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บทคดัย่อ 

 
 งานวิจยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและจ าแนกความแตกต่างด้านพฤติกรรมการซื้อ
สนิคา้ระหว่างผูบ้รโิภคทีซ่ื้อเบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้นและผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นค้า
บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ โดยการเกบ็ขอ้มลูและโดยการใชแ้บบสอบถาม ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่าง
แบบจดักลุ่มพืน้ที่, แบบเจาะจงและแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) จ านวน 200 ตวัอย่าง 
สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่, การหาค่ารอ้ยละ, การหาค่าเฉลีย่, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอนุมาน โดยใช้โปรแกรมวเิคราะห์ขอ้มูลส าเรจ็รูปทางสถติใิน
การทดสอบความแตกต่างของตวัแปร คอื Discriminant Analysis และ One-way ANOVA ผลที่
ได้พบว่าพฤติกรรมในการซื้อสินค้าที่ท าให้ผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าที่มหีน้าร้านและ
ผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าบนโซเชียลเน็ตเวริ์คมคีวามแตกต่างกนัในเรื่อง การเปิดรบั
ข่าวสารจาก Facebook, การเปิดรบัข่าวสารจาก Line Shop, การเปิดรบัข่าวสารจาก 
Instagram, การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ของร้านค้านัน้ๆ และเบเกอรี่ที่มรีาคาถูกกว่าช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายอื่น 
 

ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำ , กำรตัดสินใจซื้อ , ควำมแตกต่ำง, เบเกอรี ่



 

 

 

 

Abstract 
 

The purpose of Independent study report is to study Exploring the difference between 
consumers in Bangkok who purchase bakery at the shop and those who purchase 
through social media by using 6w1h method. The data of 200 sample is collected by 
sampling method among groups of area in Bangkok, purposive sampling and accidental 
Sampling. Discriminant statistic is using frequency, percentage, arithmetic mean and 
standard deviation. Inferential Satistic is using Discriminant Analysis and One-way 
ANOVA that calculated by SPSS for Windows program. The analysis result of study 
were customer’s purchase behavior of buying bakery from shop and buying bakery from 
shop on social network were Information exposure on facebook, Information exposure 
on Line shop, Information exposure on Instagram, The advertising of shop and lower 
price more than another channels. 
 
Keywords: Purchasing behavior , Purchasing decision making, Discriminant, Bakery 
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นนท์ อาจารยท์ี่ปรกึษาการศกึษาค้นคว้าอสิระ และอาจารย ์ดร.ศริริตัน์ รตันพทิกัษ์ อาจารยท์ี่
ปรกึษาร่วมที่ได้ให้ความกรุณาแนะน า ตรวจตราและแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนให้ก าลงั ใจในการ
ท าการศกึษาค้นคว้าอสิระเรื่อง การจ าแนกความแตกต่างด้านพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าระหว่าง
ผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรีจ่ากร้านค้าที่มหีน้าร้านและผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรี่จากรา้นค้าบนโซเชยีล
เน็ตเวริค์  
 ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กัญช์ อินทรโกเศศ ประธานกรรมการการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเองทีค่อยสนับสนุน และให้ความช่วยเหลอื ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการ

ท างานใหแ้ก่ผูศ้กึษาตลอดระยะเวลาทีท่ าการศกึษา อกีทัง้เพื่อนๆ นักศกึษาปรญิญาโททุกท่าน

ทีใ่หค้อยความช่วยเหลอื ค าปรกึษาและก าลงัใจ สุดทา้ยขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน

ทีส่ละเวลาอนัมคี่าในการให้ขอ้มูลและให้ความร่วมมอืในการท าแบบสอบถาม ท าให้การศกึษา

ครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี
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บทท่ี1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
 เบเกอรีก่็ไดเ้ริม่เขา้มามบีทบาทในสงัคมไทยมากขึน้ในพระราชวงัสมยัสมเดจ็พระจอม

เกล้าเจา้อยู่หวั โดยช่องทางส าคญัที่ท าให้เบเกอรี่ได้รบัการเผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยคอื 

การติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติและการไปศึกษายงัต่างประเทศของลูกหลานชาวไทยใน

สมยัก่อน ท าใหค้นไทยในรุน่ต่อๆมาต่างกใ็หก้ารตอบรบักบัขนมของชาวตะวนัตกเป็นอย่างด ีไม่

ว่าจะเป็นการรบัประทานเป็นอาหารหลกั อาหารว่าง หรอืแมแ้ต่การใชเ้ป็นของขวญัของฝากใน

โอกาสต่างๆ ท าใหเ้บเกอรีเ่ป็นขนมอกีประเภทหนึ่งทีส่ามารถตอบสนองไดทุ้กความต้องการของ

ผูบ้รโิภค (สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ,2548) ในปจัจุบนัเบเกอรีส่ามารถ

หาซื้อไดง้่ายจากสถานทีต่่างๆ อาทเิช่น รา้นเบเกอรี่ หา้งสรรพสนิค้า รา้นกาแฟที่ขายเบเกอรี่

ควบคู่กนั ฯลฯ เป็นต้น อกีทัง้ยงัให้ความสะดวกในการรบัประทาน โดยเฉพาะในเวลาที่เร่งรบี

ของแต่ละบุคคลทีม่กัจะท ากจิกรรมต่างๆทีจ่ะตอ้งคอยแขง่ขนักบัเวลาอยูเ่สมอ จนท าใหเ้บเกอรีก่

ลายมาเป็นอาหารหลกัในชวีติประจ าวนัส าหรบัหลายคน ไม่ว่าจะเป็นมือ้เชา้ มือ้กลางวนั มือ้เยน็ 

หรอืแมแ้ต่รบัประทานเป็นอาหารว่างคู่กบัเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ท าใหก้ารรบัประทานเบเกอรี่

เริม่เขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนัของคนไทยเพิม่มากขึน้ผูท้ าวจิยัไดเ้ลง็เหน็โอกาสในการท า

ธุรกจิในอุตสาหกรรมเบเกอรี ่เนื่องจากการท าเบเกอรีเ่ป็นความชื่นชอบส่วนบุคคล ประกอบกบั

มโีอกาสไดน้ าสนิคา้ไปวางจ าหน่ายจรงิและไดร้บัผลตอบรบัทีค่่อนขา้งด ีจงึท าใหม้คีวามคดิรเิริม่

ในการท าธุรกจิอยา่งจรงิจงั โดยจะจ าหน่ายสนิคา้ผ่านโซเชยีลเน็ตเวริค์ ไดแ้ก่ เฟสบุ๊ค ไลน์ชอ็ป 

และอนิสตาแกรม ภายใต้แบรนด์ S’weetmeat จ าหน่ายเบเกอรีท่ี่มอีายุในการเก็บรกัษาและ

สามารถส่งทางไปรษณียไ์ด ้ไดแ้ก่ บราวนี่ คุกกี้รสชาตต่ิางๆ และคาราเมลคอนเฟลก็ โดยบราว

นี่มอีายุในการเกบ็รกัษาประมาณ 1 สปัดาห ์ส่วนคุกกี้และคาราเมลคอนเฟลก็นัน้สามารถเก็บ

รกัษาไดม้ากกว่า1 สปัดาหข์ึน้ไป) 
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S’weetmeat ตัง้อยู่บา้นเลขที ่485/61 ม.6 หมู่บา้นทองสถติวลิล่า 52 ซอย พหลโยธนิ 52 ถนน 
พหลโยธิน แขวง คลองถนน เขต สายไหม กทม. 10220 และได้เริม่ต้นกิจการเมื่อวนัที่ 21 
มถุินายน พ.ศ. 2557 เป็นธุรกจิรา้นเบเกอรีท่ี่จ าหน่ายสนิค้าผ่านสื่อโซเชยีลเน็ตเวริ์ค ได้แก่ 
เฟสบุ๊ค ไลน์ชอ็ป และอนิสตาแกรมโดยการรบัผลติตามค าสัง่ซือ้ โดยสนิคา้ทุกประเภทสามารถ
ส่งทางไปรษณยีไ์ด ้ดา้นคุณภาพของวตัถุดบิเป็นสิง่ทีเ่ราใหค้วามส าคญั เนื่องจากสนิคา้ของเรา
ทุกประเภทปราศจากสารกนับูด ดงันัน้คุณภาพของวตัถุดบิที่น ามาใช้ จงึต้องมคีุณภาพและมี
อายกุารเกบ็รกัษาไดน้าน 
 
ตารางที ่1 รายการสนิคา้ 
 

รายการสนิคา้ 

ประเภทเคก้ ราคา
กล่อง/4 
ชิน้ 

ประเภทคุกกี้ ราคา / 
กล่อง/10 

ชิน้ 

อื่นๆ ราคา / 
กระปกุ 

บราวนี่ออรจินิลั 70 บาท คุกกีเ้นยสด 30 บาท คารา เมลคอน
เฟลก็ซ ์

90 บาท 
บราวนี่ ช็อคโก
แลตชพิ 

70 บาท คุกกี้ชอ็คโกแลต
ชพิ 

30 บาท 

บราวนี่อลัมอนด ์ 90 บาท คุกกีล้กูเกด 30 บาท 
บราวนี่แมคคาเด
เมยี 

90 บาท คุกกีธ้ญัพชื 40 บาท 

บ ร า ว นี่ เ ม็ ด
มะมว่งหมิพานต ์

90 บาท คุกกีข้า้วโอ๊ต 40 บาท 

บ ร า ว นี่ ช า
เขยีวอลัมอนด ์

60 บาท คุกกีค้อนเฟลก็ซ ์ 40 บาท 
คุกกีช้อ็คโกแลต 30 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 ตราสนิคา้ของรา้น S’weetmeat 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 ภาพบราวนี่ 
 

ภาพที ่3 ภาพคุกกีร้สชาตต่ิางๆ 
 
        ในด้านการจ าหน่ายสนิค้า ช่องทางที่ใช้ในการจ าหน่ายสนิค้าในปจัจุบนั คอื Facebook, 
Line Shop และ Instagram ซึง่เป็นสื่อโซเชยีลเน็ตเวริค์ทีม่ผีู้ใชเ้ป็นจ านวนมาก โดยประชากร
ไทยมพีฤติกรรมการใช้ Facebook มากถึง 28 ล้านรายซึ่งโตขึ้น 53% ในปี 2557 ส่วน 
Instagram มผีูใ้ชง้านทีเ่ป็นคนไทยจ านวน 1.7 ลา้นราย ซึง่โตขึน้ 13% ในปี 2557 (ส านักเฝ้า
ระวงัทางวฒันธรรม, 2557) ดา้น Line shop ทีเ่ป็นแอพพลเิคชัน่ซือ้-ขายสนิคา้ และในปจัจุบนัมี
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ผู้ใช้งานที่เป็นคนไทยประมาณ 33 ล้านราย (ไทยรฐัออนไลน์, 2557) โดยในปจัจุบนัรา้น 
S’weetmeat มรีายไดเ้ฉลีย่อยูท่ี ่15,000 – 20,000 บาทต่อเดอืน 
 
 สภาพการแข่งขนัและสภาพตลาดของธรุกิจเบเกอร่ี 
 ดว้ยรูปแบบในการด ารงชวีติของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครที่เปลีย่นไป ใช้ชวีิตที่เร่ง
รบีในการเดนิทางออกไปท างาน ดงันัน้อาหารบางประเภททีใ่หค้วามสะดวกและรวดเรว็อย่างเบ
เกอรีจ่งึไดร้บัความนิยม จงึท าใหธุ้รกจิเบเกอรีม่โีอกาสในการเตบิโตและเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่
ทีจ่ะรองรบัต่อความต้องการทีม่ากขึน้ของผูบ้รโิภคได ้ท าใหส้ภาพตลาดในปจัจุบนัมกีารแข่งขนั
ทีสู่งขึน้กว่าแต่ก่อน เนื่องจากมคีู่แข่งขนัรายใหม่เขา้มาในตลาดอยู่เรื่อยๆ (ศูนยว์จิยักสกิรไทย, 
2556: ย่อหน้าที ่1) ไดเ้ผยแพร่บทความเกี่ยวกบัสภาพตลาดรวมเบเกอรีไ่ว้ว่าในปจัจุบนัตลาด
รวมเบเกอรีม่มีลูค่าถงึ 7.0 พนัลา้นบาท อตัราการเตบิโตไม่ต ่ากว่า 15-17 % ต่อปี โดยสามารถ
เปรยีบเทยีบได้จากแผนภูมกิารแสดงมลูค่าขนาดของตลาดขนมอบของประเทศในอาเซยีนตาม
ภาพที ่4 จะเหน็ไดว้่าในปี 2554 ขนาดของตลาดขนมอบในประเทศไทยมขีนาดทีใ่หญ่รองลงมา
เป็นอนัดบัสามจากประเทศฟิลปิปินสแ์ละมาเลเซยี  
 

 
ภาพที ่4 แผนภมูแิสดงมลูค่าขนาดของตลาดขนมอบของประเทศในอาเซยีน 
ทีม่า : (ศูนยว์จิยักสกิรไทย, 2556: ยอ่หน้าที ่1) 
 
 พฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีของผู้บริโภคจากร้านค้าท่ีมีหน้าร้านและร้านค้าบน
โซเชียลเน็ตเวิรค์ 
 รา้นเบเกอรีท่ี่มหีน้ารา้น ในที่นี้ขอกล่าวถงึรา้นเบเกอรีท่ ัว่ไปที่มสีถานที่จ าหน่ายสนิค้า
เป็นของตวัเอง เช่น รา้นเบเกอรีข่องโรงแรม รา้นเบเกอรีใ่นหา้งสรรพสนิคา้ รา้นเบเกอรีท่ ัว่ไปที่
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ตัง้อยู่นอกห้างสรรพสนิคา้ รา้นเบเกอรีท่ีจ่ าหน่ายกาแฟควบคู่กนัในหา้งสรรพสนิคา้ และรา้นเบ
เกอรีท่ีจ่ าหน่ายกาแฟควบคู่กนัทีต่ ัง้อยู่ทัว่ไปนอกหา้งสรรพสนิคา้ ซึง่รา้นคา้เหล่านี้กไ็ด้รบัความ
นิยมจากผู้บรโิภคมากเช่นกนั เนื่องจากผู้บรโิภคบางคนสะดวกที่จะออกไปจบัจ่ายใช้สอยด้วย
ตนเอง มองว่าการการออกไปเลอืกซื้อสนิค้าเองไม่ใช่เรื่องทียุ่งยากหรอืยากล าบากอะไรเพราะ
การออกไปเลือกซื้อสินค้ายงัสถานที่ต่างๆก็ถือเป็นการพกัผ่อนและเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจาก
สามารถเหน็สนิคา้ไดจ้รงิและลดความเสีย่งในเรื่องปญัหาการช าระเงนิ รปูลกัษณ์ของสนิคา้และ
การจดัส่งสนิคา้ ส่วนรา้นทีข่ายในโซเชยีลเน็ตเวริค์กเ็ขา้มามบีทบาทต่อผูบ้รโิภคมากขึน้ส่งผลให้
รา้นเบเกอรีท่ีม่หีน้ารา้นต้องปรบักลยุทธใ์นการขายสนิค้าเพื่อแข่งขนักบัรา้นเบเกอรีบ่นโซเชยีล
เน็ตเวริค์ 
     รา้นเบเกอรีบ่นโซเชยีลเน็ตเวริค์ ในที่นี้ขอกล่าวถงึเฉพาะรา้นที่จ าหน่ายเบเกอรีบ่นเฟสบุ๊ค 
ไลน์ช็อป และ อินสตาแกรม เท่านัน้ ในปจัจุบนัโซเชียลเน็ตเวิร์คได้เข้ามามบีทบาทในการ
ด ารงชวีติประจ าวนั ไม่ว่าจะเป็นการเปิดรบัข่าวสาร การสนทนา การท าธุรกจิ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่ง
ก าลงัเป็นทีไ่ดร้บัความนิยม เนื่องจากคนไทยมกีารเปิดรบัและเรยีนรูเ้พิม่มากขึน้ ประกอบกบัสื่อ
โซเชียลเน็ตเวิร์คสามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่มีข ัน้ตอนการใช้ที่ยุ่งยาก ส านักพัฒนา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ (2556) ไดเ้ผยแพร่บทความทางอนิเตอรเ์น็ตว่าพฤตกิรรม
ผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตในประเทศไทยผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต พบว่าจากจ านวนกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม
ทัง้สิ้น 23,907 คน พบว่ามผีู้เคยใช้โซเชยีลเน็ตเวริค์ถงึ 22,421 คน ซึ่งกลุ่มทีม่ผีู้ใช้โซเชยีล
เน็ตเวริ์คมากเป็นอนัดบัหนึ่ง ได้แก่ กลุ่มนักเรยีน นักศึกษา อนัดับที่สอง ได้แก่ กลุ่มลูกจ้าง
บรษิทัเอกชน อนัดบัทีส่าม ไดแ้ก่ กลุ่มเจา้ของกจิการ/ผูป้ระกอบธุรกจิส่วนตวั และอนัดบัสุดทา้ย
ได้แก่ กลุ่มขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ เมื่อถามถงึโซเชยีลเน็ตเวริค์ที่เป็นที่นิยม ผลจากการส ารวจ
ออกมาว่าอนัดบั 1 ไดแ้ก่ เฟสบุ๊ค อนัดบั 2 ไดแ้ก่ กูเกิ้ลพลสั อนัดบั 3 ไดแ้ก่ ไลน์ อนัดบั 4 
ไดแ้ก่ อนิสตาแกรม อนัดบั 5 ไดแ้ก่ วอทแอพและอนัดบั 6 ไดแ้ก่ ทวสิเตอร ์ส่วนกจิกรรมยอด
นิยมที่ผู้บรโิภคให้ความสนใจในการใช้โซเชยีลเน็ตเวริ์ค พบว่า อนัดบั 1 ได้แก่ ใช้เพื่อการ
พูดคุย/แบ่งปนัความรู ้ในขณะทีอ่นัดบั 2 ไดแ้ก่ ใชใ้นการอพัเดทขอ้มลูข่าวสาร อนัดบั 3 ไดแ้ก่ 
ใชใ้นการอพัโหลดคลปิวดีโีอ/รปูภาพอนัดบั 4 ไดแ้ก่ ผูท้ีใ่ช้สื่อโซเชยีลเน็ตเวริค์เป็นช่องทางใน
การหาซือ้สนิคา้/บรกิาร และอนัดบั 5 ไดแ้ก่ ใชใ้นการคน้หาเพื่อน เมื่อพจิารณาจากกลุ่มผูท้ีเ่คย
ซือ้สนิคา้/บรกิารผ่านช่องทางโซเชยีลเน็ตเวริค์พบว่า สนิคา้กลุ่มอาหาร ก็เป็นสนิคา้ที่ผูบ้รโิภค
ให้ความสนใจในการซื้อผ่านโซเชยีลเน็ตเวริค์เช่นกนั โดยเหตุผลที่ผู้บรโิภคใช้สื่อทางโซเชยีล
เน็ตเวริค์เป็นช่องทางในการซื้อสนิคา้ จากการส ารวจพบว่า อบัดบั 1 ได้แก่ การเลอืกซือ้สนิค้า
ผ่านโซเชยีลเน็ตเวริค์ช่วยอ านวยความสะดวกในเรื่องของการเดนิทางจากบา้นไปยงัศูนยก์ารคา้ 
อนัดบั 2 ไดแ้ก่ การไดร้บัโปรโมชัน่ทีด่จีากการซือ้ผ่านโซเชยีลเน็ตเวริค์ อนัดบั 3 ไดแ้ก่ ความ
มัน่ใจในตวัผูข้ายกเ็ป็นอกีส่วนส าคญัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ อนัดบั 4 ไดแ้ก่ รา้นคา้ทีไ่ดร้บั
ความนิยม หรอืรา้นคา้ทีม่ชีื่อเสยีง กเ็ป็นจุดเด่นทีท่ าใหด้งึดูดความสนใจจากผูบ้รโิภคได ้อนัดบั 
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5 ไดแ้ก่ กลยทุธก์ารบอกต่อหรอืการไดร้บัค าแนะน าจากคนรอบขา้งกย็งัเป็นอกีหนึ่งเหตุผลทีย่งั
ใช้ได้กับช่องทางนี้  ท าให้การแข่งขนัในธุรกิจนี้ค่อนข้างที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเ รื่อยๆ 
ผูป้ระกอบการรา้นเบเกอรีท่ ัง้หลายไม่ว่าจะเป็นแบบรา้นค้าที่มหีน้ารา้นหรอืรา้นค้าบนโซเชยีล
เน็ตเวริค์ บางรายก็ประสบความส าเรจ็แต่ส าหรบับางรายก็ไม่ประสบความส าเรจ็ ทัง้นี้อาจจะ
เป็นเหตุมาจากในเรื่องของปจัจยัภายในของแต่ละรา้นคา้ เช่น ผลติภณัฑ ์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลยทุธท์ีใ่ชว้่าเขา้ถงึหรอืดงึดดูใจผูบ้รโิภคไดม้ากน้อยเพยีงใด ฯลฯ เป็นต้น 
 
 ข้อได้เปรียบของร้านเบเกอร่ีท่ีมีหน้าร้านและร้านเบเกอร่ีบนโซเชียลเน็ตเวิรค์ 
 เบเกอรีย่งัคงเป็นสิง่ที่ผูบ้รโิภคใหค้วามนิยมในปจัจุบนัท าให้เราจงึได้มโีอกาสเหน็เบเก
อรีห่น้าตาแปลกใหมท่ีม่เีอกลกัษณ์และน่ารบัประทานออกสู่ตลาด แต่เหนือสิง่อื่นใดการทีร่า้นเบ
เกอรีจ่ะเข้าไปอยู่ในความทรงจ าของผู้บรโิภคได้ร้านเบเกอรี่ก็จะต้องสร้างอาศยัจุดเด่นให้กบั
รา้นคา้ของตนเอง เพราะในปจัจุบนัผูบ้รโิภคมทีางเลอืกในการบรโิภคเพิม่มากขึน้เรยีกไดว้่าหนั
มองไปทางไหนกส็ามารถเจอกบัรา้นเบเกอรีไ่ดท้ัว่ไป ไม่ว่าจะเป็นในหา้งสรรพสนิคา้ รา้นกาแฟ
ทีข่ายเบเกอรีค่วบคู่กนั หรอืแมแ้ต่รา้นเบเกอรีบ่นโซเชยีลเน็ตเวริค์ ทีใ่นขณะนี้ก าลงัไดร้บัความ
นิยมเป็นอยา่งมากในหมูว่ยัรุน่และวยัท างาน 
        ข้อได้เปรยีบของร้านเบเกอรี่ที่มหีน้าร้าน คอื เป็นร้านเบเกอรี่ที่มสีถานที่วางจ าหน่าย
สนิค้าที่แน่นอน ท าให้อ านวยความสะดวกในเรื่องช่องทางการจ าหน่ายสนิค้าแก่ผู้บรโิภคได้ มี
สนิคา้ตวัจรงิใหล้กูคา้ไดเ้หน็และทดลอง ไมม่คีวามเสีย่งในเรือ่งการช าระเงนิ 
        ขอ้ไดเ้ปรยีบของรา้นเบเกอรีบ่นโซเชยีลเน็ตเวริค์ คือ เป็นรา้นเบเกอรีท่ีไ่ม่มหีน้ารา้นหรอื
สถานที่วางจ าหน่ายสนิค้าที่แน่นอน แต่ก็สามารถจ าหน่ายสนิค้าได้เช่นกนั โดยใช้สื่อโซเชยีล
เน็ตเวริค์เป็นช่องทางในการเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้ เป็นธุรกจิที่ใช้เงนิทุนต ่าในการเริม่ต้นกจิการ ท า
ให้ได้เปรยีบร้านเบเกอรี่ที่มหีน้าร้านในเรื่องของต้นทุนในการขาย ที่อาจจะมตี้นทุนที่ถูกกว่า 
นอกจากนัน้ยงัสะดวกในการโต้ตอบกับลูกค้า เพียงมีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเชื่องต่อกับ
อนิเตอรเ์น็ตได ้และไม่จ าเป็นต้องจา้งพนักงานขาย โดยลูกคา้ยงัสามารถเขา้ถงึเราไดต้ลอด  24 
ชัว่โมง อีกทัง้ยงัสามารถลงโฆษณา และขายได้ทัว่โลก ที่ส าคญัการขายเบเกอรี่บนโซเชยีล
เน็ตเวริค์ยงัลดความเสีย่งในเรื่องของคนขโมยสนิคา้และความเสีย่งภยัจากธรรมชาต ิ(ภวรญัชน์
รตัน์ ภู่วจิติร และ ปวณีา มป้ีอง, 2555) 
 
 จดุประสงคใ์นการศึกษา  
 การศกึษาครัง้น้ีเป็นโอกาสใหผู้ว้จิยัไดศ้กึษาถงึปญัหาเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี่
ของผูบ้รโิภค โดยมคีวามตัง้ใจทีจ่ะน าปญัหาทีพ่บมาปรบัปรุง/แก้ไข และพฒันา เพื่อน ามาขยาย
ผลและสรา้งจุดแขง็ใหแ้ก่ตวัผลติภณัฑ ์โดยการปรบัใชใ้หม้คีวามสอดคลอ้งกบัธุรกจิของตนเอง
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ในอนาคต ประกอบกบัการน าขอ้มลูในส่วนของพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคทัง้สองกลุ่ม
ที่แตกต่างกนัในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้กบัธุรกจิรา้นเบเกอรีแ่บบมหีน้าร้านและบนโซเชยีล
เน็ตเวริค์  
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 
        1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้เบเกอรีข่องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรงุเทพมหานคร  
        2. เพื่อศกึษาความแตกต่างในเรือ่งพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ระหว่างผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรี่
จากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้นกบัผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ในจงัหวดั
กรงุเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการศึกษา 

        ประชากรที่จะศึกษา คือ ผู้บริโภคทัง้เพศชายและหญิงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ทัง้หมด 50 เขตมอีายุอยู่ในช่วงดงัต่อไปนี้ ต ่ากว่า 20 ปี, 21-25 ปี, 26-30 ปี, 31-35 ปี, 36-40 

ปี, 41-45 ปี, 46-50 ปี, 51-55 ปี, 56-60 ปี, 61-65 ปี และ 66 ปีขึน้ไปทีม่กี าลงัในการซือ้สนิคา้ 

เป็นผู้ที่เคยมปีระสบการณ์ในการซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นค้าที่มหีน้ารา้นและจากรา้นค้าบนโซเชยีล

เน็ตเวริค์ เนื่องจากเบเกอรีเ่ป็นอาหารทีค่นส่วนใหญ่ใหค้วามนิยมในการรบัประทาน โดยจะเลอืก

กลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มผูบ้รโิภคทีต่อ้งการจะศกึษา กลุ่มละ 100 คน 

        ตวัแปรทีจ่ะศกึษา แบ่งออกเป็นตวัแปรตน้และตวัแปรตาม โดยตวัแปรต้นทีต่้องการจะ

ศกึษาคอื พฤตกิรรมในการเลอืกซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค มตีวัแปรยอ่ยจ านวน 7 ตวั ไดแ้ก่  

1. Who (ใครเป็นตลาดเป้าหมาย) คอื ลกัษณะกลุ่มเป้าหมายทางดา้นประชากรศาสตร ์
ภมูศิาสตร ์จติวทิยา พฤตกิรรมศาสตร ์เป็นตน้ 

2. What (ผูบ้รโิภคซือ้อะไร)คอื สิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้หรอืสิง่ทีผู่บ้รโิภคต้องการจาก
ผลติภณัฑ ์เช่น คุณสมบตัหิรอืองคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์เป็นตน้ 

3. When (ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด) คอื โอกาสในการซือ้ เช่น ซือ้ในช่วงเทศกาลวนัส าคญั
ต่างๆของปี ซือ้ในโอกาสพเิศษ เป็นตน้  

4. Where(ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน) คอื ช่องทางหรอืแหล่งทีผู่บ้รโิภคนิยมซือ้ 
5. Why(ท าไมผู้บรโิภคจงึซื้อ) คอื  วตัถุประสงค์ในการซื้อ เช่น ซื้อเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการทางดา้นรา่งกาย หรอืเหตุผลอื่นๆ เป็นตน้ 
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6. Who participated (ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซือ้) คอื บทบาทของกลุ่มต่างๆที่
จะมผีลต่อการซือ้ เช่น ครอบครวั เพื่อน ดารา/นกัแสดง และอื่นๆ เป็นตน้ 

7. How/How much (ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร/งบประมาณในการซื้อ) คอื ขัน้ตอนในการ
ซือ้ งบประมาณในการซือ้ เป็นตน้ 

ส่วนตวัแปรตามที่ต้องการจะศึกษา คอื ผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นค้าที่มหีน้าร้าน 
และผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 
        เบเกอรี ่หมายถงึ ผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากแป้งสาลแีปรรปูและผ่านกระบวนการอบเพื่อท าให้
สุก โดยในการศกึษานี้จ ากดัเพยีงบราวนี่และคุกกี้ โดยบราวนี่เป็นผลติภณัฑท์ีม่อีายุในการเก็บ
รกัษาได1้ สปัดาหแ์ละคุกกีส้ามารถเกบ็รกัษาไดม้ากกว่า 1 สปัดาหข์ึน้ไป ซึง่ทัง้สองผลติภณัฑน์ี้
สามารถส่งทางไปรษณยีไ์ด ้
        โซเชยีลเน็ตเวริค์ (Social Network) หมายถงึ การเชื่อมโยงผูค้นเขา้ด้วยกนัโดยทางใด
ทางหนึ่ง โดยอาศยัเทคโนโลย ี(ประดนเดช นีละคุปต,์ 2551) โดยในการศกึษานี้ประกอบไปดว้ย
เฟสบุ๊ค ไลน์ชอ็ปและอนิสตาแกรม เท่านัน้ ไมข่อรวมถงึเวบ็ไซดต่์างๆ 
        ร้านเบเกอรี่ที่มีหน้าร้าน หมายถึง ร้านจ าหน่ายเบเกอรี่ที่มีสถานที่ตัง้อยู่ภายในหรือ
ภายนอกห้างสรรพสนิค้าหรอืรา้นเบเกอรีท่ี่มสีถานที่ตัง้เป็นของตนเอง จ าหน่ายสนิค้าดงักล่าว
ผ่านทางหน้าร้านของตน มสีนิค้าตวัจรงิให้ผู้บรโิภคได้เห็นก่อนตัดสนิใจซื้อ มกีารสื่อสารกัน
ระหว่างผูบ้รโิภคและพนกังานขายเป็นตวัต่อตวัในเรือ่งต่างๆ เช่น สนิคา้ รสชาต ิราคา ฯลฯ เป็น
ต้น โดยอาจจะมรีูปแบบในการขายทัง้การขายปลกี ขายส่ง หรอืทัง้สองรูปแบบ ทัง้นี้ผู้ขายยงั
สามารถส่งสนิค้าให้ผู้บรโิภคได้กบัมอืของตนเองท าให้มัน่ใจว่าผู้บรโิภคไดร้บัสนิค้าที่ครบถ้วน
และถูกตอ้ง 
        รา้นเบเกอรีบ่นโซเชยีลเน็ตเวริค์ หมายถงึ รา้นจ าหน่ายเบเกอรีท่ี่ใช้สื่อโซเชยีลเน็ตเวริค์
เขา้มาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยการศกึษานี้จ ากดัเพยีงเฟสบุ๊ค 
ไลน์ช็อป และอินสตาแกรม เท่านัน้ ไม่ขอรวมถึงเว็บไซด์ต่างๆ เป็นการจ าหน่ายสินค้าใน
ลกัษณะทีผู่บ้รโิภคไมส่ามารถเหน็สนิคา้ตวัจรงิได ้แต่จะสามารถเหน็ไดเ้พยีงรปูภาพทีร่า้นเบเกอ
รีอ่อนไลน์ไดแ้สดงไวพ้รอ้มชี้แจงรายละเอยีดของสนิค้าไว้คู่กบัรปูภาพ ผูบ้รโิภคและผูข้ายไม่มี
โอกาสที่จะสื่อสารกนัแบบตวัต่อตัว แต่การสื่อสารในเรื่องการซื้อ-ขายจะเกดิขึน้จากการพูดคุย
กนัผ่านโซเชยีลเน็ตเวิร์คดงัที่ได้กล่าวมา ในการส่งสนิค้าผู้ขายบางรายจะนัดส่งสนิค้าให้กับ
ผู้บรโิภคด้วยตนเอง แต่บางรายที่ผู้บรโิภคไม่สามารถมารบัสินค้าได้ด้วยตนเอง เนื่องด้วย
ขอ้จ ากดัในหลายๆเรือ่ง อาทเิช่น ช่วงเวลา การเดนิทาง สถานทีอ่ยู่ไกลกนั ฯลฯ เป็นต้น กจ็ะส่ง
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สนิคา้ผ่านทางไปรษณีย ์ซึง่จะต้องใชเ้วลาประมาน 1-3 วนัทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บัสนิคา้จงึส่งผลให้
ในบางครัง้ผูข้ายอาจจะเป็นกงัวลในเรื่องของสนิค้าทีผู่้บรโิภคจะไดร้บัว่าจะสูญหายระหว่างทาง
หรอือาจจะเป็นเรือ่งคุณภาพ/รปูทรงของขนมทีอ่าจจะผดิเพีย้นไปจากเดมิ โดยผูบ้รโิภคกจ็ะต้อง
ยอมรบัในจุดนี้ ทัง้นี้ทัง้นัน้ผู้ขายก็จะต้องให้ความส าคญัในเรื่องของการบรรจุหบีห่อที่จะต้อง
สรา้งความปลอดภยัให้กบัเบเกอรีแ่ต่ละชิ้น ส่วนในเรื่องของการช าระเงนิของแต่ละรา้นก็จะมี
ช่องทางในการช าระเงนิทีแ่ตกต่างกนัออกไป 
        ผูบ้รโิภคที่ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นค้าทีม่หีน้ารา้น หมายถงึ ผู้บรโิภคที่ชอบการไปเลอืกซือ้เบ
เกอรีด่ว้ยตนเอง มองว่าการออกไปซื้อเบเกอรีย่งัสถานทีต่่างๆไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากและเสยีเวลา 
ทัง้นี้อาจจะมองว่าการช าระเงนิผ่านระบบโอนเงนิเป็นเรื่องที่มคีวามเสี่ยง เนื่องจากผู้บรโิภค
จะต้องโอนเงินไปให้ผู้ขายก่อนที่จะได้รบัสินค้า อีกทัง้ยงัให้ความส าคัญในเรื่องของความ
น่าเชื่อถอืของตราสนิคา้และให้ความส าคญักบัเบเกอรีท่ีส่ดใหม่ทีผู่บ้รโิภคสามารถเหน็สนิคา้ตวั
จรงิได้ก่อนตัดสนิใจซื้อและรบัสนิค้ากลบัได้หลงัจากที่มกีารซื้อ-ขายกนัเสรจ็สิ้นทนัท ีโดยใน
บางครัง้กม็โีอกาสทีจ่ะไดล้องชมิเบเกอรีก่่อนตดัสนิใจซือ้ 
        ผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นค้าบนโซเชยีเน็ตเวริ์ค หมายถงึ ผู้บรโิภคที่ชอบการเลอืก
ซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางบนโซเชยีลเน็ตเวริค์ เพราะชื่นชอบในความสะดวกสบาย มเีวลาออกไป
จบัจ่ายใช้สอยค่อนข้างน้อย มองว่าการออกไปเลือกซื้อเบเกอรี่ยงัสถานที่ต่างๆเป็นเรื่องที่
เสียเวลาเ น่ืองจากต้องใช้ เวลาในการเดินทาง อีกทัง้ปญัหาทางด้านการจราจรใน
กรุงเทพมหานคร ทัง้นี้อาจจะมองว่าการช าระเงนิจากการซื้อเบเกอรีผ่่านรา้นค้าออนไลน์ไม่ ใช่
เรื่องที่ยุ่งยาก เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มคีวามเชื่อมัน่ในเรื่องของสินค้าที่เกิดจากแบรนด์ใหม่ๆ
ค่อนขา้งสูง ชอบที่จะลองสิง่ใหม่ๆ และมคีวามสามารถในการยอมรบักบัความเสี่ยงไดใ้นระดบั
ปานกลางถงึระดบัสงู ไมว่่าจะเป็นเรือ่งการช าระเงนิ รสชาตขิองเบเกอรี ่ความล่าชา้ในการไดร้บั
สนิคา้ ฯลฯเป็นตน้ 
 
         นิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ 
        พฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี่  หมายถงึ  พฤตกิรรมต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเลอืกซือ้เบเกอรี่
ของผูบ้รโิภค รวมไปถงึกระบวนการตดัสนิใจต่างๆทีเ่กดิขึน้ทัง้ก่อนและหลงัการเลอืกซือ้เบเกอรี่
ในด้านต่างๆ โดยน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ว่าผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเป็นใครและมี
พฤตกิรรมในการซือ้อย่างไร เช่น ผูบ้รโิภคของเราเป็นใคร ประเภทของเบเกอรีท่ีผู่บ้รโิภคเลอืก
ซือ้ ช่วงเวลาทีผู่บ้รโิภคเลอืกซือ้เบเกอรี ่สถานที/่ช่องทางทีผู่บ้รโิภคใชใ้นการซือ้เบเกอรี ่เหตุผล
ส าคญัในการซือ้เบเกอรีข่องผูบ้รโิภค ความถี่ในการซื้อเบเกอรีข่องผูบ้รโิภค ค่าใช้จ่ายในซือ้เบ
เกอรี ่และสื่อทีท่ าใหรู้จ้กัรา้นเบเกอรี ่เป็นตน้ 
        ระดบัการกระท า หมายถงึ การกระท าใดๆของผูบ้รโิภคทีใ่ชใ้นการเลอืกซือ้เบเกอรี ่โดยใช้
มาตรวดัระดบัการกระท าในการวดัค่าพฤติกรรมในการเลอืกซื้อเบเกอรี ่โดยใช้เครื่องมอืแบบ 
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Liket Scale เพื่อวดัระดบัการกระท า ม ี5 ระดบั ไดแ้ก่ 1.ไม่เคยท าเลย 2. น้อยครัง้ทีจ่ะท า 3. 
ท าบา้งเป็นบางโอกาส 4. ท าบ่อยๆ 5. ท าเป็นประจ าซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถเลอืก
ค าตอบทีต่รงกบัตวัเองไดเ้พยีงหน่ึงขอ้เท่านัน้ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1. เพื่อน าขอ้มลูที่ได้จากการศกึษาด้านพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ มาปรบัใชใ้หเ้หมาะสม
กบัรูปแบบธุรกจิในอนาคต เช่น ช่องทางในการซื้อที่แตกต่างกนั ส่งผลให้เกดิการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั ฯลฯ เป็นตน้ 

2. เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาดา้นพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคทัง้สองกลุ่ม
ทีแ่ตกต่างกนัใชเ้ป็นขอ้มลูในการเริม่ต้นท าธุรกจิ สรา้งกลยุทธเ์พื่อน ามาปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งกบั
พฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้และความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี  2  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศกึษาเรือ่ง การจ าแนกความแตกต่างดา้นพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ระหว่างผูบ้รโิภคที่

ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นค้าทีม่หีน้ารา้นและผู้บรโิภคทีซ่ื้อเบเกอรีจ่ากรา้นค้าบนโซเชยีลเน็ตเวริค์ใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใช ้6W1H มาเป็นตวัวเิคราะห ์ซึง่ในการศกึษานี้จะศกึษาถงึความ
แตกต่างระหว่างผูบ้รโิภคทัง้สองกลุ่มว่ามพีฤตกิรรมในการซื้อเบเกอรีท่ี่แตกต่างกนัอย่างไร ใน
บทนี้ผู้วจิยัได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้ในประกอบ
การศกึษา มดีงันี้ 

1. แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
3. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัผลติภณัฑ ์
4. แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัการเปิดรบัขา่วสาร 
5. แนวคดิเกีย่วกบัพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) 
6. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 
แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 
        พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior) หมายถงึ พฤตกิรรมของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยตรงกบัการใชแ้ละไดร้บัสนิคา้และบรกิารทางดา้นเศรษฐกจิ รวมไปถงึกระบวนการการ
ตดัสนิใจต่างๆทีเ่กดิขึน้และเป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมต่างๆเหล่านัน้ (James F. Engel และคณะ, 
1995: 4 อา้งองิในอดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543: 5) 
        คอลแลต และแบลคเวลล ์(Kollat and Blackwell, 1968 อ้างองิใน ชยัพฤษ เลก็เจรญิ, 
2555: 15) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไวว้่าเป็นการกระท าของบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการไดร้บัและใชส้นิคา้และบรกิาร รวมไปถงึกระบวนการตดัสนิใจทีม่อียูก่่อนแลว้และมสี่วนใน
การก าหนดใหม้กีารกระท าดงักล่าว 
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        ชฟิแมน และคานุค (Shiffman and Kanuk, 1991: 5 อ้างองิใน ศุภร เสรรีตัน์, 2544: 7) 
กล่าวไวว้่าพฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคแสดงออกในการแสวงหาส าหรบัการซือ้ การใช ้การประเมนิและ
การจบัจ่ายใช้สอย ซึ่งสินค้าและบรกิารที่เขาคาดหวงัว่าจะท าให้ความต้องการของเขาได้รบั
ความพอใจ 

        การคน้หาหรอืวจิยัเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ ท าใหท้ราบถงึความต้องการทีแ่ทจ้รงิ
ของผู้บรโิภคว่ามคีวามต้องการในด้านใดนัน้ ผู้ท าวจิยัจะต้องศกึษาถงึพฤตกิรรมของผู้บรโิภค
เพื่อน าวเิคราะหเ์พื่อใหไ้ดค้ าตอบหรอืบทสรุปทีจ่ะสามารถน าไปไดต้ามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
        ค าถามที่ผู้วิจยัน ามาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การใช้เทคนิค ทัง้ 7 
ประการ (6W1H) มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. Who ผูบ้รโิภคของเราคอืใคร เป็นค าถามทีท่ าใหท้ราบถงึลกัษณะของผูบ้รโิภคของ
ธุรกจินัน้ๆ เช่น เพศชาย เพศหญงิ วยัรุ่น วยัท างาน หรอืวยัเกษยีร ซึง่จะท าให้รปูแบบในการ
น าเสนอเบเกอรี่ที่น าเสนอต่อผู้บรโิภคแต่ละกลุ่มมคีวามแตกต่างกนัออกไป เช่น เบเกอรี่ที่มี
ความเป็นเอกลกัษณ์ในเรือ่งของรปูลกัษณ์หน้าตา โดยมากจะไดร้บัความนิยมในหมู่วยัเรยีนและ
วยัท างาน 

2. What อะไรคอืสิง่ทีผู่บ้รโิภคต้องการ เป็นค าถามเกี่ยวกบัความต้องการของผูบ้รโิภค
ว่าเขาต้องการอะไร โดยจะเกี่ยวข้องกบัประโยชน์หรอืคุณสมบตัิของสนิค้า /บรกิารนัน้ๆ เช่น 
ผู้บริโภคบางคนอาจจะต้องการเค้กที่มีความแปลกใหม่และบ่งบอกถึงความเป็นตัวเอง 
ยกตวัอยา่ง ขนมเคก้ทีต่กแต่งเป็นรปูนกัฟุตบอล 

3. When เมือ่ไหร่ทีผู่บ้รโิภคจะซือ้สนิคา้ จะเกี่ยวขอ้งกบัช่วงเวลาหรอืโอกาสทีผู่บ้รโิภค
จะซือ้สนิคา้ เช่น ช่วงเชา้ ช่วงกลางวนั หรอืเทศกาลต่างๆ เช่น ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีใ่นช่วงเชา้ 
คอื ผูบ้รโิภควยัท างาน/วยัเรยีน ทีร่บัประทานเบเกอรีแ่ทนมือ้เชา้ 

4. Where ผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้ทีไ่หน จะเกี่ยวขอ้งกบัช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้หรอื
สถานทีท่ีผู่บ้รโิภคสามารถไปซือ้สนิคา้ได ้เช่น หา้งสรรพคา้ และอื่นๆ เช่นผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรี่
จากร้านค้าบนห้างสรรพสนิค้า คอื ผู้บรโิภคที่มกีจิกรรมบางอย่างที่ต้องไปห้างสรรพสนิค้าอยู่
บ่อยครัง้ 

5. Why ท าไมผู้บรโิภคจงึซื้อสนิค้า จะเกี่ยวข้องกบัเหตุผลในการซื้อ ว่าผู้บรโิภคมี
เหตุผลหรอืวตัถุประสงคอ์ะไรในการเลอืกซื้อสนิคา้นัน้ๆ เช่น ซือ้ขนม เพื่อเป็นของขวญัวนัเกดิ
ใหเ้พื่อน หรอือื่นๆ 

6. Who participate บุคคลใดทีม่สี่วนร่วมในการตดัสนิใจซือ้ จะเกี่ยวขอ้งกบักลุ่มหรอื
บุคคลทีม่อีทิธพิล มบีทบาทต่อการตดัสนิใจซื้อของผูซ้ื้อ ซึง่ในบางครัง้การตดัสนิใจซื้อไม่ไดม้า
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จากผูซ้ือ้เพยีงคนเดยีว แต่อาจจะมบีุคคลอื่นเขา้มาเกี่ยวขอ้ง เช่น ผูม้อีทิธพิล ครอบครวั เพื่อน 
และอื่นๆ 

7. How ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร จะเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการตดัสนิใจซือ้ โดยกระบวนการ
การตดัสนิใจซือ้ ประกอบไปดว้ย การตระหนักถงึปญัหา การสบืคน้ขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก 
ตดัสนิใจซือ้ และการประเมนิผลหลงัการซือ้ เช่น อยากสัง่ท าเคก้จากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ 
แต่ไม่รู้จะไปสัง่ที่ไหน เนื่องจากไม่รู้ว่าร้านเบเกอรี่ร้านใดที่รบัท า จึงเข้าไปค้นหาข้อมูลใน
อนิเตอรเ์น็ต และพบขอ้มลูทีห่ลากหลาย ผู้บรโิภคจงึประเมนิทางเลอืก โดยอาจจะประเมนิจาก
ผลตอบรบัของรา้นเบเกอรีน่ัน้ เมือ่ไดท้างเลอืกทีด่ทีีสุ่ดแลว้ ผูบ้รโิภคจงึเลอืกสัง่ท าเคก้กบัรา้นเบ
เกอรีน่ัน้ๆ ซึง่การประเมนิผลหลงัการซือ้จะเกดิขึน้กต่็อเมื่อผูบ้รโิภคไดร้บัเคก้ทีส่ ัง่ท าแลว้และจะ
เกดิการประเมนิว่ารา้นเบเกอรีน่ัน้ๆดหีรอืไมด่อียา่งไร เคก้มรีสชาตอิรอ่ยหรอืไม่ ราคาสนิคา้แพง
หรอืไมเ่มือ่เทยีบกบัคุณภาพ หรอือื่นๆ 

พฤติกรรมผู้บรโิภคเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่จะท าให้ผู้ท าวิจ ัยทราบถึงพฤติกรรมในการ
ซือ้เบเกอรีแ่ละทราบถงึความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รโิภคว่าต้องการอะไร และน ามาปรบัใชใ้ห้
เขา้กบัธุรกจิเบเกอรี ่
 

โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
สิง่กระตุ้น (Stimulus) คอืจุดเริม่ต้นของโมเดลพฤติกรรมผู้บรโิภค เป็นสิง่ที่ท าให้เกิด

ความต้องการ เมื่อความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ (Buyer’s Black Box) รบัสิง่กระตุ้นต่างๆเขา้มา ก็
เปรยีบเสมอืนกล่องด า โดยที่ผู้ผลติและผู้ขายไม่สามารถคาดเดาได้ ความรูส้กึนึกคดิของผู้ซื้อ
ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะต่างๆของผูซ้ือ้แลว้ท าใหเ้กดิการตอบสนอง (Response) การตดัสนิใจ
ของผูซ้ือ้ การซือ้หรอืไม่ซือ้ โดยจะสามารถแสดงไดต้ามทฤษฎทีีเ่รยีกว่า S – R Thoery หรอื 
Stimulus – Response Modelซึง่เป็นแบบจ าลองของโมเดลนี้ ดงัรปูภาพ 

 
ภาพที ่5 แสดงรปูแบบพฤตกิรรมการซือ้และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค 
ทีม่า : (Kotler Philip, 1997: 172 อา้งองิใน ณชิากุล สาตรา, 2553) 
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จากภาพที่ 5 แสดงให้เหน็ถงึจุดเริม่ต้นของโมเดลนี้อยู่ที่สิง่กระตุ้นที่ท าให้เกดิความ
ตอ้งการ หลงัจากนัน้กจ็ะน ามาสู่การตอบสนอง โดยมรีายละเอยีดของทฤษฎดีงันี้ 

1) สิ่งกระตุ้น (Stimulus) เกิดจากเหตุจูงใจซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเองจากภายในร่างกาย 
(Inside Stimulus) และภายนอกรา่งกาย (Outside Stimulus) ซึง่สิง่กระตุ้นจากภายนอกร่างกาย
นัน้ท าให้ผู้ท าการตลาดจะต้องให้ความส าคญัและจดัการกบัสิง่กระตุ้นภายนอก เนื่องจากสิ่ง
กระตุ้นภายนอกถือเป็นเหตุจูงใจให้ผู้บรโิภคเกิดความต้องการที่จะน าไปสู่พฤติกรรมการซื้อ
สนิคา้ (Buying Motive) เช่น อยากรบัประทานคุกกี้ ฯลฯอาจท าไดโ้ดยใหเ้หตุจงูใจดา้นจติวทิยา 
(อารมณ์) และเหตุจงูใจดา้นเหตุผล สิง่กระตุน้ภายนอกประกอบไปดว้ย 2 ส่วน มดีงันี้ 

- สิง่กระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิง่กระตุ้นทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบั
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) และสิง่กระตุ้นนี้ ผู้ท าการตลาดจะต้องสรา้งขึน้มา
และควบคุม ประกอบไปดว้ย 

 สิง่กระตุ้นดา้นผลติภณัฑ ์(Product): การรใชว้ตัถุดบิในการผลติทีม่คีุณภาพ มี
ความหลากหลายดา้นผลติภณัฑ ์

 สิง่กระตุน้ดา้นราคา (Price): การจดัท าโปรโมชัน่ทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ 
 สิง่กระตุ้นด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place): เพิม่ช่องทางการจดัส่งสนิค้า

ในเบเกอรีบ่างชนิดทีม่อีายอุยูไ่ดอ้ยา่งต ่า 1 สปัดาหอ์ยา่งบราวนี่ เช่น การส่งสนิคา้ทางไปรษณยี ์
 สิง่กระตุ้นดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion): มกีารประชาสมัพนัธร์า้นคา้

ผ่านช่องทางต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสาร 
 สิง่กระตุ้นอื่นๆ (Other Stimulus) เป็นสิง่กระตุ้นที่กระตุ้นความต้องการของ

ผูบ้รโิภคภายนอก เป็นสิง่ทีบ่รษิทั/องคก์รควบคุมไมไ่ด ้มดีงันี้ 
- สิง่กระตุ้นดา้นเศรษฐกจิ (Economic): ภาวะเงนิเฟ้อ เงนิฝืดทีม่ผีลต่อการ

จบัจา่ยใชส้อยของผูบ้รโิภค 
- สิง่กระตุ้นดา้นเทคโนโลย ี(Technological): เทคโนโลยกีารสื่อสารสมยัใหม ่

อยา่งโซเชยีลมเีดยีทีเ่ขา้มามบีทบาทต่อชวีติคนไทยเพิม่มากขึน้ 
- สิง่กระตุ้นทางด้านกฎหมายและทางการเมอืง (Law and Political) เช่น 

นโยบายรถยนตค์นัแรก กฎหมายภาษมีรดก ฯลฯ  
- สิ่งกระตุ้นทางด้านวัฒนธรรม (Cultural): การจดังานวันเกิด ที่เป็น

ตวักระตุน้ใหต้อ้งการขนมเคก้เพื่อน าไปเฉลมิฉลอง 
2) ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้หรอืกล่องด า (Buyer’s Black Box) กล่องด า (Black Box) 

เปรยีบได้ดงัความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ื้อ ที่ซื้อผลติหรอืผู้ขายไม่สามารถคาดเดาได้ ดงันัน้จงึต้อง
ท าการศกึษาหรอืท าความเขา้ใจเกีย่วกบัความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากลกัษณะ
ของผูซ้ือ้และกระบวนการตดัสนิใจ 
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 ลกัษณะของผูซ้ือ้ (Buyer Characteristics)มปีจัจยัทางดา้นต่างๆมาเป็นอทิธพิล
ต่อลกัษณะของผูซ้ือ้ ไดแ้ก่ 

- ปจัจยัดา้นวฒันธรรม : ผูค้นจะไดร้บัอทิธพิลจากวฒันธรรม และวฒันธรรม
ยอ่ย 

- ปจัจยัดา้นสงัคม : ผูค้นจะไดร้บัอทิธพิลจากสงัคมรอบขา้งทีเ่ป็นกลุ่มอา้งองิ 
ครอบครวั และบทบาทและสถานะทางสงัคม 

- ปจัจยัส่วนบุคคล : พฤตกิรรมการซือ้ของบุคคลไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยั
เฉพาะของบุคคลดว้ยกนั เช่น อาย ุอาชพี รปูแบบการด าเนินชวีติ ฯลฯ 

- ปจัจยัดา้นจติวทิยา : การเลอืกซือ้ของบุคคลไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัหลกั
ดา้นจติวทิยา 4 ประการ ไดแ้ก่ การกระตุน้เรา้, การรบัรู,้ การเรยีนรู ้และ
ความเชื่อและทศันคต ิ

 กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูซ้ือ้ (Buyer Decision Process) ประกอบดว้ย
ดงันี้ 

- การตระหนกัถงึปญัหา 
- การสบืคน้ขอ้มลู 
- การประเมนิทางเลอืก 
- ตดัสนิใจซือ้ 
- การประเมนิผลหลงัการซือ้/พฤตกิรรมหลงัการซือ้ 

ยกตวัอยา่ง การเลอืกซือ้ของขวญัวนัขึน้ปีใหมใ่หญ้าตผิูใ้หญ่ 
- การตระหนกัถงึปญัหา : จะซือ้อะไรเป็นของขวญัปีใหม่ 
- การสบืคน้ขอ้มลู : สอบถามจากเพื่อน และคน้หาจากอนิเตอรเ์น็ต 
- การประเมนิทางเลอืก : จากการสอบถามเพื่อน ไดข้อ้สรุปว่า การซือ้คุกกี้

จากรา้น A หรอืรา้น B เป็นของขวญักไ็มเ่ลว เนื่องจากว่าทัง้สองรา้นน้ีมี
ชื่อเสยีงในเรือ่งของคุกกี ้และคุกกีก้เ็ป็นขนมทีท่านง่าย มอีายเุกบ็ไดน้าน 
และผูใ้หญ่น่าจะชอบเพราะว่าสามารถรบัประทานคู่กบัเครือ่งดื่มหรอื
รบัประทานเป็นอาหารว่างกไ็ด ้

- ตดัสนิใจซือ้ : ตดัสนิใจซือ้คุกกีจ้ากรา้น A เนื่องจากว่ามคีวามพงึพอใจใน
ราคาเมือ่เทยีบกบัปรมิาณ อกีทัง้บรรจุภณัฑย์งัมคีวามสวยงาม เหมาะทีจ่ะ
น าไปเป็นของฝาก 

- การประเมนิผลหลงัการซือ้ : สอบถามจากญาตผิูใ้หญ่ว่าชอบคุกกีท้ีน่ าไป
ฝากหรอืไม ่รสชาตเิป็นอยา่งไร หากไดร้บัผลตอบรบัทีด่ ีกอ็าจจะน ามาซึง่
การซือ้ครัง้ต่อไป 
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3) การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buy’s Response) ผู้ซื้อเกิดการตัดสินใจในการซื้อ 
(Buyer’s Purchase Decision) ผลติภณัฑใ์ดผลติภณัฑ์หนึ่ง โดยผู้ซื้อจะมกีารตดัสนิใจใน
ประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

 การเลอืกผลติภณัฑ ์(Product Choice) 
 การเลอืกตราสนิคา้ (Brand Choice) 
 การเลอืกผูข้าย (Dealer Choice) 
 การเลอืกเวลาในการซือ้ (Purchase Choice) 
 การเลอืกปรมิาณการซือ้ (Purchase Amount) 

ยกตวัอยา่ง เลอืกซือ้อะไรเป็นของขวญัวนัเกดิใหเ้พื่อน 
- เลอืกผลติภณัฑ ์: เลอืกซือ้เคก้เป็นของขวญัวนัเกดิใหเ้พื่อน หรอื เลอืกซือ้

เสือ้ผา้เป็นของขวญัวนัเกดิใหเ้พื่อน 
- การเลอืกตราสนิคา้ : หากต้องการเลอืกซือ้เคก้เป็นของขวญัวนัเกดิใหเ้พื่อน 

จะเลอืกซือ้ของยีห่อ้อะไรด ี(S&P หรอื S’wensen) 
- การเลอืกผูข้าย : หากตอ้งการเลอืกซือ้เคก้ของ S’wensen จะไปซือ้ทีส่าขา

ไหนด ีอาจจะเลอืกในสาขาทีม่คีวามสะดวกในเรือ่งของการเดนิทาง 
- การเลอืกเวลาในการซือ้ : อาจจะเลอืกซือ้ในเวลาทีใ่กลเ้ริม่งานเลีย้งวนัเกดิ 

เนื่องจากว่าเคก้ทีซ่ือ้มาเป็นเคก้ไอศกรมี หากซือ้ไวล้่วงหน้าเป็นเวลานาน 
เคก้อาจจะละลายได ้

- การเลอืกปรมิาณการซือ้ : อาจจะพจิารณาในเรือ่งของจ านวนผูเ้ขา้รว่มงาน
วนัเกดิ หากมจี านวนมาก กอ็าจจะซือ้เคก้แบบกอ้นใหญ่ เพื่อใหเ้พยีงพอต่อ
จ านวนผูเ้ขา้รว่มงาน  

 
แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการการตดัสินใจซ้ือ 
 

เจมส ์เอฟ แองเจลิ และคณะ (James F. Engel และคณะ, 1995: 4 อ้างองิใน อดุลย ์จา
ตุรงคกุล, 2543: 23) ให้ความหมายไว้ว่าการศึกษาเกี่ยวกบัพฤตกิรรมที่เป็นกระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค มนีักวชิาการไดใ้หค้วามหมายเกี่ยวกบัเรื่องนี้ไว ้ดงัเช่นJohn Dewey 
พบว่ากระบวนการตดัสนิใจเป็นกระบวนการการแก้ไขปญัหา (Problem Solving) 

จากความหมายดงักล่าวทีน่กัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวส้ามารถสรุปไดว้่าการตดัสนิใจ 
หมายถงึ กระบวนการการแกไ้ขปญัหาหรอืขัน้ตอนการเลอืกปฏบิตัจิากทางเลอืกต่างๆทีต่นเองม ี
เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคท์ี่ไดก้ าหนดไว้ โดยใชก้ารพจิารณาอย่างรอบคอบ ละเอยีดถี่ถ้วน 
เพื่อใหไ้ดท้างทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัตนเอง 
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กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
กระบวนการตดัสนิใจซือ้ (Jame F. Engel และคณะ, 1995: 4 อ้างองิใน อดุลย ์จาตุรงค

กุล, 2543) คอืปจัจยัหลายด้านที่มผีลต่อผู้บรโิภคในปจัจุบนั แต่เราจะท าอย่างไรให้ผู้บรโิภค
ตดัสนิใจซื้อได้ เพื่อให้ง่ายต่อการศกึษาและการท าความเขา้ใจจงึได้แบ่งกระบวนการตดัสนิใจ
ของผูบ้รโิภคออกเป็น 5 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1. การรบัรูถ้งึความต้องการ/รบัรูป้ญัหา (Need Recognition) หมายถงึ การทีผู่บ้รโิภค
รบัรูถ้งึปญัหาหรอืความต้องการทีเ่กดิจากการกระตุ้นภายในตวับุคคล อนัไดแ้ก่ ความกระหาย 
ความอยากได ้ความหวิ และอื่นๆ เมือ่ความตอ้งการดงักล่าวมเีพิม่สูงขึน้จะท าใหเ้กดิแรงขบัแลว้
เปลีย่นความตอ้งการดงักล่าวมาเป็นแรงขบัภายนอก 

2. การคน้หา/สบืคน้ขอ้มลู (Information Search) หมายถงึ สิง่ทีอ่ยู่ในความสนใจของ
ผู้บรโิภคจนท าให้เกดิการอยากรูอ้ยากเหน็ จนท าให้เกดิการค้นหาขอ้มูล โดยแหล่งการค้นหา
ขอ้มลูผูบ้รโิภคอาจจะคน้ได้จากตวับุคคล เช่น ครอบครวั เพื่อน คนรูจ้กัและอื่นๆ เป็นต้น หรอื
อาจจะค้นหาขอ้มูลจากแหล่งข้อมูลทางการค้า เช่น การโฆษณา จากพนักงานขาย จากบรรจุ
ภณัฑ์ และอื่นๆ ประสบการณ์เป็นอีกแหล่งข้อมูลที่ผู้บรโิภคสามารถหาข้อมูลได้ เช่น การ
ทดสอบ การใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง และอื่นๆ เป็นต้น และสถานที่สาธารณะก็เป็นอีก
แหล่งขอ้มลูหนึ่งทีผู่บ้รโิภคสามารถหาขอ้มลูจากสถานทีน่ัน้ๆไดเ้ช่นกนั 

3. การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of Alternatives) เป็นขัน้ตอนที่ผู้บรโิภคจะใช้
ข่าวสารหรือความรู้ที่ตนเองมีในการประเมินเพื่อเลือกในตราสินค้าและใช้เป็นตัวก าหนด
ทางเลอืก 

4. การตดัสนิใจซือ้ (Purchase Decision) สบืเนื่องมาจากขัน้ตอนการประเมนิทางเลอืก 
ผูบ้รโิภคจะมกีารจดัอนัดบัตราสนิค้าและวตัถุประสงค์ในการซื้อ โดยทัว่ไปการตัดสนิใจซื้อของ
ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่นัน้จะซือ้สนิคา้โดยการพจิารณาทีต่ราสนิคา้ โดยมปีจัจยัระหว่างความต้องการ
ที่จะซื้อกบัการตดัสนิใจซื้อ ปจัจยัแรกคอืทศันคติที่จะค านึงถึงเรื่องราคา ประโยชน์ของสนิค้า 
รายได ้เป็นต้น ส่วนปจัจยัต่อมาคอืปจัจยัทีค่าดหวงัว่าจะซือ้ แต่ผูบ้รโิภคจะเปลีย่นความตัง้ใจที่
จะซือ้ เมือ่เจอสนิคา้ทีถู่กใจกว่า เป็นตน้ 

5. พฤตกิรรมหลงัการซื้อ/การประเมนิผลหลงัการซื้อ (Post Purchase Bahavior)
หลงัจากทีผู่บ้รโิภคซือ้สนิคา้ไปแลว้ ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอตวัสนิคา้จะมากหรอืน้อย
เพยีงใด ผู้ท าการตลาดจะต้องค้นหาว่าอะไรเป็นเหตุให้ผู้บรโิภคเกิดความพงึพอใจหรอืไม่พงึ
พอใจ และค าตอบก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของผู้บริโภคและการรบัรู้ถึง
วธิกีารใชส้นิคา้ เช่น เคก้ทีซ่ือ้มามรีสชาตไิม่อร่อยอย่างทีผู่้บรโิภคไดค้าดหวงัไว ้ท าใหผู้บ้รโิภค
ไมพ่งึพอใจในเคก้ของรา้นนัน้ โดยมากความพงึพอใจของผูบ้รโิภคมกัจะเกดิจากความคาดหวงัที่
มต่ีอตวัสนิค้าในระดบัที่สูง หากสนิค้านัน้ๆสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได ้
ผูบ้รโิภคกจ็ะเกดิความยนิดแีละพงึพอใจในสนิคา้และตราสนิคา้นัน้ๆ 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัด้านผลิตภณัฑ ์
 
องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์(Product Component) 
องค์ประกอบของผลติภณัฑ ์หมายถึง คุณสมบตัทิัง้ 4 ประการของผลติภณัฑ์ที่มี

ความสามารถในการจูงใจตลาดได้ ได้แก่ 1. ความสามารถของผลติภณัฑใ์นการน าเสนอต่อ
ตลาด ทีจ่ะต้องเหนือกว่าคู่แข่งในเรื่องของการตอบสนองความต้องการของลูกคา้  2. ลกัษณะ
และคุณภาพของผลติภณัฑ์ 3. ส่วนประสมบรกิารและคุณภาพการบรกิาร 4. ราคา ซึ่งใน
ขณะเดยีวกนัการตัง้ราคาถอืเป็นเกณฑ์คุณค่าที่ผู้บรโิภครบัรู ้(Value-Based Price) โดยการ
ก าหนดองค์ประกอบของผลติภณัฑจ์ะต้องค านึงถงึประเดน็ดงัต่อไปนี้กล่าวโดย (ศริวิรรณ เสรี
รตัน์ และคณะ, 2543: 15-25) 

1. ความสามารถด้านการจูงใจของสิง่ที่น าเสนอต่อตลาด (Attractiveness of Tha 
Market Offering) ผลติภณัฑ์ต้องมคีวามแตกต่างจากคู่แข่งและสามารถตอบสนองความพงึ
พอใจของผูบ้รโิภคได ้

2. รปูลกัษณ์และคุณภาพผลติภณัฑ ์(Feature and Product Quality) ผลติภณัฑแ์ละ
คุณภาพของผลติภณัฑก์จ็ะตอ้งสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคไดแ้ละดเีหนือกว่า
คู่แขง่ขนั 

3. ส่วนประสมบรกิารและคุณภาพการบรกิาร (Service Mix and Quality) 
นอกเหนือจากการใหค้วามส าคญัในเรือ่งของรปูลกัษณ์ของผลติภณัฑแ์ลว้ ผูท้ าการตลาดจะต้อง
ใหค้วามส าคญัในเรือ่งการจดับรกิารเสรมิต่างๆใหก้บัผูบ้รโิภคดว้ย 

4. ราคาซึง่ถอืเกณฑค์ุณค่า (Value-Base price) การตัง้ราคาผลติภณัฑ ์ผูท้ าการตลาด
จะต้องให้ความส าคญัในเรื่องคุณค่าการรบัรูผ้ลติภณัฑ ์(Perceived Value) เพราะเป็นสิง่ที่มี
ความจ าเป็นที่ผู้ท าการตลาดจะต้องสร้างมูลค่าเพิม่ (Value Added) ให้กบัผลติภณัฑ์ โดย
ลกัษณะระดบัของผลติภณัฑม์ ี5 ระดบั (product Level) มดีงัต่อไปนี้ 

 ผลติภณัฑห์ลกั (Core Product) หมายถงึ ผลติภณัฑท์ีม่ปีระโยชน์แก่ผูซ้ือ้ โดย
ผูข้ายจะเสนอให้กบัผูซ้ือ้ ซึง่อาจจะเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องของประโยชน์ใชส้อย การ
ขายความปลอดภยั การแกไ้ขปญัหาใหแ้ก่ผูซ้ือ้และอื่นๆ เป็นตน้ 

 รปูลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์หรอืผลติภณัฑส์่วนที่มตีวัตน (Formal or Tangible 
product) อนัประกอบไปดว้ย ระดบัคุณภาพ, รปูร่างลกัษณะ, รปูแบบ, การ
บรรจุภณัฑ,์ ชื่อตราสนิคา้และลกัษณะทางกายภาพอื่นๆ เช่น หน้าตาของขนม
เค้ก ในทีน่ี้ หมายถงึ ลกัษณะของผลติภณัฑท์ี่ผูบ้รโิภคสามารถสมัผสัหรอืรบัรู้
ได ้เป็นส่วนทีท่ าใหผ้ลติภณัฑห์ลกัท าหน้าทีไ่ดส้มบูรณ์มากขึน้ 
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 ผลติภณัฑ์ที่คาดหวงั (Expected product) เป็นเงื่อนไขและคุณสมบตัทิี่ผู้ซื้อ
คาดหวงัว่าจะไดร้บัจากการซือ้สนิคา้นัน้ๆ  

 ผลติภณัฑ์ควบ (Augmented product) หมายถงึ สทิธพิเิศษที่ผู้ซื้อจะได้รบั
ประโยชน์เพิม่เตมิจากการซือ้ผลติภณัฑห์ลกัและผลติภณัฑท์ีม่ตีวัตน ประกอบ
ไปดว้ย การขนส่ง, การใหส้นิเชื่อ, การรบัประกนั, การบรกิารหลงัการขาย, การ
ตดิตัง้และการใหบ้รกิารอื่นๆ 

 ศกัยภาพเกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์(Potential Product) หมายถงึ ผลติภณัฑใ์หม่ทีม่ ี
การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาในเรื่องคุณสมบัติไปตามความต้องการของ
ผู้บรโิภค ผลิตภณัฑ์บางชนิดผู้บรโิภคให้ความสนใจในผลิตภณัฑ์หลกั เช่น 
หนังสอื และอื่นๆ ส่วนผลติภณัฑ์บางชนิดผู้บรโิภคให้ความสนใจในเรื่องของ
รปูลกัษณ์ เช่น กระเป๋า รองเทา้ และอื่นๆ 

 
คณุสมบติัท่ีส าคญัของผลิตภณัฑ ์ 
คุณสมบตัทิี่ส าคญัของผลติภณัฑท์ี่ผู้ท าการตลาดจะต้องให้ความส าคญั มรีายละเอยีด

ดงันี้ 
1. คุณภาพผลติภณัฑ ์(Product Quality) เป็นการวดัประสทิธภิาพในการท างานของ

ผลิตภณัฑ์ที่ยดึความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลกัและคุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่ง  ดงันัน้ผู้ท า
การตลาดจะต้องพจิารณาว่า สนิคา้เราควรจะอยู่ในระดบัใดทีจ่ะสอดคลอ้งกบัเรื่องราคา รวมถงึ
ความมมีาตรฐานในการผลติทีจ่ะสรา้งความน่าเชื่อถอืและการยอมรบัจากผูบ้รโิภค 

2. ลกัษณะทางกายภาพของสนิคา้ (Physical Characteristics of Goods) อนัไดแ้ก่ รปู 
รส กลิน่ เสยีง และสมัผสัทีผู่บ้รโิภคสามารถมองเหน็และสามารถรบัรูไ้ด้ 

3. ราคา (Price) ในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารต่างๆนัน้ ราคาทีผู่บ้รโิภคจ่ายไปกบัการซือ้ 
เป็นการแสดงถึงมูลค่าที่ผู้บรโิภคยอมจ่ายเพื่อแลกกบัสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ๆ อนัเกี่ยวขอ้งกบั
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั โดยราคาเป็นปจัจยัหน่ึงทีม่สี่วนส าคญัในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค
ดว้ย ราคาสนิคา้จะมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิทางดา้นการตลาดหรอืไม่ ผูท้ าการตลาดจะต้อง
ค านึงถึงผู้บริโภคที่ให้ความส าคัญกับเรื่องราคาสินค้า นอกจากนัน้ก็จะต้องท าให้ผู้บริโภค
ทัง้หลายเกดิการรบัรูใ้นคุณค่าของสนิคา้อกีดว้ย 

4. ชื่อเสยีงของผู้ขายหรอืตราสนิค้า (Brand) หมายถึง การออกแบบค าสญัลกัษณ์ 
สโลแกน หรอืส่วนประสมของสิง่ดงักล่าว เป็นแสดงถงึความมเีอกลกัษณ์หรอืความแตกต่างใน
เรือ่งของสนิคา้แต่ละยีห่อ้ ในส่วนของการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคนัน้ เรื่องความมีชื่อเสยีง
ของผู้ขายหรอืตราสนิค้าก็มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อด้วยเช่นกนั ดงันัน้ผูท้ าการตลาดจงึต้อง
ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณค่าตราสนิคา้ไม่ว่าจะเป็นการใชเ้ครื่องมอืทางการตลาด หรอืสื่อ
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ต่างๆ ทีจ่ะเป็นการเพิม่คุณค่าใหก้บัผลติภณัฑ ์เพื่อใหลู้กคา้เกดิการรบัรู้ในคุณค่าของตราสนิคา้
นัน้ๆ 

5. บรรจุภณัฑ ์(Packaging) หมายถงึ สิง่ทีจ่ะน ามาบรรจุผลติภณัฑห์รอืห่อหุม้สนิคา้ให้
คงสภาพเดมิไวไ้ดม้ากทีสุ่ด บรรจุภณัฑเ์ป็นอกีสิง่หนึ่งทีจ่ะท าใหเ้กดิการรบัรู ้คอื การทีผู่บ้รโิภค
มองเหน็สนิคา้ ยอมรบัหรอืชื่นชอบในบรรจภุณัฑก์จ็ะเกดิแรงจงูใจทีน่ าไปสู่ความต้องการซือ้และ
เกดิการตดัสนิใจซือ้ในทีสุ่ด 

6. การออกแบบผลติภณัฑ ์(Design) การออกแบบรปูทรง ลกัษณะของการบรรจุหบีห่อ 
ซึง่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค ดงันัน้การออกแบบผลติภณัฑจ์งึเป็นอกีขัน้ตอนหนึ่งที่
มคีวามส าคญัต่อผลติภณัฑเ์ป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้การออกแบบผลติภณัฑย์งัเป็นสิง่ทีช่ ี้ใหเ้หน็
ถงึความแตกต่างระหว่างเราและคู่แข่ง อกีทัง้ยงัสะทอ้นใหเ้หน็ความมเีอกลกัษณ์ของตราสนิค้า
อกีดว้ย 

7. การรบัประกัน (Warranty) และการประกันสินค้าหรือบริการ (Guarantee) มี
ความหมายทีแ่ตกต่างกนั รายละเอยีดมดีงันี้ 

7.1 การรบัประกนั หรอืใบรบัประกนั คอื ขอ้ความทีร่ะบุไวใ้นเอกสาร เรื่องการ
รบัประกนัสนิคา้ทีผู่ผ้ลติหรอืผูข้ายจะชดเชยใหแ้ก่ผู้ซือ้ในกรณีทีผ่ลติภณัฑ์
ไม่สามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเช่น เครื่องผสมอาหาร
เอนกประสงค์ช ารุด เป็นต้น ทัง้นี้การรบัประกันยงัเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่
สามารถสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคได ้โดยทัว่ไปการรบัประกนัจะระบุ
ประเด็นส าคญั 3 ประเด็น คอื 1. การรบัประกันต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 2. การรบัประกนัจะต้องมกีารแจ้งผู้บรโิภคก่อนล่วงหน้าที่จะท า
การซื้อ 3. การรบัประกนัจะต้องระบุเงื่อนไขทางด้านระยะเวลาในการ
รบัประกนัและขอบเขตของกรณใีนการรบัผดิชอบและเงือ่นไขอื่นๆ 

7.2 การรบัประกนัสนิคา้ หรอืบรกิาร เป็นขอ้ความทีย่นืยนัถงึความสามารถใน
การท างานของผลิตภัณฑ์ชิ้นนัน้ๆได้เป็นที่น่าพอใจ หรืออาจจะมีการ
รบัประกนัว่าหากผู้บรโิภคไม่พอใจหรอืผลติภณัฑน์ั ้นไม่ดทีางผูผ้ลติกย็นิดี
คนืเงนิ 

8. ความเข้ากันได้ (Compatibility) เพื่อลดปญัหาที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งาน การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นอีกวิธีหน่ึงที่จะช่วยแก้ไขปญัหาได้ กล่าวคือ การท าให้เกิดความ
สอดคลอ้งระหว่างความตอ้งการของผูบ้รโิภคกบัสนิคา้นัน้ๆ 

9. คุณค่าผลติภณัฑ ์(Product Value) คอื สิง่ทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บัจากการใชผ้ลติภณัฑ์
นัน้ๆ เมือ่เปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่าทีเ่กดิจากความพงึพอใจในการใชผ้ลติภณัฑก์บัจ านวนเงนิ
ทีผู่บ้รโิภคเสยีไป 
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10. ความหลากหลายของสนิคา้ (Variety) เนื่องจากความตอ้งการของผูบ้รโิภคแต่ละคน
นัน้แตกต่างกนั โดยส่วนมากผูบ้รโิภคมกัจะพงึพอใจในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ีม่ใีหเ้ลอืกอย่าง
หลากหลายในรปูแบบของ ส ีกลิน่ รสชาต ิขนาดของผลติภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์คุณภาพ และอื่นๆ 
ดงันัน้ในเรือ่งของความหลากหลายของสนิคา้จงึเป็นเรือ่งทีผู่ข้ายจะตอ้งใหค้วามส าคญั 
 
แนวคิดและทฤษฎีการเปิดรบัข่าวสาร 
 

ทฤษฎกีารเปิดรบัข่าวสารอาจจะเป็นทฤษฎีหนึ่งที่มคีวามส าคญัในการศึกษาและวจิยั
ครัง้นี้  เนื่ องจากการสื่อสารเป็นเครื่องมืออีกประเภทหนึ่ งที่สามารถท าให้คนเราบรรลุ
วตัถุประสงค์ในการสื่อสารหรอืด าเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งในปจัจุบนัการ
เปิดรบัข่าวสารนัน้มาจากหลายช่องทาง อาท ิการบอกเล่าแบบปากต่อปาก สื่อสิง่พิมพ์ สื่อ
โทรทศัน์/วทิยุ สื่อออนไลน์ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่คนทีใ่ช้สื่อออนไลน์อย่างเวบ็
ไซดแ์ละโซเชยีลเน็ตเวริค์ในการรบัข่าวสาร เป็นอกีช่องทางหนึ่งทีม่คีวามสะดวกและรวดเรว็ จงึ
อาจจะเป็นเหตุผลทีท่ าใหโ้ซเชยีลเน็ตเวริค์เป็นช่องทางทีไ่ดร้บัความนิยมมากจากผูป้ระกอบการ
และผู้บรโิภคที่ใช้โซเชยีลเน็ตเวริ์คในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น การรบัข่าวสาร ช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ /เปิดร้านค้าบนโซเชียลเน็คเวิร์ค การประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือแม้แต่การ
ตดิต่อสื่อสาร ฯลฯ เป็นตน้ 

การสื่อสารเป็นพืน้ฐานของการตดิต่อระหว่างบุคคลในสงัคม เป็นสิง่หนึ่งทีม่คีวามจ าเป็น
ต่อชวีิตประจ าวนั เริม่ต้นตัง้แต่หลงัการตื่นนอนไปจนถึงช่วงเวลาก่อนเข้านอน นอกจากนัน้
มนุษยย์งัใชข้า่วสารเป็นตวัก าหนดการตดัสนิใจและจะเลอืกรบัข่าวสารบางประเภททีม่ปีระโยชน์
และอยู่ในความสนใจของตนเองเท่านัน้ กระบวนการในการเปิดรบัข่าวสารของผู้รบัสารจะมี
ความแตกต่างกนัออกไปตามประสบการณ์ ความรูส้กึนึกคดิ ตามความต้องการ แรงจงูใจ ความ
เชื่อ และทศันคตขิองแต่ละบุคคลทีแ่ตกต่างกนั โดยกระบวนการการรบัสารประกอบดว้ย 7 ขัน้ 
ดงันี้ (ศุภร เสรรีตัน์, 2544: 150-152) 

1. การเลอืกเปิดรบัขอ้มลู (Selective Exposure) เป็นขัน้แรกในการเลอืกช่องทางการ
สื่อสาร บุคคลจะเลอืกเปิดรบัสื่อและข่าวสารจากแหล่งข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย เช่น การ
เลอืกเปิดเฟสบุ๊คแฟนเพจของรา้นเบเกอรี่รา้นใดรา้นหนึ่ง การเลอืกซื้อเบเกอรี่จากรา้นใดรา้น
หนึ่งโดยผู้รบัสารจะให้ความสนใจหรอืเปิดรบัข่าวสารที่สอดคล้องกบัความสนใจที่มอียู่ และจะ
พยายามหลกีเลีย่งขา่วสารทีไ่มอ่ยูใ่นความสนใจของตน 

2. การเลอืกใหค้วามสนใจขอ้มลู (Selection Attention) ผูเ้ปิดรบัข่าวสารมแีนวโน้มทีจ่ะ
เลอืกสนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยมกัเลอืกตามความคดิเห็นหรอืความสนใจของตน 
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เพื่อสนับสนุนทศันคติเดมิที่มอียู่และหลกีเลี่ยงสิง่ที่ไม่สอดคล้องกบัความรู้ ความเข้าใจ หรอื
ทศันคต ิ

3. การเลอืกทีจ่ะต่อต้านขอ้มลู (Perceptual defense) นอกจากผูบ้รโิภคเลอืกทีจ่ะสนใจ
ข้อมูลแล้ว ผู้บรโิภคยงัมกีารเลอืกที่จะต่อต้านจากตวักระตุ้นที่ท าให้ผู้บรโิภครู้สกึไม่สบายใจ 
ดงันัน้ตวักระตุ้นทีท่ ารา้ยผู้บรโิภคจะท าใหเ้กดิการรบัรูท้ีน้่อยกว่าตวักรตุ้นทีเ่ป็นกลาง ณ ระดบั
การเปิดรบัข้อมูลข่าวสารระดับเดียวกัน นอกจากยังผู้บริโภคยังอาจจะท าลายข้อมูลที่ไม่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ค่านิยม หรอืความเชื่ออกีดว้ย 

4. การเลอืกทีจ่ะปิดกัน้ขอ้มลู (Perceptual blocking) ผูบ้รโิภคจะปกป้องตวัเองจาก
ตวักระตุ้นที่เข้ามารุมเรา้โดยการปิดกัน้ตวักระตุ้นเหล่านัน้ และเหตุผลที่ผู้บรโิภคไม่ห้
ความสนใจกบัตวักระตุ้นนัน้อาจจะเป็นเพราะมมีากจนเกนิไป การเลือกที่จะปิดกัน้การ
รบัรูจ้งึน่าจะมคีวามคล้ายคลงึกบัการเปลี่ยนช่องโทรทศัน์ทีผู่้บรโิภคจะเปิดไปกต่็อเมื่อ
ความสนใจ หรอืเปลีย่นช่องเมือ่รูส้กึไมถู่กใจ 

5. การเลอืกทีจ่ะตคีวามขอ้มลู (Selective Interpretation) เป็นขัน้ตอนทีม่กีารกลัน่กรอง
เนื่องจากการตคีวามหมายข่าวสารของผู้รบัสารแต่ละคนนัน้แตกต่างกนั ดงันัน้ความหมายของ
สารจะมคีวามหมายว่าอยา่งไรจงึไมไ่ดข้ึน้อยู่ทีร่ปูแบบของตวัอกัษร ค าพูดหรอืรปูภาพ แต่จะอยู่
ที่ผู้รบัสารว่าพวกเขาจะเลอืกตคีวามข่าวสารนัน้เป็นแบบไหน บางคนอาจจะเลอืกที่จะตคีวาม
ตามมมุมอง แรงจงูใจ ความเชื่อ และอื่นๆ 

6.. การเลอืกจดจ า (Selection Retention) ผูร้บัสารจะเลอืกจดจ าเฉพาะข่าวสารทีต่รง
กบัความสนใจของตนเอง และส่วนใหญ่มกัจะไมไ่ดใ้หค้วามส าคญัในสิง่ทีข่ดัแยง้กบัความคดิของ
ตน ดงันัน้การเลอืกจดจ าจงึเป็นสิง่ทีจ่ะช่วยสรา้งทศันคตขิองผูร้บัสารใหม้ัน่คงยิง่ขึน้ 

7. การเลอืกทีจ่ะบดิเบอืนขอ้มลู (Selective retention) เป็นการทีผู่บ้รโิภครบัขอ้มลูมา
และมกีารเปลีย่นแปลงหรอืบดิเบอืนขอ้มลูทีต่นไดร้บั ณ เวลานัน้ เนื่องจากขอ้มลูทีไ่ดร้บั
ขดักบัความเชื่อหรอืความรูส้กึของตวัเอง 

โดยทางผู้วจิยัมคีวามเห็นว่าการเปิดรบัข่าวสารน่าจะเป็นเรื่องส าคญัที่จะน าไปสู่การ
วเิคราะหพ์ฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคได ้(6W1H) ในเรือ่งของ How (ผูบ้รโิภคซือ้ย่างไร) 
มขี ัน้ตอนในการเลอืกซื้อเบเกอรี่อย่างไร ได้รบัข่าวสารจากช่องทางได้ หรอืมวีธิใีนการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกบัเบเกอรี่ที่ตนต้องการจะซื้ออย่างไร ซึ่งในการศึกษานี้ก็จะเชื่อมโยงไปยงัเรื่อง
กระบวนการในการซือ้สนิคา้ทีม่ที ัง้หมด 5 ขัน้ตอน ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปในแนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบั
กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
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แนวคิดเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) 
 

ปณิศา ลญัชานนท ์(2548) กล่าวไวว้่า พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์(Electronic Commerce 
หรอื E-Commerce) คอืการด าเนินกจิกรรมหรอืด าเนินธุรกจิผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ม่ว่า
จะเป็นการขายสนิค้า/บรกิารด้วยสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ การใหบ้รกิารหลงัการขาย ทัง้นี้ใชก้บัสนิค้า 
เช่น สนิคา้บรโิภค และบรกิาร เช่น บรกิารขายขอ้มลู รวมไปถงึกจิการทัว่ไป ทีม่กีารส่งขอ้มลูใน
ลกัษณะของขอ้ความเสยีงและภาพ 

การท าธุรกรรมผ่านอเิลก็ทรอนิกส ์มวีตัถุประสงคเ์พื่อลดค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานและ
เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทบางประการในธุรกิจลง เช่น ที่ตัง้สถาน
ประกอบการ สถานทีแ่สดงสนิคา้ เป็นตน้ อกีทัง้ยงัสามารถท าการโฆษณาผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
เช่น โทรทศัน์ วทิยุ อนิเตอรเ์น็ต ได้อกีด้วย นอกจากนี้ยงัสามารถลดขอ้จ ากดัในเรื่องของการ
เดนิทางและระยะเวลาลงได ้

การพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์คอื การท าธุรกจิผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต ไม่ว่าจะเป็น การซือ้
ขายสินค้า /บริการ ที่มีความสะดวกรวดเร็วและครอบคลุมในทุกพื้นที่ เนื่ องจากมีระบบ
อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นตวักลางในการกระจายขอ้มลู โดยมวีธิงีา่ยๆดงันี้  

1. ผูข้ายโฆษณาสนิคา้ทีต่อ้งการขายทางเวบ็ไซด ์ 
2. ผูซ้ือ้จะเขา้มาชม/คน้หาเพื่อซือ้สนิคา้ในเวบ็ไซดข์องผูข้าย 
ประเภทของธรุกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์
โอภาส เอี่ยมสริวิงศ์ (2556) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ ในทาง

การคา้ สามารถแบ่งบุคคลออกเป็น2 ฝ่าย ไดแ้ก่ ผูซ้ือ้และผูข้าย ซึง่ทัง้สองฝ่ายดงัทีไ่ดก้ล่าวมา 
สามารถจดัประเภทของธุรกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสอ์อกเป็นประเภทหลกัๆ ไดด้งันี้  

1. B2B (Business to Business) ประเภทการคา้ระหว่างธุรกจิกบัธุรกจิ เป็นการคา้
ระหว่างผูป้ระกอบการทีเ่ป็นบรษิทัหรอืองคก์รดว้ยกนั โดยปรมิาณการซือ้ขายในแต่
ละครัง้จะจ านวนมากและมคีวามซบัซอ้นทีแ่ตกต่างกนั 

2. B2C (Business to Consumer) ประเภทการคา้ระหว่างธุรกจิกบับุคคล เป็นการคา้
ระหว่างผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหรอืองค์กรกับผู้บรโิภคโดยตรงที่เป็นลูกค้า
บุคคล โดยปริมาณการซื้อขายในแต่ละครัง้จะจ านวนพอประมาณหรอืลกัษณะ
การคา้ส่ง 

3. C2C (Consumer to Consumer) ประเภทการคา้ระหว่างบุคคลกบับุคคล เป็น
การค้าระหว่างบุคคลกบับุคคลปกติ โดยปรมิาณการซื้อขายในแต่ละครัง้มจี านวน
น้อยหรอืในลกัษณะการคา้ปลกี 
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4. C2B (Consumer to Business) ประเภทการคา้ระหว่างผูบ้รโิภคและภาคธุรกจิ
(ผูป้ระกอบการ) ทีผู่บ้รโิภคมสีภานะเป็นผูค้า้และมบีทบาทในการต่อรองเพื่อตัง้
ราคาสนิคา้ โดยผูป้ระกอบการจะมสีถานะเป็นคนกลางในการน าเสนอราคาที่ลกูคา้
เสนอ จะเหน็ไดว้่าอคีอมเมริซ์ในร)ูแบบน้ีจะมบีทบาทสลบักนั 

5. B2E (Business to Employee) ประเภทการคา้ระหว่างภาคธุรกจิและพนักงาน เป็น
รูปแบบในการด าเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปรบัปรุงการท างานห้ดกีว่าเดิม 
โดยจะน ารู)แบบนี้มาใช้กบัการแลกเปลี่ยนข่าวสารในองค์กร ซึ่งพนักงานจะทราบ
ข่าวได้จากกระดานข่าวขององค์กรที่อยู่บนเครือข่ายอินทราเน็ต รูปแบบนี้จะ
สามารถช่วยลดปรมิาณดา้นเอกสารลงได ้

6. G2C (Government to Consumer) ประเภทการคา้ระหว่างรฐับาลกบับุคคล เป็น
การค้าระหว่างภาครฐักบัผูบ้รโิภค ซึ่งไม่มวีตัถุประสงค์ทางการคา้ แต่จะเป็นไปใน
ลกัษณะของการใหบ้รกิารประชาชน เช่น การให้บรกิารขอ้มูลประชาชนผ่านระบบ
อนิเทอรเ์น็ต เช่น การเสยีภาษ ีเป็นตน้ 

7. G2B (Government to Business) ประเภทการคา้ระหว่างรฐับาลกบัธุรกจิ เป็น
การคา้ระหว่างภาครฐักบัผูป้ระกอบการที่เป็นบรษิทัหรอืองคก์ร โดยการซื้อขายใน
แต่ละครัง้จะมจี านวนมาก 

8. G2G (Government to Government) ประเภทการคา้ระหว่างรฐับาลกบัรฐับาล  
9. G2E (Government to Employee) ประเภทการคา้ระหว่างรฐับาลกบัพนนกังาน

ของรฐั 

ตามทีศ่กึษาในเรือ่งของประเภทของธุรกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ทางผูว้จิยัมคีวามเหน็
ว่ารปูแบบการด าเนินธุรกจิของเรานัน้เป็นแบบ C2C (Consumer to Consumer) หรอื การคา้
ประเภทบุคคลกบับุคคล มลีกัษณะการค้าทัง้แบบขายปลกีและส่ง ถึงแมจ้ะมกีารผลติตามครัง้
สัง่ซือ้ แต่กย็งัคงมปีรมิาณในการสัง่ซือ้ทีไ่ม่มากนกั 
 
        โมเดลทางธรุกิจของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์
        โอภาส เอีย่มสริวิงศ ์(2556) กล่าวไวว้่า พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสม์ ี3 รปูแบบ ไดแ้ก่ 

1. Brick and Mortar บรกิและมอรต์า้ คอืรปูแบบการด าเนินธุรกจิแบบดัง้เดมิ หรอืกล่าวอกี
นยัหนึ่งไดว้่า Brick and Mortar เป็นการด าเนินธุรกจิแบบออฟไลน์ ทีไ่มไ่ดม้กีารซือ้
ขายสนิคา้ผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต แต่หากธุรกจิทีด่ าเนินอยูน่ี้ไดเ้พิม่ช่องทางการจ าหน่าย
สนิคา้ดว้ยการใชอ้นิเตอรเ์ขา้มาช่วยกจ็ะกลายเป็นธุรกจิในรปูแบบ Click and Mortar 
ทนัท ี
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2. Click and Mortar คลกิและมอรต์้าคอื การเพิม่รูปแบบในการท าการค้า กล่าวคอื
นอกจากจะท าธุรกจิการคา้ผ่านหน้ารา้นแล้วกย็งัสมารถเพิม่รปูแบบในการท าการคา้ได้
โดยการสรา้งเวบ็ไซดข์ึน้มาเป็นของตนเอง เพื่อจ าหน่ายสนิคา้ผ่านทัง้สองช่องทาง เป็น
การอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ยกตัวอย่าง 
www.snpfood.com รา้นS&P ทีจ่ าหน่ายเบเกอรีน่านาชนิดโดยจ าหน่ายผ่านหน้ารา้น
และบนเวบ็ไซดข์องตนเอง  

3. Click and Click คลกิและคลกิ คอื การท าการคา้ผ่านทางเวบ็ไซดเ์ท่านัน้ ไม่มหีน้ารา้น
ทีส่ามารถรบัซือ้หรอืรบัสนิคา้ได ้

 
ประโยชน์ของการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกสแ์ละอินเทอรเ์น็ต 
ประโยชน์ของการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสแ์ละอนิเตอรเ์น็ตทีม่ต่ีอทัง้ผูซ้ือ้และผูข้าย มี

ดงัต่อไปนี้ (ปณศิา ลญัชานนท์, 2548) 
1. ประโยชน์ส าหรบัผูซ้ือ้ (Benefits to Buyers) มดีงันี้ 

1.1 ความสะดวกในเรื่องของการเดินทางเพื่อส ารวจหรือค้นหาสินค้า 
นอกจากนัน้ยงัสามารถเรยีนรูเ้กี่ยวกบัผลติภณัฑไ์ดจ้ากรายละเอยีดทีจ่ดัแสดงไวใ้นเวบ็ไซดโ์ดย
ไมต่อ้งรอพนกังานขาย 

1.2 สามารถหาขอ้มลูเกี่ยวกบัผลติภณัฑแ์ละมโีอกาสเลอืกซือ้สนิคา้ไดม้ากขึน้ 
เนื่องจากมชี่องทางของการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ ช่วยใหผู้้ซือ้สามารถเปรยีบเทยีบขอ้มลูของ
สนิคา้ได ้

1.3 การมปีฏสิมัพนัธ ์ผูซ้ือ้และผูข้ายสามารถโต้ตอบหรอืพูดคุยกนัในเรื่องของ
สนิคา้ และเกดิการซือ้ขายไดท้นัท ี

1.4 ผู้บรโิภคเกดิความรูส้กึที่ดใีนการควบคุมสถานการณ์และมอี านาจในการ
ตดัสนิใจมากขึน้ 

2. ประโยชน์ส าหรบัผูข้าย (Benefits to Sellers) ดงันี้ 
2.1 สรา้งความสมัพนัธ์อนัดกีบัลูกค้า (Customer Relationship Building) 

เนื่องจากผูข้ายสามารถโตต้อบกบัผูซ้ือ้แต่ละรายได ้
2.2 เป็นช่องทางในการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัความต้องการของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั 

ซึง่ผูข้ายสามารถน าประเดน็ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูไ้ปพฒันาและปรบัปรงุใหด้ขีึน้ 
2.3 ลดต้นทุน เพิม่ความรวดเรว็และประสทิธภิาพ ซึง่สามารถลดต้นทุนต่างๆ

และค่าใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษารา้นคา้ เช่น ค่าตกแต่งรา้น ค่าวางมดัจ าสถานที่ 
2.4 สามารถเชื่อมโยงผู้ขายปจัจยัการผลติ/โรงงาน/ผู้จดัจ าหน่าย/ลูกค้า และ

ธุรกจิไดโ้ดยตรง 
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2.5 การตลาดอเิลก็ทรอนิกส์มคีวามยดืหยุ่นมาก (Flexibility) เนื่องจากความ
ต้องการของผู้ซื้อแต่ละรายมคีวามแตกต่างกัน ท าให้ผู้ขายจงึจะต้องหมัน่ตรวจสอบและแก้ไข
ข้อมูล ปรับเปลี่ยนความหลากหลายของสินค้า ราคา การส่งเสริมทางการตลาด เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูซ้ือ้ 

2.6 อินเทอรเ์น็ต เป็นสื่อกลางระดบัโลก (Global Medium) ที่ช่วยให้ผู้ซื้อ
สามารถตดิต่อกบัผูข้ายปจัจยัการผลติในประเทศต่างๆไดอ้ย่างทัว่ถงึ 
 
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ผลงานวจิยัที ่1 ขวญัพร ลยีวฒันานุพงศ์, จริฐัตกิาล ไหมแก้ว และคนอื่นๆ (2556) ได้

ศึกษาเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บรโิภคร้านโฮมเบเกอรี่สวนดุสิต 
จงัหวดักรงุเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่าลกัษณะประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าร้านโฮมเบเกอรี่สวนดุสิตด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน และพฤติกรรมที่
แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้รา้นโฮมเบเกอรีด่า้นผลติภณัฑท์ีแ่ตกต่างกนั จากผล
การวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนที ่1ขอ้มลูทัว่ไปของผูบ้รโิภคเบเกอรี ่พบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญงิมากกว่าเพศชาย และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายในมหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนดุสติ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุเฉลี่ย 24.88 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปรญิญาตร ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชีพเป็นนักศึกษา และผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 5,001 – 10,000 บาท จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู
ส่วนที ่2 การตดัสนิใจซือ้เบเกอรีข่องผูบ้รโิภค ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกซือ้เบเกอรีป่ระ
เภท เคก้ เป็นอนัดบัแรก และเลอืกซือ้พายกบับราวนี่เป็นอนัดบัต่อมา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เลอืกใชบ้รกิารรา้นโฮมเบเกอรีเ่พราะราคาเหมาะสม เป็นอนัดบัแรก ส่วนในอนัดบัต่อมาคอื 
เบเกอรีอ่ร่อยและท าเลด ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกซื้อเบเกอรีโ่ดยมวีตัถุประสงค์ คอื 
การซื้อเป็นของฝาก เป็นอนัดบัแรกและในอนัดบัต่อมาคอื เลี้ยงรบัรองแขก /ลูกค้า/เพื่อน โดย
ส่วนใหญ่ผู้บรโิภคใช้บรกิารรา้นโฮมเบเกอรีใ่นช่วงเวลา 15.00-17.00 น.และมคี่าใชจ้่ายในการ
ซือ้เฉลี่ยมากกว่า 200 บาทขึน้ไปต่อหนึ่งครัง้ และมคีวามถี่ในการมาใชบ้รกิารรา้นโฮมเบเกอรี่
เฉลีย่ 1-2 ครัง้ต่อสปัดาห ์จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูส่วนที ่3 ปจัจยัดา้นพฤตกิรรมการเปิดรบั
ข่าวสาร พบว่า โดยส่วนใหญ่ผูบ้รโิภครูจ้กัรา้นโฮมเบเกอรีผ่่านโดยเพื่อน และประเภทของสื่อที่
ท าให้ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อเบเกอรี่จากรร้านโฮมเบเกอรี่ คือ สื่อบุคคล ดงันัน้การ
เลอืกใชส้ื่อของโฮมเบเกอรีท่ีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคไดม้ากทีสุ่ด คอื การเลอืกใช้
สื่อบุคคล จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนที่ 4 ปจัจยัด้านผลติภณัฑท์ี่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ 
พบว่าในด้านความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ด้านรสชาตขิองผลติภณัฑ ์และด้านราคาสนิค้า 
เป็นปจัจยัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจในระดบัมาก จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนที ่5
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การสมัภาษณ์ผูบ้รโิภค พบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ในลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนัว่าควร
ที่จะปรบัปรุงด้านบรรจุภณัฑใ์ห้มคีวามคงทนมากยิง่ขึน้ เพื่อรกัษาผลติภณัฑ์ให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ และในส่วนของด้านผลติภณัฑ์ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ให้ความคิดเหน็ว่าควรปรบัปรุงให้มี
คุณภาพดเีช่นเดมิ โดยทางผูว้จิยัมองว่าผลการวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนที ่1 แสดงใหเ้หน็ถงึผลการ
วเิคราะห์ที่เอนเอียง เนื่องจากงานวจิยัชิ้นนี้มผีู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดบั
ปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นนักศกึษาและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 5,001 – 10,000 บาท ท าใหผ้ล
การศกึษาทีไ่ดอ้าจจะไมม่คีวามหลากหลายทีม่ากพอ ดงันัน้เราจงึเลง็เหน็ว่าหากน าประเดน็ทีย่งั
ไมส่มบรูณ์ในงานวจิยัเรือ่งปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภครา้นโฮมเบเกอ
รีส่วนดุสติ จงัหวดักรุงเทพมหานคร มาศกึษาเพิม่เตมิก็น่าจะเป็นอกีประเดน็ทีม่คีวามน่าสนใจ
อยูไ่มน้่อย 
 

ผลงานวจิยัที่ 2 วราวรรณ อนันตรตัน์ (2549) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึง
พอใจของผูซ้ือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มผูต้อบบแบบสอบถามทีเ่ป็นผูซ้ือ้ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 20-30 ปี มสีถานภาพโสด มกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี
และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ที ่5,001-10,000 บาท ผูซ้ือ้ส่วนใหญ่ซือ้เบเกอรีเ่พื่อไปรบัประทาน
เอง ส่วนมากนิยมซือ้เบเกอรีป่ระเภทขนมปงั จากรา้นประเภทพรเีมีย่มโดยในระยะเวลา 1 เดอืน 
มกีารซื้อเบเกอรีจ่ านวน 2-3 ครัง้ และในแต่ละครัง้จะซื้อเบเกอรีอ่ยู่ที่จ านวน 1-2 ชิ้น โดยมี
งบประมาณในการใชจ้่ายต่อครัง้อยู่ในช่วง 50-100 บาท ซึง่ช่วงเวลาทีซ่ือ้เบเกอรีบ่่อยทีสุ่ด คอื 
ช่วงเยน็-ค ่า ผลจากากรทดสอบความสมัพนัธข์องขอ้มลูทัว่ไปกบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เบเกอรี ่
พบว่า วตัถุประสงค์ในการซื้อเบเกอรีม่คีวามสมัพนัธ์กบัอาชพี และระดบัรายได้เฉลี่ยของผู้ซื้อ 
ความถีใ่นการซือ้เบเกอรีม่คีวามสมัพนัธก์บั เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนของผู้ซื้อ ประเภทของผลติภณัฑ์ที่ซื้อบ่อยที่สุดมคีวามสมัพนัธ์กบั เพศ อายุ และระดบั
การศึกษา ช่วงเวลาที่ซื้อบ่อยที่สุดมคีวามสมัพนัธ์กบัอายุ อาชพี ระดบัการศึกษา และระดบั
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ซื้อ ประเภทร้านเบเกอรี่มีความสัมพันธ์กับ เพศ อาชีพ ระดับ
การศึกษา และระดบัรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ซื้อ ผลการศึกษาปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเบเกอรี่จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ทุกกลุ่มอาชีพจะพิจารณาปจัจัยด้าน
ผลติภณัฑเ์ป็นอนัดบัแรกซึ่งทุกกลุ่มจะใหค้วามส าคญัในดา้นรสชาตขิองผลติภณัฑ ์ยกเวน้กลุ่ม
นักศกึษาซึ่งให้ความส าคญัด้านชื่อเสยีง และตรายีห่้อ ผลการศกึษาความพงึพอใจ พบว่า ทุก
อาชพีมคีวามพงึพอใจต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์และด้านราคาอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นบรรจุภณัฑ ์ลา้นคุณภาพการใหบ้รกิารนัน้มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลาง ในส่วนของปจัจยัด้านการส่งเสรมิการขายผู้ซื้อมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก คอื การ
โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ การใหส้่วนลด และการมขีองแถม 
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ตารางที ่2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน 
ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบั
ตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล 

อา้งองิจาก 
James F. Engel 
และคณะ 

พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค พมิพปี์
พ.ศ.2543 

 พฤตกิรรมการซือ้
ของผูบ้รโิภค 

 โมเดลพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค 

 พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคมดีงันี้ 
เทคนิคในการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคทัง้ 7 ประการ คอื 6W1H ไดแ้ก่ 

1. Who ผูบ้รโิภคของเราคอืใคร 
2. What อะไรคอืสิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการ 
3. When เมือ่ไหรท่ีผู่บ้รโิภคจะซือ้สนิคา้ 
4. Where ผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้ทีไ่หน 
5. Why ท าไมผูบ้รโิภคจงึซือ้สนิคา้ 
6. Who participate บุคคลใดทีม่สี่วนรว่มในการตดัสนิใจซือ้ 
7. How ผูบ้รโิภคซือ้อยา่งไร 
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ตารางที ่2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน 
ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบั
ตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

   ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื ปจัจยัภายในปจัจยัภายนอก 

 โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค แสดงใหเ้หน็สิง่กระตุ้นและการตอบสนองของ
พฤตกิรรมผูซ้ือ้ ทีท่ าใหเ้กดิความตอ้งการและน าไปสู่การตอบสนองจาก
สิง่กระตุน้อื่นๆทีส่่งผลต่อผูบ้รโิภคกระบวนการตดัสนิใจซือ้ มทีัง้หมด 5 
ขัน้ตอน 

1. การรบัรูถ้งึความตอ้งการ/การรบัรูป้ญัหา 
2. การคน้หา/สบืคน้ขอ้มลู 
3. การประเมนิทางเลอืก 
4. การตดัสนิใจ 
5. พฤตกิรรมหลงัการซือ้/การประเมนิผลหลงัการซือ้ 
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ตารางที ่2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน 
ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบั
ตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ 
และคณะ 

ห ลัก ก า ร ต ล า ด 
พมิพปี์พ.ศ.2543 

 ท ฤ ษ ฎี เ กี่ ย ว กั บ
ผลติภณัฑ ์

 องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์เป็นคุณสมบตัขิองผลติภณัฑท์ีส่ามารถจงูใจ
ตลาดได ้

ศุภร เสรรีตัน์ พ ฤ ติ ก ร ร ม
ผู้บริโภค พิมพ์ปี
พ.ศ.2544 

 การเปิดรบัขา่วสาร  การเปิดรับข่าวสาร เป็นสิ่งหนึ่ งที่มีความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน 
ผู้บริโภคมีกระบวนการการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน โดย
กระบวนการการรบัสารประกอบไปดว้ย 7 ขัน้ตอน ดงันี้ 
1. การเลอืกเปิดรบัขอ้มลู 
2. การเลอืกใหค้วามสนใจขอ้มลู 
3. การเลอืกต่อตา้นขอ้มลู 
4. การเลอืกปิดกัน้ขอ้มลู 
5. การเลอืกตคีวามขอ้มลู 
6. การเลอืกจดจ าขอ้มลู 
7. การเลอืกบดิเบอืนขอ้มลู 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์องงานวจิยั ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ที่
เกี่ยวข้องกบัตัวแปรที่จะ
ศกึษาในรายงาน 

ขวัญพร  ลีย
วัฒนานุพงศ์, 
จิ ร ั ฐ ติ ก า ล 
ไหมแก้ว และ
คนอื่นๆ 

ปจัจัยที่มีผล
ต่ อ ก า ร
ตัดสินใจของ
ผู้บริโภคร้าน
โฮมเบเกอรี่
ส ว น ดุ สิ ต 
กรุงเทพมหา
นคร 

1. เ พื่ อ ศึ ก ษ า
ความสมัพนัธ์ระหว่างปจั
จุ ย ด้ า น ลั ก ษ ณ ะ
ประชากรศาสตร์กับการ
ตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค
รา้นโฮมเบเกอรีส่วนดุสติ 
2. เ พื่ อ ศึ ก ษ า
ความสัมพันธ์ระหว่ าง
พฤติกรรมการเ ปิดรับ
ข่าวสารกับการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บรโิภคร้านโฮม
เบเกอรีส่วนดุสติ 

ขอบเขตด้านประชากรคอื 
ลูกค้าที่มาซื้อเบเกอรี่ร้าน
โ ฮม เบ เ กอ รี่ ส ว นดุ สิ ต 
จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
มทีัว้หมด 400 คน ตวัแปร
ต้ น  ไ ด้ แ ก่  ลั ก ษ ณ ะ
ประชากรศาสตร์  และ
พฤติก รรมการ เ ปิ ดรับ
ข่าวสาร ได้แก่ ประเภท
ของสื่อที่เปิดรบั, ความถี่
ในการเปิดรับสื่อภายใน
มหาวทิยาลยั 

- การเกบ็รวบรวมขอ้มลูใน
งานวจิยัน้ี มขี ัน้ตอนดงันี้ 
1.ในวนัที่ 27 ธนัวาคม 
พ.ศ.2555 ผู้ท าวิจยัได้
แจกแบบสอบถามกบักลุ่ม
ตวัอยา่งทีม่าซือ้ผลติภณัฑ์
ทีร่า้นโฮมเบเกอรีส่วนดุสติ 
โดยแบ่งช่วงเวลาออกเป็น
ดงันี้ ช่วงเชา้ เวลา 7.30 –
11.00 น. และช่วงบ่าย 
เวลา 13.00 – 17.00 น. 
ช่วงละ 50 คน รวมจ านวน 
100 คน 

ตั ว แ ป ร ด้ า น ลัก ษณ ะ
ประชากรศาสตร์มผีลต่อ
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ
ผลติภณัฑร์า้นโฮมเบเกอ
รี่สวนดุสิต ไม่ว่าจะเป็น 
เพศ  อ ายุ  ก า รศึกษา 
รายได้  นอกจากนี้ ย ัง
พ บ ว่ า ป ั จ จั ย ด้ า น
ผลิตภณัฑ์มีผลต่อความ
พึงพอใจของผู้บริโภค 
เช่น ความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ รสชาต ิ
และราคา 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์องงานวจิยั ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ี
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรที่
จะศกึษาในรายงาน 

   การรูจ้กัรา้นโฮมเบเกอรี่
จากสื่อใด, สื่อใดที่มผีล
ต่อการตัดสินใจซื้อเบ
เกอรี ่
 

2.ผู้ ท า วิ จ ั ย ไ ด้ น า
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ที่ ไ ด้ ม า
ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบรูณ์ 
3.ผู้ ท า วิ จ ั ย ไ ด้ น า
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ที่ ไ ด้ ม า
วเิคราะห ์
- สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล  ท า โ ด ย ก า ร น า
แบบสอบถามที่ได้จากการ
ประมวลผลโดยโปรแกรม
ส า เ ร็ จ รู ป ท า ง ส ถิ ติ ข อ ง
คอมพวิเตอร์สถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะหข์อ้มลู ประกอบดว้ย 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์องงานวจิยั ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยั
นี้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปร
ทีจ่ะศกึษาในรายงาน 

    1. ความถี่และรอ้ยละ ใช้ใน
การอธบิายความถี่และรอ้ยละ
ข อ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก
แบบสอบถาม ในส่ วนที่ 1 
ปจัจัยด้านประชากรฯและ
ส่วนที่4 พฤติกรรมการซื้อ
สนิคา้ 
2.ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานใช้ในการอธิบาย
ค่าเฉลี่ยและการกระจายของ
ขอ้มูลที่ได้จากแบบสอบถาม
ส่วนที ่2 ดา้นการตดัสนิใจซือ้
สนิคา้ดา้นผลติภณัฑ ์

ใ ช้ ใ น ก า ร อ ธิ บ า ย
ค่ า เ ฉ ลี่ ย แ ล ะ ก า ร
กระจายของข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามส่วน
ที่ 2 ด้านการการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าด้าน
ผลติภณัฑ ์
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยั
นี้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปร
ทีจ่ะศกึษาในรายงาน 

ว ร า ว ร ร ณ 
อนนัตรตัน์ 

เรื่อง พฤติกรรม
แ ล ะ ค ว า ม พึ ง
พอใจของผู้ซื้ อ
ผลติภณัฑเ์บเกอ
รี ่

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี่
ของผูซ้ือ้ 
 

ขอบเขตดา้นประชากร 
คือ กลุ่มตัวอย่างผู้ซื้อ
จ านวน 400 ราย 

ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ้ ง นี้ ไ ด้
ด าเนินการศึกษาและเก็บ
ข้ อ มู ล โ ด ย ก า ร อ อ ก
แบบสอบถามแก่ผู้บริโภค
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างมา
โดยโดยวิธีการสุ่ มแบบ
บั ง เ อิ ญ  ( Accidental 
Sampling) แ ล ะ แ ย ก เ ป็ น 
Quota 5 อาชีพคือ 
นั ก ศึ ก ษ า  ข้ า ร า ช ก า ร 
พนักงานเอกชน นักธุรกิจ 
และรับจ้างทัว่ไป กลุ่มล่ะ 
80 ราย 

พฤติกรรมการเลือก
ซือ้เบเกอรีใ่นดา้นต่างๆ 
เ ช่ น  เ พ ศ  อ า ย ุ
การศึกษา รายได้ต่อ
เดือน ความถี่ ในการ
ซือ้เบเกอรี ่
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

 

พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค 

- Who 
- What 
- When 
- Where 
- Why 
- Who participate 
- How 

 
 

ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นคา้ทีม่หีน้ารา้น 

 

 

 

ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ 



 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
ในการศกึษานี้เป็นการศกึษาความแตกต่างระหว่างผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่ ี

หน้ารา้นและผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรีผ่่านรา้นค้าบนโซเชยีลเน็ตเวริค์ โดยใชพ้ฤตกิรรมในการซื้อ
สนิคา้เป็นตวัจ าแนก ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อใหก้ารศกึษานี้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่
ไดก้ าหนดไว ้ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาและด าเนินงานวจิยั ดงันี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ในการศกึษาครัง้นี้ ประชากรที่ผู้วจิยัใช้ในการศกึษา คอื กลุ่มผูบ้รโิภคทัง้เพศชายและ
หญงิที่ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นค้าที่มหีน้ารา้น และกลุ่มผู้บรโิภคทีซ่ื้อเบเกอรีผ่่านรา้นคา้บนโซเชยีล
เน็ตเวริค์ทีม่กี าลงัในการซือ้สนิคา้อยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทัง้ 50 เขตมจี านวนประชากร
ทัง้สิน้ 5,693,345คน (แหล่งขอ้มลู: ระบบสถติทิางการทะเบยีน กรมการปกครอง สถติจิ านวน
ประชากรและบา้น ณ ฐานขอ้มลูปจัจบุนั ขอ้มลู ณ ตุลาคม 2557) 

ประชากรที่ใช้ในการท าวจิยัครัง้นี้ จะศกึษาประชากรที่อยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากในอนาคตมแีผนทีจ่ะเปิดธุรกจิเบเกอรี ่จงึต้องการทีจ่ะศกึษาถงึพฤตกิรรมในการซือ้เบ
เกอรี่ที่แตกต่างกันของผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าที่มหีน้าร้านและร้านค้าบนโซเชียล
เน็ตเวริค์ โดยกรุงเทพมหานครไดแ้บ่งกลุ่มการปฏบิตังิานของส านักงานเขต เพื่อใหก้ารปฏบิตัิ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน จึงมีการแบ่ง
กรุงเทพมหานครออกเป็นกลุ่ม  เพื่อควมสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่ องจากผู้
ท าการศกึษาได้พจิารณาแล้วว่าระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลมจี ากดั และไม่สามารถด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุม อันเนื่องมาจากจ านวนเขตการปกครองของกรุงเทพฯนัน้มี
จ านวน 50 เขต ซึง่ต้องใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางพอสมควร ผูท้ าการศกึษาจงึมคีวามเหน็ว่า
แมจ้ะไม่ได้เดนิทางไปเกบ็ขอ้มูลในทุกๆเขต แต่การแบ่งกรุงเทพฯออกเป็นกลุ่มกส็ามารถท าให้
ไดข้อ้มลูทีถู่กต้องเช่นกนั อกีทัง้ยงัเป็นการประหยดัการใชง้บประมาณและระยะเวลาในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู เพื่อน ามาสรุปผลไดร้วดเรว็มากขึน้ สามารถเป็บกรุงเทพมหานครออกเป็นกลุ่ม
ไดด้งันี้  

1. กลุ่มกรงุเทพกลาง 
2. กลุ่มกรงุเทพใต ้
3.กลุ่มกรงุเทพเหนือ  
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4.กลุ่มกรงุเทพตะวนัออก 
5. กลุ่มกรงุธนเหนือ 
6. กลุ่มกรงุธนใต ้
การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ทางผูว้จิยัทราบจ านวนประชากรของกลุ่มตวัอย่างที่

แน่นอน เมื่อเทยีบจากตารางของเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie and Morgan, 1970) ท าใหไ้ด้
กลุ่มตวัอยา่งทีจ่ะศกึษาทัง้สิน้ 384 ตวัอยา่ง แต่เนื่องจากขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและกลุ่มตวัอย่าง
บางกลุ่มที่คาดว่าจะมจี านวนไม่เพยีงพอในการศึกษาครัง้นี้ จงึลดจ านวนตวัอย่างเหลอืเพยีง 
200 ตวัอย่าง ระดบัความคลาดเคลื่อนเป็น ±6.93%ซึง่จะท าใหค้วามน่าเชื่อถอืในงานวจิยัลดลง 
แต่ก็ยงัคงอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ และเป็นไปตามเงื่อนไขในการวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยเครื่องมอื
ทางสถิติที่ว่าด้วยเรื่องของจ านวนกลุ่มตวัอย่างที่เลอืกใช้จะต้องมมีากกว่า 5 เท่าของจ านวน
ค าถาม ซึง่มทีัง้หมด 31 ขอ้ทีจ่ะใชใ้นงานวจิยัเกีย่วกบัตวัแปรตน้ทัง้หมด  
 
ตวัแปรในการศึกษา 
 

ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาการวจิยัครัง้นี้ ประกอบไปดว้ยตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 
ดงัต่อไปนี้ 

1. ตวัแปรตน้ มดีงันี้ 
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ โดยใช ้6W1H เทคนิคทัง้ 7 ประการในการวเิคราะหพ์ฤตกิรรม

ของผูบ้รโิภคไดแ้ก่ 
 Who 
 What 
 When 
 Where 
 Why 
 Who participate 
 How 

 
2. ตวัแปรตาม มดีงันี้ 

 รปูแบบในการซือ้เบเกอรีข่องผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย 
 ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้น 
 ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ 
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ตารางที ่4 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 
 

ตวัแปรทีเ่ป็นตวัแปรเชงิลกัษณะ 

ชื่อตวัแปร
และ

ประเภทตวั
แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื่อวดัค่าของตวั

แปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ทีม่า 

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรม
การซือ้ 
(Who) 

1.1เพศ [√] เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[] ชาย 
[] หญงิ 

แบบสอบถาม
การศกึษา เรือ่ง
ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภครา้นโฮม
เบเกอรีส่วนดุสติ 
กรงุเทพมหานคร 
 

1.2อายุ [√] เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[ ] ต ่ากว่า 20 ปี 
[ ] 21-25 ปี 
[ ] 26-30 ปี 
[ ] 31-35 ปี 
[ ] 36-40 ปี 
[ ] 41-45 ปี 
[ ] 46-50 ปี 
[ ] 51-55 ปี 
[ ] 56-60 ปี 
[ ] 61-65 ปี 
[ ] 66 ปีขึน้ไป 

 1.3สถานภาพ [√] เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[] โสด 
[] สมรส 
[] หมา้ย/หยา่รา้ง 
[] อื่นๆ (โปรด
ระบุ)............ 
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ตารางที ่ 4 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 
 

ตวัแปรทีเ่ป็นตวัแปรเชงิลกัษณะ 

ชื่อตวัแปร
และ

ประเภทตวั
แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื่อวดัค่าของตวั

แปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ทีม่า 

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรม
การซือ้ 
(Who) 

1.4ระดบั
การศกึษา 

[√] เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[] ต ่ากว่ามธัยม 
[] มธัยมต้น 
[] มธัยมปลาย/ปวช. 
[] อนุปรญิญา/ปวส. 
[] ปรญิญาตร ี
[] ปรญิญาโท 
[] ปรญิญาเอก 

แบบสอบถาม
การศกึษา เรือ่ง
ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภครา้นโฮม
เบเกอรีส่วนดุสติ 
กรงุเทพมหานคร 

1.5อาชพี [√] เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[ ] นกัเรยีน/นิสติ/
นกัศกึษา 
[ ] ขา้ราชการ/
รฐัวสิาหกจิ 
[ ] พนกังาน
บรษิทัเอกชน 
[ ] ธุรกจิส่วนตวั 
[ ] แมบ่า้น/พ่อบา้น 
[ ] อื่นๆ (โปรด
ระบุ)............ 
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ตารางที ่4 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 
 

ตวัแปรทีเ่ป็นตวัแปรเชงิลกัษณะ 

ชื่อตวัแปร
และ

ประเภทตวั
แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื่อวดัค่าของตวั

แปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ทีม่า 

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรม
การซือ้ 
(Who) 

1.6 รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 

[√] เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[ ] ต ่ากว่า 5,000 บ. 
[ ] 5,001-10,000 บ. 
[ ] 10,001-15,000 บ. 
[ ] 15,001-20,000 บ. 
[ ] 20,001-25,000 บ. 
[ ] 25,001-30,000 บ. 
[ ] 30,001 บาทขึน้ไป 

แบบสอบถาม
การศกึษา เรือ่ง
ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภครา้นโฮม
เบเกอรีส่วนดุสติ 
กรงุเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรม
การซือ้ 
(How) 

1.7 รปูแบบใน
การซือ้เบเกอรีท่ี่
ท่านซือ้เป็น
ประจ า 

[√] เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[ ] ซือ้จากรา้นเบเกอรี่
ทีม่หีน้ารา้น 
[ ] ซือ้จากรา้นเบเกอรี่
บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ 

แบบสอบถามเรือ่ง 
การศกึษาความ
แตกต่างปจัจยั
ส่วนประสมทาง
การตลาดระหว่าง
กลุ่มผูซ้ือ้
เครือ่งส าอางผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

1.7.1 ซือ้จาก
รา้นเบเกอรีท่ีม่ ี
หน้ารา้น 

[√] เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[  ] ซือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นเบเกอรีข่อง
โรงแรม 
[  ] ซือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นเบเกอรีท่ีต่ ัง้อยูใ่น
หา้งสรรพสนิคา้ 
[  ] ซือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นเบเกอรีท่ีต่ ัง้อยู่
นอกหา้งสรรพสนิคา้ 
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ตารางที ่4 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 
 

ตวัแปรทีเ่ป็นตวัแปรเชงิลกัษณะ 

ชื่อตวัแปร
และ

ประเภทตวั
แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื่อวดัค่าของตวั

แปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ทีม่า 

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรม
การซือ้ 
(How) 

1.7.1 ซือ้จาก
รา้นเบเกอรีท่ีม่ ี
หน้ารา้น (ต่อ) 

[√] เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[  ] ซือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นกาแฟที่
จ าหน่ายเบเกอรี่
ควบคู่กนั ทีต่ ัง้อยูใ่น
หา้งสรรพสนิคา้ 
[  ] ซือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นกาแฟที่
จ าหน่ายเบเกอรี่
ควบคู่กนัทีต่ ัง้อยูน่อก
หา้งสรรพสนิคา้ 
[  ] อื่นๆ (โปรด
ระบุ).......... 

แบบสอบถาม
เรือ่ง การศกึษา
ความแตกต่าง
ปจัจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาด
ระหว่างกลุ่มผูซ้ือ้
เครือ่งส าอาง
ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 

1.7.2 ซือ้จาก
รา้นคา้บน
โซเชยีลเน็ตเวริค์ 

[√] เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[  ] เฟสบุ๊ค 
[  ] ไลน์ชอ็ป 
[  ] อนิสตาแกรม
  

1.8 งบประมาณ
ในการซือ้เบเกอ
รีต่่อหนึ่งครัง้ 

[√] เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[  ] ต ่ากว่า 50 บาท 
[  ]51 – 100 บาท 
[  ]101 – 200 บาท 
[  ]201 – 300 บาท 
[  ]301 บาทขึน้ไป 
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ตารางที ่4 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 
 

ตวัแปรทีเ่ป็นตวัแปรเชงิลกัษณะ 

ชื่อตวัแปร
และ

ประเภทตวั
แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื่อวดัค่าของตวั

แปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ทีม่า 

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรม
การซือ้ 
(How) 

1.9 ความถีใ่น
การซือ้เบเกอรี่
ต่อสปัดาห ์

[√] เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[  ] 1-2 ครัง้/สปัดาห ์
[  ] 3-4 ครัง้/สปัดาห ์
[  ] 5-6 ครัง้/สปัดาห ์
[  ] ทุกวนั 

แบบสอบถาม
เรือ่ง การศกึษา
ความแตกต่าง
ปจัจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาด
ระหว่างกลุ่มผูซ้ือ้
เครือ่งส าอาง
ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 

 
ตารางที ่5 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 
 

ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นตวัแปรเชงิปรมิาณ 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ทีม่า 

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรม
การซือ้ 
(What) – 
ด้าน
ผลิตภณัฑ ์

2.1.1ในการซือ้ผ่าน
ช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอ
รีจ่ากรา้นคา้ทีม่ ี
ความหลากหลาย
ในเรือ่งผลติภณัฑ ์

[√] มาตรวดั
ระดบัการ
กระท าแบบ 
Likert-Scale 

[ ] ไมเ่คยท าเลย 
[ ]น้อยครัง้ทีจ่ะท า 
[ ]ท าบา้งเป็นบาง
โอกาส 
[ ] ท าบ่อยๆ 
[ ]ท าเป็นประจ า 

แบบสอบถาม
การศกึษา เรือ่ง
ความแตกต่าง
ปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาด
ระหว่างกลุ่มผูซ้ือ้ 
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ตารางที ่5 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 

ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นตวัแปรเชงิปรมิาณ 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ทีม่า 

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรม
การซือ้ 
(What) – 
ด้าน
ผลิตภณัฑ ์

2.1.2 ในการซือ้
ผ่านช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอ
รีท่ีม่คีวามแปลก
ใหมใ่นเรือ่งของ
รปูลกัษณ์ 

[√] มาตรวดั
ระดบัการ
กระท าแบบ 
Likert-Scale 

[ ] ไมเ่คยท าเลย 
[ ]น้อยครัง้ทีจ่ะท า 
[ ]ท าบา้งเป็นบาง
โอกาส 
[ ] ท าบ่อยๆ 
[ ]ท าเป็นประจ า 

เครือ่งส าอางคผ์่าน
ช่องทางออนไลน์
และกลุ่มผูซ้ือ้
เครือ่งส าอางคผ์่าน
ช่องทางออฟไลน์ 
ในเขต
กรงุเทพมหานคร 2.1.3ในการซือ้ผ่าน

ช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอ
รีท่ีท่่านคดิว่ามี
ความโดดเด่นใน
เรือ่งของรสชาต ิ
2.1.4ในการซือ้ผ่าน
ช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอ
รีท่ีท่ าสดใหม่ 
2.1.5ในการซือ้ผ่าน
ช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอ
รีจ่ากบรรจภุณัฑท์ี่
มคีวามสวยงาม 
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ตารางที ่5 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 

ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นตวัแปรเชงิปรมิาณ 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ทีม่า 

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรม
การซือ้ 
(What) – 
ด้าน
ผลิตภณัฑ ์

2.1.6ในการซือ้ผ่าน
ช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอ
รีจ่ากบรรจภุณัฑท์ี่
มคีวามคงทนใน
การใชง้าน 

[√] มาตรวดั
ระดบัการ
กระท าแบบ 
Likert-Scale 

[ ] ไมเ่คยท าเลย 
[ ]น้อยครัง้ทีจ่ะท า 
[ ]ท าบา้งเป็นบาง
โอกาส 
[ ] ท าบ่อยๆ 
[ ]ท าเป็นประจ า 

เครือ่งส าอางคผ์่าน
ช่องทางออนไลน์
และกลุ่มผูซ้ือ้
เครือ่งส าอางคผ์่าน
ช่องทางออฟไลน์ 
ในเขต
กรงุเทพมหานคร 2.1.7 ในการซือ้

ผ่านช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอ
รีจ่ากรา้นคา้ทีม่กีาร
ใหบ้รกิารดา้น
ค าแนะน าเกี่ยวกบั
สนิคา้จากผูข้าย 

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรม
การซือ้ 
(What) – 
ด้านราคา 

2.2.1 ในการซือ้
ผ่านช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอ
รีท่ีท่่านคดิว่ามี
ความเหมาะสม
ทางดา้นราคาเมือ่
เทยีบกบัคุณภาพ 

[√] มาตรวดั
ระดบัการ
กระท าแบบ 
Likert-Scale 

[ ] ไมเ่คยท าเลย 
[ ]น้อยครัง้ทีจ่ะท า 
[ ]ท าบา้งเป็นบาง
โอกาส 
[ ] ท าบ่อยๆ 
[ ]ท าเป็นประจ า 

แบบสอบถาม
การศกึษา เรือ่ง
ความแตกต่าง
ปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาด
ระหว่างกลุ่มผูซ้ือ้ 
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ตารางที ่5 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 

ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นตวัแปรเชงิปรมิาณ 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ทีม่า 

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรม
การซือ้ 
(What) – 
ด้านราคา 

2.2.2 ในการซือ้
ผ่านช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอ
รีท่ีท่่านคดิว่ามี
ความเหมาะสม
ทางดา้นราคาเมือ่
เทยีบกบัปรมิาณ 

[√] มาตรวดั
ระดบัการ
กระท าแบบ 
Likert-Scale 

[ ] ไมเ่คยท าเลย 
[ ]น้อยครัง้ทีจ่ะท า 
[ ]ท าบา้งเป็นบาง
โอกาส 
[ ] ท าบ่อยๆ 
[ ]ท าเป็นประจ า 

เครือ่งส าอางคผ์่าน
ช่องทางออนไลน์และ
กลุ่มผูซ้ือ้
เครือ่งส าอางคผ์่าน
ช่องทางออฟไลน์ ใน
เขตกรงุเทพมหานคร 

2.2.3 ในการซือ้
ผ่านช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอ
รีท่ีม่รีาคาถูกกว่า
ช่องทางการจดั
จ าหน่ายอื่น 

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรม
การซือ้ 
(What) – 
ด้าน
โปรโมชัน่ 

2.3.1ในการซือ้ผ่าน
ช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอ
รีจ่ากรา้นทีใ่ห้
ส่วนลด 

[√] มาตรวดั
ระดบัการ
กระท าแบบ 
Likert-Scale 

[ ] ไมเ่คยท าเลย 
[ ]น้อยครัง้ทีจ่ะท า 
[ ]ท าบา้งเป็นบาง
โอกาส 
[ ] ท าบ่อยๆ 
[ ]ท าเป็นประจ า 

แบบสอบถาม
การศกึษา เรือ่งความ
แตกต่างปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาด
ระหว่างกลุ่มผูซ้ือ้
เครือ่งส าอางคผ์่าน
ช่องทางออนไลน์และ
กลุ่มผูซ้ือ้
เครือ่งส าอางคผ์่าน
ช่องทางออฟไลน์ ใน
เขตกรงุเทพมหานคร 

2.3.2 ในการซือ้
ผ่านช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอ
รีจ่ากรา้นทีม่ ี
โปรโมชัน่ โดยการ
ท าบตัรสมาชกิ 
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ตารางที ่5 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 

ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นตวัแปรเชงิปรมิาณ 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ทีม่า 

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรม
การซือ้ 
(What) – 
ด้าน
โปรโมชัน่ 

2.3.3 ในการซือ้
ผ่านช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอ
รีจ่ากรา้นทีม่ ี
โปรโมชัน่ โดยการ
ใหข้องสมนาคุณ 

[√] มาตรวดั
ระดบัการ
กระท าแบบ 
Likert-Scale 

[ ] ไมเ่คยท าเลย 
[ ]น้อยครัง้ทีจ่ะท า 
[ ]ท าบา้งเป็นบาง
โอกาส 
[ ] ท าบ่อยๆ 
[ ]ท าเป็นประจ า 

 

2.3.4 ในการซือ้
ผ่านช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอ
รีจ่ากการโฆษณา/
ประชาสมัพนัธข์อง
รา้นคา้นัน้ๆ 

 

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรม
การซือ้ 
(Where) – 
ช่องทางใน
การซือ้เบ
เกอรี ่

2.4.1ในการซือ้ผ่าน
ช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอ
รีจ่ากรา้นคา้ทีไ่ดร้บั
ความนิยม 

[√] มาตรวดั
ระดบัการ
กระท าแบบ 
Likert-Scale 

[ ] ไมเ่คยท าเลย 
[ ]น้อยครัง้ทีจ่ะท า 
[ ]ท าบา้งเป็นบาง
โอกาส 
[ ] ท าบ่อยๆ 
[ ]ท าเป็นประจ า 

แบบสอบถาม
การศกึษา เรือ่ง
ความแตกต่าง
ปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาด
ระหว่างกลุ่มผูซ้ือ้
เครือ่งส าอางคผ์่าน
ช่องทางออนไลน์
และกลุ่มผูซ้ือ้
เครือ่งส าอางคผ์่าน
ช่องทางออฟไลน์ 
ในเขต
กรงุเทพมหานคร 

2.4.2ในการซือ้ผ่าน
ช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอ
รีจ่ากรา้นคา้ทีม่ ี
ความน่าเชื่อถอื 
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ตารางที ่5 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 

ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นตวัแปรเชงิปรมิาณ 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ทีม่า 

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรม
การซือ้ 
(When) –
โอกาสใน
การเลือก
ซ้ือเบเกอรี่ 

2.5.1 ท่านเลอืก
ซือ้เบเกอรีผ่่าน
ช่องทางประจ า ใน
โอกาสพเิศษต่างๆ 

[√] มาตรวดั
ระดบัการ
กระท าแบบ 
Likert-Scale 

[ ] ไมเ่คยท าเลย 
[ ]น้อยครัง้ทีจ่ะท า 
[ ]ท าบา้งเป็นบาง
โอกาส 
[ ] ท าบ่อยๆ 
[ ]ท าเป็นประจ า 

แบบสอบถาม
การศกึษา เรือ่ง
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภครา้นโฮมเบ
เกอรีส่วนดุสติ 
กรงุเทพมหานคร 

2.5.2 ท่านเลอืก
ซือ้เบเกอรีผ่่าน
ช่องทางประจ า 
ในชว่งเทศกาล
ต่างๆ 

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรม
การซือ้ 
(Why)– 
เหตผุลใน
การเลือก
ซ้ือบเกอร่ี 

2.6.1 ท่านเลอืก
ซือ้เบเกอรีผ่่าน
ช่องทางประจ าเพื่อ
น าไปรบัประทาน
เอง 

[√] มาตรวดั
ระดบัการ
กระท าแบบ 
Likert-Scale 

[ ] ไมเ่คยท าเลย 
[ ]น้อยครัง้ทีจ่ะท า 
[ ]ท าบา้งเป็นบาง
โอกาส 
[ ] ท าบ่อยๆ 
[ ]ท าเป็นประจ า 

แบบสอบถาม
การศกึษา เรือ่ง
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภครา้นโฮมเบ
เกอรีส่วนดุสติ 
กรงุเทพมหานคร 

2.6.2 ท่านเลอืก
ซือ้เบเกอรีผ่่าน
ช่องทางประจ าเพื่อ
เลีย้งฉลองในงาน
ส าคญัต่างๆ 
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ตารางที ่5 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 

ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นตวัแปรเชงิปรมิาณ 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ทีม่า 

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรม
การซือ้ 
(Why)– 
เหตผุลใน
การเลือก
ซ้ือบเกอร่ี 

2.6.3 ท่านเลอืก
ซือ้เบเกอรีผ่่าน
ช่องทางประจ าเพื่อ
เป็นของฝาก 

[√] มาตรวดั
ระดบัการ
กระท าแบบ 
Likert-Scale 

[ ] ไมเ่คยท าเลย 
[ ]น้อยครัง้ทีจ่ะท า 
[ ]ท าบา้งเป็นบาง
โอกาส 
[ ] ท าบ่อยๆ 
[ ]ท าเป็นประจ า 

แบบสอบถาม
การศกึษา เรือ่ง
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภครา้นโฮมเบ
เกอรีส่วนดุสติ 
กรงุเทพมหานคร 

2.6.4 ท่านเลอืก
ซือ้เบเกอรีผ่่าน
ช่องทางประจ าเพื่อ
น าไปรบัรองแขก/
ลกูคา้ 

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรม
การซือ้ 
(Who 
participate)
– ผูท่ี้มี
อิทธิพล
ต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือ 

2.7.1 ครอบครวั
เป็นบุคคลมอีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจ
ซือ้เบเกอรีข่องท่าน 

[√] มาตรวดั
ระดบัการ
กระท าแบบ 
Likert-Scale 

[ ] ไมเ่คยท าเลย 
[ ]น้อยครัง้ทีจ่ะท า 
[ ]ท าบา้งเป็นบาง
โอกาส 
[ ] ท าบ่อยๆ 
[ ]ท าเป็นประจ า 

แบบสอบถาม
การศกึษา เรือ่ง
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภครา้นโฮมเบ
เกอรีส่วนดุสติ 
กรงุเทพมหานคร 
 
 

2.7.2 เพื่อนเป็น
บุคคลมอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซือ้เบ
เกอรีข่องท่าน 
2.7.3 กลุ่มดารา/
นกัแสดง/พรเีซน็
เตอรเ์ป็นบุคคลทีม่ ี
อทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ของ
ท่าน 
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ตารางที ่5 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 

ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นตวัแปรเชงิปรมิาณ 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ทีม่า 

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรม
การซือ้ 
(Who 
participate)
– ผูท่ี้มี
อิทธิพล
ต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือ 

2.7.4 ผูข้ายเป็น
บุคคลทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจ
ซือ้เบเกอรีข่องท่าน 

[√] มาตรวดั
ระดบัการ
กระท าแบบ 
Likert-Scale 

[ ] ไมเ่คยท าเลย 
[ ]น้อยครัง้ทีจ่ะท า 
[ ]ท าบา้งเป็นบาง
โอกาส 
[ ] ท าบ่อยๆ 
[ ]ท าเป็นประจ า 

แบบสอบถาม
การศกึษา เรือ่ง
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภครา้นโฮมเบ
เกอรีส่วนดุสติ 
กรงุเทพมหานคร 
 
 

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรม
การซือ้ 
(How) – 
การเปิดรบั
ข่าวสาร 

2.8.1 ในการซือ้
ผ่านช่องทางประจ า 
ท่านไดร้บัขา่วสาร
เกีย่วกบัรา้นเบเกอ
รีจ่ากหนงัสอืพมิพ์ 

[√] มาตรวดั
ระดบัการ
กระท าแบบ 
Likert-Scale 

[ ] ไมเ่คยท าเลย 
[ ]น้อยครัง้ทีจ่ะท า 
[ ]ท าบา้งเป็นบาง
โอกาส 
[ ] ท าบ่อยๆ 
[ ]ท าเป็นประจ า 

แบบสอบถาม
การศกึษา เรือ่ง
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภครา้นโฮมเบ
เกอรีส่วนดุสติ 
กรงุเทพมหานคร 
 
 

2.8.2 ในการซือ้
ผ่านช่องทางประจ า 
ท่านไดร้บัขา่วสาร
เกีย่วกบัรา้นเบเกอ
รีจ่ากนิตยสารต่างๆ 
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ตารางที ่5 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 

ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นตวัแปรเชงิปรมิาณ 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ทีม่า 

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรม
การซือ้ 
(How) – 
การเปิดรบั
ข่าวสาร 

2.8.3 ในการซือ้
ผ่านช่องทางประจ า 
ท่านไดร้บัขา่วสาร
เกีย่วกบัรา้นเบเกอ
รีจ่ากแผ่นป้าย
โฆษณาตาม
เสน้ทางเดนิรถ 

[√] มาตรวดั
ระดบัการ
กระท าแบบ 
Likert-Scale 

[ ] ไมเ่คยท าเลย 
[ ]น้อยครัง้ทีจ่ะท า 
[ ]ท าบา้งเป็นบาง
โอกาส 
[ ] ท าบ่อยๆ 
[ ]ท าเป็นประจ า 

แบบสอบถาม
การศกึษา เรือ่ง
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภครา้นโฮมเบ
เกอรีส่วนดุสติ 
กรงุเทพมหานคร 
 
 

2.8.4 ในการซือ้
ผ่านช่องทางประจ า 
ท่านไดร้บัขา่วสาร
เกีย่วกบัรา้นเบเกอ
รีจ่ากสื่อ Social 
Network(Faceboo
k, Line Shop, 
Instagram) 

 2.8.5ในการซือ้ผ่าน
ช่องทางประจ า 
ท่านไดเ้ปิดรบั
ขา่วสารเกี่ยวกบั
รา้นเบเกอรีจ่ากสื่อ
ทางโทรทศัน์ 
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ตารางที ่5 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 

ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นตวัแปรเชงิปรมิาณ 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก ทีม่า 

ตวัแปรดา้น
พฤตกิรรม
การซือ้ 
(How) – 
การเปิดรบั
ข่าวสาร 

2.8.6ในการซือ้ผ่าน
ช่องทางประจ า 
ท่านไดเ้ปิดรบั
ขา่วสารเกี่ยวกบั
รา้นเบเกอรีจ่ากสื่อ
ทางวทิยุ 

[√] มาตรวดั
ระดบัการ
กระท าแบบ 
Likert-Scale 

[ ] ไมเ่คยท าเลย 
[ ]น้อยครัง้ทีจ่ะท า 
[ ]ท าบา้งเป็นบาง
โอกาส 
[ ] ท าบ่อยๆ 
[ ]ท าเป็นประจ า 

แบบสอบถาม
การศกึษา เรือ่ง
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภครา้นโฮมเบ
เกอรีส่วนดุสติ 
กรงุเทพมหานคร 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

ส าหรบังานวจิยัชิน้น้ี เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถามทีผู่ท้ าวจิยัสรา้งขึน้เพื่อ
ศกึษาความแตกต่างระหว่างผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นค้าที่มหีน้ารา้นและผู้บรโิภคที่ซื้อเบ
เกอรีจ่ากรา้นค้าบนโซเชยีลเน็ตเวริค์ โดยจะน าพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าของผูบ้รโิภคมาเป็นตวั
แปรในการตัง้ค าถาม 

ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปจัจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ การศกึษา อาชพี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน รูปแบบการซือ้เบเกอรี ่ชนิด
ของเบเกอรีท่ีน่ิยมเลอืกซือ้ และตราผลติภณัฑข์องเบเกอรีท่ีน่ิยมซือ้ 

ส่วนที ่2 เป็นการสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่โดยใชม้าตรวดัระดบั
การกระท าแบบ Liket Scaleใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) และใชม้าตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method): แบ่งออกเป็น 5 ระดบัไดแ้ก่ 
          คะแนน    ระดบัการกระท า 

   1     ไมเ่คยท าเลย 
   2    น้อยครัง้ทีจ่ะท า 
   3     ท าบา้งเป็นบางโอกาส 
   4     ท าบ่อยๆ 
   5    ท าเป็นประจ า 
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2.1 ขอ้มลูดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค (What) ประกอบไปดว้ย 

  2.1.1 ความตอ้งการทางดา้นผลติภณัฑ ์
  2.1.2 ความตอ้งการทางดา้นบรรจุภณัฑ ์
  2.1.3 ความตอ้งการทางดา้นราคา  

2.2 ขอ้มลูดา้นช่วงเวลาทีผู่บ้รโิภคเลอืกซือ้เบเกอรี ่(When) 
 2.3 ขอ้มลูทางดา้นสถานทีห่รอืช่องทางทีผู่บ้รโิภคเลอืกซือ้เบเกอรี ่(Where) 

2.4 ขอ้มลูทางดา้นเหตุผลของผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้เบเกอรี ่(Why) 
2.5 ข้อมูลทางด้านบุคคลผู้มีอิทธิพลหรือส่วนร่วมต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของ

ผูบ้รโิภค (Who participate) 
2.6 ขอ้มลูทางดา้นรปูแบบหรอืกระบวนการการตดัสนิใจซือ้เบเกอรีข่องผูบ้รโิภค (How) 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

ขอ้มลูทีผู่ท้ าวจิยัเกบ็รวบรวม ไดแ้ก่ ขอ้มลูทางดา้นปจัจยัส่วนบุคคล และพฤตกิรรมการ
ซือ้เบเกอรีข่องกลุ่มผู้บรโิภคที่ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นค้าที่มหีน้ารา้นและผู้บรโิภคทีซ่ื้อเบเกอรีผ่่าน
รา้นคา้บนโซเชยีลเน็คเวริค์ โดยผูท้ าวจิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง เป็นจ านวน 200 ชุด 

การศึกษางานวิจัยครัง้นี้ ได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกด้วยวิธีการ
ดงัต่อไปนี้ 

1. การเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพืน้ที ่(Area Cluster Sampling) โดยจดักลุ่มพืน้ที่
ตามการแบ่งกลุ่มจงัหวดักรุงเทพมหานครตามการปฏบิตังิานของส านกังานเขต ไดแ้ก่ 1.1 กลุ่ม
กรงุเทพกลาง 1.2 กลุ่มกรงุเทพใต ้1.3 กลุ่มกรงุเทพเหนือ 1.4 กลุ่มกรงุเทพตะวนัออก 1.5 กลุ่ม
กรงุธนและ 1.6 กลุ่มกรงุธนใต ้

2. การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบชัน้ภูม ิ(Stratified Random Sampling) เป็นการสุ่มตวัอยา่ง
จากประชากรทมีคีวามแตกต่างกนัซึง่สามารถจ าแนกออกเป็นชัน้ภูม ิเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง 
โดยในการศกึษานี้มสีุ่มกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูซ้ือ้เบ
เกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้น และกลุ่มผูท้ีซ่ ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ โดยแบ่ง
สดัส่วนในการเกบ็ขอ้มลู คอื 100 : 100 ส่วนดา้นการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มผูซ้ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้
ทีม่หีน้ารา้นจะใชว้ธิกีารเดนิแจกแบบสอบถาม ส่วนการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มผูซ้ือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์จะใชว้ธิกีารเดนิแจกแบบสอบถาม และการแจกแบบสอบถาม
ออนไลน์ โดยใชก้ารเกบ็ผ่านโปรแกรม Google Drive ควบคู่กนั 
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ตารางที ่6 ตารางแสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาและเกบ็ขอ้มลู 
 

กลุ่มท่ีต้องการศึกษา จ านวน (ตวัอย่าง) 
ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้น 100 

ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ 100 
รวมทัง้สิน้ 200 

 
3. การเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ท าวจิยัจะเลอืกใช้

หา้งสรรพสนิค้าหรอืสถานที่ที่มผีู้คนผ่านไปมาเป็นจ านวนมากมาเป็นสถานที่ในการเก็บขอ้มูล 
โดยจะเลอืกสถานทีข่ ึน้มาเขตละ 1 แห่ง เนื่องจากสถานทีเ่หล่านัน้เป็นสถานทีท่ีม่ผีูค้นผ่านไปมา
เป็นจ านวนมากและกลุ่มตวัอยา่งทีต่อ้งการมชี่วงอายทุีม่คีวามหลากหลาย ทางผูว้จิยัคาดว่าวธินีี้
จะท าใหผู้ว้จิยัไดพ้บกลุ่มตวัอยา่งตามทีต่อ้งการ ดงันี้ 

3.1 กลุ่มกรงุเทพกลาง      ไดแ้ก่ บรเิวณสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิพระราม 9 
3.2 กลุ่มกรงุเทพใต ้     ไดแ้ก่ บรเิวณสถานีรถไฟฟ้ามหานครสถานีสยาม 
3.3 กลุ่มกรงุเทพเหนือ     ไดแ้ก่ บรเิวณสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิจตุจกัร 
3.4 กลุ่มกรงุเทพตะวนัออก ไดแ้ก่ บรเิวณหา้งสรรพสนิคา้เดอะมอลลบ์างกะปิ 
3.5 กลุ่มกรงุธนเหนือ     ไดแ้ก่ บรเิวณหา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลัป่ินเกลา้ 
3.6 กลุ่มกรงุธนใต ้           ไดแ้ก่ บรเิวณหา้งสรรพสนิคา้เดอะมอลลบ์างแค 

 
4. การสุ่มตามความสะดวกหรอืแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) ในการสุ่มตาม

ความสะดวกหรอืบงัเอญิ โดยการเดนิแจกแบบสอบถามในบรเิวณทีน่ัง่พกัตามทีห่า้งสรรพสนิคา้
และสถานที่ต่างๆที่มคีวามเหมาะสม เช่น สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ และ
บรเิวณอื่นๆทีใ่กลเ้คยีง 
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ตารางที ่7 ตารางสรุปแผนการเกบ็ขอ้มลู 
 

วนัท่ีเกบ็
แบบสอบถาม 

เวลาท่ีเกบ็
แบบสอบถาม 

สถานท่ีเกบ็แบบสอบถาม 

เกบ็จากผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้น โดยใชแ้บบสอบถาม100 ชุด 

21/12/57 13.00-16.00 น. 
บรเิวณสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิพระราม 9และบรเิวณ
ใกลเ้คยีง 

22/12/57 16.00-19.00 น. 
บรเิวณสถานีรถไฟฟ้ามหานครสถานีสยาม และบรเิวณ
ใกลเ้คยีง 

25/12/57 16.00-18.00 น. บรเิวณสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิจตุจกัร และบรเิวณใกลเ้คยีง 

4/01/58 12.00-15.00 น. บรเิวณหา้งสรรพสนิคา้เดอะมอลลบ์างกะปิ และบรเิวณ
ใกลเ้คยีง 

5/01/58 10.00-13.00 น. บรเิวณหา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลัป่ินเกลา้ และบรเิวณ
ใกลเ้คยีง 

6/01/58 12.00-16.00 น. บรเิวณหา้งสรรพสนิคา้เดอะมอลลบ์างแค และบรเิวณ
ใกลเ้คยีง 

เกบ็จากผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้นบนโซเชยีลเน็ตเวริค์ โดยใชแ้บบสอบถาม
ออนไลน์ 100 ชุด 

23/12/58– 
17/01/58 

- เกบ็แบบสอบถามผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต 

6– 11/04/58 
- เกบ็แบบสอบถามผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต(เพิม่เตมิจ านวน 

30 ชุด) 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูล เครื่องมอืที่ผู้ศกึษาใช้ในการวเิคราะห์ คอื การวเิคราะห์จ าแนก
ประเภท (Discriminant Analysis) โดยมกีารวเิคราะหแ์ละแปลผลทีแ่ตกต่างของพฤตกิรรมการ
ซือ้สนิค้าของผู้บรโิภคทีซ่ื้อเบเกอรีจ่ากรา้นคา้ที่มหีน้ารา้นและผูบ้รโิภคที่ซือ้เบเกอรีบ่นโซเชยีล
เน็ตเวริค์มขี ัน้ตอนในการวเิคราะหด์งันี้ 

1.ขอ้มลูปจัจยัส่วนบุคคล 
ตัวแปรเชิงลกัษณะ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน รปูแบบการซือ้เบเกอรี ่ชนิดของเบเกอรีท่ีน่ิยมเลอืกซือ้ และตราผลติภณัฑ์
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ของเบเกอรีท่ี่นิยมซื้อ จากนัน้น าข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างมาวเิคราะห์ โดยใช้ตาราง
แจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และน าเสนอข้อมูลด้วยตารางแบร้อยละ 
(Percentage) 

2. ขอ้มลูพฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่
วเิคราะหต์วัแปรเชงิปรมิาณ ประกอบไปดว้ย Who What When Where Why Who 

participate How/How much เป็นการวเิคราะหเ์ชงิพรรณนาเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี่
ของกลุ่มตวัย่างทัง้สองกลุ่ม ที่มขีอ้ความเป็นตวัเลอืกให้ตอบ โดยใช้มาตรวดัระดบัการกระท า
แบบ Liket Scale ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) และใชม้าตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale Method): แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

คะแนน     ระดบัการกระท า 
1     ไมเ่คยท าเลย 
2     น้อยครัง้ทีจ่ะท า 
3     ท าบา้งเป็นบางโอกาส 
4     ท าบ่อยๆ 
5     ท าเป็นประจ า 

 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการอธบิายขอ้มูลในแบบสอบถามที่

เกบ็รวมรวบได ้โดยมรีปูแบบในการน าเสนอ ดงันี้ 
 ตารางแจกแจงความถี ่(Frequency Table) 
 การหาค่าเฉลีย่ (Mean) 
 ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistic) เป็นการทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้สถิต ิ
ดงัต่อไปนี้ 

2.1 การวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ซื้อเบเกอรีจ่ากร้านค้าที่มหีน้าร้าน และ
กลุ่มผูซ้ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ ดว้ยการทดสอบ ANOVA กบัค าถามทีเ่กี่ยวกบั
พฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิคา้ โดยใช ้6W1H ในการสรา้งแบบสอบถาม 

2.2 สถติแิบบ Discriminant Analysis ทีห่าค่าความแตกต่างของพฤตกิรรมการซือ้เบ
เกอรีข่องผู้บรโิภคทีซ่ื้อเบเกอรีจ่ากรา้นค้าที่มหีน้ารา้นและผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นค้าบน
โซเชยีลเน็ตเวริค์โดยการวเิคราะหแ์ละแปรผล สามารถจ าแนกองคป์ระกอบไดด้งันี้ 



56 
 

 

 

2.2.1 การก าหนดตวัแปร 
ตวัแปรตน้เชงิลกัษณะ ไดแ้ก่ 

 เพศ 
 อายุ 
 สถานภาพ 
 ระดบัการศกึษา 
 อาชพี 
 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 รปูแบบการซือ้เบเกอรี ่
 ชนิดของเบเกอรีท่ีน่ิยมเลอืกซือ้มากทีสุ่ด 
 ตราผลติภณัฑข์องเบเกอรีท่ีน่ิยมซือ้ 

 
ตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ ไดแ้ก่พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้(6W1H) 

 Who 
 What 
 When 
 Where 
 Why 
 Who participate 
 How/How much 

 
ตวัแปรตามเชงิลกัษณะ ไดแ้ก่ 

 ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้น 
 ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ 

 
2.2.2 การก าหนดวธิกีารประมวนผล โดยใชว้ธิ ีSimultaneous เพื่อน าตวัแปรที่

เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้า เข้าไปประมวลเพื่อสร้างสมการเส้นตรง โดยตรวจสอบ
ความสามารถในการจ าแนกกลุ่มของสมการเสน้ตรงโดยดูจากค่า Significance Level ต้องมคี่า
น้อยว่า 0.05 ของค่า Wilks’ Lumbda ซึง่ถ้าค่าของตวัแปรแต่ละตวัยิง่น้อยกจ็ะยิง่ด ีเพราะนัน่
หมายถึงว่าสมการเส้นตรงนัน้จะให้คะแนนที่ใกล้เคียงกันส าหรบักลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่ม
เดยีวกนั และส าหรบักลุ่มตวัอยา่งทีอ่ยูก่นัคนละกลุ่ม นัน่หมายความว่ามคี่าคะแนนทีแ่ตกต่างกนั 
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2.2.3 การประเมนิความถูกต้องของสมการเสน้ตรง ประกอบไปดว้ย 4 ขัน้ตอน 
ดงัต่อไปนี้ 

 ใชส้มาการเสน้ตรงในการพยากรณ์ 
 สรา้งตารางไขวเ้ปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มตวัอยา่งจรงิ กบั กลุ่มทีส่มการ

เสน้ตรงไดพ้ยากรณ์ว่ากลุ่มตวัอยา่งอยกูลุ่มใด 
 น ากลุ่มตัวอย่างที่สมการเส้นตรงได้พยากรณ์มาหารกบัจ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่งทัง้หมด โดยค านวณจากค่า Hit Ratio 
 น าค่า Hit Ratio กบั Proportional Change Criterion (Cpro) มา

เปรยีบเทยีบ โดยค านวณจากสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างที่หนึ่งจรงิยก
ก าลงัสองบวกดว้ยสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างทีส่องจรงิยกก าลงัสอง เมื่อ
ค่า Hit Ratio มคี่ามากกว่า Cpro มากกว่าเกณฑ ์1.25 เท่าสมการ
เสน้ตรงจะถอืว่ามคีวามถูกตอ้งในระดบัทีย่อมรบัได ้

2.2.4 การแปลความหมาย โดยประเมนิจากระดบัความส าคญัของตวัแปรต้นใน
การจ าแนกกลุ่ม คอื ประเมนิจากค่า Standard Discriminant Coefficient ของแต่ละตวัแปร โดย
ที่ไม่ดูเครื่องหมายบวกหรอืลบ ตวัแปลใดที่มคี่าสูงแสดงให้เหน็ว่าตวัแปรนัน้มอีทิธพิลมากต่อ
คะแนนในการจ าแนกกลุ่มทีไ่ดจ้ากสมการเสน้ตรง และประเมนิจาก Structure Matrix ทีจ่ะบอก
ค่าความสมัพนัธร์ะหว่างค่าของตวัแปรต้นแต่ละตวักบัคะแนนในการจ าแนกกลุ่มทีไ่ดจ้ากสมการ
เสน้ตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
การจ าแนกความแตกต่างดา้นพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ระหว่างผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่าก

รา้นคา้ที่มหีน้ารา้น และ ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นค้าบนโซเชยีลเน็ตเวริค์ โดยมกีารส ารวจ
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน ที่มีประสบการณ์ในการซื้อเบเกอรี่ผ่านทัง้สองช่องทาง
ดงักล่าว ผูว้จิยัน าเสนอผลของการวเิคราะหข์อ้มลู ตามล าดบัดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
  

ตารางที ่8 ตารางแสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ 

รปูแบบในการซือ้เบเกอรีท่ีท่่านซือ้ประจ า 
รวมทัง้สิน้ ซื้อจากร้านเบเกอรี่ที่มี

หน้ารา้น 
ซื้อจากร้านเบเกอรี่บน
โซเชยีลเน็ตเวริค์ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ชาย 25 25.0 26 26.0 51 25.5 
หญงิ 75 75.0 74 74.0 149 74.5 

รวม 100 100.0 100 100.0 200 100.0 
 

จากตาราง 8 แสดงใหเ้หน็ว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 
74.5 และเพศชายคดิเป็นรอ้ยละ 25.5 หากพจิารณาแยกตามรปูแบบในการซือ้เบเกอรี ่พบว่าผู้
ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้นเป็นเพศหญงิรอ้ยละ 75.0 และเป็นเพศชายรอ้ยละ 25.0 ส่วน
ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีผ่่านรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 74.0 และเป็นเพศชาย
รอ้ยละ 26.0 
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ตารางที ่9 ตารางแสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ 

รปูแบบในการซือ้เบเกอรีท่ีท่่านซือ้ประจ า 
รวมทัง้สิน้ ซือ้จากรา้นเบเกอรีท่ีม่ ี

หน้ารา้น 
ซือ้จากรา้นเบเกอรีบ่น
โซเชยีลเน็ตเวริค์ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ต ่ากว่า 20 ปี 5 5.0 8 8.0 13 6.5 
21-25 ปี 35 35.0 29 29.0 64 32.5 
26-30 ปี 18 18.0 32 32.0 50 25.0 
31-35 ปี 11 11.0 11 11.0 22 11.0 
36-40 ปี 5 5.0 5 5.0 10 5.0 
41-45 ปี 6 6.0 3 3.0 9 4.5 
46-50 ปี 4 4.0 6 6.0 10 5.0 
51-55 ปี 8 8.0 6 6.0 14 7.0 
56-60 ปี 5 5.0 0 0 5 2.5 
61-65 ปี 1 1.0 0 0 1 0.5 
66 ปีขึน้ไป 2 2.0 0 0 2 1.0 

รวม 100 100.0 100 100.0 200 100.0 
 

จากตาราง 9 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุอยู่ในช่วงระหว่าง 21-25 ปี คดิเป็น
รอ้ยละ 32.5 รองลงมาคอือายุ 26-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 25.0 , อายุ 31-35 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 
11.0, อายุ 51-55 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 7.0, อายุ 36-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 5.0, อายุ 46-50 ปี คดิ
เป็นรอ้ยละ 5.0 , อายุ ต ่ากว่า 20 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 6.5, อายุ 41-45 คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 , อาย ุ
56-60 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 , อายุ 66 ปีขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 และอายุ 61-65 ปี คดิเป็น
รอ้ยละ 0.5 ตามล าดบั 
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ตารางที ่10 ตารางแสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ 

รปูแบบในการซือ้เบเกอรีท่ีท่่านซือ้ประจ า 
รวมทัง้สิน้ ซือ้จากรา้นเบเกอรีท่ีม่ ี

หน้ารา้น 
ซือ้จากรา้นเบเกอรีบ่น
โซเชยีลเน็ตเวริค์ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
โสด 76 76.0 74 74.0 150 75.0 
สมรส 22 22.0 25 25.0 47 23.5 
หมา้ย/ 
หยา่รา้ง 

2 2.0 1 1.0 3 1.5 

อื่นๆ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
รวม 100 100.0 100 100.0 200 100.0 

 
จากตาราง 10 แสดงให้เหน็ว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คดิเป็น

รอ้ยละ 75.0 รองลงมา คอื สถานภาพสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 23.5 และหมา้ย/หยา่รา้ง คดิเป็นรอ้ย
ละ 1.5 ตามล าดบั หากพจิารณาตามรปูแบบการซือ้เบเกอรีจ่ะเหน็ได้ว่าผู้บรโิภคทีซ่ื้อเบเกอรี่
จากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้น ส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 76.0 รองลงมาคอื สถานภาพ 
คดิเป็นรอ้ยละ 22.0 และสถานภาพหมา้ย/หยา่รา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 2.0 ส่วนผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรี่
จากร้านค้าบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค ส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 74.0 เช่นกัน 
รองลงมา คอื สถานภาพสมรส คดิเป็น 25.0 และสถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่11 ตารางแสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

ระดบัการศกึษา 

รปูแบบในการซือ้เบเกอรีท่ีท่่านซือ้ประจ า 
รวมทัง้สิน้ ซือ้จากรา้นเบเกอรีท่ี่

มหีน้ารา้น 
ซือ้จากรา้นเบเกอรี่
บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ต ่ากว่ามธัยมปลาย 5 5.0 4 4.0 9 4.5 
มธัยมปลาย/ปวช. 14 14.0 7 7.0 21 10.5 
อนุปรญิญา/ปวส. 5 5.0 1 1.0 6 3.0 
ปรญิญาตร ี 60 60.0 72 72.0 132 66.0 
ปรญิญาโท 16 16.0 16 16.0 32 16.0 
ปรญิญาเอก 0 0.0 0 0.0 0 0 

รวม 100 100.0 100 100.0 200 100.0 
 

จากตาราง 11 แสดงใหเ้หน็ว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาสูงสุดอยู่
ระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมา คอื ระดบัปรญิญาโท คดิเป็นร้อยละ 16.0, 
ระดบัมธัยมปลาย/ปวช. คดิเป็นรอ้ยละ 10.5 , ระดบัต ่ากว่ามธัยมปลาย คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 , 
ระดบัอนุปรญิญา/ปวส. คดิเป็นรอ้ยละ 3.0 และระดบัปรญิญาเอก คดิเป็นรอ้ยละ 0.0 ตามล าดบั 
หากพจิารณาตามรูปแบบการซื้อเบเกอรี ่พบว่าผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรีร่า้นค้าที่มหีน้ารา้น ส่วน
ใหญ่เป็นผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในระดบัปรญิญาตร ีรองลงมา คอื ระดบัปรญิญาโท , ระดบัมธัยมปลาย/
ปวช., ระดบัต ่ากว่ามธัยมปลาย และระดบัอนุปรญิญา/ปวส. ส่วนผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรีจ่าก
รา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ ส่วนใหญ่เป็นผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในระดบัปรญิญาตร ีรองลงมา คอื ระดบั
ปรญิญาโท, ระดบัมธัยมปลาย/ปวช. ระดบัต ่ากว่ามธัยมปลาย และอนุปรญิญา/ปวส. ตามล าดบั 
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ตารางที ่12 ตารางแสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชพี 
 

อาชพี 

รปูแบบในการซือ้เบเกอรีท่ีท่่านซือ้ประจ า 
รวมทัง้สิน้ ซือ้จากรา้นเบเกอรีท่ี่

มหีน้ารา้น 
ซือ้จากรา้นเบเกอรี่
บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
นกัเรยีน/นิสติ/
นกัศกึษา 

16 16.0 22 22.0 38 19.0 

ขา้ราชการ/
รฐัวสิาหกจิ 

14 14.0 8 8.0 22 12.0 

พนกังาน
บรษิทัเอกชน 

45 45.0 38 38.0 83 41.5 

ธุรกจิส่วนตวั 15 15.0 21 21.0 36 18.0 
แมบ่า้น/พ่อบา้น 8 8.0 7 7.0 15 7.5 
อื่นๆ (โปรดระบุ) 2 2.0 4 4.0 6 3.0 

รวม 100 100.0 100 100.0 200 100.0 
 

จากตาราง 12 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน
บรษิทัเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 41.5 รองลงมา คอื อาชพีนักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 
19.0 , อาชพีธุรกจิส่วนตวั คดิเป็นรอ้ยละ 18.0 , อาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 
12.0 , อาชพีแม่บา้น/พ่อบา้น คดิเป็นรอ้ยละ 7.5 และอาชพีอื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 3.0 ตามล าดบั 
หากพจิารณาตามรูปแบบการซื้อเบเกอรี่ พบว่าผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าที่มหีน้าร้าน 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน รองลงมา คือ นักเรยีน /นิสติ/นักศึกษา , 
ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ, ธุรกจิส่วนตวั , แม่บ้าน/พ่อบ้าน และอาชพีอื่นๆ ส่วนผู้บรโิภคทีซ่ื้อเบ
เกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเป็นพนักงานเอกชน รองลงมา คือ 
นักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา, ธุรกจิส่วนตวั, ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ , แม่บ้าน/พ่อบา้น และอาชพี
อื่นๆ ตามล าดบั 
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ตารางที ่13 ตารางแสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อ 
               เดอืน 
 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

รปูแบบในการซือ้เบเกอรีท่ีท่่านซือ้ประจ า 
รวมทัง้สิน้ ซือ้จากรา้นเบเกอรี่

ทีม่หีน้ารา้น 
ซือ้จากรา้นเบเกอรี่
บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ต ่ากว่า 5,000 บาท 7 7.0 9 9.0 16 8.0 
5,001-10,000 บาท 10 10.0 10 10.0 20 10.0 
10,001-15,000 บาท 15 15.0 14 14.0 29 14.5 
15,001-20,000 บาท 29 29.0 16 16.0 45 22.5 
20,001-25,000 บาท 8 8.0 13 13.0 21 10.5 
25,001-30,000 บาท 7 7.0 10 10.0 17 8.5 
30,001 บาทขึน้ไป 24 24.0 28 28.0 52 26.0 

รวม 100 100.0 100 100.0 200 100.0 
 

จากตาราง 13 แสดงใหเ้หน็ว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดอ้ยู่ในระดบั 30,001 
บาทขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 26.0 รองลงมา คอื 15,001-20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 22.5 , 
10,001-15,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 14.5 , 20,001-25,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 10.5 , 5,001-
10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 10.0, 25,001-30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 และต ่ากว่า 5,000 
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 ตามล าดบั หากพจิารณาตามรปูแบบการซือ้เบเกอรี ่พบว่าผู้บรโิภคที่
ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้นส่วนใหญ่มรีายไดอ้ยู่ในระดบั 15,001-20,000 บาท รองลงมา 
คอื 30,001 บาทขึน้ไป , 10,001-15,000 บาท , 5,001-10,000 บาท , 20,001-25,000 บาท , 
ต ่ากว่า 5,000 บาท และ 25,001-30,000 บาท ส่วนผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีล
เน็ตเวริค์ ส่วนใหญ่มรีายไดอ้ยู่ในระดบั 30,001 บาทขึน้ไป รองลงมา คอื 15,001-20,000 บาท , 
10,001-15,000 บาท , 20,001-25,000 บาท, 25,001-30,000 บาท, 5,001-10,000 บาท และต ่า
กว่า 5,000 บาท ตามล าดบั 
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ตารางที ่14 ตารางแสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่องทางในการ 
               ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้น 
 

ช่องทางในการซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่ ี
หน้ารา้น 

รปูแบบในการซือ้เบเกอรีท่ีท่่านซือ้ประจ า 
ซือ้จากรา้นเบเกอรีท่ีม่หีน้ารา้น 

จ านวน รอ้ยละ 
รา้นเบเกอรีใ่นโรงแรม 3 3.0 
รา้นเบเกอรีใ่นหา้งสรรพสนิคา้ 42 42.0 
รา้นเบเกอรีท่ีต่ ัง้อยู่นอกหา้งสรรพสนิคา้ 20 20.0 
รา้นกาแฟทีจ่ าหน่ายเบเกอรีค่วบคู่กนั 
ทีต่ ัง้อยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้ 

13 13.0 

รา้นกาแฟทีจ่ าหน่ายเบเกอรีค่วบคู่กนั 
ทีต่ ัง้อยูน่อกหา้งสรรพสนิคา้ 

15 15.0 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 7 7.0 
รวม 100 100.0 

 
จากตาราง 14 แสดงใหเ้หน็ว่าผูต้อบแบบสอบถามทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้น 

ส่วนใหญ่ซือ้จากรา้นเบเกอรีใ่นหา้งสรรพสนิคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 42.0 รองลงมา คอื รา้นเบเกอรีท่ี่
ตัง้อยู่นอกหา้งสรรพสนิคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 20.0 , รา้นกาแฟทีจ่ าหน่ายเบเกอรีค่วบคู่กนัทีต่ ัง้อยู่
นอกห้างสรรพสนิค้าคดิเป็นรอ้ยละ 15.0 , รา้นกาแฟที่จ าหน่ายเบเกอรีค่วบคู่กนัที่ตัง้อยู่ใน
หา้งสรรพสนิคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 13.0 , อื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 7.0 และรา้นเบเกอรีใ่นโรงแรม คดิ
เป็นรอ้ยละ 3.0 ตามล าดบั 
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ตารางที ่15 ตารางแสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่องทางในการ 
               ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ 
 

ช่องทางในการซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บน
โซเชยีลเน็ตเวริค์ 

รปูแบบในการซือ้เบเกอรีท่ีท่่านซือ้ประจ า 
ซือ้จากรา้นเบเกอรีบ่นโซเชยีลเน็ตเวริค์ 

จ านวน รอ้ยละ 
เฟสบุ๊ค 60 60.0 
ไลน์ชอ็ป 17 17.0 
อนิสตาแกรม 23 23.0 

รวม 100 100.0 
 

จากตาราง 15 แสดงใหเ้หน็ว่าผูต้อบแบบสอบถามทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีล
เน็ตเวริค์ ส่วนใหญ่ซือ้จากเฟสบุ๊ค คดิเป็นรอ้ยละ 60.0 รองลงมา คอื อนิสตาแกรม คดิเป็นรอ้ย
ละ 23.0 และไลน์ชอ็ป คดิเป็นรอ้ยละ 17.0 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่16 ตารางแสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามงบประมาณใน 
               การซือ้เบเกอรีต่่อหนึ่งครัง้ 
 

งบประมาณในการ
ซือ้เบเกอรีต่่อหนึ่ง

ครัง้ 

รปูแบบในการซือ้เบเกอรีท่ีท่่านซือ้ประจ า 
รวมทัง้สิน้ ซือ้จากรา้นเบเกอรี่

ทีม่หีน้ารา้น 
ซือ้จากรา้นเบเกอรี่
บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ต ่ากว่า 50 บาท 6 6.0 1 1.0 7 3.5 
51-100 บาท 25 25.0 14 14.0 39 19.5 
101-200 บาท 43 43.0 25 25.0 68 34.0 
201-300 บาท 20 20.0 23 23.0 43 21.5 
301 บาทขึน้ไป 6 6.0 37 37.0 43 21.5 

รวม 100 100.0 100 100.0 200 100.0 
 

จากตาราง 16 แสดงใหเ้หน็ว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มงีบประมาณในการซือ้เบ
เกอรีต่่อหนึ่งครัง้ที ่101-200 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 34.5 รองลงมา คอื  201-300 บาทคดิเป็นรอ้ย
ละ 21.5 , 301 บาทขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 21.5 , 51-100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 19.5 และต ่ากว่า 
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50 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 ตามล าดบั หากพจิารณาตามรปูแบบการซือ้เบเกอรี ่พบว่าผูบ้รโิภค
ที่ซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นค้าที่มหีน้ารา้น ส่วนใหญ่มงีบประมาณในการซื้อเบเกอรีต่่อหนึ่งครัง้อยู่ที ่
101-200 บาท รองลงมา คอื 51-100 บาท , 201-300 บาท , ต ่ากว่า 50 บาทและ301 บาทขึน้
ไป ส่วนผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าบนโซเชยีลเน็ตเวริ์ค ส่วนใหญ่มงีบประมาณในการ
ซือ้เบเกอรีต่่อหนึ่งครัง้อยู่ที่301 บาทขึน้ไป รองลงมา คอื 101-200 บาท, 201-300 บาท, 51-
100 บาท และต ่ากว่า 50 บาท ตามล าดบั 
 
ตารางที ่17 ตารางแสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถีใ่นการ 
               ซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ าต่อสปัดาห์  

 
 จากตาราง 17  แสดงใหเ้หน็ว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการซือ้เบเกอรี่
ผ่านช่องทางประจ าต่อสปัดาห ์คอื ซือ้ 1-2 ครัง้/สปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 80.5 รองลงมา คอื ซือ้ 
3-4 ครัง้/สปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 12.5 , ซือ้ 5-6 ครัง้/สปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 และซือ้ทุกวนั 
คดิเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบัหากพจิารณาตามรูปแบบในการซื้อเบเกอรี่ พบว่า ผู้บรโิภคที่
ซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นค้าที่มหีน้าร้าน ส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการซื้อเบเกอรีต่่อสปัดาห์ คอื ซื้อ 1-2 
ครัง้/สปัดาห ์รองลงมา คอื ซือ้ 3-4 ครัง้/สปัดาห ์, ซือ้ 5-6 ครัง้/สปัดาหแ์ละซือ้ทุกวนั เช่นกนักบั
ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ 
 
 
 
 
 
 

ความถีใ่นการซือ้เบ
เกอรีผ่่านช่องทาง
ประจ าต่อสปัดาห์ 

รปูแบบในการซือ้เบเกอรีท่ีท่่านซือ้ประจ า 
รวมทัง้สิน้ ซือ้จากรา้นเบเกอรี่

ทีม่หีน้ารา้น 
ซือ้จากรา้นเบเกอรี่
บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ซือ้ 1-2 ครัง้/สปัดาห ์ 81 81.0 80 80.0 161 80.5 
ซือ้ 3-4 ครัง้/สปัดาห ์ 11 11.0 14 14.0 25 12.5 
ซือ้ 5-6 ครัง้/สปัดาห ์ 7 7.0 4 4.0 11 5.0 
ซือ้ทุกวนั 1 1.0 2 2.0 3 1.5 

รวม 100 100.0 100 100.0 200 100.0 
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ตารางที ่18 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิ 
               ปรมิาณ 
 

ค าถามเชงิปรมิาณทีใ่ส่ในแบบสอบถาม ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ค าถามข้อท่ี 1 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบ
เกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่คีวามหลากหลายในเรือ่งผลติภณัฑ์ 

3.66 1.029 

ค าถามข้อท่ี 2 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบ
เกอรีท่ีม่คีวามแปลกใหมใ่นเรือ่งของรปูลกัษณ์ 

3.36 .982 

ค าถามข้อท่ี 3 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบ
เกอรีท่ีท่่านคดิว่ามคีวามโดดเด่นในเรือ่งของรสชาต ิ

4.14 .951 

ค าถามข้อท่ี 4 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบ
เกอรีท่ีท่ าสดใหม่ 

4.14 .944 

ค าถามข้อท่ี 5 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบ
เกอรีจ่ากบรรจุภณัฑท์ีม่คีวามสวยงาม 

3.33 1.042 

ค าถามข้อท่ี 6 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบ
เกอรีจ่ากบรรจุภณัฑท์ีม่คีวามคงทนในการใชง้าน 

2.99 1.130 

ค าถามข้อท่ี 7 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบ
เกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่กีารใหบ้รกิารดา้นค าแนะน าเกีย่วกบัสนิคา้
จากผูข้าย 

2.90 1.094 

ค าถามข้อท่ี 8 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบ
เกอรีท่ีท่่านคดิว่ามคีวามเหมาะสมทางดา้นราคาเมือ่เทยีบกบั
คุณภาพ 

3.83 1.080 

ค าถามข้อท่ี 9 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบ
เกอรีท่ีท่่านคดิว่ามคีวามเหมาะสมทางดา้นราคาเมือ่เทยีบกบั
ปรมิาณ 

3.76 1.028 

ค าถามข้อท่ี 10 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบ
เกอรีท่ีม่รีาคาถูกกว่าช่องทางการจดัจ าหน่ายอื่น 

3.19 1.068 

 
 
 



68 
 

 

 

ตารางที ่18 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิ 
                ปรมิาณ (ต่อ) 
 

ค าถามเชงิปรมิาณทีใ่ส่ในแบบสอบถาม ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ค าถามข้อท่ี 11 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบ
เกอรีจ่ากรา้นทีใ่หส้่วนลด 

3.32 1.064 

ค าถามข้อท่ี 12 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบ
เกอรีจ่ากรา้นทีม่โีปรโมชัน่ โดยการท าบตัรสมาชกิ 

2.88 1.190 

ค าถามข้อท่ี 13 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบ
เกอรีจ่ากรา้นทีม่โีปรโมชัน่ โดยการใหข้องสมนาคุณ 

2.90 1.173 

ค าถามข้อท่ี 14 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบ
เกอรีจ่ากการโฆษณา/ประชาสมัพนัธข์องรา้นคา้นัน้ๆ 

3.13 1.131 

ค าถามข้อท่ี 15 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบ
เกอรีจ่ากรา้นคา้ทีไ่ดร้บัความนิยม 

3.74 .942 

ค าถามข้อท่ี 16 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบ
เกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่คีวามน่าเชื่อถอื 

3.98 .948 

ค าถามข้อท่ี 17 ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ า ใน
โอกาสพเิศษต่างๆ 

3.46 .987 

ค าถามข้อท่ี 18 ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ า 
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

3.48 .966 

ค าถามข้อท่ี 19 ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ าเพื่อ
น าไปรบัประทานเอง 

3.94 .935 

ค าถามข้อท่ี 20 ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ าเพื่อ
เลีย้งฉลองในงานส าคญัต่างๆ 

3.26 1.062 

ค าถามข้อท่ี 21 ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ าเพื่อ
เป็นของฝาก 

3.15 .984 
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ตารางที ่18 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิ 
                ปรมิาณ (ต่อ) 
 

ค าถามเชงิปรมิาณทีใ่ส่ในแบบสอบถาม ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ค าถามข้อท่ี 22 ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ าเพื่อ
น าไปรบัรองแขก/ลกูคา้ 

2.71 1.197 

ค าถามข้อท่ี 23 ครอบครวัเป็นบุคคลมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้เบเกอรีข่องท่าน 

3.00 1.343 

ค าถามข้อท่ี 24 เพื่อนเป็นบุคคลมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้เบเกอรีข่องท่าน 

2.89 1.166 

ค าถามข้อท่ี 25 กลุ่มดารา/นกัแสดง/พรเีซน็เตอร/์เน็ตไอดอล
เป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ของท่าน 

2.26 1.107 

ค าถามข้อท่ี 26 ผูข้ายเป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้เบเกอรีข่องท่าน 

2.69 1.172 

ค าถามข้อท่ี 27 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านไดร้บั
ขา่วสารเกี่ยวกบัรา้นเบเกอรีจ่ากหนงัสอืพมิพ์ 

2.12 1.099 

ค าถามข้อท่ี 28 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านไดร้บั
ขา่วสารเกี่ยวกบัรา้นเบเกอรีจ่ากนิตยสารต่างๆ 

2.60 1.084 

ค าถามข้อท่ี 29 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านไดร้บั
ขา่วสารเกี่ยวกบัรา้นเบเกอรีจ่ากแผ่นป้ายโฆษณาตามเสน้ทาง
เดนิรถ 

2.51 1.173 

ค าถามข้อท่ี 30 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านไดร้บั
ขา่วสารเกี่ยวกบัรา้นเบเกอรีจ่ากสื่อ Social 
Network(Facebook, Line Shop, Instagram) 

2.82 1.133 

ค าถามข้อท่ี 31 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านไดเ้ปิดรบั
ขา่วสารเกี่ยวกบัรา้นเบเกอรีจ่ากสื่อทางโทรทศัน์ 

2.76 1.250 

ค าถามข้อท่ี 32 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านไดเ้ปิดรบั
ขา่วสารเกี่ยวกบัรา้นเบเกอรีจ่ากสื่อทางวทิยุ 

2.08 1.215 
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 จากตาราง 18 แสดงใหเ้หน็ว่าแบบสอบถามในส่วนที ่ 2 คอื พฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี่
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มคี าถามจ านวนทัง้สิ้น 32 ข้อ มผีู้ตอบแบบสอบถามมี
จ านวนทัง้สิ้น 200 ชุด โดยเรยีงล าดบัค าถามที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดไปถงึค าถามทีม่คี่าเฉลี่ยต ่าสุด 
ดงันี้ ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีท่่านคดิว่ามคีวามโดดเด่นในเรื่องของรสชาต,ิ ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ี่
ท าสดใหม่, ท่านเลอืกซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นค้าที่มคีวามน่าเชื่อถอื , ท่านเลอืกซื้อเบเกอรีผ่่าน
ช่องทางประจ าเพื่อน าไปรบัประทานเอง, ท่านเลอืกซื้อเบเกอรี่ที่ท่านคดิว่ามคีวามเหมาะสม
ทางดา้นราคาเมื่อเทยีบกบัคุณภาพ, ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีท่่านคดิว่ามคีวามเหมาะสมทางดา้น
ราคาเมื่อเทยีบกบัปรมิาณ, ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีไ่ดร้บัความนิยม, ท่านเลอืกซือ้เบ
เกอรีจ่ากร้านค้าที่มคีวามหลากหลายในเรื่องผลติภณัฑ์, ท่านเลอืกซื้อเบเกอรี่ผ่านช่องทาง
ประจ า ในช่วงเทศกาลต่างๆ, ท่านเลอืกซื้อเบเกอรีผ่่านช่องทางประจ า ในโอกาสพเิศษต่างๆ, 
ท่านเลอืกซื้อเบเกอรีท่ีม่คีวามแปลกใหม่ในเรื่องของรปูลกัษณ์ , ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากบรรจุ
ภณัฑท์ี่มคีวามสวยงาม, ท่านเลอืกซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นทีใ่ห้ส่วนลด, ท่านเลอืกซื้อเบเกอรีผ่่าน
ช่องทางประจ าเพื่อเลี้ยงฉลองในงานส าคญัต่างๆ, ท่านเลอืกซื้อเบเกอรีท่ี่มรีาคาถูกกว่าช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายอื่น, ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ าเพื่อเป็นของฝาก , ท่านเลอืก
ซือ้เบเกอรีจ่ากการโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ของรา้นคา้นัน้ๆ, ครอบครวัเป็นบุคคลมอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซือ้เบเกอรีข่องท่าน, ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากบรรจุภณัฑท์ีม่คีวามคงทนในการใช้
งาน, ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นทีม่โีปรโมชัน่ โดยการใหข้องสมนาคุณ , ท่านเลอืกซือ้เบเกอรี่
จากรา้นคา้ทีม่กีารใหบ้รกิารดา้นค าแนะน าเกี่ยวกบัสนิคา้จากผูข้าย , เพื่อนเป็นบุคคลมอีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจซือ้เบเกอรี่ของท่าน, ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นทีม่โีปรโมชัน่ โดยการท าบตัร
สมาชกิ, ท่านไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัรา้นเบเกอรีจ่ากสื่อ Social Network(Facebook, Line Shop, 
Instagram), ท่านไดเ้ปิดรบัข่าวสารเกี่ยวกบัรา้นเบเกอรีจ่ากสื่อทางโทรทศัน์, ท่านเลอืกซือ้เบ
เกอรี่ผ่านช่องทางประจ าเพื่อน าไปรบัรองแขก /ลูกค้า, ผู้ขายเป็นบุคคลที่มอีิทธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อเบเกอรีข่องท่าน, ท่านไดร้บัข่าวสารเกี่ยวกบัรา้นเบเกอรีจ่ากนิตยสารต่างๆ , ท่าน
ไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัรา้นเบเกอรีจ่ากแผ่นป้ายโฆษณาตามเสน้ทางเดนิรถ, กลุ่มดารา/นักแสดง/
พรเีซน็เตอร/์เน็ตไอดอลเป็นบุคคลที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ของท่าน, ท่านได้รบัข่าวสาร
เกีย่วกบัรา้นเบเกอรีจ่ากหนงัสอืพมิพ ์และท่านไดเ้ปิดรบัข่าวสารเกี่ยวกบัรา้นเบเกอรีจ่ากสื่อทาง
วทิย ุ
 
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงอนุมาน 
การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิอนุมาน จะเป็นการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติขิ ัน้สงูเพื่อน าผลการ
วเิคราะหน์ัน้ไปอ้างองิแทนประชากร การน าเสนอผลการวเิคราะห ์การจ าแนกความแตกต่าง 
(Discriminant Analysis) จะประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ยต่างๆ ดงันี้ 
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การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้การทดสอบ ANOVA  จะรายงานผลการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของค าถามเชงิปรมิาณทีไ่ดจ้ากแต่ละกลุ่ม และสรุปว่ากลุ่มทีต่้องการ
เปรยีบเทยีบมคีวามแตกต่างทีม่นีัยส าคญัทางสถติ ิสามารถจ าแนกไดด้งันี้ 

 
ตารางที ่19 ตารางแสดงความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มดว้ยการทดสอบ ANOVA กบัค าถามทีใ่ช ้
                ในการจ าแนกกลุ่ม (IndS) โดยค าถามที ่2 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั 
                ทางสถติทิีม่คี่า Sig น้อยกว่า 0.05 (เรยีงตามล าดบัค่า F) มดีงันี้ 
 

ขอ้
ค าถาม 

ค าถามทีเ่ขยีนในแบบสอบถาม ค่าเฉลีย่ 

ส่วน
เบีย่งเบ

น
มาตรฐา

น 

ขนาด
ความ

แตกต่าง
ระหว่าง
กลุ่ม 

ขนาด
ความ

แตกต่าง
ภายใน
กลุ่ม 

F-Ratio 

30 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า 
ท่านไดเ้ปิดรบัข่าวสารเกีย่วกบั
รา้นเบเกอรีจ่ากสื่อ Social 
Network (Facebook, Line 
Shop, Instagram) 

2.82 1.183 56.180 199.340 55.802 

14 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากการ
โฆษณา/ประชาสมัพนัธข์อง
รา้นคา้นัน้ๆ 

3.13 1.131 15.680 238.940 12.993 

7 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้
ทีม่กีารใหบ้รกิารดา้นค าแนะน า
เกีย่วกบัสนิคา้จากผูข้าย 

2.90 1.094 13.520 224.480 11.925 

26 
ผูข้ายเป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซือ้เบเกอรีข่อง
ท่าน 

2.69 1.172 13.005 260.870 9.898 

16 
ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้
ทีม่คีวามน่าเชื่อถอื 

3.98 .948 6.845 172.030 7.878 
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ตารางที ่19 ตารางแสดงความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มดว้ยการทดสอบ ANOVA กบัค าถามทีใ่ช ้
                ในการจ าแนกกลุ่ม (IndS) โดยค าถามที ่2 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั 
                ทางสถติทิีม่คี่า Sig น้อยกว่า 0.05 (เรยีงตามล าดบัค่า F) มดีงันี้ (ต่อ) 
 

ขอ้
ค าถาม 

ค าถามทีเ่ขยีนในแบบสอบถาม ค่าเฉลีย่ 

ส่วน
เบีย่งเบ

น
มาตรฐา

น 

ขนาด
ความ

แตกต่าง
ระหว่าง
กลุ่ม 

ขนาด
ความ

แตกต่าง
ภายใน
กลุ่ม 

F-Ratio 

11 
ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นที่
ใหส้่วนลด 

3.32 1.064 8.405 216.750 7.678 

2 
ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีม่คีวาม
แปลกใหมใ่นเรือ่งของรปูลกัษณ์ 

3.36 .982 6.845 184.950 7.328 

10 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีม่รีาคา
ถูกกว่าช่องทางการจดัจ าหน่าย
อื่น 

3.19 1.068 8.000 218.780 7.240 

23 
ครอบครวัเป็นบุคคลมอีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจซือ้เบเกอรีข่อง
ท่าน 

3.00 1.343 12.005 346.990 6.850 

12 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นที่
มโีปรโมชัน่ โดยการท าบตัร
สมาชกิ 

2.88 1.190 9.245 272.630 6.714 

15 
ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้
ทีไ่ดร้บัความนิยม 

3.74 .942 4.500 171.980 5.181 
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        จากตาราง 19 การวเิคราะหด์ว้ย ANOVA ที ่2 กลุ่มมลีกัษณะแตกต่างกนัดว้ยค าถามเชงิ
ปรมิาณที่สามารถจ าแนกความแตกต่างของกลุ่มผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรี่จากรา้นค้าที่มหีน้ารา้น 
และกลุ่มผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ โดยเรยีงค าดบัจากค่า F-Ratio ที่
แสดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัของค าถาม มทีัง้มด 11 ขอ้ดงันี้ ล าดบัท่ี 1) ค าถามขอ้ที ่30ในการ
ซื้อผ่านช่องทางประจ า ท่านได้เปิดรบัข่าวสารเกี่ยวกบัร้านเบเกอรี่จากสื่อ Social Network 
(Facebook, Line Shop, Instagram) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.82 มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
1.133 มขีนาดความแตกต่างระหว่างกลุ่มเท่ากบั 56.180 และมขีนาดความแตกต่างภายในกลุ่ม
เท่ากบั 199.340 มคี่า F-Ratio เท่ากบั 55.802 ดงัสรุปไดว้่าค าถามขอ้นี้มสีามารถในการจ าแนก
ความแตกต่างของผู้บรโิภคทัง้สองกลุ่มได้ ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิน้อยกว่า 0.05 ซึ่งการ
เปิดรบัข่าวสารผ่านทาง Facebook, Line Shop และ Instagram กเ็ป็นสื่อทีผู่ซ้ ือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ใชเ้ป็นช่องทางในการซือ้สนิคา้อยู่แลว้ จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีแ่น่นอน
ว่าค าถามทัง้สามขอ้นี้เป็นสิง่ที่ท าให้มคีวามสามารถในการจ าแนกกลุ่มผู้บรโิภคออกจากกนัได้
ล าดบัท่ี 2) ค าถามขอ้ที ่14 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากการโฆษณา/
ประชาสมัพนัธข์องรา้นคา้นัน้ๆ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.13 มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.131 
มขีนาดความแตกต่างระหว่างกลุ่มเท่ากบั 15.680 และมขีนาดความแตกต่างภายในกลุ่มเท่ากบั 
238.940 มคี่า F-Ratio เท่ากบั 12.993 ดงัสรุปไดว้่าค าถามข้อนี้มสีามารถในการจ าแนกความ
แตกต่างของผู้บรโิภคทัง้สองกลุ่มได้ ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติน้อยกว่า 0.05 ล าดบัท่ี 3) 
ค าถามขอ้ที ่7 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นคา้ที่มกีารใหบ้รกิาร
ดา้นค าแนะน าเกี่ยวกบัสนิคา้จากผูข้าย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.90 มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
1.094 มขีนาดความแตกต่างระหว่างกลุ่มเท่ากบั 13.520 และมขีนาดความแตกต่างภายในกลุ่ม
เท่ากบั 224.480 มคี่า F-Ratio เท่ากบั 11.925 ดงัสรุปไดว้่าค าถามขอ้นี้มสีามารถในการจ าแนก
ความแตกต่างของผูบ้รโิภคทัง้สองกลุ่มได ้ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติน้ิอยกว่า 0.05 ล าดบัท่ี 4) 
ค าถามขอ้ที ่26ผูข้ายเป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เบเกอรีข่องท่าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
2.69 มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.172 มขีนาดความแตกต่างระหว่างกลุ่มเท่ากบั 13.005
และมขีนาดความแตกต่างภายในกลุ่มเท่ากบั 260.150 มคี่า F-Ratio เท่ากบั 9.898 ดงัสรุปไดว้่า
ค าถามขอ้นี้มสีามารถในการจ าแนกความแตกต่างของผูบ้รโิภคทัง้สองกลุ่มได ้ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถติน้ิอยกว่า 0.05 ล าดบัท่ี 5) ค าถามขอ้ที ่16 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืก
ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่คีวามน่าเชื่อถอืมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
.948 มขีนาดความแตกต่างระหว่างกลุ่มเท่ากบั 6.845 และมขีนาดความแตกต่างภายในกลุ่ม
เท่ากบั 172.030 มคี่า F-Ratio เท่ากบั 7.876 ดงัสรุปไดว้่าค าถามขอ้นี้มสีามารถในการจ าแนก
ความแตกต่างของผูบ้รโิภคทัง้สองกลุ่มได ้ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติน้ิอยกว่า 0.05 ล าดบัท่ี 6) 
ค าถามขอ้ที ่11ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นทีใ่หส้่วนลดมคี่าเฉลีย่
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เท่ากบั 3.32 มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.064 มขีนาดความแตกต่างระหว่างกลุ่มเท่ากบั 
8.405 และมขีนาดความแตกต่างภายในกลุ่มเท่ากบั 216.750 มคี่า F-Ratio เท่ากบั 7.678 ดงั
สรปุไดว้่าค าถามขอ้นี้มสีามารถในการจ าแนกความแตกต่างของผูบ้รโิภคทัง้สองกลุ่มได ้ทีร่ะดบั
นัยส าคญัทางสถติน้ิอยกว่า 0.05 ล าดบัท่ี 7) ค าถามขอ้ที ่2ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่าน
เลอืกซือ้เบเกอรีท่ีม่คีวามแปลกใหม่ในเรื่องของรปูลกัษณ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.36 มสี่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากบั .982 มขีนาดความแตกต่างระหว่างกลุ่มเท่ากบั 6.845และมขีนาดความ
แตกต่างภายในกลุ่มเท่ากบั 184.950มคี่า F-Ratio เท่ากบั 7.328 ดงัสรุปได้ว่าค าถามข้อนี้มี
สามารถในการจ าแนกความแตกต่างของผูบ้รโิภคทัง้สองกลุ่มได ้ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติน้ิอย
กว่า 0.05 ล าดบัท่ี 8) ค าถามขอ้ที ่10 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ี่มี
ราคาถูกกว่าช่องทางการจดัจ าหน่ายอื่นมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.19 มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
1.068 มขีนาดความแตกต่างระหว่างกลุ่มเท่ากบั 8.000 และมขีนาดความแตกต่างภายในกลุ่ม
เท่ากบั 218.780 มคี่า F-Ratio เท่ากบั 7.240 ดงัสรุปไดว้่าค าถามขอ้นี้มสีามารถในการจ าแนก
ความแตกต่างของผูบ้รโิภคทัง้สองกลุ่มได ้ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติน้ิอยกว่า 0.05 ล าดบัท่ี 9) 
ค าถามข้อที่ 23 ครอบครวัเป็นบุคคลมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเบเกอรีข่องท่านมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.00 มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.343 มขีนาดความแตกต่างระหว่างกลุ่มเท่ากบั 
12.005 และมขีนาดความแตกต่างภายในกลุ่มเท่ากบั 346.990 มคี่า F-Ratio เท่ากบั 6.850 ดงั
สรปุไดว้่าค าถามขอ้นี้มสีามารถในการจ าแนกความแตกต่างของผูบ้รโิภคทัง้สองกลุ่มได ้ทีร่ะดบั
นัยส าคญัทางสถติน้ิอยกว่า 0.05 ล าดบัท่ี 10) ค าถามขอ้ที ่12 ในการซื้อผ่านช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นทีม่โีปรโมชัน่ โดยการท าบตัรสมาชกิมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.88 มสี่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.190 มขีนาดความแตกต่างระหว่างกลุ่มเท่ากบั 9.245 และมขีนาด
ความแตกต่างภายในกลุ่มเท่ากบั 272.630 มคี่า F-Ratio เท่ากบั 6.714 ดงัสรุปไดว้่าค าถามขอ้
นี้มสีามารถในการจ าแนกความแตกต่างของผู้บรโิภคทัง้สองกลุ่มได ้ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ
น้อยกว่า 0.05 ล าดบัท่ี 11) ค าถามขอ้ที ่15 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรี่
จากรา้นคา้ที่ไดร้บัความนิยมมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.74 มสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .942 มี
ขนาดความแตกต่างระหว่างกลุ่มเท่ากบั 4.500 และมขีนาดความแตกต่างภายในกลุ่มเท่ากบั 
171.980 มคี่า F-Ratio เท่ากบั 5.181 ดงัสรุปได้ว่าค าถามขอ้นี้มสีามารถในการจ าแนกความ
แตกต่างของผูบ้รโิภคทัง้สองกลุ่มได ้ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติน้ิอยกว่า 0.05 
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การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใช้การทดสอบ Chi-Square เป็นการแสดงตารางไขว้
ระหว่างกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม กบัขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มลูเชงิลักษณะอื่นๆ ซึง่จะรายงาน
ผลทดสอบความแตกต่าง โดยสรุปว่ากลุ่มผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าที่มหีน้าร้าน และ
ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากโซเชยีลเน็ตเวริค์ มคีวามแตกต่างทีม่นียัส าคญัทางสถติใินลกัษณะส่วน
บุคคลเรือ่งใดบา้ง 
 
ตารางที ่20 ตารางแสดงขอ้ค าถามที ่2 กลุ่มมคีามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติจิากการ 
               ทดสอบดว้ย Chi-Square 
 

ค าถามทีเ่ขยีนใน
แบบสอบถาม 

ซือ้จากรา้นเบเกอรีท่ีม่หีน้า
รา้น 

ซือ้จากรา้นเบเกอรีบ่น
โซเชยีลเน็ตเวริค์ 

งบประมาณในการซือ้เบเกอรี่
ต่อ 1 ครัง้ * รปูแบบการซือ้เบ
เกอรี ่

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมาก
ท่ีสดุ คอื 101-200 บาท 
 
 
ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อย
ท่ีสดุ คอืต ่ากว่า 50 บาท
,301 บาทขึน้ไป 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมาก
ท่ีสดุ คอื 301 บาทขึน้ปี 
 
 
ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อย
ท่ีสดุ คอืต ่ากว่า 50 บาท 
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ตารางที ่21 ตารางแสดงกลุ่มทีม่คีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติจิากการทดสอบดว้ย  
               Chi-Square ดว้ยค าถามงบประมาณในการซือ้เบเกอรีต่่อหนึ่งครัง้ * รปูแบบในการ 
               ซือ้เบเกอรี ่

 รปูแบบในการซือ้เบเกอรีท่ี่
ท่านซือ้ประจ า 

Total 
ซือ้จาก

รา้นเบเกอรี่
ทีม่หีน้ารา้น 

ซือ้จาก
รา้นเบเกอรี่
บนโซเชยีล
เน็ตเวริค์ 

งบประมาณ
ในการ
ซือ้เบเกอรี่
ต่อหนึ่งครัง้ 

ต ่ากว่า 
50 บาท 

จ านวน 6 1 7 
%within งบประมาณ
ในการซือ้ต่อหนึ่งครัง้ 100.0% 0.0% 100.0% 

51-100 
บาท 
 

จ านวน 25 14 39 
%within งบประมาณ
ในการซือ้ต่อหนึ่งครัง้ 69.4% 30.6% 100.0% 

101-200 
บาท 
 

จ านวน 43 25 68 
%within งบประมาณ
ในการซือ้ต่อหนึ่งครัง้ 54.4% 45.6% 100.0% 

201-300 
บาท 
 

จ านวน 20 23 43 
%within งบประมาณ
ในการซือ้ต่อหนึ่งครัง้ 45.5% 54.5% 100.0% 

301 บาท
ขึน้ไป 
 

จ านวน 6 37 43 
%within งบประมาณ
ในการซือ้ต่อหนึ่งครัง้ 17.6% 82.9% 100.0% 

Total 
จ านวน 100 100 200 

%within งบประมาณ
ในการซือ้ต่อหนึ่งครัง้ 50.0% 50.0% 100.0% 

 
จากตาราง 21 การวิเคราะห์ด้วย Chi-Square พบว่าค าถามเชิงลักษณะที่มี

ความสามารถในการจ าแนกความแตกต่างของผูบ้รโิภคทัง้สองกลุ่ม ไดแ้ก่ งบประมาณในการซือ้
ต่อหนึ่งครัง้ โดยผลการทดสอบพบว่า งบประมาณในการซื้อต่อหนึ่งครัง้ มรีะดบันัยส าคญัทาง
สถติทิี่ .000 ซึ่งเป็นค าถามทีม่คีวามสามารถในการจ าแนกความแตกต่างระหว่างผู้บรโิภคทัง้
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สองกลุ่มได ้โดยจากตารางที่ 21 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทีม่พีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นคา้ที่มหีน้ารา้นส่วนมากมงีบประมาณในการซื้อต่อหนึ่งครัง้อยู่ในช่วง 101-200 บาท และ
ส่วนน้อยมงีบประมาณในการซื้อต่อหนึ่งครัง้อยู่ในที่ ต ่ากว่า 50 บาท และ 301 บาทขึน้ไป 
ทางด้านผู้ตอบแบบสอบถามที่มีพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค
ส่วนมากมีงบประมาณในการซื้อต่อหนึ่งครัง้อยู่ในช่วง 301 บาทขึ้นไป และส่วนน้อยมี
งบประมาณในการซือ้อยูท่ี ่ต ่ากว่า 50 บาท และจากขอ้มลูในกราฟ 1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มงีบประมาณในการซือ้เบเกอรีต่่อหนึ่งครัง้ในช่วง 101-200 บาท รองลงมา ไดแ้ก่ 201-
300 บาท, 301 บาทขึน้ไป, 51-100 บาท และต ่ากว่า 50 บาทตามล าดบั สามารถบรรยายได้
ดงันี้ งบประมาณในการซือ้เบเกอรีต่่อหนึ่งครัง้ทีอ่ยูใ่นช่วง 101-200 บาท เป็นงบประมาณทีก่ลุ่ม
ผู้บริโภคที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าที่มีหน้าร้านซื้อมากกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อจากร้านค้าบน
โซเชยีลเน็ตเวริค์ ส่วนงบประมาณทีอ่ยูใ่นช่วง 301 บาทขึน้ไป เป็นงบประมาณทีก่ลุ่มผูบ้รโิภคที่
ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ซือ้มากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคที่ซือ้เบเกอรีจ่ากร้านค้าที่มี
หน้ารา้น งบประมาณทีร่องลงมา คอื 201-300 บาท เป็นงบประมาณทีก่ลุ่มผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรี่
จากร้านค้าบนโซเชยีลเน็ตเวริ์คซื้อมากกว่ากลุ่มผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรี่จากรา้นค้าที่มหีน้าร้าน
เพยีงเลก็น้อย ส่วนงบประมาณที่อยู่ในช่วง 51-100 บาท เป็นงบประมาณทีผู่้ทีซ่ ือ้เบเกอรีจ่าก
ร้านค้าที่มีหน้าร้านซื้อมากกว่าผู้ที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค และสุดท้าย
งบประมาณทีต่ ่ากว่า 50 บาท เป็นงบประมาณทีก่ลุ่มผู้บรโิภคทีซ่ื้อเบเกอรี่จากรา้นคา้ทีม่หีน้า
รา้นซือ้มากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ 

แผนภูมทิี่ 1 แผนภูมแิสดงความแตกต่างที่มนีัยส าคญัทางสถติิในลกัษณะส่วนบุคคล
เรือ่งงบประมาณในการซือ้เบเกอรีต่่อหนึ่งครัง้และรปูแบบการซือ้เบเกอรี ่
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ซือ้จำกร้ำนค้ำท่ีมีหน้ำร้ำน 

ซือ้จำกร้ำนค้ำบนโซเชียลเน็ตเวิร์ต 
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การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใช้ Discriminant Analysisการหาค่าความแตกต่างของ
พฤตกิรรมการซื้อเบเกอรีข่องผูบ้รโิภคทีซ่ื้อเบเกอรีจ่ากรา้นค้าที่มหีน้ารา้นและผูบ้รโิภคทีซ่ื้อเบ
เกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์โดยการวเิคราะหแ์ละแปรผล 
 
ตารางที ่22 ตาราง Canonical Discriminant Function Coefficients 
 

Canonical Discriminant Function Coefficients 
 การแทน

ค่าตวัแปร 
Function 

1 
ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นคา้ทีม่คีวามหลากหลายในเรือ่งผลติภณัฑ์ 

X1 .157 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีม่ ี
ความแปลกใหมใ่นเรือ่งของรปูลกัษณ์ 

X2 .145 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีท่่าน
คดิว่ามคีวามโดดเด่นในเรือ่งของรสชาติ 

X3 .272 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีท่ า
สดใหม่ 

X4 -.167 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่าก
บรรจภุณัฑท์ีม่คีวามสวยงาม 

X5 -.248 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่าก
บรรจภุณัฑท์ีม่คีวามคงทนในการใชง้าน 

X6 -.184 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นคา้ทีม่กีารใหบ้รกิารดา้นค าแนะน าเกี่ยวกบัสนิคา้จาก
ผูข้าย 

X7 .207 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีท่่าน
คดิว่ามคีวามเหมาะสมทางดา้นราคาเมือ่เทยีบกบัคุณภาพ 

X8 -.433 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีท่่าน
คดิว่ามคีวามเหมาะสมทางดา้นราคาเมือ่เทยีบกบัปรมิาณ 

X9 .029 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีม่ ี
ราคาถูกกว่าช่องทางการจดัจ าหน่ายอื่น 

X10 .548 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นทีใ่หส้่วนลด 

X11 .107 
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ตารางที ่22 ตาราง Canonical Discriminant Function Coefficients (ต่อ) 
 

Canonical Discriminant Function Coefficients 
 การแทน

ค่าตวัแปร 
Function 

1 
ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นทีม่โีปรโมชัน่ โดยการท าบตัรสมาชกิ 

X12 .271 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นทีม่โีปรโมชัน่ โดยการใหข้องสมนาคุณ 

X13 -.457 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่าก
การโฆษณา/ประชาสมัพนัธข์องรา้นคา้นัน้ๆ 

X14 .224 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นคา้ทีไ่ดร้บัความนิยม 

X15 .121 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นคา้ทีม่คีวามน่าเชื่อถอื 

X16 .199 

ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ า ในโอกาสพเิศษ
ต่างๆ 

X17 .257 

ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ า ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

X18 -.226 

ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ าเพื่อน าไป
รบัประทานเอง 

X19 -.476 

ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ าเพื่อเลีย้งฉลองใน
งานส าคญัต่างๆ 

X20 -.173 

ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ าเพื่อเป็นของฝาก X21 -.380 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ าเพื่อน าไปรบัรอง
แขก/ลกูคา้ 

X22 .056 

ครอบครวัเป็นบุคคลมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เบเกอรี่
ของท่าน 

X23 .299 

เพื่อนเป็นบุคคลมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เบเกอรีข่อง
ท่าน 

X24 -.299 

กลุ่มดารา/นกัแสดง/พรเีซน็เตอร ์เป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซือ้ของท่าน 

X25 -.233 
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ตารางที ่22 ตาราง Canonical Discriminant Function Coefficients (ต่อ) 
 

Canonical Discriminant Function Coefficients 
 การแทน

ค่าตวัแปร 
Function 

1 
ผูข้ายเป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เบเกอรีข่อง
ท่าน 

X26 .063 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบั
รา้นเบเกอรีจ่ากหนังสอืพมิพ ์

X27 -.421 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบั
รา้นเบเกอรีจ่ากนิตยสารต่างๆ 

X28 .072 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบั
รา้นเบเกอรีจ่ากแผ่นป้ายโฆษณาตามเสน้ทางเดนิรถ 

X29 -.023 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบั
รา้นเบเกอรีจ่ากสื่อ Social Network(Facebook, Line 
Shop, Instagram) 

X30 1.052 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบั
รา้นเบเกอรีจ่ากสื่อทางโทรทศัน์ 

X34 -.165 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบั
รา้นเบเกอรีจ่ากสื่อทางวทิยุ 

X35 -.032 

(Constant)  -.861 
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จากตาราง 22 แสดงถงึค่าสมัประสทิธิต์วัแปร Canonical และจากการวเิคราะหค์วาม
แตกต่างโดยใช ้Discriminant Analysis สามารถน ามาเขยีนเป็นสมการเสน้ตรงส าหรบัใชใ้นการ
จ าแนกความแตกต่างดา้นรปูแบบในการซือ้เบเกอรีข่องผูบ้รโิภคทัง้สองกลุ่ม ดงันี้ Discriminant 
Score (Y) = .157*X1 + .145*X2 + .272*X3 + (-.167*X4) + (-.248*X5) + (-.184*X6) +  
.207*X7 + (-.433*X8) + .029*X9 + .548*X10 + .107*X11 + .271*X12 + (-.457*X13) 
+.224*X14 + .121*X15 + .199*X16 + .257*X17 + (-.226*X18) + (-.476*X19) +  
(-.173*X20) + (-.380*X21) + .056*X22 + .299*X23 + (-.229*X24) + (-.233*X25) +  
(-.063*X26) + (-.421*X27) + .072*X28 + (-.023*X29)  + 1.052*X30 + (-.165*X31) + (-
.032*X32) + (-.861) 
 
ตารางที ่23 ตาราง Wilks’ Lambda 
 

Wilks’ Lambda 
Function (s) Wilks’ Lambda Chi-Square Df Sig. 

1 .484 132.009 32 .000 
 

จากตาราง 23 เป็นตารางการน าเสนอสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมการการจ าแนกกลุ่มที่
วเิคราะห์ได้ว่ามนีัยส าคญัทางสถิติหรอืไม่ โดยพจิารณาที่ค่าระดบันัยส าคญั (Sig.) น้อยกว่า 
0.05 ซึง่จากการวเิคราะห ์พบว่าสมการมรีะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ(Sig.)เท่ากบั 0.00 แสดงให้
เหน็ว่าสมการทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหส์ามารถจ าแนกความแตกต่างของทัง้ 2 กลุ่มได ้
 
ตารางที ่24 ตาราง Eigenvalues 
 

Eigenvalues 

Function Eigenvalue %of Variance Cumulative % 
Canonocal 
Correlation 

1 1.065a 100.0 100.0 .718 
 
 จากตาราง 24 เป็นตารางที่น าเสนอค่า Eigenvalue และ Canonical Correlation 
เนื่องจากขอ้มลูทีก่ าหนดใหม้ ี2 กลุ่ม มเีพยีงสมการเดยีว รวมไปถงึค่า Eigenvalue กม็เีพยีงค่า
เดยีวเช่นกนั ซึง่มคี่าเท่ากบั 1.065 และม ีCanonical Correlation (ค่าความสมัพนัธ)์ เท่ากบั 
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.718 เมื่อน าค่าความสมัพนัธม์ายกก าลงัสอง กจ็ะแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรในสมการจ าแนกกลุ่ม 
สามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรไดเ้ท่ากบั 52% 
 
ตารางที ่25 ตาราง Classification Results 
 

Classification Results 

รปูแบบในการซือ้เบเกอรีท่ีท่่านซือ้ประจ า 

Predicted Group 
Membership 

Total 
ซือ้จาก

รา้นเบเกอรี่
ทีม่หีน้ารา้น 

ซือ้จากรา้น
แกอรีบ่น
โซเชยีล
เน็ตเวริค์ 

Original Count ซือ้จากรา้นเบเกอรีท่ีม่หีน้ารา้น 82 18 100 
ซือ้จากรา้นเบเกอรีบ่นโซเชยีล
เน็ตเวริค์ 

14 86 100 

% ซือ้จากรา้นเบเกอรีท่ีม่หีน้ารา้น 82.0 18.0 100.0 
ซือ้จากรา้นเบเกอรีบ่นโซเชยีล
เน็ตเวริค์ 

14.0 86.0 100.0 

 
 ตารางที่ 25 ผลการวเิคราะหเ์ป็นการบอกถงึประสทิธภิาพของสมการจ าแนก (ค่า Hit 
Ratio)ว่ามคีวามสามารถในการจ าแนกกลุ่มไดแ้มน่ย าเพยีงใด โดยการเปรยีบเทยีบกลุ่มทีแ่บ่งไว้
เดิม (Original)กับการแบ่งกลุ่มที่ได้จากการท านายจากสมการ (Predicted Group 
Membership)พบว่ากลุ่มผู้ซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นค้าที่มหีน้ารา้น มผีู้ตอบแบบสอบถามทัง้สิ้น 100 
คน จากการท านายโดยใชส้มการจ าแนกพบว่าท านายถูกต้องจ านวน 82 คนคดิเป็นรอ้ยละ 82.0 
ส่วนผู้ที่ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ มผีูต้อบแบบสอบถามทัง้สิ้น 100 คน จาก
การท านายโดยใชส้มการจ าแนกพบว่าท านายถูกต้อง 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 86.0 เมื่อพจิารณา
จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 200 คน พบว่าสมการจ าแนกกลุ่มไดถู้กต้องคดิเป็นรอ้ย
ละ 84% โดยมวีธิคีดิดงันี้ [ (82+86) / (100+100) = 84% ] 
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ตารางที ่26 ตาราง Prior Probabilities for Groups 
 

Prior Probabilities for Groups 

รปูแบบในการซือ้เบเกอรีท่ีท่่านซือ้
ประจ า 

Prior 
Cases Used in Analysis 

Unweighted Weighted 

ซือ้จากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้น .500 100 100.000 

ซือ้จากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ .500 100 100.000 
Total 1.000 200 200.000 

 
ตาราง 26 บอกถงึการก าหนดค่าความน่าเป็นเบือ้งต้นทีแ่ต่ละกรณีจะสงักดัอยู่กลุ่มใด

กลุ่มหนึ่ง ซึง่พบว่าค่า Cproเท่ากบั 0.5 (0.52+0.52) 
เมือ่พจิารณาตาราง 25 แลว้พบว่าการพยากรณ์มคีวามแม่นย า 84% (Hit Ratio) ซึง่เมื่อ

น าไปพิจารณากับค่า Cpro แสดงว่าสมการเส้นตรงนี้มีความแม่นย าในระดับที่ยอมรับได ้
เนื่องจากค่า Hit Ratio มคี่ามากกว่าเกณฑ ์1.25 เท่าของ Cpro ทีม่คี่าเท่ากบั 63% 

จากการวเิคราะห ์Discriminant Function สามารถอธบิายความสามารถในการจ าแนก
ผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นค้าทมีหีน้ารา้น และผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นค้าบนโซเชยีล
เน็ตเวริค์ทีร่ะดบันัยส าคญัเท่ากบั 0.00, มคีวามสามารถในการอธบิายความแตกต่างระหว่าง 2 
กลุ่ม (R2) เท่ากบั 52%, มคีวามถูกต้องในการพยากรณ์ (Hit Ratio)เท่ากบั 84% ซึ่งมคี่า
มากกว่าเกณฑ ์1.25 เท่าของ Cpro ทีม่คี่าเท่ากบั 63%, มคีวามถูกต้องในการพยากรณ์กลุ่มที ่1 
เท่ากบั 82% และกลุ่มที่ 2 เท่ากบั 86% โดยม ีCutting Score ที่ใช้เป็นเกณฑใ์นการ
เปรยีบเทยีบกบั Discriminant Score เพื่อแบ่งทัง้ 2 กลุ่ม มคี่าเท่ากบั 0.00 สงักดักลุ่มที ่1 เมื่อ 
Discriminant Score มคี่าน้อยกว่า Cutting Score และสงักดักลุ่มที ่2 เมื่อ Discriminant Score 
มคี่ามากกว่า Cutting Score 
 
ตารางที ่27 ตาราง Functions at Group Centroids 
 

Functions at Group Centroids 

รปูแบบในการซือ้เบเกอรีท่ีท่่านซือ้ประจ า 
Function 

2 
ซือ้จากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้น -1.027 
ซือ้จากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ 1.027 
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ตารางที ่27 แสดงค่า Group Centroids (ค่ากลางของกลุ่ม) ซึง่พบว่า กลุ่มผูซ้ื้อจาก
รา้นค้าที่มหีน้าร้าน มคี่ากลางของกลุ่มเท่ากบั -1.027 ส่วนกลุ่มผู้ซื้อจากรา้นค้าบนโซเชยีล
เน็ตเวริค์ มคี่ากลางของกลุ่มเท่ากบั .1.027 แสดงให้เห็นว่าสมการนี้มคีวามสามารถในการ
จ าแนกทัง้สองกลุ่มออกจากกกนัไดด้ ี
 

การวเิคราะหค์วามคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ของ Discriminant Analysis 
 
ตารางที ่28 ตารางแสดงรายการทีพ่ยากรณ์คลาดเคลื่อน 
 

ล าดบัที่
แบบสอ
บถาม 

Actual 
Group 

Predicted 
Group 

โอกาสใน
การสงักดั 
Predicted 

Group 

ระยะห่าง
จาก 

Predicted 
Group 

โอกาสใน
การสงักดั 
Actual 
Group 

ระยะห่าง
จาก 

Predicted 
Group 

1 1 2** .831 .063 .169 3.249 

16 1 2** .780 .169 .220 2.700 

21 1 2** .644 .546 .356 1.730 

37 1 2** .660 .496 .340 1.822 

43 2 1** .557 .839 .443 1.295 

47 2 1** .615 .639 .385 1.575 

55 1 2** .837 .053 .163 .3.329 

67 1 2** .815 .092 .185 3.064 

69 1 2** .764 .206 .236 2.561 

70 1 2** .525 .956 .475 1.158 

72 1 2** .606 .669 .394 1.528 

86 2 1** .626 .602 .374 1.634 

88 1 2** .958 .246 .042 6.502 

89 1 2** .643 .547 .357 1.728 

94 2 1** .732 .289 .268 2.301 
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ตารางที ่28 ตารางแสดงรายการทีพ่ยากรณ์คลาดเคลื่อน (ต่อ) 
 

ล าดบัที่
แบบสอ
บถาม 

Actual 
Group 

Predicted 
Group 

โอกาสใน
การสงักดั 
Predicted 

Group 

ระยะห่าง
จาก 

Predicted 
Group 

โอกาสใน
การสงักดั 
Actual 
Group 

ระยะห่าง
จาก 

Predicted 
Group 

101 1 2** .919 .024 .081 4.883 

102 1 2** .890 .000 .110 4.184 

108 1 2** .575 .775 .425 1.378 

110 1 2** .861 .019 .139 3.669 

115 1 2** .830 .065 .170 3.236 

117 1 2** .600 .687 .400 1.501 

140 1 2** .538 .907 .462 1.214 

146 2 1** .754 .233 .246 2.470 

153 2 1** .561 .825 .439 1.312 

174 2 1** .655 .512 .345 1.791 

177 2 1** .925 .037 .075 5.050 

178 2 1** .758 .221 .242 2.509 

181 2 1** .693 .398 .307 2.025 

182 2 1** .529 .942 .471 1.174 

196 2 1** .589 .725 .411 1.446 

197 2 1** .709 .353 .291 2.130 

199 2 1** .685 .422 .315 1.972 

 
 จากตาราง 28 แสดงให้เหน็ถงึแบบสอบถามที่มกีารพยากรณ์คลาดเคลื่อน มจี านวน
ทัง้สิ้น 32 ชุด จากแบบสอบถามทัง้หมด 200 ชุด โดยมรีายทีพ่ยากรณ์คลาดเคลื่อนเลก็น้อย
จ านวน 7 ราย และมอีกีจ านวน 25 รายทีพ่ยากรณ์คลาดเคลื่อนและมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเขา้ไป
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อยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งในการแก้ไขรายทีพ่ยากรณ์คลาดเคลื่อนเหล่านี้อาจจะต้องเพิม่ค าถามที่
สามารถจ าแนกความแตกต่างใหม้ากขึน้ 

 
แผนภูมทิี ่2 แผนภูมทิีพ่ยากรณ์ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มผูซ้ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้า 
                รา้น 

 
แผนภูมทิี ่3 แผนภูมทิีพ่ยากรณ์ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มผูซ้ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีล 
                เน็ตเวริค์ 
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จากแผนภูมทิี่ 2 และ 3 แสดงใหเ้หน็ถงึปญัหาทีพ่บจากการใชส้มการเสน้ตรงในการ
พยากรณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละราย โดยรายที่พยากรณ์คลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อย 
ไดแ้ก่ แบบสอบถามชุดที ่43, 70, 108, 140, 153, 182 และ196 โดยดูจากค่าโอกาสในการ
สงักดั Predicted Group และ ค่าโอกาสในการสงักดั Actual Group ถ้าหากค่าของ 2 ช่องนี้มี
ค่าที่ใกล้เคียงกัน แสดงว่ารายที่พยากรณ์คลาดเคลื่อนในข้อนัน้ๆมคีวามคลาดเคลื่อนเพียง
เล็กน้อย ส่วนรายที่พยากรณ์คลาดเคลื่อนเนื่องจากมลีกัษณะไม่เข้าพวกกบัทัง้2 กลุ่ม และ
อาจจะตอ้งจดัเป็นกลุ่มที ่3 นัน้ไมม่ ีส่วนรายทีพ่ยากรณ์คลาดเคลื่อน เนื่องจากขาดค าถามทีเ่ป็น
ตวัแปรส าคญัอื่นๆ และอาจจะต้องเพิม่ค าถามทีจ่ะใชจ้ าแนกอกี ไดแ้ก่ 1, 16, 21, 37, 47, 55, 
67, 69, 72, 86, 88, 89, 94, 101, 102, 110, 115, 117, 146, 174, 177, 178, 181, 197 และ
199 โดยดูจากค่าระยะห่างจาก Predicted Group และ ค่าระยะห่างจาก Actual Group ถ้าหาก
ค่าของ 2 ช่องน้ีเอนเอียงไปทางฝ ัง่ใดฝ ัง่หน่ึงมากกว่า แสดงให้เห็นว่ารายที่พยากรณ์
คลาดเคลื่อนในขอ้นัน้ได้เอนเอยีงเขา้ไปอยู่ในกลุ่มนัน้ๆแล้ว อาจจะสรุปได้ว่า การพยากรณ์ที่
คลาดเคลื่อนอาจจะมสีาเหตุมาจากค าถามที่ใช้ในการส ารวจไม่เพยีงพอที่จะใช้ในการคดัแยก
ผู้บรโิภคทัง้สองกลุ่มได้อย่างชดัเจน ดงันัน้ในการแก้ไขปญัหา ทางผู้วจิยัมคีวามเหน็ว่าอาจจะ
ตอ้งเพิม่ค าถามทีม่คีวามเขา้ไปในแบบสอบถาม 
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การวเิคราะห์ความส าคญัของค าถามทีใ่ชใ้นการจ าแนกกลุ่ม เป็นการเปรยีบเทยีบผลที่
ไดจ้ากการประเมนิความส าคญัของค าถาม 10 อนัดบัแรก ทีใ่ชใ้นการจ าแนกกลุ่ม โดยในการ
เปรยีบเทยีบผลจากตารางStructure Maxtrix, ตาราง Standardized  Canonicial  Discriminant 
Function CoefficientsและตารางANOVA 
 
ตารางที ่29 ตาราง Structure Maxtrix 
 

 Function 
1 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัรา้นเบเกอรีจ่ากสื่อ 
Social Network (Facebook, Line Shop, Instagram) 

.514 
 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากการโฆษณา/
ประชาสมัพนัธข์องรา้นคา้นัน้ๆ 

.248 
 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่กีารใหบ้รกิาร
ดา้นค าแนะน าเกีย่วกบัสนิคา้จากผูข้าย 

.238 
 

ผูข้ายเป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ าของ
ท่าน 

.217 
 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่คีวาม
น่าเชื่อถอื 

.193 
 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นทีใ่หส้่วนลด .191 
 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีม่คีวามแปลกใหมใ่นเรือ่ง
ของรปูลกัษณ์ 

.186 
 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซื้อเบเกอรีท่ีม่รีาคาถูกกว่าช่องทางการ
จดัจ าหน่ายอื่น 

.185 
 

ครอบครวัเป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ า
ของท่าน 

.180 
 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นทีม่โีปรโมชัน่ โดย
การท าบตัรสมาชกิ 

.178 
 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีไ่ดร้บัความนิยม .254 
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ตารางที ่29 ตาราง Structure Maxtrix (ต่อ) 
 

 Function 
1 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่คีวาม
หลากหลายในเรือ่งผลติภณัฑ ์

.133 
 

ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ า ในโอกาสพเิศษต่างๆ .129 
 

เพื่อนเป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ าของ
ท่าน 

.122 
 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นทีม่โีปรโมชัน่ โดย
การใหข้องสมนาคุณ 

.117 
 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านไดเ้ปิดรบัข่าวสารเกี่ยวกบัรา้นเบเกอรีจ่ากสื่อ
ทางวทิยุ 

.109 
 

ดารา/นกัแสดง/พรเีซน็เตอรเ์ป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เบเกอรีผ่่าน
ช่องทางประจ าของท่าน 

.093 
 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีท่่านคดิว่ามคีวามโดดเด่น
ในเรือ่งของรสชาต ิ

.092 
 

ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ า ในช่วงเทศกาลต่างๆ .086 
 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัรา้นเบเกอรีจ่ากแผ่น
ป้ายโฆษณาตามเสน้ทางเดนิรถ 

.066 
 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านไดเ้ปิดรบัข่าวสารเกี่ยวกบัรา้นเบเกอรีจ่ากสื่อ
ทางโทรทศัน์ 

.066 
 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีท่่านคดิว่ามคีวามเหมาะสม
ทางดา้นราคาเมือ่เทยีบกบัปรมิาณ 

.057 
 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีท่่านคดิว่ามคีวามเหมาะสม
ทางดา้นราคาเมือ่เทยีบกบัคุณภาพ 

-.054 
 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านไดร้บัข่าวสารเกีย่วกบัรา้นเบเกอรีจ่าก
นิตยสารต่างๆ 

.054 
 

ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ าเพื่อเป็นของฝาก -.044 
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ตารางที ่29 ตาราง Structure Maxtrix (ต่อ) 
 

 Function 
1 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีท่ าสดใหม่ -.036 
 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัรา้นเบเกอรีจ่าก
หนงัสอืพมิพ์ 

-.022 
 

ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ าเพื่อน าไปรบัประทานเอง -.016 
 

ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ าเพื่อเลีย้งฉลองในงานส าคญัต่างๆ .009 
 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากบรรจภุณัฑท์ีม่คีวาม
คงทนในการใชง้าน 

-.009 
 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากบรรจภุณัฑท์ีม่คีวาม
สวยงาม 

.000 
 

ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ าเพื่อน าไปรบัรองแขก/ลกูคา้ .000 
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ตารางที ่30 ตารางเปรยีบเทยีบค าถามทีม่คีวามส าคญั 10 อนัดบัแรก ทีใ่ชใ้นการจ าแนกกลุ่ม โดยเรยีงล าดบัค่าจากมากไปน้อย 
 

ล าดบั
ความ
ส าคั
ญ 

Structure Maxtrix 
Standardized  Canonicial  Discriminant 

Function Coefficients 
ANOVA 

ขอ้ค าถาม ค่า loading ขอ้ค าถาม 
ค่า standardized 

Coefficients 
 

ขอ้ค าถาม ค่า F-Ratio 

1 

ท่านเปิดรับข่าวสารจาก
เกี่ยวกบัรา้นเบเกอรีจ่ากสื่อ
โ ซ เ ชี ย ล เ น็ ต เ วิ ร์ ค 
(Facebook, Line Shop, 
Instagram) 

.514 

ท่านเปิดรับข่าวสารจาก
เกี่ยวกบัรา้นเบเกอรีจ่ากสื่อ
โ ซ เ ชี ย ล เ น็ ต เ วิ ร์ ค 
(Facebook, Line Shop, 
Instagram) 

1.056 

ท่านเปิดรับข่าวสารจาก
เกี่ยวกบัรา้นเบเกอรีจ่ากสื่อ
โ ซ เ ชี ย ล เ น็ ต เ วิ ร์ ค 
(Facebook, Line Shop, 
Instagram) 

55.802 

2 
ท่านเลอืกเบเกอรีจ่ากการ
โฆษณา/ประชาสมัพนัธ์
ของรา้นคา้นัน้ๆ 

.248 
ท่านเลือกซื้อเบเกอรี่ที่มี
ราคาถูกกว่าช่องทางการ
จดัจ าหน่ายอื่น 

.576 
ท่านเลอืกเบเกอรีจ่ากการ
โฆษณา/ประชาสมัพนัธ์
ของรา้นคา้นัน้ๆ 

12.993 

3 
ท่านเลือกซื้อเบเกอรี่จาก
ร้านค้าที่มีการให้บริการ
ด้านค าแนะน า เกี่ ยวกับ
สนิคา้จากผูข้าย 

.238 
 

ท่านเลือกซื้อเบเกอรี่จาก
ร้านที่มโีปรโมชัน่ โดยการ
ใหข้องสมนาคุณ 

-.533 
 

ท่านเลือกซื้อเบเกอรี่จาก
ร้านค้าที่มีการให้บริการ
ด้านค าแนะน า เกี่ ยวกับ
สนิคา้จากผูข้าย 

11.925 
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ตารางที ่30 ตารางเปรยีบเทยีบค าถามทีม่คีวามส าคญั 10 อนัดบัแรก ทีใ่ชใ้นการจ าแนกกลุ่ม โดยเรยีงล าดบัค่าจากมากไปน้อย (ต่อ) 
 

ล าดบั
ความ
ส าคั
ญ 

Structure Maxtrix 
Standardized  Canonicial  Discriminant 

Function Coefficients 
ANOVA 

ขอ้ค าถาม ค่า loading ขอ้ค าถาม 
ค่า Standardized 

Cofficients 
 

ขอ้ค าถาม ค่า F-Ratio 

4 

ผู้ ข า ย เ ป็ น บุ ค ค ล ที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซือ้เบเกอรีข่องท่าน 

.217 

ท่านเลือกซื้อ เบเกอรี่ที่
ท่ า น คิ ด ว่ า มี ค ว า ม
เหมาะสมทางด้านราคา
เมือ่เทยีบกบัคุณภาพ 

-.468 

ผู้ ข า ย เ ป็ นบุ ค ค ลที่ มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้เบเกอรีข่องท่าน 

9.898 

5 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นคา้ทีม่คีวาม
น่าเชื่อถอื 

.193 
ท่านไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบั
ร้ า น เ บ เ ก อ รี่ จ า ก
หนงัสอืพมิพ ์

-.464 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอรี่
จากรา้นคา้ทีม่คีวาม
น่าเชื่อถอื 

7.878 

6 
ท่านเลือกซื้อเบเกอรี่ที่
จากรา้นทีใ่หส้่วนลด .191 

ท่านเลอืกซื้อเบเกอรี่ผ่าน
ช่องทางประจ าเพื่อน าไป
รบัประทานเอง 

-.447 
ท่านเลือกซื้อเบเกอรี่ที่
จากรา้นทีใ่หส้่วนลด 7.678 
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ตารางที ่30 ตารางเปรยีบเทยีบค าถามทีม่คีวามส าคญั 10 อนัดบัแรก ทีใ่ชใ้นการจ าแนกกลุ่ม โดยเรยีงล าดบัค่าจากมากไปน้อย (ต่อ) 
 

ล าดบั
ความ
ส าคั
ญ 

Structure Maxtrix 
Standardized  Canonicial  Discriminant 

Function Coefficients 
ANOVA 

ขอ้ค าถาม 
ค่า 

Loading 
ขอ้ค าถาม 

ค่า Standardized 
Cofficients 

 

ขอ้ค าถาม ค่า F-Ratio 

7 
ท่านเลือกซื้อเบเกอรี่ที่มี
ความแปลกใหม่ในเรื่อง
ของรปูลกัษณ์ 

.186 
ครอบครัวเป็นบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซือ้เบเกอรีข่องท่าน 

.396 
ท่านเลอืกซื้อเบเกอรีท่ี่มี
ความแปลกใหม่ในเรื่อง
ของรปูลกัษณ์ 

7.328 

8 
ท่านเลือกซื้อเบเกอรี่ที่มี
ราคาถูกกว่าช่องทางการ
จดัจ าหน่ายอื่น 

.185 
ท่านเลอืกซื้อเบเกอรี่ผ่าน
ช่องทางประจ าเพื่อเป็น
ของฝาก 

-.375 
ท่านเลอืกซื้อเบเกอรีท่ี่มี
ร า ค า ถู ก ก ว่ า ช่ อ ง
ทางการจดัจ าหน่ายอื่น 

7.240 

9 
ครอบครวัเป็นบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซือ้เบเกอรีข่องท่าน 

.180 
ท่านเลือกซื้อเบเกอรี่จาก
รา้นที่มโีปรโมชัน่ โดยการ
ท าบตัรสมาชกิ 

.317 
ครอบครวัเป็นบุคคลที่มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้เบเกอรีข่องท่าน 

6.850 

10 
ท่านเลอืกซื้อเบเกอรีจ่าก
ร้านที่มีโปรโมชัน่ โดย
การท าบตัรสมาชกิ 

.178 
เ พื่ อ น เ ป็ น บุ ค ค ล ที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซือ้เบเกอรีข่องท่าน 

-.265 
ท่านเลือกซื้อ เบเกอรี่
จากร้านที่มีโปรโมชัน่ 
โดยการท าบตัรสมาชกิ 

6.714 
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จากตาราง 30 แสดงใหเ้หน็ถงึค าถามทีม่คีวามส าคญั และพบว่าค าถามทีส่ามารถแยกผูบ้รโิภค
ทัง้ 2 กลุ่มออกจากกนั มจี านวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ย ค าถามขอ้ที ่30 ในการซือ้ผ่านช่องทาง
ประจ า ท่านไดร้บัขา่วสารเกี่ยวกบัรา้นเบเกอรีจ่ากสื่อ Social Network (Facebook, Line Shop, 
Instagram), ค าถามขอ้ที ่10 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีม่รีาคาถูกกว่า
ช่องทางการจดัจ าหน่ายอื่น, ค าถามขอ้ที ่23 ครอบครวัเป็นบุคคลมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เบ
เกอรีข่องท่าน, ค าถามขอ้ที ่12 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นทีม่ ี
โปรโมชัน่ โดยการท าบตัรสมาชกิ และค าถามขอ้ที ่14 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืก
ซือ้เบเกอรีจ่ากการโฆษณา/ประชาสมัพนัธข์องรา้นคา้นัน้ๆ 

 
การอธบิายลกัษณะส าคญัทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม 
 
ตารางที ่31 ตารางเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม 
 

5 ขอ้ค าถามทีใ่ชใ้นการจ าแนก
กลุ่ม 

ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่ ี
หน้ารา้น 

ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บน
โซเชยีลเน็ตเวริค์ 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า 
ท่านไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัรา้นเบ
เกอรีจ่ากสื่อ Social 
Network(Facebook, Line Shop, 
Instagram) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 
[  ] สงูกว่าค่าเฉลีย่รวม 
[√] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 
[√] สงูกว่าค่าเฉลีย่รวม 
[  ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวม 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า 
ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีม่รีาคาถูก
กว่าช่องทางการจดัจ าหน่ายอื่น 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 
[  ] สงูกว่าค่าเฉลีย่รวม 
[√] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 
[√] สงูกว่าค่าเฉลีย่รวม 
[  ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวม 

ครอบครวัเป็นบุคคลมอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซือ้เบเกอรีข่องท่าน 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 
[  ] สงูกว่าค่าเฉลีย่รวม 
[√] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 
[√] สงูกว่าค่าเฉลีย่รวม 
[  ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวม 
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ตารางที ่31 ตารางเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม (ต่อ) 
 

5 ขอ้ค าถามทีใ่ชใ้นการจ าแนกกลุ่ม 
ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่ ี

หน้ารา้น 
ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บน

โซเชยีลเน็ตเวริค์ 
ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่าน
เลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นทีม่ ี
โปรโมชัน่ โดยการท าบตัรสมาชกิ 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 
[  ] สงูกว่าค่าเฉลีย่รวม 
[√] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 
[√] สงูกว่าค่าเฉลีย่รวม 
[  ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวม 

ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่าน
เลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากการโฆษณา/
ประชาสมัพนัธข์องรา้นคา้นัน้ๆ 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 
[  ] สงูกว่าค่าเฉลีย่รวม 
[√] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 
[√] สงูกว่าค่าเฉลีย่รวม 
[  ] ต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวม 

 

 

 
แผนภูมทิี ่4 แผนภูมอิธบิายลกัษณะส าคญัทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม 
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        จากตารางที่ 31 และแผนภูมทิี่ 4 แสดงให้เหน็ว่าเมื่อพจิารณาค าถามส าคญัทัง้ 5 ขอ้ 
พบว่า ค าถามส าคญัสามารถใชใ้นการจ าแนกความแตกต่างของกลุ่มได ้โดยม ี0 เป็นค่าเฉลีย่ใน
การจ าแนกความสามารถในการแบ่งกลุ่ม สามารถบรรยายตามแต่ละขอ้ค าถาม ดงันี้ 

1. ค าถามขอ้ที่ 30 : ในการซื้อผ่านช่องทางประจ า ท่านได้เปิดรบัข่าวสารเกี่ยวกบั
รา้นเบเกอรีจ่ากสื่อ Social Network(Facebook, Line Shop, Instagram)พบว่ากลุ่มผูท้ี่ซือ้เบ
เกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ มพีฤตกิรรมการเปิดรบัข่าวสารเกี่ยวกบัรา้นเบเกอรีจ่ากสื่อ 
Social Networkมากกว่าผูท้ีซ่ ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้น เนื่องจาก Social Network ไดร้บั
ความนิยมมากในปจัจุบนั เน่ืองจากมกีารใชง้านทีง่่าย ไม่ยุ่งยากซบัซอ้น อกีทัง้ยงัสามารถเป็น
ทัง้ช่องทางการซื้อ-ขายและการโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ที่อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
ซือ้-ขายสนิคา้ผ่านช่องทางน้ีอกีดว้ย 

2. ค าถามขอ้ที่ 10 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีม่รีาคาถูกกว่า
ช่องทางการจัดจ าหน่ายอื่น พบว่ากลุ่ มผู้ที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค มี
พฤตกิรรมการเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีม่รีาคาถูกกว่าช่องทางจดัจ าหน่ายอื่นมากกว่าผูท้ีซ่ ือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นคา้ทีม่หีน้ารา้น อาจจะเป็นเพราะวธิใีนการคน้หาสนิคา้ของผูบ้รโิภคแต่ละกลุ่มทีแ่ตกต่างกนั 
โดยกลุ่มผู้ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าบนโซเชยีลเน็ตเวิร์คอาจจะให้ความส าคญัในเรื่องของราคา
สนิค้าและมวีธิกีารค้นหาสนิค้าตามร้านค้าบนสื่อต่างๆอย่าง Facebook, Line Shop และ 
Instagram ที่หลากหลาย ซึ่งมคีวามแตกต่างจากกลุ่มผู้ซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นค้าที่มหีน้ารา้น เมื่อ
เวลาซื้อสนิค้าอาจจะมีความเฉพาะเจาะจงในเรื่องของช่องทางการซื้อประจ าของตนเอง จงึ
อาจจะไม่ได้มคีวามวติกกงัวลในเรื่องของราคาสนิค้ามากเท่ากลุ่มผู้ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าบน
โซเชยีลเน็ตเวริค์ 

3. ค าถามขอ้ที่ 23 ครอบครวัเป็นบุคคลที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเบเกอรีผ่่าน
ช่องทางประจ าของท่าน พบว่ากลุ่มผู้ทีซ่ ื้อเบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ มพีฤตกิรรม
การตดัสนิใจซือ้ทีไ่ดร้บัอทิธพิลมากจากครอบครวัมากกว่ากลุ่มผูท้ีซ่ ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้า
รา้น เมื่อผู้บรโิภคเกิดความต้องการในการซื้อสนิค้าก็จะมกีารแสวงหาขอ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะ 
ประเภท ราคา สถานทีจ่ดัจ าหน่าย หรอืขอ้เสนอพเิศษต่างๆทีเ่กี่ยวกบัสนิคา้จากบุคคลรอบขา้ง 
ซึ่งครอบครวัก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ตัวของผู้บรโิภค โดยมคีวามเป็นไปได้ว่าเรื่องที่ท าให้
ครอบครวัมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค คอื คนในครอบครวัมคีวามชอบในตวัสนิคา้ 
ไม่ว่าจะเป็น รสชาติ บรรจุภณัฑ์ รูปลกัษณ์ของสินค้า หรอือาจจะเป็นในเรื่องของค าแนะน า 
ความคดิเหน็เกีย่วกบัตวัสนิคา้ทีค่นในครอบครวัมต่ีอรา้นคา้นัน้ๆ จงึท าใหค้รอบครวัเป็นอกีกลุ่ม
บุคคลหนึ่งที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิค้า เนื่องจากว่าการซื้อของผ่านช่องทางโซเชยีล
เน็ตเวริ์ค เป็นช่องทางที่ผู้บรโิภคบางกลุ่มให้ความส าคญัในเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะได้รบั 
ดงันัน้ การได้รบัความคดิเหน็ต่างๆจากคนในครอบครวัจงึถือเป็นอกีปจัจยัที่มคีวามส าคญัต่อ
การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ ซึง่อาจจะมคีวามคลา้ยคลงึกนักบักลุ่มผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่ ี
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หน้ารา้นทีค่รอบครวัมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ อาจจะเป็นในเรื่องของความชอบในตวั
สนิคา้ ไมว่่าจะเป็นรสชาต ิรปูลกัษณ์ ประเภทของสนิคา้ ฯลฯ เป็นตน้ หรอืความคดิเหน็เกี่ยวกบั
รา้นค้านัน้ๆเช่นกนั แต่ก็อาจจะมคีวามแตกต่างกนัตรงที่ผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรี่จากรา้นค้าที่มี
หน้ารา้นจะต้องพจิารณาความคดิเหน็เหล่านัน้มากกว่าผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้า
รา้น เนื่องจากว่าร้านเบเกอรีท่ี่มหีน้ารา้นสามารถแสดงให้ผู้บรโิภคเหน็ได้ว่าสนิค้าของตนเอง
เป็นอยา่งไร โดยอาจจะมกีารใหท้ดลองชมิฟร ีเป็นตน้ 

4. ค าถามขอ้ที่ 12 : ในการซื้อผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นที่มี
โปรโมชัน่ โดยการท าบตัรสมาชกิ พบว่ากลุ่มผู้ทีซ่ ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ มี
พฤตกิรรมการเลอืกซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นที่มโีปรโมชัน่ โดยการท าบตัรสมาชกิมากกว่าผู้ที่ซื้อเบ
เกอรีจ่ากรา้นค้าที่มหีน้ารา้น ในความเป็นจรงิการมบีตัรสมาชกิของร้านค้าต่างๆไว้เพื่อสะสม
แต้ม ไวเ้ป็นส่วนลด หรอืไวร้บัข่าวสาร หรอืสทิธพิเิศษต่างๆ เป็นอกีกลยุทธห์นึ่งทีจ่ะช่วยรกัษา
ลูกค้าเก่า และเรยีกลูกค้าใหม่เขา้มาหารา้นค้านัน้ๆได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรี่ จาก
รา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์หรอืผู้บรโิภคที่ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นค้าทีม่หีน้ารา้น แต่ความแตกต่าง
ของผู้บรโิภคทัง้สองกลุ่มนี้อาจจะอยู่ตรงทีผู่บ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์
ต้องการบตัรสมาชกิ เนื่องจากจะน ามาสะสมแต้ม ไว้เป็นส่วนลด ไว้รบัข่าวสาร หรอืสทิธพิเิศษ
ต่างๆที่ทางร้านจะมอบให้ โดยปกติในการสัง่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางนี้ นอกจากราคาสินค้าที่
ผู้บรโิภคจะต้องช าระแล้วก็ยงัมคี่าใช้จ่ายในการขนส่งที่จะต้องแบกรบัไว้อีกด้วย ซึ่งบางครัง้
รา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์บางรา้นไม่ไดค้ดิค่าขนส่งรวมไปในราคาขายจึงท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้
ตอ้งแบกรบัค่าใชจ้า่ยถงึสองทาง  

5. ค าถามขอ้ที่ 14 : ในการซื้อผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซื้อเบเกอรีจ่ากการ
โฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ของร้านค้านัน้ๆ  พบว่ากลุ่มผู้ที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าบนโซเชียล
เน็ตเวริค์ มพีฤตกิรรมการเลอืกซื้อเบเกอรีจ่ากโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ของรา้นค้ามากกว่าผู้ที่
ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าที่มีหน้าร้าน เนื่องจากว่าร้านค้าบนโซเชียลเน็ตเวิร์คมกัจะมีการท า
โฆษณา/ประชาสมัพนัธใ์นรปูแบบทีห่ลากหลาย ท าใหส้ามารถเขา้ถงึกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายได้
โดยตรง จงึส่งผลใหผู้บ้รโิภคมกีารเปิดรบัขา่วสารได้อยา่งสะดวกสบาย 
 
 



 

บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษา เรือ่งการจ าแนกความแตกต่างดา้นพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ระหว่างผูบ้รโิภคที่

ซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นค้าที่มหีน้าร้านและผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นค้าบนโซเชยีลเน็ตเวริค์ มี
วตัถุประสงค ์ดงันี้ 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมในการซือ้เบเกอรีข่องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรงุเทพมหานคร 
2. เพื่อศกึษาความแตกต่างระหว่างผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้นกบั

ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ในจงัหวดักรงุเทพมหานคร โดยใช้
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้เป็นตวัจ าแนก 

ในการศกึษาครัง้นี้เป็นการท าวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื่องมอืในการส ารวจครัง้นี้ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้น และ กลุ่มผูบ้รโิภคทีซ่ื้อเบเกอรีจ่ากรา้นคา้บน
โซเชยีลเน็ตเวริค์ ซึง่ค าถามทีใ่ชม้จี านวนทัง้สิน้ 2 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2 พฤตกิรรมการซือ้เบเกอรีข่องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรงุเทพมหานคร  

โดยแบบสอบถามไดใ้ชม้าตรวดัระดบัการกระท าแบบ Likert Scale ทัง้ 5 ระดบั 
ในส่วนของการวเิคราะห์ขอ้มูล ผู้ศกึษาใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติใินการวเิคราะห ์

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 
1. สถติเิชงิพรรณนา โดยใชต้ารางแจกแจงความถี ่การหาค่าเฉลีย่ การหาค่ารอ้ยละ 

และการหาส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
2. สถติเิชงิอนุมาน โดยใชส้ถติแิบบ Discriminant Analysis และ One Way ANOVA 
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สรปุผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาเรื่อง การจ าแนกความแตกต่างด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าระหว่าง
ผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรีจ่ากร้านค้าที่มหีน้าร้านและผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรี่จากรา้นค้าบนโซเชยีล
เน็ตเวริค์ มผีลการวเิคราะหข์อ้มลูแบ่งออกเป็น 2 ขอ้ ตามวตัถุประสงค ์ดงันี้ 

1. ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคล จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทัง้สิน้ 200 ชุด 
แบ่งเป็นผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นคา้ที่มหีน้ารา้น และผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นค้าบน
โซเชยีลเน็ตเวริค์ กลุ่มละ 100 ชุด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นคา้ทีม่หีน้ารา้น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายอุยู่ในช่วงระหว่าง 21-25 ปี มสีถานภาพโสด มี
ระดบัการศกึษาสูงสุดอยู่ทีร่ะดบัปรญิญาตร ีท างานเป็นพนักงานเอกชน มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน
อยู่ที่ 15,001-20,000 บาท มีพฤติกรรมซื้อเบเกอรี่จากร้านเบเกอรี่ในห้างสรรพสินค้า มี
งบประมาณในการซือ้เบเกอรีต่่อหนึ่งครัง้ที่ 101-200 บาท และมคีวามถี่ในการซื้อ 1-2 ครัง้/
สปัดาห์ ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรีจ่ากร้านค้าบนโซเชยีลเน็ต เวริ์ค 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุอยู่ในช่วงระหว่าง 21-25 และ 26-30 ปี มสีถานะโสด มรีะดบั
การศกึษาสูงสุดอยู่ที่ระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนักงานเอกชน มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ที ่
30,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนเฟสบุ๊ค มงีบประมาณในการซื้อต่อ
หนึ่งครัง้ที ่301 บาทขึน้ไป และมคีวามถีใ่นการซือ้ที ่1-2 ครัง้/สปัดาห ์

2. จากกลุ่มตวัอยา่งทัง้ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้น และ
ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ ดงันี้ 

 2.1 ดา้นขอ้มลูทัว่ไปเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มมคีวาม
แตกต่างกนัในเรือ่งของงบประมาณในการซือ้เบเกอรีต่่อหนึ่งครัง้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มงีบประมาณในการซือ้เบเกอรีต่่อหนึ่งครัง้ในช่วง 101-200 บาท รองลงมา ไดแ้ก่ 201-300 
บาท, 301 บาทขึน้ไป, 51-100 บาท และต ่ากว่า 50 บาท ตามล าดบั สามารถบรรยายไดด้งันี้ 
งบประมาณในการซื้อเบเกอรี่ต่อหนึ่งครัง้ที่อยู่ในช่วง 101-200 บาท เป็นงบประมาณที่กลุ่ม
ผู้บริโภคที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าที่มีหน้าร้านซื้อมากกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อจากร้านค้าบน
โซเชยีลเน็ตเวริค์ ส่วนงบประมาณทีอ่ยู่ในช่วง 201-300 บาท เป็นงบประมาณทีก่ลุ่มผูบ้รโิภคที่
ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ซือ้มากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคที่ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นค้าที่มี
หน้ารา้นเพยีงเลก็น้อย ส่วนงบประมาณในการซื้อเบเกอรีต่่อหนึ่งครัง้ คอื 301 บาทขึน้ไป เป็น
งบประมาณทีก่ลุ่มผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ซือ้มากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภค
ที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าที่มหีน้าร้าน ในขณะที่งบประมาณที่รองลงมา คือ 51-100 บาท เป็น
งบประมาณที่ผู้ที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าที่มหีน้าร้านซื้อมากกว่าผู้ที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าบน
โซเชยีลเน็ตเวริ์ค และสุดท้ายงบประมาณ ต ่ากว่า 50 บาท เป็นงบประมาณที่กลุ่มผู้บรโิภคที่
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ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นค้าทีม่หีน้ารา้นซื้อมากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคที่ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นค้าบนโซเชยีล
เน็ตเวริค์  

2.2 ดา้นพฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้ จากการศกึษาความแตกต่างดา้นพฤตกิรรม
การซือ้เบเกอรีข่องผูบ้รโิภคทัง้ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้น และ
ผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าบนโซเชยีลเน็ตเวริ์ค โดยสรุปค าถามที่มคีวามส าคญัในการ
จ าแนกผูบ้รโิภคทัง้ 2 กลุ่มออกจากกนัได ้มทีัง้หมด 10 อนัดบั โดยเรยีงล าดบัจากค่ามากทีสุ่ด
ไปถงึค่าน้อยทีสุ่ด ตามค่า F-ratio ดงันี้ 
 
ตารางที ่32 ตารางแสดงความส าคญัของค าถามดา้นพฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่10 อนัดบั เรยีง 
                ตามค่า F-ratio จากค่ามากทีสุ่ดไปถงึค่าทีน้่อยทีสุ่ด 
 

ค าถาม F-ratio 

1 
ไดร้บัข่าวสารเกี่ยวกบัรา้นเบเกอรีจ่ากสื่อ Social 
Network (Facebook, Line Shop, Instagram) 

55.802 

2 
เลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากการโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์
ของรา้นคา้นัน้ๆ 

12.993 

3 
เลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่กีารใหบ้รกิารดา้น
ค าแนะน าเกี่ยวกบัสนิคา้จากผูข้าย 

11.925 

4 
ผูข้ายเป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เบ
เกอรีผ่่านช่องทางประจ า 

9.898 

5 เลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่คีวามน่าเชื่อถอื 7.878 
6 เลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีใ่หส้่วนลด 7.678 

7 
เลอืกซือ้เบเกอรีท่ีม่คีวามแปลกใหมใ่นเรือ่งของ
รปูลกัษณ์ 

7.328 

8 
เลอืกซือ้เบเกอรีท่ีม่รีาคาถูกกว่าช่องทางการจดั
จ าหน่ายอื่น 

7.240 

9 
ครอบครวัเป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ า 

6.850 

10 
เลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นทีม่โีปรโมชัน่ โดยการ
ท าบตัรสมาชกิ 

6.714 

11 เลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีไ่ดร้บัความนิยม 5.181 
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จากตารางที่ 32 พบว่าค าถามทีม่คีวามส าคญัดา้นพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เบเกอรีข่องผู้บรโิภค
ทัง้ 2 กลุ่มได ้คอื การไดร้บัข่าวสารเกี่ยวกบัรา้นเบเกอรีจ่ากสื่อ Social Network (Facebook, 
Line Shop, Instagram), การเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากการโฆษณา/ประชาสมัพนัธข์องรา้นคา้นัน้ๆ, 
การเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่กีารใหบ้รกิารดา้นค าแนะน าเกี่ยวกบัสนิคา้จากผูข้าย, ผูข้าย
เป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ า, เลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้
ทีม่คีวามน่าเชื่อถอื, เลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีใ่หส้่วนลด, เลอืกซือ้เบเกอรีท่ีม่คีวามแปลกใหม่
ในเรื่องของรปูลกัษณ์, เลอืกซือ้เบเกอรีท่ีม่รีาคาถูกกว่าช่องทางการจดัจ าหน่ายอื่น, ครอบครวั
เป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ า, เลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นที่
มโีปรโมชัน่ โดยการท าบตัรสมาชกิ และเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีไ่ดร้บัความนิยม 
 
ตารางที ่33 ตารางแสดง 5 ค าถามส าคญัทีใ่ชใ้นการจ าแนกกลุ่ม 
 

ค าถาม กลุ่มผูซ้ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้า
รา้น 

กลุ่มผูซ้ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บน
โซเชยีลเน็ตเวริค์ 

ก า ร ไ ด้ ร ั บ
ข่ า ว ส า ร
เกีย่วกบัรา้นเบ
เกอ รี่ จ ากสื่ อ 
Social 
Network(Face
book, Line 
Shop, 
Instagram) 

กลุ่มผู้ซื้อเบเกอรี่จากรา้นค้าที่มหีน้า
รา้นบางคนมกีารรบัข่าวสารต่างๆที่
เกี่ยวกบัร้านเบเกอรี่จากสื่อโซเชยีล
เน็ตเวริค์ เนื่องจากโซเชยีลเน็ตเวริค์
เ ป็นสื่ อ ได้ ร ับความนิ ยมมากใน
ปจัจุบนั มกีารใช้งานที่ง่าย สามารถ
ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาตามความ
สะดวกของแต่ละบุคคล และสามารถ
เชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างบุคคล
หรอืกลุ่มไดด้ ีท าใหโ้ซเชยีลเน็ตเวริค์
เ ป็น เครื่ อ งมือที่ ส ามารถ เข้าถึง
ผู้บริโภคได้เป็นจ านวนมาก ท าให้
ผู้ บ ริโภคที่ เ ปิ ด รับข่ า วสารผ่ าน
ช่องทางนี้มอีิสระในการเปิดรบัและ
แสดงความคดิเหน็ต่างๆได ้แต่ไม่ได้
เ กิดกา ร เ ลือ กซื้ อ สินค้ าผ่ านสื่ อ
โซเชยีลเน็ตเวริค์ จากผลการส ารวจ
พบว่าผู้ที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าที่มี
หน้ารา้น ส่วนใหญ่มรีายไดอ้ยูใ่นช่วง  

กลุ่มผู้ที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าบน
โซเชยีลเน็ตเวริค์เป็นกลุ่มที่มกีารรบั
ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับร้านเบเกอรี่
จากสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค ข่าวสาร
ต่างๆที่ร้านค้าบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค
สื่อสารได้ตรงกับความสนใจของ
ผู้บรโิภค จงึท าให้เกิดความต้องการ
ในตัวสินค้า ส่งผลให้ผู้บรโิภคมกีาร
เปิดรบัข่าวสารในเรื่องนัน้ๆเพิม่มาก
ขึน้ จนน าไปสู่พฤตกิรรมการตดัสนิใจ
เ ลือ กซื้ อ สิน ค้ า จ ากสื่ อ โซ เ ชีย ล
เน็ตเวริค์ จากผลการส ารวจพบว่าผูท้ี่
ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าบนโซเชียล
เน็ตเวริค์ ส่วนใหญ่มรีายไดอ้ยู่ในช่วง 
30,001 บาทขึน้ไป โดยผูบ้รโิภคทีซ่ือ้
สนิค้าผ่านสื่อโซเชยีลเน็ตเวริค์มกัจะ
มองว่าเป็นอกีวธิหีนึ่งในการเลอืกซื้อ
สินค้ าที่ แ ปลก ใหม่  ส ร้ า งค ว าม
สะดวกสบายใหแ้ก่ผูซ้ือ้ นอกจากนี้ยงั 
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ตารางที ่33 ตารางแสดง 5 ค าถามส าคญัทีใ่ชใ้นการจ าแนกกลุ่ม (ต่อ) 
 

ค าถาม กลุ่มผูซ้ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้า
รา้น 

กลุ่มผูซ้ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บน
โซเชยีลเน็ตเวริค์ 

 15,001-20,000 บาท และผู้บรโิภค
ยงัมองว่าการซือ้สนิคา้ผ่านช่องทางนี้
มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ตัว
สนิค้า การจดัส่ง การช าระเงนิ ฯลฯ 
เป็นต้น ซึ่งสิง่เหล่านัน้ผู้บรโิภคบาง
คนก็ไม่สามารถที่จะยอมรับความ
เสีย่งได ้

เหมาะส าหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการ
ออกไปเลอืกซือ้สนิคา้อกีดว้ย 

การเลอืกซือ้เบ
เกอรี่ที่มีราคา
ถู ก ก ว่ า ช่ อ ง
ท า ง ก า ร จั ด
จ าหน่ายอื่น 

ผูท้ีซ่ ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้น 
มกัจะมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้เบเกอ
รีท่ีม่รีาคาถูกกว่าช่องทางอื่นๆ จาก
ผลการส ารวจพบว่าผูท้ีซ่ ือ้เบเกอรี่
จากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้น ส่วนใหญ่มี
รายไดอ้ยูใ่นช่วง 15,001-20,000 
บาท ประกอบกบัในปจัจุบนัมรีา้นเบ
เกอรีจ่ านวนมากทีเ่ปิดใหบ้รกิาร ท า
ใหผู้บ้รโิภคมตีวัเลอืกในการบรโิภค
มากขึน้ ราคาจงึเป็นปจัจยัส าคญัที่
ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการตดัสนิใจซือ้
มากขึน้ 

ผูท้ีซ่ ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีล
เน็ตเวริค์ มกัจะมพีฤตกิรรมการเลอืก
ซือ้เบเกอรีท่ีม่รีาคาถูกกว่าช่องทาง
อื่นๆ จากผลการส ารวจพบว่าผูท้ี่
ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีล
เน็ตเวริค์ ส่วนใหญ่มรีายไดอ้ยูใ่นช่วง 
30,001 บาท และมกัจะมกีาร
เปรยีบเทยีบราคาระหว่างรา้นคา้ทีอ่ยู่
บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ดว้ยกนั 
เนื่องจากว่าเบเกอรีม่รีะดบัราคาที่
หลากหลายใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกซือ้ 
อกีทัง้การซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บน
โซเชยีลเน็ตเวริค์ ผูบ้รโิภคจะตอ้ง
แบกรบัค่าใชจ้่ายในเรือ่งค่าขนส่งเอง 
ท าใหค้่าใชจ้า่ยในการซือ้เบเกอรีผ่่าน
ช่องทางนี้มเีพิม่ขึน้ ดงันัน้การคน้หา
สนิคา้หรอืการเปรยีบเทยีบราคาจงึ
เป็นวธิทีีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคไดเ้บเกอรีท่ี่
มรีาคาถูกกว่าช่องทางจดัจ าหน่ายอื่น 
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ตารางที ่33 ตารางแสดง 5 ค าถามส าคญัทีใ่ชใ้นการจ าแนกกลุ่ม (ต่อ) 
 

ค าถาม กลุ่มผูซ้ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้า
รา้น 

กลุ่มผูซ้ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บน
โซเชยีลเน็ตเวริค์ 

ครอบครวัเป็น
บุคคลทีม่ ี
อทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้เบ
เกอรีผ่่าน
ช่องทางประจ า 
 

เมือ่ผูบ้รโิภคเกดิความตอ้งการใน
การซือ้สนิคา้ การแสวงหาขอ้มลู
เกีย่วกบัรา้นคา้หรอืผลติภณัฑข์อง
รา้นคา้นัน้ๆ จงึเป็นอกีสิง่หนึ่งที่
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญั โดยสิง่ที่
ผูบ้รโิภคมกัจะแสวงหาขอ้มลูเพื่อ
น ามาประกอบการตดัสนิใจนัน้อาจจะ
มาบุคคลใกลต้วัอยา่งคนใน
ครอบครวั ดงันัน้จงึเป็นเรือ่งปกตทิี่
ส่วนใหญ่แลว้ครอบครวัมกัจะมี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้แต่ละครัง้
ของผูบ้รโิภค เนื่องจากการซือ้สนิคา้ 
ผูบ้รโิภคอาจจะซือ้เพื่อน าไป
รบัประทานกนัในครอบครวั หรอื
ความชอบ/ความพงึพอใจของคนใน
ครอบครวัทีม่ต่ีอผลติภณัฑข์อง
รา้นคา้นัน้ๆ 

ในทางเดยีวกนัการแสวงหาขอ้มลู
เกีย่วกบัรา้นคา้ หรอืผลติภณัฑข์อง
รา้นคา้นัน้ๆ ทีว่างจ าหน่ายอยูบ่น
ช่องทางโซเชยีลเน็ตเวริค์กเ็ป็นเรือ่งที่
มคีวามส าคญั เนืองจากว่าการซือ้
สนิคา้ผ่านช่องทางนี้ผูบ้รโิภคหลายๆ
ท่านอาจจะมองว่าเป็นเรือ่งทีม่คีวาม
เสีย่ง ดงันัน้การไดข้อ้มลูเพื่อน ามา
ประกอบการตดัสนิใจจงึเป็นเรือ่ง
จ าเป็น ไมว่่าจะเป็นเรือ่ง ลกัษณะ
ประเภทของสนิคา้ ราคา สถานทีจ่ดั
จ าหน่าย ขอ้เสนอพเิศษต่างๆ หรอื
แมแ้ต่ความชื่นชอบในตวัผลติภณัฑ ์
ฯลฯ ท าใหค้รอบครวัจงึเป็นกลุ่ม
บุคคลหนึ่งทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้ของผูบ้รโิภค  

ท่านเลอืกือ้เบ
เกอรีจ่าก
รา้นคา้ทีม่ ี
โปรโมชัน่ โดย
การท าบตัร
สมาชกิ 

บตัรสมาชกิเป็นสิง่หนึ่งทีล่กูคา้หลาย
คนมองว่ามปีระโยชน์ต่อพวกเขา 
เนื่องจากว่าสามารถมไีวเ้พื่อลดราคา
สนิคา้ สะสมแต้ม รบัข่าวสาร
เกีย่วกบัรา้นคา้ หรอืรบัสทิธพิเิศษ
ต่างๆ 

ส าหรบัผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีผ่่านทาง
โซเชยีลเน็ตเวริค์ ส่วนใหญ่จะมบีตัร
สมาชกิไวเ้พื่อเป็นส่วนลดทางการคา้ 
สะสมแตม้ เนื่องจากว่าการสัง่ซือ้เบ
เกอรีผ่่านช่องทางนี้ ในบางรา้นคา้มี
ราคาค่อนขา้งสงู หรอืในบางรา้น
อาจจะมรีาคาทีไ่มส่งูมากนกั แต่กจ็ะ
มคี่าใชจ้า่ยในเรือ่งของค่าขนส่งที่
ผูบ้รโิภคจะตอ้งแบกรบัไวเ้อง ท าให้
ค่าใชจ้่ายรวมต่อครัง้มรีาคาสงู การมี
บตัรสมาชกิจงึเป็นสิง่หนึ่งทีส่ามารถ
ช่วยลดค่าใชจ้า่ยลงไดใ้นระดบัหนึ่ง  
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ตารางที ่33 ตารางแสดง 5 ค าถามส าคญัทีใ่ชใ้นการจ าแนกกลุ่ม (ต่อ) 
 

ค าถาม กลุ่มผูซ้ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้า
รา้น 

กลุ่มผูซ้ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บน
โซเชยีลเน็ตเวริค์ 

การเลอืกซือ้เบ
เกอรีจ่ากการ
โฆษณา/
ประชาสมัพนัธ์
ของรา้นคา้
นัน้ๆ 

จากการศกึษา พบว่าผูท้ีซ่ ือ้เบเกอรี่
จากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้น ใหค้วาม
สนใจในเรือ่งการท าโฆษณา/
ประชาสมัพนัธ ์ซึง่เป็นวธิหีนึ่งที่
สามารถดงึดดูความสนใจจาก
ผูบ้รโิภคได ้ซึง่แต่ละรา้นกม็กีารท า
โฆษณา/ประชาสมัพนัธท์ีแ่ตกตาง
กนั  อาทเิช่น การโฆษณาผ่าน
โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสอืพมิพ ์โซเชยีล
เน็ตเวริค์ ทัง้นี้ทัง้นัน้การโฆษณา/
ประชาสมัพนัธจ์ะเกดิประสทิธภิาพ
มากน้อยเพยีงใดนัน้อาจจะขึน้อยูก่บั
ความสนใจทีผู่บ้รโิภคมใีหแ้ก่การ
โฆษณา/ประชาสมัพนัธน์ัน้ๆ โดย
ปกตผิูบ้รโิภคกลุ่มนี้มกัจะเปิดรบัข่าว
ขา่วสารผ่านทัง้สื่อโซเชยีลเน็ตเวริค์
และผ่านทางสื่อทัว่ไป แต่จะใหค้วาม
สนใจในโฆษณา/ประชาสมัพนัธข์อง
รา้นเบเกอรีท่ีม่หีน้ารา้นทัว่ไปเป็น
พเิศษ เนื่องจากว่าลกูคา้สามารถ
เขา้ถงึไดง้า่ย สะดวก และเหมาะสม
กบัผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ 

ผูท้ีซ่ ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีล
เน็ตเวริค์มกัจะใหค้วามสนใจในเรือ่ง
การท าโฆษณา/ประชาสมัพนัธ ์โดย
ปกตผิูบ้รโิภคกลุ่มนี้กไ้ดเ้ปิดรบั
ขา่วสารผ่านทางสื่อโซเชยีลเน็ตเวริค์
และสื่อต่างๆ แต่จะใหค้วามสนใจกบั
รา้นคา้บบนโซเชยีลเน็ตเวริค์เป็น
พเิศษเนื่องจากเป็นช่องทางประจ าใน
การเลอืกซือ้เบเกอรี ่โดยสิง่ทีจ่ะ
ดงึดดูลกูคา้ใหเ้กดิการตดัสนิใจเลอืก
ซือ้ คอื การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ที่
ชดัเจน การใชร้ปูภาพทีส่วยงาม ฯลฯ 
เป็นตน้ 

 
จากข้อมูลทัง้หมดที่ได้จากการศึกษาในครัง้นี้ สามารถน ามาวเิคราะห์ได้กบัแนวคิด

เกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บรโิภค โดยใช้โมเดลพฤติกรรมผู้บรโิภค (รูปภาพที่ 2) ที่แสดงรูปแบบ
พฤตกิรรมการซือ้และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคมาบรรยาย โดยโมเดล
พฤติกรรมผู้บรโิภคมจีุดเริม่ต้นอยู่ที่ สิง่กระตุ้น อนัได้แก่ สิง่กระตุ้นทางการตลาดอื่นๆ (ส่วน
ประสมทางการตลาด) และสิง่กระตุ้นอื่นๆ (เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีการเมอืง วฒันธรรม) เมื่อ
ผูบ้รโิภคถูกกระตุน้ดว้ยสิง่กระตุน้ภายนอก สิง่เหล่านัน้กจ็ะเริม่เขา้ไปอยู่ในความรูส้กึนึกคดิ หรอื
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ที่เรยีกว่ากล่องด า โดยมลีกัษณะของผู้บรโิภค (ปจัจยัด้านวฒันธรรม ปจัจยัด้านสงัคม ปจัจยั
ดา้นบุคคล ปจัจยัดา้นจติวทิยา) เขา้มาเป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อตวัผู้บรโิภค ประกอบกบัปญัหา
ของผู้บรโิภคแต่ละคนมคีวามแตกต่างกนั ส่งผลให้ผู้บรโิภคต้องมขีัน้ตอนในการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้ (การรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ พฤตกิรรมหลงั
การซือ้) ซึง่จะน าไปสู่การตอบสนองของผูบ้รโิภค ทีจ่ะมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ตกต่าง
กนัออกไปโดยจะพจิารณาจากด้านการเลอืกผลติภณัฑ์ การเลอืกตราสินค้า การเลอืกผู้ขาย 
เวลาในการซือ้ และ ปรมิาณการซือ้ โดยการศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัเลอืกใช ้6W1H มาเป็นตวัจ าแนก
พฤตกิรรมการเลอืกซื้อเบเกอรี่ เนื่องจากมคีวามต้องการที่จะทราบถึงพฤติกรรมในการเลอืก
ซือ้เบเกอรีข่องผูบ้รโิภคที่ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ที่มหีน้ารา้น และกลุ่มผูบ้รโิภคทีซ่ื้อเบเกอรีจ่าก
รา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ว่ามคีวามแตกต่างกนัในดา้นใดบา้ง โดยผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาแสดง
ใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีแ่ตกต่างกนัของผูบ้รโิภคทัง้สองกลุ่ม ดงัทีไ่ดก้ล่าวใน
ขา้งตน้ 
 
อภิปรายผล 

ในปจัจบุนัรา้นเบเกอรีม่หีลากหลายรปูแบบ ท าใหผู้บ้รโิภคมทีางเลอืกในการเลอืกซือ้
สนิคา้ไดห้ลากหลายมากขึน้ โดยในงานวจิยัน้ีไดท้ าการศกึษาและแบ่งรปูแบบของการซือ้เบเก
อรีอ่อกเป็น 2 รปูแบบ ไดแ้ก่ การซือ้เบเกอรีร่า้นคา้ทีม่หีน้ารา้น และการซือ้เบเกอรี่จากรา้นคา้
บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ ซึง่ศกึษาถงึปจัจยัส่วนบุคคลและพฤตกิรรมในการซือ้เบเกอรีข่องผูบ้รโิภค
ในแต่ละกลุ่มว่ามคีวามแตกต่างกนัในเรือ่งใดบา้ง ดงันี้ 

ดา้นปจัจยัส่วนบุคคล จากการศกึษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มี
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนักงานเอกชน ซึ่งมคีวามสอดคล้องกบังานวจิยัเรื่อง 
พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีข่องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร (เฉลมิพล  นิรมล, 
2549) นอกจากนี้การจากศกึษายงัคน้พบเพิม่อกีว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบถามมอีายุอยู่ในช่วง 21-
25 ปี มสีถานะโสด มรีายได้อยู่ในช่วง 30,001 บาทขึน้ไป และ 15,001-20,000 บาท ซึ่งมี
จ านวนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทีใ่กลเ้คยีงกนั มงีบประมาณในการซือ้เบเกอรีต่่อหนึ่งครัง้ที ่
101-200 บาท และมคีวามถีใ่นการซือ้ต่อหนึ่งครัง้ที ่1-2 ครัง้ต่อสปัดาห ์

ดา้นพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ พบว่ามทีัง้หมด 5 ค าถามทีม่คีวามสามารถในการจ าแนก
ผูบ้รโิภคทัง้ 2 กลุ่มออกจากกนัได ้ดา้นพฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่โดยใชเ้ครื่องมอืทัง้ 7 ประการ 
(6W1H) มาวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ 1.Who 2.What 3.When 4.Where 5.Why 
6.Who participated และ 7.Howจากการศกึษาด้านพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ในด้านของ 
What– โปรโมชัน่ พบว่าสิง่ที่จ าแนกผู้บรโิภคทัง้ 2 กลุ่มออกจากกนัได้ คอื การโฆษณา/
ประชาสมัพนัธ์ และการซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นค้าที่มโีปรโมชัน่ โดยการท าบตัรสมาชกิ เนื่องจาก
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ผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าบนโซเชยีลเน็ตเวริ์คมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าจากโฆษณา/
ประชาสมัพนัธ์ของรา้นค้านัน้ๆ มากกว่าผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าที่มหีน้าร้าน โดยใน
งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง เรื่อง พฤติกรรมการซื้อ และความพึงพอใจของผู้ซื้อผลิตภณัฑ์เบเกอรี ่
(วราวรรณ อนันตรตัน์, 2549) ทีก่ล่าวว่า จากการศกึษาถงึระดบัความพงึพอใจดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด (โปรโมชัน่) พบว่าปจัจยัที่กลุ่มผู้ซือ้มรีะดบัความพงึพอใจมากนัน้ม ี3 ปจัจยั ได้แก่ 
การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ การใหส้่วนลด/บตัรสมาชกิ และการมขีองแถม 

จากการศกึษาดา้นพฤตกิรรมการซือ้เบเกอรีใ่นด้านของWhat– ราคาพบว่าสิง่ทีจ่ าแนก
ผูบ้รโิภคทัง้ 2 กลุ่มออกจากกนัได ้คอื ผูบ้รโิภคมกัเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีม่รีาคาถูกกว่าช่องทางการ
จดัจ าหน่ายอื่นๆ เนื่องจากผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์มพีฤตกิรรมการ
ซือ้สนิคา้จากราคาสนิคา้ทีถู่กกว่าช่องทางอื่นๆ มากกว่าผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้า
ร้าน ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บรโิภคร้านโฮมเบเกอรี่สวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (ขวญัพร ลยีวฒันานุพงศ์ และคนอื่นๆ
,2555) ที่น ามาอ้างอิงนัน้ กล่าวไว้ว่าราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคมกัพจิารณาสนิคา้จากราคาทีม่คีวามเหมาะสมกบัคุณภาพมาเป็นอนัดบัแรก แต่จากผล
การศกึษาของผู้ท าวจิยักลบัพบว่าผู้บรโิภคมกัเลอืกซื้อเบเกอรีท่ี่มรีาคาถูกกว่าช่องทางการจดั
จ าหน่ายอื่นๆ อาจจะเป็นเพราะช่องทางในการเลอืกซือ้เบเกอรีใ่นปจัจุบนัมหีลากหลายมากขึน้ 

จากการศกึษาด้านพฤตกิรรมการซื้อเบเกอรีใ่นด้านของ Who participate – ผู้ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือพบว่าสิง่ทีจ่ าแนกผูบ้รโิภคทัง้ 2 กลุ่มออกจากกนัได ้คอื ครอบครวั
เป็นบุคคลที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเบเกอรี่ผ่านช่องทางประจ า ซึ่งมคีวามสอดคล้องกบั
ทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคในเรือ่งของโมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ดงัทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า พฤตกิรรม
ของผู้บรโิภคนัน้เริม่ต้นจากการมสีิง่เรา้มากระตุ้นความรูส้กึ จนท าให้รูส้กึถงึความต้องการ ซึ่ง
น าไปสู่การหาขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ทีจ่ะสามารถมาตอบสนองต่อความต้องการของตนเองได้ เมื่อ
ผู้บรโิภคได้รบัการกระตุ้นจากสิง่กระตุ้นภายนอก จะท าให้เกดิความรูส้กึนึกคดิ หรอืที่เรยีกว่า
กล่องด า โดยผูซ้ือ้จะมกีารตอบสนองดว้ยการตดัสนิใจซือ้ หรอืในบางครัง้อาจจะมวีเิคราะหก่์อน
การตดัสนิใจซือ้ โดยกระบวนการตดัสนิใจซือ้แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การรบัรูถ้งึความ
ต้องการ, การคน้หาขอ้มลู, การประเมนิทางเลอืก, การตดัสนิใจ และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 
ซึ่งในการตดัสนิใจซื้อครัง้นัน้ๆ อาจจะมปีจัจยัหลกัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อ อนัได้แก่ 
ปจัจยัดา้นวฒันธรรม, ปจัจยัดา้นสงัคม ซึง่ผูบ้รโิภคมกัจะไดร้บัอทิธพิลจากสงัคมรอบขา้งทีเ่ป็น
กลุ่มอ้างอิง ครอบครวั และบทบาทและสถานะทางสงัคม , ปจัจยัส่วนบุคคล และปจัจยัด้าน
จติวทิยา จากทฤษฎีดงักล่าวพบว่าการที่ผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัผู้ขายในการตดัสนิใจซื้อ
สนิค้านัน้ แสดงให้เห็นว่าครอบครวัเป็นบุคคลหนึ่งที่มอีิทธพิลต่อการตดัสินใจซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางประจ า 
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จากการศกึษาดา้นพฤตกิรรมการซือ้เบเกอรีใ่นด้านของHow – การเปิดรบัข่าวสาร 
พบว่าสิง่ที่จ าแนกผู้บรโิภคทัง้ 2 กลุ่มออกจากกนัได้ ได้แก่ การเปิดรบัข่าวสารเกี่ยวกบัรา้นเบ
เกอรีข่องผู้บรโิภคผ่านทางเฟสบุ๊ค, การเปิดรบัข่าวสารเกี่ยวกบัรา้นเบเกอรีข่องผู้บรโิภคผ่าน
ทางไลน์ชอ็ป และการเปิดรบัข่าวสารเกี่ยวกบัร้านเบเกอรีข่องผู้บรโิภคผ่านทางอินสตาแกรม 
โดยผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าบนโซเชยีลเน็ตเวริค์มพีฤตกิรรมการซื้อสนิค้าโดยมกีาร
เปิดรบัข่าวสารจากสื่อโซเชยีลเน็ตเวริค์อย่าง เฟสบุ๊ค , ไลน์ชอ็ป และอนิสตาแกรม มากกว่า
ผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นค้าที่มหีน้ารา้น เนื่องจากว่าผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นค้าบน
โซเชยีลเน็ตเวริค์มพีฤตกิรรมการใชส้ื่อโซเชยีลเน็ตเวริค์เป็นช่องทางในการคน้หาขอ้มลูข่าวสาร
เป็นประจ า จนท าให้สื่อโซเชียลเน็ตเวริ์คกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่มคีวามจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 
นอกจากนัน้ข่าวสารเกี่ยวกบัรา้นเบเกอรีบ่นสื่อโซเชยีลเน็ตเวริค์ยงัมคีวามน่าสนใจไม่ว่าจะเป็น
การใช้รูปภาพประกอบ การใช้เขียนบทความที่น่าอ่าน มีรายละเอียดของสินค้าที่แสดงให้
ผู้บรโิภคได้เห็น อีกทัง้ยงัสามารถสื่อสารได้โดยตรงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ซึ่งท า ให้มคีวาม
สะดวกในการซือ้ขายสนิคา้มากขึน้ ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารเปิดรบัข่าวสารของ (ศภุร 
เสรีรัตน์, 2544) ทีก่ล่าวไวว้่า การสื่อสารเป็นพืน้ฐานของการตดิต่อระหว่างบุคคลในสงัคม เป็นสิง่
หนึ่งทีม่คีวามจ าเป็นต่อชวีติประจ าวนั เริม่ตัง้แต่หลงัการตื่นนอนไปจนถงึช่วงเวลาก่อนเขา้นอน 
นอกจากนัน้มนุษยย์งัใชข้่าวสารเป็นตวัก าหนดการตดัสนิใจและเลอืกรบัข่าวสารทีม่ปีระโยชน์ที่
อยูใ่นความสนใจของตนเอง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี 

จากการศกึษาดา้นปจัจยัส่วนบุคคลและพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคทัง้ 2 กลุ่ม 
ได้แก่ ผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าที่มหีน้าร้าน และผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าบน
โซเชยีลเน็ตเวริค์ สามารถน ามาพฒันาเป็นแผนการตลาดได ้ดงันี้ 
 
การวิเคราะห ์STP 
จากผลการศกึษากลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 200 ตวัอยา่ง สามารถน ามาวเิคราะหไ์ด ้ดงันี้ 

1. การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation)  
1.1 การใชเ้กณฑก์ารแบ่งส่วนตลาดตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ดงันี้ 

1.1.1 เพศ : กลุ่มตวัอย่างของกลุ่มผู้ทีซ่ ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้า
รา้น และกลุ่มผูท้ี่ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญงิ 
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1.1.2 อายุ : กลุ่มตวัอย่างของกลุ่มผูท้ี่ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้า
รา้น ส่วนใหญ่มอีายุอยู่ในช่วง 21-25 ปี และกลุ่มผูท้ีซ่ ื้อเบเกอรีจ่ากรา้นคา้บน
โซเชยีลเน็ตเวริค์ ส่วนใหญ่มอีายอุยูใ่นช่วง 21-25 ปี และ 26-30 ปี 

1.1.3 สถานภาพ : กลุ่มตวัอย่างของกลุ่มผูท้ีซ่ ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นค้าทีม่ ี
หน้าร้าน และกลุ่มผู้ที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าบนโซเชยีลเน็ตเวริ์ค ส่วนใหญ่มี
สถานะภาพโสด 

1.1.4 ระดบัการศกึษา : กลุ่มตวัอยา่งของกลุ่มผูท้ีซ่ ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้
ทีม่หีน้ารา้น และกลุ่มผูท้ีซ่ ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ ส่วนใหญ่มี
การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี

1.1.5 อาชพี : กลุ่มตวัอย่างของกลุ่มผูท้ีซ่ ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้า
รา้น และกลุ่มผู้ที่ซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นค้าบนโซเชยีลเน็ตเวริค์ ส่วนใหญ่มอีาชพี
เป็นพนกังานบรษิทัเอกชน 

1.1.6 รายได ้: กลุ่มตวัอย่างของกลุ่มผูท้ีซ่ ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้า
รา้น ส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ในช่วง 15,001-20,000 บาท และกลุ่มผู้
ทีซ่ ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ ส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่
ในช่วง 30,001 บาทขึน้ไป 
1.2 การแบ่งส่วนตลาดตามพฤตกิรรม 

1.2.1 การซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้น : กลุ่มตวัอย่างของกลุ่มผู้
ทีซ่ ื้อเบเกอรีจ่ากรา้นคา้ที่มหีน้ารา้น ส่วนใหญ่เลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นเบเกอรี่
ในหา้งสรรพสนิคา้ 

1.2.2 การซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ : กลุ่มผูท้ีซ่ ือ้เบ
เกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ ส่วนใหญ่เลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากร้านเบเกอรี่
บนเฟสบุ๊ค 

1.2.3 งบประมาณในการซือ้เบเกอรีต่่อหนึ่งครัง้ : กลุ่มตวัอย่างของกลุ่ม
ผูท้ีซ่ ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นค้าทีม่หีน้ารา้น ส่วนใหญ่มงีบประมาณในการซือ้เบเกอรี่
ต่อหนึ่งครัง้อยู่ในช่วง 101-200 บาท และกลุ่มผู้ที่ซื้อเบเกอรี่จากรา้นค้าบน
โซเชยีลเน็ตเวริค์ ส่วนใหญ่มงีบประมาณในการซือ้เบเกอรีต่่อหนึ่งครัง้อยู่ในช่วง 
301 บาทขึน้ไป 

1.2.4 ความถีใ่นการเลอืกซือ้เบเกอรีต่่อหนึ่งสปัดาห ์: กลุ่มตวัอย่างของ
กลุ่มผูท้ีซ่ ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้น และกลุ่มผูท้ีซ่ ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บน
โซเชยีลเน็ตเวริค์ ส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการซือ้เบเกอรีต่่อหนึ่งสปัดาห์อยู่ที ่1-2 
ครัง้ต่อสปัดาห ์
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2. การเลอืกตลาดเป้าหมาย (Target Group) จากผลการส ารวจกลุ่มตวัอย่าง สามารถ
น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษามาเลอืกตลาดเป้าหมายของธุรกจิ ดงัน้ี ตลาดเป้าหมายเป็นเพศหญงิ 
อาย ุ21-30 ปี มรีายไดใ้นระดบัปานกลางขึน้ไป มคีวามนิยมในการรบัประทานเบเกอรีอ่ย่างน้อย
สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ เป็นบุคคลที่มพีฤตกิกรมการเปิดรบัข่าวสารผ่านสื่อโซเชยีลเน็ตเวริค์ อย่าง
เฟสบุ๊ค ไลน์ช็อป และอินสตาแกรม เนื่องจากสื่อโซเชยีลเน็ตเวิร์คเหล่านัน้เป็นช่องทางการ
จ าหน่ายสนิคา้และยงัเป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธร์า้นคา้อกีดว้ย 

3. การก าหนดต าแหน่งของผลติภณัฑ(์Positioning) (ราคา/สื่อ) จากผลการส ารวจพบว่า
ราคาสนิค้าส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าของผู้บรโิภค เนื่องจากมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนเขา้มา
เป็นปจัจยัในการตดัสนิใจซื้อสนิค้าในแต่ละครัง้ ส่วนอกีสิง่หน่ึงทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้า
ของผู้บรโิภค คอื สื่อต่างๆที่มกีารโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บรโิภคเกดิการรบัรู้
และตดัสนิใจซื้อ โดยในการศกึษานี้สื่อที่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญั คอื สื่อโซเชยีล
เน็ตเวิร์ค อย่างเฟสบุ๊ค ไลน์ช็อป และอินสตาแกรม โดยผู้ท าวจิยัมคีวามเห็นว่าราคาและสื่อ
โซเชยีลเน็ตเวริค์จะเป็นตวัก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑข์องธุรกจิในเชงิเปรยีบเทยีบกบัผลติภณัฑ์
ของคู่แขง่ขนัได ้ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใชส้ื่อโซเชยีลเน็ตเวริค์ 

ไมใ่ชส้ื่อโซเชยีลเน็ตเวริค์ 

ราคาไมแ่พง ราคาแพง 

    รา้น S’weetmeat 
    รา้น Only’s Amy 
    รา้น Brownie House 
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กลยทุธท์างการตลาด 
โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้า กบั ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของ

ธุรกจิ 
1. Product :จากการศกึษา พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ และผลติภณัฑข์อง

ร้านที่ได้รบัความนิยมมากที่สุด คือ บราวนี่ เนื่องจากเป็นขนมที่รบัประทานง่าย มรีสชาติที่
หวาน และเขม้ขน้ดว้ยชอ็กโกแลต มคีวามสะดวกในการเกบ็/พกพา และมอีายุในการเกบ็รกัษา
ได ้1สปัดาห ์ผูว้จิยัจงึมคีวามเหน็ว่าหากพฒันาสูตรของบราวนี่ใหม้รีสชาตทิีห่ลากหลายมากขึน้ 
น่าจะเป็นทีช่ื่นชอบของกลุ่มลกูคา้คนอื่นๆทัว่ไป 

2. Price : จากการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทัง้ทีม่พีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่ ี
หน้ารา้น และผูบ้รโิภคที่ซือ้เบเกอรี่จากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์เลอืกซือ้เบเกอรีท่ี่มรีาคาถูก
กว่าช่องทางการจดัจ าหน่ายอื่น เน่ืองจากลูกค้าใหค้วามส าคญัในเรื่องของราคา เพราะมปีจัจยั
ทางดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนเขา้มาเกี่ยวขอ้ง โดยราคาสนิคา้ของรา้นเราอยู่ในช่วง 30 – 100 
บาท (ไม่รวมค่าจดัส่ง) ซึ่งเป็นราคาที่อยู่ในระดบัปานกลาง มคีวามเหมาะสมกบัปรมิาณและ
คุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บั 

3. Place : จากการศกึษาในครัง้นี้ พบว่ามผีูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้น 
และผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยในขณะนี้ช่องทางในการจดั
จ าหน่ายของเรา มเีพยีง ช่องทางบนสื่อโซเชยีลเน็ตเวริค์ (เฟสบุ๊ค ไลน์ชอ็ป และอนิสตาแกรม ) 
เท่านัน้ ในปจัจุบนันอกจากจะใชเ้พื่อความบนัเทงิ หรอืการสื่อสารแลว้ กย็งัสามารถสรา้งรายได้
ให้แก่ธุรกิจนี้ได้ เนื่องจากมตี้นทุนต ่า ใช้งานง่าย มขี ัน้ตอนการใช้งานเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน 
ดงันัน้ทางผู้วจิยัจงึเลง็เหน็ถงึประโยชน์ในการใช้งานของสื่อโซเชยีลเน็ตเวริค์ให้เกดิประโยชน์ 
โดยในอนาคตผู้ท าวจิยัมแีผนที่จะขยายธุรกจิและเปิดช่องทางในการจดัจ าหน่ายทีเ่ป็นหน้ารา้น
ควบคู่กนั เนื่องจากจากการส ารวจ พบว่าจ านวนผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรีจ่ากรา้นค้าทีม่หีน้ารา้นทีม่ ี
จ านวนมาก แสดงใหเ้หน็ถงึความตอ้งการผลติภณัฑป์ระเภทเบเกอรีท่ีม่ากขึน้ดว้ย  

4. Promotion : จากการศกึษาพบว่า ผู้บรโิภคทัง้ทีม่พีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นค้าที่มหีน้าร้าน และผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรีจ่ากรา้นค้าบนโซเชยีลเน็ตเวริค์เลอืกซื้อเบเกอรี่
จากการโฆษณา/ประชาสมัพันธ์ และเลือกซื้อเบเกอรี่จากร้านที่มโีปรโมชัน่ โดยกาท าบตัร
สมาชกิ ทางผูว้จิยัจงึท าโฆษณา/ประชาสมัพนัธท์ี่หลากหลาย เพื่อรองรบัต่อการเปิดรบัข่าวสาร
ด้านโปรโมชัน่ที่หลากหลายของผู้บริโภค การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเพื่อที่จะได้เขา้ถงึกลุ่มลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมปีระสทิธภิาพ รวมไปถงึการมบีตัร
สมาชกิเพื่อมอบสทิธพิเิศษต่างๆใหแ้ก่ลกูคา้จะเป็นการรกัษากลุ่มลกูคา้เก่าและดงึกลุ่มลูกคา้ใหม่
ใหเ้ขา้มาหาเราได ้

5. People : จากการศกึษาพบว่า ผูข้ายเป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เบเกอรี่
ผ่านช่องทางประจ าของท่าน เนื่องจากผูข้ายเป็นบุคคลทีต่้องมคีวามรูใ้นเรื่องผลติภณัฑ ์และยงั
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ต้องมคีวามสามารถในการให้บริการด้านค าแนะน าเกี่ยวกับสินค้าแก่ผู้ซื้อ นอกจากจะเป็น
ภาพลกัษณ์ที่ดใีห้แก่รา้นคา้ ยงัสามารถที่จะสรา้งความไว้วางใจที่ผู้ซื้อมต่ีอผูข้าย ส่งผลให้เกดิ
การตดัสนิใจซือ้ในทีสุ่ด 

6. Physical Evidence : จากการศกึษาพบว่า การสรา้งภาพลกัษณ์ของสนิคา้ใหม้คีวาม
น่าเชื่อถือส าหรบัธุรกิจบนสื่อโซเชยีลเน็ตเวริ์คเป็นสิง่ที่มคีวามจ าเป็น โดยสิง่ที่เรามอบให้แก่
ลูกค้าเสมอ ก็คอืรสชาตทิีม่คีวามเป็นมาตรฐานของทางรา้น และความตรงต่อเวลาในการจดัส่ง
สนิคา้ ฯลฯ เป็นตน้ 

7. Process : จากการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมเลอืกซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่ ี
การให้บรกิารด้านค าแนะน าเกี่ยวกบัสนิค้าจากผู้ขายทางผู้วจิยัมคีวามเหน็ว่าการให้ค าแนะน า
เกี่ยวกบัสนิค้าเป็นบรกิารอกีอย่างหนึ่งที่จ าเป็นต้องมคีวบคู่กบัการจ าหน่ายสนิค้า เพื่อเป็นการ
สรา้งความน่าเชื่อถอืใหแ้ก่ผูข้ายแลว้ยงัเป็นสรา้งความประทบัใจและความพงึพอใจให้แก่ลูกค้า
อกีดว้ย  
 
ข้อเสนอส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

 
1. ในการศกึษานี้เป็นการศกึษาในเรือ่งของการจ าแนกความแตกต่างดา้นพฤตกิรรมการ

ซื้อสินค้าระหว่างผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรี่จากร้านค้าที่มหีน้าร้านและผู้บรโิภคที่ซื้อเบเกอรี่จาก
รา้นค้าบนโซเชยีลเน็ตเวริค์ โดยเรื่องเบเกอรีท่ี่ศกึษาในครัง้นี้เป็นเบเกอรีท่ี่มอีายุการเกบ็รกัษา
ได้ 1 สปัดาห์ (บางชนิดอาจจะมากกว่า 1 สปัดาห์) และจะต้องค านึงถงึเรื่องการจดัส่งทาง
ไปรษณยีด์ว้ย จงึมขีอ้จ ากดัในการศกึษาเรื่องประเภทของเบเกอรี ่ทางผูว้จิยัจงึมคีวามเหน็ว่าใน
การศึกษาครัง้ต่อไปน่าที่จะศึกษาเรื่องเบเกอรี่ทุกประเภท เพื่อความหลากหลายในเรื่องของ
ขอ้มลูในการศกึษา 

2. เบเกอรีใ่นปจัจุบนัไดร้บัอทิธพิลมาจากชาตติะวนัตก และมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง
ในปจัจุบนัในเรื่องของผลติภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์การจดัส่ง และอื่นๆ ผลติภณัฑเ์บเกอรีส่่วนใหญ่
เน้นในเรื่องของความอร่อย แต่ไม่ค่อยที่จะเน้นในเรื่องของสุขภาพ ซึ่งในปจัจุบนักระแสการ
รบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพก าลังเป็นที่ได้รบัความนิยม ทางผู้วิจยัจึงมีความเห็นว่าใน
การศกึษาครัง้ต่อไปน่าจะศกึษาในเรื่องของผลติภณัฑเ์บเกอรีเ่พื่อสุขภาพ เป็นการศกึษาแบบ
เจาะลกึลงไปเกีย่วกบัความตอ้งการทางดา้นผลติภณัฑเ์บเกอรีเ่พื่อสุขภาพ อยา่งเช่น เบเกอรีท่ีม่ ี
แคลอรีต่ ่า เป็นตน้ เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย 

3. การเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งยงัไมม่คีวามหลากหลายมากพอ เนื่องจากมอีายุการ 
ศกึษาทีอ่ยูใ่นช่วงระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนั ทางผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าในการศกึษาครัง้ต่อไปน่าจะมีการ
เกบ็ขอ้มลูจากผูบ้รโิภคทัว่ไป ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นกลุ่มคนทีอ่ยูใ่กลต้วัของผูท้ าวจิยั เพื่อใหไ้ดข้อ้ -
มลูทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้
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หนังสอืองคค์วามรู ้SMEs : คมัภรี ์108 ธุรกจิ.        ปทุมธานี: สถาบนัพฒันาวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม. 

สริกิาญจน์ เศรษฐช์ยัยนัต.์ 2556.การศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ระหว่างกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางคผ์า่นช่องทางออนไลน์และกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางค์
ผา่นช่องทางออฟไลน์ ในเขตกรงุเทพมหานคร.การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง สาขาวชิา
การตลาด คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 

ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต.ิ จบัตาพฤติกรรมสงัคมออนไลน์ ขาย
อ ะ ไ ร ?  ข า ย อ ย่ า ง ไ ร ?  ข า ย เ ว ล า ไ ห น ? . [อ อ น ไ ล น์ ].  เ ข้ า ถึ ง จ า ก : 
http://www.nstda.or.th/news/13309-nectec 

ส านกับรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง. ระบบสถติทิางการทะเบยีนประกาศสถิติจ านวน
ประชากรประจ าปี 2556. [ออนไลน์].เขา้ถงึไดจ้าก: 
http://203.155.220.230/info/esp/population_Dec56.htm 
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ส านักเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม. กระทรวงวฒันธรรม. Thailand Zocial Awards 2014 เผยสถติิ
บนโลกออนไลน์และพฤตกิรรมการใช ้Social Network ของไทย [ออนไลน์].  เขา้ถงึจาก: 
http://www.m-culture.go.th/surveillance/index.php/2014-03-06-03-46-11/2013-08-02-
17-09-28/2 

อมัรา เจรญิทรพัย.์  2554.  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรีข่องนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ ปรญิญาบณัฑติ เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่  

โอภาส เอีย่มสริวิงศ.์  2556.  พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(มุมมองดา้นการบรหิาร).  พมิพค์รัง้ที1่. 
กรงุเทพมหานคร: ซเีอด็ยเูคชัน่. 
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James F. Engel และคณะ. 1995.  Consumer Behavior. 8th ed. (N.Y. : The Dryden  Press 
1995) P.4 อา้งถงึใน อดุลย ์จาตุรงคกุล.  2543.  พฤตกิรรมผูบ้รโิภค.  พมิพค์รัง้ที ่6.  โรง
พมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

Kollat and Blackwell. 1968. Consumer Behavior. อา้งถงึใน ชยัพฤษ์ เลก็เจรญิ. 2555. 
“การศกึษาพฤตกิรรมและความพอใจของผูซ้ือ้รงันกในจงัหวดัชุมพร.”  รายงานการวจิยั 
คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 
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กลอ้งดจิจิตอลของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร. ปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
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ใน ศุภร เสรรรีตัน์.  2544.  พฤตกิรรมผูบ้รโิภค.  พมิพค์รัง้ที่3.  กรงุเทพมหานคร: เอ.อาร.์ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
การจ าแนกความแตกต่างด้านพฤติกรรมการซ้ือสินค้าระหว่างผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ี 
จากร้านค้าท่ีมีหน้าร้านและผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเบเกอร่ีจากร้านค้าบนโซเชียลเน็ตเวิรค์ 

 
แบบสอบถามนี้จ ัดท าขึ้นเพื่อน าข้อมูลไปใช้ประกอบการศึกษาในการท ารายงาน

การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษา ตามหลกัสูตรปรญิญาบรหิารธุรกจิ
มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ทัง้นี้ผูท้ าวจิยัจงึขอความร่วมมอืจากท่านในการตอบ
แบบสอบถามฉบบันี้ตามความเป็นจรงิ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มคีุณภาพในการวเิคราะห์ผลต่อไป 
และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูในการสละเวลาอนัมคี่าตอบแบบสอบถามในครัง้นี้ 
 
แบบสอบถาม ม ี2 ส่วน ดงันี้ 
        ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
        ส่วนที ่2 พฤตกิรรมการซือ้เบเกอรีข่องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรงุเทพมหานคร 
 
 
         นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท 
                                                               บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิ 
                                                                        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ส่วนท่ี 1 ปจัจยัส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเครือ่งหมาย  ลงใน [  ] หรอืเตมิค าลงในช่องว่างทีต่รงกบัท่านมากทีสุ่ด 
 
1.1 เพศ   

[  ] ชาย  [ ] หญงิ 
1.2 อาย ุ

[  ] ต ่ากว่า 20 ปี [  ] 21-25 ปี [  ] 26-30 ปี [  ] 31-35 ปี [  ] 36-40 ปี 
[  ] 41-45 ปี  [  ] 46-50 ปี [  ] 51-55 ปี [  ] 56-60 ปี [  ] 61-65ปี 
[  ] 66 ปีขึน้ไป 

1.3 สถานภาพ  
[  ] โสด  [  ] สมรส [  ] หมา้ย/หยา่รา้ง [  ] อื่นๆ (โปรดระบุ).......... 

1.4 ระดบัการศกึษาทีส่ าเรจ็ 
[  ] ต ่ากว่ามธัยมปลาย [  ] มธัยมปลาย/ปวช.  [  ] อนุปรญิญา/ปวส. 
[  ] ปรญิญาตร ี  [  ] ปรญิญาโท   [  ] ปรญิญาเอก 

1.5 อาชพี 
[  ]นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา [  ] ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ  
[  ] พนกังานบรษิทัเอกชน [  ] ธุรกจิส่วนตวั   
[  ] แมบ่า้น/พ่อบา้น  [  ] อื่นๆ (โปรดระบุ).......... 

1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
   [  ] ต ่ากว่า 5,000 บาท [  ] 5,001-10,000 บาท  [  ] 10,001-15,000 บาท 

[  ] 15,001-20,000 บาท [  ] 20,001-25,000 บาท  [  ] 25,001-30,000 บาท 
[  ] 30,001 บาทขึน้ไป 

1.7 รปูแบบในการซือ้เบเกอรีท่ีท่่านซือ้เป็นประจ า 
    [  ] ซือ้จากรา้นเบเกอรีท่ีม่หีน้ารา้น  [  ] ซือ้จากรา้นเบเกอรีบ่นโซเชยีล
เน็ตเวริค์ 
หมายเหตุ: ในกรณทีีต่อบ “ซือ้จากรา้นเบเกอรีท่ีม่หีน้ารา้น” ใหต้อบเพิม่เตมิในขอ้1.7.1 
 ในกรณทีีต่อบ “ซือ้จากรา้นเบเกอรีบ่นโซเชยีลเน็ตเวริค์” ใหต้อบเพิม่เตมิในขอ้1.7.2 
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1.7.1 ช่องทางประจ าในการซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้ทีม่หีน้ารา้นของท่าน 
  [  ] ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นเบเกอรีข่องโรงแรม 
  [  ] ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นเบเกอรีใ่นหา้งสรรพสนิคา้ 
  [  ] ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นเบเกอรีท่ ัว่ไปทีต่ ัง้อยูน่อกหา้งสรรพสนิคา้ 
  [  ] ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นเบเกอรีท่ีจ่ าหน่ายกาแฟควบคู่กนั ในหา้งสรรพสนิคา้ 
  [  ] ซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นเบเกอรีท่ีจ่ าหน่ายกาแฟควบคู่กนัทีต่ ัง้อยูท่ ัว่ไป 
       นอกหา้งสรรพสนิคา้ 
  [  ] อื่นๆ (โปรดระบุ).......... 
1.7.2 ช่องทางประจ าในการซือ้เบเกอรีจ่ากรา้นคา้บนโซเชยีลเน็ตเวริค์ 

[  ] เฟสบุ๊ค  [  ] ไลน์ชอ็ป  [  ] อนิสตาแกรม  
1.8 งบประมาณในการซือ้เบเกอรีต่่อหนึ่งครัง้ 

[ ] ต ่ากว่า 50 บาท  [ ] 51 – 100 บาท  [ ] 101 – 200 บาท 
[ ] 201 – 300 บาท  [ ] 301 บาทขึน้ไป 

1.9 ความถีใ่นการซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ าของท่านต่อสปัดาห์ 
    [  ] ซือ้ 1-2 ครัง้/สปัดาห ์ [  ] ซือ้ 3-4 ครัง้/สปัดาห ์
    [  ] ซือ้ 5-6 ครัง้/สปัดาห ์ [  ] ซือ้ทุกวนั 
 
ส่วนท่ี 2 เกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี่ 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเครือ่งหมาย  ลงใน [  ] หรอืเตมิค าลงในช่องว่างทีต่รงกบัท่านมากทีสุ่ด 
 
 ไมเ่คยท าเลย  หมายถงึผูต้อบเหน็ว่าขอ้ความนัน้ไมเ่คยเกดิขึ้นเลย  
     หรอืไมต่รงกบัการกระท าเลย 

น้อยครัง้ทีจ่ะท า          หมายถงึผูต้อบเหน็ว่าขอ้ความนัน้เกดิขึน้น้อยครัง้ 
   หรอืตรงกบัการกระท าน้อยมาก 

ท าบา้งเป็นบางโอกาส หมายถงึ  ผูต้อบเหน็ว่าขอ้ความนัน้เกดิขึน้บางโอกาส 
   หรอืตรงกบัการกระท าปานกลาง 

ท าบ่อยๆ  หมายถงึ  ผูต้อบเหน็ว่าขอ้ความนัน้เกดิขึน้บ่อยครัง้ 
   หรอืตรงกบัการกระท ามาก 

ท าเป็นประจ า  หมายถงึ  ผูต้อบเหน็ว่าขอ้ความนัน้เกดิขึน้เป็นประจ า 
        หรอืตรงกบัการกระท ามากทีสุ่ด  
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พฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ี 

ระดบัการกระท า 
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(3
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ท า
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 (5
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พฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ี – What 
2.1 ด้านผลิตภณัฑ ์
2.1.1 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ าท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นคา้ทีม่คีวามหลากหลายในเรือ่งผลติภณัฑ์ 

     

2.1.2 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ าท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีม่ ี
ความแปลกใหมใ่นเรือ่งของรปูลกัษณ์ 

     

2.1.3 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ าท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีท่่าน
คดิว่ามคีวามโดดเด่นในเรือ่งของรสชาต ิ

     

2.1.4 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ าท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีท่ าสด
ใหม่ 

     

2.1.5 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ าท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่าก
บรรจภุณัฑท์ีม่คีวามสวยงาม 

     

2.1.6 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ าท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่าก
บรรจภุณัฑท์ีม่คีวามคงทนในการใชง้าน 

     

2.1.7 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นคา้ทีม่กีารใหบ้รกิารดา้นค าแนะน าเกี่ยวกบัสนิคา้จากผูข้าย 

     

2.2 ด้านราคา 
2.2.1 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ าท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีท่่าน
คดิว่ามคีวามเหมาะสมทางดา้นราคาเมือ่เทยีบกบัคุณภาพ 

     

2.2.2 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ าท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีท่่าน
คดิว่ามคีวามเหมาะสมทางดา้นราคาเมือ่เทยีบกบัปรมิาณ 

     

2.3ด้านโปรโมชัน่ 
2.3.1 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีท่ีม่ ี
ราคาถูกกว่าช่องทางการจดัจ าหน่ายอื่น 

     

2.3.2 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นทีใ่หส้่วนลด 

     

2.3.3 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นทีม่โีปรโมชัน่ โดยการท าบตัรสมาชกิ 
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พฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ี 

ระดบัการกระท า 

ไม่
เค
ยท

 าเ
ลย

 (1
) 

น้อ
ยค

รัง้
ที่จ

ะท
 า (

2)
 

ท า
บ้า

งบ
าง
โอ
กา

ส 
(3
) 

ท า
บ่อ

ยๆ
 (4

) 

ท า
เป็
นป

ระ
จ า

 (5
) 

2.3.4 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นทีม่โีปรโมชัน่ โดยการใหข้องสมนาคุณ 

     

2.3.5 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่าก
การโฆษณา/ประชาสมัพนัธข์องรา้นคา้นัน้ๆ 

     

พฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ี – Where 
2.4ช่องทางในการซ้ือเบเกอร่ี 
2.4.1ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นคา้ทีไ่ดร้บัความนิยม 

     

2.4.2ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีจ่าก
รา้นคา้ทีม่คีวามน่าเชื่อถอื 

     

พฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ี – When 
2.5ช่วงเวลาในการเลือกซ้ือเบเกอร่ี 
2.5.1 ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ าในโอกาสพเิศษ
ต่างๆ      
2.5.2 ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ าในช่วงเทศกาล
ต่างๆ      

พฤติกรรมในการซ้ือเบเกอร่ี –Why 
2.6เหตผุลในการเลือกซ้ือเบเกอร่ี 
2.6.1 ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ าเพื่อน าไป
รบัประทานเอง      

2.6.2 ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ าเพื่อเลีย้งฉลองใน
งานส าคญัต่างๆ      

2.6.3 ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ าเพื่อเป็นของฝาก      

2.6.4 ท่านเลอืกซือ้เบเกอรีผ่่านช่องทางประจ าเพื่อน าไปรบัรอง
แขก/ลกูคา้      

2.7พฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ี – Who participate 

     

2.7.1 ครอบครวัเป็นบุคคลมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เบเกอรี่
ของท่าน      
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พฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ี 

ระดบัการกระท า 

ไม่
เค
ยท

 าเ
ลย

 (1
) 

น้อ
ยค

รัง้
ที่จ

ะท
 า (

2)
 

ท า
บ้า

งบ
าง
โอ
กา

ส 
(3
) 

ท า
บ่อ

ยๆ
 (4

) 

ท า
เป็
นป

ระ
จ า

 (5
) 

2.7.2 เพื่อนเป็นบุคคลมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เบเกอรีข่อง
ท่าน      

2.7.3 กลุ่มดารา/นกัแสดง/พรเีซน็เตอร/์เน็ตไอดอลเป็นบุคคลที่
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ของท่าน      

2.7.4 ผูข้ายเป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เบเกอรี่
ของท่าน      

2.8พฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ี – How      

2.8.1 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านรบัขา่วสารเกีย่วกบั
รา้นเบเกอรีจ่ากหนังสอืพมิพ ์      

2.8.2 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านรบัขา่วสารเกีย่วกบั
รา้นเบเกอรีจ่ากนิตยสารต่างๆ      

2.8.3 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านรบัขา่วสารเกีย่วกบั
รา้นเบเกอรีจ่ากแผ่นป้ายโฆษณาตามเสน้ทางเดนิรถ      
2.8.4 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านไดเ้ปิดรบัข่าวสาร
เกีย่วกบัรา้นเบเกอรีจ่ากสื่อโซเชยีลเน็ตเวริค์ (Facebook, Line 
Shop, Instagram)      

2.8.5 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านไดเ้ปิดรบัข่าวสาร
เกีย่วกบัรา้นเบเกอรีจ่ากสื่อทางโทรทศัน์      

2.8.6 ในการซือ้ผ่านช่องทางประจ า ท่านไดเ้ปิดรบัข่าวสาร
เกีย่วกบัรา้นเบเกอรีจ่ากสื่อทางวทิยุ      
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ประวติัผูศึ้กษา 
 

นางสาวจติตวรี ์เลศิโศภาพนัธ์ เกดิเมื่อวนัที ่21 มนีาคม 2533 จงัหวดันครราชสมีา 
ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจบณัฑติ คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชา
การตลาด จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร
บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ กลุ่มวชิาการประกอบการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการค้า
ไทย ในปีการศึกษา 2557 ในปจัจุบนัผู้ศึกษาประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั ของร้านเอี่ยมเฮง
การเกษตร 


