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บทคัดย่อ
จากการศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซือ้ เบเกอรีแ่ บบ Take Away เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซือ้ เบเกอรีแ่ บบ Take Away และเพือ่ ศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการซือ้ เบเกอรีแ่ บบ Take Away ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative
Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ�ำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
การหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ F-test และการทดสอบไคสแคว์ (Chi-Square)
ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์
รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ
ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ ในส่วนพฤติกรรมในการเลือกซือ้ ประเภทของเบเกอรี่ คือ ขนมปัง
เหตุผลในการซื้อ คือ รสชาติอร่อย ความถี่ในการซื้อ คือ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ สถานที่ในการซื้อ คือ ร้านเบเกอรี่
ข้างทาง ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย คือ 101-150 บาท ช่วงเวลาในการซื้อ คือ ช่วงบ่าย และ โอกาสในการซื้อ คือ โดย
ซื้อเป็นประจ�ำ  เช่น บริโภคเอง บริโภคในครอบครัว และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ และระดับชั้นปีที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ไม่แตกต่างกัน และ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away
ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมการซื้อ; ขนมเบเกอรี่แบบ Take Away
Abstract
The objectives of this study were to analyze the use of marketing-mix factors affecting
the behavior for purchasing the take away bakery of student groups in Samutprakarn Province,  
investigate their behavior in purchasing the take away bakery, and analyze their personal
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factors affecting their behavior in purchasing the take away bakery. This research was a
quantitative one. The questionnaire was used as the research tool.  The samples were four
hundred students in Samutprakan Province.   The data received were analyzed by frequency,
percentage, mean, standard deviation, F-test, and Chi-Square at the statistical significant
level of 0.05.
The results revealed that the majority of the respondents used the overall marketingmix factors affecting their behavior in purchasing the take away bakery at the highest level.  
Considering at each factor, the factor of product received the highest mean.  Next on down
were price, channel of distribution, marketing promotion, service process, personnel, and
physical condition, respectively. In terms of the behavior, the majority of the respondents
mentioned that the type of the take away bakery purchased was bread.  The reason for their
purchase was its taste.  The frequency of their purchase was 1-2 times/week.  The place of
purchasing was at the street bakery.  The average expenses used were between 101-150
bahts. The purchase period was in the afternoon.  They purchased the take away bakery
regularly for themselves and for their family. The results of the hypothetical testing found
that the respondents who were from different gender, age group, and educational level
showed no different behavior in purchasing the take away bakery.  In addition, their use of
marketing-mix factors did not affect their behavior in purchasing the take away bakery.
Keywords : Purchase Behavior; Take Away Bakery
บทนำ�
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการบริโภคมีอยู่มากมายหลายประเภทผลิตภัณฑ์อาหารประเภท ขนมอบ
จัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทีไ่ ด้รบั ความนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายไปทัว่ โลก ซึง่ เบเกอรีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเภทที่ท�ำจากแป้งสาลีเป็นหลักและท�ำให้สุกโดยวิธีการอบ อย่างเช่น ขนมปังโดนัท เป็นต้น โดยได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นอาหารประจ�ำมื้อเช้า กลางวัน เย็น และสามารถรับประทานอาหารร่วมกับ
ชาได้อีกด้วย ซึ่งปัจจุบันประชากรในประเทศไทยมีชีวิตความเป็นอยู่แบบเร่งรีบมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งมีนิสัยการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงเลยท�ำให้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เข้ามามีบทบาท
ในสังคมไทยมากขึน้ กล่าวคือ มีผคู้ นจ�ำนวนมากหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมอบชนิดต่างๆ ทดแทนการบริโภค
อาหารหลักอย่างข้าว เนื่องจากต้องการที่จะประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการจัดเตรียมที่ยุ่งยาก จากความ
นิยมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ท�ำให้มีธุรกิจเบเกอรี่เปิดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย (สุไมยะ มูซอ และ
คณะ, 2559)
ธุรกิจเบเกอรีข่ ยายตัวอย่างต่อเนือ่ งเป็นผลมาจากพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในเมืองทีม่ ชี วี ติ ทีเ่ ร่งรีบและต้องการ
ความสะดวกสบายในการรับประทานอาหารพร้อมรับประทาน เบเกอรี่จึงเข้ามามีบทบาทในแง่ของการเป็น
อาหารว่างรองท้อง (Quick Snack) ที่ผู้บริโภคสามารถซื้อรับประทานได้ง่ายพกพาออกไปนอกบ้านได้บ่อย
มากยิ่งขึ้น หากพิจารณาโอกาสการเติบโตของธุรกิจขนมอบ โดยพิจารณาปริมาณการบริโภคขนมปังของคน
ไทยที่ยังมีเพียง 2-3 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งถือว่ายังน้อยเมื่อเทียบกับต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น 10–15
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กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือประเทศรัสเซีย 80–90 กิโลกรัมต่อคนต่อปี (ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร,
2559) จะเห็นได้วา่ ธุรกิจเบเกอรีใ่ นประเทศไทยนัน้ ยังไม่ถงึ จุดอิม่ ตัวและยังมีโอกาสเติบโตได้อกี มากในอนาคต
รวมถึงการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ จากการได้รับสิทธิประโยชน์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC :
Asian Economics Community) ถือเป็นโอกาสทางการค้าท�ำให้มีการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งหลาย
บริษัทในประเทศไทยเริ่มขยายสาขาและมีแผนออกไปตั้งโรงงานต่างประเทศเพิ่มขึ้น จากข้อมูลดังกล่าวถือ
เป็นการตอกย�้ำว่าธุรกิจเบเกอรี่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต
จากการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการตอกย�้ำให้เห็นว่า ตลาดเบเกอรี่ยังคงได้รับความต้องการจากผู้บริโภค
เสมอมา โดยส่วนประสมทางการตลาดการบริการและภาพลักษณ์ตราสินค้าถือเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญในการเลือก
ซื้อเบเกอรี่ แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนการแข่งขันที่รุนแรงต้นทุนสินค้า การบริการหรือการ
ประชาสัมพันธ์ที่สูงขึ้นท�ำให้กลยุทธ์ที่น�ำมาใช้ในการประกอบธุรกิจขนมอบควรต้องมีความเหมาะสมและคุ้ม
ค่า เพราะการลงทุนในกลยุทธ์ท่ีไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอาจท�ำให้เสียเปรียบในการแข่งขันกับผู้
ประกอบการรายอืน่ ผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในส่วนนี้ จึงได้ทำ� การศึกษาวิจยั เรือ่ งปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม
การซือ้ เบเกอรีแ่ บบ Take Away ซึง่ เป็นการกระตุน้ ทางเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญโดยมีปจั จัยด้านส่วนประสมทางการ
ตลาดเป็นตัวแปรอิสระทีใ่ ช้ในการศึกษาเพือ่ ให้ฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินธุรกิจเบเกอรีส่ ามารถน�ำผลวิจยั ไป
ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของกลุ่มนักศึกษาซึ่งอาจขยายผลไปสู่การ
ก�ำหนดหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษามากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away
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ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับชั้นปี
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
4. ด้านส่งเสริมการตลาด
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการให้บริการ
ธนวรรณ แสงสุวรรณ, (2552)

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมในการเลือกซือ้ เบเกอรีแ่ บบ Take
Away ของกลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษาในเขตจั ง หวั ด
สมุทรปราการ
1. ประเภทเบเกอรี่ที่นิยม
2. เหตุผลในการใช้บริการ
3. ความถี่ในการใช้บริการ
4. สถานที่เลือกซื้อ
5. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในแต่ล่ะครั้ง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท�ำให้ทราบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away   
2. เพื่อน�ำผลวิจัยที่ได้รับมาศึกษาหาแนวทางการส่งเสริมการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้
บริโภค
ขอบเขตการศึกษา
1. ด้านเนื้อหา
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นเนือ้ หาเกีย่ วกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภค ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และ
พฤติกรรมในการซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away
2. ด้านประชากร
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาทีใ่ ช้บริการร้านเบเกอรีแ่ บบ Take Away ของ
ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 400 คน
3. ด้านพื้นที่
ร้านเบเกอรี่แบบ Take Away ในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่มีนักศึกษามาใช้บริการ
4. ด้านระยะเวลา
การศึกษาครั้งนี้ได้ด�ำเนินการเป็นระยะเวลาตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562
นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
พฤติกรรมในการเลือกซื้อ หมายถึง การแสดงออกของลูกค้าในลักษณะประเภทเบเกอรี่ที่นิยม เหตุผล
ในการใช้บริการ ความถีใ่ นการใช้บริการ สถานทีเ่ ลือกซือ้ ค่าใช้จา่ ยโดยเฉลีย่ ในแต่ละ่ ครัง้ ช่วงวันในการใช้บริการ
และโอกาสในการเลือกซื้อ
ปัจจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจของผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ ค่านิยมการด�ำรงชีวิต ทั้งหมดที่กล่าวมามีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อของผู้บริโภค
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ด้านส่งเสริมทางการขาย ด้านบุคลากร
ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะของสินค้าของร้านเบเกอรีแ่ บบ Take Away ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะโดดเด่น
มีคุณภาพ มีความสะอาด มีความสวยงาม
ด้านราคา หมายถึง ราคาของสินค้าร้านเบเกอรี่แบบ Take Away มีความเหมาะสมราคาคุ้มค่ากับผลิต
ภัณฑ์เบเกอรี่ การแสดงราคาชัดเจน
ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย หมายถึง ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าร้านเบเกอรี่แบบ Take Away
มีความเหมาะสม ท�ำเลสะดวก รูปแบบร้านสวยงามและสะอาด
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ด้านส่งเสริมทางการตลาด หมายถึง การส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าร้านเบเกอรี่
แบบ Take Away
ด้านบุคลากร หมายถึง พนักงานทีใ่ ห้บริการภายในร้านเบเกอรีแ่ บบ Take Away มีมารยาท พูดจาสุภาพ
เอาใจใส่ลูกค้า แต่งกายสะอาดเรียบร้อย
ด้านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง การตกแต่งร้านเบเกอรี่แบบ Take Away มีภาพลักษณ์สวยงาม
สะดุดตา มีความสะอาด
ด้านกระบวนการให้บริการ หมายถึง การให้บริการของร้านเบเกอรี่แบบ Take Away มีความรวดเร็ว มี
มาตรฐานในการให้บริการ
การเข้าใช้บริการ หมายถึง การที่ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away แล้วเกิดความ
ประทับใจในการบริการแล้วกลับมาใช้บริการอีก
เบเกอรี่ หมายถึง ร้านที่ขายขนมทุกชนิดที่ผ่านการอบ เช่น ขนมปัง พายชั้น คุ้กกี้เค้ก เพสตรี้ เดนนิส/
ครัวซอง ชูเพสต์/เอแคร์ และครีมคัสตาร์ด ไส้ขนมต่างๆ เป็นต้น
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาปี 1-4 ที่ใช้บริการร้านเบเกอรี่แบบ Take Away ของในเขต
จังหวัดสมุทรปราการ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาปี 1-4 ที่ใช้บริการร้านเบเกอรี่แบบ Take Away ของในเขต
จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 400 คน การศึกษาครั้งนี้ได้ด�ำเนินการเป็นระยะเวลาตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562
ถึงเดือน ธันวาคม 2562 โดยเลือกวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Selection) มีเกณฑ์
ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เป็นนักศึกษาที่ชื่นชอบบริโภคเบเกอรี่ เป็นลูกค้าประจ�ำที่เคยมาใช้บริการ
ร้านเบเกอรี่อย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไป และมีการซื้อสินค้าอย่างน้อย 5 ชิ้นต่อครั้ง เกณฑ์กรณีที่ไม่ทราบขนาด
ของประชากร (Infinite Population) ในการก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่างที่มีค่าความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 ค�ำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคอแครน Cochran
(กัลยา วาณิชย์ปัญญา, 2549 : 74)
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เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของตัวแปรส�ำหรับ ดังนี้
1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และระดับชั้นปี ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
ร้อยละ (Percentage)
1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ�ำหน่าย ด้านส่งเสริมทางการขาย ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ใช้การ
แจกแจงค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ของกลุ่มนักศึกษาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
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1.3 พฤติกรรมในการเลือกซื้อร้านเบเกอรี่แบบ Take Away ได้แก่ ประเภทเบเกอรี่ที่นิยม เหตุผลใน
การใช้บริการ ความถี่ในการใช้บริการ สถานที่เลือกซื้อ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในแต่ละครั้งช่วงวันในการใช้บริการ
และโอกาสในการเลือกซื้อ ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และร้อยละ (Percentage)
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเป็นมาตรวัด 5 ระดับ ตาม Likert Scale
(Best, 1981)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
2.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยส�ำหรับตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และมากกว่า
2 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ และระดับชั้นปีที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่แบบ Take
Away สถิติที่ใช้ คือ F-test กรณีที่พบว่า มีนัยส�ำคัญทางสถิติจะท�ำการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยเซฟเฟ่
(Scheffe)
2.2 สถิตใิ ช้วเิ คราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการซือ้
เบเกอรี่แบบ Take Away โดยใช้สถิติการทดสอบไคสแคว์ (Chi-Square)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ด้านส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการให้บริการ
รวม

X

4.50
4.50
4.48
4.36
4.25
4.21
4.28
4.37

SD
0.625
0.619
0.670
0.695
0.731
0.780
0.760
0.697

ระดับความเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ผลการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลของพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ของกลุ่มนักศึกษา
จากผลการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีท่ ำ� แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 210 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.5 มีอายุ 21 ปีจ�ำนวน 170 คนคิดเป็นร้อยละ 42.5 และมีระดับชั้นปีที่ 2จ�ำนวน 170 คนคิดเป็น
ร้อยละ 42.5
พฤติกรรมในการซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ของกลุ่มนักศึกษา
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อประเภทของเบเกอรี่ คือ ขนมปัง ร้อยละ 26.2
รองลงมา คือ คุกกี้ ร้อยละ 18.5 เดนนิส/ครัวซอง ร้อยละ 18.1 เค้ก ร้อยละ 14.8 ครีมคัสตาร์ด ไส้ขนมต่างๆ
ร้อยละ 10.2 ชูเพสต์/เอแคร์ ร้อยละ 7.0 และซื้อน้อยที่สุด คือ พายต่างๆ ร้อยละ 5.2 ตามล�ำดับ
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เหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบ Take Away คือ รสชาติอร่อยมากที่สุด ร้อยละ 30.5 รองลงมา
คือ มีโปรโมชั่นหลากหลาย ร้อยละ 23.4 ราคาสมเหตุสมผล ร้อยละ 14.5 สะดวก หาซื้อได้ง่ายร้อยละ 13.0
รูปลักษณ์เบเกอรี่สวยงาม น่ารับประทาน ร้อยละ 8.2 มีเพื่อน /คนแนะน�ำ ร้อยละ7.2 และน้อยที่สุด คือ ร้าน
มีชื่อเสียง ร้อยละ 3.2 ตามล�ำดับ
ความถีใ่ นการซือ้ ผลิตภัณฑ์เบเกอรีแ่ บบ Take Away จ�ำนวน 1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ร้อยละ 44.5 รองลงมา
คือ ทุกวันร้อยละ 20.8 จ�ำนวน 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 19.2 และน้อยที่สุด คือ เดือนละ 1-2 ครั้งร้อยละ
15.5 ตามล�ำดับ
ซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบ Take Away ร้านเบเกอรี่ข้างทางมากสุด ร้อยละ 45.5 รองลงมา คือ ร้าน
สะดวกซือ้ / มินมิ าร์ทร้อยละ 29.0 ร้านในซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้อยละ 20.0 และน้อยทีส่ ดุ คือ ร้านในสรรพสินค้า
ร้อยละ 5.5 ตามล�ำดับ
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบ Take Away ระหว่าง 101-150 บาท ร้อยละ 39.8
รองลงมา คือ ระหว่าง 50-100 บาท ร้อยละ 30.7 มากกว่า 150 บาทขึ้นไป ร้อยละ 20.0 และน้อยที่สุด คือ
ต�่ำกว่า 50 บาท ร้อยละ 9.5 ตามล�ำดับ
ช่วงเวลาในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบ Take Away ช่วงบ่ายร้อยละ 50.2 รองลงมา คือ ช่วงเย็น
ร้อยละ 33.3 และน้อยที่สุด คือ ช่วงเช้า ร้อยละ 16.5 ตามล�ำดับ
โอกาสในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบ Take Away โดยซื้อเป็นประจ�ำ เช่น บริโภคเอง และบริโภคใน
ครอบครัวมากสุด ร้อยละ 59.0 รองลงมา คือ ซื้อช่วงเทศกาล เช่น วันขึ้นปีใหม่ ร้อยละ 21.0 ซื้อในโอกาส
พิเศษ เช่น วันเกิด ร้อยละ 12.2 และน้อยที่สุด คือ อื่นๆ ร้อยละ 7.8ตามล�ำดับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ของกลุ่มนักศึกษา
จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ของกลุ่ม
นักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากสุด เมื่อพิจารณาเรียงล�ำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด
ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีเบเกอรี่รูปแบบใหม่ๆ ออกมาอยู่เสมอตามโอกาส หรือเทศกาลต่างๆให้ได้เลือก
ซื้ออย่างหลากหลาย รองลงมา คือ การระบุวันหมดอายุอย่างชัดเจน เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีให้รสชาติ
อร่อยถูกปาก มีความหลากหลายของคุณค่าทางโภชนาการ และน้อยที่สุด คือ เบเกอรี่ที่มีความสดใหม่ ตาม
ล�ำดับ
ด้านราคา พบว่า ราคาเบเกอรี่มีความหลากหลาย มีการแสดงราคาชัดเจน ราคากับความเหมาะสมของ
คุณภาพมากสุด และน้อยที่สุด คือ ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณที่ได้รับ ตามล�ำดับ
ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย มีบริการรับสั่งซื้อหลายทาง เช่น ทางโทรศัพท์ หรือ Online พร้อมจัดส่ง
มากทีส่ ดุ รองลงมา คือ มีการจัดส่งทีร่ วดเร็วเมือ่ ต้องการสัง่ แบบ Online สถานทีต่ งั้ ของร้านเบเกอรีล่ กู ค้ามอง
เห็นได้งา่ ยชัดเจน เช่น ตัง้ อยูใ่ นบริเวณทางออกห้างสรรพสินค้า และน้อยทีส่ ดุ ตัง้ อยูใ่ นย่านชุมชน / ย่านธุรกิจ
ที่เข้าถึงได้สะดวกกับ ร้านเบเกอรี่มีจ�ำนวนหลายสาขาให้เลือกซื้อ ตามล�ำดับ
ด้านส่งเสริมทางการขาย มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ต่างๆ ท�ำให้ลกู ค้ารูจ้ กั มากขึน้ เช่น สือ่
ทางโทรทัศน์ วิทยุ มากที่สุด ล�ำดับต่อมา มีการส่งเสริมทางการตลาดที่น่าสนใจ เช่น การให้ของแถมเป็นการ
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ทดลองชิม กับ มีการจัดโปรโมชั่นอย่างสม�่ำเสมอ เช่น มีกิจกรรมในช่วงเทศกาลต่างๆ มีการช�ำระเงินด้วยบัตร
เครดิตเพื่อรับแต้มสะสม โปรโมชั่นส�ำหรับลูกค้าเก่า และการให้ส่วนลดและสิทธิพิเศษอย่างหลากหลายตาม
ความเหมาะสมของแต่ละช่วง ตามล�ำดับ
ด้านบุคลากร พบว่า พนักงานดูแลใส่ใจในการบริการกับลูกค้าเป็นอย่างดีสดุ รองลงมา คือ พนักงานขาย
พูดจาสุภาพอัธยาศัยดีพนักงานขายมีความกระตือรือร้นเต็มใจให้บริการแก่ลูกค้า และพนักงานขายแต่งกาย
อย่างเหมาะสม น้อยที่สุด คือ พนักงานขายมีความรู้เกี่ยวกับเบเกอรี่เป็นอย่างดี ตามล�ำดับ
ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ภายในร้านต้องมีความสะอาดถูกสุขอนามัยมากที่สุด รองลงมา คือ
การจัดวางเบเกอรี่อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศภายในร้านที่อบอุ่นเป็นกันเอง และน้อยที่สุด คือ ภายในร้าน
มีการตกแต่งอย่างสวยงามทันสมัยกับมีการจัดแสงสว่างภายในร้านอย่างเหมาะสม ตามล�ำดับ
ด้านกระบวนการให้บริการ มีเบเกอรี่บริการตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด รองลงมา คือ มี
ผลิตภัณฑ์รองรับลูกค้าให้มีความสะดวกรวดเร็วในการบริการและมีขั้นตอนการให้บริการอย่างเป็นระบบ
และน้อยที่สุด คือ ลูกค้าได้รับการบริการด้วยความถูกต้องแม่นย�ำ ตามล�ำดับ
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ซึ่งสามารถอภิปรายผล
ตามประเด็นที่ส�ำคัญได้ ดังนี้
1) ปัจจัยส่วนบุคคลทีต่ า่ งกันมีพฤติกรรมการซือ้ เบเกอรีแ่ บบ Take Away ทีต่ า่ งกัน อย่างมีระดับนัยส�ำคัญ
0.05
1.1 กลุม่ ตัวอย่างทีม่ เี พศต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ เบเกอรีแ่ บบ Take Away ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุชาดา จิตรโรจนรักษ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าร้านศรีฟ้า
เบเกอรี่ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า ได้แก่ เพศที่ต่างกัน มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า
ร้านศรีฟ้าเบเกอรี่ ไม่แตกต่างกัน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชลธิชา คงสุวรรณ (2559) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือก บริโภค
ขนมเบเกอรี่ร้านเอพริลเบเกอรี่ ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า ปัจจัยบุคคล
อายุที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคขนมเบเกอรี่ ร้านเอพริลเบเกอรี่ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน
1.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับชั้นปีที่ต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมรา เจริญทรัพย์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของระดับชั้นปีไม่มีผลต่อการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) ปัจจัยพฤติกรรมในการเลือกซือ้ เบเกอรี่ ได้แก่ ประเภทในการซือ้ แต่ละครัง้ สถานทีใ่ นการซือ้ ทางหน้า
ร้านหรือออนไลน์ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อ และโอกาสในการซื้อ ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุไมยะ มูซอ และคณะ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การ
ศึกษาความต้องการของผูบ้ ริโภคเบเกอรีใ่ นหมูบ่ า้ นลิมดุ ต�ำบลท่าสาป อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า ข้อมูล
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มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
136 วารสารร่
ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563

พฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภคในหมู่บ้านลิมุด มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเบเกอรี่ในหมู่บ้านลิมุด
ต�ำบลท่าสาป อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา และมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของ
Kolter. (1997 : 171) ได้กล่าวถึง ปัจจัยของพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นการค้นหาพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบ้ ริโภคเพือ่ ทีจ่ ะทราบถึงลักษณะความต้องการของผูบ้ ริโภค ซึง่ วัตถุประสงค์ในการซือ้ (Objective) ผูบ้ ริโภค
ซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการด้านร่างกายและด้านจิตวิทยา จึงต้องศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อ ได้แก่ ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม ปัจจัยเฉพาะบุคคล
3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ด้าน
ส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากร ไม่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการซือ้ เบเกอรีแ่ บบ Take Away สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ชลธิชา คงสุวรรณ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคขนม  เบเกอรี่ร้าน
เอพริลเบเกอรี่ ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า ปัจจัยทางการตลาดของธุรกิจ
เบเกอรีไ่ ม่มผี ลต่อการตัดสินใจบริโภคขนมเบเกอรีใ่ นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึง่ ปัจจัยส่วนประสมทางการ
ตลาดในการซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ประกอบด้วย 4 ปัจจัย โดยเรียงล�ำดับจากมากไปน้อย คือ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยด้านราคาทีเ่ หมาะสมกับคุณภาพและราคาทีเ่ หมาะสมกับปริมาณ ปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจ�ำหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการศึกษาไปใช้
1) ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มคี วามหลากหลายแปลกใหม่
ทันสมัย เป็นที่นิยม ตามกระแส โดดเด่น น่าจับตามอง และมีความแข็งแรง วัสดุควรเหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย
และมอบเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ ได้เพือ่ ทีจ่ ะสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้มาสนใจผลิตภัณฑ์มาก
ยิ่งขึ้น
2) ด้านราคา พบว่า ควรมีการผลิตขนมอบทีม่ คี วามหลากหลายทางด้านราคา ขนาดสินค้า และประเภท
ของผลิตภัณฑ์มากขึ้น เพื่อที่จะได้ให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ลูกค้าและเป็นราคาที่ไม่แพงกับกลุ่มนักศึกษามากเกินไป
3) ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ควรมีการบริการสัง่ ซือ้ ผ่านช่องทางออนไลน์ มีรปู ภาพประกอบทีช่ ดั เจน
เพือ่ ลดข้อผิดพลาดในการสัง่ ซือ้ และมีบริการการจัดส่งถึงทีจ่ ากร้านสูล่ กู ค้าจะได้ให้การบริการแก่ลกู ค้าในการ
ซื้อเบเกอรี่ที่สะดวกสบายและยังสามารถเพิ่มฐานลูกค้าในการจัดจ�ำหน่ายได้มากยิ่งขึ้น
4) ด้านส่งเสริมการตลาด ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น เว็ปไซต์
แอพพลิเคชั่น ใบปลิว ป้ายโฆษณา สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และการแนะน�ำหรือรีวิวจากลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักกับกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นได้
5) ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า เจ้าของร้านควรมีการพัฒนาการบริการที่ดีมีคุณภาพแก่ลูกค้า
อยูเ่ สมอเพือ่ ให้ลกู ค้ามีความประทับใจในการให้บริการทุกครัง้ ทีม่ าใช้บริการและสามารถกลับมาใช้บริการใหม่
อีกครั้ง
6) ด้านบุคลากร ควรดูแลเอาใจใส่ลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกันมีการทักทายพูด
คุยกับลูกค้าอยู่เสมอ ให้ค�ำปรึกษาพร้อมแนะน�ำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ภายในร้าน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับ
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ใจและเชือ่ มัน่ ในการมาใช้บริการของร้าน และควรมีการฝึกอบรมพนักงานเกีย่ วกับความรูพ้ นื้ ทางของขนมอบ
ต่างๆให้เข้าใจมากขึ้น
7) ด้านลักษณะทางกายภาพ   ควรปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ภายในร้านให้มีความสะอาด ทันสมัย
น่าใช้บริการมากขึ้น เพื่อที่จะท�ำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และมีความประทับใจภายในร้านได้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรมีการขยายขอบเขตของงานวิจัยให้กว้างขึ้นโดยอาจขยายผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภคร้านเบเกอรีแ่ บบ Take Away ออกไปยังหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด เพือ่ ท�ำให้ทราบว่าข้อมูลพฤติกรรม
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อนั้นมีความแตกต่างจากผู้บริโภคอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก�ำหนดกลยุทธ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
2) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ของกลุ่ม
นักศึกษา จึงควรท�ำการศึกษาและวิจยั เชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุม่ ควบคูไ่ ปกับการ
แจกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง และสามารถที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะน�ำ
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์เชิงลึกมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
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