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This research aims to study the relationship between purchasing decisions about
the macaroon recipe in Laduree in Bangkok, the service marketing mix and brand equity. The
samples consisted of four hundred customers who purchased macaroon Recipe's Laduree in
Bangkok. Statistics for analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way
analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient. Most of the
customers were female, aged between twenty-four and thirty-one, single, students and with a
monthly income of 10,001 to 20,000 Baht. The results of the study found the following: The
service marketing mix found that customers emphasized the service marketing mix at high
level overall. Brand equity found that customers had positives opinions of brand awareness
and brand image at a high level overall. Purchasing decisions found that customers had
positives opinions at the highest Level overall. The results of the hypothesis testing were as
follows: Customers of different ages and marital status made different purchasing decisions
about macaroon at Laduree at statistically significant levels of .05 and .01, respectively. The
service marketing mix in the dimensions of personal service, physical evidence and promotion
had a low-level positive relationship with purchasing decision on macaroon at Laduree in
Bangkok, which were at statistically significant levels of.01 Brand equity in the aspects of
brand image, including the attributes and strength of brand associations, as well as the
uniqueness of the brand associations had a low-level positive relationship with purchasing
decision on Laduree in Bangkok, which were at statistically significant levels of .01
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ประเทศไทยมีการเข้ ามาของวัฒนธรรมจากต่างประเทศ และมี
การรับเอาวัฒนธรรมจากประเทศเหล่านันมาด้
้
วย โดยเฉพาะประเทศทางฝั่ งซีกโลกตะวันตกหลาย
ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านการพัฒนาประเทศ ด้ านการศึกษา ด้ านการดารงชีวิต และด้ านอาหารเป็ น
ต้ น ซึ่งวัฒ นธรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับอาหารก็รวมไปถึงการรับ ประทานอาหารว่างระหว่างมือ้ อาหาร
ดังนันจึ
้ งมีการเข้ ามาของขนมอบ และเบเกอรี่ สญ
ั ชาติตะวันตกหลายชนิด ในบรรดาขนมเหล่านัน้
ขนมมาการองของประเทศฝรั่งเศสเป็ นสิ่งที่ให้ ความรู้ สึกแปลกใหม่ หรู หรา มีระดับกับผู้บริ โภค
ชาวไทย ปั จจุบนั การเติบโตของตลาดธุรกิจร้ านอาหารว่าง ประกอบไปด้ วย ร้ านเครื่ องดื่ม ร้ านชา
กาแฟ ร้ านเบเกอรี่ ร้ านขนมอบ ร้ านไอศกรี ม และร้ านขนมมาการอง ที่ เริ่ ม ได้ รับความนิยมใน
การบริ โภคมากขึน้ และมี แนวโน้ ม ไปในทางที่ ดี อัน เนื่ องมาจากพฤติก รรมของผู้บ ริ โภคที่ นิ ย ม
รับประทานขนมหวานเป็ น อาหารว่างมากขึน้ จะเห็น ได้ จ ากสถิ ติในการบริ โภคอาหารว่างของ
ผู้บ ริ โภคในแต่ล ะช่ ว งอายุ ดัง ต่อ ไปนี ้ ผู้บ ริ โภคอาหารว่า งมี ป ระมาณ 3 ใน 4 (ร้ อยละ 79.3)
ของประชากรอายุ 6 ปี ขึน้ ไปโดยประชากรวัยเด็ก (6-14 ปี ) มี อัตราการบริ โภคอาหารว่างสูงสุด
ร้ อยละ 89.8 รองลงมาคือวัยเยาวชน (15-24 ปี ) ร้ อยละ 85.5 วัยทางาน (25-59 ปี ) ร้ อยละ 77.6
ส่วนวัย สูง อายุ (60 ปี ขึน้ ไป) มี อัต ราการบริ โภคอาหารว่างต่ าสุด ร้ อยละ 70.8 (ส านัก งานสถิ ติ
แห่งชาติ. 2556: 10 กุมภาพันธ์ 2561) จึงส่งผลให้ ตลาดธุรกิจร้ านอาหารว่าง และเบเกอรี่ มีอตั รา
การเติบโตที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ตลาดธุรกิจเบเกอรี่ และร้ านอาหารว่างในประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าตลาดอยู่ที่
23,872 ล้ านบาท และในปี ถัดมา มี มูลค่าตลาดอยู่ที่ 25,809 ล้ านบาท มี อัตราการเติบโตเฉลี่ ย
7.6 เปอร์ เซ็นต์ ต่อปี (Euromonitor International. 2558: 10 กุมภาพันธ์ 2561) มีสาเหตุมาจาก
พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลง นิยมที่จะบริ โภคขนมเบเกอรี่ และขนมอบมากขึ ้น ประกอบ
กับ การขยายตัวของผู้ประกอบการที่ ม องเห็นช่อ งทางในการทาธุ รกิ จ ที่ กาลังอยู่ในกระแสนิยม
ทังของผู
้
้ บริโภคภายในประเทศและนอกประเทศ
ขนมมาการอง เป็ นขนมที่มาจากประเทศฝรั่งเศสมีประวัติยาวนานหลายร้ อยปี มีรูปร่าง
คล้ ายคุกกีช้ ิ ้นเล็กๆ กลมมน 2 ส่วนประกบกัน ตรงกลางมีไส้ หน้ าตาน่ารัก สีสนั โดดเด่น มันวาว
มีรสหวานเป็ นส่วนใหญ่และมีราคาสูง ขนมมากรองเริ่มเป็ นที่ร้ ูจกั ของคนไทย โดยเฉพาะในกลุม่ คน
รุ่นใหม่ และกลุ่มครอบครัว ด้ วยสีสันสดใสดึงดูดความสนใจ และมีรสชาติที่มีความหลากหลาย

2
แปลกใหม่ร้านขนมหลายร้ านในเมืองไทย จึงเริ่ มผลิตขนมชนิดนีอ้ อกจาหน่ายเพื่อเพิ่มยอดขาย
และแย่ง ส่วนแบ่ง ทางการตลาด ผู้บ ริ โภคจะมี ทัศ นคติต่อ ร้ านขนมมาการองแตกต่างกัน โดย
ทัศนคติที่หลากหลายนี ้จะเป็ นแนวทางให้ ผ้ ูประกอบการสามารถเห็นทิศทางความรู้ สึกต่อสินค้ า
ว่าดีหรื อไม่ หรื อตราสินค้ าเป็ นที่ยอมรับจากผู้บริ โภคหรื อไม่ ถ้ าผู้บริ โภคเกิดความรู้ สึกในแง่ลบ
แก่สินค้ าทางร้ านก็ จะต้ องรี บทาการปรับปรุ งแก้ ไข เนื่องจากความพึงพอใจของผู้บริ โภคเป็ นสิ่งที่
สาคัญที่สดุ ในการแข่งขันเชิงธุรกิจ ถ้ าร้ านขนมมาการองสามารถสร้ างฐานลูกค้ าที่มีความพึงพอใจ
ต่อร้ านและตราสินค้ าได้ มากเท่าไหร่ ก็จะเกิดผลดีกบั ทางร้ าน ได้ แก่ ลูกค้ าจะพูดคุยในทางชื่นชม
สินค้ าและบริ การของร้ าน ตลอดจนชื่อเสียงที่ดีของร้ าน ส่งผลให้ ลูกค้ าเกิดความภักดีในร้ านและ
ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ทางร้ านจัดจ าหน่าย โดยลูกค้ าที่ มี ความภักดีต่อตราสินค้ าจะพอใจที่ จ ะซื อ้ สินค้ า
เพิ่มขึ ้นทังที
้ ่เป็ นสินค้ าที่มีความแตกต่างเล็กน้ อยในสายผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยซื ้อ และสินค้ าในสาย
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของทางร้ าน ซึ่งลูกค้ าเหล่านี ้ถือเป็ นข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขันที่จะให้ คาแนะนา
หรื อ ข้ อเสนอแนะที่ เป็ น ประโยชน์ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปรับ ปรุ งพัฒ นาสิ น ค้ าให้ ดี ยิ่ ง ขึน้ ซึ่ง
ทางร้ านสามารถสร้ างการรั บ รู้ และความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า ให้ เกิ ด กับ ผู้บ ริ โภคได้ ห รื อสร้ าง
ความสัมพันธ์ในระยะยาวบริษัทนันจะมี
้ ความมัน่ คงและเกิดกาไร (Philip Kotlor. 2000)
จากสาเหตุดัง กล่าว ท าให้ ผ้ ูวิจัยมี ค วามสนใจที่ จ ะศึก ษาวิจัย เรื่ อง “ส่วนประสมทาง
การตลาดบริ การและคุณ ค่าตราสินค้ าที่ มี ความสัม พันธ์ กับการตัดสินใจซือ้ ขนมมาการองร้ าน
ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยั เลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างในกรุ งเทพมหานคร
เนื่องจากเป็ นพืน้ ที่ที่มีการกระจุกตัวหนาแน่นของกลุ่มประชากร มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ที่
หลากหลาย และเป็ นผู้บริ โภคที่มีกาลังซื ้อสูง มีความนิยมในการบริ โภคตามกระแสนิยม และมี
ลักษณะการตัดสินใจซือ้ ที่แตกต่างกัน เพื่อเป็ นแนวทางและเป็ นประโยชน์ให้ แก่ผ้ ูประกอบการที่
กาลังเริ่ มลงทุนในธุรกิจประเภทนี ้ สามารถที่จะนาข้ อมูลของปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริ การ และคุณ ค่าตราสินค้ า เพื่อจะได้ ทราบถึง การวางแผนทางการตลาดให้ ตรงกับ
ความต้ องการของผู้บริโภค การวางแผนในการสร้ างตราสินค้ าของตนเองให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ของผู้บริโภค
ทราบถึงส่วนแบ่งทางการตลาดของร้ านขนมมาการองจากความนิยมในตราสินค้ าของผู้บริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร และนากลยุทธ์ในการสร้ างตราสินค้ า ของผู้ที่ได้ ส่วนแบ่งทางการตลาดสูงๆ
มาศึกษา และนามาปรับใช้ กับธุรกิจของตนเอง เพื่ อให้ ผ้ ูบริ โภครู้ จัก สามารถจดจาตราสินค้ าได้
รับรู้คณ
ุ ภาพตราสินค้ า นาไปสูก่ ารเกิดความจงรักษาภักดีตอ่ ตราสินค้ า ซึง่ คุณค่าของตราสินค้ านัน้
มีสว่ นสาคัญในการสร้ างข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน ดังนี ้ ช่วยกาหนดคุณภาพของสินค้ าทาให้ เกิด
การซื ้อซ ้า ทาให้ สินค้ าแตกต่างทาให้ กาหนดราคาให้ สงู ขึ ้นได้ ง่ายต่อการนาสินค้ าใหม่ออกสู่ตลาด
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เป็ นเครื่ องมือสื่อสารไปยังส่วนตลาดที่ต้องการเสนอสินค้ า มีลกั ษณะเฉพาะ สร้ างความจงรักภักดี
บ่งบอกฐานะและความภาคภูมิใจ สามารถตอบสนองความต้ องการของกลุ่มเป้าหมายได้ อย่าง
รวดเร็ ว เพื่อที่จะใช้ เป็ นข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขันในตลาดธุรกิจประเภทขนมอบ และอาหารว่าง
ได้ อย่างมัน่ คง
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.เพื่ อศึ ก ษ าการตั ด สิ น ใจซื อ้ ขนมม าการองร้ านราดู ร์ เร่ ของผู้ บ ริ โ ภ คในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกจากลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์
2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริ การกับการตัดสินใจซือ้
ขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3.เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้ าที่มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ านรา
ดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื อ้ ขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ ของผู้บริ โภค และ
การกาหนดแผนการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อการเจริ ญเติบโตของธุรกิจ ทังในด้
้ านการเพิ่ม
ยอดขาย และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้ ดียิ่งขึ ้น
2.เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการพัฒนาสินค้ าให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และเป็ นที่นิยมในหมูผ่ ้ บู ริโภค
3.เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่อ ผู้ป ระกอบการในการพัฒ นาวิ ธี ก ารสื่ อ สารทางการตลาดให้
ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ เพื่อนาไปสูก่ ารเกิดพฤติกรรมซื ้อขนมมาการอง
4. เพื่ อให้ ผ้ ูป ระกอบการรายใหม่ ที่ ส นใจเริ่ ม ท าธุ รกิ จ ขนมมาการอง ได้ ท ราบข้ อ มูล
พื ้นฐานเกี่ยวกับตลาดและทิศทางการเติบโต เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจ
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้จะเน้ นศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริ การ คุณค่าตราสินค้ าและ
การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผู้บริ โภคทัง้ เพศชายและเพศหญิ งที่ เคยซื อ้ ขนม
มาการองร้ านราดูร์เร่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผู้บริ โภคทังเพศชายและเพศหญิ
้
งที่เคยซื ้อขนม
มาการองร้ านราดูร์เร่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่ แน่นอน จึง
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ สตู รการคานวณแบบไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา
วานิ ช ย์ บัญ ชา. 2545: 74) โดยก าหนดค่ า ระดับ ความเชื่ อ มั่ น 95% และยอมให้ เกิ ด ความ
คลาดเคลื่อนได้ เพียง 5% ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ท่ากับ 385 คน และเพิ่ม
ตัวอย่างสารองไว้ 15 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทังหมดเท่
้
ากับ 400 คน สาหรับการเก็บข้ อมูลใน
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้จะใช้ การสุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
1. การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแจกแบบสอบถามให้ กบั
ผู้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครเป็ น ผู้ต อบแบบสอบถาม ผู้วิ จัย จึง เลื อ กสถานที่ ส าหรั บ แจก
แบบสอบถามในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย ห้ างสรรพสินค้ าย่านสยาม ราชประสงค์ อโศก
และพร้ อมพงษ์ จานวน 5 ห้ างสรรพสินค้ าดังนี ้
1) ห้ างสรรพสินค้ าสยามพารากอน
2) ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเวิร์ด
3) ห้ างสรรพสินค้ าเทอมินอล 21
4) ห้ างสรรพสินค้ าเอ็มควาเทียร์
5) ห้ างสรรพสินค้ าดิเอ็มโพเรี ยม
เนื่องจากมีความหลากหลายของผู้บริโภค และมีความพลุกพล่านของบุคคล ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นกลุ่มผู้บริโภคที่มีจดุ ประสงค์หลักในการมาเลือกซื ้อสินค้ าและบริ การ ส่งผลทาให้ ทงั ้ 4 สถานที่
นี ม้ ี ก ารหมุน เวี ยนของเงิน ค่อนข้ างสูง และยัง เป็ น ศูนย์ รวมของห้ างสรรพสิ น ค้ าขนาดใหญ่ ที่ มี
ชื่อเสียงของประเทศไทยที่ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่
้
างประเทศประกอบ
กับมีการเดินทางที่สะดวกสบายอันเนื่องมาจากระบบโครงสร้ างพื ้นฐานที่สาคัญซึ่งทอดผ่านทัง้ 4
ย่านการค้ าเหล่านี ้ ส่งผลให้ มีการเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลาของบุคคล จึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญใน
การดึงดูดผู้บริ โภคให้ เกิดความนิยมในการเข้ ามาใช้ จ่ายซือ้ สินค้ า และบริ การในพืน้ ที่เหล่านีอ้ ยู่
เป็ นประจา และยังเป็ นสถานที่ที่มีร้านจาหน่ายขนมมาการองเป็ นจานวนมาก (ประชาชาติธุรกิจ.
2558: 10 กุมภาพันธ์ 2561)
2. การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ในแต่ ล ะห้ างสรรพ สิ น ค้ าละ 80 ชุ ด รวมทั ง้ สิ น้ 400 คนซึ่ ง จะแจกแบบสอบถามใน 5
ห้ างสรรพสินค้ าที่กาหนดจนครบจานวน 400 คน ตามที่ผ้ วู ิจยั กาหนด
1. ห้ างสรรพสินค้ าสยามพารากอน
80 ชุด
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2. ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเวิร์ด
80 ชุด
3. ห้ างสรรพสินค้ าเทอมินอล 21
80 ชุด
4. ห้ างสรรพสินค้ าเอ็มควาเทียร์
80 ชุด
5. ห้ างสรรพสินค้ าดิเอ็มโพเรี ยม
80 ชุด
3.การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทาการแจกแบบสอบถาม
ให้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยซื อ้ และเคยรั บ ประทานขนมมาการองของร้ านราดู ร์ เร่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครเป็ นผู้ตอบแบบสอบถามจนครบตามจานวนที่ผ้ วู ิจยั กาหนด
ตัวแปรที่ใช้ ศึกษา
1.ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ
1.1 ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย
1.1.1 เพศ ได้ แก่
1) ชาย
2) หญิง
1.1.2 อายุ ได้ แก่
1) 15 - 23 ปี
2) 24 - 31 ปี
3) 32 - 40 ปี
4) มากกว่า 40 ปี
1.1.3 สถานภาพสมรส ได้ แก่
1) โสด
2) สมรส/อยูด่ ้ วยกัน
3) หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
1.1.4 อาชีพ ได้ แก่
1) นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
2) ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3) พนักงานบริษัทเอกชน
4) ธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของกิจการ
5) อื่นๆ โปรดระบุ..........
1.1.5 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ได้ แก่
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1) น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
2) 10,001 – 20,000 บาท
3) 20,001 – 30,000 บาท
4) 30,001 บาทขึ ้นไป
1.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้ วย
1.2.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
1.2.2 ด้ านราคา (Price)
1.2.3 ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
1.2.4 ด้ านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
1.2.5 ด้ านพนักงานผู้ให้ บริการ (People)
1.2.6 ด้ านลักษณะทางกายภาพ (Physical)
1.2.7 ด้ านกระบวนการให้ บริการ (Process)
1.3 คุณค่าตราสินค้ า ประกอบด้ วย
1.3.1 ด้ านการตระหนักรู้ในตราสินค้ า
1.3.2 ด้ านภาพลักษณ์ตราสินค้ า
2.ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การตัดสิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองร้ านราดูร์เร่
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์ เฉพาะ
เพื่อให้ ผ้ ศู กึ ษางานวิจยั เล่มนี ้เข้ าใจความหมายของคาและข้ อความเฉพาะที่ใช้ ในงานวิจยั
เล่มนี ้ ผู้วิจยั จึงให้ ความหมายนิยามศัพท์เฉพาะต่างๆไว้ ดงั นี ้
1. ผู้ บริ โ ภค หมายถึ ง ผู้ ที่ ซื อ้ หรื อ เคยซื อ้ ขนมมาการองร้ านราดู ร์ เ ร่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. ลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะทัว่ ไปของผู้บริโภคที่อยูใ่ นเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
3. ขนมมาการอง หมายถึง ขนมหวานของประเทศฝรั่งเศส มีลกั ษณะเป็ นแผ่นวงกลม
เล็กๆ 2 ชิ ้นประกบกันคล้ ายแฮมเบอร์ เกอร์ ขนาดเล็ก มีสีสนั สวยงาม มันวาว มีรสชาติที่หลากหลาย
มีราคาแพง
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4. ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร หมายถึ ง เครื่ องมื อทางการตลาดที่
ผู้ประกอบการสามารถควบคุมได้ และใช้ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายทางการตลาด เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า ประกอบด้ วย 5 ด้ าน ดังต่อไปนี ้
4.1 ด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ หมายถึ ง คุณ ลักษณะของขนมมาการอง ซึ่งเป็ น ปั จ จัย ที่
ผู้บริโภคใน เขตกรุงเทพมหานคร ใช้ ในการตัดสินใจซื ้อ โดยการพิจารณาจาก รูปร่างลักษณะ สีสนั
ความหลากหลายของรสชาติ บรรจุภณ
ั ฑ์ และตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์ขนมมาการองทังของไทย
้
และต่างประเทศ
4.2 ด้ านราคา หมายถึ ง การก าหนดราคาของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมมาการองที่
เหมาะสมกับการแข่งขันสอดคล้ องกับตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ คุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์ และคุณค่า
ของตราสินค้ า ซึ่งเป็ นปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริ โภคจะมีการรับรู้ถึงคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้ า และยอมจ่ายเป็ นเงินเพื่อซื ้อผลิตภัณฑ์ตามคุณค่าที่ตนเองรับรู้
4.3 ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย หมายถึ ง ลัก ษณะของสถานที่ ที่ ผ้ ูบ ริ โภค
สามารถเลื อกซือ้ ขนมมาการองที่ มี และไม่มีพื น้ ที่ ส าหรับนั่งรับประทาน โดยพิจ ารณาจาก การ
จัดเรี ยงสินค้ า การตกแต่งออกแบบของร้ าน ความสะดวกในการซื ้อ การเดินทางไปยังสถานที่จดั
จาหน่าย และมีสินค้ าพอเพียงต่อความต้ องการ
4.4 ด้ านการส่งเสริ มการตลาด หมายถึง การทากิจกรรมของร้ านเพื่อกระตุ้นให้
ผลิ ตภัณ ฑ์ ได้ รับความนิยม โดยวิธี การจัดโปรโมชั่นต่างๆ เพื่ อดึงดูดความสดใจของลูกค้ า อัน
นาไปสูก่ ารตัดสินใจซื ้อและซื ้อซ ้าของผู้บริโภค
4.5 ด้ านพนักงานผู้ให้ บริ การ หมายถึง พนักงานผู้ให้ บริการภายในร้ าน ทาหน้ าที่
จาหน่ายสินค้ า มีความรู้ ความเข้ าใจในตัวผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างดี สามารถแนะนาลูกค้ าเกี่ยวกับ
ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ และส่งมอบสินค้ าให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า พนักงานต้ องมีอธั ยาศัยที่ดี
มีจานวนที่เพียงพอ และมีความสะอาด
4.6 ด้ านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง การจัดแสดงประเภทสินค้ าที่สวยงาม
น่าดึงดูด และมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบริเวณหน้ าร้ านต้ องมีความสะอาด
4.7 ด้ านกระบวนการให้ บริ การ หมายถึง การให้ บริ การลูกค้ าที่รวดเร็ ว ให้ บริ การ
ลูกค้ าตามลาดับก่อนหลัง และการเปิ ดจาหน่ายขนมตรงเวลา
5. คุณค่าตราสินค้ า หมายถึง เอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นเป็ นที่จดจา ประโยชน์ และ
คุณสมบัตพิ ิเศษของตราสินค้ าที่จาหน่ายขนมมาการองที่ผ้ บู ริ โภครับรู้ ยอมรับได้ ประกอบด้ วย
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5.1 ด้ านการตระหนักรู้ในตราสินค้ า หมายถึง การรับรู้ และจดจาตราสินค้ า การ
ระลึกถึงตราสินค้ าของร้ านขนมมาการอง
5.2 ด้ านภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้ า หมายถึง การรับ รู้ ที่ แตกต่างกัน เกี่ ยวตรา
สินค้ า และร้ านที่จาหน่ายขนมมาการองของผู้บริโภคที่เกิดจากการรวมกันขององค์ประกอบสาคัญ
หลายส่วน ประกอบด้ วย คุณสมบัติของสินค้ า ประโยชน์ของสินค้ า ความคุ้มค่าของสินค้ า ความ
นิยมสินค้ า และทัศนคติทวั่ ไปต่อตราสินค้ า โดยมีความชื่นชอบ และเอกลักษณ์ของตราสินค้ า เป็ น
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ ตราสินค้ าสามารถแสดงภาพลักษณ์ของตนเอง ให้ อยูใ่ นใจของผู้บริโภค
6. การตัดสินใจซื ้อ หมายถึง ความคิด และการกระทาในการเลือกซื ้อขนมมาการอง
ของผู้บ ริ โภค จากร้ านราดูร์เร่ โดยผู้บ ริ โภคจะต้ องผ่ า นทัง้ 5 ขัน้ ตอนของการตัด สิ น ใจซื อ้ ซึ่ ง
ประกอบด้ วย
1) การรับรู้ปัญหาและความต้ องการ
2) การค้ นหาข้ อมูล
3) การประเมินทางเลือกจากข้ อมูล
4) ทาการตัดสินใจซื ้อ
5) การเกิดพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ

9
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษางานวิจัยเรื่ อง ส่วนประสมทางการตลาดบริ การและคุณ ค่าตราสินค้ าที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี
กรอบแนวคิดในการทางานวิจยั ดังต่อไปนี ้
ตัวแปรต้ น
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ลักษณะทางด้ าน
ประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส - อาชีพ
- รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

ส่ วนประสมทางการตลาด
บริการ
- ด้ านผลิตภัณฑ์
- ด้ านราคา
- ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้ านการส่งเสริมทางการตลาด
- ด้ านพนักงานผู้ให้ บริการ
- ด้ านลักษณะทางกายภาพ
- ด้ านกระบวนการให้ บริ การ
คุณค่ าตราสินค้ า
- ด้ านการตระหนักรู้ในตราสินค้ า
- ด้ านภาพลักษณ์ตราสินค้ า
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

การตัดสินใจซื ้อขนมมาการอง
ร้ านราดูร์เร่ ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
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สมมุตฐิ านการวิจัย
1. ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มี ลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน
ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการอง
ร้ านราดูร์เร่ แตกต่างกัน
2. ส่วนประสมทางการตลาดบริ การมีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซือ้ ขนมมาการอง
ร้ านราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. คุณ ค่าตราสินค้ ามีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซือ้ ขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และ
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั เรื่ อง “ส่วนประสมทางการตลาดบริ การและคุณค่าตราสินค้ าที่มี
ความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร”
ซึง่ มีรายละเอียดในการนาเสนอตามหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ
3. แนวคิดและทฤษฎีเรื่ องคุณค่าตราสินค้ า
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อ
5. ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับขนมมาการองร้ านราดูร์เร่
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1.แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ความหมายของประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง การวิเคราะห์ในเชิงสถิติ และการอธิบาย
ลักษณะของกลุ่มประชากรในด้ านการแจกกระจาย ได้ แก่ เพศ อายุ ตลอดจนสถานภาพในทาง
พลเมือง ณ ขณะใดขณะหนึง่ หรื อในช่วงระยะเวลาหนึง่ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2524: 109)
เกื อ้ วงศ์ บุญ สิ น (2545: 1-2) ได้ ก ล่า วว่า ประชากรศาสตร์ หมายถึ ง การศึก ษา
เกี่ยวกับขนาดโครงสร้ างการกระจายตัว รวมไปถึงสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้ าน
ประชากร ส่วนประกอบที่สาคัญ ของการเปลี่ ยนแปลงด้ านประชากร คือ การเกิด การตาย และ
เคลื่ อ นย้ ายถิ่ น ที่ อ ยู่อาศัยของประชากร การศึก ษาเรื่ อ งประชากรจึง มี ค วามส าคัญ อย่างมาก
เนื่ องจากประชากรมักมี การเปลี่ ยนแปลงที่ ซับ ซ้ อน ซึ่งอาจเกิ ดขึน้ โดยไม่สามารถคาดคะเนได้
ล่ ว งหน้ า รวมไปถึ ง การตัด สิ น ใจต่ า งๆ ของแต่ ล ะบุ ค คลล้ วนก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงด้ านประชากร เช่น การตัดสินใจเลือกสถานะว่าจะเป็ นโสดหรื อแต่งงาน การกาหนด
จานวนของบุตร การรักษาโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ และการดูแลตนเองในการป้องกันระมัดระวัง ซึง่ มีผล
โดยตรงต่อการเจ็บป่ วยและอัตราการตาย ในทางตรงกันข้ ามถ้ ามีการเปลี่ยนแปลงทางประชากร
จะสามารถส่งผลกระทบมากมายต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ในหลายๆ ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ าน
สังคม ด้ านวัฒนธรรม ด้ านการเมืองและด้ านเศรษฐกิจ
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ฉลองศรี พิ ม ลสมพงศ์ (2548: 22) ให้ ความหมายไว้ ว่า ปั จ จัย ทางประชากรศาสตร์
หมายถึง ลักษณะของประชากรในรูปแบบที่เป็ นขนาด และองค์ประกอบของครอบครัว ได้ แก่ เพศ
อายุ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ค่ า ใช้ จ่ า ย รวมไปถึ ง เชื อ้ ชาติ สั ญ ชาติ ซึ่ ง ทุ ก
องค์ประกอบจะส่งผลต่อรูปแบบของอุปสงค์ และปริมาณในการซื ้อผลิตภัณฑ์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ; และคณะ (2546: 204-207) ได้ กล่าวว่า ปั จจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของ ผู้บริ โภค (Personal factor influencing consumer) และการตัดสินใจซือ้ ของ
ผู้บริโภคได้ รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลในด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. เพศ (Gender) การศึกษาวิจัยทางด้ านจิตวิทยาได้ แสดงให้ เห็นว่า เพศหญิ งกับ
เพศชายมี ค วามแตกต่า งกัน อย่า งมากในเรื่ อ งของทัศ นคติ ความคิด ตลอดจนค่า นิ ย มต่างๆ
เนื่องจากวัฒนธรรมและสังคมได้ กาหนดบทบาทของทังสองเพศให้
้
แตกต่างกัน เพศหญิ งจึง มักมี
บุคลิกส่วนบุคคลที่มีจิตใจอ่อนไหวต่อสิ่งรอบข้ าง ไม่หนักแน่น สามารถถูกชักจูงได้ ง่ายกว่าเพศชาย
เพศชายมีความสามารถในการจดจา การให้ เหตุผลและ การคาดคะเนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ได้ มากกว่าเพศหญิง เพศชายมักจะโทษคนอื่น หรื อปัญหาอื่นๆมากกว่าการโทษตัวเองเมื่อมี ความ
ผิดพลาดเกิดขึ ้น แต่ในทางตรงกันข้ ามเพศหญิงมักจะโทษตัวเอง
2. อายุ (Age) ประชากรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้ องการสินค้ า และบริ การที่
แตกต่างกัน การแบ่งผู้บริ โภคตามอายุออกเป็ นช่วงวัยต่างๆประกอบด้ วยบุคคลมีอายุต่ากว่า 6 ปี
6-11 ปี 12-19 ปี 20-34 ปี 35-49 ปี 50-64 ปี และ มีอายุ 65 ปี ขึ ้นไป โดยแต่ละช่วงอายุจะมีความ
สนใจที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มผู้บริ โภควัยรุ่ นจะสนใจในสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้ าตามกระแส
นิยม ส่วนกลุ่ม ผู้บริ โภควัยผู้สูงอายุจะสนใจเรื่ องสุขภาพ รวมไปถึงสินค้ าที่ เกี่ ยวข้ อง และความ
ปลอดภัย เป็ นต้ น
3. อาชี พ (Occupation) อาชี พ แต่ล ะบุค คลของผู้บ ริ โภคจะเป็ น ตัว ก าหนดความ
จาเป็ น และความต้ องการสินค้ าบริการที่แตกต่างกัน
4. โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรื อรายได้ (Income) รายได้
ของแต่ล ะบุคคลจะส่งผลกระทบต่อสินค้ าและบริ การที่ เขาตัดสินใจซือ้ โอกาสทางเศรษฐกิจจะ
ประกอบด้ วยรายได้ การออม อานาจการซื ้อและทัศนคติในการใช้ จา่ ยต่างๆ
5.การศึกษา (Education) บุคคลที่ได้ รับการศึกษาสูงจะมีแนวโน้ มที่จะบริ โภคสิ นค้ า
ที่มีคณ
ุ ภาพดีมากกว่าบุคคลที่มีการศึกษาต่า
6. ประสบการณ์การทางาน หรื อ อายุงาน (Experience)เมื่อบุคคลประกอบอาชีพใน
หน่วยงานหนึ่งเป็ นระยะเวลานาน จะก่อให้ เกิดความผูกพันกับองค์การ และยอมรับสภาพความ
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เป็ นอยู่ รวมไปถึงระเบียบกฎเกณฑ์ ที่ใช้ ปฏิบตั อิ ยู่ ซึง่ จะแตกต่างจากบุคคลที่ทางานในระยะเวลาที่
สัน้ กว่า ที่ จ ะไม่ มี ค วามรู้ สึก ผูก พัน กับ องค์ ก าร และไม่ ย อมรั บ ระเบี ย บกฎเกณฑ์ ต่างๆภายใน
หน่วยงาน ประสบการณ์ ในอดีตมีความสาคัญในการตัดสินใจ ผู้บริ หารองค์การที่มีประสบการณ์
โดยทัว่ ไปจะเชื่อว่าทุกสิ่งจะสามารถประสบผลสาเร็ จ และถ้ ามีความผิ ดพลาดเกิดขึ ้น ก็จะถือเป็ น
ข้ อแนะนาในอนาคต ทัศนคตินี ้เชื่อว่าประสบการณ์ที่มากขึ ้นของผู้บริหารทาให้ เขามีความสามารถ
เพิ่มมากขึ ้นตามไปด้ วย
อัจฉรา นพวิญญูวงศ์ 2550 อ้ างอิงจาก Belch (2005) อธิบายว่า
1.อายุ (Age) ประชากรที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความต้ องการบริ โภคสินค้ า และการ
บริ ก ารที่ แ ตกต่างกัน ตามไปด้ วย เช่น กลุ่ม คนรุ่ น ใหม่ จ ะชื่ น ชอบสิ่ ง แปลกใหม่ ชอบทอดลอง
ตลอดจนมีความนิยมในสินค้ าประเภทแฟชัน่ ต่างจากกลุ่มผู้สงู อายุที่จะให้ ความสนใจในสินค้ าที่
เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งจากช่วงอายุที่ต่างกันนี ้ สามารถแบ่งออกได้ เป็ นกลุ่มพฤติกรรม
ในการบริโภคสินค้ า และบริการ ดังต่อไปนี ้
1.1 กลุ่มวัยรุ่น เป็ นบุคคลที่มีอายุอยู่ในช่วง 13-22 ปี ผู้บริ โภคกลุ่มนี ้จะมีอานาจ
ในการซื ้อค่อนข้ างสูงและมีพฤติกรรมการซื ้อที่รวดเร็ ว ขาดความรอบคอบในการซื ้อ เนื่องจากส่วน
ใหญ่ของรายได้ จะมาจากผู้ปกครอง วัยรุ่นจะมีพฤติกรรมการรวมกลุม่ กัน โดยสมาชิกในกลุ่มต่างก็
มี อิ ท ธิ พ ลซึ่ ง กั น และกัน ในด้ า นของการสร้ างค่า นิ ย ม รวมไปถึ ง รู ป แบบแนวความคิ ด ต่ า งๆ
ประกอบด้ วย การแต่งกาย การเลือกสถานที่ ท่องเที่ยว ตลอดจนตราสินค้ าที่จะซื อ้ โดยมีปัจจัย
สาคัญมาจากนักแสดงที่ชื่นชอบ ทังในประเทศไทย
้
และต่างประเทศ ซึ่งความนิยมในตัวนักแสดง
เหล่านี ้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อทังทางตรงและทางอ้
้
อม
1.2 กลุ่มวัยทางานจนถึงกลุ่มวัยกลางคน เป็ นบุคคลที่มีอายุอยู่ในช่วง 20-45 ปี
ผู้บริโภคกลุ่มนี ้จะมีเหตุผลในการใช้ จา่ ยเงินในการซื ้อมากขึ ้น การยึดติดกับตัวบุคคลและตราสินค้ า
ที่มีราคาแพงหรื อหรูหรา แต่จะเริ่มมีพฤติกรรมในการเลือกซื ้อสินค้ า และบริการตามตราสินค้ าของ
ตนเอง ผู้บริ โภควัยทางานจะสนใจตราสินค้ าที่ถกู กว่าตราสินค้ าที่หรูหราที่เป็ นที่นิยมในกลุ่มบุคคล
ที่ มี เงิ น อาจเป็ น ผลมาจากอ านาจในการซื อ้ ที่ ไม่ เพี ย งพอ โดยจะไม่ มี ก ารแสดงออกถึ ง ความ
ต้ องการมีอานาจการซื ้อ ได้ แต่เก็บความรู้สึกเหล่านี ้ไว้ เป็ นปมด้ อย และพยายามสร้ างแนวโน้ มของ
ตนเองว่าตราสินค้ าที่ตนเลือก มีความทันสมัย และพยายามสร้ างทัศนคติเชิงลบดับตราสินค้ าที่มี
ราคาแพงหรื อหรูหราว่าเป็ นเรื่ องที่ไม่จาเป็ น และไร้ สาระของกลุม่ คนมีเงิน
1.3 กลุ่มวัยกลางคนตอนปลาย และกลุ่มผู้สงู อายุ เป็ นบุคคลที่มีอายุตงแต่
ั ้ 45 ปี
ขึ ้นไป โดยกลุ่มนี ้จะมีพฤติกรรมการเลือกบริ โภคสินค้ าและบริ การที่ผ่านมาในแต่ละช่วงของอายุ
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เป็ นกลุ่มที่มีอานาจการตัดสินใจในการซื ้อสูง เนื่องจากมีรายได้ และมีการวางแผนการลงทุนที่มี
ประสิ ทธิ ภ าพ ทันสมัย มักมี พ ฤติกรรมการรับฟั งข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ ผู้บริ โภคสูงอายุจ ะมี
แนวโน้ ม การตัดสิ นใจซือ้ สิ นค้ า และบริ การ จากประสบการณ์ ผนวกกับความเชื่ อมั่นในตนเอง
มากกว่าการเชื่อข้ อมูลที่มาจากภายนอก เช่น การโฆษณาชวนเชื่อ และการส่งเสริ มการขายทุก
รูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่อิทธิพลที่มาจากคนในครอบครัวจะผลต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคกลุ่มนี ้
ต่า สรุปคือ กลุ่มวัยกลางคนตอนปลายและ กลุ่มผู้สงู อายุจะมีแนวโน้ มการตัดสินใจซื ้อสินค้ า และ
บริ การ จากตราสินค้ าที่ตนเองรู้จกั และมีความคุ้นเคยมากกว่าที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆ นอกจากนี ้ยัง
ไม่ความอ่อนไหวต่อราคาที่ น้อย โดยเลื อกยินดีที่จ ะจ่ายราคาแพงส าหรับสินค้ า รวมไปถึงการ
บริการที่ดี และมีคณ
ุ ภาพที่ดีขึ ้นกว่าปกติ
2.เพศ (Sex) หมายถึง ตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงในเรื่ องของพฤติกรรมการบริ โภคสินค้ า
และบริ การเนื่องจากเมื่อบุคคลมีเพศที่แตกต่างกัน ก็มกั จะมีการรับรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจใน
การเลือกสินค้ าที่จะบริโภคที่แตกต่างกันตามไปด้ วย โดยพฤติกรรมนี ้มีสาเหตุหลักมาจากการได้ รับ
การอบรมเลี ้ยงดูการปลูกฝังความคิด และนิสยั มาตังแต่
้ วยั เด็ก
3.สถานภาพสมรส (Status) หมายถึ ง สถานสภาพของบุคคล ประกอบด้ วย โสด
สมรส หย่าร้ าง หรื อเป็ นหม้ ายซึง่ กลุ่มนี ้เป็ นเป้าหมายทางการตลาดที่สาคัญ และใช้ ความพยายาม
ทางการตลาดอย่างมากในการดึงดูดผู้บริ โภคกลุ่มนี ้มาโดยตลอด ตังแต่
้ ในอดีตจนถึงปั จจุบนั โดย
จะมีความชื่นชอบ และพฤติกรรมการซือ้ ที่แต่งต่างกัน เช่น กลุ่มผู้มีสถานภาพหย่าร้ าง หรื อเป็ น
หม้ ายจะนิยมการแต่งกายด้ วยเสื ้อผ้ า ที่มีราคาแพง มีความหรูหรา และทันสมัย
4. การศึก ษา (Education) หมายถึ ง การได้ รับ การศึก ษาที่ แ ตกต่า งกัน ของกลุ่ม
ผู้บริ โภคจะส่งผลไปยังการเลือกบริ โภคสินค้ า และบริ การที่ตา่ งกัน โดยผู้ที่ได้ รับการศึกษาสูง จะมี
แนวโน้ มในการเลือกบริ โภคสินค้ า และบริ การที่มีคณ
ุ ภาพมากกว่า ผู้ที่ได้ รับการศึกษาต่า สาเหตุ
มาจากการที่ผ้ มู ีการศึกษาที่สงู จะมีอาชีพที่มีรายได้ จากการทางานสูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่า จึงมี
แนวโน้ มให้ มีความต้ องการในการบริ โภคสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพมากกว่า
5. อาชี พ (Occupation) หมายถึ ง การประกอบอาชี พ ของแต่ล่ะ บุค คลจะน าไปสู่
ความจาเป็ น รวมไปถึงความต้ องการในการบริโภคสินค้ า และบริ การที่แตกต่างกันหลากหลาย เช่น
อาชีพเกษตรกร หรื ออาชีพผู้ใช้ แรงงาน จะมีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าที่ตนเห็นว่า จาเป็ นต่อการดารง
ชีพในชีวิตประจาวัน และสินค้ าที่เป็ นปั จจัยการผลิต ในส่วนพนักงานที่ทางานในสานักงานต่างๆ
โดยมากจะเลือกซื ้อสินค้ าเพื่อสร้ างบุคลิกภาพ เช่น พนักงานออฟฟิ ศทัว่ ไป และข้ าราชการ จะซื ้อ
สินค้ าที่จาเป็ น ต่างจากนักธุรกิจที่จะเลือกซื ้อสินค้ าเพื่อส่งเสริ มภาพลักษณ์ให้ กันตนเอง เป็ นต้ น
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ผู้ประกอบการ และฝ่ ายการตลาดจะต้ องศึกษาความต้ องการสินค้ าของแต่ละกลุ่ม เพื่อที่จะจัดหา
สินค้ าที่สอดคล้ องกับความต้ องการที่หลากหลายของแต่ละอาชีพได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
6. รายได้ (Income) หมายถึง ตัวแปรส่วนบุคคลที่จะกระทบต่อตราสินค้ าและบริการ
ที่ตดั สินใจเลือกซึ่งจะประกอบด้ วย ความสามรถในการสร้ างรายได้ การออมทรัพย์ อานาจการซื ้อ
รวมไปถึงทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ เงิน โดยนักการตลาดควรวิเคราะห์แนวโน้ มของรายได้ ส่วนบุคคล
เนื่องจากรายได้ จะมีผลต่ออานาจการซื ้อ คนที่มีรายได้ ต่า จะสนใจซื ้อสินค้ าที่จาเป็ นต่อการดารง
ชีพ และมีความไวต่อราคาสูง ในขณะที่คนที่มีรายได้ สงู จะสนใจเลือกซื ้อสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพดี ราคา
แพงโดยให้ น ้าหนักความสาคัญไปยังการสร้ างภาพพจน์จากตราสินค้ าเป็ นหลัก
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
เสรี วงษ์ ม ณฑา (2542: 41-43)เสรี วงษ์ ม ณฑา (2542: 41-43) กล่าวว่า ส่วนประสม
ทางการตลาด คือปั จจัยที่ มี อิทธิ พ ลต่อการวางแผน และการดาเนินกลยุทธ์ ทางการตลาด ซึ่งมี
ความซับซ้ อน โดยเป้าหมายของการประยุกต์ใช้ ส่วนประสมทางการตลาด คือ การสร้ างความ
พึงพอใจ และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ตลอดจนลูกค้ าให้ การยอมรับ ส่งผลให้ ธุรกิ จ
สามารถอยูใ่ นตลาดได้ อย่างยัง่ ยืน ซึง่ จะต้ องวิเคราะห์องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้
1.ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งที่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคได้
ผลิตภัณฑ์จะต้ องมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวความคิด เช่น ต้ องการจะนาเสนออะไร
ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ สมบัติอย่างไร เป็ นต้ น ผู้ประกอบการต้ องสามารถสร้ างผลประโยชน์ที่ผ้ บู ริ โภคจะ
ได้ รับจากผลิตภัณฑ์ และส่งผลให้ ผ้ บู ริโภครับรู้ถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์
2.ราคา (Price) คื อ ส่วนประกอบตัว เดี ย วที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ รายรั บ โดยการตัง้ ราคา
สินค้ าจะต้ องวางแผนตามกลุม่ เป้าหมายที่ต้องการจะเสนอขาย ซึ่งผู้บริ โภคก็จะมีทศั นคติกั บราคา
สินค้ าที่แตกต่างกัน ดังนี ้
2.1 ผู้บ ริ โภคที่ มี ค วามไวต่อ ราคาสูง จะสนใจแต่ เรื่ อ งราคาเพี ย งอย่ า งเดี ย ว
เรื่ องชื่อเสียงหรื อภาพพจน์ของสินค้ าไม่มีความสาคัญในสายตาของผู้บิโภค ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ น
สินค้ าที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน
2.2 ผู้ บริ โ ภคที่ ต้ องการภาพพจน์ จ ากการซื อ้ สิ น ค้ า และไม่ มี ก ารค านึ ง ถึ ง
เรื่ อ งราคาแต่ผ้ ูบ ริ โภคจะพึ ง พอใจที่ จ ะยอมจ่า ยเงิ น เพื่ อ เสริ ม สร้ างบุ ค ลิ ก เป็ น หลัก มากกว่า
การตระหนักถึงประโยชน์ที่แท้ จริงของสินค้ า การตังราคาที
้
่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายจะส่งผลให้
ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื ้อ และนาไปสูก่ ารสร้ างการรับรู้คณ
ุ ค่าที่เหมาะสมกับราคาของผู้บริโภค
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3.การจัดจาหน่าย (Place)คือ กลไกที่เกี่ ยวข้ องกับการทาให้ สินค้ าเคลื่อนย้ ายจาก
มื อผู้ผ ลิ ตไปสู่มื อของผู้บ ริ โภคได้ อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ การเลื อกสถานที่ ตงั ้ ในการจัด จ าหน่าย
จะต้ องพิจารณาว่า จะขายสินค้ า ณ ที่ใด ที่จะได้ เปรี ยบและก่อให้ เกิดโอกาสมากกว่าคูแ่ ข่งขัน โดย
อาจจะตระหนักถึงผลประโยชน์จ ากการเลื อกทาเลนัน้ เช่น คานึงถึงความสะดวกในการขนส่ง
ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง สิ น ค้ า ได้ ทุก เวลา รวมไปถึ ง การลดต้ น ทุน จากการเลื อ กท าเลที่ ตัง้
ซึ่งผู้ป ระกอบการควรทาให้ สิ นค้ ามี การกระจายตัวอย่างทั่วถึง หรื ออาจกาหนดกลุ่ม เป้าหมาย
ตามสถานที่ตงั ้ เพื่อจะสามารถดึงดูดกลุ่มผู้บริ โภคได้ ในทุกระดับชันของสั
้
งคม เช่น การจาหน่าย
ภายในห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่เพื่อจับกลุม่ เป้าหมายที่มีกาลังซื ้อสูง เป็ นต้ น
4.การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) คือ ความพยายามทังหมดในการที
้
่จะส่งเสริ ม
ให้ กลยุทธ์การตลาดบรรลุเป้าหมาย ทาให้ ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื ้อสินค้ า เกิดความสนใจในตัวสินค้ า
ตลอดจนการมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการซื ้อของลูกค้ า ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้ องพยายามใน
การสร้ างการสื่อสารกับลูกค้ าให้ ได้ โดยการศึกษาพฤติกรรมดังเดิ
้ มและทาสินค้ าครองใจของลูกค้ า
ในขณะเดียวกับก็นาเสนอความแตกต่างจากคู่แข่งขัน การส่งเสริ มการประชาสัมพันธ์ ก็เป็ นสิ่งที่
สาคัญ เพราะจะเป็ นตัวกลางในการสร้ างภาพพจน์ ซึ่งเป็ นสิ่งที่ทาได้ ยากแต่ถ้าทาสาเร็ จก็จะนามา
ซึง่ รายได้ และโอกาสของธุรกิจ
5.บุ ค ลากร (People) คื อ เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ของการส่ ง เสริ ม ทางการตลาดซึ่ ง ไม่ ไ ด้
หมายถึงการให้ ความส าคัญ กับพนักงานขายเพี ยงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่หมายถึงพนักงานจาก
ทุกฝ่ ายในบริ ษัท เนื่องจากพนักงานทุกหน่วยงาน ถือเป็ นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ และสามารถสร้ าง
โอกาสเชิ ง ธุ รกิ จ ให้ เกิ ด ขึน้ ได้ ตลอดเวลา โดยจะต้ องท าให้ การเผชิ ญ หน้ ากัน ระหว่างลูกค้ ากับ
พนักงานเป็ นไปในทางที่ดีเพื่อสร้ างความเชื่อถือ ตลอดจนความไว้ วางใจให้ เกิดขึ ้นกับกลุ่มลูกค้ า
จนนาไปสูก่ ารตัดสินใจซื ้อสินค้ า
6.ลักษณะภายนอก (Product feature) คือ การสร้ างความแตกต่างให้ แก่สินค้ า และ
บริ การจากรู ปลักษณะภายนอกและทาให้ สินค้ าแตกต่างจากรู ปแบบดัง้ เดิม ที่ อยู่ในตลาดหรื อ
แตกต่างจากคู่แข่งขัน เพื่อดึงดูดลูกค้ าให้ หนั มาใช้ สินค้ า เช่น ธุรกิจร้ านอาหาร อาจจะมีรายการ
อาหารพิเศษประจาของร้ านที่จะสามารถเรี ยกความสนใจจากลูกค้ าได้
อรจัน ทร์ ศิ ริ โชติ (2556: 19) ให้ ความเห็ น ว่า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร คื อ
กลยุทธ์ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจ และการบริ การ การวางกลยุทธ์ การตลาดที่มีประสิทธิภาพ
จะต้ องหาวิธีในการบูรณาการองค์ประกอบทังหมดร่
้
วมกันเพื่อความสาเร็ จในการแข่งขันในตลาด
ซึง่ มี 7 องค์ประกอบ ดังนี ้
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1. ผลิ ตภัณ ฑ์ บ ริ การ (Product) คือ สิ่งใดก็ ต ามที่ บ ริ ษั ทน าเสนอออกสู่ต ลาด เพื่ อ
ตอบสนองความจาเป็ นความพึงพอใจ และความต้ องการที่ ไม่จากัดของผู้บริ โภค ผลิตภัณ ฑ์ ที่
นาเสนอ ได้ แก่ สินค้ า บริ การ ประสบการณ์ บุคคล สถานที่ สินทรัพย์ องค์กร ข้ อมูลข่าวสาร และ
แนวความคิด (Philip kotlor and Keller. 2006) อาจเป็ นสิ่งของที่จบั ต้ องได้ หรื อไม่ก็ได้ ถ้ าเป็ นแบบ
ที่จบั ต้ องได้ ผ้ ูบริ โภคจะได้ รับสิ่งของนัน้ ไปเป็ นเจ้ าของ แต่หากเป็ นแบบจับต้ องไม่ได้ ผ้ ูบริ โภคจะ
ได้ รับประสบการณ์จากการเข้ ารับบริ การกลับไป ซึ่งบริ ษัทจะต้ องให้ ผ้ บู ริ โภคยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อ
ซื ้อสินค้ าและบริ การ ด้ วยการเพิ่มคุณค่าให้ แก่ผลิตภัณฑ์ที่นาออกสู่ตลาดจากการวางกลยุทธ์ของ
บริษัท
2. ราคา (Price) คือ จ านวนเงินที่ ผ้ ูบริ โภคยอมจ่ายเพื่ อแลกเปลี่ ยนกับ ผลิตภัณ ฑ์
และบริ การราคาจึงนับเป็ นตัวแปรสาคัญในการหารายได้ ให้ กับบริ ษัท ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ง่ายให้ เป็ นไปตามสถานการณ์ ของตลาดถ้ าเทียบกับส่วนประสมทางการตลาดตัวอื่นๆ การตัง้
ราคาสินค้ าที่ทาให้ ผ้ ูบริ โภครู้ สึกคุ้มค่าจะทาให้ บริ ษัทบรรลุเป้าหมายทางด้ านการเงิน โดยบริ ษัท
จะต้ องสร้ างการรับรู้ ผลิตภัณ ฑ์แก่ผ้ ูบริ โภคว่าทุกๆสิ่งที่ ผ้ ูบริ โภคต้ องสูญ เสียไปนัน้ มันคุ้ม ค่าเมื่ อ
เทียบกับผลประโยชน์ทงหมดที
ั้
่ผ้ บู ริโภคจะได้ รับ บริ ษัทต้ องสร้ างคุณค่าให้ กบั ทุกองค์ประกอบที่จะ
ช่วยให้ ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื ้อสินค้ า โดยไม่ใช่เพียงแต่การสร้ างคุณค่าให้ กบั สินค้ าเท่านัน้ แต่รวมไป
ถึง คุณค่าด้ านการบริ การ คุณค่าด้ านบุคลากรที่ให้ บริการ และคุณค่าด้ านภาพลักษณ์ ควบคูก่ นั ไป
ด้ วย บริษัทยังสามารถกาหนดราคาที่เหมาะสมตามความต้ องการจากการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค
และสร้ างผลตอบแทนที่มากกว่าคูแ่ ข่งขัน ทังนี
้ ้สินค้ าและบริ การจะต้ องตรงกับความคาดหวังของ
ผู้บริโภคด้ วย
3. การจัดจาหน่าย (Place) คือ การเคลื่อนที่ของสินค้ าไปยังร้ านค้ าปลีก หรื อไปยัง
ช่องทางการจัด หน่ายแบบอื่ น จนไปถึ งมื อผู้บ ริ โภคในที่ สุด ซึ่ง มี รูป แบบในการส่ง มอบสิน ค้ าที่
หลากหลาย เช่น
3.1 ผู้บริ โภคเดินทางมายังสถานที่บริ การ คือ เรื่ องความสะดวกของทาเลที่ตงั ้
การบริ การและตารางเวลาการให้ บริ การถือเป็ นเรื่ องสาคัญ ซึ่งจะต้ องเลือกสถานที่ในการส่งมอบ
สินค้ าและบริการที่พร้ อมสาหรับความต้ องการของผู้บริ โภคทุกเวลา และสามารถเข้ าถึงได้ สะดวก
3.2 ผู้ ให้ บริ การเดิ น ท างไป ยั ง สถานที่ ของผู้ บ ริ โ ภ ค คื อ การจั ด การกั บ
สภาพแวดล้ อมของสถานที่ ใ ห้ บริ ก ารที่ เป็ นพื น้ ที่ ข องผู้ บริ โ ภค เพราะอาจเกิ ด ข้ อจ ากั ด ใน
การให้ บริการ หรื อการส่งมอบสินค้ า และอาจก่อให้ เกิดต้ นทุนค่าใช้ จา่ ย ผู้บริโภคจึงนิยมเดินทางไป
รับสินค้ า และบริการด้ วยตนเอง
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3.3 การใช้ เทคโนโลยีในการส่งมอบ หมายถึง การที่ลผู้บริ โภคไม่จาเป็ นต้ องเข้ า
มายังสถานที่ให้ บริ การไม่ต้องพบปะกับพนักงานของบริ ษัท ซึ่งส่งผลให้ การเผชิญหน้ ากันน้ อยลง
อาจใช้ การติดต่อกับผู้บริ โภคโดยใช้ อุปกรณ์ ทางเทคโนโลยีแทน เช่น ทางโทรศัพ ท์ แฟกซ์ อีเมล์
เป็ นต้ น ซึง่ ก่อให้ เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการซื ้อ และกระจายสินค้ า
4.การส่ ง เสริ ม การขาย (Promotion) คื อ เค รื่ องมื อกระตุ้ นให้ ผู้ บ ริ โภ คเกิ ด
ความต้ องการซือ้ ที่ใช้ การโฆษณาและการใช้ บุคคลในการขาย ซึ่งจะทาให้ ลูกค้ าเกิดความสนใจ
ต้ องการทดลองใช้ การส่งเสริ มการขายอาจทากับลูกค้ าได้ โดยตรง เช่น การลด แลก แจก แถม
เป็ นต้ น หรื อการส่งเสริ มการขายโดยกระตุ้นผ่านคนกลางและพนักงานขาย เช่น การให้ ส่วนลดเชิง
ปริ ม าณ การจัดสัมมนา และการแข่งขันการขาย เป็ นต้ น เทคนิคในการส่งเสริ ม การขายที่ได้ รับ
ความนิยมใช้ กนั ในธุรกิจปัจจุบนั ได้ แก่
1) การแจกตัวอย่า งผลิ ต ภัณ ฑ์ (Sampling) คือ การแจกตัวอย่างสิน ค้ าฟรี ให้
ผู้บริ โภคในกรณีที่สินค้ าเพิ่งออกสู่ตลาดใหม่ๆ หรื อต้ องการให้ ผ้ บู ริ โภครู้ จกั สิน ค้ ามากขึ ้นเพื่อเพิ่ม
การรับรู้และการเข้ าถึง
2) การแจกคูปอง (Coupons) คือ การออกใบส าคัญ หรื อใบรับรองเพื่ อใช้ เป็ น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนกับผู้บริโภคซึง่ สามารถนาไปใช้ ตามสิทธิที่ระบุไว้ ในคูปอง
3) การแจกของแถม (Gifts) คือ การให้ สินค้ าอื่นที่อาจเกี่ยวข้ องหรื อไม่กั บสินค้ า
หลักที่ผ้ บู ริ โภคซื ้อการให้ ของแถมเป็ นการกระตุ้นหรื อดึงดูดความสนใจมากขึ ้นในกรณีการแนะนา
สินค้ าใหม่ รวมไปถึงการขยายไปสูต่ ลาดใหม่ และคูแ่ ข่งขันรายใหม่
4) การฟรี คา่ เนียมแรกเข้ า (Sign-in rebate)
5) การลุ้นชิงรางวัล (Rewards) คือ บริ ษัทจะจัดกิจกรรมโดยให้ ผ้ ูบริ โภคเข้ ามามี
ส่วนร่ วมด้ วย เช่น การส่งชิ ้นส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อลุ้นรางวัล หรื อให้ ผ้ ูบริ โภคเข้ าร่ วมการแข่งขันใน
ลักษณะต่างๆ เพื่อรับรางวัล
5. บุค คล (People) คื อ ส่วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ ส าคัญ สามารถสร้ าง
ความแตกต่างและข้ อได้ เปรี ยบให้ กบั กิจการ ซึ่งประกอบไปด้ วยพนักงานบริการ ตลอดจนพนักงาน
ทุกคนของบริษัท ที่มีส่วนร่วมอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมบริการ พนักงานที่มีหน้ าที่บริการลูกค้ า จะต้ องมี
บทบาทและหน้ าที่สาคัญ ดังนี ้
1) เป็ นส่วนสาคัญของผลิตภัณฑ์ คือ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ส่งมอบสินค้ า และบริ การซึ่ง
จะได้ รับการประเมินจากลูกค้ า
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2) เป็ นตัวแทนองค์กร คือ การแสดงออกของพนักงานฝ่ ายของบริ ษัทส่งผลต่อ
การประเมินคุณภาพในการบริ การของลูกค้ า ไม่ว่าจะทางานในหน้ าที่ใดภายในองค์กร ลูกค้ าจะ
เกิดความเข้ าใจที่เป็ นภาพรวม
3) เป็ นตราสินค้ าขององค์กร คือ พนักงานต้ องพยายามสร้ างสัมพันธ์ ส่วนบุคคล
กับ ลูกค้ าปรับการส่งมอบสิ นค้ าและบริ การให้ ตรงใจลูกค้ า ซึ่งจะนาไปสู่ความสัม พัน ธ์ ที่ยั่ง ยื น
พนักงานบริ การต้ องเผชิญ กับลักษณะงานที่ยาก ต้ องใช้ ความละเอียดอ่อนสูงในการปฏิบตั ิงาน
เนื่องจากจะต้ องพยายามสร้ างสัมพันธ์ อันดีกับลูกค้ า และต้ องสร้ างความพึงพอใจให้ กับลูกค้ า
ทาให้ ลกู ค้ ารับรู้ ถึงคุณค่าของสิ่งที่บริ ษัทต้ องการจะนาเสนอ อันจะนาไปสู่การเกิดความจงรักภักดี
ของลูกค้ า โดยมีเป้าหมายในการหารายได้ และสร้ างกาไรให้ แก่บริษัท
6.ลักษณะทางกายภาพ (Physical) คือ องค์ประกอบเดียวที่ผ้ บู ริ โภคสามารถจับต้ อง
มองเห็นหรื อสัมผัสได้ มากที่สดุ สามารถไปกระทบกับอารมณ์ ความรู้สึก ตลอดจนความพึงพอใจ
ของผู้ บริ โภคได้ รวดเร็ ว และง่ า ย เนื่ อ งจากการรั บ รู้ ด้ วยประสาทสั ม ผัส ทั ง้ 5 ของผู้ บริ โภค
1) การมองเห็น 2) การรับรส 3) การดมกลิ่น 4) การได้ ยินเสียง5) การสัมผัส ถ้ าบริ ษัทสามารถจัด
ลักษณะทางกายภาพให้ นา่ เชื่อถือ ผู้บริโภคจะเกิดความเชื่อมัน่ และความไว้ วางใจในธุรกิจ
บทบาทของลักษณะทางกายภาพที่มี ความสาคัญกับธุรกิจ ประกอบไปด้ วย 4
ด้ าน ดังต่อไปนี ้
1) ด้ า นบรรจุภั ณ ฑ์ (Package) คื อ ท าหน้ าที่ บ รรจุสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ บ ริ ษั ท
ต้ อ งการน าเสนอต่ อ ผู้ บริ โภคโดยถูก ออกแบบให้ มี ห น้ าที่ สื่ อ สารภาพพจน์ และกร ะตุ้น การ
ตอบสนองด้ านอารมณ์ ลักษณะทางกายภาพเป็ นลักษณะภายนอกของบริ ษัท ที่ผ้ บู ริ โภคสามารถ
มองเห็นได้ โดยการสร้ างความประทับใจของการมองเห็นครัง้ แรกจะกาหนดความหวังของผู้บริ โภค
2) ด้ านการอ านวยความสะดวก (Facilitator) คื อ ท าหน้ าที่ อ านวย
ความสะดวกสาหรับการรับบริ การในทุกกิจกรรมของผู้บริโภคและการบริการจะต้ องดาเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพตามความต้ องการของลูกค้ า การออกแบบการอานวยความสะดวก จะต้ องคานึงถึง
การสร้ างมุม มองที่ ห น้ าพอใจให้ กับ ลูก ค้ า เช่น ธุ รกิ จ การบิ น ตัง้ แต่ขึน้ จนถึ ง ลงจากเครื่ อ งบิ น
ผู้บริโภคจะต้ องได้ รับความพึงพอใจในทุกกิจกรรมการบริ การ
3) ด้ านหน้ าที่ ท างสั ง คม (Socializer) คื อ การเข้ าใจในบทบาท และ
พฤติกรรมของผู้บริ โภคสร้ างความสัมพันธ์ ในการบริ การ โดยออกแบบให้ ผ้ บู ริ โภคทราบว่าส่วนใด
เป็ นส่วนของพนักงาน หรื อส่วนใดเป็ นส่วนให้ บริ การ และบริ ษัทจะปรับปรุงสภาพแวดล้ อมภายให้
เหมาะกับความต้ องการ รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ บริการ เช่น ธุรกิจ Co-working space
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4) ด้ า นสร้ างความแตกต่า ง (Differentiator) คื อ การสร้ างความแตกต่า ง
ให้ กับ ธุ รกิ จ และเป็ น เครื่ อ งมื อในการแบ่ง ส่วนตลาด และมี วัต ถุป ระสงค์ ในการใช้ เพื่ อ เปลี่ ย น
ตาแหน่งทางการตลาด ตลอดจนเพื่ อดึงดูดกลุ่ม ลูกค้ าใหม่ๆ เช่น การใช้ ป้าย สัญ ลักษณ์ และ
การจัดแสดงสินค้ าเพื่อบ่งชี ้กลุม่ เป้าหมายของบริษัท
7.กระบวนการ (Process) คือ กระบวนการที่มีผลต่อการส่งมอบ สินค้ าและบริ การ
แก่ลูกค้ าและจะต้ องพิจารณาถึงปั จจัยต่างๆ ก่อนที่จะทาการตัดสินใจด้ านการออกแบบบริ การ
ระบุกิจกรรม บุคลากรที่ใช้ ในกิจกรรม รวมไปถึงลักษณะทางกายภาพ ทังนี
้ ้จะต้ องขึ ้นอยูก่ บั มุมมอง
ของลูก ค้ า และพนัก งานบริ ก าร เพื่ อ ท าให้ ทัง้ 2 ฝ่ ายเกิ ด ความพึ ง พอใจ และส่ง เสริ ม ให้ เกิ ด
ประสบการณ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ลให้ สูงที่ สุด นักการตลาดจึงควรออกแบบด้ าน
กระบวนการให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องในแต่ละขันตอนสามารถเข้
้
าใจความเชื่อมโยงของหน้ าที่ของตนเองกับ
หน้ าที่ของฝ่ ายอื่นๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อการบริการลูกค้ า
ศิริวรรณ เสรี รัตน์; และคณะ (2546: 212 - 213) ได้ กล่าวว่า ความหมายของส่วนประสม
ทางการตลาดบริ ก าร เป็ นสิ่ ง ที่ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ธุ ร กิ จ ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให้ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ เช่น ตามปริ มาณของอุปสงค์ตลาด ระยะเวลาในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การ
ออกสู่ตลาด ดังนัน้ กระบวนการสร้ างส่วนประสมทางการตลาดบริ การก็จะมีการปรับปรุ งปั จจัย
หรื อองค์ประกอบให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ณ ขณะนัน้ และการเปลี่ยนแปลงความจาเป็ นใน
ตลาดโดยอาศัยองค์ประกอบหนึ่งเท่านันแต่
้ องค์ประกอบนันอาจมี
้
ความสาคัญเพียงบางช่วงเวลา
เท่านัน้ องค์ประกอบของส่วนประสมทางการบริ การเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดสมัยใหม่ ซึ่งเป็ น
ส่ว นส าคัญ ในการท าการตลาด เนื่ อ งจากเป็ น การศึก ษาการตัด สิน ใจทัง้ หมดเพื่ อ น ามาใช้ ใน
การดาเนินธุรกิ จ เพื่ อตอบสนองความต้ องการ และความพอใจของผู้บริ โภคกลุ่ม เป้าหมาย ซึ่ง
เรี ยกส่วนประสมทางการนี ้ว่า 7P’s โดยมีสว่ นประกอบ ดังต่อไปนี ้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งที่ธุรกิจต้ องการเสนอขายตลาด เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการหรื อความจาเป็ น ที่ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนออาจมีรูปแบบที่
สามารถจับต้ องได้ หรื อไม่ส ามารถจับต้ องได้ ผลิตภัณ ฑ์ จึงประกอบด้ วย สินค้ า บริ การ ไอเดีย
สถานที่ เป็ นต้ น ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี ้จะต้ องมีอรรถประโยชน์ มีคณ
ุ ค่าในความรู้สึกของผู้บริโภค
จึงจะทาให้ สามารถขายสินค้ าแก่ผ้ บู ริโภคได้
2. ราคา (Price) คื อ จ านวนเงิ น หรื อ สิ่ ง ของ ที่ ส ามารถจ่ า ยออกไปเพื่ อ ให้ ได้
ผลิตภัณฑ์และบริ การกลับมา หรื อคุณค่าที่ลูกค้ ายอมรับ ซึ่งผู้บริ โภคจะประเมินคุณค่าของสินค้ า
หรื อบริ การกับราคา ถ้ าผู้บริ โภครู้สึกว่าคุณค่าสูงกว่าราคาจะส่งผลให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อ ดังนัน้
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ผู้เสนอขายจึงต้ องให้ ความสาคัญกับคุณค่าในสายตาลูกค้ า ต้ องสังเกต และศึกษาการยอมรับของ
ลูกค้ าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าผลิตภั ณฑ์หรื อไม่ ตลอดจนการควบคุมต้ นทุนผลิตภัณฑ์
และค่าใช้ จา่ ยจากการซื ้อผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนการแข่งขันกันในตลาด
3. ช่องทางการจัด จ าหน่ าย (Place) คื อ กิ จ กรรมที่ ท าให้ ลูก ค้ า ง่ ายต่อ การเข้ า ถึ ง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เมื่ อลูก ค้ า มี ค วามต้ อ งการไม่ว่า จะเป็ น เมื่ อ ไหร่ ห รื อ ที่ ไหนก็ ต าม การด าเนิ น งานใน
การจัดการช่องทางการจัดจาหน่ายจึงต้ องคานึงถึงปัจจัย ดังนี ้
- ความสะดวกของการติดต่อลูกค้ า
- การพิจารณาทาเลของตาแหน่งที่ตงของสถานที
ั้
่จาหน่าย
- การสนับสนุนและการกระจายตัวของสินค้ า
ซึ่งงานทัง้ หมดนีเ้ กี่ ยวข้ องกับการเคลื่อนย้ ายสินค้ าจากมือผู้ผลิตไปยังมือผู้บริ โภค
เพื่อสร้ างการประสานงาน และทาให้ ต้นทุนในการจัดจาหน่ายต่าที่สดุ
4. การส่งเสริ มทางการตลาด (Promotion) คือ เครื่ องมื อในการสื่ อสารกับผู้บริ โภค
เพื่ อก่อให้ เกิดความพึงพอใจต้ อสินค้ า และบริ การ โดยใช้ เพื่ อกระตุ้น หรื อชักจูงให้ ผ้ ูบริ โภคเกิ ด
ความสนใจ อันจะนาไปสู่ความต้ องการสินค้ า และที่สาคัญเพื่อเตือนความทรงจาเกี่ยวกับสินค้ า
โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ การรับรู้ รวมไปถึงพฤติกรรมการซื อ้ การสื่อสารกับ
ผู้บริโภคอาจต้ องใช้ พนักงานขาย หรื อไม่ก็ได้ การสื่อสารประกอบด้ วย
- การส่งเสริมการขายที่มงุ่ ตรงสูผ่ ้ บู ริโภค
- การถูกกระตุ้นจากพนักงานขาย
- การถูกกระตุ้นจากบุคคล
โดยมี ก ารใช้ การสื่ อ สารกั บ ลู ก ค้ าหลายรู ป แบบ เช่ น วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ สิ่ ง พิ ม พ์
ป้ายโฆษณาสื่ออิเล็กทรอนิคส์และการขายทางโทรศัพท์ เป็ นต้ น
5. พนักงานขาย (People) คือ บุคคลที่ผ่านการคัดเลือก การฝึ กทักษะในการจูงใจ
เพื่อสามารถสร้ างความพึงพอใจแก่ผ้ บู ริ โภค และมีความแตกต่างจากคูแ่ ข่งขันในตลาด พนักงาน
ขายจะต้ องคุณ ลักษณะสุภ าพเรี ยบร้ อย มี ความคล่องตัว สามารถให้ บริ การได้ อย่างรวดเร็ ว มี
การเอาใจใส่ลกู ค้ า กันเอง และสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ า ให้ ลกู ค้ าเกิดความประทับใจ
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical) คือ ลักษณะภายนอกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคหรื อผู้มาใช้ บริการเช่นการตกแต่งสถานที่ความสะอาดรูปแบบร้ าน
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7. กระบวนการให้ บริ การ (Process) คือ กระบวนการส่งมอบบริ การแก่ผ้ บู ริ โภคโดย
จะต้ องทาให้ ครอบคลุมตังแต่
้ ระดับนโยบาย ระดับเครื่ องมือที่ให้ บริการ และระดับปฏิบตั งิ านจริงใน
การให้ บริการแก่ผ้ บู ริโภค เช่น วิธีการชาระเงิน และการวิธีการซื ้อสินค้ า
3.แนวคิดและทฤษฎีเรื่องคุณค่ าตราสินค้ า
3.1 ความหมายของตราสินค้ า (Brand)
ตราสินค้ า หมายถึง สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย หรื อ คาโฆษณา รวมไปถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อ
ส่วนประกอบของสิ่งเหล่านัน้ ที่มีการระบุถึงตัวผลิตภัณฑ์ หรื อการบริการของผู้จาหน่าย ตลอดจน
กลุ่มผู้จาหน่ายเพื่อทาให้ บรรลุเป้าหมายในการทาให้ ผลิตภัณฑ์ของตนเองแตกต่างจากคู่แข่งขัน
(Philip Kotler. 2002: 404)
D.A Aaker (1991) ได้ ให้ ความหมายว่า ตราสินค้ า คือ ความโดดเด่นของชื่อผลิตภัณฑ์
เช่น สัญลักษณ์ เครื่ องหมายการค้ า และการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ หรื อการบริการ
โดยวัตถุประสงศ์ที่จะสร้ างความแตกต่างจากตราสินค้ าของคู่แข่งขัน ซึ่งทาให้ ผ้ บู ริ โภคทราบที่มา
ของสินค้ า และสามารถช่วยกิจการในการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดจากคูแ่ ข่งขันรายอื่นๆ
Philip Kotlor (1984) กล่ า วว่ า ตราสิ น ค้ า หมายถึ ง ค า สัญ ลัก ษณ์ หรื อ เครื่ อ งหมาย
การค้ า รู ป แบบ และสิ่ ง เหล่ า นัน้ รวมๆกั น เพื่ อ ที่ แ สดงว่า สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารนัน้ ๆเป็ นของใคร
องค์กรใด และมีความแตกต่างจากคูแ่ ข่งขันอย่าง
3.2 ความหมายของคุณค่ าตราสินค้ า (Brand Equity)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์; และคณะ (2543: 93) ให้ ความหมายว่า คุณค่าตราสินค้ า เป็ นคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การที่ถกู รับรู้ในสายตาของผู้บริ โภค ถ้ าบริ ษัทสามารถสร้ างความหมายเชิง
บ ว ก ให้ เกิ ด ขึ ้น ได้ ใน ส า ย ต า ผู้ บ ริ โภ ค จ ะ ส่ ง ผ ล ดี ต่ อ ก า รส ร้ า ง ข้ อ ได้ เป รี ย บ ท า ง
การแข่งขันของบริษัทอันเนื่องมาจากคุณค่าตราสินค้ า
สุดาพร กุณ ฑลบุตร (2549: 144-145) ได้ นิยามคุณค่าตราสินค้ าไว้ ว่า หมายถึง คุณค่า
ตราสิ น ค้ าที่ มี พื น้ ฐานมาจากความนิย ม การยอมรับ ของผู้บ ริ โภค อาทิเช่น การรั บรู้ ตราสิน ค้ า
การยอมรับด้ านคุณ ภาพ ความจงรักภักดีที่ผ้ ูบริ โภคมี ต่อตราสินค้ า ตลอดจนสิ่งที่สามารถเห็น
ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม เช่น เครื่ องหมายทางการค้ า เป็ นต้ น บริ ษัทที่สามารถสร้ างคุณค่าตราสินค้ า
ให้ มี ค วามเข้ มแข็ ง จะมี ไ ด้ เ ปรี ย บ และก่ อ ให้ เกิ ด ผลดี ท างด้ านการตลาด อั น เนื่ อ งมาจาก
ความเชื่ อ มั่น ของผู้ บริ โภคที่ มี ต่อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษั ท เมื่ อ มี ค วามต้ อ งการในการจ าหน่ า ย
ผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ๆออกสู่ตลาด จึงสามารถสร้ างการรับรู้ รวมไปถึงความเชื่อมั่นให้ แก่ผ้ ูบริ โภคได้
อย่างรวดเร็ว ทาให้ ยอดขายของผลิตภัณฑ์มีอตั ราเพิ่งขึ ้น และสูงขึ ้นโดยที่ใช้ เวลาไม่นาน
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K.L Keller (1998) ได้ ให้ ค านิ ย ามของคุณ ค่า ตราสิ น ค้ าไว้ ว่ า คื อ การตอบสนองต่อ
กิจกรรมทางการตลาดที่แตกต่างกันของผู้บริ โภค อันเนื่ องมาจากความรู้ ขนั ้ พื น้ ฐานเกี่ ยวกับตัว
สินค้ าซึง่ แตกต่างกันประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบดังนี ้
1) ผลกระทบที่แตกต่างกัน (Different Effect)
2) ความรู้เกี่ยวกับตราสินค้ า (Brand Knowledge)
3) การตอบสนองต่อกิจกรรมทางการตลาดที่แตกต่างกัน (Consumer Response to
Marketing)
D.A Aaker (1996) ได้ ให้ ความหมายคุ ณ ค่ า ของตราสิ น ค้ า ไว้ ว่ า เป็ นประเภทของ
สินทรัพย์ (Assets) และหนีส้ ิน (Liabilities) เป็ นการเพิ่มเติมคุณค่าให้ แก่ตวั ผลิตภัณฑ์ นอกจาก
คุณสมบัติที่แท้ จริงของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนันๆ
้ โดยถูกเชื่อมโยงผ่านทางชื่อ และสัญลักษณ์ของ
ตราสินค้ า ซึง่ คุณค่าที่เพิ่มเติมเข้ าไปจะต้ องสามารถมองเห็นได้ ทงในมุ
ั ้ มมองของ กิจการ ผู้ค้า และ
ผู้บริโภค (Peter H. Farquhar. 1990) ดังต่อไปนี ้
1. คุณค่าตราสินค้ าในมุมมองของกิจการ (Firm’s Perspective)
ในมุมมองของกิจการคุณค่าตราสินค้ าสามารถประเมินผลได้ จากการเพิ่มขึ ้นของ
กระแสเงินสด อันเป็ นผลมาจากตราสินค้ าที่สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ความสามรถใน
การตังราคาได้
้
สงู กว่าคูแ่ ข่งขัน และความสามารถในการลดทอนงบประมาณทางด้ านการส่งเสริ ม
การตลาดที่มีประสิทธิภาพ
2.คุณค่าตราสินค้ าในมุมมองของผู้ค้า (Trade’s Perspective)
ในมุม มองของผู้ค้าคุณ ค่าตราสิน ค้ าสามารถประเมิ นผลได้ จ ากการมี อานาจ
เหนือกว่าของตราสินค้ า (Brand Leveraging) ที่อยู่เหนือตราสินค้ าในตลาดอื่นๆ ซึ่งหมายถึงตรา
สินค้ าที่มีความแข็งแรงจนได้ รับการยอมรับจากผู้ค้าในช่องทางการจัดจาหน่าย และการกระจาย
สินค้ าอย่างกว้ างขวาง โดยตราสิ นค้ าที่ เป็ นที่ ร้ ู จักดีในกลุ่ม ของผู้บริ โภค มักมี อานาจต่อรองกับ
คนกลางมากขึ ้น ส่งผลให้ สามารถต่อรองในการขอลดค่าธรรมเนี ยมในการวางสินค้ า และชาระใน
อัตราที่ต่ากว่า ตลอดจนได้ รับการจัดสรรพื ้นที่ที่ดีในการวางสินค้ าอีกด้ วย
3. คุณค่าตราสินค้ าในมุมมองของผู้บริโภค (Consumer’s Perspective)
K.L. Keller (2003)ได้ ให้ ความหมายของคุณค่าตราสินค้ าในมุมมองของผู้บริ โภคไว้ ว่า
เป็ นผลจากความรู้เกี่ยวกับตราสินค้ าของผู้บริโภคที่ตอบสนองต่อการดาเนินกิจกรรมทางการตลาด
ของแต่ละตราสินค้ าที่แตกต่างกันตามประเภทของสินค้ า และกลุ่มเป้าหมาย คุณค่าตราสินค้ าของ
ผู้บริโภค มีสาเหตุมาจากการมีทศั นคติเชิงบวก และเข้ มแข็งเกี่ยวกับตราสินค้ า ซึ่งทัศนคติเชิงบวก
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หมายถึง ความรู้สึกเชื่อมโยงระหว่างสิ่งใดสิ่งหนึง่ ที่เกี่ยวข้ องกับตราสินค้ า และประเมินสิ่งนันไว้
้ ใน
ความทรงจา ดังนัน้ การวัดคุณ ค่าของตราสินค้ า จึงเป็ นการวัดความเข้ มแข็งของทัศนคติเชิงบวก
ของผู้บริโภคที่มีตอ่ ตราสินค้ า ซึง่ เป็ นปัจจัยสาคัญในการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์
การสร้ างคุณ ค่าให้ กับตราสิน ค้ าบริ ษัทจะต้ องคานึงถึง ว่าจะทาอย่างไรให้ คุณ ค่าตรา
สินค้ าช่วยคุณค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ บู ริ โภคได้ มากน้ อยเพียงใด และจะต้ องช่วยส่งเสริ มความมัน่ ใจในการ
ตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ให้ กบั ผู้บริโภค เพราะการซื ้อผลิตภัณฑ์จากตราสินค้ าที่ค้ นุ เคยจะให้ ผ้ บู ริโภค
รู้ สึกถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการซื ้อลดลง นอกจากนันคุ
้ ณค่าจากตราสินค้ าจะต้ องช่วยเพิ่มความ
พึงพอใจที่ ได้ จ ากการใช้ สิ น ค้ า และบริ ษั ทจะต้ องท าให้ ต ราสิน ค้ ามี ความหมายในสายตาของ
ผู้บริ โภค เพื่อช่วยสร้ างรายได้ และกาไรเข้ าสู่บริ ษัท ตลอดจนมีความสามรถในการแข่งขันกับตรา
สินค้ าอื่นๆในตลาด เป็ นต้ น
3.3 องค์ ประกอบของคุณค่ าตราสินค้ า
จากรูปแบบโครงสร้ างคุณค่าตราสินค้ าของ (D.A Aaker. 1991)ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าคุณค่า
ตราสินค้ านันมี
้ องค์ประกอบ 5 ส่วนประกอบไปด้ วย
1. การตระหนักรู้ตราสินค้ า (Brand Awareness)
2. คุณภาพที่ถกู รับรู้ (Perceived Quality)
3. การเชื่อมโยงกับตราสินค้ า (Brand Associations)
4. ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า (Brand Loyalty)
5. สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ จากตราสินค้ า (Other Proprietary Brand Assets)
1.การตระหนั ก รู้ ตราสิ น ค้ า (Brand Awareness) คื อ ส่ ว นประกอบของ
คุณ ค่าตราสิ นค้ า และเป็ นสาเหตุที่จ ะส่งผลให้ เกิ ดพฤติกรรมการซือ้ อันเนื่ องมาจากตราสินค้ า
สามารถเข้ าไปในใจของผู้บริโภคขณะที่กาลังนึกถึงสินค้ าชนิดนันๆอยู
้
่ ก็ย่อมบ่งชี ้ได้ ว่าตราสินค้ ามี
ความมัน่ คงอยู่ในใจของผู้บริโภคที่เป็ นไปในเชิงบวก เช่น สินค้ ามีคณ
ุ ภาพดี และเชื่อถือได้ ผู้บริโภค
จึงมักเลือกซือ้ หรื อ ใช้ มากกว่าตราสินค้ าที่ไม่เป็ นที่ร้ ู จกั คุณค่าของตราสินค้ ายังสามารถช่วยลด
ปัญหาการแข่งขันด้ านราคา และเป็ นตัวแปรสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ จนทาให้ ตรา
สินค้ านันเกิ
้ ดมูลค่าของตราสินค้ า (Brand Quality)
2. คุณ ภาพที่ถูกรับรู้ (Perceived Quality) คือ ความรู้ สึกของผู้บริ โภคที่รับรู้
คุณ ภาพโดยรวม หรื อ คุณ ภาพที่ ต ราสิ น ค้ า หนึ่ง ที่ เหลื อ หกว่าตราสิ น ค้ า อื่ น ๆ ทัง้ นี จ้ ะค านึง ถึ ง
เป้าหมายในการใช้ งาน รวมไปถึงคุณ สมบัติของผลิตภัณ ฑ์ นัน้ ๆ และจัดเป็ นองค์ประกอบของ
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คุณค่าตราสินค้ า เนื่องจากเป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริ โภครับรู้ได้ ถึงความแตกต่าง และตาแหน่งของผลิตภัณฑ์
ทังยั
้ งช่วยส่งเสริมเหตุผลในการซื ้อผลิตภัณฑ์นนของผู
ั้
้ บริโภค
3. การเชื่ อ มโยงกับ ตราสิ น ค้ า (Brand Associations) คื อ ความสัม พัน ธ์ ที่
เชื่อมโยงตราสินค้ าเข้ ากับความทรงจาของผู้บริโภคในการซื ้อผลิตภัณฑ์ เช่น เมื่อซื ้อสินค้ าไทย ก็จะ
มีภาพของความประณีต และมีกรรมวิธีการทาที่พิถีพิถนั เป็ นต้ น ดังนันตราสิ
้
นค้ าจึงเป็ นตัวช่วยให้
ผู้บริ โภคสามารถดึงข้ อมูลความทรงจาเกี่ยวกับตราสินค้ าออกมา ทาให้ ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง
จากคู่แข่ง และท าให้ เกิ ด เหตุผ ลว่าเพราะเหตุต้ องซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ่านการสร้ างทัศ นคติที่ ดี กับ
ตราสินค้ า
4. ความภักดีต่อตราสินค้ า (Brand Loyalty) คือ สิ่งที่ แสดงให้ เห็นถึงความ
ยึดมัน่ ของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ตราสินค้ าความภักดีตอ่ ตราสินค้ าถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ เพราะ
จะแสดงให้ เห็นว่าผู้บริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ผลิตภัณฑ์ของตราสินค้ าอื่นหรื อไม่ ตลอดจน
เป็ น ปั จ จัย ส าคัญ ที่ ท าให้ ผ้ ูบ ริ โภคเกิ ด การซื อ้ ซ า้ ซึ่ง เป็ น เครื่ อ งสะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง ศัก ยภาพทาง
การตลาดของตราสินค้ าในตลาด
5. สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ จากตราสินค้ า (Other Proprietary Brand Assets)
คือ สินทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับตราสินค้ า เช่น สิทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้ า ตลอดจนความสัมพันธ์
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายเป็ นต้ น จัดว่าเป็ นองค์ประกอบของคุณ ค่าตราสินค้ าที่ช่วยปกป้อง
ตราสินค้ าจากคูแ่ ข่งขันในตลาดได้
K.L Keller (1993) ได้ อธิบายไว้ ว่า ปั จจัยสาคัญพื ้นฐานที่จะทาให้ เกิดคุณค่าตราสินค้ ามี
ด้ วยกัน 2 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. การตระหนักรู้ ตราสินค้ า (Brand Awareness) คือ ความสามารถในการระลึกถึง
หรื อจดจาได้ เกี่ยวกับตราสินค้ าที่อยู่ในความทรงจาของผู้บริ โภค ซึ่งจะมีการรับรู้ที่ แตกต่างกัน จึง
ทาให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถ จาแนกประเภท และระบุถึงตราสินค้ าในสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกัน ซึง่ เป็ น
ผลมาจากความแข็งแกร่ งทางด้ านข้ อมูลของตราสินค้ าในความทรงจาของผู้บริ โภค โดยการรับรู้
แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ ดังนี ้
1) การจดจ าได้ ต ราสิ น ค้ า (Brand Recognition) หมายถึ ง ความสามารถใน
การยืนยันว่าเคยพบเห็นตราสินค้ านัน้ ๆมาก่อนหน้ านีแ้ ล้ ว ซึ่งการจดจาเกี่ ยวกับตราสินค้ าเพี ยง
อย่างเดี ย วยัง ไม่เพี ยงพอต่อ การตัด สิ น ใจใดๆของผู้บ ริ โภค เนื่ องจากยังไม่ส ามารถอธิ บ ายถึ ง
รายละเอี ย ดของตราสิ น ค้ านั น้ ๆได้ ผู้ บริ โภคยั ง คงต้ องการสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ จะมาช่ ว ยเตื อ น
ความทรงจาให้ นึกออกมา เช่น การโฆษณาจากสื่อต่างๆ หรื อการได้ ยินเรื่ องราวที่สอดคล้ องกับ
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ตราสินค้ า เป็ นต้ น การจดจาตราสินค้ าจะส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริ โภคได้ นนั ้ ก็ต่อเมื่อมี
ความสามารถในการระลึกถึงตราสินค้ าเหล่านันได้
้ ก่อน
2) การระลึกถึงตราสินค้ า (Brand Recall) หมายถึง ผู้บริ โภคสามารถระลึกถึง
ตราสินค้ านันๆได้
้ ด้วยตนเองเมื่อมีการกล่าวถึงสินค้ าประเภทนันๆ
้ หรื อได้ รับคาบอกใบ้ จากบุคคล
หรื อสิ่งแวดล้ อมรอบตัว จนทาให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถเอ่ยถึงยี่ห้อสินค้ าออกมาได้ เองทันที โดยไม่มีสิ่ง
ใดหรื อบุคคลใดมาเป็ นตัวช่วย
2. ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า (Brand Image) คือ การรับรู้ของผู้บริ โภคที่มีต่อตราสินค้ า
นันๆ
้ ซึ่งเป็ นผลมากจากการเชื่อมโยงต่างๆ ที่มีกับตราสินค้ าที่เกิดขึ ้นในความทรงจา ความรู้ สึก
และความระลึกนึกถึงของผู้บริ โภค ซึ่งการเชื่อมโยงที่เกิดขึ ้นจะส่งผ่านความหมายไปสู่ผ้ ูบริ โภค
โดยเป็ นการรับรู้ทงด้
ั ้ านเหตุผล ตลอดจนด้ านอารมณ์ที่มีตอ่ ตราสินค้ านันๆ
้ การสร้ างการตระหนัก
รู้ ตราสินค้ าของผู้บริ โภคเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ น แต่อาจไม่เพียงพอที่ จะสร้ างคุณ ค่าให้ กับตราสินค้ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ยังมีสิ่งจาเป็ นที่จะต้ องนามาพิจารณาประกอบด้ วย คือ การสร้ างภาพลักษณ์
ตราสินค้ า ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ ส าคัญ ในการดาเนินแผนการตลาด ถึงแม้ ว่าจะประเมิ นภาพลักษณ์ ตรา
สินค้ าออกมาได้ ยาก ภาพลักษณ์ ตราสินค้ าเป็ นการรับรู้ เกี่ยวกับตราสินค้ า ซึ่งเป็ นผลมาจากการ
สร้ างความเชื่ อ มโยงตราสิ น ค้ า (Brand Association) ในความระลึก ถึ ง และความทรงจ าของ
ผู้บริ โภค ซึ่งบทบาทสาคัญในการสร้ างคุณค่าตราสินค้ า ประกอบด้ วย ความแข็งแกร่ง (Strength)
ความชื่นชอบ (Favorability) ตลอดจนความมีเอกลักษณ์ (Uniqueness) ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า
(Brand Image) มักถูกสร้ างให้ เป็ นไปในเชิงบวก โดยเกิดจากการวางแผนการของนักการตลาดที่
พยายามสร้ างการเชื่อมโยงระหว่าง 3 องค์ประกอบ คือ ความแข็งแกร่ง ความชื่นชอบ และความมี
เอกลักษณ์ ที่มีความเกี่ ยวพันกับตราสินค้ าให้ เข้ าไปอยู่ในความทรงจาของผู้บริ โภค โดยอาจถูก
สร้ างขึน้ ได้ จ ากประสบการณ์ ต รงของผู้บ ริ โภค จากข้ อ มูล ตราสิ น ค้ าที่ สื่ อ สารโดยองค์ กร หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ การพู ดปากต่อปากเชิงบวกหรื อลบในกลุ่มผู้บริ โภค (Word of Mouth)
รวมไปถึงการอ้ างอิงจากตราสินค้ าในลักษณะชื่อสินค้ าหรื อ โลโก้ ที่มี การกาหนดตัวตนของตรา
สินค้ าโดยบริษัท ประเทศ ช่องทางการในการจัดจาหน่าย บุคคล หรื อสถานที่ และกิจกรรมทางการ
ตลาดบางอย่าง ซึง่ ภาพลักษณ์ของตราสินค้ าจะสมบูรณ์ได้ ด้วย 3 องค์ประกอบหลักดังนี ้
1) ความเกี่ ย วพั น กั บ ตราสิ น ค้ าด้ านความแข็ ง แกร่ ง (Strength of brand
associations) หมายถึง การสร้ างความมั่นใจว่าตราสินค้ ามี ความเกี่ ยวพันที่ ถูกเชื่ อมโยงอย่าง
แข็งแกร่ ง และพอเพียง ซึ่งก็ขึ ้นอยู่กับแผนการตลาด ตลอดจนปั จจั ยอื่นๆที่จะส่งผลกระทบไปยัง
ประสบการณ์ ทางตรงของผู้บริ โภคที่มีต่อตราสินค้ าอย่างไร ความแข็งแกร่งเกิดจากปริ มาณ และ

27
คุณภาพของกระบวนการในการได้ มาซึ่งข่าวสารข้ อมูลที่ได้ รับยิ่งผู้บริโภคพิจารณาเชิงลึกเกี่ยวกับ
ข้ อมูลสินค้ าที่เชื่อมโยงตัวสินค้ าเข้ ากับความรู้พื ้นฐานเดิ มเกี่ยวกับตราสินค้ าที่มีอยู่มากขึ ้นเท่าใด
จะทาให้ ตราสินค้ ามีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย ปั จจัยที่ทาให้ เกิดความเกี่ยวพันด้ านความ
แข็งแกร่ ง แก่ข้อมูล คือ ความเกี่ ยวพันส่วนตัวของข้ อมูล และการน าเสนอข้ อมูลอย่างต่อเนื่ อง
ตลอดเวลา แหล่งข้ อมูลข่าวสารที่ถกู สร้ างขึ น้ จากคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของตราสินค้ า ซึ่ง
เป็ น คุณ ค่าหรื อความหมายส่วนตัวของผู้บ ริ โภคที่ ผูกติด กับ ลักษณะของสิน ค้ าหรื อบริ การ คื อ
ประสบการณ์ โดยตรงของผู้บริ โภค ซึ่งข้ อมูลที่ ได้ นีจ้ ะมีอิทธิ พ ลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริ โภค
ตราบที่ผ้ บู ริโภคยังสามารถแปลความหมาย หรื อคิดถึงคุณค่าจากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับสินค้ า
และบริ การของพวกเขาได้ อย่างแม่นยาเหมือนที่ผ่านมาประสบการณ์ในอดีตที่ผา่ นมาของผู้บริ โภค
เป็ นเหตุผลหลักในการที่ผ้ บู ริ โภคจะซื ้อสินค้ าจากตราสินค้ านันๆโดยเฉพาะเจาะจง
้
ความเกี่ยวพัน
ที่สร้ างความแข็งแกร่ งอีกตัวก็คือ การพู ดปากต่อปาก (Word of Mouth) ในเชิงบวกหรื อลบ จาก
เพื่ อ น ครอบครั ว หรื อ จากแหล่ ง อื่ น ๆที่ ไ ม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ องค์ ก รก็ ได้ เช่น ผ่ า นสื่ อ ต่า งๆ
หนังสือพิมพ์ เครื่ องมือเทคโนโลยี เป็ นต้ น โดยคาพูดปากต่อปากมีความสาคัญมากสาหรับธุรกิจ
ประเภทการให้ บริ การ เช่น ร้ านอาหาร สถานบันเทิง ธนาคาร หรื อ การให้ บริ การส่วนตัว และ
เพื่อที่จะลดอุปสรรคต่างๆจากแหล่งข้ อมูลเหล่านี ้ การวางแผนทางการตลาดมักพยายามอย่างมาก
ในการสร้ างความเกี่ยวพันตราสินค้ าด้ านความแข็งแกร่งโดยใช้ การสื่อสารที่สร้ างสรรค์ ซึ่งส่งผลให้
ผู้บริโภคเกิดการซึมซับข้ อมูลโดยละเอียดอย่างช้ าๆ
2) ความเกี่ ย วพั น กั บ ตราสิ น ค้ าด้ านความชื่ น ชอบ (Favorability of brand
associations) ความชื่นชอบและเอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับตราสินค้ าเป็ นสิ่งที่เชื่อมโยงผู้บริ โภคเข้ า
กับตราสินค้ า ซึ่งจะผ่านการวิเคราะห์มาแล้ วอย่างระมัดระวังจากผู้บริ โภค และเป็ นผลมาจากการ
แข่งขันเพื่อที่จะสามารถกาหนดตาแหน่งสูงสุดของตราสินค้ าได้ โดยส่วนใหญ่ความเกี่ยวพันกับตรา
สินค้ าด้ านความชื่นชอบถูกสร้ างขึ ้นจากการพยายามสร้ างความมัน่ ใจ และเชื่อมัน่ ว่ากระบวนการ
การสร้ างตราสินค้ า มีคณ
ุ ลักษณะและคุณประโยชน์ของตราสินค้ า จะสามารถสร้ างความพึงพอใจ
รวมไปถึงตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ เพราะฉะนัน้ ความชื่ นชอบที่ เกี่ ยวพันกับตรา
สินค้ าจะต้ องเป็ นไปตามความปรารถนาของผู้บริโภค และแสดงให้ เห็นว่ามีอยูใ่ นสินค้ านันจริ
้ ง เช่น
ตราสินค้ าอาจถูกมองว่ามีประสิทธิภาพเหมาะสมกับราคา น่าเชื่อถือ และให้ ความสะดวกสบาย
เป็ นต้ น
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ด้ านความปรารถนาของผู้บริ โภค นักการตลาดต้ องสร้ างความเกี่ยวพันด้ าน
ภาพลักษณ์ให้ มีความสาคัญอย่างไรต่อทัศนคติเกี่ยวกับตราสินค้ า และการตัดสินใจของผู้บริ โภค
ซึง่ ความปรารถนานันขึ
้ ้นอยูก่ บั 3 ปัจจัยดังต่อไปนี ้
1) ผู้ บริ โภคสามารถพบว่ า ตนเองมี ค วามสัม พั น ธ์ กับ ความเกี่ ยวพั น
ตราสินค้ าอย่างไร
2) ผู้ บริ โภคสามารถมองเห็ น ความแตกต่ า งและความโดดเด่ น ของ
ความเกี่ยวพันกับตราสินค้ าอย่างไร
3) ผู้บริโภคสามารถเชื่อถือของความเกี่ยวพันตราสินค้ าได้ อย่างไร
3) ความเกี่ ย วพั น กั บ ตราสิ น ค้ า ด้ า นความมี เอกลัก ษณ์ หรื อ ความโดดเด่ น
(Uniqueness of brand associations) ความเกี่ ย วพัน กับ ตราสิ น ค้ าอาจจะไม่ ส ามารถแบ่ง ปั น
ให้ กับ ตราสิ น ค้ า อื่ น ๆที่ เป็ นคู่แ ข่ง ขัน ได้ ความส าคัญ ของการก าหนดต าแหน่ ง ตราสิ น ค้ า คื อ
ตราสินค้ าต้ องสร้ างข้ อได้ เปรี ยบจากการแข่งขันที่เหนือกว่า หรื อ มีการเสนอขายสินค้ าที่เฉพาะตัว
ของตนเอง ซึ่งจะสนับสนุนว่าเหตุใดผู้บริโภคจะต้ องซื ้อสินค้ าจากตราสินค้ านัน้ โดยสื่อสารออกมา
ในรูปแบบของความแตกต่างโดยตรงกับคู่แข่ง หรื ออาจจะอาศัยคุณลักษณะหรื อคุณประโยชน์ที่มี
ความเกี่ ย วพัน กับ สิ น ค้ าหรื อ ไม่ก็ ได้ ซึ่ง สิ่ ง ที่ เกี่ ย วพัน กับ ตราสิ น ค้ า เช่น รู ป แบบของผู้ใช้ หรื อ
ลักษณะในการใช้ อาจจะสร้ างความเกี่ยวพันที่เป็ นเอกลักษณ์ ได้ เช่น ภาพลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์
บารุงเส้ นผม ซึ่งตราสินค้ าเทรซาเม่ (Trésemmé) ให้ ความรู้ สึกของความมั่นใจของคนยุคใหม่ มี
ความคล่องตัว และพร้ อมเผชิญหน้ ากับความท้ าทาย หรื อภาพลักษณ์ของตราสินค้ า เฮดแอนด์โชว์
เดอร์ (Head & Shoulders) ที่ให้ ภาพลักษณ์ ของการรักษารังแค ปกป้องหนังศีรษะ และการผ่อน
คลาย รู้สกึ สดชื่น
ความเกี่ ยวพันกับตราสิ นค้ าด้ านความแข็งแกร่ ง และด้ านความชื่นชอบ คือ การสร้ าง
เอกลักษณ์ ที่แสดงให้ เห็นความแตกต่างจากตราสินค้ าอื่นๆในตลาด ถือเป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งต่อ
ความสาเร็ จในการสร้ างตราสินค้ า ในทางตรงกันข้ ามหากตราสินค้ านันมี
้ จานวนคูแ่ ข่งมากก็เท่ากับ
ว่า ตราสินค้ านัน้ ได้ แบ่งปั นความเกี่ยวพันบางประการของตราสินค้ าตนเองให้ กับตราสินค้ าอื่นๆ
ไปแล้ ว ความเกี่ยวพันที่ถกู แบ่งออกไปนี ้จะช่วยในการสร้ างสมาชิก และสามารถกาหนดขอบเขต
การแข่งขันให้ กับสินค้ า และบริ การได้ อย่างชัดเจนแต่ในบางตราสินค้ าอาจจะไม่ใช่สินค้ าประเภท
เดียวกัน และไม่มีการแข่งขันกันแต่ยงั คงมีความสัมพันธ์ตราสินค้ าขององค์กรอยู่บ้าง เช่น ในธุรกิจ
การขนส่งประเภทรถไฟซึ่งไม่ต้องทาการแข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวกันเนื่องจากดาเนินการอยู่
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เพี ย งบริ ษั ท เดี ย ว ถึ ง อย่ า งนัน้ ก็ ยัง ต้ อ งท าการแข่ง ขัน กับ บริ ษั ท ธุ ร กิ จ ขนส่ ง ประเภทอื่ น ๆ เช่ น
สายการบิน รถประจาทาง รวมไปถึงรถยนต์ เป็ นต้ น

ภาพประกอบ 2 ผังการรับรู้คณ
ุ ค่าตราสินค้ าในมุมมองของผู้บริโภค Keller (1993)
ที่ ม า : https://www.linkedin.com/pulse/20140720092354-34016338-merkassocia
ties-in-het-geheugen-van-de-consument
แนวคิดของการตระหนักรู้ ตราสินค้ า (Brand Awareness)
ศรี กั ญ ญา มงคลศิ ริ (2547: 147) (ศรี กั ญ ญา มงคลศิ ริ . 2547)กล่ า วว่ า การสร้ าง
การตระหนักรู้ตราสินค้ า (Brand Awareness) คือ การทาให้ ผ้ บู ริ โภคที่ไม่ร้ ูจกั ตราสินค้ ามาก่อนได้
รู้ จัก กับ สิ น ค้ านัน้ ผ่า นการใช้ เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ เหมาะสม โดยอาศัย การวางแผน เช่น
การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม ซึ่งถือเป็ นเครื่ องมือที่เหมาะสาหรับตราสินค้ าใหม่ที่เริ่มเปิ ดตัว
ในตลาด การตระหนักรู้ ตราสิ น ค้ า ถื อได้ ว่าเป็ น จุดเริ่ ม ต้ น ที่ จ ะทาให้ เกิ ด พฤติกรรมการซื อ้ ของ
ผู้บริ โภค เพราะ การที่ตราสินค้ าหนึ่งสามารถเข้ าไปอยู่ในใจผู้บริโภคได้ ในขณะที่กาลังนึกถึงสินค้ า
ประเภทนัน้ อยู่ ย่อมบ่งชี ว้ ่าตราสิ นค้ านัน้ มี ค วามมั่น คงอยู่ในใจของผู้บ ริ โภคว่า เป็ น สิน ค้ าที่ มี
คุณภาพ และสามารถเชื่อถือได้ ส่งผลให้ ถกู เลือกซื ้อ และเลือกบริโภคมากกว่าตราสินค้ าที่ไม่เป็ นที่
รู้จกั อื่นๆ เป็ นผลมาจากความคุ้นเคยของลูกค้ ากับตราสินค้ า ซึง่ จะช่วยในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั
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ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ่านมูล ค่าตราสิ น ค้ า (Brand Value)ได้ อย่างมี ป ระสิท ธิ ภ าพ และเป็ น ผลดี ต่อ การ
แข่งขันด้ านราคากับคูแ่ ข่งขัน

ภาพประกอบ 3 พีระมิดแสดงระดับขันการตระหนั
้
กรู้
ที่ ม า: David A. Aaker (1991). Management Brand Equity: The Brand Awareness
Pyramid. หน้ า 62
ขันของการตระหนั
้
กรู้ในตราสินค้ าแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี ้
1. ไม่เคยรู้จกั ตราสินค้ า (Unaware of brand) เป็ นระดับที่ผ้ บู ริ โภคไม่ร้ ู จักตราสินค้ า
หรื อมีความรู้เกี่ยวกับตราสินค้ ามาก่อนเลย
2. จดจาตราสินค้ าได้ (Brand Recognition) เป็ นระดับที่ผ้ ูบริ โภคสามารถนึกถึงชื่อ
ตราสินค้ านันๆได้
้
เมื่อได้ รับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสินค้ า
3. การระลึกได้ ในตราสินค้ า (Brand Recall) เป็ นระดับที่ผ้ บู ริโภคสามารถระลึกถึงชื่อ
ตราสินค้ า ตลอดจนระดับของสินค้ าได้ โดยไม่ต้องมีข้อมูล หรื อการแนะนาจากผู้ถาม
4. ระดับสูงสุดในใจ (Top of Mind) เป็ นระดับที่ผ้ บู ริ โภคสามารถระลึกถึงชื่อของตรา
สินค้ านันๆ
้ ได้ เป็ นอันดับแรกของความคิด
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แนวคิดภาพลักษณ์ ตราสินค้ า (Brand Image)
David Randell (2000) ให้ ความหมายว่ า ภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า คื อ สิ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นใจ
ผู้บริ โภค เป็ นข้ อมูลทังหมดที
้
่ผ้ ูบริ โภครับรู้ เกี่ยวกับตราสินค้ า ที่มาจากประสบการณ์ การบอกต่อ
โฆษณา บรรจุภัณ ฑ์ รวมไปถึงการบริ การอื่นๆ และอาจถูกกสร้ างขึ ้น หรื อดัดแปลงโดยการเลือก
รับรู้ ความเชื่อ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องสังคม
Philip Kotlor (2001) อธิ บายว่า ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า คือ ภาพที่เกิดขึน้ ภายในจิตใจ
หรื อความทรงจาของผู้บริ โภคที่มี ต่อตราสินค้ านัน้ ๆ ซึ่งได้ รั บข้ อมูลมาจากการโฆษณาและการ
ส่งเสริ มทางการตลาด ที่มีความต้ องการที่จะแสดงถึงบุคลิกลักษณะของสินค้ า โดยการเน้ นไปที่
การสร้ างจุดขาย เนื่องจากตราสินค้ าถื อเป็ นสิ่งที่เฉพาะตัวของตราสินค้ านัน้ ๆ ทัง้ นี ต้ ้ องมีความ
แตกต่า ง (Differentiation)และสามารถเข้ า ไปอยู่ในใจของผู้ บริ โภค จนน าไปสู่ก ารท าให้ เกิ ด
พฤติกรรมการซื ้ออย่างต่อเนื่อง
ผู้วิ จัย จึ ง เลื อ กศึก ษาแนวคิ ด การตระหนัก รู้ ในตราสิ น ค้ า (Brand Awareness) และ
ภาพลักษณ์ตราสินค้ า (Brand Image) เนื่องจากมีความสาคัญในการสร้ างคุณค่าให้ กบั ตราสินค้ า
ให้ เกิดกับผู้บริ โภค ในด้ านการสร้ างความตระหนักรู้และสนใจสินค้ า ในส่วนของภาพลักษณ์ ตรา
สินค้ าเป็ นสิ่งที่จะนาไปสู่พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ผู้วิจยั จึงเลือกแนวคิด
เกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ ามาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ และประเมินพฤติกรรมการซื ้อขนมมา
การองของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ว่ามี ค วามสัม พัน ธ์ กับ คุณ ค่าตราสิ น ค้ ามากน้ อ ย
เพียงใด
4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้
4.1 ความหมายของการตัดสินใจซือ้
เสรี วงษ์ มณฑา (2542: 192)ได้ กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซื ้อ คือ การที่ผ้ บู ริ โภค
ซื ้อสินค้ าใดสินค้ าหนึง่ จะประกอบไปด้ วยกระบวนการหลายขันตอนจากจุ
้
ดเริ่มต้ นไปจนถึงทัศนคติ
หลังการซื ้อและได้ ใช้ สินค้ านันไปแล้
้
ว ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ ดงั นี ้ การมองเห็นปั ญหา การแสวงหา
ภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ และทัศนคติหลังการซื ้อสินค้ า
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ; และคณะ (2550: 27) ได้ ให้ ความหมายของการตัดสินใจซื อ้ ว่า
เป็ นหนึ่งในขันตอนของกระบวนการตั
้
ดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค ซึ่งประกอบไปด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) การรับรู้ ปัญหา 2) การค้ นหาข้ อมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซื ้อ 5) พฤติกรรม
หลังจากซื ้อ ซึง่ ขันตอนทั
้
งหมดผู
้
้ บริโภคสามารถข้ าม หรื อย้ อนกลับไปในขันตอนใดขั
้
นตอนหนึ
้
่งก็ได้
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ซึ่งขันตอนทั
้
งหมดจะส่
้
งผลกระทบกับการซื ้อทังในรู
้ ปแบบที่กาลังจะซื ้อ และการกลับมาซื ้อซ ้าของ
ผู้บริโภค
Schiffman Leon G .&Kanuk Leslie Lazar (2007: 508) กล่าวว่า การตัดสินใจ
หมายถึง การพิจารณาเลือกกิจกรรมที่มีสองทางเลือกขึ ้นไปของบุคคล ซึง่ ในแง่ของการตัดสินใจซื ้อ
จะเป็ นการเลือกซื ้อตังแต่
้ 2 ตราสินค้ าขึ ้นไป บุคคลนันจะอยู
้
ส่ ถานะที่จะตัดสินใจซื ้อ ซึ่งการ
ตัดสินใจซื ้อที่มีความเกี่ยวพันกับการซื ้อมี 4 แบบได้ แก่ 1) การซื ้อขันพื
้ ้นฐานหรื อเพื่อการบริโภค 2)
การตัดสินใจซื ้อขากตราสินค้ าหรื อการบริ โภคตราสินค้ า 3) การตักสินใจซื ้อเพราะช่องทางการจัด
จาหน่าย
4) การตัดสินใจซื ้อเพราะการชาระเงิน
4.2 องค์ ประกอบของกระบวนการตัดสินใจซือ้

ภาพประกอบ 4 องค์ประกอบกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
ที่มา: อดุลย์ จาตุรงค์กลุ (2543)
อดุลย์ จาตุรงค์กลุ (2543) ได้ กล่าวว่า การตัดสินใจซื ้อนันประกอบไปด้
้
วยหลายขันตอน
้
ผู้บริ โภคจะต้ องผ่านขันตอนต่
้
างๆ ก่อนที่จะนาไปสู่การตัดสินใจซื ้อ ซึ่งประกอบไปด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1.การรับรู้ถึงความต้ องการ (Need arousal or Problem recognition)
คือขัน้ ตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซือ้ ซึ่งเกิดจากบุคคลที่มีความรู้ สึกถึง
ความแตกต่างของสิ่งที่ปรารถนา หรื อถูกกระตุ้นให้ เกิดความต้ องการ ความต้ องการของผู้บริ โภค
อาจถูกกระตุ้นมาจากภายในร่างกายของผู้บ ริ โภคเอง หรื อ อาจถูกกระตุ้นโดยสิ่งกระตุ้นทางการ
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ตลาด เพื่อทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความต้ องการเกิดขึ ้นนักการตลาดต้ องรู้ ถึงการใช้ ตวั กระตุ้นให้ เกิด
ความต้ องการ อาจจะต้ องใช้ ระยะเวลานาน เนื่องจากต้ องรอให้ ถึงระยะเวลาที่เหมาะสมกว่าจะถึง
ระดับที่จะทาให้ เกิดการกระทา เช่น การกระตุ้นโดยนักการตลาดให้ ผ้ บู ริโภคซื ้อเสื ้อผ้ าที่เพิ่งออกมา
ใหม่ๆด้ วยวิธีการนาเสนอการออกแบบ หรื อแสดงให้ เห็นถึงความทันสมัย สาหรับผู้บริ โภคที่นิยม
แต่งกายตามแฟชัน่ หรื ออาจจะอาศัยการโฆษณาสินค้ าที่ซ ้าๆ ควบคูไ่ ปกับการลดราคา และการ
แจกของสมนาคุณต่างๆ เพื่อกระตุ้นความต้ องการของผู้บริโภคในเรื่ องการประหยัด ดังนันนั
้ กการ
ตลาดจะต้ องทาการวิเคราะห์ปัญหาความต้ องการของผู้บริโภค ซึ่งปั ญหานี ้จะนาไปสูก่ ารซื ้อสินค้ า
ของผู้บริโภค เช่น เนื่องมาจากผู้บริ โภคที่อยู่ในเมืองต้ องประสบปัญหาด้ านที่จอดรถ นักการตลาด
จึงนาเสนอรถยนต์ขนาดเล็กเพื่อให้ สามารถตอบโจทย์ความต้ องการได้
2.การแสวงหาข้ อมูล (Information search)
เมื่ อ ผู้บ ริ โภคเกิ ด ความรู้ สึ ก ต้ อ งการแล้ ว จะมี ก ารค้ น หาข้ อ มูล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
คุณลักษณะ คุณสมบัติที่สาคัญของสินค้ านันๆ
้ ได้ แก่ ราคาสินค้ า สถานที่จดั จาหน่าย ตลอดจน
ข้ อ เสนอพิ เศษต่า งๆ ของประเภทสิ น ค้ า ที่ ต้ อ งการในหลายๆตราสิ น ค้ า นัก การตลาดควรให้
ความสาคัญ กับแหล่งข้ อมูลที่ผ้ บู ริ โภคทาการแสวงหา และแหล่งข้ อมูลต่างๆที่มีอิทธิพล ต่อการ
ตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค สามารถแบ่งได้ เป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้
1) แหล่ง บุค คล (Personal Sources) หมายถึ ง เพื่ อ น ครอบครัว ผู้ใกล้ ชิ ด
เพื่อนร่วมงานซึ่งแหล่งที่มาจากบุคคลนี ้ถือเป็ นแหล่งข้ อมูลที่มีอิทธิพลมากที่สดุ ต่อผู้บริ โภคในการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ า
2) แหล่ง การค้ า (Commercial Sources) หมายถึ ง โฆษณาชวนเชื่ อต่า งๆ
และพนักงานของบริษัทนันๆ
้
3) แหล่งสาธารณะ (Public Sources) หมายถึง ข่าวจากสื่อมวลชนต่างๆ
4) แหล่งการทดลอง (Experimental Sources) หมายถึง บุคคลที่เคยทดลอง
ใช้ สินค้ านันๆมาแล้
้
ว
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives)
เมื่อผู้บริโภคได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้ านันๆมาแล้
้
วก็จะนามาใช้ ประโยชน์
ในการเลือก โดยจะมีกาหนดความต้ องการของตนเองขึ ้นมาพิจารณาในลักษณะต่างๆของสินค้ า
จากตราสินค้ าต่างๆ ที่ผ้ บู ริ โภคได้ รับข้ อมูลมาก่อนแล้ ว มาทาการเปรี ยบเทียบถึงข้ อดี และข้ อเสีย
ตลอดจนคุณสมบัติของสินค้ าที่ตนเองตังเอาไว้
้
โดยผ่านเรื่ องความเชื่อตราสินค้ า และทัศนคติที่มี
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ต่อสินค้ า เข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วยก่อนที่จะทาการวิเคราะห์ จนนาไปสู่การตัดสินใจซื ้อจากตราสินค้ าที่
ตรงกับความต้ องการมากที่สดุ
4. การตัดสินใจซื ้อ (Purchase decision)
เมื่อผ่านขันตอนของการประเมิ
้
นทางเลือกแล้ ว ผู้บริโภคก็จะเหลือตราสินค้ าที่ตรง
กับความต้ องการของตนเองมากที่สดุ และเกิดความตังใจที
้ ่จะซื ้อ(Purchase Intention) ถึงอย่างไร
ก็ตามเมื่อถึงเวลาที่จะต้ องซื ้อจริงๆ ก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆ เข้ ามามีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื ้อของ
ผู้บริโภคได้ อีก ได้ แก่
1) ปั จ จัย ทางสังคม (Social Factor) ผู้บ ริ โภคมี ค วามตัง้ ใจที่ จ ะซื อ้ รถยนต์
ญี่ ปนขนาดเล็
ุ่
กเนื่องจากประหยัดน ้ามัน และไม่มีปัญหาสาหรับการหาที่จอด แต่เพื่อนร่ วมงาน
ส่วนใหญ่ของผู้บริโภคนิยมใช้ รถยนต์ยโุ รปขนาดใหญ่ จึงอาจทาให้ ผ้ บู ริโภคไม่กล้ าทาการตัดสินใจ
ซื อ้ และเกิ ด ความลัง เลหรื ออาจเปลี่ ยนใจไปซื อ้ รถยนต์ ยี่ ห้อ อื่ น เพราะเกรงว่าอาจจะไม่เป็ น ที่
ยอมรับจากคนในสังคม
2) ปัจจัยด้ านสถานการณ์ (Situation factor) ในช่วงเวลามีการตัดสินใจเลือก
แล้ ว ไปจนถึงเวลาที่กาลังจะตัดสินใจซื ้ออาจมีเหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ ้น เช่น
สภาวะเศรษฐกิจตกต่า ผู้ซื ้อถูกเลิกจ้ าง หรื อมีผ้ ูอื่นมาบอกว่าใช้ สินค้ าของตราสินค้ านัน้ ๆที่ผ้ ูซือ้
เลือกแล้ วว่าไม่ดี ซึ่งเป็ นสิ่งที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความลังเลในการตัดสินใจซื ้อ ทังๆที
้ ่มีความตังใจซื
้ ้อ
มาก่อนหน้ าแล้ วก็ตาม นักการตลาดจึงไม่อาจเชื่อถือได้ อย่างแน่นอนว่าการที่ผ้ บู ริ โภคมีความตังใจ
้
ที่จะซื ้อสินค้ าของตนเองอยู่แล้ ว จนกว่าจะมีการซื ้อเกิดขึ ้นจริงๆเพราะผู้บริโภคอาจรับรู้ได้ ถึงความ
เสี่ยง ซึ่งผู้บริ โภคมักมีพฤติกรรมในการลดความเสี่ยงโดยการสอบถามข้ อมูลจากผู้ที่เคยใช้ หรื อ
เลือกใช้ ตราสินค้ าที่มีการรับประกัน ตลอดจนเลือกซื ้อสินค้ าจากตราสินค้ าที่มีผ้ นู ิย มใช้ กันมากๆ
ดังนันนั
้ กการตลาดจะต้ องพยายามให้ ผ้ บู ริโภคได้ รับข่าวสารข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ า ให้ คาแนะนาและ
ช่วยเหลือในการซือ้ และต้ องมีการรับประกันในการซือ้ ครัง้ นัน้ ๆด้ วย เพื่ อให้ ผ้ ูบริ โภครับรู้ และลด
ความกังวลกับความเสี่ยงๆต่างลง จนนาไปสูก่ ารซื ้อที่ง่ายขึ ้น
5. พฤติกรรมหลังการซื ้อ (Post purchase behavior)
เป็ นพฤติกรรมและความรู้สึกหลังจากที่ผ้ บู ริโภคซื ้อสินค้ าหรื อใช้ สินค้ าไปแล้ วอาจเกิด
ความรู้ สึกพึงพอใจในตัวสินค้ าจนส่งผลให้ เกิ ดการซือ้ ซา้ อีกในอนาคต หรื อผู้บริ โภคอาจจะเกิ ด
ความรู้ ที่ ไม่พึงพอใจ จนนาไปสู่การเกิดทัศนคติที่ไม่ ดีต่อตัวสินค้ า และเลิกใช้ ไปในที่สุด ดังนัน้
การตลาดควรติดตามความรู้ สึกของผู้บริ โภคที่ มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริ การต่างๆเพื่ อ
นามาแก้ ไขปรับปรุงให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความพึงพอใจ และทัศนคติที่ดี
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ภาพประกอบ 5 ขันตอนกระบวนการตั
้
ดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค
ที่มา : ศิริวรรณ เสรี รัตน์; และคณะ (2546)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ; และคณะ (2541) ได้ กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซือ้ ประกอบไป
ด้ วยหลายขันตอน
้
ซึง่ มีลาดับขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1.ก ารรั บ รู้ ปั ญ ห า ห รื อ รั บ รู้ ค วาม ต้ องก าร (Problem Recognition or Need
Recognition)
เป็ นขันตอนแรกของกระบวนการตั
้
ดสินใจซื อ้ จะเกิดขึ ้นเมื่อบุคคลรับรู้ ถึงความ
ต้ องการของตนเอง หรื อความต้ องการนัน้ ได้ มาจากการถูกกระตุ้น ซึ่งความต้ องการจากภายใน
ร่างกายของบุคคล คือ ความหิวหระหาย ความต้ องการที่จะเป็ นเจ้ าของ ความต้ องการเหล่านี ้เมื่อ
ถึงจุดหนึ่งก็จะกลายเป็ นสิ่งกระตุ้น โดยบุคคลจะทาการเรี ยนรู้ และแก้ ปัญหาความต้ องการจากสิ่ง
กระตุ้นจากประสบการณ์ ที่มีม าในอดีต ทาให้ สามารถรู้ วิธีในการตอบสนองความต้ องการนัน้ ๆ
ในกรณี ที่มีความต้ องการเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายนอก คือ การที่บุคคลมองเห็นสิ่งของนัน้ ๆอย่าง
ไม่ได้ ตงใจ
ั ้ และเกิดความต้ องการ หรื อความพอใจจากการโฆษณาของสินค้ าชนิดใดชนิดหนึ่งผ่าน
ทางโทรทัศน์ สิ่งกระตุ้นเหล่านีจ้ ะส่งผลให้ เกิดความต้ องการขึ ้น การกระตุ้นความต้ องการมีสิ่งที่
สาคัญมี 2 ประการ คือ
1.1 นั ก การตลาดต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจสิ่ ง กระตุ้ นของสิ น ค้ า ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ผู้บ ริ โภค เช่น ต้ อ งเข้ า ใจว่าสิ น ค้ า นัน้ ๆสามารถตอบสนองความต้ อ งการอย่ างไร ด้ า นไหนแก่
ผู้บริ โภค และทาให้ เกิดความพึงพอใจ เช่น ในธุรกิจรถยนต์ อาจจะต้ องคานึงถึงความสะดวกสบาย
หรื อ ความพึงพอใจด้ านภาพลักษณ์จากการใช้ สินค้ าของคนในสังคม จนนาไปสู่ความต้ องการของ
บุคคลที่อยากจะเป็ นเจ้ าของรถยนต์
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1.2 แนวความคิดการกระตุ้นความต้ องการจะเป็ นเครื่ องมื อในการช่วยให้
นักการตลาดเข้ าใจถึงระดับความต้ องการของสินค้ าว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา นักการ
ตลาดจะต้ องรู้ เท่าทันและจัดการกับเหตุการณ์ ต่างๆในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดขึน้ และเลือกช่วงที่
เหมาะสมในการกระตุ้นความต้ องการของผู้บริโภค เพื่อใช้ ช่วงเวลานันเป็
้ นเครื่ องมือในการวางแผน
กระตุ้นผู้บริโภค
2.การค้ นหาข้ อมูล (Information search)
หลังจากผู้บริ โภคเกิดความต้ องการ หรื อถูกกระตุ้นความต้ องมากเพียงพอ และ
สิ่งที่ตอบสนองความต้ องการสามารถหาได้ ใกล้ ตวั ผู้บริโภคจะเริ่มทาให้ ตนเองเกิดความพอใจทันที
เช่น บุคคลที่เกิดความ หิวก็จะทาการหาซื ้ออาหารมาบริ โภคทันที แต่ในบางครัง้ ความต้ องการที่
เกิดขึ ้นผู้ไม่สามารถตอบสนองตนเองได้ ทนั ที ความต้ องการที่ไม่ถกู ตอบสนองนันจะถู
้ กจดจาไว้ เพื่อ
ทาการตอบสนองในอนาคต เมื่อความต้ องการของบุคคลถูกสะสมมากขึ ้นเรื่ อยๆ จะนาไปสู่การ
กระท าในภาวะอย่างหนึ่ง คื อความตัง้ ใจรั บ การตอบสนองต่อความต้ องการของบุคคล ซึ่งจะ
พยายามค้ นหาวิธี และข้ อมูลมาตอบสนองความต้ องการที่ถูกกระตุ้น เช่น บุคคลมีความต้ องการ
เครื่ องประดับ บุคคลก็จะพยายามค้ นหาข้ อมูลเกี่ ยวกับเครื่ องประดับจากสื่ อโฆษณา หรื อจาก
คาแนะนาต่างๆ ปริมาณของข้ อมูลที่ค้นหาได้ จะขึ ้นอยู่กบั การเผชิญหน้ ากับปั ญหาของบุคคลว่าจะ
มีมากน้ อยเพียงใด ข้ อมูลที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการจะมีความเกี่ยวข้ องกับเรื่ องคุณสมบัติของสินค้ า ใน
ประเด็นนี ้มีความน่าสนใจของนักการตลาด คือ ความสนใจเกี่ยวกับแหล่งข้ อมูลที่ผ้ ูบริ โภคได้ รับ
ข้ อมูลมาหรื อทาการแสวงหามา ตลอดจนอิทธิพลการเลือกแหล่งข้ อมูลของผู้บริโภค ประกอบด้ วย
4 กลุม่ ดังนี ้
2.1 แหล่ ง บุ ค คล (Personal Sources) ประกอบด้ วย ครอบครั ว เพื่ อ น
คนใกล้ ชิด เป็ นต้ น
2.2 แหล่ง การค้ า (Commercial Sources) หรื อ แหล่ง ข้ อ มูล ที่ ถูก สร้ างโดย
นักการตลาด (Marketer–dominated Source) ประกอบด้ วย พนักงานขายสินค้ า และการโฆษณา
2.3 แหล่งชุมชน (Public Sources) ประกอบด้ วย สื่อมวลชน องค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภค
2.4 แหล่ ง ทดลอง (Experimental Sources) ประกอบด้ วย หน่ ว ยงานที่
สารวจคุณภาพของสินค้ าประสบการณ์ตรงของผู้บริโภคเกี่ยวกับการทดลองใช้ สินค้ า
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อิทธิพลแหล่งข้ อมูลจะมีความแตกต่างกันไป ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของสินค้ าและลักษณะส่วน
บุคคลของผู้บ ริ โภค ส่วนมากผู้บริ โภคจะได้ รับ ข้ อมูลจากแหล่งการค้ า ที่ นักการคลาดสามารถ
จัดการข้ อมูลที่ ต้ องการให้ ผ้ ูบริ โภครับรู้ ได้ แต่ละแหล่งข้ อมูลก็ จะมี อิทธิ พ ลต่อการตัดสินใจซือ้ ที่
แตกต่างกันซึ่งพิจารณาจากแหล่งข้ อมูล โดยจะทาการสอบถามผู้บริ โภคถึงแหล่งข้ อมูลที่ ได้ ม า
และข้ อมูลไหนมีอิทธิพลมากต่อผู้บริโภค
3.การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation)
การพิจารณาเลื อกสินค้ าต่างๆ จากข้ อมูลที่รวบรวมได้ ในขัน้ ตอนที่สองสิ่งที่ใช้
พิจารณามีดงั นี ้
3.1 คุณ สมบัติของสินค้ าต่างๆ เช่น ลักษณะทางกายภาพ กลิ่น รส รู ปแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์คณ
ุ ภาพความภาคภูมิใจจากการใช้ สินค้ า ความปลอดภัย อายุการใช้ งาน เป็ นต้ น
3.2 การให้ นา้ หนักกับคุณ สมบัติสินค้ า และจัด ล าดับ ความส าคัญ ส าหรั บ
คุณ สมบัติ ต่ า งๆ เช่ น การเรี ย งคุณ สมบัติ ข องรถยนต์ รู ป ทรงทั น สมั ย ความสวยงาม สี สั น
ประสิทธิภาพการขับขี่ ความปลอดภัย และอายุการใช้ งาน เป็ นต้ น
3.3 ความเชื่อถือในตราสินค้ า เช่น ผู้ซื ้อจะเชื่อในตราสินค้ าเบนซ์มากกว่าตรา
สินค้ าประเภทรถยนต์อื่นๆ เพราะเห็นการโฆษณา หรื อคนอื่นที่เคยใช้ ซึง่ ความเชื่อถือในตราสินค้ า
จะมี การเปลี่ ยนแปลงได้ ต ลอดเวลา โดยความเชื่ อถื อ ตราสิ น ค้ านี จ้ ะมี ผ ลต่อ ทางเลื อกในการ
ตัดสินใจซื ้อ
3.4 พิจารณาอรรถประโยชน์ที่จะได้ รับจากคุณสมบัตขิ องสินค้ า
3.5 ท าการเปรี ย บเที ย บระหว่างตราสิ น ค้ าที่ เป็ น สิ น ค้ า ชนิ ด เดี ย วกัน อื่ น ๆ
หน้ าที่ของนักการตลาดในขันตอนนี
้
ค้ ือ การบริ หารจัดการส่วนประสมทางการตลาดทุกด้ านของ
ตนเอง โดยเฉพาะด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ ราคาและการส่งเสริ ม การตลาด เพื่ อเพิ่ม ความสาคัญ ให้ กับ
คุณสมบัตขิ องสินค้ าขององค์กรในสายตาของผู้บริโภค
4.การตัดสินใจซื ้อ (Purchase decision)
จากการประเมิ นทางเลื อกในขัน้ ตอนที่ 3 จะช่วยให้ ผ้ ูบ ริ โภคสามารถกาหนด
ขอบเขตความพึงพอใจระหว่างสินค้ าต่างๆ ได้ โดยผู้บริโภคจะทาการตัดสินใจซื ้อสินค้ าที่ตนเองชื่น
ชอบมากที่ สุด และปั จจัยต่างๆที่ เกิ ดขึน้ ระหว่างการประเมิ นทางเลือกและการตัดสินใจซือ้ มี 3
ประการ ดังนี ้
4.1 ทัศนคติของบุคคลอื่น ต้ องเป็ นทัศนคติของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ซึ่ง
จะมีผลไปยังการตัดสินใจทังเชิ
้ งบวกและลบต่อการตัดสินใจซื ้อ
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4.2 ปั จ จัยสถานการณ์ ที่ค าดคะเนไว้ ก่อนการตัดสินใจ ผู้บริ โภคจะทาการ
คะเนปั จ จัยต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับตัวสินค้ า เช่น ต้ นทุนที่ แท้ จริ งของสินค้ า และผลประโยชน์ ที่จ ะ
ได้ รับสินค้ า
4.3 ปั จ จัย สถานการณ์ ที่ไม่ได้ ค าดคะเนเอาไว้ ล่วงหน้ าขณะที่ ผ้ ูบ ริ โภคท า
การตัดสินใจจะมีปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่คาดคะเนเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ซึ่งส่งผลต่อความตังใจซื
้ ้อ เช่น
ผู้บริ โภคไม่พึงพอใจกับ ลักษณะของพนักงานขาย หรื อ เกิ ด อารมณ์ เสี ย ตลอดจนความกังวล
เกี่ยวกับเรื่ องรายได้ ซึง่ มีผลอย่างมากในขันสุ
้ ดท้ ายของการตัดสินใจซื ้อ
5.ความรู้สกึ ภายหลังการซื ้อ (Post-purchase Feeling)
หลังจากผู้บริ โภคได้ ทาการตัดสินใจซื ้อไปแล้ ว และได้ ทดลองใช้ สินค้ า ผู้บริ โภค
จะมีประสบการณ์ และเกิดความพึงพอใจ หรื อไม่พอใจสินค้ า รวมไปถึงตราสินค้ า ความรู้สึกที่จะ
ตามมานี ้จะขึ ้นอยู่กบั คุณสมบัติของสินค้ า และความคาดหวังของผู้บริ โภคว่ามีคณ
ุ สมบัติถึงระดับ
ที่ผ้ บู ริ โภคตังเอาไว้
้
หรื อไม่ ถ้ ามีคณ
ุ สมบัติต่ากว่าก็จะเกิดความไม่พอใจ จนนาไปสูก่ ารไม่ซื ้อสินค้ า
อีกในอนาคตได้
5.ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับขนมมาการองร้ านราดูร์เร่
ขนมมาการอง (Macaron) เป็ น ขนมหวานที่ มี ชื่ อ เสี ย งของประเทศฝรั่ งเศส แสดงถึ ง
ความหรูหรามีระดับของวัฒนธรรมตะวันตก และเป็ นขนมหวานที่มีราคาแพง คนส่วนมากจะเกิด
ความสับสนระหว่างมาการอง กับแมคารูน (Macaroon) จึงมีการใช้ ชื่อเรี ยกในภาษาฝรั่งเศสมา
แทนภาษาอังกฤษเพื่อให้ เกิดความแตกต่างกัน โดยแมคารู นจะใช้ เรี ยก มาการองที่ไม่ใช่แบบของ
ฝรั่งเศสดังเดิ
้ ม แต่คนทัว่ ไปกลับคิดว่าขนมทังสองอย่
้
างนี ้มีค วามหมายเหมือนกัน ซึ่งความจริ งแล้ ว
ค าว่ า แมคารู น เป็ นค าภาษาอัง กฤษที่ แ ปลมาจากค าว่ า ขนมมาการอง ในภาษาฝรั่ ง เศส
เพราะฉะนันชื
้ ่อทังสองชื
้
่อนี ้มีความหมายเรี ยกขนมแบบเดียวกันทังนี
้ ้การใช้ แต่ละชื่อก็อาจขึ ้นอยูก่ บั
การตีความของแต่ละบุคคล
ขนมมาการองเป็ นส่วนผสมที่ได้ จากเมอแร็ งก์กับไข่ขาว น ้าตาลไอซ์ซิ่งน ้าตาลทรายขาว
ผงแอลมอนด์หรื อแอลมอนด์ป่น และสี ผสมอาหาร ขนมมาการองมี รูปร่ างคล้ ายแซนด์วิช เป็ น
ขนมปั งสองชิน้ ประกบกันมีการสอดไส้ ตรงกลางส่วนไส้ มักจะเป็ นกานัช บัตเตอร์ ครี ม และแยม
เป็ นต้ น ลักษณะเด่นของขนมมาการองก็คือผิวด้ านบนของขนมจะเรี ยบขอบด้ านนอกรอบๆ เป็ น
รอยหยักมักจะเรี ยกว่า "ขา" หรื อ "เท้ า" และมีฐานเรี ยบแบนขนมจะนุ่มชุ่มเล็กน้ อย และละลายง่าย
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เมื่อเข้ าไปในปากมาการองมีหลากหลายรสชาติตงแต่
ั ้ รสดังเดิ
้ ม ได้ แก่ ราสเบอรี่ และช็อคโกแลต
ปัจจุบนั มีการคิดค้ นรสชาติใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ฟรัวกา (ตับห่าน) ชาเขียว เป็ นต้ น
กล่าวกันว่าเป็ นเวลานานมากกว่าร้ อยปี มาแล้ ว ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 791 ในทวีปยุโรปช่วงยุค
กลางขนมมาการองได้ ถือกาเนิดขึ ้นมาในอารามชีแห่งหนึ่งของประเทศอิตาลี จนกระทัง่ ปี ค.ศ.
1533 หลายประเทศในทวี ป ยุโรปเริ่ ม เข้ าสู่ส มัย ยุค เรเนสซองส์ (Renaissance) ซึ่ง เป็ น ยุค แห่ ง
ความรู้ และการฟื ้น ฟู ศิล ปะวิท ยาการต่างๆในหลายด้ า น ได้ แ ก่ สถาปั ต ยกรรม การเมื อ งการ
ปกครอง เป็ นต้ น พระนางแคทเธอร์ รีน แห่งเมดีซี (Catherine of Medici) สตรี สูงศักดิ์จากตระกูล
ขุนนางที่ปกครองอิตาลีในขณะนัน้ เป็ นผู้ที่นาขนมมาการองเข้ าสู่ประเทศฝรั่ งเศส อันเป็ นผลมา
จากการที่พระนางแคทเธอร์ รีนต้ องเข้ าพิธีอภิเษกสมรสกับพระเจ้ าอ็องรี ที่ 2 แห่งฝรั่งเศส (Henry II
of France) โดยได้ นาพ่อครัวทาขนมจากอิตาลีติดตามเข้ ามาด้ วย
ขนมมาการองช่วงแรกจะมีลกั ษณะเป็ นเค้ กชิ ้นเล็กๆเพียงชิ ้นเดียว คล้ ายขนมบิสกิต ที่
ด้ านนอกมีพื ้นผิวที่แข็ง ขุรขระ และมีรอยแตก ด้ านในมีเนื ้อสัมผัสของขนมที่นิ่ม ซึง่ มีสว่ นผสมอย่าง
สามัญที่ประกอบไปด้ วยผงอัลมอนด์บดละเอียด น ้าตาล และไข่ขาวเท่านัน้ จนกระทัง่ ปี ค.ศ. 1792
ประเทศฝรั่งเศสกาลังอยู่ในช่วงการปฏิวตั ิเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีการโค่นล้ มระบอบกษัตริ ย์ที่
นองเลือด ส่งผลให้ ชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชนต้ องเผชิญกับความรุนแรงทางการเมืองมีแม่ชีใน
นิกายโรมันคาทอลิกสองท่านของอารามแห่งหนึ่งซึ่งกาลังหลบภัยอยู่ที่เมืองน็องซี (Nancy) ได้ อบ
ขนมมาการองออกขายเพื่อหาเงินทาให้ ขนมมาการองเป็ นที่ร้ ู จกั โดยทัว่ ไปตังชื
้ ่อให้ แม่ชีทงสองว่
ั้
า
"ซิสเตอร์ มาการอง " ซึ่งในช่วงแรกนันคุ
้ กกี ้มาการองจะเป็ นขนมเปล่าๆที่ไม่มีรสชาติ หรื อไส้ ที่พิเศษ
จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1830 เริ่ มมีการเสิร์ฟขนมมาการองในลักษณะเป็ นคู่พร้ อมกับแยมเหล้ าและ
เครื่ องเทศต่างๆ พร้ อมทัง้ ปรับปรุ งรสชาติของไส้ ด้านใน เพิ่มความมันวาวและสีสันให้ น่าดึงดูด
ยิ่งขึ ้น แต่ขนมมาการองในทุกวันนี ้ประกอบไปด้ วยเมอแร็ งก์แอลมอนด์สองชิ ้นประกบกันสอดไส้
ตรงกลางซึ่งแต่เดิมเรี ยกว่า "มาการองปารี ส" ปัจจุบนั เนื่องจากความหลากหลายของขนมมาการอง
จึงทาให้ ขนมชนิดนี ้ได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทัว่ โลก
ขนมมาการองได้ เข้ ามาสู่ ป ระเทศไทยเป็ นเวลานานแล้ วแต่ ไ ม่ ค่ อ ยเป็ นที่ ร้ ู จัก ใน
กลุ่ม ผู้บ ริ โภคมากนัก เนื่ องจากร้ านที่ จ าหน่ายขนมมาการองมี ไม่ม ากนัก และจ าหน่ายกัน อยู่
แค่เฉพาะในเขตกรุ ง เทพมหานครเท่า นัน้ ขนมมาการองเริ่ ม เป็ น ที่ ร้ ู จัก กัน อย่า งแพร่ ห ลายใน
ประเทศไทยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557 เป็ นอย่างน้ อย ซึ่งในปี นี ไ้ ด้ มี การเข้ ามาของแบรนด์ผ ลิตภัณ ฑ์
ขนมมาการองที่คนทัว่ ไปรู้จกั กันดี
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ภาพประกอบ 6 ขนมมาการอง
ที่มา : https://www.flickr.com สืบค้ นข้ อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ. 61

ภาพประกอบ 7 ตราสินค้ าร้ านราดูร์เร่
ที่มา : www.fr.wikipedia .org สืบค้ นข้ อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ. 61
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ภาพประกอบที่ 7 ร้ านราดูร์เร่ สาขาแรกที่ถนน La rue Royale
ที่มา : www.fr.wikipedia .org สืบค้ นข้ อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ. 61
ร้ านลาดูร์เร่ (LADURÉE) ถือกาเนิดเกิดขึ ้นในปี ค.ศ.1862 เมื่อหลุยส์ แอร์ เนส ลาดูร์เร่
(Louis ErnestLadurée) เปิ ดร้ านเบเกอรี่ เ ล็ ก ๆ แห่ ง แรกบนถนน La rue Royale ในปารี ส
จนกระทั่งปี ค.ศ. 1930 เชฟปิ แอร์ เดฟองเทนส์ (Pierre De fontaines)ลูกพี่ลูกน้ องของหลุยส์ ได้
คิดค้ นการนาขนมหวานขึ ้นมาชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างแปลกใหม่ คือนาขนมหวาน 2 ชิ ้นมาประกบกัน
แล้ วสอดไส้ ด้วยครี มกานัช (ganache)ความพิเศษของขนมมาการองตารับลาดูเ ร่อยู่ที่ความกรอบ
จากภายนอกและละลายจากภายในมอบรสสัม ผัส ละเอี ย ดอ่ อ นจากอัล มอนด์ , ไข่ , น า้ ตาล
คลุกเคล้ าเข้ ากันด้ วยเทคนิคเฉพาะนอกจากมาการองรสดังเดิ
้ ม ในทุกฤดูกาลยังมีการสร้ างสรรค์
มาการองรสชาติใหม่ออกจาหน่ายอาทิเช่น รสพิทาชิโอ, ราสเบอร์ รี่, เลมอน, วานิลลา, โรส, คารา
เมล, ออเรนจ์บลอสซัม, เรดฟรุ๊ต
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ภาพประกอบ 8 รสชาติมาการองของร้ านราดูร์เร่
ที่มา : https://www.pinterest.com สืบค้ นข้ อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ. 61
จึงก่อเกิดเป็ นศิลปะการทาขนมที่รังสรรค์ขึ ้นใหม่ และเป็ นที่นิยมในประเทศฝรั่งเศสจนถึง
ปั จ จุบัน จนกลายเป็ น คาเฟ่ ที่ มี ลัก ษณะแบบ Salon du thé เป็ นแห่ ง แรกๆในปารี ส ความมี
ชื่อเสียงในระดับสากลของลาดูเร่เกิดขึ ้นจากการผลักดันของนักธุรกิจวิสยั ทัศน์ไกล “เดวิดโฮลเดอร์ ”
แห่งกลุ่มธุรกิจโฮลเดอร์ กรุ๊ ปซึ่งตัดสินใจซือ้ กิจการลาดูร์เร่ เมื่อปี ค.ศ.1993 และเปิ ดร้ านทีรูมบน
ถนนชองเซลี เซ่ส์ ในปี ค.ศ.1997 เพื่ อดึงดูดนัก ท่อ งเที่ ย วจนท าให้ ร้านราดูร์เร่ ก ลายเป็ นหนึ่งใน
สัญลักษณ์ของวัฒนธรรมฝรั่งเศส
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ภาพประกอบ 9 บรรยากาศร้ านราดูร์เร่สาขา โตรันโต้
ที่มา : https://www.pinterest.com สืบค้ นข้ อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ. 61
ร้ านลาดูร์เร่ ได้ เข้ ามาเปิ ดสาขาครัง้ แรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2557 ปั จจุบนั มีสาขา
เดียวคือที่ห้างสรรพสินค้ าสยามพารากอน ตังอยู
้ ่บริ เวณชัน้ M มีการจัดตกแต่งร้ านในสไตส์นีโอคลาสสิก เพื่อสร้ างบรรยากาศของความหรูหรามีระดับและแสดงถึงเอกลักษณ์ ความเป็ นปารี สที่
แท้ จริ ง ทางร้ านมีการนาเข้ าขนมมาการองจากบริ ษัทแม่ที่ประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะ และจะไม่มี
การผลิตที่ประเทศปลายทางที่จดั จาหน่าย เนื่องจากเพื่อต้ องการให้ มาการองทุกชิ ้นมีมาตรฐาน
เดียวกันทัว่ โลกและคงความอร่อยของต้ นตารับไว้ ไม่ผนั แปรไปตามสภาพวัตถุดิบตลอดจนสภาพ
อากาศของประเทศนันๆลู
้ กค้ าของราดูร์เร่จึงได้ บริ โภคขนมมาการองรสชาติเดียวกับที่จาหน่ ายใน
ฝรั่งเศส

ภาพประกอบ 10 บรรยากาศของร้ านลาดูร์เร่ สาขา สยามพารากอน
ที่มา : https://www.tripadvisor.com : สืบค้ นข้ อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ. 61
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
รัตนา กี่ เอี่ยน (2552) ศึกษาวิจยั เรื่ อง คุณค่าตราสินค้ าและปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ของผู้บ ริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ เบเกอรี่ ร้ านพัพ ฟ์ แอนด์ พาย ผลการศึ ก ษาวิ จัย พบว่า ส่ ว นใหญ่
กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 31- 40 ปี ประกอบอาชี พ รั บ จ้ าง หรื อ พนั ก งาน
บริ ษัทเอกชน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ ยวคุณค่าตราสินค้ า อยู่ในระดับปานกลาง
โดยพิจาณารายข้ อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้ านคุณภาพที่เกิดจากการรับรู้ตราสินค้ าอยู่
ในระดับดี ด้ านความรู้จกั ชื่อตราสินค้ า ด้ านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้ า และด้ านความภักดีตอ่ ตรา
สิ น ค้ าอยู่ในระดับ ปานกลาง ด้ านการตัด สิน ใจซื อ้ ผู้บ ริ โภคมี ค วามถี่ ด้ านการซื อ้ เฉลี่ ย 2 ครั ง้
ต่อเดือน โดยค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื ้อแต่ละครัง้ ประมาณ 128 บาทต่อครัง้ มีระยะเวลาเฉลี่ยใน
การซื อ้ ประมาณ 2 ปี 7 เดือน โดยนิยมซือ้ เบเกอรี่ ประเภทขนมปั งเป็ นประจา ปั จจัยที่ สาคัญ ที่
ทาให้ กลุ่มตัวอย่างตัดสินซื ้อ เบเกอรี่ ของร้ าน ร้ านพัพฟ์ แอนด์ พาย มากที่สุด คือ รสชาติที่อร่อย
ส่งผลให้ กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้ มที่จะซื ้อเพิ่ม และถึงมีการบอกต่อไปยังบุคคลอื่นให้ ซื ้อผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ ร้ านพัพฟ์ แอนด์ พาย
โฉมฉาย โฉมฉาย (2556) ศึกษาวิจยั เรื่ อง คุณค่าตราสินค้ าและปั จจัยทางการตลาดที่มี
ผลต่อการเลือกใช้ บริ การร้ านอาหารสีฟ้าของผู้บริ โภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ 25- 34 ปี มี การศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พ
พนักงานบริ ษัทเอกชน ผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้ านส่วนประสมทางการตลาดของสินค้ าและบริ การ
โดยรวมอยู่ในระดับดี รวมไปถึงมีความคิดเห็นด้ านการรู้จกั ตราสินค้ าและคุณภาพการรับรู้อยู่ใน
ระดับดี ส่วนด้ านความผูกพันและความภักดีมีผ้ บู ริ โภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีผ้ บู ริ โภค
มาใช้ บริ การต่อ 3 เดือนมีจานวนครัง้ ที่มาใช้ บริ การสูงสุดคือ 71ครัง้ และผู้บริ โภคมีค่าใช้ จ่ายใน
การใช้ บริ การต่อครัง้ สูงสุดคือ 2,000 บาท ผู้บริ โภคส่วนมากมารับประทานที่ร้านเป็ นครอบครัว
โดยนิยมมาที่สาขาที่สยามสแควร์ มากที่สดุ เหตุผลของการมารับบริการคือ รสชาติอร่อยผู้บริโภคที่
มีสถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่างกัน จะมี พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
ร้ านอาหารสีฟ้าแตกต่างกัน
ศิริรัต น์ อ่อ นราพรรณ (2557) ศึก ษาวิจัย เรื่ อ งส่ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี
ความสัม พัน ธ์ กับ การตัดสิ น ใจซื อ้ ไอศกรี ม เค้ ก แดรี่ ค วี น ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้บริ โภคไอศกรี ม เค้ ก แดรี่ ควี น ส่วนมากเป็ นเพศหญิ งที่ มี อายุระหว่าง
21 – 30 ปี มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี และประกอบอาชี พ นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา ผู้บ ริ โภคมี
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยมีลาดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด ดังนี ้ ด้ านบุคลากร
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ผู้ ให้ บริ ก าร ด้ านภาพลั ก ษณ์ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร ด้ านช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย
ด้ านกระบวนการ ด้ านราคา ด้ านผลิตภัณฑ์ และด้ านการส่งเสริ มทางการตลาด ตามลาดับ ซึ่งมี
ความสัม พัน ธ์ อ ยู่ในระดับ ปานกลางกับ การตัด สิน ใจซื อ้ ผู้บ ริ โภคที่ มี อายุ และระดับ การศึกษา
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อไอศกรี มเค้ ก แดรี่ ควีน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และ 0.01ตามลาดับ
วิ วิ ศ น์ ใจตาบ (2557) ศึก ษาวิ จัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ การตัด สิ น ใจซื อ้ เบเกอรี่ ข อง
ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็ นเพศหญิง ที่
มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัท ปั จจัยด้ าน
ส่วนประสมทางการตลาดทังหมดมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริ โภคในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ 0.01 เมื่อพิจารณาปัจจัยรายข้ อ พบว่าปั จจัยด้ านคุณภาพการบริ การ โดยต้ องมีความสุภาพ
อ่ อ นโยน มี ผ ลต่อ การตัด สิ น ใจซื อ้ เบเกอรี่ ม ากที่ สุด รองลงมาคื อ ปั จ จัย ด้ า นส่ ว นประสมทาง
การตลาดและปั จ จัยด้ านภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ า ที่ จ ะต้ องมี ลักษณะเด่นกว่าคู่แข่ง โดยมี ผลต่อ
การตัดสิ นใจซื อ้ เบเกอรี่ ส่วนปั จ จัย ส่วนประสมทางการตลาดด้ านคุณ ค่าทางอาหาร มี ผลต่อ
การตัดสินใจซื ้อเบเกอรี่ มากที่สดุ ผู้บริ โภคจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อเบเกอรี่ โดยคานึงถึงราคา
ของเบเกอรี่ มากที่สดุ
ละมัย เบาเออร์ (2558) ศึกษาวิจยั เรื่ อง คุณค่าของตราสินค้ า การรับรู้ คุณภาพในการ
ให้ บริการ คุณภาพของอาหาร และ บรรยากาศที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านอาหารไทยของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง
31-40 ปี มี การศึกษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงานเอกชน ารรับ รู้ คุณ ภาพในการ
ให้ บริ การ ด้ านสิ่งที่สมั ผัส ได้ คุณภาพของอาหารและบรรยากาศส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การ
ร้ านอาหารไทยของผู้บริ โภคใน เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
ด้ านคุณค่าของสินค้ า ด้ านภาพลักษณ์ตราสินค้ าและความภักดีตอ่ ตราสินค้ า และการรับรู้คณ
ุ ภาพ
ในการให้ บริ การ ด้ านการให้ ความเชื่อมั่นไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านอาหารไทยของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พั ช รภรณ์ บุ บ ผาดี (2559) ศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง ส่ ว นประสบทางการตลาดบริ ก ารที่ มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติก รรมการซื อ้ เบเกอรี่ Little home ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีอายุระหว่าง 25-34 ปี การศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ผู้บริ โภคมีพฤติกรรมการซื ้อเบเกอรี่ Little home
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เฉลี่ ย ประมาณ 2 ครั ง้ ต่อ เดื อ น และมี ค่าใช้ จ่า ยโดยเฉลี่ ย ในการซื อ้ แต่ล ะครั ง้ เป็ น จ านวนเงิ น
181 บาทต่อครั ง้ ผู้บ ริ โภคที่ มี อาชี พ และรายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดือ นแตกต่างกัน มี พ ฤติกรรมการซื อ้
เบเกอรี่ Little home ด้ านความถี่ที่ซื ้อระยะเวลา 1 เดือน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และ 0.01
ผู้ บริ โภคให้ ความส าคัญ ต่ อ ส่ ว นประสบทางการตลาดบริ ก าร โดยด้ า นที่ มี ก ารให้
ความส าคัญ อยู่ในระดับ มากมี ดัง นี ้ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา และด้ า นกระบวนการ โดยมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การซื อ้ เบเกอรี่ Little home ด้ านความถี่ ใ นการซื อ้ เบเกอรี่ Little home
ช่วงระยะเวลา 1 เดือน ประกอบด้ วย ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้ านราคา และด้ านการจัดหน่าย ที่ระดับ
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ ไปในทางเดียวกันแต่อยู่ในระดับต่า ผู้บริ โภคที่มี
อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อเบเกอรี่ Little home ด้ านความถี่ที่
ซื ้อระยะเวลา 1 เดือน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และ 0.01
รภัส เฟื่ องเจริ ญ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื อ้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เบเกอรี่ เ ลอแปงของผู้ บริ โภค ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จัย พบว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุระหว่า ง 24-32 ปี มี ก ารศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
มี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวมด้ านส่ ว นประสมทางการตลาด และด้ านตราสิ น ค้ าอยู่ ใ นระดับ ดี
ด้ านส่วนประสมทางประสมทางการตลาดโดยรวมจะมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อเบเกอรี่
เลอแปง ของผู้บ ริ โภคในด้ านความถี่ ในการซื อ้ ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซื อ้ และด้ านระยะเวลาใน
การซื ้อ โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
ด้ านคุณค่าตราสินค้ าโดยรวมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อเบเกอรี่ เลอแปง ของผู้บริ โภคใน
ด้ าน ความถี่ในการซื ้อ ด้ านระยะเวลาในการซื ้อและด้ านค่าใช้ จ่ายอยู่ในระดับต่าอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผู้บริ โภคที่มีเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการซื อ้ เบเกอรี่ เลอแปง ด้ านระยะเวลาในการซื อ้ แตกต่างกัน และผู้บ ริ โภคที่ มี อ ายุ
สถานภาพ อาชีพและรายได้ เฉลี่ยแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อเบเกอรี่ เลอแปง แตกต่างกันใน
ด้ านค่าใช้ จา่ ยในการซื ้ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และ 0.01
สุชญา อาภาภัทร (2559) ศึกษาวิจัยเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ เบเกอรี่
แบบ Take Away ของกลุ่มคนทางาน ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจัยพบว่า
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อ้ เบเกอรี่ แ บบ Take Away ของกลุ่ ม คนท างานในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีดงั นี ้
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ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่ทาให้ การเลือกซื ้อเบเกอรี่ แบบ Take Away แตกต่างกันอยู่
ในกลุม่ ตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกัน
ปัจจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาดมี 6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลการเลือกซื ้อเบเกอรี่ แบบ Take
Away ของกลุ่มคนทางาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย
คื อปั จ จัย ด้ านกายภาพและการให้ บ ริ ก ารปั จ จัย ด้ า นรสชาติแ ละความสดใหม่ปั จ จัย ด้ านช่อ ง
ทางการจัดจาหน่ายปั จจัยด้ านรูปลักษณ์บรรจุภณ
ั ฑ์และตราสินค้ าปั จจั ยด้ านราคาและปั จจัยด้ าน
ส่งเสริมการขายและการตกแต่งร้ าน
นฤมล หุ่นรอด (2560) ศึกษาวิจยั เรื่ อง คุณค่าตราสินค้ าและส่วนประสมทางการตลาดที่
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อเบียร์ ตราโฮการ์ เด้ นของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 20 - 27 ปี มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
ผู้บริ โภคที่มีปลักษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื ้อเบียร์ โฮการ์
เด้ นด้ านความถี่ในการซื ้อต่อเดือนแตกต่างกัน
คุณค่าตราสินค้ าด้ านการตระหนักรู้ และด้ านภาพลักษณ์ตราสินค้ ามีความสัมพันธ์ระดับ
ต่า และไปในทิศทางเดียวกัน กับพฤติกรรมการซือ้ เบียร์ โฮการ์ เด้ น อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ 0.05
ส่วนประสมทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา และการส่งเสริ มทางการตลาด มี
ความสัมพันธ์ระดับต่า ไปในทิศทางเดียวกัน กับพฤติกรรมการซื ้อเบียร์ โฮการ์ เด้ นด้ านค่าใช้ จา่ ยต่อ
ครัง้ ในการซื ้อ และด้ านความถี่ในการซื ้อต่อเดือน

48
สรุปแนวคิดและทฤษฎีท่ ีนามาใช้ ในการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้
1. แนวคิดและทฤษฎี ทางประชากรศาสตร์ ที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจัยได้ เลือกใช้ ของ
อัจฉรา นพวิญญูวงศ์ 2550 อ้ างอิงจาก Belch (2005)ได้ กล่าวว่า การแบ่งส่วนการตลาดตามหลัก
ประชากรศาสตร์ (Demographic) ซึ่งประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และ
รายได้ ซึ่งตัวแปรทางประชากรศาสตร์ เหล่านี ้เป็ นสถิติที่วดั ได้ ง่าย และมีประสิทธิภาพมากกว่าตัว
แปรด้ านอื่นๆ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จะแสดงถึงความแตกต่างกันของผู้บริ โภคที่มีความ
ต้ องการที่หลากหลาย และยังช่วยอธิบายความคิด และความรู้สกึ ของผู้บริโภคที่เป็ นเป้าหมายทาง
การตลาดได้ อย่างชัดเจน กลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกันด้ านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ก็
จะมีความสนใจ ความพึงพอใจ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจซือ้ ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะนาข้ อมูล
เหล่านี ้มาใส่ไว้ ในแบบทดสอบส่วนที่ 1 ของงานวิจยั
2. แนวคิดและทฤษฎีสว่ นประสมทางการตลาดบริการใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั เลือกใช้
ของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์; และคณะ (2546) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด คือ เครื่ องมือที่นามา
ประยุกต์ใช้ กบั ธุรกิจ ที่จะต้ องมีการปรับเปลี่ยนให้ ทนั ต่อสถานการณ์ ดังนันกระบวนการสร้
้
างส่วน
ประสมทางการตลาด ก็จะมีการปรับปรุ งองค์ประกอบให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ณ ขณะนัน้
หรื อคานึงถึ งในระยะยาว ซึ่งเป็ น ส่วนส าคัญ ในการทาการตลาด เนื่ องจากเป็ น การศึกษาการ
ตัดสินใจทัง้ หมด เพื่อนามาใช้ ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้ องการ และความพอใจ
ของผู้บริ โภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเรี ยกกันทัว่ ไปว่า 7P’s ประกอบด้ วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จัดจาหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด พนักงานขาย ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการให้ บริการ
ตัวแปรทังหมดนี
้
้สามารถจัดการและควบคุมได้ ซึ่งผู้ประกอบการจะใช้ พิจารณาในการวางแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้ องการของกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างตรงจุดและแตกต่างจาก
คูแ่ ข่งขัน ซึง่ จะนาข้ อมูลเหล่านี ้มาใส่ไว้ ในแบบสอบถามส่วนที่ 2 ของงานวิจยั
3. แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ าที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นีผ้ ้ วู ิจัยได้ เลือกใช้
ของ (K.L Keller, 1993) ได้ ก ล่า วว่า ปั จ จัย ที่ ส ร้ างคุณ ค่า ให้ กับ ตราสิ น ค้ ามี 2 องค์ ป ระกอบที่
สาคัญดังนี ้
3.1 การตระหนักรู้ ตราสินค้ า (Brand Awareness) คือ ความสามารถในการจดจ า
และระลึกถึงได้ เกี่ยวกับตราสินค้ าของผู้บริ โภค และสามารถจาแนก หรื อระบุถึงในสถานการณ์ ที่
แตกต่างกัน ซึ่งมีการแบ่งการรับรู้ออกเป็ น 2 ระดับ ได้ แก่ 1) การจดจาตราสินค้ า 2) การระลึกถึง
ตราสิ นค้ า ซึ่งการรับ รู้ เหล่านี จ้ ะมี อิท ธิ พ ลต่อกระบวนการตัดสิน ใจใดๆของผู้บ ริ โภค เนื่ องจาก
ผู้บริ โภคมีตราสินค้ าที่อยู่ในความทรงจาของตนเอง และสามารถเอ่ยถึงตราสินค้ าออกมาได้ เอง
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โดยปราศจากการช่วยเตือนความทรงจาจากบุคคล หรื อสิ่งแวดล้ อมรอบตัวต่างๆ มากระตุ้นให้ เกิด
ความตระหนักเกี่ ยวกับตราสิ นค้ านัน้ ๆ จึงทาให้ สินค้ าเกิ ดคุณ ค่าตราสินค้ า (Brand Equity) ใน
สายตาของผู้บริโภค
3.2 ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า (Brand Image) คือ องค์ประกอบที่มีความสาคัญในการ
สร้ างตราสินค้ าให้ เป็ นที่ร้ ู จัก มัก ถูกสร้ างให้ เป็ นไปในเชิงบวก ซึ่งเกิดจากการรวมของคุณสมบัติ
คุณ ประโยชน์ และเอกลักษณ์ ของตราสินค้ า โดยนักการตลาดจะพยายามเชื่ อมโยงระหว่าง 3
ความเกี่ยวพันของภาพลักษณ์ตราสินค้ า ดังนี ้
1) ความเกี่ยวพันด้ านความแข็งแกร่ง คือ การสร้ างความมัน่ ใจว่าตราสินค้ ามีการ
เชื่อมโยงที่ มีความแข็งแกร่ ง และเพียงพอ ซึ่งความแข็งแกร่ งเกิดจากปริ มาณ และคุณภาพของ
กระบวนการในการได้ ม าของข้ อมูลที่ ได้ รับ ถ้ าผู้บ ริ โภคพิจ ารณาเชิ งลึกเกี่ ยวกับข้ อมูลสิ นค้ าที่
เชื่ อ มโยงกับ พื น้ ฐานความรู้ เดิม เกี่ ย วกับ สิ น ค้ า มากขึน้ เพี ย งใด จะส่ง ผลให้ ต ราสิ น ค้ ามี ค วาม
แข็งแกร่งเพิ่มตามไปด้ วย
2) ความเกี่ยวพันด้ านความชื่นชอบ คือ ความปรารถนาเป็ นสิ่งที่เชื่อมโยงตรา
สินค้ าเข้ ากับผู้บริ โภค ซึ่งผ่านการวิเคราะห์มาแล้ วอย่างดีจากผู้บริ โภค โดยสร้ าง
มาจากความมัน่ ใจ ในกระบวนการสร้ างตราสินค้ า มีคณ
ุ ลักษณะและคุณประโยชน์ว่าจะสามารถ
สร้ างความพึงพอใจ ตลอดจนตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคได้ ดังนันความเกี
้
่ยวพันกับตรา
สินค้ าด้ านความชื่นชอบจะต้ องเป็ นไปตามความปรารถนาของผู้บริ โภค และแสดงให้ เห็นว่ามีอยูใ่ น
สินค้ านันจริ
้ ง
3) ความเกี่ยวพันด้ านความมีเอกลักษณ์ คือ คุณสมบัติหรื อลักษณะเฉพาะตัว
ของตราสินค้ า ซึง่ จะสนับสนุนเหตุผลในการซื ้อของผู้บริโภค โดยนาเสนอในรูปของความแตกต่างที่
เห็นได้ ชดั จากคูแ่ ข่ง อาจจะอาศัยคุณลักษณะ หรื อคุณประโยชน์ที่มีความเกี่ยวพันกับสินค้ าหรื อไม่
ก็ได้
จะเห็นได้ ว่าการตระหนักรู้ในตราสินค้ าและภาพลักษณ์ ตราสินค้ ามีความสาคัญในการ
วางแผนสร้ างคุณค่าให้ กบั ตราสินค้ า จนทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความเชื่อมโยงเชิงบวกกับตราสินค้ า มี
ความรู้จกั และสนใจ จนนาไปสู่พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าต่อเนื่องในระยะยาวซึ่งจานาข้ อมูลเหล่านี ้
มาใส่ไว้ ในแบบสอบถามส่วนที่ 3 ของงานวิจยั
3.4 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซื ้อที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั เลือกใช้ ของศิ
ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ ; และคณะ (2541) กล่ า วว่า กระบวนการตัด สิ น ใจของผู้บ ริ โภคมี 5 ขัน้ ตอน
ประกอบด้ วย 1)การรับรู้ ปั ญ หาหรื อความต้ องการ 2)การแสวงหาข้ อมูล 3)การนาข้ อมูลที่หามา
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ได้ มาใช้ ในการประเมินทางเลือก 4)ทาการตัดสินใจซื ้อ 5)การเกิดพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ซึ่ง
ผู้บริ โภคจะต้ องผ่านกระบวนการทัง้ หมดนี ้ ผู้ประกอบการจาเป็ นจะต้ องศึกษาพฤติกรรมการซือ้
ตลอดจนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค โดยนามาใช้ เพื่อให้ ทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อขนม
มาการอง โดยมีการศึกษาปั จจัย รวมไปถึงเหตุผล และอิทธิพลจากแหล่งข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซือ้ ในแต่ละครัง้ นัน้ ผู้ประกอบการจะต้ องแสวงหาว่าผู้บริ โภคกลุ่มเป้าหมาย
และมีการรับรู้ ข้อมูลมากจากแหล่งใดมากที่สุด จากนัน้ ทาการสร้ างการรับรู้ เกี่ ยวกับสินค้ าของ
ตนเอง เพื่อนาไปสูก่ ารลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนการตัดสินใจไปซื ้อสินค้ าของคูแ่ ข่งขัน
จากการศึ ก ษาวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อง สรุ ป ได้ ว่ า มี ง านวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อง คุณ ค่ า ตราสิ น ค้ า
ความสัมพันธ์กบั ตราสินค้ า ความภักดีต่อตราสินค้ า ตลอดจนปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับผู้บริ โภค ได้ แก่
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4P’s และ 7P’s ดังจะเห็นได้ จากงานวิจยั ของ รัตนา กี่ เอี่ยน
(2552) วิวิศน์ ใจตาบ (2557) โฉมฉาย โฉมฉาย (2556) ศิริรัตน์ อ่อนราพรรณ (2557) และสุชญา
อาภาภัทร (2559) ซึ่งส่วนใหญ่งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องจะมีการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ ส่วนประสมทางการตลาด ตลอดจนพฤติกรรมการบริ โภค แต่ไม่มี งานวิจัยที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณ ค่าตราสินค้ ากับการตัดสินใจซื ้อ ซึ่งมีความแตกต่างกับการศึกษาวิจัย
ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริ การและ
คุณค่าตราสินค่ากับการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ งส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารและคุณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ที่ มี
ความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. การกาหนดประชากรและสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การทดสอบเครื่ องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1.การกาหนดประชากรและสุ่มกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ ผู้บริ โภคทังเพศชายและเพศหญิ
้
งที่เคยซื ้อขนมมาการ
องร้ านราดูร์เร่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ผู้วิจยั ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนได้
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ ผู้บริ โภคทัง้ เพศชายและเพศหญิ งที่เคยซือ้
ขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนที่ แน่นอน ดังนัน้ ผู้วิจัยจึง
กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ สูตรคานวณแบบไม่ทราบประชากรที่ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2549:
26) จานวน 385 คน และจะทาการเก็บเพิ่มอีกจานวน 15 คน รวมทังหมด
้
400 คน ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% หรื อ ระดับนัยสาคัญทางสถิตเิ ท่ากับ .05 ดังนี ้
n=

(P(1−P) 𝑍 2 )

เมื่อ

𝑒2

n
แทน จานวนสมาชิกกลุม่ ตัวอย่าง
P
แทน สัดส่วนประชากรที่ผ้ วู ิจยั กาหนดจะสุม่
Z แทน ค่าระดับ ความเชื่ อ มั่น ที่ ผ้ ูวิจัย ก าหนดไว้ ซึ่ง มี ค่าเท่า กับ 95% ที่ ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% Z มีคา่ เท่ากับ 1.96
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E แทน ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นที่ จ ะยอมให้ เกิ ด ขึ น้ ได้ โดยก าหนดค่ า ความ
คลาดเคลื่อน 5% หรื อเท่ากับ 0.05
โดยทาการแทนค่าจะได้
((𝟎.𝟓)(𝟏−𝟎.𝟓)(〖𝟏.𝟗𝟔〗^𝟐))

n=
〖𝟎.𝟎𝟓〗^𝟐
n = 384.16 หรื อ 385 คน

ดังนัน้ จะได้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้มีจานวน เท่ากับ 385 คน และจะเพิ่ม
ตัวอย่างอีกเป็ นจานวน 4% หรื อเทียบเท่ากับจานวน 15 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
400
คน
วิธีการสุ่มตัวอย่ างและขัน้ ตอนการสุ่มตัวอย่ าง
ใช้ วิธีการเลือกสุม่ ตัวอย่าง โดยมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทาการ
กาหนด สถานที่สาหรับแจกแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย ห้ างสรรพสินค้ า
ย่านสยาม ราชประสงค์ อโศก และพร้ อมพงษ์ จานวน 5 ห้ างสรรพสินค้ าดังนี ้
1.ห้ างสรรพสินค้ าสยามพารากอน
2.ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเวิร์ด
3.ห้ างสรรพสินค้ าเทอมินอล 21
4.ห้ างสรรพสินค้ าเอ็มควาเทียร์
5.ห้ างสรรพสินค้ าดิเอ็มโพเรี ยม
เนื่องจากมีความหลากหลายของกลุ่มผู้บริ โภคประกอบกับมีความพลุกพล่านของ
บุคคล ทาให้ ห้างสรรพสินค้ าเหล่านี ม้ ีการหมุนเวียนของเงินในแต่ละวันที่ สูง และเป็ นห้ างสรระ
สินค้ าที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยที่ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และสามารถเดินทางมายัง
ห้ างสรรพสินค้ าเหล่านี ้ได้ อย่างสะดวกสบายอันเนื่องมาจากระบบโครงสร้ างพื ้นฐานที่สาคัญของ
กรุงเทพมหานคร
ขั ้น ตอนที่ 2 ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ม ตัว อย่ า งแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนด
จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในแต่ ล ะห้ างสรรพสิ น ค้ าละ 80 ชุ ด รวมทั ง้ สิ น้ 400 คน ซึ่ ง จะแจก
แบบสอบถามใน 5 ห้ างสรรพสินค้ าที่กาหนด ดังนี ้
1.ห้ างสรรพสินค้ าสยามพารากอน
80 ชุด
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2. ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเวิร์ด
80 ชุด
3. ห้ างสรรพสินค้ าเทอมินอล 21
80 ชุด
4. ห้ างสรรพสินค้ าเอ็มควาเทียร์
80 ชุด
5. ห้ างสรรพสินค้ าดิเอ็มโพเรี ยม
80 ชุด
ขัน้ ตอนที่ 3 ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) โดยจะเก็บ
เฉพาะผู้บ ริ โภคที่ เคยซื อ้ และเคยรั บ ประทานขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ ข องผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครในพื ้นที่ที่กาหนดจนครบ
2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการศึก ษาวิจัยครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิจัย ได้ ส ร้ างเครื่ อ งมื อ และมี ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่ อ งมื อ เป็ น
ลัก ษณะแบบสอบถาม (Questionnaire)ที่ ใช้ ส าหรับ เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล มี ก ารด าเนิ น การสร้ าง
ตามลาดับ ดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Close end question) โดย
ให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงข้ อเดียว
ข้ อ ที่ 1 เพศเป็ นรู ป แบบการวัด ข้ อ มูล ประเภทนามบัญ ญั ติ (Nominal Scale)
ได้ แก่
1.1 ชาย
1.2 หญิง
ข้ อที่ 2 อายุเป็ นรูปแบบการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงตามลาดับ (Ordinal Scale) ซึ่ง
การกาหนดช่วงอายุถกู แบ่งออกในลักษณะเป็ นช่วงๆ ตามมาตรฐานการจัดช่วงอายุของสานักงาน
สถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ก าหนดไว้ ตาม Standard International Age Classification ขององค์ ก าร
สหประชาชาติเป็ นหลักในการแบ่งเกณฑ์ เพื่อให้ มีความเป็ นมาตรฐานระดับสากล และผู้ใช้ ข้อมูล
สามารถเปรี ย บเที ยบข้ อ มูล ระหว่างประเทศได้ หลัก การจัด กลุ่ม อายุแ บ่ง ออกเป็ น 3 ประเภท
ประกอบด้ วย กลุ่ม 5 ปี กลุ่ม 10 ปี และกลุ่ม 20 ปี (สานักงานสถิติแห่งชาติ. 2557) การวิจยั ครัง้ นี ้
ได้ ใช้ มาตรฐานช่วงอายุในกลุม่ 10 ปี อยูร่ ะหว่าง 15 – 50 ปี
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้

=

ข้ อมูลที่มีค่าสูงสุด−ข้ อมูลที่มคี ่าต่าสุด
จานวนชัน้
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ช่วงอายุ

=

𝟓𝟎−𝟏𝟓

=

8.75 ~ 9 ปี

𝟒

โดยแบ่งออกเป็ น 4 เกณฑ์ชว่ งอายุ ได้ แก่
2.1 อายุ 15 – 23 ปี
2.2 อายุ 24 – 31 ปี
2.3 อายุ 32 – 40 ปี
2.4 มากกว่า 40 ปี
ข้ อที่ 3 สถานภาพการสมรสเป็ นรูปแบบการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal
Scale) ได้ แก่
3.1 โสด
3.2 สมรส/อยูด่ ้ วยกัน
3.3 หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
ข้ อที่ 4 อาชีพเป็ นรูปแบบการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ได้ แก่
4.1 นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
4.2 ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.3 พนักงานบริษัทเอกชน
4.4 ธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของกิจการ
4.5 อื่นๆ โปรดระบุ............
ข้ อ ที่ 5 รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นเป็ นรู ป แบบการวัด ข้ อ มู ล ประเภทเรี ย งตามล าดับ
(พัชรภรณ์ บุบผาดี. 2559: 40 - 41) (Ordinal Scale) ได้ แก่
5.1 น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
5.2 10,001 – 20,000 บาท
5.3 20,001 – 30,000 บาท
5.4 30,001 บาท ขึ ้นไป
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคด้ านส่วนประสมทางการตลาด
บริ การของขนมมาการอง ประกอบด้ วย ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้ านการส่งเสริ ม ทางการตลาด ด้ านพนักงานผู้ให้ บ ริ การ ด้ านลักษณะทางกายภาพ และด้ าน
กระบวนการให้ บ ริ การ แบบทดสอบใช้ ม าตรวัดแบบอัตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี
จานวน 22 ข้ อ โดยมีการให้ คะแนนตามมาตรวัด ซึง่ มีเกณฑ์การให้ คะแนนดังต่อไปนี ้
ให้ 5 คะแนน
ให้ 4 คะแนน
ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน

หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้ วย
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับไม่แน่ใจ
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับไม่เห็นด้ วย
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

โดยมีเกณฑ์การอภิปรายผลการวิจยั ของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ ระดับการวัดข้ อมูล
แบบอัน ตรภาคชัน้ (Class Interval) ด้ วยการค านวณตามหลัก การหาค่าเฉลี่ ย จะมี ช่วงกว้ า ง
ระหว่างชันระดั
้ บละ 0.8 ตามลาดับของคะแนน (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2538: 27) ดังนี ้
อันตรภาคชัน้ =

ข้ อมูลที่มีค่าสูงสุด−ข้ อมูลที่มคี ่าต่าสุด
จานวนชัน้

=

𝟓−𝟏

=

0.8

𝟓
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จากหลักเกณฑ์การวัดระดับข้ อมูลดังกล่าว สามารถแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของ
คะแนนได้ ดงั นี ้
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ เท่ากับ 4.21 – 5.00
หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดบริ การมี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับ มากที่สดุ
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ เท่ากับ 3.41 – 4.20
หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดบริ การมี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับ มาก
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ เท่ากับ 2.61 – 3.40
หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดบริ การมี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ เท่ากับ 1.81 – 2.60
หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดบริ การมี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับ น้ อย
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ เท่ากับ 1.00 – 1.80
หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดบริ การมี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับ น้ อยที่สดุ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับคุณ ค่าตราสิน ค้ าขนมมาการองของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้ วย การตระหนักรู้ ตราสินค้ า และภาพลักษณ์
ตราสินค้ า โดยมีลกั ษณะที่ให้ เลือกเพียงคาตอบเดียว ดังนี ้
3.1. แบบสอบถามเกี่ยวกับการตระหนักรู้ตราสินค้ า ซึ่งจะประเมินจากการจดจาได้
ระลึกได้ ของผู้บริ โภคมีจานวน3 ข้ อ โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ แบบมาตรวัด
ประเภท Likert’s Scale โดยจะแบ่งการให้ คะแนนตามมาตรวัด ดังนี ้
เกณฑ์ระดับคะแนนของการตระหนักรู้ในตราสินค้ า
ให้ 5 คะแนน
หมายถึง
มีความคิดเห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ให้ 4 คะแนน
หมายถึง
มีความคิดเห็นด้ วย
ให้ 3 คะแนน
หมายถึง
มีความคิดเห็นไม่แน่ใจ
ให้ 2 คะแนน
หมายถึง
มีความคิดไม่เห็นด้ วย
ให้ 1 คะแนน
หมายถึง
มีความคิดไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ โดยคานวณตามหลักการหาค่าเฉลี่ย จะได้
ช่วงกว้ างระดับละ 0.8 ตามลาดับคะแนน (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2538: 27) ดังนี ้
อันตรภาคชัน้ =

ข้ อมูลที่มีค่าสูงสุด−ข้ อมูลที่มคี ่าต่าสุด
จานวนชัน้
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=

𝟓−𝟏

=

0.8

𝟓

จากหลักเกณฑ์การวัดระดับข้ อมูลดังกล่าว สามารถแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของ
คะแนนได้ ดงั นี ้
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ เท่ากับ 4.21 – 5.00
หมายถึง ผู้บริโภคมีการตระหนักรู้ในตราสินค้ า
ในระดับ มากที่สดุ
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ เท่ากับ 3.41 – 4.20
หมายถึง ผู้บริโภคมีการตระหนักรู้ในตราสินค้ า
ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ เท่ากับ 2.61 – 3.40
หมายถึง ผู้บริโภคมีการตระหนักรู้ในตราสินค้ า
ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ เท่ากับ 1.81 – 2.60
หมายถึง ผู้บริโภคมีการตระหนักรู้ในตราสินค้ า
ในระดับ น้ อย
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ เท่ากับ 1.00 – 1.80
หมายถึง ผู้บริโภคมีการตระหนักรู้ในตราสินค้ า
ในระดับ น้ อยที่สดุ
3.2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับภาพลักษณ์ ตราสินค้ า ซึ่งจะประเมินจากระดับการรับรู้
ด้ านคุณประโยชน์และด้ านคุณสมบัติ รวมไปถึงด้ านทัศนคติที่มีตอ่ ตราสินค้ าโดยมีจานวนด้ านละ3
ข้ อ โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูล ประเภทอันตรภาคชัน้ แบบมาตรวัดประเภทประเมิ น ค่า (Rating
Scale) ดังนี ้
1. ด้ านคุณสมบัต/ิ ความแข็งแกร่ง
2. ด้ านความรู้สกึ /ความชื่นชอบ
3. ด้ านเอกลักษณ์/เมื่อเปรี ยบเทียบกับตราสินค้ าอื่น
โดยจะแบ่งการให้ คะแนนตามระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ ดังนี ้
เกณฑ์ระดับคะแนนของภาพลักษณ์ตราสินค้ า
ให้ 5 คะแนน หมายถึง
มีการรับรู้มากที่สดุ
ให้ 4 คะแนน หมายถึง
มีการรับรู้มาก
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ให้ 3 คะแนน หมายถึง
ให้ 2 คะแนน หมายถึง
ให้ 1 คะแนน หมายถึง

มีการรับรู้ปานกลาง
มีการรับรู้น้อย
มีการรับรู้น้อยที่สดุ

จากหลักเกณฑ์การวัดระดับข้ อมูลดังกล่าว สามารถแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของ
คะแนนได้ ดงั นี ้
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ เท่ากับ 4.21 – 5.00
หมายถึง ผู้บริโภคมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา
สินค้ าในระดับ มากที่สดุ
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ เท่ากับ 3.41 – 4.20
หมายถึง ผู้บริโภคมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา
สินค้ าในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ เท่ากับ 2.61 – 3.40
หมายถึง ผู้บริโภคมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา
สินค้ าในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ เท่ากับ 1.81 – 2.60
หมายถึง ผู้บริโภคมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา
สินค้ าในระดับ น้ อย
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ เท่ากับ 1.00 – 1.80
หมายถึง ผู้บริโภคมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา
สินค้ าในระดับ น้ อยที่สดุ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการให้ ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื ้อ โดยจะ
แบ่งข้ อคาถามเป็ นรายด้ านจานวนทังหมด
้
15 ข้ อ
ด้ านการรับรู้ปัญหา หรื อความต้ องการ
จานวน 3 ข้ อ
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
จานวน 3 ข้ อ
ด้ านการประเมินทางเลือก
จานวน 3 ข้ อ
ด้ านการตัดสินใจซื ้อ
จานวน 3 ข้ อ
ด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ
จานวน 3 ข้ อ
โดยเป็ นแบบสอบถามแบบข้ อคาถามปลายปิ ด ซึ่งใช้ ระดับวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาค
ชัน้ (Interval Scale) เป็ นการวัดข้ อมูลแบบ Likert’s Scale มีทงหมด
ั้
5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี ้
ให้ 5 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
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ให้ 4 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้ วย
ให้ 3 คะแนน
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
ให้ 2 คะแนน
หมายถึง
ไม่เห็นด้ วย
ให้ 1 คะแนน
หมายถึง
เห็นด้ วย
ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ โดยคานวณตามหลักการหาค่าเฉลี่ย จะได้
ช่วงกว้ างระดับละ 0.8 ตามลาดับคะแนน (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2538: 27) ดังนี ้
อันตรภาคชัน้ =

ข้ อมูลที่มีค่าสูงสุด−ข้ อมูลที่มคี ่าต่าสุด
จานวนชัน้

=

𝟓−𝟏

=

0.8

𝟓

จากหลักเกณฑ์การวัดระดับข้ อมูลดังกล่าว สามารถแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของ
คะแนนได้ ดงั นี ้
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ เท่ากับ 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการอง
ในระดับ มากที่สดุ
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ เท่ากับ 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการอง
ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ เท่ากับ 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการอง
ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ เท่ากับ 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการอง
ในระดับ น้ อย
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ เท่ากับ 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการอง
ในระดับ น้ อยที่สดุ
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3.การทดสอบเครื่องมือ
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสร้ างเครื่ องมือตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. ศึกษาค้ นคว้ าเอกสาร และงานวิจยั ที่มีความใกล้ เคียงกับหัวข้ อการศึกษาวิจยั ใน
ครัง้ นีรวมไปถึงแนวคิดทฤษฎี ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรที่จะศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการ
สร้ างแบบสอบถามในทุกตอน
2. ศึกษาข้ อมูลจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อเป็ นแนวทางในการ
สร้ างแบบสอบถาม
3. ดาเนินการสร้ างแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนให้ มีเนื ้อหาที่สอดคล้ องตาม
ความมุง่ หมายของการศึกษาวิจยั ดังที่ได้ กล่าวไปในบทที่ 1 ของงานวิจยั
ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ า
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
นาแบบสอบถามที่ ปรับแก้ ไขแล้ ว ไปทดลองความเชื่อมั่น โดยนาไปทดสอบ (try out)
จานวน 40 คน แล้ วนามาหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้ วิธีหาค่าสัมประสิทธ์อลั ฟ่ า (α – Coefficient)
โดยวิธีการคานวณของครอนบัค (Cronbach) ซึ่งค่าอัลฟ่ าที่ได้ จะแสดงถึงระดับของความคงที่ของ
แบบสอบถาม โดยจะมีคา่ ระหว่าง 0 ≤α≤ 1 ถ้ ามีคา่ ที่ใกล้ เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมัน่
สูง โดยค่าความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ คือ ที่ระดับมากกว่า 0.7 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2545: 449)
4.1 คาถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริ การของขนมมาการอง
ด้ านผลิตภัณฑ์
=
0.814
ด้ านราคา
=
0.731
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
=
0.730
ด้ านการส่งเสริมทางการตลาด
=
0.723
ด้ านพนักงานผู้ให้ บริการ
=
0.916
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
=
0.706
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
=
0.859
4.2 คาถามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ า
ด้ านการตระหนักรู้ในตราสินค้ า
=
0.821
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ด้ านภาพลักษณ์ตราสินค้ า
ด้ านคุณสมบัติ และความแข็งแกร่ง
ด้ านคุณประโยชน์ และความชื่นชอบ
ด้ านเอกลักษณ์ และความโดดเด่น
4.3 คาถามที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค
ด้ านการรับรู้ปัญหา หรื อความต้ องการ
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
ด้ านการประเมินทางเลือก
ด้ านการตัดสินใจซื ้อ
ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ

=
=
=

0.824
0.817
0.726

=
=
=
=
=

0.802
0.722
0.788
0.725
0.704

4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึ ก ษ าวิ จั ย ใน ครั ง้ นี เ้ ป็ นงานวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey Method) เพื่ อศึ ก ษ า
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด และคุณค่าตราสินค้ า กับการตัดสินใจซื ้อขนมมา
การองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
1. ข้ อ มูล แบบทุติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ นข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึก ษาค้ น คว้ า
ข้ อมูลของผู้ที่ได้ ทาการรวบรวมไว้ และข้ อมูลจากเอกสารที่สามารถใช้ อ้างอิงได้ ประกอบด้ วยตารา
บทความแนวคิดทฤษฎีรวมไปถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องต่างๆ เพื่อใช้ ในการสร้ างแบบสอบถาม
2. ข้ อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการเก็ยรวบรวมข้ อมูลโดย
ใช้ แบบสอบถามของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยซื ้อและเคยบริ โภคขนมการองจานวน
400 คน ตามที่ ไ ด้ จากขั น้ ตอนการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งซึ่ ง จะเก็ บ แบบสอบถามในบริ เ วณ
ห้ างสรรพสินค้ าในย่านการค้ าที่สาคัญ 4 สถานที่ ได้ แก่ สยาม ราชประสงค์ อโศก และพร้ อมพงษ์
5.การกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
หลัง จากการเก็ บ แบบสอบถามจากกลุ่ม ตัวอย่างทัง้ หมดแล้ ว ผู้วิ จัย จึง น าข้ อ มูล มา
ดาเนินการ ดังนี ้
การกระทาข้ อมูล
1. การตรวจสอบข้ อมูล (Editing)ผู้วิจยั ทาการตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้ อมูลการ
ตอบแบบสอบถาม และคัดแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณ์ออก
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2. การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่สมบรูณ์ และถูกต้ องมาลงรหัสที่กาหนด
ไว้ สาหรับประมวลผลข้ อมูลโดยใช้ คอมพิวเตอร์
3. การประมวลผลข้ อมูล ข้ อมูลที่ลงรหัสแล้ ว จะนามาบันทึกโดยใช้ โปรแกรมสถิติ
สาเร็จรูป และทาการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ สถิ ติ เชิ ง พรรณ นา (Descriptive Statistics) โดยท าการ
วิเคราะห์ดงั นี ้
1.1 ลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยหาค่าความถี่ และค่าร้ อยละ (Percentage)
1.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ประกอบด้ วย ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้ านราคา
ด้ านช่อ งทางการจัด จ าหน่า ย ด้ า นการส่ง เสริ ม ทางการตลาด ด้ า นพนัก งานผู้ให้ บ ริ ก าร ด้ า น
ลักษณะทางกายภาพ และด้ านกระบวนการให้ บริ การ โดยใช้ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean)และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
1.3 คุณค่าตราสินค้ า ประกอบด้ วย การตระหนักรู้ตราสินค้ า และภาพลักษณ์ตรา
สินค้ า โดยใช้ การวิเคราะห์คา่ เฉลี่ย (Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
1.4 การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้
การวิเคราะห์คา่ เฉลี่ย (Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2.การวิเคราะห์โดยใช้ สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
2.1 การทดสอบสมมติ ฐ านข้ อที่ 1 ทดสอบเกี่ ยวกั บ ลั ก ษ ณ ะทางด้ าน
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มี
การซื ้อขนมมาการองของ ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยใช้ สถิติ Independent
Sample t-test และ One- way Analysis of Variance
2.2 การทดสอบสมมติ ฐานข้ อที่ 2 ทดสอบเกี่ ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
บริการมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการอง ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใช้ สถิตสิ หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
2.3 การทดสอบสมมติ ฐ านข้ อที่ 3 ทดสอบเกี่ ย วกั บ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ ามี
ความสัมพันธ์ กับการการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้
สถิตสิ หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
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สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ มีการใช้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1.สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) บรรยายลั ก ษณะข้ อมู ล จากกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยการหาเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.1 ค่ า ร้ อยละ (Percentage) (กั ล ยา วานิ ช ย์ บัญ ชา, 2545: 36) ใช้ วิ เคราะห์
ข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง
P=
เมื่อ

(f x 100)

P
f
n

𝑛

แทน
แทน
แทน

ค่าร้ อยละ หรื อ %
ความถี่ของจานวนข้ อมูล
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean หรื อ 𝑥̅ (เกื ้อ วงศ์บญ
ุ สิน. 2545: 36)
̅= ∑
𝒙
เมื่อ

𝑥̅
แทน
∑ 𝑥 แทน
n
แทน

𝒙
𝒏

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ ค่า S.D.) (กัลยา วานิชย์
บัญชา. 2545: 38)
n ∑ X2 -( ∑ X )
S.D. = √
n (n-1)

เมื่อ

S.D.

แทน

2

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ ตัวอย่าง
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X
n

แทน
แทน
แทน
แทน

( ∑ X )2

∑ X2

คะแนนแต่ละตัวในกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
้
าลังสอง

2.สถิตทิ ี่ใช้ วิเคราะห์คณ
ุ ภาพของแบบสอบถาม
ผู้วิจัยดาเนินการตรวจคุณ ภาพของแบบสอบถามโดยการหาค่าความเชื่ อมั่น
(Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปท าการทดสอบ (Pretest) จ านวน 30 ชุด หลัง จากนัน้ น า
ทัง้ หมดมาคานวณหาค่าความเชื่ อมั่น โดยใช้ วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ อัล ฟา (Coefficient) ของ
ครอนบรั ค (กั ล ยา วานิ ช ย์ บั ญ ชา. 2545: 445) เลื อ กใช้ สู ต ร Cronbrach’Alpha coefficient
ค่าอัลฟาที่ได้ จะแสดงถึงความคงที่ของแบบสอบภามโดยจะมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0≤α≤1 มีสตู ร ดังนี ้
α=
เมื่อ

α
k

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
Convariance
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
Variance

k Convariance
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅/Variance
̅̅̅̅̅̅̅̅
1+(k-1)Convariance
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅/Variance
̅̅̅̅̅̅̅̅
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
จานวนคาถามในแบบสอบถาม
ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนร่วมระหว่างคาถามต่างๆ
ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนของคาถาม

3. สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
3.1 ค่า t-test ใช้ ในการเปรี ย บเที ย บความแตกต่า งระหว่า งค่า เฉลี่ ย ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่มีความเป็ นอิสระต่อกัน (Independent Sample) กรณีที่พบความแตกต่างอย่าง
มี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ จะทาการตรวจสอบเป็ น รายคู่ที่ มี นัย ส าคัญ ที่ ระดับ 0.05 (กัลยา วานิช ย์
บัญชา. 2545: 135)
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กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ ไม่เท่ากัน (S12 ≠ S22)
t=

x̅-x
1 ̅2
S21 S22
√ +
n1 n2

x̅,1 x̅2

แทน ค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ 1 และกลุ่ ม ที่ 2

S1

แทน ความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
แทน ความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
แทน จานวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
แทน จานวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
แทน ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระ

ตามลาดับ
S2
n1
n2
V

กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ เท่ากัน (S12 = S22)
t=

x̅1 -x̅2
1
1
SP √n + n
1
2

โดยที่ df= n1 +n2 -2
เมื่อ

x̅,1 x̅2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1 และกลุม่ ที่ 2 ตามลาดับ

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่างรวมจากตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่
n1 , n2 แทน ขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่ 1 และกลุม่ ที่ 2 ตามลาดับ
Si 2
แทน ค่าแปรปรวนของตัวอย่างกลุม่ ที่ i; i = 1, 2
t
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
SP

3.2 ค่า F- test ใช้ วิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of
Variance) แบบทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มขึ ้นไป
โดยวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย วที่ ระดับ ความเชื่ อมั่น ที่ 95% โดยท าการทดสอบความ
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แปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variance ถ้ าพบว่าค่าความแปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่มจะ
ทดสอบความแตกต่างด้ วย F-test และหากพบว่าความแปรปรวนไม่เท่ากันทุกกลุ่มจะใช้ BrownForsythe ในการทดสอบความแตกต่าง (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2545: 293)
กรณีที่ความแปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่มจะใช้ F-test ในการทดสอบความแตกต่าง (กัลยา
วานิชย์บญ
ั ชา. 2545: 203)
F=

MSb
MSw

โดยที่ df1 = k-1 , df2 = n − k
เมื่อ
F
แทน ค่าสถิ ติที่ใช้ เปรี ยบเทียบกับค่าวิกฤตจากการแจกแจง
แบบ F เพื่อทราบนับสาคัญ
MSb แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่
MSw แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนในกลุม่
กรณี ที่ ค วามแปรปรวนมี ค วามแตกต่างกัน จะทดสอบความแตกต่างโดยใช้ BrownForsythe () (Joachim Hartung. 2001: 300) มีสตู รดังนี ้
β=

MS(B)
MS(W)
n

โดยที่ MS(W) = ∑ki=1 (1- j ) S21
N

เมื่อ


MSB
MSw
n
N
S21

แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ใน Brown-Forsythe
แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่
แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนในกลุม่
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
แทน ขนาดของประชากร
แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่าง
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กรณี ที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะทาการทดสอบเป็ นรายคู่ที่ระดับ
นัยส าคัญ อัล ฟา (α) เท่ากับ 0.05 หรื อที่ ระดับความเชื่ อมั่น 95% โดยใช้ วิธี LSD เพื่ อทาการ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อสังเกตว่ารายคู่ใดแตกต่างกัน โดยใช้ สูตร ดังนี ้
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2545: 332 - 333)
𝟏

𝟏

𝒏𝒊

𝒏𝒋

LSD = t1-α / 2; n – k √𝑴𝑺𝑬 ( + )
ใน กรณีที่ ni ≠nj
เมื่อ LSD
MSE
k
n
α
ni
nj

แทน ค่าผลต่างนัยสาคัญที่คานวณได้ สาหรับประชากรกลุม่ ที่ 1และ j
แทน ค่า Mean square error MS_wจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ทดสอบ
แทน จานวนข้ อมูลตัวอย่างทังหมด
้
แทน ค่าความคลาดเคลื่อน
แทน จานวนข้ อมูลตัวอย่างในกลุม่ i
แทน จานวนข้ อมูลตัวอย่างในกลุม่ j

หรื อ สูตรการหาผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ Dunnett T3 (G Keppel. 1982: 153 - 155) มีสตู ร
ดังนี ้

d̅=
D
เมื่อ

d̅D
PD

S
PD √2 (MS )
α
√S

แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน วิธี Dunnett Test
แทน ค่าจากตาราง Critical Values of the Dunnett Test
S

MS แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่
α
S
แทน ค่าของกลุม่ ตัวอย่าง
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3.3 ค่าสถิ ติสัม ประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ อย่างง่ายแบบของเพี ยร์ สัน (Pearson product
moment correlation coefficient) (กั ล ยา วานิ ช ย์ บั ญ ชา. 2545: 311 - 312) ใช้ ในการหาค่ า
ความสัมพันธ์ของตัวแปรจานวนสองตัวที่เป็ นอิสระต่อกัน ดังนี ้
𝒓𝒙𝒚 =
เมื่อ

𝒏 ∑ 𝒙𝒚 − ∑ 𝒙 ∑ 𝒚
√[𝒏 ∑ 𝒙𝟐 − (∑ 𝒙)𝟐 ][𝒏 ∑ 𝒚𝟐 − (∑ 𝒚)𝟐 ]

𝑟𝑥𝑦 แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนน X
∑ 𝑦 แทน ผลรวมของคะแนน Y
∑ 𝑥 2 แทน ผลรวมของคะแนนชุด X แต่ละตัว ยกกาลังสอง
∑ 𝑦 2 แทน ผลรวมของคะแนนชุด Y แต่ละตัว ยกกาลังสอง
∑ 𝑥𝑦 แทน ผลรวมของผลคูณระหว่าง X และ Y ทุกคู่
𝑛
แทน จานวนคนหรื อกลุม่ ตัวอย่าง

โดยที่คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะมีคา่ ระหว่าง -1≤r≤ 1 ดังนี ้
1. ค่า r ออกมาเป็ นลบ แสดงว่า X และ Y มีค่าความสัมพันธ์ ไปในทิศทางที่ตรงกั น
ข้ าม ในลักษณะที่ ถ้ า X เพิ่ม Y จะลดลง แต่ถ้า X ลดลง Y จะเพิ่ม
2. ค่า r ออกมาเป็ นบวก แสดงว่า X และ Y มีค่าความสัมพันธ์ ไปในทิศทางเดียวกัน
ในลักษณะที่ ถ้ า X เพิ่ม Y จะเพิ่มด้ วย แต่ถ้า X ลดลง Y จะลดลงด้ วย
3. หากค่า r มี ค่า เข้ า ใกล้ 1 หมายถึ ง ทัง้ X และ Y มี ค วามสัม พัน ธ์ ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน และมีความสัมพันธ์กนั มาก
4. หากค่า r มี ค่าเข้ าใกล้ -1 หมายถึง ทัง้ X และ Y มี ความสัม พันธ์ ไปในทิศทางที่
ตรงกันข้ าม และมีความสัมพันธ์กนั มาก
5. ถ้ าค่า r เท่ากับ 0 หมายถึง X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กนั
6. ถ้ าค่า r เข้ าใกล้ 0 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์กนั น้ อย
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หลักเกณฑ์ ในการแปลความหมายจากผลค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ของตัวแปร (ชูศรี
วงศ์รัตนะ. 2541: 316)
ถ้ าค่า r มีคา่ สูงกว่า 0.90
หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก
ถ้ าค่า r มีคา่ ตังแต่
้ 0.70-0.89 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
ถ้ าค่า r มีคา่ ตังแต่
้ 0.30-0.69 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ถ้ าค่า r มีคา่ ตังแต่
้ 0.01-0.29 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
ถ้ าค่า r มีคา่ เท่ากับ 0
หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กนั

70

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารและคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ าที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
แทน จานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
x̅
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง (mean)
S.D.
แทน ความเบี่ยงเบนมาตฐาน (standard deviation)
t
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณา t-distribution
f
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณา f-distribution
df
แทน ระดับชันของความเป็
้
นอิสระ (degree of freedom)
SS
แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง (sum of squares)
MS
แทน ค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง (mean of
squares)

*
**
p
r
𝐇𝟎
𝐇𝟏

แทน

ค่าความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
ค่าความน่าจะเป็ น (probability)
ค่าสถิตขิ องการทดสอบแบบเพียร์ สนั
สมมติฐานหลัก (null hypothesis)
สมมติฐานรอง (alternative hypothesis)

การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจยั
ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์และนาเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคาอธิบาย แบ่งออกเป็ น 5 ตอน
ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ลั ก ษณ ะทางด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ส่ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารของขนมมาการองร้ าน
ราดูร์เร่
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์คณ
ุ ค่าตราสินค่าของขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์การตัดสินใจซื ้อของขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ
อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ตาราง 1จานวนและร้ อยละ ของ ข้ อมูลลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน
ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์

ร้ อยละ
(คน)

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

161
239
400

40.20
59.80
100.00

รวม

72
238
54
36
400

18.00
59.50
13.50
9.00
100.00

อายุ
อายุ 15 – 23 ปี
อายุ 24 – 31 ปี
อายุ 32 – 40 ปี
อายุ 41 ปี ขึ ้นไป
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ตาราง 1 (ต่อ)

จานวน
ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์

ร้ อยละ
(คน)

สถานภาพสมรส
โสด
สมรส/อยูด่ ้ วยกัน
หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
รวม

323
49
28
400

80.80
12.20
7.00
100.00

อาชีพ
นักเรี ยน/นิสติ /นักศึกษา
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของกิจการ
อื่นๆ เช่น ฟรี แลนซ์/ติวเตอร์
รวม

139
72
108
72
9
400

34.70
18.00
27.00
18.00
2.30
100.00

32
198
112
58
400

8.00
49.50
28.00
14.50
100.00

รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 บาท ขึ ้นไป
รวม

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ใช้ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
มีจานวนทังหมด
้
400 คน จาแนกตามตัวแปรได้ ดงั นี ้
1.เพศ ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 239 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 59.80 นอกนันเป็
้ นเพศชาย จานวน 161 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.20 ตามลาดับ
2.อายุ ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 24 – 32 ปี จานวน 238 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 59.50 รองลงมา อายุ 15 – 23 ปี จานวน 72 คน คิดเป็ นร้ อยละ18.00 อายุ 32 – 40 ปี
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จานวน 54 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.50 และอายุ 41 ปี ขึน้ ไป จ านวน 36 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 9.00
ตามลาดับ
3.สถานภาพการสมรส ผู้บ ริ โภคที่ ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี ส ถานภาพโสด
จานวน 323 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80.80 รองลงมา สมรส/อยู่ด้วยกัน จานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ
12.20 และหม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่ จานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.00 ตามลาดับ
4.อาชี พ ผู้บ ริ โภคที่ ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี อาชี พ นัก เรี ย น/นิ สิ ต/นักศึก ษา
จานวน 139 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.70 รองลงมา พนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 108 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 27.00 ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 72 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.00 ธุรกิจส่วนตัว/
เจ้ าของกิจการ จานวน 72 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.00 และอาชีพอื่นๆ เช่น ฟรี แลนซ์/ติวเตอร์ จานวน
9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.30 ตามลาดับ
5.รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
10,001–20,000 บาท จ านวน 198 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 49.50 รองลงมา 20,001- 30,000 บาท
จานวน 112 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.00 30,001 บาทขึน้ ไป จ านวน 58 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.50
และน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท จานวน 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.00 ตามลาดับ
เนื่องจากอันตรภาคชันของข้
้
อมูลด้ านอาชีพมีความถี่ค่อนข้ างต่า ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงทาการ
รวบรวมใหม่เพื่อใช้ ทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 2 แสดงจานวน (ความถี่) และร้ อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่จดั กลุม่ ใหม่
จานวน
ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์

ร้ อยละ
(คน)

อาชีพ
นักเรี ยน/นิสติ /นักศึกษา
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของกิจการ/อื่นๆ เช่น ฟรี แลนซ์ และติวเตอร์
รวม

139
72
108
81
400

34.75
18.00
27.00
20.25
100.0
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ผลจากตาราง 2 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่จดั ขึ ้นใหม่ มีดงั นี ้
อาชีพ ผู้บริ โภคที่ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพ นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา จานวน
139 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.75 รองลงมา พนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 108 คน คิดเป็ นร้ อยละ
27.00 ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 72 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.00 ธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของ
กิจการ/อื่นๆ เช่น ฟรี แลนซ์ และติวเตอร์ จานวน 81 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.25 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริ การของขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่
ทัง้ หมด 7 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการ
ส่งเสริ มทางการตลาด ด้ านพนักงานผู้ให้ บริ การ ด้ านลักษณะทางกายภาพ และด้ านกระบวนการ
ให้ บริการ โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังต่อไปนี ้
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การของขนมมา
การองร้ าน ราดูร์เร่ จาแนกเป็ นภาพรวมและรายด้ าน
ส่ วนประสมทางการตลาดบริการของ
ขนมมาการอง ร้ านราดูร์เร่
1
2
3
4
5
6
7

ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้ านการส่งเสริ มทางการตลาด
ด้ านพนักงานผู้ให้ บริ การ
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
ด้ านกระบวนการให้ บริ การ
รวม

x̅.

S.D.

ระดับความสาคัญ

4.21
3.74
3.64
4.15
4.32
4.19
4.12
4.06

0.46
0.62
0.68
0.52
0.65
0.50
0.51
0.34

มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 3 การวิเคราะห์สว่ นประสมทางการตลาดบริ การของขนมมาการองร้ าน ราดูร์
เร่ ในภาพรวม พบว่า ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญ ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริ การ อยู่ ในระดับ
มาก (x̅ = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าผู้บริ โภคให้ ความสาคัญในระดับมากที่สดุ ได้ แก่
ด้ านพนักงานผู้ให้ บริ การ ด้ านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และ 4.21 ตามลาดับ ในระดับมาก
ได้ แก่ ด้ านลักษณะทางกายภาพ ด้ านการส่งเสริ มทางการตลาด ด้ านกระบวนการให้ บริ การ ด้ าน
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ราคา และด้ านช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.19,4.15,4.12,3.74 และ 3.64
ตามลาดับ
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดบริ การของขนม
มาการองร้ าน ราดูร์เร่ ตามความสาคัญของผู้บริโภคด้ านผลิตภัณฑ์

ด้ านผลิตภัณฑ์
1 ขนมมาการองของร้ านราดูร์เร่มีความสวยงาม
2 ขนมมาการองของร้ านราดูร์เร่มีรสชาติอร่อย
3 ขนมมาการองของร้ านราดูร์เร่มีรสชาติให้ เลือก
หลากหลาย
4 ขนมมาการองของร้ านราดูร์เร่มีชื่อเสียง
รวม

x̅.

S.D.

ระดับความสาคัญ

4.31
4.22
3.96
4.35

0.60
0.60
0.83
0.66

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ

4.21

0.47

มากที่สุด

จากตาราง 4 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริการของขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่
จาแนกเป็ นรายด้ าน

พบว่า

ผู้บริโภคให้ ความสาคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ าน

ผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สดุ (x̅ = 4.21) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าผู้บริโภคให้
ความสาคัญในระดับมากที่สดุ ได้ แก่ ขนมมาการองของร้ านราดูร์เร่มีชื่อเสียง ขนมมีความสวยงาม
ขนมมีรสชาติอร่อย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.35,4.31 และ 4.22 ตามลาดับ และรายด้ านในระดับมาก
ได้ แก่ ขนมมาการองของร้ านราดูร์เร่มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.96
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดบริ การของขนม
มาการองร้ าน ราดูร์เร่ ตามความสาคัญของผู้บริโภคด้ านราคา

ด้ านราคา
1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขนม
2 ราคาเหมาะสมกับปริ มาณของขนม
3 ราคาของขนมไม่เปลีย่ นแปลง
รวม

x̅.

S.D.

ระดับความสาคัญ

3.96
3.54
3.73

0.72
0.90
0.73

มาก
มาก
มาก

3.75

0.63

มาก

จากตาราง 5 การวิเคราะห์สว่ นประสมทางการตลาดบริ การของขนมมาการองร้ าน ราดูร์
เร่ จาแนกเป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญ ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ าน
ราคา โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก (x̅ = 3.75) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า ผู้ บริ โภคให้
ความสาคัญในระดับมาก ได้ แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาของขนมไม่เปลี่ยนแปลง ราคา
เหมาะสมกับปริมาณของขนม มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.96,3.73 และ 3.54 ตามลาดับ
ตาราง 6แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดบริ การของขนม
มาการองร้ าน ราดูร์เร่ ตามความสาคัญของผู้บริโภคด้ านช่องทางการจัดหน่าย

ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย

x̅.

S.D.

ระดับความสาคัญ

1 สามารถหาซื ้อขนมได้ งา่ ย
2 ที่ตงของร้
ั้
านขนมมีความโดดเด่น สามารถสังเกตเห็นได้
ง่าย
3 มีจานวนสาขาที่เพียงพอ
รวม

3.46
4.17
3.32

0.93
0.64
0.53

มาก
มาก
ปานกลาง

3.65

0.69

มาก

จากตาราง 6 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริ การของขนมมาการองร้ าน ราดูร์
เร่ จาแนกเป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้ านช่อง
ทางการจัด จ าหน่ า ย โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก (x̅ = 3.65) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ าน พบว่า
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ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญ ในระดับมาก ได้ แก่ ที่ตงของร้
ั้
านขนมมีความโดดเด่น สามารถสังเกตเห็น
ได้ ง่ายสามารถหาซือ้ ขนมได้ ง่าย มีจานวนสาขาที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และ 3.46 ใน
ระดับปานกลาง ได้ แก่ มีจานวนสาขาที่เพียงพอ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.32
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดบริ การของขนม
มาการองร้ าน ราดูร์เร่ ตามความสาคัญของผู้บริโภคด้ านการส่งเสริมทางการตลาด

ด้ านการส่ งเสริมทางการตลาด

x̅.

S.D.

ระดับความสาคัญ

1 การลดราคาขนมในช่วงเทศกาลสาคัญ ทาให้ เกิดความ
ต้ องการซื ้อ
2 การโฆษณา ณ จุดจาหน่าย เช่น การตกแต่งตู้ขนม
3 มีการให้ สว่ นลดเมื่อซื ้อขนมในลักษณะเป็ นชุด
รวม

4.11

0.67

มาก

4.16
4.21
4.16

0.76
0.61
0.53

มาก
มากที่สดุ
มาก

จากตาราง 7 การวิเคราะห์สว่ นประสมทางการตลาดบริ การของขนมมาการองร้ าน ราดูร์
เร่ จาแนกเป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้ านช่อง
ทางการจัด จ าหน่ าย โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก (x̅ = 4.16) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ าน พบว่า
ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญ ในระดับมากที่สุด ได้ แก่ มีการให้ ส่วนลดเมื่อซื ้อขนมในลักษณะเป็ นชุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ในระดับมาก ได้ แก่ การโฆษณา ณ จุดจาหน่าย เช่น การตกแต่งตู้ขนม การ
ลดราคาขนมในช่วงเทศกาลสาคัญ ทาให้ เกิดความต้ องการซื ้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และ 4.11
ตามลาดับ
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ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดบริ การของขนม
มาการองร้ าน ราดูร์เร่ ตามความสาคัญของผู้บริโภคด้ านพนักงานผู้ให้ บริการ

ด้ านการพนักงานผู้ให้ บริการ
1 พนักงานมีอธั ยาศัยที่ดี มีสหี น้ ายิ ้มแย้ ม
2 พนักงานมีความเต็มใจในการให้ บริ การ
3 พนักงานสามารถให้ คาแนะนาเกี่ยวกับขนมแก่ลกู ค้ า
อย่างถูกต้ อง
รวม

x̅.

S.D.

ระดับความสาคัญ

4.29
4.27
4.43

0.52
0.58
0.61

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.33

0.66

มากที่สุด

จากตาราง 8 การวิเคราะห์สว่ นประสมทางการตลาดบริ การของขนมมาการองร้ าน ราดูร์
เร่ จ าแนกเป็ น รายด้ า น พบว่า ผู้บ ริ โภคให้ ค วามส าคัญ ต่อ ส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก าร
พนักงานผู้ให้ บริ การ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (x̅ = 4.33) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญ ในระดับมากที่สุด ได้ แก่ พนักงานสามารถให้ คาแนะนาเกี่ยวกับขนมแก่
ลูกค้ าอย่างถูกต้ อง พนักงานมีอัธยาศัยที่ ดี มี สีหน้ ายิม้ แย้ ม และพนักงานมีความเต็ม ใจในการ
ให้ บริการ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.43,4.29 และ4.27 ตามลาดับ
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดบริ การของขนม
มาการองร้ าน ราดูร์เร่ ตามความสาคัญของผู้บริโภคด้ านลักษณะทางกายภาพ

ด้ านลักษณะทางกายภาพ
1 บริ เวณร้ านมีความสะอาด มีปา้ ยชื่อร้ านที่ชดั เจน
2 มีรูปภาพแสดงขนมชัดเจน น่าดึงดูด
3 มีปา้ ยแสดงราคาขนมที่ชดั เจน
รวม

x̅.

S.D.

ระดับความสาคัญ

4.39
4.27
3.93

0.57
0.61
0.77

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก

4.19

0.50

มาก
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จากตาราง 9 การวิเคราะห์สว่ นประสมทางการตลาดบริ การของขนมมาการองร้ าน ราดูร์
เร่ จาแนกเป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้บริโภคให้ ความสาคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดบริ การลักษณะ
ทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (x̅ = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าผู้บริ โภคให้
ความส าคัญ ในระดับมากที่ สุด ได้ แก่ บริ เวณร้ านมี ความสะอาด มี ป้ายชื่อร้ านที่ ชัดเจน และมี
รู ปภาพแสดงขนมชัดเจน น่าดึงดูด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39,4.27 ในระดับมาก ได้ แก่ มีป้ายแสดง
ราคาขนมที่ชดั เจน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ตามลาดับ
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดบริ การของขนม
มาการองร้ าน ราดูร์เร่ ตามความสาคัญของผู้บริโภคด้ านกระบวนการให้ บริการ

ด้ านกระบวนการให้ บริการ
1 ให้ บริ การลูกค้ าตามลาดับก่อนหลัง
2 มีการให้ บริ การที่รวดเร็ ว
3 เปิ ดจาหน่ายขนมตรงเวลา
รวม

x̅.

S.D.

ระดับความสาคัญ

4.25
4.28
3.85

0.57
0.63
0.78

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก

4.13

0.51

มาก

จากตาราง 10 การวิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาดบริ การของขนมมาการองร้ าน รา
ดูร์เร่ จาแนกเป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้บริ โภคให้ ความส าคัญ ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
กระบวนการให้ บริ การ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (x̅ = 4.13) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญ ในระดับ มากที่สุด ได้ แก่ มีการให้ บริ การที่ รวดเร็ ว และให้ บริ การลูกค้ า
ตามลาดับก่อนหลังน่าดึงดูด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25,4.28 ในระดับมาก ได้ แก่ เปิ ดจาหน่ายขนมตรง
เวลา มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริ โภคต่อคุณค่าตราสินค่าของขนมมาการอง
ร้ าน ราดูร์เร่ การศึกษาระดับความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้ าของขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ ที่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองของร้ าน ราดู ร์ เ ร่ ของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ใน 2 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านการตระหนักรู้ ในตราสินค้ า และด้ านภาพลักษณ์
ตราสินค้ า ซึ่งผู้วิจัยได้ นาเสนอข้ อมูลในรู ปแบบของตารางโดยจะประกอบด้ วยค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึง่ แสดงได้ ดงั ต่อไปนี ้
ตาราง 11แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเรื่ องความคิดเห็นของผู้บริ โภคต่อคุณค่าตรา
สินค้ าของขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ ด้ านการตระหนักรู้ในตราสินค้ า

คุณค่ าตราสินค้ า
ด้ านการตระหนักรู้ในตราสินค้ า
1 ท่านสามารถจดจาตราสินค้ าของขนมมาการองร้ าน
ราดูร์เร่ ได้ เมื่อมีบคุ คลอื่นถาม หรื อข้ อคาแนะนา
2 ท่านสามารถทราบว่าขนมมาการองที่ทา่ นบริ โภค หรื อ
เคยบริ โภคเป็ นของตราสินค้ าไหน
3 เมื่อพูดถึงขนมของประเทศฝรั่งเศส ท่านสามารถนึกถึง
ตราสินค้ าของขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ มาเป็ นอันดับ
แรก
รวม

x̅.

S.D.

4.10

0.68

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

3.46

0.93

มาก

3.93

0.85

มาก

3.83

0.63

มาก

จากตาราง 11 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อคุณค่าตราสินค้ าขนมมาการอง
ร้ านราดูร์เร่ ด้ านการตระหนักรู้ในตราสินค้ าโดยรวม พบว่า ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ( x̅ = 3.83) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านแล้ ว พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นในระดับมาก
ได้ แก่ ท่านสามารถจดจาตราสินค้ าของขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ ได้ เมื่อมีบคุ คลอื่นถาม หรื อข้ อ
คาแนะนา เมื่อพูดถึงขนมของประเทศฝรั่งเศส ท่านสามารถนึกถึงตราสินค้ าของขนมมาการองร้ าน
ราดูร์เร่ มาเป็ นอันดับแรก และท่านสามารถทราบว่าขนมมาการองที่ท่านบริ โภค หรื อเคยบริ โภค
เป็ นของตราสินค้ าไหน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.10,3.93 และ 3.46 ตามลาดับ
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ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเรื่ องความคิดเห็นของผู้บริ โภคต่อคุณค่าตรา
สินค้ าของขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ ด้ านภาพลักษณ์ตราสินค้ า

ด้ านคุณค่ าตราสินค้ า
ด้ านภาพลักษณ์ ตราสินค้ า
ด้ านคุณสมบัติ และความแข็งแกร่ ง
1 การรับประทานขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ แสดงถึงการมี
รสนิยมที่ดี
2 การรับประทานขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ บ่งบอกถึง
ฐานะทางสังคม
3 ขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ มีกรรมวิธีการทาที่ยงุ่ ยาก
ซับซ้ อน
รวม
ด้ านคุณประโยชน์ และความชื่นชอบ
1 ขนมมาการองที่มีการนาเข้ าจากต่างประเทศ ได้ รับ
ความนิยมสูง
2 ขนมมาการองสามารถสร้ างความแปลกใหม่ให้ กบั
ผู้บริ โภค
3 การรับประทานขนมมาการองทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความ
พึงพอใจ
รวม
ด้ านเอกลักษณ์ และความโดดเด่ น
1 ขนมมาการอง มีการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกที่โดด
เด่น
2 ขนมมาการองมีรสชาติที่แตกต่างจากขนมชนิดอื่น
3 ขนมมาการองให้ ความรู้สกึ ที่หลากหลายตรงกับความ
ต้ องการของผู้บริ โภค
รวม
รวมทัง้ หมด

x̅.

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3.98

0.78

มาก

3.95

0.89

มาก

4.03

0.81

มาก

3.99

0.67

มาก

3.74

0.78

มาก

3.93

0.69

มาก

3.88

0.69

มาก

3.85

0.59

มาก

4.23
4.04
3.89

0.74
0.73
0.77

มากที่สดุ
มาก
มาก

4.05

0.58

มาก

3.96

0.48

มาก
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จากตาราง 12 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อคุณค่าตราสินค้ าขนมมาการอง
ร้ านราดูร์เร่ ด้ านภาพลักษณ์ตราสินค้ าโดยรวม พบว่า ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ มาก ( x̅
= 3.96) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านแล้ ว พบว่า
ด้ านคุณสมบัติ และความแข็งแกร่ ง ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อด้ านคุณสมบัติ และ
ความแข็งแกร่ งของขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (x̅ = 3.99) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่า ทุกข้ อมีความคิดเห็นในระดับมาก ได้ แก่ ขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ มีกรรมวิธี
การทาที่ย่งุ ยากซับซ้ อน การรับประทานขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ แสดงถึงการมีรสนิยมที่ดี และ
การรั บ ประทานขนมมาการองร้ าน ราดูร์ เร่ บ่ง บอกถึ ง ฐานะทางสัง คม โดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่ ากับ
4.03,3.98 และ3.95 ตามลาดับ
ด้ านคุณประโยชน์ และความชื่นชอบ ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อด้ านคุณประโยชน์
และความชื่ น ชอบ ของขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก. (x̅ = 3.85) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ทุกข้ อมีความคิดเห็นในระดับมากได้ แก่ ขนมมาการองสามารถสร้ าง
ความแปลกใหม่ให้ กับผู้บริ โภค การรับประทานขนมมาการองทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความพึงพอใจ
และขนมมาการองที่ มี ก ารน าเข้ าจากต่า งประเทศ ได้ รับ ความนิ ย มสูง โดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ
3.93,3.88 และ3.74 ตามลาดับ
ด้ านเอกลัก ษณ์ และความโดดเด่ น ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อ ด้ านเอกลักษณ์ และ
ความโดดเด่นของขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (x̅ = 4.05) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่า ขนมมาการอง มีการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่น มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.23 รองลงมา ได้ แก่ ขนมมาการองมีรสชาติที่แตกต่างจากขนม
ชนิดอื่น และขนมมาการองให้ ความรู้สึกที่หลากหลายตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภค มีความ
คิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และ3.89 ตามลาดับ
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
การวิ เคราะห์ ก ารตัด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองของร้ าน ราดู ร์ เร่ ของผู้ บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงผลดังต่อไปนี ้
ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร รายด้ านการรับรู้ปัญหาและภาพรวม

ด้ านการรับรู้ปัญหา หรือความต้ องการ
1 ท่านซื ้อขนมมาการองเพราะชอบรับประทาน
2 ท่านซื ้อขนมมาการองเพราะต้ องการอยากลองชิม
รสชาติของขนม
3.ท่านซื ้อขนมมาการองเพราะมีบคุ คลอื่นแนะนาให้
รับประทาน
รวม

x̅.

S.D.

3.99
4.07

0.68
0.68

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก

3.86

0.83

มาก

3.97

0.48

มาก

จากตาราง 13 แสดงการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านการรับรู้ปัญหา หรื อความต้ องการ พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สดุ ( x̅ = 3.97)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ทุกข้ อมีความคิดเห็นในระดับมาก ได้ แก่ ท่านซื ้อขนมมา
การองเพราะต้ องการอยากลองชิมรสชาติของขนม ท่านซื ้อขนมมาการองเพราะชอบรับประทาน
และท่านซื ้อขนมมาการองเพราะมีบคุ คลอื่นแนะนาให้ รับประทานโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.07,3.99
และ 3.86 ตามลาดับ
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการค้ นหาข้ อมูลและภาพรวม

ด้ านการค้ นหาข้ อมูล

x̅.

S.D.

1 ก่อนท่านตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ ท่านจะ
หาข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนทุกครัง้ จากแหล่งข้ อมูล
ต่างๆ
2 ก่อนท่านตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ ท่านจะ
สอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับขนมจากพนักงานผู้ให้ บริ การ
3 ก่อนท่านตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ ท่านจะ
สอบถามข้ อมูลจากบุคคลใกล้ ชิดที่เคยรับประทานขนม
ชนิดนี ้ เช่น ครอบครัว เพื่อน
รวม

3.72

0.92

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

4.08

0.85

มาก

3.95

0.87

มาก

3.91

0.71

มาก

จากตาราง 14 แสดงการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านการค้ นหาข้ อมูล พบว่า ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ
(x̅ = 3.91)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า ทุก ข้ อ มี ค วามคิด เห็ น ในระดับ มาก ได้ แ ก่ ก่ อ นท่า น
ตัด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองร้ าน ราดูร์ เร่ ท่ า นจะสอบถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ ข นมจากพนัก งานผู้
ให้ บ ริ การ ก่ อนท่านตัดสิ นใจซื อ้ ขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ ท่านจะสอบถามข้ อ มูล จากบุค คล
ใกล้ ชิดที่เคยรับประทานขนมชนิดนี ้ เช่น ครอบครัว เพื่อน และก่อนท่านตัดสินใจซื ้อขนมมาการอง
ร้ าน ราดูร์เร่ ท่านจะหาข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนทุกครัง้ จากแหล่งข้ อมูล ต่างๆ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.08,3.95 และ 3.75 ตามลาดับ
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการประเมินทางเลือกและภาพรวม

ด้ านการประเมินทางเลือก

x̅.

S.D.

1 ก่อนท่านตัดสินใจซื ้อขนมมาการอง ท่านมีการ
เปรี ยบเทียบคุณภาพกับราคาผลิตภัณฑ์
2 ก่อนท่านตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ ท่านจะ
เปรี ยบเทียบรสชาติกบั ตราสินค้ าอื่น
3 ก่อนท่านตัดสินใจซื ้อขนมมาการองท่านจะพิจารณา
จากข้ อดีและข้ อเสียของแต่ละตราสินค้ า
รวม

3.94

0.82

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

4.18

0.91

มาก

3.90

0.90

มาก

4.00

0.75

มาก

จากตาราง 15 แสดงการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านการประเมินทางเลือก พบว่า ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก(x̅ = 4.00)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า ทุก ข้ อ มี ค วามคิด เห็ น ในระดับ มาก ได้ แ ก่ ก่ อ นท่า น
ตัดสิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ ท่านจะเปรี ยบเที ยบรสชาติ กับตราสิ นค้ าอื่ น ก่อนท่าน
ตัด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการอง ท่านมี การเปรี ยบเที ย บคุณ ภาพกับ ราคาผลิ ตภัณ ฑ์ และก่ อนท่าน
ตัดสินใจซื ้อขนมมาการองท่านจะพิจารณาจากข้ อดีและข้ อเสียของแต่ละตราสินค้ า โดยมีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.18,3.94 และ 3.90 ตามลาดับ
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการตัดสินใจซื ้อและภาพรวม

ด้ านการตัดสินใจซือ้
1.ท่านตัดสินใจซื ้อขนมมาการองโดยคานึงถึงรสชาติ
2.ท่านตัดสินใจซื ้อขนมมาการองโดยคานึงถึงความ
น่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของตราสินค้ า
3.ท่านตัดสินใจซื ้อขนมมาการองเมื่อมีการจัดโปรโมชัน่
เช่น การลดราคา หรื อแจกของสมนาคุณ
รวม

x̅.

S.D.

4.40
4.25

0.63
0.67

ระดับความ
คิดเห็น
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.34

0.78

มากที่สดุ

4.33

0.52

มากที่สุด

จากตาราง 16 แสดงการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้ านการตัดสินใจซื ้อ พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ
(x̅ = 4.33)
เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า ทุก ข้ อ มี ค วามคิ ด เห็ น ในระดับ มากที่ สุด ได้ แก่ ท่า น
ตัด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองโดยค านึ ง ถึ ง รสชาติ ท่ า นตัด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองเมื่ อ มี ก ารจัด
โปรโมชั่น เช่น การลดราคา หรื อ แจกของสมนาคุณ และท่า นตัด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองโดย
คานึงถึงความน่าเชื่อถื อ และภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40.3,4.34 และ
4.25 ตามลาดับ
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ตาราง 17 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านพฤติกรรมหลังภายหลังการซื ้อและภาพรวม

ด้ านพฤติกรรมหลังภายหลังการซือ้

x̅.

S.D.

1 ท่านจะมีพฤติกรรมการซื ้อซ ้า เมื่อขนมที่ทา่ นซื ้อไปมี
รสชาติอร่อย
2 ท่านรู้สกึ มีภาพลักษณ์ทดี่ ี มีระดับ จากการบริ โภคขนม
จากตราสินค้ า ราดูร์เร่
3 ท่านจะมีการแนะนาขนมมาการองจากตราสินค้ าร้ าน
ราดูร์เร่ ที่ทา่ นซื ้อ ให้ แก่บคุ คลใกล้ ชิด เช่น ครอบครัว และ
เพื่อน
รวม

4.21

0.61

ระดับความ
คิดเห็น
มากที่สดุ

3.99

0.79

มาก

4.09

0.61

มาก

4.09

0.49

มาก

จากตาราง 17 แสดงการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ พบว่า ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก. ( x̅ = 4.09)
เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ท่านจะมี พ ฤติกรรมการซื อ้ ซ า้ เมื่ อขนมที่ ท่านซื อ้ ไปมี
รสชาติอร่ อย มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 รองลงมา ได้ แก่ ท่านจะมี
การแนะนาขนมมาการองจากตราสินค้ าร้ าน ราดูร์เร่ ที่ท่านซื ้อ ให้ แก่บคุ คลใกล้ ชิด เช่น ครอบครัว
และเพื่ อน และท่านรู้ สึกมีภาพลักษณ์ ที่ดี มีระดับ จากการบริ โภคขนมจากตราสินค้ า ราดูร์เร่ มี
ความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และ 3.99 ตามลาดับ
ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีผ้ ้ วู ิจยั เลือกทดสอบสมมติฐานเฉพาะขัน้ การตัดสินใจซื ้อ เนื่องจาก
เป็ นขันตอนที
้
่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภคมากที่สดุ และถือเป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายก่ อนจะเกิด
พฤติกรรมการซื ้อ ซึ่งทาให้ ทราบถึงเหตุผล ทัศนคติ รวมไปถึงปั จจัยอิทธิพลต่างๆ ทังเชิ
้ งบวกและ
เชิงลบ ก่อนจะนาไปสู่พฤติกรรมการซื ้อจริ ง ข้ อมูลเหล่านี ้จะทาให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถคาดคะเน
ความต้ องการที่แท้ จริงของผู้บริโภคได้ และสามารถวางแผนการตลาดที่มีความเท่าทันกับความคิด
ในการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภคได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การดาเนินการทดสอบสมมติฐานการวิจยั มีดงั นี ้
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สมมติฐานที่ 1 ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์
แตกต่างกัน ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มีการตัดสิ นใจซื ้อ
ขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ แตกต่างกัน
โดยมีสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อ
ขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ แตกต่างกัน
𝐇𝟎 : ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการ
องของร้ าน ราดูร์เร่ ไม่แตกต่างกัน
𝐇𝟏 : ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการ
องของร้ าน ราดูร์เร่ แตกต่างกัน
เพศที่แตกต่างกันจะมีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ แตกต่างกัน โดยใช้
สถิติในการทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1 โดยการทดสอบค่า t-test (Independent sample t-test)
ใช้ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ดังนัน้ จะปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก ( 𝐇𝟎 ) ก็ต่อเมื่ อมี ค่า 2-tail Sig
น้ อยกว่า .05 โดยทาการตรวจสิ บค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ก่อนโดยใช้ Levene’s test
ดังต่อไปนี ้
ตาราง 18 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับการตัดสินใจซื ้อมีการตัดสินใจซื ้อขนม
มาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

การตัดสินใจซือ้ ขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่
การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่

Levene’ s test for Equality of Variances
F
Sig
.408

.524

จากตาราง 18 ผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเพศพบว่า การตัดสินใจซื ้อขนม
มาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีค่า Sig = .524 ซึ่งมากกว่า .05
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก ( 𝐇𝟎 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง( 𝐇𝟏 ) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของเพศชายและเพศหญิ งเท่ากัน จึงใช้ การทดสอบค่า t-test กรณี ค่าความแปรปรวน
เท่ากัน (Equal variances assumed) ผลการทดสอบตารางดังตาราง 14
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ตาราง 19 แสดงผลการตั ด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองของร้ าน ราดู ร์ เร่ ของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามเพศ
ชาย
(161 คน)

เพศ

การตัดสินใจซื ้อขนม
มาการองร้ าน ราดูร์เร่

หญิง
(239 คน)

x̅

S.D.

x̅

S.D.

4.34

0.52

4.31

0.50

t

df

Sig

.462

.398

.644

จากตาราง 19 แสดงการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยจาแนกตามเพศ พบว่า การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของ
ผู้ บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร มี ค่ า Sig เท่ า กั บ 0.644 ซึ่ ง มากกว่ า 0.05 นั่ น คื อ ยอมรั บ
สมมติ ฐ านหลัก ( 𝐇𝟎 ) และ ปฎิ เสธสมมคิ ฐ านรอง ( 𝐇𝟏 ) หมายความว่ า ผู้ บริ โภคในเขต
กรุ ง เทพมหานครที่ มี เพศแตกต่ า งกัน มี ก ารตัด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองของร้ าน ราดูร์ เร่ ใน
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
สมมติฐานย่อยที่ 1.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ แตกต่างกัน
𝐇𝟎 : ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อขนมมากา
รองของร้ าน ราดูร์เร่ ไม่แตกต่างกัน
𝐇𝟏 : ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อขนมมากา
รองของร้ าน ราดูร์เร่ แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ขนั ้ แรกจะทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวนของกลุ่มช่วงอายุทงั ้ 4 โดยใช้ สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า มีความ
แปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่ม (ค่า Sig.มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ .05) จะใช้ สถิติ F-test ทดสอบความ
แตกต่างของการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ในกรุงเทพมหานคร ของกลุ่มช่วงอายุ
ทัง้ 4 แต่หากผลการทดสอบพบว่า มีค่าความแปรปรวนเท่ากัน (ค่า Sig.มีค่าน้ อยกว่า .05) จะใช้
ค่าสถิติ Brown - Forsythe ทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน รา
ดูร์เร่ ในกรุ งเทพมหานคร ของกลุ่มช่วงอายุทงั ้ 4 ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวนของกลุม่ ช่วงอายุทงั ้ 4 โดยใช้ Levene ‘s test ดังตาราง 19
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ตาราง 20 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ใน
กรุงเทพมหานคร กับช่วงอายุของผู้บริโภค

ช่ วงอายุ

Levene statistic

df1

df2

Sig

การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของ
ร้ าน ราดูร์เร่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร

.935

3

396

.424

จากตาราง 20 ผลการทดสอบ Levene statistic test พบว่า การตัดสินใจซื ้อขนมมาการ
องของร้ าน ราดูร์เร่ ในกรุงเทพมหานคร กับช่วงอายุมีคา่ Sig = .424 :ซึ่งมากกว่า .05 หมายความ
ว่า มีคา่ ความแปรปรวนเท่ากัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 จึงทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติการวิเคราะห์ค่า F – test ที่ ระดับความเชื่อมั่น 95 ดังนัน้ จะปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก ( 𝐇𝟎 )
และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง ( 𝐇𝟏 ) ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย อย่ า งน้ อยหนึ่ ง คู่ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยจะน าไป
เปรี ยบเที ยบเชิงซ้ อน (multiple comparison) โดยวิธี ทอสอบแบบ Least significant difference
(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยของคู่ใดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานดังตาราง 21

91
ตาราง 21 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดร์ เร่ ของผู้บริ โภค
กับอายุ
แหล่ งความ
แปรปรวน

df

SS

การตัดสินใจซื ้อขนมมา ระหว่างกลุม่
การองของร้ าน ราดูร์เร่ ภายในกลุม่
รวม

3
396
399

3.609
102.273
105.882

ช่ วงอายุ

MS

F

1.203 4.658**
.258

Sig
.003

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 21 การเปรี ยบเที ยบการตัด สิ นใจซื อ้ ขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร กับอายุของผู้บริ โภค พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้ อยกว่า
0.01 นั่น คื อ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก ( 𝐇𝟎 ) และยอมรั บ สมมติฐ านรอง ( 𝐇𝟏 ) หมายความว่า
ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนันจึ
้ งทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ต่อ
โดยใช้ สถิติ LSD ดังตาราง 22
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ตาราง 22 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคูร่ ะหว่างของการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน
ราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกับช่วงอายุทงั ้ 4 ของผู้บริโภค

ช่ วงอายุ
อายุ 15-23
ปี
อายุ 2431 ปี
อายุ 32-40
ปี

อายุ 15-23 ปี

อายุ 24-31 ปี

อายุ 32-40 ปี

อายุ 41 ปี ขึน้ ไป

4.34

4.27

4.40

4.59

4.34

-

4.27

-

.06
(.032)
-

-.06
(.490)
-.13
(.088)
-

-

-

x̅

4.40
4.59

-

.-.25*
(.015)
-.32**
(.000)
-.19
(.081)
-

อายุ 41 ปี
ขึน้ ไป

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 22 แสดงการเปรี ยบเทียบการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามช่วงอายุทงั ้ 4 ของผู้บริ โภค พบว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ
15-23 ปี กับ อายุ 41 ปี ขึ ้นไป มีค่า Sig = .015 ซึ่งน้ อยกว่า .05 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ
15-23 ปี มีการตัดสินใจซื ้อแตกต่างเป็ นรายคูก่ บั ผู้บริ โภคที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไปมีคา่ เฉลี่ยการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองมากกว่า
ผู้บริโภคที่มีอายุ 15-23 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย = .255
ผู้บริโภคที่มีอายุ 24-31 ปี กับผู้บริ โภคที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป มีคา่ Sig เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อย
กว่า .01 หมายความว่า ผู้บ ริ โภคที่ มี อายุ 24-31 ปี มี การตัด สิ นใจซื อ้ แตกต่างกันเป็ น รายคู่กับ
ผู้บริ โภคที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริ โภคที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้น
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ไปมีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซือ้ ขนมมาการองมากกว่าผู้บริ โภคที่มีอายุ 24-31 ปี และมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ .322
ส่วนคูอ่ ื่นๆไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
สมมติฐานย่อยที่ 1.3 ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ แตกต่างกัน
𝐇𝟎 : ผู้ บริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ส ถานภาพการสมรสแตกต่ า งกั น มี ก าร
ตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ไม่แตกต่างกัน
𝐇𝟏 : ผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ส ถานภาพการสมรสแตกต่ า งกั น มี ก าร
ตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ขนั ้ แรกจะทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวนของกลุ่มสถานภาพการสมรสทัง้ 3 โดยใช้ สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบ
พบว่า มีความแปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่ม (ค่า Sig.มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ .05) จะใช้ สถิติ F-test
ทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ในกรุงเทพมหานคร ของ
กลุ่มช่วงอายุทงั ้ 4 แต่หากผลการทดสอบพบว่า มีคา่ ความแปรปรวนเท่ากัน (ค่า Sig.มีคา่ น้ อยกว่า
.05) จะใช้ ค่าสถิติ Brown - Forsythe ทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซื ้อขนมมาการอง
ของร้ าน ราดูร์เร่ ในกรุ งเทพมหานคร ของกลุ่มสถานภพการสมรสทัง้ 3 ซึ่งผลการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่ม สถานภาพการสมรสทัง้ 3 โดยใช้ Levene ‘s test ดัง
ตาราง 23
ตาราง 23 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ใน
กรุงเทพมหานคร กับสถานภาพการสมรสของผู้บริโภค

สถานภาพการสมรส

Levene statistic

df1

df2

Sig

การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของ
ร้ าน ราดูร์เร่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร

3.131*

2

397

.045

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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จากตาราง 23 ผลการทดสอบ Levene statistic test พบว่า การตัดสินใจซื ้อขนมมาการ
องของร้ าน ราดูร์เร่ ในกรุงเทพมหานคร กับสถานภาพการสมรสมีคา่ Sig = .045 ซึ่งน้ อยกว่า .05
หมายความว่า กลุ่ม สถานภาพการสมรสอย่างน้ อยหนึ่งกลุ่ม มีค่าความแปรปรวนต่างจากกลุ่ม
สถานภาพการสมรสอื่นๆ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ดังนัน้ จึงทาการทดสอบความแตกต่าง
ของการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครระหว่าง
กลุ่มสถานภาพการสมรสทัง้ 3 กลุ่มด้ วย Brown- Forsythe ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้ จะ
ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก ( 𝐇𝟎 ) ก็ ต่อเมื่ อยอมรับ สมมติฐ านรอง ( 𝐇𝟏 ) ซึ่ง หมายความว่า มี กลุ่ม
สถานภาพการสมรสอย่ า งน้ อยหนึ่ ง คู่ที่ มี ก ารตัด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองของร้ าน ราดูร์ เร่ ใ น
กรุ ง เทพมหานครแตกต่า งกัน ก็ จ ะน าไปเปรี ย บเที ย บเชิ ง ซ้ อ น (multiple comparison) โดยวิ ธี
ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยของคู่ใดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
.05 ซึ่ ง ผลการทดสอบความแตกต่ า งของการตั ด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองร้ าน ราดู ร์ เร่ ใน
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ สถิติ Brown- Forsythe ดังตาราง 24
ตาราง 24 ผลการทดสอบความแตกต่า งของการตัด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ ใน
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ สถิติ Brown- Forsythe

Brown-Forsythe
การตัดสินใจซื ้อขนมมาการอง
ของร้ าน ราดูร์เร่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร

statistic

df1

df2

Sig

6.399**

2

104.964

.002

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 24 จะเห็ น ว่ า Sig การตัด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองของร้ าน ราดูร์ เร่ ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร กับสถานภาพการสมรส ที่ได้ จากการทดสอบ Brown- Forsythe
มีคา่ .002 ซึ่งน้ อยกว่า.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 𝐇𝟎 ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 𝐇𝟏 )
หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของ
ร้ าน ราดูร์เร่ ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้ อง

95
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ดังนันจึ
้ งทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้ การทดสอบแบบ Dunnett’s
T3 ดังตาราง 25
ตาราง 25 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยใช้ การทดสอบแบบ Dunnett’s T3งของการ
ตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครกับสถานภาพการ
สมรสทัง้ 3 ของผู้บริโภค

สภานภาพการ
สมรส

โสด

x̅

4.30

สมรส/
อยู่ด้วยกัน
4.37

โสด

4.30

-

สมรส/อยู่ด้วยกัน

4.37

-

-.07
(.672)
-

หม้ าย/หย่ าร้ าง/
แยกกันอยู่

4.58

-

-

หม้ าย/หย่ าร้ าง/
แยกกันอยู่
4.58
-.28**
(.005)
-.21
(.067)
-

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 25 แสดงการเปรี ยบเทียบความแกต่างรายคูร่ ะหว่างการตัดสินใจซื ้อขนมมา
การองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามสถานนภาพการสมรสทัง้
3 ของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพโสด มีคา่ Sig = .005 ซึ่งน้ อยกว่า .01 หมายความว่า
ผู้บ ริ โภคที่ มี สถานภาพโสดมี การตัดสินใจซือ้ ขนมมาการองแตกต่างเป็ นรายคู่กับ ผู้บริ โภคที่ มี
สถานภาพหม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่ อย่างมี นั ยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 โดยผู้บ ริ โภคที่ มี
สถานภาพหม้ า ย/หย่ าร้ าง/แยกกัน อยู่ มี ก ารตัด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองมากกว่า ผู้บ ริ โภคที่ มี
สถานภาพโสด และมีผลต่างของค่าเฉลี่ย = .28
ส่วนคูอ่ ื่นๆไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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สมมติ ฐ านย่ อ ยที่ 1.4 ผู้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ าชี พ แตกต่างกัน มี ก าร
ตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ แตกต่างกัน
𝐇𝟎 : ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อขนมมากา
รองของร้ าน ราดูร์เร่ ไม่แตกต่างกัน
𝐇𝟏 : ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อขนมมากา
รองของร้ าน ราดูร์เร่ แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ขนั ้ แรกจะทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวนของกลุ่ม อาชีพทัง้ 5 โดยใช้ สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า มี ความ
แปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่ม (ค่า Sig.มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ .05) จะใช้ สถิติ F-test ทดสอบความ
แตกต่างของการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ในกรุงเทพมหานคร ของกลุ่มอาชีพทัง้
5 แต่ห ากผลการทดสอบพบว่า มี ค่าความแปรปรวนเท่ากัน (ค่า Sig.มี ค่าน้ อยกว่า .05) จะใช้
ค่าสถิติ Brown - Forsythe ทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์
เร่ ในกรุ ง เทพมหานคร ของกลุ่ม อาชี พ ทัง้ 5 ซึ่ ง ผลการทดสอบความแตกต่า งระหว่า งความ
แปรปรวนของกลุม่ อาชีพทัง้ 5 โดยใช้ Levene ‘s test ดังตาราง 26
ตาราง 26 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่ม อาชี พ ทัง้ 5 โดยใช้
Levene ‘s test

อาชีพ

Levene statistic

df1

df2

Sig

การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของ
ร้ าน ราดูร์เร่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร

.244

4

395

.913

จากตาราง 26 ผลการทดสอบ Levene statistic test พบว่า การตัดสินใจซื ้อขนมมาการ
องของร้ าน ราดูร์เร่ ในกรุงเทพมหานคร กับอาชีพมีคา่ Sig = .913 :ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า
กลุ่มอาชีพมีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 จึงทาการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ สถิตกิ ารวิเคราะห์คา่ F – test ผลการทดสอบสมมติฐานดังตาราง 27
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ตาราง 27 การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ในกรุงเทพมหานคร กับอาชีพ
แหล่ งความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

Sig

การตัดสินใจซื ้อขนมมา ระหว่างกลุม่
การองของร้ าน ราดูร์เร่ ภายในกลุม่
รวม

4
395
399

2.423
103.459
105.882

.606
.262

2.313

.057

อาชีพ

จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ การตัด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของ
ผู้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร กับ อาชี พ พบว่า มี ค่า Sig = 0.057 ซึ่ ง มากกว่า .05 นั่น คื อ
ยอมรับสมมติฐานหลัก ( 𝐇𝟎 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 𝐇𝟏 ) หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ ขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ ในกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานย่อยที่ 1.5 ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ แตกต่างกัน
𝐇𝟎 : ผู้ บริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกั น มี ก าร
ตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ไม่แตกต่างกัน
𝐇𝟏 : ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้ ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ขนั ้ แรกจะทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวนของรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนทัง้ 4 โดยใช้ สถิติ Levene’s test ซึง่ หากผลการทดสอบพบว่า มี
ความแปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่ม (ค่า Sig.มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ .05) จะใช้ สถิติ F-test ทดสอบ
ความแตกต่างของการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ในกรุ งเทพมหานคร ของกลุ่ม
อาชีพทัง้ 5 แต่หากผลการทดสอบพบว่า มีค่าความแปรปรวนเท่ากัน (ค่า Sig.มีค่าน้ อยกว่า .05)
จะใช้ คา่ สถิติ Brown - Forsythe ทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน
ราดูร์เร่ ในกรุงเทพมหานคร ของรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนทัง้ 4 ซึง่ ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนทัง้ 4 โดยใช้ Levene ‘s test ดังตาราง 28
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ตาราง 28 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนทัง้ 4
โดยใช้ Levene ‘s test

รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน

Levene statistic

df1

df2

Sig

การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของ
ร้ าน ราดูร์เร่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร

.194

3

396

.901

จากตาราง 28 ผลการทดสอบ Levene statistic test พบว่า การตัดสินใจซื ้อขนมมาการ
องของร้ าน ราดูร์เร่ ในกรุงเทพมหานคร กับรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมีค่า Sig = .901 :ซึ่งมากกว่า .05
หมายความว่า กลุม่ อาชีพมีคา่ ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 จึงทา
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิตกิ ารวิเคราะห์คา่ F – test ผลการทดสอบสมมติฐานดังตาราง 29
ตาราง 29 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติการวิเคราะห์คา่ F – test
แหล่ งความ
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน แปรปรวน

df

SS

MS

F

Sig

การตัดสินใจซื ้อขนมมา ระหว่างกลุม่
การองของร้ าน ราดูร์เร่ ภายในกลุม่
รวม

4
395
399

.502
105.380
105.882

.167
.266

.629

.596

จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ การตัด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กับรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีคา่ Sig = 0.901 ซึ่งมากกว่า .05
นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก ( 𝐇𝟎 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 𝐇𝟏 ) หมายความว่า ผู้บริ โภคที่
มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ ในกรุงเทพมหานคร
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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สมมติฐานส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริ การมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อ
ขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
𝐇𝟎 : ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการ
องของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
𝐇𝟏 : ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการ
องของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื ้อขนม
มาการองของร้ าน ราดูร์ เร่ ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร สถิ ติ ที่ ใช้ ในการทดสอบคื อ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั (Person’s product moment correlation coefficient)
ตาราง 30 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ส่ วนประสมทางการตลาด
บริการ
ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้ านการส่งเสริ มทางการตลาด
ด้ านพนักงานผู้ให้ บริ การ
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
ด้ านกระบวนการให้ บริ การ

การตัดสินใจซือ้ ขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่
Person
Sig.
ระดับ
correlation
(2 tailed)
ความสัมพันธ์
ทิศทาง
.085
.000
-.086
.119*
.148**
.120*
-.040

0.089
0.997
0.087
0.017
0.003
0.016
0.424

ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ต่า
ต่า
ต่า
ไม่มีความสัมพันธ์

ทิศทางเดียวกัน
ทิศทางเดียวกัน
ทิศทางเดียวกัน

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 30 การวิเคราะห์ ความสัม พัน ธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
โดยรวมมี ความสัม พันธ์ กับการตัดสินใจซื อ้ ขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เมื่อพิจาณาเป็ นรายด้ านพบว่า

100
ด้ านผลิตภั ณฑ์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig (2
tailed) เท่ากับ 0.089 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก ( 𝐇𝟎 ) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (𝐇𝟏 ) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ านผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ า นราคา พบว่า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ า นราคา มี ค่า Sig (2 tailed)
เท่ากับ 0.997 ซึง่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก ( 𝐇𝟎 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
( 𝐇𝟏 ) หมายความว่า ส่ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้ านราคาไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การ
ตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้ านช่องทางการ
จัดจาหน่าย มีคา่ Sig (2 tailed) เท่ากับ 0.087 ซึง่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
( 𝐇𝟎 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 𝐇𝟏 ) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ าน
ช่องทางการจัดจาหน่ายไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ า นการส่ งเสริ ม ทางการตลาด พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ านการ
ส่ ง เสริ ม ทางการตลาด มี ค่ า Sig (2 tailed) เท่ า กั บ 0.017 ซึ่ ง น้ อยกว่ า 0.05 นั่ น คื อ ปฏิ เสธ
สมมติ ฐ านหลัก ( 𝐇𝟎 ) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง ( 𝐇𝟏 ) หมายความว่ า ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การ ด้ านการส่งเสริ มทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการอง
ของร้ าน ราดูร์เร่ อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และมี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ (r)
เท่ า กั บ 0.119 นั่น แสดงว่า ตัว แปรทัง้ สองมี ค วามสัม พั น ธ์ กั น ระดับ ต่ า ไปในทิ ศ ทางดี ย วกั น
หมายความว่า ถ้ าผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้ านการส่งเสริมทาง
การตลาดดีขึ ้น จะส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคมีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ เพิ่มขึ ้นระดับ
ต่าในทิศทางเดียวกัน
ด้ า นพนั ก งานผู้ ให้ บ ริ ก าร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านพนัก งานผู้
ให้ บริการ มีคา่ Sig (2 tailed) เท่ากับ 0.003 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
( 𝐇𝟎 ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 𝐇𝟏 ) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ าน
พนักผู้ให้ บริการมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมี ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.148 นั่นแสดงว่า ตัวแปรทัง้
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สองมีความสัมพันธ์กนั ระดับต่าไปในทิศทางดียวกัน หมายความว่า ถ้ าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านพนักงานผู้ให้ บริ การดีขึ ้น จะส่งผลให้ ผ้ บู ิโภคมีการตัดสินใจ
ซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ เพิ่มขึ ้นระดับต่าในทิศทางเดียวกัน
ด้ านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านลักษณะทาง
กายภาพ มีคา่ Sig (2 tailed) เท่ากับ 0.016 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
( 𝐇𝟎 ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 𝐇𝟏 ) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ าน
ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื อ้ ขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.120 นัน่ แสดงว่า ตัว
แปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ กันระดับต่าไปในทิศทางดียวกัน หมายความว่า ถ้ าผู้บริ โภคมีความ
คิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านลัก ษณะทางกายภาพดีขึ ้น จะส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคมี
การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ เพิ่มขึ ้นระดับต่าในทิศทางเดียวกัน
ด้ านกระบวนการให้ บริการ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านกระบวนการ
ให้ บริการ มีคา่ Sig (2 tailed) เท่ากับ 0.424 ซึง่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
( 𝐇𝟎 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 𝐇𝟏 ) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ าน
กระบวนการให้ บริ การไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานส่วนที่ 3 คุณ ค่าตราสินค้ ามีความสัมพันธ์ กับการตัดสิ นใจซื ้อขนมมาการอง
ของร้ านราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
𝐇𝟎 : คุณค่าตราสินค้ า ไม่มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน รา
ดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
𝐇𝟏 : คุณค่าตราสินค้ า มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์
เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์คณ
ุ ค่าตราสินค้ าที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน
ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร สถิติที่ใช้ ในการทดสอบคือ สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
แบบเพียร์ สนั (Person’s product moment correlation coefficient)
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ตาราง 31 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ าที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อ
ขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

คุณค่ าตราสินค้ า
ด้ านการตระหนักรู้ในตราสินค้ า
ด้ านภาพลักษณ์ ตราสินค้ า
ด้ านคุณสมบัติและความ
แข็งแกร่ง
ด้ านคุณประโยชน์และความชื่น
ชอบ
ด้ านเอกลักษณ์และความโดด
เด่น

การตัดสินใจซือ้ ขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่
Person
Sig.
ระดับ
correlation (2 tailed)
ความสัมพันธ์
ทิศทาง
.088

0.078

ไม่มีความสัมพันธ์

.208**

0.000

ต่า

.057

0.257

ไม่มีความสัมพันธ์

.230**

0.000

ต่า

ทิศทางเดียวกัน

ทิศทางเดียวกัน

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 31 การวิเคราะห์ ความสัม พัน ธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
โดยรวมมี ความสัม พันธ์ กับการตัดสินใจซื อ้ ขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เมื่อพิจาณาเป็ นรายด้ านพบว่า
ด้ านการตระหนั กรู้ ในตราสิ นค้ า พบว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านการตระหนักรู้ ในตรา
สินค้ า มีค่า Sig (2 tailed) เท่ากับ 0.078 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก ( 𝐇𝟎 )
และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 𝐇𝟏 ) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านการตระหนักรู้ในตราสินค้ า
ไม่มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เ ร่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากในปั จจุบนั ผู้ประกอบการที่เป็ นคนรุ่ น
ใหม่ได้ มีการเรี ยนรู้กรรมวิธีในการทาขนมมาการอง และสามารถทารสชาติของขนมมาการองได้
ออกมาใกล้ เคียงกันกับขนมมาการองที่มีอยูใ่ นตลาด ส่งผลให้ ผ้ ูบริโภคทาการแยกแยะรสชาติ และ
ระบุได้ ยากว่าขนมมาการองที่ตนเองบริ โภคมาจากตราสินค้ าของร้ านขนมมาการองร้ านใด
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ด้ านภาพลักษณ์ ตราสินค้ า
ด้ านคุณสมบั ติและความแข็งแกร่ ง พบว่า ด้ านคุณสมบัติและความแข็งแกร่ ง มีค่า
Sig (2 tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธิสมมติฐานหลัก ( 𝐇𝟎 ) และยอมรับ
สมมติฐานรอง ( 𝐇𝟏 ) หมายความว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้ า ด้ านคุณสมบัติและความแข็งแกร่ง มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.208 นัน่ แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์
กัน ระดับ ต่ าไปในทิ ศ ทางดี ย วกัน หมายความว่า ถ้ า ผู้ป ระกอบการให้ ค วามส าคัญ และ สร้ าง
ภาพลักษณ์ตราสินค้ า ด้ านด้ านคุณสมบัติและความแข็งแกร่ง สามารถทาให้ ผ้ บู ริ โภครับรู้ ได้ มาก
ขึ ้น จะส่งผลให้ ผ้ บู ริโภคมีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ เพิ่มขึ ้นระดับต่าในทิศทาง
เดียวกัน
ด้ านคุณประโยชน์ และความชื่นชอบ พบว่า ด้ านคุณประโยชน์และความชื่นชอบ มีคา่
Sig (2 tailed) เท่ากับ 0.257 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก ( 𝐇𝟎 ) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง ( 𝐇𝟏 ) หมายความว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้ า ด้ านคุณประโยชน์และความชื่นชอบ
ไม่มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ อย่างมีนยั สาคั ญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ านเอกลักษณ์ และความโดดเด่ น พบว่า ด้ านเอกลักษณ์ และความโดดเด่น มีค่า
Sig (2 tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธิสมมติฐานหลัก ( 𝐇𝟎 ) และยอมรับ
สมมติ ฐ านรอง ( 𝐇𝟏 ) หมายความว่า ภาพลัก ษณ์ ต รา ด้ า นเอกลัก ษณ์ แ ละความโดดเด่น มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.230 นัน่ แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์
กัน ระดับ ต่ าไปในทิ ศ ทางดี ย วกัน หมายความว่า ถ้ า ผู้ป ระกอบการให้ ค วามส าคัญ และสร้ าง
ภาพลักษณ์ตราสินค้ า ด้ านเอกลักษณ์และความโดดเด่น สามารถทาให้ ผ้ บู ริโภครับรู้ได้ มากขึ ้น จะ
ส่งผลให้ ผ้ ูบ ริ โภคมี การตัด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ เพิ่ ม ขึน้ ระดับต่ าในทิ ศ ทาง
เดียวกัน
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ตาราง 32 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย
1.ผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีลักษณะ
ทางด้ านประชากรศาสตร์ แตกต่ างกั น ได้ แก่
เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชี พ และรายได้
เฉลี่ยต่ อเดือน มีการตัดสินใจซือ้ ขนมมาการอง
ร้ านราดูร์เร่ แตกต่ างกัน
1.1 ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี เพศแตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ านราดูร์เร่
แตกต่างกัน
1.2 ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ านราดูร์เร่
แตกต่างกัน
1.3 ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มี สถานภาพ
การสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการ
องของร้ านราดูร์เร่ แตกต่างกัน
1.4 ผู้ บริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อาชี พ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน
ราดูร์เร่ แตกต่างกัน
1.5 ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี รายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการอง
ของร้ านราดูร์เร่ แตกต่างกัน
2. ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด บ ริ ก า ร มี
ความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซือ้ ขนมมาการอง
ร้ า น ร า ดู ร์ เ ร่ ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต
กรุ งเทพมหานคร
2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านผลิตภัณฑ์
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ าน
ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบ

สถิตทิ ่ ีใช้

ไม่สอดคล้ องตาม
สมมติฐาน

t-test

สอดคล้ องตาม
สมมติฐาน

F-test

สอดคล้ องตาม
สมมติฐาน

Brown-Forsythe

ไม่สอดคล้ องตาม
สมมติฐาน

F-test

ไม่สอดคล้ องตาม
สมมติฐาน

F-test

ไม่สอดคล้ องตาม
สมมติฐาน

Pearson Correlation
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ผลการทดสอบ

สถิตทิ ่ ีใช้

2.2 ส่ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ า นราคามี
ความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ าน
ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2.3 ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ านช่ อ ง
ทางการจัดจาหน่ายมีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจ
ซื อ้ ขนมมาการองร้ านราดูร์ เร่ ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
2.4 ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้ านการ
ส่ ง เสริ ม ทางการตลาด มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การ
ตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2.5 ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านพนักงานผู้
ให้ บริ การมีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื ้อขนมมา
ก า ร อ ง ร้ า น ร า ดู ร์ เร่ ข อ ง ผู้ บ ริ โภ ค ใ น เข ต
กรุงเทพมหานคร
2.6 ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านลักษณะ
ทางกายภาพมีความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจซื ้อขนม
ม า ก า รอ ง ร้ า น รา ดู ร์ เร่ ข อ ง ผู้ บ ริ โภ ค ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร
2.7 ส่ ว น ป ระ ส ม ท า ง ก า รต ล า ด บ ริ ก า ร ด้ า น
กระบวนการให้ บริ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การ
ตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. คุณค่ าตราสินค้ ามีความสัมพันธ์ กับตัดสินใจ
ซือ้ ขนมมาการองร้ านราดู ร์เร่ ของผู้บ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
3.1 คุณค่าตราสินค้ าด้ านการตระหนักรู้ในตราสินค้ า
มีความสัมพันธ์ กบั ตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ านรา
ดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ไม่สอดคล้ องตาม
สมมติฐาน

Pearson Product Moment
Correlation

ไม่สอดคล้ องตาม
สมมติฐาน

Pearson Product Moment
Correlation

สอดคล้ องตาม
สมมติฐาน

Pearson Product Moment
Correlation

สอดคล้ องตาม
สมมติฐาน

Pearson Product Moment
Correlation

สอดคล้ องตาม
สมมติฐาน

Pearson Product Moment
Correlation

ไม่สอดคล้ องตาม
สมมติฐาน

Pearson Product Moment
Correlation

ไม่สอดคล้ องตาม
สมมติฐาน

Pearson Product Moment
Correlation
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ผลการทดสอบ

สถิตทิ ่ ีใช้

สอดคล้ องตาม
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องตาม
สมมติฐาน
สอดคล้ องตาม
สมมติฐาน

Pearson Product Moment
Correlation
Pearson Product Moment
Correlation
Pearson Product Moment
Correlation

3.2 คุณ ค่าตราสิน ค้ า ด้ า นภาพลัก ษณ์ ต ราสิน ค้ า มี
ความสัม พั น ธ์ กั บ ตัด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองร้ าน
ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3.2.1 ด้ านคุณสมบัติและความแข็งแกร่ง
3.2.2 ด้ านคุณประโยชน์และความชื่นชอบ
3.2.3 ด้ านเอกลักษณ์และความโดดเด่น
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารและคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ าที่ มี
ความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยทาการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้ า และการตัดสินใจซื ้อขนมมาการอง
ของผู้บริโภค จาแนกตามลักษณะทางด้ านประชาการศาสตร์ สรุปการศึกษาได้ ดงั ต่อไปนี ้
สังเขปการวิจัย
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกจากลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการ
ตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้ าที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการอง
ร้ านราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
1. เพื่ อทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ ของผู้บริ โภค
และการกาหนดแผนการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อการเจริ ญเติบโตของธุรกิจ ทังในด้
้ านการ
เพิ่มยอดขาย และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้ ดียิ่งขึ ้น
2. เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการพัฒนาสินค้ าให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และเป็ นที่นิยมในหมูผ่ ้ บู ริโภค
3. เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ในการพัฒนาวิธีการสื่อสารทางการตลาดให้
ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ เพื่อนาไปสูก่ ารเกิดพฤติกรรมซื ้อขนมมาการอง
4. เพื่อให้ ผ้ ูประกอบการรายใหม่ ที่สนใจเริ่ มทาธุรกิจขนมมาการอง ได้ ทราบข้ อมูล
พื ้นฐานเกี่ยวกับตลาดและทิศทางการเติบโต เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจ
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1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ แตกต่าง
กัน ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการ
องร้ านราดูร์เร่ แตกต่างกัน
2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมากา
รองร้ านราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. คุณค่าตราสินค้ ามีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ านราดูร์เร่
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ ผู้บริ โภคทัง้ เพศชายและเพศหญิ งที่เคยซื ้อขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริ โภคทัง้ เพศชายและเพศหญิ งที่เคยซื ้อขนมมาการองร้ านราดูร์เร่
ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
โดยใช้ สูตรการคานวณแบบไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา 2545: 74)
โดยกาหนดค่าระดับความเชื่อมัน่ 95% และยอมให้ เกิดความคลาดเคลื่อนได้ เพียง 5% โดยทาการ
สุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง และกาหนดพื น้ ที่ เป็ นห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ ที่ตงั ้ อยู่ในย่านธุรกิ จ
การค้ าที่สาคัญของกรุงเทพมหานคร จานวน 5 ห้ างสรรพสินค้ า สถานที่ละ 80 คน ประกอบด้ วย
ห้ างสรรพสิ น ค้ าสยามพารากอน ห้ างสรรพสิน ค้ าเซ็ นทรัล เวิร์ด ห้ างสรรพสิน ค้ าเทอมิ น อล 21
ห้ างสรรพสินค้ าเอ็มควาเทียร์ และห้ างสรรพสินค้ าดิเอ็มโพเรี ยม เป็ นจานวนทังหมด
้
400 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่ าง
1. ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการแจก
แบบสอบถามเจาะจงผู้ บริ โ ภคที่ ซื อ้ และเคยซื อ้ ขนมมาการองของร้ าน ราดู ร์ เร่ ใน 5
ห้ างสรรพสินค้ าที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นกรุงเทพมหานคร
2. ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยกาหนดจานวนกลุม่
ตัวอย่างในแต่ละห้ างสรรพสินค้ าในจานวนเท่าๆกัน ห้ างสรรพสินค้ าละ 80 ชุด รวมทังสิ
้ ้น 400 คน
3. ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวม
ข้ อมูล โดยทาการแจกแบบสอบถามที่ได้ จดั ทาไว้ สาหรับเก็บข้ อมูลกับผู้บริ โภคที่เคยซื ้อขนมมากา
รองร้ านราดูร์เร่ เพื่อให้ ครบตามจานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ
และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคด้ านส่วนประสมทางการตลาด
บริ การของขนมมาการอง ประกอบด้ วย ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้ านการส่งเสริ ม ทางการตลาด ด้ านพนักงานผู้ให้ บ ริ การ ด้ านลักษณะทางกายภาพ และด้ าน
กระบวนการให้ บริการ แบบสอบถามเป็ นมาตรวัดแบบ Rating Scale
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ คุณ ค่าตราสิ น ค้ าขนมมาการองของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น ประกอบด้ วย การตระหนั ก รู้ ในตราสิ น ค้ า และ
ภาพลักษณ์ตราสินค้ า แบบสอบถามเป็ นมาตรวัดแบบ Likert Scale
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แบบสอบถามเป็ นมาตรวัดแบบ Likert Scale
วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้ อมูลแบบทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ า
ข้ อ มู ล ของผู้ ที่ ไ ด้ ท าการรวบรวมไว้ และข้ อ มู ล จากเอกสารที่ ส ามารถใช้ อ้ างอิ ง ได้
ประกอบด้ วย ตารา บทความ แนวคิด ทฤษฎี รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องต่างๆ เพื่อใช้ ในการ
สร้ างแบบสอบถาม
2. ข้ อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการเก็ยรวบรวมข้ อมูล
โดยใช้ แบบสอบถามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยซื ้อและเคยบริ โภคขนมกา
รองจานวน 400 คน ตามที่ได้ จากขันตอนการเลื
้
อกกลุ่มตัวอย่างซึ่งจะเก็บแบบสอบถามในบริ เวณ
ห้ างสรรพสินค้ าในย่านการค้ าที่สาคัญ 4 สถานที่ ได้ แก่ สยาม ราชประสงค์ อโศก และพร้ อมพงษ์
ใน 5 ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ ได้ แก่ ห้ างสรรพสินค้ าสยามพารากอน ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล
เวิร์ด ห้ างสรรพสินค้ าเทอมิ นอล 21 ห้ างสรรพสินค้ าเอ็มควาเทียร์ และห้ างสรรพสินค้ า ดิเอ็ม โพ
เรี ยม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้บริโภค
ได้ แก่ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ การหาค่าความถี่
และคิดเป็ นค่าร้ อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีตอ่ ส่วนประสมทาง
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การตลาดบริ การของร้ านขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทาง
การจัด จ าหน่า ย ด้ านการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด ด้ า นพนัก งานผู้ให้ บ ริ ก าร ด้ า นลัก ษณะทาง
กายภาพ และด้ านกระบวนการให้ บริ การโดยใช้ การคานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean : x̅ ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตฐาน (Standard deviation : S.D.)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีตอ่ คุณค่าตราสอนค้ า
ของร้ านขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ ได้ แก่ การตระหนักรู้ในตราสินค้ า และภาพลักษณ์ ตราสินค้ า
โดยใช้ ก ารค านวณหาค่า เฉลี่ ย (Mean: x̅) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตฐาน (Standard deviation:
S.D.)
4. การวิเคราะห์เกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ การคานวณหาค่าเฉลี่ ย (Mean: x̅) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation: S.D.)
5. การทดสอบสมมติฐานการวิจยั
5.1 ส ม ม ติ ฐ าน ที่ 1 ผู้ บ ริ โภ ค ใน เขต ก รุ ง เท พ ม ห าน ค รที่ มี ลั ก ษ ณ ะท างด้ าน
ประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มี
การตัดสินใจซือ้ ขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ แตกต่างกัน โดยใช้ สถิติ Independent Sample t-test
สาหรับตัวแปรเพศ และใช้ สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - way Analysis of Variance) ใน
ส่วนของตัวแปรสถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
5.2 สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ
ซื ้อขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้ การหาค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
5.3 สมมติฐานที่ 3 คุณค่าตราสินค้ ามีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการอง
ร้ านราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้ การหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
สรุปผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ลกั ษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง อายุ 24 – 31 ปี สถานภาพโสด เป็ นนักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีตอ่ ส่วนประสมทาง
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การตลาดบริ ก ารขนมมาการองของร้ าน ราดูร์ เร่ พบว่ า โดยรวมอยู่ ในระดับ มาก โดยเรี ย ง
ตามลาดับค่าเฉลี่ย ดังนี ้ ด้ านพนักงานผู้ให้ บริ การ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านลักษณะทางกายภาพ ด้ าน
การส่งเสริ มทางการตลาด ด้ านกระบวนการให้ บริการ ด้ านราคา และด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
เมื่อพิจารณารายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
2.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ เรี ยงตามลาดับ
คือ ขนมมาการองของร้ านราดูร์เร่มีชื่อเสียง ขนมมาการองของร้ านราดูร์เร่มีความสวยงาม ขนมมา
การองของร้ านราดูร์ เ ร่ มี ร สชาติ อ ร่ อ ย และขนมมาการองของร้ านราดูร์ เร่ มี ร สชาติ ใ ห้ เลื อ ก
หลากหลาย
2.2 ด้ านราคา ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรี ยงตามลาดับ คือ ราคา
เหมาะกับคุณภาพของขนม ราคาของขนมไม่เปลี่ยนแปลง และราคาเหมาะสมกับปริ มาณของขนม
2.3 ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยง
ตามลาดับ คือ ที่ตงของร้
ั้
านขนมมีความโดดเด่น สามารถสังเกตเห็นได้ ง่าย สามารถหาซื ้อขนมได้
ง่าย และมีจานวนสาขาที่เพียงพอ
2.4 ด้ านการส่งเสริมทางการตลาด ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยง
ตามลาดับ คือ มีการให้ สว่ นลดเมื่อซื ้อขนมในลักษณะเป็ นชุด การโฆษณา ณ จุดจาหน่าย เช่น
การตกแต่งตู้ขนม และการลดราคาขนมในช่วงเทศกาลสาคัญ ทาให้ เกิดความต้ องการซื ้อ
2.5 ด้ านพนักงานผู้ให้ บริการ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
เรี ยงตามลาดับ คือ พนักงานสามารถให้ คาแนะนาเกี่ยวกับขนมแก่ลูกค้ าอย่างถูกต้ อง พนักงานมี
อัธยาศัยที่ดี มีสีหน้ ายิ ้มแย้ ม และพนักงานมีความเต็มใจในการให้ บริการ
2.6 ด้ านลักษณะทางกายภาพ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เรี ยงตามลาดับ คือ บริ เวณร้ านมีความสะอาด มีป้ายชื่อร้ านที่ชดั เจน มีรูปภาพแสดงขนมชัดเจน
น่าดึงดูด และมีปา้ ยแสดงราคาขนมที่ชดั เจน
2.7 ด้ านกระบวนการให้ บริการ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยง
ตามลาดับ คือ มีการให้ บริการที่รวดเร็ว ให้ บริ การลูกค้ าตามลาดับก่อนหลัง และเปิ ดจาหน่ายขนม
ตรงเวลา
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3.การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริ โภคที่มีตอ่ คุณค่าตราสินค้ า
ขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ดังนี ้
3.1 ด้ านการตระหนักรู้ในตราสินค้ า พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ น
ระดับ มาก เรี ยงตามลาดับ คือ ท่านสามารถจดจาตราสินค้ าของขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ ได้ เมื่อ
มีบุคคลอื่นถาม หรื อข้ อคาแนะนา เมื่อพูดถึงขนมของประเทศฝรั่งเศส ท่านสามารถนึกถึงตรา
สินค้ าของขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ มาเป็ นอันดับแรก และท่านสามารถทราบว่าขนมมาการองที่
ท่านบริโภค หรื อเคยบริโภคเป็ นของตราสินค้ าไหน
3.2 ด้ านภาพลักษณ์ตราสินค้ า พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เรี ยงตามระดับค่าเฉลี่ย ดังนี ้ ด้ านเอกลักษณ์ และความโดดเด่น ด้ านคุณ สมบัติและความ
แข็งแกร่ง และด้ านคุณประโยชน์ และความชื่นชอบ เมื่อพิจารณารายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
3.2.1 ด้ านเอกลักษณ์ และความโดดเด่น ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เรี ยงตามลาดับ คือ ขนมมาการอง มีการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่น ขนม
มาการองมีรสชาติที่แตกต่างจากขนมชนิดอื่น และขนมมาการองให้ ความรู้สกึ ที่หลากหลายตรงกับ
ความต้ องการของผู้บริโภค
3.2.2 ด้ านคุณสมบัตแิ ละความแข็งแกร่ง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เรี ยงตามลาดับ คือ ขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ มีกรรมวิธีการทาที่ยงุ่ ยาก ซับซ้ อน การ
รับประทานขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ แสดงถึงการมีรสนิยมที่ดี และการรับประทานขนมมาการอง
ร้ าน ราดูร์เร่ บ่งบอกถึงฐานะทางสังคม
3.2.3 ด้ านคุณประโยชน์ และความชื่นชอบ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เรี ยงตามลาดับ คือ ขนมมาการองสามารถสร้ างความแปลกใหม่ให้ กบั ผู้บริโภค การ
รับประทานขนมมาการองทาให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความพึงพอใจ และขนมมาการองที่มีการนาเข้ าจาก
ต่างประเทศ ได้ รับความนิยมสูง
4.การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับความคิดเห็นของผู้บริ โภคที่มีต่อการตัดสินใจซื ้อ ขนมมา
การองของร้ าน ราดูร์เร่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรี ยงตามลาดับคือ ท่านตัดสินใจซือ้
ขนมมาการองโดยคานึงถึงรสชาติ ท่านตัดสินใจซื ้อขนมมาการองเมื่อมีการจัดโปรโมชัน่ เช่น การ
ลดราคา หรื อแจกของสมนาคุณ และท่านตัดสินใจซื ้อขนมมาการองโดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ
และภาพลักษณ์ของตราสินค้ า
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5.การทดสอบสมมติฐานการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางด้ านประชากรศาสตร
แตกต่างกัน ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มีการตัดสินใจซื ้อ
ขนมมาการอง ร้ านราดูร์เร่ แตกต่างกัน พบว่า
ผู้บ ริ โภคที่ มี เพศแตกต่ า งกัน มี ก ารตัด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ใน
กรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นราบข้ อ พบว่า เพศที่แตกต่างกันของผู้บริ โภคมี
การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั
ผู้บ ริ โภคที่ มี อ ายุแ ตกต่ า งกั น มี ก ารตัด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองของร้ าน ราดูร์ เร่ ใน
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ ผู้บริ โภคที่มีอายุ 15-23 ปี มีการตัดสนิใจซื ้อที่แตกต่างเป็ นรายคูก่ ับผู้บริ โภคที่มี อายุ 41 ปี
ขึ ้นไป และผู้บริโภคที่มีผ้ บู ริโภคที่มีอายุ 24-31 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน
ราดูร์เร่ ในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพโสด มีการตัดสนิใจซื ้อที่แตกต่างเป็ นรายคูก่ บั ผู้บริ โภคที่มี
สถานภาพหม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ผู้บ ริ โภคที่ มี อาชี พ แตกต่างกัน มี การตัดสิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ใน
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นราบข้ อ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันของผู้บริ โภคมี
การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั
ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน
ราดูร์เร่ ในกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นราบข้ อ พบว่า รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกัน ของผู้บ ริ โภคมี ก ารตัด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองร้ านราดู ร์เร่ ไม่แ ตกต่างกัน ที่ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริ การมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนม
มาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
บริ การมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การตัดสิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ด้ านผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของ
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ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านราคาไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน
ราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านการส่งเสริ มทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน
ราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม ระดับต่า และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ด้ านการพนักงานผู้ให้ บริการมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน
ราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม ระดับต่า และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ด้ านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน
ราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม ระดับต่า และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ด้ านกระบวนการให้ บริการไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน
ราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 คุณ ค่าตราสินค้ ามีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซือ้ ขนมมาการองของ
ร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสินค้ ามีความสัมพันธ์ กับการ
ตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ด้ านการตระหนักรู้ในตราสินค้ าไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของ
ร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านภาพลักษณ์ตราสินค้ ามีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน
ราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านคุณสมบัติ และความแข็งแกร่งมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการ
องของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวม ระดับต่า และเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน
ด้ านคุณประโยชน์ และความชื่นชอบ ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื ้อขนม
มาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านเอกลักษณ์ และความโดดเด่น มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการอง
ของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวม ระดับต่า และเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน
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อภิปรายผล
ผลการศึก ษาวิ จัย เรื่ อ ง ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร และคุณ ค่าตราสิ น ค้ า ที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองขอ งร้ าน ราดู ร์ เ ร่ ของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาใช้ อภิปรายผลได้ ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางด้ านประชากรศาสตร์
แตกต่างกัน ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มีการตัดสินใจซื ้อ
ขนมมาการอง ร้ านราดูร์เร่ แตกต่างกัน จากการศึกษาวิจยั พบว่า
ผู้ บริ โภคที่มีเพศ อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน แตกต่ างกั น มีการตัดสินใจซือ้
ขนมมาการองของ ร้ าน ราดูร์เร่ ไม่แ ตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ง ไม่
สอดคล้ องกับ สมมติฐานที่ ตงั ้ ไว้ เนื่ องจากขนมมาการองของร้ านราดูร์เร่ ได้ รับ ความนิ ยมจาก
ผู้บริ โภคเป็ นอย่างมากอันเนื่องมาจากชื่อเสียงที่โด่งดัง เป็ นที่ร้ ู จักในระดับสากล มีรสชาติอร่ อย
และคุณ ภาพของขนมที่ได้ รับการยอมรับตังแต่
้ ขัน้ ตอนการผลิต อี กทัง้ รู ปแบบของตัวขนมยังมี
ความโดดเด่น สีสนั สวยงาม ตลอดจนรสชาติที่หลากหลายจนเป็ นเอกลักษณ์ ประกอบกับมีการ
พัฒ นาสูตรขนมใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่ อง และขนมมาการองยังสามารถรับประทานได้ ในทุก
โอกาส ทุกเวลา จึงเป็ นสาเหตุให้ ผ้ บู ริ โภคทังเพศชายและเพศหญิ
้
งนิยมที่จะซื ้อไปรับประทาน รวม
ไปถึงซื ้อเป็ นของฝาก จึงทาให้ ผ้ บู ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน
ราดูร์เร่ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ รัตนา กี่เอี่ยน (2552) ศึกษาเรื่ อง คุณค่าตรา
สิ นค้ าและปั จ จัยทางการตลาดที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื อ้ ผลิตภัณ ฑ์ เบเกอรี่ “พัพ ฟ์
แอนด์ พาย” ผลการศึก ษาพบว่ า ผู้บ ริ โภคที่ มี เพศแตกต่า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ “พัพฟ์ แอนด์ พาย” ด้ านความถี่ในการซื ้อไม่แตกต่างกัน
ค่านิยมของกลุม่ ผู้บริ โภคในปั จจุบนั ไม่วา่ จะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม และมีรายได้ มาก
น้ อยแตกต่างกันอย่างไร แต่จะมีพฤติกรรมร่วมที่คล้ ายคลึงกันในเรื่ องของการใช้ สื่อเทคโนโลยี และ
มักจะได้ รับอิทธิ พลทางความคิดต่างๆจากสังคมออนไลน์ ซึ่งหนึ่งในนัน้ คือการแบ่งปั นเรื่ องราว
และประสบการณ์ในชี วิตของตนเองลงบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแสดงถึงตัวตน รสนิยมความชื่น
ชอบต่างๆ รวมไปถึงยังแสดงถึงฐานะทางสังคม ซึ่งทังหมดนี
้
้ถูกแสดงให้ อยู่ในเชิงบวกทังสิ
้ ้น เพื่อ
สร้ างให้ บคุ คลอื่นรับรู้ตวั ตนของตนเองไปในทางที่ดี ทาให้ ตนเองมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของอื่น
และยังมีพฤติกรรมในการสังสรรค์ พูดคุยในยามว่างหลังเลิกเรี ยน หรื อเลิกงานซึ่งจาเป็ นจะต้ องมี
สถานที่สาหรับพบปะกันระหว่างบุคคล และร้ านขนมมาการอง ราดูร์เร่ ก็ถือเป็ นร้ านที่มีชื่อเสียง
เป็ นตราสินค้ าที่ได้ รับการยอมรับในระดับสากล ประกอบกับความสวยงามจากการตกแต่งของร้ าน
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บรรยากาศที่หรูหรา และขนมมาการองที่เป็ นขนมราคาแพง รูปร่างแปลกตา จึงทาให้ ผ้ บู ริ โภคที่มี
อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้ อ งกับ งานวิจัย ของ สุช ญา อาภาภัท ร (2559) ศึก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อเบเกอรี่ แบบ Take Away ของกลุม่ คนทางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผล
การศึกษาพบว่าผู้บริ โภคที่อาชีพ แตกต่างกันจะมีการตัดสินใจซื ้อเบเกอรี่ แบบ Take Away ของ
กลุ่มคนทางาน ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ โฉมฉาย โฉมฉาย ศึกษาเรื่ อง
คุณค่าตราสินค้ าและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการร้ านอาหารสีฟ้าของผู้บริโภค
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การร้ านอาหารสี
ฟ้า ด้ านรูปแบบที่ใช้ บริการเป็ นประจา และด้ านเหตุผลที่เลือกใช้ บริการ ไม่แตกต่างกัน
ผู้บริโภคขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ ท่ มี ีอายุ แตกต่ างกัน มีการตัดสินใจซื ้อที่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยกลุม่ ผู้บริ โภคที่มี่
อายุ 41 ขึ ้นไปมีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ มากที่สดุ เพราะ ผู้บริโภคกลุ่มนี ้อยู่
ในวัยทางาน สามารถหารายได้ ด้วยตนเอง มีอายุการทางานนาน รวมไปถึงประสบการณ์ที่สงู จึง
ทาให้ มีรายได้ ที่สงู ตามไปด้ วย และมีเงินเหลือเก็บสาหรับการซื ้อสินค้ าเพื่อหาความสุขให้ กบั ตนเอง
ได้ หรื อซื ้อสินค้ าที่มีความฟุ่ มเฟื่ อยดังเช่นขนมมการองของร้ าน ราดูร์เร่ ซึง่ มีราคาสูงกว่าท้ องตลาด
ทังนี
้ ้ผู้บริโภคที่อยู่ในตลาดจะมีอายุอยูใ่ นช่วงวัย (Generation)ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื ้ออันเนื่องมาจากความแตกต่างของ ค่านิยม การรับรู้ การใช้ ชีวิตในสังคม การเข้ าถึงเทคโนโลยี
การเลื อ กรั บ ข่า วสาร และการได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากกลุ่ม ผู้น าทางความคิ ด ที่ แตกต่างกัน เป็ น ต้ น
ผู้บริ โภคที่มี อายุอยู่ในช่วงวัยรุ่ นจะมี อายุประมาน 15 - 23 ปี และ 24 – 31 ปี จะมี พ ฤติกรรมที่
ต้ องการปรับตนเองให้ ทนั ต่อกระแส ชื่นชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ นิยมเลียนแบบพฤติกรรมจากศิลปิ น
นักร้ องที่ตนเองชื่นชอบ และมีการเข้ าถึงเทคโนโลยีได้ รวดเร็ ว ซึ่งขนมมาการองจัดเป็ นขนมที่กาลัง
อยู่ในกระแสนิยม การตัดสินใจซือ้ ของวัยรุ่ นจึงขึ ้นอยู่กับความมีชื่อเสียง และความโดดเด่นของ
ขนมมาการองทัง้ ด้ าน รู ปร่ าง รสชาติที่หลากหลาย และสีสันที่แวววาว เป็ นต้ น ส่วนผู้บริ โภคที่มี
อายุ 41 ปี ขึ ้นไป จะมีคา่ นิยมที่แตกต่างกันมากขึ ้น อาจต้ องคานึงถึงเรื่ องสุขภาพ เนื่องจากขนมมา
การองมีรสหวานจัด ไม่ต้องการรับประทานขนมที่มีร สชาติหวานจนเกินไป และให้ ความสาคัญกับ
ขนมที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง การตัดสินใจซื ้อในแต่ละครัง้ อาจจะมีเหตุผลที่เกี่ยวกับ
การต้ องแสดงว่าตนเองมีรสนิยมที่ดี หรื อแสดงถึงฐานะ และอาจจะเลือกซือ้ ขนมเพื่อใช้ เป็ นของ
ฝาก จึงทาให้ มีการตัดสินใจซื ้อที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศิริรัตน์ อ่อนราพรรณ
(2557) ศึก ษาเรื่ อง ศึก ษาวิจัยเรื่ อ งส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มี ความสัม พันธ์ กับการ
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ตัดสินใจซื ้อไอศกรี มเค้ ก แดรี่ ควีน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ซื ้อไอศกรี มเค้ ก แดรี่ ควีนแตกต่างกัน
ผู้บริ โภคขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ ท่ ีมีสถานภาพ แตกต่ างกัน มีการตัดสินใจซื ้อที่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพหม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่ มีการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่
มากที่สุด เพราะใช้ ชีวิตอยู่ตวั คนเดียว ไม่ต้องรับผิดชอบภาระค่าใช่จ่ายใดๆ และไม่ต้องคานึงถึง
สมาชิกในครอบครัวมากนัก จึงทาให้ มีการตัดสินใจซือ้ สินค้ าที่ตนชื่นชอบ หรื อตอบสนองความ
ต้ องการของตนเองได้ อย่างรวดเร็ วโดยไม่ต้องกังวลถึงเรื่ องราคา เพราะการซื ้อในแต่ละครัง้ ถื อเป็ น
การหาความสุขให้ กบั ตนเองทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้แต่ละสถานภาพจะมีการแบกรับภาระค่าใช้ จา่ ยที่แตกต่าง
กัน โดยสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จะมีความรับผิดชอบด้ านค่าใช้ จ่ายภายในครอบครัวมากกว่า
สถานภาพอื่น อันเนื่องมาจากจานวนสมาชิกในครอบครัว หรื อมีการวางแผนทางการเงินที่รัดกุ ม
มากขึ ้น จึงส่งผลไปถึงการตัดสินใจซื ้อสินค้ าต่างๆ และพยายามควบคุมการใช้ จ่ายให้ เพียงพอกับ
รายได้ ในแต่ละเดือน และจะมีพฤติกรรมการซือ้ ที่ต้องนึกถึงครอบครัวมาเป็ นลาดับแรก ในทาง
ตรงกัน ข้ าม ผู้มี ส ถานภาพโสด และสถานภาพหม้ า ย/หย่าร้ าง/แยกกัน อยู่ ไม่ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้ จา่ ย เพราะจานวนสมาชิกครอบครัวมีไม่มาก หากต้ องการซื ้อสินค้ า จึงไม่จาเป็ นต้ องคานึงถึง
ค่าใช้ จ่าย และสามารถตัดสินใจซื ้อได้ ทนั ที ขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่จดั เป็ นสินค้ าฟุ่ มเฟื อย
และมีจานวนสินค้ าทดแทนทังทางตรงและทางอ้
้
อมเป็ นจานวนมาก จึงเป็ นสาเหตุให้ ผ้ บู ริ โภคที่มี
สถานภาพการสมรสแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื ้อที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ รภัส
เฟื่ องเจริ ญ (2559) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
เลอแปงของผู้บริ โภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผู้โภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เลอแปงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้ านค่าใช้ จ่าย
ในการซื ้อ แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนม
มาการองร้ านราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาวิจยั พบว่า
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
และกระบวนการให้ บริการ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่
ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากขนมมาการองของร้ านราดูร์เร่มีการบริ โภคเฉพาะกลุม่ ผู้บริโภคที่รับรู้ถึง
คุณ ค่าของตราสิ น ค้ า ราดูร์เร่ รวมไปถึ งคุณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ ว่า ดีจ ริ งหรื อ ไม่ คุณ ภาพและ
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ปริมาณมีความคุ้มค่ากับราคาหรื อไม่ เพียงแต่รับรู้วา่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่นาเข้ าจากต่างประเทศ จึงทา
ให้ ยงั ไม่เป็ นที่แพร่ หลายในหมู่ผ้ ูบริ โภคทั่วไป ประกอบกับขนมมาการอง ราดูร์เร่ มีราคาที่สูง ซึ่ง
ผู้บริ โภคสามารถหันไปเลือกซื ้อขนมมาการองของร้ านอื่นที่มีราคาถูกกว่ามาเป็ นสินค้ าทดแทนได้
เพราะไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะซื ้อขนมชนิด นี ้ เนื่องจากไม่ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆเกี่ยวกับตรา
สินค้ า ราดูร์เร่ มาก่อน ในส่วนกระบวนให้ บริ การของร้ านราดูร์เร่ ก็เป็ นรูปแบบการขายผลิตภัณฑ์
แบบทัว่ ไป คือการขายโดยใช้ พนักงานเพียงอย่างเดียว (Face to face) ไม่มีความแปลกใหม่หรื อมี
ความสะดวกสบายที่ตา่ งจากร้ านอื่นๆ นอกจากนี ้สาขาของร้ านขนมมาการอง ราดูร์เร่มีน้อยจึงทา
ให้ การเข้ าถึงขนมมาการองของ ราดูร์เร่ มีน้อยตามไปด้ วย ซึ่งสอดคล้ องกับทฤษฏี ของ ศิริวรรณ
เสรี รัตน์; และคณะ (2546) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ต้องตอบสนองความต้ องการ และความพึงพอใจ
ของผู้บริ โภค และเท่าทันต่อทุกสถานการณ์ ต้ องสามารถตอบสนองให้ รวดเร็ วกว่าคูแ่ ข่ง และต้ อง
เข้ าถึงผู้บริ โภคกลุ่มเป้าหมายได้ หลายกลุ่ม อีกทังยั
้ งต้ องปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้ ทนั สมัย
อยูต่ ลอดเวลา จึงจะส่งผลให้ สามารถอยูใ่ นความทรงจาของผู้บริโภค และในตลาดได้ อย่างยัง่ ยืน
ส่ วนประสมทางการตลาดบริการด้ านการส่ งเสริมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั
การตัด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่าใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากผู้บริ โภคต้ องการความคุ้มค่าจากตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน รา
ดูร์เร่ ในแต่ละครัง้ ทังในเชิ
้
งคุณภาพและปริ มาณ รวมไปถึงการได้ รับส่วนลดต่างๆ หรื อการได้ ของ
สมนาคุณ เนื่องจากขนมมาการองของร้ านราดูร์เร่ มีราคาที่ ค่อนข้ างสูง ผู้บริ โภคจึงต้ องการการ
ทดแทนจากการที่ต้องจ่ายเงินซื ้อในราคาที่สูง กล่าวคือ ถ้ าผู้ประกอบการสามารถทาให้ ผ้ บู ริ โภค
รู้สึกคุ้มค่า ผ่านการใช้ ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านการส่งเสริ มทางการตลาดมากขึ น้ จะ
ทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีการตัดสินใจซื ้อเพิ่มขึ ้น เนื่องจากร้ านขนมมาการอง ราดูร์เร่ มีการจัดขนมเป็ นชุด
เพื่ อให้ ค้ ุม กว่าการซื อ้ เป็ นชิ น้ เนื่ องจากได้ รับส่วนลด และยังมี การแจกของสมนาคุณ ต่างๆ เพื่ อ
กระตุ้นให้ ผ้ ูบริ โภคเกิ ดการตัดสินใจซือ้ ขนมมาการองของร้ านราดูร์เร่ มากขึ น้ ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ พัชรภรณ์ บุบผาดี (2559) เรื่ อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซื อ้ เบเกอรี่ Little home ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลจากการศึกษา
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านการส่งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรม
การซื ้อเบเกอรี่ Little home ด้ านค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยที่ซื ้อเบเกอรี่ ตอ่ ครัง้ เนื่องจากการให้ ส่วนลดกับ
ผู้บริโภคที่เป็ นสมาชิก
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ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านพนั กงานผู้ ให้ บริ การมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์ ระดับต่าในทิศทาง
เดียวกัน เนื่องจากพนักงานขายของร้ าน ราดูร์เร่ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมมา
การองเป็ นอย่างดี พร้ อมทังสามารถให้
้
คาแนะนาตามความต้ องการของผู้บริ โภคได้ อย่างชัดเจน มี
ความเต็มใจในการให้ บริ การ นอกจากนี ้พนักงานขายยังแต่งกายสุภาพเหมาะสม พูดจาไพเราะ
และมีสีหน้ ายิ ้มแย้ ม จึงส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื ้อที่เพิ่มมากขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ ศิริรัตน์ อ่อนราพรรณ (2557) ศึกษาเรื่ อง ศึกษาวิจยั เรื่ องส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี
ความสัม พัน ธ์ กับการตัดสิ น ใจซื อ้ ไอศกรี ม เค้ ก แดรี่ ค วีน ผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดบริ การมีความสัมพันธ์ ระดับปานกลางไปในทิศางเดียวกันกับการตัดสินใจซื ้อไอศกรี ม
เค้ ก แดรี่ ควีน เป็ นเพราะ พนักงานมีความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ และมีอธั ยาศัยดี จึงทาให้ ผ้ บู ริโภคส่วน
ใหญ่มีความเชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการบริการ
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การด้ านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีความสัมพันธ์ ระดับต่าในทิศทาง
เดียวกัน เนื่องจากการจัดตกแต่งลักษณะภายนอกของสถานที่จาหน่ายของร้ านขนมมาการอง รา
ดูร์เร่ มี ค วามน่าสนใจ โดดเด่น จากป้ายชื่ อร้ านที่ เด่น สะดุด ตา สามารถดึง ดูด ความสนใจของ
ผู้บริโภคที่ผา่ นไปมา มีการออกแบบร้ านที่แสดงถึงเอกลักษณ์ ความเป็ นมาที่สื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้
อย่างชัดเจน นาเสนอบรรยากาศที่ อบอุ่นเหมือนอยู่ในสวนของประเทศฝรั่งเศส พร้ อมทัง้ มีการ
เลื อกใช้ โทนสี ที่นุ่ม นวล ประกอบกับการจัดวางขนมให้ มี สี สันน่ารับประทาน และบริ เวณร้ านมี
ความสะอาด ถูกสุขอนามัย นอกจากนี ย้ ังใช้ สี สัน ของภาพขนมมาการองในการกระตุ้น ความ
ต้ องการซื ้อของผู้บริ โภค ปั จจัยทางกายภาพเหล่านี ้ จึงทาให้ ลกู ค้ ารับรู้ถึงคุณค่าของขนมมาการอง
ได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น และเกิดความต้ องการซื ้อในที่สุด ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สุชญา อาภาภัทร
(2559) ศึก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ้ เบเกอรี่ แ บบ Take Away ของกลุ่ ม
คนทางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้ านกายภาพส่งผลเชิง
บวกต่อ การตัด สิ น ใจซื อ้ ซื อ้ เบเกอรี่ แ บบ Take Away ของกลุ่ม คนวัย ท างาน อัน เนื่ อ งมาจาก
สามารถจัดวางเบเกอรี่ ได้ อย่างเหมาะสมตรงตามความต้ องการของลูกค้ า
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สมมติฐานที่ 3 คุณค่าตราสินค้ ามีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ าน
ราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาวิจยั
ด้ านการตระหนั กรู้ ในตราสินค้ าไม่มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื ้อขนมมาการอง
ร้ านราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 :ซึ่งไม่
สอดคล้ อ งกับ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ เนื่ อ งจากขนมมาการองของร้ าน ราดูร์ เร่ เป็ นสิ น ค้ า ที่ นิ ย ม
รับประทานของผู้บ ริ โภคเฉพาะกลุ่ม ประกอบกับมี สาขาเพี ย งไม่กี่แห่ง จึงทาให้ ผ้ ูบริ โภคที่ อ ยู่
ห่างไกลจากห้ างสรรพสินค้ าที่มีสาขาของร้ าน ราดูร์เร่ตงอยู
ั ้ ่ไม่ร้ ูจกั ตราสินค้ า หรื อผู้บริ โภคบางคน
เพียงแค่ร้ ูจกั และสนใจสินค้ าเท่านันแต่
้ ไม่เคยซื ้อ อันเนื่องมาจากราคาขนมมาการองของร้ าน ราดูร์
เร่ ที่มี ราคาสูง จึงส่ งผลให้ ไม่เกิดการตระหนักรู้ ในตราสินค้ าของผู้บริ โภคเป็ นวงกว้ างได้ และไม่
สามารถเกิ ด พฤติก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้ หรื อ การซื อ้ ซ า้ ขนมมาการองของ ร้ าน ราดูร์เร่ ได้ ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ นฤมล หุ่นรอด (2560) ศึกษาเรื่ อง คุณค่าตราสินค้ าและส่วนประสม
ทางการตลาดที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการซื อ้ เบี ย ร์ ต ราโฮการ์ เด้ น ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จัย พบว่ า คุณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ด้ า นการตระหนัก รู้ ในตราสิ น ค้ า ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อเบียร์ ตราโฮการ์ เด้ นด้ านความถี่ในการซื ้อต่อเดือนของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านภาพลักษณ์ ตราสินค้ า มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจขนมมาการองร้ านราดูร์เร่
ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างนัย ส าคัญ ทางสถิ ติในระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ดังนี ้
ด้ านคุณสมบัติและความแข็งแกร่ งมีความสัมพันธ์ ระดับต่า ไปในทิศทางเดียวกันกับ
การตัดสิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ เทพมหานคร เนื่ องจาก
ผู้บริ โภคมีความต้ องการผลิตภัณ ฑ์ ที่ดีที่สุดให้ กับตนเอง มีคุณ ภาพ มีคุณ สมบัติที่ตรงกับความ
ต้ องการที่แท้ จริ ง ตอบสนองความต้ องการลึกๆของผู้บริ โภคได้ ชดั เจน ขนมมาการองของร้ านราดูร์
เร่ ให้ ความสาคัญ กับการแสดงถึงกรรมวิธีในการผลิตและใช้ วัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ ยุ่งยากซับซ้ อน
นาเสนอขนมให้ มีความหรูหรา มีระดับและขายในราคาแพง รวมไปถึงมีชื่อเสียงโด่งดัง ผู้บริ โภคจึง
ใช้ องค์ประกอบเหล่านี ้เป็ นเครื่ องหมายทางสังคมแสดงถึ งสถานะทางสังคมชันสู
้ ง ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ K.L Keller (1993) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า เป็ นการเชื่ อมโยงสินค้ าเข้ ากับ
ความทรงจาของผู้บริ โภค โดยผู้บริ โภคก็จะมีคุณภาพที่ตนเองรับรู้ แตกต่างกัน จนทาให้ เกิดเป็ น
ภาพจา ซึ่งประกอบไปด้ วย ความแข็งแกร่ง ความชื่นชอบ และความมีเอกลักษณ์ อันเป็ นพื ้นฐาน
สาคัญในการสร้ างคุณค่าให้ กบั ตราสินค้ า นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับทฤษฏีของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์;
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และคณะ (2546) ผู้บ ริ โภคมี ค วามต้ อ งการที่ แ ท้ จริ ง แตกต่ า งกั น มี ค วามหลากหลาย และ
เฉพาะเจาะจงในแต่ล ะบุค คล เช่น สิ น ค้ า ความสะดวกสบาย ประสบการณ์ ความพึ ง พอใจ
ภาพลักษณ์ที่ดีจากการใช้ สินค้ า รวมไปถึงใช้ เป็ นเครื่ องมือในการแสดงออกถึงฐานะทางสังคม เป็ น
ต้ น
ด้ านคุณประโยชน์และความชื่นชอบไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจขนม
มาการองร้ านราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้บริ โภคมีความพึงพอใจกับ
ขนมชนิ ด อื่ น ๆ หรื อ พอใจกับ ขนมมาการองจากตราสิ น ค้ าอื่ น ๆ ที่ ไม่จ าเป็ น ต้ อ งน าเข้ า มาจาก
ต่างประเทศ ประกอบกับราคาที่ ค่อนข้ างสูง หรื อไม่ร้ ู จักตราสินค้ าราดูร์เร่ เพราะถื อเป็ นตลาด
เฉพาะ (niche market ) ของกลุ่ม ผู้บ ริ โภคที่ จ ะนิ ย มรั บ ประทานขนมชนิ ด นี ้ จึง เป็ น สาเหตุให้
ผู้บริ โภคหันไปซื ้อขนมที่ตนเองรู้จกั คุ้นเคยและมีราคาถูก มากกว่าการจะลองชิมขนมมาการองจาก
ร้ านราดูร์เร่ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ละมัย เบาเออร์ (2558) ศึกษาเรื่ อง คุณค่าของตราสินค้ า
การรับรู้ คณ
ุ ภาพในการให้ บริ การ คุณภาพของอาหาร และ บรรยากาศที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริ ก ารร้ านอาหารไทยของผู้ บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า
ภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า ไม่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารร้ านอาหารไทยของผู้ บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร เนื่องจากร้ านอาหารไทยจานวนมากมีภาพลักษณ์ ของสินค้ า และบริ การที่ ไม่
แตกต่างกันอย่างชัดเจน
ด้ านเอกลักษณ์ และความโดดเด่ นมีความสัมพันธ์ ระดับต่า ไปในทิศทางเดียวกันกับ
การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากตัว
ขนมมีความแตกต่างจากขนมชนิดอื่นๆอย่างชัดเจน ทังรู้ ปร่าง สีสนั เป็ นต้ น ร้ านราดูร์เร่จงึ พยายาม
สร้ าง และนาเสนอเรื่ องราวเฉพาะตัวของร้ านขึ ้นมาเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภครับรู้ถึงเรื่ องราวนันๆและเกิ
้
ดการ
ยอมรับ เชื่อถือ นอกจากนี ้ขนมมากรองของร้ านราดูร์เร่ มีรสชาติที่หลากหลาย เน้ นการใช้ วตั ถุดิบ
ตามฤดูกาลและผลิตรสชาติที่หารับประทานได้ ยาก จึงเป็ น จุดแข็งที่สามารถดึงดูดผู้บริ โภคได้ เป็ น
อย่างดีผนวกกับชื่อเสียงที่โด่งดัง และได้ รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
วิ วิ ศ น์ ใจตาบ (2557) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ้ เบเกอรี่ ข องผู้ บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ตราสินค้ ามีผลต่อการ ตัดสินใจซื ้อเบ
เกอรี่ ของผู้บริ โภคในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยให้ ความสาคัญกับภาพลักษณ์ ตราสินค้ าที่เด่น
กว่าคูแ่ ข่ง
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ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่ อง ส่วนประสมทางการตลาดบริ การและคุณค่าตราสินค่าที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองของร้ าน ราดู ร์ เ ร่ ของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดังนี ้
1. ผู้ บริ โภคที่ มี อ ายุ 41 ปี ขึ น้ ไป มี ส ถานภาพหม้ าย/หย่ า ร้ าง/แยกกั น อยู่ มี ก าร
ตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ มากที่สุด ซึ่งผู้ประกอบการควรพิจารณาข้ อมูลเหล่านี ้
เพื่อนาไปปรับปรุ งและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยกระตุ้นให้ กลุ่ม
ผู้บริ โภคนี เ้ พิ่มการตัดสินใจซือ้ และบริ โภคขนมมการองของร้ านราดูร์เร่ ให้ ม ากขึน้ เช่น การจัด
โปรโมชัน่ ลดราคา แจกของสมนาคุณต่างๆ เป็ นต้ น
2. จากผลการศึกษาในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ สรุปข้ อเสนอแนะของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการสาหรับขนมมาการองของร้ านราดูร์เร่ ดังนี ้
2.1 ด้ า นพนัก งานผู้ให้ บริ ก าร ผู้ป ระกอบการควรมี ก ารจัด อบรมเกี่ ย วกับ ตัว
ผลิตภัณฑ์
ตลอดจนวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับประเทศต้ นกาเนิดของขนมมาการองร้ านราดูร์
เร่ เพื่อให้ พนักงานขายได้ มีความเข้ าใจอย่างถูกต้ อง และสามารถแนะนาผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ าได้
นอกจากนี ้ควรจัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพให้ เป็ นไปตามนโยบายของร้ าน เพื่อส่งเสริ ม
ให้ พนักงานขายมีบุคลิกภาพที่ดีให้ บริ การด้ วยความเชี่ยวชาญ มีความรู้ มีความกระตือรื อร้ น มี
ความตัง้ ใจในการให้ บ ริ ก าร และมี อัธ ยาศัย ที่ ดี เนื่ อ งจากปั จ จัย เหล่ านี ล้ ้ วนมี สัม พัน ธ์ กับ การ
ตัดสินใจซื ้อขนม
มาการองของร้ านราดูร์เร่ ทังสิ
้ ้น
2.2 ด้ านลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบการจัดแต่งสถานที่ให้ มีความโดดเด่น
ควรปรับปรุงโทนสีบริเวณป้ายชื่อร้ านให้ เข้ มขึ ้น เนื่องจากพื ้นหลังเดิมเป็ นสีที่ออ่ น ทาให้ ไม่สะดุดตา
ผู้บ ริ โภค และควรแยกจุดช าระเงินออกจากจุดจ าหน่ายขนม เนื่ องทาให้ มี ลักษณะเป็ นคอขวด
ประกอบกับทางเดินของช่องรอคิวมีช่องทางเดียวและแคบ จึงทาให้ ขาดความคล่องตัวอาจทาให้
เกิดความล่าช้ า อาจทาให้ ลกู ค้ าเปลี่ยนการตัดสินใจซื ้อได้
2.3 ด้ านการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด ผู้ ประกอบการควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ทาง
การตลาดให้ มากขึ ้นเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค และกระตุ้นยอดขาย เช่น การให้ สว่ นลดเชิง
ปริ มาณจากการซื ้อสินค้ าในลักษณะเป็ นชุด การลดราคาเนื่องจากเป็ นสมาชิกของร้ าน การแจก
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ของสมนาคุณ หรื อ ของพรี เมี่ ย ม เป็ น ต้ น เนื่ อ งจากการพัฒ นาการส่ง เสริ ม ทางการตลาดจะมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการองของร้ านราดูร์เร่
2.4 ด้ านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ตรงกับความต้ องการ
ผู้บริ โภคมากขึ ้น อาจมีการผลิตสูตรขนมที่คานึงถึงสุขภาพ ไม่หวานเกินไป หรื ออาจมีการพัฒนา
โดยคิดค้ นรสชาติใหม่ๆที่ใช้ วตั ถุดบิ จากท้ องถิ่ นนันๆ
้ เพื่อเป็ นการดึงความสนใจของผู้บริโภคอีกทาง
หนึ่ง นอกจากนี ้ผู้ประกอบการควรพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยให้ ความสาคัญไปยังการ
สร้ างการรับรู้ ให้ กับกลุ่มผู้บริ โภคที่หลากหลายมากขึ ้นไม่กระจุกตัว รวมไปถึงทาให้ ผ้ ูบริ โภครู้ จัก
และสามารถเข้ าถึงผลิ ตภัณ ฑ์ ได้ ม ากกว่ านี ้ นอกจากนี ย้ ังควรสร้ างการรับรู้ เกี่ ยวกับผลิตภัณ ฑ์
เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคเห็นถึงคุณภาพ คุณสมบัตเิ ฉพาะ และความแตกต่างระหว่างขนมมาการองของร้ าน
ราดูรเร่กบั ร้ านขนมชนิดอื่นที่มีอยู่ทวั่ ไปอย่างไร เพื่อกระตุ้นให้ บริ โภคเกิดความต้ องการบริโภคขนม
มาการองของร้ าน ราดูร์เร่ เพิ่มมากขึ ้น
2.5 ด้ านกระบวนการให้ บริ การ ผู้ประกอบการควรกาหนดนโยบายและมาตฐาน
สาหรับการให้ บริการผู้บริโภค ทังด้
้ านการชาระเงิน การบรรจุขนมมากรองให้ มีความรวดเร็ว รวมไป
จนถึงต้ องมีความถูกต้ อง เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยของผู้บริโภค และป้องกันการเปลี่ยนการ
ตัดสินใจซื อ้ นอกจากนีย้ ังต้ องเปิ ดจาหน่ายขนมให้ ตรงต่อเวลาที่ระบุไว้ เพื่อให้ เท่าทันต่อความ
ต้ องการซื ้อของผู้บริโภค และยังเป็ นการรักษาข้ อกาหนดของร้ านให้ เป็ นมาตรฐาน
2.6 ด้ านราคา ผู้ประกอบการควรกาหนดราคาที่ไม่แพงจนเกินไป ทัง้ ยังไม่ควร
ปรับ
ราคาบ่อย หรื ออาจทาการผลิตขนมมาการองที่มีราคาถูกกว่าออกจาหน่าย เพื่อ
รองรับความต้ องการของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มอื่นนอกเหนื่อจากกลุม่ เป้าหมาย และพยายามแสดงถึง
ความคุ้มค่าจากการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองจากร้ าน ราดูร์เร่ ทังในเชิ
้
งคุณภาพ และเชิงปริ มาณ
เพื่อกระตุ้นยอดขายสาหรับผู้บริ โภคที่ต้องการทอลองชิม หรื อสนใจในตัวผลิตภัณฑ์
2.7 ด้ า นช่อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ผู้ป ระกอบควรเพิ่ ม ช่ อ งทางในการเข้ า ถึ ง
ผลิตภัณฑ์ให้ มากขึ ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ กบั ผู้บริโภค ให้ สามารถซื ้อหาผลิตภัณฑ์ได้ ง่าย
ยิ่งขึ ้น เช่น การเพิ่มสาขาตามห้ างสรรพสินค้ าชันน
้ า และการใช้ เครื่ องจาหน่ายอัตโนมัติ เป็ นต้ น
3. จากการศึกษาผู้วิจยั ได้ สรุปข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้ าของขนมมาการ
องของร้ านราดูร์เร่ ดังนี ้
3.1 การตระหนักรู้ ในตราสินค้ า ผู้ประกอบการควรเสริ มสร้ างคุณค่าราดูร์เร่ ให้
เข้ าถึงการรับรู้ของผู้บริ โภคโดยทัว่ ไปมากขึ ้น โดยต้ องแสดงถึงความโดดเด่นของขนมมาการองจาก
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ร้ านราดูร์เร่ ว่ามีคณ
ุ ภาพ ใช้ วตั ถุดิบที่ดี เป็ นตราสินค้ าที่มีชื่อเสียงได้ รับการยอมรับในระดับสากล
และยังมีต้นกาเนิดมากจากประเทศฝรั่งเศส นอกจากนีย้ งั ต้ องสร้ างการจดจาให้ กับผู้บริ โภคเพื่อ
สร้ างความเป็ นเอกลักษณ์ ค้ ุม ค่ากับการจ่ายเงิน ซือ้ โดยอาจจัดกิ จกรรมพิเศษเพื่ อดึงดูดความ
สนใจ รวมทังประชาสั
้
มพันธ์ให้ ผ้ บู ริโภคกลุม่ อื่นๆได้ ร้ ูจกั กับตราสินค้ า
3.2 ภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า ผู้ ประกอบการต้ อ งพั ฒ นาการสร้ างการรั บ รู้ แก่
ผู้บริ โภค และเสริ มสร้ างให้ กลายเป็ นค่านิยมโดยดึงเอาวัฒนธรรมการรับประทานขนมมาการองมา
ใช้ ในการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดี ให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความรู้สึกมีรสนิยมที่ดี มีความหรูหรา และมีสถานะ
ทางสังคมที่มีระดับจากการรับประทานขนมมาการองจากร้ านราดูร์เร่ และควรจัดกิจกรรมพิเศษที่
เกี่ยวข้ องกับสังคมชันสู
้ ง หรื อสังคมนักธุรกิจ เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภครู้สึกถึงคุณค่าของตราสิ นค้ าได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ เพิ่มมากขึ ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการซื ้อขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ เพื่อให้ ทราบถึง
ข้ อมูลที่เฉพาะเจาะจงของผู้บริโภค เช่น ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อแต่ละครัง้ ความถี่ในการซื ้อ ปริมาณใน
การซื ้อ ประเภทขนมที่ซื ้อ และลักษณะการซื ้อ เป็ นต้ น
2. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียการตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ กับขนม
มาการองของตราสินค้ าอื่นๆ เช่น Pierre Herme Fauchon Harrods Tea Room และดาราเทวี
เป็ นต้ น
3. ควรศึกษาคุณค่าตราสินค้ าขนมมาการองของร้ าน ราดูร์เร่ ในด้ านอื่นๆ เช่น ความ
จงรักภักดีตอ่ ตราสินค้ า และด้ านการรับรู้คณ
ุ ภาพ เป็ นต้ น
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แบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัย
เรื่ อง
ส่ วนประสมทางการตลาดบริการและคุณค่ าตราสินค้ าที่มีความสัมพันธ์ กับการตั
ดสินใจซือ้ ขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาชีแ้ จง แบบสอบถามชุดนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาหลักศุตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
การจัดการ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อทาการศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสม
ทางการตลาดบริการและคุณค่าตราสินค้ าที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อขนมมาการอง ร้ าน
ราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบ
แบบสอบถามให้ ตรงกับความคิดเห็น และความรู้สึกที่แท้ จริงของท่านให้ มากที่สดุ โดยข้ อมูลความ
คิดเห็นของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการทางานวิจยั ครัง้ นี ้ และจะถูกนาวิเคราะห์ใน
ภาพรวมโดยไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่ประการใด ซึง่ แบบสอบถามชุดนี ้จะแบ่ง
ออกเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณค่ าตราสินค้ า
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ ขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ
นิสติ ปริ ญญาโท หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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ตอนที่ 1 ลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์
คาชี ้แจง กรุณาทาเครื่ องหมายลงใน [ ] ที่ตรงกับความเป็ นจริงของท่านมากที่สดุ
1. เพศ
[ ] 1. ชาย

[ ] 2. หญิง

[ ] 1. อายุ 15 - 23ปี
[ ] 3. อายุ 32 -40 ปี

[ ] 2. อายุ 24 - 31ปี
[ ] 4. อายุ 41ปี ขึ ้นไป

2.อายุ

3. สถานภาพการสมรส
[ ] 1. โสด
[ ] 3. หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
4. อาชีพ
[
[
[
[
[

] 1. นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
] 2. ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
] 3. พนักงานบริษัทเอกชน
] 4. ธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของกิจการ
] 5. อื่นๆ โปรดระบุ............

5. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
[ ] 1. น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
[ ] 2. 10,001 – 20,000 บาท
[ ] 3. 20,001 – 30,000 บาท
[ ] 4. 30,001 บาท ขึ ้นไป

[ ] 2. สมรส/อยูด่ ้ วยกัน
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ตอนที่ 2 ส่ วนประสมทางการตลาดบริการของขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่
คาชีแ้ จง กรุณาทาเครื่ องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ของขนมมาการอง
ด้ านผลิตภัณฑ์
ขนมมาการองของร้ านราดูร์เร่มีความสวยงาม
ขนมมาการองของร้ านราดูร์เร่มีรสชาติอร่อย
ขนมมาการองของร้ านราดูร์เร่ มีรสชาติให้ เลือก
หลากหลาย
ขนมมาการองของร้ านราดูร์เร่มีชื่อเสียง
ด้ านราคา
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขนม
ราคาเหมาะสมกับปริ มาณของขนม
ราคาของขนมไม่เปลีย่ นแปลงบ่อย
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
สามารถหาซื ้อขนมได้ ง่าย
ที่ ตั ง้ ของร้ านขนมมี ค วามโดดเด่ น สามารถ
สังเกตเห็นได้ ง่าย
มีจานวนสาขาที่จาหน่ายมีเพียงพอ
ด้ านการส่ งเสริมทางการตลาด
การลดราคาขนมในช่วงเทศกาลสาคัญ
ทาให้ เกิดความต้ องการซื ้อ
การโฆษณา ณ จุดจาหน่าย เช่น
การตกแต่งของตู้ขนม
มีการให้ สว่ นลดเมื่อซื ้อขนมในลักษณะเป็ นชุด
ด้ านพนักงานผู้ให้ บริการ
พนักงานมีอธั ยาศัยทีด่ ี มีสหี น้ ายิ ้มแย้ ม
พนักงานมีความเต็มใจในการให้ บริ การ
พนักงานสามารถให้ คาแนะนาเกี่ยวกับขนมแก่
ลูกค้ าอย่างถูกต้ อง

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ของขนมมาการอง
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
บริ เวณร้ านมีความสะอาดมีปา้ ยชื่อร้ านที่ชดั เจน
มีรูปภาพแสดงขนมชัดเจน น่าดึงดูด
มีปา้ ยแสดงราคาขนมที่ชดั เจน
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
ให้ บริ การลูกค้ าตามลาดับก่อนหลัง
มีการให้ บริ การที่รวดเร็ว
เปิ ดจาหน่วยขนมตรงเวลา

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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ตอนที่ 3 คุณค่ าตราสินค้ า
คาชีแ้ จง กรุณาทาเครื่ องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ เพียง 1
คาตอบ
ระดับความคิดเห็น
คุณค่ าตราสินค้ า

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

การตระหนักรู้ในตราสินค้ า
ท่านสามารถจดจาตราสินค้ าของขนมมาการองร้ าน
ราดูร์เร่ ได้ เมื่อมีบคุ คลอื่นถาม หรื อข้ อคาแนะนา
ท่านสามารถทราบว่าขนมมาการองที่ทา่ นบริ โภค
หรื อเคยบริ โภคเป็ นของตราสินค้ าไหน
เมื่อพูดถึงขนมของประเทศฝรั่งเศสท่านสามารถนึกถึง
ตราสินค้ าของขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ มาเป็ นอันดับ
แรก
ระดับการรับรู้

ด้ านภาพลักษณ์ ตราสินค้ า
ด้ านคุณสมบัติ และความแข็งแกร่ ง
การรับประทานขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ แสดงถึงการมี
รสนิยมที่ดี
ก า ร รั บ ป ระ ท า น ข น ม ม า ก า ร อ ง ร้ า น ร า ดู ร์ เร่
บ่งบอกถึงฐานะทางสังคม
ขนมมาการองร้ าน ราดูร์เร่ มีกรรมวิธีการทาที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน
ด้ านคุณประโยชน์ และความชื่นชอบ
ขนมมาการองที่มีการนาเข้ าจากต่างประเทศได้ รับความ
นิยมสูง
ขนมมาการองสามารถสร้ างความแปลกใหม่ ใ ห้ กั บ
ผู้บริ โภค

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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ด้ านภาพลักษณ์ ตราสินค้ า
ด้ านคุณประโยชน์ และความชื่นชอบ
การรับประทานขนมมาการองทาให้ ผ้ ูบริ โภคเกิ ดความ
พึงพอใจ
ด้ านเอกลักษณ์ และความโดดเด่ น
ขนมมาการองมี ก ารออกแบบรู ป ลัก ษณ์ ภ ายนอกที่
โดดเด่น
ขนมมาการองมีรสชาติที่แตกต่างจากขนมชนิดอื่น

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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ตอนที่ 4 การตัดสินใจซือ้ ขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาชีแ้ จง กรุณาทาเครื่ องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
เกณฑ์การให้ คะแนนระดับความคิดเห็น
ให้
5 คะแนน
หมายถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ให้
4 คะแนน
หมายถึง เห็นด้ วย
ให้
3 คะแนน
หมายถึง ไม่แน่ใจ
ให้
2 คะแนน
หมายถึง ไม่เห็นด้ วย
ให้
1 คะแนน
หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ระดับความคิดเห็น

การตัดสินใจซือ้ ขนมมาการอง
การรับรู้ปัญหา หรือความต้ องการ
ท่านซื ้อขนมมาการองเพราะชอบรับประทาน
ท่ า นซื อ้ ขนมมาการองเพราะต้ อ งการอยากลองชิ ม
รสชาติของขนม
ท่ า นซื อ้ ขนมมาการองเพราะมี บุค คลอื่ น แนะน าให้
รับประทาน
การค้ นหาข้ อมูล
ก่ อ นท่ า นตั ด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองร้ าน ราดู ร์ เ ร่
ท่านจะหาข้ อมูลเกี่ ยวกับ ผลิตภัณ ฑ์ ก่อนทุกครัง้ จาก
แหล่งข้ อมูลต่างๆ
ก่ อ นท่ า นตั ด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองร้ าน ราดู ร์ เ ร่
ท่านจะสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับขนมจากพนักงานผู้ให้
บริ การ
ก่ อ นท่ า นตั ด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองร้ าน ราดู ร์ เ ร่
ท่ า นจะสอบถามข้ อมู ล จากบุ ค คลใกล้ ชิ ด ที่ เ คย
รับประทานขนมชนิดนี ้ เช่น ครอบครัว เพื่อน
การประเมินทางเลือก
ก่อนท่านตัดสินใจซื ้อขนมมาการองท่านมีการเปรียบ
เทียบคุณภาพกับราคาผลิตภัณฑ์

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ ว
ยอย่างยิ่ง

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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ระดับความคิดเห็น

การตัดสินใจซือ้ ขนมมาการอง
การประเมินทางเลือก
ก่อนท่านตัดสินใจซื ้อขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ท่านจะ
เปรี ยบเทียบรสชาติกบั ตราสินค้ าอื่น
ก่อนท่านตัดสินใจซื ้อขนมมาการองท่านจะพิจารณา
จากข้ อดีและข้ อเสียของแต่ละตราสินค้ า
การตัดสินใจซือ้
ท่านตัดสินใจซื ้อขนมมาการองโดยคานึงถึงรสชาติ
ท่ า นตัด สิ น ใจซื อ้ ขนมมาการองโดยค านึ ง ถึ ง ความ
น่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของตราสินค้ า
ท่านตัดสินใจซื ้อขนมมาการองเมื่อมีการจัดโปรโมชั่น
เช่น การลดราคา หรื อแจกของสมนาคุณ
พฤติกรรมหลังภายหลังการซือ้
ท่านจะมี พ ฤติ กรรมการซือ้ ซา้ เมื่ อขนมที่ท่านซื อ้ ไปมี
รสชาติอร่อย
ท่านรู้ สึกมีภาพลักษณ์ ที่ดีมีระดับจากการบริ โภคขนม
จากตราสินค้ า ราดูร์เร่
ท่านจะมีการแนะนาขนมมาการองจากตราสินค้ าร้ าน
ราดูร์เร่ ที่ท่านซื ้อ ให้ แก่บุคคลใกล้ ชิด เช่น ครอบครัว
และเพื่อน

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ ว
ยอย่างยิ่ง

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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