเผา แตก็ยังใชบริโภคเปนครั้งคราว
และในโอกาสพิเศษเทานั้น เมื่อเกิดสงครามเวียดนาม ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งซึ่งเปนที่พัก 
ของทหารอเมริกัน ดวยเหตุนี้จึงทําใหอุตสาหกรรมเบเกอรี่กาวหนาไปไกลมาก ไดมีการสั่งซื้อขาวสาลี
จากตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย และไดมีผูคิดตั้งโรงโมขึ้นเปนแหงแรกขึ้น
เพื่อผลิตแปงสาลีออกสูตลาดหลายชนิดดวยกันเพื่อใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑที่ตองการทํา และโรงโม
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ยังไดจัดผูชํานาญการทางดานเบเกอรี่ไปแนะนําและสาธิตการใชแปงสาลีในการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่
ตาง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ทําใหอุตสาหกรรมเบเกอรี่ เปนที่รูจักกวางขวางยิ่งขึ้น           
ประกอบกับที่มีความตองการดานนี้สูง เนื่องจากสาเหตุของสงครามดังกลาว จึงทําใหมีรานเบเกอรี่
เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก

เมื่ออุตสาหกรรมทางดานนี้เจริญขึ้น วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและเครื่องมือเครื่องใช 
ในการประกอบกิจการก็ไดเจริญกาวหนาขึ้นตามลําดับ สมัยกอนนั้นผูประกอบกิจการดานนี้มีความ
ชํานาญเปนอยางสูง แตขาดความรูทางดานวิชาการและเทคโนโลยีในการผลิต จึงทําใหเกิดปญหา
ในดานคุณภาพของผลผลิต โรงโมแปงจึงไดพยายามที่จะสอดแทรกความรูทางดานวิชาการไปพรอมกับ
การขายแปงของตน เพื่อใหผูซื้อสามารถทําผลิตภัณฑออกมาใหไดคุณภาพและใชหลักวิธีการผลิต 
ที่ถูกตอง โดยทางโรงโมไดจัดใหมีการสาธิต แนะนําวิธีปฏิบัติ พรอมทั้งการแกไขปญหา ซึ่งนับเปนผลดี
อยางยิ่งตอผูประกอบกิจการ และเปนผลดีมาสูผูบริโภคซึ่งจะไดบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ         
ไดมาตรฐาน นอกจากความรูดานวิชาการ และเทคโนโลยีใหม ๆ เกิดขึ้นแลว ทางดานเครื่องมือ
เครื่องใชในการประกอบกิจการเบเกอร่ีก็ไดมีการพัฒนาขึ้นมากมาย โดยไดมีการประดิษฐเครื่องทุนแรง
ตาง ๆ เชน เตาอบ เครื่องผสม เครื่องรีดแปง และเครื่องใชตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน พิมพขนมอบ 
ขนาดตาง ๆ ตามชนิดของผลิตภัณฑ โดยสามารถผลิตขึ้นไดเองภายในประเทศ ซึ่งสามารถใชงาน
ไดทัดเทียมกับของตางประเทศ และราคายังยอมเยากวาอีกดวย

เครื่องมือและอุปกรณการทําเบเกอรี่
เครื่องมือและเครื่องใชในการปฏิบัติการทําเบเกอรี่ การทําอุตสาหกรรมเบเกอรี่หรือการผลิต

เพื่อรับประทานขึ้นเองนั้น ลวนแตจะตองใชเครื่องมือและเครื่องใชตางๆ หลายชนิด ซึ่งในปจจุบัน
เครื่องมือเครื่องใชเหลานี้ไดมีการพัฒนาใหทันสมัยมากขึ้น และตอบสนองตามความตองการของมนุษย
ไดอยางรวดเร็วทันใจ โดยเครื่องมือเหลานี้สามารถผลิตขนมออกมาไดดีมีประสิทธิภาพเทากับ
มนุษยควบคุม เครื่องมือเครื่องใชในการทําเบเกอรี่สวนใหญแลวสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท
ดวยกัน (จิตธนา แจมเมฆ. 2545 : 120) ไดแก 

1. เครื่องมือประเภทที่ใชมือ เครื่องมือประเภทนี้จําเปนจะตองมีใชในการทําเบเกอรี่ 
ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญหรือขนาดเล็กก็ตาม เพราะผลิตภัณฑบางอยางแมวา                  
จะใชเครื่องจักรแลวก็ยังตองอาศัยเครื่องมือที่ใชมือชวยดวย เพื่อใหผลิตภัณฑสําเร็จออกมา               
อยางสมบูรณแบบ เครื่องมือสําคัญในประเภทนี้ ไดแก

1.1 พายยางหรือพายพลาสติก ใชสําหรับกวนสวนผสมที่อยูในชามผสม หรือใช
สําหรับปาดสวนผสมใหเขากันดี ลักษณะของพายนั้นไดออกแบบมาใหมีลักษณะบางและออนโคง
ตามภาชนะ จึงชวยใหสะดวกยิ่งขึ้นในการผสมสวนผสม
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1.2 สปาตูลารหรือมีดปาดหนาเคก ขนาดตาง ๆ ใชสําหรับปายครีมบนตัวเคก 
และปาดใหเรียบเพื่อรอการตกแตงตอไป ลักษณะจะคลายกับใบมีดแตไมมีความคมทั้งสองดาน

1.3 มีดขนาดตาง ๆ สําหรับใชในการตัด หั่นสวนประกอบตาง ๆ ในการผลิต
1.4 เทอรโมมิเตอรที่ใชวัดอุณหภูมิของกอนโดหลังการผสม หรือใชสําหรับวัด

อุณหภูมิของสวนผสม เชน ช็อกโกแลต น้ําเชื่อม ฯลฯ
1.5 เทอรโมมิเตอร ที่ใชวัดอุณหภูมิของตูอบที่ไมสามารถควบคุมอุณภูมิได 1.6 

ลูกกลิ้งสําหรับตัดแปงเพสตรีท หรือตัดแปงพาย
1.6 ลูกกลิ้งหยักสําหรับทําริมขนมพาย
1.7 ลูกกลิ้งไมหรือไมคลึงแปงขนาดตาง ๆ ใชสําหรับรีดคลึงแปงหรือรีดแปงให

เปนแผนบาง ๆ เรียบและบางตามขนาดที่ตองการ
1.8 แปรงสําหรับปดแปง เปนแปรงขนออนใชสําหรับปดฝุนแปงที่ไมตองการ

ออกจากกอนแปงหลังจากรีดเสร็จ
1.9 แปรงสําหรับทาเนย
1.10 พายไมขนาดตาง ๆ ใชสําหรับกวนสวนผสมที่มีความหนืด สวนผสมที่ขน 

หรือกวนไสขนมบางชนิด เชน ไสสังขยา
1.11 ตะกรอมือหรือตะกรอลวดขนาดตาง ๆ ใชสําหรับทําสวนผสมใหเขากัน 

หรือใชสําหรับตีสวนผสมใหขึ้นฟู
1.12 แผนโลหะ หรือพลาสติก สําหรับตัดแบงกอนโด หรือใชขูดแปงที่ติดกับโตะ
1.13 พิมพตัดคุกกี้ใหเปนรูปตาง ๆ หรือ พิมพกดขนาดตาง ๆ ใชสําหรับกดหรือ

ตัดแปงและคุกกี้ใหมีลวดลายตาง ๆ
1.14 พิมพขนมเคกขนาดตาง ๆ โดยรูปแบบหรือรูปทรงนั้นจะมีลักษณะที่แตกตางกัน

ขึ้นอยูกับความตองการโดยทั่วไป แลวมักจะผลิตดวยสเตนเลสเหรืออลูมิเนียม
1.15 หัวบีบหนาเคก แปนหมุนสําหรับแตงหนาเคก ใชสําหรับแตงหนาเคกใหมี

ลวดลายที่สวยงาม
1.16 ถวยตวงขนาดตาง ๆ ชอนตวงขนาดตาง ๆ
1.17 ตะแกรงลวดหรือแร็ค ใชสําหรับพักขนมปงหรือวางผลิตภัณฑที่อบออกจาก

ตูใหเย็นสนิทหลังจากอบสุกแลว
2. เครื่องมือประเภทเครื่องทุนแรงและเครื่องมืออื่น ๆ เครื่องมือประเภทนี้ สวนใหญ

จะเปนเครื่องใชไฟฟา กอนใชควรศึกษาคูมือการใชใหละเอียด ทั้งในเรื่องของวิธีการใชและวิธีการ
เก็บรักษา ซึ่งแตละอยางมีความสําคัญสําหรับการทําเบเกอรี่ทั้งสิ้น ไดแก
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2.1 เครื่องชั่ง มีความสําคัญในการทําเบเกอรี่มาก มีผลตอลักษณะของขนมมาก
พอสมควร เนื่องจากถามีการชั่งหรือตวงผิด หรือใชอุปกรณผิดก็จะทําใหขนมนั้นทําแลวไมดี หรือ
ทําออกมาแลวไมไดลักษณะที่ควรจะเปน อุปกรณที่จะใชในการชั่งหรือตวงมีหลายชนิด เชน        
ชอนตวงมี 4 ขนาดคือ 1 ชอนโตะ 1 ชอนชา 1/2 ชอนชา 1/4 ชอนชา อาจทําจากโลหะหรือพลาสติก
ก็ได ใชสําหรับตวงของเหลวหรือของแหงก็ได ถาใชตวงของแหงอยาใชชอนตวงตักอาหารโดยตรง 
เพราะจะทําใหไดปริมาตรที่มากเกินไป ตองใชวัสดุอื่นตักใสชอน แลวใชมีดปาดใหเรียบอีกครั้ง 
ตอไปที่จะพูดถึงก็คือถวยตวง จะแยกเฉพาะระหวางตวงของแหงกับของเหลว มีขนาดตั้งแต 1 ถวยตวง 
1/2 ถวยตวง 1/3 ถวยตวง และ 1/4 ถวยตวง ถาเปนถวยตวงของแหงจะใชตวงสวนผสมที่เปนของแหง
เทานั้นเชน แปง น้ําตาล นมผง เนย ถาเปนถวยตวงของเหลว ก็จะมีลักษณะเปนแกวหรือพลาสติก 
แลวจะมีขีดบอกปริมาตรอยูขาง ๆ มีตั้งแตขนาด 1 ถวยตวง จนถึง 6 ถวยตวง ใชตวงของเหลวพวกนมสด 
น้ํา ไขขาวและของเหลวอื่น ๆ เวลาตวงก็ตองใหถวยอยูในระดับสายตาจึงคอยอานคาออกมา ถวยตวง
และชอนตวงที่กลาวมาอาจใชในการตวงปริมาตรนอย ๆ แตก็อาจเกิดการผิดพลาดในการตวงได เชน 
เวลาตวงแปงอาจจะกดแปงจนแนนแลวคอยปาดใหเรียบรอยเสมอขอบ ซึ่งก็จะทําใหไดปริมาตร     
ที่ผิดไป ฉะนั้นถาตองการไดสัดสวนที่แนนอนควรใชตาชั่ง ชั่งสิ่งของ ซึ่งตาชั่งน้ีก็มีหลายขนาดเชนกัน 
ที่อยากจะแนะนําคือขนาด 1 กิโลกรัม เพราะจะสามารถชั่งของไดตั้งแต 5 กรัมจนถึง 1 กิโลกรัม   
แตควรระวังอยาใชชั่งของหนักเกิน 1 กิโลกรัม เพราะจะทําใหตาชั่งเสียได ในการทําผลิตภัณฑ       
เบเกอรี่นั้น การชั่ง ตวง ที่ถูกตองเปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะมีผลถึงผลผลิตที่ทําออกมาได ทั้งรส 
กลิ่น และรูปลักษณของผลิตภัณฑนั้น ๆ จึงไมควรที่จะใหกะเอาเอง

2.2 เครื่องผสมแบบตาง ๆ เครื่องผสมมีประโยชนตอการทําเบเกอรี่คือ ชวยให
สวนผสมตาง ๆ ทั้งของเปยกและของแหงรวมกันไดดีเปนเนื้อเดียวกัน เชน ในการทําขนมปง      
ชวยใหโปรตีนกับน้ํารวมตัวกันจนเกิดเปนกลูเตนที่มีลักษณะเหนียว ยืดหยุน สามารถจับปน          
เปนรูปรางตาง  ๆได หรือในการทําเคกชวยทําใหเกิดการรวมตัวของน้ําและไขมัน และสวนผสมอื่น ๆ 
ของเคก ทําใหไดลักษณะเปนของเหลวขน เทใสภาชนะไดแตไมสามารถปนเปนรูปรางได สําหรับ
การทําเคกนั้นเครื่องผสมชวยใหเคกเกิดการขึ้นฟู เนื่องจากฟองอากาศที่เกิดขึ้นในระหวางการตีผสม 
เครื่องผสมที่ใชในการทําเบเกอรี่ สามารถแบงออกได 3 ประเภท คือ 

2.2.1 เครื่องผสมแบบแนวตั้ง เปนแบบที่นิยมใชกันมากในการทําเบเกอรี่ 
เพราะสามารถใชงานไดหลายอยางตั้งแตตีไขจนกระทั่งนวดแปง เครื่องผสมชนิดนี้จะมีตั้งแตขนาดเล็ก
จนกระทั่งถึงขนาดใหญ แลวแตปริมาตรที่ตองการจะใช อุปกรณในตัวเครื่องจะประกอบไปดวย 
แกนกลางที่มีเดือยสําหรับใสเครื่องชวยในการผสม ซึ่งมีอยู 3 ชนิด คือ 

2.2.1.1 ชนิดที่เปนตะขอ ใชสําหรับนวดผสมแปงใหเปนกอนโตในการ
ทําขนมปง โดยตะขอนี้จะทําการมวนพับ ดึงกอนแปงเพื่อใหเกิดเปนกลูเต็นที่ดี 



14

2.2.1.2 ลักษณะเปนรูปใบไม ใชตีเนยกับน้ําตาลใหขึ้นฟู เพื่อทําเคก        
ที่ตองตีเนยกับน้ําตาล หรือตีเนยกับแปงอื่น ๆ เชน พวกพายรวนจาง ๆ หรือใชในการตีเนยกับน้ําตาล
ในการทําคุกกี้ การใชหัวตีลักษณะนี้จะใชความเร็วของเครื่องระดับปานกลางเปนสวนใหญ 

2.2.1.3 เปนลักษณะตะกรอ ใชสําหรับการตีไขใหเกิดฟองจะใชกับ
ความเร็วของเครื่องคอนขางสูง เพื่อใหไขขึ้นฟูในระยะเวลาสั้น และไขก็อยูตัวดวย ซึ่งมีผลตอปริมาตร
ของเคก เคกที่นิยมใชตะกรอทําไดแก ชิฟฟอนเคก สปนจเคก หรือการตีเคกแบบขั้นตอนเดียว 

เครื่องชวยในการผสมทั้ง 3 ชนิดนี้จะถอดเปลี่ยนไดโดยใชตัวเครื่องผสม
ตัวเดียวกัน และสามารถปรับอัตราความเร็วของเครื่องไดตามความตองการของผลิตภัณฑ เราจะ
เลือกใชอุปกรณทั้ง 3 ชนิดอยางถูกตอง เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่ออกมาดีเชน ถานวดแปงก็จะใชตะขอ 
ไมใชตะกรอ และจะใชระดับความเร็วต่ํา ถาใชความเร็วมากเกินไปเครื่องจะไมเดิน เนื่องจาก
สวนผสมมีน้ําหนักมากและเครื่องอาจชํารุดได 

2.2.2 เครื่องผสมแบบแนวนอน เปนเครื่องผสมที่ใชนวดแปงในการทําขนมปง
แตเพียงอยางเดียว ไมสามารถใชตีไขและเนยได 

2.2.3 เครื่องผสมแบบ 2 แขน ตัวเครื่องประกอบดวยแขนเหล็ก 2 แขน ปลายงอ 
หมุนเขาหากันและจะชวยดึงยึดกอนโด (Dough) อยางชา ๆ เมื่อเครื่องเดิน แขนทั้ง 2 จะหมุนมา
สวนกันตรงกลางของอางผสม ดึงยึดและนวดกอนโดที่อยูตรงกลางใหเขากัน อัตราเร็วของเครื่อง 
แบบนี้มีอัตราเดียวและเปนอัตราที่ชามาก ซึ่งจะทําใหสามารถนวดแปงขนมปงไดดีโดยที่ไมทําให
อุณหภูมิของโดรอนเกินไปในระหวางการผสม นอกจากขนมปงแลวยังสามารถใชผสมแปงพัฟเพสตรี้ 
และแปงพายไดอีกดวย เครื่องชนิดนี้จะใชเวลาในการนวดแปงนอยกวาการใชเครื่องผสมแบบแนวตั้ง 

2.3 ตูหมักและพักกอนโด สําหรับผลิตภัณฑที่ใชยีสตเปนตัวชวยทําใหขึ้นฟู เชน 
ขนมปงชนิดตาง ๆ และผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่ใชยีสต จําเปนจะตองหมักเอาไวในหองหมักหรือตูหมัก 
ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได เพื่อใหยีสตทํางานไดดีในระหวางการหมักแปงที่นวดผสม
จนไดที่แลว จะตองพักแปงไวใหคลายตัว แลวจึงนํามาทํารูปราง หรือใสไสตอจากนั้นจึงนําไปหมัก
หรือปลอยใหขึ้นจนมีขนาดเปน 2 เทา การหมักแปงหรือพักใหแปงขึ้น ตองการความชื้นและอุณหภูมิ
ที่เหมาะสม เพื่อจะใหไดผลิตภัณฑที่สําเร็จออกมามีคุณภาพดี ตูหมักแปงนั้น ถาไมมีความชื้น
รวมอยูดวยจะทําใหขนมนั้นแหง เนื้อขนมกระดางได เนื่องจากความชื้นที่มีอยูในกอนแปงระเหย
ออกไปในระหวางการหมัก แตเราอาจจะใชการตมน้ําสงผานเขาไปในตูหรือหองหมักนั้น และ       
ทําการควบคุมดวยตนเอง ถาเปนการทําเบเกอรี่ในหองธรรมดาหรือในบานเราที่มีอากาศคอนขางรอน 
อาจจะไมตองอาศัยตูหมักเลยก็ได โดยตั้งทิ้งไวในอุณหภูมิหองแลวใชผาชุบน้ําบิดหมาด หรือ            
ใชแผนพลาสติกคลุมกอนโดเอาไว เพื่อกันไมใหผิวหนาของโดนั้นแหง
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2.4 เครื่องแบงกอนโด เครื่องชนิดนี้สวนใหญแลวจะใชในอุตสาหกรรมขนาดยอม
จนถึงขนาดใหญ ๆ เพื่อทุนเวลาและแรงงานในการแบงกอนโดใหเทา ๆ กัน เครื่องชนิดนี้จะแบง
กอนโดไดตามน้ําหนักที่ตองการแลวคลึงใหกลม วิธีการใชก็งายโดยคลึงกอนโดที่ตองการตัดให
เรียบเนียนเปนกอนใหญ จากนั้นตั้งทิ้งไวพักหนึ่งแลวใชมือกดทําใหแนบลงบนแผนโลหะที่เปนหลุม 
สอดแผนโลหะที่มีกอนโดลงไปใตตัวเครื่องแลวกดลง ก็จะไดกอนโดที่ถูกตัดเปนกอนกลมเรียบรอย 

2.5 เครื่องรีดมวนกอนโดใหเปนรูป มีหนาที่ในการทําโดใหมีรูปรางสม่ําเสมอ และ
ปนใหเปนรูปรางตามตองการ ขนมปงที่ผานเครื่องรีดเมื่ออบสุกแลว จะมีเนื้อเนียนเรียบสม่ําเสมอ
ในพิมพ การรีดแปงทําไดโดยนํากอนโดที่พักตัวแลวปอนเขาไปในระหวางลูกกลิ้ง 2 ตัว ลูกกลิ้งจะรีด
ใหเปนแผนบาง ๆ และจะมวนแผนโดใหเปนรูปหนอนหรือทรงกระบอกออกมา แลวจับใสพิมพ
โดยที่ไมตองมวนดวยมือ ถาไมมีเครื่องรีดมวนโด อาจทําไดโดยใชไมคลึง คลึงแปงใหแบน มีขนาด
และความยาวตามตองการ จากนั้นทําการมวนแลวเย็บตะเข็บใหสนิท เอาใสพิมพโดยใหตะเข็บ 
กอนโดอยูขางใต 

2.6 ตูอบ ตูอบที่ใชในเบเกอรี่มีหลายชนิด ทั้งใชไฟฟา ก็าซ และน้ํามัน ตูอบ     
โดยทั่ว ๆ ไปมีหลายแบบ เชนแบบเปนชั้น โดยบานตูเปดออกดานหนาและแบบเปนชั้นหมุนรอบตัว 
สําหรับขนาดของตูอบที่ใชขึ้นอยูกับปริมาณของผลิตภัณฑที่ตองการจะทํา ตูอบที่ดีจะตองควบคุม
อุณหภูมิได เพราะเบเกอรี่สวนใหญอุณหภูมิในการอบนั้น มีความสัมพันธกับลักษณะของผลิตภัณฑ
ที่จะได ใหมีลักษณะตามตองการ ในกรณีที่ตูอบไมมีเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ตามตองการ ก็ควร
จะมีเทอรโมมิเตอรที่ใชโดยเฉพาะสําหรับตูอบวางไวในตู ทั้งนี้เพื่อเปนการตรวจสอบอุณหภูมิ         
ที่แนนอนของตูอบกอนที่จะนําผลิตภัณฑเขาอบ ตูอบเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการทําผลิตภัณฑ 
เบเกอรี่ เพราะขนมทุกอยางจะตองผานการอบใหสุก ราคาของตูอบนั้นจะขึ้นอยูกับวัสดุที่นํามาทํา
เชน เหล็ก สแตนเลส หรือใยแกวที่บรรจุอยูภายใน เพื่อเก็บความรอน ตูอบที่ดีควรมีอุณหภูมิที่สม่ําเสมอ 
เก็บความรอนไดนาน ซึ่งจะทําใหไมเปลืองเชื้อเพลิง ถาตูอบนั้นมีใยแกวบุอยูนอยก็จะทําใหอุณหภูมิ
ในตูอบไมคงที่ อุณหภูมิสามารถขึ้นหรือลงไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นกอนตัดสินใจเลือกซื้อควรพิจารณา
ใหถวนถี่เสียกอน โดยอาจดูจากยี่หอ บริษัทผูผลิต หรือราคาก็จะเปนตัวกําหนดคุณภาพของตูอบได
เชนกัน สําหรับตูอบที่ใชภายในบานบางชนิดจะมีเข็มบอกความรอนของตู 3 ระดับคือ ต่ํา ปานกลาง
และสูง ตูอบประเภทนี้มักจะควบคุมอุณหภูมิไมได จะตองใชเทอรโมมิเตอรแขวนไวในตู เพื่อชวยบอก
อุณหภูมิของตูกอนที่จะนําขนมเขาอบ อุณหภูมิของตูอบจะคงที่ไมเปลี่ยนแปลงไปจากที่ตั้งเอาไว  
จึงนําขนมเขาไปอบ 

2.7 เครื่องห่ันขนมปง เปนเครื่องที่ประกอบดวยลวดฟนเลื่อยหลายเสน ซึ่งทําหนาที่
ตัดขนมปงใหเปนแผนที่มีความหนาเทา ๆ กัน ตามมาตรฐานความหนาของแผน คือ 1 เซนติเมตร 
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เครื่องชนิดนี้สามารถปรับหันตามความกวางยาวของแทงขนมปงได เครื่องหั่นขนมปงนี้ สวนใหญ
จะใชสําหรับการทําขนมปงแซนวิชเทานั้น เพราะการหั่นขนมปงดวยมือนั้นเปนการยากที่จะได 
แผนขนมปงที่เรียบสม่ําเสมอ และมีความหนาที่เทา ๆ กัน

วัตถุดิบการทําเบเกอรี่
วัตถุดิบที่ใชในการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ ประกอบดวย แปงสาลี น้ํา น้ําตาล ไขมัน นม ไข 

เกลือ และสิ่งที่ชวยใหผลิตภัณฑขึ้นฟู โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แปงสาลี มีคุณสมบัติพิเศษ คือ จะมีโปรตีนอยู 2 ชนิดเปนองคประกอบ คือ กลูเตนิน 

(Glutenin) และไกลอะดิน (Gliadin) ซึ่งเมื่อรวมตัวกับน้ําในอัตราสวนที่เหมาะสม จะเกิดสารเรียกวา 
กลูเต็น (Gluten) มีลักษณะเปนยางเหนียว ยืดหยุนได สามารถเก็บกาซทําใหเกิดโครงรางแบบฟองน้ํา

แปงสาลีที่ผลิตออกขายในทองตลาดทั่วไปมีอยู 3 ชนิด ประกอบดวย แปงขนมปง 
มีโปรตีนสูงประมาณ รอยละ 12 - 14 เหมาะสําหรับขนมปงทั่ว ๆ ไป แปงอเนกประสงค มีโปรตีน
ปานกลาง รอยละ 10 - 11 เหมาะสําหรับทําเพสตรี้ คุกกี้ บะหมี่ ปาทองโก และแปงเคก มีโปรตีนต่ํา  
รอยละ 7 - 9 เหมาะสําหรับทําเคก

การที่จะทําผลิตภัณฑใหไดผลดี ควรพิจารณาถึงคุณลักษณะของแปงสาลีหลายอยาง
ไดแก สีของแปง แปงที่ดีควรมีสีขาว ถาหากมีสีอื่นปน เชน สีเหลืองออน หรือสีครีม จะทําใหขนมปง
มีเนื้อในที่มีสีไมดี ดังนั้นแปงที่โมออกมาจึงควรผานการฟอกสีกอน กําลังของแปง หมายถึงพลังที่แปง
สามารถจะอุมกาซที่เกิดขึ้นในระหวางการหมักไดดี เพื่อใหผลิตภัณฑมีการขึ้นฟู และมีปริมาตรดี 
สุดทายคือ ความทนตอสภาพตาง ๆ ของแปง หมายถึงลักษณะของแปงที่มีความสามารถทนตอ
สภาพการผสมนาน การรีด และขบวนการอื่น ๆ โดยที่กลูเต็นไมฉีกขาด ซึ่งจะทําใหหมักไดนาน 
และไดผลิตภัณฑที่มีปริมาตรดี

หนาที่ของแปงสาลีที่มีตอผลิตภัณฑ สวนใหญแลวแปงสาลีเปนวัตถุดิบที่สําคัญ
ในการชวยใหเกิดโครงสรางของผลิตภัณฑ และทําใหผลิตภัณฑคงรูปอยูไดเมื่ออบเสร็จแลว         
เปนสวนผสมหลักที่ใชในการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ทุกชนิด ถาปราศจากแปงแลวเราจะไมสามารถ
ทําผลิตภัณฑเฉพาะอยาง ดังนั้น จึงควรเลือกใชแปงสาลีที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับผลิตภัณฑ              
ที่ตองการทํา

2. น้ํา นอกจากแปงซึ่งเปนสวนผสมหลักในการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่แลว วัตถุดิบ       
ที่สําคัญรองลงมาคือน้ํา ซึ่งถาปราศจากน้ําการผลิตขนมปง หรือการทําผลิตภัณฑอีกหลาย ๆ อยาง
จะเกิดขึ้นไมได เนื่องจากน้ํามีหนาที่รวมตัวกับโปรตีนในแปงทําใหเกิดเปนกลูเต็น น้ําที่ใชในการทํา
ผลิตภัณฑเบเกอรี่นั้นอาจเปนน้ําทั่ว ๆ ไป หรือน้ําที่อยูในนม หรือน้ําผลไมก็ได คือเปนของเหลว         
ที่ใชในการทําผลิตภัณฑ



17

น้ําทําหนาที่สําคัญหลายอยาง ไดแก ทําใหเกิดกลูเต็น น้ําชวยควบคุมการหนืด 
ของโด สัดสวนของน้ําที่ใชจะแสดงใหเห็นถึงความหนืดของโด น้ําชวยควบคุมอุณภูมิของโด และ
การที่จะทําใหโดมีความอุน หรือเย็นสามารถควบคุมที่น้ําได น้ําชวยละลายเกลือ และสวนผสมอื่น 
ที่ไมใชแปง เชน น้ําตาล เกลือ และโปรตีนละลายน้ําไดใหเปนเน้ือเดียวกัน น้ําจะทําใหแปงสตารเปยก
และเกิดการพองตัว ทําใหยอยงาย นอกจากนี้น้ํายังชวยใหเอนไซมทํางานไดดี ชวยใหเก็บผลิตภัณฑ
ไวไดนาน และชวยกระจายยีสตในการหมักโด

3. น้ําตาล เปนสารประกอบอินทรียที่เปนผลึก ละลายไดดีในน้ําและมีรสหวาน       
จัดอยูในอาหารประเภทคารโบไฮเดรต น้ําตาลที่นํามาใชในการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ทั่ว ๆ ไป มี 3 ชนิด 
คือ น้ําตาลทรายขาว ใชมากในการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่  มีขนาดความละเอียดตาง ๆ กัน ตั้งแต    
เปนผงละเอียดมาก ธรรมดา และหยาบ น้ําตาลทรายที่ใชไดผลดีควรมีความละเอียดและขาว    
เพราะจะผสมเขากับสวนอื่น  ๆไดดี น้ําตาลไอซิ่ง เปนน้ําตาลที่เปนผงละเอียดมีแปงขาวโพดปนอยูดวย
ประมาณ รอยละ 3  ทั้งนี้ เพื่อปองกันการจับตัวเปนกอน หรือปองกันการเปนผลึกของน้ําตาล   
ความละเอียดของน้ําตาลชนิดนี้ชวยใหผสมงายขึ้น และมักใชกับแองเจิลเคก น้ําตาลทรายแดง จะมี
พวกคาราเมล แรธาตุ และความชื้นปนอยูดวย และยังเปนน้ําตาลที่ไมบริสุทธิ์ หรือเรียกวาน้ําตาลดิบ
จะใชในการทําผลิตภัณฑที่ตองการกลิ่นรส และสีของน้ําตาลทรายแดง สวนใหญใชในการทําคุกกี้ 
และเคกบางชนิด เชน ฟรุตเคก

หนาที่ของน้ําตาลที่มีตอผลิตภัณฑเบเกอรี่ ไดแก ใหความหวานแตผลิตภัณฑ และ
กลิ่นรส เปนอาหารของยีสตในระหวางหมัก ชวยในการตีครีม และตีไขใหมีความคงตัว ชวยเก็บ
ความชุมชื้นในผลิตภัณฑ ทําใหสีผิวของขนมสวยขึ้น และน้ําตาลยังเพิ่มคุณคาทางอาหารอีกดวย

4. ไขมัน ชนิดของไขมันที่ใชในการทําเบเกอรี่  ประกอบดวย เนยสด ทําจากสวน        
ที่เปนไขมันของน้ํานมวัว ประกอบดวยไขมัน 80 % มีสีเหลือง เนยสดนั้นใชไดดีที่สุดในการใหกลิ่น 
รส แตจะมีคุณสมบัติดอยในการเปนครีม คือ เนยสดจะตีเปนครีมไมดี และขาดความเปนเนื้อเดียวกัน 
เคกที่ทําจากเนยสดลวน ๆ โดยทั่วไปจึงมีปริมาณต่ํา เนื้อเคกหยาบ แตมีรสชาติหอมหวานนารับประทาน 
ไขมันชนิดตอมาคือมาการีน มีมากมายหลายชนิดตามความสามารถในการละลาย และการใชประโยชน 
โดยทั่วไปจัดเปน 3 ชนิด คือ มาการีนชนิดออน มาการีนสําหรับทําขนมอบทั่ว ๆ ไป และ                  
เพสตรี้มาการีน ใชทําเพสตรี้โดยเฉพาะ ไขมันชนิดสุดทายคือ ชอทเทนนิ่งหรือ เนยขาว

ไขมันมีหนาที่หลายอยางในการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ คือ สําหรับผลิตภัณฑที่ใชยีสต 
เชน ขนมปง ไขมันจะชวยใหความออนนุม และใหกลิ่นรสที่ดี ชวยในการกักเก็บกาซที่เกิดขึ้น   
โดยทําใหกลูเต็นมีความหนาแนนจนอากาศเขาไมได ซึ่งทําใหปริมาตร และเปลือกนอกของขนมปง
ดีขึ้น และยังชวยหลอลื่นกลูเต็นใหยืดหดไดดี โดยชวยการขยายตัวของผนังเซลล และจัดโครงสราง
ของกลูเต็น ซึ่งมีผลตอการเพิ่มปริมาตรของขนมปง ในสวนของเคก ไขมันทําหนาที่ชวยในการ  
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เปนครีม ในการทําขนมเคกนั้นคาของการเปนครีมของไขมันเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะเคกเนย 
เนื่องจากในการตีเคกตองตีเนยกับน้ําตาลใหขึ้นฟูกอน และยังชวยใหเคกมีกลิ่นรสที่ดี สําหรับคุกกี้ 
และเพสตรี ความสําคัญของไขมันอยูที่คาของการเปนครีมที่ดี และความยืดหยุนของไขมัน

5. นม โดยทั่วไปแลวนมที่นํามาใชในการทําผลิตภัณฑเบเกอร่ีจัดเปน 3 พวกดวยกัน คือ 
นมสด เปนของเหลวที่มีทั้งชนิดมีไขมันเต็ม ซึ่งไดแกนมสดบริสุทธิ์ นมสดที่เอาไขมันออกแลว หรือ 
ที่เรียกวาหางนม และบัตเตอรมิลค นมขน ไดแกนมสดที่นํามาระเหยเอาความชื้นออก แลวนําสวน         
ที่เหลือไปโฮโมจิไนส มีทั้งชนิดนมขนหวานที่ทําจากนมสดบริสุทธิ์ ซึ่งนํามาระเหยแลวเติมน้ําตาล
ลงไปประมาณ รอยละ 41 นมขนจืดชนิดมีไขมันเต็มและไมมีไขมัน ไดจากการนํานมสดมาระเหย          
แตไมเติมน้ําตาล รูจักกันในชื่อของนมสดระเหย นมผง ไดแกนมสดที่มีไขมันเต็ม และหางนมสด            
ที่ปราศจากไขมัน ถูกนํามาตมใหรอนแลวกระจายไปบนลูกกลิ้งที่มีความรอน หรือฉีดผานเครื่องพน
ฝอยแหง นมผงที่ไดไมควรมีความรอนเกิน รอยละ 5 

หนาที่ของนมที่มีตอผลิตภัณฑ คือ ชวยใหผลิตภัณฑมีความนารับประทาน ชวยรวม
สวนผสมอื่น ๆ เขาดวยกัน ชวยละลายน้ําตาล ซึ่งเปนตัวทําใหผลิตภัณฑออนนุม ชวยใหแปง          
เกิดเปนโครงสรางของผลิตภัณฑเมื่อรวมกับน้ํา ความชื้นของนมนั้นไมไดเปนทั้งตัวทําใหผลิตภัณฑ
แข็ง หรือนุมขึ้น แตเมื่อรวมกับสวนผสมอื่น ๆ แลวอาจชวยใหผลิตภัณฑมีทั้งความแข็ง และ            
ความนุมทั้ง 2 อยางได

6. ไข ที่ใชในการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่สวนมากใชไขไก เปนวัตถุดิบที่มีราคาสูง และ
มีความสําคัญมากในการทําผลิตภัณฑ โดยเฉพาะพวกขนมเคก และขนมปงหวานที่มีสูตรเขมขน

หนาที่ของไขที่มีตอผลิตภัณฑ คือ ทําใหผลิตภัณฑขึ้นฟู โดยเมื่อตีไขขาวจะเกิดฟอง
ซึ่งประกอบดวยฟองอากาศเล็ก ๆ  เปนจํานวนมาก สีของไขแดงจะชวยใหเคกมีสีเหลือง ทําใหผลิตภัณฑ
มีความเขมขน เนื่องจากไขมีไขมันและของแข็งอื่น ๆ ผลิตภัณฑจะมีไขมันเพิ่มขึ้น และมีรสหวานขึ้น 
นอกจากนั้นไขยังชวยใหสวนผสมมีความมัน สามารถผสมไดงายขึ้น ไขยังมีกลิ่นเฉพาะซึ่งบางคน
ชอบใหมีในผลิตภัณฑ และเนื่องจากไขมีความชื้น และมีความสามารถตามธรรมชาติในการที่จะรวม 
และเก็บความชื้นเอาไว จึงทําใหการแหงของผลิตภัณฑเกิดชาลง นอกจากนี้ไขยังมีคุณคาทางอาหาร
สูงอีกดวย

7. เกลือ มีหนาที่สําคัญหลายอยาง คือ เพิ่มรสชาติใหผลิตภัณฑ ชวยควบคุม                  
การทํางานของยีสตในการหมัก ชวยทําใหกลูเต็นของโดมีพลังในการยืดตัว และยังชวยปองกัน         
การเจริญเติบโตของบักเตรีที่ไมตองการอีกดวย

8. สิ่งที่ชวยใหผลิตภัณฑขึ้นฟู ไดแก
8.1 ยีสต เปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว ขยายพันธุโดยการแตกหนอ หรือแบงตัว อาหาร

ที่จําเปนคือน้ําตาล อุณหภูมิที่เหมาะสมแกการเจริญเติบโต 70 - 95 ยีสตมี 3 ชนิด คือ ยีสตสด ยีสตแหง 
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และยีสตแหงผง ยีสตในผลิตภัณฑเบเกอรจะทําหนาที่สรางกาซคารบอนไดออกไซด ทําใหโดขยายตัว 
ทําใหเกิดเปนโครงสราง และลักษณะเนื้อของโด ยีสตยังทําใหผลิตภัณฑมีกลิ่นเฉพาะตัว นอกจากนี้
ยังชวยเสริมคุณคาทางอาหาร

8.2 เบคกิ้งโซดา ทางเคมีเรียกวาโซเดียมไบคารบอเนตจะสลายตัวเมื่อไดรับ   
ความรอน มีผลเสียคือ จะมีสารตกคาง ถาใชมากเกินไปจะทําใหมีรสเฝอน เพื่อใหสารตกคางหมดไป 
จะปรับโดยการเติมกรดอาหารลงไป เชน นมเปรี้ยว

8.3 ผงฟู เปนสารที่ชวยทําใหฟู เปนสวนผสมของโซเดียมไบคารบอเนตกับสารเคมี 
ที่ทําหนาที่เปนกรด และแปงขาวโพด ผสมลงไปปองกันไมใหสารทั้งสองสัมผัสกันโดยตรง มี 2 ชนิด 
คือ ชนิดผงฟูกําลังหนึ่ง และผงฟูกําลังสอง ผงฟูจะชวยใหผลิตภัณฑมีความเบา ขึ้นฟู งายตอการขบเคี้ยว 
ผลิตภัณฑที่ใสผงฟูจะมีลักษณะเนื้อในเนื้อรูโปรง ดังนั้นน้ํายอยจึงสัมผัสอาหารไดหมด ทําให    
ยอยงายขึ้น และยังทําใหผลิตภัณฑมีความนารับประทาน และอรอย

8.4 แอมโมเนีย ไดแกพวกแอมโมเนียมคารบอเนต หรือแอมโมเนียมไบคารบอเนต 
เปนสารที่ทําใหผลิตภัณฑขึ้นฟูอีกชนิดหนึ่ง แตใชกันนอย สวนมากใชในการทําคุกกี้ หรือผลิตภัณฑ
ที่มีขนาดเล็ก นอกจากนั้นก็จะใชในการผสมครีมพัฟ ปาทองโก ฯลฯ ขอดีของแอมโมเนีย คือ            
จะไมเหลือสารตกคางที่เปนของแข็งอยูในผลิตภัณฑ ขอเสียก็คือมีการใชที่จํากัด เพราะอาจมีกลิ่น
ของแอมโมเนียตกคางอยูในผลิตภัณฑที่อบหรือทอดออกมารอน ๆ ทําใหผลิตภัณฑมีกลิ่นรสที่ไมดี

การใชสารที่ชวยทําใหผลิตภัณฑขึ้นฟูนั้น ควรชั่งตวงดวยความระมัดระวัง เพราะถาใช 
ในปริมาณที่สูงเกินไปจะทําใหผลิตภัณฑฟูมาก อาจทําใหหดตัวไดหลังจากอบแลว และถาใช         
ในปริมาณที่ต่ําเกินไปก็จะทําใหผลิตภัณฑขึ้นฟูไมเต็มที่ เปนสาเหตุใหผลิตภัณฑมีลักษณะ              
แนนหนัก ปริมาตรไมดี และไมชวนใหรับประทาน

สภาพตลาดของธุรกิจเบเกอรี่

ธุรกิจเบเกอรี่ หมายถึง ธุรกิจคาปลีกที่จําหนายขนมปง ขนมเคก และขนมอบที่อบดวยเตา
ซึ่งเปนอาหารหลักประจําวันที่ไดรับความนิยมแพรหลายไปทั่วโลก โดยไดรับการพัฒนามาอยาง
ตอเนื่อง ในประเทศไทยธุรกิจเบเกอรี่ไดเริ่มตนขึ้นเมื่อประมาณ 70 ปที่แลว และไดรับความนิยม
จากผูบริโภคมาอยางตอเนื่อง ทําใหมีการเปดรานเบเกอรี่เพิ่มมากขึ้น จนกลายมาเปนตลาดที่นาสนใจ
เปนอยางมาก แบบอยางการลงทุนในธุรกิจเบเกอรี่นี้ จะเปนโครงการสําหรับผูประกอบการที่ตองการ
เปดกิจการในลักษณะเปนเบเกอรี่ที่มีหนาราน ผลิตเอง ขายสงเอง ซึ่งถูกจัดเปนประเภทรานเบเกอรี่
ระดับบนอันเปนตลาดที่นาสนใจเปนอยางมาก โดยพิจารณาไดจากการมีอัตราการขยายตัว              
อยูในเกณฑสูง เนื่องจากสามารถสนองตอบตอความตองการของผูบริโภคทุกเพศทุกวัยในเมืองไดดี 
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โดยผูบริโภคกลุมเปาหมายนี้มีรูปแบบการดําเนินชีวิตในปจจุบันที่ตองทํางานแขงกับเวลา ทําให
การเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ผานทางรานเบเกอรี่คาปลีกกลายเปนอีกทางเลือกหนึ่งของผูบริโภค  
ที่ตองการความสะดวกรวดเร็วในการซื้อหาอาหารมื้อหลัก ๆ มารับประทาน สิ่งที่ผูประกอบการ   
ในธุรกิจเบเกอรี่ตองใหความเอาใจใสก็คือ การรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑไวใหสูง 
การพัฒนาสินคาอยางตอเนื่องควบคูไปกับการสรางเอกลักษณใหกับตราสินคาของตนจนเปนที่รับรู
และบอกตอกันในกลุมผูบริโภค การใชบรรจุภัณฑที่รักษาคุณภาพของสินคาไดดี อีกทั้งมีความสวยงาม
ทันสมัยเพิ่มความนารับประทานใหแกตัวผลิตภัณฑ สุดทายคือการใหบริการที่สรางความประทับใจ
ใหกับลูกคา โดยทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผูประกอบการจะตองสรางและรักษาไวใหเปนคุณคาของธุรกิจ
ของตนเองอยางเหนียวแนนและยั่งยืน (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. 2552)

ธุรกิจเบเกอรี่เมื่อประมาณ 70 ปที่แลวยังไมเปนที่รูจักแพรหลายเหมือนเชนที่เปนในทุกวันนี้ 
สินคาประเภทขนมอบ ซึ่งไดแกขนมปง ขนมเคก และคุกกี้ ซึ่งถือเปนผลิตภัณฑหลักของรานเบเกอรี่
ยังไมเปนที่คุนเคยของคนไทยโดยทั่วไป ยกเวนก็แตผูที่ เคยผานอารยธรรมตะวันตกมากอนและ          
ผูที่คลุกคลีอยูกับชาวยุโรปหรือชาวอเมริกันที่เขามาอยูในประเทศไทยเทานั้นที่จะพอรูจักอาหาร
ประเภทนี้ สําหรับรานเบเกอรี่ในยุคนั้นก็ยังมีจํานวนไมมากนัก ที่พอจะเอยนามไดก็มีรานชมซุยฮง  
อยูตรงขามไปรษณียกลาง รานมอนโลเฮียงอยูตรงขามซอยโอเรียนเต็ล รานลิตเติลโฮมเบเกอรี่          
อยูที่ถนนวรจักร และรานเสรีวัฒนอยูที่ยานสะพานหัน เปนตน กลาวโดยสรุปก็คือธุรกิจเบเกอรี่      
ในสมัยนั้นยังมีตลาดแคบ ๆ ไมเปนที่นิยมอยางแพรหลายเหมือนในยุคปจจุบัน ธุรกิจเบเกอรี่         
ในประเทศไทยเริ่มขยายตัวอยางจริงจังในยุคสงครามเวียดนามซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 30 กวาปที่แลว     
ในชวงเวลานั้นไดมีทหารอเมริกันเปนจํานวนมากมาพํานักในไทย ทําใหเกิดความตองการอาหาร
ประเภทนี้สูง นักลงทุนที่มองเห็นโอกาสตรงนี้ก็ไดกอตั้งโรงโมแปงสาลีขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย
เร่ิมตั้งแตบริษัท ยูไนเต็ด ฟลาวมิลล จํากัด และมีผูกอตั้งเพิ่มมาเรื่อย ๆ เปนจํานวน 23 แหง อาทิ บริษัท
สยามฟลาวมิลล จํากัด บริษัท แหลมทองสหการ จํากัด เปนตน โดยบริษัทเหลานี้ไดผลิตแปงสาลี
ยี่หอตาง ๆ ออกจําหนาย และไดทําการสงเสริมการขายดวยการสาธิตวิธีการทําขนมอบรวมทั้ง
จัดการฝกอบรม ลูกคาที่ตองการปรุงขนมอบไวบริโภคในครัวเรือนตลอดจนผูประกอบการธุรกิจ  
เบเกอรี่ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วใหสามารถนําแปงสาลีไปประยุกตใชทําผลิตภัณฑขนมอบ
อยางกวางขวางและหลากหลายและมีคุณภาพไดตามมาตรฐาน นับเปนการพัฒนาตลาดเบเกอรี่ 
(Market Development) ที่ประสบความสําเร็จอยางงดงาม เมื่อสงครามเวียดนามสิ้นสุดลง ก็หาได 
ทําใหเกิดผลกระทบทางลบตอความตองการสินคาขนมอบแตอยางใด เพราะธุรกิจเบเกอรี่ยังคง
ดําเนินตอไปดวยดีและขยายตัวออกไปอยางตอเนื่อง ความนิยมบริโภคสินคาจําพวกขนมปง       
ขนมเคก คุกกี้ พาย พัฟ ฯลฯ ไดแพรหลายออกไปในหมูประชาชนชาวไทย และกลายมาเปนสวนหนึ่ง
ของอาหารประจําวันของคนไทยในที่สุด ทําใหนักธุรกิจหลายตอหลายรายหันมาใหความสําคัญตอ
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การลงทุนในกิจการเบเกอรี่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีหนวยงานตาง ๆ เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดชาง วิทยาลัยการอาชีพ ตลอดจนโรงเรียนเอกชนที่เปดสอน
หลักสูตรการทําขนมอบ เปนตน ไดมีสวนรวมในการเผยแพรความรูและผลิตตําราเกี่ยวกับขนมอบ
ออกมาสูทองตลาดมากขึ้น

ภาพรวมของตลาดเบเกอรี่
ธุรกิจเบเกอรี่ที่มีอยูในตลาดเมืองไทยแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ

1. เบเกอร่ีในโรงแรม โรงแรมใหญที่คอนขางมีชื่อเสียงมักจะมีแผนกเบเกอร่ีรวมอยูดวย 
ทั้งนี้ เปนการสนองความตองการของชาวตางประเทศที่มาพักซึ่งมักจะบริโภคอาหารเหลานี้เปนหลัก 
และเพื่อความสมบูรณแบบของธุรกิจโรงแรม อาจจัดใหมีการจําหนายปลีกกับลูกคาขางนอกขนมอบ
ในโรงแรมโดยทั่วไปการใชวัตถุดิบที่นํามาประกอบคอนขางมีคุณภาพ ทําใหราคาของขนมอบ     
สูงตามไปดวย สวนเรื่องความอรอยและรสชาติจะมีคุณภาพดีกวาในทองตลาด อยางไรก็ตาม
คานิยมของคนบางกลุมที่ชอบความหรูหรานั้นเมื่อถึงเทศกาลปใหมขนมอบในโรงแรมดัง ๆ             
ก็จะไดรับการตอนรับเปนจํานวนมาก

2. เบเกอรี่ที่มีหนาราน ผลิตเอง ขายสงเอง ไดแกรานเบเกอรี่ทั่ว ๆ ไปที่ผลิตเอง         
ขายเอง อาจจะทั้งขายปลีกและสงดวย รานคาประเภทนี้จัดวามีอยูมากพอสมควรในกรุงเทพฯ         
กวา 200 แหง ขึ้นไป ทั้งยังแพรหลายกระจายไปสูตางจังหวัดอีกดวย จะเห็นวาในตางจังหวัดแทบ
ทุกจังหวัดจะมีรานเบเกอรี่ตั้งอยูจังหวัดหนึ่งอยางนอย 11 - 12 รานขึ้นไป ซึ่งขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ
ของจังหวัดนั้น ๆ แตละแหงความใหญโตไมแตกตางกันมากนัก รานเบเกอรี่ประเภทนี้เกิดขึ้นใหม ๆ 
เสมอ หรือไมก็ขยายจากเดิมใหใหญขึ้น หรือไมก็จะแตกสาขาออกไปอีกเมื่อมีชื่อเสียงขึ้น รานเบเกอรี่
แตละแหงตองมีเอกลักษณใหลูกคากลาวถึงชื่อเสียง ฉะนั้นคุณภาพรานเบเกอรี่ประเภทนี้จัดวาอยู 
ในเกรดดีเพราะมีการแขงขันกัน

3. เบเกอรี่ที่ทําสงเพียงอยางเดียว รานเบเกอรี่ประเภทนี้จะไมคอยคํานึงถึงคุณภาพ
เทาใดนัก จะคํานึงถึงแตปริมาณและราคาใหต่ําเขาวาเนื่องจากพวกเขาตองเสี่ยงกับการสูญเสียสูง 
เชนการรับคืน มีการหักเปอรเซ็นตในการฝากขายซึ่งแลวแตละแหงจะตกลงกันโดยมีตั้งแต รอยละ 
20 - 30 อยางไรก็ตามการลงทุนระดับนี้ไมสูงนักผลกําไรก็เปนลักษณะน้ําซึมบอทราย

4. เบเกอรี่แบบแมบาน (Home Made) เบเกอรี่ประเภทนี้เปนแบบที่แมบานที่มีเวลาวาง 
ใชเวลาใหเปนประโยชน โดยทําขึ้นมาขายกันเองระหวางญาติหรือเพื่อนฝูงซึ่งลักษณะขนมที่จัดได
วาดีพอสมควร เนื่องจากไมไดมุงทางการคามากนัก ตองการเพียงความชื่นชมและความภูมิใจในฝมือ
มากกวา จึงกลาที่จะใชของดีในการประกอบขนม สวน ฝมือก็เชื่อไดวาสะอาดถูกหลักอนามัยมากกวา
รานคาแนนอน อยางไรก็ตามแมบานบางทานก็ทําอยางจริงจัง มีการตั้งชื่อกิจการของตนเองและ
ร่ํารวยกับอาชีพนี้
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แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภค เปนพฤติกรรมเกี่ยวกับ การซื้อ การใชผลิตภัณฑของผูบริโภคอันจะ
นําไปสูความพึงพอใจตามความตองการ ตามความคิดและตามประสบการณของผูบริโภค การศึกษา
ผูบริโภค จะกอใหเกิดแนวคิดดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหม คุณลักษณะของผลิตภัณฑ ราคา        
ชองทางการจัดจําหนาย ขอมูลขาวสาร และสวนประสมการตลาดอื่น ๆ ที่เหมาะสมและถูกตอง 
โดยสามารถแสดงรูปแบบพฤติกรรมในการซื้อของผูบริโภคได ดังภาพที่ 2.1 

ภาพที่ 2.1 รูปแบบพฤติกรรมในการซื้อของผูบริโภค
ที่มา : Kotler. 2003 : 184

สิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค (Influencing Buyer Behavior) 
จุดเริ่มตนเพื่อเขาใจพฤติกรรมของผูซื้อ คือ รูปแบบของการตอบรับตอสิ่งเรา สิ่งเรา

ภายนอก สภาวะแวดลอมทางการตลาดจะเขาไปสูสภาวะจิตใจของผูซื้อ คุณลักษณะของผูซื้อ และ
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ จะนําไปสูการตัดสินใจซื้อ จึงตองทําความเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้น         
ในสภาวะจิตใจของผูซื้อวามันคืออะไร ระหวางการไดรับสิ่งเราภายนอก และการตัดสินใจซื้อ               

1. ปจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural Factors)
วัฒนธรรม เปนปจจัยพื้นฐานในการกําหนดความตองการและพฤติกรรมของมนุษย 

เด็กที่กําลังเจริญเติบโตจะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ในเรื่องคานิยม การรับรู ความพอใจ และพฤติกรรม       
ผานทางสถาบันครอบครัวและสถาบันหลักอื่น ๆ 

วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบหรือวิถีการดําเนินชีวิตที่คนสวนใหญในสังคมยอมรับ 
ซึ่งประกอบไปดวยคานิยม การแสดงออก การใชวัสดุสิ่งของ 

คุณลักษณะ        
ของผูซื้อ

กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ

1. วัฒนธรรม
2. สังคม
3. บุคคล
4. จิตวิทยา

1. ตระหนักถึงปญหา
2. คนหาขอมูล
3. ประเมินทางเลือก
4. ตัดสินใจซื้อ
5. พฤติกรรมหลังซื้อ

การตัดสินใจซื้อ

1. ประเภทผลิตภัณฑ
2. ตรายี่หอ
3. ผูขาย
4. เวลา
5. ปริมาณ

สิ่งกระตุน
ทางการตลาด

สิ่งกระตุน
อื่น ๆ

1. ผลิตภัณฑ
2. ราคา
3. การจัดจําหนาย
4. การสงเสริม
    การตลาด

1. เศรษฐกิจ
2. เทคโนโลยี
3. การเมือง
4. วัฒนธรรม
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วัฒนธรรมยอย วัฒนธรรมยังประกอบดวยวัฒนธรรมยอย ซึ่งเปนตัวกําหนดการ
จําแนกลักษณะและกระบวนการทางสังคมเฉพาะอยางสําหรับสมาชิกในสังคมนั้น ๆ วัฒนธรรม
ยอยหมายรวมถึงชนชาติ ศาสนา กลุมชาติพันธุ และกลุมภูมิภาค มีวัฒนธรรมยอยหลายวัฒนธรรม 
ที่ประกอบกันขึ้นเปนสวนตลาดที่มีความสําคัญ 

ชนชั้นทางสังคม สังคมมนุษยทุกแหงลวนมีการแบงลําดับชั้นทางสังคมทั้งสิ้น 
โดยบางครั้งอาจออกมาในรูปของระบบวรรณะ ซึ่งสมาชิกในแตละวรรณะมีบทบาทที่ชัดเจนแนนอน
และไมสามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพการเปนสมาชิกของตนได แตที่พบเห็นบอยครั้งจะอยูในรูป
ของชนชั้นทางสังคม ซึ่งเปนการแบงชั้นทางสังคมที่มีความเปนหนึ่งเดียวและมีความคงทนถาวร 
โดยจะมีการปกครองตามลําดับชั้นและสมาชิกจะมีคานิยม ความสนใจ และพฤติกรรมคลายคลึงกัน 
ชั้นทางสังคมมิไดสะทอนถึงรายไดเพียงอยางเดียว แตยังมีขอบงชี่อื่น ๆ อีก เชน อาชีพ การศึกษา 
ชาติกําเนิด ภูมิลําเนา และสถานที่อยูอาศัย ซึ่งชนชั้นทางสังคมแตกตางกันจากชุดเสื้อผา รูปแบบ 
การพูด ความพึงพอใจดานสันทนาการ และบุคลิกลักษณะอื่น ๆ ชนชั้นทางสังคมจะแสดงใหเห็นวา
ความพึงพอใจของผลิตภัณฑและตราสินคามีความโดดเดนกันไปหลาย ๆ แขนง อันไดแก เสื้อผา
เครื่องแตงกาย เครื่องตกแตงบาน กิจกรรมการใชเวลาวางและรถยนตตางกันไป นักการตลาดบางคน
อาจทุมเทความพยายามดานการตลาดไปยังชั้นทางสังคมสังคมใดสังคมหนึ่ง ชั้นทางสังคมยังมี
ความแตกตางกันในความพึงพอใจดานสื่อ ผูบริโภคชนชั้นสูงนิยมสื่อประเภทนิตยสารและหนังสือ 
แตผูบริโภคชนชั้นต่ํานิยมรายการโทรทัศน ในเรื่องของการใชภาษาก็มีความแตกตางเชนกัน         
นักโฆษณาจึงตองรอยเรียงถอยคําแลใชภาษาใหเปนที่เขาใจและสื่อความหมายแกชนชั้นทางสังคม
เปาหมาย

2. ปจจัยทางสังคม (Social Factors)
นอกจากปจจัยทางดานวัฒนธรรมแลว พฤติกรรมผูบริโภคยังไดรับอิทธิพลจาก

ปจจัยทางสังคม เชน กลุมอางอิง ครอบครัว ตลอดจนบทบาทและสถานภาพ
กลุมอางอิง (Reference Groups) ประกอบไปดวยบุคคลหรือกลุมบุคคลทั้งหมด   

ที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอทัศนคติหรือพฤติกรรม ซึ่งกลุมที่มีอิทธิพลโดยตรงตอบุคคลนั้น 
เรียกวา กลุมสมาชิกภาพ (Membership Groups) ซึ่งบางกลุมเปนกลุมปฐมภูมิ เชน ครอบครัว เพื่อน 
เพื่อนบาน และเพื่อนรวมงาน เปนกลุมที่บุคคลมีปฏิสัมพันธดวยคอนขางตอเนื่องและไมคอย     
เปนทางการ นอกจากนี้คนในกลุมปฐมภูมิอาจเปนสมาชิกของกลุมทุติยภูมิดวยก็มี เชน กลุมศาสนา 
กลุมอาชีพ ซึ่งมีลักษณะเปนทางการมากกวาและมีปฏิสัมพันธตอเนื่องนอยกวา

ครอบครัว (Family) เปนสถาบันที่สําคัญที่สุดในสังคมเพราะผูบริโภคทุกคนเติบโต
มาจากครอบครัว จึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคเปนอยางมาก สมาชิกครอบครัวประกอบกัน
ขึ้นเปนกลุมอางอิงแบบปฐมภูมิที่มีอิทธิพลมากที่สุด ซึ่งสามารถจําแนกความแตกตางระหวาง        
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สองครอบครัวที่อยูในชีวิตของผูซื้อได ครอบครัวแหงความโนมเอียง (Family of Orientation) 
ประกอบดวยพอแมและญาติพี่นอง เนื่องจากบุคคลจะไดรับความโนมเอียงจากศาสนา การเมือง 
เศรษฐกิจ ตลอดจนสํานึกเกี่ยวกับจุดมุงหมายสวนตัว คุณคาของตัวเองและความรักจากพอแมของตน 
และถึงแมวาผูซื้อจะไมมีปฏิสัมพันธกับพอแมของตนอีกแลว อิทธิพลของพอแมที่มีตอพฤติกรรม
ของผูซื้อยังคงเปนสิ่งสําคัญในประเทศที่พอแมอาศัยอยูกับลูกหลานที่เติบโตแลวเปนสวนใหญ 
อิทธิพลของพอแมตอลูกหลานจะมีคอนขางมากทีเดียว และเปนอิทธิพลโดยตรงที่มีผลตอพฤติกรรม 
การบริโภค 

บทบาทและสถานภาพ (Roles and Statuses) บุคคลมีสวนรวมในกลุมตาง ๆ 
ตลอดชั่วชีวิตของเขา เชน กลุมครอบครัว ชมรมหรือองคกร ซึ่งตําแหนงของบุคคลนั้น ๆ ในแตละกลุม
สามารถกําหนดบทบาทและสถานภาพของตัวเขาเอง บทบาทหนึ่ง ๆ ประกอบไปดวยกิจกรรมตาง ๆ 
ที่บุคคลไดถูกคาดหวังจะใหกระทํา ในแตละบทบาทจะมีสถานภาพติดอยูดวย เชน คณะกรรมการ
บริหารมีสถานภาพสูงกวาผูจัดการฝายขาย และผูจักหารฝายขายมีสถานภาพสูงกวาเสมียนสํานักงาน 
คนเหลานี้จะเลือกผลิตภัณฑที่สื่อถึงบทบาทและสถานภาพของตนในสังคม ดวนเหตุนี้นักการตลาด
จึงใหความสําคัญกับศักยภาพดานสัญลักษณแหงสถานภาพของผลิตภัณฑและตราสินคาของตน
เปนอยางมาก

3. ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) 
การตัดสินใจของผูซื้อยังไดรับอิทธิพลจากบุคลิกลักษณะสวนบุคคลดวย เชน 

ลําดับขั้นวงจรชีวิตและอายุของผูซื้อ อาชีพ สถานทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดําเนินชีวิต รวมถึง
บุคลิกภาพและความคิดเกี่ยวกับตัวเอง

อายุและลําดับขั้นในวงจรชีวิต (Age and Stage in the Life Cycle) คนเราจะซื้อสินคา
และบริการแตกตางกันไปตลอดชวงชีวิตของตน จะรับประทานอาหารสําหรับทารกในชวงปแรก ๆ 
และอาหารทั่วไปในชวงปของการเจริญเติบโตและสูงวัย และจะรับประทานอาหารคุมน้ําหนัก
ในชวงปตอ ๆ มา รวมถึงรสนิยมของคนเราในเรื่องของเสื้อผา เฟอรนิเจอรและการสันทนาการ        
ก็ยังมีความเกี่ยวพันธกับอายุขัยของพวกเขาดวย เชน การออกแบบเสื้อผาเครื่องแตงกายตามวัย           
ของผูสวมใส แด็กวัยรุนจะไมยอมแตงกายแบบคนแกหรือผูใหญ

อาชีพและสถานะทางเศรษฐกิจ (Occupation and Economic Circumstances) 
อาชีพการงานของบุคคลหนึ่ง ๆ จะมีอิทธิพลตอรูปแบบการบริโภค ดวยเหตุนี้นักการตลาดจึงตอง
พยายามแยกแยะกลุมอาชีพที่มีความสนใจใจผลิตภัณฑและบริการที่สูงกวาคาเฉลี่ยทั่วไป                
โดยที่บริษัทหนึ่งอาจมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในการผลิตสินคาและบริการที่สนองความตองการ
ของกลุมอาชีพหนึ่ง 
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การเลือกผลิตภัณฑของบุคคลไดรับผลกระทบจากสถานการณทางเศรษฐกิจ       
ของบุคคลนั้นอยางมาก สถานะทางเศรษฐกิจประกอบดวย รายไดที่สามารถใชจายได (รวมทั้งอัตรา
รอยละของสินทรัพยที่มีสภาพคลอง) หนี้สิน อํานาจในการกูยืม และทัศนคติตอการใชจายและการออม

ดังนั้นนักการตลาดที่ดูแลสินคาประเภทที่มีความออนไหวดานราคาได จึงตอง
ติดตามแนวโนมรายไดและเงินออมของผูบริโภคเปาหมาย ตลอดจนอัตราดอกเบี้ยอยู เสมอ         
หากดัชนีเศรษฐกิจบงชี้วากําลังอยูในภาวะถดถอย นักการตลาดก็สามารถดําเนินการเพื่อใหมีการ
ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ และการปรับเปลี่ยนราคาใหม เพื่อนําเสนอสิ่งที่มีคุณคาแกลูกคา
เปาหมายอยางตอเนื่อง

รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) บุคคลที่มาจากวัฒนธรรมยอย ชนชั้นทางสังคม
และอาชีพการงานเดียวกัน อาจดําเนินชีวิตที่มีรูปแบบตางกันได รูปแบบการดําเนินชีวิตของบุคคล 
คือ รูปแบบการดําเนินชีวิตในสิ่งที่แสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยรูปแบบการดําเนินชีวิตจะแสดงออกถึง “ตัวบุคคลนั้น” ที่มีปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมรอบตัวเขาทั้งหมด การนําเสนอผลิตภัณฑควรพิจารณาถึงรูปแบบการดําเนินชีวิต
ของบุคคลดวย บางครั้งอาจตองชี้นําถึงความเหมาะสมกันของผลิตภัณฑกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 
โดยตองสื่อใหไดวาผลิตภัณฑเหมาะสมกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคอยางไร

บุคลิกภาพและความเปนปจเจกชน (Personality and Self-Concept) มนุษยเราทุกคน
จะมีลักษณะเฉพาะตัวเปนคุณสมบัติประจําตัวเองเรียกวา บุคลิกภาพ ซึ่งจะมีผลตอพฤติกรรม       
ของแตละคนดวย แมวาจะมีสิ่งกระตุนอยางเดียวกันหากมีบุคลิกแตกตางกันก็จะแสดงพฤติกรรม   
ที่แตกตางกันไดเพราะเปนลักษณะเฉาะตัวหรือตัวใครตัวมัน เชน บางคนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 
บางคนตระหนี่ถี่เหนียว บางคนชอบเขาสังคม บางคนไมเอาเพื่อนฝูง บางคนโอบออมอารีชอบชวยเหลือ
ผูอื่น เปนตน แตละบุคลิกเหลานี้ลวนแลวแตสั่งสมและปฏิบัติมานานจนกลายเปนสิ่งที่เปนบุคลิกหรือ
คุณสมบัติเฉพาะตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไมเหมือนกัน ความแตกตางเฉพาะตัวนี้เรียกวา ปจเจกชน 
คือมนุษยทุกคนไมเหมือนกันนั่นเอง การศึกษาเรื่องบุคลิกภาพจึงเปนประโยชนตอนักการตลาด
อยางมากในการวิเคราะหผูบริโภคที่จะเลือกตรายี่หอ ความคิดเกี่ยวกับตรายี่หอจึงถูกคํานึงถึงบุคลิกภาพ
ดวยเพื่อนําเสนอใหไดวาผลิตภัณฑตรานี้ยี่หอนี้มีบุคลิกภาพอยางไร เชน เปนตรายี่หอสําหรับคนทันสมัย 
เปนตรายี่หอสําหรับคนมีเหตุผล หรือเปนตรายี่หอที ่กระฉับกระเฉงวองไว เปนตน การกําหนด
บุคลิกใหแกตราสินคาใหสอดคลองกับบุคลิกผูบริโภคจึงเปนสิ่งที่ตองใหความสําคัญ

4. ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) 
ทางเลือกในการซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพลจากปจจัยหลักทางจิตวิทยา 4 ประการ 

คือ แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเชื่อและทัศนคติ
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แรงจูงใจ (Motivation) บุคคลหนึ่ง ๆ มีความตองการในสิ่งตาง ๆ ไดหลายประการ 
ความตองการบางอยางเปนความตองการเพื่อการดํารงชีวิตและเกิดขึ้นจากภาวะตึงเครียดทางรางกาย 
เชน ความหิว ความกระหาย ความรูสึกไมสบาย เปนตน ความตองการบางอยางเปนความตองการ
ของสิ่งจําเปนทางจิตใจที่เกิดจากภาวะตึงเครียดทางจิตหรือความไมสบายใจ เชน ความตองการ
ไดรับความเคารพนับถือหรือการเปนที่ยอมรับของสังคม เปนตน ความตองการทางจิตเกิดขึ้นจาก
แรงจูงใจที่มีความรุนแรงมากพอที่จะกระตุนใหความตองการแสดงออกมาเปนพฤติกรรมได

ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2546 : 192) ไดกลาวไววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรม          
ที่ผูบริโภคทําการคนหา การคิด การซื้อ การใช การประเมินผล ในสินคาและบริการ ซึ่งคาดวาจะ
ตอบสนองความตองการของเขา หรือเปนขั้นตอนซึ่งเกี่ยวกับความคิด ประสบการณ การซื้อ การใช
สินคาและบริการของผูบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของเขา หรือหมายถึง 
การศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการซื้อและการใชสินคา 
จึงมีความจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคดวยเหตุผลหลายประการ กลาวคือ 
พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจ และมีผลทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ
ถากลยุทธทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได และเพื่อใหสอดคลองกับ
แนวคิดทางการตลาด คือ การทําใหลูกคาพึงพอใจ ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค 
เพื่อจัดสิ่งกระตุนหรือกลยุทธการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการคนหาหรือ
วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค ทั้งที่เปนบุคคล กลุม หรือองคกร เพื่อให
ทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อ การใช การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณ
ที่จะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ คําตอบที่ไดจะชวยใหสามารถกําหนดกลยุทธการตลาดที่สามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2546 : 193 - 194)

คําถามที่ใชคนหาลักษณะพฤติกรรมการเลือกซื้อผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบดวย 
Who What Why When Where และ How 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง
ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) โดยอาศัยเกณฑในการแบงสวนตลาด 4 ดานเพื่อนําไปใชใน
การกําหนดกลยุทธการตลาดซึ่งไดแก ดานประชากรศาสตร ดานภูมิศาสตร ดานจิตวิทยา และดาน
พฤติกรรมศาสตร 

2. ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึงสิ่งที่
ตลาดตองการผลิตภัณฑ (Objects) เปนการกําหนดสิ่งที่ผูบริโภคตองการโดยอาศัยองคประกอบ 
ของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน รูปแบบ ตราสินคา บริการ คุณภาพ การบรรจุภัณฑหรือ
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ลักษณะนวัตกรรม เปนตน และความแตกตางที่เหนือกวาคูแขงขัน (Competitive Differentiation) 
เชน การบริการพนักงานและภาพลักษณเปนตน

3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง
วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑเพื่อสนองตอบความตองการของผูบริโภค
ดานรางกายและดานจิตวิทยา

4. ใครมีสวนรวมในการเลือกตัดสินใจซื้อ (Who participates in buying?) เปนคําถาม
เพื่อทราบถึงบทบาทของกลุมตาง ๆ ที่มีอิทธิพลการเลือกตัดสินใจซื้อ ประกอบดวยผูริเริ่ม ผูมีอิทธิพล 
ผูตัดสินใจ ผูซื้อ และผูใช

5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึงโอกาส
ในการซื้อ (Occasions) เชน ชวงเดือนใด หรือฤดูกาลใดของป ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใด           
ของวันโอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันสําคัญตาง ๆ เปนตน

6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy? ) เปนคําถามเพื่อทราบถึงชองทาง
หรือแหลงที่ผูบริโภคไปซื้อ หรือใชบริการ เพื่อนําไปใชกําหนดกลยุทธชองทางการจัดจําหนาย

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง
ขั้นตอนการเลือกตันสินใจซื้อหรือกระบวนการซื้อ (Operation) ที่ประกอบดวย การรับรูปญหา     
การคนหาขอมูล การประเมิลผลทางการเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรูภายหลังการซื้อ

โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 
โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิด

การเลือกตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ โดยมีจุดเริ่มตนจากการที่เกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิด
ความตองการสิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือน
กลองดําซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจาก
ลักษณะตาง ๆ  ของผูซื้อแลวจะมีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการเลือกตัดสินใจซื้อ 
(Buyer’s Purchase Decision) ดังนั้นโมเดลนี้จึงอาจเรียก S-R Theory ดังแสดงในภาพที่ 2.2

      

ภาพที่ 2.2 รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค S-R Theory
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2546 : 196 

Stimulus  =  S
สิ่งกระตุนทางการตลาด

และสิ่งกระตุนอื่น ๆ

Buyer’s Black Box
กลองดําหรือ

ความรูสึกนึกคิดของบริโภค

Response  =  R
การตอบสนอง
ของผูบริโภค
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จุดเร่ิมตนของโมเดลนี้อยูที่มีสิ่งกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอนแลวทําใหเกิด
การตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้จึงอาจเรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดทฤษฎี ดังนี้

1. สิ่งกระตุน (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากสิ่งกระตุนภายในระหวางกาย 
(Inside Stimulus) และสิ่งกระตุนจากภายนอก (Outside Stimulus) ซึ่งสิ่งกระตุนจากภายนอกนี้ทําให
ผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑและสิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา (Buying 
Motive) โดยสิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวน

1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนตัวแปรทางการตลาด          
ที่สามารถควบคุมได 4 ประการ ซึ่งประกอบดวย

1.1.1 ผลิตภัณฑ (Product) อาจเปนสิ่งสัมผัสไดและสัมผัสไมได สวนประกอบ
ของผลิตภัณฑประกอบดวย ตัวผลิตภัณฑ ชื่อ ผลิตภัณฑ การบรรจุหีบ ความภูมิใจและผูขาย

1.1.2 ราคา (Price) เปนสิ่งกําหนดมูลในการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ        
ในรูปแบบเงินตราเปนสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดราคานโยบายและกลยุทธตาง ๆ ในการกําหนด
ราคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ

1.1.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Distribution or Place) นอกจากจะหมายถึง
สถานที่จําหนาย เชน ทําเลที่ตั้งมีความสะดวกแกผูบริโภค ยังหมายถึงการพิจารณาวาจําหนาย            
ผานกลางตาง ๆ อยางไร และมีการเคลื่อนยายสินคาอยางไร

1.1.3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Distribution or Place) 
1.1.3.2 การกระจายตัวสินคา (Physical Distribution)

1.1.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) อาจทําได 4 แบบดวยกันซึ่งเรียกวา 
สวนประสมสงเสริมการตลาด (Promotion on Mix) หรือสวนประสมในการติดตอสื่อสาร 
(Communication Mix) ซึ่งประกอบดวย

1.1.4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนการติดตอสื่อสารแบบไมใช
บุคคล (Non Personal) โดยผานสื่อตาง ๆ 

1.1.4.2 การขายโดยใชบุคคล (Personal Selling) เปนการสื่อสารทางตรง
แบบเผชิญหนา

1.1.4.3 การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) เปนกิจกรรมทางการตลาด    
ที่นอกเหนือจากการขายโดยใชบุคคล การโฆษณาและการประชาสัมพันธที่ชวยกระตุนการซื้อ        
ของผูบริโภคและประสิทธิภาพของผูขาย

1.1.4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) 



29

1.2 สิ่งกระตุนอื่น ๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตนความตองการผูบริโภค             
ที่อยูภายนอกองคกร ซึ่งไมสามารถควบคุมได ไดแก

1.2.1 สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจรายได              
ของผูบริโภค

1.2.2 สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยีใหมทําให
การบริการรวดเร็วมากขึ้น หรืออํานวยความสะดวกแกผูบริโภคมากขึ้น

1.2.3 สิ่งกระตุนทางดานกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เชน 
กฎหมายจํากัดเวลาในการจําหนายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล

1.2.4 สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน เทศกาลฉลองตาง ๆ มีผลให
เกิดการกระตุนใหเกิดความตองการในการไปใชบริการ

ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค
ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค กลาวถึงกลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s 

Black Box) ดังแสดงในภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2546 : 198 

ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อเปรียบเสมือนกลองดํา (Black Box) ซึ่งผูลิตหรือผูขายไมสามารถ
ทราบได จึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ซึ่งไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อและ
กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ซึ่งประกอบดวย

1. ลักษณะของผูซื้อ(Buyer Characteristics) มีอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ คือ ปจจัยดาน
วัฒนธรรม (Culture Factors) ปจจัยดานสังคม (Social Factors) ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) 
และปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Factors)

สิ่งกระตุนภายนอก
สิ่งกระตุนทางการตลาด
1.  ผลิตภัณฑ
2.  ราคา
3.  การจัดจําหนาย
4.  การสงเสริม

การตลาด

สิ่ง
กระตุน
อื่น ๆ

กลองดําหรือ
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ

ลักษณะผูซื้อปจจัย
1.  วัฒนธรรม
2.  สังคม
3.  สวนบุคคล
4  จิตวิทยา

กระบวนการ
ตัดสินใจ
ของผูซื้อ

การตอบสนองของผูซื้อ

1. การเลือกผลิตภัณฑ
2. การเลือกตราสินคา
3. การเลือกผูจัดจําหนาย
4. การเลือกเวลาในการซ้ือ
5. การเลือกปริมาณการซื้อ
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2. กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
2.1 การรับรู (Perception) เปนกระบวนการที่บุคคลตีความและรับรูขอมูล
2.2 การเรียนรู (Learning) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเปนผลมาจาก

ประสบการณของบุคคล การเรียนรูของบุคคลจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับสิ่งกระตุน (Stimulus) และ
จะเกิดการตอบสนอง (Response) สิ่งกระตุนนั้น

2.3 ความเชื่อ (Beliefs) เปนความคิดซึ่งบุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง                 
ซึ่งเปนผลมาจากการรับรูจากประสบการณในอดีต

2.4 ทัศนคติ (Attitude) เปนสภาวะทางจิตใจซึ่งแสดงถึงความพรอมที่จะตอบสนอง
ตอสิ่งกระตุน ทัศนคติกอตัวขึ้นมาจากประสบการณและสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือชี้แนะตอ
พฤติกรรม ซึ่งเปนการประเมินความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคในแนวทางที่ชอบ ไมชอบ พอใจ       
ไมพอใจทัศนคติของบุคคลเปนสิ่งเปลี่ยนแปลงไดยาก มีผลทําใหพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอ              
สิ่งหนึ่งสิ่งใดคอนขางคงที่

3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผูบริโภคหรือ
ผูซื้อ (Buyer’s Purchase Decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังนี้

3.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice)
3.2 การเลือกตราสินคา (Brand Choice)
3.3 การเลือกผูขาย (Dealer Choice)
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) 
3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ (Product Amount)

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
การศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอผูซื้อและทําความเขาใจวาผูบริโภคทําการตัดสินใจ

ซื้อจริง ๆ อยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งตองแยกแยะใหไดวาใครเปนผูทําการตัดสินใจซื้อ รูปแบบและ
กระบวนการซื้อเปนอยางไร ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่ง (Kotler. 2003 : 200 - 208)

บทบาทการซื้อ (Buying Roles) 
ผลิตภัณฑหลาย ๆ ชนิดสามารระบุผูซื้อไดโดยงาย โดยเราสามารถจําแนกบทบาทที่คนเรา

อาจตัดสินใจซื้อออกเปน 5 บทบาท ดังนี้
1. ผูริเริ่ม (Initiator) คือ บุคคลแรกที่เสนอความคิดเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑและ

บริการ
2. ผูมีอิทธิพล (Influencer) คือ บุคคลที่เปนเจาของความคิด หรือขอแนะนําที่มีผลตอ

การตัดสินใจซื้อ
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3. ผูตัดสินใจ (Decider) คือ บุคคลที่ทําการตัดสินใจในการซื้อ เชน ควรซื้อหรือ        
ไม ควรซื้ออะไร ซื้ออยางไร และซื้อที่ไหน เปนตน

4. ผูซื้อ (Buyer) คือ บุคคลที่กระทําการซื้อหรือลงมือซื้อ
5. ผูใช (User) คือ บุคคลที่เปนผูใชหรือบริโภคผลิตภัณฑ

พฤติกรรมการซื้อ (Buying behavior) 
การตัดสินใจของผูบริโภคจะแตกตางกันไปตามประเภทของการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสามารถ

จําแนกพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคออกเปน 4 ประเภท ตามระดับความผูกพันและ
ระดับความแตกตางระหวางตราสินคาตาง ๆ ดังภาพที่ 2.4

                                      ความผูกพัน
สูง ต่ํา

มาก พฤติกรรมการซื้อที่ซับซอน
พฤติกรรมการซื้อที่แสวงหา

ความหลากหลาย
ความแตกตาง
ของตราสินคา

นอย
พฤติกรรมผูซื้อที่ลด

การไมลงรอยกัน
พฤติกรรมการซื้อที่เปนนิสัย

ภาพที่ 2.4 จําแนกพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ที่มา : Kotler. 2003 : 201

1. พฤติกรรมการซื้อที่ซับซอน (Complex Buying Behavior) 
ผูบริโภคมีความยึดมั่นกับพฤติกรรมการซื้อที่ซับซอน เมื่อเขาไปมีความเกี่ยวพัน

อยางมากกับการซื้อและตระหนังถึงความแตกตางของตรายี่หออยางชัดเจน มักเกิดเมื่อผลิตภัณฑ
ราคาแพง ซื้อไมบอยนัก มีความเสี่ยงสูง ทําใหเขาเปนบุคคลที่มีรสนิยมใชสินคาราคาแพง               
(Self-Expensive) ตามปกติ ผูบริโภคจะไมรูจักเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑมากนักในกรณีที่นาน ๆ ซื้อ 
เปนของราคาสูง จึงมีความเสี่ยงสูง เชน การซื้อรถยนตเปนตน

2. พฤติกรรมการซื้อที่ลดการไมลงรอยกัน (Dissonance-Reducing Buyer Behavior) 
บางครั้งผูบริโภคมีความชอบพอผูกพันอยางมากในสินคาที่จะซื้อ จึงทําใหเขาเห็น

ถึงความแตกตางเล็ก ๆ นอย ๆ ในตราสินคา ความชอบพอผูกพันอยางมากนี้ขึ้นอยูกับความจริงที่วา
สินคานั้น มีราคาแพง มีการซื้อไมบอยนัก และมีความเสี่ยงในการซื้อ ในกรณีนี้ผูซื้อจะเดินดูสินคา
ดังกลาวหลาย ๆ แหงแลวพบวาสินคาแตละตรามีความแตกตางกันนอยเต็มที เขาก็จะตัดสินใจซื้อ
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โดยอาศัยความสะดวกหรือตราที่ราคาต่ํากวา แตหากผูบริโภคพบวาสินคามีความแตกตางกัน          
อยางชัดเจน เขาอาจตัดสินใจซื้อสินคาที่ราคาสูงกวาก็ได

ภายหลังการซื้อผูบริโภคอาจมีประสบการณความไมลงรอยกันหรือผิดหวังในการซื้อ
อันมีตนเหตุมาจากคุณสมบัติที่ไมพอใจหรือไดยินสิ่งที่พอใจของยี่หออื่น ผูบริโภคจะตื่นตัวตอขอมูล
ที่มาสนับสนุนการตัดสินใจของเขา เชน เมื่อผูบริโภคซื้อแลวยอมเกิดความเชื่อสิ่งใหมและจบลงดวย
การเกิดทัศนคติใหม การสื่อสารทางการตลาดควรสนับสนุนทําใหเกิดความเชื่อและการประเมินคา 
ที่ชวยใหผูบริโภคเกิดความรูสึกที่ดีตอตราสินคาที่เขาเลือก โดยการตอกย้ําวาเขาเลือกถูกตองแลว
นั่นเอง

3. พฤติกรรมการซื้อที่เปนนิสัย (Habitual Buying Behavior) 
ผลิตภัณฑหลายอยางขายภายใตเงื่อนไขความชอบพอและความผูกพันต่ํา และ         

ไมเห็นความแตกตางลักษณะเดนของตราสินคา เชน การซื้อเกลือ มีความผูกพันนอยมาก ผูบริโภค
เพียงไมกี่รานและมองหาตราสินคาที่ตองการหากเขาไดเห็นตรายี่หอที่ตองการถือเปนการซื้อ         
โดยนิสัยไมไดมีความภักดีตอตราสินคา สิ่งบงชี้วาผูบริโภคมีความผูกพันต่ํา คือราคาต่ํา ซื้อบอยมาก 
ผลิตภัณฑเหลานี้ผูบริโภคไมไดผานกระบวนการตัดสินใจซื้อตามขั้นตอนปกติ เพราะผูบริโภค
ไมไดแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมและไมไดตัดสินใจวาจะซื้อตรงไหน ทางตรงกันขามเขาไดรับขอมูล
จากโทรทัศนหรือสิ่งพิมพ โฆษณานี้สรางความคุนเคยตอตรามากกวาความชอบพอตอตรา ก็คือจะ
พอใจในตราที่คุนเคยมากกวาตราที่ไมเคยรูจักมากอน

หลังการซื้อพวกเขาไมไดประเมินทางเลือกที่เขาเลือก เขามีความผูกพันกับตราสินคา
ที่ซื้อตํ่า กระบวนการซื้อเร่ิมจากความเชื่อตอตรา ทําใหเกิดการเรียนรูทางออมและตามมาดวยพฤติกรรม
การซื้อที่อาจจะติดตามดวยการประเมินผล

4. พฤติกรรมการซื้อที่แสวงหาความหลากหลาย (Variety-Seeking Buying Behavior) 
บางครั้งการซื้อผลิตภัณฑที่มีความแตกตางกันหรือมีความหลากหลายสูงแตระดับ

ความผูกพันตอตรายี่หอต่ํา จะเปนสาเหตุทําใหผูบริโภคเปลี่ยนตรายี่หอไดบอย ๆ ขึ้นอยูกับวาใคร
จะอํานวยความสะดวกใหมากกวากัน หรือนําเสนอไดดีกวากัน หรือใครมีการสงเสริมการขาย ใคร
ไมมีเปนตน ถึงแมวาผูบริโภคจะรับทราบวาเปนผลิตภัณฑที่แตกตางกันแตจะใชกระบวนการ       
การประเมินนอยมากและมักเปนผลิตภัณฑที่มีมากมายหลายตรายี่หอ มีการแขงขันสูง ราคาสินคาต่ํา 
ผลิตภัณฑที่อยูในระดับตน ๆ หรือเปนผูนําตองใชความพยายามในการหาขอไดเปรียบ เชน            
วางในชั้นวางสินคาที่เห็นชัดเจนโดดเดนหยิบฉวยไดงาย จัดกองโชว หรือจัดรายการสงเสริมการขาย 
ลด แลก แจก แถม เปนตน
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ขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Stages of the Buying Decision Process)
ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค จะผานขั้นตอนตาง ๆ 5 ขั้นตอน ดังแสดง            

ในภาพที่ 2.5 ซึ่งจะเห็นวากระบวนการตัดสินใจซื้อเกิดขึ้นเปนเวลานานกวาที่จะมีการซื้อจริง และ
หลังจากนั้นก็จะมีลําดับขั้นตอนที่ยาวนาน ขั้นตอนดังกลาวในภาพ แสดงถึงตัวผูบริโภคที่ผานขั้นตอน
ในการซื้อผลิตภัณฑสักชิ้นหนึ่ง ทั้ง 5 อยางเปนลําดับขั้นตอน แตในความเปนจริงอาจไมเปนเชนนั้น
เสมอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในการซื้อที่มีความสลับซับซอนนอย ผูบริโภคอาจกระโดดขามขั้นตอน
หรือดําเนินการสลับกัน แตโดยทั่วไปมักใชกระบวนการตัดสินใจซื้อผานขั้นตอนตาง ๆ 5 ขั้นตอน
เปนหลักในการศึกษาขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจซื้อ เพราะสามารถครอบคลุมนิสัยการพิจารณา
ซื้อสินคาที่เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคเผชิญหนากับการตัดสินใจซื้อใหมที่มีความซับซอนสูง 

ภาพที่ 2.5 ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อปกติของผูบริโภค
ที่มา : Kotler. 2003 : 204

ขั้นที่ 1 การตระหนักถึงปญหา กระบวนการตัดสินใจซื้อเกิดขึ้นเมื่อผูซื้อตระหนักถึงปญหา
หรือความตองการ โดยผูบริโภครูสึกถึงความแตกตางระหวางภาวะความตองการที่แทจริงและ     
พึงปรารถนา ความตองการอาจถูกกระตุนโดยสิ่งเราภายในหรือภายนอก ความตองการปกติธรรมดา
ของบุคคลซึ่งไดแก ความหิว ความกระหาย และความตองการทางเพศ เกิดขึ้นในระดับต่ําสุด        

การตระหนักถึงปญหา

การคนหาขอมูล

การประเมินทางเลือก

การตัดสินใจซื้อ

พฤติกรรมหลังการซื้อ
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จนกลายเปนแรงขับ ดังนั้น จึงจําเปนตองระบุสถานการณที่กระตุนความตองการอยางใดอยางหนึ่ง
ขึ้นมาใหได และการเก็บขอมูลจากผูบริโภคหลาย ๆ คน ทําใหสามารถระบุไดวาสิ่งเราที่กระตุน   
ใหเกิดความสนใจในหมวดสินคาหนึ่ง ๆ มากที่สุดนั้นมีอะไรบาง ซึ่งจะทําใหสามารถพัฒนา               
กลยุทธการตลาดที่สามารถกระตุนความสนใจของผูบริโภคมากที่สุด

ขั้นที่ 2 การคนหาขอมูลขาวสาร เมื่อผูบริโภคไดรับการกระตุนจะมีแนวโนมที่จะคนหา
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคานั้น ๆ ซึ่งสามารถจําแนกออกเปน 2 ระดับดวยกัน คือ ภาวการณคนหา
ขอมูลแบบธรรมดา เรียกวา การเพิ่มการพิจารณาใหมากขึ้น เชนการเปดรับขอมูลเกี่ยวกับสินคามากขึ้น 
และในระดับถัดมาบุคคลอาจเขาสูการคนหาขอมูลขาวสารอยางกระตือรือรน โดยการอานหนังสือ 
โทรศัพทถามเพื่อน และยังเขารวมกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับสินคา โดยแหลงที่ผูบริโภค
สามารถหาขาวสารไดแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้

1. แหลงบุคคล เชน ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน คนรูจัก เปนตน
2. แหลงการคา เชน การโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจําหนาย บรรจุภัณฑ               

การสาธิต เปนตน
3. แหลงชุมชน เชน สื่อมวลชน สถาบันคุมครองผูบริโภค ตลอดจนหนวยงาน              

ของรัฐที่เกี่ยวของ
4. แหลงทดลอง เชน การจัดการ การตรวจสอบ และการทดลองใชผลิตภัณฑ

จํานวนอิทธิพลของแหลงที่มาของขอมูลขาวสารเหลานี้จะแตกตางกันไปตามประเภท
ของผลิตภัณฑและบุคลิกลักษณะของผูซื้อ โดยทั่วไปผูบริโภคจะไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสวนใหญจากแหลงการคา ไดแก แหลงขอมูลที่นักการตลาดเปนผูควบคุมนั่นเอง                
แตแหลงขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไดแก แหลงบุคคล ซึ่งแหลงขอมูลขาวสารแตละ
แหลงจะมีหนาที่ในการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อแตกตางกันไป ปกติแลวแหลงขอมูลขาวสาร
แตละแหงจะมีหนาที่ในการใหความรูและขอมูลขาวสาร สวนแหลงบุคคลทําหนาที่ในการใหขอมูล
ที่ถูกตองและชวยประเมินขอมูล 

ขั้นที่ 3 การประเมินทางเลือก ผูบริโภคประมวลขอมูลเกี่ยวกับตราสินคาเชิงเปรียบเทียบ 
และทําการตัดสินใจมูลคาของตราสินคานั้น ๆ ในขั้นตอนสุดทายอยางไร ความจริงก็คือ 
กระบวนการประเมินผลขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจนั้นไมใชเรื่องงายหรือเปนกระบวนการ
เพียงกระบวนการเดียว ผูบริโภคทุกคนหรือแมกระทั่งเพียงคนเดียวจะมีกระบวนการประเมิน           
เพื่อการตัดสินใจหลายกระบวนการดวยกัน และแบบกระบวนการประเมินของผูบริโภคสวนใหญ 
มีพื้นฐานอยูบนทฤษฎีการเรียนรู ซึ่งมองวาผูบริโภคทําการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑโดยอาศัยจิตใตสํานึก
และมีเหตุผลสนับสนุน
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แนวคิดพื้นฐานบางอยางที่ชวยใหเราเขาใจกระบวนการประเมินผลของผูบริโภคได 
อันดับแรก ผูบริโภคพยายามที่จะสรางความพึงพอใจตามความตองการอยางหนึ่งของตน อันดับสอง 
ผูบริโภคกําลังมองหาผลประโยชนจากสินคา อันดับสาม ผูบริโภคมองเห็นวาสินคาแตละตัวนั้น
เปนเสมือนชุดของคุณสมบัติที่มีความสามารถอันหลากหลายในการสงมอบผลประโยชนที่ตน     
ไดมองหา เพื่อความพึงพอใจตามความตองการ โดยที่คุณสมบัติตามความสนใจที่ผูซื้อมีนั้น                    
จะมีความหลากหลายกันไปในประเภทของสินคา 

ผูบริโภคจะใหความสําคัญตอคุณสมบัติของผลิตภัณฑแตกตางกันไปตามน้ําหนัก               
ในความสําคัญของคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่พวกเขามีอยูแตละอยางไป โดยที่จะใหความสนใจ
มากที่สุดกับคุณสมบัติที่สงมอบผลประโยชนที่ตนแสวงหา ดังนั้น ตลาดสินคาหนึ่ง ๆ มักสามารถ
ไดรับการแบงสวนไปตามคุณสมบัติตาง ๆ อันโดดเดนกันไปตามกลุมผูบริโภคที่แตกตาง            
โดยที่ตัวผูบริโภคนั้น จะพัฒนาชุดของผลประโยชนของตราสินคาอันเกี่ยวกับสถานที่ตราสินคา        
แตละตัวมีอยูตามคุณสมบัติแตละอยาง ซึ่งชุดผลประโยชนของตราสินคาหนึ่ง ๆ ที่วานั้นจะเปน   
ตัวสงเสริมสรางภาพลักษณตราสินคา และภาพลักษณตราสินคาของผูบริโภคจะแตกตางกันไป  
ตามประสบการณที่ไดรับการกลั่นกรองจากผลกระทบของการเลือกที่จะสนใจ การเลือก                 
ที่จะบิดเบือน และการเลือกที่จะจดจํา เมื่อผูบริโภคบรรลุถึงความพึงพอใจ ก็จะเกิดการตัดสินใจซื้อ
สินคาอันหลากหลายโดยผานกระบวนการประเมินคุณสมบัติ 

ขั้นที่ 4 การตัดสินใจซื้อ ในขั้นตอนการประเมินผลทางเลือกนี้ ผูบริโภคจะสรางรูปแบบ
ความชอบในระหวางตราสินคาตาง ๆ ที่มีอยูในทางเลือกเดียวกัน นอกจากนี้ผูบริโภคอาจสราง
รูปแบบความตั้งใจในการซื้อไวที่ตราสินคาที่ชอบมากที่สุด แตอาจมี 2 ปจจัย ที่เขามาสอดแทรก
ความตั้งใจและการตัดสินใจในการซื้อ

ปจจัยตัวแรก คือ ทัศนคติของผูอื่น จะมีผลตอทางเลือกที่ชอบมากนอยเทาใด ขึ้นอยูกับ             
2 ปจจัย คือ

1. ความรุนแรงของทัศนคติในแงลบของผูอื่นที่มีตอทางเลือกที่พอใจของผูบริโภค 
2. แรงจูงใจของผูบริโภคที่จะคลอยตามความตองการของผูอื่น ซึ่งความรุนแรง          

ของทัศนคติในแงลบของผูอื่นจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นในตัวผูบริโภค หากบุคคลนั้นมีความใกลชิดกับผูบริโภค
มากจะยิ่งทําใหผูบริโภคปรับเปลี่ยนความตั้งใจซื้อของตนมากขึ้นตามไปดวย แตในความเปนจริง
อีกดาน ความพอใจของผูบริโภคที่มีตอตราสินคาหนึ่ง ๆ จะเพิ่มขึ้นในกรณีที่ใครบางคนที่เขาชื่น
ชอบในตราสินคาเดียวกันอยางมาก และอิทธิพลของบุคคลอื่นจะกลายเปนสิ่งที่ซับซอนยุงยาก  
กรณีที่บุคคลใกลชิดของผูบริโภคมีความเห็นแตกตางกันไปในขณะที่ผูบริโภคหรือผูซื้อเองก็ตองการ
ที่จะเอาใจคนใกลชิดทุกคน
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ปจจัยตัวที่ 2 คือ ปจจัยดานสถานการณที่ไมไดคาดการณไวลวงหนา อาจเปนตัวทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในการตั้งใจซื้อได การตัดสินใจของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง เลื่อนกําหนดหรือ
หลีกเลี่ยงการตัดสินใจซื้อจะรับอิทธิพลอยางมากจากความเสี่ยงที่คาดการณไว ซึ่งจํานวนความเสี่ยง
ที่คาดการณไวจะมีความหลากหลายไปตามจํานวนเงินที่จายไป จํานวนความไมแนนอนของคุณสมบัติ
และปริมาณการซื้อ และระดับความมั่นใจของผูบริโภค โดยที่ผูบริโภคจะพยายามลดความเสี่ยง      
ใหต่ําลงเปนประจําทุกวัน เชน การหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ การรวบรวมขอมูลขาวสารจากบรรดา
เพื่อน ๆ และความพึงพอใจชื่อเสียงและการรับประกันของตราสินคาระดับชาติ นักการตลาดตอง 
ทําความเขาใจในปจจัยที่กระตุนความรูสึกในความเสี่ยงใหเกิดขึ้นกับผูบริโภค พรอมทั้งการจัดสรร
ขอมูลขางสารและสิ่งสนับสนุนตาง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่คาดการณไว

ขั้นที่ 5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ หลังจากซื้อผลิตภัณฑมาแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณ
ตามระดับความพอใจในระดับหนึ่งระดับใด ดังนั้นหลังจากที่ผลิตภัณฑไดถูกขายออกไปแลว       
ตองคอยตรวจสอบความพอใจหลังการซื้อของผูบริโภคอีกดวย ไดแก กิจกรรมหลังการซื้อ การใช 
และการจัดการหลังการซื้อ

ความพอใจหลังการซื้อ สิ่งใดเปนตัวชี้ใหเห็นวา ผูซื้อมีความพอใจอยางมาก คอนขางพอใจ
หรือไมพอใจกับการซื้อในครั้งหนึ่ง ๆ ความพอใจของผูบริโภคเปนการทํางานของความใกลชิด
ระหวางการคาดหวังในตัวผลิตภัณฑของผูบริโภค และการทํางานของผลิตภัณฑที่คาดหวังไว        
ถาผลิตภัณฑไมตรงกับความคาดหวังของผูบริโภค พวกเขาก็จะเกิดความรูสึกผิดหวัง แตถาตรงกับ
ความคาดหวังเขาก็จะเกิดความรูสึกเฉย ๆ และถาเกินความคาดหวังผูบริโภคจะเกิดความพอใจยิ่งขึ้น 
ความรูสึกเหลานี้สรางความแตกตางในแงที่วาผูบริโภคจะกลับมาซื้อสินคาใหม และจะพูดถึง
ผลิตภัณฑในแงดีหรือไมดีกับบุคคลอื่นตอไปหรือไม ผูบริโภคจะสรางรูปแบบความคาดหวังของตน
ตามขาวสารที่ไดรับจากพนักงานขาย เพื่อน และแหลงขอมูลขาวสารอื่น ๆ หากชองวางระหวาง
ความคาดหวังและการทํางานของผลิตภัณฑยิ่งหางกันมากเทาไร ผูบริโภคบางคนจะขยายชองวาง
ออกไปหากผลิตภัณฑนั้นไมสมบูรณ ซึ่งจะทําใหพวกเขารูสึกไมพอใจอยางยิ่ง ในขณะที่ผูบริโภค
บางรายอาจลดชองวางดังกลาวลง และรูสึกไมพอใจนอยลง ความสําคัญหลังการซื้อชี้ใหเห็นวา  
การกลาวอางถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑอยางแทจริงและไดพิสูจนโดยผูบริโภคแลววาเปนไปได
ตามที่กลาวอางจริง ๆ พนักงานขายบางคนอาจจะกลาวถึงระดับการทํางานของผลิตภัณฑที่ต่ํากวา
ความเปนจริง เพื่อใหผูบริโภคไดเรียนรูถึงความพอใจที่เกินความคาดหวังก็เปนไดเพื่อใหผูบริโภค
พอใจมากขึ้นหลังจากซื้อไปแลว

กิจกรรมหลังการซื้อ ความพอใจหรือไมพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑจะมีผลตอ
พฤติกรรมในลําดับตอมา กลาวคือหากพวกเขาพอใจ มีโอกาสที่พวกเขาจะกลับมาซื้อผลิตภัณฑ
ดังกลาวอีกครั้ง ตัวอยางเชน ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อรถยนต จากการศึกษาพบวา ความรูสึกพอใจ
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อยางสูงในราคาสินคาที่ซื้อมาครั้งลาสุดมีความสัมพันธกันอยางสูงกับความตั้งใจที่จะซื้อสินคาตรา
นั้นอีกในการซื้อครั้งตอไป นอกจากนี้ผูบริโภคที่พอใจมีแนวโนมที่จะพูดถึงสิ่งดี ๆ เกี่ยวกับตราสินคา
ดังกลาวกับบุคคลอ่ืน ๆ จนนักการตลาดกลาวเปนเสียงเดียวกันวา “การโฆษณาที่ดีที่สุดคือการทําให
ผูบริโภคพึงพอใจสูงสุดนั่นเอง”

อยางไรก็ตาม ผูบริโภคที่ไมพอใจจะมีปฏิกิริยาแตกตางออกไป พวกเขาอาจจะละทิ้งหรือ
สงคืนผลิตภัณฑได โดยที่พวกเขาอาจจะมองหาขอมูลขาวสารที่จะยืนยันมูลคาระดับสูงของผลิตภัณฑ
ดังกลาว พวกเขาอาจจะแสดงออกตอสาธารณะชน เชน การตําหนิบริษัท ปรึกษาทนายความ หรือ 
ตําหนิใหกลุมอื่นฟง (เชน กลุมธุรกิจสวนบุคคล หรือองคกรของรัฐ) การแสดงออกสวนบุคคล 
ไดแก การตัดสินใจหยุดการซื้อผลิตภัณฑดังกลาว (ทางเลือกที่จะละทิ้ง) หรือการเตือนเพื่อน ๆ  
(การบอกกลาวโดยใชเสียง) 

การซื้อสินคานั้นประกอบไปดวยขั้นตอนตาง ๆ หลายขั้นตอน ผูซื้อจะตองผานขั้นตอน
ตาง ๆ ดังกลาว อันจะนําไปสูการตัดสินใจซื้อ ขั้นตอนเหลานี้มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังภาพประกอบ 
3 กระบวนการซื้อเริ่มตนกอนที่การซื้อจริงจะเกิดขึ้นนานทีเดียว และก็เกิดติดตอกันไปอีกนาน 
ผูบริโภคอาจจะดําเนินกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นตอน ถาเปนเชนนั้นเราเรียกการดําเนินกิจกรรมในทํานองนี้
วา “ทุมเทความพยายามสูง” แตทวาในการซื้อชนิดเปน “กิจวัตร” ผูบริโภคมักขามบางขั้นตอน
หรือไมก็สลับขั้นตอน เชน ไมหาขาวสารจากแหลงภายนอก ซื้อสินคากอนประเมินทีหลัง รีบเรงซื้อ
ไมหาขาวสาร และไมประเมินสินคา เปนตน บางทีอาจเปนเพราะเปนสินคาที่ใชการทุมเทความ
พยายามต่ํา ซึ่งผูซื้อจึงขามขั้นตอนบางตอนไปทําการซื้อเลย (อดุลย จาตุรงคกุล. 2543 : 160 - 166)

กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อประกอบไปดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1. การตระหนักถึงความตองการ จุดเริ่มตนของกระบวนการซื้อ คือ การตระหนักถึง

ความตองการ ซึ่งผูซื้อตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ ผูซื้อมีความรูสึกถึงความแตกตางระหวาง
สภาวะที่ผูซื้อเปนอยูจริงกับสภาวะที่เขาปรารถนา ความตองการอาจถูกกระตุนโดยตัวกระตุนจาก
ภายใน (กระตุนความตองการที่มีอยูปกติ เชน ความหิวกระหาย เพศ เปนตน) ในระดับสูงพอ          
ที่จะกลายเปนแรงขับดัน นอกจากนั้นความตองการอาจถูกกระตุนจากตัวกระตุนภายนอก เชน   
นาย ก. เดินผานรานอาหาร และการมองเห็นเปดยางที่แขวนอยูในรานกระตุนความหิว หรือ นาย ก. 
ชมเชยรถคันใหมของเพื่อนบาน หรือเขาดูโฆษณาทางโทรทัศนเกี่ยวกับการพักผอนในแคนาดา

2. การเสาะแสวงหาขาวสาร ผูบริโภคที่ถูกกระตุนอาจจะไม เสาะแสวงหาขาวสาร       
มากขึ้น ถาแรงผลักดันของผูบริโภคแข็งแกรงและสินคาที่ตอบสนองอยูใกล ผูบริโภคมักจะทําการ
ซื้อ มิฉะนั้นแลวผูบริโภคอาจเก็บความตองการนั้นไวในความทรงจํา หรือไมก็ทําการเสาะแสวงหา
ขาวสารที่เกี่ยวของกับความตองการดังกลาว



38

3. การประเมินทางเลือก แนวความคิดเบื้องตนที่จะชวยอธิบายกระบวนการประเมิน
ผูบริโภค มีดังนี้

ประการแรก มีสมมุติฐานวาผูบริโภคแตละรายมองผลิตภัณฑวาเปนมวลรวม  
ของลักษณะตาง ๆ ของผลิตภัณฑ ในกรณีกลองถายรูป ลักษณะของผลิตภัณฑรวมถึงคุณภาพ       
ของรูปถาย งายตอการใช ขนาดของกลอง ราคา และลักษณะอื่น ๆ ผูบริโภคแตกตางกันในการมอง
ลักษณะเหลานี้วาเกี่ยวของกับตนเพียงใด และเขาจะใหความสนใจมากที่สุดกับลักษณะที่เกี่ยวพัน
กับความตองการของเขา 

ประการที่สอง ผูบริโภคใหความสําคัญกับลักษณะตาง ๆ ของผลิตภัณฑในระดับ
แตกตางกันตามความสอดคลองกับความตองการของเขา

ประการที่สาม ผูบริโภคจะสรางความเชื่อในตรายี่หอขึ้นชุดหนึ่งเกี่ยวกับลักษณะ
แตละอยางของตรายี่หอ ความเชื่อชุดที่ผูบริโภคมีกับตราใดตราหนึ่งนั้นเรียกวา “ภาพพจนของตรา
ยี่หอ (Brand Image)” โดยการมีประสบการณและผลที่ไดรับจากการมีการเลือกรับรู เลือกบิดเบือน 
และเลือกเก็บรักษา ความเชื่อของผูบริโภคจึงแตกตางไปจากลักษณะจริงของผลิตภัณฑ

ประการที่สี่  ความพอใจในตัวผลิตภัณฑทั้งหมดที่ผูบริโภคคาดวาจะไดรับ
แตกตางกันไปตามความแตกตางของลักษณะตัวสินคา

ประการที่หา ผูบริโภคเกิดมีทัศนคติตอตราทั้งหลายโดยวิธีการประเมินบางวิธี 
ผูบริโภคมักใชวิธีการประเมินบางวิธีขึ้นอยูกับตัวผูบริโภค และการตัดสินใจซื้อของเขา

4. การตัดสินใจซื้อ ในขั้นตอนการประเมิน ผูบริโภคจะสรางความตั้งใจซื้อขึ้น 
โดยทั่วไปการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมักจะทําการซื้อตราที่ชอบมากที่สุด แตทวา มีปจจัย 2 ประการ 
อาจเขามาขวางระหวางความตั้งใจซื้อกับการตัดสินใจซื้อ 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ หลังจากที่มีการซื้อสินคา ผูบริโภคจะเกิดความพอใจ
หรือไมพอใจ และจะกอพฤติกรรมหลังการซื้อขึ้น ปญหาอยูที่วาอะไรเปนตัวกําหนดวาผูซื้อพอใจ
หรือไมพอใจในการซื้อ คําตอบก็คือขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางความคาดหมายของผูบริโภค 
กับการปฏิบัติการของสินคา ถาสินคานอยกวาความคาดหมาย ผูบริโภคจะผิดหวัง ถาตรงกับ       
ความคาดหมายผูบริโภคจะพอใจ ถาดีเกินความคาดหมายผูบริโภคจะปลื้มปติ ยินดีมาก

ผูบริโภคอิงความคาดหมายไวกับขาวสารที่ไดรับ ถาผูขายอางการปฏิบัติงานของสินคา
เกินความเปนจริง ผลก็คือ ผูบริโภคจะไมพอใจ ดังนั้น ผูขายจะตองซื่อสัตยในการเสนอขออาง        
ของสินคาของเขา ถาผูบริโภคเกิดความพอใจเขาก็จะสรางความซื่อสัตยตอตรายี่หอ ถาไมพอใจ          
ก็อาจจะเลิกเปนลูกคาหรือทําการคืนสินคา ดังนั้น จะเปนการฉลาดถาบริษัทจะทําการวัดความพอใจ
ของลูกคาอยางสม่ําเสมอ
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แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด

สําหรับธุรกิจบริการนอกจากใชทฤษฎีสวนประสมการตลาดทั่วไป (Marketing Mix) 
หรือ 4Ps ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริม
การตลาด (Promotion) แลว สําหรับธุรกิจบริการนั้น 4Ps ไมเพียงพอเมื่อพูดถึงสวนประสมการตลาด
สําหรับกิจการบริการ Booms และ Bitner ซึ่งเปนนักวิชาการชาวอเมริกากลาววาตองพิจารณาเพิ่มอีก 
3Ps อันไดแก บุคลากร (People) การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence & 
Presentation) และกระบวนการใหบริการ (Process) เพิ่มเปนสวนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps
(ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2546 : 182) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของลูกคา          
ใหเกิดพึงพอใจผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือมามีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑ จึงประกอบดวย 
สินคา บริการ ความคิด สถานที่องคกรหรือบุคคลในการศึกษาครั้งนี้ผลิตภัณฑหมายถึง รสชาติ
ของเบเกอรี่ ความสดและความหลากหลายของเบเกอรี่ รสชาติและความหลากหลายของเครื่องดื่ม 
การตกแตงเบเกอรี่และเครื่องดื่ม ความสะดวกของเบเกอรี่และเครื่องดื่มการมีเบเกอรี่และเครื่องดื่ม
ใหม ๆ อยูเสมอ 

2. ราคา หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงินราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาผลิตภัณฑ (Value) กับราคาผลิตภัณฑ ซึ่งเปนคุณคาที่รับรู   
ในสายตาของลูกคา ถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งการกําหนดราคาเบเกอรี่
และเครื่องดื่ม จะสอดคลองกับผลประโยชนที่ผูบริโภคจะไดรับในการศึกษาครั้งนี้ ราคาหมายถึง 
ราคาของเบเกอรี่และเครื่องดื่มที่มีจําหนายในราน

3. ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบัน
และกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาดในการศึกษาครั้งนี้        
การจัดจําหนายหมายถึง ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทางมีรถรับจางหรือรถประจําทางผาน                  
ใกลแหลงชุมชนมีที่จอดรถพียงพอ

4. การสงเสริมการตลาด เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ
เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ สวนประสมการตลาดสงเสริมการตลาด (Marketing Mix) 
หรือสวนประสมในการติดตอสื่อสาร (Communication Mix) ประกอบดวย การติดตอสื่อสาร        
โดยใชพนักงานขายทําการขาย (Personal Selling) และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Non 
Personal Selling) โดยเครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประเภทตองใชหลักการเลือกใช
เครื่องมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication) ซึ่งเครื่องมือ
สงเสริมการตลาด (วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน. 2547) ไดแก
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4.1 การสื่อสารโดยใชบุคคล (Personal Communication) ในธุรกิจบริการใชบุคคล
ในการสื่อสารไปยังผูบริโภค ไดแก การขายโดยพนักงานขายการไหลเวียนขอมูลขาวสารจะเปนไป
แบบสองทาง (Two-Way Communication) ทําใหพนักงานผูใหบริการไดเรียนรูและศึกษาเกี่ยวกับ
ลูกคาโดยตรง และการสื่อสารแบบปากตอปาก (Word of Mouth Communication) เปนการแนะนํา
โดยตรงจากลูกคารายหนึ่งที่เคยใชบริการไปสูลูกคารายอื่น ๆ ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค 
ซึ่งมีทิศทางทั้งดานบวกและลบ

4.2 การประชาสัมพันธ (Public Relation) เปนการกระตุนความสนใจในทางบวก
ตอธุรกิจบริการ โดยอาศัยวิธีตาง ๆ เชน การใหขาว การจัดแถลงขาว การจัดกิจกรรมพิเศษและ
สนับสนุนโครงการตาง ๆ ที่ เปนประโยชนตอสังคมทําใหผูบริโภคสามารถจดจําและสราง
ภาพลักษณที่ดีใหแกธุรกิจบริการไดเปนอยางดี

4.3 การโฆษณา (Advertising) สรางการรับรูและสรางความเขาใจในการบริการ 
โดยผานทางสื่อวิทยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ อินเตอรเน็ต สื่อกลางแจง เชน ปายโปสเตอรรวมไปถึง
สื่อโฆษณาแบบเคลื่อนที่ เชน โฆษณาขางรถประจําทางหรือดานหลังรถสามลอ และสื่อแบบเจาะจง
ในรูปแบบการสื่อสารกับผูบริโภคทางไปรษณีย ทางอีเมล สามารถสงขาวสารไดแบบเฉพาะเจาะจง
ไปกลุมเปาหมายไดดีกวาการสื่อสารแบบอื่น

4.4 อุปกรณเครื่องมือและนําบริการ (Instructional Materials) ไดแก การใหขอมูล
ผานเว็บไซตของกิจการ แผนพับ ใบปลิว เปนตน สามารถสรางปฏิสัมพันธ  ( Interaction)                 
กับผูใชบริการ

4.5 การออกแบบภาพลักษณองคกร (Corporate Design) เปนสวนประกอบที่สําคัญ
สวนหนึ่งในการสื่อสารทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ หมายถึง การใชสีสัญลักษณ เครื่องหมาย 
ตัวอักษร ปายสัญลักษณหนารานรวมถึงเครื่องแบบพนักงานมีผลทําใหลูกคาจดจําได

4.6 การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจการที่สรางสรรคขึ้นมาเพื่อ
กระตุนใหชองทางการจัดจําหนายและพนักงานใหบริการ สามารถขายบริการไดมากขึ้นและกระตุน
ใหลูกคาทําการซื้อบริการเร็วขึ้นหรือมากขึ้นภายในชวงระยะเวลาอันจํากัด เชน สวนลดราคา 
รายการซื้อผลิตภัณฑ 1 แถม 1 การรับสิทธิพิเศษตางๆ เปนตน

ในการศึกษาครั้งนี้ การสงเสริมการตลาดหมายถึง กางลงโฆษณาในสื่อตาง ๆ เชน 
วิทยุ หนังสือพิมพ แผนพับ ใบปลิว การแจงขอมูลขาวสารประชาสัมพันธของราน การลดราคา       
เบเกอรี่หรือเครื่องดื่ม การสมัครเปนสมาชิกเพื่อใหไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ การแจกบัตรสําหรับ         
ลดราคา เบเกอรี่หรือเคร่ืองดื่มใหกับลูกคา การสะสมยอดซื้อเพื่อนํามาลดราคาหรือแลกเบเกอรี่และ
เครื่องดื่ม การมีเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปนแพ็คเกจในราคาถูก
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5. บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employees) หมายถึง พนักงานผูใหบริการ     
เปนองคประกอบที่สําคัญในการรวมกระบวนการผลิตบริการ ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก (Selection) 
การฝกอบรม (Training) และการจูงใจพนักงานเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
กลุมเปาหมายได และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน ดังนั้นเพื่อกอใหเกิด
คุณภาพในการบริการ จําเปนตองมีการอบรมพนักงานมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและ
การสนับสนุนที่จําเปนแกพนักงานใหบริการ เพื่อใหพนักงานมีความรูความสามารถมีทัศนคติที่ดี 
สามารถตอบสนองตอผูใชบริการไดดีมีความนาเชื่อถือ รับผิดชอบสื่อสารกับลูกคาไดดี มีความคิด
ริเริ่ม มีความสามารถการแกปญหาตาง ๆ และสามารถสรางคานิยมที่ดีใหกับบริษัทไดในการศึกษา
ครั้งนี้ บุคคลหรือพนักงาน หมายถึง พนักงานในรานมีความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง           
กับลูกคา พนักงานดูแลเอาใจใสลูกคาเปนอยางดี มีความกระตือรือรน พูดจาสุภาพออนนอม 
ใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็วสามารถแนะนําเบเกอรี่และเครื่องดื่มไดเปนอยางดีพนักงาน          
แตงกายเหมาะสมสุภาพ

6. ก า ร ส ร า ง แ ล ะ แ นะ นํ า เ ส นอ ลั ก ษ ณะ ท า ง ก า ย ภา พ  ( Physical Evidence & 
Presentation) หมายถึง ลักษณะของรานที่ปรากฏแกสาธารณะชนซึ่งจะชวยสื่อใหผูบริโภครูถึง
ภาพลักษณและคุณภาพของการบริการ เพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา (Customer Value Proposition) 
เชน ความสะอาดความรวดเร็วในการบริการ หรือประโยชนที่ไดรับอื่น ๆ ลักษณะทางกายภาพ   
อาจไดแก โครงสรางสถาปตยกรรม การตกแตงภายใน การวางผังราน วัสดุตกแตง และเฟอรนิเจอร
ตาง ๆ เปนตน บรรยากาศในรานคาถือเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งสําหรับรานคาที่จะตองคํานึงถึง
ความเหมาะสมกับลูกคากลุมเปาหมาย ในการศึกษาครั้งนี้การสรางละนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
หมายถึง รานมีชื่อที่รูจัก ชื่อรานและสัญลักษณจํางาย ภาพลักษณของรานดูดี การตกแตงภายนอก
และภายในสวยงาม สถานที่สะอาดมีที่นั่งพียงพอและสะดวกสบาย บรรยากาศในรานอบอุนและ
เปนกันเองมีอินเตอรเน็ตหรือหนังสือตาง ๆ ใหบริการรวมทั้งเพลงที่เปดในราน

7. กระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง กระบวนการใหบริการแกลูกคา          
เพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและประทับใจลูกคา (Customer Satisfaction)
ในการศึกษาการครั้งนี้ กระบวนการใหบริการหมายถึง การทักทายและตอนรับเมื่อเดินเขามา         
ในรานเบเกอรี่และเครื่องดื่มไดรับอยางถูกตองและรวดเร็ว ภาชนะอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสะอาด 
ความถูกตองแมนยําในการคิดคาบริการ มีมาตรฐานในการใหบริการและมีการประสานงานกัน          
เปนอยางดี
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ

งานวิจัยในประเทศ
สมสมร ตันเสรีสกุล. (2550 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ เบเกอรี่ตลาดระดับบน ที่มีรานจําหนายภายในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21 - 35 ป อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน        
มีรายไดตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท จบการศึกษาระดับปริญญาตรี พฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ        
เบเกอรี่ตลาดบน พบวา ผูบริโภคสวนใหญซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ตลาดบนจากราน เอสแอนดพี และ
นิยมซื้อผลิตภัณฑขนมปง โดยจะซื้อ 1 - 2 ครั้งตอสัปดาห คาใชจายในการซื้อแตละคร้ัง 51 - 100 บาท 
และมักจะรับประทานเปนอาหารวาง การใหระดับความสําคัญของปจจัยดานสวนประสม           
ทางการตลาดโดยรวมทั้ง 4 ดาน โดยมีผลการตัดสินใจอยูในระดับมาก ซึ่งเรียงลําดับไดดังนี้          
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด ตามลําดับ ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ เบเกอรี่
ตลาดบน ไดแก รายไดตอเดือนและระดับการศึกษา สวนปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ และอาชีพ 
ไมมีผลตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ตลาดบน รานที่จําหนายและหมวด         
ของผลิตภัณฑเบเกอรี่มีผลตอปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ตลาดบนที่มีรานจําหนาย
ภายในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร

นารัก ตันเสนีย. (2550 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 15 - 24 ป สถานภาพโสด การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี สวนใหญ
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 5,000 - 10,000 บาท โดยมากจะพักอาศัย 
กับครอบครัว มีสมาชิกที่พักอาศัยดวยจํานวน 1 - 3 คน และมักจะเลือกซื้อผลิตภัณฑประเภทขนมปง 
โดยมีคาใชจายในการซื้อตอครั้งเทากับ 41 - 60 บาท มีความถี่ในการซื้อ 1 - 2 ครั้งตอสัปดาห และ
มักจะซื้อที่รานเบเกอรี่รานประจํา สวนใหญซื้อเพื่อรับประทานเอง สวนผูซื้อเพื่อเปนของฝากมักจะ
ซื้อฝากครอบครัว โดยเหตุผลที่เลือกซื้อเพราะผลิตภัณฑเบเกอรี่รสชาติอรอย ผลการศึกษาเกี่ยวกับ
ปจจัยสวยประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานผลิตภัณฑ สวนใหญใหความสําคัญระดับมากที่สุดตอปจจัยยอย
ดานรสชาติอรอย ความหลากหลายของสินคา และความสะอาดถูกสุขลักษณะ ดานราคา ใหความสําคัญ
ระดับมากตอปจจัยยอยดานราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ผลิตภัณฑมีราคาถูก และผลิตภัณฑราคา     
ไมเปลี่ยนแปลงบอย ดานการจัดจําหนาย ใหความสําคัญระดับมากตอปจจัยยอยดานการหาซื้อ
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ผลิตภัณฑไดสะดวก ความสะอาดของสถานที่จําหนาย การตกแตงและบรรยากาศของสถานที่จําหนาย 
ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญระดับระดับมากตอปจจัยยอยดานการใหบริการและ
อัธยาศัยไมตรีที่ดีของพนักงานขาย ความสุภาพและมารยาทที่ดีของพนักงานขาย ความรวดเร็วและ
ถูกตองในการคิดเงินของพนักงานขาย

กฤษณ เถียนมิตรภาพ. (2550 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ของลูกคาที่มีตอรานธารินีเบเกอรี่ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ลูกคา
ซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่ชอบ คือ ขนมเคก ซื้อจากรานเบเกอรี่ทั่วไป เหตุผลที่เลือกซื้อเพราะรสชาติอรอย 
บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อ คือ ตัวเอง จํานวนครั้งที่ซื้อในหนึ่งเดือน 2-4 ครั้ง คาใชจายในการซื้อ 
50 - 100 บาท และเวลาที่ซื้อ 15.01 - 18.00 น. ระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ของลูกคา
รานธาริณีเบเกอรี่ ลูกคาใหความสําคัญในดานผลิตภัณฑ และดานราคา มีระดับการตัดสินใจซื้อ 
มากที่สุด รองลงมาคือดานสงเสริมการตลาด ดานบริการและดานอื่น ๆ มีระดับการตัดสินใจซื้อมาก 
ลูกคาที่มีเพศตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน 
อายุตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอร่ีดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา ดานบริการ 
และดานอื่น ๆ  แตกตางกัน สถานภาพสมรสตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ทุกดาน
แตกตางกัน ระดับการศึกษาแตกตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ดานการสงเสริม
การตลาดและดานบริการแตกตางกัน อาชีพตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่         
ดานผลิตภัณฑแตกตางกัน และรายไดตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ เบเกอรี่               
ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดานบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ลูกคาที่มี
ผลิตภัณฑที่ชอบตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ดานการสงเสริมการตลาด และ
ดานราคาแตกตางกัน สถานที่ซื้อเบเกอรี่ตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ดานอื่น ๆ 
แตกตางกัน เหตุผลที่เลือกซื้อเบเกอรี่ตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ดานการสงเสริม
การตลาด ดานราคา และดานบริการแตกตางกัน บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อเบเกอรี่ และจํานวน
ครั้งที่ซื้อเบเกอรี่ตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ดานการสงเสริมการตลาด           
ดานราคา ดานบริการ และดานอื่น ๆ แตกตางกัน คาใชจายในการซื้อเบเกอรี่ตางกัน มีระดับ            
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ดานราคา และดานบริการแตกตางกัน และเวลาที่ซื้อเบเกอรี่
ตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

โสมรวี จินดาทา. (2550 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการรานเบเกอรี่ ของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย พบวา ผูบริโภค   
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 19 - 35 ป มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุดในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทา มีอาชีพลูกจางทั่วไป/พนักงานบริษัท มีรายไดตอเดือน 10,001 - 15,000 บาท เหตุผล
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สําคัญที่ผูบริโภคใชบริการรานเบเกอรี่ คือ เบเกอรี่รสชาติอรอย โอกาสในการใชบริการรานเบเกอรี่ 
คือ เพื่อพักผอนหยอนใจ ผูบริโภคใชบริการรานเบเกอรี่บอยที่สุดในวันหยุด เสาร - อาทิตย             
โดยชวงเวลาที่ใชบริการมากที่สุด คือ 16.01 - 20.00 น. สวนใหญใชบริการโดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งตอ
สัปดาห และมักจะใชบริการครั้งละ 3 - 4 คน ผูบริโภคสั่งเบเกอรี่โดยดูตามเมนู เบเกอรี่ที่มักจะสั่ง     
มารับประทานคือ เคก พายและขนมปงตาง ๆ สวนเครื่องดื่มที่มักจะสั่งคือ กาแฟ น้ําผลไม และชา 
ผูบริโภคชอบฟงเพลงประเภทเพลงสากลในรานเบเกอรี่มากที่สุด ลักษณะทํานองเปนเพลงคลาสสิก 
บริเวณที่ชอบนั่งคือ ดานนอกหรือในสวน/สนามหญา ชอบการตกแตงรานแบบมีกระถางปลูกตนไม 
/ดอกไมภายในราน คาใชจายเฉลี่ยตอครั้งที่ใชบริการ คือ 101 - 200 บาท และสื่อที่ทําใหผูบริโภค
รูจักรานเบเกอร่ีมากที่สุดคือ มีผูแนะนํา ความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ พบวา 
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสําคัญมาก เมื่อพิจารณาแตละปจจัยพบวา มีความสําคัญในระดับมาก 
คือ ปจจัยดานพนักงาน ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน     
การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานสถานที่ และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ตามลําดับ สวนปญหาที่พบจากการใชบริการรานเบเกอรี่ในเขตเทศบาลนครเชียงรายมีระดับปญหา
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ยกเวนราคาของเบเกอรี่หรือเครื่องดื่มแพงเกินไปเปนปญหาที่พบ          
ในระดับมาก

วราวรรณ อนันตรัตน. (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูซื้อ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20 - 30 ป สถานภาพโสด  
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีระดับรายไดเฉลี่อยูระหวาง 5,001 - 10,000 บาทตอเดือน            
สวนใหญซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่เพื่อบริโภคเอง นิยมซื้อเบเกอรี่ประเภทขนมปงจากรานประเภท     
พรีเมี่ยม ซึ่งในระยะเวลา 1 เดือนนั้น มีการซื้อเบเกอรี่จํานวน 2 - 3 ครั้ง และในแตละครั้งจะซื้อ          
เบเกอรี่จํานวน 1 - 2 ชิ้น โดยมีคาใชจายตอครั้งประมาณ 50 - 100 บาท ชวงเวลาที่ซื้อบอยที่สุด คือ
ชวงเย็นถึงค่ํา ผลการทดสอบความสัมพันธของขอมูลทั่วไปกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ พบวา 
วัตถุประสงคในการซื้อเบเกอรี่มีความสัมพันธกับอาชีพ และระดับรายไดเฉลี่ยของผูซื้อ ความถี่      
ในการซื้อเบเกอรี่มีความสัมพันธกับ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน        
ของผูซื้อ จํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อแตละครั้งมีความสัมพันธกับ อายุ เพศ ระดับการศึกษาและระดับ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ของผูซื้อ ประเภทของผลิตภัณฑที่ซื้อบอยที่สุดมีความสัมพันธกับ เพศ อายุ 
และระดับการศึกษา ชวงเวลาที่ซื้อบอยที่สุดมีความสัมพันธกับ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูซื้อ ประเภทรานเบเกอรี่มีความสัมพันธกับ เพศ อาชีพ ระดับ
การศึกษาและระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูซื้อ ผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อเบเกอร่ีจําแนกตามอาชีพ พบวา ทุกกลุมอาชีพ จะพิจารณาปจจัยดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก 



45

ซึ่งทุกกลุมจะใหความสําคัญในดานรสชาติของผลิตภัณฑ ยกเวนกลุมนักศึกษาซึ่งใหความสําคัญ 
ในดานชื่อเสียง และตรายี่หอผลิตภัณฑ ผลการศึกษาความพึงพอใจ พบวา ทุกอาชีพมีความพึงพอใจ
ตอปจจัยดานผลิตภัณฑ และดานราคา อยูในระดับมาก สวนดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบรรจุภัณฑ 
และดานคุณภาพการใหบริการนั้นมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง

เฉลิมพล นิรมล. (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีอายุ
ระหวาง 20 - 30 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท และมีรายไดตอเดือน 
10,001 - 20,000 บาท พฤติกรรมการบริโภคพบวา กลุมตัวอยางนิยมซื้อและรับประทานผลิตภัณฑ 
เบเกอร่ีประเภท ขนมนมปงชนิดขนมปงจืดมากที่สุด ซื้อเพื่อรับประทานเอง ในกรณีที่ซื้อเปนของขวัญ 
/ของฝากนิยมซื้อเบเกอรี่ประเภทเคกมากที่สุด เนื่องในโอกาสวันเกิดมากที่สุด มีคนในครอบครัว
และตัวเองมีสวนในการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ นิยมรับประทานในชวงเวลาอาหารเชา 
ประเภทของรานที่เลือกในหางสรรพสินคามากที่สุด นิยมด่ืมกาแฟและรับประทานควบคูกับผลิตภัณฑ 
เบเกอรี่ และรับรูขาวสารเกี่ยวกับการสงเสริมการตลาดทางหนังสือพิมพมากที่สุด สวนปจจัย         
สวนประสมทางการตลาดกลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับมาก ทุกดาน การทดสอบสมมติฐาน 
พบวา ผูบริโภคที่มีคุณลักษณะทางประชากรแตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  
และรายได มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่แตกตางกัน สวนปจจัยสวนประสมการตลาด 
มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ พบวา สวนประสมการตลาด มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค 
เบเกอรี่ทุกดาน ยกเวนสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด ไมมีผลตอพฤติกรรมในดานสาเหตุในการซื้อ ประเภทของผลิตภัณฑที่นิยมซื้อและ
รับประทานเพื่อเปนของขวัญ/ของฝากเนื่องในโอกาสตาง ๆ วิธีในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่

ศิริรัตน เลขไวฑูรย. (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ทางอินเตอรเน็ตของผูบริโภค ในเขตบางเขน กรุงเทพ ฯ พบวา กลุมตัวอยาง
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญมีอายุระหวาง 18 - 25 ป มีรายไดตอเดือน 10,001 - 25,000 บาท 
มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท และมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยซื้อ 
เบเกอรี่ทางอินเตอรเน็ตมากอน เนื่องจากไมมั่นใจในคุณภาพสินคา ตองการเห็นสินคาจริงกอนซื้อ 
และตองการไปเลือกซื้อดวยตนเอง สวนผูที่เคยซื้อเบเกอรี่ทางอินเตอรเน็ต เนื่องจากใหความสําคัญกับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีสินคาใหเลือกหลากหลายรูปแบบ ราคาของสินคาเหมาะสมกับ
สินคา และสามารถเขาอินเตอรเน็ตเพื่อเลือกดูหรือซื้อสินคาได 24 ชั่วโมง และที่สําคัญกลุมตัวอยาง
สวนมากมีความคิดที่จะซื้อเบเกอรี่ทางอินเตอรเน็ตในอนาคต
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สุนทณีย ศุภวิไล. (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการจัดการธุรกิจราน        
เบเกอรี่ที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาผูบริโภคมีพฤติกรรม
ชอบซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่เปนขนมเคก สถานที่ซื้อเบเกอรี่คือ รานเบเกอรี่ทั่วไป เหตุผลในการซื้อ 
เบเกอรี่เพราะรสชาติอรอย บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อเบเกอรี่ คือ ตัวเอง จํานวนครั้งที่ซื้อเบเกอรี่   
2 - 4 ครั้งตอเดือน คาใชจายในการซื้อเบเกอรี่ 101 - 200 บาท และชําระเปนเงินสดชวงเวลาที่ซื้อ    
เบเกอร่ีคือ 12.00 - 15.00 น. ผูบริโภคมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในดานผลิตภัณฑ และดานบริการ 
และมีระดับความพึงพอใจมากในดานราคา ดานสถานที่ และดานสงเสริมการขาย สวนปจจัย           
การบริหารจัดการรานเบเกอรี่ที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ ผูบริโภคมีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดในดานการจัดการองคกร ดานการจูงใจลูกคา และดานการควบคุมคุณภาพ และมีระดับ
ความพึงพอใจมากในดานกางวางแผนการตลาด

ศุภสัณห วัฒนสิน. (2548 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ของผูบริโภค
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 
18 - 35 ป มีสถานภาพสมรส นับถือศาสนาพุทธ การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท มีสมาชิกครอบครัว 1 - 4 คน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท ผูบริโภค
สวนใหญนิยมบริโภคขนมเคกมากที่สุด รองลงมาบริโภคขนมปง พายชั้น เดนนิส/ ครัวซอง ชอรตโด 
/คุกกี้ ชูเพสต /เอแคร และครีมคัสตาด ผูบริโภคสวนใหญนิยมบริโภคเบเกอรี่ในชวงอาหารเชา       
มีความถี่ในการบริโภคสัปดาหละ 2- 3 ครั้ง ชอบรับประทานกันที่บานและเลือกรับประทานพรอมกับ
ชา/กาแฟ สถานที่ที่กลุมตัวอยางนิยมซื้อเบเกอรี่ ไดแก หางสรรพสินคา รานขายเบเกอรี่ และมินิมารท 
โดยใหเหตุผลในการเลือกซื้อวา รสชาติอรอย ความสะดวกซื้อ ความสะอาด และราคาถูก คาใชจาย
ในการบริโภคเบเกอรี่ไมเกิน 50 บาทตอครั้ง ในการซื้อเบเกอรี่แตละครั้ง เพื่อตองการที่จะบริโภค
กันเองในครอบครัว โดยสวนใหญจะใชวิธีไปเลือกซื้อเองที่ราน ปจจัยที่ผูบริโภคเบเกอรี่สวนใหญ
ใหความสําคัญมากที่สุด คือ ปจจัยดานความสดใหม ความสะอาด รสชาติ ไมใสสารกันบูด และ
ปจจัยดานคุณภาพของผลิตภัณฑ สําหรับปจจัยดานความสะดวกซื้อ บรรจุภัณฑ สถานที่จําหนาย 
การใหบริการ และราคา ผูบริโภคใหระดับความสําคัญมาก สวนปจจัยดานยี่หอและการโฆษณา 
ผูบริโภคใหระดับความสําคัญปานกลาง ความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจกับ
ความถี่ของการบริโภค เบเกอรี่ พบวา ในเรื่องของ ศาสนา ระดับการศึกษาและจํานวนสมาชิก        
ในครอบครัว มีความสัมพันธกับความถี่ของการบริโภคเบเกอรี่  ในขณะที่ เพศ อายุ สถานภาพ          
การสมรส อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับความถี่ของการบริโภคเบเกอรี่ 
ปญหาของผูบริโภคเบเกอรี่พบวา เบเกอรี่มีราคาแพง โรคความอวน รสชาติ การเก็บไวไดไมนาน 
ไมสะดวก ไมสะอาด ภาชนะบรรจุไมดี การบริการไมดี ไมระบุวันหมดอายุ ไมรักษาคุณภาพสินคา 
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และหวานมาก เรียงตามลําดับ และผูบริโภคเบเกอรี่ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับเบเกอรี่ วา ตองการให 
เบเกอรี่มีราคาถูกลง ตองการใหรสชาติสม่ําเสมอ ตองการความสะอาด ตองการความสดใหม        
ตองไมใสสารกันบูด ใชวัตถุดิบมีคุณภาพ ควรมีเบเกอรี่ไขมันต่ํา ควรบอกวันผลิตและวันหมดอายุ 
พัฒนาบรรจุภัณฑ และควรมีเบเกอรี่สมุนไพร

ขนิษฐา เลิศจรรยารักษ. (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อเลือกบริโภครานเบเกอรี่ CHARIN สาขาเซ็นทรัลแอรพอรทพลาซาจังหวัดเชียงใหม
ของผูบริโภคโดยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 200 ตัวอยาง พบวาผูบริโภครานเบเกอรี่
ราน CHARIN สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 18 - 27 ป มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษา  
อยูในระดับปริญญาตรี สวนใหญมีอาชีพเปนนักเรียน /นักศึกษา มีรายไดตอเดือนประมาณ 5,001 - 
15,000 บาท อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จ.เชียงใหม เหตุผลในการเลือกบริโภคเบเกอรี่ของรานคือ
ดานผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ คาใชจายในการซื้อตอครั้งประมาณ 100 - 200 บาท โดยพายบลูเบอรี่
เปนขนมที่ผูบริโภคชอบมากที่สุด ผูบริโภคจะมากันเปนกลุม 2-3 คน และมาใชบริการในชวง 14.00 
- 18.00 น. เมื่อซื้อกลับมีคาใชจายประมาณ 101 - 200 บาท สวนใหญคิดวาจะกลับมาใชบริการ              
ที่รานอีก และผูบริโภคไดรับทราบเกี่ยวกับขอมูลทางรานจากเพื่อน/คนรูจัก ผลการศึกษาเกี่ยวกับ
ปญหาที่ผูบริโภคพบเกี่ยวกับทางรานนั้น มีปญหาใหญ ๆ ดวยกัน 3 ประการ คือ ราคาแพงเกินไป 
สินคาไมหลากหลาย และไมมีการประชาสัมพันธราน

กนิษฐา ยกสาน. (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงปจจัยดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑเบเกอรี่
และการสื่อสารทางการตลาดที่กอใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ เอส แอนด พี 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง อายุ 30 และ 
35 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา อาชีพพนักงานบริษัทหนวยงานเอกชน สถานภาพโสด 
มีสมาชิกจํานวนในครอบครัว 4 คน และระดับรายได 10,000 - 19,999 บาท การวิเคราะหคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ เอส แอนด พี โดยรวมอยูในระดับดีเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานชื่อเสียง       
ของเอส แอนด พี ภาพพจนของเอส แอนด พี และความสะอาดของผลิตภัณฑ อยูในระดับดีมาก 
การวิเคราะหปจจัยสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑเบเกอรี่ เอส แอนด พี โดยรวมอยูในระดับ 
ไมแนใจ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการลดราคารอยละ 25 ทุกวันพุธ อยูในระดับดีมาก 
ดานการใหสัมภาษณของผูบริหารอยูในระดับไมดี ดานการซื้อผลิตภัณฑใดใด 4 ชิ้น แถม 1 ชิ้น 
สินคาจัดรายการพิเศษ การใหบริการที่หนาราน ปายบอกราคาสินคาละสีบรรจุภัณฑอยูในระดับดีมาก 
การวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่เอส แอนด พี พบวาดานคาใชจายเฉลี่ย  
ในการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่คือ 100-199 บาท ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑซื้อมากกวา 1 เดือน
ตอครั้ง ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่จากสาขาและราน เบเกอรี่ช็อป อยูในระดับความถี่
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ปานกลาง โดยเหตุผลในการตัดสินใจซื้อเพราะซื้อเพื่อรับประทานเองซื้อเพื่อรับประทานกับครอบครัว 
และซื้อเพื่อเปนของขวัญของกํานัลผูอื่น อยูในระดับสูง สําหรับบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 
ไดแก ตัวเอง อยูในระดับมีอิทธิพลมาก พนักงานขายและบุตรอยูในระดับมีอิทธิพลนอย

ธีริน สุขกระสานติ. (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภค
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ราน กาโตว เฮาส ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคสวนใหญ
เปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 24 - 32 ป มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือนอยูระหวาง 
10,000 - 15,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสดและมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว
จํานวน 4 คน การวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาด พบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติตอสวนประสม
ทางการตลาดโดยรวมในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติในระดับดี 
ดานราคามีทัศนคติในระดับปานกลาง ดานชองทางการจัดจําหนายมีทัศนคติในระดับดี และดาน
การสงเสริมการตลาดมีทัศนคติในระดับปานกลาง ดานพฤติกรรมผูบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่ กาโตว 
เฮาส พบวา กลุมตัวอยางซื้อเบเกอรี่เฉลี่ยเดือนละ 3 ครั้ง มีคาใชจายในการซื้อเบเกอรี่เฉลี่ยตอครั้ง
เทากับ 156 บาท สถานที่ที่ซื้อเบเกอรี่คือรานกาโตวเฮาส ในหางสรรพสินคาและเลือกซื้อ ขนมปง
เปนอับดับหนึ่งรองลงมา คือ ครัวซอง แซนวิช มีปจจัยในการเลือกซื้อเบเกอรี่คือดานรสชาติ  
เหตุผลสําคัญในการเลือกใชรานเบเกอรี่ กาโตวเฮาส คือ ตั้งใจไปรับประทาน เบเกอรี่กลุมตัวอยาง
เคยบริโภคเบเกอรี่รานอ่ืน ๆ ดวย โดยสวนใหญเคยบริโภคเบเกอรี่ราน เอส แอนด พี 

ผกามาศ ภาททรัพยเจริญ. (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลการเลือกซื้อ 
เบเกอรี่ในเขตอําเภอเมือง อุดรธานี พบวา ผูบริโภคเบเกอรี่สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 15 - 
24 ป ตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ดวยตนเองชวงเวลาในการใชบริการคือ 15.00 - 20.00 น. โดยมีความถี่         
ในการซื้อเบเกอรี่อยูที่ 1 - 3 ครั้งตอเดือน คาใชจายในการใชบริการตอครั้งอยูที่ 51 - 100 บาท    
นิยมซื้อขนมปงมากที่สุดรองลงมาคือเคก โดยมีเหตุผลในการเลือกซื้อราน คือ สินคาในรานมีคุณภาพ
รองลงมาคือ มีสินคาใหเลือกมากรานเบเกอรี่ที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคคือ ราน          
เบเกอรี่ที่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม พรอมทั้งบริการอื่นๆ เชน อินเตอร หนังสือ ทีวี เปนตน 
เครื่องดื่มที่ตองการใหมีในรานเบเกอรี่คือ เครื่องดื่มทุกชนิด เชน นมสด ชา กาแฟ น้ําอัดลม โดยเนน 
การจัดวางเบเกอรี่ภายในรานหรือภายในตูกระจก ผูบริโภคตองการใหรานเบเกอรี่มีเครื่องเสียง
ภายในรานไมดอกไมประดับ แจกันดอกไม โคมไฟรูปแบบตาง ๆ และมีภาพถายของสินคาติดตาม       
ฝาผนัง ผูบริโภคเห็นวาปจจัยดานผลิตภัณฑดานราคา ดานการจัดจําหนาย มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจเลือกรานเบเกอรี่อยูในระดับมาก สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและดานสังคมมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกรานเบเกอรี่อยูในระดับปานกลาง โดยผูบริโภคใหระดับความสําคัญ
มากกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานเบเกอรี่และมีคาเฉลี่ยมากที่สุดในแตละดานดังนี้ ความสด
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ใหมของสินคา ราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพเบเกอรี่ ทําเลที่ตั้งสะดวกในการเดินทาง และมีการ
บริการที่เปนกันเอง พูดจาสุภาพออนนอม 

งานวิจัยตางประเทศ 
Belanger. (2005) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค และการตัดสินใจ พบวา 

พฤติกรรมผูบริโภคประกอบดวย กิจกรรมทางเลือก การซื้อ การใชผลิตภัณฑ และการบริการ         
ก็เชนเดียวกัน ตองการความพอใจ และทําใหเกิดความปรารถนา กิจกรรมนั้นรวมถึงกระบวนการ   
ที่เกี่ยวกับจิตใจและอารมณ และการกระทําทางกายภาพ โดยทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคเปนการ
เคลื่อนยายสินคาหรือบริการผานขั้นตอนการซื้อสูกระบวนการตัดสินใจ และปจจัยที่มีอิทธิพล        
มูลฐานสูการเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคที่กําลังซื้อ ตองใชกระบวนการตัดสินใจ อาศัยทฤษฎีดังนี้ 
การจําปญหา คนหา (ภายในและภายนอก) ประเมินคาทางเลือก รวมถึงการประเมินคาผลิตภัณฑ
และบริการ การตัดสินใจ พฤติกรรมการซื้อ การตัดสินใจของผูบริโภค การเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค 
ชวยใหนักการตลาดตัดสินใจไดดี และระบุแนวโนมของผูบริโภคได รวมถึงตลาดเปาหมาย ซึ่งแนวโนม
เหลานี้ คือ สิ่งจําเปนสําหรับการตอบสนองปญหาและโอกาสกับยุทธศาสตรการตลาด นักการตลาด
จะเขาใจผูบริโภค ตองรูจักออกแบบ ระบุสวนตลาดเปาหมาย และโอกาสในการแขงขัน รวมถึง
ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

Sektionen. (2005) ไดศึกษาถึงเรื่องการวิเคราะหความพึงพอใจของลูกคาในการบริการ พบวา 
วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาเลือกวาปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา
ในการบริการ โดยมีการนําเอามาจากทฤษฎีและประสบการณตาง ๆ ของผูสัมภาษณมาใชในการ
วิเคราะหพิจารณา ทฤษฎีที่นํามาใชในการวิเคราะหพิจารณา มีมิติ 3 ดาน คือ มิติที่ 1 สนใจเกี่ยวกับ
การบริการภายในของบริษัทวา การบริการอันไหนที่มีอิทธิพลทางออมตอความพึงพอใจของลูกคารวม 
โดยมุงเนนการบริการภายในเกี่ยวกับการวิเคราะห การคํานวณ กระบวนการและกิจกรรมที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของลูกจางในการบริการของบริษัท เชน กระบวนการตัดสินใจทางการตลาดภายใน รูปแบบ
การจัดการแบบอยาง การคมนาคม การสื่อสาร การมอบอํานาจ และการจูงใจลูกจาง มิติที่ 2 เปนการ
จัดการเกี่ยวกับคุณคาภายนอกและสิ่งที่มีความสัมพันธระหวางผูใหบริการและลูกคา โดยมุงเนน  
อยูบนความรูกลยุทธทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของลูกคา เชน การตลาด
บริการแบบผสม การสงเสริมการบริการ และการบริการแบบเผชิญหนา มิติที่ 3 เปนการใชแนวคิด
คุณภาพการบริการภายใตการบัญชีที่ถูกตองตรงกับระดับความพึงพอใจของลูกคา

Chun-Chao Liao. (2004) ไดศึกษาถึงเรื่อง ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด 
ความจงรักภักดีในตราสินคา และการคงอยูของลูกคา โดยเสนอวา แนวคิดโดยรวมของความจงรักภัคดี
ในตราสินคานั้นจะแสดงออกมาอยางเปนพิธีการ ผลการศึกษาพบวา ปจจุบันนี้การจับจายในการซื้อ
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สินคาผูบริโภคจะใหความสําคัญกับตราสินคาในการเลือกซื้อสินคา ควบคูไปกับหนาที่การใชงาน
ของสินคานั้น ๆ ดวย และนอกจากนี้ ทุนที่มีคามากที่สุดในบริษัท คือ การสรางความจงรักภักดี     
ของลูกคา และตราสินคาที่มีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคา และการเพิ่มการคงอยูของลูกคา 
เพื่อใหไดมาซึ่งเครื่องมือทางการตลาดที่เปนประโยชนตอการวางแผนกลยุทธ สําหรับการจัดการ
ความจงรักภักดีในตราสินคา และการสรางการคงอยูของลูกคาตอไป

Didier Sharon Marie. (2003) ไดศึกษาถึงบทบาททางการตลาดและความพึงพอใจของผูบริโภค
ออนไลนพบวา สิ่งสําคัญในการทําการตลาด คือ การสรางความพึงพอใจและความสมหวังใหกับ
ลูกคา การศึกษานี้เกี่ยวกับการทดลองรูปแบบของปจจัยของความพึงพอใจที่กวางขวางครอบคลุม
ธุรกิจบริการออนไลนสําหรับลูกคาจะนํามาใชทดลองดวยปจจัยเหลานี้ เพื่อประเมินสิ่งของที่หาซื้อ
หาทางออนไลนจากบรรดาตัวแปรที่คัดเลือกไว มีการคัดเลือกตัวองคประกอบสําคัญที่มีผลตอการ
ตัดสินใจจับจายออนไลนไวเปนอยางดี จําเปนตองศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาแนวคิดที่ชวยใหการตลาด
สามารถนําไปปรับใชในสภาพการขายยุคใหมไดดีมากขึ้น

จากผลงานวิจัยที่นํามากลาวขางตนมีประโยชนและเกี่ยวของกับผลงานวิจัยในครั้งนี้ 
กลาวคือ ไดนําแนวคิด วิธีการ และผลการศึกษาดังกลาวมาเปนแนวทางในการกําหนดวิธีวิจัย          
การพิจารณาถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ และพิจารณาถึงความพึงพอใจ            
ของลูกคาในการตัดสินใจเลือกซื้อเบเกอรี่  โดยพบวา งานวิจัยสวนใหญไดมีการศึกษาถึงปจจัย        
สวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค ซึ่งประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได แลวยังจะตองไดรับการกระตุนดวยปจจัยหลาย ๆ ดานนั่นก็คือปจจัยที่ชวยในการ
ตัดสินใจนั่นก็คือ ปจจัยทางดานการตลาดบริการ ซึ่งประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา   
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ 
ดานลักษณะทางกายภาพ ซึ่งปจจัยเหลานี้จะมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจและความพึงพอใจตอ
การเลือกซื้อเบเกอรี่ ในเรื่องของประเภทผลิตภัณฑ ความถี่ในการซื้อ เวลาที่เลือกซื้อ มูลคา            
ของผลิตภัณฑที่เลือกซื้อ ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางดานการตลาด
ที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ มาเปนแนวคิดและกําหนดตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและใชเครื่องมือสําหรับการวิจัย เพื่อกําหนดแนวทางในการวิจัย

ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

3. การเก็บรวบรวมขอมูล

4. การวิเคราะหขอมูล

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี 

และใชบริการรานเบเกอรี่ ซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอน

กลุมตัวอยาง

การศึกษาครั้งนี้ จะทําการออกแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจากผูบริโภคที่ใชบริการราน 

เบเกอรี่ที่เปดใหบริการอยูในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีขั้นตอนของการเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้

1. การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง เนื่องจากไมทราบจํานวนที่แนนอนของประชากร 

ผูวิจัยจึงใชเกณฑกรณีที่ไมทราบขนาดของประชากร (Infinite Population) ในการกําหนดกลุมตัวอยาง 

จากการสุมตัวอยางที่มีคาความเชื่อมั่น รอยละ 95 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 คํานวณหาขนาด

ของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Cochran (กัลยา วาณิชยปญญา. 2549 : 74) ดังนี้
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สูตร n = 
2

2

E

P)ZP(1

เมื่อ n แทน ขนาดตัวอยาง
P แทน สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยกําลังสุม 0.50
Z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผูวิจัยกําหนดไว Z มีคาเทากับ 1.96 ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น รอยละ 95 (ระดับ 0.05)
E แทน คาความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = 0.05

แทนคา n = 
2)05.0(

2)96.1)(5.01)(5.0( 

= 384.16 

ขนาดของตัวอยางที่คํานวณได คือ 384.16 ตัวอยาง เพื่อลดความคลาดเคลื่อน         
ของขอมูลผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน 

2. เนื่องจากจังหวัดสุราษฎรธานีแบงพื้นที่ออกเปน 19 อําเภอ เพื่อความสะดวกและ
ครอบคลุมจึงใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง เลือกอําเภอที่มีประชากรมากที่สุดลําดับที่ 1 - 9 จํานวน  
9 อําเภอ จากทั้งหมด 19 อําเภอ และนํากลุมตัวอยางใน 9 อําเภอ มาจัดสัดสวนหาคาเฉลี่ยของประชากร
ในแตละอําเภอที่เลือก จากสูตร

ประชากรในอําเภอที่เลือก
ตัวอยางในแตละอําเภอ =

ประชากรในอําเภอทั้งหมดที่ใชในการศึกษา 
400

ซึ่งจะไดขนาดของกลุมตัวอยางในแตละอําเภอ ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรและขนาดกลุมตัวอยางของ 9 อําเภอที่เลือกในจังหวัดสุราษฎรธานี

ลําดับ ชื่ออําเภอ จํานวนประชากร  (คน) กลุมตัวอยาง (คน)
1 เมืองสุราษฎรธานี 171,387 98
2 กาญจนดิษฐ 97,550 56
3 พุนพิน 89,005 51
4 บานนาสาร 68,961 40
5 พระแสง 62,833 36
6 เวียงสระ 58,159 33
7 เกาะสมุย 50,880 29
8 ทาชนะ 50,767 29
9 ไชยา 48,332 28

รวมทั้งสิ้น 697,874 400
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎรธานี. 2551

3. ใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
กับกลุมตัวอยางที่ไดกําหนดไว 400 ตัวอยาง โดยเก็บตามสถานที่ทํางาน หางสรรพสินคา ที่อยูอาศัย 
รานคาและรานเบเกอรี่ ตามอําเภอตาง ๆ ที่เปนกลุมตัวอยางที่เลือกไวในจํานวน 9 อําเภอ ในจังหวัด
สุราษฎรธานี ในขณะที่มีเวลาและเต็มใจตอบซึ่งกลุมตัวอยางเปนผูกรอกคําตอบในแบบสอบถาม
ดวยตนเอง โดยใชเวลาเก็บ 1 เดือน คือ ตุลาคม 2552

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
ที่สรางขึ้นจากการรวบรวมแนวคิดทางทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาสรางเปนคําถาม
ในแบบสอบถามพฤติกรรมผูบริโภคเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคเบเกอรี่   
ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน ดังนี้

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค ในจังหวัด            

สุราษฎรธานี
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สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค
ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดวยการประเมินคาตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert) เปนลักษณะคําถาม
ประกอบดวยขอความที่เปนการวัดความพึงพอใจที่มีตอปจจัยในแตละดานที่มีผลตอการตัดสินใจ 
โดยในแตละคําถามมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด               
ซึ่งมีเกณฑในการใหคะแนน (กัลยา วาณิชยปญญา. 2549 : 74) ดังนี้ 

ระดับการตัดสินใจ คะแนน
มากที่สุด 5

มาก 4
ปานกลาง 3

นอย 2
นอยที่สุด 1

โดยนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต การแปลความหมาย ของระดับ
คะแนนเฉลี่ย (กัลยา วาณิชยปญญา. 2549 : 74) จะยึดหลักเกณฑ ดังนี้ 

คาเฉลี่ย ระดับการตัดสินใจ 
4.21 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด
3.41 - 4.20 หมายถึง มาก
2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง
1.81 - 2.60 หมายถึง นอย
1.00 - 1.80 หมายถึง นอยที่สุด 

สวนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะของผูบริโภคในการเลือกซื้อเบเกอรี่  ในจังหวัด              
สุราษฎรธานี

การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาคนควาจากตํารา เอกสารและผลงานการวิจัยตาง ๆ เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทาง

ในการสรางแบบสอบถาม
2. นําขอมูลตาง ๆ ที่ไดมาสรางชุดแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย 
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปนําเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตอง และเหมาะสม แลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คนกอนที่จะ        
ลงพื้นที่เก็บขอมูล 

4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปทดสอบหาความเชื่อมั่น (Try Out) เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยนําไปทดลองใชกับผูบริโภคเบเกอรี่ จํานวน 40 ชุด กอนนําไปใชกับ
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กลุมตัวอยาง โดยหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีสัมประสิทธแอลฟา (- Coefficient)
ของครอนบัด (Cronbach) ซึ่งคาความเชื่อมั่นที่คํานวณไดมีคา 0.9504

การเก็บรวบรวมขอมูล

ในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีการเก็บขอมูล 2 สวน
ตามขั้นตอนดังนี้

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามมีขั้นตอน ดังนี้
1.1 ผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถามและรวบรวมขอมูลทั้งหมดดวยตนเอง

จํานวน 400 ฉบับ กับกลุมตัวอยางในจังหวัดสุราษฎรธานี ในเดือนตุลาคม 2552 ใชระยะเวลาในการ
เก็บขอมูล ครั้งนี้ 1 เดือน 

1.2 ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามที่ไดไปตรวจสอบความถูกตองกอนนํามาวิเคราะห
สถิติตอไป

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอมูลสวนนี้ไดมาจากการศึกษาคนควา ซึ่งไมได
เก็บรวบรวมจากกลุมประชากรตัวอยางโดยตรง แตเก็บรวบรวมจากแหลงอื่น ๆ เชน เอกสารวิชาการ 
ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ วารสาร เว็บไซตเพื่อใหขอมูลประกอบการวิจัย

การวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลการวิจัยในครั้งนี้ โดยการนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด 
มาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งหมดมาทําการวิเคราะหขอมูล
และประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ดังนี้

1. นําแบบสอบถามในสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ซึ่งเปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถาม และคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อเบเกอรี่                 
มาคํานวณหาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

2. นําแบบสอบถามในสวนที่ 3 และสวนที่ 4 ซึ่งเปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาด
ที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกซื้อเบเกอรี่ และคําถามเกี่ยวกับปญหาในการใชบริการรานเบเกอรี่  
ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชหลักการวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อหาคาสถิติ ดังนี้

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก
1.1 คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ใชสําหรับวิเคราะหขอมูล

สวนบุคคล และพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อเบเกอรี่ 
1.2 คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสําหรับ

วิเคราะห เกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกซื้อเบเกอรี่
2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

ใชคาไค-สแควรวิเคราะหความสัมพันธระหวางประชากร 2 กลุม โดยใชในการ    
หาคาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค ในเขต 
จังหวัดสุราษฎรธานี และหาคาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ           
เบเกอรี่กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล

การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค ในจังหวัดสุราษฎรธานี              
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเบเกอรี่ ในจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อศึกษาปจจัย           
ทางการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคเบเกอรี่ ในจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมของผูบริโภคเบเกอรี่ในจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมของผูบริโภคเบเกอรี่ในจังหวัดสุราษฎรธานี และเพื่อศึกษา
ถึงปญหาและความคิดเห็นของผูบริโภคเบเกอรี่ ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยกําหนดกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 ราย วิเคราะหขอมูลและประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS for Windows ปรากฏผลดังนี้

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

ในสวนของการนําเสนอการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล            
โดยแบงออกเปน 6 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค ในเขต

จังหวัดสุราษฎรธานี
ตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ             

เบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
ตอนที่ 4 วิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรม           

ของผูบริโภคเบเกอรี่ในจังหวัดสุราษฎรธานี
ตอนที่ 5 วิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรม      

ของผูบริโภคเบเกอรี่ในจังหวัดสุราษฎรธานี
ตอนที่ 6 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความคิดเห็นของผูบริโภคเบเกอรี่                

ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
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สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

เพื่อใหเขาใจตรงกันในการแปรความหมายผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

X แทน คาเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
n แทน กลุมตัวอยาง
2 แทน คาความสัมพันธ
Sig. แทน นัยสําคัญทางสถิติ (Significant)
* แทน ความเชื่อมั่นที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่รอยละ 0.05

ผลการวิเคราะหขอมูล

เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลตามลําดับ ดังนี้

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (n=400) รอยละ
1. เพศ

ชาย 120 30.00
หญิง 280 70.00

2. อายุ
นอยกวา 15 ป 20 5.00
15 - 25 ป 76 19.00
26 - 35 ป 200 50.00
36 - 45 ป 76 19.00
46 - 55 ป 20 5.00
มากกวา 55 ป 8 2.00
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (n=400) รอยละ
3. สถานภาพสมรส

โสด 184 46.00
สมรส 200 50.00
หยาราง/หมาย 16 4.00

4. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา 20 5.00
มัธยมศึกษาตอนตน /ปวช. 32 8.00
มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวส. 84 21.00
อนุปริญญา 40 10.00
ปริญญาตรี 192 48.00
สูงกวาปริญญาตรี 32 8.00

5. อาชีพ
นักเรียนนักศึกษา 28 7.00
ขาราชการ /รัฐวิสาหกิจ 76 19.00
ลูกจางทั่วไป /พนักงานบริษัท 224 56.00
คาขาย /ธุรกิจสวนตัว 44 11.00
พอบานแมบาน 24 6.00
อื่น ๆ 4 1.00

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา  5,000  บาท 36 9.00
5,000 - 10,000  บาท 125 31.30
10,001 - 15,000  บาท 155 38.80
15,001 - 20,000  บาท 52 13.00
มากกวา  20,000  บาท 32 8.00

7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
1 - 2 คน 72 18.00
3 - 4 คน 214 53.50
5 - 6 คน 110 27.50
มากกวา 6 คน 4 1.00
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จากตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 26 - 35 ป มีสถานภาพสมรสแลว การศึกษาระดับปริญญาตรี 
อาชีพลูกจางทั่วไป/พนักงานบริษัท รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 15,000 บาท และจํานวนสมาชิก
ในครอบครัว 3 - 4 คน 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค ในเขต
จังหวัด สุราษฎรธานี

ตารางที่ 4.2 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค                                       
ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี

พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ จํานวน (n=400) รอยละ

1. สถานที่ซื้อเบเกอรี่

รานเบเกอรี่ทั่วไปแบบมีหนาราน 144 36.00

รานเครื่องดื่มและเบเกอรี่ 60 15.00

หางสรรพสินคา   116 29.00

รานคาตามทองตลาด 72 18.00

อื่น ๆ 8 2.00

2. ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ

เคก 152 38.00

พัฟ 24 6.00

พาย 32 8.00

ขนมปงตาง  ๆ 92 23.00

บราวนี่ 32 8.00

คุกกี้ 68 17.00
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)

พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ จํานวน (n=400) รอยละ
3. เหตุผลสําคัญในการซื้อ

เบเกอรี่อรอย 200 50.00
เครื่องดื่มอรอย 20 5.00
ราคาเหมาะสม  72 18.00
ทําเลดี  ไปมาสะดวก 48 12.00
มีโปรโมชั่นพิเศษ 20 5.00
รูจักเจาของราน/พนักงาน 12 3.00
การบริการดี 24 6.00
อื่น ๆ 4 1.00

4. โอกาสในการซื้อ
เลี้ยงฉลองในโอกาสสําคัญ 32 8.00
เปนของฝาก/ของกํานัน 56 14.00
เลี้ยงรับรองแขก/ลูกคา/เพื่อน 28 7.00
รับประทานเอง 280 70.00
อื่น  ๆ 4 1.00

5. ชวงเวลาที่เลือกซื้อ
กอนเวลา 09.00 น. 40 10.00
09.00 - 12.00  น. 44 11.00
12.00 - 15.00 น.                                     80 20.00
15.00 - 18.00 น. 156 39.00
หลังเวลา 18.00 น. 80 20.00

6. คาใชจายในการซื้อ
นอยกวา  50  บาท                                               104 26.00
51 - 100  บาท 112 28.00
101 - 150  บาท                                                     64 16.00
151 - 200  บาท 72 18.00
มากกวา  200  บาท       48 12.00
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)

พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ จํานวน (n=400) รอยละ

7. ความถี่ในการซื้อ

นอยกวาสัปดาหละครั้ง   124 31.00

1 - 2  ครั้งตอสัปดาห 204 51.00

3 - 4  ครั้งตอสัปดาห                                          56 14.00

มากกวา 4 ครั้งตอสัปดาห    16 4.00

8. สื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่

วิทยุ /โทรทัศน 8 2.00

หนังสือพิมพ 8 2.00

แผนพับ /ใบปลิว 52 13.00

ปายโฆษณา /ปายราน 248 62.00

มีผูแนะนํา 80 20.00

อื่น ๆ 4 1.00

จากตารางที่ 4.2 ผลการศึกษาขอมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค ในเขต
จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ผูบริโภคสวนใหญ เลือกซื้อเบเกอรี่จากรานเบเกอรี่ทั่วไปแบบมีหนาราน 
ประเภทของเบเกอร่ีที่เลือกซื้อคือเคก เหตุผลสําคัญในการซื้อเนื่องจากเบเกอรี่อรอย โอกาสในการซื้อ
เพื่อรับประทานเอง ชวงเวลาที่เลือกซื้อคือเวลา 15.00 - 18.00 น. คาใชจายในการซื้อครั้งละ 51 -  
100 บาท ความถี่ในการซื้อ 1 - 2 ครั้งตอสัปดาห และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่คือปายโฆษณา            
/ปายราน 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ          
เบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี

ตารางที่ 4.3 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ 
เบเกอรี่ โดยรวม  

ปจจัยทางการตลาด X S.D. ระดับการตัดสินใจ
1.  ดานผลิตภัณฑ 4.06 0.59 มาก
2.  ดานราคา 3.86 0.73 มาก
3.  ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.75 0.74 มาก
4.  ดานการสงเสริมการตลาด 3.32 0.95 ปานกลาง
5.  ดานบุคลากร 3.98 0.73 มาก
6.  ดานกระบวนการใหบริการ 3.89 0.78 มาก
7.  ดานลักษณะทางกายภาพ 3.86 0.69 มาก

รวม 3.82 0.58 มาก

จากตารางที่ 4.3 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขต
จังหวัดสุราษฎรธานีโดยรวม พบวา มีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
มีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก 6 ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานผลิตภัณฑ      
ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานราคา ดานลักษณะทางกายภาพ และดานชองทางการ
จัดจําหนาย ตามลําดับ สําหรับดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4.4 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ          
เบเกอรี่ ดานผลิตภัณฑ

ปจจัยทางการตลาด X S.D. ระดับการตัดสินใจ
1.  รสชาติของเบเกอรี่ 4.10 0.76 มาก
2.  ความสดใหมของเบเกอรี่ 4.35 0.74 มากที่สุด
3.  ความหลากหลายของเบเกอรี่ 3.98 0.83 มาก
4.  ความสะอาดของเบเกอรี่ 4.00 0.85 มาก
5. ความแปลกใหมของเบเกอรี่ 3.88 0.85 มาก

รวม 4.06 0.59 มาก

จากตารางที่ 4.4 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขต
จังหวัดสุราษฎรธานี ดานผลิตภัณฑ พบวา โดยรวมมีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากที่สุด 1 ขอ คือ ความสดใหมของเบเกอรี่ และ       
มีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก 4 ขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก รสชาติของเบเกอรี่ 
รองลงมาคือ ความสะอาดของเบเกอรี่ ความหลากหลายของเบเกอรี่ และความแปลกใหมของเบเกอรี่ 
ตามลําดับ

ตารางที่ 4.5 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ          
เบเกอรี่ ดานราคา

ปจจัยทางการตลาด X S.D. ระดับการตัดสินใจ
1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 3.87 0.96 มาก
2. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ 4.01 0.77 มาก
3. เบเกอรี่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับรานอื่น 3.78 0.89 มาก
4. มีการลดราคาเบเกอรี่ในบางโอกาส 3.79 0.92 มาก

รวม 3.86 0.73 มาก

จากตารางที่ 4.5 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขต
จังหวัดสุราษฎรธานี ดานราคา พบวา โดยรวมมีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก เมื่อพิจารณา     
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เปนรายขอ พบวา มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากทั้ง 4 ขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก 
ราคาเหมาะสมกับปริมาณ รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีการลดราคาเบเกอรี่ในบางโอกาส 
และเบเกอรี่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับรานอื่น ตามลําดับ

ตารางที่ 4.6 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ 
เบเกอรี่ ดานชองทางการจัดจําหนาย

ปจจัยทางการตลาด X S.D. ระดับการตัดสินใจ
1. ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง 3.86 0.84 มาก
2. อยูใกลแหลงชุมชน 3.84 0.90 มาก
3. มีที่จอดรถเพียงพอ 3.69 0.88 มาก
4. อยูใกลบานหรือที่ทํางาน 3.76 0.91 มาก
5. มีขายทั่วไปนอกจากหนาราน 3.59 0.90 มาก

รวม 3.75 0.74 มาก

จากตารางที่ 4.6 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขต
จังหวัดสุราษฎรธานี ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา โดยรวมมีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากทั้ง 5 ขอ โดยเรียงลําดับจากมาก 
ไปหานอย ไดแก ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง รองลงมาคือ อยูใกลแหลงชุมชน อยูใกลบาน
หรือที่ทํางาน มีที่จอดรถเพียงพอ และมีขายทั่วไปนอกจากหนาราน ตามลําดับ

ตารางที่ 4.7 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ 
เบเกอรี่ ดานการสงเสริมการตลาด

ปจจัยทางการตลาด X S.D. ระดับการตัดสินใจ
1. การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง  ๆ 3.31 1.04 ปานกลาง
2. การสมัครเปนสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ 3.20 1.07 ปานกลาง
3. การมีบัตรสะสมแตมเพื่อรับสวนลด 3.35 1.08 ปานกลาง
4. การแถมสินคาเบเกอรี่ 3.41 1.05 มาก

รวม 3.32 0.95 ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.7 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตจังหวัด
สุราษฎรธานี ดานการสงเสริมการตลาด พบวา โดยรวมมีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก 1 ขอคือ การแถมสินคาเบเกอรี่
และมีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลาง 3 ขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก การมีบัตร
สะสมแตมเพื่อรับสวนลด รองลงมาคือ การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ และการสมัคร
เปนสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ ตามลําดับ

ตารางที่ 4.8 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ 
เบเกอรี่ ดานบุคลากร

ปจจัยทางการตลาด X S.D. ระดับการตัดสินใจ
1. การมีมนุษยสัมพันธที่ดีของพนักงาน 3.95 0.89 มาก
2. พนักงานแตงกายสะอาดเรียบรอย 3.99 0.86 มาก
3. พนักงานพูดจาสุภาพ 4.04 0.80 มาก
4. มีการแนะนําและเชิญชวนจากพนักงาน 3.95 0.89 มาก

รวม 3.98 0.73 มาก

จากตารางที่ 4.8 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขต
จังหวัดสุราษฎรธานี ดานบุคลากร พบวา โดยรวมมีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากทั้ง 4 ขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก 
พนักงานพูดจาสุภาพ รองลงมาคือ พนักงานแตงกายสะอาดเรียบรอย การมีมนุษยสัมพันธที่ดี         
ของพนักงาน และมีการแนะนําและเชิญชวนจากพนักงาน ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.9 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ 
เบเกอรี่ ดานกระบวนการใหบริการ

ปจจัยทางการตลาด X S.D. ระดับการตัดสินใจ
1. เปดบริการทุกวัน 3.89 0.91 มาก
2. ไดรับบริการที่รวดเร็วทันใจ 3.85 0.94 มาก
3. ความถูกตองแมนยําในการคิดราคา 4.01 0.87 มาก
4. มีมาตรฐานในการใหบริการ 3.81 0.89 มาก

รวม 3.89 0.78 มาก

จากตารางที่ 4.9 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขต
จังหวัดสุราษฎรธานี ดานกระบวนการใหบริการ พบวา โดยรวมมีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากทั้ง 4 ขอ โดยเรียงลําดับจากมาก 
ไปหานอย ไดแก ความถูกตองแมนยําในการคิดราคา รองลงมาคือ เปดบริการทุกวัน ไดรับบริการ       
ที่รวดเร็วทันใจ และมีมาตรฐานในการใหบริการ ตามลําดับ

ตารางที่ 4.10 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ 
เบเกอรี่ ดานลักษณะทางกายภาพ

ปจจัยทางการตลาด X S.D. ระดับการตัดสินใจ
1. ภาพลักษณของรานดูดี 3.87 0.77 มาก
2. การตกแตงภายใน-ภายนอกสวยงาม 3.76 0.78 มาก
3. ความสะอาดของสถานที่ 3.90 0.86 มาก
4. บรรยากาศในรานอบอุนเปนกันเอง 3.92 0.87 มาก

รวม 3.86 0.69 มาก

จากตารางที่ 4.10 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขต
จังหวัดสุราษฎรธานี ดานลักษณะทางกายภาพ พบวา โดยรวมมีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากทั้ง 4 ขอ โดยเรียงลําดับจากมาก 
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ไปหานอย ไดแก บรรยากาศในรานอบอุนเปนกันเอง รองลงมาคือ ความสะอาดของสถานที่ 
ภาพลักษณของรานดูดี และการตกแตงภายใน-ภายนอกสวยงาม ตามลําดับ

ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรม           
ของผูบริโภคเบเกอรี่ ในจังหวัดสุราษฎรธานี

สมมติฐาน H0 : ปจจัยสวนบุคคล ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่
ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี

H1 : ปจจัยสวนบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่        
ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี

ตารางที่ 4.11 ความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค                      
ในจังหวัดสุราษฎรธานี

เพศ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

ชาย หญิง
รวม 2 Sig.

1. สถานที่ซื้อเบเกอรี่
52 92 144รานเบเกอรี่ทั่วไปแบบมีหนาราน

(13.0) (23.0) (36.0)
16 44 60รานเครื่องดื่มและเบเกอรี่

(4.0) (11.0) (15.0)
32 84 116หางสรรพสินคา

(8.0) (21.0) (29.0)
รานคาตามทองตลาด 16 56 72

(4.0) (14.0) (18.0)
อื่น ๆ 4 4 8

(1.0) (1.0) (2.0)
รวม 120 280 400 6.79 0.15

(30.0) (70.0) (100.0)



69

ตารางที่ 4.11 (ตอ)

เพศ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

ชาย หญิง
รวม 2 Sig.

2. ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ
48 104 152เคก

(12.0) (26.0) (38.0)
8 16 24พัฟ

(2.0) (4.0) (6.0)
12 20 32พาย

(3.0) (5.0) (8.0)
ขนมปงตาง  ๆ 16 76 92

(4.0) (19.0) (23.0)
บราวนี่ 8 24 32

(2.0) (6.0) (8.0)
คุกกี้ 28 40 68

(7.0) (10.0) (17.0)
รวม 120 280 400 12.55 0.03*

(30.0) (70.0) (100.0)
3. เหตุผลสําคัญในการซื้อ

60 140 200เบเกอรี่อรอย
(15.0) (35.0) (50.0)

4 16 20เครื่องดื่มอรอย
(1.0) (4.0) (5.0)
24 48 72ราคาเหมาะสม  

(6.0) (12.0) (18.0)
ทําเลดี  ไปมาสะดวก 12 36 48

(3.0) (9.0) (12.0)
มีโปรโมชั่นพิเศษ 4 16 20

(1.0) (4.0) (5.0)
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ตารางที่ 4.11 (ตอ)

เพศ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

ชาย หญิง
รวม 2 Sig.

3. เหตุผลสําคัญในการซื้อ (ตอ)
รูจักเจาของราน /พนักงาน 8 4 12

(2.0) (1.0) (3.0)
การบริการดี 8 16 24

(2.0) (4.0) (6.0)
อื่น ๆ 0 4 4

(0.0) (1.0) (1.0)
รวม 120 280 400 12.38 0.09

(30.0) (70.0) (100.0)
4. โอกาสในการซื้อ

เลี้ยงฉลองในโอกาสสําคัญ 20 12 32
(5.0) (3.0) (8.0)

เปนของฝาก /ของกํานัน 8 48 56
(2.0) (12.0) (14.0)

เลี้ยงรับรองแขก /ลูกคา /เพื่อน 20 8 28
(5.0) (2.0) (7.0)

รับประทานเอง 72 208 280
(18.0) (52.0) (70.0)

อื่น ๆ 0 4 4
(0.0) (1.0) (1.0)

รวม 120 280 400 49.73 0.00*
(30.0) (70.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.11 (ตอ)

เพศ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

ชาย หญิง
รวม 2 Sig.

5. ชวงเวลาที่เลือกซื้อ
กอนเวลา 09.00 น. 16 24 40

(4.0) (6.0) (10.0)
09.00 - 12.00  น. 12 32 44

(3.0) (8.0) (11.0)
12.00 - 15.00 น.                                     24 56 80

(6.0) (14.0) (20.0)
15.00 - 18.00 น. 48 108 156

(12.0) (27.0) (39.0)
หลังเวลา 18.00 น. 20 60 80

(5.0) (15.0) (20.0)
รวม 120 280 400 3.06 0.55

(30.0) (70.0) (100.0)
6. คาใชจายในการซื้อ

นอยกวา  50  บาท                                               28 76 104
(7.0) (19.0) (26.0)

51 - 100  บาท 32 80 112
(8.0) (20.0) (28.0)

101 - 150  บาท                                                     16 48 64
(4.0) (12.0) (16.0)

151 - 200  บาท 24 48 72
(6.0) (12.0) (18.0)

มากกวา  200  บาท       20 28 48
(5.0) (7.0) (12.0)

รวม 120 280 400 4.83 0.31
(30.0) (70.0) (100.0)



72

ตารางที่ 4.11 (ตอ)

เพศ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

ชาย หญิง
รวม 2 Sig.

7. ความถี่ในการซื้อ
นอยกวาสัปดาหละครั้ง   36 88 124

(9.0) (22.0) (31.0)
1 - 2  ครั้งตอสัปดาห 52 152 204

(13.0) (38.0) (51.0)
3 - 4  ครั้งตอสัปดาห                                          28 28 56

(7.0) (7.0) (14.0)
มากกวา 4 ครั้งตอสัปดาห    4 12 16

(1.0) (3.0) (4.0)
รวม 120 280 400 12.88 0.01*

(30.0) (70.0) (100.0)
8. สื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่

วิทยุ/โทรทัศน 0 8 8
(0.0) (2.0) (2.0)

หนังสือพิมพ 4 4 8
(1.0) (1.0) (2.0)

แผนพับ /ใบปลิว 20 32 52
(5.0) (8.0) (13.0)

ปายโฆษณา /ปายราน 72 176 248
(18.0) (44.0) (62.0)

มีผูแนะนํา 20 60 80
(5.0) (15.0) (20.0)

อื่น ๆ 4 0 4
(1.0) (0.0) (1.0)

รวม 120 280 400 17.12 0.00*
(30.0) (70.0) (100.0)

* Sig. < 0.05    
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จากตารางที่ 4.11 ความสัมพันธระหวางเพศ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค
ในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ มีความสัมพันธกับประเภทของเบเกอรี่        
ที่เลือกซื้อ โอกาสในการซื้อ ความถี่ในการซื้อและสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่อยางมีนัยสําคัญ           
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.12 ความสัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค                        
ในจังหวัดสุราษฎรธานี

อายุพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่
นอยกวา 15 ป 15 - 25 ป 26 - 35 ป 36 - 45 ป 46 - 55 ป มากกวา 55 ป

รวม 2 Sig.

1. สถานที่ซื้อเบเกอรี่
0 24 84 24 8 4 144รานเบเกอรี่ทั่วไป                

แบบมีหนาราน (0.0) (6.0) (21.0) (6.0) (2.0) (1.0) (36.0)
รานเครื่องดื่มและเบเกอรี่ 4 8 36 4 4 4 60

(1.0) (2.0) (9.0) (1.0) (1.0) (1.0) (15.0)
หางสรรพสินคา 4 32 44 28 8 0 116

(1.0) (8.0) (11.0) (7.0) (2.0) (0.0) (29.0)
รานคาตามทองตลาด 12 12 36 12 0 0 72

(3.0) (3.0) (9.0) (3.0) (0.0) (0.0) (18.0)
อื่น ๆ 0 0 0 8 0 0 8

(0.0) (0.0) (0.0) (2.0) (0.0) (0.0) (2.0)
รวม 20 76 200 76 20 8 400 97.13 0.00*

(5.0) (19.0) (50.0) (19.0) (5.0) (2.0) (100.0)
2. ประเภทของเบเกอรี ่              

ที่เลือกซื้อ
เคก 4 24 84 24 8 8 152

(1.0) (6.0) (21.0) (6.0) (2.0) (2.0) (38.0)
พัฟ 0 0 16 8 0 0 24

(0.0) (0.0) (4.0) (2.0) (0.0) (0.0) (6.0)
พาย 4 8 12 4 4 0 32

(1.0) (2.0) (3.0) (1.0) (1.0) (0.0) (8.0)
ขนมปงตาง ๆ 12 16 32 24 8 0 92

(3.0) (4.0) (8.0) (6.0) (2.0) (0.0) (23.0)
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ตารางที่ 4.12 (ตอ)

อายุพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่
นอยกวา 15 ป 15 - 25 ป 26 - 35 ป 36 - 45 ป 46 - 55 ป มากกวา 55 ป

รวม 2 Sig.

2. ประเภทของเบเกอรี ่              
ที่เลือกซื้อ (ตอ)

บราวนี่ 0 12 16 4 0 0 32
(0.0) (3.0) (4.0) (1.0) (0.0) (0.0) (8.0)

คุกกี้ 0 16 40 12 0 0 68
(0.0) (4.0) (10.0) (3.0) (0.0) (0.0) (17.0)

รวม 20 76 200 76 20 8 400 77.25 0.00*
(5.0) (19.0) (50.0) (19.0) (5.0) (2.0) (100.0)

3. เหตุผลสําคัญในการซื้อ
เบเกอรี่อรอย 4 36 112 44 4 0 200

(1.0) (9.0) (28.0) (11.0) (1.0) (0.0) (50.0)
เครื่องดื่มอรอย 0 4 16 0 0 0 20

(0.0) (1.0) (4.0) (0.0) (0.0) (0.0) (5.0)
ราคาเหมาะสม 0 16 32 20 4 0 72

(0.0) (4.0) (8.0) (5.0) (1.0) (0.0) (18.0)
ทําเลดี  ไปมาสะดวก 16 8 12 12 0 0 48

(4.0) (2.0) (3.0) (3.0) (0.0) (0.0) (12.0)
มีโปรโมชั่นพิเศษ 0 8 4 0 8 0 20

(0.0) (2.0) (1.0) (0.0) 2.0) (0.0) (5.0)
0 0 8 0 0 4 12รูจักเจาของราน/

พนักงาน (0.0) (0.0) (2.0) (0.0) (0.0) (1.0) (3.0)
การบริการดี 0 4 12 0 4 4 24

(0.0) (1.0) (3.0) (0.0) (1.0) (1.0) (6.0)
อื่น ๆ 0 0 4 0 0 0 4

(0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (0.0) (0.0) 1.0)
รวม 20 76 200 76 20 8 400 289.77 0.00*

(5.0) (19.0) (50.0) (19.0) (5.0) (2.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.12 (ตอ)

อายุพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่
นอยกวา 15 ป 15 - 25 ป 26 - 35 ป 36 - 45 ป 46 - 55 ป มากกวา 55 ป

รวม 2 Sig.

4. โอกาสในการซื้อ
0 4 16 8 4 0 32เลี้ยงฉลองในโอกาส

สําคัญ (0.0) (1.0) (4.0) (2.0) (1.0) (0.0) (8.0)
เปนของฝาก/ของกํานัน 0 8 20 20 8 0 56

(0.0) (2.0) (5.0) (5.0) (2.0) (0.0) (14.0)
0 8 12 4 0 4 28เลี้ยงรับรองแขก /ลูกคา       

/เพื่อน (0.0) (2.0) (3.0) (1.0) (0.0) (1.0) (7.0)
รับประทานเอง 20 56 148 44 8 4 280

(5.0) (14.0) (37.0) (11.0) (2.0) (1.0) (70.0)
อื่น  ๆ 0 0 4 0 0 0 4

(0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0)
รวม 20 76 200 76 20 8 400 69.60 0.00*

(5.0) (19.0) (50.0) (19.0) (5.0) (2.0) (100.0)
5. ชวงเวลาที่เลือกซื้อ

กอนเวลา 09.00 น. 0 8 16 16 0 0 40
(0.0) (2.0) (4.0) (4.0) (0.0) (0.0) (10.0)

09.00 - 12.00  น. 4 8 20 4 8 0 44
(1.0) (2.0) (5.0) (1.0) (2.0) (0.0) (11.0)

12.00 - 15.00 น. 4 28 24 20 4 0 80
(1.0) (7.0) (6.0) (5.0) (1.0) (0.0) (20.0)

15.00 - 18.00 น. 12 16 88 24 8 8 156
(3.0) (4.0) (22.0) (6.0) (2.0) (2.0) (39.0)

หลังเวลา 18.00 น. 0 16 52 12 0 0 80
(0.0) (4.0) (13.0) (3.0) (0.0) (0.0) (20.0)

รวม 20 76 200 76 20 8 400 87.76 0.00*
(5.0) (19.0) (50.0) (19.0) (5.0) (2.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.12 (ตอ)

อายุพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่
นอยกวา 15 ป 15 - 25 ป 26 - 35 ป 36 - 45 ป 46 - 55 ป มากกวา 55 ป

รวม 2 Sig.

6. คาใชจายในการซื้อ
นอยกวา  50  บาท 20 20 44 20 0 0 104

(5.0) (5.0) (11.0) (5.0) (0.0) (0.0) (26.0)
51 - 100  บาท 0 28 68 8 8 0 112

(0.0) (7.0) (17.0) (2.0) (2.0) (0.0) (28.0)
101 - 150  บาท 0 16 28 16 4 0 64

(0.0) (4.0) (7.0) (4.0) (1.0) (0.0) (16.0)
151 - 200  บาท 0 4 44 16 4 4 72

(0.0) (1.0) (11.0) (4.0) (1.0) (1.0) (18.0)
มากกวา  200  บาท 0 8 16 16 4 4 48

(0.0) (2.0) (4.0) (4.0) (1.0) (1.0) (12.0)
รวม 20 76 200 76 20 8 400 118.39 0.00*

(5.0) (19.0) (50.0) (19.0) (5.0) (2.0) (100.0)
7. ความถี่ในการซื้อ

4 28 68 24 0 0 124นอยกวาสัปดาหละครั้ง
(1.0) (7.0) (17.0) (6.0) (0.0) (0.0) (31.0)

1 - 2  ครั้งตอสัปดาห 16 36 104 32 8 8 204
(4.0) (9.0) (26.0) (8.0) (2.0) (2.0) (51.0)

3 - 4 ครั้งตอสัปดาห 0 12 24 16 4 0 56
(0.0) (3.0) (6.0) (4.0) (1.0) (0.0) (14.0)

0 0 4 4 8 0 16มากกวา 4 ครั้งตอสัปดาห
(0.0) (0.0) (1.0) (1.0) (2.0) (0.0) (4.0)

รวม 20 76 200 76 20 8 400 98.98 0.00*
(5.0) (19.0) (50.0) (19.0) (5.0) (2.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.12 (ตอ)

อายุพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่
นอยกวา 15 ป 15 - 25 ป 26 - 35 ป 36 - 45 ป 46 - 55 ป มากกวา 55 ป

รวม 2 Sig.

8. สื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่
วิทยุ/โทรทัศน 0 0 0 8 0 0 8

(0.0) (0.0) (0.0) (2.0) (0.0) (0.0) (2.0)
หนังสือพิมพ 0 0 8 0 0 0 8

(0.0) (0.0) (2.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.0)
แผนพับ/ใบปลิว 4 4 20 16 4 4 52

(1.0) (1.0) (5.0) (4.0) (1.0) (1.0) (13.0)
ปายโฆษณา/ปายราน 16 60 128 32 12 0 248

(4.0) (15.0) (32.0) (8.0) (3.0) (0.0) (62.0)
มีผูแนะนํา 0 12 44 16 4 4 80

(0.0) (3.0) (11.0) (4.0) (1.0) (1.0) (20.0)
อื่น  ๆ 0 0 0 4 0 0 4

(0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (0.0) (1.0)
รวม 20 76 200 76 20 8 400 101.00 0.00*

(5.0) (19.0) (50.0) (19.0) (5.0) (2.0) (100.0)

* Sig. < 0.05

จากตารางที่ 4.12 ความสัมพันธระหวางอายุ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค
ในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ มีความสัมพันธกับ สถานที่ซื้อเบเกอรี่ 
ประเภทของเบเกอร่ีที่เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ คาใชจาย
ในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.13 ความสัมพันธระหวางสถานภาพกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค             
ในจังหวัดสุราษฎรธานี

สถานภาพสมรส
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

โสด สมรส หยาราง/หมาย
รวม 2 Sig.

1. สถานที่ซื้อเบเกอรี่
รานเบเกอรี่ทั่วไปแบบมีหนาราน 64 80 0 144

(16.0) (20.0) (0.0) (36.0)
รานเครื่องดื่มและเบเกอรี่ 24 28 8 60

(6.0) (7.0) (2.0) (15.0)
หางสรรพสินคา 48 60 8 116

(12.0) (15.0) (2.0) (29.0)
รานคาตามทองตลาด 48 24 0 72

(12.0) (6.0) (0.0) (18.0)
อื่น ๆ 0 8 0 8

(0.0) (2.0) (0.0) (2.0)
รวม 184 200 16 400 45.00 0.00*

(46.0) (50.0) (4.0) (100.0)
2. ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ

เคก 60 84 8 152
(15.0) (21.0) (2.0) (38.0)

พัฟ 0 24 0 24
(0.0) (6.0) (0.0) (6.0)

พาย 12 20 0 32
(3.0) (5.0) (0.0) (8.0)

ขนมปงตาง  ๆ 56 28 8 92
(14.0) (7.0) (2.0) (23.0)

บราวนี่ 24 8 0 32
(6.0) (2.0) (0.0) (8.0)

คุกกี้ 32 36 0 68
(8.0) (9.0) (0.0) (17.0)

รวม 184 200 16 400 60.16 0.00*
(46.0) (50.0) (4.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.13 (ตอ)

สถานภาพสมรสพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่
โสด สมรส หยาราง/หมาย

รวม 2 Sig.

3. เหตุผลสําคัญในการซื้อ
เบเกอรี่อรอย 96 104 0 200

(24.0) (26.0) (0.0) (50.0)
เครื่องดื่มอรอย 12 8 0 20

(3.0) (2.0) (0.0) (5.0)
ราคาเหมาะสม 28 36 8 72

(7.0) (9.0) (2.0) (18.0)
ทําเลดี  ไปมาสะดวก 28 16 4 48

(7.0) (4.0) (1.0) (12.0)
มีโปรโมชั่นพิเศษ 8 12 0 20

(2.0) (3.0) (0.0) (5.0)
รูจักเจาของราน /พนักงาน 8 4 0 12

(2.0) (1.0) (0.0) (3.0)
การบริการดี 4 16 4 24

(1.0) (4.0) (1.0) (6.0)
อื่น ๆ 0 4 0 4

(0.0) (1.0) (0.0) (1.0)
รวม 184 200 16 400 49.85 0.00*

(46.0) (50.0) (4.0) (100.0)
4. โอกาสในการซื้อ

เลี้ยงฉลองในโอกาสสําคัญ 8 24 0 32
(2.0) (6.0) (0.0) (8.0)

เปนของฝาก /ของกํานัน 16 36 4 56
(4.0) (9.0) (1.0) (14.0)

เลี้ยงรับรองแขก /ลูกคา /เพื่อน 12 16 0 28
(3.0) (4.0) (0.0) (7.0)

รับประทานเอง 148 120 12 280
(37.0) (30.0) (3.0) (70.0)

อื่น  ๆ 0 4 0 4
(0.0) (1.0) (0.0) (1.0)

รวม 184 200 16 400 26.95 0.00*
(46.0) (50.0) (4.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.13 (ตอ)

สถานภาพสมรส
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

โสด สมรส หยาราง/หมาย
รวม 2 Sig.

5. ชวงเวลาที่เลือกซื้อ
กอนเวลา 09.00 น. 16 20 4 40

(4.0) (5.0) (1.0) (10.0)
09.00 - 12.00  น. 16 28 0 44

(4.0) (7.0) (0.0) (11.0)
12.00 - 15.00 น. 40 32 8 80

(10.0) (8.0) (2.0) (20.0)
15.00 - 18.00 น. 76 76 4 156

(19.0) (19.0) (1.0) (39.0)
หลังเวลา 18.00 น. 36 44 0 80

(9.0) (11.0) (0.0) (20.0)
รวม 184 200 16 400 21.99 0.01*

(46.0) (50.0) (4.0) (100.0)
6. คาใชจายในการซื้อ

นอยกวา  50  บาท 60 32 12 104
(15.0) (8.0) (3.0) (26.0)

51 - 100  บาท 60 52 0 112
(15.0) (13.0) (0.0) (28.0)

101 - 150  บาท 32 32 0 64
(8.0) (8.0) (0.0) (16.0)

151 - 200  บาท 12 60 0 72
(3.0) (15.0) (0.0) (18.0)

มากกวา  200  บาท 20 24 4 48
(5.0) (6.0) (1.0) (12.0)

รวม 184 200 16 400 69.30 0.00*
(46.0) (50.0) (4.0) (100.0)



81

ตารางที่ 4.13 (ตอ)

สถานภาพสมรส
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

โสด สมรส หยาราง/หมาย
รวม 2 Sig.

7. ความถี่ในการซื้อ
นอยกวาสัปดาหละครั้ง 52 72 0 124

(13.0) (18.0) (0.0) (31.0)
1 - 2  ครั้งตอสัปดาห 104 88 12 204

(26.0) (22.0) (3.0) (51.0)
3 - 4  ครั้งตอสัปดาห 28 24 4 56

(7.0) (6.0) (1.0) (14.0)
มากกวา 4 ครั้งตอสัปดาห 0 16 0 16

(0.0) (4.0) (0.0) (4.0)
รวม 184 200 16 400 29.99 0.00*

(46.0) (50.0) (4.0) (100.0)
8. สื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่

วิทยุ /โทรทัศน 0 8 0 8
(0.0) (2.0) (0.0) (2.0)

หนังสือพิมพ 0 8 0 8
(0.0) (2.0) (0.0) (2.0)

แผนพับ /ใบปลิว 16 32 4 52
(4.0) (8.0) (1.0) (13.0)

ปายโฆษณา /ปายราน 132 112 4 248
(33.0) (28.0) (1.0) (62.0)

มีผูแนะนํา 32 40 8 80
(8.0) (10.0) (2.0) (20.0)

อื่น ๆ 4 0 0 4
(1.0) (0.0) (0.0) (1.0)

รวม 184 200 16 400 41.81 0.00*
(46.0) (50.0) (4.0) (100.0)

* Sig. < 0.05

จากตารางที่ 4.13 ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรส กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอร่ี
ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ
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กับสถานที่ซื้อเบเกอรี่  ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ โอกาสในการซื้อ 
ชวงเวลาที่เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.14 ความสัมพันธระหวางการศึกษากับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค           
ในจังหวัดสุราษฎรธานี

ระดับการศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ ประถม

ศึกษา
ม.ตน
/ปวช

ม.ปลาย
/ปวส.

อนุ 
ปริญญา

ป.ตรี สูงกวา
ป.ตรี

รวม 2 Sig.

1. สถานที่ซื้อเบเกอรี่
รานเบเกอรี่ทั่วไปแบบมีหนาราน 0 8 16 8 92 20 144

(0.0) (2.0) (4.0) (2.0) (23.0) (5.0) (36.0)
รานเครื่องดื่มและเบเกอรี่ 0 4 16 16 20 4 60

(0.0) (1.0) (4.0) (4.0) (5.0) (1.0) (15.0)
หางสรรพสินคา 8 8 28 16 52 4 116

(2.0) (2.0) (7.0) (4.0) (13.0) (1.0) (29.0)
รานคาตามทองตลาด 12 12 20 0 28 0 72

(3.0) (3.0) (5.0) (0.0) (7.0) (0.0) (18.0)
อื่น ๆ 0 0 4 0 0 4 8

(0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (0.0) (1.0) (2.0)
รวม 20 32 84 40 192 32 400 130.32 0.00*

(5.0) (8.0) (21.0) (10.0) (48.0) (8.0) (100.0)
2. ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ

เคก 0 12 32 28 68 12 152
(0.0) (3.0) (8.0) (7.0) (17.0) (3.0) (38.0)

พัฟ 0 4 0 0 16 4 24
(0.0) (1.0) (0.0) (0.0) (4.0) (1.0) (6.0)

พาย 0 4 4 8 12 4 32
(0.0) (1.0) (1.0) (2.0) (3.0) (1.0) (8.0)

ขนมปงตาง  ๆ 20 4 28 0 40 0 92
(5.0) (1.0) (7.0) (0.0) (10.0) (0.0) (23.0)

บราวนี่ 0 0 4 0 24 4 32
(0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (6.0) (1.0) (8.0)

คุกกี้ 0 8 16 4 32 8 68
(0.0) (2.0) (4.0) (1.0) (8.0) (2.0) (17.0)

รวม 20 32 84 40 192 32 400 141.12 0.00*
(5.0) (8.0) (21.0) (10.0) (48.0) (8.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.14 (ตอ)

ระดับการศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ ประถม

ศึกษา
ม.ตน
/ปวช

ม.ปลาย
/ปวส.

อนุ 
ปริญญา

ป.ตรี สูงกวา
ป.ตรี

รวม 2 Sig.

3. เหตุผลสําคัญในการซื้อ
เบเกอรี่อรอย 0 20 40 24 100 16 200

(0.0) (5.0) (10.0) (6.0) (25.0) (4.0) (50.0)
เครื่องดื่มอรอย 0 4 0 0 12 4 20

(0.0) (1.0) (0.0) (0.0) (3.0) (1.0) (5.0)
ราคาเหมาะสม 4 0 28 4 32 4 72

(1.0) (0.0) (7.0) (1.0) (8.0) (1.0) (18.0)
ทําเลดี  ไปมาสะดวก 16 8 12 0 4 8 48

(4.0) (2.0) (3.0) (0.0) (1.0) (2.0) (12.0)
มีโปรโมชั่นพิเศษ 0 0 0 4 16 0 20

(0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (4.0) (0.0) (5.0)
รูจักเจาของราน/พนักงาน 0 0 4 0 8 0 12

(0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (2.0) (0.0) (3.0)
การบริการดี 0 0 0 8 16 0 24

(0.0) (0.0) (0.0) (2.0) (4.0) (0.0) (6.0)
อื่น ๆ 0 0 0 0 4 0 4

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (1.0)
รวม 20 32 84 40 192 32 400 202.32 0.00*

(5.0) (8.0) (21.0) (10.0) (48.0) (8.0) (100.0)
4. โอกาสในการซื้อ

เลี้ยงฉลองในโอกาสสําคัญ 0 0 0 4 28 0 32
(0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (7.0) (0.0) (8.0)

เปนของฝาก/ของกํานัน 4 8 8 8 24 4 56
(1.0) (2.0) (2.0) (2.0) (6.0) (1.0) (14.0)

เลี้ยงรับรองแขก/ลูกคา/เพื่อน 0 0 8 0 16 4 28
(0.0) (0.0) (2.0) (0.0) (4.0) (1.0) (7.0)

รับประทานเอง 16 24 68 28 120 24 280
(4.0) (6.0) (17.0) (7.0) (30.0) (6.0) (70.0)

อื่น  ๆ 0 0 0 0 4 0 4
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (1.0)

รวม 20 32 84 40 192 32 400 46.82 0.00*
(5.0) (8.0) (21.0) (10.0) (48.0) (8.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.14 (ตอ)

ระดับการศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ ประถม

ศึกษา
ม.ตน
/ปวช

ม.ปลาย
/ปวส.

อนุ 
ปริญญา

ป.ตรี สูงกวา
ป.ตรี

รวม 2 Sig.

5. ชวงเวลาที่เลือกซื้อ
กอนเวลา 09.00 น. 4 4 12 4 8 8 40

(1.0) (1.0) (3.0) (1.0) (2.0) (2.0) (10.0)
09.00 - 12.00  น. 0 8 4 4 24 4 44

(0.0) (2.0) (1.0) (1.0) (6.0) (1.0) (11.0)
12.00 - 15.00 น. 4 8 24 4 40 0 80

(1.0) (2.0) (6.0) (1.0) (10.0) (0.0) (20.0)
15.00 - 18.00 น. 12 8 28 8 84 16 156

(3.0) (2.0) (7.0) (2.0) (21.0) (4.0) (39.0)
หลังเวลา 18.00 น. 0 4 16 20 36 4 80

(0.0) (1.0) (4.0) (5.0) (9.0) (1.0) (20.0)
รวม 20 32 84 40 192 32 400 75.15 0.00*

(5.0) (8.0) (21.0) (10.0) (48.0) (8.0) (100.0)
6. คาใชจายในการซื้อ

นอยกวา  50  บาท 20 12 36 0 24 12 104
(5.0) (3.0) (9.0) (0.0) (6.0) (3.0) (26.0)

51 - 100  บาท 0 8 32 12 52 8 112
(0.0) (2.0) (8.0) (3.0) (13.0) (2.0) (28.0)

101 - 150  บาท 0 4 12 8 32 8 64
(0.0) (1.0) (3.0) (2.0) (8.0) (2.0) (16.0)

151 - 200  บาท 0 4 4 4 56 4 72
(0.0) (1.0) (1.0) (1.0) (14.0) (1.0) (18.0)

มากกวา  200  บาท 0 4 0 16 28 0 48
(0.0) (1.0) (0.0) (4.0) (7.0) (0.0) (12.0)

รวม 20 32 84 40 192 32 400 164.17 0.00*
(5.0) (8.0) (21.0) (10.0) (48.0) (8.0) (100.0)

7. ความถี่ในการซื้อ
นอยกวาสัปดาหละครั้ง 0 12 36 16 48 12 124

(0.0) (3.0) (9.0) (4.0) (12.0) (3.0) (31.0)
1 - 2  ครั้งตอสัปดาห 16 16 44 8 104 16 204

(4.0) (4.0) (11.0) (2.0) (26.0) (4.0) (51.0)
3 - 4  ครั้งตอสัปดาห 4 4 4 12 28 4 56

(1.0) (1.0) (1.0) (3.0) (7.0) (1.0) (14.0)
มากกวา 4 ครั้งตอสัปดาห 0 0 0 4 12 0 16

(0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (3.0) (0.0) (4.0)
รวม 20 32 84 40 192 32 400 51.26 0.00*

(5.0) (8.0) (21.0) (10.0) (48.0) (8.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.14 (ตอ)

ระดับการศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ ประถม

ศึกษา
ม.ตน
/ปวช

ม.ปลาย
/ปวส.

อนุ 
ปริญญา

ป.ตรี สูงกวา
ป.ตรี

รวม 2 Sig.

8. สื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่
วิทยุ/โทรทัศน 0 0 4 0 4 0 8

(0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (1.0) (0.0) (2.0)
หนังสือพิมพ 0 0 0 0 8 0 8

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.0) (0.0) (2.0)
แผนพับ/ใบปลิว 4 4 4 8 32 0 52

(1.0) (1.0) (1.0) (2.0) (8.0) (0.0) (13.0)
ปายโฆษณา/ปายราน 16 28 44 20 116 24 248

(4.0) (7.0) (11.0) (5.0) (29.0) (6.0) (62.0)
มีผูแนะนํา 0 0 32 12 32 4 80

(0.0) (0.0) (8.0) (3.0) (8.0) (1.0) (20.0)
อื่น  ๆ 0 0 0 0 0 4 4

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (1.0)
รวม 20 32 84 40 192 32 400 108.80 0.00*

(5.0) (8.0) (21.0) (10.0) (48.0) (8.0) (100.0)

* Sig. < 0.05

จากตารางที่ 4.14 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่
ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา มีความสัมพันธ
กับสถานที่ซื้อเบเกอรี่  ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ โอกาสในการซื้อ 
ชวงเวลาที่เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.15 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัด
สุราษฎรธานี

อาชีพ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ นักเรียน/

นักศึกษา
ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

ลูกจาง/
พนักงาน

คาขาย/ธุรกิจ
สวนตัว

พอบาน/
แมบาน

อื่น ๆ รวม 2 Sig.

1. สถานที่ซื้อเบเกอรี่
รานเบเกอรี่ทั่วไปแบบมีหนาราน 0 24 96 12 12 0 144

(0.0) (6.0) (24.0) (3.0) (3.0) (0.0) (36.0)
รานเครื่องดื่มและเบเกอรี่ 8 4 28 20 0 0 60

(2.0) (1.0) (7.0) (5.0) (0.0) (0.0) (15.0)
หางสรรพสินคา 4 24 68 8 12 0 116

(1.0) (6.0) (17.0) (2.0) (3.0) (0.0) (29.0)
รานคาตามทองตลาด 16 20 28 4 0 4 72

(4.0) (5.0) (7.0) (1.0) (0.0) (1.0) (18.0)
อื่น ๆ 0 4 4 0 0 0 8

(0.0) (1.0) (1.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.0)
รวม 28 76 224 44 24 4 400 124.48 0.00*

(7.0) (19.0) (56.0) (11.0) (6.0) (1.0) (100.0)
2. ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ

เคก 4 40 84 16 8 0 152
(1.0) (10.0) (21.0) (4.0) (2.0) (0.0) (38.0)

พัฟ 0 0 20 4 0 0 24
(0.0) (0.0) (5.0) (1.0) (0.0) (0.0) (6.0)

พาย 4 4 16 4 0 4 32
(1.0) (1.0) (4.0) (1.0) (0.0) (1.0) (8.0)

ขนมปงตาง  ๆ 16 16 52 4 4 0 92
(4.0) (4.0) (13.0) (1.0) (1.0) (0.0) (23.0)

บราวนี่ 0 8 12 8 4 0 32
(0.0) (2.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0) (8.0)

คุกกี้ 4 8 40 8 8 0 68
(1.0) (2.0) (10.0) (2.0) (2.0) (0.0) (17.0)

รวม 28 76 224 44 24 4 400 107.57 0.00*
(7.0) (19.0) (56.0) (11.0) (6.0) (1.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.15 (ตอ)

อาชีพ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ นักเรียน/

นักศึกษา
ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

ลูกจาง/
พนักงาน

คาขาย/ธุรกิจ
สวนตัว

พอบาน/
แมบาน

อื่น ๆ รวม 2 Sig.

3. เหตุผลสําคัญในการซื้อ
เบเกอรี่อรอย 8 48 112 24 8 0 200

(2.0) (12.0) (28.0) (6.0) (2.0) (0.0) (50.0)
เครื่องดื่มอรอย 0 8 8 0 4 0 20

(0.0) (2.0) (2.0) (0.0) (1.0) (0.0) (5.0)
ราคาเหมาะสม  4 8 48 4 4 4 72

(1.0) (2.0) (12.0) (1.0) (1.0) (1.0) (18.0)
ทําเลดี  ไปมาสะดวก 16 4 20 4 4 0 48

(4.0) (1.0) (5.0) (1.0) (1.0) (0.0) (12.0)
มีโปรโมชั่นพิเศษ 0 0 16 4 0 0 20

(0.0) (0.0) (4.0) (1.0) (0.0) (0.0) (5.0)
รูจักเจาของราน/พนักงาน 0 0 8 0 4 0 12

(0.0) (0.0) (2.0) (0.0) (1.0) (0.0) (3.0)
การบริการดี 0 4 12 8 0 0 24

(0.0) (1.0) (3.0) (2.0) (0.0) (0.0) (6.0)
อื่น ๆ 0 4 0 0 0 0 4

(0.0) (1.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0)
รวม 28 76 224 44 24 4 400 160.35 0.00*

(7.0) (19.0) (56.0) (11.0) (6.0) (1.0) (100.0)
4. โอกาสในการซื้อ

เลี้ยงฉลองในโอกาสสําคัญ 0 0 28 0 4 0 32
(0.0) (0.0) (7.0) (0.0) (1.0) (0.0) (8.0)

เปนของฝาก/ของกํานัน 0 20 24 4 8 0 56
(0.0) (5.0) (6.0) (1.0) (2.0) (0.0) (14.0)

เลี้ยงรับรองแขก/ลูกคา/เพื่อน 0 0 28 0 0 0 28
(0.0) (0.0) (7.0) (0.0) (0.0) (0.0) (7.0)

รับประทานเอง 28 52 144 40 12 4 280
(7.0) (13.0) (36.0) (10.0) (3.0) (1.0) (70.0)

อื่น ๆ 0 4 0 0 0 0 4
(0.0) (1.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0)

รวม 28 76 224 44 24 4 400 90.05 0.00*
(7.0) (19.0) (56.0) (11.0) (6.0) (1.0) (100.0)



88

ตารางที่ 4.15 (ตอ)

อาชีพ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ นักเรียน/

นักศึกษา
ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

ลูกจาง/
พนักงาน

คาขาย/ธุรกิจ
สวนตัว

พอบาน/
แมบาน

อื่น ๆ รวม 2 Sig.

5. ชวงเวลาที่เลือกซื้อ
กอนเวลา 09.00 น. 0 12 20 4 0 4 40

(0.0) (3.0) (5.0) (1.0) (0.0) (1.0) (10.0)
09.00-12.00  น. 4 4 24 4 8 0 44

(1.0) (1.0) (6.0) (1.0) (2.0) (0.0) (11.0)
12.00-15.00 น. 8 8 56 4 4 0 80

(2.0) (2.0) (14.0) (1.0) (1.0) (0.0) (20.0)
15.00-18.00 น. 12 40 76 16 12 0 156

(3.0) (10.0) (19.0) (4.0) (3.0) (0.0) (39.0)
หลังเวลา 18.00 น. 4 12 48 16 0 0 80

(1.0) (3.0) (12.0) (4.0) (0.0) (0.0) (20.0)
รวม 28 76 224 44 24 4 400 85.70 0.00*

(7.0) (19.0) (56.0) (11.0) (6.0) (1.0) (100.0)
6. คาใชจายในการซื้อ

นอยกวา  50  บาท 28 16 48 8 4 0 104
(7.0) (4.0) (12.0) (2.0) (1.0) (0.0) (26.0)

51-100  บาท 0 24 64 16 4 4 112
(0.0) (6.0) (16.0) (4.0) (1.0) (1.0) (28.0)

101-150  บาท 0 20 32 4 8 0 64
(0.0) (5.0) (8.0) (1.0) (2.0) (0.0) (16.0)

151-200  บาท 0 4 48 12 8 0 72
(0.0) (1.0) (12.0) (3.0) (2.0) (0.0) (18.0)

มากกวา  200  บาท 0 12 32 4 0 0 48
(0.0) (3.0) (8.0) (1.0) (0.0) (0.0) (12.0)

รวม 28 76 224 44 24 4 400 126.82 0.00*
(7.0) (19.0) (56.0) (11.0) (6.0) (1.0) (100.0)

7. ความถี่ในการซื้อ
นอยกวาสัปดาหละครั้ง 4 28 68 20 4 0 124

(1.0) (7.0) (17.0) (5.0) (1.0) (0.0) (31.0)
1-2  ครั้งตอสัปดาห 20 32 124 12 16 0 204

(5.0) (8.0) (31.0) (3.0) (4.0) (0.0) (51.0)
3-4  ครั้งตอสัปดาห 4 12 28 4 4 4 56

(1.0) (3.0) (7.0) (1.0) (1.0) (1.0) (14.0)
มากกวา 4 ครั้งตอสัปดาห 0 4 4 8 0 0 16

(0.0) (1.0) (1.0) (2.0) (0.0) (0.0) (4.0)
รวม 28 76 224 44 24 4 400 71.50 0.00*

(7.0) (19.0) (56.0) (11.0) (6.0) (1.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.15 (ตอ)

อาชีพ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ นักเรียน/

นักศึกษา
ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

ลูกจาง/
พนักงาน

คาขาย/ธุรกิจ
สวนตัว

พอบาน/
แมบาน

อื่น ๆ รวม 2 Sig.

8. สื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่
วิทยุ/โทรทัศน 0 0 8 0 0 0 8

(0.0) (0.0) (2.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.0)
หนังสือพิมพ 0 0 4 4 0 0 8

(0.0) (0.0) (1.0) (1.0) (0.0) (0.0) (2.0)
แผนพับ/ใบปลิว 4 16 20 8 4 0 52

(1.0) (4.0) (5.0) (2.0) (1.0) (0.0) (13.0)
ปายโฆษณา/ปายราน 24 48 140 16 16 4 248

(6.0) (12.0) (35.0) (4.0) (4.0) (1.0) (62.0)
มีผูแนะนํา 0 8 52 16 4 0 80

(0.0) (2.0) (13.0) (4.0) (1.0) (0.0) (20.0)
อื่น  ๆ 0 4 0 0 0 0 4

(0.0) (1.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0)
รวม 28 76 224 44 24 4 400 70.69 0.00*

(7.0) (19.0) (56.0) (11.0) (6.0) (1.0) (100.0)

* Sig. < 0.05

จากตารางที่  4.15 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่           
ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ มีความสัมพันธกับ สถานที่
ซื้อเบเกอรี่ ประเภทของเบเกอร่ีที่เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ 
คาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ          
ที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.16 ความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่             
ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี

รายไดเฉลี่ยตอเดือน (บาท)
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ ต่ํากวา 

5000
5000 - 
10000 

10001 -
15000 

15001 -
20000 

มากกวา 
20000

รวม 2 Sig.

1. สถานที่ซื้อเบเกอรี่
รานเบเกอรี่ทั่วไปแบบมีหนาราน 0 23 85 24 12 144

(0.0) (5.8) (21.3) (6.0) (3.0) (36.0)
รานเครื่องดื่มและเบเกอรี่ 4 28 20 4 4 60

(1.0) (7.0) (5.0) (1.0) (1.0) (15.0)
หางสรรพสินคา 16 37 35 16 12 116

(4.0) (9.3) (8.8) (4.0) (3.0) (29.0)
รานคาตามทองตลาด 16 33 15 4 4 72

(4.0) (8.3) (3.8) (1.0) (1.0) (18.0)
อื่น ๆ 0 4 0 4 0 8

(0.0) (1.0) (0.0) (1.0) (0.0) (2.0)
รวม 36 125 155 52 32 400 96.15 0.00*

(9.0) (31.3) (38.8) (13.0) (8.0) (100.0)
2. ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ

เคก 4 42 90 4 12 152
(1.0) (10.5) (22.5) (1.0) (3.0) (38.0)

พัฟ 0 12 8 4 0 24
(0.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0) (6.0)

พาย 4 4 16 8 0 32
(1.0) (1.0) (4.0) (2.0) (0.0) (8.0)

ขนมปงตาง  ๆ 24 34 14 12 8 92
(6.0) (8.5) (3.5) (3.0) (2.0) (23.0)

บราวนี่ 0 8 12 4 8 32
(0.0) (2.0) (3.0) (1.0) (2.0) (8.0)

คุกกี้ 4 25 15 20 4 68
(1.0) (6.3) (3.8) (5.0) (1.0) (17.0)

รวม 36 125 155 52 32 400 134.59 0.00*
(9.0) (31.3) (38.8) (13.0) (8.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.16 (ตอ)

รายไดเฉลี่ยตอเดือน (บาท)
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ ต่ํากวา 

5000
5000 - 
10000 

10001 -
15000 

15001 -
20000 

มากกวา 
20000

รวม 2 Sig.

3. เหตุผลสําคัญในการซื้อ
เบเกอรี่อรอย 12 51 85 28 24 200

(3.0) (12.8) (21.3) (7.0) (6.0) (50.0)
เครื่องดื่มอรอย 0 4 12 0 4 20

(0.0) (1.0) (3.0) (0.0) (1.0) (5.0)
ราคาเหมาะสม 4 33 23 8 4 72

(1.0) (8.3) (5.8) (2.0) (1.0) (18.0)
ทําเลดี  ไปมาสะดวก 20 17 7 4 0 48

(5.0) (4.3) (1.8) (1.0) (0.0) (12.0)
มีโปรโมชั่นพิเศษ 0 4 8 8 0 20

(0.0) (1.0) (2.0) (2.0) (0.0) (5.0)
รูจักเจาของราน/พนักงาน 0 4 4 4 0 12

(0.0) (1.0) (1.0) (1.0) (0.0) (3.0)
การบริการดี 0 12 12 0 0 24

(0.0) (3.0) (3.0) (0.0) (0.0) (6.0)
อื่น ๆ 0 0 4 0 0 4

(0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (0.0) (1.0)
รวม 36 125 155 52 32 400 135.04 0.00*

(9.0) (31.3) (38.8) (13.0) (8.0) (100.0)
4. โอกาสในการซื้อ

เลี้ยงฉลองในโอกาสสําคัญ 0 4 16 4 8 32
(0.0) (1.0) (4.0) (1.0) (2.0) (8.0)

เปนของฝาก/ของกํานัน 8 8 24 12 4 56
(2.0) (2.0) (6.0) (3.0) (1.0) (14.0)

เลี้ยงรับรองแขก/ลูกคา/เพื่อน 0 5 19 4 0 28
(0.0) (1.3) (4.8) (1.0) (0.0) (7.0)

รับประทานเอง 28 108 92 32 20 280
(7.0) (27.0) (23.0) (8.0) (5.0) (70.0)

อื่น ๆ 0 0 4 0 0 4
(0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (0.0) (1.0)

รวม 36 125 155 52 32 400 56.60 0.00*
(9.0) (31.3) (38.8) (13.0) (8.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.16 (ตอ)

รายไดเฉลี่ยตอเดือน (บาท)
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ ต่ํากวา 

5000
5000 - 
10000 

10001 -
15000 

15001 -
20000 

มากกวา 
20000

รวม 2 Sig.

5. ชวงเวลาที่เลือกซื้อ
กอนเวลา 09.00 น. 4 20 8 8 0 40

(1.0) (5.0) (2.0) (2.0) (0.0) (10.0)
09.00 - 12.00  น. 4 10 22 8 0 44

(1.0) (2.5) (5.5) (2.0) (0.0) (11.0)
12.00 - 15.00 น. 8 41 15 4 12 80

(2.0) (10.3) (3.8) (1.0) (3.0) (20.0)
15.00 - 18.00 น. 16 30 86 16 8 156

(4.0) (7.5) (21.5) (4.0) (2.0) (39.0)
หลังเวลา 18.00 น. 4 24 24 16 12 80

(1.0) (6.0) (6.0) (4.0) (3.0) (20.0)
รวม 36 125 155 52 32 400 789.95 0.00*

(9.0) (31.3) (38.8) (13.0) (8.0) (100.0)
6. คาใชจายในการซื้อ

นอยกวา  50  บาท 32 42 22 8 0 104
(8.0) (10.5) (5.5) (2.0) (0.0) (26.0)

51 - 100  บาท 0 47 33 20 12 112
(0.0) (11.8) (8.3) (5.0) (3.0) (28.0)

101 - 150  บาท 0 16 28 12 8 64
(0.0) (4.0) (7.0) (3.0) (2.0) (16.0)

151 - 200  บาท 4 4 44 12 8 72
(1.0) (1.0) (11.0) (3.0) (2.0) (18.0)

มากกวา  200  บาท 0 16 28 0 4 48
(0.0) (4.0) (7.0) (0.0) (1.0) (12.0)

รวม 36 125 155 52 32 400 148.84 0.00*
(9.0) (31.3) (38.8) (13.0) (8.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.16 (ตอ)

รายไดเฉลี่ยตอเดือน (บาท)
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ ต่ํากวา 

5000
5000 - 
10000 

10001 -
15000 

15001 -
20000 

มากกวา 
20000

รวม 2 Sig.

7. ความถี่ในการซื้อ
นอยกวาสัปดาหละครั้ง 4 37 51 20 12 124

(1.0) (9.3) (12.8) (5.0) (3.0) (31.0)
1 - 2  ครั้งตอสัปดาห 24 60 84 20 16 204

(6.0) (15.0) (21.0) (5.0) (4.0) (51.0)
3 - 4  ครั้งตอสัปดาห 8 20 16 8 4 56

(2.0) (5.0) (4.0) (2.0) (1.0) (14.0)
มากกวา 4 ครั้งตอสัปดาห 0 8 4 4 0 16

(0.0) (2.0) (1.0) (1.0) (0.0) (4.0)
รวม 36 125 155 52 32 400 20.88 0.05

(9.0) (31.3) (38.8) (13.0) (8.0) (100.0)
8. สื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่

วิทยุ/โทรทัศน 0 4 4 0 0 8
(0.0) (1.0) (1.0) (0.0) (0.0) (2.0)

หนังสือพิมพ 0 0 4 0 4 8
(0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (1.0) (2.0)

แผนพับ/ใบปลิว 8 4 28 8 4 52
(2.0) (1.0) (7.0) (2.0) (1.0) (13.0)

ปายโฆษณา/ปายราน 28 98 90 20 12 248
(7.0) (24.5) (22.5) (5.0) (3.0) (62.0)

มีผูแนะนํา 0 19 29 20 12 80
(0.0) (4.8) (7.3) (5.0) (3.0) (20.0)

อื่น  ๆ 0 0 0 4 0 4
(0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (1.0)

รวม 36 125 155 52 32 400 104.90 0.00*
(9.0) (31.3) (38.8) (13.0) (8.0) (100.0)

* Sig. < 0.05

จากตารางที่ 4.16 ความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือน กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 
เบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน             
มีความสัมพันธกับ สถานที่ซื้อเบเกอรี่ ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ 
โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.17 ความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครอบครัวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่
ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี

จํานวนสมาชิกในครอบครัว
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

1 - 2 คน 3 - 4 คน 5 - 6 คน มากกวา 6 คน
รวม 2 Sig.

1. สถานที่ซื้อเบเกอรี่
รานเบเกอรี่ทั่วไปแบบมีหนาราน 24 63 57 0 144

(6.0) (15.8) (14.3) (0.0) (36.0)
รานเครื่องดื่มและเบเกอรี่ 12 35 9 4 60

(3.0) (8.8) (2.3) (1.0) (15.0)
หางสรรพสินคา 24 64 28 0 116

(6.0) (16.0) (7.0) (0.0) (29.0)
รานคาตามทองตลาด 12 44 16 0 72

(3.0) (11.0) (4.0) (0.0) (18.0)
อื่น ๆ 0 8 0 0 8

(0.0) (2.0) (0.0) (0.0) (2.0)
รวม 72 214 110 4 400 46.27 0.00*

(18.0) (53.5) (27.5) (1.0) (100.0)
2. ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ

เคก 28 80 44 0 152
(7.0) (20.0) (11.0) (0.0) (38.0)

พัฟ 4 8 12 0 24
(1.0) (2.0) (3.0) (0.0) (6.0)

พาย 4 19 5 4 32
(1.0) (4.8) (1.3) (1.0) (8.0)

ขนมปงตาง  ๆ 20 44 28 0 92
(5.0) (11.0) (7.0) (0.0) (23.0)

บราวนี่ 8 20 4 0 32
(2.0) (5.0) (1.0) (0.0) (8.0)

คุกกี้ 8 43 17 0 68
(2.0) (10.8) (4.3) (0.0) (17.0)

รวม 72 214 110 4 400 63.16 0.00*
(18.0) (53.5) (27.5) (1.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.17 (ตอ)

จํานวนสมาชิกในครอบครัว
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

1 - 2 คน 3 - 4 คน 5 - 6 คน มากกวา 6 คน
รวม 2 Sig.

3. เหตุผลสําคัญในการซื้อ
เบเกอรี่อรอย 36 123 41 0 200

(9.0) (30.8) (10.3) (0.0) (50.0)
เครื่องดื่มอรอย 0 8 12 0 20

(0.0) (2.0) (3.0) (0.0) (5.0)
ราคาเหมาะสม 24 27 21 0 72

(6.0) (6.8) (5.3) (0.0) (18.0)
ทําเลดี  ไปมาสะดวก 12 28 4 4 48

(3.0) (7.0) (1.0) (1.0) (12.0)
มีโปรโมชั่นพิเศษ 0 12 8 0 20

(0.0) (3.0) (2.0) (0.0) (5.0)
รูจักเจาของราน/พนักงาน 0 4 8 0 12

(0.0) (1.0) (2.0) (0.0) (3.0)
การบริการดี 0 8 16 0 24

(0.0) (2.0) (4.0) (0.0) (6.0)
อื่น ๆ 0 4 0 0 4

(0.0) (1.0) (0.0) (0.0) (1.0)
รวม 72 214 110 4 400 105.73 0.00*

(18.0) (53.5) (27.5) (1.0) (100.0)
4. โอกาสในการซื้อ

เลี้ยงฉลองในโอกาสสําคัญ 0 12 20 0 32
(0.0) (3.0) (5.0) (0.0) (8.0)

เปนของฝาก/ของกํานัน 20 32 4 0 56
(5.0) (8.0) (1.0) (0.0) (14.0)

เลี้ยงรับรองแขก/ลูกคา/เพื่อน 4 15 9 0 28
(1.0) (3.8) (2.3) (0.0) (7.0)

รับประทานเอง 48 151 77 4 280
(12.0) (37.8) (19.3) (1.0) (70.0)

อื่นๆ 0 4 0 0 4
(0.0) (1.0) (0.0) (0.0) (1.0)

รวม 72 214 110 4 400 45.59 0.00*
(18.0) (53.5) (27.5) (1.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.17 (ตอ)

จํานวนสมาชิกในครอบครัว
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

1 - 2 คน 3 - 4 คน 5 - 6 คน มากกวา 6 คน
รวม 2 Sig.

5. ชวงเวลาที่เลือกซื้อ
กอนเวลา 09.00 น. 8 15 17 0 40

(2.0) (3.8) (4.3) (0.0) (10.0)
09.00-12.00  น. 8 15 21 0 44

(2.0) (3.8) (5.3) (0.0) (11.0)
12.00-15.00 น. 12 52 12 4 80

(3.0) (13.0) (3.0) (1.0) (20.0)
15.00-18.00 น. 12 96 48 0 156

(3.0) (24.0) (12.0) (0.0) (39.0)
หลังเวลา 18.00 น. 32 36 12 0 80

(8.0) (9.0) (3.0) (0.0) (20.0)
รวม 72 214 110 4 400 76.68 0.00*

(18.0) (53.5) (27.5) (1.0) (100.0)
6. คาใชจายในการซื้อ

นอยกวา  50  บาท 20 56 24 4 104
(5.0) (14.0) (6.0) (1.0) (26.0)

51-100  บาท 28 60 24 0 112
(7.0) (15.0) (6.0) (0.0) (28.0)

101-150  บาท 8 32 24 0 64
(2.0) (8.0) (6.0) (0.0) (16.0)

151-200  บาท 8 47 17 0 72
(2.0) (11.8) (4.3) (0.0) (18.0)

มากกวา  200  บาท 8 19 21 0 48
(2.0) (4.8) (5.3) (0.0) (12.0)

รวม 72 214 110 4 400 30.87 0.00*
(18.0) (53.5) (27.5) (1.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.17 (ตอ)

จํานวนสมาชิกในครอบครัว
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

1 - 2 คน 3 - 4 คน 5 - 6 คน มากกวา 6 คน
รวม 2 Sig.

7. ความถี่ในการซื้อ
นอยกวาสัปดาหละครั้ง 20 67 33 4 124

(5.0) (16.8) (8.3) (1.0) (31.0)
1-2  ครั้งตอสัปดาห 44 100 60 0 204

(11.0) (25.0) (15.0) (0.0) (51.0)
3-4  ครั้งตอสัปดาห 4 39 13 0 56

(1.0) (9.8) (3.3) (0.0) (14.0)
มากกวา 4 ครั้งตอสัปดาห 4 8 4 0 16

(1.0) (2.0) (1.0) (0.0) (4.0)
รวม 72 214 110 4 400 18.94 0.03*

(18.0) (53.5) (27.5) (1.0) (100.0)
8. สื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่

วิทยุ/โทรทัศน 0 8 0 0 8
(0.0) (2.0) (0.0) (0.0) (2.0)

หนังสือพิมพ 0 4 4 0 8
(0.0) (1.0) (1.0) (0.0) (2.0)

แผนพับ/ใบปลิว 16 28 8 0 52
(4.0) (7.0) (2.0) (0.0) (13.0)

ปายโฆษณา/ปายราน 36 123 85 4 248
(9.0) (30.8) (21.3) (1.0) (62.0)

มีผูแนะนํา 16 51 13 0 80
(4.0) (12.8) (3.3) (0.0) (20.0)

อื่น  ๆ 4 0 0 0 4
(1.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0)

รวม 72 214 110 4 400 49.87 0.00*
(18.0) (53.5) (27.5) (1.0) (100.0)

* Sig. < 0.05

จากตารางที่ 4.17 ความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครอบครัว กับพฤติกรรม        
การเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานจํานวนสมาชิก
ในครอบครัว มีความสัมพันธกับ สถานที่ซื้อเบเกอรี่ ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญ 
ในการซื้อ โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และสื่อ              
ที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.18 สรุปความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่          
ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี

ปจจัยสวนบุคคล
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

เพศ อายุ
สถานภาพ

สมรส
ระดับ

การศึกษา
อาชีพ รายไดเฉลี่ย

จํานวนสมาชิก
ในครอบครัว

1. สถานที่ซื้อเบเกอรี่ - * * * * * *
2. ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ * * * * * * *
3. เหตุผลสําคัญในการซื้อ - * * * * * *
4. โอกาสในการซื้อ * * * * * * *
5. ชวงเวลาที่เลือกซื้อ - * * * * * *
6. คาใชจายในการซื้อ - * * * * * *
7. ความถี่ในการซื้อ * * * * * - *
8. สื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ * * * * * * *

รวม * * * * * * *
* Sig. < 0.05

จากตารางที่ 4.18 สรุปผลความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการเลือก
ซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา เพศ มีความสัมพันธกับ ประเภทของเบเกอรี่
ที่เลือกซื้อ โอกาสในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และจํานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธกับ สถานที่ซื้อเบเกอรี่ 
ประเภทของเบเกอรี่ที่ เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ 
คาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่  สวนรายไดเฉลี่ยตอเดือน       
มีความสัมพันธกับสถานที่ซื้อเบเกอรี่ ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ  
โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาด กับพฤติกรรมของ
ผูบริโภคเบเกอรี่ในจังหวัดสุราษฎรธานี

สมมติฐาน H0 : ปจจัยทางการตลาดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่
ของผูบริโภค ในจังหวัดสุราษฎรธานี

H1 : ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่
ของผูบริโภค ในจังหวัดสุราษฎรธานี

ตารางที่ 4.19 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่              
ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

1. สถานที่ซื้อเบเกอรี่
0 0 24 60 60 144รานเบเกอรี่ทั่วไป

แบบมีหนาราน (0.0) (0.0) (6.0) (15.0) (15.0) (36.0)
รานเครื่องดื่มและเบเกอรี่ 0 4 12 20 24 60

(0.0) (1.0) (3.0) (5.0) (6.0) (15.0)
หางสรรพสินคา 0 0 16 60 40 116

(0.0) (0.0) (4.0) (15.0) (10.0) (29.0)
รานคาตามทองตลาด 0 0 16 24 32 72

(0.0) (0.0) (4.0) (6.0) (8.0) (18.0)
อื่น ๆ 0 0 0 8 0 8

(0.0) (0.0) (0.0) (2.0) (0.0) (2.0)
รวม 0 4 68 172 156 400 41.79 0.00*

(0.0) (1.0) (17.0) (43.0) (39.0) (100.0)
2. ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ

เคก 0 0 24 60 68 152
(0.0) (0.0) (6.0) (15.0) (17.0) (38.0)

พัฟ 0 0 4 12 8 24
(0.0) (0.0) (1.0) (3.0) (2.0) (6.0)

พาย 0 4 4 12 12 32
(0.0) (1.0) (1.0) (3.0) (3.0) (8.0)

ขนมปงตาง  ๆ 0 0 20 44 28 92
(0.0) (0.0) (5.0) (11.0) (7.0) (23.0)

บราวนี่ 0 0 0 16 16 32
(0.0) (0.0) (0.0) (4.0) (4.0) (8.0)

คุกกี้ 0 0 16 28 24 68
(0.0) (0.0) (4.0) (7.0) (6.0) (17.0)

รวม 0 4 68 172 156 400 61.19 0.00*
(0.0) 1.0) (17.0) (43.0) (39.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.19 (ตอ)

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

3. เหตุผลสําคัญในการซื้อ
เบเกอรี่อรอย 0 0 32 92 76 200

(0.0) (0.0) (8.0) (23.0) (19.0) (50.0)
เครื่องดื่มอรอย 0 0 4 12 4 20

(0.0) (0.0) (1.0) (3.0) (1.0) (5.0)
ราคาเหมาะสม 0 0 20 16 36 72

(0.0) (0.0) (5.0) (4.0) (9.0) (18.0)
ทําเลดี  ไปมาสะดวก 0 4 8 12 24 48

(0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (6.0) (12.0)
มีโปรโมชั่นพิเศษ 0 0 4 8 8 20

(0.0) (0.0) (1.0) (2.0) (2.0) (5.0)
รูจักเจาของราน/พนักงาน 0 0 0 8 4 12

(0.0) (0.0) (0.0) (2.0) (1.0) (3.0)
การบริการดี 0 0 0 24 0 24

(0.0) (0.0) (0.0) (6.0) (0.0) (6.0)
อื่น ๆ 0 0 0 0 4 4

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (1.0)
รวม 0 4 68 172 156 400 94.36 0.00*

(0.0) (1.0) (17.0) (43.0) (39.0) (100.0)
4. โอกาสในการซื้อ

เลี้ยงฉลองในโอกาสสําคัญ 0 0 0 12 20 32
(0.0) (0.0) (0.0) (3.0) (5.0) (8.0)

เปนของฝาก/ของกํานัน 0 0 16 24 16 56
(0.0) (0.0) (4.0) (6.0) (4.0) (14.0)

เลี้ยงรับรองแขก/ลูกคา/เพื่อน 0 0 8 12 8 28
(0.0) (0.0) (2.0) (3.0) (2.0) (7.0)

รับประทานเอง 0 4 44 124 108 280
(0.0) (1.0) (11.0) (31.0) (27.0) (70.0)

อื่นๆ 0 0 0 0 4 4
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (1.0)

รวม 0 4 68 172 156 400 27.48 0.01*
(0.0) (1.0) (17.0) (43.0) (39.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.19 (ตอ)

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

5. ชวงเวลาที่เลือกซื้อ
กอนเวลา 09.00 น. 0 0 8 24 8 40

(0.0) (0.0) (2.0) (6.0) (2.0) (10.0)
09.00 - 12.00  น. 0 0 8 24 12 44

(0.0) (0.0) (2.0) (6.0) (3.0) (11.0)
12.00 - 15.00 น. 0 4 20 16 40 80

(0.0) (1.0) (5.0) (4.0) (10.0) (20.0)
15.00 - 18.00 น. 0 0 16 72 68 156

(0.0) (0.0) (4.0) (18.0) (17.0) (39.0)
หลังเวลา 18.00 น. 0 0 16 36 28 80

(0.0) (0.0) (4.0) (9.0) (7.0) (20.0)
รวม 0 4 68 172 156 400 47.09 0.00*

(0.0) (1.0) (17.0) (43.0) (39.0) (100.0)
6. คาใชจายในการซื้อ

นอยกวา  50  บาท 0 4 24 32 44 104
(0.0) (1.0) (6.0) (8.0) (11.0) (26.0)

51 - 100  บาท 0 0 20 52 40 112
(0.0) (0.0) (5.0) (13.0) (10.0) (28.0)

101 - 150  บาท 0 0 12 28 24 64
(0.0) (0.0) (3.0) (7.0) (6.0) (16.0)

151 - 200  บาท 0 0 8 32 32 72
(0.0) (0.0) (2.0) (8.0) (8.0) (18.0)

มากกวา  200  บาท 0 0 4 28 16 48
(0.0) (0.0) (1.0) (7.0) (4.0) (12.0)

รวม 0 4 68 172 156 400 25.57 0.01*
(0.0) (1.0) (17.0) (43.0) (39.0) (100.0)

7. ความถี่ในการซื้อ
นอยกวาสัปดาหละครั้ง 0 4 24 24 72 124

(0.0) (1.0) (6.0) (6.0) (18.0) (31.0)
1 - 2  ครั้งตอสัปดาห 0 0 28 104 72 204

(0.0) (0.0) (7.0) (26.0) (18.0) (51.0)
3 - 4  ครั้งตอสัปดาห 0 0 12 40 4 56

(0.0) (0.0) (3.0) (10.0) (1.0) (14.0)
มากกวา 4 ครั้งตอสัปดาห 0 0 4 4 8 16

(0.0) (0.0) (1.0) (1.0) (2.0) (4.0)
รวม 0 4 68 172 156 400 70.06 0.00*

(0.0) (1.0) (17.0) (43.0) (39.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.19 (ตอ)

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

8. สื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่
วิทยุ/โทรทัศน 0 0 0 4 4 8

(0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (1.0) (2.0)
หนังสือพิมพ 0 0 0 0 8 8

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.0) (2.0)
แผนพับ/ใบปลิว 0 0 8 40 4 52

(0.0) (0.0) (2.0) (10.0) (1.0) (13.0)
ปายโฆษณา/ปายราน 0 4 40 100 104 248

(0.0) (1.0) (10.0) (25.0) (26.0) (62.0)
มีผูแนะนํา 0 0 20 28 32 80

(0.0) (0.0) (5.0) (7.0) (8.0) (20.0)
อื่น  ๆ 0 0 0 0 4 4

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (1.0)
รวม 0 4 68 172 156 400 55.16 0.00*

(0.0) (1.0) (17.0) (43.0) (39.0) (100.0)

* Sig. < 0.05

จากตารางที่ 4.19 สัมพันธระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่
ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับ 
สถานที่ซื้อเบเกอรี่ ประเภทของเบเกอรี่ที่ เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ โอกาสในการซื้อ 
ชวงเวลาที่เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.20 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานราคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค
ในจังหวัดสุราษฎรธานี

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

1. สถานที่ซื้อเบเกอรี่
0 8 32 48 56 144รานเบเกอรี่ทั่วไป

แบบมีหนาราน (0.0) (2.0) (8.0) (12.0) (14.0) (36.0)
รานเครื่องดื่มและเบเกอรี่ 0 4 28 8 20 60

(0.0) (1.0) (7.0) (2.0) (5.0) (15.0)
หางสรรพสินคา 0 0 24 56 36 116

(0.0) (0.0) (6.0) (14.0) (9.0) (29.0)
รานคาตามทองตลาด 0 0 24 32 16 72

(0.0) (0.0) (6.0) (8.0) (4.0) (18.0)
อื่น ๆ 0 0 0 4 4 8

(0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (1.0) (2.0)
รวม 0 12 108 148 132 400 46.38 0.00*

(0.0) (3.0) (27.0) (37.0) (33.0) (100.0)
2.ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ

เคก 0 4 36 72 40 152
(0.0) (1.0) (9.0) (18.0) (10.0) (38.0)

พัฟ 0 0 8 4 12 24
(0.0) (0.0) (2.0) (1.0) (3.0) (6.0)

พาย 0 0 8 0 24 32
(0.0) (0.0) (2.0) (0.0) (6.0) (8.0)

ขนมปงตาง  ๆ 0 0 32 44 16 92
(0.0) (0.0) (8.0) (11.0) (4.0) (23.0)

บราวนี่ 0 4 0 8 20 32
(0.0) (1.0) (0.0) (2.0) (5.0) (8.0)

คุกกี้ 0 4 24 20 20 68
(0.0) (1.0) (6.0) (5.0) (5.0) (17.0)

รวม 0 12 108 148 132 400 90.39 0.00*
(0.0) (3.0) (27.0) (37.0) (33.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.20 (ตอ)

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

3. เหตุผลสําคัญในการซื้อ
เบเกอรี่อรอย 0 4 68 64 64 200

(0.0) (1.0) (17.0) (16.0) (16.0) (50.0)
เครื่องดื่มอรอย 0 4 0 8 8 20

(0.0) (1.0) (0.0) (2.0) (2.0) (5.0)
ราคาเหมาะสม 0 0 20 24 28 72

(0.0) (0.0) (5.0) (6.0) (7.0) (18.0)
ทําเลดี  ไปมาสะดวก 0 4 12 24 8 48

(0.0) (1.0) (3.0) (6.0) (2.0) (12.0)
มีโปรโมชั่นพิเศษ 0 0 4 4 12 20

(0.0) (0.0) (1.0) (1.0) (3.0) (5.0)
รูจักเจาของราน/พนักงาน 0 0 0 12 0 12

(0.0) (0.0) (0.0) (3.0) (0.0) (3.0)
การบริการดี 0 0 4 12 8 24

(0.0) (0.0) (1.0) (3.0) (2.0) (6.0)
อื่น ๆ 0 0 0 0 4 4

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (1.0)
รวม 0 12 108 148 132 400 82.87 0.00*

(0.0) (3.0) (27.0) (37.0) (33.0) (100.0)
4. โอกาสในการซื้อ

เลี้ยงฉลองในโอกาสสําคัญ 0 0 0 8 24 32
(0.0) (0.0) (0.0) (2.0) (6.0) (8.0)

เปนของฝาก/ของกํานัน 0 0 20 16 20 56
(0.0) (0.0) (5.0) (4.0) (5.0) (14.0)

เลี้ยงรับรองแขก/ลูกคา/เพื่อน 0 4 12 8 4 28
(0.0) (1.0) (3.0) (2.0) (1.0) (7.0)

รับประทานเอง 0 8 76 116 80 280
(0.0) (2.0) (19.0) (29.0) (20.0) (70.0)

อื่น ๆ 0 0 0 0 4 4
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (1.0)

รวม 0 12 108 148 132 400 61.70 0.00*
(0.0) (3.0) (27.0) (37.0) (33.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.20 (ตอ)

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

5. ชวงเวลาที่เลือกซื้อ
กอนเวลา 09.00 น. 0 0 12 12 16 40

(0.0) (0.0) (3.0) (3.0) (4.0) (10.0)
09.00 - 12.00  น. 0 0 20 12 12 44

(0.0) (0.0) (5.0) (3.0) (3.0) (11.0)
12.00 - 15.00 น. 0 4 28 24 24 80

(0.0) (1.0) (7.0) (6.0) (6.0) (20.0)
15.00 - 18.00 น. 0 4 20 76 56 156

(0.0) (1.0) (5.0) (19.0) (14.0) (39.0)
หลังเวลา 18.00 น. 0 4 28 24 24 80

(0.0) (1.0) (7.0) (6.0) (6.0) (20.0)
รวม 0 12 108 148 132 400 37.27 0.00*

(0.0) (3.0) (27.0) (37.0) (33.0) (100.0)
6. คาใชจายในการซื้อ

นอยกวา  50  บาท 0 4 40 36 24 104
(0.0) (1.0) (10.0) (9.0) (6.0) (26.0)

51 - 100  บาท 0 4 32 44 32 112
(0.0) (1.0) (8.0) (11.0) (8.0) (28.0)

101 - 150  บาท 0 0 12 32 20 64
(0.0) (0.0) (3.0) (8.0) (5.0) (16.0)

151 - 200  บาท 0 4 20 16 32 72
(0.0) (1.0) (5.0) (4.0) (8.0) (18.0)

มากกวา  200  บาท 0 0 4 20 24 48
(0.0) (0.0) (1.0) (5.0) (6.0) (12.0)

รวม 0 12 108 148 132 400 36.94 0.00*
(0.0) (3.0) (27.0) (37.0) (33.0) (100.0)

7. ความถี่ในการซื้อ
นอยกวาสัปดาหละครั้ง 0 8 24 44 48 124

(0.0) (2.0) (6.0) (11.0) (12.0) (31.0)
1 - 2  ครั้งตอสัปดาห 0 4 60 80 60 204

(0.0) (1.0) (15.0) (20.0) (15.0) (51.0)
3 - 4  ครั้งตอสัปดาห 0 0 20 24 12 56

(0.0) (0.0) (5.0) (6.0) (3.0) (14.0)
มากกวา 4 ครั้งตอสัปดาห 0 0 4 0 12 16

(0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (3.0) (4.0)
รวม 0 12 108 148 132 400 32.17 0.00*

(0.0) (3.0) (27.0) (37.0) (33.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.20 (ตอ)

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

8. สื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่
วิทยุ/โทรทัศน 0 0 4 4 0 8

(0.0) (0.0) (1.0) (1.0) (0.0) (2.0)
หนังสือพิมพ 0 0 0 0 8 8

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.0) (2.0)
แผนพับ/ใบปลิว 0 0 8 28 16 52

(0.0) (0.0) (2.0) (7.0) (4.0) (13.0)
ปายโฆษณา/ปายราน 0 8 72 100 68 248

(0.0) (2.0) (18.0) (25.0) (17.0) (62.0)
มีผูแนะนํา 0 4 24 16 36 80

(0.0) (1.0) (6.0) (4.0) (9.0) (20.0)
อื่น  ๆ 0 0 0 0 4 4

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (1.0)
รวม 0 12 108 148 132 400 51.97 0.00*

(0.0) (3.0) (27.0) (37.0) (33.0) (100.0)

* Sig. < 0.05

จากตารางที่ 4.20 สัมพันธระหวางปจจัยดานราคากับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่       
ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ปจจัยทางการตลาดดานราคา มีความสัมพันธกับ 
สถานที่ซื้อเบเกอรี่ ประเภทของเบเกอรี่ที่ เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ โอกาสในการซื้อ 
ชวงเวลาที่ เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่                 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.21 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 
เบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

1. สถานที่ซื้อเบเกอรี่
4 16 24 44 56 144รานเบเกอรี่ทั่วไปแบบมีหนาราน

(1.0) (4.0) (6.0) (11.0) (14.0) (36.0)
รานเครื่องดื่มและเบเกอรี่ 0 4 20 24 12 60

(0.0) (1.0) (5.0) (6.0) (3.0) (15.0)
หางสรรพสินคา 0 4 48 48 16 116

(0.0) 1.0) (12.0) (12.0) (4.0) (29.0)
รานคาตามทองตลาด 0 0 28 36 8 72

(0.0) (0.0) (7.0) (9.0) (2.0) (18.0)
อื่น ๆ 0 0 0 4 4 8

(0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (1.0) (2.0)
รวม 4 24 120 156 96 400 68.81 0.00*

(1.0) (6.0) (30.0) (39.0) (24.0) (100.0)
2. ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ

เคก 0 16 40 68 28 152
(0.0) (4.0) (10.0) (17.0) (7.0) (38.0)

พัฟ 4 0 4 8 8 24
(1.0) (0.0) (1.0) (2.0) (2.0) (6.0)

พาย 0 0 8 20 4 32
(0.0) (0.0) (2.0) (5.0) (1.0) (8.0)

ขนมปงตาง  ๆ 0 0 28 40 24 92
(0.0) (0.0) (7.0) (10.0) (6.0) (23.0)

บราวนี่ 0 0 4 12 16 32
(0.0) (0.0) (1.0) (3.0) (4.0) (8.0)

คุกกี้ 0 8 36 8 16 68
(0.0) (2.0) (9.0) (2.0) (4.0) (17.0)

รวม 4 24 120 156 96 400 133.23 0.00*
(1.0) (6.0) (30.0) (39.0) (24.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.21 (ตอ)

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

3. เหตุผลสําคัญในการซื้อ
เบเกอรี่อรอย 4 12 60 76 48 200

(1.0) (3.0) (15.0) (19.0) (12.0) (50.0)
เครื่องดื่มอรอย 0 0 4 4 12 20

(0.0) (0.0) (1.0) (1.0) (3.0) (5.0)
ราคาเหมาะสม 0 4 32 28 8 72

(0.0) (1.0) (8.0) (7.0) (2.0) (18.0)
ทําเลดี  ไปมาสะดวก 0 4 20 20 4 48

(0.0) (1.0) (5.0) (5.0) (1.0) (12.0)
มีโปรโมชั่นพิเศษ 0 0 0 12 8 20

(0.0) (0.0) (0.0) (3.0) (2.0) (5.0)
รูจักเจาของราน/พนักงาน 0 0 0 4 8 12

(0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (2.0) (3.0)
การบริการดี 0 4 4 12 4 24

(0.0) (1.0) (1.0) (3.0) (1.0) (6.0)
อื่น ๆ 0 0 0 0 4 4

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (1.0)
รวม 4 24 120 156 96 400 81.19 0.00*

(1.0) (6.0) (30.0) (39.0) (24.0) (100.0)
4. โอกาสในการซื้อ

เลี้ยงฉลองในโอกาสสําคัญ 0 0 0 12 20 32
(0.0) (0.0) (0.0) (3.0) (5.0) (8.0)

เปนของฝาก/ของกํานัน 0 0 28 12 16 56
(0.0) (0.0) (7.0) (3.0) (4.0) (14.0)

เลี้ยงรับรองแขก/ 0 12 4 12 0 28
ลูกคา/เพื่อน (0.0) (3.0) (1.0) (3.0) (0.0) (7.0)
รับประทานเอง 4 12 88 120 56 280

(1.0) (3.0) (22.0) (30.0) (14.0) (70.0)
อื่น ๆ 0 0 0 0 4 4

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (1.0)
รวม 4 24 120 156 96 400 38.41 0.00*

(1.0) (6.0) (30.0) (39.0) (24.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.21 (ตอ)

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

5. ชวงเวลาที่เลือกซื้อ
กอนเวลา 09.00 น. 0 0 4 28 8 40

(0.0) (0.0) (1.0) (7.0) (2.0) (10.0)
09.00 - 12.00  น. 0 4 16 8 16 44

(0.0) (1.0) (4.0) (2.0) (4.0) (11.0)
12.00 - 15.00 น. 4 4 32 16 24 80

(1.0) (1.0) (8.0) (4.0) (6.0) (20.0)
15.00 - 18.00 น. 0 8 28 84 36 156

(0.0) (2.0) (7.0) (21.0) (9.0) (39.0)
หลังเวลา 18.00 น. 0 8 40 20 12 80

(0.0) (2.0) (10.0) (5.0) (3.0) (20.0)
รวม 4 24 120 156 96 400 90.39 0.00*

(1.0) (6.0) (30.0) (39.0) (24.0) (100.0)
6. คาใชจายในการซื้อ

นอยกวา  50  บาท 0 0 48 44 12 104
(0.0) (0.0) (12.0) (11.0) (3.0) (26.0)

51 - 100  บาท 0 8 40 32 32 112
(0.0) (2.0) (10.0) (8.0) (8.0) (28.0)

101 - 150  บาท 0 4 8 32 20 64
(0.0) (1.0) (2.0) (8.0) (5.0) (16.0)

151 - 200  บาท 0 8 20 28 16 72
(0.0) (2.0) (5.0) (7.0) (4.0) (18.0)

มากกวา  200  บาท 4 4 4 20 16 48
(1.0) (1.0) (1.0) (5.0) (4.0) (12.0)

รวม 4 24 120 156 96 400 80.25 0.00*
(1.0) (6.0) (30.0) (39.0) (24.0) (100.0)

7. ความถี่ในการซื้อ
นอยกวาสัปดาหละครั้ง 0 20 44 28 32 124

(0.0) (5.0) (11.0) (7.0) (8.0) (31.0)
1 - 2  ครั้งตอสัปดาห 4 4 60 88 48 204

(1.0) (1.0) (15.0) (22.0) (12.0) (51.0)
3 - 4  ครั้งตอสัปดาห 0 0 16 36 4 56

(0.0) (0.0) (4.0) (9.0) (1.0) (14.0)
มากกวา 4 ครั้งตอสัปดาห 0 0 0 4 12 16

(0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (3.0) (4.0)
รวม 4 24 120 156 96 400 84.63 0.00*

(1.0) (6.0) (30.0) (39.0) (24.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.21 (ตอ)

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

8. สื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่
วิทยุ/โทรทัศน 0 0 0 8 0 8

(0.0) (0.0) (0.0) (2.0) (0.0) (2.0)
หนังสือพิมพ 0 0 0 4 4 8

(0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (1.0) (2.0)
แผนพับ/ใบปลิว 0 0 20 28 4 52

(0.0) (0.0) (5.0) (7.0) (1.0) (13.0)
ปายโฆษณา/ปายราน 4 12 80 96 56 248

(1.0) (3.0) (20.0) (24.0) (14.0) (62.0)
มีผูแนะนํา 0 12 20 16 32 80

(0.0) (3.0) (5.0) (4.0) (8.0) (20.0)
อื่น ๆ 0 0 0 4 0 4

(0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (1.0)
รวม 4 24 120 156 96 400 68.14 0.00

(1.0) (6.0) (30.0) (39.0) (24.0) (100.0)

* Sig. < 0.05

จากตารางที่ 4.21 สัมพันธระหวางปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายกับพฤติกรรม           
การเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ปจจัยทางการตลาดดานชองทาง 
การจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับสถานที่ซื้อเบเกอรี่ ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญ
ในการซื้อ โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และสื่อ               
ที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.22 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการสงเสริมการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ       
เบเกอรี่ ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

1. สถานที่ซื้อเบเกอรี่
16 24 44 40 20 144รานเบเกอรี่ทั่วไปแบบมีหนาราน

(4.0) (6.0) (11.0) (10.0) (5.0) (36.0)
รานเครื่องดื่มและเบเกอรี่ 4 4 28 12 12 60

(1.0) (1.0) (7.0) (3.0) (3.0) (15.0)
หางสรรพสินคา 8 16 28 52 12 116

(2.0) (4.0) (7.0) (13.0) (3.0) (29.0)
รานคาตามทองตลาด 4 8 20 16 24 72

(1.0) (2.0) (5.0) (4.0) (6.0) (18.0)
อื่น ๆ 0 0 0 4 4 8

(0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (1.0) (2.0)
รวม 32 52 120 124 72 400 49.19 0.00*

(8.0) (13.0) (30.0) (31.0) (18.0) (100.0)
2. ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ

เคก 24 16 48 48 16 152
(6.0) (4.0) (12.0) (12.0) (4.0) (38.0)

พัฟ 0 4 8 8 4 24
(0.0) (1.0) (2.0) (2.0) (1.0) (6.0)

พาย 0 4 8 12 8 32
(0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (2.0) (8.0)

ขนมปงตาง  ๆ 4 16 24 16 32 92
(1.0) (4.0) (6.0) (4.0) (8.0) (23.0)

บราวนี่ 0 4 12 8 8 32
(0.0) (1.0) (3.0) (2.0) (2.0) (8.0)

คุกกี้ 4 8 20 32 4 68
(1.0) (2.0) (5.0) (8.0) (1.0) (17.0)

รวม 32 52 120 124 72 400 62.91 0.00*
(8.0) (13.0) (30.0) (31.0) (18.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.22 (ตอ)

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

3. เหตุผลสําคัญในการซื้อ
เบเกอรี่อรอย 16 28 64 60 32 200

(4.0) (7.0) (16.0) (15.0) (8.0) (50.0)
เครื่องดื่มอรอย 0 4 4 8 4 20

(0.0) (1.0) (1.0) (2.0) (1.0) (5.0)
ราคาเหมาะสม 8 4 32 16 12 72

(2.0) (1.0) (8.0) (4.0) (3.0) (18.0)
ทําเลดี  ไปมาสะดวก 4 12 8 8 16 48

(1.0) (3.0) (2.0) (2.0) (4.0) (12.0)
มีโปรโมชั่นพิเศษ 0 0 4 12 4 20

(0.0) (0.0) (1.0) (3.0) (1.0) (5.0)
รูจักเจาของราน/พนักงาน 0 4 0 8 0 12

(0.0) (1.0) (0.0) (2.0) (0.0) (3.0)
การบริการดี 4 0 4 12 4 24

1.0) (0.0) (1.0) (3.0) (1.0) (6.0)
อื่น ๆ 0 0 4 0 0 4

(0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (0.0) 1.0)
รวม 32 52 120 124 72 400 77.69 0.00*

(8.0) (13.0) (30.0) (31.0) (18.0) (100.0)
4. โอกาสในการซื้อ

เลี้ยงฉลองในโอกาสสําคัญ 0 0 8 16 8 32
(0.0) (0.0) (2.0) (4.0) (2.0) (8.0)

เปนของฝาก/ของกํานัน 4 4 28 12 8 56
(1.0) (1.0) (7.0) (3.0) (2.0) (14.0)

เลี้ยงรับรองแขก/ลูกคา/เพื่อน 0 4 12 12 0 28
(0.0) (1.0) (3.0) (3.0) (0.0) (7.0)

รับประทานเอง 28 44 68 84 56 280
(7.0) (11.0) (17.0) (21.0) (14.0) (70.0)

อื่น ๆ 0 0 4 0 0 4
(0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (0.0) (1.0)

รวม 32 52 120 124 72 400 48.87 0.00*
(8.0) (13.0) (30.0) (31.0) (18.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.22 (ตอ)

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

5. ชวงเวลาที่เลือกซื้อ
กอนเวลา 09.00 น. 0 0 12 20 8 40

(0.0) (0.0) (3.0) (5.0) (2.0) (10.0)
09.00 - 12.00  น. 4 8 12 16 4 44

(1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (1.0) (11.0)
12.00 - 15.00 น. 12 4 28 24 12 80

(3.0) (1.0) (7.0) (6.0) (3.0) (20.0)
15.00 - 18.00 น. 8 24 32 56 36 156

(2.0) (6.0) (8.0) (14.0) (9.0) (39.0)
หลังเวลา 18.00 น. 8 16 36 8 12 80

(2.0) (4.0) (9.0) (2.0) (3.0) (20.0)
รวม 32 52 120 124 72 400 58.12 0.00*

(8.0) (13.0) (30.0) (31.0) (18.0) (100.0)
6. คาใชจายในการซื้อ

นอยกวา  50  บาท 4 12 36 32 20 104
(1.0) (3.0) (9.0) (8.0) (5.0) (26.0)

51 - 100  บาท 8 24 24 36 20 112
(2.0) (6.0) (6.0) (9.0) (5.0) (28.0)

101 - 150  บาท 8 12 16 8 20 64
(2.0) (3.0) (4.0) (2.0) (5.0) (16.0)

151 - 200  บาท 4 4 36 24 4 72
(1.0) (1.0) (9.0) (6.0) (1.0) (18.0)

มากกวา  200  บาท 8 0 8 24 8 48
(2.0) (0.0) (2.0) (6.0) (2.0) (12.0)

รวม 32 52 120 124 72 400 68.10 0.00*
(8.0) (13.0) (30.0) (31.0) (18.0) (100.0)

7. ความถี่ในการซื้อ
นอยกวาสัปดาหละครั้ง 20 12 32 44 16 124

(5.0) (3.0) (8.0) (11.0) (4.0) (31.0)
1 - 2  ครั้งตอสัปดาห 4 32 68 60 40 204

(1.0) (8.0) (17.0) (15.0) (10.0) (51.0)
3 - 4  ครั้งตอสัปดาห 8 8 16 16 8 56

(2.0) (2.0) (4.0) (4.0) (2.0) (14.0)
มากกวา 4 ครั้งตอสัปดาห 0 0 4 4 8 16

(0.0) (0.0) (1.0) (1.0) (2.0) (4.0)
รวม 32 52 120 124 72 400 42.45 0.00*

(8.0) (13.0) (30.0) (31.0) (18.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.22 (ตอ)

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

8. สื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่
วิทยุ/โทรทัศน 0 0 4 0 4 8

(0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (1.0) (2.0)
หนังสือพิมพ 0 0 4 0 4 8

(0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (1.0) (2.0)
แผนพับ/ใบปลิว 0 0 24 28 0 52

(0.0) (0.0) (6.0) (7.0) (0.0) (13.0)
ปายโฆษณา/ปายราน 24 40 60 80 44 248

(6.0) (10.0) (15.0) (20.0) (11.0) (62.0)
มีผูแนะนํา 8 12 28 12 20 80

(2.0) (3.0) (7.0) (3.0) (5.0) (20.0)
อื่น  ๆ 0 0 0 4 0 4

(0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (1.0)
รวม 32 52 120 124 72 400 77.77 0.00*

(8.0) (13.0) (30.0) (31.0) (18.0) (100.0)

* Sig. < 0.05

จากตารางที่ 4.22 สัมพันธระหวางปจจัยดานการสงเสริมการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 
เบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด   
มีความสัมพันธกับสถานที่ซื้อเบเกอรี่ ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ โอกาส
ในการซื้อ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.23 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคลากรกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่          
ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

1. สถานที่ซื้อเบเกอรี่
0 0 36 44 64 144รานเบเกอรี่ทั่วไปแบบมีหนาราน

(0.0) (0.0) (9.0) (11.0) (16.0) (36.0)
รานเครื่องดื่มและเบเกอรี่ 0 0 24 12 24 60

(0.0) (0.0) (6.0) (3.0) (6.0) (15.0)
หางสรรพสินคา 0 4 20 48 44 116

(0.0) (1.0) (5.0) (12.0) (11.0) (29.0)
รานคาตามทองตลาด 0 4 20 12 36 72

(0.0) (1.0) (5.0) (3.0) (9.0) (18.0)
อื่น ๆ 0 0 0 4 4 8

(0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (1.0) (2.0)
รวม 0 8 100 120 172 400 34.57 0.00*

(0.0) (2.0) (25.0) (30.0) (43.0) (100.0)
2. ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ

เคก 0 4 28 68 52 152
(0.0) (1.0) (7.0) (17.0) (13.0) (38.0)

พัฟ 0 0 8 8 8 24
(0.0) (0.0) (2.0) (2.0) (2.0) (6.0)

พาย 0 0 8 4 20 32
(0.0) (0.0) (2.0) (1.0) (5.0) (8.0)

ขนมปงตาง  ๆ 0 4 28 12 48 92
(0.0) (1.0) (7.0) (3.0) (12.0) (23.0)

บราวนี่ 0 0 4 8 20 32
(0.0) (0.0) (1.0) (2.0) (5.0) (8.0)

คุกกี้ 0 0 24 20 24 68
(0.0) (0.0) (6.0) (5.0) (6.0) (17.0)

รวม 0 8 100 120 172 400 30.33 0.00*
(0.0) (2.0) (25.0) (30.0) (43.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.23 (ตอ)

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

3. เหตุผลสําคัญในการซื้อ
เบเกอรี่อรอย 0 8 56 44 92 200

(0.0) (2.0) (14.0) (11.0) (23.0) (50.0)
เครื่องดื่มอรอย 0 0 4 16 0 20

(0.0) (0.0) (1.0) (4.0) (0.0) (5.0)
ราคาเหมาะสม 0 0 12 20 40 72

(0.0) (0.0) (3.0) (5.0) (10.0) (18.0)
ทําเลดี  ไปมาสะดวก 0 0 16 16 16 48

(0.0) (0.0) (4.0) (4.0) (4.0) (12.0)
มีโปรโมชั่นพิเศษ 0 0 4 8 8 20

(0.0) (0.0) (1.0) (2.0) (2.0) (5.0)
รูจักเจาของราน/พนักงาน 0 0 4 0 8 12

(0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (2.0) (3.0)
การบริการดี 0 0 4 12 8 24

(0.0) (0.0) (1.0) (3.0) (2.0) (6.0)
อื่น ๆ 0 0 0 4 0 4

(0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (1.0)
รวม 0 8 100 120 172 400 66.23 0.00*

(0.0) (2.0) (25.0) (30.0) (43.0) (100.0)
4. โอกาสในการซื้อ

เลี้ยงฉลองในโอกาสสําคัญ 0 0 0 12 20 32
(0.0) (0.0) (0.0) (3.0) (5.0) (8.0)

เปนของฝาก/ของกํานัน 0 4 20 16 16 56
(0.0) (1.0) (5.0) (4.0) (4.0) (14.0)

เลี้ยงรับรองแขก/ลูกคา/เพื่อน 0 0 8 8 12 28
(0.0) (0.0) (2.0) (2.0) (3.0) (7.0)

รับประทานเอง 0 4 72 80 124 280
(0.0) (1.0) (18.0) (20.0) (31.0) (70.0)

อื่น ๆ 0 0 0 4 0 4
(0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (1.0)

รวม 0 8 100 120 172 400 35.66 0.00*
(0.0) (2.0) (25.0) (30.0) (43.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.23 (ตอ)

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

5. ชวงเวลาที่เลือกซื้อ
กอนเวลา 09.00 น. 0 0 12 16 12 40

(0.0) (0.0) (3.0) (4.0) (3.0) (10.0)
09.00 - 12.00  น. 0 0 16 8 20 44

(0.0) (0.0) (4.0) (2.0) (5.0) (11.0)
12.00 - 15.00 น. 0 0 20 16 44 80

(0.0) (0.0) (5.0) (4.0) (11.0) (20.0)
15.00 - 18.00 น. 0 8 20 56 72 156

(0.0) (2.0) (5.0) (14.0) (18.0) (39.0)
หลังเวลา 18.00 น. 0 0 32 24 24 80

(0.0) (0.0) (8.0) (6.0) (6.0) (20.0)
รวม 0 8 100 120 172 400 47.32 0.00*

(0.0) (2.0) (25.0) (30.0) (43.0) (100.0)
6. คาใชจายในการซื้อ

นอยกวา  50  บาท 0 0 28 28 48 104
(0.0) (0.0) (7.0) (7.0) (12.0) (26.0)

51 - 100  บาท 0 8 32 36 36 112
(0.0) (2.0) (8.0) (9.0) (9.0) (28.0)

101 - 150  บาท 0 0 16 24 24 64
(0.0) (0.0) (4.0) (6.0) (6.0) 1(6.0)

151 - 200  บาท 0 0 20 16 36 72
(0.0) (0.0) (5.0) (4.0) (9.0) (18.0)

มากกวา  200  บาท 0 0 4 16 28 48
(0.0) (0.0) (1.0) (4.0) (7.0) (12.0)

รวม 0 8 100 120 172 400 37.38 0.00*
(0.0) (2.0) (25.0) (30.0) (43.0) (100.0)

7. ความถี่ในการซื้อ
นอยกวาสัปดาหละครั้ง 0 0 28 52 44 124

(0.0) (0.0) (7.0) (13.0) (11.0) (31.0)
1 - 2  ครั้งตอสัปดาห 0 4 48 52 100 204

(0.0) (1.0) (12.0) (13.0) (25.0) (51.0)
3 - 4  ครั้งตอสัปดาห 0 4 20 16 16 56

(0.0) (1.0) (5.0) (4.0) (4.0) (14.0)
มากกวา 4 ครั้งตอสัปดาห 0 0 4 0 12 16

(0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (3.0) (4.0)
รวม 0 8 100 120 172 400 35.22 0.00*

(0.0) (2.0) (25.0) (30.0) (43.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.23 (ตอ)

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

8. สื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่
วิทยุ/โทรทัศน 0 0 4 4 0 8

(0.0) (0.0) (1.0) (1.0) (0.0) (2.0)
หนังสือพิมพ 0 0 0 0 8 8

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.0) (2.0)
แผนพับ/ใบปลิว 0 0 8 24 20 52

(0.0) (0.0) (2.0) (6.0) (5.0) (13.0)
ปายโฆษณา/ปายราน 0 8 64 80 96 248

(0.0) (2.0) (16.0) (20.0) (24.0) (62.0)
มีผูแนะนํา 0 0 24 8 48 80

(0.0) (0.0) (6.0) (2.0) (12.0) (20.0)
อื่น ๆ 0 0 0 4 0 4

(0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (1.0)
รวม 0 8 100 120 172 400 56.19 0.00*

(0.0) (2.0) (25.0) (30.0) (43.0) (100.0)

* Sig. < 0.05

จากตารางที่ 4.23 สัมพันธระหวางปจจัยดานบุคลากรกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่
ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ปจจัยทางการตลาดดานบุคลากร มีความสัมพันธกับ 
สถานที่ซื้อเบเกอรี่ ประเภทของเบเกอรี่ที่ เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ โอกาสในการซื้อ 
ชวงเวลาที่เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05



119

ตารางที่ 4.24 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานกระบวนการใหบริการกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ   
เบเกอรี่ของผูบริโภค ในจังหวัดสุราษฎรธานี

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

1. สถานที่ซื้อเบเกอรี่
0 4 36 52 52 144รานเบเกอรี่ทั่วไปแบบมีหนาราน

(0.0) (1.0) (9.0) (13.0) (13.0) (36.0)
รานเครื่องดื่มและเบเกอรี่ 0 0 24 8 28 60

(0.0) (0.0) (6.0) (2.0) (7.0) (15.0)
หางสรรพสินคา 0 8 32 40 36 116

(0.0) (2.0) (8.0) (10.0) (9.0) (29.0)
รานคาตามทองตลาด 4 0 4 32 32 72

1.0) (0.0) (1.0) (8.0) (8.0) (18.0)
อื่น ๆ 0 0 0 0 8 8

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.0) (2.0)
รวม 4 12 96 132 156 400 71.83 0.00*

(1.0) (3.0) (24.0) (33.0) (39.0) (100.0)
2. ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ

เคก 0 4 40 64 44 152
(0.0) (1.0) (10.0) (16.0) (11.0) (38.0)

พัฟ 0 0 12 0 12 24
(0.0) (0.0) (3.0) (0.0) (3.0) (6.0)

พาย 0 0 8 4 20 32
(0.0) (0.0) (2.0) (1.0) (5.0) (8.0)

ขนมปงตาง  ๆ 4 0 16 32 40 92
(1.0) (0.0) (4.0) (8.0) (10.0) (23.0)

บราวนี่ 0 0 4 12 16 32
(0.0) (0.0) (1.0) (3.0) (4.0) (8.0)

คุกกี้ 0 8 16 20 24 68
(0.0) (2.0) (4.0) (5.0) (6.0) (17.0)

รวม 4 12 96 132 156 400 74.11 0.00*
(1.0) (3.0) (24.0) (33.0) (39.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.24 (ตอ)

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

3. เหตุผลสําคัญในการซื้อ
เบเกอรี่อรอย 4 8 28 80 80 200

(1.0) (2.0) (7.0) (20.0) (20.0) (50.0)
เครื่องดื่มอรอย 0 0 4 8 8 20

(0.0) (0.0) (1.0) (2.0) (2.0) (5.0)
ราคาเหมาะสม 0 4 24 16 28 72

(0.0) (1.0) (6.0) (4.0) (7.0) (18.0)
ทําเลดี  ไปมาสะดวก 0 0 12 12 24 48

(0.0) (0.0) (3.0) (3.0) (6.0) (12.0)
มีโปรโมชั่นพิเศษ 0 0 4 8 8 20

(0.0) (0.0) (1.0) (2.0) (2.0) (5.0)
รูจักเจาของราน/พนักงาน 0 0 4 4 4 12

(0.0) (0.0) (1.0) (1.0) (1.0) (3.0)
การบริการดี 0 0 16 4 4 24

(0.0) (0.0) (4.0) (1.0) (1.0) (6.0)
อื่น ๆ 0 0 4 0 0 4

(0.0) (0.0) 1.0) (0.0) (0.0) (1.0)
รวม 4 12 96 132 156 400 66.14 0.00*

(1.0) (3.0) (24.0) (33.0) (39.0) (100.0)
4. โอกาสในการซื้อ

เลี้ยงฉลองในโอกาสสําคัญ 0 0 8 0 24 32
(0.0) (0.0) (2.0) (0.0) (6.0) (8.0)

เปนของฝาก/ของกํานัน 0 4 4 28 20 56
(0.0) (1.0) (1.0) (7.0) (5.0) (14.0)

เลี้ยงรับรองแขก/ลูกคา/เพื่อน 0 4 8 16 0 28
(0.0) (1.0) (2.0) (4.0) (0.0) (7.0)

รับประทานเอง 4 4 72 88 112 280
(1.0) (1.0) (18.0) (22.0) (28.0) (70.0)

อื่น ๆ 0 0 4 0 0 4
(0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (0.0) (1.0)

รวม 4 12 96 132 156 400 82.33 0.00*
(1.0) (3.0) (24.0) (33.0) (39.0) (100.0)



121

ตารางที่ 4.24 (ตอ)

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

5. ชวงเวลาที่เลือกซื้อ
กอนเวลา 09.00 น. 0 0 12 8 20 40

(0.0) (0.0) (3.0) (2.0) (5.0) (10.0)
09.00 - 12.00  น. 0 0 4 24 16 44

(0.0) (0.0) (1.0) (6.0) (4.0) (11.0)
12.00 - 15.00 น. 0 8 20 20 32 80

(0.0) (2.0) (5.0) (5.0) (8.0) (20.0)
15.00 - 18.00 น. 4 4 32 56 60 156

(1.0) (1.0) (8.0) (14.0) (15.0) (39.0)
หลังเวลา 18.00 น. 0 0 28 24 28 80

(0.0) (0.0) (7.0) (6.0) (7.0) (20.0)
รวม 4 12 96 132 156 400 45.96 0.00*

(1.0) (3.0) (24.0) (33.0) (39.0) (100.0)
6. คาใชจายในการซื้อ

นอยกวา  50  บาท 0 0 28 28 48 104
(0.0) (0.0) (7.0) (7.0) (12.0) (26.0)

51 - 100  บาท 4 4 16 48 40 112
(1.0) (1.0) (4.0) (12.0) (10.0) (28.0)

101 - 150  บาท 0 4 16 24 20 64
(0.0) (1.0) (4.0) (6.0) (5.0) (16.0)

151 - 200  บาท 0 4 20 20 28 72
(0.0) (1.0) (5.0) (5.0) (7.0) (18.0)

มากกวา  200  บาท 0 0 16 12 20 48
(0.0) (0.0) (4.0) (3.0) (5.0) (12.0)

รวม 4 12 96 132 156 400 34.88 0.00*
(1.0) (3.0) (24.0) (33.0) (39.0) (100.0)

7. ความถี่ในการซื้อ
นอยกวาสัปดาหละครั้ง 0 4 40 40 40 124

(0.0) (1.0) (10.0) (10.0) (10.0) (31.0)
1 - 2  ครั้งตอสัปดาห 0 4 36 72 92 204

(0.0) (1.0) (9.0) (18.0) (23.0) (51.0)
3 - 4  ครั้งตอสัปดาห 4 4 20 16 12 56

(1.0) (1.0) (5.0) (4.0) (3.0) (14.0)
มากกวา 4 ครั้งตอสัปดาห 0 0 0 4 12 16

(0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (3.0) (4.0)
รวม 4 12 96 132 156 400 57.14 0.00*

(1.0) (3.0) (24.0) (33.0) (39.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.24 (ตอ)

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

8. สื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่
วิทยุ/โทรทัศน 0 0 4 0 4 8

(0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (1.0) (2.0)
หนังสือพิมพ 0 0 0 0 8 8

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.0) (2.0)
แผนพับ/ใบปลิว 0 0 12 32 8 52

(0.0) (0.0) (3.0) (8.0) (2.0) (13.0)
ปายโฆษณา/ปายราน 4 8 64 68 104 248

(1.0) (2.0) (16.0) (17.0) (26.0) (62.0)
มีผูแนะนํา 0 4 16 32 28 80

(0.0) (1.0) (4.0) (8.0) (7.0) (20.0)
อื่น  ๆ 0 0 0 0 4 4

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (1.0)
รวม 4 12 96 132 156 400 54.71 0.00*

(1.0) (3.0) (24.0) (33.0) (39.0) (100.0)

* Sig. < 0.05

จากตารางที่ 4.24 สัมพันธระหวางปจจัยดานกระบวนการใหบริการกับพฤติกรรม        
การเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ปจจัยทางการตลาดดานกระบวนการ
ใหบริการ มีความสัมพันธกับสถานที่ซื้อเบเกอรี่ ประเภทของเบเกอร่ีที่เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ 
โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และสื่อที่ทําใหรูจัก
รานเบเกอรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.25 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานลักษณะทางกายภาพกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ             
เบเกอรี่ของผูบริโภค ในจังหวัดสุราษฎรธานี

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

1. สถานที่ซื้อเบเกอรี่
0 4 36 48 56 144รานเบเกอรี่ทั่วไปแบบมีหนาราน

(0.0) (1.0) (9.0) (12.0) (14.0) (36.0)
รานเครื่องดื่มและเบเกอรี่ 0 4 12 28 16 60

(0.0) (1.0) (3.0) (7.0) (4.0) (15.0)
หางสรรพสินคา 0 4 24 48 40 116

(0.0) (1.0) (6.0) (12.0) (10.0) (29.0)
รานคาตามทองตลาด 0 4 8 40 20 72

(0.0) (1.0) (2.0) (10.0) (5.0) (18.0)
อื่น ๆ 0 0 0 4 4 8

(0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (1.0) (2.0)
รวม 0 16 80 168 136 400 18.28 0.11

(0.0) (4.0) (20.0) (42.0) (34.0) (100.0)
2.ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ

เคก 0 8 36 44 64 152
(0.0) (2.0) (9.0) (11.0) (16.0) (38.0)

พัฟ 0 0 4 16 4 24
(0.0) (0.0) (1.0) (4.0) (1.0) (6.0)

พาย 0 0 4 8 20 32
(0.0) (0.0) (1.0) (2.0) (5.0) (8.0)

ขนมปงตาง ๆ 0 4 8 60 20 92
(0.0) (1.0) (2.0) (15.0) (5.0) (23.0)

บราวนี่ 0 0 4 16 12 32
(0.0) (0.0) (1.0) (4.0) (3.0) (8.0)

คุกกี้ 0 4 24 24 16 68
(0.0) (1.0) (6.0) (6.0) (4.0) (17.0)

รวม 0 16 80 168 136 400 65.49 0.00*
(0.0) (4.0) (20.0) (42.0) (34.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.25 (ตอ)

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

3. เหตุผลสําคัญในการซื้อ
เบเกอรี่อรอย 0 12 32 68 88 200

(0.0) (3.0) (8.0) (17.0) (22.0) (50.0)
เครื่องดื่มอรอย 0 0 0 12 8 20

(0.0) (0.0) (0.0) (3.0) (2.0) (5.0)
ราคาเหมาะสม 0 0 20 36 16 72

(0.0) (0.0) (5.0) (9.0) (4.0) (18.0)
ทําเลดี  ไปมาสะดวก 0 0 8 28 12 48

(0.0) (0.0) (2.0) (7.0) (3.0) (12.0)
มีโปรโมชั่นพิเศษ 0 0 4 8 8 20

(0.0) (0.0) (1.0) (2.0) (2.0) (5.0)
รูจักเจาของราน/พนักงาน 0 0 8 0 4 12

(0.0) (0.0) (2.0) (0.0) (1.0) (3.0)
การบริการดี 0 4 4 16 0 24

(0.0) (1.0) (1.0) (4.0) (0.0) (6.0)
อื่น ๆ 0 0 4 0 0 4

(0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (0.0) (1.0)
รวม 0 16 80 168 136 400 91.57 0.00*

(0.0) (4.0) (20.0) (42.0) (34.0) (100.0)
4. โอกาสในการซื้อ

เลี้ยงฉลองในโอกาสสําคัญ 0 0 0 8 24 32
(0.0) (0.0) (0.0) (2.0) (6.0) (8.0)

เปนของฝาก/ของกํานัน 0 0 12 24 20 56
(0.0) (0.0) (3.0) (6.0) (5.0) (14.0)

เลี้ยงรับรองแขก/ลูกคา/เพื่อน 0 4 12 12 0 28
(0.0) (1.0) (3.0) (3.0) (0.0) (7.0)

รับประทานเอง 0 12 52 124 92 280
(0.0) (3.0) (13.0) (31.0) (23.0) (70.0)

อื่นๆ 0 0 4 0 0 4
(0.0) (0.0) 1.0) (0.0) (0.0) (1.0)

รวม 0 16 80 168 136 400 69.10 0.00*
(0.0) (4.0) (20.0) (42.0) (34.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.25 (ตอ)

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

5. ชวงเวลาที่เลือกซื้อ
กอนเวลา 09.00 น. 0 0 8 12 20 40

(0.0) (0.0) (2.0) (3.0) (5.0) (10.0)
09.00 - 12.00  น. 0 0 8 20 16 44

(0.0) (0.0) (2.0) (5.0) (4.0) (11.0)
12.00 - 15.00 น. 0 4 16 36 24 80

(0.0) (1.0) (4.0) (9.0) (6.0) (20.0)
15.00 - 18.00 น. 0 8 20 76 52 156

(0.0) (2.0) (5.0) (19.0) (13.0) (39.0)
หลังเวลา 18.00 น. 0 4 28 24 24 80

(0.0) (1.0) (7.0) (6.0) (6.0) (20.0)
รวม 0 16 80 168 136 400 27.29 0.01*

(0.0) (4.0) (20.0) (42.0) (34.0) (100.0)
6. คาใชจายในการซื้อ

นอยกวา  50  บาท 0 0 28 56 20 104
(0.0) (0.0) (7.0) (14.0) (5.0) (26.0)

51 - 100  บาท 0 4 24 40 44 112
(0.0) (1.0) (6.0) (10.0) (11.0) (28.0)

101 - 150  บาท 0 4 16 16 28 64
(0.0) (1.0) (4.0) (4.0) (7.0) (16.0)

151 - 200  บาท 0 4 12 36 20 72
(0.0) (1.0) (3.0) (9.0) (5.0) (18.0)

มากกวา  200  บาท 0 4 0 20 24 48
(0.0) (1.0) (0.0) (5.0) (6.0) (12.0)

รวม 0 16 80 168 136 400 44.96 0.00*
(0.0) (4.0) (20.0) (42.0) (34.0) (100.0)

7. ความถี่ในการซื้อ
นอยกวาสัปดาหละครั้ง 0 8 28 40 48 124

(0.0) (2.0) (7.0) (10.0) (12.0) (31.0)
1 - 2  ครั้งตอสัปดาห 0 4 36 100 64 204

(0.0) (1.0) (9.0) (25.0) (16.0) (51.0)
3 - 4  ครั้งตอสัปดาห 0 4 16 20 16 56

(0.0) (1.0) (4.0) (5.0) (4.0) (14.0)
มากกวา 4 ครั้งตอสัปดาห 0 0 0 8 8 16

(0.0) (0.0) (0.0) (2.0) (2.0) (4.0)
รวม 0 16 80 168 136 400 21.12 0.01*

(0.0) (4.0) (20.0) (42.0) (34.0) (100.0)
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ตารางที่ 4.25 (ตอ)

ระดับความสําคัญ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวม 2 Sig.

8. สื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่
วิทยุ/โทรทัศน 0 0 0 8 0 8

(0.0) (0.0) (0.0) (2.0) (0.0) (2.0)
หนังสือพิมพ 0 0 0 4 4 8

(0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (1.0) (2.0)
แผนพับ/ใบปลิว 0 0 16 20 16 52

(0.0) (0.0) (4.0) (5.0) (4.0) (13.0)
ปายโฆษณา/ปายราน 0 8 56 104 80 248

(0.0) (2.0) (14.0) (26.0) (20.0) (62.0)
มีผูแนะนํา 0 8 8 32 32 80

(0.0) (2.0) (2.0) (8.0) (8.0) (20.0)
อื่น  ๆ 0 0 0 0 4 4

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (1.0)
รวม 0 16 80 168 136 400 40.41 0.00*

(0.0) (4.0) (20.0) (42.0) (34.0) (100.0)

* Sig. < 0.05

จากตารางที่ 4.25 สัมพันธระหวางปจจัยดานลักษณะทางกายภาพกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 
เบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ปจจัยทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพ         
มีความสัมพันธกับ ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ โอกาสในการซื้อ 
ชวงเวลาที่เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.26 สรุปความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของ
ผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี

ปจจัยทางการตลาด

พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

ผลิ
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1. สถานที่ซื้อเบเกอรี่ * * * * * * - *
2. ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ * * * * * * * *
3. เหตุผลสําคัญในการซื้อ * * * * * * * *
4. โอกาสในการซื้อ * * * * * * * *
5. ชวงเวลาที่เลือกซื้อ * * * * * * * *
6. คาใชจายในการซื้อ * * * * * * * *
7. ความถี่ในการซื้อ * * * * * * * *
8. สื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ * * * * * * * *

* Sig. < 0.05

จากตารางที่ 4.26 สรุปผลความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรม               
การเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา   
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร และดานกระบวนการใหบริการ   
มีความสัมพันธกับ สถานที่ซื้อเบเกอรี่ ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ 
โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และสื่อที่ทําใหรูจัก
รานเบเกอรี่ สวนปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ 
เหตุผลสําคัญในการซื้อ โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ 
และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตอนที่ 6 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความคิดเห็นของผูบริโภคเบเกอรี่                  
ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

ตารางที่ 4.27 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาที่พบจากการใชบริการรานเบเกอรี่

ปญหาจากการใชบริการรานเบเกอรี่ X S.D. ระดับปญหา
1.  รสชาติของเบเกอรี่ไมอรอย 2.42 1.13 ปานกลาง
2.  ราคาเบเกอรี่แพงเกินไป 2.93 1.18 ปานกลาง
3.  ที่จอดรถไมเพียงพอ 3.14 1.12 ปานกลาง
4.  การเดินทางไมสะดวก 2.68 1.18 ปานกลาง
5.  ไมคอยไดรับขาวสารประชาสัมพันธของราน 2.85 1.15 ปานกลาง
6.  โปรโมชั่นไมคุมคา 2.34 1.06 นอย
7.  พนักงานกิริยามารยาทไมสุภาพ 2.54 1.06 นอย
8. พนักงานไมมีความรูในเรื่องเบเกอรี่ 2.54 1.03 นอย
9.  พนักงานไมดูแลเอาใจใสลูกคา 2.63 1.08 ปานกลาง
10. สถานที่อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชไมสะอาด 2.22 1.07 นอย
11. การคิดเงินผิดพลาด 1.88 0.93 นอย

รวม 2.56 0.78 นอย

จากตารางที่ 4.27 ระดับของปญหาที่พบจากการใชบริการรานเบเกอรี่ของผูบริโภค            
ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวม พบวา มีปญหาอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา      
มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 6 ขอ โดยขอที่มีระดับปญหามากเปนอันดับแรก คือ ราคาเบเกอรี่ 
แพงเกินไป รองลงมาคือ ไมคอยไดรับขาวสารประชาสัมพันธของราน การเดินทางไมสะดวก 
พนักงานไมดูแลเอาใจใสลูกคา รสชาติของเบเกอรี่ไมอรอย และที่จอดรถไมเพียงพอ มีปญหา         
อยูในระดับนอย 5 ขอ โดยขอที่มีระดับปญหามากเปนอันดับแรก คือ พนักงานกิริยามารยาท                 
ไมสุภาพ รองลงมาคือ พนักงานไมมีความรูในเรื่องเบเกอรี่  โปรโมชั่นไมคุมคา สถานที่อุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชไมสะอาด และการคิดเงินผิดพลาด ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.28 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงในการเลือกซื้อเบเกอรี่

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ
1. รสชาติของเบเกอรี่อรอย 30 25.86
2. ความสะอาด ถูกหลักอนามัย 28 24.14
3. ราคาเหมาะสมยุติธรรมและยอมเยาว 26 22.41
4. ความสดใหมของเบเกอรี่ 10 8.62
5. พนักงานสุภาพและบริการดี 6 5.17
6. คุณภาพของเบเกอรี่ ดีตอสุขภาพ 6 5.17
7. การเดินทางไปมาสะดวก 6 5.17
8. ความสะอาดของพนักงาน 2 1.72
9. ความแปลกใหมของเบเกอรี่ 2 1.72

รวม 116 100.00

จากตารางที่ 4.28 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงในการเลือกซื้อเบเกอรี่          
ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ผูบริโภคสวนใหญเห็นวาสิ่งสําคัญเปนอันดับแรก           
ที่ตองคํานึงในการเลือกซื้อเบเกอรี่ คือ รสชาติของเบเกอรี่อรอย รองลงมาคือ ความสะอาด ถูกหลัก
อนามัย ราคาเหมาะสมยุติธรรมและยอมเยา ความสดใหมของเบเกอรี่ พนักงานสุภาพและบริการดี 
คุณภาพของเบเกอรี่ ดีตอสุขภาพ การเดินทางไปมาสะดวก ความสะอาดของพนักงาน และความ
แปลกใหมของเบเกอรี่ ตามลําดับ



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค ในจังหวัดสุราษฎรธานี        
มีวัตถุประสงคในการวิจัย 5 ประการ ไดแก เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคเบเกอรี่ในจังหวัด          
สุราษฎรธานี เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคเบเกอรี่ในจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมของผูบริโภคเบเกอรี่ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมของผูบริโภคเบเกอรี่ ในจังหวัด     
สุราษฎรธานี และเพื่อศึกษาถึงปญหาและความคิดเห็นของผูบริโภคเบเกอรี่ ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
จากวัตถุประสงคดังกลาว ผูวิจัยไดทําการสํารวจเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ใชบริการเลือกซื้อ            
เบเกอรี่ ตามอําเภอที่เลือกไว 9 อําเภอ ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชแบบสอบถามในลักษณะ
ปลายเปดและปลายปด ใชวิธีเก็บตัวอยางแบบบังเอิญ จํานวน 400 ตัวอยาง จากนั้นนําขอมูลที่ไดมา
จัดระบบเพื่อนนําไปวิเคราะหผลโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows โดยคาสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาไค-สแควร 
ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้

สรุปผล

ผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค ในจังหวัดสุราษฎรธานี    
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้

ผลการศึกษาขอมูลสวนบุคลของผูบริโภคเบเกอรี่ ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
จากการศึกษา พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 26 - 35 ป สถานภาพสมรส

แลว การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพลูกจางทั่วไป /พนักงานบริษัท รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 
15,000 บาท และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน 

ผลการศึกษาขอมูลดานพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค ในเขตจังหวัด                
สุราษฎรธานี

จากการศึกษา พบวา ผูบริโภคใหญเลือกซื้อเบเกอรี่จากรานเบเกอรี่ทั่วไปแบบมีหนาราน 
ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อคือเคก เหตุผลสําคัญในการซื้อเนื่องจากเบเกอรี่อรอย โอกาสในการ
ซื้อเพื่อรับประทานเอง ชวงเวลาที่เลือกซื้อคือเวลา 15.00 - 18.00 น. คาใชจายในการซื้อครั้งละ 51 - 



131

100 บาท ความถี่ในการซื้อ 1 - 2 ครั้งตอสัปดาห และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ คือ ปายโฆษณา /
ปายราน 

ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับระดับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเบเกอรี่             
ของผูบริโภคในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี

จากการศึกษา พบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขต
จังหวัดสุราษฎรธานีโดยรวม พบวา มีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
มีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก 6 ดาน โดยดานที่มีผลตอการตัดสินใจมากเปนอันดับหนึ่ง คือ 
ดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ดานดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานราคา ดานลักษณะ
ทางกายภาพ ดานชองทางการจัดจําหนาย และมีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ 
ดานการสงเสริมการตลาด 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมของผูบริโภคเบเกอรี่ 
ในจังหวัดสุราษฎรธานี

จากการศึกษา โดยการวิเคราะหโดยใชสถิติการทดสอบไค-สแควรที่นัยสําคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ 0.05 พบวา 

เพศ มีความสัมพันธกับประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ โอกาสในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ 
และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และจํานวนสมาชิก      
ในครอบครัว มีความสัมพันธกับสถานที่ซื้อเบเกอรี่ ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญ  
ในการซื้อ โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และสื่อที่ทําให
รูจักรานเบเกอรี่ สวนรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับสถานที่ซื้อเบเกอรี่ ประเภทของเบเกอร่ี  
ที่เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ และ 
สื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมของผูบริโภคเบเกอรี่
ในจังหวัดสุราษฎรธานี

จากการศึกษา โดยการวิเคราะหโดยใชสถิติการทดสอบไค-สแควรที่นัยสําคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ 0.05 พบวา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 
ดานบุคลากรและดานกระบวนการใหบริการ มีความสัมพันธกับสถานที่ซื้อเบเกอร่ี ประเภทของเบเกอร่ี
ที่เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ ความถี่
ในการซื้อ และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ สวนปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับ 
ประเภทของเบเกอรี่ที่ เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ 
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คาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ               
ที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความคิดเห็นของผูบริโภคเบเกอรี่ ในจังหวัด            
สุราษฎรธานี 

จากการศึกษา ปญหาที่พบจากการใชบริการรานเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี 
พบวา ปญหาที่พบอยูในระดับนอย โดยขอที่มีระดับปญหามากเปนอันดับแรก คือ ราคา เบเกอรี่ 
แพงเกินไป รองลงมาคือ ไมคอยไดรับขาวสารประชาสัมพันธของราน การเดินทางไมสะดวก 
พนักงานไมดูแลเอาใจใสลูกคา รสชาติของเบเกอรี่ไมอรอย ที่จอดรถไมเพียงพอ พนักงานกิริยา 
มารยาทไมสุภาพ พนักงานไมมีความรูในเรื่องเบเกอรี่ โปรโมชั่นไมคุมคา สถานที่อุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชไมสะอาด และการคิดเงินผิดพลาด ตามลําดับ

จากการศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงในการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค
ในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาสิ่งสําคัญเปนอันดับแรกที่ คือ 
รสชาติของเบเกอรี่อรอย รองลงมาคือ ความสะอาด ถูกหลักอนามัย ราคาเหมาะสมยุติธรรมและ
ยอมเยา ความสดใหมของเบเกอรี่ พนักงานสุภาพและบริการดี คุณภาพของเบเกอรี่ ดีตอสุขภาพ 
การเดินทางไปมาสะดวก ความสะอาดของพนักงาน และความแปลกใหมของ เบเกอรี่ ตามลําดับ

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สําหรับการตั้งสมมติฐานในงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค        

ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

ของผูบริโภค ในจังหวัดสุราษฎรธานี
จากการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่

ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี ตรงตามสมมติฐานและปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ  
กับ พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค ในจังหวัดสุราษฎรธานี ตรงตามสมมติฐาน 
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อภิปรายผล

จากผลสรุปขางตน สามารถนําไปใชอภิปรายผลดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ผลการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง 

มีอายุ 26 - 35 ป สถานภาพสมรสแลว การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพลูกจางทั่วไป /พนักงานบริษัท 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 15,000 บาท และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ สมสมร ตันเสรีสกุล (2550) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ตลาดระดับบน ที่มีรานจําหนายภายในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21 - 35 ป อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน   
มีรายไดตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สอดคลองกับงานวิจัยของ 
โสมรวี จินดาทา (2550) ศึกษาเรื่องปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
รานเบเกอรี่ ของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 19 - 35 ป มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุดในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอาชีพลูกจางทั่วไป 
/พนักงานบริษัท รายไดตอเดือน 10,001 - 15,000 บาท สอดคลองกับงานวิจัยของ วราวรรณ อนันตรัตน 
(2549) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20 - 30 ป สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดเฉลี่ย
ระหวาง 5,001 - 10,000 บาทตอเดือน สอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิมพล นิรมล (2549) ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยาง
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีอายุระหวาง 20 - 30 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ
เปนพนักงานบริษัท และมีรายไดตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภสัณห 
วัฒนสิน(2548) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา พบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคเบเกอรี่ เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 18 -
35 ป มีสถานภาพสมรส นับถือศาสนาพุทธ การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัท มีสมาชิกครอบครัว 1 - 4 คน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท สอดคลองกับ
งานวิจัยของ กนิษฐา ยกสาน (2546) ไดศึกษาถึงปจจัยดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑเบเกอรี่และ    
การสื่อสารทางการตลาดที่กอใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ เบเกอรี่ เอส แอนด พี 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง อายุ 30 
และ 35 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา อาชีพพนักงานบริษัทหนวยงานเอกชน 
สถานภาพโสด มีสมาชิกจํานวนในครอบครัว 4 คน และระดับรายได 10 ,000 - 19,999 บาท 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีริน สุขกระสานติ (2546) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภค
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ผลิตภัณฑเบเกอรี่ราน กาโตว เฮาส ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคสวนใหญ
เปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 24 - 32 ป มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือนอยูระหวาง 
10,000 - 15,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวจํานวน 4 คน 

2. ผลการศึกษาขอมูลพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ของผูบริโภค ในเขตจังหวัด           
สุราษฎรธานี พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เลือกซื้อเบเกอรี่จากรานเบเกอรี่ทั่วไปแบบมีหนาราน 
ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อคือเคก เหตุผลสําคัญในการซื้อเนื่องจากเบเกอรี่อรอย โอกาสในการซื้อ
เพื่อรับประทานเอง ชวงเวลาที่เลือกซื้อคือเวลา 15.00 - 18.00 น. คาใชจายในการซื้อครั้งละ 51 - 100 บาท 
ความถี่ในการซื้อ 1 - 2 ครั้งตอสัปดาห และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่คือปายโฆษณา/ปายราน         
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมสมร ตันเสรีสกุล (2550) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ตลาดระดับบน ที่มีรานจําหนายภายในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา ผูบริโภคสวนใหญซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ตลาดบน โดยจะซื้อ 1 - 2 ครั้งตอสัปดาห คาใชจาย 
ในการซื้อแตละครั้ง 51 - 100 บาท และมักจะรับประทานเปนอาหารวาง สอดคลองกับงานวิจัยของ 
นารัก ตันเสนีย (2550) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ         
เบเกอรี่ ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา มักจะเลือกซื้อผลิตภัณฑประเภทขนมปง โดยมี
คาใชจายในการซื้อตอครั้งเทากับ 41 - 60 บาท มีความถี่ในการซื้อ 1 - 2 ครั้งตอสัปดาห และมักจะ
ซื้อที่รานเบเกอรี่รานประจํา สวนใหญซื้อเพื่อรับประทานเอง สวนผูซื้อเพื่อเปนของฝากมักจะซื้อ
ฝากครอบครัว โดยเหตุผลที่เลือกซื้อเพราะผลิตภัณฑเบเกอรี่รสชาติอรอย สอดคลองกับงานวิจัย
ของ กฤษณ เถียนมิตรภาพ (2550) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคาที่มีตอ
รานธารินีเบเกอรี่ อําเภอพระนครศรีอยุธยา พบวา ลูกคาซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่ชอบ คือ ขนมเคก  
ซื้อจากรานเบเกอรี่ทั่วไป เหตุผลที่เลือกซื้อเพราะรสชาติอรอย บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อ คือ ตัวเอง 
จํานวนครั้งที่ซื้อในหนึ่งเดือน 2 - 4 ครั้ง คาใชจายในการซื้อ 50 - 100 บาท และเวลาที่ซื้อ 15.01 - 
18.00 น. สอดคลองกับงานวิจัยของ โสมรวี จินดาทา (2550) ศึกษาเรื่อง ปจจัยดานการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเบเกอรี่ ของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย พบวา 
เหตุผลสําคัญที่ผูบริโภคใชบริการรานเบเกอรี่ คือ เบเกอรี่รสชาติอรอย โอกาสในการใชบริการ
รานเบเกอรี่ คือ เพื่อพักผอนหยอนใจ ผูบริโภคใชบริการรานเบเกอรี่บอยที่สุดในวันหยุด เสาร - 
อาทิตย โดยชวงเวลาที่ใชบริการมากที่สุด คือ 16.01 - 20.00 น. สวนใหญใชบริการโดยเฉลี่ย 1 - 2 ครั้ง
ตอสัปดาห และมักจะใชบริการคร้ังละ 3 - 4 คน ผูบริโภคสั่งเบเกอรี่โดยดูตามเมนู เบเกอรี่ที่มักจะสั่ง
มารับประทานคือ เคก พายและขนมปงตาง ๆ คาใชจายเฉลี่ยตอครั้งที่ใชบริการ คือ 101 - 200 บาท 
และสื่อที่ทําใหผูบริโภครูจักรานเบเกอรี่มากที่สุดคือ มีผูแนะนํา สอดคลองกับงานวิจัยของ วราวรรณ 
อนันตรัตน (2549) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ พบวา      
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สวนใหญซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่เพื่อบริโภคเอง นิยมซื้อเบเกอร่ีประเภทขนมปงจากรานประเภทพรีเมี่ยม 
ซึ่งในระยะเวลา 1 เดือนนั้น มีการซื้อเบเกอรี่จํานวน 2 - 3 ครั้ง และในแตละครั้งจะซื้อเบเกอรี่จํานวน 
1 - 2 ชิ้น โดยมีคาใชจายตอครั้งประมาณ 50 - 100 บาท ชวงเวลาที่ซื้อบอยที่สุด คือชวงเย็นถึงค่ํา 
สอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิมพล นิรมล (2549) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมการบริโภค กลุมตัวอยางนิยมซื้อและ
รับประทานผลิตภัณฑเบเกอรี่ประเภท ขนมนมปงชนิดขนมปงจืดมากที่สุด ซื้อเพื่อรับประทานเอง 
ในกรณีที่ซื้อเปนของขวัญ/ของฝากนิยมซื้อเบเกอรี่ประเภทเคกมากที่สุด เนื่องในโอกาสวันเกิด        
มากที่สุด มีคนในครอบครัวและตัวเองมีสวนในการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่              
นิยมรับประทานในชวงเวลาอาหารเชา ประเภทของรานที่เลือกในหางสรรพสินคามากที่สุด          
นิยมดื่มกาแฟและรับประทานควบคูกับผลิตภัณฑเบเกอรี่ และรับรูขาวสารเกี่ยวกับการสงเสริม
การตลาดทางหนังสือพิมพมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทณีย ศุภวิไล (2548) ไดศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารการจัดการธุรกิจรานเบเกอรี่ที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมชอบซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่เปนขนมเคก สถานที่
ซื้อเบเกอรี่คือ รานเบเกอรี่ทั่วไป เหตุผลในการซื้อเบเกอรี่เพราะรสชาติอรอย บุคคลที่มีอิทธิพล        
ในการซื้อเบเกอรี่ คือ ตัวเอง จํานวนครั้งที่ซื้อเบเกอรี่ 2 - 4 ครั้งตอเดือน คาใชจายในการซื้อเบเกอรี่ 
101 - 200 บาท และชําระเปนเงินสดชวงเวลาที่ซื้อเบเกอรี่คือ 12.00 - 15.00 น. สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศุภสัณห วัฒนสิน (2548) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา ผูบริโภคสวนใหญนิยมบริโภคขนมเคกมากที่สุด 
รองลงมาบริโภคขนมปง พายชั้น เดนนิส/ครัวซอง ชอรตโด/คุกกี้ ชูเพสต/เอแคร และครีมคัสตาด 
ผูบริโภคสวนใหญนิยมบริโภคเบเกอรี่ในชวงอาหารเชา มีความถี่ในการบริโภคสัปดาหละ 2 - 3 ครั้ง 
ชอบรับประทานกันที่บานและเลือกรับประทานพรอมกับชา/กาแฟ สถานที่ที่กลุมตัวอยางนิยมซื้อเบเกอรี่ 
ไดแก หางสรรพสินคา รานขายเบเกอรี่ และมินิมารท โดยใหเหตุผลในการเลือกซื้อวา รสชาติอรอย 
ความสะดวกซื้อ ความสะอาด และราคาถูก คาใชจายในการบริโภคเบเกอรี่ไมเกิน 50 บาทตอครั้ง 
ในการซื้อเบเกอรี่แตละครั้ง เพื่อตองการที่จะบริโภคกันเองในครอบครัว โดยสวนใหญจะใชวิธีไป
เลือกซื้อเองที่ราน สอดคลองกับงานวิจัยของ ขนิษฐา เลิศจรรยารักษ (2546) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเลือกบริโภครานเบเกอรี่ CHARIN สาขาเซ็นทรัลแอรพอรทพลาซา
จังหวัดเชียงใหมของผูบริโภค พบวา เหตุผลในการเลือกบริโภคเบเกอรี่ของรานคือดานผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑ คาใชจายในการซื้อตอครั้งประมาณ 100 - 200 บาท โดยพายบลูเบอรี่เปนขนม           
ที่ผูบริโภคชอบมากที่สุด ผูบริโภคจะมากันเปนกลุม 2 - 3 คน และมาใชบริการในชวง 14.00 -  
18.00 น. เมื่อซื้อกลับมีคาใชจายประมาณ 101 - 200 บาท สวนใหญคิดวาจะกลับมาใชบริการที่รานอีก 
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และผูบริโภคไดรับทราบเกี่ยวกับขอมูลทางรานจากเพื่อน/คนรูจัก สอดคลองกับงานวิจัยของ กนิษฐา 
ยกสาน (2546) ไดศึกษาถึงปจจัยดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑเบเกอรี่และการสื่อสารทางการตลาด
ที่กอใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ เอส แอนด พี ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา การวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่เอส แอนด พี 
พบวา ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่คือ 100 - 199 บาท ดานความถี่ในการซื้อ
ผลิตภัณฑซื้อมากกวา 1 เดือนตอครั้ง โดยเหตุผลในการตัดสินใจซื้อเพราะซื้อเพื่อรับประทานเอง 
ซื้อเพื่อรับประทานกับครอบครัว และซื้อเพื่อเปนของขวัญของกํานัลผูอื่น สําหรับบุคคลที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อ ไดแก ตัวเอง อยูในระดับมีอิทธิพลมาก พนักงานขายและบุตรอยูในระดับ               
มีอิทธิพลนอย สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีริน สุขกระสานติ (2546) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่ราน กาโตว เฮาส ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา              
ดานพฤติกรรมผูบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่ กาโตว เฮาส พบวา กลุมตัวอยางซื้อเบเกอรี่เฉลี่ยเดือนละ 
3 ครั้ง มีคาใชจายในการซื้อเบเกอรี่เฉลี่ยตอครั้งเทากับ 156 บาท สถานที่ที่ซื้อเบเกอรี่คือ รานกาโตว
เฮาส ในหางสรรพสินคาและเลือกซื้อ ขนมปงเปนอับดับหนึ่งรองลงมา คือ ครัวซอง แซนวิช             
มีปจจัยในการเลือกซื้อเบเกอรี่คือดานรสชาติ เหตุผลสําคัญในการเลือกใชรานเบเกอรี่ กาโตวเฮาส คือ 
ตั้งใจไปรับประทาน เบเกอร่ีกลุมตัวอยางเคยบริโภคเบเกอรี่รานอื่น ๆ ดวย โดยสวนใหญเคยบริโภค  
เบเกอรี่ราน เอส แอนด พี สอดคลองกับงานวิจัยของ ผกามาศ ภาททรัพยเจริญ (2545) ไดศึกษาเรื่อง
ปจจัยที่มีอิทธิพลการเลือกซื้อเบเกอรี่ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี พบวา ผูบริโภคเบเกอรี่สวนใหญ
ตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ดวยตนเองชวงเวลาในการใชบริการคือ 15.00 - 20.00 น. โดยมีความถี่ในการ
ซื้อเบเกอรี่อยูที่ 1 - 3 ครั้งตอเดือน คาใชจายในการใชบริการตอครั้งอยูที่ 51 - 100 บาท นิยมซื้อขนมปง 
มากที่สุดรองลงมาคือเคก โดยมีเหตุผลในการเลือกซื้อราน คือ สินคาในรานมีคุณภาพรองลงมาคือ 
มีสินคาใหเลือกมากรานเบเกอรี่ที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคคือ รานเบเกอรี่ที่มีบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม พรอมทั้งบริการอื่น ๆ เชน อินเตอร หนังสือ ทีวี เปนตน เครื่องดื่มที่ตองการ  
ใหมีในรานเบเกอรี่คือ เครื่องดื่มทุกชนิด เชน นมสด ชา กาแฟ น้ําอัดลม โดยเนนการจัดวางเบเกอรี่
ภายในรานหรือภายในตูกระจก ผูบริโภคตองการใหรานเบเกอรี่มีเครื่องเสียงภายในราน ไมดอกไม
ประดับ แจกันดอกไม โคมไฟรูปแบบตาง ๆ และมีภาพถายของสินคาติดตามฝาผนัง 

3. ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเบเกอรี่        
ของผูบริโภคในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวม พบวา มีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก            
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก 6 ดาน โดยดานที่มีผลตอการ
ตัดสินใจมากเปนอันดับหนึ่ง คือ ดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ดานดานบุคลากร ดานกระบวนการ
ใหบริการ ดานราคา ดานลักษณะทางกายภาพ ดานชองทางการจัดจําหนาย และมีผลตอการตัดสินใจ
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ในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สมสมร ตันเสรีสกุล (2550) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ตลาด
ระดับบน ที่มีรานจําหนายภายในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร การใหระดับความสําคัญ
ของปจจัยดานสวยประสมทางการตลาดโดยรวมทั้ง 4 ดาน โดยมีผลการตัดสินใจอยูในระดับมาก 
ซึ่งเรียงลําดับไดดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานราคา และ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ นารัก ตันเสนีย (2550) ศึกษา
เรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ ในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม พบวา ผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวยประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 
เบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานผลิตภัณฑ สวนใหญใหความสําคัญ
ระดับมากที่สุดตอปจจัยยอยดานรสชาติอรอย ความหลากหลายของสินคาและความสะอาด                 
ถูกสุขลักษณะ ดานราคา ใหความสําคัญระดับมากตอปจจัยยอยดานราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
ผลิตภัณฑมีราคาถูก และผลิตภัณฑราคาไมเปลี่ยนแปลงบอย ดานการจัดจําหนาย ใหความสําคัญ
ระดับมากตอปจจัยยอยดานการหาซื้อผลิตภัณฑไดสะดวก ความสะอาดของสถานที่จําหนาย          
การตกแตงและบรรยากาศของสถานที่จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญระดับมาก
ตอปจจัยยอยดานการใหบริการและอัธยาศัยไมตรีที่ดีของพนักงานขาย ความสุภาพและมารยาทที่ดี
ของพนักงานขาย ความรวดเร็วและถูกตองในการคิดเงินของพนักงานขาย สอดคลองกับงานวิจัย
ของ กฤษณ เถียนมิตรภาพ (2550) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคาที่มีตอ
รานธารินีเบเกอรี่ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ลูกคาใหความสําคัญ
ในดานผลิตภัณฑ และดานราคา มีระดับการตัดสินใจซื้อมากที่สุด รองลงมาคือดานสงเสริมการตลาด 
ดานบริการและดานอื่น ๆ มีระดับการตัดสินใจซื้อมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ โสมรวี จินดาทา 
(2550) ศึกษาเรื่อง ปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเบเกอรี่       
ของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย พบวา ความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการ พบวา โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสําคัญมาก เมื่อพิจารณาแตละปจจัยพบวา มีความสําคัญ
ในระดับมาก คือ ปจจัยดานพนักงาน ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานราคา 
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานสถานที่ และปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิมพล นิรมล (2549) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม        
การบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนประสม          
ทางการตลาดกลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับมาก ทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ            
สุนทณีย  ศุภวิไล (2548) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการจัดการธุรกิจรานเบเกอรี่ที่มีผลตอ             
ความพึงพอใจของผูบริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ผูบริโภคมีระดับความพึงพอใจ      
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มากที่สุดในดานผลิตภัณฑ และดานบริการ และมีระดับความพึงพอใจมากในดานราคา ดานสถานที่ 
และดานสงเสริมการขาย สวนปจจัยการบริหารจัดการรานเบเกอรี่ที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 
เบเกอรี่ ผูบริโภคมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในดานการจัดการองคกร ดานการจูงใจลูกคา และ
ดานการควบคุมคุณภาพ และมีระดับความพึงพอใจมากในดานการวางแผนการตลาด สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศุภสัณห วัฒนสิน (2548) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ของผูบริโภค           
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา ปจจัยที่ผูบริโภคเบเกอรี่สวนใหญใหความสําคัญ
มากที่สุด คือ ปจจัยดานความสดใหม ความสะอาด รสชาติ ไมใสสารกันบูด และปจจัยดานคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ สําหรับปจจัยดานความสะดวกซื้อ บรรจุภัณฑ สถานที่จําหนาย การใหบริการและ 
ราคา ผูบริโภคใหระดับความสําคัญมาก สวนปจจัยดานยี่หอและการโฆษณา ผูบริโภคใหระดับ
ความสําคัญปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ กนิษฐา ยกสาน (2546) ไดศึกษาถึงปจจัย             
ดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑเบเกอรี่และการสื่อสารทางการตลาดที่กอให เกิดพฤติกรรม               
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ เอส แอนด พี ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา           
การวิเคราะหคุณสมบัติของผลิตภัณฑ เอส แอนด พี โดยรวมอยูในระดับดีเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานชื่อเสียงของเอส แอนด พี ภาพพจนของเอส แอนด พี และความสะอาดของผลิตภัณฑ  
อยูในระดับดีมาก การวิเคราะหปจจัยสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑเบเกอรี่ เอส แอนด พี 
โดยรวมอยูในระดับไมแนใจ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการลดราคา รอยละ 25 ทุกวันพุธ 
อยูในระดับดีมาก ดานการใหสัมภาษณของผูบริหารอยูในระดับไมดี ดานการซื้อผลิตภัณฑใด ๆ         
4 ชิ้น แถม 1 ชิ้น สินคาจัดรายการพิเศษ การใหบริการที่หนาราน ปายบอกราคาสินคาและสีบรรจุภัณฑ
อยูในระดับดีมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีริน สุขกระสานติ (2546) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่ราน กาโตว เฮาส ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา       
การวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาด พบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาด
โดยรวมในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติในระดับดี ดานราคา       
มีทัศนคติในระดับปานกลาง ดานชองทางการจัดจําหนายมีทัศนคติในระดับดี และดานการสงเสริม
การตลาดมีทัศนคติในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ผกามาศ ภาททรัพยเจริญ (2545) 
ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลการเลือกซื้อเบเกอรี่ในเขตอําเภอเมือง อุดรธานี พบวา ผูบริโภคเห็นวา
ปจจัยดานผลิตภัณฑดานราคา ดานการจัดจําหนาย มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกรานเบเกอรี่ 
อยูในระดับมาก สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและดานสังคมมีความสําคัญตอการตัดสินใจ
เลือกรานเบเกอรี่อยูในระดับปานกลาง โดยผูบริโภคใหระดับความสําคัญมากกับปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการเลือกรานเบเกอรี่และมีคาเฉลี่ยมากที่สุดในแตละดานดังนี้ ความสดใหมของสินคา ราคา
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สินคาเหมาะสมกับคุณภาพเบเกอรี่ ทําเลที่ตั้งสะดวกในการเดินทาง และมีการบริการที่เปนกันเอง 
พูดจาสุภาพออนนอม 

4. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ  
เบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี จากการศึกษา ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา 
เพศ มีความสัมพันธกับประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ โอกาสในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และ     
สื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และจํานวนสมาชิก               
ในครอบครัว มีความสัมพันธกับสถานที่ซื้อเบเกอรี่ ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญ  
ในการซื้อ โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และสื่อที่ทําให
รูจักรานเบเกอรี่ สวนรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับ สถานที่ซื้อเบเกอรี่ ประเภทของเบเกอรี่ 
ที่เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ และ 
สื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมสมร ตันเสรีสกุล (2550) ศึกษาเรื่อง 
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ตลาดระดับบน ที่มีรานจําหนายภายใน
หางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ เบเกอรี่ตลาดบน ไดแก รายไดตอเดือนและระดับการศึกษา สอดคลองกับ
งานวิจัยของ กฤษณ เถียนมิตรภาพ (2550) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา
ที่มีตอรานธารินีเบเกอรี่ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ลูกคาที่มีเพศ
ตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน อายุตางกัน 
มีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา ดานบริการ และ        
ดานอื่น ๆ แตกตางกัน สถานภาพสมรสตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ทุกดาน
แตกตางกัน ระดับการศึกษาแตกตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ดานการสงเสริม
การตลาดและดานบริการแตกตางกัน อาชีพตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่        
ดานผลิตภัณฑแตกตางกัน และรายไดตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานราคา และดานบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สอดคลองกับงานวิจัยของ วราวรรณ อนันตรัตน (2549) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของผูซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ พบวา ผลการทดสอบความสัมพันธของขอมูลทั่วไปกับพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเบเกอรี่ พบวา วัตถุประสงคในการซื้อเบเกอรี่มีความสัมพันธกับอาชีพ และระดับรายได
เฉลี่ยของผูซื้อ ความถี่ในการซื้อเบเกอรี่มีความสัมพันธกับ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และระดับ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูซื้อ จํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อแตละครั้งมีความสัมพันธกับ อายุ เพศ             
ระดับการศึกษาและระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูซื้อ ประเภทของผลิตภัณฑที่ซื้อบอยที่สุด           
มีความสัมพันธกับ เพศ อายุ และระดับการศึกษา ชวงเวลาที่ซื้อบอยที่สุดมีความสัมพันธกับอายุ 
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อาชีพ ระดับการศึกษา และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูซื้อ ประเภทรานเบเกอรี่มีความสัมพันธ
กับเพศ อาชีพ ระดับการศึกษาและระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูซื้อ สอดคลองกับงานวิจัยของ 
เฉลิมพล นิรมล (2549) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคที่มีคุณลักษณะทางประชากรแตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่แตกตางกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศุภสัณห วัฒนสิน (2548) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจกับ
ความถี่ของการบริโภค เบเกอรี่ พบวา ในเรื่องของ ศาสนา ระดับการศึกษาและจํานวนสมาชิก         
ในครอบครัว มีความสัมพันธกับความถี่ของการบริโภคเบเกอรี่  ในขณะที่ เพศ อายุ สถานภาพ           
การสมรส อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับความถี่ของการบริโภคเบเกอรี่ 

5. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 
เบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี จากการศึกษาที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร 
และดานกระบวนการใหบริการ มีความสัมพันธกับสถานที่ซื้อเบเกอรี่ ประเภทของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ 
เหตุผลสําคัญในการซื้อ โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ 
และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ สวนปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับประเภท
ของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อ เหตุผลสําคัญในการซื้อ โอกาสในการซื้อ ชวงเวลาที่เลือกซื้อ คาใชจาย        
ในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และสื่อที่ทําใหรูจักรานเบเกอรี่ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมสมร 
ตันเสรีสกุล (2550) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอร่ีตลาดระดับบน 
ที่มีรานจําหนายภายในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา รานที่จําหนายและหมวด 
ของผลิตภัณฑเบเกอรี่มีผลตอปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ตลาดบนที่มีรานจําหนาย
ภายในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษณ เถียนมิตรภาพ
(2550) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคาที่มีตอรานธารินีเบเกอรี่ อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ลูกคาที่มีเพศตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน ลูกคาที่มีผลิตภัณฑที่ชอบตางกันมีระดับ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ดานการสงเสริมการตลาด และดานราคาแตกตางกัน สถานที่
ซื้อเบเกอรี่ตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ดานอื่น ๆ แตกตางกัน เหตุผลที่เลือก
ซื้อเบเกอรี่ตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา 
และดานบริการแตกตางกัน บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อเบเกอรี่ และจํานวนครั้งที่ซื้อเบเกอรี่ตางกัน
มีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา ดานบริการ และดาน
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อื่น ๆ แตกตางกัน คาใชจายในการซื้อเบเกอรี่ตางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่  
ดานราคา และดานบริการแตกตางกัน และเวลาที่ซื้อเบเกอรี่ตางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัย
ของ เฉลิมพล นิรมล (2549) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ พบวา 
สวนประสมการตลาด มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ทุกดาน ยกเวนสวนประสมการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด ไมมีผลตอพฤติกรรมในดานสาเหตุ         
ในการซื้อ ประเภทของผลิตภัณฑที่นิยมซื้อและรับประทานเพื่อเปนของขวัญ/ของฝาก                    
เนื่องในโอกาสตาง ๆ วิธีในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่

6. ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความคิดเห็นของผูบริโภคเบเกอรี่ ในจังหวัด 
สุราษฎรธานี จากการศึกษา พบวา ปญหาที่พบจากการใชบริการรานเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัด
สุราษฎรธานี โดยรวม มีปญหาอยูในระดับนอย โดยขอที่มีระดับปญหามากเปนอันดับแรก คือ ราคา 
เบเกอรี่แพงเกินไป รองลงมาคือ ไมคอยไดรับขาวสารประชาสัมพันธของราน การเดินทางไมสะดวก 
พนักงานไมดูแลเอาใจใสลูกคา รสชาติของเบเกอรี่ไมอรอย ที่จอดรถไมเพียงพอ พนักงานกิริยา 
มารยาทไมสุภาพ พนักงานไมมีความรูในเรื่องเบเกอรี่ โปรโมชั่นไมคุมคา สถานที่อุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชไมสะอาด และการคิดเงินผิดพลาด ตามลําดับ สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งสําคัญที่ตองคํานึง
ในการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เห็นวาสิ่งสําคัญเปนอันดับแรกที่ตองคํานึงในการเลือกซื้อเบเกอรี่ คือ รสชาติของเบเกอรี่อรอย 
รองลงมาคือ ความสะอาด ถูกหลักอนามัย ราคาเหมาะสมยุติธรรมและยอมเยาว ความสดใหม   
ของเบเกอรี่ พนักงานสุภาพและบริการดี คุณภาพของเบเกอรี่ ดีตอสุขภาพ การเดินทางไปมาสะดวก 
ความสะอาดของพนักงาน และความแปลกใหมของเบเกอรี่ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 
ของ โสมรวี จินดาทา (2550) ศึกษาเรื่อง ปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานเบเกอรี่ ของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย พบวา ปญหาที่พบจากการใชบริการ
รานเบเกอรี่ในเขตเทศบาลนครเชียงรายมีระดับปญหาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ยกเวนราคา
ของเบเกอรี่หรือเครื่องดื่มแพงเกินไปเปนปญหาที่พบในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ            
สุนทณีย  ศุภวิไล (2548) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการจัดการธุรกิจรานเบเกอรี่ที่มีผลตอ              
ความพึงพอใจของผูบริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาผูบริโภคมีระดับความพึงพอใจมาก
ในดานราคา ดานสถานที่ และดานสงเสริมการขาย สวนปจจัยการบริหารจัดการรานเบเกอรี่ที่มีผล
ตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ ผูบริโภคมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในดานการจัดการองคกร 
ดานการจูงใจลูกคา และดานการควบคุมคุณภาพ และมีระดับความพึงพอใจมากในดานกางวางแผน
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การตลาด สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภสัณห วัฒนสิน (2548) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภค    
เบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา ปญหาของผูบริโภคเบเกอรี่
พบวา เบเกอรี่มีราคาแพง โรคความอวน รสชาติ การเก็บไวไดไมนาน ไมสะดวก ไมสะอาด  
ภาชนะบรรจุไมดี การบริการไมดี ไมระบุวันหมดอายุ ไมรักษาคุณภาพสินคา และหวานมาก        
เรียงตามลําดับ และผูบริโภคเบเกอรี่ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับเบเกอรี่ วา ตองการใหเบเกอรี่มีราคา 
ถูกลง ตองการใหรสชาติสม่ําเสมอ ตองการความสะอาด ตองการความสดใหม ตองไมใสสารกันบูด 
ใชวัตถุดิบมีคุณภาพ ควรมีเบเกอรี่ไขมันต่ํา ควรบอกวันผลิตและวันหมดอายุ พัฒนาบรรจุภัณฑ และ
ควรมีเบเกอรี่สมุนไพร สอดคลองกับงานวิจัยของ ขนิษฐา เลิศจรรยารักษ (2546) ไดศึกษาเกี่ยวกับ 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเลือกบริโภครานเบเกอรี่ CHARIN สาขาเซ็นทรัลแอรพอรท
พลาซา จังหวัดเชียงใหม ของผูบริโภคโดยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 200 ตัวอยาง พบวา 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับปญหาที่ผูบริโภคพบเกี่ยวกับทางรานนั้น มีปญหาใหญ ๆ ดวยกัน 3 ประการ 
คือ ราคาแพงเกินไป สินคาไมหลากหลาย และไมมีการประชาสัมพันธราน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ผกามาศ ภาททรัพยเจริญ (2545) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลการเลือกซื้อเบเกอรี่ในเขต
อําเภอเมือง อุดรธานี พบวา ผูบริโภคเห็นวาปจจัยดานผลิตภัณฑดานราคา ดานการจัดจําหนาย         
มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกรานเบเกอรี่อยูในระดับมาก สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
และดานสังคมมีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกรานเบเกอรี่อยูในระดับปานกลาง โดยผูบริโภค 
ใหระดับความสําคัญมากกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานเบเกอรี่และมีคาเฉลี่ยมากที่สุดในแตละ
ดานดังนี้ ความสดใหมของสินคา ราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพเบเกอรี่ ทําเลที่ตั้งสะดวกในการ
เดินทาง และมีการบริการที่เปนกันเอง พูดจาสุภาพออนนอม 

ขอเสนอแนะ

จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้

1. จากขอมูลสวนบุคลของผูที่บริโภคเบเกอร่ีในจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งถือวาเปนขอมูล
พื้นฐาน ที่ทําใหเราทราบถึงขอมูลเบื้องตนของกลุมลูกคาหลักที่ซื้อเบเกอรี่ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
ผูประกอบการรานเบเกอรี่จึงควรที่จะตองดําเนินการเพื่อใหตอบสนองความพึงพอใจใหเกิดแกลูกคา
กลุมเปาหมายตามประเภทของลูกคาแตละกลุม อยางเชน เพิ่มการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ 
หรือออกแบบผลิตภัณฑเบเกอรี่ใหม ๆ และปรับปรุงผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่มีอยูเดิมใหตอบสนอง 
ความตองการของลูกคาแตละกลุมเปาหมาย ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี่ใหม ๆ จะตองสราง
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ความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน นั้นก็คือ ผลิตภัณฑใหมจะตองมีความแตกตาง นาสนใจ และดีกวา
เมื่อเทียบกับคูแขงขัน เพื่อเปนการรักษาฐานลูกคาเดิม และขยายฐานลูกคาใหมใหกับกิจการ         
รานเบเกอรี่ตอไป

2. ขอมูลดานพฤติกรรมการการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี 
จากพฤติกรรมการบริโภคดังกลาว ผูประกอบการรานเบเกอรี่ ควรที่จะตองมีมาตรการเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาใหตรงกับพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา เชน พัฒนารูปแบบของรานให
เขาถึงผูบริโภคแตละกลุม การเพิ่มผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่แปลกใหมใหตรงใจลูกคาในแตละเทศกาล 
เปนตน 

3. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเบเกอรี่          
ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี แสดงใหเห็นวา ผูประกอบการรานเบเกอรี่ ควรใชกลยุทธ   
ทางการตลาด เพื่อรักษาลูกคาและเพิ่มยอดการจําหนายผลิตภัณฑ รวมถึงพัฒนารูปแบบการใหบริการ
สําหรับลูกคาของผูประกอบการรานเบเกอรี่ ซึ่งควรกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อกําหนดมาตรการ
ตาง ๆ เพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคา และเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเรียงตามลําดับ ดังนี้ 

3.1 ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการรานเบเกอรี่ควรใหความสําคัญกับ ความสดใหม
ของเบเกอรี่เปนอันดับแรก เนื่องจากมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อของลูกคาอยูในระดับมาก 
เปนอันดับแรก โดยเบเกอร่ีที่วางขายควรเนนที่ความสดใหมขายวันตอวัน ไมควรนําเบเกอร่ีที่เหลือคาง
หรือขายไมหมดจากเมื่อวานมาวางขายใหม รองลงมาคือควรใหความสําคัญกับรสชาติของเบเกอรี่ 
ไดแก การใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เนนทุกขั้นตอนในการผลิต รวมถึงความสะอาดของเบเกอรี่        
ความหลากหลายของเบเกอรี่ และความแปลกใหมของเบเกอรี่ เปนสําคัญ

3.2 ดานบุคลากร ผูประกอบการรานเบเกอรี่ควรใชกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพ
และการใหบริการในดานตาง ๆ ของพนักงาน เชน การพูดจาของพนักงานจะตองสุภาพ การดูแล 
ใหพนักงานแตงกายสะอาดเรียบรอย การมีมนุษยสัมพันธที่ดีของพนักงาน และการแนะนําและ  
เชิญชวนจากพนักงาน เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ และกลับมาใชบริการที่ราน ซึ่งการพัฒนา
บุคลากรดังกลาว ผูประกอบการอาจจัดใหมีการฝกอบรมพนักงาน การใหความรูแกพนักงาน        
ในเรื่องของผลิตภัณฑเบเกอรี่ หรืออาจมีการจูงใจเพื่อใหพนักงานมีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการกับลูกคาดวยความเต็มใจ เชน การชมเชยหรือใหรางวัล

3.3 ดานกระบวนการใหบริการ ผูประกอบการรานเบเกอรี่ควรใชกลยุทธตอไปนี้ 
เชน ควรเนนที่ความถูกตองแมนยําในการคิดราคา ไมคิดเงินลูกคาผิดพลาดไมวาจะคิดเงินขาดหรือ
คิดเงินเกิน เพื่อไมใหลูกคาเกิดความรูสึกขาดความเชื่อมั่น รองลงมาคือ รานเบเกอรี่ควรเปดใหบริการ
ทุกวัน เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหไดในหลาย ๆ  กลุม การใหบริการกับลูกคาที่รวดเร็ว
ทันใจก็นับเปนสิ่งที่จําเปนอีกประการหนึ่ง รวมถึงการมีมาตรฐานในการใหบริการกับลูกคา 
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3.4 ดานราคา ผูประกอบการรานเบเกอรี่ควรใชกลยุทธในดานของราคา อยางเชน 
การกําหนดราคาใหเหมาะสมกับปริมาณของผลิตภัณฑเบเกอร่ี การกําหนดราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑเบเกอรี่ หรือควรจัดใหมีการลดราคาเบเกอรี่ในบางโอกาส และมีผลิตภัณฑเบเกอรี่
บางประเภทที่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับรานอื่น แตคุณภาพไมดอยกวารานอื่น เพื่อเปนการดึงดูดลูกคา

3.5 ดานลักษณะทางกายภาพ ผูประกอบการรานเบเกอรี่ควรใชกลยุทธตอไปนี้ 
เชน ควรจัดตกแตงรานใหมีบรรยากาศในรานอบอุนเปนกันเอง โดยเนนที่ความสะอาดของสถานที่
ภายในราน เพื่อใหภาพลักษณของรานดูดี และควรมีการตกแตงรานทั้งภายในและภายนอกสวยงาม 
เพื่อเปนการเชิญชวนใหลูกคาเขามาใชบริการและเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ 

3.6 ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูประกอบการรานเบเกอรี่ควรใชกลยุทธตอไปนี้ 
เชน ควรจัดทําเลที่ตั้งของรานใหสะดวกตอการเดินทางไปมา เพื่อความสะดวกของลูกคาในการ     
ที่จะมาใชบริการเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่ราน หรืออาจจะตั้งอยูใกลแหลงชุมชน อยูใกลบาน
หรือที่ทํางาน มีที่จอดรถเพียงพอและมีขายทั่วไปนอกจากหนาราน เพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่

3.7 ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการรานเบเกอรี่ควรใชกลยุทธตอไป 
เชน ควรจัดใหมีการแถมสินคาเบเกอรี่บางในบางโอกาส การมีบัตรสะสมแตมเพื่อรับสวนลด           
การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ และการสมัครเปนสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ เปนตน 

4. ขอมูลความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่
ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี ควรศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของลูกคาที่มี
ความสัมพันธกันกับปจจัยสวนบุคล เพื่อจะไดหาวิธีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑเบเกอรี่และ        
การใหบริการของรานเบเกอรี่ ที่แตกตางกันออกไป เพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคา

5. ขอมูลความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ  
เบเกอรี่กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี ผูประกอบการราน  
เบเกอร่ีควรจัดอบรมใหกับพนักงานที่ที่ขายผลิตภัณฑเบเกอรี่ หรือที่ใหบริการกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ 
เพื่อใหพนักงานมีจิตสํานึกในการใหบริการอยางแทจริง และรอบรูในเรื่องผลิตภัณฑเบเกอรี่แตละ
ประเภท สามารถเชิญชวนและแนะนําใหกับลูกคาไดอยางคลองแคลว เพื่อจะไดบริการใหตรงกับ
ความตองการของลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและเกิดความประทับใจ อยากกลับมาซื้อ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่และใชบริการที่รานอีก
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรมีการศึกษาในเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเบเกอรี่    

ในจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ควรมีการศึกษาในเรื่อง การพัฒนาเทคนิคในการทําเบเกอรี่เพื่อตอบสนองตอ

ความตองการของของผูบริโภค
3. ควรศึกษาในเรื่องกลยุทธในการจําหนายผลิตภัณฑเบเกอรี่ของผูประกอบการ

รานเบเกอรี่ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
4. ควรศึกษาในเรื่อง ความตองการบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขต

จังหวัดสุราษฎรธานี
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แบบสอบถาม
เรื่อง  พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค  ในจังหวัดสุราษฎรธานี  

  เอกสารนี้เปนแบบสอบถามประกอบการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขต 
จังหวัดสุราษฎรธานี  จึงใครขอความรวมมือจากทานในการใหขอมูลที่เปนจริงตามแบบสอบถามนี้  
และขอขอบคุณที่ทานไดใหขอมูลและขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งนี้

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูบริโภคเบเกอรี่ ในจังหวัดสุราษฎรธานี
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  /  ใน    หนาขอความที่ตรงกับขอมูลของทาน
1. เพศ

1) ชาย 2) หญิง 
2. อายุ

1) นอยกวา 15 ป 2) 15 - 25 ป 
3) 26 - 35 ป 4) 36 - 45 ป 
5) 46 - 55 ป 6) มากกวา 55 ป

3. สถานภาพสมรส
1) 1โสด 2) สมรส 
3) หยาราง/หมาย 

4. ระดับการศึกษา
1) ประถมศึกษา 2) มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช. 
3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 4) อนุปริญญา 
5) ปริญญาตรี 6) สูงกวาปริญญาตรี

5. อาชีพ
1) นักเรียนนักศึกษา 2) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
3) ลูกจางทั่วไป/พนักงานบริษัท 4) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
5) พอบานแมบาน 6) อื่น ๆ (โปรดระบุ)................

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
1) ต่ํากวา 5,000 บาท 2) 5,000 - 10,000 บาท 
3) 10,001 - 15,000 บาท 4) 15,001 - 20,000 บาท 
5) มากกวา 20,000 บาท
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7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
1) 1 - 2 คน 2) 3 - 4 คน 
3) 5 - 6 คน 4) มากกวา 6 คน 

สวนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี 
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  /  ใน    หนาขอความที่ตรงกับขอมูลของทาน
1. ทานมักเลือกซื้อเบเกอรี่จากที่ใดบอยที่สุด

1) รานเบเกอรี่ทั่วไปแบบมีหนาราน 2) รานเครื่องดื่มและเบเกอรี่ 
3) หางสรรพสินคา 4) รานคาตามทองตลาด 
5) อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................

2. โดยสวนใหญทานมักซื้อเบเกอรี่ประเภทใด 
1) เคก 2) พัฟ 
3) พาย 4) ขนมปงตาง ๆ 
5) บราวนี่ 6) คุกกี้
7) อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................

3. ทานเลือกใชบริการรานเบเกอรี่เพราะเหตุผลใดที่สําคัญที่สุด
1) เบเกอรี่อรอย 2) เครื่องดื่มอรอย 
3) ราคาเหมาะสม 4) ทําเลดี ไปมาสะดวก 
5) มีโปรโมชั่นพิเศษ 6) รูจักเจาของราน/พนักงาน 
7) บรรยากาศดี 8) การบริการดี 
9) อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................

4. ทานซื้อเบเกอรี่เนื่องในโอกาสใดมากที่สุด 
1) เลี้ยงฉลองในโอกาสสําคัญ 2) เปนของฝาก/ของกํานัน 
3) เลี้ยงรับรองแขก/ลูกคา/เพื่อน 4) รับประทานเอง 
5) อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………….…

5. ปกติทานใชบริการรานเบเกอรี่ในชวงเวลาใดมากที่สุด
1) กอนเวลา 09.00 น. 2) 09.00 - 12.00 น. 
3) 12.00 - 15.00 น. 4) 15.00 - 18.00 น. 
5) หลังเวลา 18.00 น.
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6. ทานซื้อเบเกอรี่โดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท
1) นอยกวา 50 บาท 2) 51 - 100 บาท 
3) 101 - 150 บาท 4) 151 - 200 บาท 
5) มากกวา 200 บาท 

7. ความถี่ในการใชบริการรานเบเกอรี่ตอสัปดาห
1) นอยกวาสัปดาหละครั้ง 2) 1 - 2 ครั้งตอสัปดาห 
3) 3 - 4 ครั้งตอสัปดาห 4) มากกวา 4 ครั้งตอสัปดาห 

8. ทานรูจักรานเบเกอรี่จากสื่อใดมากที่สุด
1) วิทยุ/โทรทัศน 2) หนังสือพิมพ
3) แผนพับ/ใบปลิว 4) ปายโฆษณา/ปายราน 
5) มีผูแนะนํา 6) อื่น ๆ โปรดระบุ..........

สวนที่ 3 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  /  ในชองที่ทานคิดวามีความสําคัญสําหรับการเลือกซื้อเบเกอรี่ 

ระดับการตัดสินใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุดปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่

5 4 3 2 1
ดานผลิตภัณฑ
1.  รสชาติของเบเกอรี่
2.  ความสดใหมของเบเกอรี่
3.  ความหลากหลายของเบเกอรี่
4.  ความสะอาดของเบเกอรี่
5. ความแปลกใหมของเบเกอรี่
ดานราคา
6. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
7. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
8.  เบเกอรี่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับรานอื่น
9.  มีการลดราคาเบเกอรี่ในบางโอกาส
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ระดับการตัดสินใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุดปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่

5 4 3 2 1
ดานการจัดจําหนาย
10.  ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง
11. อยูใกลแหลงชุมชน
12. มีที่จอดรถเพียงพอ
13. อยูใกลบานหรือที่ทํางาน
14. มีขายทั่วไปนอกจากหนาราน
ดานการสงเสริมการตลาด
15. การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง  ๆ
16. การสมัครเปนสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ
17. การมีบัตรสะสมแตมเพื่อรับสวนลด
18. การแถมสินคาเบเกอรี่
ดานบุคลากร
19. การมีมนุษยสัมพันธที่ดีของพนักงาน
20. พนักงานแตงกายสะอาดเรียบรอย
21. พนักงานพูดจาสุภาพ 
22. มีการแนะนําและเชิญชวนจากพนักงาน
ดานกระบวนการใหบริการ
23. เปดบริการทุกวัน
24. ไดรับบริการที่รวดเร็วทันใจ
25. ความถูกตองแมนยําในการคิดราคา
26. มีมาตรฐานในการใหบริการ
ดานลักษณะทางกายภาพ
27.  ภาพลักษณของรานดูดี
28.  การตกแตงภายใน-ภายนอกสวยงาม
29.  ความสะอาดของสถานที่
30.  บรรยากาศในรานอบอุนเปนกันเอง
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สวนที่  4  ปญหาที่พบจากการใชบริการเลือกซื้อเบเกอรี่
คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย  /  ในชองแตละขอปญหาที่พบจากการใชบริการเลือกซื้อเบเกอรี่ใน

เขตจังหวัดสุราษฎรธานี  

ระดับของปญหา
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุดปญหาจากการซื้อเบเกอรี่จากราน

5 4 3 2 1
1.   รสชาติของเบเกอรี่ไมอรอย
2.   ราคาเบเกอรี่แพงเกินไป
3.   ที่จอดรถไมเพียงพอ
4.   การเดินทางไมสะดวก
5.  ไมคอยไดรับขาวสารประชาสัมพันธของราน
6.   โปรโมชั่นไมคุมคา
7.   พนักงานกิริยามารยาทไมสุภาพ
8.   พนักงานไมมีความรูในเรื่องเบเกอรี่
9.   พนักงานไมดูแลเอาใจใสลูกคา
10. สถานที่อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชไมสะอาด
11. การคิดเงินผิดพลาด

ตอนที่  5  ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง  กรุณาแสดงความคิดเห็นตามความเปนจริงในความเห็นของทานในการเลือกซื้อเบเกอรี่  

ทานคํานึงถึงเรื่องใดเปนสําคัญ
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
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รายนามผูเชียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ

1.  รองศาสตราจารยสุณีย  ลองประเสริฐ                 รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
รองศาสตราจารย  ระดับ 9  คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวรรณ  ชางคิด             ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

3.  คุณมนตชัย  ทรัพยสินอุดม เจาของกิจการ  ราน เอ็ดดี้ เบเกอรี่
จังหวัดสุราษฎรธานี

4.  คุณมัตติกา  นําชัยวัฒนา เจาของกิจการ  ศรีสุดาเบเกอรี่
จังหวัดสุราษฎรธานี

5.  คุณจุรีพร  โชติชวง เจาของกิจการ รานสไมล เบเกอรี่
จังหวัดสุราษฎรธานี
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ภาคผนวก ค
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
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คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)
                                                                                                              

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
if Item
Deleted

ดานผลิตภัณฑ
1. รสชาติของเบเกอรี่ 110.7500       265.9359       0.5369         0.9494
2.  ความสดใหมของเบเกอรี่ 110.5000       266.0000       0.5422         0.9494
3.  ความหลากหลายของเบเกอรี่ 110.8500       264.2333       0.4697        0 .9500
4.  ความสะอาดของเบเกอรี่ 111.2000       263.6000       0.5090         0.9497
5. ความแปลกใหมของเบเกอรี่ 110.9250       262.7891       0.5020         0.9498
ดานราคา
6. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 111.1250       252.6763       0.7132         0.9478
7. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ 110.6750       258.9942       0.7276         0.9478
8.  เบเกอรี่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับรานอื่น 110.7750       258.1788       0.7268         0.9478
9.  มีการลดราคาเบเกอรี่ในบางโอกาส 110.7750       263.2045       0.5336         0.9494
ดานการจัดจําหนาย
10.  ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง 110.8250       264.1994       0.4978         0.9497
11. อยูใกลแหลงชุมชน 110.6500       261.5154       0.5686         0.9491
12. มีที่จอดรถเพียงพอ 110.9000       259.0154       0.6215         0.9487
13. อยูใกลบานหรือที่ทํางาน 110.8000       263.0359       0.5521         0.9493
14. มีขายทั่วไปนอกจากหนาราน 111.1750       259.9942       0.6224         0.9487
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Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
if Item
Deleted

ดานการสงเสริมการตลาด
15. การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง  ๆ 111.3000       260.0103       0.5792         0.9491
16. การสมัครเปนสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ 111.3750       260.5994       0.5638         0.9492
17. การมีบัตรสะสมแตมเพื่อรับสวนลด 111.2500       259.6795       0.5896         0.9490
18. การแถมสินคาเบเกอรี่ 111.1750       260.6609       0.6210         0.9487
ดานบุคลากร
19. การมีมนุษยสัมพันธที่ดีของพนักงาน 111.0500       259.9974       0.6384         0.9485
20. พนักงานแตงกายสะอาดเรียบรอย 110.9500       257.7923       0.6506         0.9484
21. พนักงานพูดจาสุภาพ 110.7250       259.1788       0.7170         0.9479
22. มีการแนะนําและเชิญชวนจากพนักงาน 110.6500       261.3615       0.5540         0.9493
ดานกระบวนการใหบริการ
23. เปดบริการทุกวัน 110.8500       255.8744       0.7772         0.9472
24. ไดรับบริการที่รวดเร็วทันใจ 111.1000       253.9385       0.7758        0 .9471
25. ความถูกตองแมนยําในการคิดราคา 110.8500       259.8744       0.6068         0.9488
26. มีมาตรฐานในการใหบริการ 111.1500       258.3359       0.6201        0 .9487
ดานลักษณะทางกายภาพ
27.  ภาพลักษณของรานดูดี 110.6750       266.6865       0.4646         0.9499
28.  การตกแตงภายใน-ภายนอกสวยงาม 110.9750       261.1532       0.6673         0.9484
29.  ความสะอาดของสถานที่ 110.9750       260.3327       0.5970         0.9489
30.  บรรยากาศในรานอบอุนเปนกันเอง 110.7750       256.0250       0.7281        0 .9476

Reliability Coefficients
N of Cases =     40.0                    N of Items = 30
Alpha =    0.9504
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ภาคผนวก ง
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบเครื่องมือ



163

ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑/     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
    อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐

๖  ตุลาคม  ๒๕๕๒

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

เรียน   

สิ่งที่สงมาดวย   1.  เครื่องมือวิจัย จํานวน ๑ ชุด
2.  วิทยานิพนธบทที่ ๑ และบทที่ ๓ 

ดวย นางสาวเบญจลักษณ มุสิกชะนะ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ 
เรื่อง “พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในจังหวัดสุราษฎรธานี” ขณะนี้อยูในขั้นตอน
การสรางเครื่องมือวิจัยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อนําไปใชในการศึกษาวิจัยตอไป

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงขออนุเคราะหทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน
ดวยดี และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารยชูศักดิ์  เอกเพชร)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท / โทรสาร ๐-๗๗๓๕-๕๔๗๐, ๐-๗๗๙๑-๓๓๑๖
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ประวัติผูทําวิทยานิพนธ

ชื่อ - นามสกุล นางสาวเบญจลักษณ  มุสิกะชะนะ

วัน เดือน ปเกิด 13  กรกฎาคม 2528

สถานที่อยูปจจุบัน 82 หมูที่ 3 ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190

ประวัติการศึกษา ระดับ ปวช.  ผดุงประชาพาณิชยการ
ระดับ ปวส.  ผดุงประชาพาณิชยการ
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

โทรศัพท 086-0199274

E-mail Benjaluk_MBA@hotmail.com
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