ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑเบีย้ ด ปาปา (Beard PaPa’s) ในเขตกรุงเทพมหานคร
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การวิจัยนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาถึงปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดดยมีกลุม
ตัวอยางที่ใชในงานวิจัย คือ ผูบริโภคที่ซอื้ ผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน
400 คน โดยใชแยยสอบถามในการเก็บรวมรวมขอมูล สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล คือ คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การทดสอบคาเอฟ การวิเคราะหความแปรปรวน
คาไคสแควร การวิเคราะหความแตกตางรายคู และการวิเคราะหความสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
สําหรับขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows Version 17.0
ผลการวิจัยพบวา
1. ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 25 ปขึ้นไป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายไดอยูระหวาง 20,001-30,000 บาท
2. ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's)
โดยรวมอยูในระดับดี โดยมีดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดมีความคิดเห็น
ใหญในระดับดี สวนดานชองทางการจัดจําหนายมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
3. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ของผูบริโภค
สวนใหญ ไดซื้อผลิตภัณฑโดยเฉลี่ย (3เดือน) ประมาณ 8 ชิ้น และมีคาใชจายในการซื้อ (บาท) เฉลี่ย
ประมาณ 274.28 บาท
4. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ของผูบริโภค
สวนใหญนิยมบริโภค Cream Puff และมีเพื่อน เปนบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ สวนปจจัยที่
ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ คือ ผลิตภัณฑมีรสชาติอรอย
5. การวิเคราะหความแตกตางของลักษณะทางประชากรศาสตรตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
5.1 ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพ
มหานคร ในดานประเภทของผลิตภัณฑ และปจจัยที่ทาํ ใหตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ สงผลถึงการ
ตัดสินใจซื้อทีแ่ ตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
5.2 อายุตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานครใน
ดานจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย(3เดือน), .คาใชจายในการซื้อ (บาท) และปจจัยที่ทําใหตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05

5.3 ระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อ (บาท) , ประเภทของผลิตภัณฑ และบุคคลที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
5.4 สถานภาพตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานครในดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
.05
5.5 อาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ในดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
5.6 รายไดตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ในดานคาใชจา ยในการซื้อ (บาท) , บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ และปจจัยที่ทําใหตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
6. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน) และคาใชจาย
ในการซื้อ (บาท)
6.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจาย
ในการซื้อ (บาท)
6.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด ไม
มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวน
ผลิตภัณฑที่ซอื้ โดยเฉลี่ย (3เดือน)
6.3 ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีความสัมพันธตอพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลีย่
(3เดือน) และคาใชจายในการซื้อ (บาท)
6.4 ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย ไมมี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจาย
ในการซื้อ (บาท) และจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลีย่ (3เดือน)
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The objective of this research is to study the Marketing mix affecting consumer’s
behavior on Beard PaPa’s product in Bangkok Metropolitan. The sample consisted of 400
consumers who bought Beard PaPa’s product a questionnaire is used as a tool for data
collection. The statistical analysis method were Percentage , Mean , Standard Deviation , Ttest ,One-Way Analysis Of Variance and compare their average in pairs by using Least
Significant Difference (LSD) ,Chi-square test and Pearson Product Moment Correlation
Coefficient. SPSS program for Window Version 17.0 was used for the statistical analysis.
The study result are as follow :
1. Most of the respondents are female, age over 25 years old. Most of them are
single ,a Bachelor degree , average income per month between 20,00.00-30,000.00 bath
2. In terms of Marketing Mix ,consumers had good attitude on overall Marketing
Mix ,which classified by categories that consumers had best attitude on product , price and
promotion and moderate attitude on distribution channel.
3. In terms of consumer behavior on Beard PaPa’s product that the buying
frequency (3 month) is 8 pcs. And the average spending is 274.28 baht.
4. In terms of consumer’s behavior on Beard PaPa’s product, majority of
customers buying Cream Puff and the buying decision making were made by friend .Finally
the factors of the decision making is delicious.
5. Difference personal factors affect on the consumer’s behavior can state as
following:
5.1 Difference gender has affect on the consumer’s behavior on Beard PaPa’s
product in Bangkok Metropolitan in type of products and the factors of the decision making
at statistical significant level of 0.05 .
5.2 Difference age has affect on the consumer’s behavior on Beard PaPa’s
product in Bangkok Metropolitan in the buying frequency (3 month) , average spending
(baht) and factors of the decision making at statistical significant level of 0.05 .
5.3 Difference age has affect on the consumer’s behavior on Beard PaPa’s
product in Bangkok Metropolitan in the average spending (baht), type of products and
reference at statistical significant level of 0.05 .

5.4 Difference status has affect on the consumer’s behavior on Beard PaPa’s
product in Bangkok Metropolitan in the reference at statistical significant level of 0.05.
5.5 Difference occupation has affect on the consumer’s behavior on Beard
PaPa’s product in Bangkok Metropolitan in the reference at statistical significant level of
0.05.
5.6 Difference income has affect on the consumer’s behavior on Beard PaPa’s
product in Bangkok Metropolitan in the average spending (baht), reference , and the factors
of the decision making at statistical significant level of 0.05.
6. Marketing Mix factors have relationship with the consumer’s behavior of buying
frequency (3 month) and average spending (baht) ,the results can be states as following:
6.1 The product and promotion factors have relationship with the average
spending (baht) of the consumer’s behavior on Beard PaPa’s product in Bangkok
Metropolitan.
6.2 The product and promotion factors have no relationship with the buying
frequency (3 month) of the consumer’s behavior on Beard PaPa’s product in Bangkok
Metropolitan.
6.3 The price factors have relationship with the buying frequency (3 month) and
the average spending (baht) of the consumer’s behavior on Beard PaPa’s product in
Bangkok Metropolitan.
6.4 The distribution channel have no relationship with the buying frequency (3
month) and the average spending (baht) of the consumer’s behavior on Beard PaPa’s
product in Bangkok Metropolitan.

ประกาศคุณูปการ
สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก อาจารย ดร.ไพบูลย อาชารุงโรจน
ที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่กรุณาเสียสละเวลาในการใหคําปรึกษา ชี้แนะ ตรวจสอบและแกไข เพื่อ
ปรับปรุงงานวิจัยใหเสร็จสมบูรณดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณดวยความเคารพอยางสูง
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย สิฏฐากร ชูทรัพยและรองศาสตราจารย ดร. สุภาพรรณ
สิริแพทยพิสุทธิ์ ที่กรุณาใหความกรุณาในการเปนผูเชีย่ วชาญตรวจคุณภาพของแบบสอบถาม และ
ใหการแนะนําในการวิจัยครัง้ นี้ ซึ่งสงผลใหงานวิจัยสามารถแกไขจุดบกพรองและสําเร็จลุลว ง
ผูวิจัยขอขอบคุณ เจาหนาที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกทานตลอดจนผูมีสวนสําเร็จตองานวิจัยนี้ทุกทาน
ผูวิจัยขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
ในงานวิจัยนี้
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม สมาชิกในครอบครัว และ เพือ่ นๆ MBA ที่คอยให
ความชวยเหลือ และใหกําลังใจใหตลอดมา จนประสบความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้
สุดทายนี้ คุณงามความดีและประโยชนอันเกิดจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาคุณ
บิดามารดาและบูรพาจารยทกุ ทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาอบรมสัง่ สอนขาพเจาจนกระทั่งประสบ
ผลสําเร็จในวันนี้
ดวงกมล เจตศรีสุภาพ

ดวงกมล เจตศรีสุภาพ. (2554). ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการ
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การวิจัยนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาถึงปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุม
ตัวอยางที่ใชในงานวิจัย คือ ผูบริโภคที่ซอื้ ผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน
400 คน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอมูล สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล คือ คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การทดสอบคาเอฟ การวิเคราะหความแปรปรวน
คาไคสแควร การวิเคราะหความแตกตางรายคู และการวิเคราะหความสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
สําหรับขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการวิจัยพบวา
1. ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 25 ปขึ้นไป มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายไดอยูระหวาง 20,001-30,000 บาท
2. ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's)
โดยรวมอยูในระดับดี โดยมีดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดมีความคิดเห็น
ใหญในระดับดี สวนดานชองทางการจัดจําหนายมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
3. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ของผูบริโภค
สวนใหญ ไดซื้อผลิตภัณฑโดยเฉลี่ย (3เดือน) ประมาณ 8 ชิ้น และมีคาใชจายในการซื้อ (บาท) เฉลี่ย
ประมาณ 274.28 บาท
4. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ของผูบริโภค
สวนใหญนิยมบริโภค Cream Puff และมีเพื่อน เปนบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ สวนปจจัยที่
ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ คือ ผลิตภัณฑมีรสชาติอรอย
5. ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในดานประเภท
ของผลิตภัณฑ และปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ แตกตางกัน
6. ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในดานจํานวน
ผลิตภัณฑที่ซอื้ โดยเฉลี่ย(3เดือน), คาใชจา ยในการซื้อ (บาท) และปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ แตกตางกัน

7. ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบีย้ ด ปา
ปา ในดานคาใชจายในการซื้อ (บาท) , ประเภทของผลิตภัณฑ และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซื้อ แตกตางกัน
8. ผูบริโภคที่มีสถานภาพและอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา
ในดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ แตกตางกัน
9. ผูบริโภคที่มีรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในดาน
คาใชจายในการซื้อ (บาท) , บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ และปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ แตกตางกัน
10. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในดานคาใชจายในการซื้อ (บาท)
11. ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ
ซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในดานจํานวนผลิตภัณฑที่ซอื้ โดยเฉลี่ย (3เดือน) และคาใชจายในการซื้อ
(บาท)

Duangkamol Jedsrisuparb. (2011). Marketing mix affecting consumer’s behavior on Beard
PaPa’s product in Bangkok Metropolitan. Master Project, M.B.A. (Marketing).
Bangkok: Graduate School , Srinakharinwirot University. Advisor: Dr.Paiboon
Archarungroj.
The objective of this research is to study the Marketing mix factors affecting
consumer’s behavior towards Beard PaPa’s product in Bangkok Metropolitan. The sample
consisted of 400 consumers who bought Beard PaPa’s product .Questionnaire is used as a
tool for data collection. The statistical analysis method were Percentage , Mean , Standard
Deviation , T-test ,One-Way Analysis Of Variance and compare their average in pairs by
using Least Significant Difference (LSD) ,Chi-square test and Pearson Product Moment
Correlation Coefficient. The analysis was done by statistic software.
The study result are as follow :
1. Most consumers are female, who are more than 25 years of age with the
education level of bachelor's degree, single, employed in private companies, with income of
between 20001-30000 Baht per month.
2. The opinion of consumers toward Beard Papa’s overall marketing mix factors
including products, pricing, and promotion were good , while distribution channels were rated
as moderate.
3. Consumers usually purchased about 8 pieces of Beard papa’s bakery in every 3
months on average. Their budget is THB 274.28 approximately.
4. The most popular item was cream puff. Their purchasing decision was
influenced by friends but a factor that plays an important role on buying was the taste.
5. Consumers with different genders had different purchasing behaviors of Beard
Papa in term of product types and factors that make consumers purchases products
differently.
6. Consumers with different age had different purchasing behaviors of Beard
Papa’s in term of purchased quantity on average (3 months), purchasing budget (Baht), and
factors that make consumers purchases products differently.
7. Consumers with different levels of education have different purchasing
behaviors of Beard Papa’s in term of purchasing budget (Baht), product types and
purchasing decision influencers.
8. Consumers with different status and occupation have different purchasing
behaviors of Beard Papa’s in term of purchasing decision influencers.

9. Consumers with different income have different purchasing behaviors of Beard
Papa in term of purchasing budget (Baht), product types and purchasing decision
influencers.
10. Marketing mix factors in product and promotion has were correlated with
purchasing behavior for Beard Papa’s in purchasing budget (Baht).
11. In Marketing mix factors in price were correlated with purchasing behavior for
Beard Papa’s in purchased quantity on average (3 months) and purchasing budget (Baht).
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ในปจจุบันการใชชีวิตของผูบริโภคสวนใหญในกรุงเทพมหานครมีรูปแบบการใชชีวิตที่มีการ
แข ง ขั น กั น สู ง รี บ เร ง และทํ า งานแข ง ขั น กั บ เวลา จึ ง ทํ า ให ผู บ ริ โ ภคมี รู ป แบบในการดํ า เนิ น ชี วิ ต
เปลี่ยนไปจากเดิม อาหารถือเปนหนึ่งในปจจัย 4 ที่ผูบริโภคตองการใชในชีวิตประจําวันของทุกคน
การรับประทานอาหารของแตละคนก็อาจจะมีการนิยมบริโภคอาหารมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไป
บางทานอาจจะนิยมปรุงอาหารรับประทานเอง หรือนิยมสั่งอาหารจานดวน (Fast
food)มา
รับประทาน และอาหารจานดวน (Fast food) ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน เพราะวาอาหาร
จานดวนนี้สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางทันที
อาหารจานดวน (Fast food) เปนธุรกิจที่ใหบริการรานอาหารบริการดวน (Quick Service
Restaurant) มีอยู 2 ประเภท คือ 1.ประเภทอาหารหนัก (Hard Fastfood) เชน แฮมเบอรเกอร พิซ
ซา และ ไกทอด เปนตน 2.ประเภทอาหารเบา (Light Fastfood) เชน โดนัท ขนมปง และไอศกรีม
เปนตน ในปจจุบันธุรกิจอาหารจานดวนมีการแขงขันกันคอนขางรุนแรง ทําใหผูประกอบการหลาย
รายตองมีการปรับตัวเพื่อ ทั้งในดานของผลิตภัณฑ การใหบริการ อีกทั้งในดานกลยุทธทางการตลาด
อื่น ๆ อีกหลายดาน เพื่อที่จะใหสอดคลองกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูบริโภค
เบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) เปนชื่อรานเบเกอรี่ ที่ถือกําเนิดและมีชื่อเสียงอยางมากใน
ประเทศญี่ปุน ผลิตภัณฑที่เปนสัญลักษณของเบียดปาปา คือ ขนมครีมฟพ หรือที่รูจักในชื่อของชู
ครีม(CHUX CREAM) ซึ่ง ชูครีม(CHUX CREAM ) คือขนมเอแครกอนใหญที่มีครีมคัสตารดอยูดาน
ใน ซึ่งขนมของรานเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) มีจุดเดนอยูที่การทําขนมที่สดใหมและลูกคา
สามารถเห็นไดอยูตลอดเวลา เหมือนการที่นําครัวที่ใชผลิตขนมมาวางไวหนาราน อีกทั้งสวนผสมที่
นํามาใชในการผลิตขนมยังเปนวัตถุดิบที่มีการคัดสรรมาเปนอยางดี เชน วนิลาที่นํามาใชผลิตครีม
คัสตารด เปนวนิดาที่เก็บดวยมือจากหมูเกาะมาดากัสกา ทําใหขนมของรานเบี้ยด ปาปา (Beard
PaPa's) เปนขนมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา มีหลายชนิดเชนขนมครีมฟพ
(Cream Puff) สัมผัสความกรอบนอกนุมในของแปงพัฟชั้นดี ที่ผสมผสานกันอยางลงตัวกับความ
หอมหวานละมุนลิ้นของไสครีมคัสตารด , เอแคร สติก(Éclair Stick) เอแครเนื้อนุมสอดไสครีมวนิลา
เคลือบดวยช็อกโกแลตเขมขน , ฟองดู ช็อคโกแลต (Fondant au Chocolate) เคกช็อกโกแลตชั้นดี
สอดไสครีมช็อกโกแลตเขมขน , ปารีส เบรส( Paris Brest) แปงพัฟนุมสูตรฝรั่งเศส สอดใสครีมวนิลา
ผสมวิปปงครีม , คุกกี้ พัฟ (Cookie Puff) สําหรับใหลิ้มลองรสหอมหวานและความกรุบกรอบของ
คุกกี้สอดไสครีมคัสตารดชุมๆ และคอรเน็ต (Cornet)ตัวแปงพาสตรี้ที่พับเปนเกลียว อบรอนๆ
กรอบๆ และสอดไสครีมคัสตารด เปนตน ขนมของรานเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) มีราคาประมาณ
ชิ้นละ 49 บาท ซึ่งในขณะนี้รานเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) มีสถานที่ตั้งอยู 7 สาขา ไดแก สาขา
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สยามพารากอน , สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 , สาขาดิเอ็มโพเรียม , สาขาพาราไดซปารค , สาขา
คริสตัลปารค , สาขาอาคารสยามกิจ สยามสแควร และสาขาเซ็นทรัลซิตี้บางนาซึ่งรานเบี้ยด ปาปา
(Beard PaPa's)มีการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางตอเนื่อง
รานเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) เปนรานเบเกอรรี่ที่อยูภายใตการดําเนินงานของบริษัท
เซ็นทรัลเรสเตอรองสกรุป (CRG) ในปจจุบันบริษัท เซ็นทรัลเรสเตอรองส กรุปมีอาหารจานดวน
(Fast food) ที่ตองดูแลอยูจํานวน 5 แหง ไดแก เคเอฟซี, เปปเปอร ลันช, มิสเตอร โดนัท, อานตี้
แอนส,
บาสกิ้น -รอบบิ้ นส
และเบี้ยดปาปา ดังจะเห็นไดวาการดําเนินงานของบริษัท
เซ็นทรัลเรสเตอรองสกรุปที่บริหารกิจการของรานอาหารจานดวนตาง ๆ ไดอยางประสบความสําเร็จ
เปนอยางดี สินคาของบริษัทเหลานี้มีการพัฒนาและปรับปรุงสินคา และมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธทาง
การตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด อีกทั้งผล
การดําเนินงานของบริษัทเทาที่ผานมา มีผลประกอบการที่เพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ ป
เนื่องจากรานเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) เปนรานเบเกอรี่ที่เปดดําเนินกิจการในประเทศ
ไทยในป 2009 ซึ่งถือวาเปนกิจการที่คอนขางใหม ยังไมไดมีการสํารวจความตองการของผูบริโภค
และประเภทของสวนประสมทางการตลาดที่บริษัทไดใชในการดําเนินการในประเทศไทยวามีความ
เหมาะสมกั บ ความต อ งการของผู บ ริ โ ภคในประเทศไทยหรื อ ไม ดั ง นั้ น จึ ง ทํ า ให ผู ทํ า วิ จั ย ได
ทําการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด
ปาปา (Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานคร

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
ของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ทางด า นส ว นประสมทางการตลาด ได แ ก
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด กับคาใชจายในการซื้อ (บาท)
และจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน) ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา
(Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพสมรส
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ความสําคัญของการวิจัย
1. เพื่อที่จะนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการประกอบการดําเนินธุรกิจ หรือเปนการ
กําหนดกลยุทธการสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ใหเหมาะสม
กับกลุมเปาหมาย เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการใหบริการแกลุกคาตอไป
2. เพื่อเปนประโยชนผูประกอบการรายอื่นหรือผูที่สนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยทางดานสวน
ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) เพื่อนําไป
ปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดของตนเองใหเหมาะสมกับความตองการของตลาด

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตการศึกษาของการวิจัยนี้จะมุงเนนศึกษาผูบริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ คือ ผูบริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานครซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ ผู บ ริ โ ภคที่ ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ บี้ ย ด ปาป า ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนขนาดกลุมตัวอยางจึงไดจากการ
คํานวณโดยใชสูตรที่ไมทราบคาสัดสวนประชากร(p) (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2545: 26) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นประมาณ 95%จะมีความคลาดเคลื่อนนอยกวาหรือเทากับ± 5% โดยจะไดขนาดของกลุม
ตัวอยาง 385 ตัวอยาง ผูขอวิจัยขอเพิ่ม 15 ตัวอยาง เปน 400 ตัวอยางโดยจะเก็บแบบสอบถามกับ
กลุมผูที่ซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
วิธีการสุมตัวอยาง
ไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi- Stage Random Sampling) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิธีกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดจํานวนตัวอยางในแตละ
สาขาใหไดกลุมตัวอยางในจํานวนที่เทากัน
ขั้นตอนที่ 2 วิธีการเลือกตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในการเก็บ
แบบสอบถามจนครบจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ โดยจะเก็บขอมูล ณ สาขาของรานเบี้ยด ปาปา
ที่ไดเลือกไว ในขั้นตอนที่ 1
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ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงไดดังนี้
1. ขอมูลดานประชากรศาสตร
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 อายุ
1.2.1 16-25 ป
1.2.2 26 – 35 ป
1.2.3 36-45 ป
1.2.4 46 – 55 ป
1.2.5 มากกวา 55 ปขึ้นไป
1.3 อาชีพ
1.3.1 นักเรียนนักศึกษา
1.3.2 ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.3.3 พนักงานเอกชน
1.3.4 ธุรกิจสวนตัว
1.3.5 อื่น ๆ โปรดระบุ………………………..
1.4 ระดับการศึกษา
1.4.1 ต่ํากวาปริญญาตรี
1.4.2 ปริญญาตรี
1.4.3 สูงกวาปริญญาตรี
1.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน
1.5.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท
1.5.2 5,001 – 10,000 บาท
1.5.3 15,001 – 20,000 บาท
1.5.4 สูงกวา 20,000 บาท
1.6 สถานภาพ
1.6.1 โสด
1.6.2 สมรส
1.6.3 หมาย
1.6.4 หยาราง
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2. ปจจัยสวนผสมทางการตลาด
2.1 ดานผลิตภัณฑ
2.1.1 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ
2.1.2 ประโยชนของผลิตภัณฑ
2.1.3 บรรจุภัณฑ
2.1.4 รสชาติ
2.2 ดานราคา
2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย
2.2.1 สถานที่จัดจําหนาย
2.2.2 ความสะดวกในการซื้อสินคา
2.4 ดานการสงเสริมการตลาด
2.4.1 การโฆษณา
2.4.2 การจัดรายการสงเสริมการขาย
2.4.3 การใหบริการของพนักงาน
ตัวแปรตาม (Dependent Variables ) ไดแก
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ของผูบริโภคที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ชูครีม (CHUX CREAM) คือ ขนมที่มีไสครีมลักษณะคลายขนมเอแคร มีตนกํานิดมา
จากประทศฝรั่งเศส
2. รานเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) หมายถึง รูปแบบการดําเนินธุรกิจอาหารไลทฟูด ที่
ผลิตภัณฑที่ปนขนมอบที่มีไส หรือที่รียกวา ชูครีม (CHUX CREAM) ซึ่งมีหลากหลายประเภท
ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยบริษัทเซ็นทรัลเรสเตอรองส กรุป
3. ปจจัยสวนผสมทางการตลาด หมายถึง องคประกอบที่สําคัญในการดําเนินงานทาง
การตลาดของรานเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเปนปจจัยที่องคกรสามารถควบคุมไดแบง
ออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
3.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สินคาลักษณะตาง ๆ ที่ของรานเบี้ยด ปาปา
นําเสนอใหแกลูกคา ประกอบดวย ความหลากหลายของผลิตภัณฑ , ประโยชนของผลิตภัณฑ ,
บรรจุภัณฑ , รสชาติ
3.2 ราคา (Price) หมายถึง ราคาของของขนมแตละชนิดของรานเบี้ยด ปาปา
ประกอบดวย ขนมมีคุณภาพเหมาะสมกับราคาและขนมมีความคุมคาในดานราคาเมื่อเทียบกับขนม
ยี่หออื่น
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3.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง สถานที่ที่รานเบี้ยด ปาปา นําเสนอ
สินคาสูลูกคา ประกอบดวย สถานที่จัดจําหนาย , ความสะดวกในการซื้อสินคา
3.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การจัดกิจกรรมตางๆ รานเบี้ยด
ปาปา เพื่อนําเสนอสูผูบริโภค ประกอบดวย การโฆษณา , การจัดรายการสงเสริมการขาย , การ
ใหบริการของพนักงาน
4. พฤติ กรรมการซื้ อ
หมายถึง กระบวนการตั ดสินใจและการกระทําของบุคคล
ประกอบดวย การรับรู (perception) การจูงใจ (motivation) การเรียนรู (learning) ทัศนคติ
(attitude) บุคลิกภาพ (personality) กลุมอางอิง (reference group) ชนชั้นทางสังคม (social
classes) วัฒนธรรม (culture) ของผูบริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร

กรอบความคิดในการทําวิจัย
ตัวแปรตน
ลักษณะทางประชากรศาสตร

ตัวแปรตาม

เพศ
อายุ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
‐ สถานภาพ
‐
‐
‐
‐
‐

พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ
เบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปจจัยสวนผสมทางการตลาด
‐ ดานผลิตภัณฑ ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ , ประโยชนของผลิตภัณฑ ,
บรรจุภัณฑ , รสชาติ
‐ ดานราคา
‐ ดานชองทางการจัดจําหนาย เชน สถานที่จัด
จําหนาย , ความสะดวกในหารซื้อสินคาดาน
สงเสริมการตลาด เชน การโฆษณา , การจัด
รายการสงเสริมการขาย , การใหบริการของ
พนักงาน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐานทางการวิจัย
สมมติฐาน 1 ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สมมติฐาน 2 ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สมมติฐาน 3 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด
ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สมมติฐาน 4 ผูบริโภคที่มีสถานภาพตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สมมติฐาน 5 ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สมมติฐาน 6 ผูบริโภคที่มีรายไดตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สมมติฐาน 7 ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปา
ปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อ (บาท)และจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย
(3เดือน)
สมมติฐาน 8 ปจจัยดานราคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อ (บาท)และจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย
(3เดือน)
สมมติฐาน 9 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อ (บาท)และจํานวน
ผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย(3เดือน)
สมมติฐาน 10 ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อ (บาท)และ
จํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย(3เดือน)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร
2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคและแนวคิดเกี่ยวพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดและการแบงสวนตลาด
4. ประวัติความเปนมาของเบี้ยด ปาปา
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร (Demographic)
ศิริวรรณ เสรีรตน และคณะ (2538:
41-42) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร
ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลานี้เปน
เกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญและสถิติที่วัด
ไดของประชากรที่ชวยกําหนดตลาดเปาหมาย รวมทั้งงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอื่น ตัวแปรดาน
ทางประชากรศาสตรที่สําคัญดังนี้
1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคที่มี
อายุแตกตางกัน นักการตลาดจึงใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานทางประชากรศาสตรที่แตกตาง
ของสวนตลาด นักการตลาดไดคนควาความตองการของสวนตลาดสวนเล็ก (Niche Market) โดยมุง
ความสําคัญที่ตลาดอายุสวนนั้น
2. เพศ (Sex) เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญเชนกัน นักการตลาดตองศึกษาตัว
แปรตัวนี้อยางรอบคอบ เพราะในปจจุบันนี้ตัวแปรดานเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริภา
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจมีสาเหตุจากการที่สตรีทํางานมากขึ้น
3. ลักษณะครอบครัว (Marital
Status) ในอดีตจนถึงปจจุบันลักษณะครอบครัวเปน
เปาหมายที่สําคัญของการใชความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญยิ่งขึ้นใน
สวนที่เกี่ยวกับหนวยผูบริโภค นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช
สินคาใดสินคาหนึ่งและยังสนใจในการพิจารณาลักษณะทางประชากรศาสตร และโครงสรางดานสื่อที่
เกี่ยวของกับผูตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อชวยในการพัฒนากลยุทธการตลาดใหเหมาะสม
4. รายได การศึกษาและอาชีพ (Income, Education and Occupation) เปนตัวแปรสําคัญ
ในการกําหนดสวนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่มีความร่ํารวย แตอยางไรก็
ตามครอบครัวที่มีรายไดต่ําจะเปนตลาดที่มีขนาดใหญ ปญหาสําคัญในการแบงสวนตลาดโดยถือ
เกณฑรายไดอยางเดียวก็คือ รายไดจะเปนตัวชี้การมีหรือไมมีความสามารถในการจายสินคา ใน
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ขณะเดี ย วกั น การเลื อ กซื้ อ สิ น ค า ที่ แ ท จ ริ ง อาจถื อ เกณฑ รู ป แบบการดํ า รงชี วิ ต รสนิ ย ม อาชี พ
การศึกษา ฯลฯ แมวารายไดจะเปนตัวแปรที่ใชบอยมาก นักการตลาดสวนใหญจะโยงเกณฑรายได
รวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรหรืออื่น ๆ เพื่อใหกําหนดตลาดเปาหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น เชน
กลุมรายไดอาจจะเกี่ยวของกับเกณฑอายุและอาชีพรวมกัน
อดุลย จาตุรงคกุล (2541: 38-39) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร รวมถึงอายุ เพศ
วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษา รายไดเปนตน ลักษณะดังกลาวมีความสําคัญตอนักการตลาดเพราะ
มันเกี่ยวพันอุปสงค (Demand) ในตัวสินคาทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตรชี้ใหเห็น
ถึ ง การเกิ ด ขึ้ น ของตลาดใหม และตลาดอื่ น จะหมดไป หรื อ ลดความสํ า คั ญ ลง ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร ที่สําคัญมีดังนี้
1. อายุ นักการตลาดตองคํานึงถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเรื่อง
ของอายุดวย
2. เพศ จํานวนสตรี (สมรสหรือโสด) ที่ทํางานนอกบานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นักการตลาด
ตองคํานึงวาปจจุบันสตรีเปนผูซื้อรายใหญ ซึ่งที่แลวมาผูชายเปนผูตัดสินใจซื้อ นอกจากนั้นบทบาท
ของสตรีและบุรุษบางสวนที่ซ้ํากัน
3. วงจรชีวิตของครอบครัว ขั้นตอนแตละขั้นของวงจรชีวิตของครอบครัวเปนตัวกําหนดที่
สําคัญของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบงออกเปน 9 ขั้นตอน ซึ่งแตละขั้นตอน
จะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน
4. การศึกษาและรายได การศึกษามีอิทธิพลตอรายไดเปนอยางมาก การรูวาอะไรเกิด
ขึ้นกับการศึกษาและรายไดเปนสิ่งสําคัญเพราะแบบแผนการใชจายขึ้นอยูกับรายไดที่คนมีอยู

2.

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคและแนวคิดเกี่ยวพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
ชิฟแมน และคานุก (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541: 124; Schiffman; & Kanuk. 1998)
กลาวถึงความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคคนหา การซื้อ การใช
การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ และบริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขา หรือ
หมายถึง การศึกษาพฤติกรรม การตัดสินใจ และการกระทําของผูบริโภคที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช
สินคา
ศรีรัตน ลิ่วเฉลิมวงศ (2544, 11) กลาวถึงการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (analysisbehavior) จะใชการสอบถามพฤติกรรมที่ทําอยูในชีวิตประจําวัน มีแนวคําถามดังนี้ ใครอยูในตลาด
เปาหมาย, กลุมเปาหมายหรือผูบริโภคซื้ออะไร, ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ, ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซื้อ, ผูบริโภคจะซื้อเมื่อใด, ผูบริโภคจะซื้อที่ไหน และผูบริโภคซื้ออยางไร โดยคําถามที่เกี่ยวของกับ
พฤติ ก รรมลู ก ค า เหล า นี้ ผู ข ายสิ น ค า จะมี ก ลยุ ท ธ ใ นแต ล ะขั้ น ตอนของคํ า ถาม เช น กลยุ ท ธ ท าง
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การตลาด, กลยุทธดานผลิตภัณฑ, กลยุทธการสงเสริมการตลาด, กลยุทธการโฆษณา, กลยุทธ
สงเสริมการขาย, กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางโอกาสทางการขายใหมาก
ที่สุด
2.1. ความตองการดานกายภาพหรือรางกาย (Physiological needs) เปนระดับของความ
ตองการระดับแรกซึ่งเปนความตองการพื้นฐาน เปนความตองการในสิ่งที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
เชน ความตองการอาหาร, น้ํา, การนอนหลับ, ที่พักอาศัย และความตองการทางเพศ เปนตน
2.2. ความตองการความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and security needs) เปน
ความตองการที่เหนือกวาความตองการเพื่อความอยูรอด เชน ความตองการความปลอดภัยจาก
อันตรายตาง ๆ ความตองการไดรับการปกปองคุมครอง ความตองการความมั่นคงของชีวิต หรือ
ความตองการดานสุขภาพที่แข็งแรง ความตองการอนามัยที่ดี ความตองการความมั่นคงในการ
ทํางาน เปนตน
2.3. ความตองการดานสังคม (Social needs) หรือความตองการการยอมรับ และความรัก
(sense of belonging and love needs) เปนความตองการทั้งในแงของการใหและการไดรับความรัก
ความตองการเปนสวนหนึ่งของหมูคณะความตองการไดรับการยอมรับ เปนตน สินคาที่สามารถ
ตอบสนองความตองการขั้นนี้ ไดแก ของขวัญ, ส.ค.ส., ดอกกุหลาบ ฯลฯ
2.4. ความตองการยกยอง (esteem needs) เปนความตองการการยกยองสวนตัว (self
esteem) ความนับถือ (recognition) และสถานะ (status) จากสังคม เชน ความตองการใหรับการ
เคารพนับถือ ความตองการมีชื่อเสียง ความตองการมีศักดิ์ศรี มีฐานะดีในสังคม เปนตน ซึ่งบางครั้ง
ความต อ งการการยอมรั บ ในสั ง คมทํ า ให เ กิ ด พฤติ ก รรมต า ง ๆ เช น การใช สิ น ค า ที่ มี ยี่ ห อ การ
รับประทานอาหารที่หรูหรา การซื้อของขวัญใหผูอื่นในราคาแพง
2.5. ความตองการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (self actualization needs) เชน ความ
ตองการเกิดจากความสามารถทําในสิ่งที่ปรารถนาสําเร็จ เปนตน มาสโลว เชื่อวามนุษยจะพยายาม
สนองความตองการระดับใดระดับหนึ่งของเขาไวชั่วระยะเวลาหนึ่ง จนกวาเขาจะไดรับความพอใจ
หลังจากนั้นความตองการในระดับที่สูงขึ้นจะเริ่มขึ้น เชน ในขณะที่คนเรายังมีความหิวหรือความ
กระหายอยู
ความตองการระดับที่หนึ่งจะเปนความตองการหลัก แตเมื่อไดรับประทานอาหารหรือน้ําจน
หมดความหิวหรือความกระหายแลว ความตองการระดับที่สองคือ ความตองการความปลอดภัยจะ
เริ่มขึ้น และจะใหความสําคัญมากกวาความตองการระดับที่หนึ่ง เปนตน เปนเชนนี้ไปเรื่อย ๆ ใน
ประเทศที่เจริญ ความตองการดานกายภาพและความปลอดภัย จะเปนความตองการสวนใหญที่
ประชาชนสวนใหญจะไดรับการบําบัดแลว นั่นคือมีประชาชนจํานวนไมมากนักที่สามารถบรรลุความ
ตองการดานความรักและการยอมรับ ตลอดจนความตองการใหไดรับการยกยองนับถือ
รูปที่ 2.1 แสดงถึงลําดับขั้นความตองการของมนุษย ทฤษฎีของมาสโลว (Maslow,s hierarchy of
human needs)
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ภาพประกอบ 2 แสดงถึงลําดับขั้นความตองการของมนุษย

แนวคิดเกี่ยวพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคคือพฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหา การซื้อ การใช การ
ประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการ ซึ่งเขาคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการ
ของเขาได (จาก Consumer Behavior ของ Schiffman)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวของกับแตละบุคคลหรือแตละกลุมในการ
เลือก การซื้อ การจับจายใชสอย สินคา บริการ และความคิดตางๆ หรือเขาไปมีประสบการณ
เพื่อสรางความพึงพอใจและตอบสนองความตองการของแตละคน
(Solomon,1999) ซึ่งคําจํากัดความของ Solomon สอดคลองกับ Hawkins et al.(1997) ที่กลาววา
พฤติกรรม
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ตามแนวคิดของ Shiffman & Kanuk (2000) นั้นมุงเนนไป
ที่การตัดสินใจของแตละคนในการใชทรัพยากรที่มีอยู เชน เวลา เงิน และความพยายามในการ
บริโภคสินคา และยังรวมถึงลักษณะของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการบริโภคในแงตางๆ ตอไปนี้ คือ
ซื้ออะไร ซื้อทําไม ซื้อเมื่อไหร ซื้อที่ไหน ซื้อบอยแคไหน และใชสินคาบอยแคไหน
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนควา การซื้อ การใช การ
ประเมินผล และการใชจายในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาวิธีการที่แตละบุคคลทําการตัดสินใจที่จะใชทรัพยากร
เงิน เวลา บุคลากร และอื่นๆ เกี่ยวกับการบริโภคสินคา ซึ่งนักการตลาดตองศึกษา สินคาที่เขา
จะทําการเสนอขายนั้นวาใครคือลูกคา (Who) ผูบริโภคซื้ออะไร (What) ทําไมจึงซื้อ (Why) ซื้อ
อยางไร (How) ซื้อเมื่อไหร (When) ซื้อที่ไหน (Where) ซื้อและใชบอยครั้งเพียงใด (How
often) รวมทั้งศึกษาวาใครมีอิทธิพลตอการซื้อ (Who) (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538: 3)
คําถาม 7คําถาม (6Ws และ1H) เพื่อหาคําตอบ 7ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค(7Os)
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ตาราง 1 แสดงการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
คําถาม (6Ws
และ1H)
ใครอยูในตลาด
เปาหมาย
(Who is in the
target market?)

คําตอบทีต่ องการทราบ (7 Os)

กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ

กลยุทธการตลาด (4Ps) ประกอบดวย
ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และ
การสงเสริมการตลาดที่เหมาะสม และ
สามารถสนองความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมายได
กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product
ผูบริโภคซื้ออะไร สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects)
(What does the สิ่งที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑก็ Strategies) ประกอบดวย 1). ผลิตภัณฑ
หลัก 2). รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแกการ
consumer
คือตองการคุณสมบัติหรือ
buy?)
องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product บรรจุภัณฑ ตราสินคา รูปแบบ บริการ
คุณภาพ ลักษณะนวัตกรรม 3).
Component) และความแตกตางที่
ผลิตภัณฑควบ 4). ผลิคภัณฑที่คาดหวัง
เหนือกวาคูแขงขัน (Competitive
5). ศักยภาพผลิตภัณฑ ความแตกตาง
Differentiation)
ทางการแขงขัน (Competitive
Differentiation)
ทําไมผูบริโภคจึง วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) กลยุทธที่ใชมากคือ 1). กลยุทธดาน
ผลิตภัณฑ (Product Strategies) 2). กล
ซื้อ
ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อสนองความ
(Why does the ตองการของเขาดานรางกายและดาน ยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion
Strategies) ประกอบดวยกลยุทธการ
consumer
จิตวิทยา ซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยที่มี
buy?)
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ คือ 1). โฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย
ปจจัยภายในหรือปจจัยทางจิตวิทยา การสงเสริมการขาย การใหขาวสาร
2). ปจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม
ประชาสัมพันธ 3). กลยุทธดานราคา
3). ปจจัยเฉพาะบุคคล
(Price Strategies) 4. กลยุทธดานชอง
ทางการจัดจําหนาย (Distribution
Channel Strategies)
กลยุทธที่ใชมากคือ การโฆษณา และ
ใครมีสวนรวมใน บทบาทของกลุมตางๆ
(หรือ) กลยุทธการสงเสริมการตลาด
การตัดสินใจซื้อ (Organizations) มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซึ่งประกอบดวย 1). ผูริเริ่ม (Advertising and Promotion
(Who
participates in 2).ผูมีอิทธิพล 3). ผูตัดสินใจซื้อ 4). Strategies) โดยใชกลุมอิทธิพล
ผูซื้อ 5). ผูใช
the buying?)
ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants)
ทางดาน 1). ประชากรศาสตร 2).
ภูมิศาสตร 3). จิตวิทยา หรือจิต
วิเคราะห 4). พฤติกรรมศาสตร
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ตาราง 1 (ตอ)
คําถาม (6Ws
และ1H)
ผูบริโภคซื้อ
เมื่อใด
(When does
the consumer
buy?)
ผูบริโภคซื้อที่
ไหน
(Where does
the consumer
buy?)
ผูบริโภคซื้อ
อยางไร
(How does the
consumer
buy?)

คําตอบทีต่ องการทราบ (7 Os)

กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ

โอกาสในการซื้อ (Occasions) เชน
ชวงเดือนใดของป หรือ ชวงฤดูใดของ
ป ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใดของ
โอกาสพิเศษ หรือ เทศกาลวันสําคัญ
ตางๆ
ชองทางหรือแหลง (Outlets) ที่
ผูบริโภคไปทําการซื้อ เชน
หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต ราน
ขายของชํา บางลําพู พาหุรัด สยามส
แควร ฯลฯ
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
(Operations) ประกอบดวย 1). การ
รับรูปญหา 2). การคนหาขอมูล 3).
การประเมินผลทางการเลือก 4).
ตัดสินใจซื้อ 5). ความรูสึกหลังการซื้อ

กลยุทธที่ใชมากคือกลยุทธการสงเสริม
การตลาด (Promotion Strategies) เชน
ทําการสงเสริมการตลาดเมือ่ ใดจึงจะ
สอดคลองกับโอกาสในการซื้อ
กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย
(Distribution Channel Strategies)
บริษัทนําผลิตภัณฑสูตลาดเปาหมายโดย
พิจารณาวาจะผานคนกลางอยางไร
กลยุทธที่ใชกนั มากคือกลยุทธการสงเสริม
การตลาด (Promotion Strategies)
ประกอบดวยการโฆษณาการขายโดยใช
พนักงานขาย การสงเสริมการขาย การให
ขาว และการประชาสัมพันธ การตลาด
ทางตรง เชน พนักงานขายจะกําหนด
วัตถุประสงคในการขายใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการตัดสินใจซื้อ

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน การบริหารตลาดยุคใหม, 2541. หนา 126
พฤติ ก รรมการซื้ อของผู บ ริโ ภคเปน ผลมาจาก ป จจั ย ทางวัฒนธรรม ป จจัยทางสั งคม
ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล และป จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา (Kotler,2000) ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ มิ ช แมน
(Michman. 1991) ที่ไดชี้ใหเห็นวา กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่เกิดจากรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตนั้น เปนอิทธิพลที่ไดรับมาจาก คานิยมสวนบุคคล (Personal
Value) บุคลิกภาพ
(Personality) และปจจัยตางๆทางสังคม เชน วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมยอย (Subculture) ชน
ชั้นทางสังคม (Social Class) กลุมอางอิง (Reference group) และ AIOs โดย (ศิริวรรณ เสรีรัตน;
และคณะ. 2541: 124-151) กลาวไววาการตัดสินใจของผูบริโภค มีจุดเริ่มตนจาก การมีสิ่งกระตุน
(Stimulus)ที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุนที่ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s
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Black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําที่ไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับ
อิทธิพลจากสิ่งกระตุน แลวมีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ
(Buyer’s purchase decision)

ภาพประกอบ 3 แสดงรูปแบบพฤติกรรมผูซื้อและปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
ที่มา: คอลเลอร (Kotler. (1997). Marketing management the Millennium Edition. P.
172)
จุดเริ่มตนของตัวแบบนี้ มีสิ่งกระตุน(Stimulus) ใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิดการ
ตอบสนอง (Response) ดังนั้นตัวแบบนี้อาจเรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้
1. สิ่งกระตุน (Stimulus)
สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นจากภายในรางกาย (Inside Stimulus) สิ่งกระตุนจากภายนอก
รางกาย (Outside Stimulus) นักการตลาดตองสนใจและจัดสิ่งกระตุนภายนอก เพื่อใหผูบริโภคเกิด
ความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา (Buying Motive) ซึ่งอาจ
เปนเหตุจูงใจซื้อดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได สิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ
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1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus)
เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาดสามารถควบคุมและตองจัดใหมีขึ้นเปนสิ่งกระตุนที่
เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดวย
1.1.1 สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน ออกแบบผลิตภัณฑ ใหสวยงาม
เพื่อกระตุนความตองการ
1.1.2 สิ่งกระตุนดานราคา (Price)
เชน กําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ โดยพิจารณาลูกคาเปนเปาหมาย
1.1.3 สิ่งกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย (Distribution หรือ Place) เชน จัด
จําหนายผลิตภัณฑใหทั่วถึงเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภคถือวาเปนการกระตุนความตองการซื้อ
1.1.4 สิ่ ง กระตุ น ด า นการส ง เสริ ม การตลาด (Promotion) เช น การโฆษณา
สม่ําเสมอ การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพันธอัน
ดีกับบุคคลทั่วไปเหลานี้ถือวาเปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อ
1.2 สิ่งกระตุนอื่น ๆ (Other Stimulus)
เปนสิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภคที่อยูภายนอกองคการ ซึ่งบริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุน
เหลานี้ไดแก
1.2.1 สิ่ ง กระตุ น ทางเศรษฐกิ จ (Economic) เช น สภาวะเศรษฐกิ จ รายได ข อง
ผูบริโภคเหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการบุคคล
1.2.2 สิ่ ง กระตุ น ทางเทคโนโลยี (Technological) เช น เทคโนโลยี ใ หม ด า นฝาก
ถอนอัติโนมัติสามารถกระตุนความตองการใหใชบริการของธนาคารมากขึ้น
1.2.3 สิ่งกระตุนทางกฏหมายและการเมือง (Law and Political) เชน กฏหมายเพิ่ม
หรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูซื้อ
1.2.4 สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน
เทศกาลตางๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้น
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคและการตัดสินใจซื้อ
วัตถุประสงคของการสื่อสารการตลาดก็คือการแจงขาวสารและจูงใจใหผูบริโภคเกิดการ
ยอมรับ และปฏิบัติตามขาวสารนั้น ซึ่งการที่จะบรรลุจุดมุงหมายไดตองมีความรูเกี่ยวกับการออก
แบบขาวสาร การเลือกผูสื่อสารและชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม รวมทั้ง จําเปนจะตองทําการ
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูรับสารหรือผูบริโภคกลุมเปาหมายอีกดวยเพราะผูบริโภคเปนกลุม
เปาหมายหลักของการสื่อสาร
การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมของผูบริโภคสามารถอธิบายไดดวยแบบจําลอง S-R Model
ซึ่ ง อธิ บ ายถึ ง พฤติ ก รรมของผู บ ริ โ ภคจะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี สิ่ ง เร า (Stimulus) มากระตุ น ให ผู บ ริ โ ภค
เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) ซึ่งเปนแบบจําลองที่แสดงใหเห็นวากลุมเปาหมาย (Target
Group) มีการตอบสนองตอเครื่องมือทางการตลาด
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สิ่งเรา

กลุมเปาหมาย

(Stimulus)

(Target Group)

การตอบสนอง
(Response)

ภาพประกอบ 4 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคและการตัดสินใจซื้อ
สิ่งเราทางการตลาด หมายถึง สิ่งที่นักการตลาดใชในการกระตุนใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรม
สิ่งเราทางการตลาดไดแก (แอนนา จุมพลเสถียร, 2547: 019-036)
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง คุณภาพสินคา บรรจุภัณฑ ลักษณะภายนอกของสินคา
สีของสินคา ชื่อของผลิตภัณฑ
2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาถูก ราคาแพง
3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง สถานที่จําหนาย เชนความสะดวก หาซื้องาย
4. การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริม
การขาย คําแนะนําของพนักงานขาย การตลาดทางตรง กิจกรรมทางการตลาด เปนตน
พฤติกรรมของผูบริโภค (Kotler. 2000) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายสําคัญในการสื่อสาร
การตลาดไววาเปนการยอมรับและจูงใจใหผูบริโภคเกิดการยอมรับและปฏิบัติตามขาวสาร ซึ่งการที่
จะบรรลุจุดมุงหมายไดจําเปนตองศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคกลุมเปาหมาย ในดานของปจจัยตางๆ
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค ซึ่งประกอบไปดวยปจจัย 4 ดาน ดังนี้
1. ปจจัยทางดานวัฒนธรรม (Cultural Factors) ไดแก รูปแบบการดําเนินชีวิต คานิยม
ความเชื่อ ความสนใจ ประเพณี ทั้งกลุมใหญและกลุมยอยตางมีส ว นในการหล อหลอมความคิด
ลักษณะนิสัยและความเชื่อของคนในสังคม ซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคของบุคคลนั้นๆ ดวย
2. ปจจัยทางดานสังคม (Social Factors) ไดแก กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และ
สถานภาพตางๆ ซึ่งเปนปจจัยที่อยูแวดลอมบุคคล เชน ครอบครัว ญาติ เพื่อนที่ใกลชิดกันมาก ลวน
สงผลตอการกระทําของบุคคลในดานตางๆ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการดวย
3. ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) ปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจ และพฤติกรรมการบริโภคสื่อเปนผลมาจากอายุ รายได การศึกษา บุคลิก และรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต มีผลตอความคิดเห็นและความนิยมชมชอบที่แตกตางกัน เชน วัยตางกันความตองการก็
ตางกัน
4. ปจจัยทางดานจิตวิทยา (Psychological Factors) ปจจัยนี้เปนปจจัยสําคัญ ในการ
กําหนดปจจัยซื้อของบุคคล ไดแก
4.1 แรงจูงใจ (Motivation) การศึกษาเรื่องแรงจูงใจทราบถึงความตองการของผูบริโภค
และปจจัยที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคา ทฤษฎีของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of needs) ที่
อธิบายวาคนเราถูกผลักดันดวยความตองการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งความตองการของมนุษยสามารถ
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จัดลําดับไดคือ ความตองการทางกายภาพ ความตองการความมั่นคงและปลอดภัย ความตองการ
ความรั ก และการยอมรั บ ในสั ง คม ความต อ งการความยอมรั บ และนั บ ถื อ ความต อ งการประสบ
ความสําเร็จสูงสุดในชีวิต
4.2 การรับรู (Perception) หมายถึง การที่บุคคลเปดรับขอมูล และแปลความหมายของ
ขอมูลที่ไดรับออกมา ซึ่งการแปลความหมายอาจมีความแตกตางกันตามปจจัยตางๆ
4.3 การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของแตละบุคคลที่
เกิดจากประสบการณ พฤติกรรมของมนุษยโดยสวนใหญเกิดจากการเรียนรู
4.4 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง การรูสึกซึ่งเปนองครวมตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผูบริโภคจะมี
ทัศนคติตอสินคาและบริการ จากการรับรูและเรียนรู และเมื่อมีทัศนคติตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลวจะการ
เปลี่ยนแปลงไดยาก
การตอบสนอง (Response) สิ่งเราทางการตลาดที่มากระทบผูบ ริโภคมีผลในการสราง
ความรูจัก (Awareness) ความเขาใจถึงประโยชนของผลิตภัณฑ (Knowledge) เกิดความชอบ
ผลิตภัณฑ (Liking) มีความชอบผลิตภัณฑใหมมากกวาผลิตภัณฑเดิม (Preference) มีความสนใจซื้อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ใหม (Conviction) และการใชสิ่ ง เร า ทางการตลาดที่ ดี แ ละเหมาะสมจะทํา ให เ กิ ด การ
ตอบสนอง (Response) ในรูปของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค โดยผูบริโภคจะตัดสินใจวา
จะซื้อสินคาประเภทใด ยี่หออะไร จํานวนเทาใด ซื้ออยางไร และซื้อที่ไหน
การตั ด สิ น ใจซื้ อ และพฤติ ก รรมของผู บ ริ โ ภคจึ ง เป น สิ่ ง สํ า คั ญ เพราะนั้ น หมายถึ ง ความ
ตองการที่แทจริงของผูบริโภค และสามารถกําหนดเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสม และตรงใจ
ผูบริโภคมากขึ้น

3. ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดและการแบงสวนตลาด
ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
คอลเลอร (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2546: 53; อางอิงจาก Kotler, 2003:16) แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4 Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่
ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือ
ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสได และ สัมผัสไมได เชนบรรจุ
ภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคาบริการ
สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) คุณคา (Value) ในสายตาของ
ลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได
2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอื่นๆ ที่มีความจําเปนตองจาย เพื่อใหได
ผลิ ต ภั ณ ฑ หรื อ หมายถึ ง คุ ณค าผลิ ต ภั ณฑ ใ นรูปตั ว เงิน ผู บ ริโ ภคจะเปรีย บเที ย บระหว า งคุณค า
(Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาจึงตอง
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คํานึงถึงคุณคาที่รับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาการยอมรับของลูกคา
ในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑ ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ และการ
แขงขัน
3. ชองทางการจําหนาย (Place) ซึ่งประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาดสถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือ สถาบัน
การตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการ
เก็บรักษาสินคาคงคลัง
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสาร เพื่อสรางความพึงพอใจ
ตอตราสินคาหรือบริการหรือความคิดหรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการ เพื่อเตือน
ความทรงจําในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ หรือ
เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูซื้อกับผูขาย เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ
การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย (Personal Selling) ทําการขาย และการติดตอสื่อสารโดยไมใช
คน (Non-Personal Selling) เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ องคการอาจเลือกใชหนึ่ง
หรือหลายเครื่องมือ ซึ่งตองใชหลักการเลือกใชเครื่องการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน
(Integrated Marketing Communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ
คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เครื่องมือการสงเสริมการตลาดที่สําคัญมีดังนี้
4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการและ
ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิดที่ตองมีการจายโดยผูอุปถัมภรายการ
4.2 การขายโดยใชพนังงานขาย (Personal Selling) เปนการสื่อสารระหวางบุคคลกับ
บุคคลเพื่ อพยายามจู งใจผูซื้อที่เ ปนกลุมเปาหมายใหซื้อผลิตภัณฑ หรือบริการหรือมีปฏิกิริยาตอ
ความคิดหรือเปนการเสนอขายโดยหนวยงานขาย เพื่อใหเกิดการขาย และสรางความสัมพันธอันดี
กับลูกคา
4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนสิ่งจูงใจที่มีคุณคาพิเศษที่กระตุน
หนวยงานขาย (Sale Forces) ผูจัดจําหนาย (Distributors) หรือผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate
Consumer) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดการขายในทันทีทันใด เปนเครื่องมือกระตุนความตองการ
ซื้อที่ใชสนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพนักงาน ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจ การทดลอง
ใช หรือการซื้อ โดยลูกคาคนสุดทายหรือบุคคลอื่นในชองทางการจัดจําหนาย
เปนกระบวนการแบงสวนตลาดรวมออกเปนสวนตลาดหลายสวน ภายในแตละสวนตลาด
จะมีลักษณะความตองการที่ไมเหมือนกัน เนื่องจากธุรกิจไมสามารถจะดําเนินธุรกิจในทุกตลาดไดจึง
ตองมีการศึกษาลักษณะการแบงสวนตลาดแลวเลือกหนึ่งสวนตลาดหรือหลายสวนตลาดที่บริษัทมี
ความถนัดที่จะสนองความตองการในตลาดนั้น ที่มา: (หลักการตลาด: 2535)
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การแบงสวนตลาด
การแบงสวนตลาด (Marketing Segmentation) หมายถึง การแบงสวนตลาดของผลิตภัณฑ
ชนิดใดชนิดหนึ่งออกจากกันเปนตลาดยอย (Submarket) หรือสวนตลาด (Market Segment)
เพื่อที่จะเลือกตลาดเปาหมายตอไป การแบงสวนตลาดเปนการแบงกลุมลูกคาและความตองการของ
ลูกคาที่แตกต างกัน ซึ่งสวนตลาดยอยใดตลาดหนึ่ง จะถูกเลือกเป นตลาดเปาหมาย และใชสว น
ประสมทางการตลาดเฉพาะอยาง เพื่อใหนักการตลาดสามารถเขาถึงลูกคาที่ตองการได
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541: 187) กลาวถึง กระบวนการแบงสวนตลาดวามีลําดับ
ขั้นตอนการแบงสวนตลาด 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นสํารวจ (Survey Stage) ผูวิจัยจะสํารวจกลุมเปาหมาย เพื่อทราบถึงการจูงใจและ
พฤติกรรมของผูบริโภค โดยการจัดเตรียมแบบสอบถาม ตัวอยางขอมูลที่เกี่ยวของกับผูบริโภค มี
ดังนี้
1.1 การใหคะแนนคุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑและความสําคัญของแตละคุณสมบัติ
นั้น
1.2 รูจักตราสินคาและใหคะแนนตราสินคา
1.3 รูปแบบการใชผลิตภัณฑ
1.4 ทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑ
ลักษณะดานประชากรศาสตร ภูมิศาสตร จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตรของผูวิจัย
2. ขั้นวิเคราะห (Analysis Stage) จากขอมูลที่ไดในขั้นสํารวจะนํามาวิเคราะหทางดาน
ทัศนคติ ประชากรศาสตรภูมิศาสตร จิตวิทยา และพฤติกรรมที่มีลักษณะเดนชัดเฉพาะที่คลายคลึง
กัน โดยแยกออกเปนกลุม ๆ ตามลักษณะที่เดนชัดนั้น
3. ขั้นตอนการกําหนดโครงราง (Profiling Stage) จากลักษณะเดนชัด เฉพาะอยางของแต
ละกลุมในขั้นที่สอง จะนํามากําหนดเปนโครงราง (เกณฑ) ในการแบงสวนตลาด
ศศิวิมล สุขบท (2545: 120) ไดกลาวถึงเกณฑในการแบงสวนตลาด ระหวางประเทศ มี 3
ประเภท ไดแก
1. การแบงสวนตลาดในระดับมหภาค (Macro-Level Criteria for Segmentation) ตัวแปร
ที่ใ ชใ นการแบ งส วนตลาด ไดแก เศรษฐกิจ ประชากร เทคโนโลยี โครางสรางอุตสาหกรรมของ
ประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร ปจจัยทางการเมือง
2. การแบงสวนตลาดในระดับจุลภาค (Micro-Level Criteria for Segmentation) ตัวแปรที่
ใช ใ นการแบ ง ส ว นตลาดได แ ก บุ ค ลิ ก ภาพ คุ ณ ลั ก ษณะทางวั ฒ นธรรม รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต
ทัศนคติ รสนิยม และความชอบ
3. การแบงสวนตลาดแบบผสมผสาน (“Hybrid” Criteria for Segmentation) ใชเกณฑการ
แบงสวนตลาดในหลายแนวทาง เชน พิจารณาประกอบทั้งในระดับมหภาค และระดับจุลภาค
รูปแบบการของแบงสวนตลาด (Patterns of market segmentation)
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การแบงสวนตลาดตามหลักประชากรศาสตรที่แตกตางกัน (เชน รายได อายุ ที่อยูอาศัย)
จะแบงตลาดแบบใดนั้นจะตองพิจารณาถึงความรับผิดชอบ ความตองการความพอใจ และพฤติกรรม
ของตลาดที่มีตอผลิตภัณฑ ซึ่งประกอบดวย 3 แบบ ดังนี้
1. ความชอบเหมือนกัน (Homogeneous preferences) คือการที่ผูบริโภคทุกคนในตลาด
นั้นมีความชอบ ความตองการ ความพอใจ และพฤติกรรมทางการตลาดที่ไมแตกตางกัน สงผลให
ผลิตภัณฑที่ผูบริโภคในตลาดนี้มีความตองการ จึงมีคุณสมบัติตางๆ ที่คลายคลึงกัน
2. ความชอบกระจัดกระจาย (Diffused preferences) คือการที่ผูบริโภคทุกคนในตลาดนั้น
มีความชอบ ความตองการ ความพอใจ เกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑแตกตางกันอยางมาก ใน
กรณีนี้โดยทั่วไป ผูผลิตจะเลือกนําเสนอผลิตภัณฑที่เปนมาตรฐาน เพราะจะเปนที่ยอมรับของคนสวน
ใหญสําหรับคูแขงขันที่เขามาในตลาดอาจจะกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑใกลเคียงกับผลิตภัณฑของ
บริษัทหรืออาจกําหนดในตําแหนงที่มีคูแขงขันนอย
3. ความชอบเปนกลุมหลายกลุม (Clustered preferences) มีลักษณะคลายกับกรณีแรก
แตความชอบความตองการที่เหมือนกันนั้นถูกแบงออกเปนกลุมๆ อยางชัดเจน ธุรกิจจะเขาสูตลาด
โดยมีทางเลือก 3 ทาง คือ
3.1 เลือกตําแหนงศูนยกลาง โดยการนําสนอผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานทั่วไป โดยคาดวา
จะไดรับการยอมรับจากทุกกลุม ซึ่งเหมาะกับการใชนโยบายการตลาดที่ไมแตกตางกัน
(Undifferentiated marketing)
3.2 เลือกตําแหนงในสวนตลาดที่ใหญที่สุดสวนเดียว โดยใชนโยบายการตลาดแบบรวม
กําลังหรือมุงเฉพาะสวน (Concentrated marketing)
3.3 เลือกทั้ง 3 กลุม โดยเสนอสวนประสมทางการตลาด 3 ชุดใหเหมาะสมกับแตละ
กลุมเปาหมาย โดยใชนโยบายการตลาดที่แตกตางกัน (Differentiated marketing)

4. ประวัติความเปนมาของเบี้ยด ปาปา
เบียด ปาปา (Bread Papa) เปนชื่อรานเบเกอรี่ ที่ถือกําเนิดและมีชื่อเสียงอยูในประเทศ
ญี่ปุน ผลิตภัณฑที่เปนสัญลักษณของเบียดปาปา คือ Chux Cream ซึ่ง Chux Cream ที่วานี้มันเปน
ไสอยูในขนมเอแครกอนยักษ และวันนี้ เบียดปาปาไดมาเปดในประเทศไทยแลว โดยการนําเขาของ
คุ ณ สุ ท ธิ รั ต น ลี ส วั ส ดิ์ ต ระกู ล เจ า ของบริ ษั ท มิ ล ล ค อนสตรี ล อิ น ดั ส ทรี ส จํ า กั ด (มหาชน) ที่ ไ ด นํ า
ชวงเวลาวางจากงานประจํามาทํารานเบเกอรี่ ขนมที่เธอชื่นชอบ
เบียดปาปา ไดเปดใหบริการมาเปนระยะเวลากวา 1 ป ซึ่งสาขาแรกศูนยการคาสยามพารา
กอน คนสวนใหญจะรูจักเบียดปาปากันในรูปของเอแครเย็นกอนยักษ หรือ ถาเปนนักเดินทางที่ชอบ
ทองเที่ยวตางประเทศ ก็คงจะไดรูจักในชื่อเสียงของเบียดปาปา ที่เปดใหบริการอยูบนสถานีรถไฟฟา
หลายแหงในประเทศญี่ปุน และในอีกหลายประเทศ อาทิ จีน อังกฤษและฮองกงโดยการขยายสาขา
ในรูปแบบของแฟรนไชสที่มีตนตํารับมาจากประเทศ ญี่ปุน โดยบริษัท โมจิโนโฮ กรุป
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สําหรับในประเทศไทยคุณสุทธิรัตน ไดซื้อแฟรนไชสมาเชนกัน ในราคาประมาณ 2-3 ลาน
เยน และที่คุณสุทธิรัตน ตัดสินใจเลือกซื้อแฟรนไชส เบียดปาปา เขามาเปดในประเทศไทย เพราะ
เกิดจากความชอบสวนตัว ซึ่งคุณสุธิรัตนและครอบครัวไดมีโอกาสเดินทางไปตางประเทศบอย และ
ไดรูจัก CHUX CREAM ขนมที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส และไดชิม CHUX CREAM ในหลายประเทศ
หลังจากนั้น ไดมารูจักกับเบียดปาปา ที่ประเทศญี่ปุน โดยเปนแบรนดที่จําหนาย CHUX CREAM ใน
รู ป ของเอแคร เ ย็ น ทุ ก คนในครอบครั ว ได ชิม ก็ช อบในรสชาติจึ ง ตัด สิน ใจซื้ อ แฟรนไชส ม าเป ด ใน
ประเทศไทย
จุดเดนของเบียดปาปา คือ การทําสดสดใหลูกคาใหเห็นทุกขั้นตอนการทํา ดังนั้น รานที่เปด
ใหบริการจะเหมือนจะยกครัวมาวางไวหนาราน ความสดที่เกิดจากอบใหม แปงที่กรอบ และไสที่หอม
และเย็น ชวยเสริมใหรสชาติของเอแครเย็นเปนที่ถูกใจลูกคา และเปนที่รูจักของกลุมผูบริโภคคนไทย
ไดไมยาก แมวาการแขงขันในธุรกิจขนมในกลุมเบเกอรี่ที่นําเขาจากตางประเทศจะมีอยู หลายรายใน
ศูนยการคาชั้นนํา
ในปจจุบันนี้ราน Bread Papa เบียด ปาปา ไดมีการซื้อกิจการจากคุณสุทธิรัตน โดยบริษัท
เซ็นทรัล เรสเตอรองส กรุป จํากัด หรือในเครือซีอารจี วัตถุประสงคืในการซื้อในครั้งนี้ เนื่องมาจากวา
บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส กรุป จํากัด ไดมีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารจานดวนประเภท
ไลทฟูดอยูกอนหนาและไดประสบความสําเร็จแลว จึงตองการที่จะเพิ่มประเภทของรานคาใหมีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดครบทุกประเภท

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เดือนเพ็ญ จีนจรรยา (2549: 127-132) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑของมิสเตอรโดนัทในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง อายุต่ํากวาหรือเทากับ 24 ปลงไป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ทํางานอาชีพพนักงาน
เอกชน มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาทลงไป มีสถานภาพโสด
ผูบ ริ โ ภคมี ทั ศ นคติ ด า นผลิต ภัณ ฑ ด า นชอ งทางการจั ดจํ า หน าย โดยรวมอยู ใ นระดับ ดี
เนื่องมาจากวาผูบริโภคใหความมั่นใจกับการบริโภคโดนัทที่ไดจากรานมิสเตอรโดนัทวามีคุณภาพดี
และเปนสินคาที่สามารถเลือกซื้อไดงาย
สวนทัศนคติของผูบริโภคทางดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด คานิยมในการบริโภค
อาหาร และความจงรักภักดีตอตราสินคาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อเทียบกับคูแขงขันแลว
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑมิสเตอรโดนัท พบวา รสชาติของ
โดนัทที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ พอน เดอ ริ่ง จํานวนที่ซื้อผลิตภัณฑของมิสเตอรโดนัทในแตละ
ครั้ง โดยเฉลี่ย 4.93 ครั้งตอเดือน ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของมิสเตอรโดนัท โดยเฉลี่ย 3.07 ครั้ง
ตอเดือน จํานวนเงินที่ใชซื้อมิสเตอรโดนัท โดยเฉลี่ย 85 บาทตอเดือน บุคคลที่อิทธิพลตอการบริโภค
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ผลิ ต ภัณฑ ของมิสเตอร โดนั ท คื อ เพื่อนรวมงาน และชวงเวลาที่ที่มักรับ ประทานผลิต ภัณฑ ของ
มิสเตอรโดนัท ไดแกชวงเวลา 16.01-18.00 น.
จากผลการศึกษาดานเพศ อายุ รายได ระดับการศึก ษา สถานภาพ และดานอาชีพ ที่
ตางกันมีความจงรักภักดีตอตราสนคาของมิสเตอรโดนัทไมแตกตางกัน
สุภาพ วงคณารักษ (2549: 88-95) ไดทําการศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารฟาสตฟูด ไกทอด เคเอฟซี พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนผูหญิง
มีอายุอยูระหวาง 15-25 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ผลการศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารฟาสตฟูด
ไก ท อด เคเอฟซี พบว า ผู บ ริ โ ภคมี ค า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก ในรายด า น
ผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาด ตามลําดั บ เนื่ องจากผลิต ภัณฑข องบริษั ทเคเอฟซี เ ปนผลิ ต ภัณฑที่ ไดรั บการ
ยอมรับทั่วโลก
การศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารอาหารฟาสต
ฟูด ไกทอด เคเอฟซี พบวา ผูบริโภคมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยสูงสุด โดย
ความสะอาดของอาหารและรสชาติของอาหาร มีคาเฉลี่ยสูงสุด เนื่องมาจากทั้งความสะอาดและ
รสชาติของไกทอดเคเอฟซี เปนที่ยอมรับกันทั่วโลก
ผลการศึกษา ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลและสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกันมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจบริโภคอาหารฟาสตฟูด ไกทอด เคเอฟซี พบวาผูบริโภคที่มีอายุ รายได และระดับ
การศึกษาตางกันมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน
สุจิตรา วรรณศิวรักษ (2547: 129-134) ไดทําการศึกษาเรื่องคุณคาตราสินคาและปจจัย
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคุกกี้รานเอส แอนด พี ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวาเพศที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคุกกี้ “S&P” ดานคาใชจายและ
ดานผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคุกกี้ “S&P” ที่แตกตางกัน สวนเพศที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อคุกกี้ “S&P” ดานความถี่ในการซื้อคุกกี้ “S&Pไมแตกตางกัน
อายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคุกกี้ “S&P” ในดานคาใชจายและดานผูมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคุกกี้ “S&P” ที่แตกตางกัน สวนอายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อคุกกี้ “S&P” มีผลตอสถานที่ ซื้อคุกกี้ “S&P” และรูปแบบและขนาดบรรจุภัณฑผลิตภัณฑคุกกี้
“S&P”ไมแตกตางกัน
ดานระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคุกกี้ “S&P” มีผลใน
ดานเหตุผลในการตัดสินใจซื้อของผูซื้อและผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคุกกี้ “S&P”ที่แตกตางกัน
ดานสถานภาพสมรสที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคุกกี้ “S&P” ในดานคาใชจายในการ
ซื้อและเหตุผลในการตัดสินใจซื้อของผูซื้อแตกตางกัน สวนดานความถี่ในการซื้อคุกกี้ “S&P”ที่ไม
แตกตางกัน
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ดานอายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคุกกี้ “S&P” มีผลทางดานสถานที่ซื้อของผูบริโภค
ที่แตกตางกัน
ด า นระดั บ รายได ต อ เดื อ นที่ แ ตกต า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ คุ ก กี้ “S&P” มี ผ ล
ทางดานความถี่ในการซื้อคุกกี้เฉลี่ยตอเดือน ดานคาใชจายในการซื้อคุกกี้เฉลี่ยตอครั้ง ดานเหตุผลใน
การตัดสินใจซื้อ และดานสถานที่ซื้อคุกกี้ของผูบริโภคที่แตกตางกัน
คุณคาตราสินคา “S&P” ดานความรูจักตราสินคา ดานคุณคาที่เกิดจากการรับรูตราสินคา
ดานความสัมพันธของตราสินคากับคุณคาที่เกิดจากการรับรู ดานความภักดีตอตราสินคา และดาน
คุณคาตราสินคา “S&P” โดยรวมกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคุกกี้ “S&P” ดานคาใชจายโดยเฉลี่ย
ในการซื้อคุกกี้ “S&P” มีความสัมพันธกัน
ปจจัยดานผลิตภัณฑและชองทางการจัดจําหนายโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อคุกกี้ “S&P” ในดานความถี่ในการซื้อคุกกี้โดยเฉลี่ยตอเดือน สวนปจจัยทางการตลาด
ทางดานราคาและดานการสงเสริมทางการตลาดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคุกกี้
“S&P”
วรรณนภา สดุดี (2550: 177-184) ศึกษาเรื่องทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดมีผล
ต อ พฤติ ก รรมการใช บ ริ ก ารส ง อาหารนอกสถานที่ ของแมคโดนั ล ด (McDelivery)
ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ผูใชบริการส วนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-30ป การศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานเอกชน สถานภาพโสด มีระดับรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท
และสวนใหญระบุใหจัดสงที่สํานักงาน
ทัศนคติตอการใชบริการสงอาหารนอกสถานที่รานของแมคโดนัลด(McDelivery)ในเขต
กรุงเทพมหานคร รายดานบุคลากร ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย ผูใชบริการมีทัศนคติ
ที่ดีตอมารยาทของพนักงานสงอาหาร มารยาทการใหบริการของพนักงานรับรายการอาหาร บรรจุ
ภัณฑมีความสะดวกในการรับประทาน ความหลากหลายของรายการอาหาร ไมมีการจํากัดราคาขั้น
ต่ํา ราคาอาหารไมแตกตางจากการรับประทานที่ราน และการเปดใหมีบริการสงอาหาร ตั้งแต 0924.00น. สวนดานการสงเสริมการตลาด ในดานสื่อโฆษณาพบวาการไดรับคูปองสวนลดราคา สื่อ
โฆษณาเคลื่อนที่ สื่อโฆษณาทางโทรทัศน ผูใชบริการมีทัศนคติอยูในระดับที่ดีมาก
จากการศึกษาในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน และ
สถานที่จัดสงที่แตกตางกันมีทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดตอบริการสงอาหารนอกสถานที่
ของแมคโดนัลดแตกตางกัน
อัครฤทธิ์ หอมประเสริฐ (2543: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความคิดเห็น
ที่มีตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูด ประเภทธุรกิจแฟรนไซส ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่อทําการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภค และความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานทําเล
ที่ตั้ง ด านส งเสริมการตลาด และดานสังคม ผลการศึกษาพบวา ผู บริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มี
ชวงเวลาในการใชบริการฟาสตฟูด ประเภทธุรกิจแฟรนไชสตางกัน สวนการใชบริการรานอาหาร
ฟาสตฟูด ประเภทธุรกิจแฟรนไชส เหตุผลในการเลือกใชบริการรานอาหาร จํานวนครั้งที่ใชบริการ
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ระยะเวลาที่ใชบริการ การใชสถานีบริการฟาสตฟูด วิธีการสั่งอาหาร การใชจายเงินคิดคาอาหาร
ฟาสตฟูดตอครั้ง การไดรับอิทธิพลจากบุคคลในการเลือกใชบริการอาหารฟาสตฟูด และบุคคลที่รวม
บริโภคอาหารฟาสตฟูดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยผูบริโภคที่มีอายุตางกันมีเหตุผลในการ
เลือกใชบริการรานอาหาร จํานวนครั้งที่ใชบริการ ชวงเวลาที่ใชบริการ การจายเงินคาอาหารฟาสต
ฟูดตอครั้ง การไดรับอิทธิพลจากบุคคลในการเลือกใชบริการอาหารฟาสตฟูด และบุคคลที่รวมบริโภค
อาหารฟาสตฟูดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การใชบริการรานอาหารฟาสตฟูด
แตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ส ว นประเภทอาหารฟาสต ฟู ด ที่ ช อบบริ โ ภค
ระยะเวลาในการใชบริการ การใชสถานที่ในการบริโภคอาหารฟาสตฟูด วิธีการสั่งอาหารไมแตกตาง
กัน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดทําและวิเคราะหขอมูล
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชศึกษาคนควาครั้งนี้ มุงศึกษาเฉพาะผูบริโภคที่ซื้อ/เคยซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด
ปาปา (Beard PaPa's) จากสาขาทั้งหมด 7 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร
การกําหนดขนาดตัวอยาง
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ไมสามารถทราบจํานวนที่แนนอนของผูบริโภคที่ซื้อ/เคยซื้อคุกกี้
ผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผูวิจัยจึงไดใชสูตรการ
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ไมทราบขนาดประชากรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา 2545: 26)
สูตร

n =

Z2
4E 2

โดยที่
n แทน จํานวนสมาชิกกลุมตัวอยาง
Z แทน ระดับความมั่นใจ
E แทน ความคลาดเคลื่อนที่จะยอมใหเกิดขึ้นได
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดไว Z มีคาเทากับ 1.96 ที่ระดับความมั่นใจ 95% (ระดับ
0.05) และยอมใหคลาดเคลื่อนได 5 % หรือ 0.05
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ดังนั้น n =

(1.96) 2
4(0.05) 2

= 384

ดังนั้นขนาดตัวอยางจากการคํานวณไดเทากับ 385 ตัวอยาง และเพื่อใหกลุมตัวอยางเปน
ตัวแทนของประชากรที่ดี จึงสํารองไวเผื่อความผิดพลาดอีก 4.0 % เทากับ 384.16 * .04 เทากับ
15.36 ตัวอยาง รวมเปนขนาดตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง
การเลือกกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนผูบริโภคที่ซื้อ/เคยซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา
(Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi –
stage Sampling) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิธีกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดจํานวนตัวอยางในแตละ
สาขาใหไดกลุมตัวอยางในจํานวนที่เทากัน
สาขา
สาขาสยามพารากอน
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
สาขาดิเอ็มโพเรียม
สาขาพาราไดซปารค
สาขาคริสตัลปารค
สาขาอาคารสยามกิจ สยามสแควร
สาขาเซ็นทรัลซิตี้บางนา
รวม

จํานวนกลุมตัวอยาง
58
57
57
57
57
57
57
400

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการเลือกตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในการเก็บ
แบบสอบถามจนครบจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ โดยจะเก็บขอมูล ณ สาขาของรานเบี้ยด ปาปา
ที่ไดเลือกไว ในขั้นตอนที่ 1

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามซึ่งสรางขึ้นจากการรวบรวมแนวคิด
ทางทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาสรางเปนคําถามในแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน
5 ตอน ดวยกันคือ
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ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด สถานภาพ อาชีพ และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีลักษณะคําถามแบบปลายปด
(Closed-ended Questions) ชนิดมีคําตอบใหเลือกได 2 ขอ (Simple dichotomy Questions)
จํานวน 2 ขอ และคําถามแบบมีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Questions) จํานวน 4 ขอ
คือ
1) เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
2) อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale)
3) ระดับการศึกษาสูงสุด เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale)
4) สถานภาพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale)
5) อาชีพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
6) รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale)
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ ยวกับปจจัยดานประสมทางการตลาดของผลิต ภัณฑของเบี้ยด
ปาปา (Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีลักษณะคําถามเปนแบบ Likert scale และใช
ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) โดยแบงระดับความคิดเห็นที่มีผลตอ
ผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานครเปน 4 ดาน คือ
1) ดานผลิตภัณฑ จํานวน 7 ขอ ไดแก ขนมรสชาติอรอยและกลมกลอม ขนมมีใหเลือก
หลากหลาย
ขนมมีความสดใหม ขนมมีความสะอาดถูกหลักอนามัย ขนมมีรูปแบบ สีสันนา
รับประทาน ขนมมีบรรจุภัณฑที่สวยงาม และขนมมีตราสินคาที่มีชื่อเสียงและนาเชื่อถือ
2) ดานราคา จํานวน 2 ขอ ไดแก ขนมมีคุณภาพเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคา ขนมมีความ
คุมคาในดานราคาเมื่อเทียบกับขนมยี่หออื่น
3) ดานชองทางการจัดจําหนาย จํานวน 2 ขอ ไดแก สถานที่จัดจําหนายขนมสามารถ
เขาถึงไดงาย และความครอบคลุมของสถานที่จัดจําหนายตามหางสรรพสินคา
4) ดานการสงเสริมการตลาด จํานวน 5 ขอ ไดแก การโฆษณา/ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
เชน สื่อสิ่งพิมพ ,อินเตอรเน็ต ,แผนพับ/ใบปลิว การใหสวนลดแกสมาชิก การจัดโปรโมชั่นลดราคา
การใหทดลองชิมสินคา และการใหคําแนะนําเกี่ยวกับขนมของพนักงาน
ดานผลิตภัณฑ
1) ขนมรสชาติอรอยและกลมกลอม มีระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval
scale)
2) ขนมมีใหเลือกหลากหลาย มีระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale)
3) ขนมมีความสดใหม มีระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale)
4) ขนมมีสะอาดถูกหลักอนามัย มีระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น(Interval scale)
5) ขนมมีรูปแบบ สีสันนารับประทาน มีระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น(Interval
scale)
6) ขนมมีบรรจุภัณฑที่สวยงาม มีระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale)
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7) ขนมมีตราสินคาที่มีชื่อเสียงและนาเชื่อถือ มีระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น
(Interval scale)
ดานราคา
1) ขนมมีคุณภาพเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคา มีระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น
(Interval scale)
2) ขนมมีความคุมคาในดานราคาเมื่อเทียบกับขนมยี่หออื่น มีระดับการวัดขอมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval scale)
ดานชองทางการจัดจําหนาย
1) สถานที่จัดจําหนายขนมสามารถเขาถึงไดงาย มีระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค
ชั้น (Interval scale)
2) ความครอบคลุ ม ของสถานที่ จั ด จํ า หน า ยตามห า งสรรพสิ น ค า มี ร ะดั บ การวั ด ข อ มู ล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale)
ดานการสงเสริมการตลาด
1) การโฆษณา/ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ ,อินเตอรเน็ต ,แผนพับ/
ใบปลิว มีระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale)
2) การใหสวนลดแกสมาชิก มีระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale)
3) การจัดโปรโมชั่นลดราคา มีระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale)
4) การใหทดลองชิมสินคา มีระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale)
5) การใหคําแนะนําเกี่ยวกับขนมของพนักงาน มีระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น
(Interval scale)
โดยระดับความคิดเห็น 5 ระดับดังนี้
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

หมายถึง
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

โดยมีเกณฑการอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใชระดับการวัดขอมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) โดยการคํานวณชวงกวางระหวางชั้นตามหลักการหาคาพิสัย
ดังนี้
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อันตรภาคชั้น =
=

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
5–1
= 0.8
5

จากหลักเกณฑดังกลาว สามารถแปลความหมายของคาคะแนนไดดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แสดงวา ผูซื้อมีระดับความคิดเห็นตอผลิตภัณฑของเบี้ยด
ปาปา (Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แสดงวา ผูซื้อมีระดับความคิดเห็นตอผลิตภัณฑของเบี้ยด
ปาปา (Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แสดงวา ผูซื้อมีระดับความคิดเห็นตอผลิตภัณฑของเบี้ยด
ปาปา (Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แสดงผูซื้อมีระดับความคิดเห็นตอผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา
(Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แสดงวา ผูซื้อมีระดับความคิดเห็นตอผลิตภัณฑของเบี้ยด
ปาปา (Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับนอยมาก
ตอนที่ 3 เป น คํ า ถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องเบี้ ย ด ปาป า
(Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard
PaPa's) โดยเฉลี่ย คาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) โดย
เฉลี่ย ชนิดของผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ที่ซื้อเปนประจํา ปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) บุคคลที่ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของ
เบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) และการบอกตอบุคคลอื่นใหซื้อผลิตภัณฑที่รานเบี้ยด ปาปา (Beard
PaPa's) โดยคําถามปลายเปด(Open-ended Questions) จํานวน 2 ขอ ใชแบบสอบถามที่มีคําตอบ
ใหเลือกหลายคําตอบ (Multiple choice question) จํานวน 3 ขอ
1) ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) โดยเฉลี่ย มีระดับการวัด
ขอมูลประเภทอัตราสวน Ratio
2) คาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) โดยเฉลี่ย มี
ระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน Ratio
3) ชนิดของผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ที่ซื้อเปนประจํา มีระดับการวัดขอมูล
ประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
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4) ปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) มีระดับการวัด
ขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
5) บุคคลที่ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) มี
ระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม
1. ศึกษาแนวคิดทางทฤษฏี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆเพื่อเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม
2. รวบรวมขอมูลจากแนวทางทฤษฏีเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆเหลานั้น มาสราง
แบบสอบถามตามความมุงหมายของการวิจัยซึ่งแบงออกไดเปน 5 ตอน
3. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขั้นเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองและเสนอเพิ่มเติมใหเหมาะสม
4. นํ า แบบสอบถามที่ ไ ด ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขแล ว ไปให ผู เ ชี่ ย วชาญ 2 ท า นตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงพินิจ (Content Validity)
จากนั้นนําไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อปรับปรุงใหมีความชัดเจนกอน
นําไปใชนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมผูซื้อ/เคยซื้อเบี้ยด
ปาปา (Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน เพื่อนําไปหาคาความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ไดผลดังนี้
คาความเชื่อมั่นดานสวนประสมทางการตลาดของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) มีคา เทากับ .853

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
แหลงขอมูลประกอบดวย 2 ลักษณะ คือ
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 310 คน โดยผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนขอมูลหลักที่ใช
ในการวิเคราะหตามสมมติฐานที่ตั้งไว เพื่อใหไดขอสรุปตามวัตถุประสงคของการวิจัย
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลที่เกี่ยวขอกับการวิจัย ไดศึกษาจากการ
คนควาจากหนังสือ วิทยานิพนธ รายงานการศึกษาวิจัย ขอมูลจากอินเตอรเน็ตของหนวยงานตางๆ
ที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ และสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร

4. การจัดทําและวิเคราะหขอมูล
การจัดทําขอมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ทําการตอบเรียบรอยแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถาม
ทั้งหมดมาดําเนินการดังนี้
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1. นําแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจสอบความสมบูรณกอนนําไป
วิเคราะห
2. นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสเพื่อประมวลผมขอมูลโดย
3. นําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบันทึกโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อทําการประมวลผลขอมูล
โดยโปรแกรม SPSS/PC for Windows Version 17.0 ในการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
1.2 การแจกแจงความถี่ (Frequency) และนําเสนอเปนคารอยละ (Percentage) ใน
การวิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 และ 3
1.3 การหาคาเฉลี่ย ( Mean หรือ x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation
หรือ S.D.)ในการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 2
2. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis)
2.1 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระกัน โดย
ใช t - test แบบ Independent (Independent t-test) เพื่อใชทดสอบสมมติฐาน ตอนที่ 1 ดานเพศ
และสถานภาพ ตอนที่ 3 ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) โดยเฉลี่ย
และคาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) โดยเฉลี่ย
2.2 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากวา 2 กลุม โดย
ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(One Way Analysis of Variance) เพื่อใชทดสอบ
สมมติฐาน ตอนที่1 ดานอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน และ ตอนที่
3 ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) โดยเฉลี่ย และคาใชจายโดย
เฉลี่ยในการซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) โดยเฉลี่ย
2.3 การหาค า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปร 2 ตั ว ที่ เ ป น อิ ส ระต อ กั น โดยใช ส ถิ ติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย เพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) เพื่อ
ใชทดสอบสมมติฐานตอนที่ 2 เปรียบเทียบกับตอนที่ 3 ในดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด
ปาปา (Beard PaPa's) โดยเฉลี่ย และคาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา
(Beard PaPa's) โดยเฉลี่ย
2.4 การทดสอบคาความแตกตาง คาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square
เพื่อวิเคราะหความแตกตางระหวางตัวแปรทั้งสอง เพื่อใชทดสอบสมมติฐานตอนที่ 1 ทั้งหมด ใช
เปรียบเทียบกับแบบสอบถามสวนที่ 3 ในดานชนิดของผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ที่ซื้อ
เปนประจํา ปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) และบุคคลที่ที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's)
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5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การใชส ถิ ติ ในการวิ เ คราะหขอมู ล ในการศึ กษาค นคว า ครั้งนี้ ผูวิ จัย จะเลือกใชสถิติ โ ดย
พิจารณาถึงวัตถุประสงคและความหมายของขอมูลใชการวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรในการ
ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC for Windows เพื่อหาสถิติดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ใชในการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางในแบบสอบถามทั้ง 3 ตอน สถิติ
ที่ใช ไดแก
1.1 คาสถิติรอยละ (percentage)ใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541:40)
P =  fX  x100
 n 

เมื่อ P
f
n

แทน รอยละหรือ % (Percentage)
แทน ความถี่ที่ตองการเปลี่ยนแปลงใหเปนรอยละ
แทน จํานวนความถี่ทั้งหมดหรือจํานวนกลุมตัวอยาง

1.2 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean)ใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541:40)
x

เมื่อ

=

x
n

แทน คาคะแนนเฉลี่ย
x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
x

1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541: 40)
n x  ( x)
2

S.D. =
เมื่อ S.D.
(X)2
X2
n
n-1

2

n(n  1)

แทน คาเบี่ยงเบนมาตราฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง
แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
แทน จํานวนตัวแปรอิสระ
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2. สถิติที่ใชเพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
หาความเชื่อถือไดของเครื่องมือโดยใชวิธีคาครอนบัคแอลฟา ใชสูตร (กัลยา
วาณิชยบัญชา. 2546: 49)


เมื่อ

k cov ariance / var iance
1  k  1cov ariance / var iance


k
Covariance
Variance

แทน
แทน
แทน
แทน

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
จํานวนคําถาม
คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนระหวางคําถามตาง ๆ
คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม

คาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึง ระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0
คาที่ใกลเคียง 1 มาก แสดงวามีความเชื่อมั่นสูง
3. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ใชในการทดสอบสมมติฐานโดย
3.1 การทดสอบความแตกต า งระหว า งค า เฉลี่ ย ของตั ว อย า ง 2 กลุ ม โดยใช สู ต ร
Independent – test ณ ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติที่รอยละ 95 (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2545: 175)
ดังนี้
กรณีที่ s12 = s22
t

X1  X 2

n1  1S12  n 2  1S 22  1

n1  n 2  2
โดยที่ Degree of freedom (df)
df  n1  n 2  2

กรณีที่ s12
t



s

2
2

X1  X 2
S12 S 22

n1 n2

n
 1



1
n 2 
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โดยที่ Degree of freedom (df)
2

 S12 S 22 
  
n n 
df   12 2  2
 S12   S 22 
   
n  n 
 1   2 
n1  1 n 2  1

เมื่อ t

แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution

x

1

x

2

1

S2
S 22
n1
n2
df

แทน คาเฉลี่ยตัวอยางกลุมที่ 1
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คาเฉลี่ยตัวอยางกลุมที่ 2
คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1
คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2
ขนาดตัวอยางกลุมที่ 1
ขนาดตัวอยางกลุมที่ 2
ชั้นแหงความอิสระ (n1 + n2 – 2)

3.2 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุมขึ้น
ไปดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) (กัลยา วาณิชย
บัญชา. 2545: 175)
ตารางแสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance)
แหลงความแปรปรวน

df

SS

ระหวางกลุม (B)

k-1

ss

MS
( B)

F

ss
MS = k  1
ss
MS = k  1

(B)

( B)

ภายในกลุม (W)

n-k

ss

(W )

(W )

(W )

รวม (T)

n-1

ss

(T )

MS
MS

(B)
(W )
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เมื่อ

f
df
k
n

แทน คาการแจกแจงที่ใชพิจารณาใน F-distribution
แทน ชั้นแหงความเปนอิสระไดแกระหวางกลุม (k-1)และภายในกลุม(n-k)
แทน จํานวนกลุมของตัวอยางที่นํามาทดสอบสมมติฐาน
แทน จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด
ss ( B ) แทน ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม (Between Sum of Squares)
ss(W ) แทน ผลรวมกําลังสองภายในกลุม (Within Sum of Squares)
MSb แทน ความแปรปรวนระหวางกลุม
MSw แทน ความแปรปรวนภายในกลุม

โดยมีคาความอิสระ (Degree of Freedom: DF) ระหวางกลุมคือ k-1 ภายในกลุมคือ nk และรวมทั้งกลุมคือ n-1 โดย k แทนจํานวนกลุม และ n แทน จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยางรวม
ทั้งหมด
สูตรการวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ยรายคู LSD (กัลยา วานิชยบัญชา 2546: 332-333)
สามารถเขียนสูตรไดดังนี้
LSD

= t1 2;nk

n

1
i 
MSE   
 ni n j 

โดยที่

n

เมื่อ t 1

2 ; n k

แทน คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t- test ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และชั้นแหงความเปนอิสระภายในกลุม = n-k

MSE

แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม( MS )

n
n

แทน จํานวนกลุมตัวอยางของกลุมที่ i

i

i



j



j

(W )

แทน จํานวนกลุมตัวอยางของกลุมที่ j
แทน คาความคาดเคลื่อน

3.3 คา Pearson Chi-Square ใชในการวิเคราะหกลุมตัวอยางเชิงกลุมเพื่อหาความ
แตกตางของตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป มีสูตรการคํานวณดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2544: 355) ดังนี้
2

r

c

= 
i 1 j 1

Oij  Eij 2
Eij
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กําหนดให

Oij แทน คาความถี่ที่ไดจากขอมูลแถวที่ I คอลัมนที่ j
Eij แทน คาความถี่ที่คาดหวังของขอมูลแถวที่ I คอลัมนที่ j
Eij แทน (ผลรวมของความถี่แถวที่ I) * (ผลรวมของความถี่คอลัมนที่ I)
ผลรวมของความถี่ทั้งหมด
df แทน ชั้นของความเปนอิสระ
r แทน จํานวนกลุมของตัวแปรดานคอลัมน

ซึ่ง

3.4 การทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยการใชสถิติคาสหสัมพันธอยางงาย เพียร
สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ใชคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปน
อิสระตอกัน เปนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัวที่แตละตัวตางมีระดับการวัดของ
ขอมูลแตกตางกัน (วิเชียร เกตุสิงห 2541: 72 )

r
เมื่อ r

X
Y
X
Y
 XY
2

2

n

xy

=

n XY  ( x)( y )
2
n
 (

X


X )  n y  ( y) 
2

2

2

แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แทน ผลรวมของคะแนน X
แทน ผลรวมของคะแนน Y
แทน ผลรวมคะแนนชุด x แตละตัวยกกําลังสอง
แทน ผลรวมคะแนนชุด Y แตละตัวยกกําลังสอง
แทน ผลรวมของผลคูณระหวาง X และ Y
แทน จํานวนคนหรือกลุมตัวอยาง

โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1 < r < 1 ดังนี้
1) คา r เปนลบ แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม คือ ถา X เพิ่ม
Y จะลด แตถา X ลด Y จะเพิ่ม
2) คา r เปนลบ แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน คือ ถา X เพิ่ม Y
จะเพิ่ม แตถา X ลด Y จะลด
3) คา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธกันในทิศทางดียวกัน และมี
ความสัมพันธกันมาก
4) คา -r มีคาเขาใกล -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม และมี
ความสัมพันธกันมาก
5) ถา r = 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธกัน
6) ถา r มีคาใกล 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธกันนอย
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เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์ (วรางคณา อดิศรประเสริฐ. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจ.2545) มีดังนี้
มีคา
0.00
หมายถึง ไมมีความสัมพันธเลย (no correlation)
มีคาระหวาง 0.01 – 0.20 หมายถึง แทบจะไมมีความสัมพันธเลย(virtually no
correlation)
มีคาระหวาง 0.21 – 0.45 หมายถึง มีความสัมพันธนอย (week correlation)
มีคาระหวาง 0.46 – 0.75 หมายถึง มีความสัมพันธปานกลาง (moderate correlation)
มีคาระหวาง 0.76 – 0.90 หมายถึง มีความสัมพันธมาก (strong correlation)
มีคาระหวาง 0.91 – 0.99 หมายถึง มีความสัมพันธมากที่สุด (very strong
correlation)
มีคา
1.00
หมายถึง มีความสัมพันธสมบูรณ (perfect correlation)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลของการวิเคราะหขอมูล ในงานวิจัยเรื่อง ปจจัยทางดานสวนประสมทาง
การตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตาง ๆ และอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
n

แทน จํานวนตัวอยาง
x
แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean)
S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
χ2 แทน คาที่ใชพิจารณาในไครสแควร (Chi-square)
t
แทน คาที่ใชพิจารณาใน t-distribution
F
แทน คาที่ใชพิจารณาใน F-distribution
SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
MS แทน คาคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
df
แทน องศาความเปนอิสระ (Degree of Freedom)
LSD แทน Least Significant Difference
Sig แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบ
H0 แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
*
แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 สวน
ตามลําดับดังนี้
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา
(Beard PaPa's) ของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑของ
เบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
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ผลการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตาราง 2 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด สถานภาพ อาชีพ และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยแจกแจงจํานวน และคา
รอยละ ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล

จํานวน (คน)

รอยละ

รวม

145
255
400

36.2
63.8
100.00

93
135
172
400

23.2
33..8
43
100.00

93
243
64
400

23.2
60.8
16
100.00

365
35

91.2
8.8

400

100.00

137
33
230
400

34.2
8.3
57.5
100.00

1.เพศ
ชาย
หญิง
2.อายุ
นอยกวาหรือเทากับ 15 ป
16-25 ป
25 ปขึ้นไป
รวม
3.ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
4.สถานภาพ
โสด/หมาย/หยาราง
สมรส
รวม
5.อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ขาราชการ / พนักงารัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
รวม
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ตาราง 2 (ตอ)
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
6.รายเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
มากกวา 30,000 บาท
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

136
104
109
51
400

34
26
27.2
12.8
100.00

ตาราง 2 จากตาราง 2 แสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถามซึ่งใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400 คน โดยสามารถจําแนกตามตัว
แปรไดดังนี้
เพศ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 255 คน คิดเปนรอย
ละ 63.8 อายุ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวนมากที่สุดมีอายุมากกวา 25 ปขึ้นไป จํานวน
172 คน คิดเปนรอยละ 43 ระดับการศึกษาสูงสุด กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 60.80 สถานภาพ กลุมตัวอยางที่ตอบ
แบบสอบถาม สวนใหญมีสถานภาพ โสด/หมาย/หยาราง จํานวน 365 คน คิดเปนรอยละ 91.2
อาชีพ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 230 คน
คิดเปนรอยละ 57.5 ระดับรายเฉลี่ยตอเดือน กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวนมากที่สุดมี
รายไดระหวาง 20,001-30,000 บาท จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.2
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา
(Beard PaPa's) ของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard
PaPa's) โดยแจกแจงจํานวน และคารอยละ ดังรายละเอียดตอไปนี้
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ตาราง 3 แสดงจํานวน และคารอยละ ของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของ
เบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's)
1.ประเภทของผลิตภัณฑ
Cream Puff’
Cookie Puff
Cornet
Paris Breast
Fondant Au Chocolate
รวม
2.บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ตัวเอง
สมาชิกในครอบครัว
เพื่อน
รวม
3.ปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
ตราสินคา
รสชาติอรอย
บรรจุภัณฑที่สวยงาม
มีผลิตภัณฑใหเลือกหลากหลาย
มีสวนลดราคา/โปรโมชั่น
ไดรับการแนะนําจากบุคคลอื่น
รวม

จํานวน(คน)

รอยละ

188
81
44
35
52

47
20.2
11
8.8
13

400

100.00

127
42
231

31.8
10.5
57.8

400

100.00

35
206
45
28
55
31

8.8
51.5
45
28
13.8
7.8

400

100.00
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จากตาราง 3 แสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ของผูตอบแบบสอบถามซึ่งใชเปนกลุม
ตัวอยางในการศึกษาจํานวน 400 คน โดยสามารถจําแนกตามตัวแปรไดดังนี้
ประเภทของผลิตภัณฑ ของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญจะนิยมบริโภค
Cream Puff’ จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.00
บุคคลที่มีอิทธิพบตอการตัดสินใจซื้อ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญ คือ
เพื่อน จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 57.8
ปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญจะชื่น
ชอบผลิตภัณฑที่มีรสชาติอรอย จํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 51.5
ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปา
ปา (Beard
PaPa's)
1. จํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย
(3เดือน)
2. คาใชจายในการซื้อ (บาท)

MINIMUM

MAXIMUM

S.D.

x

1

29

8.01

6.04

45

2000

274.28

256.09

จากตาราง 4 แสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's)ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา จํานวนผลิตภัณฑที่
ซื้อโดยเฉลี่ย(3เดือน) โดยเฉลี่ยประมาณ 8 ชิ้น จํานวนที่ซื้อมากที่สุด 29 ชิ้น นอยที่สุด 1 ชิ้น
โดยมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 6.04 คาใชจายในการซื้อ (บาท) สวนใหญประมาณ
274.28 บาท มากสุด 2000 บาท นอยสุด 45 บาท โดยมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
256.09
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สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความปจจัยดานประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ
ของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ของผูตอบแบบสอบถาม
ตาราง 5 แสดงขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอดานผลิตภัณฑผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard
PaPa's)
ความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ
x

1. ขนมรสชาติอรอยและกลมกลอม
2. ขนมมีใหเลือกหลากหลาย
3. ขนมมีความสดใหม
4. ขนมมีความสะอาดถูกหลักอนามัย
5. ขนมมีรูปแบบสีสันนารับประทาน
6. ขนมมีบรรจุภัณฑที่สวยงาม
7. ขนมมีตราสินคาที่มีชื่อเสียงและนาเชื่อถือ
รวม

3.55
3.56
4.01
3.94
3.42
3.68
3.84
3.71

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปรผล
1.00
ดี
0.71
ดี
0.66
ดีมาก
0.67
ดี
1.04
ดี
1.07
ดี
0.77
ดี
0.84
ดี

จากตาราง 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ความคิดเห็นที่มีตอดานผลิตภัณฑของผลิตภัณฑ
ของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) อยูในระดับดีโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ขอที่มีความสําคัญที่สงผลตอความคิดเห็นที่มีตอดานผลิตภัณฑของผลิตภัณฑของเบี้ยด ปา
ปา อยูในระดับเห็นดวย คือ ขนมรสชาติอรอยและกลมกลอม, ขนมมีใหเลือกหลากหลาย, ขนมมี
ความสะอาดถูกหลักอนามัย, ขนมมีรูปแบบสีสันนารับประทาน, ขนมมีบรรจุภัณฑที่สวยงาม, ขนมมี
ตราสินคาที่มีชื่อเสียงและนาเชื่อถือ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55, 3.56, 3.94, 3.42, 3.68 และ 3.84
ตามลําดับ สวนขอที่มีความสําคัญที่สงผลตอความคิดเห็นดานผลิตภัณฑผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา
อยูในระดับดีมาก คือ ขนมมีความสดใหม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01
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ตาราง 6 แสดงขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอดานราคาของผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard
PaPa's)
ความคิดเห็นดานราคา
x

1. ขนมมีคุณภาพเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคา
2. ขนมมีความคุมคาในดานราคาเมื่อเทียบกับขนม
ยี่หออื่น
รวม

3.49
3.06
3.27

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปรผล
0.93
ดี
1.01
ปานกลาง
0.97

ดี

จากตาราง 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ความคิดเห็นที่มีตอดานราคาของ
ผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.27 เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา ขอที่มีความสําคัญที่สงผลตอความคิดเห็นดานราคาผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา อยูใน
ระดับเห็นดวย คือ ขนมมีคุณภาพเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 สวนขอที่มี
ความสําคัญที่สงผลตอความคิดเห็นดานราคาของผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา อยูในระดับไมแนใจคือ
ขนมมีความคุมคาในดานราคาเมื่อเทียบกับขนมยี่หออื่น โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.06
ตาราง 7 แสดงขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอดานชองทางการจัดจําหนายของผลิตภัณฑของ
เบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's)
ความคิดเห็นดานชองทางการจัดจําหนาย
x

1. สถานที่จัดจําหนายขนมสามารถหาไดงาย
2. ความครอบคลุมของสถานที่จัดจําหนายตาม
หางสรรพสินคา
รวม

3.09
2.98
3.05

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
1.11
ปานกลาง
0.77
ปานกลาง
0.94

ปานกลาง

จากตาราง 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ความคิดเห็นที่มีตอดานชองทางการจัด
จําหนายของผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) อยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.05 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีความสําคัญที่สงผลตอความคิดเห็นดานชองทางการจัด
จําหนายของผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา อยูในระดับปานกลาง คือ สถานที่จัดจําหนายขนมสามารถ
หาไดงาย , ความครอบคลุมของสถานที่จัดจําหนายตามหางสรรพสินคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.09
และ 2.98
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ตาราง 8 แสดงขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอดานดานการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑของเบี้ยด
ปาปา (Beard PaPa's)
ความคิดเห็นดานการสงเสริมการตลาด
x

1. มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ
2. มีการใหสวนลดแกสมาชิก
3. มีการจัดโปรโมชั่นลดราคา
4. มีการใหทดลองชิมสินคา
5. มีการใหคําแนะนําเกี่ยวกับขนมของกิจการ
รวม

3.04
3.30
3.09
3.42
3.17
3.20

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
0.93
ดี
0.66
ดี
0.79
ดี
1.15
ดี
1.01
ดี
0.91
ดี

จากตาราง 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ความคิดเห็นที่มีตอดานการสงเสริม
การตลาดของผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีความสําคัญที่สงผลตอความคิดเห็นดานการสงเสริมการตลาดของ
ผลิตภัณฑผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา อยูในระดับดี คือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ,
มีการใหสวนลดแกสมาชิก, มีการจัดโปรโมชั่นลดราคา, มีการใหทดลองชิมสินคา, ขนมมีบรรจุภัณฑ
ที่สวยงาม, มีการใหคําแนะนําเกี่ยวกับขนมของกิจการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04, 3.30, 3.09, 3.42
และ 3.17ตามลําดับ
สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho:
ผู บ ริ โ ภคที่ มีเ พศตา งกั น มี พ ฤติ ก รรมการซื้อ ผลิ ต ภั ณฑ เ บี้ ยด ปาป า ในเขต
กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน
H1:
ผูบ ริ โ ภคที่ มีเ พศตา งกั น มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภั ณฑ เ บี้ ยด ปาป า ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
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สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบในการทดสอบ จะใชการทดสอบคา t (Independent
Sample t-test) เพื่อใชทดสอบกลุมตัวอยาง 2 กลุม ที่เปนอิสระกัน ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่ง
เปนการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องจํานวน
ผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน) และคาใชจายในการซื้อ (บาท) จําแนกตามเพศ
ตาราง 9 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
เรื่องจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน) และคาใชจายในการซื้อ (บาท) จําแนกตามเพศ
พฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด
ปาปา
1. จํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อ
โดยเฉลี่ย(3เดือน)
2. คาใชจายในการซื้อ
(บาท)

Independent t-test
เพศ

n

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

153
247
153
247

x

7.94
8.11
246.63
291.40

S.D.
6.00
6.11
223.82
273.23

t

df

Sig.

.270

398

.787

-1.784

368.25

.075

จากตาราง 9 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตาม
เพศ โดยใชสถิติ Independent t-test ในการทดสอบ พบวา จํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย
(3เดือน) และ คาใชจายในการซื้อ (บาท) มีคา Sig. เทากับ .787 และ .075 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา
.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา เรื่องจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน) และสวนคาใชจายในการซื้อ
(บาท) ไมแตกตางกัน แสดงวาผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยสถิติ Chi-Square โดยกําหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% ซึ่งเปนแสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานคร เรื่องประเภทของผลิตภัณฑ , บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ และปจจัยที่ทํา
ใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ จําแนกตามเพศ
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ตาราง 10 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
เรื่องประเภทของผลิตภัณฑ , .บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ และปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ จําแนกตามเพศ
ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เพศ
หญิง
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปา ชาย
รวม
df
χ2
ปา (Beard PaPa's)
13.15
4
1.ประเภทของผลิตภัณฑ
188
122
66
Cream Puff’
(47%)
(45.5%) (47.84%)
81
61
20
Cookie Puff
(13.79%) (23.92%) (20.25%)
44
32
12
Cornet
(11%)
(8.28%) (12.54%)
35
22
13
Paris Breast
(8.75%)
(8.63%)
(8.97%)
52
18
34
Fondant Au Chocolate
(13%)
(23.45% (7.05%)
รวม
145
255
400
(เปอรเซ็นต)
(100%)
(100%) (100%)
3.465 1
2.บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
127
89
38
ตัวเอง
(26.21%) (34.90%) (31.75%)
42
27
15
สมาชิกในครอบครัว
(10.34%) (10.58%) (10.50%)
231
139
92
เพื่อน
(63.45%) (54.51%) (57.75%)
รวม
145
255
400
(เปอรเซ็นต)
(100%)
(100%)
(100%)

Sig.
.000*

.063
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ตาราง 10 (ตอ)
ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เพศ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปา ชาย
รวม
df
หญิง
χ2
ปา (Beard PaPa's)
37.90 1
3.ปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
35
30
5
ตราสินคา
(11.76%) (8.75%)
(3%)
206
153
53
รสชาติอรอย
(51.50%)
(60%)
(37%)
45
25
20
บรรจุภัณฑที่สวยงาม
(9.80%) (11.25%)
(14%)
28
18
10
มีผลิตภัณฑใหเลือกหลากหลาย
(7.00%)
(7.06%)
(7%)
55
18
37
มีสวนลดราคา/โปรโมชั่น
(7.06%) (13.75%)
(26%)
11
31
20
ไดรับการแนะนําจากบุคคลอื่น
(4.31%)
(7.75%)
(14%)
รวม
145
255
400
(เปอรเซ็นต)
(100%)
(100%)
(100%)

Sig.
.000*

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 10 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนก
ตามเพศ โดยใชสถิติ Chi-Square ในการทดสอบ พบวาบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อมีคา
Sig. เทากับ .063 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ผูบริโภคที่มี
เพศตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา เรื่องบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ไม
เแตกตางกัน แสดงวาผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สวนศึกษาความแตกตางระหวางประเภทของผลิตภัณฑ และปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ มีคา Sig. เทากับ .000 และ .000 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเรื่องประเภทของผลิตภัณฑ และปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวาผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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สมมติฐานที่ 2 ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho:
ผู บ ริ โ ภคที่ มีอ ายุ ต า งกัน มี พฤติก รรมการซื้อ ผลิ ต ภั ณฑ เ บี้ ยด ปาป า ในเขต
กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน
H1:
ผู บ ริ โ ภคที่ มีอ ายุ ตา งกัน มี พฤติก รรมการซื้อ ผลิ ต ภั ณฑ เ บี้ ยด ปาป า ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
เนื่องจากกลุมตัวอยางที่เก็บแบบสอบถาม มีระดับอายุ 36-45 ป , 46-55 ป และมากกวา
55 ปนอยกวา 30 คน ผูวิจัยจึงไดรวมกลุมตัวอยาง เปน 3 กลุม คือ ระดับอายุต่ํากวาหรือเทากับ 15
ป , 16-25 ป และมากกวา 25 ปขึ้นไป
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบในการทดสอบ จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Valiance: One Way ANOVA) เพื่อใชทดสอบกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม ที่เปนอิสระกัน ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งเปนการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดย
เฉลี่ย(3เดือน), .คาใชจายในการซื้อ (บาท) จําแนกตามอายุ
ตาราง 11 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
เรื่องจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน), .คาใชจายในการซื้อ (บาท) จําแนกตามอายุ
พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา
1. จํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดย
เฉลี่ย(3เดือน)

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2. คาใชจายในการซื้อ (บาท)

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

2
397
399

468.16
14082.81
14550.977

234.08
35.473

6.59

.002*

2
397
399

378919.90
257900000
261700000

189459.95
64963.15

2.92

.044*

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 11 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตจําแนกตามอายุ โดยใช
สถิติ One-Way ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบ พบวา จํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดย
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เฉลี่ย(3เดือน)กับคาใชจายในการซื้อ (บาท)มีคา Sig. เทากับ .002 และ .044 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน
มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดย
เฉลี่ย(3เดือน), .คาใชจายในการซื้อ (บาท) แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวา
ผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด
ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย(3เดือน) กับอายุ

อายุ

Mean

น อ ย ก ว า
หรือเทากับ 16-25 ป
6.50
15 ป
9.00
2.49*
(.002)

นอยกวาหรือเทากับ 15 ป

9.00

16-25 ป

6.50

-

-

25 ปขึ้นไป

8.65

-

-

25 ปขึ้นไป
8.65
0.35
(.649)
-2.15*
(.002)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย(3เดือน) กับอายุพบ
ความแตกตางรายคู ดังนี้
ผูบริโภคที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 15 ป กับผูบริโภคที่มีอายุ 16-25 ป มีคา Sig. เทากับ
.002 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 15 ป มีการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑนอยกวา ผูบริโภคที่มีอายุ 16-25 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย 2.49 ชิ้น
ผูบริโภคที่มีอายุ 16-25 ป กับผูบริโภคที่มีอายุ 25 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ .002 ซึ่งนอยกวา .05
หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุ 16-25 ป มีการเลือกซื้อผลิตภัณฑนอยกวา ผูบริโภคที่มีอายุ 25 ป
ขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย 2.15 ชิ้น
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ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด
ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร คาใชจายในการซื้อ (บาท) กับอายุ

อายุ

Mean

นอยกวาหรือ
เทากับ 15 ป
231.16

16-25 ป

25 ปขึ้นไป

295.82

297.03
-65.87
(.056)
-1.21
(.971)
-

นอยกวาหรือเทากับ 15 ป

231.16

-

-64.66*
(.028)

16-25 ป

295.82

-

-

25 ปขึ้นไป

297.03

-

-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร คาใชจายในการซื้อ (บาท) กับอายุ พบความ
แตกตางรายคู ดังนี้
ผูบริโภคที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 15 ป กับผูบริโภคที่มีอายุ 16-25 ป มีคา Sig. เทากับ
.028 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 15 ป มีการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑนอยกวา ผูบริโภคที่มีอายุ 16-25 ป โดยมีผลตางของคาใชจายในการซื้อ (บาท)เฉลี่ย
64.66บาท
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยสถิติ Chi-Square โดยกําหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% ซึ่งเปนการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานคร เรื่องประเภทของผลิตภัณฑ , .บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ และปจจัยที่ทํา
ใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจําแนกตามอายุ
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ตาราง 14 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
เรื่องประเภทของผลิตภัณฑ, .บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ และปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑจําแนกตามอายุ
อายุ
ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของ
เบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's)
1.ประเภทของผลิตภัณฑ
Cream Puff’
Cookie Puff
Cornet
Paris Breast
Fondant Au Chocolate
รวม
(เปอรเซ็นต)
2.บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซื้อ
ตัวเอง

นอยกวา
หรือ
เทากับ 15
ป
37
(39.78%)
16
(17.20%)
28
(30.11%)
6
(6.45%)
6
(6.45%)
93
(100%)

16-25 ป

60
(44.11%)
39
(28.68%)
5
(3.68%)
22
(16.17%)
9
(6.62%)
136
(100%)

25 ปขึ้น
ไป

91
(52.90%)
26
(15.12%)
11
(6.39%)
7
(4.07%)
37
(21.51%)
172
(100%)

รวม

df

Sig.

1.12

8

.289

3.153

4

.076

188
(47.00%)
81
(20.25%)
44
(11.00%)
35
(8.75%)
52
(13.00%)
400
(100%)

เพื่อน

5
(5.38%)
8
(8.60%)
80
(86.02%)

81
(59.56%)
14
(10.29%)
41
(30.14%)

41
(23.84%)
20
(11.63%)
111
(64.53%)

127
(31.75%)
42
(10.50%)
231
(57.75%%)

รวม
(เปอรเซ็นต)

93
(100%)

136
(100%)

172
(100%)

400
(100%)

สมาชิกในครอบครัว

χ2
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ตาราง 14 (ตอ)
อายุ
16-25 ป

ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ นอยกวา
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด
หรือเทา กับ
ปาปา (Beard PaPa's)
16-25 ป
15 ป
3.ปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ
ตราสินคา
รสชาติอรอย
บรรจุภัณฑที่สวยงาม
มีผลิตภัณฑใหเลือกหลากหลาย
มีสวนลดราคา/โปรโมชั่น
ไดรับการแนะนําจากบุคคลอื่น
รวม
(เปอรเซ็นต)

25 ปขึ้นไป
รวม

19
(20.43%)
9
(9.68%)
10
(10.75%)
6
(6.45%)
49
(52.69%)
0
(0%)

16
(11.76%)
80
(58.82%)
18
(13.23%)
6
(4.41%)
1
(0.73%)
14
(10.29%)

0
(0%)
117
(68.02%)
17
(9.88%)
16
(9.30%)
5
(2.91%)
17
(9.88%)

35
(8.75%)
206
(51.50%)
45
(11.25%)
28
(7.00%)
55
(13.75%)
31
(7.75%)

93
(100%)

136
(100%)

172
(100%)

400
(100%)

χ2

df

Sig.

3.98

10

.046*

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 14 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอายุและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด
ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
ศึกษาความแตกตางระหวางอายุ กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานคร เรื่องปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ดวยสถิติ Chi-Square พบวา มีคา Sig. =
.046 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวา หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ใน
เรื่องปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวา
ผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ศึกษาความแตกตางระหวางอายุ กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานครดานประเภทของผลิตภัณฑ และ บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อดวยสถิติ Chi-
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Square พบวา มีคา Sig. = .289 และ .076 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho)
หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา เรื่องดานประเภท
ของผลิตภัณฑ และ บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ไมแตกตางกัน แสดงวาผลการวิจัยไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 3 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho: ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
H1: ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา
ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบในการทดสอบ จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Valiance: One Way ANOVA) เพื่อใชทดสอบกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม ที่เปนอิสระกัน ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%
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ตาราง 15 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
เรื่องจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน), .คาใชจายในการซื้อ (บาท) จําแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา
1. จํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อ
โดยเฉลี่ย(3เดือน)

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
2. คาใชจายในการซื้อ (บาท) ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

2
397
399
2
397
399

203.38
14347.60
14550.977
518905.663
256570000
261700000

101.68
36.14

2.81

.061

259452.83
64610.54

4..02

.019*

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 15 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนก
ตามระดับการศึกษาสูงสุดโดยใชสถิติ One-Way ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบ
พบวา คาใชจายในการซื้อ (บาท) มีคา Sig. เทากับ .019 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกัน
มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา เรื่องคาใชจายในการซื้อ (บาท) ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวาผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สําหรับการศึกษาจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย(3เดือน) มีคา Sig. เทากับ .061 ซึ่ง
มากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
ตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา เรื่องจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน) ใน
เขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน แสดงวาผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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ตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด
ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร คาใชจายในการซื้อ (บาท) กับระดับการศึกษาสูงสุด

Mean

ต่ํากวา
มัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือ
ปวช.
6.93

6.93

-

1.02
(.163)

ปริญญาตรี

7.78

-

-

สูงกวาปริญญาตรี

11.43

-

-

ระดับการศึกษาสูงสุด

ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.

ปริญญา
ตรี

สูงกวา
ปริญญาตรี

7.78

11.43
2.31*
(.018)
1.28
(.128)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
จากตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร คาใชจายในการซื้อ (บาท) ระดับการศึกษาสูงสุด พบ
ความแตกตางรายคู ดังนี้
ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.กับผูบริโภคที่มีระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีคา Sig. เทากับ .018 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูบริโภคที่มี
ระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. มีคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ นอยกวา กับ
ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี โดยมีผลตางของคาใชจายในการซื้อ (บาท)เฉลี่ย
2.31 บาท
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยสถิติ Chi-Square โดยกําหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% ซึ่งเปนการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานคร เรื่องประเภทของผลิตภัณฑ , บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ และปจจัยที่ทํา
ใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
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ตาราง 17 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
เรื่องประเภทของผลิตภัณฑ , บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ และปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษาสูงสุด
ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ต่ํากวา
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของ มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
เบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ตอนปลาย
หรือปวช.
1.ประเภทของผลิตภัณฑ
Cream Puff’
Cookie Puff
Cornet
Paris Breast
Fondant Au Chocolate
รวม
(เปอรเซ็นต)
2.บุ ค ค ล ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต อ ก า ร
ตัดสินใจซื้อ
ตัวเอง
สมาชิกในครอบครัว
เพื่อน
รวม
(เปอรเซ็นต)

37
(39.78%)
16
(17.20%)
28
(30.11%)
6
(6.45%)
6
(6.45%)
93
(100%)

5
(5.38%)
8
(8.60%)
80
(%86.02)
93
(100%)

113
(46.50%)
53
(21.81%)
10
(4.11%)
25
(10.29%)
42
(17.28%)
243
(100%)

98
(40.33%)
27
(11.11%)
118
(48.56%)
243
(100%)

สูงกวา
ปริญญา
ตรี

38
(59.37%)
12
(18.75%)
6
(9.37%)
4
(6.25%)
4
(6.25%)
64
(100%)

24
(37.50%)
7
(10.93%)
33
(51.56%)
64
(100%)

รวม

χ2

df

Sig.

.38

8

.535

36.10

4

.000*

188
(47.00%)
81
(20.25%)
44
(11.0%)
35
(8.75%)
52
(13.00%)
400
(100%)

127
(31.75%)
42
(10.50%)
231
(57.75%)
400
(100%)
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ตาราง 17 (ตอ)
ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด
ปาปา (Beard PaPa's)
3.ปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ
ตราสินคา
รสชาติอรอย
บรรจุภัณฑที่สวยงาม
มีผลิตภัณฑใหเลือกหลากหลาย
มีสวนลดราคา/โปรโมชั่น
ไดรับการแนะนําจากบุคคลอื่น
รวม
(เปอรเซ็นต)

ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวา
สูงกวา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญา
ตอนปลาย
ตรี
หรือปวช.

19
(20.43%)
9
(9.68%)
10
(10.75%)
6
(6.45%)
49
(52.69%)
0
(0.00%)
93
(100%)

16
(6.58%)
143
(58.85%)
31
(12.76%)
19
(7.82%)
6
(2.47%)
28
(11.52%)
243
(100%)

0
(0.00%)
54
(84.37%)
4
(6.25%)
3
(4.69%)
0
(0.00%)
3
(4.69%)
64
(100%)

รวม

χ2

df

Sig.

12.58

10

.000*

35
(8.75%)
206
(51.50%)
45
(11.25%)
28
(7.00%)
55
(13.75%)
31
(7.75%)
400
(100%)

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 17 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับการศึกษาสูงสุดและพฤติกรรมการ
ซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
ศึกษาความแตกตางระหวางระดับการศึกษาสูงสุด กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด
ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ และ บุคคลที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อ ดวยสถิติ Chi-Square พบวา มีคา Sig. = .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา หมายความวา ผูบริโภคที่มี
ระดับการศึกษาสูงสุด ตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเรื่องปจจัยที่ทําให
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ และ บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 แสดงวาผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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ศึกษาความแตกตางระหวางระดับการศึกษาสูงสุด กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด
ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องประเภทของผลิตภัณฑดวยสถิติ Chi-Square พบวา มีคา Sig.
= .535 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุด ตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเรื่องประเภทของผลิตภัณฑ
ไมแตกตางกัน แสดงวาผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 4 ผูบริโภคที่มีสถานภาพตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho: ผูบริโภคที่มีสถานภาพตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน
H1: ผูบริโภคที่มีสถานภาพตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบในการทดสอบ จะใชการทดสอบคา t (Independent
Sample t-test) เพื่อใชทดสอบกลุมตัวอยาง 2 กลุม ที่เปนอิสระกัน ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่ง
เปนการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องจํานวน
ผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน) และคาใชจายในการซื้อ (บาท) จําแนกตามสถานภาพ
ตาราง 18 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
เรื่ องจํานวนผลิ ต ภัณฑ ที่ ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน) และคา ใชจายในการซื้อ (บาท) จํา แนกตาม
สถานภาพ
พฤติ ก รรมการลงทุ น ใน
กองทุ น พั น ธบั ต รเกาหลี
ใต
1. จํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อ
โดยเฉลี่ย(3เดือน)
2. คาใชจายในการซื้อ
(บาท)

Independent t-test
เพศ

n

x

S.D.

t

df

Sig.

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

365
35
365
35

7.87
9.40
265.02
370.83

5.92
7.06
233.85
416.79

-1.43

398

.154

-1.48

36.08

.148

จากตาราง 18 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานครจําแนก
ตามสถานภาพโดยใชสถิติ Independent t-test ในการทดสอบ พบวา จํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดย
เฉลี่ย(3เดือน)และ คาใชจายในการซื้อ (บาท) มีคา Sig. เทากับ .154 และ .148 ตามลําดับ ซึ่ง
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มากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพตางกัน มี
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดย
เฉลี่ย(3เดือน) และคาใชจายในการซื้อ (บาท) ไมแตกตางกัน แสดงวาผลการวิจัยไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยสถิติ Chi-Square โดยกําหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% ซึ่งเปนการแสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เรื่องประเภทของผลิตภัณฑ , บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ และปจจัยที่
ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจําแนกตามสถานภาพ
ตาราง 19 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
เรื่องประเภทของผลิตภัณฑ , บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ และปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑจําแนกตามสถานภาพ
ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard
PaPa's)
1.ประเภทของผลิตภัณฑ
Cream Puff’
Cookie Puff
Cornet
Paris Breast
Fondant Au Chocolate
รวม
(เปอรเซ็นต)

สถานภาพ
โสด

สมรส

รวม

χ2
5.08

171
(46.85%)
76
(20.82%)
40
(10.96%)
34
(9.31%)
44
(12.05%)
365
(100%)

17
(48.57%)
5
(14.28%)
4
(11.43%)
1
(2.86%)
8
(22.86%)
35
(100%)

188
(47.00%)
81
(20.25%)
44
(11.00%)
35
(8.75%)
52
(13.00%)
400
(100%)

df
4

Sig.
.278
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ตาราง 19 (ตอ)
ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard
PaPa's)
2.บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ตัวเอง
สมาชิกในครอบครัว
เพื่อน

รวม
(เปอรเซ็นต)
3.ปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
ตราสินคา
รสชาติอรอย
บรรจุภัณฑที่สวยงาม
มีผลิตภัณฑใหเลือกหลากหลาย
มีสวนลดราคา/โปรโมชั่น
ไดรับการแนะนําจากบุคคลอื่น
รวม
(เปอรเซ็นต)

สถานภาพ
โสด
120
(32.88%)
32
(8.77%)
127
(34.79%)
365
(100%)

สมรส
7
(20.00%)
10
(28.57%)
18
(51.43%)
35
(100%)

รวม

χ2

df

Sig.

13.86 2

.001*

.164

.685

127
(31.75%)
42
(10.50%)
231
(57.75%)
400
(100%)
5

35
0
35
(9.59%) (0.00%) (8.75%)
206
17
189
(51.78%) (48.57%) (51.5%)
45
8
37
(10.14%) (22.86%) (11.25%)
28
5
23
(6.30%) (14.28%) (7.00%)
55
2
53
(14.52%) (5.71%) (13.75%)
31
3
28
(7.67%) (8.57%) (7.75%)
365
35
400
(100%) (100%) (100%)

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 19 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานครจําแนก
ตามสถานภาพ โดยใชสถิติ Independent t-test ในการทดสอบ พบวาระหวางประเภทของ
ผลิตภัณฑ และปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ มีคา Sig. เทากับ .278 และ .685 ตามลําดับ ซึ่ง
มากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพตางกัน มี
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องประเภทของผลิตภัณฑ และ

62
ปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ไมแตกตางกัน แสดงวาผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว
สวนการศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานครระหวาง
ความแตกตางของสถานภาพกับบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ มีคา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอย
กวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาผูบริโภคที่มี
สถานภาพตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องบุคคลที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจ ที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวาผลการวิจัยสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 5 ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho:
ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน
H1:
ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบในการทดสอบ จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Valiance: One Way ANOVA) เพื่อใชทดสอบกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม ที่เปนอิสระกัน ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งเปนการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดย
เฉลี่ย (3เดือน), คาใชจายในการซื้อ (บาท) จําแนกตามอาชีพ
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ตาราง 20 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
เรื่องจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน), .คาใชจายในการซื้อ (บาท) จําแนกตามอาชีพ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
แหลงความ
ผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา
แปรปรวน
1. จํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย ระหวางกลุม
(3เดือน)
ภายในกลุม
รวม
2. คาใชจายในการซื้อ (บาท)
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
2
397
399
2
397
399

SS
125.604
14425.37
14550.97
12012.05
26160000
261700000

MS

F

Sig.

62.802
36.336

1.728 .179

6006.026
65887.352

.091

.913

จากตาราง 20 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนก
ตามอาชีพโดยใชสถิติ One-Way ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบ พบวา จํานวน
ผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย(3เดือน) และคาใชจายในการซื้อ (บาท) มีคา Sig. เทากับ .179 และ.913
ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพ
ตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน แสดงวา
ผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยสถิติ Chi-Square โดยกําหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% ซึ่งเปนการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานคร เรื่องประเภทของผลิตภัณฑ , .บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ และปจจัยที่ทํา
ใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจําแนกตามอาชีพ

64
ตาราง 21 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
เรื่องประเภทของผลิตภัณฑ , .บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ และปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑจําแนกตามอาชีพ
ข อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร อาชีพ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปา
ข า ราชการ
นั ก เรี ย น /
พ นั ก ง า น
ปา (Beard PaPa's)
ห รื อ
นักศึกษา
เอกชน
รัฐวิสาหกิจ
1.ประเภทของผลิตภัณฑ
121
17
50
Cream Puff’
(52.61%)
(51.51 %)
(36.50%)
42
4
35
Cookie Puff
(18.26%)
(12.12%)
(25.55%)
12
4
28
Cornet
(5.22%)
(12.12%)
(20.44%)
17
2
16
Paris Breast
(7.39%)
(6.06%)
(11.68%)
38
6
8
Fondant Au Chocolate
(16.52%)
(18.18%)
(5.84%)
รวม
137
33
230
(เปอรเซ็นต)
(100%)
(100%)
(100%)
2.บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
28
6
100
ตัวเอง
(20.44%)
(18.18%)
(43.48%)
4
23
9
สมาชิกในครอบครัว
(6.57%)
(12.12%)
(10.00%)
100
29
108
เพื่อน
(72.99)
(87.88%)
(46.96%)
รวม
137
33
230
(เปอรเซ็นต)
(100%)
(100%)
(100%)

รวม

χ2

df

Sig.

3.68

8

.903

23.00 4

.000*

188
(47.00%)
81
(20.25%)
44
(11.00%)
35
(8.75%)
52
(13.00%)
400
(100%)
137
(34.25%)
33
(8.25%)
230
(57.50%)
400
(100%)
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ตาราง 21 (ตอ)
ข อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร อาชีพ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปา
ข า ราชการ
นั ก เรี ย น /
ปา (Beard PaPa's)
ห รื อ
นักศึกษา
รัฐวิสาหกิจ
3.ปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
0
34
ตราสินคา
(24.82%) (0.00%)
13
20
รสชาติอรอย
(14.60%) (39.39%)
10
22
บรรจุภัณฑที่สวยงาม
(16.06%) (30.30%)
1
10
มีผลิตภัณฑใหเลือกหลากหลาย
(3.03%)
(7.30%)
2
50
มีสวนลดราคา/โปรโมชั่น
(36.50%) (6.06%)
7
1
ไดรับการแนะนําจากบุคคลอื่น
(21.21%)
(0.73%)
รวม
137
33
(เปอรเซ็นต)
(100%)
(100%)

พ นั ก ง า น รวม
เอกชน
1
(0,43%)
173
(75.22%)
13
(5.65%)
17
(7.39%)
3
(1.30%)
23
(10.00%)
230
(100%)

χ2

df

Sig.

2.79

10

.095

35
(8.75%)
206
(51.50%)
45
(11.25%)
28
(7.00%)
55
(13.75%)
31
(7.75%)
400
(100%)

จากตาราง 21 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอายุและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด
ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
การศึกษาความแตกตางระหวางอาชีพ กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานคร เรื่อง บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ดวยสถิติ Chi-Square พบวา มีคา Sig.
= .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวา หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา
ในเรื่องบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวา
ผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
การศึกษาความแตกตางระหวางอาชีพ กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานครปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ และประเภทของผลิตภัณฑ ดวยสถิติ ChiSquare พบวา มีคา Sig. = .903 และ.095 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho)
หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเรื่องปจจัยที่
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ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ และประเภทของผลิตภัณฑ ไมแตกตางกัน แสดงวาผลการวิจัยไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 6 ผูบริโภคที่มีรายไดตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho:
ผูบริโภคที่มีรายไดตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน
H1:
ผูบริโภคที่มีรายไดตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบในการทดสอบ จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Valiance: One Way ANOVA) เพื่อใชทดสอบกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม ที่เปนอิสระกัน ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งเปนแสดงการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดย
เฉลี่ย(3เดือน), .คาใชจายในการซื้อ (บาท) จําแนกตามรายได
ตาราง 22 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
เรื่องจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน), คาใชจายในการซื้อ (บาท) จําแนกตามรายได
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ แหลงความ
ผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา แปรปรวน

df

SS

MS

F

Sig.

1. จํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อ ระหวางกลุม
โดยเฉลี่ย(3เดือน)
ภายในกลุม
รวม
2. คาใชจายในการซื้อ (บาท) ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2
397
399
2
397
399

178.80
14372.17
14550.97
587993.28
25580000
261700000

59.60
36.29

1.642

.179

195997.76
64599.27

3.034

.029*

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 22 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนก
ตามอาชีพโดยใชสถิติ One-Way ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบ พบวา จํานวน
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ผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย(3เดือน) มีคา Sig. เทากับ .179 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (Ho) หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องพบวา จํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย(3เดือน) ไมแตกตางกัน ที่แสดง
วาผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สวนการศึกษาคาใชจายในการซื้อ (บาท) มีคา Sig. เทากับ .029 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดตางกัน มี
พฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ บี้ ย ด ปาป า ในเขตกรุ ง เทพมหานครในเรื่ อ งค า ใช จ า ยในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวาผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว
ตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด
ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร คาใชจายในการซื้อ (บาท) กับระดับรายได
ม า ก ก ว า
30,000

รายไดต่ํากวา 10,000

10,00120,000

20,00130,000

Mean

263.14

231.33

290.34

357.25

263.14

-

31.81
(.337)

10,001-20,000

231.33

-

-

-27.19
(.406)
-59.01
(.091)

20,001-30,000

290.34

-

-

-

-94.12*
(.025)
-125.93*
(.004)
66.91
(.121)

357.25

-

-

-

ระดับรายได

รายไดต่ํากวา 10,000

มากกวา 30,000

-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร คาใชจายในการซื้อ (บาท) และระดับรายได พบ
ความแตกตางรายคู ดังนี้
ผูบริโภคที่มีระดับรายไดต่ํากวา 10,000 กับผูบริโภคที่มีระดับรายไดมากกวา 30,000 มีคา
Sig. เทากับ .025 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับรายไดต่ํากวา 10,000 มี
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คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ นอยกวา กับผูบริโภคที่มีระดับรายไดมากกวา 30,000 โดยมีผลตาง
ของคาใชจายในการซื้อ (บาท)เฉลี่ย 94.12 บาท
ผูบริโภคที่มีระดับรายไดระหวาง 10,001-20,000 กับผูบริโภคที่มีระดับรายไดมากกวา 30,000 มีคา
Sig. เทากับ .004 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับรายไดระหวาง 10,001-20,000
มีคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ นอยกวา กับผูบริโภคที่มีระดับระดับรายไดมากกวา 30,000 โดยมี
ผลตางของคาใชจายในการซื้อ (บาท) เฉลี่ย 125.93 บาท
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยสถิติ Chi-Square โดยกําหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% ซึ่งเปนการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานคร เรื่องประเภทของผลิตภัณฑ , บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ และปจจัยที่ทํา
ใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจําแนกตามระดับรายได
ตาราง 24 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
เรื่องประเภทของผลิตภัณฑ , บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ และปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑจําแนกตามระดับรายได
ขอมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด
ปาปา (Beard PaPa's)
1.ประเภทของผลิตภัณฑ
Cream Puff’

รายได
ต่ํ า ก ว า 10,00110,000
20,000

Fondant
Chocolate

51
(37.50%)
31
(22.79%)
28
(20.59%)
15
(11.03%)
11
Au
(8.09%)

รวม
(เปอรเซ็นต)

136
(100%)

Cookie Puff
Cornet
Paris Breast

20,00130,000

มากกว า
30,000

รวม

188
34
54
49
(47.11%) (49.54%) (66.67%) (47.00%)
81
9
15
26
(25.00%) (13.76%) (17.65%) (20.25%)
44
2
8
6
(5.77%) (7.34%) (3.92%) (11.00%)
35
4
5
11
(10.58%) (4.59%) (7.84%) (8.75%)
52
2
27
12
(11.54%) (24.77%) (3.92%) (13.00%)
104
(100%)

109
(100%)

51
(100%)

400
(100%)

χ2

df

Sig.

1.03

12

.309
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ตาราง 24 (ตอ)
ขอมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจ
ต่ํ า ก ว า
ซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด
10,000
ปาปา (Beard PaPa's)
2.บุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อ
24
ตัวเอง
(17.65%)
9
สมาชิกในครอบครัว
(6.62%)
103
เพื่อน
(75.73%)
รวม
136
(เปอรเซ็นต)
(100%)
3.ปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ
30
ตราสินคา
(22.06%)
22
รสชาติอรอย
(16.18%)
21
บรรจุภัณฑที่สวยงาม
(15.44%)
10
มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห เ ลื อ ก
(7.35%)
หลากหลาย

รายได
10,00120,000

20,00130,000

มากกว า
30,000

รวม

6.25

df
6

Sig.
.012*

127
15
28
60
(57.69%) (25.69%) (29.21%) (31.75%)
42
15
14
4
(3.85%) (12.84%) (29.21%) (10.50%)
231
21
67
40
(38.46%) (61.47%) (41.18%) (57.75%)
104
109
51
400
(100%) (100%) (100%) (100%)
15.78 15
35
0
4
1
(3.85%) (0.92%) (0.00%) (8.75%)
206
44
80
60
(57.70%) (73.39%) (86.27%) (51.50%)
45
3
9
12
(11.54%) (8.26%) (5.88%) (11.25%)
28
2
15
1
(0.96%) (13.76%) (3.92%) (7.00%)

50
4
มี ส ว น ล ด ร า ค า /
(36.76%) (3.85%)
โปรโมชั่น
3
23
ได รั บ การแนะนํ า จาก (2.20%) (22.11%)
บุคคลอื่น

1
(0.92%)
3
(2.75%)

0
(0.00%)
2
(3.92%)

55
(13.75%)
31
(7.75%)

รวม
(เปอรเซ็นต)

109
(100%)

51
(100%)

400
(100%)

136
(100%)

χ2

104
(100%)

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

.000*

70
จากตาราง 24 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับรายไดและพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
การศึกษาความแตกตางระหวางระดับรายได กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา
ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ และปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ ดวยสถิติ Chi-Square พบวา มีคา Sig. = .012 และ .000 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา หมายความวา ผูบริโภคที่มี
รายไดตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเรื่องบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
และปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวา
ผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ศึกษาความแตกตางระหวางระดับรายได กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องของประเภทของผลิตภัณฑ ดวยสถิติ Chi-Square พบวา มีคา Sig. =
.309 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดตางกัน
มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเรื่องปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ และประเภท
ของผลิตภัณฑ ไมแตกตางกัน แสดงวาผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 7 ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด
ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho: ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีไมความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา
ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1: ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
สําหรับสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหเพื่อหาคาความสัมพันธของตัวแปร จะใชสถิติคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient )
โดยใชระดับความเชื่อมั่น 95%
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ตาราง 25 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน)

จํานวนผลิตภัณฑที่ซ้อื โดยเฉลี่ย (3เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ความสัมพันธ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
1. ขนมรสชาติอรอยและกลมกลอม
2. ขนมมีใหเลือกหลากหลาย
3. ขนมมีความสดใหม
4. ขนมมีความสะอาดถูกหลักอนามัย
5. ขนมมีรูปแบบสีสันนารับประทาน
6. ขนมมีบรรจุภัณฑที่สวยงาม
7. ขนมมีตราสินคาที่มีชื่อเสียงและนาเชื่อถือ
รวม

.026
.048
.050
.039
.069
.066
-.117*
.045

.605
.336
.336
.441
.186
.186
.019
.365

นอย
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง
ไมมีความสัมพันธ
ต่ํามาก

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 25 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑ กับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ของ ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อ
โดยเฉลี่ย (3เดือน) โดยรวมมีคา Sig. เทากับ .365 ซึ่งมากกวากวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (Ho) หมายความปจจัยดานผลิตภัณฑ ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด
ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน) โดยมีคา Correlation
(r) เทากับ .045 แสดงวา ระดับความสัมพันธที่ต่ํามาก แสดงวาผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว
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ตาราง 26 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องคาใชจายในการซื้อ (บาท)
คาใชจายในการซื้อ (บาท)
r
Sig. ระดับความสัมพันธ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
1. ขนมรสชาติอรอยและกลมกลอม
2. ขนมมีใหเลือกหลากหลาย
3. ขนมมีความสดใหม
4. ขนมมีความสะอาดถูกหลักอนามัย
5. ขนมมีรูปแบบสีสันนารับประทาน
6. ขนมมีบรรจุภัณฑที่สวยงาม
7. ขนมมีตราสินคาที่มีชื่อเสียงและนาเชื่อถือ
รวม

.014
-,093
.148*
.192*
.131*
.145*
.282*
.236*

.776
.064
.003
.000
.009
.004
.000
.000

ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ
ปานกลาง
ไมมีความสัมพันธ

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 26 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑ กับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องคาใชจายในการซื้อ (บาท)
โดยรวมมีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความปจจัยดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องคาใชจายในการซื้อ (บาท) โดยมีคา Correlation (r)
เทากับ .236 แสดงวา ระดับความสัมพันธไมมีความสัมพันธเลย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดง
วาผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 8 ปจจัยดานราคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา
ในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho: ปจจัยดานราคา มีไมความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานคร
H1: ปจจัยดานราคา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานคร
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สําหรับสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหเพื่อหาคาความสัมพันธของตัวแปร จะใชสถิติคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน ( Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
โดยใชระดับความเชื่อมั่น 95%
ตาราง 27 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานราคา กับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน)

ปจจัยดานราคา
ปจจัยดานราคา
1. ขนมมีคุณภาพเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคา

จํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย(3เดือน)
r
Sig.
ระดับ
ความสัมพันธ
-.114*

.022 ไมมีความสัมพันธ

2. ขนมมีความคุมคาในดานราคาเมื่อเทียบกับ -139* .005 ไมมีความสัมพันธ
ขนมยี่หออื่น
ไมมี
รวม
-.148* .003
ความสัมพันธ
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 27 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานราคา กับพฤติกรรม
การซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ บี้ ย ด ปาป า ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เรื่ อ งจํ า นวนผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ซื้ อ โดยเฉลี่ ย
(3เดือน) มีคา Sig. เทากับ .003 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความปจจัยดานราคา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด
ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน) โดยมีคา Correlation
(r) เทากับ .148 แสดงวา ระดับความสัมพันธไมมีความสัมพันธเลย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
แสดงวาผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว

74
ตาราง 28 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานราคา กับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องคาใชจายในการซื้อ (บาท)
ปจจัยดานราคา

คาใชจายในการซื้อ (บาท)
r
Sig. ระดับความสัมพันธ

ปจจัยดานราคา
1. ขนมมีคุณภาพเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคา
.028 .538
2. ขนมมีความคุมคาในดานราคาเมื่อเทียบกับขนม .249* .000
ยี่หออื่น
รวม
-.166* .001

ไมมีความสัมพันธ

นอย
ไมมีความสัมพันธ

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 28 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานราคา กับพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องคาใชจายในการซื้อ (บาท) โดยรวมมีคา
Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความปจจัยดานราคา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ของ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เรื่องคาใชจายในการซื้อ (บาท) โดยมีคา Correlation (r) .166แสดงวา ระดับ
ความสัมพันธไมมีความสัมพันธเลย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวาผลการวิจัยสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 9 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho: ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีไมความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1: ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
สําหรับสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหเพื่อหาคาความสัมพันธของตัวแปร จะใชสถิติคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient )
โดยใชระดับความเชื่อมั่น 95%
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ตาราง 29 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
เรื่องคาใชจายในการซื้อ (บาท)

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย

จํานวนผลิตภัณฑทซี่ ้อื โดยเฉลี่ย(3เดือน)
ระดับ
r Sig.
ความสัมพันธ

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
1. สถานที่จัดจําหนายขนมสามารถหาไดงาย
.000 .992 ไมมีความสัมพันธ
2. ความครอบคลุมของสถานที่จัดจําหนายตาม .008 .873 ไมมีความสัมพันธ
หางสรรพสินคา
รวม
.003 .949 ไมมีความสัมพันธ
จากตาราง 29 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ของ ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องจํานวน
ผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน) โดยรวมมีคา Sig. เทากับ .949 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) หมายความปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย
(3เดือน) โดยมีคา Correlation (r) เทากับ .003 แสดงวา ระดับความสัมพันธไมมีความสัมพันธเลย
แสดงวาผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ตาราง 30 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย กับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ของ ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องคาใชจายในการซื้อ
(บาท)
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย

คาใชจายในการซื้อ (บาท)
r
Sig. ระดับความสัมพันธ

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
1. สถานที่จัดจําหนายขนมสามารถหาไดงาย .056 .268 ไมมีความสัมพันธ
2. ความครอบคลุมของสถานที่จัดจําหนายตาม -.095 .058 ไมมีความสัมพันธ
หางสรรพสินคา
รวม
-.007 .896 ไมมีความสัมพันธ
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จากตาราง 30 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ของ ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องคาใชจายใน
การซื้อ (บาท) โดยรวมมีคา Sig. เทากับ .896 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho)
หมายความปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เบี้ยด ปาปา ของ ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องคาใชจายในการซื้อ (บาท) โดยมีคา Correlation (r)
.007 แสดงวา ระดับความสัมพันธไมมีความสัมพันธเลย แสดงวาผลการวิจัยไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 10 ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho: ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด มีไมความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เบี้ยด ปาปา ของ ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1: ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
เบี้ยด ปาปา ของ ในเขตกรุงเทพมหานคร
สําหรับสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหเพื่อหาคาความสัมพันธของตัวแปร จะใชสถิติคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน ( Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
โดยใชระดับความเชื่อมั่น 95%
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ตาราง 31 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ดาน
ช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย กั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ บี้ ย ด ปาป า ของ ในเขต
กรุงเทพมหานคร เรื่องคาใชจายในการซื้อ (บาท)
ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด
ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด
1. มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ
2. มีการใหสวนลดแกสมาชิก
3. มีการจัดโปรโมชั่นลดราคา
4. มีการใหทดลองชิมสินคา
5. มีการใหคําแนะนําเกี่ยวกับขนมของกิจการ
รวม

จํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย(3เดือน)
r
Sig. ระดับความสัมพันธ
-.029
-.037
-.033
.020
.043
-.003

.562
.463
.516
.689
.392
.959

ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ

จากตาราง 31 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานการสงเสริมทาง
การตลาด กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ของ ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องจํานวน
ผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน) โดยรวมมีคา Sig. เทากับ .959 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) หมายความปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ไมมีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ของ ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อ
โดยเฉลี่ย (3เดือน) โดยมีคา Correlation (r) เทากับ .003 แสดงวา ระดับความสัมพันธไมมี
ความสัมพันธเลย แสดงวาผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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ตาราง 32 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ดาน
ช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย กั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ บี้ ย ด ปาป า ของ ในเขต
กรุงเทพมหานคร เรื่องคาใชจายในการซื้อ (บาท)
ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด

คาใชจายในการซื้อ (บาท)
r
Sig. ระดับความสัมพันธ

ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด
1. มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ
2. มีการใหสวนลดแกสมาชิก
3. มีการจัดโปรโมชั่นลดราคา
4. มีการใหทดลองชิมสินคา
5. มีการใหคําแนะนําเกี่ยวกับขนมของกิจการ

รวม

-.075
.059
.013
.183*
.204*

.133
.237
.791
.000
.000

ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ
นอย

.117* .019 ไมมีความสัมพันธ
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

จากตาราง 32 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานการสงเสริมทาง
การตลาด กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ของ ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องคาใชจาย
ในการซื้อ (บาท) โดยรวมมีคา Sig. เทากับ .019 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความปจจัยการสงเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องคาใชจายในการซื้อ (บาท)
โดยมีคา Correlation (r) เทากับ .117 แสดงวา ระดับความสัมพันธไมมีความสัมพันธเลย ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวาผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการคนควา
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ ง ศึ ก ษาเรื่ อ ง ป จ จั ย ทางด า นส ว นประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยพิจารณาจาก ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑของเบี้ยด
ปาปา (Beard PaPa's)เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard
PaPa's) เพื่อใหเปนแนวทางในการประกอบการดําเนินธุรกิจทั่วไป และเปนขอมูลใหผูประกอบการ
รายอื่นหรือผูที่สนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา
(Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
ของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพสมรส
ความสําคัญของการวิจัย
1. เพื่อที่จะนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการประกอบการดําเนินธุรกิจ หรือเปนการ
กําหนดกลยุทธการสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ใหเหมาะสม
กับกลุมเปาหมาย เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการใหบริการแกลุกคาตอไป
2. เพื่อเปนประโยชนผูประกอบการรายอื่นหรือผูที่สนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยทางดานสวน
ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) เพื่อนําไป
ปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดของตนเองใหเหมาะสมกับความตองการของตลาด
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตการศึกษาของการวิจัยนี้จะมุงเนนศึกษาผูบริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ คือ ผูบริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานครซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ ผู บ ริ โ ภคที่ ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ บี้ ย ด ปาป า ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนขนาดกลุมตัวอยางจึงไดจากการ
คํานวณโดยใชสูตรที่ไมทราบคาสัดสวนประชากร(p) (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2545: 26) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นประมาณ 95%จะมีความคลาดเคลื่อนนอยกวาหรือเทากับ± 5% โดยจะไดขนาดของกลุม
ตัวอยาง 385 ตัวอยาง ผูขอวิจัยขอเพิ่ม 15 ตัวอยาง เปน 400 ตัวอยางโดยจะเก็บแบบสอบถามกับ
กลุมผูที่ซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานทางการวิจัย
1.
ผู บ ริ โ ภคที่ มี เ พศต า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ บี้ ย ด ปาป า ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
2.
ผู บ ริ โ ภคที่ มี อ ายุ ต า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ บี้ ย ด ปาป า ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
3. ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
4. ผูบริโภคที่มีสถานภาพตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
5.
ผู บ ริโ ภคที่ มีอ าชี พต างกั น มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภัณฑ เ บี้ย ด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
6.
ผูบ ริโภคที่ มีรายไดต างกัน มี พ ฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเ บี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
7. ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อ (บาท) และจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน)
8. ปจจัยดานราคา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อ (บาท) และจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน)
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9. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อ (บาท) และจํานวน
ผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน)
10. ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อ (บาท) และจํานวน
ผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน)
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดสรางแบบสอบถามขึ้นเพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีผลิตภัณฑของ
เบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's)และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard
PaPa's) โดยแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคําถามแบบ
ปลายปดจํานวน 6 ขอ
สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยดานประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑของเบี้ยด ปา
ปา (Beard PaPa's) มี 4 ปจจัย ดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ
จํานวน 7 ขอ
2. ดานราคา
จํานวน 2 ขอ
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
จํานวน 2 ขอ
4. ดานการสงเสริมการตลาด
จํานวน 5 ขอ
ซึ่งแบบสอบถาม เปนลักษณะคําถามปลายปดแบบ Likert Scale โดยใชขอมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่งเปนมาตรวัดที่แสดงถึงระดับความสําคัญของปจจัยในการลงทุนที่
มีอิท ธิ พ ลต อพฤติกรรมการลงทุ น เห็ นดวยอยางยิ่ง จนถึง ไมเ ห็นดวยอยางยิ่ง โดยระดับ ความ
คิดเห็น 5 ระดับ
สวนที่ 3
เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา
(Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีคําถาม จํานวน 5 ขอ สําหรับ ขอ 1 และ 2 ใชระดับ
การวัดประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) สวนขอ 3 ถึง 4ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ
(Nominal Scale)
การหาคุณภาพของแบบสอบถาม
เพื่อใหแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจสอบ
และเสนอแนะเพิ่มเติม และนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับนักลงทุน
ทั่วไปที่ลงทุนในกองทุนพันธบัตรเกาหลีใตในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 ชุด พรอมทั้งหา
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ความเชื่อมั่น (Reliability) จากแบบสอบถามที่ผานการคัดเลือก โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอล
ฟา (Alpha Coefficient) โดยใชสูตรของ ครอนบัค (Cronbach) ผลปรากฏวา ไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามเทากับ 0.853
การเก็บรวบรวมขอมูล
แหลงขอมูล (Source of Data)
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุงเนนที่ปจจัยที่มีอิทธิพลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา
(Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแหลงขอมูลมีดังนี้
1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผูรวบรวมไว
ดังนี้
1.1 ศึกษาตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.2 ขอมูลจากอินเตอรเน็ต
2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้
2.1 ผู วิ จั ย นํ า แบบสอบถามไปดํา เนิ น การสอบถามกับ กลุ มตั ว อย าง
ในเขต
กรุงเทพมหานคร
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
การจัดกระทําขอมูล
1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม แยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก
2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอย แลวมาลงรหัสตามที่ได
กําหนดรหัสไวลวงหนา
3. การประมวลผลขอมูลที่ลงรหัสแลว มาบันทึกและวิเคราะหทางสถิติ โดยใชโปรแกรม
สถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS)
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics)
1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency) และนําเสนอเปนคารอยละ (Percentage) ในการ
วิ เ คราะห ข อมู ล ในแบบสอบถามสว นที่ 1 ขอ มูล ทั่ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม และ ส ว นที่ 3
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ขอที่ 3 ถึง 4
1.2 การหาคาเฉลี่ย (Mean) หรือ ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
หรือ (S.D.) ในการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนที่ 2 ปจจัยดานประสมทางการตลาดของ
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ผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) และสวนที่ 3 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของ
เบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ในขอที่ 1 ถึง 2
2. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis)
2.1 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระกัน
โดยใช t - test แบบ Independent (Independent t-test) เพื่อใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1และ 4
แบบสอบถามในสวนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่ว ไปของผูตอบแบบสอบถาม ดานเพศ และ
สถานภาพ เปรียบเทียบกับแบบสอบถามสวนที่ 3 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปา
ปา (Beard PaPa's) ขอที่ 1 ถึง 2
2.2 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA of Variance) เพื่อใชทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 2, 3 , 5 และ 6 แบบสอบถามในสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดาน
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปรียบเทียบกับแบบสอบถามสวนที่ 3
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ขอที่ 1 ถึง 2
2.3 การหาค า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปร 2 ตั ว ที่ เ ป น อิ ส ระต อ กั น โดยใช ส ถิ ติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย เพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) เพื่อ
ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 7 ถึง 10 แบบสอบถามในสวนที่ 2 ปจจัยดานประสมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) เปรียบเทียบกับแบบสอบถามสวนที่ 3 พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ขอที่ 3 ถึง 4
2.4 การทดสอบความเปนอิสระกันของตัวแปรสองตัว คาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
Pearson Chi-Square เพื่อใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ถึง 6 แบบสอบถามในสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม เปรียบเทียบกับแบบสอบถามสวนที่ 3 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
ของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ขอที่ 3 ถึง 4

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด
และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา
(Beard
PaPa's) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สรุปผลไดดังนี้
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศ
หญิง จํานวนมากที่สุด มีอายุมากกวา 25 ปขึ้นไป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายไดอยูระหวาง 20,001-30,000 บาท
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สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา
(Beard PaPa's) ของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องเบี้ ย ด ปาป า
(Beard PaPa's) ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญนิยมบริโภค Cream Puff และมีเพื่อน
เปนบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ สวนปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ คือ ผลิตภัณฑมี
รสชาติอรอย
สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑของ
เบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห พบวาความคิดเห็นที่มีตอปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑของผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ผูบริโภคสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับดี
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีความสําคัญตอความคิดเห็นระดับดี คือ ขนมรสชาติอรอยและกลม
กลอม, ขนมมีใหเลือกหลากหลาย, ขนมมีความสะอาดถูกหลักอนามัย, ขนมมีรูปแบบสีสันนา
รับประทาน, ขนมมีบรรจุภัณฑที่สวยงาม, ขนมมีตราสินคาที่มีชื่อเสียงและนาเชื่อถือ สวนขอที่มี
ระดับความคิดเห็นระดับดีมาก คือ ขนมมีความสดใหม
ความคิดเห็นที่มีตอปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ดานราคาของผลิตภัณฑของ
เบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ผูบริโภคสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับดี เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ขอที่มีความสําคัญตอความคิดเห็นระดับดี คือ ขนมมีคุณภาพเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคา
สวนขอที่มีความสําคัญที่สงผลตอความคิดเห็นที่มีตอดานราคาของผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา ใน
ระดับปานกลางคือ ขนมมีความคุมคาในดานราคาเมื่อเทียบกับขนมยี่หออื่น
ความคิดเห็นที่มีตอปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย
ของผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ผูบริโภคสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง พิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีความสําคัญที่สงผลตอความคิดเห็นที่มีตอดานชองทางการ
จัดจําหนายของผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา ในระดับปานกลาง คือ สถานที่จัดจําหนายขนมสามารถ
หาไดงาย , ความครอบคลุมของสถานที่จัดจําหนายตามหางสรรพสินคา
ความคิดเห็นที่มีตอปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาดของ
ผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ผูบริโภคสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับดี เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีความสําคัญที่สงผลตอความคิดเห็นที่มีตอดานการสงเสริมการตลาด
ของผลิตภัณฑผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา ในระดับดี คือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ,
มีการใหสวนลดแกสมาชิก, มีการจัดโปรโมชั่นลดราคา, มีการใหทดลองชิมสินคา, มีการใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับขนมของกิจการ
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สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1
ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ในดานประเภทของผลิตภัณฑ และปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ สงผลถึงการตัดสินใจซื้อที่
แตกตางกัน แตเรื่องจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน) , คาใชจายในการซื้อ (บาท) และ
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2
ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ในดานจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย(3เดือน), .คาใชจายในการซื้อ (บาท) และปจจัยที่ทําให
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ แตกตางกัน สวนประเภทของผลิตภัณฑ และ บุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจ สงผลถึงการตัดสินใจซื้อที่ไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 3
ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อ (บาท) ,ปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ และ
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ แตกตางกัน แตเรื่องจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย(3เดือน)
และประเภทของผลิตภัณฑ สงผลถึงการตัดสินใจซื้อที่ไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 4
ผู บ ริ โ ภคที่ มี ส ถานภาพต า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ บี้ ย ด ปาป า ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ แตกตางกัน สวนจํานวนผลิตภัณฑที่
ซื้อโดยเฉลี่ย(3เดือน) , คาใชจายในการซื้อ (บาท) , ประเภทของผลิตภัณฑ และปจจัยที่ทําให
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ สงผลถึงการตัดสินใจซื้อที่ไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 5
ผู บ ริ โ ภคที่ มี อ าชี พ ต า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ บี้ ย ด ปาป า ในเขตกรุ ง เทพ
มหานคร ในดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ แตกตางกัน สวนจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดย
เฉลี่ย (3เดือน), คาใชจายในการซื้อ (บาท), ประเภทของผลิตภัณฑ และปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ สงผลถึงการตัดสินใจซื้อที่ไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 6
ผู บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได ตา งกั น มี พ ฤติก รรมการซื้ อผลิ ต ภัณฑ เ บี้ ยด ปาปา ในเขตกรุ งเทพ
มหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อ (บาท) , บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ และปจจัยที่ทําให
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ แตกตางกัน สวนจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน) , ประเภทของ
ผลิตภัณฑ สงผลถึงการตัดสินใจซื้อที่ไมแตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 7
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน) แต
จะมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซื้อ (บาท)
สมมติฐานที่ 8
ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน)
และคาใชจายในการซื้อ (บาท)
สมมติฐานที่ 9
ป จ จั ย ทางด า นส ว นประสมทางการตลาด ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย ไม มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อ (บาท)
และจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน)
สมมติฐานที่ 10
ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดย
เฉลี่ย (3เดือน) แตจะมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซื้อ (บาท)

อภิปรายผล
จากการศึกษาปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑของ
เบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตร
ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปน
เพศหญิง จํานวนมากที่สุด มีอายุมากกวา 25 ปขึ้นไป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายไดอยูระหวาง 20,001-30,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของเดือนเพ็ญ จีนจรรยา (2549: 127-132) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑของมิสเตอรโดนัทในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เป นเพศหญิ ง มี ระดั บการศึ กษาปริ ญญาตรี ทํางานอาชีพพนักงานเอกชน และมีสถานภาพโสด
เนื่องจากผูบริโภคที่อยูในชวงที่เริ่มทํางาน ซึ่งจะมีรายไดเปนของตนเองทําใหมีความตองการที่จะ
ทดลองซื้อสินคาชนิดใหมรับประทานนั่นเอง
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑของเบี้ยด
ปาปา (Beard PaPa's) ของผูตอบแบบสอบถาม
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จากการศึกษาพบวาความคิดเห็นที่มีตอปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑของผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับดี เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขนมรสชาติอรอยและกลมกลอม เนื่องมาจากทาง
บริษัทไดมีการคัดเลือกวัตถุดิบและสวนประกอบที่มีคุณภาพ และทางบริษัทยังสูตรเฉพาะในการผลิต
ขนมใหขนมเมื่อผลิตออกมาแลวมีรสชาติกลมกลอมและอรอยมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของสุภาพ วงคณารักษ (2549: 88-95) ไดทําการศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจบริโภคอาหารฟาสตฟูด ไกทอด เคเอฟซี พบวา ผูบริโภคมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในดาน
ผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ในรายดานรสชาติของอาหาร
จากการศึกษาพบวาความคิดเห็นที่มีตอปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ดาน
ราคาของผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับดี เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขนมมีคุณภาพเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคา ผูบริโภค
อาจจะเล็งเห็นวาขนมมีราคาไมแพงจนเกินไป และมีความเหมาะสมกับคุณภาพซึ่งผูบริโภคสามารถ
ซื้อมารับประทานไดโดยที่ไมรูสึกวาขนมมีราคาแพง ทําใหผูบริโภคมีความรูสึกอยากจะซื้อขนมมา
รับประทาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณนภา สดุดี (2550: 177-184) ศึกษาเรื่องทัศนคติดาน
สวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสงอาหารนอกสถานที่ ของแมคโดนัลด
(McDelivery) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาความคิดเห็นของการใชบริการสงอาหารนอกสถานที่
รานของแมคโดนัลด(McDelivery)ในเขตกรุงเทพมหานคร ในรายดานราคา อยูในระดับดี ในรายดาน
ความคุมคาของการสั่งซื้อและใชบริการสงอาหารของแมคโดนัลด (McDelivery)
จากการศึกษาพบวาความคิดเห็นที่มีตอปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ดาน
ชองทางการจัดจําหนายของผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) โดยรวมมีความคิดเห็น
อยูใ นระดับ ปานกลาง พิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีค าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานที่จัดจําหนายขนม
สามารถหาไดงาย อาจเนื่องมาจากสถานที่ในการจัดหนายและความครบคลุมของสถานที่จัดจําหนาย
ตามหางสรรพสินคาอาจจะยังไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
เดือนเพ็ญ จีนจรรยา (2549: 127-132) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑของมิสเตอรโดนัทในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ความคิดเห็นของผูบริโภคทางดาน
ชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
จากการศึกษาพบวาความคิดเห็นที่มีตอปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ดาน
การสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) โดยรวมมีความคิดเห็นอยู
ในระดับดี เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการใหสวนลดแกสมาชิก และมีการ
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จัดโปรโมชั่นลดราคากิจการ เมื่อทางบริษัทมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดอยางสม่ําเสมอ ก็จะทํา
ใหเกิดการกระตุนความสนใจและความตองการซื้อสินคาของผูบริโภค และยังสามารถทําใหผูบริโภค
เพิ่มปริมาณในการซื้อผลิตภัณฑไดอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณนภา สดุดี (2550:
177-184) ศึกษาเรื่องทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสงอาหาร
นอกสถานที่ ของแมคโดนัลด (McDelivery) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาความคิดเห็นของการใช
บริการสงอาหารนอกสถานที่รานของแมคโดนัลด(McDelivery)ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการ
สงเสริมการตลาด มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รายดานการไดรับคูปองสวนลดราคา สื่อโฆษณา
เคลื่อนที่ และสื่อโฆษณาทางโทรทัศน
3. อภิปรายผลตามสมมติฐาน
3.1 ผู บ ริ โ ภคที่ มี เ พศต า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ บี้ ย ด ปาป า ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดตั้งไว โดยที่เพศหญิงมีคาเฉลี่ยในการ
ซื้อและคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) มากกวาเพศชาย อาจจะเปน
เพราะวาผูบริโภคเพศหญิงสวนใหญชื่นชอบที่จะรับประทานขนมและของหวาน อีกทั้งใหความสําคัญ
ตอการทดลองเลือกซื้อผลิตภัณฑประเภทใหม ๆ และกลาที่จะทดลองซื้อสินคาเพื่อนํามาบริโภค
มากกวาเพศชาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุภาพ วงคณารักษ (2549: 88-95) ไดทําการศึกษา
เรื่องสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารฟาสตฟูด ไกทอด เคเอฟซี
พบวาผูบริโภคที่มีเพศ ตางกันมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ที่แตกตางกัน
3.2 ผู บ ริ โ ภคที่ มี อ ายุ ต า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ บี้ ย ด ปาป า ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดตั้งไว กลาวคือผูบริโภคที่มีอายุนอยกวา
หรือเทากับ 15 ป จะมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
ในเรื่องจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย(3เดือน), คาใชจายในการซื้อ (บาท) นอยกวาผูบริโภค
เนื่องจากผูบริโภคที่มีอายุ 16-25 ปและผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 25 ปขึ้นไป เนื่องมาจากผูบริโภคที่
มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 15 ป ยังไมสามารถทํางานไดและยังไมมีรายไดเปนของตนเอง ทําใหเวลา
ที่จะซื้อสินคาจะตองขอเงินจากผูปกครองกอน ทําใหเด็กในวัยนี้ยังไมสามารถที่จะตัดสินใจซื้อไดตาม
ความตองการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุจิตรา วรรณศิวรักษ (2547: 129-134) ไดทําการศึกษา
เรื่องคุณคาตราสินคาและปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคุกกี้รานเอส
แอนด พี ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่วาดานอายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อคุกกี้ “S&P” มีผลทางดานพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่แตกตางกัน
3.3 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด
ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดตั้งไว กลาวคือผูตอบ
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แบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ในเรื่องคาใชจายในการซื้อ (บาท) ซึ่งการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ในปจจุบันเปนการศึกษาที่คอนขางสูง และผูที่มีการศึกษาในระดับนี้จะสามารถที่จะทํางานหาเลี้ยงชีพ
ไดดวยตนเอง และมีรายไดที่มั่นคง ทําใหสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑตาง ๆ ตามที่ตนตองการได ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของสุจิตรา วรรณศิวรักษ (2547: 129-134) ไดทําการศึกษาเรื่องคุณคาตรา
สินคาและปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคุกกี้รานเอส แอนด พี ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
คุกกี้ “S&P”ที่แตกตางกัน
3.4 ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ใน
เขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะไมวาผูบริโภคจะ
มีสถานภาพใด เมื่อตองการที่จะซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ก็สามารถที่จะทําการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
ไดตลอดนั่นเอง
3.5 ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน อาจจะเปนเพราะผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา
เปนผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับอาหารทําให บุคคลทุกอาชีพสามารถเลือกซื้อมารับประทานได
3.6 ผูบริโภคที่มีรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน ในเรื่องคาใชจายในการซื้อ (บาท) และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดตั้งไว กลาวคือการที่ผูบริโภคมีรายไดที่แตกตางกัน ทําให
ความสามารถในการเลือกซื้อสินคาที่แตกตางกันดวย โดยสวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีรายไดต่ํา
กวา 10,000 บาท จะมีคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา นอยกวาชวงระดับรายไดอื่น ๆ
เพราะวาผูที่มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาทนี้จะตองนํารายไดที่มีอยูมาใชเปนคาใชจายในสิ่งที่จําเปนใน
ชีวิตประจําวันมากกวาที่จะนําเงินมาซื้อเบเกอรรี่รับประทาน อีกทั้งในเรื่องของบุคคลที่มีอิทธิพลตอ
การตัดใจซื้อ คนที่มีรายไดไมสูงนักสวนใหญจะเชื่อถือผูที่มีรายไดสูงกวาและเอาบุคคลเหลานั้นเปน
แบบอยางในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินคา โดยที่คิดวาสินคาที่บุคคลที่มีรายไดสูงนิยมบริโภคเปน
สิ่งที่ดีแลว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุจิตรา วรรณศิวรักษ (2547: 129-134) ไดทําการศึกษาเรื่อง
คุณคาตราสินคาและปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคุกกี้รานเอส แอนด
พี ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่วาระดับรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อคุกกี้ “S&P” แตกตางกัน
3.7 ปจจัยดานประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อ (บาท) และ
จํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย(3เดือน)
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ความคิดเห็นของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ
ซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องคาใชจายในการซื้อ (บาท) กลาวคือถา
ผลิตภัณฑมีรสชาติที่อรอย และไดรับความนิยมจากผูบริโภค ก็จะทําใหผูบริโภคยินดีที่จะจายเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑในจํานวนที่มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุจิตรา วรรณศิวรักษ
(2547: 129-134) ไดทําการศึกษาเรื่องคุณคาตราสินคาและปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคุกกี้รานเอส แอนด พี ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่วาปจจัย
ดานผลิตภัณฑและชองทางการจัดจําหนายโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคุกกี้
“S&P” ในดานคาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อคุกกี้
3.8 ปจจัยดานประสมทางการตลาด ดานราคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อ (บาท) และ
จํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน)
ความคิดเห็นของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดย
เฉลี่ย (3เดือน) และคาใชจายในการซื้อ (บาท) ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวพบวาเปนไปตามหลักเกณฑ
ทางดานราคา คือ เมื่อสินคามีราคาถูก ผูบริโภคจะซื้อสินคาเปนจํานวนมาก อีกทั้งการเลือกซื้อสินคา
ของผูบริโภคยังตองมีการเปรียบเทียบราคาที่ตองจายไปกับความคุมคาของสินคาอีกดวย โดยที่
ผูบริโภคคิดหลังจากที่ไดซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปามารับประทานแลววาผูบริโภคเกิดความประทับใจ
ในรสชาติของขนม จึงทําใหผูบริโภครูสึกถึงความคุมคาในดานราคาที่ไดรับจากการบริโภคขนมเมื่อ
เทียบกับจํานวนเงินที่ตองเสียไป ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีรัตน (2546: 53 อางอิงจาก
Kotler. 2003: 16) ที่วาราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอื่นๆ ที่มีความจําเปนตองจาย
เพื่อใหไดผลิตภัณฑหรือ หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวาง
คุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคา
จึงตองคํานึงถึงคุณคาที่รับรู ( Perceived Value ) ในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาการยอมรับ
ของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑ ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ
และการแขงขัน
3.9 ปจจัยดานประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อ
(บาท) และจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3 เดือน)
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ความคิดเห็นของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย ไมมี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องคาใชจาย
ในการซื้อ (บาท) และจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจ
เป น เพราะผู บ ริ โ ภคที่ เ ลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ บี้ ย ด ปาป า คิ ด ว า สามารถเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ด จ าก
หางสรรพสินคาชั้นนําไดทั่วไป โดยที่ทางรานจะมีการจัดตั้งรานคาในโซนที่เปนรานอาหารและเบ
เกอรรี่ รวมถึงมีการจัดตกแตงรานคาใหมีความโดดเดนสามารถพบเห็นไดงายอีกดวย ทําใหผูบริโภค
สามารถหารานคาไดงายนั่นเอง
3.10 ปจจัยดานประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อ
(บาท) และจํานวนผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน)
ความคิดเห็นของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องคาใชจาย
ในการซื้อ (บาท) เนื่องจากการสงเสริมทางการตลาดของทางราน เบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) จะ
ประกอบดวยการใหสวนลดแกสมาชิก และการจัดโปรโมชั่นลดราคา ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนประโยชนตอ
ผูบริโภคที่จะทําใหสามารถซื้อผลิตภัณฑไดในราคาที่ถูกลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณนภา
สดุดี (2550: 177-184) ศึกษาเรื่องทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการใช
บริการสงอาหารนอกสถานที่ ของแมคโดนัลด (McDelivery) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาความ
คิดเห็นของการใชบริการสงอาหารนอกสถานที่รานของแมคโดนัลด(McDelivery) ในดานการสงเสริม
การตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
จากการศึกษาปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑของ
เบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ปจจัยดานประชากรศาสตร
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเปนเพศหญิง ที่มีอายุมากกวา 25
ปขึ้นไป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายได
อยูระหวาง 20,001-30,000 บาท ดังนั้นเมื่อฝายการตลาดของบริษัทควรจะมีการวางแผนกลยุทธทาง
การตลาดที่เหมาะสมกับผูบริโภค ซึ่งเปนวัยที่เริ่มทํางาน ซึ่งควรจะเนนที่ตัวผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ
ความสดใหม และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ เพราะเมื่อผูบริโภคทราบถึงลักษณะเดนของ
ผลิตภัณฑแลวจะทําใหเพิ่มความตองการซื้อสินคาของผูบริโภคใหเพิ่มมากขึ้นดวย
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2. ปจจัยดานประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's)
จากการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑของ
ผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) เมื่อพิจารณาแลวพบวา รายดานขนมมีรูปแบบสีสันนา
รับประทาน และขนมมีใหเลือกหลากหลาย มีระดับความคิดเห็นนอยกวาในดานอื่น ดังนั้นทางบริษัท
ควรที่จะมีการวิจัยและพัฒนาเรื่องประเภทของขนมใหมีสีสันที่นารับประทาน สะดุดตาแกผูบริโภค
และยังตองมีการคิดคนขนมเบเกอรรี่ชนิดใหม ๆ เพื่อที่จะไดสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคไดเพิ่มมากขึ้น
จากการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด ด า นราคาของ
ผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) เมื่อพิจารณาแลวพบวา รายดานขนมมีความคุมคาใน
ดานราคาเมื่อเทียบกับขนมยี่หออื่น มีระดับความคิดเห็นนอยกวาในดานอื่น ดังนั้นบริษัทควรที่จะทํา
การวางแผนในการกําหนดราคาใหม โดยจะมีการกําหนดราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพ เพื่อผูบริโภค
จะไดมั่นใจวาผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปามีราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพที่จะไดรับ
จากการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัด
จําหนายของผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) เมื่อพิจารณาแลวพบวา รายดานความ
ครอบคลุมของสถานที่จัดจําหนายตามหางสรรพสินคา มีระดับความคิดเห็นนอยกวาในดานอื่น
ดังนั้นทางบริษัทควรที่จะใหความสําคัญในการตั้งรานคาใหกระจายอยูตามหางสรรพสินคาชั้นนําให
ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกในการซื้อสินคาของผูบริโภค
จากการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริม
การตลาดของผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) เมื่อพิจารณาแลวพบวา รายดานมีการ
โฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ มีระดับความคิดเห็นนอยกวาในดานอื่น ดังนั้นทางบริษัทควรที่
จะมีการเพิ่มการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดการจดจําและกระตุนความตองการ
ซื้อของผูบริโภค
3. ขอเสนอแนะจากสมมติฐาน
3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑมี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องคาใชจาย
ในการซื้อ (บาท) ดังนั้นทางดานผูประกอบการควรที่จะมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาคุณภาพของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ บเกอร รี่ ให ต รงกั บ ความต อ งการของผู บ ริ โ ภคให ม ากที่สุ ด โดยอาจจะมีก ารคิ ด ค น
ผลิตภัณฑประเภทใหม เชนการคิดคนผลิตภัณฑเบเกอรรี่ที่ผลิตจากเครื่องปรุงที่มีไขมันต่ํา หรือไมมี
ไขมัน (Low fat หรือ Fat free) เพื่อเปนการสรางความหลากหลายใหกับสินคา รวมถึงตองมีการให
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ความสําคัญคุณประโยชนที่ผูบริโภคจะไดรับจากสินคาดวย เนื่องจากในปจจุบันผูบริโภคสวนใหญให
ความสําคัญกับสุขภาพและคุณคาจากสารอาหารที่ไดรับจากการบริโภคสินคา อีกทั้งผูประกอบการยัง
ควรที่จะตองใสใจในการออกแบบบรรจุภัณฑใหดูสวยงาม เพื่อเปนการสรางมูลเพิ่มใหกับตัวสินคาได
อีกดวย ถาผูประกอบการสามารถพัฒนาทางดานผลิตภัณฑใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุดแลว
ก็จะสงผลตอจํานวนผลิตภัณฑที่ผูบริโภคจะซื้อเพิ่มมากขึ้น และคาใชจายในการซื้อเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย
ตอครั้ง
3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ดานราคามีความ
สั ม พั น ธ ต อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ บี้ ย ด ปาป า ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ในเรื่ อ งจํ า นวน
ผลิตภัณฑที่ซื้อโดยเฉลี่ย (3เดือน) และคาใชจายในการซื้อ (บาท) ซึ่งทางผูประกอบการควรที่จะ
ทํ า การศึ ก ษาการตั้ ง ราคาที่ เ หมาะสมกั บ คุ ณ ภาพ และให ผู บ ริ โ ภคเกิ ด ความคุ ม ค า มากที่ สุ ด
เนื่องมาจากวาการที่ผูบริโภคจะเลือกซื้อสินคาในแตละชนิดผูบริโภคจะตองมีกระบวนการในการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ก อ นที่ จ ะเลื อ กซื้ อ สิ น ค า ถ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องบริ ษั ท มี ค วามคุ ม ค า ในสายตาของ
ผูบริโภค ก็จะทําใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจซื้อสินคาไดงายขึ้น ซึ่งหากผูบริโภคเห็นถึงประโยชน
และความคุมคาของผลิตภัณฑเปนอยางดีก็จะสงผลถึงถึงการบอกตอถึงผลิตภัณฑและแนวโนมใน
การซื้อตอเนื่องในอนาคต
3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริม
การตลาด มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
เรื่องคาใชจายในการซื้อ (บาท) ดังนั้นการจัดโปรโมชั่นการสงเสริมทางการตลาดของผูประกอบการมี
ความสําคัญตอการซื้อสินคาเปนอยางมาก เนื่องจากการซื้อสินคาในแตละครั้งของผูบริโภค ผูบริโภค
จะมีการทําการศึกษาหาขอมูลมาเปนอยางดี เพื่อใหการซื้อสินคาในแตละครั้งเกิดความคุมคามาก
ที่ สุ ด ในช ว งแรกผู บ ริ โ ภคยั ง ไม ค อ ยรู จั ก ผลิ ต ภั ณ ฑ ผู ป ระกอบการควรที่ จ ะมี ก ารโฆษณา
ประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักกอน แลวจึงมีการนําเสนอโปรโมชั่นการสงเสริมการขาย เพื่อเปนการ
กระตุนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ซึ่งจะทําใหผูบริโภคเกิดการทดลองซื้อสินคาได

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งตอไปอาจจะมีการเพิ่มตัวแปรที่ใชในการศึกษา ที่คาดวาจะมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบี้ยด ปาปาในเขตกรุงเทพมหานคร เชนรูปแบบในการดําเนินชีวิต
ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตน
2. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มุงเนนแตศึกษาเพียงผูบริโภค การวิจัยครั้งตอไปจึงควรที่มี
การศึกษาทางดานผูประกอบการควบคูกันไปดวย
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แบบสอบถามเลขที่
แบบสอบถาม
โครงการวิจัยเรื่อง ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) ในเขตกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึง่ ของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผูบริโภคที่
มีตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษาไปใช
ในการวางแผนและพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมตอความตองการของผูบริโภค ผูศึกษาจึง
ขอความรวมมือจากทานชวยกรอกแบบสอบถามฉบับนี้ ดังตอไปนี้
โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอ ผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's)
ตอนที่ 3 ขอมูลดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's)
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โปรดทําเครือ่ งหมาย ลงในชองวาง ( ) ที่ตรงกับขอมูลและความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) 1.1 ชาย

( ) 1.2 หญิง

2. อายุ
( ) 2.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 15 ป
( ) 2.3 26-35 ป
( ) 2.5 46-55 ป

( ) 2.2 16-25 ป
( ) 2.4 36-45 ป
( ) 2.6 มากกวา 55 ป

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) 3.1 ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. ( ) 3.2 อนุปริญญาหรือปวส.
( ) 3.3 ปริญญาตรี
( ) 3.4 สูงกวาปริญญาตรี
4. สถานภาพ
( ) 4.1 โสด/หมาย/หยาราง
5. อาชีพ
( ) 5.1 นักเรียน/นักศึกษา
รัฐวิสาหกิจ
( ) 5.3 รับจาง/พนักงานเอกชน
( ) 5.5 แมบาน/พอบาน
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
( ) 6.1 ต่ํากวา หรือเทากับ 10,000 บาท
( ) 6.3 20,001-30,000 บาท

( ) 4.2 สมรส

( ) 5.2 ขาราชการหรือพนักงาน
( ) 5.4 ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ
( ) 5.6 อืน่ ๆ (โปรดระบุ.............................)

( ) 6.2 10,001-20,000 บาท
( ) 6.4 มากกวา 30,000 บาท
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's)
คําชี้แจง ผูต อบแบบสอบถามโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความคิดเห็น
ของทานมากที่สุด
7. ทานมีความคิดวาความคิดเห็นตอไปนี้มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard
PaPa's) อยางไร
ระดับความคิดเห็น

ดานผลิตภัณฑ
1. ขนมรสชาติอรอยและกลมกลอม
2. ขนมมีใหเลือกหลากหลาย
3. ขนมมีความสดใหม
4. ขนมมีความสะอาดถูกหลัก
อนามัย
5. ขนมมีรูปแบบ สีสัน นา
รับประทาน
6. ขนมมีบรรจุภัณฑที่สวยงาม
7. ขนมมีตราสินคาที่มีชื่อเสียงและ
นาเชื่อถือ
ดานราคา
8. ขนมมีคุณภาพเหมาะสมเมื่อ
เทียบกับราคา
9. ขนมมีความคุมคาในดานราคา
เมื่อเทียบกับขนมยี่หออื่น

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

ไมเห็น
ดวย

1

2

ไมแนใจ

เห็นดวย

3

4

เห็นดวย
อยางยิ่ง
5

102

ระดับความคิดเห็น

ดานชองทางการจัดจําหนาย
10. สถานที่จัดจําหนายขนม
สามารถหาไดงาย
11. ความครอบคลุมของสถานที่
จัดจําหนายตามหางสรรพสินคา
ดานการสงเสริมทางการตลาด
12. มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ
ผานสื่อตาง ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ ,
อินเตอรเน็ต ,แผนพับ/ใบปลิว
13. มีการใหสวนลดแกสมาชิก
14. มีการจัดโปรโมชั่นลดราคา
15. มีการใหทดลองชิมสินคา
16. มีการใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
ขนมของพนักงาน

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

ไมเห็น
ดวย

1

2

ไมแนใจ

เห็นดวย

3

4

เห็นดวย
อยางยิ่ง
5
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ตอนที่ 3 ขอมูลดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's)
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 
ชองวาง

ในชองที่ตรงกับระดับการรับรูของทานหรือเติมคําลงใน

8. ทานซื้อผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) โดยเฉลี่ย .................. ชิ้น(ตอ 3 เดือน)
9. คาใชจายโดยเฉลี่ยในการซือ้ ผลิตภัณฑของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) โดยเฉลี่ย ...........บาท
10. ทานซื้อผลิตภัณฑชนิดใดของเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) บอยที่สุด
( ) 10.2 Cookie Puff
( ) 10.1Cream Puff
( ) 10.3Cornet
( ) 10.4 Paris Breast
( ) 10.5Eclair Stick

( ) 10.6 Fondant Au Chocolate

11. ปจจัยที่ทําใหทานตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่รานเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) มากที่สุด
( ) 11.1 ตราสินคา
( ) 11.2 รสชาติอรอย
( ) 11.3 บรรจุภัณฑที่สวยงาม
( ) 11.4 ความมีชื่อเสียงของบริษัท
(ผูผลิต)
( ) 11.5 มีผลิตภัณฑใหเลือกหลากหลาย
( ) 11.6 มีสวนลดราคา / มีโปรโมชั่น
( ) 11.7 หาซื้อไดสะดวก
( ) 11.8 การโฆษณาและประชาสัมพันธ
( ) 11.9 การบริการที่ดี
( ) 11.10 ซื้อเพื่อเปนของขวัญ / ของ
ฝาก
( ) 11.11 ไดรับคําแนะนําจากบุคคลอื่น
( ) 11.12 อื่นๆ (โปรดระบุ
.......................)
12. บุคคลใดตอไปนี้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่รานเบี้ยด ปาปา (Beard PaPa's) มาก
ที่สุด
( ) 12.1 ตนเอง
( ) 12.2 สมาชิกในครอบครัว
( ) 12.3 เพื่อน
( ) 12.4 พนักงานขาย
( ) 12.5 อื่นๆ (โปรดระบุ.............................)
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ภาคผนวก ข
รายนามผูเชีย่ วชาญตรวจแบบสอบถาม
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
รายชื่อ

ตําแหนงและสถานที่ทํางาน

1. อาจารย สิฏฐากร ชูทรัพย

อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. รองศาสตราจารย ดร. สุภาพรรณ สิริแพทยพิสุทธิ์

อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน
สถานที่ทํางานปจจุบัน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2554

ดวงกมล เจตศรีสุภาพ
12 มีนาคม 2527
กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 303/3 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
เจาหนาที่จัดการเอกสารสงออก
ธนาคารกสิกรไทยจํากัดมหาชน
เลขที่ 400/22 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10420

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

