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ค าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ต่อการศึกษา อีกทั้งให้ความช่วยเหลือและใหก้ารสนบัสนุนในทุกๆดา้นอยา่งดี
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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกกบัขนมไทยของผูบ้ริโภค
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ขนมตะวนัตกและขนมไทยและเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกและขนมไทย
ของผู ้บ ริโภค  ใน อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่จ  านวนข้อมูลแบบสอบถาม 400 ตัวอย่าง โดยใช้
แบบสอบถามในลกัษณะ ปลายเปิดและปลายปิด ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าไค-สแควร์ ด้านข้อมูลทั่วไป พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุอยู่ในช่วง 15-25 ปี สถานภาพโสด การศึกษาของ
ผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนกัเรียน/ นกัศึกษา โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต ่ากวา่ 5,000 บาท และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวนัตก พบว่า ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคเลือก
ซ้ือขนมตะวนัตกมาจากร้านเคร่ืองด่ืมและขนมตะวนัตก ประเภทขนมปังต่างๆ เลือกซ้ือเพราะขนม
ตะวนัตกอร่อย เพื่อซ้ือมารับประทานเอง โดยเลือกซ้ือในช่วงเวลา 15:00-18:00 น. มีค่าใชจ่้ายในการ
เลือกซ้ือคร้ังละ 51-100 บาท ใช้บริการร้านขนมตะวนัตกสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง และรู้จกัร้านขนม
ตะวนัตกมาจากการท่ีมีผูแ้นะน า ส่วนพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภค ส่วน
ใหญ่เลือกซ้ือขนมไทยจากร้านคา้ตามทอ้งตลาด ประเภทของขนมไทยท่ีชอบรับประทานจะเป็นขนม
ไทยประเภทเช่ือม เช่น ทองหยอด ทองหยบิ ฝอยทอง เมด็ขนุน ผลไมเ้ช่ือม เหตุผลท่ีเลือกรับประทาน
ขนมไทยเพราะรสชาติอร่อย เลือกซ้ือขนมไทยเพื่อรับประทานเอง ช่วงเวลาในการเลือกซ้ือขนมไทย
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เวลา 15.00 -18.00 น. โดยมีค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือคร้ังละนอ้ยกวา่ 50 บาท มีการเลือกซ้ือขนมไทย
นอ้ยกวา่สัปดาห์ละคร้ัง และผูบ้ริโภครู้จกัร้านขนมไทยมาจากการท่ีมีผูแ้นะน า  

 ส่วนผลการศึกษาเม่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขนมตะวนัตกและ
ขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ อาย ุ
สถานภาพและอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัค่าใช้จ่ายในเลือกการซ้ือ ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบั
ช่วงเวลาในการเลือกซ้ือและส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้าน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัค่าใช้จ่ายใน
การเลือกซ้ือและส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้าน ส่วนดา้นปัจจยัทางการตลาด พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือขนมไทยและขนมตะวนัตก ดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาทีในการเลือกซ้ือ และ
ดา้นส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัส่ือท่ีท าให้รู้จกัขนมตะวนัตกและขนมไทยของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of the study were to analyze the behaviors of buying Western dessert and 
Thai Dessert and secondly, factors that affected buying behaviors in Chiang Mai district, Chiang 
Mai province. 400 open-ended questionnaires were used as a tool to collect data. The statistics used 
for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and Chi - Square. The data 
showed that the majority of respondents were female, age between 15-25 years old and they were 
single. The respondents’ education was undergraduate students. Their average monthly income was 
less than 5,000 baht. There were 3-4 in the household. 
 The findings found that most consumers bought western dessert at western coffee shop. 
They usually bought different kinds of bread for themselves during the hours of 3.00-6.00 pm. The 
cost of buying was about 51-100 baht and they usually visited there 1-2 times a week.  They knew 
about the shops because of recommendation. In case of buying Thai dessert, most people bought 
Thai dessert from the market. Thong Yot (egg yolk fudge balls cooked in syrup), Thong Yip (egg 
yolk-based golden flower), Foi Thong (golden threads), Met Khanun (bean-paste) and fruits in 
syrup were famous for consumers.                                                                                                                    
 They bought Thai dessert because they were delicious. They bought Thai dessert for 
themselves during the hours of 3.00-6.00 pm. The cost of buying was about 50 baht and they 
usually visited there once a week.  They knew about Thai dessert because of recommendation. 
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 In terms of comparison of buying Western dessert and Thai dessert in Chiang Mai, it could 
be divided into 2 factors. The first factor was personal factors. It found that age, marital status and 
occupation were associated with costs of buying. Education is associated with the buying period and 
advertising. Salary was related to costs of buying and advertising. The second factor was marketing 
factor. It was found that products were related to period of the buying and the promotion was 
associated with advertising to get the consumers to know products in Chiang Mai.  
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ขนมตะวนัตกหรือผลิตภณัฑ์ประเภทเบเกอร่ีเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากข้ึนตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบนั มีการรับเอาวฒันธรรมความเป็นอยู่จากประเทศตะวนัตกเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ประชาชนในประเทศไทยมีความนิยมในการบริโภคขนมเบเกอร่ีอยา่ง
ต่อเน่ือง ขนมเบเกอร่ีท าจากแป้งสาลีเป็นหลกั และท าให้สุกโดยวิธีการอบอย่างเช่น ขนมปัง โดนัท 
ขนมเค้ก และขนมอบท่ีอบด้วยเตา เป็นต้น ซ่ึงในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีผูค้นจ านวนมากหันมา
บริโภคเบเกอร่ีชนิดต่างๆ ทดแทนการบริโภคอาหารหลกัอยา่งขา้วเน่ืองจากตอ้งการท่ีจะประหยดัเวลา 
และความสะดวกรวดเร็ว ด้วยความเร่งรีบและความสะดวกสบายจึงท าให้นิสัยการบริโภค
เปล่ียนแปลงไป ความนิยมในการบริโภคเบเกอร่ีไม่ว่าจะเป็น ขนมปัง ขนมเคก้ คุก้ก้ีต่างๆ ท าให้มี
ธุรกิจร้านเบเกอร่ีและร้านกาแฟเปิดใหม่รับเอาเบเกอร่ีไปจ าหน่ายท่ีร้านเพิ่มข้ึนอยา่งมากมาย รูปแบบ
การให้บริการแต่ละท่ีก็จะแตกต่างกนัออกไป โดยมีรูปแบบท่ีทนัสมยัมีการตกแต่งภายในร้านเพื่อให้
เกิดความน่าสนใจต่อผูบ้ริโภคให้มาใช้บริการ และขนมตะวนัตกคุณภาพดีเกิดข้ึนมากมายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคการประกอบธุรกิจเบเกอร่ีมีทั้ งผูท่ี้ประสบความส าเร็จและ
ลม้เหลว เน่ืองจากการเขา้มาในธุรกิจใช้เงินลงทุนไม่มากนกั แต่การท่ีธุรกิจจะอยู่รอดไดห้รือไม่นั้น
ข้ึนอยู่กับปัจจยัส าคญัในเร่ืองคุณภาพของสินคา้และบริการมีความแตกต่างจากคู่แข่งขนัมากน้อย
เพียงใด รวมทั้งตอ้งสามารถสนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

ขนมไทยมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมการกินของไทยชนิดแยกกนัไม่ออกมาแต่ไหนแต่ไรแลว้ ถึงแม้
ภายหลงัจะมีขนมของชาติตะวนัตกเขา้มามีอิทธิพลอยา่งมากก็ตาม และแมข้นมไทยส่วนหน่ึงจะสูญ
หายไปจากความนิยมในสังคมไทย แต่ก็ยงัมีขนมไทยอีกเป็นจ านวนมากท่ียงัสร้างสีสันดว้ยรสชาติ
หอมหวานอยู่ในวฒันธรรมไทยดงันั้นคงจะไม่แปลกหรือเป็นการเกินเลยหากจะกล่าวเป็นสากลว่า 
"Thai desserts never died" หรือหากตราบใดท่ีวฒันธรรมไทยยงัคงอยู่ ขนมไทยก็จะยงัคงฝังอยูอ่ยา่ง
แนบแน่นเช่นเคย แต่อยา่งไรก็ตามในทุกวนัน้ีมีการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่สามารถถ่ายทอดถึงกนัได้
อย่างรวดเร็ว และไร้พรหมแดน เช่น เดียวกนักบัวฒันธรรมการกินท่ีสามารถถ่ายทอดถึงกนัไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงและแพร่หลาย นอกจากน้ีแล้วสภาพสังคมไทยในปัจจุบันนั้นมีการเปล่ียนแปลงทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างรวดเร็ว ได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากความก้าวหน้าทางด้าน



 

2 

เทคโนโลยีต่างๆ จ านวนของสถานท่ีร้านจ าหน่ายขนมไทยในปัจจุบนัก็มีเพิ่มข้ึน ส่วนใหญ่จะอยูต่าม
สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมและพฒันาภาพลกัษณ์ขนมไทยใน
ดา้นต่างๆ อาทิ ด้านสินคา้และการบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านส่งเสริม
การตลาด เพื่อดึงดูดประชาชนคนไทยและนักท่องเท่ียวหันมาบริโภคขนมไทยมากข้ึน เพื่อส่งเสริม 
สนบัสนุน ขนมไทยอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติให้คงอยูคู่่ประเทศชาติต่อไป(บุษยพงศ ์มุสิก
ไชย 2552) 

โดยจากขอ้มูลของ ศูนยว์ิจยักสิกรไทย จ ากดั คาดวา่ตลาดเบเกอร่ีในปี 2551 มีมูลค่าสูงถึง 7,100 
ลา้นบาท โดยขยายตวัร้อยละ 5.0 จากปี 2550 ทั้งน้ีอตัราการขยายตวัของตลาดผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีในปี 
2551 นั้นต ่ากว่าในปี 2550 ท่ีคาดว่าจะขยายตวัในอตัราร้อยละ 5-7 เน่ืองจากผูบ้ริโภคยงัคงเน้นการ
ประหยดัค่าใชจ่้าย ซ่ึงท าใหค้าดวา่โครงสร้างตลาดของผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีตลาดกลางและล่างจะมีอตัรา
เติบโตท่ีสูงกว่าผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีในตลาดบนรวมทั้ งต้องสามารถสนองตอบความต้องการของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 
 
 

  
 
 
 
 
ท่ีมา : Euromonitor โดย ศูนยว์จิยักสิกรไทย 
ภำพที ่ 1.1 ขนาดตลาดขนมอบในประเทศของประเทศในอาเซียน ปี 2554 

จากภาพท่ี 1.1 แสดงให้เห็นถึงขนาดของตลาดเบเกอร่ี พบวา่ประเทศไทยมีขนาดตลาดขนมอบ
ในประเทศของประเทศในอาเซียน ปี 2554 ในอนัดบัท่ี 3 ในการรับประทานอาหารว่างจ านวนเงิน 
558.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  
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ท่ีมา : Euromonitor โดย ศูนยว์จิยักสิกรไทย 
ภำพที ่ 1.2 ค่าใชจ่้ายในการรับประทานอาหารวา่งของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 

จากภาพท่ี 1.2 แสดงค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารว่างของประเทศไทยในอาเซียนพบว่า
เป็นอนัดบัท่ี 2  ซ่ึงใน อ. เมืองจงัหวดัเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางของการท่องเท่ียว  มีร้านเบเกอร่ีอยูห่ลาย
ร้านและมีผูบ้ริโภคเบเกอร่ีอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เน่ืองจาก
จงัหวดัเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางทางภาคเหนือท่ีมีความโดดเด่นของวฒันธรรม ธรรมชาติท่ีสวยงาม 
รวมทั้งอากาศท่ีเยน็สบาย ท าให้เป็นอีกหน่ึงตวัเลือกของการวางแผนการท่องเท่ียว ส่งผลให้ร้านเบเกอ
ร่ีและร้านขนมไทยไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว ท าให้นกัลงทุนสนใจมาท าธุรกิจในอ าเภอเมือง 
จ.เชียงใหม่ เพิ่มมากข้ึน ร้านเบเกอร่ีและร้านขนมไทยใน จ.เชียงใหม่มีทั้งแบบท่ีขายหน้าร้านเพียง
อย่างเดียว หรือบางแห่งก็จดัให้มีพื้นท่ีให้ลูกค้าเข้ามารับประทานในร้านโดยมีเคร่ืองด่ืมไวค้อย
ให้บริการ รวมไปถึงการตกแต่งร้านท่ีมีความสวยงามทันสมยั เน่ืองจากกระแสความนิยมในการ
บริโภคเบเกอร่ีและขนมไทยเพิ่มข้ึน จึงท าให้ร้านเบเกอร่ีและร้านขนมไทยเกิดข้ึนมากมายโดยกระจาย
ไปตามเขตต่างๆในจ.เชียงใหม่ และยา่นชุมชนใจกลางเมือง การแข่งขนัของธุรกิจร้านเบเกอร่ีและร้าน
ขนมไทย ก็จะมีรูปแบบท่ีแตกต่างออกไปในดา้นตวัของสินคา้เอง และการให้บริการซ่ึงมีส่วนท าให้
ลูกคา้นิยมและพอใจท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการในร้านนั้นๆ 

ด้วยเหตุต่าง ๆ เหล่าน้ี เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพื่อให้ทราบถึง
พฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกและขนมไทยของผูบ้ริโภค และศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการร้านขนมตะวนัตกและร้านขนมไทยของผู ้บริโภคใน อ. เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดย
มุ่งหวงัจะทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขนมตะวนัตก
และขนมไทยของผูบ้ริโภค เพื่อจะไดน้ ามาก าหนดกลยุทธ์การตลาดในการด าเนินการประกอบธุรกิจ
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ร้านขนมตะวนัตกและขนมไทยใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสามารถแข่งขนั
กบัร้านขนมตะวนัตกกบัร้านขนมไทยกบัคู่แข่งได ้

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

การศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกและขนมไทยใน อ.
เมือง จงัหวดั เชียงใหม่มีวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 

1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกและขนมไทยของผูบ้ริโภค ใน อ.
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกและขนมไทยของ
ผูบ้ริโภค ใน อ.เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.2.3  
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

เพื่อทราบถึงพฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคขนมตะวนัตกและขนมไทยใน 
อ.เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาดา้นการบริหาร
จดัการในการด าเนินการประกอบธุรกิจร้านเบเกอร่ีและร้านขนมไทยให้สามารถตอบสนองตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค และสามารถแข่งขนักบัร้านเบเกอร่ีและร้านขนมไทยกบัคู่แข่งขนัได ้

 
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้ไว ้ดงัน้ี 
1.4.1 ด้านเน้ือหา การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกและขนมไทยของ

ผูบ้ริโภค ใน อ. เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัมุ่งเนน้ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางการ
ตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกและขนมไทย ใน อ.เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.4.2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคขนม
ตะวนัตกและขนมไทย ใน อ.เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในการศึกษาคร้ังน้ี จะค านวณหาขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเหมาะสมโดยใช้สูตรของYamane (1973) โดยก าหนดให้มีค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ี 0.05 หรือร้อยละ 5 โดยน าขนาดประชากรท่ีศึกษา คือ 132,055 คน (เทศบาลนครเชียงใหม่, 
2558) มาค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
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𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

โดยท่ี  e  คือ ความเคล่ือนไหวของการเลือกตวัอยา่ง ในท่ีน้ีคือ e = 0.05 
 N คือ ขนาดของประชากร ในท่ีน้ี N = 132,055 
 n  คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
ดงันั้น 

                        n =
132,055

1+132,055(0.05)2 
 , n ≈ 400  

 
ดงันั้นจะศึกษากลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ราย โดยเจาะจงเฉพาะผูท่ี้ซ้ือขนมตะวนัตกและ

ขนมไทยใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง 400 คน ทั้งพฤติกรรมการซ้ือและ
ปัจจยัในการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกกบัขนมไทย  

 
1.5 นิยำมศัพท์ 

เบเกอร่ี หมายถึง ผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อการบริโภค ท าจากแป้งสาลีเป็นหลกั และท าให้สุกโดย
วิธีการอบ อย่างเช่น ขนมปังต่างๆ บราวน่ี คุกก้ี โดนัท ขนมเคก้ พฟั พาย และขนมอบท่ีอบดว้ยเตา     
        ขนมไทย หมายถึง ขนมท่ีมีส่วนประกอบหลกั คือ แป้ ง น ้ าตาล และมะพร้าว มีขั้นตอนการท าท่ี
พิถีพิถนั มีรสชาติ สีสัน ความสวยงาม กล่ินหอม ตลอดจนกรรมวิธีการรับประทานเฉพาะตวั ขนม
ไทยส่วนใหญ่ใชส่้วนประกอบจากธรรมชาติท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินและตามฤดูกาล 
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บทที ่2 
 

แนวคดิทางทฤษฎแีละเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

2.1 ทฤษฎอีุปสงค์ (Demand Theory) 
อุปสงค์ (Demand) ในวิชาเศรษฐศาสตร์มีความหมายเฉพาะให้ค  าจ  ากัดความได้ว่า “อุปสงค์

ส าหรับสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหน่ึง หมายถึง จ านวนต่างๆ ของสินคา้และบริการชนิดนั้น ท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ ณ. ระดบัราคาต่างๆ กนัของสินคา้และบริการชนิดนั้น ภายในเวลาท่ีก าหนดให้” 
(พรพิมล สันติมณีรัตน์, 2545) ซ่ึงองค์ประกอบของอุปสงค์จะตอ้งมีคุณสมบติัครบสามขอ้ คือความ
ตอ้งการ (Want) มีอ านาจซ้ือหรือมีก าลงัซ้ือ (Ability to pay) และตั้งใจซ้ือ (Willingness to pay) 

 
2.1.1 ฟังก์ช่ันอุปสงค์ (Demand function) 

ฟังก์ชัน่อุปสงค์ เป็นการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณซ้ือของสินคา้ชนิดใดชนิด
หน่ึงกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงค์ของสินคา้ชนิดนั้นๆ (วีนสั ฤาชยั, 2548 อา้งถึงใน ปรินดา 
จ าปาทอง, 2551) สามารถเขียนเป็นสัญลกัษณ์ได ้ดงัน้ี 

𝑄𝑥 = ƒ(𝑃𝑥 , 𝑆𝑥 , 𝐷𝑥 , 𝑂𝑥 , 𝐼𝑐 , 𝑇𝑐 , 𝐸𝑐 , 𝑃𝑦 , 𝑆𝑦 , 𝐷𝑦 , 𝑂𝑌, 𝐺, 𝑁,𝑊,… ) 
 

 
                           ปัจจยัเชิงกลยทุธ์      ปัจจยัผูบ้ริโภค     ปัจจยัคู่แข่งขนั         ปัจจยัอ่ืน ๆ 
 
       
                     ปัจจยัท่ีผูข้ายสามารถควบคุมได ้     ปัจจยัท่ีผูข้ายไม่สามารถควบคุมได ้
 

โดยปัจจยัท่ีอยูท่างซ้ายมือ (𝑄𝑥) เป็นตวัแปรตาม ซ่ึงเป็นปริมาณสินคา้ X ท่ีมีผูเ้สนอซ้ือ 
ท่ีข้ึนอยูก่บัตวัแปรหลาย ๆ ตวั ท่ีอยูใ่นวงเล็บทางดา้นขวา (ตวัแปรอิสระ) 

ปัจจยัอ่ืนๆ   ท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงคข์องสินคา้ X หรือปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงคส์ามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1. ตวัแปรท่ีผูข้ายสามารถควบคุมได้ (Controllable variables) คือ ตวัแปรท่ีมีผลโดยตรง
ต่ออุปสงคข์องสินคา้ X และผูข้ายสามารถท่ีจะใชเ้ป็นกลยทุธ์ทางการตลาดไดซ่ึ้งไดแ้ก่ 4P’s 
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1.1) ราคาสินคา้ X (Price of Product X : 𝑃𝑋) โดยทัว่ไป ถา้สินคา้ราคาสูงข้ึน ผูซ้ื้อจะ
ซ้ือสินคา้ X ในปริมาณท่ีลดลง และในทางตรงกนัขา้ม ถา้สินคา้ราคาลดลง ปริมาณสินคา้ X ท่ีผูซ้ื้อ
ตอ้งการเสนอซ้ือนั้นจะเพิ่มมากข้ึน ยกเวน้สินคา้ท่ีเป็นสินคา้ฟุ่มเฟือย เช่น มีสินคา้นั้นไวเ้พื่อเชิดหนา้ชู
ตา ไดแ้ก่ เพชร พลอย เป็นตน้ สินคา้เหล่าน้ีถา้ราคาต ่าลง ปริมาณเสนอซ้ือก็จะนอ้ยลงดว้ยดงันั้นผูข้าย
สามารถท่ีจะก าหนดราคาไดว้า่ควรจะขายในราคาเท่าไหร่ 

1.2) การส่งเสริมการขาย (Promotion Strategy : 𝑆𝑋  ) ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีสามารถส่งเสริม
การขาย (Advertisting and Promotion effecta) 𝑄𝑥  ให้ได้ปริมาณท่ีมากข้ึนกว่าเดิม เช่น การโฆษณา 
การลด แลก แจก แถม เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยกระตุน้ให้ผูซ้ื้อสามารถท่ีจะซ้ือสินคา้ X ให้มากข้ึน 
ดงันั้น ผูข้ายสามารถท่ีจะก าหนดไดว้า่ควรจะมีค่าใชจ่้ายในการโฆษณาเท่าไหร่และจะมีการลด แลก 
แจก แถมอะไรไดบ้า้ง 

1.3)  ตัว สินค้า  X เอง  (Product Quality & design = 𝐷𝑋  ) ได้แ ก่  การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ คุณภาพของสินคา้ X เอง ในบางคร้ังผูซ้ื้อสินคา้บางคนซ้ือสินคา้เพราะ
ชอบรูปลกัษณ์แปลก ๆ ใหม่ ๆ ของสินคา้ ดงันั้น ผูข้ายสามารถเปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์ของสินคา้ท่ีจะ
เขา้ถึงลูกคา้บางกลุ่มได ้

1.4) การวางขายสินค้า X (Place of sale = 𝑂𝑋  ) ได้แก่ ท่ีตั้ ง คลังสินคา้ ท่ีจ  าหน่าย
สินคา้ X ถา้หากสินคา้ X วางขายอยูท่ ัว่ไป ลูกคา้สามารถหาซ้ือไดง่้าย ดงันั้น ผูข้ายสามารถให้บริการ
ต่าง ๆ ตามมา เช่น ให้ค  าแนะน าการใช้ รับซ่อม รับประกันสินค้า ซ่ึงสามารถช่วยเพิ่มยอดขาย
เช่นเดียวกบัท่ีตั้งของร้านขายสินคา้ เช่น ร้านคา้ปลีกท่ีตั้งอยูย่า่นการคา้ อาจมียอดขายเป็นสามเท่าของ
ร้านคา้ท่ีขายบนถนนท่ีมีการจราจรนอ้ย   

2. ตวัแปรท่ีผูข้ายไม่สามารถควบคุมได ้(Uncontrollable variables) คือ ตวัแปรท่ีผูข้ายไม่
สามารถควบคุมได ้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

2.1) ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภค (Consumer variables) ผูซ้ื้อสินคา้ X ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ย 

2.1.1) รายได้ของผูซ้ื้อ / ผูบ้ริโภค (Income : 𝐼𝐶  )    เป็นความสัมพนัธ์ระหว่าง
รายได้ของผูบ้ริโภคและปริมาณซ้ือสินคา้  X  ซ่ึงสามารถคาดไดว้่าจะเป็นบวกหรือลบ ไดข้ึ้นอยูก่บั
ลกัษณะของสินคา้ ดงัน้ี 

ก. สินค้าปกติ  (Normal or superior good) มีลักษณะท่ีเม่ือผู ้ซ้ือมีรายได้
เพิ่มข้ึนปริมาณสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการเสนอซ้ือจะเพิ่มข้ึนไปดว้ย ความสัมพนัธ์เป็นไปในทางบวก 

ข. สินคา้ดอ้ยคุณภาพ (Inferior good) ผูซ้ื้อจะตอ้งการสินคา้ในปริมาณท่ีสูง 
เม่ือผูซ้ื้อมีรายไดต้  ่ามากกวา่ แต่เม่ือเรามีรายไดสู้งข้ึนเราจะไม่ซ้ือสินคา้ประเภทน้ี 
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เม่ือราคาสินคา้ดอ้ยสูงข้ึนผูซ้ื้อมีความรู้สึกว่ารายไดล้ดลงเพราะซ้ือสินคา้
ไดป้ริมาณนอ้ยลง จึงจ าเป็นตอ้งงดการซ้ือสินคา้บางอยา่งท่ีจ  าเป็นนอ้ยกวา่ เพื่อน าเงินมาซ้ือสินคา้ดอ้ย
เพิ่มข้ึนในทางกลบักนั เม่ือราคาสินคา้ดอ้ยลดลง ผูซ้ื้อมีความรู้สึกวา่รายไดเ้พิ่มมากข้ึน เพราะสามารถ
ซ้ือสินคา้เหล่าน้ีไดใ้นปริมาณท่ีสูง ผูซ้ื้อจึงมกัซ้ือสินคา้อ่ืนบางอยา่งท่ีมีคุณภาพดีกวา่มาบริโภคแทน
ปริมาณสินคา้ดอ้ยท่ีเคยซ้ือประจ าจึงลดลงไป 

2.1.2) รสนิยมและความชอบของผูบ้ริโภค  (Consumer Tastes and Preference : 
𝑇𝐶  ) การเปล่ียนแปลงรสนิยมของผูซ้ื้อก็มีผลต่อปริมาณสินคา้ท่ีผูซ้ื้อตอ้งการซ้ือมาก ถา้ผูซ้ื้อหันมา
นิยมชมชอบสินคา้ X ก็ยอ่มจะท าให้ปริมาณสินคา้ X ท่ีจะขายไดเ้พิ่มมากข้ึนหรือในทางตรงกนัขา้ม 
ถา้ความนิยมชมชอบสินคา้ X ลดลง ก็จะท าใหอุ้ปสงคข์องสินคา้ X ลดลงไปดว้ย 

2.1.3) การคาดคะเนของผูซ้ื้อ (Expectation : 𝐸𝐶  ) เป็นการคาดคะเนของผูซ้ื้อ
เก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานะทางเศรษฐกิจของผูบ้ริโภค อาจเป็นการคาดคะเนเก่ียวกบัราคา
สินค้านั้ นในอนาคต หรือการคาดคะเนเก่ียวกับรายได้ของผูซ้ื้อในอนาคต ตัวอย่างเช่น ถ้าผู ้ซ้ือ
คาดคะเนว่าราคาน ้ ามนัภายภาคหน้าจะเพิ่มสูงข้ึน ผูซ้ื้อจะพากนัซ้ือน ้ ามนัรถยนต์มากกัตุนไว  ้เพื่อ
หลีกเล่ียงการข้ึนราคาของน ้ ามนั เพราะฉะนั้น การคาดว่าราคาน ้ ามนัจะสูงข้ึนของผูซ้ื้อ จะท าให้
ปริมาณน ้ ามนัท่ีเสนอซ้ือเพิ่มสูงข้ึน ในทางตรงกนัขา้ม ถ้ามีข่าวลือว่าราคาน ้ ามนัจะลดลง ผูซ้ื้อไม่
จ  าเป็นตอ้งใชน้ ้ามนัในขณะนั้น ก็อาจจะรอไปก่อน จะท าใหป้ริมาณน ้ามนัท่ีเสนอซ้ือลดลง 

2.2) ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูข้ายรายอ่ืน (Competitor variables) ซ่ึงอาจเป็นคู่แข่งท่ีขาย
สินคา้ Y ซ่ึงสินคา้นั้น ๆ อาจจะใชท้ดแทนสินคา้ X ได ้หรืออาจเป็นผูข้ายซ่ึงขายสินคา้ Z ท่ีสามารถใช้
ร่วมกบัสินคา้ X ได ้ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

2.2.1) ราคาของสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัสินคา้ X (Prices of Related Products) ถา้
ราคาของสินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนั (𝑃𝑦) เพิ่มข้ึน เราคาดไดว้า่ผูซ้ื้อจะหนัไปซ้ือสินคา้ X เพิ่มข้ึน ในทาง
ตรงกนัขา้ม ถา้ 𝑃𝑦  ลดลง ปริมาณซ้ือ 𝑄𝑋  จะลดลงดว้ย 

ในกรณีท่ีเป็นราคาของสินคา้ท่ีใช้ร่วมกนั (𝑃𝑧) เพิ่มสูงข้ึน เราคาดเดาได้
วา่ผูซ้ื้อจะลดการซ้ือสินคา้ X ลง ในทางตรงกนัขา้ม ถา้มีการลดลงของ 𝑃𝑧จะเห็นวา่ 𝑄𝑥  จะเพิ่มสูงข้ึน 

2.2.2) การส่งเสริมการขายของสินค้าท่ีเก่ียวข้อง (𝑆𝑦) การโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขายของผูข้ายสินคา้ Y จะมีผลท าใหป้ริมาณการซ้ือสินคา้ X ลดลง ในทางตรงกนัขา้มการ
ส่งเสริมการขายของผูข้ายสินคา้ Z จะมีผลท าใหป้ริมาณการซ้ือสินคา้ X เพิ่มข้ึน 

2.3) ตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถควบคุมได้ (Other Uncontrollable variables) ซ่ึงแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 
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2.3.1) นโยบายของรัฐบาล (G) อาจจะส่งเสริมหรือลดปริมาณซ้ือสินคา้ X 
2.3.2) จ านวนผูซ้ื้อหรือขนาดของประชากร (N) ซ่ึงจะมีผลในทางบวกกบัอุปสงค์

ของสินคา้ เม่ือประชากรเพิ่มจ านวนมากข้ึน ความตอ้งการสินคา้และบริการก็จะเพิ่มข้ึนดว้ย 
2.3.3) สภาพดินฟ้าอากาศ (W) อาจจะสนบัสนุนและลดการซ้ือสินคา้ X ได ้เช่น 

ปริมาณน ้าฝนในพื้นท่ีอาจส่งผลใหป้ริมาณซ้ือร่มเพิ่มข้ึน เป็นตน้ 
 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
เป็นวิธีพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นพฤติกรรมเก่ียวกบั การซ้ือ การใชผ้ลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคอนัจะ

น าไปสู่ความพึงพอใจตามความตอ้งการ ตามความคิดและตามประสบการณ์ของผูบ้ริโภค การศึกษา
ผูบ้ริโภค จะก่อให้เกิดแนวคิดดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ราคาช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ขอ้มูลข่าวสาร และส่วนประสมการตลาดอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งโดยสามารถ
แสดงรูปแบบพฤติกรรมในการซ้ือของผูบ้ริโภคได ้แสดงดงัภาพท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : Kotler. 2003 : 184 
ภาพที ่2.1 รูปแบบพฤติกรรมในการซ้ือของผูบ้ริโภค 
 

1.2.1 ส่ิงทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค (Influencing Buyer Behavior) 
จุดเร่ิมต้นเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผูซ้ื้อ คือ รูปแบบของการตอบรับต่อส่ิงเร้า ส่ิงเร้า

ภายนอก สภาวะแวดลอ้มทางการตลาดจะเขา้ไปสู่สภาวะจิตใจของผูซ้ื้อ คุณลกัษณะของผูซ้ื้อ และ
กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ จะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือ จึงต้องท าความเข้าใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
สภาวะจิตใจของผูซ้ื้อวา่มนัคืออะไร ระหวา่งการไดรั้บส่ิงเร้าภายนอก และการตดัสินใจซ้ือ 
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1. ปัจจยัทางวฒันธรรม (Cultural Factors)  
 วฒันธรรม เป็นปัจจยัพื้นฐานในการก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของมนุษย์

เด็กท่ีก าลงัเจริญเติบโตจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ในเร่ืองค่านิยม การรับรู้ ความพอใจ และพฤติกรรมผา่นทาง
สถาบนัครอบครัวและสถาบนัหลกัอ่ืน ๆ  วฒันธรรม หมายถึง รูปแบบหรือวิถีการด าเนินชีวิตท่ีคน
ส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับซ่ึงประกอบไปดว้ยค่านิยม การแสดงออก การใชว้สัดุส่ิงของ วฒันธรรมยงั
ประกอบดว้ยวฒันธรรมยอ่ย ซ่ึงเป็นตวัก าหนดการจ าแนกลกัษณะและกระบวนการทางสังคมเฉพาะ
อยา่งส าหรับสมาชิกในสังคมนั้น ๆ วฒันธรรมย่อยหมายรวมถึงชนชาติ ศาสนา กลุ่มชาติพนัธ์ุ และ
กลุ่มภูมิภาค มีวฒันธรรมยอ่ยหลายวฒันธรรมท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นส่วนตลาดท่ีมีความส าคญั 

ชนชั้นทางสังคม สังคมมนุษยทุ์กแห่งล้วนมีการแบ่งล าดบัชั้นทางสังคมทั้งส้ินโดย
บางคร้ังอาจออกมาในรูปของระบบวรรณะ ซ่ึงสมาชิกในแต่ละวรรณะมีบทบาทท่ีชดัเจนแน่นอนและ
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงสถานภาพการเป็นสมาชิกของตนได ้แต่ท่ีพบเห็นบ่อยคร้ังจะอยูใ่นรูปของชน
ชั้นทางสังคม ซ่ึงเป็นการแบ่งชั้นทางสังคมท่ีมีความเป็นหน่ึงเดียวและมีความคงทนถาวร โดยจะมีการ
ปกครองตามล าดบัชั้นและสมาชิกจะมีค่านิยม ความสนใจ และพฤติกรรมคลา้ยคลึงกนั ชั้นทางสังคม
มิได้สะท้อนถึงรายได้เพียงอย่างเดียว แต่ยงัมีข้อบ่งช่ีอ่ืน ๆ อีก เช่น อาชีพ การศึกษาชาติก าเนิด 
ภูมิล าเนา และสถานท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงชนชั้นทางสังคมแตกต่างกนัจากชุดเส้ือผา้ รูปแบบการพูด ความพึง
พอใจดา้นสันทนาการ และบุคลิกลกัษณะอ่ืน ๆ ชนชั้นทางสังคมจะแสดงใหเ้ห็นวา่ความพึงพอใจของ
ผลิตภณัฑ์และตราสินคา้มีความโดดเด่นกนัไปหลาย ๆ แขนง อนัไดแ้ก่ เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย เคร่ือง
ตกแต่งบ้าน กิจกรรมการใช้เวลาว่างและรถยนต์ต่างกันไป นักการตลาดบางคนอาจทุ่มเทความ
พยายามดา้นการตลาดไปยงัชั้นทางสังคมสังคมใดสังคมหน่ึง ชั้นทางสังคมยงัมีความแตกต่างกนัใน
ความพึงพอใจดา้นส่ือ ผูบ้ริโภคชนชั้นสูงนิยมส่ือประเภทนิตยสารและหนงัสือแต่ผูบ้ริโภคชนชั้นต ่า
นิยมรายการโทรทศัน์ ในเร่ืองของการใช้ภาษาก็มีความแตกต่างเช่นกนันักโฆษณาจึงตอ้งร้อยเรียง
ถอ้ยค าแลใชภ้าษาใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจและส่ือความหมายแก่ชนชั้นทางสังคมเป้าหมาย 

2. ปัจจยัทางสังคม (Social Factors)  
 นอกจากปัจจยัทางดา้นวฒันธรรมแลว้ พฤติกรรมผูบ้ริโภคยงัไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยั

ทางสังคม เช่น กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว ตลอดจนบทบาทและสถานภาพ 
กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) ประกอบไปด้วยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งหมดท่ีมี

อิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อทศันคติหรือพฤติกรรม ซ่ึงกลุ่มท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อบุคคลนั้น
เรียกว่า กลุ่มสมาชิกภาพ (Membership Groups) ซ่ึงบางกลุ่มเป็นกลุ่มปฐมภูมิ เช่น ครอบครัว เพื่อน
เพื่อนบา้น และเพื่อนร่วมงาน เป็นกลุ่มท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์ด้วยค่อนขา้งต่อเน่ืองและไม่ค่อยเป็น
ทางการ นอกจากน้ีคนในกลุ่มปฐมภูมิอาจเป็นสมาชิกของกลุ่มทุติยภูมิดว้ยก็มี เช่น กลุ่มศาสนา กลุ่ม
อาชีพ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นทางการมากกวา่และมีปฏิสัมพนัธ์ต่อเน่ืองนอ้ยกวา่ 
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ครอบครัว (Family) เป็นสถาบนัท่ีส าคญัท่ีสุดในสังคมเพราะผูบ้ริโภคทุกคนเติบโตมา
จากครอบครัว จึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก สมาชิกครอบครัวประกอบกนัข้ึนเป็น
กลุ่มอา้งอิงแบบปฐมภูมิท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถจ าแนกความแตกต่างระหวา่งสองครอบครัว
ท่ีอยู่ในชีวิตของผูซ้ื้อได้ ครอบครัวแห่งความโน้มเอียง (Family of Orientation)ประกอบด้วยพ่อแม่
และญาติพี่นอ้ง เน่ืองจากบุคคลจะไดรั้บความโนม้เอียงจากศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนส านึก
เก่ียวกบัจุดมุ่งหมายส่วนตวั คุณค่าของตวัเองและความรักจากพ่อแม่ของตนและถึงแมว้า่ผูซ้ื้อจะไม่มี
ปฏิสัมพนัธ์กบัพ่อแม่ของตนอีกแลว้ อิทธิพลของพ่อแม่ท่ีมีต่อพฤติกรรมของผูซ้ื้อยงัคงเป็นส่ิงส าคญั
ในประเทศท่ีพอ่แม่อาศยัอยูก่บัลูกหลานท่ีเติบโตแลว้เป็นส่วนใหญ่อิทธิพลของพอ่แม่ต่อลูกหลานจะมี
ค่อนขา้งมากทีเดียว และเป็นอิทธิพลโดยตรงท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค 

บทบาทและสถานภาพ (Roles and Statuses) บุคคลมีส่วนร่วมในกลุ่มต่าง ๆตลอดชัว่
ชีวติของเขา เช่น กลุ่มครอบครัว ชมรมหรือองคก์ร ซ่ึงต าแหน่งของบุคคลนั้น ๆ ในแต่ละกลุ่มสามารถ
ก าหนดบทบาทและสถานภาพของตวัเขาเอง บทบาทหน่ึง ๆ ประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่าง ๆท่ีบุคคล
ไดถู้กคาดหวงัจะให้กระท า ในแต่ละบทบาทจะมีสถานภาพติดอยู่ดว้ย เช่น คณะกรรมการ บริหารมี
สถานภาพสูงกวา่ผูจ้ดัการฝ่ายขาย และผูจ้กัหารฝ่ายขายมีสถานภาพสูงกวา่เสมียนส านกังานคนเหล่าน้ี
จะเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีส่ือถึงบทบาทและสถานภาพของตนในสังคม ด้วนเหตุน้ีนักการตลาดจึงให้
ความส าคญักบัศกัยภาพดา้นสัญลกัษณ์แห่งสถานภาพของผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ของตนเป็นอยา่ง
มาก 

3. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors)  
 การตดัสินใจของผูซ้ื้อยงัไดรั้บอิทธิพลจากบุคลิกลกัษณะส่วนบุคคลดว้ย เช่นล าดบัขั้น

วงจรชีวิตและอายุของผูซ้ื้อ อาชีพ สถานทางเศรษฐกิจ รูปแบบการด าเนินชีวิต รวมถึงบุคลิกภาพและ
ความคิดเก่ียวกบัตวัเอง 

อายุและล าดบัขั้นในวงจรชีวิต (Age and Stage in the Life Cycle) คนเราจะซ้ือสินค้า
และบริการแตกต่างกนัไปตลอดช่วงชีวิตของตน จะรับประทานอาหารส าหรับทารกในช่วงปีแรก ๆ
และอาหารทัว่ไปในช่วงปีของการเจริญเติบโตและสูงวยั และจะรับประทานอาหารคุมน ้ าหนกัในช่วง
ปีต่อ ๆ มา รวมถึงรสนิยมของคนเราในเร่ืองของเส้ือผา้ เฟอร์นิเจอร์และการสันทนาการก็ยงัมีความ
เก่ียวพนัธ์กบัอายุขยัของพวกเขาดว้ย เช่น การออกแบบเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายตามวยัของผูส้วมใส่ แด็ก
วยัรุ่นจะไม่ยอมแต่งกายแบบคนแก่หรือผูใ้หญ่ 

อาชีพและสถานะทางเศรษฐกิจ (Occupation and Economic Circumstances) อาชีพการ
งานของบุคคลหน่ึง ๆ จะมีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริโภค ด้วยเหตุน้ีนักการตลาดจึงตอ้งพยายาม
แยกแยะกลุ่มอาชีพท่ีมีความสนใจใจผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ียทัว่ไปโดยท่ีบริษทัหน่ึงอาจ
มีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษในการผลิตสินคา้และบริการท่ีสนองความตอ้งการของกลุ่มอาชีพหน่ึง  
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การเลือกผลิตภณัฑ์ของบุคคลไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของบุคคลนั้นอย่างมาก 
สถานะทางเศรษฐกิจประกอบดว้ย รายไดท่ี้สามารถใช้จ่ายได ้(รวมทั้งอตัราร้อยละของสินทรัพยท่ี์มี
สภาพคล่อง) หน้ีสิน อ านาจในการกูย้ืม และทศันคติต่อการใชจ่้ายและการออม ดงันั้นนกัการตลาดท่ี
ดูแลสินคา้ประเภทท่ีมีความอ่อนไหวด้านราคาได้ จึงตอ้งติดตามแนวโน้มรายได้และเงินออมของ
ผูบ้ริโภคเป้าหมาย ตลอดจนอตัราดอกเบ้ียอยูเ่สมอหากดชันีเศรษฐกิจบ่งช้ีวา่ก าลงัอยู่ในภาวะถดถอย 
นกัการตลาดก็สามารถด าเนินการเพื่อให้มีการปรับปรุงการออกแบบผลิตภณัฑ์ และการปรับเปล่ียน
ราคาใหม่ เพื่อน าเสนอส่ิงท่ีมีคุณค่าแก่ลูกคา้เป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง 

รูปแบบการด าเนินชีวติ (Lifestyle) บุคคลท่ีมาจากวฒันธรรมยอ่ย ชนชั้นทางสังคมและ
อาชีพการงานเดียวกนั อาจด าเนินชีวิตท่ีมีรูปแบบต่างกนัได้ รูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลคือ 
รูปแบบการด าเนินชีวิตในส่ิงท่ีแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตจะแสดงออกถึง “ตวับุคคลนั้น” ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดล้อมรอบตวัเขาทั้งหมด การน าเสนอผลิตภณัฑ์ควรพิจารณาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
บุคคลด้วย บางคร้ังอาจตอ้งช้ีน าถึงความเหมาะสมกนัของผลิตภณัฑ์กบัรูปแบบการด าเนินชีวิตโดย
ตอ้งส่ือใหไ้ดว้า่ผลิตภณัฑเ์หมาะสมกบัรูปแบบการด าเนินชีวติของผูบ้ริโภคอยา่งไร 

บุคลิกภาพและความเป็นปัจเจกชน (Personality and Self-Concept) มนุษยเ์ราทุกคนจะ
มีลกัษณะเฉพาะตวัเป็นคุณสมบติัประจ าตวัเองเรียกวา่ บุคลิกภาพ ซ่ึงจะมีผลต่อพฤติกรรมของแต่ละ
คนดว้ย แมว้า่จะมีส่ิงกระตุน้อย่างเดียวกนัหากมีบุคลิกแตกต่างกนัก็จะแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั
ไดเ้พราะเป็นลกัษณะเฉาะตวัหรือตวัใครตวัมนั เช่น บางคนมีความเช่ือมัน่ในตนเองสูงบางคนตระหน่ี
ถ่ีเหนียว บางคนชอบเขา้สังคม บางคนไม่เอาเพื่อนฝงู บางคนโอบออ้มอารีชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น เป็นตน้ 
แต่ละบุคลิกเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่สั่งสมและปฏิบติัมานานจนกลายเป็นส่ิงท่ีเป็นบุคลิกหรือคุณสมบติั
เฉพาะตวัของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีไม่เหมือนกนั ความแตกต่างเฉพาะตวัน้ีเรียกว่า ปัจเจกชน คือ
มนุษยทุ์กคนไม่เหมือนกนันัน่เอง การศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพจึงเป็นประโยชน์ต่อนกัการตลาดอยา่งมาก
ในการวเิคราะห์ผูบ้ริโภคท่ีจะเลือกตรายีห่้อ ความคิดเก่ียวกบัตรายีห่อ้จึงถูกค านึงถึงบุคลิกภาพดว้ยเพื่อ
น าเสนอให้ไดว้า่ผลิตภณัฑ์ตราน้ียี่ห้อน้ีมีบุคลิกภาพอยา่งไร เช่น เป็นตรายี่ห้อส าหรับคนทนัสมยัเป็น
ตรายี่ห้อส าหรับคนมีเหตุผล หรือเป็นตรายี่ห้อท่ีกระฉับกระเฉงว่องไว เป็นตน้ การก าหนดบุคลิก
ใหแ้ก่ตราสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบับุคลิกผูบ้ริโภคจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั 

4. ปัจจยัทางจิตวทิยา (Psychological Factors) 
ทางเลือกในการซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัหลกัทางจิตวิทยา 4 ประการคือ 

แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือและทศันคติ 
แรงจูงใจ (Motivation) บุคคลหน่ึง ๆ มีความตอ้งการในส่ิงต่าง ๆ ได้หลายประการ

ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการเพื่อการด ารงชีวิตและเกิดข้ึนจากภาวะตึงเครียดทางร่างกาย
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เช่น ความหิว ความกระหาย ความรู้สึกไม่สบาย เป็นตน้ ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการของ
ส่ิงจ าเป็นทางจิตใจท่ีเกิดจากภาวะตึงเครียดทางจิตหรือความไม่สบายใจ เช่น ความตอ้งการไดรั้บความ
เคารพนับถือหรือการเป็นท่ียอมรับของสังคม เป็นตน้ ความตอ้งการทางจิตเกิดข้ึนจากแรงจูงใจท่ีมี
ความรุนแรงมากพอท่ีจะกระตุน้ใหค้วามตอ้งการแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมได ้

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546 : 192) ไดก้ล่าวไวว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรม
ท่ีผูบ้ริโภคท าการค้นหา การคิด การซ้ือ การใช้ การประเมินผล ในสินค้าและบริการ ซ่ึงคาดว่าจะ
ตอบสนองความตอ้งการของเขา หรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบัความคิด ประสบการณ์ การซ้ือ การใช้
สินคา้และบริการของผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา หรือหมายถึง
การศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใช้
สินคา้จึงมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผลท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จถา้
กลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้ และเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวคิดทางการตลาด คือ การท าให้ลูกคา้พึงพอใจ ดว้ยเหตุน้ีจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค
เพื่อจดัส่ิงกระตุน้หรือกลยทุธ์การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการคน้หาหรือ
วจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค ทั้งท่ีเป็นบุคคล กลุ่ม หรือองคก์ร เพื่อใหท้ราบ
ถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ การใช้ การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณ์ท่ี
จะท าให้ผู ้บริโภคพึงพอใจ ค าตอบท่ีได้จะช่วยให้สามารถก าหนดกลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2546 : 193 - 194) 

ค าถามท่ีใช้ค้นหาลักษณะพฤติกรรมการเลือกซ้ือผู ้บริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึง
ประกอบดว้ย  Who What Why When Where และ How 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึง
ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) โดยอาศยัเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด 4 ดา้นเพื่อน าไปใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงได้แก่ ด้านประชากรศาสตร์ ด้านภูมิศาสตร์ ด้านจิตวิทยา และด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงส่ิงท่ี
ตลาดตอ้งการผลิตภณัฑ์ (Objects) เป็นการก าหนดส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการโดยอาศยัองคป์ระกอบของ
ผลิตภณัฑ ์(Product Component) เช่น รูปแบบ ตราสินคา้ บริการ คุณภาพ การบรรจุภณัฑห์รือลกัษณะ
นวตักรรม เป็นต้น และความแตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน (Competitive Differentiation)เช่น การ
บริการพนกังานและภาพลกัษณ์เป็นตน้ 
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3. ท าไมผู ้บ ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึง
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ดา้นร่างกายและดา้นจิตวทิยา 

4. ใครมีส่วนร่วมในการเลือกตดัสินใจซ้ือ (Who participates in buying?) เป็นค าถาม
เพื่อทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลการเลือกตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ยผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล
ผูต้ดัสินใจ ผูซ้ื้อ และผูใ้ช ้

5. ผู ้บ ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่ อทราบถึง
โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใด หรือฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลาใด
ของวนัโอกาสพิเศษหรือเทศกาลวนัส าคญัต่าง ๆ เป็นตน้ 

6. ผู ้บริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy? ) เป็นค าถามเพื่อทราบถึง
ช่องทางหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคไปซ้ือ หรือใช้บริการ เพื่อน าไปใช้ก าหนดกลยุทธ์ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

7. ผู ้บ ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึง
ขั้นตอนการเลือกตนัสินใจซ้ือหรือกระบวนการซ้ือ (Operation) ท่ีประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหาการ
คน้หาขอ้มูล การประเมิลผลทางการเลือก การตดัสินใจซ้ือ และความรู้ภายหลงัการซ้ือ 

 

2.2.2 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้

เกิดการเลือกตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท าให้
เกิดความต้องการส่ิงกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู ้ซ้ือ (Buyer’s Black Box) ซ่ึ ง
เปรียบเสมือนกล่องด าซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้นึกคิดของผูซ้ื้อจะได้รับ
อิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อแลว้จะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการ
เลือกตดัสินใจซ้ือ(Buyer’s Purchase Decision) ดังนั้ นโมเดลน้ีจึงอาจเรียก S-R Theory ดังแสดงใน
ภาพท่ี 2.2 

 

 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2546 : 196 

ภาพที ่ 2.2 รูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค S-R Theory  



 

15 

จุดเร่ิมตน้ของโมเดลน้ีอยูท่ี่มีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ใหเ้กิดความตอ้งการก่อนแลว้ท าใหเ้กิด
การตอบสนอง (Response) ดงันั้นโมเดลน้ีจึงอาจเรียกวา่ S-R Theory โดยมีรายละเอียดทฤษฎี ดงัน้ี 

1. ส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ส่ิงกระตุ้นอาจเกิดข้ึนเองจากส่ิงกระตุ้นภายในระหว่างกาย
(Inside Stimulus) และส่ิงกระตุน้จากภายนอก (Outside Stimulus) ซ่ึงส่ิงกระตุน้จากภายนอกน้ีท าให้
ผู ้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์และส่ิงกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้ เกิดการซ้ือสินค้า 
(BuyingMotive) โดยส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน 

1.1 ส่ิ งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นตัวแปรทางการตลาด 
ท่ีสามารถควบคุมได ้4 ประการ ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.1.1 ผลิตภณัฑ์ (Product) อาจเป็นส่ิงสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้ส่วนประกอบ
ของผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย ตวัผลิตภณัฑ ์ช่ือ ผลิตภณัฑ ์การบรรจุหีบ ความภูมิใจและผูข้าย 

1.1.2 ราคา (Price) เป็นส่ิงก าหนดมูลในการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการใน
รูปแบบเงินตราเป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัการก าหนดราคานโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการก าหนดราคาให้
เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์

1.1.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution or Place) นอกจากจะหมายถึง
สถานท่ีจ าหน่าย เช่น ท าเลท่ีตั้งมีความสะดวกแก่ผูบ้ริโภค ยงัหมายถึงการพิจารณาว่าจ าหน่ายผ่าน
กลางต่าง ๆ อยา่งไร และมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้อยา่งไร 

1.1.3.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution or Place) 
1.1.3.2 การกระจายตวัสินคา้ (Physical Distribution) 

1.1.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) อาจท าได้ 4 แบบด้วยกันซ่ึงเรียกว่า
ส่วนประสมส่งเส ริมการตลาด (Promotion on Mix) หรือส่วนประสมในการติดต่อส่ือสาร
(Communication Mix) ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.1.4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อส่ือสารแบบไม่ใชบุ้คคล 
(Non Personal) โดยผา่นส่ือต่าง ๆ 

1.1.4.2 การขายโดยใช้บุคคล (Personal Selling) เป็นการส่ือสารทางตรง
แบบเผชิญหนา้ 

1.1.4.3 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นกิจกรรมทางการตลาด
ท่ีนอกเหนือจากการขายโดยใช้บุคคล การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ท่ีช่วยกระตุน้การซ้ือของ
ผูบ้ริโภคและประสิทธิภาพของผูข้าย 

1.1.4.4 การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์(Publicity and Public Relation) 
1.2 ส่ิงกระตุ้นอ่ืน ๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระต้นความต้องการผูบ้ริโภคท่ีอยู่

ภายนอกองคก์ร ซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้ไดแ้ก่ 
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1.2.1 ส่ิงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจรายได้ของ
ผูบ้ริโภค 

1.2.2 ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ท าให้การ
บริการรวดเร็วมากข้ึน หรืออ านวยความสะดวกแก่ผูบ้ริโภคมากข้ึน 

1.2.3 ส่ิงกระตุน้ทางดา้นกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่นกฎหมาย
จ ากดัเวลาในการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์

1.2.4 ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural) เช่น เทศกาลฉลองต่าง ๆ มีผลให้เกิด
การกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการในการไปใชบ้ริการ 

2.2.3 ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค 
ตวัแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค กล่าวถึงกล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’sBlack 

Box) ดงัแสดงในภาพท่ี 2.3 

 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2546 : 198 
ภาพที ่ 2.3 ตวัแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ความรู้สึกนึกคิดของผู ้ซ้ือเปรียบเสมือนกล่องด า (Black Box) ซ่ึงผู ้ลิตหรือผู ้ขายไม่
สามารถทราบได ้จึงตอ้งพยายามคน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของผู ้
ซ้ือและกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ลักษณะของผูซ้ื้อ(Buyer Characteristics) มีอิทธิพลจากปัจจยัต่าง ๆ คือ ปัจจัยด้าน
วฒันธรรม (Culture Factors) ปัจจยัด้านสังคม (Social Factors) ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors)
และปัจจยัดา้นจิตวทิยา (Psychological Factors) 

2. กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัน้ี 
2.1 การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลตีความและรับรู้ขอ้มูล 
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2.2 การเรียน รู้ (Learning) เป็นการเป ล่ียนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ของบุคคล การเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงกระตุน้ (Stimulus) และจะ
เกิดการตอบสนอง (Response) ส่ิงกระตุน้นั้น 

2.3 ความเช่ือ (Beliefs) เป็นความคิดซ่ึงบุคคลยดึถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นผลมา
จากการรับรู้จากประสบการณ์ในอดีต 

2.4 ทศันคติ (Attitude) เป็นสภาวะทางจิตใจซ่ึงแสดงถึงความพร้อมท่ีจะตอบสนอง
ต่อส่ิงกระตุน้ ทศันคติก่อตวัข้ึนมาจากประสบการณ์และส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงหรือช้ีแนะต่อ
พฤติกรรม ซ่ึงเป็นการประเมินความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคในแนวทางท่ีชอบ ไม่ชอบ พอใจไม่พอใจ
ทศันคติของบุคคลเป็นส่ิงเปล่ียนแปลงได้ยาก มีผลท าให้พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด
ค่อนขา้งคงท่ี 

3. การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อ 
(Buyer’s Purchase Decisions) ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

3.1 การเลือกผลิตภณัฑ ์(Product Choice) 
3.2 การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) 
3.3 การเลือกผูข้าย (Dealer Choice) 
3.4 การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) 
3.5 การเลือกปริมาณการซ้ือ (Product Amount) 

2.2.4 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
การศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อผูซ้ื้อและท าความเขา้ใจว่าผูบ้ริโภคท าการตดัสินใจ

ซ้ือจริง ๆ อย่างไร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตอ้งแยกแยะให้ไดว้า่ใครเป็นผูท้  าการตดัสินใจซ้ือ รูปแบบและ
กระบวนการซ้ือเป็นอยา่งไร ซ่ึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ (Kotler. 2003 : 200 - 208) 

บทบาทการซ้ือ (Buying Roles) 
ผลิตภณัฑ์หลาย ๆ ชนิดสามารระบุผูซ้ื้อไดโ้ดยง่าย โดยเราสามารถจ าแนกบทบาทท่ีคนเรา

อาจตดัสินใจซ้ือออกเป็น 5 บทบาท ดงัน้ี 
1. ผูริ้เร่ิม (Initiator) คือ บุคคลแรกท่ีเสนอความคิดเก่ียวกบัการซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
2. ผูมี้อิทธิพล (Influencer) คือ บุคคลท่ีเป็นเจา้ของความคิด หรือขอ้แนะน าท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ 
3. ผูต้ดัสินใจ (Decider) คือ บุคคลท่ีท าการตดัสินใจในการซ้ือ เช่น ควรซ้ือหรือไม่ ควร

ซ้ืออะไร ซ้ืออยา่งไร และซ้ือท่ีไหน เป็นตน้ 
4. ผูซ้ื้อ (Buyer) คือ บุคคลท่ีกระท าการซ้ือหรือลงมือซ้ือ 
5. ผูใ้ช ้(User) คือ บุคคลท่ีเป็นผูใ้ชห้รือบริโภคผลิตภณัฑ์ 
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พฤติกรรมการซ้ือ (Buying behavior) 
การตดัสินใจของผูบ้ริโภคจะแตกต่างกนัไปตามประเภทของการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสามารถ

จ าแนกพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคออกเป็น 4 ประเภท ตามระดบัความผูกพนัและระดบั
ความแตกต่างระหวา่งตราสินคา้ต่าง ๆ แสดงดงัภาพท่ี 2.4 

 
ท่ีมา : Kotler. 2003 : 201 
ภาพที ่ 2.4 จ าแนกพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

1. พฤติกรรมการซ้ือท่ีซับซ้อน (Complex Buying Behavior) ผูบ้ริโภคมีความยึดมัน่กบั
พฤติกรรมการซ้ือท่ีซับซ้อน เม่ือเขาไปมีความเก่ียวพนัอย่างมากกับการซ้ือและตระหนังถึงความ
แตกต่างของตรายี่ห้ออยา่งชดัเจน มกัเกิดเม่ือผลิตภณัฑ์ราคาแพง ซ้ือไม่บ่อยนกั มีความเส่ียงสูง ท าให้
เขาเป็นบุคคลท่ีมีรสนิยมใช้สินค้าราคาแพง(Self-Expensive) ตามปกติ ผูบ้ริโภคจะไม่รู้จกัเก่ียวกับ
ประเภทผลิตภณัฑ์มากนกัในกรณีท่ีนาน ๆ ซ้ือเป็นของราคาสูง จึงมีความเส่ียงสูง เช่น การซ้ือรถยนต์
เป็นตน้ 

2. พฤติกรรมการซ้ือท่ีลดการไม่ลงรอยกัน (Dissonance-Reducing Buyer Behavior)
บางคร้ังผูบ้ริโภคมีความชอบพอผกูพนัอยา่งมากในสินคา้ท่ีจะซ้ือ จึงท าให้เขาเห็นถึงความแตกต่างเล็ก 
ๆ นอ้ย ๆ ในตราสินคา้ ความชอบพอผกูพนัอยา่งมากน้ีข้ึนอยูก่บัความจริงท่ีวา่สินคา้นั้น มีราคาแพง มี
การซ้ือไม่บ่อยนกั และมีความเส่ียงในการซ้ือ ในกรณีน้ีผูซ้ื้อจะเดินดูสินคา้ดงักล่าวหลาย ๆ แห่งแลว้
พบว่าสินคา้แต่ละตรามีความแตกต่างกนัน้อยเต็มที เขาก็จะตดัสินใจซ้ือโดยอาศยัความสะดวกหรือ
ตราท่ีราคาต ่ากว่า แต่หากผูบ้ริโภคพบว่าสินคา้มีความแตกต่างกนัอย่างชดัเจน เขาอาจตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ท่ีราคาสูงกวา่ก็ได ้ภายหลงัการซ้ือผูบ้ริโภคอาจมีประสบการณ์ความไม่ลงรอยกนัหรือผิดหวงั
ในการซ้ืออนัมีตน้เหตุมาจากคุณสมบติัท่ีไม่พอใจหรือไดย้นิส่ิงท่ีพอใจของยี่หอ้อ่ืน ผูบ้ริโภคจะต่ืนตวั
ต่อขอ้มูลท่ีมาสนบัสนุนการตดัสินใจของเขา เช่น เม่ือผูบ้ริโภคซ้ือแลว้ย่อมเกิดความเช่ือส่ิงใหม่และ
จบลงดว้ยการเกิดทศันคติใหม่ การส่ือสารทางการตลาดควรสนับสนุนท าให้เกิดความเช่ือและการ
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ประเมินค่าท่ีช่วยให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินคา้ท่ีเขาเลือก โดยการตอกย  ้าว่าเขาเลือก
ถูกตอ้งแลว้นัน่เอง 

3. พฤติกรรมการซ้ือท่ีเป็นนิสัย (Habitual Buying Behavior) ผลิตภณัฑ์หลายอย่างขาย
ภายใตเ้ง่ือนไขความชอบพอและความผกูพนัต ่า และไม่เห็นความแตกต่างลกัษณะเด่นของตราสินคา้ 
เช่น การซ้ือเกลือ มีความผกูพนัน้อยมาก ผูบ้ริโภคเพียงไม่ก่ีร้านและมองหาตราสินคา้ท่ีตอ้งการหาก
เขาได้เห็นตรายี่ห้อท่ีต้องการถือเป็นการซ้ือโดยนิสัยไม่ได้มีความภักดีต่อตราสินค้า ส่ิงบ่งช้ีว่า
ผูบ้ริโภคมีความผูกพนัต ่า คือราคาต ่า ซ้ือบ่อยมากผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีผูบ้ริโภคไม่ไดผ้่านกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือตามขั้นตอนปกติ เพราะผูบ้ริโภคไม่ไดแ้สวงหาขอ้มูลเพิ่มเติมและไม่ไดต้ดัสินใจวา่จะซ้ือ
ตรงไหน ทางตรงกนัขา้มเขาไดรั้บขอ้มูลจากโทรทศัน์หรือส่ิงพิมพ ์โฆษณาน้ีสร้างความคุน้เคยต่อตรา
มากกวา่ความชอบพอต่อตรา ก็คือจะพอใจในตราท่ีคุน้เคยมากกวา่ตราท่ีไม่เคยรู้จกัมาก่อน หลงัการ
ซ้ือพวกเขาไม่ไดป้ระเมินทางเลือกท่ีเขาเลือก เขามีความผกูพนักบัตราสินคา้ท่ีซ้ือต ่า กระบวนการซ้ือ
เร่ิมจากความเช่ือต่อตรา ท าให้เกิดการเรียนรู้ทางอ้อมและตามมาด้วยพฤติกรรม การซ้ือท่ีอาจจะ
ติดตามดว้ยการประเมินผล 

4. พฤติกรรมการซ้ือท่ีแสวงหาความหลากหลาย (Variety-Seeking Buying Behavior)
บางคร้ังการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแตกต่างกนัหรือมีความหลากหลายสูงแต่ระดบัความผกูพนัต่อตรา
ยีห่้อต ่า จะเป็นสาเหตุท าให้ผูบ้ริโภคเปล่ียนตรายีห่้อไดบ้่อย ๆ ข้ึนอยูก่บัวา่ใครจะอ านวยความสะดวก
ให้มากกว่ากัน หรือน าเสนอได้ดีกว่ากนั หรือใครมีการส่งเสริมการขาย ใครไม่มีเป็นตน้ ถึงแมว้่า
ผูบ้ริโภคจะรับทราบวา่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัแต่จะใชก้ระบวนการการประเมินนอ้ยมากและมกั
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีมากมายหลายตรายี่ห้อ มีการแข่งขนัสูง ราคาสินคา้ต ่าผลิตภณัฑ์ท่ีอยูใ่นระดบัตน้ ๆ 
หรือเป็นผูน้ าตอ้งใชค้วามพยายามในการหาขอ้ไดเ้ปรียบ เช่นวางในชั้นวางสินคา้ท่ีเห็นชดัเจนโดดเด่น
หยบิฉวยไดง่้าย จดักองโชว ์หรือจดัรายการส่งเสริมการขายลด แลก แจก แถม เป็นตน้  

ขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Stages of the Buying Decision Process) 
ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค จะผ่านขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอน ดงัแสดงใน

ภาพท่ี 2.5 ซ่ึงจะเห็นว่ากระบวนการตดัสินใจซ้ือเกิดข้ึนเป็นเวลานานกว่าท่ีจะมีการซ้ือจริง และ
หลงัจากนั้นก็จะมีล าดบัขั้นตอนท่ียาวนาน ขั้นตอนดงักล่าวในภาพ แสดงถึงตวัผูบ้ริโภคท่ีผา่นขั้นตอน
ในการซ้ือผลิตภณัฑ์สักช้ินหน่ึง ทั้ง 5 อยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน แต่ในความเป็นจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น
เสมอไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการซ้ือท่ีมีความสลบัซับซ้อนน้อย ผูบ้ริโภคอาจกระโดดขา้มขั้นตอน
หรือด าเนินการสลบักนั แต่โดยทัว่ไปมกัใชก้ระบวนการตดัสินใจซ้ือผา่นขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอนเป็น
หลกัในการศึกษาขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจซ้ือ เพราะสามารถครอบคลุมนิสัยการพิจารณาซ้ือ
สินคา้ท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคเผชิญหนา้กบัการตดัสินใจซ้ือใหม่ท่ีมีความซบัซอ้นสูง  
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ท่ีมา : Kotler. 2003 : 204 
ภาพที ่ 2.5 ขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือปกติของผูบ้ริโภค 

ขั้นท่ี 1 การตระหนกัถึงปัญหา 
 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือเกิดข้ึนเม่ือผูซ้ื้อตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ โดย

ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งภาวะความตอ้งการท่ีแทจ้ริงและพึงปรารถนา ความตอ้งการอาจ
ถูกกระตุน้โดยส่ิงเร้าภายในหรือภายนอก ความตอ้งการปกติธรรมดาของบุคคลซ่ึงไดแ้ก่ ความหิว 
ความกระหาย และความตอ้งการทางเพศ เกิดข้ึนในระดบัต ่าสุดการตระหนกัถึงปัญหาการคน้หาขอ้มูล
การประเมินทางเลือกการตดัสินใจซ้ือพฤติกรรมหลงัการซ้ือจนกลายเป็นแรงขบั ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้ง
ระบุสถานการณ์ท่ีกระตุน้ความตอ้งการอยา่งใดอยา่งหน่ึงข้ึนมาให้ได ้และการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภค
หลาย ๆ คน ท าใหส้ามารถระบุไดว้า่ส่ิงเร้าท่ีกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในหมวดสินคา้หน่ึง ๆ มากท่ีสุด
นั้นมีอะไรบา้ง ซ่ึงจะท าใหส้ามารถพฒันากลยทุธ์การตลาดท่ีสามารถกระตุน้ความสนใจของผูบ้ริโภค
มากท่ีสุด 

ขั้นท่ี 2 การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร 
เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บการกระตุน้จะมีแนวโน้มท่ีจะคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสินคา้นั้น ๆ 

ซ่ึงสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ระดบัดว้ยกนั คือ ภาวการณ์คน้หาขอ้มูลแบบธรรมดา เรียกวา่ การเพิ่ม
การพิจารณาให้มากข้ึน เช่นการเปิดรับขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้มากข้ึนและในระดบัถดัมาบุคคลอาจเขา้สู่
การคน้หาขอ้มูลข่าวสารอย่างกระตือรือร้น โดยการอ่านหนงัสือโทรศพัท์ถามเพื่อน และยงัเขา้ร่วม

 การตระหนักถึงปัญหา 

การค้นหาข้อมูล 

การประเมินทางเลือก 

การตัดสินใจซ้ือ 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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กิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อเรียนรู้เก่ียวกบัสินคา้ โดยแหล่งท่ีผูบ้ริโภคสามารถหาข่าวสารได้แบ่งออกเป็น 4 
กลุ่ม ดงัน้ี 

1. แหล่งบุคคล เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบา้น คนรู้จกั เป็นตน้ 
2. แหล่งการค้า เช่น การโฆษณา พนักงานขาย ตวัแทนจ าหน่าย บรรจุภณัฑ์การสาธิต 

เป็นตน้ 
3. แหล่งชุมชน เช่น ส่ือมวลชน สถาบนัคุม้ครองผูบ้ริโภค ตลอดจนหน่วยงานของรัฐท่ี   

เก่ียวขอ้ง 
4. แหล่งทดลอง เช่น การจดัการ การตรวจสอบ และการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์
จ านวนอิทธิพลของแหล่งท่ีมาของขอ้มูลข่าวสารเหล่าน้ีจะแตกต่างกนัไปตามประเภทของ

ผลิตภณัฑ์และบุคลิกลกัษณะของผูซ้ื้อ โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
ส่วนใหญ่จากแหล่งการค้า ได้แก่ แหล่งขอ้มูลท่ีนักการตลาดเป็นผูค้วบคุมนั่นเองแต่แหล่งข้อมูล
ข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ไดแ้ก่ แหล่งบุคคล ซ่ึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารแต่ละแหล่งจะมีหน้าท่ี
ในการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนัไป ปกติแลว้แหล่งขอ้มูลข่าวสารแต่ละแห่งจะมีหนา้ท่ี
ในการให้ความรู้และข้อมูลข่าวสาร ส่วนแหล่งบุคคลท าหน้าท่ีในการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและช่วย
ประเมินขอ้มูล 

ขั้นท่ี 3 การประเมินทางเลือก 
ผูบ้ริโภคประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้เชิงเปรียบเทียบและท าการตดัสินใจมูลค่าของ

ตราสินค้านั้ น ๆ ในขั้นตอนสุดท้ายอย่างไร ความจริงก็คือกระบวนการประเมินผลข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายหรือเป็นกระบวนการเพียงกระบวนการเดียว ผูบ้ริโภคทุกคน
หรือแมก้ระทัง่เพียงคนเดียวจะมีกระบวนการประเมินเพื่อการตดัสินใจหลายกระบวนการดว้ยกนั และ
แบบกระบวนการประเมินของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพื้นฐานอยูบ่นทฤษฎีการเรียนรู้ ซ่ึงมองวา่ผูบ้ริโภค
ท าการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยอาศยัจิตใตส้ านึกและมีเหตุผลสนบัสนุน 

แนวคิดพื้นฐานบางอยา่งท่ีช่วยให้เราเขา้ใจกระบวนการประเมินผลของผูบ้ริโภคไดอ้นัดบั
แรก ผูบ้ริโภคพยายามท่ีจะสร้างความพึงพอใจตามความต้องการอย่างหน่ึงของตน อันดับสอง
ผูบ้ริโภคก าลงัมองหาผลประโยชน์จากสินคา้ อนัดบัสาม ผูบ้ริโภคมองเห็นวา่สินคา้แต่ละตวันั้นเป็น
เสมือนชุดของคุณสมบติัท่ีมีความสามารถอนัหลากหลายในการส่งมอบผลประโยชน์ท่ีตนไดม้องหา 
เพื่อความพึงพอใจตามความต้องการ โดยท่ีคุณสมบัติตามความสนใจท่ีผู ้ซ้ือมีนั้ นจะมีความ
หลากหลายกนัไปในประเภทของสินคา้ 

ผูบ้ริโภคจะให้ความส าคญัต่อคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์แตกต่างกันไปตามน ้ าหนักใน
ความส าคญัของคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์พวกเขามีอยูแ่ต่ละอยา่งไป โดยท่ีจะใหค้วามสนใจมากท่ีสุด
กบัคุณสมบติัท่ีส่งมอบผลประโยชน์ท่ีตนแสวงหา ดงันั้น ตลาดสินคา้หน่ึง ๆ มกัสามารถไดรั้บการ
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แบ่งส่วนไปตามคุณสมบติัต่าง ๆ อนัโดดเด่นกนัไปตามกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างโดยท่ีตวัผูบ้ริโภคนั้น 
จะพฒันาชุดของผลประโยชน์ของตราสินคา้อนัเก่ียวกบัสถานท่ีตราสินคา้แต่ละตวัมีอยูต่ามคุณสมบติั
แต่ละอยา่ง ซ่ึงชุดผลประโยชน์ของตราสินคา้หน่ึง ๆ ท่ีวา่นั้นจะเป็นตวัส่งเสริมสร้างภาพลกัษณ์ตรา
สินค้า และภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู ้บริโภคจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับการ
กลัน่กรองจากผลกระทบของการเลือกท่ีจะสนใจ การเลือกท่ีจะบิดเบือน และการเลือกท่ีจะจดจ า เม่ือ
ผูบ้ริโภคบรรลุถึงความพึงพอใจ ก็จะเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้อนัหลากหลายโดยผา่นกระบวนการ
ประเมินคุณสมบติั 

ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือ 
ในขั้นตอนการประเมินผลทางเลือกน้ี ผูบ้ริโภคจะสร้างรูปแบบความชอบในระหวา่งตรา

สินคา้ต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นทางเลือกเดียวกนั นอกจากน้ีผูบ้ริโภคอาจสร้างรูปแบบความตั้งใจในการซ้ือไว้
ท่ีตราสินคา้ท่ีชอบมากท่ีสุด แต่อาจมี 2 ปัจจยั ท่ีเขา้มาสอดแทรกความตั้งใจและการตดัสินใจในการ
ซ้ือ 

ปัจจยัตวัแรก คือ ทศันคติของผูอ่ื้น จะมีผลต่อทางเลือกท่ีชอบมากน้อยเท่าใด ข้ึนอยูก่บั 2 
ปัจจยั คือ 

1. ความรุนแรงของทศันคติในแง่ลบของผูอ่ื้นท่ีมีต่อทางเลือกท่ีพอใจของผูบ้ริโภค 
2. แรงจูงใจของผูบ้ริโภคท่ีจะคล้อยตามความต้องการของผูอ่ื้น ซ่ึงความรุนแรงของ

ทศันคติในแง่ลบของผูอ่ื้นจะยิ่งเพิ่มมากข้ึนในตวัผูบ้ริโภค หากบุคคลนั้นมีความใกลชิ้ดกบัผูบ้ริโภค
มากจะยิ่งท าให้ผูบ้ริโภคปรับเปล่ียนความตั้งใจซ้ือของตนมากข้ึนตามไปดว้ย แต่ในความเป็นจริงอีก
ดา้น ความพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้หน่ึง ๆ จะเพิ่มข้ึนในกรณีท่ีใครบางคนท่ีเขาช่ืนชอบใน
ตราสินคา้เดียวกนัอยา่งมาก และอิทธิพลของบุคคลอ่ืนจะกลายเป็นส่ิงท่ีซับซ้อนยุ่งยากกรณีท่ีบุคคล
ใกลชิ้ดของผูบ้ริโภคมีความเห็นแตกต่างกนัไปในขณะท่ีผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อเองก็ตอ้งการท่ีจะเอาใจคน
ใกลชิ้ดทุกคน 

ปัจจยัตวัท่ี 2 คือ ปัจจยัดา้นสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดการณ์ไวล่้วงหนา้ อาจเป็นตวัท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในการตั้งใจซ้ือได้ การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลง เล่ือนก าหนดหรือ
หลีกเล่ียงการตดัสินใจซ้ือจะรับอิทธิพลอยา่งมากจากความเส่ียงท่ีคาดการณ์ไว ้ซ่ึงจ านวนความเส่ียงท่ี
คาดการณ์ไวจ้ะมีความหลากหลายไปตามจ านวนเงินท่ีจ่ายไป จ านวนความไม่แน่นอนของคุณสมบติั
และปริมาณการซ้ือ และระดบัความมัน่ใจของผูบ้ริโภค โดยท่ีผูบ้ริโภคจะพยายามลดความเส่ียงให้
ต ่าลงเป็นประจ าทุกวนั เช่น การหลีกเล่ียงการตดัสินใจ การรวบรวมขอ้มูลข่าวสารจากบรรดาเพื่อน ๆ 
และความพึงพอใจช่ือเสียงและการรับประกันของตราสินคา้ระดบัชาติ นักการตลาดตอ้งท าความ
เขา้ใจในปัจจยัท่ีกระตุน้ความรู้สึกในความเส่ียงให้เกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภค พร้อมทั้งการจดัสรรขอ้มูลข่าง
สารและส่ิงสนบัสนุนต่าง ๆ เพื่อลดความเส่ียงท่ีคาดการณ์ไว ้
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ขั้นท่ี 5 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
หลงัจากซ้ือผลิตภณัฑ์มาแลว้ ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์ตามระดบัความพอใจในระดบั

หน่ึงระดบัใด ดงันั้นหลงัจากท่ีผลิตภณัฑ์ไดถู้กขายออกไปแลว้ตอ้งคอยตรวจสอบความพอใจหลงัการ
ซ้ือของผูบ้ริโภคอีกดว้ย ไดแ้ก่ กิจกรรมหลงัการซ้ือ การใชแ้ละการจดัการหลงัการซ้ือ ความพอใจหลงั
การซ้ือ ส่ิงใดเป็นตวัช้ีใหเ้ห็นวา่ ผูซ้ื้อมีความพอใจอยา่งมาก ค่อนขา้งพอใจหรือไม่พอใจกบัการซ้ือใน
คร้ังหน่ึง ๆ ความพอใจของผูบ้ริโภคเป็นการท างานของความใกล้ชิดระหว่างการคาดหวงัในตัว
ผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค และการท างานของผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัไวถ้้าผลิตภณัฑ์ไม่ตรงกับความ
คาดหวงัของผูบ้ริโภค พวกเขาก็จะเกิดความรู้สึกผิดหวงั แต่ถ้าตรงกับความคาดหวงัเขาก็จะเกิด
ความรู้สึกเฉย ๆ และถ้าเกินความคาดหวงัผูบ้ริโภคจะเกิดความพอใจยิ่งข้ึนความรู้สึกเหล่าน้ีสร้าง
ความแตกต่างในแง่ท่ีวา่ผูบ้ริโภคจะกลบัมาซ้ือสินคา้ใหม่ และจะพูดถึงผลิตภณัฑ์ในแง่ดีหรือไม่ดีกบั
บุคคลอ่ืนต่อไปหรือไม่ ผูบ้ริโภคจะสร้างรูปแบบความคาดหวงัของตนตามข่าวสารท่ีได้รับจาก
พนกังานขาย เพื่อน และแหล่งขอ้มูลข่าวสารอ่ืน ๆ หากช่องวา่งระหวา่งความคาดหวงัและการท างาน
ของผลิตภณัฑ์ยิ่งห่างกนัมากเท่าไร ผูบ้ริโภคบางคนจะขยายช่องว่างออกไปหากผลิตภณัฑ์นั้นไม่
สมบูรณ์ ซ่ึงจะท าให้พวกเขารู้สึกไม่พอใจอยา่งยิ่ง ในขณะท่ีผูบ้ริโภคบางรายอาจลดช่องวา่งดงักล่าว
ลง และรู้สึกไม่พอใจน้อยลง ความส าคญัหลังการซ้ือช้ีให้เห็นว่าการกล่าวอ้างถึงคุณสมบัติของ
ผลิตภณัฑ์อยา่งแทจ้ริงและไดพ้ิสูจน์โดยผูบ้ริโภคแลว้วา่เป็นไปไดต้ามท่ีกล่าวอา้งจริง ๆ พนกังานขาย
บางคนอาจจะกล่าวถึงระดบัการท างานของผลิตภณัฑ์ท่ีต ่ากวา่ความเป็นจริง เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดเ้รียนรู้
ถึงความพอใจท่ีเกินความคาดหวงัก็เป็นไดเ้พื่อใหผู้บ้ริโภคพอใจมากข้ึนหลงัจากซ้ือไปแลว้ 

กิจกรรมหลงัการซ้ือ ความพอใจหรือไม่พอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์จะมีผลต่อ
พฤติกรรมในล าดับต่อมา กล่าวคือหากพวกเขาพอใจ มีโอกาสท่ีพวกเขาจะกลับมาซ้ือผลิตภณัฑ์
ดงักล่าวอีกคร้ัง ตวัอยา่งเช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัการเลือกซ้ือรถยนต์ จากการศึกษาพบวา่ ความรู้สึกพอใจ
อยา่งสูงในราคาสินคา้ท่ีซ้ือมาคร้ังล่าสุดมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสูงกบัความตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคา้ตรานั้น
อีกในการซ้ือคร้ังต่อไป นอกจากน้ีผูบ้ริโภคท่ีพอใจมีแนวโน้มท่ีจะพูดถึงส่ิงดี ๆ เก่ียวกบัตราสินคา้
ดงักล่าวกบับุคคลอ่ืน ๆ จนนกัการตลาดกล่าวเป็นเสียงเดียวกนัว่า “การโฆษณาท่ีดีท่ีสุดคือการท าให้
ผูบ้ริโภคพึงพอใจสูงสุดนัน่เอง” 

อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริโภคท่ีไม่พอใจจะมีปฏิกิริยาแตกต่างออกไป พวกเขาอาจจะละทิ้งหรือ
ส่งคืนผลิตภณัฑไ์ด ้โดยท่ีพวกเขาอาจจะมองหาขอ้มูลข่าวสารท่ีจะยืนยนัมูลค่าระดบัสูงของผลิตภณัฑ์
ดงักล่าว พวกเขาอาจจะแสดงออกต่อสาธารณะชน เช่น การต าหนิบริษทั ปรึกษาทนายความ หรือ
ต าหนิให้กลุ่มอ่ืนฟัง (เช่น กลุ่มธุรกิจส่วนบุคคล หรือองคก์รของรัฐ) การแสดงออกส่วนบุคคลไดแ้ก่ 
การตดัสินใจหยุดการซ้ือผลิตภณัฑ์ดงักล่าว (ทางเลือกท่ีจะละทิ้ง) หรือการเตือนเพื่อน ๆ(การบอก
กล่าวโดยใชเ้สียง) 
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การซ้ือสินคา้นั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ หลายขั้นตอน ผูซ้ื้อจะตอ้งผ่านขั้นตอน
ต่าง ๆ ดังกล่าว อนัจะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือ ขั้นตอนเหล่าน้ีมีทั้ งหมด 5 ขั้นตอน ดังภาพท่ี 7 3 
กระบวนการซ้ือเร่ิมตน้ก่อนท่ีการซ้ือจริงจะเกิดข้ึนนานทีเดียว และก็เกิดติดต่อกนัไปอีกนานผูบ้ริโภค
อาจจะด าเนินกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นตอน ถา้เป็นเช่นนั้นเราเรียกการด าเนินกิจกรรมในท านองน้ีวา่ “ทุ่มเท
ความพยายามสูง” แต่ทว่าในการซ้ือชนิดเป็น “กิจวตัร” ผูบ้ริโภคมกัขา้มบางขั้นตอนหรือไม่ก็สลบั
ขั้นตอน เช่น ไม่หาข่าวสารจากแหล่งภายนอก ซ้ือสินคา้ก่อนประเมินทีหลงั รีบเร่งซ้ือไม่หาข่าวสาร 
และไม่ประเมินสินคา้ เป็นตน้ บางทีอาจเป็นเพราะเป็นสินคา้ท่ีใชก้ารทุ่มเทความพยายามต ่า ซ่ึงผูซ้ื้อ
จึงขา้มขั้นตอนบางตอนไปท าการซ้ือเลย (อดุลย ์จาตุรงคกุล. 2543 : 160 - 166) 

กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. การตระหนกัถึงความตอ้งการ 

 จุดเร่ิมตน้ของกระบวนการซ้ือ คือ การตระหนกัถึงความตอ้งการ ซ่ึงผูซ้ื้อตระหนกัถึง
ปัญหาหรือความตอ้งการ ผูซ้ื้อมีความรู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งสภาวะท่ีผูซ้ื้อเป็นอยูจ่ริงกบัสภาวะ
ท่ีเขาปรารถนา ความตอ้งการอาจถูกกระตุน้โดยตวักระตุน้จากภายใน (กระตุน้ความตอ้งการท่ีมีอยู่
ปกติ เช่น ความหิวกระหาย เพศ เป็นตน้) ในระดบัสูงพอท่ีจะกลายเป็นแรงขบัดนั นอกจากนั้นความ
ตอ้งการอาจถูกกระตุน้จากตวักระตุน้ภายนอก เช่นนาย ก. เดินผ่านร้านอาหาร และการมองเห็นเป็ด
ยา่งท่ีแขวนอยูใ่นร้านกระตุน้ความหิว หรือ นาย ก.ชมเชยรถคนัใหม่ของเพื่อนบา้น หรือเขาดูโฆษณา
ทางโทรทศัน์เก่ียวกบัการพกัผอ่นในแคนาดา 

2. การเสาะแสวงหาข่าวสาร 
 ผูบ้ริโภคท่ีถูกกระตุ้นอาจจะไม่เสาะแสวงหาข่าวสารมากข้ึน ถ้าแรงผลักดันของ

ผูบ้ริโภคแข็งแกร่งและสินคา้ท่ีตอบสนองอยูใ่กล ้ผูบ้ริโภคมกัจะท าการซ้ือ มิฉะนั้นแลว้ผูบ้ริโภคอาจ
เก็บความตอ้งการนั้นไวใ้นความทรงจ า หรือไม่ก็ท  าการเสาะแสวงหาข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกบัความ
ตอ้งการดงักล่าว 

3. การประเมินทางเลือก 
แนวความคิดเบ้ืองตน้ท่ีจะช่วยอธิบายกระบวนการประเมินผูบ้ริโภค มีดงัน้ี  
ประการแรก มีสมมุติฐานว่าผูบ้ริโภคแต่ละรายมองผลิตภัณฑ์ว่าเป็นมวลรวมของ

ลกัษณะต่าง ๆ ของผลิตภณัฑ์ ในกรณีกลอ้งถ่ายรูป ลกัษณะของผลิตภณัฑ์รวมถึงคุณภาพของรูปถ่าย 
ง่ายต่อการใช ้ขนาดของกลอ้ง ราคา และลกัษณะอ่ืน ๆ ผูบ้ริโภคแตกต่างกนัในการมองลกัษณะเหล่าน้ี
วา่เก่ียวขอ้งกบัตนเพียงใด และเขาจะให้ความสนใจมากท่ีสุดกบัลกัษณะท่ีเก่ียวพนักบัความตอ้งการ
เขา 

ประการท่ีสอง ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภณัฑ์ในระดับ
แตกต่างกนัตามความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเขา 
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ประการท่ีสาม ผูบ้ริโภคจะสร้างความเช่ือในตรายีห่อ้ข้ึนชุดหน่ึงเก่ียวกบัลกัษณะแต่ละ
อย่างของตรายี่ห้อ ความเช่ือชุดท่ีผูบ้ริโภคมีกบัตราใดตราหน่ึงนั้นเรียกว่า “ภาพพจน์ของตรายี่ห้อ 
(Brand Image)” โดยการมีประสบการณ์และผลท่ีได้รับจากการมีการเลือกรับรู้ เลือกบิดเบือนและ
เลือกเก็บรักษา ความเช่ือของผูบ้ริโภคจึงแตกต่างไปจากลกัษณะจริงของผลิตภณัฑ ์

ประการท่ีส่ี ความพอใจในตวัผลิตภณัฑ์ทั้งหมดท่ีผูบ้ริโภคคาดวา่จะไดรั้บแตกต่างกนั
ไปตามความแตกต่างของลกัษณะตวัสินคา้ 

ประการท่ีห้า ผู ้บริโภคเกิดมีทัศนคติต่อตราทั้ งหลายโดยวิธีการประเมินบางวิธี
ผูบ้ริโภคมกัใชว้ธีิการประเมินบางวธีิข้ึนอยูก่บัตวัผูบ้ริโภค และการตดัสินใจซ้ือของเขา 

4. การตดัสินใจซ้ือ 
ในขั้นตอนการประเมิน ผูบ้ริโภคจะสร้างความตั้งใจซ้ือข้ึนโดยทัว่ไปการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภคมกัจะท าการซ้ือตราท่ีชอบมากท่ีสุด แต่ทวา่ มีปัจจยั 2 ประการอาจเขา้มาขวางระหว่าง
ความตั้งใจซ้ือกบัการตดัสินใจซ้ือ 

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
หลังจากท่ีมีการซ้ือสินค้า ผู ้บริโภคจะเกิดความพอใจหรือไม่พอใจ และจะก่อ

พฤติกรรมหลงัการซ้ือข้ึน ปัญหาอยู่ท่ีว่าอะไรเป็นตวัก าหนดว่าผูซ้ื้อพอใจหรือไม่พอใจในการซ้ือ 
ค าตอบก็คือข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ระหวา่งความคาดหมายของผูบ้ริโภคกบัการปฏิบติัการของสินคา้ 
ถา้สินคา้นอ้ยกวา่ความคาดหมาย ผูบ้ริโภคจะผดิหวงั ถา้ตรงกบัความคาดหมายผูบ้ริโภคจะพอใจ ถา้ดี
เกินความคาดหมายผูบ้ริโภคจะปล้ืมปิติ ยนิดีมาก 

ผูบ้ริโภคอิงความคาดหมายไวก้บัข่าวสารท่ีได้รับ ถ้าผูข้ายอา้งการปฏิบติังานของสินคา้
เกินความเป็นจริง ผลก็คือ ผูบ้ริโภคจะไม่พอใจ ดงันั้น ผูข้ายจะตอ้งซ่ือสัตยใ์นการเสนอขอ้อา้งของ
สินคา้ของเขา ถา้ผูบ้ริโภคเกิดความพอใจเขาก็จะสร้างความซ่ือสัตยต่์อตรายี่ห้อ ถา้ไม่พอใจก็อาจจะ
เลิกเป็นลูกคา้หรือท าการคืนสินคา้ ดงันั้น จะเป็นการฉลาดถา้บริษทัจะท าการวดัความพอใจของลูกคา้
อยา่งสม ่าเสมอ 
2.3  แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ส าหรับธุรกิจบริการนอกจากใช้ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดทัว่ไป (Marketing Mix)หรือ 4Ps 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) แล้ว ส าหรับธุรกิจบริการนั้น 4Ps ไม่เพียงพอเม่ือพูดถึงส่วนประสมการตลาดส าหรับ
กิจการบริการ Booms และ Bitner ซ่ึงเป็นนกัวิชาการชาวอเมริกากล่าวว่าตอ้งพิจารณาเพิ่มอีก3Ps อนั
ได้แ ก่  บุ คลากร (People) การส ร้างและน า เสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence 
&Presentation) และกระบวนการให้บริการ (Process) เพิ่มเป็นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps(ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์. 2546 : 182) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. ผลิตภณัฑ ์หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดพึงพอใจ
ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือมามีตวัตนก็ได้ผลิตภณัฑ์ จึงประกอบด้วยสินคา้ บริการ 
ความคิด สถานท่ีองคก์รหรือบุคคลในการศึกษาคร้ังน้ีผลิตภณัฑ์หมายถึง รสชาติของเบเกอร่ี ความสด
และความหลากหลายของเบเกอร่ี รสชาติและความหลากหลายของเคร่ืองด่ืมการตกแต่งเบเกอร่ีและ
เคร่ืองด่ืม ความสะดวกของเบเกอร่ีและเคร่ืองด่ืมการมีเบเกอร่ีและเคร่ืองด่ืมใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 

2. ราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงินราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ผูบ้ริโภคจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่าผลิตภณัฑ์ (Value) กบัราคาผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นคุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของ
ลูกคา้ ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือ ซ่ึงการก าหนดราคาเบเกอร่ีและเคร่ืองด่ืม จะ
สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บในการศึกษาคร้ังน้ี ราคาหมายถึง ราคาของเบเกอร่ีและ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีจ  าหน่ายในร้าน 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วยสถาบันและ
กิจกรรม ใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การไปยงัตลาดในการศึกษาคร้ังน้ีการจดั
จ าหน่ายหมายถึง ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทางมีรถรับจา้งหรือรถประจ าทางผา่นใกลแ้หล่งชุมชนมี
ท่ีจอดรถพียงพอ 

4. การส่งเสริมการตลาด เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพื่อสร้าง
ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ ส่วนประสมการตลาดส่งเสริมการตลาด (Marketing Mix)หรือส่วน
ประสมในการติดต่อส่ือสาร (Communication Mix) ประกอบดว้ย การติดต่อส่ือสารโดยใช้พนักงาน
ขายท าการขาย (Personal Selling) และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (NonPersonal Selling) โดย
เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประเภทตอ้งใช้หลกัการเลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสม
ประสานกนั (Integrated Marketing Communication) ซ่ึงเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาด (วีระรัตน์ กิจเลิศ
ไพโรจน์. 2547) ไดแ้ก่ 

4.1 การส่ือสารโดยใช้บุคคล (Personal Communication) ในธุรกิจบริการใช้บุคคลในการ
ส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การขายโดยพนกังานขายการไหลเวยีนขอ้มูลข่าวสารจะเป็นไปแบบสอง
ทาง (Two-Way Communication) ท าใหพ้นกังานผูใ้หบ้ริการไดเ้รียนรู้และศึกษาเก่ียวกบัลูกคา้โดยตรง 
และการส่ือสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Communication) เป็นการแนะน าโดยตรงจากลูกคา้
รายหน่ึงท่ีเคยใช้บริการไปสู่ลูกคา้รายอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคซ่ึงมีทิศทางทั้งดา้น
บวกและลบ 

4.2 การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) เป็นการกระตุน้ความสนใจในทางบวกต่อธุรกิจ
บริการ โดยอาศยัวิธีต่าง ๆ เช่น การให้ข่าว การจดัแถลงข่าว การจดักิจกรรมพิเศษและสนับสนุน
โครงการต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมท าให้ผูบ้ริโภคสามารถจดจ าและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่
ธุรกิจบริการไดเ้ป็นอยา่งดี 
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4.3 การโฆษณา (Advertising) สร้างการรับรู้และสร้างความเขา้ใจในการบริการโดยผา่นทาง
ส่ือวิทย ุโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์อินเตอร์เน็ต ส่ือกลางแจง้ เช่น ป้ายโปสเตอร์รวมไปถึงส่ือโฆษณาแบบ
เคล่ือนท่ี เช่น โฆษณาขา้งรถประจ าทางหรือดา้นหลงัรถสามลอ้ และส่ือแบบเจาะจงในรูปแบบการ
ส่ือสารกบัผูบ้ริโภคทางไปรษณีย ์ทางอีเมล์ สามารถส่งข่าวสารไดแ้บบเฉพาะเจาะจงไปกลุ่มเป้าหมาย
ไดดี้กวา่การส่ือสารแบบอ่ืน 

4.4 อุปกรณ์เคร่ืองมือและน าบริการ (Instructional Materials) ได้แก่ การให้ข้อมูลผ่าน
เวบ็ไซตข์องกิจการ แผน่พบั ใบปลิว เป็นตน้ สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ (Interaction)กบัผูใ้ชบ้ริการ 

4.5 การออกแบบภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Design) เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัส่วนหน่ึง
ในการส่ือสารทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ หมายถึง การใช้สีสัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายตวัอกัษร 
ป้ายสัญลกัษณ์หนา้ร้านรวมถึงเคร่ืองแบบพนกังานมีผลท าใหลู้กคา้จดจ าได้ 

4.6 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจการท่ีสร้างสรรคข้ึ์นมาเพื่อกระตุน้ให้
ช่องทางการจดัจ าหน่ายและพนกังานให้บริการ สามารถขายบริการไดม้ากข้ึนและกระตุน้ให้ลูกคา้ท า
การซ้ือบริการเร็วข้ึนหรือมากข้ึนภายในช่วงระยะเวลาอนัจ ากดั เช่น ส่วนลดราคารายการซ้ือผลิตภณัฑ ์
1 แถม 1 การรับสิทธิพิเศษต่างๆ เป็นตน้ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี การส่งเสริมการตลาดหมายถึง กางลงโฆษณาในส่ือต่าง ๆ เช่นวิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์แผน่พบั ใบปลิว การแจง้ขอ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์ของร้าน การลดราคาเบเกอร่ีหรือ
เคร่ืองด่ืม การสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อให้ไดรั้บสิทธิพิเศษต่าง ๆ การแจกบตัรส าหรับลดราคา เบเกอร่ี
หรือเคร่ืองด่ืมให้กบัลูกคา้ การสะสมยอดซ้ือเพื่อน ามาลดราคาหรือแลกเบเกอร่ีและเคร่ืองด่ืม การมีเบ
เกอร่ีและเคร่ืองด่ืมเป็นแพค็เกจในราคาถูก 

5. บุ คลากร (People) ห รือพนักงาน  (Employees) หมาย ถึ ง พนักงานผู ้ให้ บ ริก ารเป็ น
องค์ประกอบท่ีส าคญัในการร่วมกระบวนการผลิตบริการ ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก (Selection)การ
ฝึกอบรม (Training) และการจูงใจพนักงานเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายได ้และสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั ดงันั้นเพื่อก่อให้เกิด
คุณภาพในการบริการ จ าเป็นตอ้งมีการอบรมพนกังานมอบหมายอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและ
การสนับสนุนท่ีจ าเป็นแก่พนักงานให้บริการ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถมีทศันคติท่ีดี
สามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการได้ดีมีความน่าเช่ือถือ รับผิดชอบส่ือสารกบัลูกคา้ได้ดี มีความคิด
ริเร่ิม มีความสามารถการแกปั้ญหาต่าง ๆ และสามารถสร้างค่านิยมท่ีดีให้กบับริษทัได้ในการศึกษา
คร้ังน้ี บุคคลหรือพนกังาน หมายถึง พนกังานในร้านมีความสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส่ เป็นกนัเองกบัลูกคา้ 
พนักงานดูแลเอาใจใสลูกคา้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น พูดจาสุภาพอ่อนน้อมให้บริการอย่าง
ถูกตอ้งและรวดเร็วสามารถแนะน าเบเกอร่ีและเคร่ืองด่ืมได้เป็นอย่างดีพนักงานแต่งกายเหมาะสม
สุภาพ 
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6. การสร้างและแนะน า เสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence &Presentation) หมายถึง 
ลกัษณะของร้านท่ีปรากฏแก่สาธารณะชนซ่ึงจะช่วยส่ือให้ผูบ้ริโภครู้ถึงภาพลกัษณ์และคุณภาพของ
การบริการ เพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ (Customer Value Proposition)เช่น ความสะอาดความรวดเร็ว
ในการบริการ หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บอ่ืน ๆ ลกัษณะทางกายภาพอาจไดแ้ก่ โครงสร้างสถาปัตยกรรม 
การตกแต่งภายใน การวางผงัร้าน วสัดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เป็นตน้ บรรยากาศในร้านคา้ถือ
เป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงส าหรับร้านคา้ท่ีจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ใน
การศึกษาคร้ังน้ีการสร้างละน าเสนอลักษณะทางกายภาพหมายถึง ร้านมีช่ือท่ีรู้จัก ช่ือร้านและ
สัญลกัษณ์จ าง่าย ภาพลกัษณ์ของร้านดูดี การตกแต่งภายนอกและภายในสวยงาม สถานท่ีสะอาดมีท่ี
นัง่พียงพอและสะดวกสบาย บรรยากาศในร้านอบอุ่นและเป็นกนัเองมีอินเตอร์เน็ตหรือหนงัสือต่าง ๆ 
ใหบ้ริการรวมทั้งเพลงท่ีเปิดในร้าน 

7. กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง กระบวนการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อส่งมอบ
คุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและประทบัใจลูกคา้ (Customer Satisfaction)ในการศึกษา
การคร้ังน้ี กระบวนการให้บริการหมายถึง การทกัทายและตอ้นรับเม่ือเดินเขา้มาในร้านเบเกอร่ีและ
เคร่ืองด่ืมไดรั้บอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ภาชนะอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ะอาดความถูกตอ้งแม่นย  า
ในการคิดค่าบริการ มีมาตรฐานในการใหบ้ริการและมีการประสานงานกนัเป็นอยา่งดี 

 
2.4 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

โสภาพรรณ บริรักษ์สราวุธ (2545) ทศันคติของวยัรุ่นท่ีมีต่อขนมไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของวยัรุ่นท่ีมีต่อขนมไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างของการศึกษาคร้ังน้ี คือ วยัรุ่นอายุ 15-24 ปี จ  านวน 325 คน ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม ขอ้มูลท่ีได้รับถูกน ามา
ประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ียเลขคณิต การศึกษาทัศนคติของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อขนมไทย ในส่วนขององค์ประกอบดา้นความเขา้ใจ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่รู้จกัขนมไทย และเขา้ใจว่าขนมไทยไม่มีตรายี่ห้อส่วนใหญ่เขา้ใจว่าขนมไทยมีคุณค่าทาง
อาหาร มีรสชาติแตกต่างกันไปตามผู ้ผลิต และสามารถหาซ้ือได้จากตลาดสด ในส่วนของ
องค์ประกอบด้านความรู้สึกพบว่าปัจจยัทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขนมไทยดงัต่อไปน้ี 
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขนมไทยของ
ผูต้อบแบบสอบถามเฉล่ียโดยรวมมีผลอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีผลเป็นล าดบัแรกไดแ้ก่ ขนมไทย
มีหลากหลายชนิด ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขนม
ไทยของผูต้อบแบบสอบถามเฉล่ียโดยรวมมีผลอยูใ่นระดบันอ้ย โดยปัจจยัท่ีมีผลเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
ขนมไทยแต่ละร้านมีราคาขายไม่เท่ากนัทั้งท่ีเป็นขนมชนิดเดียวกนัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
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สถานท่ี ปัจจยัดา้นสถานท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขนมไทยของผูต้อบแบบสอบถามเฉล่ียโดยรวมมี
ผลอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีผลเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ ร้านจ าหน่ายขนมไทยสะอาดมีอนามยั ส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นการส่งเสรมการตลดามีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือขนมไทยของผูต้อบแบบสอบถามเฉล่ียโดยรวมมีผลอยู่ในระดบัมากโดย ปัจจยัท่ีมีผลเป็นล าดบั
แรก ได้แก่ การโฆษณาของขนมไทย ในส่วนขององค์ประกอบด้านพฤติกรรม พบว่า ขนมไทยท่ี
บริโภคเป็นประจ า ไดแ้ก่ฝอยทองซ่ึงเป็นขนมไทยประเภทเช่ือม และขนมไทยท่ีบริโภคนานๆ คร้ัง 
ไดแ้ก่ กาละแม ซ่ึงเป็นขนมไทยประเภทกวน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความโนม้เอียงท่ีจะซ้ือ
ขนมไทยในคร้ังต่อไป ส่วนพฤติกรรมการซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือขนมไทยจากตลาดสด
และมีปริมาณการซ้ืออยูใ่นช่วง 11-20 บาท 

ประเสริฐ ปราศรี (2546) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ ขนมไทยดั้งเดิมในเขต          
กรุงเทพมหานคร การวิจยัเชิงส ารวจคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ 
ขนมไทยดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจาก ค่านิยมทศันคติและปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค หรือ
ผูท่ี้เคยบริโภคขนมไทยดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 402 ตวัอยา่ง ผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภค
กลุ่มนิยมไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีและมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั ส่วนผูบ้ริโภค กลุ่มก่ึงนิยมไทยก่ึงนิยมสมยัใหม่ ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีอาชีพ
ท างานบริษทัเอกชน และผูบ้ริโภคกลุ่มนิยมสมยัใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต  ่ากว่า 25 ปี มี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีอาชีพท างานบริษทัเอกชน นอกจากน้ียงัพบว่า
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ต่างกนั ค่านิยมท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่างกนั ค่านิยมท่ี
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัขนมไทยดั้งเดิมต่างกนั และลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง
กนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัขนมไทยดั้งเดิมต่างกนั 

เฉลิมพล นิรมล (2549) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยมีอายุระหวา่ง 20 - 30 ปี จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี  มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท  และมีรายได้ต่อเดือน10,001 - 20,000 บาท 
พฤติกรรมกบริโภคพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนิยมซ้ือและรับประทานผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีประเภท ขนมนมปัง
ชนิดขนมปังจืดมากท่ีสุด ซ้ือเพื่อรับประทานเอง ในกรณีท่ีซ้ือเป็นของขวญั/ของฝากนิยมซ้ือเบเกอร่ีป
ระเภทเค้กมากท่ีสุด  เน่ืองในโอกาสวนัเกิดมากท่ีสุด มีคนในครอบครัวและตัวเองมีส่วนในการ
ตดัสินใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี นิยมรับประทานในช่วงเวลาอาหารเช้าประเภทของร้านท่ีเลือก
ในห้างสรรพสินค้ามากท่ีสุด นิยมด่ืมกาแฟและรับประทานควบคู่กับผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี และรับรู้
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ข่าวสารเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาดทางหนงัสือพิมพม์ากท่ีสุด ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี
คุณลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได ้มีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคเบเกอร่ี พบวา่ ส่วนประสมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบเกอร่ีทุกดา้น ยกเวน้ส่วน
ประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อพฤติกรรมใน
ดา้นสาเหตุในการซ้ือ ประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีนิยมซ้ือและรับประทานเพื่อเป็นของขวญั/ของฝาก
เน่ืองในโอกาสต่าง ๆ วธีิในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 

วราวรรณ อนันตรัตน์ (2549) พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี พบว่า 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20 - 30 ปี สถานภาพโสดมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
และมีระดับรายได้เฉล่ีอยู่ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาทต่อเดือนส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีเพื่อ
บริโภคเอง นิยมซ้ือเบเกอร่ีประเภทขนมปังจากร้านประเภทพรีเม่ียม ซ่ึงในระยะเวลา 1 เดือนนั้น มีการ
ซ้ือเบเกอร่ีจ านวน 2 - 3 คร้ัง และในแต่ละคร้ังจะซ้ือเบเกอร่ีจ านวน 1 - 2 ช้ิน โดยมีค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง
ประมาณ 50 - 100 บาท ช่วงเวลาท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด คือช่วงเยน็ถึงค ่า ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูลทัว่ไปกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบเกอร่ี พบวา่วตัถุประสงคใ์นการซ้ือเบเกอร่ีมีความสัมพนัธ์กบั
อาชีพ และระดบัรายไดเ้ฉล่ียของผูซ้ื้อ ความถ่ีในการซ้ือเบเกอร่ีมีความสัมพนัธ์กบั เพศ อาย ุสถานภาพ 
อาชีพ และระดบัรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผูซ้ื้อ จ  านวนผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือแต่ละคร้ังมีความสัมพนัธ์กบั 
อายุ เพศ ระดบัการศึกษาและระดบัรายได้เฉล่ียต่อเดือน ของผูซ้ื้อ ประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือบ่อย
ท่ีสุดมีความสัมพนัธ์กบั เพศ อายุและระดบัการศึกษา ช่วงเวลาท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดมีความสัมพนัธ์กบั อาย ุ
อาชีพ ระดบัการศึกษา และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูซ้ื้อ ประเภทร้านเบเกอร่ีมีความสัมพนัธ์กบั 
เพศ อาชีพ ระดบัการศึกษาและระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูซ้ื้อ ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือเบเกอร่ีจ าแนกตามอาชีพ พบวา่ ทุกกลุ่มอาชีพ จะพิจารณาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
เป็นอนัดบัแรกซ่ึงทุกกลุ่มจะให้ความส าคญัในดา้นรสชาติของผลิตภณัฑ์ ยกเวน้กลุ่มนกัศึกษาซ่ึงให้
ความส าคญัในด้านช่ือเสียง และตรายี่ห้อผลิตภณัฑ์ ผลการศึกษาความพึงพอใจ พบว่า ทุกอาชีพมี
ความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ดา้นบรรจุภณัฑแ์ละดา้นคุณภาพการใหบ้ริการนั้นมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

น่ารัก ตันเสนีย์  (2550) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี 
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 15 - 
24 ปี  สถานภาพโสด  การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 5,000 - 10,000 บาท โดยมากจะพกัอาศยักบัครอบครัว มีสมาชิกท่ีพกั
อาศยัดว้ยจ านวน 1 - 3 คน และมกัจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ประเภทขนมปังโดยมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อ
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คร้ังเท่ากับ 41 - 60 บาท มีความถ่ีในการซ้ือ 1 - 2 คร้ังต่อสัปดาห์ และมักจะซ้ือท่ีร้านเบเกอร่ีร้าน
ประจ า ส่วนใหญ่ซ้ือเพื่อรับประทานเอง ส่วนผูซ้ื้อเพื่อเป็นของฝากมกัจะซ้ือฝากครอบครัว โดยเหตุผล
ท่ีเลือกซ้ือเพราะผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีรสชาติอร่อย ผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วยประสมทางการตลาดท่ี
มีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุดต่อปัจจยัย่อยดา้นรสชาติอร่อย ความหลากหลาย
ของสินคา้ และความสะอาดถูกสุขลกัษณะ ดา้นราคา ให้ความส าคญัระดบัมากต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์มีราคาถูก  และผลิตภัณฑ์ราคาไม่เปล่ียนแปลงบ่อย ด้านการจัด
จ าหน่าย ให้ความส าคญัระดบัมากต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการหาซ้ือผลิตภณัฑ์ไดส้ะดวก ความสะอาดของ
สถานท่ีจ าหน่าย การตกแต่งและบรรยากาศของสถานท่ีจ าหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาด ให้
ความส าคญัระดบัระดบัมากต่อปัจจยัย่อยดา้นการให้บริการและอธัยาศยัไมตรีท่ีดีของพนักงานขาย 
ความสุภาพและมารยาทท่ีดีของพนกังานขาย ความรวดเร็วและถูกตอ้งในการคิดเงินของพนกังานขาย 
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บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

3.1 กรอบแนวคิดและแบบจ ำลอง 
ผูว้ิจยัไดป้ระมวลแนวคิดจากการอ่านเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ก าหนดเป็นกรอบการ

วจิยัเพื่อเป็นแนวทางในการวจิยัซ่ึงแสดงกรอบแนวคิด ดงัภาพท่ี 3.1 

 
ภำพที ่3.1 กรอบแนวคิด 

 
 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขนม 
ประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. อาชีพ 
5. ระดบัการศึกษา 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

1. ผลิตภณัฑ ์
- บรรจุภณัฑส์วยงาม 
- บรรจุภณัฑไ์ดม้าตรฐาน   
- แสดงวนั เดือน ปีท่ีผลิตชดัเจน 
- แสดงคุณค่าทางโภชนาการ 

2. ราคา 
- ติดป้ายราคาชดัเจน 
- ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ร้านกาแฟ 
- ร้านเบเกอร่ี 
- ห้างสรรพสินคา้ 

4. การส่งเสริมการตลาด 
- การโฆษณาในทีวี วิทย ุและติดประกาศ 
- การสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ 
- การแถมสินคา้ 

5. บุคลากรผูใ้ห้บริการ 
- การให้บริการของพนกังานขาย 
- การให้บริการของเจา้ของร้าน 

6. ลกัษณะทางกายภาพ 
- พ้ืนท่ีการจดัวางสินคา้ 

7. ความสะอาดของสถานท่ีจดัจ าหน่าย
กระบวนการ 

-       ขั้นตอนการซ้ือสินคา้ 

การตดัสินใจเลือกซ้ือขนมไทยของ
ผูบ้ริโภค 

การตดัสินใจเลือกซ้ือขนมตะวนัตก
ของผูบ้ริโภค 

พฤติกรรมในการซ้ือขนมตะวนัตกกบัขนมไทยในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ่
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3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรศึกษำ  
ผูศึ้กษาก าหนดประชากรท่ีสนใจศึกษา คือ ผูบ้ริโภคขนมตะวนัตกและขนมไทย เฉพาะในอ าเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามจ านวน 400 
ชุดทั้งขนมตะวนัตกและขนมไทยรวมกนัในชุดเดียวกนั 

 
3.3 วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามร้าน เบเกอร่ี ร้านกาแฟและร้านขนมไทยจ านวน 400 คน  ใช้
แบบสอบถาม 400 ชุดในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้ความสะดวก (Convenience sampling) 
เก็บขอ้มูลลูกคา้ขณะเขา้ไปใชบ้ริการและซ้ือสินคา้ 

3.3.1  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ตอน คือ 
ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคขนมตะวนัตกและขนมไทย ประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ

สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูก้รอกแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 พฤติกรรมการบริโภคขนมตะวนัตกและขนมไทย 

- บริโภคขนมตะวนัตกและขนมไทยบ่อยแค่ไหน 
- ขนมประเภทไหนท่ีชอบมากท่ีสุด 
- ช่วงเวลาท่ีนิยมมาบริโภคมากท่ีสุด 
- รายจ่ายในการบริโภคขนมตะวนัตกและขนมไทยต่อคร้ัง 
- ร้านไหนท่ีนิยมไปใชบ้ริการ 
- สาเหตุท่ีบริโภคขนมตะวนัตกและขนมไทย 
- รู้จกัร้านขนมตะวนัตกและขนมไทยผา่นส่ือประเภทใด  

ตอนที ่3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคขนมตะวนัตกและขนมไทย 
ปัจจัยด้ำนผลติภัณฑ์ 
- รสชาติของขนม 
- สีสัน รูปลกัษณ์ของขนม 
ปัจจัยด้ำนรำคำ 
- ราคาเหมาะสมกบัรสชาติและคุณภาพของขนม 
ปัจจัยด้ำนท ำเลทีต่ั้ง 
- ท าเลท่ีตั้งของร้านสะดวกในการเดินทาง 
- ใกลท่ี้พกั หรือท่ีท างาน 
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ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำย 
- โปรโมชัน่น่าสนใจ 
- พนกังานบริการรวดเร็ว และสุภาพ 

แบบสอบถามในส่วนของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริโภคขนมตะวนัตกและขนมไทย มีลกัษณะเป็น
มาตรส่วนประเมินค่าแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีระดบัอิทธิพลมาก ปานกลาง นอ้ย 

3.3.2  ข้อมูลทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัจะใชข้อ้มูล 2 แหล่ง คือ 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี

ร้านขนมตะวนัตกและขนมไทย ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่โดยการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) จ านวน 400 ชุด ทั้งขนมตะวนัตกและขนมไทย ซ่ึงท าการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงคือ
เลือกจากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคขนมตะวนัตกและขนมไทย 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาคน้ควา้จากหนังสือ วิทยานิพนธ์รายงาน
วิชาการ บทความ วารสาร และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลไวก่้อนแลว้โดยเป็น
การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีท่ีจะนามาใช้ประกอบรายละเอียดต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือขนมตะวนัตกและขนมไทย 

 
3.4 วธีิกำรศึกษำ  

 แยกตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี 
วตัถุประสงคท่ี์ 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือขนมตะวนัตกและขนมไทยใน อ.เมือง 

จ. เชียงใหม ่
ขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ ประกอบดว้ย  
1. ขอ้มูลทัว่ไปของประชาชนในอ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทีได้ตดัสินใจซ้ือขนมตะวนัตกและขนม

ไทยท่ีสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลเบ้ืองต้นของลูกค้าท่ีตัดสินใจซ้ือสินค้าดังกล่าว ซ่ึง
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

2. ข้อมูลเก่ียวพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือขนมตะวนัตกและขนมไทย สอบถามรายละเอียด
เก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ดงักล่าว ไดแ้ก่ ราคาสินคา้ไม่แพงจนเกินไป สามารถเลือก
ซ้ือไดห้ลากหลายช่องทาง มีโปรโมชัน่ในการขายหลากหลาย และความเป็นท่ีนิยมในสินคา้ดงักล่าว 
โดยน าเสนอในรูปแบบตารางความถ่ีและร้อยละค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

วตัถุประสงค์ท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกและขนมไทยของ
ผูบ้ริโภค ใน อ.เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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โดยใชส้ถิติ ไค-สแควร์ มาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งประชากร 2 กลุ่ม โดยใชใ้นการหาค่า
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกและขนมไทยของ
ผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกและขนมไทยกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกและขนมไทย
ของผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
3.5 วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูล  และสถิติทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีและขนมไทยของผูต้อบแบบสอบถาม 
จะวเิคราะห์ออกมาเป็นความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)   

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกและขนม
ไทยในดา้นต่างๆ โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การให้คะแนนความส าคญัตามเทคนิคการวดัทศันคติตาม
แนวคิด ของ Likert Scale ซ่ึงแบ่งระดบัความส าคญัออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ใหค้ะแนนเท่ากบั 5 คะแนน  
  ระดบัความส าคญัมาก   ใหค้ะแนนเท่ากบั 4 คะแนน  
  ระดบัความส าคญัปานกลาง  ใหค้ะแนนเท่ากบั 3 คะแนน  
  ระดบัความส าคญันอ้ย   ใหค้ะแนนเท่ากบั 2 คะแนน  
  ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนนเท่ากบั 1 คะแนน  

การแปลความหมายของคะแนน ใช้ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก (Weight Mean Score) ของคะแนน
ความส าคญัเป็นเกณฑใ์นการแปลผล โดยก าหนดช่วงค่าเฉล่ียของคะแนนความส าคญัในแต่ละระดบั  
  ช่วงคะแนนค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด  
 ช่วงคะแนนค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดบัความส าคญัมาก  
 ช่วงคะแนนค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดบัความส าคญัปานกลาง  
  ช่วงคะแนนค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดบัความส าคญันอ้ย  
 ช่วงคะแนนค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด  

 ส่วนท่ี  3 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีผล
ต่อการซ้ือขนมตะวนัตกกับขนมไทย และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
พฤติกรรมการซ้ือตะวนัตกกบัขนมไทย ท าโดยการทดสอบแบบไค-สแควร์ (Chi-square test) ทดสอบ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกกบัขนมไทยของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนม
ตะวนัตกกบัขนมไทยและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคขนมตะวนัตกกบัขนมไทยในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่และเพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางการตลาด 
กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคขนมตะวนัตกกบัขนมไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยก าหนด
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ราย  

 

4.1 การศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 วเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกและขนมไทยของ

ผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวนัตก

และขนมไทยของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ตอนท่ี 4 วเิคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคขนม

ตะวนัตกและขนมไทยของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ตอนท่ี 5 วิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

ขนมตะวนัตกและขนมไทยของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
สัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนัในการแปรความหมายผล

การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
X แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n แทน กลุ่มตวัอยา่ง 
X2 แทน ค่าสถิติไคสแควร์ 
Sig. แทน นยัส าคญัทางสถิติ (Significant) 
*  แทน ความเช่ือมัน่ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 0.05 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

ตามล าดบั ดงัน้ี 
ตอนที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 4.1  จ านวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกซ้ือขนม
ตะวนัตกและขนมไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (n=400) ร้อยละ 

เพศ   
 - ชาย 145 36.27 

- หญิง 255 63.73 
อายุ   

 - นอ้ยกวา่ 15 ปี 1 0.34 
- 15-25 ปี 315 78.64 
- 26-35 ปี 58 14.58 
- 36-45 ปี 22 5.42 
- 46-55 ปี 3 0.68 
- มากกวา่ 55 ปี 1 0.34 
สถานภาพ   

 - โสด 376 93.90 
- สมรส 24 6.10 
- หยา่ร้าง/หมา้ย 0 0.00 
ระดับการศึกษา   

 - ประถมศึกษา 1 0.34 
- มธัยมศึกษาตอนตน้ / ปวช. 3 0.68 
- มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวส. 24 6.10 
- อนุปริญญา 9 2.37 
- ปริญญาตรี 363 90.85 
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ตารางที ่4.1  จ านวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกซ้ือขนม
ตะวนัตกและขนมไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (n=400) ร้อยละ 
อาชีพ   

 - นกัเรียน นกัศึกษา 294 73.56 
- ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 3 0.68 
- ลูกจา้งทัว่ไป/พนกังานบริษทั 94 23.39 
- คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 8 2.03 
- พอ่บา้นแม่บา้น 1 0.34 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   

 - ต ่ากวา่ 5,000 บาท 145 36.27 
- 5,000 - 10,000 บาท 122 30.51 
- 10,001 - 15,000 บาท 76 18.98 
- 15,001 - 20,000 บาท 57 14.24 
- มากกวา่ 20,000 บาท   

 จ านวนสมาชิกในครอบครัว     
- 1 - 2 คน 18  4.41 
- 3 - 4 คน  248  62.03 
- 5 - 6 คน 136   33.90 

ท่ีมา : จากการส ารวจและค านวณ 
 
 จากตารางท่ี  4.1 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 63.73 ส่วนเพศชายร้อยละ 36.27 อายุของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ช่วงอาย ุ15 - 25 ปีร้อยละ78.64 รองลงมาคือช่วงอายุ 26-35 ปีและช่วงอาย ุ36-
45 ปีร้อยละ 14.58 และร้อยละ 5.42 ตามล าดบั  
 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สถานภาพโสดจ านวนร้อยละ 93.90 รองลงมา
คือ สถานภาพสมรสร้อยละ 6.10 ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามระดบัส่วนใหญ่ คือ ระดบั
ปริญญาตรี จ านวนร้อยละ 90.85 รองลงมาคือ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวส และระดับ
อนุปริญญา จ านวนร้อยละ 6.10 และร้อยละ 2.37 ตามล าดบั อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
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อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวนร้อยละ 73.56 รองลงมาคือ อาชีพลูกจา้ง/ทัว่ไปและค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวัจ านวนร้อยละ 23.39 และร้อยละ 2.03 ตามล าดบั  
 รายได้เฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่รายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 5,000 
บาทจ านวยร้อยละ 36.27 รองลงมาคือ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาทและรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน  10,001-15,000 บาทจ านวนร้อยละ 30.51 และร้อยละ 18.98 ตามล าดับ จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวของผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว3-4 คนจ านวนร้อยละ 62.03 
รองลงมาคือ มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 5-6คนมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2คนร้อยละ 33.90 
และร้อยละ 4.41 ตามล าดบั 
ตอนที ่2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกและขนมไทยของผูบ้ริโภค 

ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางที่ 4.2  จ  านวนและร้อยละของพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือขนมตะวนัตกของผู้บริโภค 
ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน 
(n=400) 

ร้อยละ 

ท่านมักเลอืกซ้ือขนมตะวนัตกจากทีใ่ดบ่อยทีสุ่ด 
  

- ร้านขนมตะวนัตกทัว่ไปแบบมีหนา้ร้าน 94 0.23 

- หา้งสรรพสินคา้ 103 0.26 
- ร้านเคร่ืองด่ืมและขนมตะวนัตก 130 0.33 

- ร้านคา้ตามทอ้งตลาด 73 0.18 

โดยส่วนใหญ่ท่านมักเลอืกซ้ือขนมตะวนัตกประเภทใด   
 

- เคก้ 88 0.22 

- พฟั 20 0.05 

- พาย 33 0.08 

- ขนมปังต่าง ๆ 121 0.30 

- บราวน่ี 98 0.24 

- คุก้ก้ี 41 0.10 
- อ่ืน ๆ   
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ตารางที ่4.2  จ  านวนและร้อยละของพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือขนมตะวนัตกของผู้บริโภค 
ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน 
(n=400) 

ร้อยละ 

ท่านเลอืกใช้บริการร้านขนมตะวนัตกเพราะเหตุผลใดทีส่ าคัญทีสุ่ด   
 

- ขนมตะวนัอร่อย 153 0.38 
- เคร่ืองด่ืมอร่อย 50 0.13 
- ราคาเหมาะสม 49 0.12 
- ท าเลดี ไปมาสะดวก 37 0.09 
- มีโปรโมชัน่พิเศษ 22 0.05 
- รู้จกัเจา้ของร้าน/พนกังาน 4 0.01 
- บรรยากาศดี 61 0.15 
- การบริการดี 24 0.06 
ปกติท่านใช้บริการร้านขนมตะวนัตกในช่วงเวลาใดมากทีสุ่ด   

 
- ก่อนเวลา 09.00 น.  27 0.07 
- 09.00 - 12.00 น.  62 0.16 
- 12.00 - 15.00 น.  137 0.34 
- 15.00 - 18.00 น.  174 0.43 

 ท่านซ้ือตะวนัตกโดยเฉลีย่คร้ังละกีบ่าท   
 - นอ้ยกวา่ 50 บาท  77 0.19 

- 51 - 100 บาท  176 0.44 
- 101 - 150 บาท  73 0.18 
- 151 - 200 บาท  73 0.18 
ความถี่ในการใช้บริการร้านขนมตะวนัตกต่อสัปดาห์   

 - นอ้ยกวา่สัปดาห์ละคร้ัง  130 0.33 
- 1 - 2 คร้ังต่อสัปดาห์  183 0.46 
- 3 - 4 คร้ังต่อสัปดาห์  87 0.22 
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ตารางที่ 4.2  จ  านวนและร้อยละของพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือขนมตะวนัตกของผู้บริโภค 
ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน 
(n=400) 

ร้อยละ 

ท่านรู้จักร้านขนมตะวนัตกจากส่ือใดมากทีสุ่ด   
 - วทิย/ุโทรทศัน์ 27 0.07 

- หนงัสือพิมพ ์ 11 0.03 
- แผน่พบั/ใบปลิว 14 0.03 
- ป้ายโฆษณา/ป้ายร้าน 138 0.35 
- มีผูแ้นะน า 210 0.53 

ท่ีมา : จากการส ารวจและค านวณ 
 

 จากตารางท่ี 4.2 ผลการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือตะวนัตกของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นสถานท่ี ท่ีเลือกซ้ือขนมตะวนัตกบ่อยท่ีสุดของผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ พบวา่ ร้านเคร่ืองด่ืมและขนมตะวนัตก ร้อยละ 0.33 และ รองลงมาคือ หา้งสรรพสินคา้ ร้อย
ละ 0.26 และ ร้านขนมตะวนัตกทัว่ไปแบบมีหนา้ร้าน ร้อยละ 0.23 และ ร้อยละ 0.18 ตามล าดบั  
 โดยส่วนใหญ่ประเภทขนมตะวนัตกท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือ พบวา่ ขนมปัง
ต่าง  ๆ ร้อยละ 0.3 และรองลมมาคือ บราวน่ี ร้อยละ 0.24 และ เคก้ ร้อยละ 0.22 และ คุก้ก้ี ร้อยละ 0.1 
และพาย ร้อยละ 0.08 และ ร้อยละ 0.05 ตามล าดบั 
 เหตุผลส าคญัท่ีสุดในการเลือกใช้บริการร้านขนมตะวนัตกของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
พบว่า ขนมตะวนัตกอร่อย ร้อยละ 0.38 และรองลงมาคือ บรรยากาศดี ร้อยละ 0.15 และ เคร่ืองด่ืม
อร่อย ร้อยละ 0.13 และ ราคาเหมาะสม ร้อยละ 0.12 และ ท าเลดีไปมาสะดวก ร้อยละ 0.09 และ การ
บริการดี ร้อยละ 0.06 และ มีโปรโมชัน่พิเศษ ร้อยละ 0.05 และ ร้อยละ 0.01 ตามล าดบั 
 โอกาสท่ี เลือกซ้ือขนมตะวันตกมากท่ีสุดของผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  พบว่า 
รับประทานเอง ร้อยละ 0.69 และรองลงมาคือ เล้ียงฉลองในโอกาสส าคญั ร้อยละ 0.14 และ เล้ียง
รับรองแขก/ลูกคา้/เพื่อน ร้อยละ 0.09 และ ร้อยละ 0.07 ตามล าดบั 
 ช่วงเวลาท่ีใช้บริการร้านขนมตะวนัตกมากท่ีสุดของผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่
ช่วงเวลา 15.00 – 18.00 น. ร้อยละ 0.43 และ รองลงมาคือ 12.00 – 15.00 น. ร้อยละ 0.34 และช่วงเวลา 
09.00 – 12.00 น. ร้อยละ 0.16 และ ร้อยละ 0.07 ตามล าดบั 
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 ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกต่อคร้ัง ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
พบวา่ 51 – 100 บาท ร้อยละ 0.44 และ รองลงมาคือ นอ้ยกว่า 50 บาท ร้อยละ 0.19 และ ร้อยละ 0.18 
ตามล าดบั 
 ความถ่ีในการใช้บริการร้านขนมตะวนัตกต่อสัปดาห์ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้
บริการ 1 – 2 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 0.46 และ รองลงมาคือ นอ้ยกวา่สัปดาห์ละคร้ัง ร้อยละ 0.33 และ 
0.22 ตามล าดบั 
 และส่ือท่ีผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่รู้จกัร้านขนมตะวนัตกมากท่ีสุด พบวา่  มีผูแ้นะน า ร้อยละ 
0.53 และรองลงมาคือ ป้ายโฆษณา/ป้ายร้าน ร้อยละ 0.35 และ วทิย/ุโทรทศัน์ ร้อยละ 0.07 และ ร้อยละ 
0.03 ตามล าดบั 
 
ตารางที่4.3  จ  านวนและร้อยละของพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่ 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือขนมไทยของผู้บริโภค 
ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน 
ร้อยละ 

(n=400) 

ท่านเลอืกซ้ือขนมไทยจากทีใ่ดบ่อยทีสุ่ด 
  - ร้านขนมไทยทัว่ไปแบบมีหนา้ร้าน 95 0.24 

- หา้งสรรพสินคา้ 39 0.10 
- ร้านเคร่ืองด่ืมและขนมไทย 50 0.13 
- ร้านคา้ตามทอ้งตลาด 215 0.54 

ส่วนใหญ่ท่านเลอืกซ้ือขนมไทยประเภทใด 
  

- ขนมไทยประเภทกวนเช่น ตะโก ้เปียกปูน ถัว่กวน เผือกกวน  
กาละแม ผลไมก้วน 

30 0.07 

- ขนมไทยประเภทน่ึงเช่น ขนมชั้น ขา้วตม้มดั ขนมตาล ขนมใส่
ไส้ ขนมถว้ยฟ ู

- ขนมไทยประเภทเช่ือมเช่น ทองหยอด ทองหยบิ ฝอยทอง เมด็
ขนุน ผลไมเ้ช่ือม 

80 
 

114 

0.20 
 

0.29 

- ขนมไทยประเภททอดเช่น กรอบเคม็ ครองแครง ขนมดอกจอก 
ขนมป้ันสิบ กลว้ยฉาบ เผอืกฉาบ 

44 0.11 

- ขนมไทยประเภทป้ิงและอบเช่น ขนมหมอ้แกง กลีบล าดวน 
ขนมผงิ ขนมบา้บ่ิน ทองมว้น เป็นตน้ 

-  

49 0.12 
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ตารางที4่.3จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดั 
เชียงใหม ่(ต่อ) 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือขนมไทยของผู้บริโภค 
ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

- ขนมไทยประเภทตม้เช่น ขนมตม้ ขนมถัว่แปบ แกงบวช บวัลอย 
ปลากริมไข่เต่า สาคูเปียก ลอดช่องทบัทิมกรอบ 

83 0.21 

ท่านเลอืกใช้บริการร้านขนมไทยเพราะเหตุผลใดทีส่ าคัญที่สุด   
 - ขนมไทยอร่อย 226 0.56 

- เคร่ืองด่ืมอร่อย 11 0.03 
-  ราคาเหมาะสม 
- ท าเลดีไปมาสะดวก 

79 
31 

0.20 
0.08 

- มีโปรโมชัน่พิเศษ 18 0.04 
- รู้จกัเจา้ของร้าน/พนกังาน 14 0.03 
- บรรยากาศดี 12 0.03 
- การบริการดี 10 0.02 

ท่านซ้ือขนมไทยเน่ืองในโอกาสใดมากทีสุ่ด 
  - เล้ียงฉลองในโอกาสส าคญั 29 0.07 

- เป็นของฝาก/ของก านนั 65 0.16 
- เล้ียงรับรองแขก/ลูกคา้/เพื่อน 39 0.10 
- รับประทานเอง 267 0.67 

ปกติท่านใช้บริการร้านขนมไทยในช่วงเวลาใดมากทีสุ่ด 
  - ก่อนเวลา 09.00 น. 33 0.08 

- 09.00 - 12.00 น. 67 0.17 
- 12.00 - 15.00 น. 80 0.20 
- 15.00 - 18.00 น. 220 0.55 

ท่านซ้ือขนมไทยโดยเฉลีย่คร้ังละกีบ่าท   
 - นอ้ยกวา่ 50 บาท 178 0.45 

- 51 - 100 บาท 151 0.38 
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ตารางที4่.3  จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง   
จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือขนมไทยของผู้บริโภค 
ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

- 101 - 150 บาท 37 0.09 
- 151 - 200 บาท 34 0.09 

ความถี่ในการใช้บริการร้านขนมไทยต่อสัปดาห์     
- นอ้ยกวา่สัปดาห์ละคร้ัง 208 0.52 
- 1 - 2 คร้ังต่อสัปดาห์ 140 0.35 
- 3 - 4 คร้ังต่อสัปดาห์ 52 0.13 

ท่านรู้จักร้านขนมไทยจากส่ือใดมากทีสุ่ด     
- วทิย/ุโทรทศัน์ 14 0.03 
- หนงัสือพิมพ ์ 4 0.01 
- แผน่พบั/ใบปลิว 15 0.04 
- ป้ายโฆษณา/ป้ายร้าน 140 0.35 
- มีผูแ้นะน า 227 0.57 

ท่ีมา : จากการส ารวจและค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 4.3 ผลการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นสถานท่ี ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ือขนมไทยบ่อยท่ีสุดนั้น พบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือขนมไทยจากร้านคา้ตามทอ้งตลาด ร้อยละ 0.54 รองลงมาคือ 
ร้านขนมไทยทัว่ไปแบบมีหน้าร้าน ร้อยละ 0.24 และ ร้านเคร่ืองด่ืมและขนมไทย ร้อยละ 0.13 และ 
ร้อยละ 0.10 ตามล าดบั 
 ประเภทของขนมไทยท่ีเลือกซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า เลือกขนมไทย
ประเภทเช่ือม เช่น ทองหยอด ทองหยบิ ฝอยทอง เมด็ขนุน ผลไมเ้ช่ือม ร้อยละ 0.29 รองลงมาคือ ขนม
ไทยประเภทตม้เช่น ขนมตม้ ขนมถัว่แปบ แกงบวช บวัลอย ปลากริมไข่เต่า สาคูเปียก ลอดช่องทบัทิม
กรอบ ร้อยละ 0.21 และ ขนมไทยประเภทน่ึงเช่น ขนมชั้น ขา้วตม้มดั ขนมตาล ขนมใส่ไส้ ขนมถว้ยฟู 
ร้อยละ 0.20 และ ขนมไทยประเภทป้ิงและอบเช่น ขนมหมอ้แกง กลีบล าดวน ขนมผิง ขนมบา้บ่ิน 
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ทองมว้นร้อยละ 0.12 และ ขนมไทยประเภททอดเช่น กรอบเค็ม ครองแครง ขนมดอกจอก ขนมป้ัน
สิบ กลว้ยฉาบ เผอืกฉาบ ร้อยละ 0.11 และ ร้อยละ 0.07 ตามล าดบั 
 เหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีเลือกใช้บริการร้านขนมไทยของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เน่ือง
ดว้ยขนมไทยอร่อย ร้อยละ 0.56 และรองลงมาคือ ราคาท่ีเหมาะสม ร้อยละ 0.20 และ ท าเลดีไปมา
สะดวก ร้อยละ 0.08 และ เคร่ืองด่ืมอร่อย , รู้จกัเจา้ของร้าน/พนกังาน , บรรยากาศดี ให้อตัราร้อยละ
เท่ากนัท่ี 0.03 และ 0.02 ตามล าดบั 
 โอกาส ท่ีเลือกซ้ือขนมไทยมากท่ีสุดของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซ้ือรับประทานเอง 
ร้อยละ 0.67 และรองลงมาคือ เป็นของฝาก/ของก านนั ร้อยละ 0.16 และ เล้ียงรับรองแขก/ลูกคา้/เพื่อน 
ร้อยละ 0.10 และ ร้อยละ 0.07 ตามล าดบั 
 ช่วงเวลาท่ีใช้บริการร้านขนมไทยมากท่ีสุดของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซ้ือช่วงเวลา 
15.00 – 18.00 น. ร้อยละ 0.55 และ รองลงมาคือ 12.00 – 15.00 น. ร้อยละ 0.20 และ 09.00 – 12.00 น. 
ร้อยละ 0.17 และ ร้อยละ 0.08 ตามล าดบั 
 ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีซ้ือขนมไทยของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบวา่ มีค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือ น้อยกว่า 50 บาท ร้อยละ 0.45 และรองลงมาคือ 51 – 100 บาท ร้อยละ 0.38 และ ร้อยละ 
0.09 ตามล าดบั 
 ความถ่ีในการใช้บริการร้านขนมไทยต่อสัปดาห์ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า 
น้อยกว่าสัปดาห์ละคร้ัง ร้อยละ 0.52 และ 1 – 2 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 0.35 และ ร้อยละ 0.13 
ตามล าดบั 
 และส่ือท่ีผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่รู้จกัร้านขนมไทยมากท่ีสุด พบวา่ มีผูแ้นะน าให้รู้จกั ร้อย
ละ 0.57 และ รองลงมาคือ ป้ายโฆษณา/ป้ายร้าน ร้อยละ 0.35 และ แผน่พบั/ใบปลิว ร้อยละ 0.04 และ 
วทิย/ุโทรทศัน์ ร้อยละ 0.03 และ ร้อยละ 0.01 ตามล าดบั 
ตอนที ่3 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกและ

ขนมไทยของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ตารางที ่4.4 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือขนมตะวนัตก 
น้อยที่สุด น้อย 

ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด รวม ค่าเฉลีย่ 
ระดับการ
ตัดสินใจ 

ด้านผลติภัณฑ์                 

รสชาติของขนมตะวนัตก 68 0 37 188 107 400 
3.67 มาก 

 (ร้อยละ) (0.17) (0.00) (0.09) (0.47) (0.27) (1) 

ความสดใหม่ของขนมตะวนัตก 1 5 43 184 165 400 
4.27 มากท่ีสุด 

 (ร้อยละ) (0.00) (0.01) (0.11) (0.46) (0.41) (1) 

ความหลากหลายของขนมตะวนัตก 0 5 64 175 156 400 
4.20 มาก 

 (ร้อยละ) (0.00) (0.01) (0.16) (0.44) (0.39) (1) 

ความสะอาดของขนมตะวนัตก 0 0 41 184 175 400 
4.34 มากท่ีสุด 

 (ร้อยละ) 0.00 0.00 0.10 0.46 0.44 1 

ความแปลกใหม่ของขนมตะวนัตก 1 8 83 161 146 400 
4.11 มาก 

 (ร้อยละ) 0.00 0.02 0.21 0.40 0.37 1 

ด้านราคา                 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 0 9 123 163 104 400 
3.91 มาก 

 (ร้อยละ) 0.00 0.02 0.31 0.41 0.26 1 

ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 3 27 133 127 110 400 
3.79 มาก 

 (ร้อยละ) 0.01 0.07 0.33 0.32 0.27 1 

ขนมตะวนัตกมีราคาถูกเม่ือเทียบกบั
ร้านอ่ืน 

14 47 171 102 66 400 

3.40 ปานกลาง 
 (ร้อยละ) 0.03 0.12 0.43 0.25 0.17 1 

มีการลดราคาของขนมตะวนัตกใน
บางโอกาส 

5 24 125 153 92 400 

3.76 มาก 
 (ร้อยละ) 0.01 0.06 0.31 0.38 0.23 1 
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ตารางที ่4.4  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่
(ต่อ) 
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือขนมตะวนัตก 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด รวม ค่าเฉลีย่ 
ระดับการ
ตัดสินใจ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย                 

ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง 3 11 102 187 98 400 
3.92 มาก 

 (ร้อยละ) 0.01 0.03 0.25 0.47 0.24 1 

อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน 3 22 110 175 91 400 
3.82 มาก 

 (ร้อยละ) 0.01 0.05 0.27 0.44 0.23 1 

มีท่ีจอดรถเพียงพอ 15 35 144 132 75 400 
3.54 มาก 

 (ร้อยละ) 0.04 0.09 0.36 0.33 0.19 1 

อยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน 5 19 122 164 89 400 
3.78 มาก 

 (ร้อยละ) 0.01 0.05 0.31 0.41 0.22 1 

มีขายทัว่ไปนอกจากหนา้ร้าน 1 35 106 174 84 400 
3.76 มาก 

 (ร้อยละ) 0.00 0.09 0.26 0.43 0.21 1 

ด้านการส่งเสริมการตลาด               
 

การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่าน 
ส่ือต่าง 

8 16 123 163 89 400 
3.77 มาก 

 (ร้อยละ) 0.02 0.04 0.31 0.41 0.22 1 

การสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิ
พิเศษ 
 (ร้อยละ) 

20 
0.05 

53 
0.13 

146 
0.37 

117 
0.29 

64 
0.16 

400 
1 

3.38 ปานกลาง 

การมีบตัรสะสมแตม้เพื่อรับ
ส่วนลด 

20 57 125 133 65 400 
3.41 มาก 

 (ร้อยละ) 0.05 0.14 0.31 0.33 0.16 1 

การแถมสินคา้ขนมตะวนัตก 23 62 122 113 80 400 
3.41 มาก 

 (ร้อยละ) 0.06 0.16 0.31 0.28 0.20 1 
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ตารางที ่4.4  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่
(ต่อ) 
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือขนมตะวนัตก 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม ค่าเฉลีย่ 
ระดับการ
ตัดสินใจ 

ด้านบุคลากร               
 

การมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีของ
พนกังาน 

7 23 88 165 117 400 
3.91 มาก 

 (ร้อยละ) 0.02 0.06 0.22 0.41 0.29 1 

พนกังานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 3 9 99 171 118 400 
3.98 มาก 

 (ร้อยละ) 0.01 0.02 0.25 0.43 0.29 1 

พนกังานพดูจาสุภาพ 1 7 102 167 123 400 
4.01 มาก 

 (ร้อยละ) 0.00 0.02 0.25 0.42 0.31 1 

มีการแนะน า/เชิญชวนจาก
พนกังาน 

4 15 123 156 102 400 
3.84 มาก 

 (ร้อยละ) 0.01 0.04 0.31 0.39 0.25 1 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

เปิดบริการทุกวนั 0 3 68 190 140 400 
4.17 มาก 

 (ร้อยละ) 0.00 0.01 0.17 0.47 0.35 1 

ไดรั้บบริการท่ีรวดเร็วทนัใจ 0 7 72 184 137 400 
4.13 มาก 

 (ร้อยละ) 0.00 0.02 0.18 0.46 0.34 1 

ความถูกตอ้งแม่นย  าในการคิด
ราคา 

0 3 62 175 160 400 
4.23 มากท่ีสุด 

 (ร้อยละ) 0.00 0.01 0.16 0.44 0.40 1 

มีมาตรฐานในการให้บริการ 0 4 53 197 146 400 
4.21 มากท่ีสุด 

 (ร้อยละ) 0.00 0.01 0.13 0.49 0.37 1 
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ตารางที ่4.4  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่
(ต่อ) 
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือขนมตะวนัตก 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม ค่าเฉลีย่ 

ระดับการ
ตัดสินใจ 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ                 

ภาพลกัษณ์ของร้านดูดี 0 3 43 188 165 400 
4.29 มากท่ีสุด 

 (ร้อยละ) 0.00 0.01 0.11 0.47 0.41 1 

การตกแต่งภายใน-ภายนอก
สวยงาม 

1 7 60 174 159 400 
4.20 มาก 

 (ร้อยละ) 0.00 0.02 0.15 0.43 0.40 1 

ความสะอาดของสถานท่ี 0 5 46 168 180 400 
4.31 มากท่ีสุด 

 (ร้อยละ) 0.00 0.01 0.12 0.42 0.45 1 

บรรยากาศในร้านอบอุ่นเป็น
กนัเอง 

0 14 77 141 168 400 
4.16 มาก  

 (ร้อยละ) 0.00 0.03 0.19 0.35 0.42 1 

ท่ีมา : จากการส ารวจและค านวณ 
 

 จากตารางท่ี 4.4 ผลการศึกษา ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขนมตะวนัตก ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ด้านผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค พบว่า ความสะอาดของขนมตะวนัตก , 
ความสดใหม่ของขนมตะวนัตก ให้ระดับการตัดสินใจท่ี “มากท่ีสุด”  และรองลงมาคือ ความ
หลากหลายของขนมตะวนัตก , ความแปลกใหม่ของขนมตะวนัตก , รสชาติขนมตะวนัตก ให้ระดบั
การตดัสินใจท่ี “มาก” ตามล าดบั 
 ราคาของผูบ้ริโภค พบวา่ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ , มีการลดราคาของขนมตะวนัตกในบาง
โอกาส , ราคาเหมาะสมกบัปริมาณให้ระดบัการตดัสินใจท่ี “มาก” และรองลงมาคือ ขนมตะวนัตกมี
ราคาถูกเม่ือเทียบกบัร้านอ่ืน ใหร้ะดบัการตดัสินใจท่ี “ปานกลาง” ตามล าดบั 
 ช่องทางการจดัจ าหน่ายของผูบ้ริโภค พบวา่ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง , อยู่ใกลแ้หล่ง
ชุมชน , อยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน , มีขายทัว่ไปนอกจากหน้าร้าน , มีท่ีจอดรถเพียงพอ ให้ระดบัการ
ตดัสินใจท่ี “มาก” ตามล าดบั 
 การส่งเสริมการตลาดของผูบ้ริโภค พบว่าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ , การมีบตัร
สะสมแต้มเพื่อรับส่วนลด , การแถมสินค้าขนมตะวนัตก ให้ระดับการตัดสินใจ ท่ี “มาก” และ
รองลงมาคือ การสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ ใหร้ะดบัการตดัสินใจท่ี “ปานกลาง” ตามล าดบั 
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 บุคลากรของผูบ้ริโภค พบวา่พนกังานพูดจาสุภาพ , พนกังานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย , การมี
มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีของพนักงาน และ มีการแนะน า/เชิญชวนจากพนักงาน ให้ระดับการตดัสินใจท่ี 
“มาก” ตามล าดบั 
 กระบวนการให้บริการของผูบ้ริโภค พบวา่ความถูกตอ้งแม่นย  าในการคิดราคา , มีมาตรฐาน
ในการให้บริการ ให้ระดบัการตดัสินใจท่ี “มากท่ีสุด” และรองลงมาคือ เปิดบริการทุกวนั , ได้รับ
บริการท่ีรวดเร็วทนัใจ ใหร้ะดบัการตดัสินใจท่ี “มาก” ตามล าดบั 
 และลกัษณะทางกายภาพของผูบ้ริโภค พบวา่ ความสะอาดของสถานท่ี , ภาพลกัษณ์ของร้านดู
ดี ให้ระดับการตดัสินใจท่ี “มากท่ีสุด” และ รองลงมาคือ การตกแต่งภายใน – ภายนอกสวยงาน , 
บรรยากาศในร้านอบอุ่นเป็นกนัเอง ใหร้ะดบัการตดัสินใจท่ี “มาก” ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.5 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือขนมไทย 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม ค่าเฉลีย่ 
ระดบัการ
ตดัสินใจ 

ด้านผลติภัณฑ์                 

รสชาติของขนมไทย 0 0 76 178 146 400 
4.18 มาก 

(ร้อยละ) (0.00) (0.00) (18.98) (44.07) (36.61) (1) 

ความสดใหม่ของขนมไทย 0 3 47 145 208 400 
4.42 มากท่ีสุด 

(ร้อยละ) 0.00 0.68 11.56 35.71 52.04 100 

ความหลากหลายของขนมไทย 0 11 52 152 185 400 
4.28 มากท่ีสุด 

(ร้อยละ) 0.00 2.72 12.93 38.10 46.26 100 

ความสะอาดของขนมไทย 0 1 54 151 193 400 
4.34 มากท่ีสุด 

(ร้อยละ) 0.00 0.34 13.61 37.76 48.30 100 

 
 
 
 
 
 
 



 

51 

ตารางที ่4.5 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือขนมไทย 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม ค่าเฉลีย่ 
ระดบัการ
ตดัสินใจ 

ความแปลกใหม่ของขนมไทย 0 16 107 156 120 400 
3.95 มาก 

(ร้อยละ) 0.00 4.08 26.87 39.12 29.93 100 

ด้านราคา                 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 0 4 46 159 190 400 
4.34 มากท่ีสุด 

(ร้อยละ) 0.00 1.02 11.56 39.80 47.62 100 

ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 0 8 50 151 190 400 
4.31 มากท่ีสุด 

(ร้อยละ) 0.00 2.04 12.59 37.76 47.62 100 

ขนมไทยราคาถูกเม่ือเทียบกบัร้าน 1 15 78 156 150 400 4.10 
  

มาก 
(ร้อยละ) 0.34 3.74 19.39 39.12 37.41 100 

มีการลดราคาถูกเม่ือเทียบกบัร้าน 7 42 128 121 102 400 3.67 
  

มาก 
(ร้อยละ) 1.70 10.54 31.97 30.27 25.51 100 

ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย                 

ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง 4 20 109 154 113 400 
3.88 มาก 

(ร้อยละ) 1.02 5.10 27.21 38.44 28.23 100 

อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน 1 15 94 163 127 400 
4.00 มาก 

(ร้อยละ) 0.34 3.74 23.47 40.82 31.63 100 

มีท่ีจอดรถเพียงพอ 5 35 141 125 93 400 
3.66 มาก 

(ร้อยละ) 1.36 8.84 35.37 31.29 23.13 100 

อยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน 8 31 102 151 107 400 
3.80 มาก 

(ร้อยละ) 2.04 7.82 25.51 37.76 26.87 100 

มีขายทัว่ไปนอกจากหนา้ร้าน 1 19 113 136 131 400 
3.94 มาก 

(ร้อยละ) 0.34 4.76 28.23 34.01 32.65 100 
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ตารางที ่4.5 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือขนมไทย 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม ค่าเฉลีย่ 
ระดบัการ
ตัดสินใจ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด                 

การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ผา่น
ส่ือ 

23 59 150 106 63 400 
3.32 ปานกลาง 

(ร้อยละ) 5.78 14.63 37.41 26.53 15.65 100 

การสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิ 39 73 141 110 35 400 
3.07 ปานกลาง 

(ร้อยละ) 9.86 18.37 35.37 27.55 8.84 100 

การมีบตัรสะสมแตม้เพื่อรับ
ส่วนลด 

49 83 127 99 42 400 
3.01 ปานกลาง 

(ร้อยละ) 12.24 20.75 31.63 24.83 10.54 100 

การแถมสินคา้ขนมไทย 34 57 117 116 76 400 
3.36  ปานกลาง 

(ร้อยละ) 8.50 14.29 29.25 28.91 19.05 100 

ด้านบุคลากร                 

การมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีของ
พนกังาน 

3 12 102 154 129 400 
3.99 มาก 

(ร้อยละ) 0.68 3.06 25.51 38.44 32.31 100 

พนกังานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 1 19 105 154 121 400 
3.94 มาก 

(ร้อยละ) 0.34 4.76 26.19 38.44 30.27 100 

พนกังานพดูจาสุภาพ 3 8 106 159 124 400 
3.98 มาก 

(ร้อยละ) 0.68 1.70 26.53 39.80 30.95 100 

มีการแนะน า/เชิญชวนจาก
พนกังาน 

4 27 129 135 105 400 
3.77 ปานกลาง 

(ร้อยละ) 1.02 6.80 32.31 33.67 26.19 100 
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ตารางที ่4.5 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือขนมไทย 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม ค่าเฉลีย่ 
ระดบัการ
ตดัสินใจ 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

เปิดบริการทุกวนั 1 11 106 162 120 400 
3.97 มาก 

(ร้อยละ) 0.34 2.72 26.53 40.48 29.93 100 

ไดรั้บบริการท่ีรวดเร็วทนัใจ 1 14 90 163 132 400 
4.03 มาก 

(ร้อยละ) 0.34 3.40 22.45 40.82 32.99 100 

ความถูกตอ้งแม่นย  าในการคิด
ราคา 

0 11 97 158 135 400 
4.04 มาก 

(ร้อยละ) 0.00 2.72 24.15 39.46 33.67 100 

มีมาตรฐานในการให้บริการ 0 10 98 165 128 400 
4.03 มาก 

(ร้อยละ) 0.00 2.38 24.49 41.16 31.97 100 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ                 

ภาพลกัษณ์ของร้านดูดี 0 0 11 116 273 400 
4.66 มากท่ีสุด 

(ร้อยละ) 0.00 0.00 2.72 28.91 68.37 100 

การตกแต่งภายใน - ภายนอก
สวยงาม 

0 22 127 144 107 400 
3.84  มาก 

(ร้อยละ) 0.00 5.44 31.63 36.05 26.87 100 

ความสะอาดของสถานท่ี 3 11 107 154 125 400 
3.97  มาก 

(ร้อยละ) 0.68 2.72 26.87 38.44 31.29 100 

บรรยากาศในร้านอบอุ่นเป็น
กนัเอง 

0 9 89 157 142 399 
4.07  มาก  

(ร้อยละ) 0.00 2.37 22.37 39.32 35.59 100 

ท่ีมา : จากการส ารวจและค านวณ 
 

 จากตารางท่ี 4.5 ผลการศึกษา ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมไทยในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค พบวา่ ความสดใหม่ของขนมไทย , ความสะอาด
ของขนมไทย , ความหลากหลายของขนมไทย ให้ระดับการตดัสินใจท่ี “มากท่ีสุด” รองลงมาคือ 
รสชาติของขนมไทย , ความแปลกใหม่ของขนมไทย ใหร้ะดบัการตดัสินใจท่ี “มาก” ตามล าดบั 
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 ดา้นราคาของผูบ้ริโภค พบวา่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ , ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ ใหร้ะดบั
การตดัสินใจท่ี “มากท่ีสุด” และ รองลงมาคือ ขนมไทยราคาถูกเม่ือเทียบกบัร้านอ่ืน , มีการลดราคาถูก
เม่ือเทียบกบัร้านอ่ืนใหร้ะดบัการตดัสินใจท่ี “มาก” ตามล าดบั 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ของผูบ้ริโภค พบว่าอยู่ใกลแ้หล่งชุมชน , มีขายทัว่ไปนอกจาก
หนา้ร้าน , อยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน , มีท่ีจอดรถเพียงพอ ใหร้ะดบัการตดัสินใจท่ี “มาก” ตามล าดบั 
 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ของผูบ้ริโภค พบว่า การแถมสินคา้ขนมไทย , การโฆษณา/
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ , การสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิ , การมีบตัรสะสมแตม้เพื่อรับส่วนลด ให้
ระดบัการตดัสินใจท่ี “ปานกลาง” ตามล าดบั 
 ด้านบุคลากรของผูบ้ริโภค พบว่า การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีของพนักงาน , พนักงานพูดจา
สุภาพ , พนักงานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ให้ระดบัการตดัสินใจท่ี “มาก” และรองลงมา คือ มีการ
แนะน า/เชิญชวนจากพนกังาน ใหร้ะดบัการตดัสินใจท่ี “ปานกลาง” ตามล าดบั 
 ดา้นกระบวนการให้บริการ ของผูบ้ริโภค พบวา่ ความถูกตอ้งแม่นย  าในการคิดราคา , ไดรั้บ
บริการท่ีรวดเร็วทนัใจ , มีมาตรฐานในการให้บริการ , เปิดบริการทุกวนัให้ระดับการตดัสินใจท่ี 
“มาก” ตามล าดบั 
 และด้านลักษณะทางกายภาพ ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ภาพลักษณ์ของร้านดูดี ให้
ระดบัการตดัสินใจท่ี “มากท่ีสุด” และรองลงมาคือ บรรยากาศในร้านอบอุ่นเป็นกนัเอง , ความสะอาด
ของสถานท่ี , การตกแต่งภายใน – ภายนอกสวยงาม ใหร้ะดบัการตดัสินใจท่ี “มาก” ตามล าดบั 
ตอนที ่4 วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคขนม

ตะวนัตกและขนมไทย ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
สมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคขนมตะวนัตก 

ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
H0 : ปัจจยัส่วนบุคคล ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกของ

ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
H1 : ปัจจยัส่วนบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภค

ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ตารางที่ 4.6  ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

พฤตกิรรมการเลอืกซื้อขนมตะวนัตกของผู้บริโภค 
เพศ Pearson 

Chi-Square 
ระดบั

นัยส าคญั หญิง ชาย รวม 

ท่านซ้ือขนมตะวนัตกโดยเฉลีย่คร้ังละ 

นอ้ยกวา่ 50 บาท 
38 39 77 

7.711 0.052 

15% 27% 19% 

51 - 100 บาท 
121 56 176 

47% 38% 44% 

101 - 150 บาท 
52 22 73 

20% 15% 18% 

151 - 200 บาท 
45 28 73 

18% 20% 18% 

รวม 255 145 400 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี  4.6  ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนม
ตะวนัตกของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า จากการทดสอบนัยส าคญั โดยการ
เปรียบเทียบระหวา่งค่าท่ีค  านวณไดก้บัค่าท่ีไดจ้ากการเปิดตารางไคสแควร์ ท่ี α = 0.10 และ df = 3 จะ
ไดค้่าสถิติไคสแควร์เท่ากบั 6.25 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าสถิติไคสแควร์ท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 7.711 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0 ) แสดงวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือขนมตะวนัตก ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือขนมตะวนัตกคร้ังละ 51 – 100 บาท มากท่ีสุด จ านวน 176 คน โดยแบ่ง
ออกเป็นเพศหญิง 121 คน และเพศชาย 56 คน รองลงมาคือมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมไทย นอ้ยกวา่ 50 
บาทจ านวน 77 คน แบ่งออกเป็นเพศหญิง 38 คนและเพศชาย 39 คน ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.052 

 จากการศึกษาพบว่าเพศหญิงร้อยละ 47 มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือขนมตะวนัตกคร้ังละ 51 – 100 
บาท รองลงมาคือมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมตะวนัตกคร้ังละ 101 - 150 บาทอยูร้่อยละ 20 ส่วนเพศชาย
ร้อยละ 38 มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมตะวนัตกคร้ังละ 51 – 100 บาท รองลงมาคือมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
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ขนมตะวนัตกนอ้ยกวา่ 50 บาทอยูร้่อยละ 27 แสดงวา่ เพศหญิงส่วนใหญ่จะมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนม
ตะวนัตกมากกวา่เพศชาย 

 
ตารางที ่4.7  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัส่ือท่ีท าใหรู้้จกัร้านขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภคใน 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

พฤตกิรรมการเลอืกซื้อขนมตะวนัตกของผู้บริโภค 
เพศ Pearson 

Chi-Square 
ระดบั

นัยส าคญั หญิง ชาย รวม 

ส่ือทีท่ าให้รู้จกัร้านขนมตะวนัตก  

วทิย/ุโทรทศัน ์  
15 12 27     

6% 8% 7%     

หนงัสือพิมพ ์ 
1 8 9     

1% 6% 2%     

แผน่พบั/ใบปลิว   
8 7 15 13.101 0.011 

3% 5% 4%     

ป้ายโฆษณา/ป้ายร้าน  
102 37 139     

40% 25% 35%     

มีผูแ้นะน า 
129 81 210     

51% 56% 53%     

รวม 255 145 400     
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี  4.7 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนม
ตะวนัตกของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า จากการทดสอบนัยส าคญั โดยการ
เปรียบเทียบระหวา่งค่าท่ีค  านวณไดก้บัค่าท่ีไดจ้ากการเปิดตารางไคสแควร์ ท่ี α = 0.10 และ df = 3 จะ
ไดค้่าสถิติไคสแควร์เท่ากบั 6.25 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าสถิติไคสแควร์ท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 7.711 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0 ) แสดงวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือขนมตะวนัตก ดา้นส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้านขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยมาจากการท่ีมีผูแ้นะน า มากท่ีสุดจ านวน 210 คน แบ่งออกเป็นเพศหญิง 129 คน และเพศชาย 81 
คน รองลงมาคือรู้จกัจากป้ายโฆษณาและป้ายร้าน จ านวน 139 คน แบ่งออกเป็นเพศหญิง 102 คน และ
เพศชาย 37 คน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.011 
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 จากการศึกษายงัพบวา่เพศหญิงและเพศชายมีสัดส่วนของส่ือท่ีท าใหรู้้จกัร้านขนมตะวนัตกมา
จากท่ีมีผูแ้นะน าเท่ากนัคือร้อยละ 51 และร้อยละ 56 ตามล าดบั และเพศหญิงมีส่ือท่ีม าใหรู้้จกัร้านขนม
ตะวนัตกจากป้ายโฆษณา/ป้ายร้านในสัดส่วนร้อยละ 40 มากกว่าเพศชายท่ีมีเพียงร้อยละ 25 แต่เพศ
ชายจะมีส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้านขนมตะวนัตกจากการอ่านหนงัสือพิมพร้์อยละ 6 ซ่ึงมากกวา่เพศหญิงร้อย
ละ 1 แสดงให้เห็นว่าเพศชายรู้จกัร้านขนมตะวนัตกจากการอ่าน ส่วนเพศหญิงรู้จกัจากการมองเห็น
ป้ายโฆษณา/ป้ายร้าน นอกจากการท่ีรู้จกัร้านขนมตะวนัตกจากการท่ีมีผูแ้นะน า 
 
ตารางที่ 4.8  ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือขนมตะวนัตกของ
ผู้บริโภค 

อายุ (ปี) 
Pearson  

Chi-Square 
ระดบั

นัยส าคญั น้อยกว่า 
15 15 - 25 26 -35 36 -45 46 -55 รวม 

ท่านซ้ือขนมตะวนัตกโดยเฉลีย่คร้ังละกีบ่าท 

นอ้ยกวา่ 50 บาท 
1 68 5 3 0 77 

33.732 0.001 

45% 21% 10% 12% 0% 19% 

51 - 100 บาท 
1 151 20 4 0 176 

45% 48% 36% 18% 0% 44% 

101 - 150 บาท 
0 56 14 4 0 73 

0% 18% 24% 18% 0% 18% 

151 - 200 บาท 
0 42 18 11 3 73 

0% 13% 31% 49% 90% 18% 

รวม 3 316 57 22 3 400 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 4.8 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนม
ตะวนัตกของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า จากการทดสอบนัยส าคญั โดยการ
เปรียบเทียบระหว่างค่าท่ีค  านวณไดก้บัค่าท่ีไดจ้ากการเปิดตารางไคสแควร์ ท่ี α = 0.01 และ df = 12 
จะไดค้่าสถิติไคสแควร์เท่ากบั 26.22 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ค่าสถิติไคสแควร์ท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 33.732 นัน่
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0 ) แสดงวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือขนมตะวนัตก ด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมตะวนัตกคร้ังละ 51 – 100 บาท มากท่ีสุดจ านวน 176 คน แบ่ง
ออกเป็นอายุ 15 – 25 ปีจ านวน 151 คน และอายุ 26 – 35 ปีจ านวน 20 คน รองลงมาคือ มีค่าใช้จ่ายใน
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การซ้ือขนมตะวนัตกน้อยกว่า 50 บาทจ านวน 77 คน แบ่งออกเป็นช่วงอายุ 15 – 25 ปีจ านวน 68 คน 
และอาย ุ26 -35 ปีจ านวน 5 คน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 
 และจากการศึกษายงัพบวา่อายนุอ้ยกวา่ 15 ปี, อายุ 15 – 25 ปีและอาย ุ26 – 35 ปีมีค่าใชจ่้ายใน
การซ้ือขนมตะวนัตกคร้ังละ 51 – 100 บาทในสัดส่วนร้อยละ 45, ร้อยละ 48 และร้อยละ 36 ตามล าดบั 
ส่วนช่วงอายุ 36 – 45 ปีและอายุ 46 – 55 ปีมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมตะวนัตกคร้ังละ 151 – 200 บาท
ในสัดส่วนร้อยละ 49 และร้อยละ 90 ตามล าดบั แสดงวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 35 ปีจะมีค่าใช้จ่าย
ในการซ้ือขนมตะวนัตกนอ้ยกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอายมุากกวา่ 35 ปีข้ึนไป 
 

ตารางที ่4.9  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพกบัเหตุผลในการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

พฤตกิรรมการเลอืกซื้อขนม
ตะวนัตกของผู้บริโภค 

สถานภาพ Pearson 
Chi-Square 

ระดบั
นัยส าคญั 

สมรส/หย่าร้าง/หม้าย โสด รวม 

เหตุผลส าคญัทีเ่ลอืกใช้บริการร้านขนมตะวนัตก  

ขนมตะวนัตกอร่อย 
11 142 153 

15.539 0.030 

45% 38% 38% 

เคร่ืองด่ืมอร่อย 
0 50 50 

0% 13% 13% 

ราคาเหมาะสม 
3 46 49 

11% 12% 12% 

ท าเลดี ไปมาสะดวก 
0 37 37 

0% 10% 9% 

มีโปรโมชัน่พิเศษ 
5 16 22 

23% 4% 5% 

รู้จกัเจา้ของร้าน/พนกังาน  
0 4 4 

0% 1% 1% 

บรรยากาศดี   
3 58 61 

11% 16% 15% 

การบริการดี  
3 22 24 

11% 6% 6% 

รวม 24 376 400 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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จากตารางท่ี 4.9 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพสมรสกบัพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ จากการทดสอบนยัส าคญั โดย
การเปรียบเทียบระหวา่งค่าท่ีค  านวณไดก้บัค่าท่ีไดจ้ากการเปิดตารางไคสแควร์ ท่ี α = 0.05 และ df = 7 
จะไดค้่าสถิติไคสแควร์เท่ากบั 14.07 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ค่าสถิติไคสแควร์ท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 15.539 นัน่
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0 ) แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสถานภาพมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวนัตก ด้านเหตุผลในการเลือกใช้บริการร้านขนมตะวนัตกของ
ผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเลือกใชบ้ริการร้านขนมตะวนัตกเพราะวา่ขนมตะวนัตก
อร่อยมากท่ีสุด จ านวน 153 คน แบ่งออกเป็นสถานภาพโสด จ านวน 142 คนและสถานภาพสมรส/
หย่าร้าง/หม้ายจ านวน 11 คน รองลงมาคือเลือกใช้บริการเพราะบรรยากาศดีจ านวน 61 คน แบ่ง
ออกเป็นสถานภาพโสดจ านวน 58 คนและสถานภาพสมรส/หย่าร้าง/หม้าย จ านวน 3 คน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.030 

และจากการศึกษาพบวา่สัดส่วนของเหตุผลในการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกเพราะขนมตะวนัตก
อร่อยของผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสดและสถานภาพสมรส/หยา่ร้าง/หมา้ย จะใกลเ้คียงกนัท่ีร้อยละ 38 
และร้อยละ 45 ตามล าดบั ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส/หยา่ร้าง/หมา้ย จะเลือกซ้ือขนมตะวนัตกจาก
โปรโมชัน่พิเศษร้อยละ 23 สถานภาพโสดมีเพียงร้อยละ 4 แต่เหตุผลท่ีเลือกซ้ือขนมตะวนัตกเพราะ
เคร่ืองด่ืมอร่อย ท าเลดี ไปมาสะดวกและรู้จกัเจา้ของร้าน ไม่มีผูบ้ริโภคท่ีสถานภาพสมรส/หย่าร้าง/
หมา้ยเลือกซ้ือขนมตะวนัตกเลย  

 

ตารางที่ 4.10  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพกบัโอกาศในการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภค
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พฤตกิรรมการเลอืกซื้อขนมตะวนัตก

ของผู้บริโภค 
สถานภาพ Pearson 

Chi-Square 
ระดบั

นัยส าคญั สมรส/หย่าร้าง/หม้าย โสด รวม 

ท่านซื้อขนมตะวนัตกเนื่องในโอกาสใดมากทีสุ่ด 

เล้ียงฉลองในโอกาสส าคญั 
4 52 56 

7.708 0.052 

17% 14% 14% 

เป็นของฝาก/ของก านนั 
5 24 30 

23% 6% 7% 

เล้ียงรับรองแขก/ลูกคา้/เพ่ือน 
0 38 38 

0% 10% 9% 

รับประทานเอง 
15 262 277 

62% 70% 69% 

รวม 24 376 400 
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 จากตารางท่ี 4.10 ผลการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ จากการทดสอบนยัส าคญั โดยการ
เปรียบเทียบระหวา่งค่าท่ีค  านวณไดก้บัค่าท่ีไดจ้ากการเปิดตารางไคสแควร์ ท่ี α = 0.10 และ df = 3 จะ
ไดค้่าสถิติไคสแควร์เท่ากบั 6.25 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าสถิติไคสแควร์ท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 7.708 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0 ) แสดงว่าปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การเลือกซ้ือขนมตะวนัตก ด้านเหตุผลในการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเลือกซ้ือขนมตะวนัตกเน่ืองจากซ้ือมาเพื่อรับประทานเองมากท่ีสุด จ านวน 277 
คน แบ่งออกเป็นสถานภาพโสด จ านวน 262 คน สถานภาพสมรส/หย่าร้าง/หมา้ย จ านวน 15 คน 
รองลงมาคือ เลือกซ้ือขนมตะวนัตกเพื่อเล้ียงในโอกาสส าคญั จ านวน 56 คน แบ่งออกสถานภาพโสด 
จ านวน 52 คน สถานภาพสมรส/หยา่ร้าง/หมา้ย จ านวน 4 คนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.052 
 
ตารางที ่4.11  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพกบัค่าใชจ่้ายในการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภค
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

พฤตกิรรมการเลอืกซื้อขนมตะวนัตก
ของผู้บริโภค 

สถานภาพ 
Pearson 

Chi-Square 
ระดบั

นัยส าคญั 
สมรส/หย่าร้าง 

/หม้าย 
โสด รวม 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขนมตะวนัตก  

นอ้ยกวา่ 50 บาท 
3 75 77 

10.0609 0.018 

11% 20% 19% 

51 - 100 บาท  
5 171 176 

23% 45% 44% 

101 - 150 บาท 
5 68 73 

23% 18% 18% 

151 - 200 บาท 
11 62 73 

45% 17% 18% 

รวม 24 376 400 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

 จากตารางท่ี 4.11 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพสมรสกบัพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ จากการทดสอบนยัส าคญั โดย
การเปรียบเทียบระหวา่งค่าท่ีค  านวณไดก้บัค่าท่ีไดจ้ากการเปิดตารางไคสแควร์ ท่ี α = 0.05 และ df = 3 
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จะไดค้่าสถิติไคสแควร์เท่ากบั 7.81 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ค่าสถิติไคสแควร์ท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 10.0609 นัน่
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0 ) แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสถานภาพมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวนัตก ด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภค ในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือเฉล่ียต่อคร้ังประมาณ 51 – 100 บาท มากท่ีสุด 
จ านวน 176 คน แบ่งออกเป็นสถานภาพโสดจ านวน 171คน และสถานภาพสมรส/หย่าร้าง/หมา้ย 
จ านวน  5 คน รองลงมาคือมีค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือขนมจะวนัตกน้อยกว่า 50บาท จ านวน 77 คน 
แบ่งออกเป็นสถานภาพโสดจ านวน 75คนและสถานภาพสมรส/หยา่ร้าง/หมา้ยจ านวน  3 คน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.018 
 และจากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส/หยา่ร้าง/หมา้ย มีค่าใชจ่้ายในการเลือก
ซ้ือคร้ังละ 151 – 200 บาทร้อยละ 45 แต่ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด มีค่าใชจ่้ายในการเลือกซ้ือคร้ังละ 
51 – 100 บาทร้อยละ 45 แสดงวา่ผูบ้ริโภคท่ีมี สถานภาพสมรส/หยา่ร้าง/หมา้ย มีค่าใชจ่้ายในการเลือก
ซ้ือขนมตะวนัตกมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด 
 
ตารางที ่4.12  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัช่องทางในการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

พฤตกิรรมการเลอืกซื้อขนมตะวนัตก
ของผู้บริโภค 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) Pearson 
Chi-

Square 

ระดบั
นัยส าคญั 

ต า่กว่า 
5,000  

5,000 - 
10,000  

10,001 - 
15,000  

15,001 - 
20,000  

รวม 

ท่านเลอืกซื้อขนมตะวนัตกจากทีใ่ดบ่อยทีสุ่ด 

ร้านขนมตะวนัตกทัว่ไปแบบมีหนา้ร้าน  
26 26 22 20 94 

22.504 .007 

18% 21% 29% 36% 23% 

หา้งสรรพสินคา้  
37 34 16 18 104 

25% 28% 21% 31% 26% 

ร้านเคร่ืองด่ืมและขนมตะวนัตก 
41 50 27 14 132 

28% 41% 36% 24% 33% 

ร้านคา้ตามทอ้งตลาด 
42 12 11 5 71 

29% 10% 14% 10% 18% 

รวม 145 122 76 57 400 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.12 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ จากการทดสอบนยัส าคญั 
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โดยการเปรียบเทียบระหวา่งค่าท่ีค  านวณไดก้บัค่าท่ีไดจ้ากการเปิดตารางไคสแควร์ ท่ี α = 0.01 และ df 
= 9 จะไดค้่าสถิติไคสแควร์เท่ากบั 21.67 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ค่าสถิติไคสแควร์ท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 22.504 
นั่น คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0 ) แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉ ล่ียต่อเดือนมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวนัตก ด้านสถานท่ีเลือกซ้ือขนมตะวนัตกของ
ผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเลือกซ้ือขนมตะวนัตกจากร้านเคร่ืองด่ืมและขนม
ตะวนัตกมากท่ีสุดจ านวน 132 คน แบ่งออกเป็นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาทจ านวน 50 
คนและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาทจ านวน 41 คนตามล าดบั รองลงมาคือ เลือกซ้ือขนม
ตะวนัตกจากห้างสรรพสินคา้จ านวน 104 คน แบ่งออกเป็นรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 5,000 บาท
จ านวน 37 คนและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาทจ านวน 34 คนตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.007 

และจากการศึกษายงัพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาทเลือกซ้ือขนม
ตะวนัตกจากร้านคา้ทอ้งตลาดร้อยละ 29 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาทและรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 10,001 – 15,000 บาท เลือกซ้ือขนมตะวนัตกจากร้านเคร่ืองด่ืมและขนมตะวนัตกร้อยละ 41 และ
ร้อยละ 36 ตามล าดบั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท เลือกซ้ือขนมตะวนัตกจากร้านขนม
ตะวนัตกทัว่ไปแบบมีหนา้ร้าน ร้อยละ 36 

 
ตารางที่ 4.13  ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับประเภทขนมตะวนัตกท่ีเลือกซ้ือของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

พฤตกิรรมการเลอืกซื้อขนมตะวนัตก
ของผู้บริโภค 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน Pearson 
Chi-

Square 

ระดบั
นัยส าคญั 

ต า่กว่า 
5,000 
บาท 

5,000 - 
10,000 
บาท 

10,001 - 
15,000 
บาท 

15,001 - 
20,000 
บาท 

รวม 

ส่วนใหญ่ท่านเลอืกซ้ือขนมตะวนัตกประเภทใด 

เคก้ 
19 26 23 19 87 

26.143 .037 

13% 21% 30% 33% 22% 

พฟั 
8 5 5 1 20 

6% 4% 7% 2% 5% 

พาย 
9 12 1 9 33 

7% 10% 2% 17% 8% 

ขนมปังต่างๆ  
52 30 24 16 122 

36% 24% 32% 29% 31% 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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ตารางที่ 4.13  ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับประเภทขนมตะวนัตกท่ีเลือกซ้ือของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

พฤตกิรรมการเลอืกซื้อขนมตะวนัตก
ของผู้บริโภค 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน Pearson 
Chi-

Square 

ระดบั
นัยส าคญั 

ต า่กว่า 
5,000 
บาท 

5,000 - 
10,000 
บาท 

10,001 - 
15,000 
บาท 

15,001 - 
20,000 
บาท 

รวม 

ส่วนใหญ่ท่านเลอืกซ้ือขนมตะวนัตกประเภทใด 

บราวน่ี 
39 38 12 8 98 

  

27% 31% 16% 14% 24% 

คุก้ก้ี 
18 11 9 3 41 

12% 9% 12% 5% 10% 

รวม 145 122 76 57 400 

 
จากตารางท่ี 4.13 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ จากการทดสอบนยัส าคญั 
โดยการเปรียบเทียบระหวา่งค่าท่ีค  านวณไดก้บัค่าท่ีไดจ้ากการเปิดตารางไคสแควร์ ท่ี α = 0.05 และ df 
= 15 จะไดค้่าสถิติไคสแควร์เท่ากบั 25.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ค่าสถิติไคสแควร์ท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 26.143 
นั่น คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0 ) แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉ ล่ียต่อเดือนมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวนัตก ดา้นประเภทของขนมตะวนัตกท่ีเลือกซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเลือกซ้ือขนมตะวนัตกประเภทขนมปังต่างๆ มากท่ีสุด 
จ านวน 122 คน แบ่งออกเป็น รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาทจ านวน 52 คนและรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากวา่ 10,001 – 15,000 บาทจ านวน 24 คน รองลงมาคือ เลือกซ้ือขนมตะวนัตกประเภทบราวน่ี
จ านวน 98 คน แบ่งออกเป็น รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาทจ านวน 39 คนและรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากวา่ 10,001 – 15,000 บาทจ านวน 38 คน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.037 

และจากการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 5,000 บาท ส่วนใหญ่เลือก
ซ้ือขนมตะวนัตกประเภทขนมปังต่างๆร้อยละ 36 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000 – 10,000 
บาทส่วนใหญ่ เลือกซ้ือขนมตะวนัตกประเภทบราวน่ีร้อยละ 31 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,001 – 15,000 บาทส่วนใหญ่ เลือกซ้ือขนมตะวนัตกประเภทขนมปังต่างๆร้อยละ 32 และผูบ้ริโภค
ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทส่วนใหญ่ เลือกซ้ือขนมตะวนัตกประเภทเคก้ร้อยละ 33 

สมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคขนมไทย ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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H0 : ปัจจยัส่วนบุคคล ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภค
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

H1 : ปัจจยัส่วนบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ตารางที่ 4.14  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพกบัค่าใชจ่้ายในการเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

พฤตกิรรมการเลอืกซื้อขนมไทยของ
ผู้บริโภค 

สถานภาพ 
Pearson 

 Chi-Square 
ระดบั

นัยส าคญั โสด 
สมรส/ 

หย่าร้าง/หม้าย 
รวม 

ท่านซ้ือขนมไทยโดยเฉลีย่คร้ังละกีบ่าท 

นอ้ยกวา่ 50 บาท 
175 4 179 

9.072 .028 

46% 4% 44% 

51 - 100 บาท 
140 11 151 

37% 45% 37% 

101 - 150 บาท 
33 4 37 

8% 16% 9% 

151 - 200 บาท 
28 5 34 

7% 20% 8% 

รวม 376 24 400 
ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

 จากตารางท่ี 4.14 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า จากการทดสอบนัยส าคญั โดยการ
เปรียบเทียบระหวา่งค่าท่ีค  านวณไดก้บัค่าท่ีไดจ้ากการเปิดตารางไคสแควร์ ท่ี α = 0.05 และ df = 3 จะ
ไดค้่าสถิติไคสแควร์เท่ากบั 7.81 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าสถิติไคสแควร์ท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 9.072 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0 ) แสดงว่าปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การเลือกซ้ือขนมไทย ด้านค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือคร้ังละน้อยกว่า 50 บาท มากท่ีสุด จ านวน 179 คน แบ่ง
ออกเป็นสถานภาพโสด จ านวน 175 คน และสถานภาพสมรส/หยา่ร้าง/หมา้ยจ านวน 4 คน รองลงมา
คือ มีค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือคร้ังละ 51 - 100 บาท จ านวน 151 คน แบ่งออกเป็นสถานภาพโสด 



 

65 

จ านวน 140 คน และสถานภาพสมรส/หย่าร้าง/หมา้ยจ านวน 11 คนตามล าดบั อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.028 

และจากการศึกษายงัพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสดมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือขนมไทยคร้ังละ
นอ้ยกว่า 50 บาทคิดเป็นร้อยละ 46 และมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือคร้ังละ 51 – 100 บาทคิดเป็นร้อยละ 37 
ตามล าดบั ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส/หยา่ร้าง/หมา้ยมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมไทยคร้ังละ 51 - 
100 บาทคิดเป็นร้อยละ 45 และมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือคร้ังละ 151 – 200 บาทคิดเป็นร้อยละ 20 แสดงวา่
ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส/หยา่ร้าง/หมา้ยมีค่าใชจ่้ายในการเลือกซ้ือขนมไทยมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมี
สถานภาพโสด 

 
ตารางที ่4.15  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพกบัความถ่ีในการเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

พฤตกิรรมการเลอืกซื้อขนมไทยของ
ผู้บริโภค 

สถานภาพ 
Pearson 

Chi-Square 
ระดบั

นัยส าคญั โสด 
สมรส/ 

หย่าร้าง/หม้าย 
รวม 

ความถี่ในการใช้บริการร้านขนมไทยต่อสัปดาห์ 

นอ้ยกวา่สปัดาห์ละคร้ัง 
201 8 209 

7.546 .023 

53% 33% 52% 

1 - 2 คร้ังต่อสปัดาห์ 
132 8 140 

35% 33% 35% 

3 - 4 คร้ังต่อสปัดาห์ 
43 8 52 

11% 33% 13% 

รวม 376 24 400 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 4.15 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า จากการทดสอบนัยส าคญั โดยการ
เปรียบเทียบระหวา่งค่าท่ีค  านวณไดก้บัค่าท่ีไดจ้ากการเปิดตารางไคสแควร์ ท่ี α = 0.05 และ df = 2 จะ
ไดค้่าสถิติไคสแควร์เท่ากบั 5.99 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าสถิติไคสแควร์ท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 7.546 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0 ) แสดงว่าปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การเลือกซ้ือขนมไทย ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการร้านขนมไทยของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่  โดยมีการเลือกซ้ือขนมไทยนอ้ยกวา่สัปดาห์ละคร้ัง มากท่ีสุด จ านวน 209 คน แบ่งออกเป็น
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สถานภาพโสด จ านวน 201 คน และสถานภาพสมรส/หย่าร้าง/หมา้ยจ านวน 8 คน รองลงมาคือเลือก
ซ้ือขนมไทย 1 - 2 คร้ังต่อสัปดาห์ จ  านวน 140 คน โดยแบ่งออกเป็นสถานภาพโสด จ านวน 132 คน 
และสถานภาพสมรส/หยา่ร้าง/หมา้ยยจ านวน 8 คนตามล าดบั อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.023 

 
ตารางที่ 4.16  ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้เฉล่ียต่อเดือนกบัค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือขนมไทยของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือขนมไทย
ของผู้บริโภค 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (บาท) Pearson  
Chi-

Square 

ระดบั
นัยส าคญั ต ่ากว่า  

5,000  
5,000  

- 10,000 
10,001 

 - 15,000 
15,001 

 - 20,000 
รวม 

ท่านซ้ือขนมไทยโดยเฉลีย่คร้ังละกีบ่าท 

นอ้ยกวา่ 50 บาท 
79 61 24 15 179 

26.766 .002 

54% 50% 32% 27% 45% 

51 - 100 บาท 
50 41 41 19 151 

35% 33% 53% 34% 38% 

101 - 150 บาท 
8 12 7 9 37 

6% 10% 9% 17% 9% 

151 - 200 บาท 
8 8 5 12 34 

6% 7% 7% 22% 8% 

รวม 145 122 77 56 400 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 4.16 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนม
ไทยของผู ้บริโภคในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า จากการทดสอบนัยส าคัญ โดยการ
เปรียบเทียบระหวา่งค่าท่ีค  านวณไดก้บัค่าท่ีไดจ้ากการเปิดตารางไคสแควร์ ท่ี α = 0.01 และ df = 9 จะ
ไดค้่าสถิติไคสแควร์เท่ากบั 21.67 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ค่าสถิติไคสแควร์ท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 26.766 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0 ) แสดงว่าปัจจยัส่วนบุคคล ด้านรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมไทย ดา้นค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือขนมไทยคร้ังละน้อยกว่า 50 บาท มากท่ีสุด จ านวน 
179 คน แบ่งออกเป็นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 5,000 บาทจ านวน 79 คนและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
5,000 - 10,000 บาทจ านวน 61 คน รองลงมาคือ มีค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือขนมไทยคร้ังละ 51 - 100 
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บาท จ านวน 151 คน แบ่งออกเป็นรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 5,000 บาทจ านวน 50 คนและรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาทกบัรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาทจ านวนอย่างละ 41 
คนตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.002 
ตอนที ่5 การวิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

ขนมตะวนัตกและขนมไทย ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
สมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคขนม

ตะวนัตกในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
H0 : ปัจจยัทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกของ

ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 
H1 : ปัจจยัทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกของ

ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ตารางที ่4.17 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นผลิตภณัฑก์บัโอกาสในการเลือกซ้ือขนม
ตะวนัตกของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พฤติกรรมการเลอืกซ้ือขนมตะวนัตก

ของผู้บริโภค 

ปัจจัยทางการตลาดด้านผลติภัณฑ์ Pearson 
Chi-Square 

ระดบั
นัยส าคญั น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ท่านซื้อขนมตะวนัตกเนื่องในโอกาสใดมากทีสุ่ด 

เล้ียงฉลองในโอกาสส าคญั 
0 5 50 0 0 56 

20.265 .002 

0 77% 13% 0% 0 14% 

เป็นของฝาก/ของก านนั 
0 0 30 0 0 30 
0 0% 8% 0% 0 7% 

เล้ียงรับรองแขก/ลูกคา้/เพ่ือน 
0 0 37 1 0 38 

0 0% 9% 19% 0 9% 

รับประทานเอง 
0 1 270 5 0 277 
0 19% 70% 77% 0 69% 

รวม 0 7 386 7 0 400 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี  4.17 ผลการศึกษาสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า จากการ
ทดสอบนยัส าคญั โดยการเปรียบเทียบระหวา่งค่าท่ีค  านวณไดก้บัค่าท่ีไดจ้ากการเปิดตารางไคสแควร์ 
ท่ี α = 0.10 และ df = 12 จะได้ค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 18.55 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าสถิติไคสแควร์ท่ี
ค านวณได้เท่ากับ 20.265 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) แสดงว่าปัจจยัทางการตลาด ด้าน
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ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมไทย ด้านเหตุผลในการเลือกซ้ือขนม
ตะวนัตกของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเหตุผลในการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกจาก
การซ้ือมาเพื่อรับประทานเองมากท่ีสุด จ านวน 277 คน มีผลต่อปัจจยัทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ใน
เกณฑ์ระดบั ปานกลาง จ านวน 270 รองลงมาคือเล้ียงฉลองในโอกาสส าคญั จ านวน 56 คน มีผลต่อ
ปัจจยัทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ในเกณฑ์ระดบั ปานกลาง จ านวน 50 คนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี 0.002 

 
ตารางที่ 4.18  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นผลิตภณัฑ์กบัส่ือท่ีท าให้รู้จกัขนมตะวนัตก
ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือขนม
ตะวนัตกของผู้บริโภค 

ปัจจัยทางการตลาดด้านผลติภัณฑ์ Pearson 
Chi-Square 

ระดบั
นัยส าคญั น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ท่านรู้จกัร้านขนมตะวนัตกจากส่ือใดมากทีสุ่ด 

วทิย/ุโทรทศัน ์
0 4 22 1 0 27 

33.237 .000 

0 58% 6% 19% 0 7% 

หนงัสือพิมพ ์
0 1 8 0 0 9 

0 19% 2% 0% 0 2% 

แผน่พบั/ใบปลิว 
0 0 15 0 0 15 

0 0% 4% 0% 0 4% 

ป้ายโฆษณา/ป้ายร้าน 
0 1 136 1 0 138 

0 19% 35% 19% 0 35% 

มีผูแ้นะน า 
0 0 206 4 0 210 

0 0% 53% 58% 0 53% 

รวม 0 7 386 7 0 400 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 4.18 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์กบั
พฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า จากการ
ทดสอบนยัส าคญั โดยการเปรียบเทียบระหวา่งค่าท่ีค  านวณไดก้บัค่าท่ีไดจ้ากการเปิดตารางไคสแควร์ 
ท่ี α = 0.01 และ df = 16 จะได้ค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 32.00 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าสถิติไคสแควร์ท่ี
ค านวณได้เท่ากับ 33.237 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) แสดงว่าปัจจยัทางการตลาด ด้าน
ผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมไทย ดา้นส่ือท่ีม าให้รู้จกัร้านขนมตะวนัตก
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ของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมาจากท่ีมีผูแ้นะน าให้รู้จกัร้าน มากท่ีสุด จ านวน 
210 คน มีผลต่อปัจจยัทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ในเกณฑ์ระดบั ปานกลาง รองลงมาคือ รู้จกัร้าน
ขนมตะวนัตกมาจากป้ายโฆษณา/ป้ายร้าน จ านวน 138 คน มีผลต่อปัจจยัทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์
ในเกณฑร์ะดบั ปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.000 

สมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคขนมไทยใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

H0 : ปัจจยัทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภค
ในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 

H1 : ปัจจยัทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ตารางที ่4.19 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายกบัสถานท่ีในการ
เลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือขนมไทย
ของผู้บริโภค 

ปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย Pearson 
 Chi-

Square 

ระดบั
นัยส าคญั น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ท่านเลอืกซื้อขนมไทยจากทีใ่ดบ่อยทีสุ่ด 

ร้านขนมไทยทัว่ไปแบบมีหนา้ร้าน 
0 0 24 54 16 95 

18.763 .094 

0% 0% 23% 28% 20% 24% 

หา้งสรรพสินคา้ 
1 3 7 20 8 39 

1% 15% 6% 11% 10% 10% 

ร้านเคร่ืองด่ืมและขนมไทย 
0 1 15 20 14 50 

0% 8% 14% 11% 17% 13% 

ร้านคา้ตามทอ้งตลาด 
0 14 62 98 42 216 

0% 75% 58% 51% 53% 54% 

รวม 1 18 108 193 80 400 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 4.19 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาด ด้านช่องทางการ
จ าหน่ายกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ จาก
การทดสอบนัยส าคญั โดยการเปรียบเทียบระหว่างค่าท่ีค  านวณไดก้บัค่าท่ีไดจ้ากการเปิดตารางไคส
แควร์ ท่ี α = 0.10 และ df = 12 จะไดค้่าสถิติไคสแควร์เท่ากบั 18.55 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ค่าสถิติไคสแควร์
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ท่ีค  านวณได้เท่ากบั 18.763 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0 ) แสดงว่าปัจจยัทางการตลาด ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมไทย ด้านสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ
ขนมไทยของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเลือกซ้ือจากร้านคา้ตามทอ้งตลาด จ านวน 
216 คน มีผลต่อปัจจยัทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเกณฑ์ระดบั มาก จ านวน 98 คน 
รองลงมาคือ เลือกซ้ือร้านขนมไทยทัว่ไปแบบมีหน้าร้าน จ านวน 95 คน มีผลต่อปัจจยัทางการตลาด 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเกณฑร์ะดบั มาก จ านวน 54 คน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.094 

 
ตารางที่ 4.20  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัส่ือท่ีท าให้รู้จกั
ร้านขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือขนมไทย
ของผู้บริโภค 

ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด Pearson 
 Chi-

Square 

ระดบั
นัยส าคญั น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ท่านรู้จกัร้านขนมไทยจากส่ือใดมากทีสุ่ด 

วทิย/ุโทรทศัน ์
0 0 4 5 4 14 

31.110 .013 

0% 0% 3% 4% 9% 3% 

หนงัสือพิมพ ์
0 0 0 1 3 4 

0% 0% 0% 1% 6% 1% 

แผน่พบั/ใบปลิว 
0 0 4 5 5 15 

0% 0% 3% 4% 12% 4% 

ป้ายโฆษณา/ป้ายร้าน 
8 27 43 56 7 141 

35% 36% 35% 41% 15% 35% 

มีผูแ้นะน า 
15 47 72 66 26 226 

65% 63% 58% 50% 57% 57% 

รวม 23 75 123 134 45 400 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 4.20 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาด ด้านการส่งเสริม
การตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ จาก
การทดสอบนัยส าคญั โดยการเปรียบเทียบระหว่างค่าท่ีค  านวณไดก้บัค่าท่ีไดจ้ากการเปิดตารางไคส
แควร์ ท่ี α = 0.05 และ df = 16 จะไดค้่าสถิติไคสแควร์เท่ากบั 26.30 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ค่าสถิติไคสแควร์
ท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 31.110 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0 ) แสดงวา่ปัจจยัทางการตลาด ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมไทย ดา้นส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้านขนม
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ไทยของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมาจากการท่ีมีผูแ้นะน า มากท่ีสุด จ านวน 226 
คน มีผลต่อปัจจยัทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดในเกณฑ์ระดบั ปานกลาง จ านวน 72 คน
รองลงมาคือ รู้จกัมาจากป้ายโฆษณา/ป้ายร้าน จ านวน 141 คน มีผลต่อปัจจยัทางการตลาดดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดในเกณฑร์ะดบั มาก จ านวน 56 คน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.013 

 
ตารางที ่4.21  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาดดา้นบุคคลกบัความถ่ีในการเลือกใชบ้ริการซ้ือ
ขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอ จงัหวดัเชียงใหม่ 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือขนมไทย
ของผู้บริโภค 

ปัจจัยทางการตลาดด้านบุคคลากร Pearson 
 Chi-

Square 

ระดบั
นัยส าคญั น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ความถี่ในการใช้บริการร้านขนมไทยต่อสัปดาห์ 

นอ้ยกวา่สปัดาห์ละคร้ัง 
0 5 50 107 46 209 

14.084 .080 

0% 77% 56% 57% 40% 52% 

1 - 2 คร้ังต่อสปัดาห์ 
1 0 33 60 46 140 

136% 0% 37% 32% 40% 35% 

3 - 4 คร้ังต่อสปัดาห์ 
0 1 7 20 23 52 

0% 19% 8% 11% 20% 13% 

รวม 1 7 89 187 115 400 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 4.21 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาด ดา้นบุคคลากรกบั
พฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ จากการทดสอบ
นยัส าคญั โดยการเปรียบเทียบระหวา่งค่าท่ีค  านวณไดก้บัค่าท่ีไดจ้ากการเปิดตารางไคสแควร์ ท่ี α = 
0.10 และ df = 8 จะไดค้่าสถิติไคสแควร์เท่ากบั 13.36 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าสถิติไคสแควร์ท่ีค านวณได้
เท่ากับ 14.084 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) แสดงว่าปัจจยัทางการตลาด ด้านบุคคลากรมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมไทย ดา้นความถ่ีในการเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภค 
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเลือกซ้ือนอ้ยกวา่สัปดาห์ละคร้ัง มากท่ีสุด จ านวน 209 คน มีผล
ต่อปัจจยัทางการตลาดดา้นบุคคลในเกณฑ์ระดบั มาก จ านวน 107 คน รองลงมาคือ เลือกซ้ือ 1 - 2 คร้ัง
ต่อสัปดาห์ จ  านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35 มีผลต่อปัจจยัทางการตลาดดา้นบุคคลในเกณฑ์ระดบั 
มาก จ านวน 60 คนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.080 
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บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

  การศึกษาวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกกบัขนมไทยของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือก
ซ้ือขนมตะวนัตกและขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาปัจจยั
เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกและขนมไทยของผุบ้ริโภคในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดท้  าการส ารวจเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้บริการเลือกซ้ือขนมตะวนัตก
และขนมไทย ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามในลกัษณะ ปลายเปิดและ
ปลายปิด ใชว้ิธีเก็บตวัอยา่งแบบบงัเอิญ จ านวน 400 ตวัอยา่ง จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้า ไปวิเคราะห์
ผลโดยค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และค่าไค-สแควร์ ผลการวจิยัสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.1.1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 63.73 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
และเพศชายร้อยละ 36.27 โดยมีอายุอยูใ่นช่วง 15-25 ปีร้อยละ 78.64 รองลงมาคือมีอายุอยูใ่นช่วง 26-
35 ปีร้อยละ 14.58 สถานภาพโสดร้อยละ 93.90 รองลงมาคือสมรสร้อยละ 6.10 การศึกษาของผูต้อบ
แบบสอบถามอยู่ในระดบัปริญญาตรีร้อยละ 90.85 รองลงมาคือมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.ร้อยละ 
6.10 มีอาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษาร้อยละ 73.56 รองลงมาคือลูกจา้งทัว่ไป/พนักงานบริษทัร้อยละ 
23.39 โดยมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 5,000 บาทร้อยละ 36.27 รองลงมาคือรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
5,000-10,000 บาทร้อยละ 30.51 และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ร้อยละ 62.03 รองลงมาคือ
มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 5-6 คนร้อยละ 33.90 

 

5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวันตกและขนมไทย ของ
ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

5.1.2.1 ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่จากแบบสอบถามพบวา่ ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือขนมตะวนัตกมาจาก
ร้านเคร่ืองด่ืมและขนมตะวนัตก  เลือกขนมตะวนัตกประเภทขนมปังต่างๆ เลือกใช้บริการร้านขนม
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ตะวนัตกเพราะขนมตะวนัตกอร่อย เลือกซ้ือเน่ืองในโอกาสเพื่อซ้ือมารับประทานเอง โดยเลือกซ้ือใน
ช่วงเวลา 15:00-18:00 น. มีค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือคร้ังละ 51-100 บาท เลือกใช้บริการร้านขนม
ตะวนัตกสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง และรู้จกัร้านขนมตะวนัตกมาจากการท่ีมีผูแ้นะน า 

5.1.2.2 ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่จากแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือขนมไทยจากร้านคา้ตาม
ทอ้งตลาด เลือกซ้ือขนมไทยประเภทเช่ือม เช่น ทองหยอด ทองหยิบ ฝอยทอง เม็ดขนุน ผลไมเ้ช่ือม 
เลือกซ้ือขนมไทยเพราะขนมไทยอร่อย เหตุผลในการเลือกซ้ือขนมไทยเพื่อมารับประทานเอง เลือก
ช่วงเวลาในการซ้ือขนมไทยช่วงเวลา 15:00-18:00 น. โดยมีค่าใช้จ่ายการเลือกซ้ือน้อยกว่า 50 บาท 
เลือกใชบ้ริการร้านขนมไทยนอ้ยกวา่สัปดาห์ละคร้ัง และรู้จกัร้านขนมไทยมาจากการท่ีมีผูแ้นะน า 

5.1.2.3  
5.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวันตก

และขนมไทย ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
5.1.3.1 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกของผูบ้ริโภคในอ าเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ 
ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจในระดบั มากท่ีสุด คือ 

ความสะอาดของขนมตะวนัตก และความสดใหม่ของขนมตะวนัตก รองลงมาในระดบั มาก คือ ความ
หลากหลายของขนมตะวนัตก ความแปลกใหม่ของขนมตะวนัตก และรสชาติของขนมตะวนัตก 

ปัจจยัทางการตลาด-ด้านราคา พบว่า มีผลต่อการตัดสินใจในระดับ มาก คือ ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ และมีการลดราคาของขนมตะวนัตกในบางโอกาส 
รองลงมาในระดบั ปานกลาง คือ ขนมตะวนัตกมีราคาถูกเม่ือเปรียบเทียบกบัร้านอ่ืน 

ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นสถานท่ีช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจ
ในระดบั มาก คือ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน อยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน มีขาย
ทัว่ไปนอกจากหนา้ร้าน และมีท่ีจอดรถเพียงพอ 

ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจในระดบั 
มาก คือ การแถมสินค้าขนมตะวนัตก การมีบัตรสะสมแต้มเพื่อรับส่วนลด และการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ รองลงมาในระดบัปานกลาง คือ การสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ 

ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นบุคคล พบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจในระดบั มาก คือ พนกังาน
พดูจาสุภาพ พนกังานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีของพนกังาน และมีการแนะน า 
เชิญชวนจากพนกังาน 
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ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจในระดบั 
มากท่ีสุด 2 ดา้น คือ ความถูกตอ้งแม่นย  าในการคิดราคา และ มีมาตรฐานในการให้บริการ รองลงมา
ระดบั มาก 2 ดา้น คือ เปิดบริการทุกวนั และไดรั้บบริการท่ีรวดเร็วทนัใจ 

ปัจจยัทางการตลาด-ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจในระดับ 
มากท่ีสุด คือ ความสะอาดของสถานท่ี และภาพลกัษณ์ของร้านดูดี รองลงมาในระดบั มาก คือ การ
ตกแต่งภายใน–ภายนอกสวยงาม และบรรยากาศในร้านอบอุ่นเป็นกนัเอง 

5.1.3.2 ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนม
ไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ 

ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจในระดบั มากท่ีสุด คือ 
ความสะอาดของขนมไทย ความสดใหม่ของขนมไทย และความหลากหลายของขนมไทย รองลงมา
ในระดบั มาก คือ รสชาติของขนมไทย และความแปลกใหม่ของขนมไทย 

ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นราคา พบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจในระดบั มากท่ีสุด คือ ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ และราคาเหมาะสมกบัปริมาณ รองลงมาในระดบั มาก คือ ขนมไทยราคาถูกเม่ือ
เทียบกบัร้านอ่ืน และมีการลดราคาถูกเม่ือเทียบกบัร้านอ่ืน 

ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นสถานท่ีช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจ
ในระดบั มาก  คือ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชุน มีขายทัว่ไปนอกจากหนา้ร้าน ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง 
อยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน และมีท่ีจอดรถเพียงพอ 

ปัจจยัทางการตลาด-ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจใน
ระดับ ปานกลาง คือ การแถมสินค้าขนมไทย การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ การสมคัรเป็น
สมาชิกเพื่อรับสิทธิ และ การมีบตัรสะสมแตม้เพื่อรับส่วนลด 

ปัจจยัทางการตลาด-ด้านบุคคล พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจในระดบั มาก คือ การมี
มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีของพนกังาน พนกังานพดูจาสุภาพ และ พนกังานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 

ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีผลต่อการตดัสินใจในระดบั มาก คือ 
ความถูกตอ้งแม่นย  าในการคิดราคา ได้รับบริการท่ีรวดเร็วทนัใจ และมีมาตรฐานในการให้บริการ 
และเปิดบริการทุกวนั 

ปัจจยัทางการตลาด-ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจในระดับ 
มากท่ีสุด คือ ภาพลกัษณ์ของร้านดูดี รองลงมาในระดบั มาก คือ บรรยากาศในร้านอบอุ่นเป็นกนัเอง 
ความสะอาดของสถานท่ี และการตกแต่งภายใน–ภายนอกสวยงาม 
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5.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ขนมตะวนัตกและขนมไทย ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

5.1.4.1 ปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคขนมตะวนัตกในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม ่วเิคราะห์ดว้ยการใชส้ถิติการทดสอบไค–สแควร์ พบวา่ 

ปัจจยัส่วนบุคคล-เพศ มีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมตะวนัตก และส่ือท่ี
ท าใหรู้้จกัร้านขนมตะวนัตก 

ปัจจยัส่วนบุคคล-สถานภาพ มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการร้านขนม
ตะวนัตก โอกาสในการเลือกซ้ือขนมตะวนัตก และค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมตะวนัตก  

ปัจจยัส่วนบุคคล-อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัประเภทของขนมตะวนัตก โอกาสในการ
เลือกซ้ือ และค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมตะวนัตก 

ปัจจยัส่วนบุคคล-รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับสถานท่ีในการซ้ือขนม
ตะวนัตก ประเภทของขนมตะวนัตก โอกาสในการซ้ือ และค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 

5.1.4.2 ปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคขนมขนมไทย ในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ วเิคราะห์ดว้ยการใชส้ถิติการทดสอบไค–สแควร์ พบวา่ 

ปัจจยัส่วนบุคคล-อายุ มีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีในการซ้ือขนมไทย ความถ่ีในการใช้
บริการร้านขนมไทย และค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 

ปัจจยัส่วนบุคคล-สถานภาพ มีความสัมพนัธ์กับค่าใช้จ่ายในการซ้ือขนมไทย และ
ความถ่ีในการใชบ้ริการร้านขนมไทย 

ปัจจยัส่วนบุคคล-การศึกษา มีความสัมพนัธ์กบั ช่วงเวลาในการใชบ้ริการร้านขนมไทย 
และส่ือท่ีท าใหรู้้จกัร้านขนมไทย 

ปัจจยัส่วนบุคคล-อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมไทย 
ปัจจยัส่วนบุคคล-รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการใชบ้ริการร้าน

ขนมไทย และค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมไทย 
 

5.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ขนมตะวนัตกและขนมไทย ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

5.1.5.1 ปัจจยัทางการตลาดกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคขนมตะวนัตกในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ วเิคราะห์ดว้ยการใชส้ถิติการทดสอบไค–สแควร์ พบวา่ 

ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัโอกาสในการซ้ือขนมตะวนัตก 
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ และส่ือท่ีท าใหรู้้จกัร้านขนมตะวนัตก 
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ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัโอกาสในการ
ซ้ือขนมตะวนัตก และส่ือท่ีท าใหรู้้จกัร้านขนมตะวนัตก 

ส่วนปัจจยัทางการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านบุคลากรและด้าน
กระบวนการให้บริการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคขนมตะวนัตกในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

5.1.5.2 ปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคขนมไทยในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม ่วเิคราะห์ดว้ยการใชส้ถิติการทดสอบไค–สแควร์ พบวา่ 

ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาในการใช้บริการร้าน
ขนมไทย 

ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นสถานท่ีช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีใน
การซ้ือขนมไทย ประเภทของขนมไทย เหตุผลในการใชบ้ริการร้านขนมไทย และค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 

ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัส่ือท่ีท าให้รู้จกั
ร้านขนมไทย 

ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการใช้บริการร้านขนม
ไทย 

ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นกระบวนการให้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาในการใช้
บริการร้านขนมไทย 

ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้าน
ขนมไทย 

ส่วนปัจจยัทางการตลาด ดา้นราคา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคขนม
ตะวนัตกในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
5.1.6  การวิเคราะห์เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวันตกกับขนมไทย

ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ - ด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบวา่ 
ปัจจยัส่วนบุคคล-เพศ  มีความสัมพนัธ์กบัค่าใช้จ่ายในการซ้ือขนมตะวนัตก และส่ือท่ีท า

ให้รู้จกัร้านขนมตะวนัตก เม่ือเปรียบเทียบกบัขนมไทยแล้วปรากฏว่า ปัจจยัส่วนบุคคล-เพศ  ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัในพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล-อายุ  มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซ้ือขนมตะวันตก เม่ือ
เปรียบเทียบกบัขนมไทยแลว้ปรากฏวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล-อายุ มีความสัมพนัธ์กบัค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
ขนมไทย สถานท่ีซ้ือขนมไทย ความถ่ีในการซ้ือขนมไทยต่อสัปดาห์ และส่ือท่ีท าใหรู้้จกัร้านขนมไทย
ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 



 

77 

ปัจจยัส่วนบุคคล-สถานภาพ  มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลส าคญัในการซ้ือขนมตะวนัตก 
โอกาสในการซ้ือขนมตะวนัตก ช่วงเวลาในการซ้ือขนมตะวนัตก และค่าใช้จ่ายในการซ้ือขนม
ตะวนัตก เม่ือเปรียบเทียบกบัขนมไทยแลว้ปรากฏวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล-สถานภาพ มีความสัมพนัธ์กบั
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขนมไทย และความถ่ีในการซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม ่

ปัจจยัส่วนบุคคล-การศึกษา  มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการซ้ือขนมตะวนัตก ช่วงเวลาท่ี
เลือกซ้ือขนตะวนัตก และส่ือท่ีท าใหรู้้จกัร้านขนมตะวนัตก เม่ือเปรียบเทียบกบัขนมไทยแลว้ปรากฏวา่ 
ปัจจยัส่วนบุคคล-การศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือขนมไทย และส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้าน
ขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจยัส่วนบุคคล-อาชีพ  มีความสัมพนัธ์กบัประเภทของขนมตะวนัตกท่ีเลือกซ้ือ โอกาส
ในการซ้ือขนมตะวนัตก ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมตะวนัตก และส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้านขนมตะวนัตก เม่ือ
เปรียบเทียบกบัขนมไทยแลว้ปรากฏวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล-อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
ขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจยัส่วนบุคคล-รายได้เฉล่ียต่อเดือน  มีความสัมพันธ์กับสถานท่ีซ้ือขนมตะวนัตก 
ประเภทของขนมตะวนัตกท่ีเลือกซ้ือ โอกาสในการซ้ือ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมตะวนัตก และส่ือท่ีท า
ใหรู้้จกัร้านขนมตะวนัตก เม่ือเปรียบเทียบกบัขนมไทยแลว้ปรากฏวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล-รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน  มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลส าคญัในการซ้ือขนมไทย ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ และส่ือท่ีท าให้รู้จกั
ร้านขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจยัส่วนบุคคล-จ านวนสมาชิกในครอบครัว  มีความสัมพนัธ์กบัส่ือท่ีท าใหรู้้จกัร้านขนม
ตะวนัตก เม่ือเปรียบเทียบกบัขนมไทยแลว้ปรากฏวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล-จ านวนสมาชิกในครอบครัวไม่
มีความสัมพนัธ์กนัในพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
5.1.7  การวิเคราะห์เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวันตกกับขนมไทย

ของผู้บริโภคใน อ.เมือง จังหวดัเชียงใหม่ - ด้านปัจจัยทางการตลาด พบวา่ 
ปัจจัยทางการตลาด-ด้านผลิตภัณฑ์  มีความสัมพันธ์กับโอกาสในการเลือกซ้ือขนม

ตะวนัตก ช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือขนมตะวนัตก ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมตะวนัตก และส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้าน
ขนมตะวนัตก เม่ือเปรียบเทียบกับขนมไทยแล้วปรากฏว่า ปัจจยัทางการตลาด-ด้านผลิตภัณฑ์ มี
ความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาในการเลือกใช้บริการร้านขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม ่

ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นราคา  ปรากฏวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนัในพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ขนมตะวนัตกและขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นสถานท่ี  ไม่มีความสัมพนัธ์กนัในพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนม
ตะวนัตก เม่ือเปรียบเทียบกบัขนมไทยแลว้ปรากฏวา่ ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นสถานท่ี มีความสัมพนัธ์
กบัสถานท่ีซ้ือขนมไทย ประเภทของขนมไทย เหตุผลส าคญัในการเลือกซ้ือขนมไทยและค่าใชจ่้ายใน
การเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นส่งเสริมทางการตลาด  มีความสัมพนัธ์กบัโอกาสในการเลือกซ้ือ
ขนมตะวนัตก และส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้านขนมตะวนัตก เม่ือเปรียบเทียบกบัขนมไทยแลว้ปรากฏวา่ ปัจจยั
ทางการตลาด-ดา้นส่งเสริมทางการตลาด  มีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาใชใ้นการเลือกซ้ือร้านขนมไทย 
และส่ือท่ีท าใหรู้้จกัขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจยัทางการตลาด-ด้านบุคคล  ไม่มีความสัมพนัธ์กันในพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนม
ตะวนัตก เม่ือเปรียบเทียบกบัขนมไทยแลว้ปรากฏวา่ ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นบุคคล มีความสัมพนัธ์
กบัความถ่ีในการใชบ้ริการร้านขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นกระบวนการให้บริการ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัในพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือขนมตะวนัตก เม่ือเปรียบเทียบกับขนมไทยแล้วปรากฏว่า ปัจจัยทางการตลาด-ด้าน
กระบวนการให้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาในการใช้บริการร้านขนมไทยของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจยัทางการตลาด-ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  มีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนม
เม่ือเปรียบเทียบกับขนมไทยแล้วปรากฏว่า ปัจจัยทางการตลาด-ด้านลักษณะทางกายภาพ  มี
ความสัมพนัธ์กบัส่ือท่ีท าใหรู้้จกัร้านขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
5.2 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1) ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัของความสดใหม่และความแปลกใหม่ของขนมตะวนัตก ดงันั้นจึง
ควรมีการวิจยัเพื่อการพฒันารูปแบบของขนมตะวนัตกและความสดใหม่ของขนมตะวนัตก เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2) ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับพนักงานบริการในความถูกต้องแม่นย  าในการคิดราคาและมี
มาตรฐานในการให้บริการของร้านขนมตะวนัตก  ดังนั้นทางร้านจึงควรท าการฝึกอบรมพนักงาน
บริการอยา่งสม ่าเสมอ 

3) ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ของร้านขนมตะวนัตกและความสะอาดของสถานท่ี 
ดงันั้นทางร้านจึงควรมีการปรับปรุงและพฒันารูปแบบร้านให้มีความทนัสมยั และดูแลความสะอาด
ของร้านขนมตะวนัตกใหเ้พิ่มมากข้ึน 
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4) ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัความสดใหม่ ความหลากหลายของขนมไทยและความสะอาด 
ดงันั้ นจึงควรมีการพฒันาขนมไทยให้ผูบ้ริโภคได้เลือกมากข้ึน โดยยงัคงความสดใหม่และความ
สะอาดของขนมไทยใหเ้พิ่มมากข้ึน 

5) ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณของขนมไทย ดงันั้นทาง
ร้านขนมไทยจึงควรพฒันาและปรับปรุงขนมไทยเพื่อใหไ้ดร้าคาท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจ 

6) ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ของร้านขนมไทย ดงันั้นทางร้านจึงควรมีการปรับปรุง
รูปแบบของร้านใหดู้มีเอกลกัษณ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม เร่ือง การเปรียบเทยีบปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกกบัขนมไทยของ

ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 เอกสารน้ีเป็นแบบสอบถามประกอบการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์
มหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกกบัขนมไทยของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง
ตามแบบสอบถามน้ีและขอขอบคุณท่ีท่านไดใ้หข้อ้มูลและขอ้เสนอแนะในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้บริโภคขนมตะวนัตก ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ใน หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 
1. เพศ 
   1) ชาย                   2) หญิง 
2. อาย ุ
 1) นอ้ยกวา่ 15 ปี      2) 15 - 25 ปี 
 3) 26 - 35 ปี       4) 36 - 45 ปี 
 5) 46 - 55 ปี        6) มากกวา่ 55 ปี 
3. สถานภาพสมรส 

 1) โสด           2) สมรส                3) หยา่ร้าง/หมา้ย 
4. ระดบัการศึกษา 
  1) ประถมศึกษา           2) มธัยมศึกษาตอนตน้/ปวช.
  3) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.                         4) อนุปริญญา 
  5) ปริญญาตรี                    6) สูงกวา่ปริญญาตรี 
5. อาชีพ 

  1) นกัเรียนนกัศึกษา      2) ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ
  3) ลูกจา้งทัว่ไป/พนกังานบริษทั     4) คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  

 5) พอ่บา้นแม่บา้น                    6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......... 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 1) ต ่ากวา่ 5,000 บาท      2) 5,000 - 10,000 บาท 
 3) 10,001 - 15,000 บาท     4) 15,001 - 20,000 บาท 
 5) มากกวา่ 20,000 บาท 
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7. จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
 1) 1 - 2 คน       2) 3 - 4 คน 
 3) 5 - 6 คน       4) มากกวา่ 6 คน 
 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลอืกซ้ือขนมตะวนัตกและขนมไทยของผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ 
พฤติกรรมการเลอืกซ้ือขนมตะวนัตกของผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ใน หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 
1. ท่านมกัเลือกซ้ือขนมตะวนัตก(เบเกอร่ี)จากท่ีใดบ่อยท่ีสุด 

 1) ร้านขนมตะวนัตกทัว่ไปแบบมีหนา้ร้าน    2) หา้งสรรพสินคา้ 
3) ร้านเคร่ืองด่ืมและขนมตะวนัตก    4) ร้านคา้ตามทอ้งตลาด 
5) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................... 

2. โดยส่วนใหญ่ท่านมกัซ้ือขนมตะวนัตก(เบเกอร่ี)ประเภทใด 
 1) เคก้     2) พฟั    3) พาย    
 4) ขนมปังต่าง ๆ   5) บราวน่ี    6) คุก้ก้ี 
 7) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................... 

3. ท่านเลือกใชบ้ริการร้านขนมตะวนัตก(เบเกอร่ี)เพราะเหตุผลใดท่ีส าคญัท่ีสุด 
 1) ขนมตะวนัตกอร่อย  2) เคร่ืองด่ืมอร่อย                3) ราคาเหมาะสม  
 4) ท าเลดี ไปมาสะดวก  5) มีโปรโมชัน่พิเศษ                 6) รู้จกัเจา้ของร้าน/พนกังาน 
 7) บรรยากาศดี    8) การบริการดี    
 9) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................... 

4. ท่านซ้ือขนมตะวนัตก(เบเกอร่ี)เน่ืองในโอกาสใดมากท่ีสุด 
 1) เล้ียงฉลองในโอกาสส าคญั      2) เป็นของฝาก/ของก านนั 
 3) เล้ียงรับรองแขก/ลูกคา้/เพื่อน     4) รับประทานเอง 
 5) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………….… 

5. ปกติท่านใชบ้ริการร้านขนมตะวนัตก(เบเกอร่ี)ในช่วงเวลาใดมากท่ีสุด 
 1) ก่อนเวลา 09.00 น.       2) 09.00 - 12.00 น.  
3) 12.00 - 15.00 น.       4) 15.00 - 18.00 น. 

 5) หลงัเวลา 18.00 น. 
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6. ท่านซ้ือขนมตะวนัตก(เบเกอร่ี)โดยเฉล่ียคร้ังละก่ีบาท 
 1) นอ้ยกวา่ 50 บาท                   2) 51 - 100 บาท            
 3) 101 - 150 บาท                   4) 151 - 200 บาท 
 5) มากกวา่ 200 บาท 

7. ความถ่ีในการใชบ้ริการร้านขนมตะวนัตก(เบเกอร่ี)ต่อสัปดาห์ 
 1) นอ้ยกวา่สัปดาห์ละคร้ัง       2) 1 - 2 คร้ังต่อสัปดาห์ 
 3) 3 - 4 คร้ังต่อสัปดาห์       4) มากกวา่ 4 คร้ังต่อสัปดาห์

8. ท่านรู้จกัร้านขนมตะวนัตก(เบเกอร่ี)จากส่ือใดมากท่ีสุด 
 1) วทิย/ุโทรทศัน์   2) หนงัสือพิมพ ์   3) แผน่พบั/ใบปลิว  
 4) ป้ายโฆษณา/ป้ายร้าน  5) มีผูแ้นะน า                             6) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......... 

 
พฤติกรรมการเลอืกซ้ือขนมไทยของผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ใน หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 
1. ท่านมกัเลือกซ้ือขนมไทยจากท่ีใดบ่อยท่ีสุด 

 1) ร้านขนมไทยทัว่ไปแบบมีหนา้ร้าน     2) หา้งสรรพสินคา้ 
3) ร้านเคร่ืองด่ืมและขนมไทย      4) ร้านคา้ตามทอ้งตลาด 
5) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................... 

2. โดยส่วนใหญ่ท่านเลือกซ้ือขนมไทยประเภทใด 
 1) ขนมไทยประเภทกวน เช่น ตะโก ้เปียกปูน ถัว่กวน เผอืกกวน กาละแม ผลไมก้วน 
 2) ขนมไทยประเภทน่ึง เช่น ขนมชั้น ขา้วตม้มดั ขนมตาล ขนมใส่ไส้ ขนมถว้ยฟ ู 
 3) ขนมไทยประเภทเช่ือม เช่น ทองหยอด ทองหยบิ ฝอยทอง เมด็ขนุน ผลไมเ้ช่ือม 
 4) ขนมไทยประเภททอด เช่น กรอบเคม็ ครองแครง ขนมดอกจอก ขนมป้ันสิบ กลว้ย,เผอืกฉาบ   
 5) ขนมไทยประเภทป้ิงและอบ เช่น ขนมหมอ้แกง กลีบล าดวน ขนมผงิ ขนมบา้บ่ิน ทองมว้น  
 6) ขนมไทยประเภทตม้ เช่น ขนมตม้ ขนมถัว่แปบ แกงบวช บวัลอย ปลากริมไข่เต่า สาคูเปียก 

ลอดช่อง  ทบัทิมกรอบ 
 7) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................... 

3. ท่านเลือกใชบ้ริการร้านขนมไทยเพราะเหตุผลใดท่ีส าคญัท่ีสุด 
 1) ขนมไทยอร่อย   2) เคร่ืองด่ืมอร่อย                3) ราคาเหมาะสม  
 4) ท าเลดี ไปมาสะดวก  5) มีโปรโมชัน่พิเศษ                 6) รู้จกัเจา้ของร้าน/พนกังาน 
 7) บรรยากาศดี    8) การบริการดี   
 9) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................... 
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4. ท่านซ้ือขนมไทยเน่ืองในโอกาสใดมากท่ีสุด 
 1) เล้ียงฉลองในโอกาสส าคญั      2) เป็นของฝาก/ของก านนั 
 3) เล้ียงรับรองแขก/ลูกคา้/เพื่อน     4) รับประทานเอง 
 5) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………….… 

5. ปกติท่านใชบ้ริการร้านขนมไทยในช่วงเวลาใดมากท่ีสุด 
 1) ก่อนเวลา 09.00 น.       2) 09.00 - 12.00 น.  
3) 12.00 - 15.00 น.       4) 15.00 - 18.00 น. 

 5) หลงัเวลา 18.00 น. 
6. ท่านซ้ือขนมไทยโดยเฉล่ียคร้ังละก่ีบาท 

 1) นอ้ยกวา่ 50 บาท                   2) 51 - 100 บาท            
 3) 101 - 150 บาท                   4) 151 - 200 บาท 
 5) มากกวา่ 200 บาท 

7. ความถ่ีในการใชบ้ริการร้านขนมไทยต่อสัปดาห์ 
 1) นอ้ยกวา่สัปดาห์ละคร้ัง       2) 1 - 2 คร้ังต่อสัปดาห์ 
 3) 3 - 4 คร้ังต่อสัปดาห์       4) มากกวา่ 4 คร้ังต่อสัปดาห์ 

8. ท่านรู้จกัร้านขนมไทยจากส่ือใดมากท่ีสุด 
 1) วทิย/ุโทรทศัน์        2) หนงัสือพิมพ ์   3) แผน่พบั/ใบปลิว  
 4) ป้ายโฆษณา/ป้ายร้าน       5) มีผูแ้นะน า                        
 6) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......... 
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือขนมตะวนัตกและขนมไทยของผู้บริโภค ใน
อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือขนมตะวนัตกผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีท่านคิดวา่มีความส าคญัส าหรับการเลือกซ้ือขนมตะวนัตก 

ปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ 
ซ้ือขนมตะวนัตก(เบเกอร่ี) 

 

ระดบัการตดัสินใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
ด้านผลติภณัฑ์ 
1. รสชาติของขนมตะวนัตก 

     

2. ความสดใหม่ของขนมตะวนัตก      
3. ความหลากหลายของขนมตะวนัตก      
4. ความสะอาดของขนมตะวนัตก      
5. ความแปลกใหม่ของขนมตะวนัตก      
ด้านราคา 
6. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

     

7. ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ      
8. ขนมตะวนัตกมีราคาถูกเม่ือเทียบกบัร้านอ่ืน      
9. มีการลดราคาขนมตะวนัตกในบางโอกาส      
10. ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง      
11. อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน      
12. มีท่ีจอดรถเพียงพอ      
13. อยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน      
14. มีขายทัว่ไปนอกจากหนา้ร้าน      
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
15. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ 

     

16. การสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ      
17. การมีบตัรสะสมแตม้เพ่ือรับส่วนลด      
18. การแถมสินคา้ขนมตะวนัตก      
ด้านบุคลากร 
19. การมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีของพนกังาน 

     

20. พนกังานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย      
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ปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ 
ซ้ือขนมตะวนัตก(เบเกอร่ี) 

 

ระดบัการตดัสินใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
21. พนกังานพดูจาสุภาพ      
22. มีการแนะน าและเชิญชวนจากพนกังาน      
ด้านกระบวนการให้บริการ 
23. เปิดบริการทุกวนั 

     

24. ไดรั้บบริการท่ีรวดเร็วทนัใจ      
25. ความถูกตอ้งแม่นย  าในการคิดราคา      
26. มีมาตรฐานในการใหบ้ริการ      
ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
27. ภาพลกัษณ์ของร้านดูดี 

     

28. การตกแต่งภายใน-ภายนอกสวยงาม      
29. ความสะอาดของสถานท่ี      
30. บรรยากาศในร้านอบอุ่นเป็นกนัเอง      

 
ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือขนมไทยของผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีท่านคิดวา่มีความส าคญัส าหรับการเลือกซ้ือขนมไทย 

ปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ 
ซ้ือขนมไทย 

ระดบัการตดัสินใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ด้านผลติภณัฑ์ 
1. รสชาติของขนมไทย 

     

2. ความสดใหม่ของขนมไทย      
3. ความหลากหลายของขนมไทย      
4. ความสะอาดของขนมไทย      
5. ความแปลกใหม่ของขนมไทย      
ด้านราคา 
6. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

     

7. ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ      
8. ขนมไทยมีราคาถูกเม่ือเทียบกบัร้านอ่ืน      
9. มีการลดราคาของขนมไทยในบางโอกาส      
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ปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ 
ซ้ือขนมไทย 

ระดบัการตดัสินใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

10. ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง      
11. อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน      
12. มีท่ีจอดรถเพียงพอ      
13. อยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน      
14. มีขายทัว่ไปนอกจากหนา้ร้าน      
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
15. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ 

     

16. การสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ      
17. การมีบตัรสะสมแตม้เพ่ือรับส่วนลด      
18. การแถมสินคา้ขนมไทย      
ด้านบุคลากร 
19. การมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีของพนกังาน 

     

20. พนกังานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย      

21. พนกังานพดูจาสุภาพ      
22. มีการแนะน าและเชิญชวนจากพนกังาน      
ด้านกระบวนการให้บริการ 
23. เปิดบริการทุกวนั 

     

24. ไดรั้บบริการท่ีรวดเร็วทนัใจ      
25. ความถูกตอ้งแม่นย  าในการคิดราคา      
26. มีมาตรฐานในการใหบ้ริการ      
ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
27. ภาพลกัษณ์ของร้านดูดี 

     

28. การตกแต่งภายใน-ภายนอกสวยงาม      
29. ความสะอาดของสถานท่ี      
30. บรรยากาศในร้านอบอุ่นเป็นกนัเอง      
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ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง กรุณาแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริงในความเห็นของท่านในการเลือกซ้ือขนมตะวนั
กบัขนมไทย ท่านค านึงถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 
ขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนะค่ะ 
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ภาคผนวก ข 
ตารางการแจกแจงไคสแควร์ (Chi-square Table) 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ – สกุล  นางสาวภควรรณ จ าปามณี 
 
วนั เดือน ปี เกดิ  14 มกราคม 2528 
 
ประวตัิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลยัพายพั ปีการศึกษา 2553 
 
ประสบการณ์  ปี 2554-2558 พนกังาน Teller 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั มหาชน สาขาสวนดอกพาร์ค 
 

 


