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การศึกษาครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านรสชาติมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พอใจในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ซื้อไป โดย
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่กลุ่มตัวอย่างพอใจมากที่สุดคือ ขนมปัง จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยทางด้าน
อาชีพมีความสัมพันธ์กับความถี่โดยเฉลี่ยของการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในรอบ 1 เดือน และปัจจัยทางด้านรสชาติ
และปัจจัยทางด้านการตลาดอื่นๆ มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ดา้ นความถี่โดยเฉลี่ยใน 1 เดือน
คาสาคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, ส่วนผสมทางการตลาด, ร้านค้าปลีกสมัยใหม่, ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
Abstract
This study has objective to study the factors influencing toward decisions to buy bakery in modern
trade stores of consumer in Muaeng District, Nonthaburi Province. Results showed that taste is an influential
factor toward the decision to buy bakery was most at the highest level. Bakery product hat respondents
were most satisfied with was bread. From the testing of hypothesis found that occupation is a major factor
determining the frequency of purchase within 1 month while the taste factor and other marketing factor
also has influence toward behavior to buy bakery within 1 month
Keywords: Behavior of consumer, Marketing Mix, Modern Trade Stores, Bakery Product
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บทนา
ร้ านเบเกอรี (bakery) คื อร้ านค้ าที่ ผลิ ตขนมอบ
เช่น ขนมปัง พาย เค้ก ขนมปั งกรอบ คุ กกี้ และโดนั ท
แล้วนามาวางขายภายในร้าน เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ
ขนมอบสดใหม่จากเตา ในปัจจุบันร้านเบเกอรี่บางร้าน
อาจจะมีการขายเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ ชา ช็อคโกแล็ต
และนมสด ร่ วมด้ วย (วิ กิ พี เดี ย, 2558) จากการที่
วัฒนธรรมของตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทย
ท าให้ คนไทยมี ความคุ้ นเคยกั บอาหารจากตะวั นตก
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและวัยทางาน จะเห็นได้จากการที่
มีร้านอาหารฝรั่งและร้านเบเกอรี่เปิดขึ้นมากมายในทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย และได้รับ
ความนิ ย มเพิ่ มขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อง โดยบางคน
อาจจะบริ โภคเบเกอรี่ เป็ นของว่ างรองท้ องหรื อเป็ น
อาหารมื้อหนึ่ง จากที่เคยเป็นแค่อาหารหวานหลังมื้อ
อาหารเท่านั้น นอกจากนี้ เบเกอรี่ยังทดแทนอาหารมื้อ
หนักในชั่วโมงเร่งด่วนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เบเกอรี่
ยังกลายเป็นอาหารที่ผู้บริโภคสามารถพบได้ในงานเลี้ยง
สังสรรค์ งานสัมมนาวิชาการ และทัวร์บริการท่องเที่ยว
ต่างๆ อีกด้วย
ศูนย์วิจั ยกสิกรไทยพบว่ าผลิ ตภั ณฑ์เบเกอรี่ ใน
ประเทศไทยมีมูลค่าตลาดประมาณ 558.4 ล้านดอลล่า
สหรัฐใน โดยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในอาเซียนรอง
จาก ฟิลิ ปปินส์ และมาเลเซีย ที่ มีมูลค่าตลาดที่ 759.1
และ 559.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลาดับ (ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย, 2556) ด้วยเหตุน้ีจึงมีประเด็นที่ควรศึกษา
วิเคราะห์ ปั จจั ยที่ มีความเกี่ ยวข้ องกั บพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในการตั ดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอริ่ ว่า
ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลถึงการซื้อและไม่ซื้ อผลิตภัณฑ์เบ
เกอริ่ซึ่งจะทาให้ทราบปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจค้า

ปลี กที่ ก าลั งพยายามท าตลาดผลิ ตภั ณฑ์ เบเกอริ่ ใน
ประเทศไทย โดยการวิจัยนี้จะทาการศึกษากลุ่มผู้บริโภค
ที่อยูใ่ นเขตอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคใน
การพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภั ณฑ์เบเกอรี่จาก
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่
การทบทวนวรรณกรรม
ศุภสัณห์ วัฒนสิน (2548) ศึกษาเรื่องพฤติกรรม
การบริ โภคเบเกอรี่ ของผู้ บริ โภคในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ ปัจจัยทางการตลาดที่มี
ผลต่อการบริโภคเบเกอรี่ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ทางสังคมและเศรษฐกิจกับความถี่ของการบริโภคเบเกอ
รี่ และปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้บริโภคเบ
เกอรี่ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 300 ราย
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและเชิงประมาณ โดย
การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ประมาณใช้ ส ถิ ติ ไ คสแควร์ ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย มีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี สถานภาพสมรส นับถือ
ศาสนาพุทธ การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท มีสมาชิกครอบครัว 1 – 4 คน มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ผู้บริโภคส่วนใหญ่
นิยมบริโภคขนมเค้กมากที่สุด รองลงมาบริโภคขนมปัง
พายชั้น เดนนิส/ ครัวซอง คุกกี้ เอแคร์ และครีมคัสตาด
ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภคเบเกอรี่ในช่วงอาหารเช้า มี
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ความถี่ ในการบริ โภคสั ปดาห์ ละ 2-3 ครั้ ง ชอบ
รั บประทานที่ บ้านและเลื อกรั บประทานพร้ อมกั บชา/
กาแฟ สถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมซื้อเบเกอรี่ ได้แก่
ห้ างสรรพสิ นค้ า ร้ านขายเบเกอรี่ และมิ นิ มาร์ ท
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเบเกอรี่ไม่เกิน 50 บาทต่อครั้ง
ซื้อเบเกอรีเพื่อต้องการที่จะบริโภคกันเองในครอบครัว
ปัจจัยที่ผู้บริโภคเบเกอรี่ส่วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญ
มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านความสดใหม่ ความสะอาด
รสชาติ ไม่ใส่สารกันบูด และปัจจัยด้านคุณภาพของ
ผลิ ตภั ณฑ์ ส าหรั บปั จจั ยด้ านความสะดวกซื้ อ บรรจุ
ภั ณฑ์ สถานที่ จ าหน่ าย การให้ บริ การ และราคา
ผู้บริโภคให้ระดับความสาคัญมาก ส่วนปัจจัยด้านยี่ห้อ
และการโฆษณา ผู้บริโภคให้ระดับความสาคัญปานกลาง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมและ
เศรษฐกิจกับความถี่ของการบริโภค เบเกอรี่ พบว่า ใน
เรื่องของ ศาสนา ระดับการศึกษาและจานวนสมาชิกใน
ครอบครัว มีความสัมพันธ์กับความถี่ของการบริโภคเบ
เกอรี่ ในขณะที่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่
ของการบริโภคเบเกอรี่ จากการวิเคราะห์ปัญหาของ
ผู้บริโภคเบเกอรี่พบว่า เบเกอรี่มีราคาแพง โรคความอ้วน
รสชาติ การเก็บไว้ได้ไม่นาน ไม่สะดวก ไม่สะอาด ภาชนะ
บรรจุไม่ดี การบริการไม่ดี ไม่ระบุวันหมดอายุ ไม่รักษา
คุณภาพสินค้า และหวานมาก เรี ยงตามล าดับ และ
ผู้ บริ โภคเบเกอรี่ ให้ ข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกั บเบเกอรี่ ว่ า
ต้ องการให้ เบเกอรี่ มี ราคาถู กลง ต้ องการให้ รสชาติ
สม่าเสมอ ต้องการความสะอาด ต้องการความสดใหม่
ต้องไม่ใส่สารกันบูด ใช้วัตถุดิบมีคุณภาพ ควรมีเบเกอรี่
ไขมันต่า ควรบอกวันผลิตและวันหมดอายุ พัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ และควรมีเบเกอรี่สมุนไพร

เบญจลักษณ์ มุสิกะชะนะ (2553) ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัด สุ
ราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้ บริ โภคเบเกอรี่ ปั จจั ยทางการตลาดที่ มี ผลต่ อ
ผู้บริโภคเบเกอรี่ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
กับพฤติกรรมของผู้บริโภคเบเกอรี่ และความสัมพันธ์
ระหว่ า งปั จ จั ย ทางการตลาดกั บ พฤติ ก รรมของ
ผู้บริโภคเบเกอรี่ โดยศึกษาจากประชากรทั้งสิ้น 400
ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไค-สแควร์ ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุ 26 - 35 ปี สถานภาพสมรส การศึกษา
ระดับปริญญาตรี อาชีพลูกจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท และ
จานวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน ส่วนใหญ่เลือก
ซื้อเบเกอรี่จากร้านเบเกอรี่ทั่วไปแบบมีหน้าร้าน ประเภท
ของเบเกอรี่ที่เลือกซื้อคือเค้ก เหตุผลสาคัญในการซื้อ
เนื่องจากเบเกอรี่อร่อย โอกาสในการซื้อเพื่อรับประทาน
เอง ช่วงเวลาที่เลือกซื้อคือ เวลา 15.00 - 18.00 นาฬิกา
ค่าใช้จ่ายในการซื้อครั้งละ 51 - 100 บาท ความถี่ในการ
ซื้อ 1 - 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และสื่อที่ทาให้รู้จักร้านเบเกอรี่
คือ ป้ายโฆษณา/ป้ายร้าน ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ
ผู้บริโภคเบเกอรี่มากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา
คือด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ตามล าดั บ ผลการศึ กษา
ความสัมพั นธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคลกั บพฤติ ก รรม
ของผู้บริโภคเบเกอรี่ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจานวน
สมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเบเกอรี่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษา
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ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรม
ของผู้บริโภคเบเกอรี่ พบว่าทุกด้านมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคเบเกอรี่ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัญหาที่พบของ
ผู้บริโภคเบเกอรี่ คือ ราคาเบเกอรี่แพงเกินไป รองลงมา
คือ ไม่ค่อยได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของร้าน และ
ผู้บริโภคเบเกอรี่ให้ความส าคัญกับรสชาติของเบเกอรี่
เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ความสะอาด ถูกหลัก
อนามัย
อุ มาวดี วุ ฒิ นาม (2556) ท าการวิ จั ยเรื่ อง
การศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการเปิดร้านเบเกอรี่ บริ เวณ
มหาวิทยาลัยมหิดล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความคาดหวัง
และความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อร้านเบเกอรี่ และ
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเก
อรี่ บริ เวณมหาวิ ทยาลั ย มหิ ด ล อ าเภอพุ ทธมณฑล
จั งหวั ดนครปฐม การศึ กษานี้ ใช้แบบสอบถามจ านวน
400 ชุด ค่าสถิตทิ ี่ใช้ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างชอบการตกแต่งร้านเบเกอรี่แบบวินเทจ มีพ้ืนที่
สาหรับรับประทานภายในร้านสามารถซื้อกลับบ้านได้
และควรมี ก ารขาย ชา กาแฟและนมสดร่ ว มด้ ว ย
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังระบุว่าชอบเค้กมากที่สุดโดย
มีความถี่ในการบริโภค 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ในส่วนของ
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบ
เกอรี่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือก คุณภาพความสดใหม่
ของเบเกอรี่ ราคาเหมาะสมกั บคุ ณค่ าของผลิ ตภั ณฑ์
การเดินทางสะดวกและใกล้แหล่งชุมชน และควรมีการ
ลดราคาสาหรับสมาชิกร้านเบเกอรี่

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
จานวน 400 ชุด เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล และ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติเพื่อหาค่าของตารางแจกแจงความถี่ ร้อยละ
ค่ าเฉลี่ ย และทดสอบสมมติฐานด้ วยการทดสอบไคส
แควร์ (Chi Square)
ผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ
62.50) มี อายุ อยู่ ในช่ วง 20-29 ปี (ร้ อยละ 46.25)
สถานภาพโสด (ร้อยละ 63.75) ไม่มีบุตร-ธิดา (ร้อยละ
51) การศึกษาระดั บปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 52.50) เป็ น
นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 32.50) และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท (ร้อยละ 39.25)
2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมไปซื้อผลิตภัณฑ์เบ
เกอรี่ ที่ เทสโก้ โลตั ส (ร้ อยละ 27.40) รองลงมาได้ แก่
เซเว่น อีเลฟเว่น และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ตามลาดับ
โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ซือ้ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เฉลี่ย 12 ครั้งต่อเดื อน โดยใช้เงินเฉลี่ย 100-199 บาทต่อครั้ ง
ประเภทของผลิ ตภั ณฑ์เบเกอรี่ ที่กลุ่ มตั วอย่างซื้ อเป็ น
ประจามากที่สุดได้แก่เค้ก (ร้อยละ 35.26) รองลงมาได้แก่
ขนมปัง คุ้กกี้ และเพสตรี้
3. ปัจจัยทางด้านรสชาติ (คุณภาพของสินค้า) มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่มากที่สุด
(ร้อยละ 33.80) รองลงมาได้แก่ คุณภาพเหมาะสมกับ
ราคา รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ที่ดี และมีของแถม/ส่วนลด
ตามล าดั บ กลุ่ มตั ว อย่ า งส่วนใหญ่ระบุ ว่ารู้ จั ก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ บเกอรี่ จ ากโทรทั ศ น์ (ร้ อ ยละ 28.33)
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วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม – มิถุนายน 2559
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
รองลงมาได้แก่ พบโดยบังเอิญที่ชั้นวางสินค้า โฆษณา
และแผ่ นพั บของห้ าง ทราบจากการบอกเล่ าของผู้ อ่ืน
และพนักงานขาย ตามลาดับ โดยแหล่งข้อมูลข่าวสารที่
มี ผลต่ อการตั ดสิ นใจซื้ อผลิ ตภั ณฑ์ เบเกอรี่ มากที่ สุ ด
ได้แก่ โฆษณาทางโทรทัศน์ รองลงมาได้แก่โฆษณาแผ่น
พั บของห้ าง คนในครอบครั ว /ญาติ พี่น้อง เพื่อน และ
พนักงานขายตามลาดับ
4.
จากการทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อ หา
ความสัมพั นธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคลกั บพฤติ กรรม
การซื้อผลิตภั ณฑ์เบเกอรี่ โดยใช้สถิ ติทดสอบไคสแคว์
วิเคราะห์ทดสอบความเป็นอิสระ ที่ระดับความเชื่อมั่ น
95 สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลทางด้าน เพศ
อายุ สถานภาพ จานวนบุตร-ธิดา ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลี่ ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่โดย
เฉลี่ยของการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในรอบ 1 เดือน ส่วน
ปัจจัยทางด้านอาชีพมีความสัมพันธ์กับความถี่โดยเฉลี่ย
ของการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในรอบ 1 เดือน
5. ปั จจั ยทางการตลาดทางด้ านคุ ณภาพ
เหมาะสมกับราคา ปัจจัยทางด้านรูปลักษณ์และบรรจุ
ภั ณ ฑ์ ที่ ดี ปั จ จั ย ทางด้ านมี ของแถม/ส่ ว นลด ปั จ จั ย
ทางด้านยี่ห้อ/ชื่อเสียงของบริษัท ปัจจัยทางด้านมีชนิด
และขนาดของสินค้าให้ เลือกซื้อมาก ปั จจั ยทางด้านมี
การจั ดวางสิ นค้ าที่ สะดุ ดตา และปั จจั ยทางด้ านเป็ น
สิ น ค้ า ใหม่ จึ ง อยากทดลองไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติ กรรมการซื้ อผลิ ตภั ณฑ์เบเกอรี่ ด้ านความถี่ โดย
เฉลี่ยของการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในรอบ 1 เดือน ส่วน
ปัจจัยทางด้านรสชาติและปัจจัยทางด้านการตลาดอื่นๆ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
ด้านความถี่โดยเฉลี่ยของการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ใน
รอบ 1 เดือน

6. การหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอ้างอิงใน
การซื้ อและการโฆษณา (คนในครอบครั ว /ญาติพ่ีน้อง
เพื่อน พนักงานขาย โฆษณาทางโทรทัศน์ โฆษณาแผ่น
พั บของห้ าง และอื่ นๆ) กั บพฤติ กรรมการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่โดยใช้สถิติทดสอบไคสแคว์วิเคราะห์
ทดสอบความเป็ น อิ ส ระ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
การหาความสัมพันธ์ระหว่าง คนในครอบครัว/
ญาติพ่ีน้อง เพื่อน พนักงานขาย โฆษณาทางโทรทั ศน์
โฆษณาแผ่นพับของห้าง และอื่นๆ กับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิ ตภั ณฑ์ เบเกอรี่ ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ ยของการซื้ อ
สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ในรอบ 1 เดือนโดยใช้ค่าสถิติไคสแคว์
สรุปได้ว่าคนในครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง เพื่อน พนักงาน
ขาย โฆษณาทางโทรทัศน์ โฆษณาแผ่นพับของห้าง และ
อื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ ด้านความถี่ โดยเฉลี่ยของการซื้อผลิ ตภั ณฑ์เบ
เกอรี่ในรอบ 1 เดือน
ผลการวิจัย
จากการศึกษานี้สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผล
การศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับธุรกิจค้าปลีกที่ผลิต
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในการปรับปรุงกลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อที่จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมดังนี้
1. ด้ านผลิ ตภั ณฑ์ ผลการศึกษาพบว่ ากลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับคุณภาพของสินค้า
ทางด้านรสชาติมากที่สุด และเลือกการมีรูปลักษณ์และ
บรรจุภั ณฑ์ที่ดี เป็นอั นดั บที่ สาม ดั งนั้นผู้ ประกอบการ
ควรใช้ กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เบ
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วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม – มิถุนายน 2559
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
เกอรี่ให้มีรสชาติที่ดีและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้มีความ
สวยงามทันสมัยตามความต้องการของผู้บริโภค
2. ด้านราคา ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคั ญ กั บ การก าหนดราคาที่ ส อดคล้ อ งกั บ
คุณภาพของสินค้า ดังนั้นผู้ประกอบการควรใช้กลยุทธ์
การก าหนดราคาที่ สอดคล้องกั บคุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่จาหน่าย
3. ด้ านช่องทางการจั ดจ าหน่ าย ในปั จจุ บั น
ร้ านค้ าปลี กสมั ยใหม่ก าลั งเป็ นที่ นิยมและได้ รับความ
สนใจจากผู้ บริ โ ภคเป็ น อย่ า งมาก ซึ่ ง การจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ผ่านร้านค้าปลีกประเภทนี้จะสามารถ
เพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้
เป็นอย่างมาก
4.
ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ปั จ จุ บั น
ผู้ประกอบการธุ รกิจค้ าปลี กใช้การส่งเสริมการตลาด
ผลิ ตภั ณฑ์ เบเกอรี่ ผ่ านการโฆษณาทางโทรทั ศน์และ
โฆษณาแผ่ น พั บของห้ า งฯ ซึ่ ง สื่ อ ทั้ ง สองประเภทนี้
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มาก นอกจากนี้ผล
การศึกษายังพบว่าสื่อทั้งสองประเภทนี้มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นที่กลุ่มผู้บริโภคในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีเท่านั้น ดังนั้นจึงควรศึกษา
ผู้บริโภคที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆ ด้วย เนื่องจากร้านค้าปลีก
สมั ยใหม่ (Modern Trade) ได้ มีการขยายสาขาไปยั ง
ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในการเพิ่ม
รายได้ให้กับกิจการ การศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัดอื่นๆ จึง
เป็นเรื่องที่น่าสนใจในการศึกษาต่อไป
2. การศึกษาครั้งนี้ทาการศึกษาในทุกกลุ่มของ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงความพึง
พอใจในภาพรวม อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในแต่
ละกลุ่ มนั้ นมี คุ ณสมบั ติที่ แตกต่ างกั นออกไปจึ งท าให้
การศึกษาในครั้งนี้มีข้อจากัดในการเปรียบเทียบและการ
ให้เหตุผลประกอบความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
เพราะสาเหตุของความพอใจผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในแต่ละ
กลุ่ มสิ นค้านั้นแตกต่างกัน ดั งนั้นการศึกษาครั้งต่อไป
ควรทาการศึกษาผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ โดยเจาะจงเฉพาะ
กลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อเป็นประจา เช่น เค้ก
และขนมปั ง ซึ่ งผู้วิจัยคาดว่าในอนาคตผู้ประกอบการ
ธุรกิ จค้าปลี กจะให้ ความสาคั ญทางด้ านยอดขายของ
ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่กลุ่มดังกล่าวมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
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วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม – มิถุนายน 2559
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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