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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์การวิจัย (1) เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา (2) เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อ
การตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา (3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล และ
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา ใช้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่การแจกแจงความถ่ี การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบสมมติฐาน
ด้วยค่า ไคร์ สแคร์ (Chi Square)  
 ผลการวิจัยพบว่า 
   1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.00 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 56.80 
อายุ อยู่ระหง่าง 31- 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.00 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.00 อาชีพข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 35.50 และมีรายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 ตามล าดับ พฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา ได้แก่ ความถ่ีในการซื้อเบเกอรี่ครั้งละ 5- 6 ชิ้นต่อสัปดาห์ 
คิดเป็นร้อยละ 29.20 ปริมาณที่ซื้อเบเกอรี่ 4 – 6 ชิ้นต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 51.00 ค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี้ต่ ากว่า 100 
บาทต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 63.80 โอกาสในการซื้อเบเกอรี่  เป็นประจ ามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 81.80 เหตุผลที่ซื้อเบเกอรี่
เน่ืองจากมีรูปลักษณ์ที่สวยงามคิดเป็นร้อยละ 54.80 และสถานที่เลือกซื้อเบเกอรี่ในมินิมาร์ท คิดเป็นร้อยละ 45.20 ตามล าดับ 
  2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใญ่ได้ตอบแบบประเมินส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา พบว่า ด้านส่งเสริมทางการตลาด ( X = 3.92) ด้านส่งเสริมการจัด
จ าหน่าย ( X = 3.91 ด้านลักษณะทางกายภาพ ( X = 3.87) ด้านพนักงาน ( X = 3.88) ด้านกระบวนการ ( X = 3.89)  
ด้านราคา ( X = 3.82) ด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 3.80) ตามล าดับ 
  3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่  ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา  พบว่า 1) ความถ่ีในการซื้อเบเกอรี่ .  
มีความสัมพันธ์ กับอายุและรายได้ 2) โอกาสในการซื้อเบเกอรี่ มีความสัมพันธ์กับ เพศ อายุ และระดับการศึกษา 3) เหตุผล 
ที่ซื้อเบเกอรี่ มีความสัมพันธ์กับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ 4) .สถานที่เลือกซื้อเบเกอรี่มีความสัมพันธ์
กับระดับการศึกษา และส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขต
อ าเภอเมืองนครราชสีมา พบว่า 1) ความถ่ีในการซื้อเบเกอรี่. มีความสัมพันธ์กับ ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการจ าหน่าย  
การส่งเสริมการตลาด พนักงาน และกระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ 2) ปริมาณที่ซื้อเบเกอรี่ มีความสัมพันธ์กับ 
ผลิตภัณฑ์ ราคา และพนักงานและลักษณะทางกายภาพ 3. ค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี้ มคีวามสัมพันธ์ กับพนักงาน 4) โอกาส
ในการซื้อเบเกอรี่มีความสัมพันธ์ กับพนักงาน กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ 5.) รูปแบบในการซื้อเบเกอรี่  
มีความสัมพันธ์กับ ราคา การส่งเสริมการจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ  
6) สถานที่เลือกซื้อเบเกอรี่มีความสัมพันธ์กับ ราคา การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ 
ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมการตลาด, พฤติกรรมการตัดสินใจ 
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Abstract 
 The research objectives were: (1) to study basic personal information relating to marketing mixes 
affecting behavior (2) To study the marketing mix of the consumers in the bakery in Mueang Nakhon 
Ratchasima District, and (3) to study the relationship between personal information and the marketing mix 
on the purchasing decision behavior of consumers in Mueang Nakhon Ratchasima District. The sample 
consisted of 400 samples, accidental sampling. The research instruments were questionnaires. The 
statistics used for data analysis are frequency distribution, calculation of percentage, average, standard 
deviation, hypothesis testing with Chi Square. 
   The research found that: 
  1. Most respondents are female = 73.00%, marital status = 56.80%, age between 31-40 years 
= 33 .0 0% , Bachelor's degree education = 5 4 .0 0  %, occupation, government official / state enterprise 
employee = 35.50% , and earning between 10 ,001 - 20 ,000  baht = 30.00%  respectively. Behaviors of 
consumers in decision making to buy bakeries in Mueang Nakhon Ratchasima District include the 
frequency of buying bakeries 5-6 pieces per week = 29.20 %, the amount of buying 4 - 6 bakeries at a time 
= 51.00 , the cost of buying bakery goods is less than 100 baht per time = 63.80%, the reason of buying 
bakery is because it has beautiful appearance = 54.80% , and the place to buy bakery in minimart = 45.20%, 
respectively.  
  2 .  Most respondents responded to the evaluation of the marketing mix that affects the 
bakery buying behavior of consumers in Mueang Nakhon Ratchasima District, found that promotion aspect 
Marketing ( X  = 3 .92 ) , the distribution promotion ( X = 3 .9 1) in the Process ( X =  = 3 .8 9) , Employees  
( X  = 3.88), Physical characteristics ( X = 3.87), Prices ( X  = 3.82), Products ( X  = 3.80) respectively. 
  3. The results of the hypothesis testing at the statistical significance level of 0.05 were 
personal data related to bakery purchasing behavior of consumers in Mueang Nakhon Ratchasima District, 
found that: 1) frequency of buying bakery items related with age and income, 2) the opportunity to buy a 
bakery correlated with gender, age and education level, 3) reasons to buy a bakery correlated with 
gender, age, status, education level and income, 4) the place to buy bakery items is related to the 
education level and marketing mix correlated with the purchasing decision behavior of consumers in 
Mueang Nakhon Ratchasima District, found that: 1) the frequency of bakery purchases, correlated with the 
product, price, promotion, promotion of marketing staff and processes and physical characteristics,  
2) quantity of bakery items purchased correlate with the product, price, and staff and physical 
characteristics, 3) the cost of buying bakery have a relationship with staff, 4) the opportunity to buy a 
bakery related to the employees, the process and the physical characteristics, 5) the form of buying a 
bakery correlated with the price, sales promotion marketing promotion, staff, process, and physical 
characteristics, 6) the place to buy the bakery related with the price, marketing promotion, staff, process 
and physical characteristics respectively. 
 
Keywords: marketing mix, decision making behavior 
 
บทน า 
   ในโลกปัจจุบันน้ีประชากรมีชีวิตความเป็นอยู่
แบบเร่งรีบมากข้ึน และมีการรับเอาวัฒนธรรมความเป็นอยู่
จากประเทศตะวันตกเข้ามา โดยเฉพาะอย่างย่ิงพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร ซึ่งนิสัยการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปน้ีเอง 
ท าให้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากข้ึน 

กล่าวคือ มีผู้คนจ านวนมากหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 
ชนิดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลทุกเพศทุกวัย (กนิษฐ์กานต์ 
พรหมราษฎร์ม, 2556) ได้กล่าวถึงการด าเนินชีวิตของคนไทย
ยุคสมัยน้ีเปลี่ยนไป มนุษย์เงินเดือนต้องการอยากมีธุรกิจ
เป็นของตนเอง และเป็นเจ้านายตนเอง จึงหันมาด าเนิน
ธุรกิจส่วนตัว ซึ่งความคิดของคนรุ่นใหม่ได้หันมาสนใจ
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เลือกใช้บริการร้านเบเกอรี่ รวมทั้งร้านกาแฟและร้านอาหาร
นอกบ้าน และค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่มีการใช้สื่อออนไลน์ 
(social media) หลายรูปแบบในการถ่ายทอดความรู้สึก 
จากการส ารวจพบว่าประเทศไทยมีขนาดตลาดขนมอบเป็น
อันดับสามในกลุ่มอาเซียน ท่ีท าให้เห็นถึงความนิยมในการ
บริโภคสินค้าประเภทเบเกอรี่มากข้ึน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 
2556) และบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด ก็ได้มีการส ารวจ
ค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารว่าง พบว่า ประเทศไทย 
มีค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารว่างค่อนข้างสูงเมื่อเทียบ
กับกลุ่มประเทศอาเซียนถึง 4.2 ดอลลาร์สหรัฐ (ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย, 2556)  
   ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ ธุรกิจร้านเบเกอรี่มีอัตรา 
การเติบโตอย่างรวดเร็ว และยังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน สาเหตุ
เน่ืองจากความนิยมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่เพ่ิม
มากข้ึน ท าให้มีผู้ประกอบการสนใจที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจ
ร้านเบเกอรี่เพ่ิมมากข้ึนและใช้กลยุทธ์ทางการตลาดหลาย
รูปแบบเช่นการจัดจ าหน่าย ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขต
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีประชาชน
เป็นจ านวนมากเพ่ือมาท างาน ศึกษาเล่าเรียน และยังเป็น
แหล่งท่องเท่ียวของประชาชน จึงท าให้รูปแบบการบริโภค
อาหารจึงเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ธุรกิจร้านเบเกอรี่เข้ามามี
บทบาทในวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดมากย่ิงข้ึนวิถีการด าเนิน
ชี วิตของชาวไทยในปั จจุบัน เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิม 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสังคมเมือง ท่ีผู้คนท างานนอกบ้านมาก
ข้ึน ใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบ จึงมองหาสิ่งที่ให้ความรวดเร็ว
และสะดวกสบายไม่เว้นแม้แต่อาหาร ปัจจุบันผู้บริโภคชาว
ไทยได้ให้ความส าคัญกับการท าอาหารรับประทานเองใน
บ้านน้อยลง อาหารพร้อมทานจึงได้รับความนิยมมากข้ึนเป็น
ล าดับ และเบเกอรี่เป็นหน่ึงในผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคเลือก
รับประทานเป็นอาหารว่าง รวมไปถึงการบริโภคแทนอาหาร
มื้อหลัก จากข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของประชาการ พ.ศ. 2556 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ : 
2560) พบว่า ประชากรไทยบริโภคอาหารว่างมากถึงร้อยละ 
79.3 ของประชาการ โดยวัยเด็กหรือผู้มีอายุระหว่าง 6-14 ปี 
เป็นกลุ่มที่มีการบริโภคอาหารว่างสูงสุด ร้อยละ 89.8 
รองลงมาคือเยาวชนหรือผู้มีอายุระหว่าง 15-24ปี ร้อยละ
85.5 วัยท างานหรือผู้มีอายุระหว่าง 25-29ปี ร้อยละ 77.6 
ส่วนวัยสูงอายุหรือผู้มีอายุ 60ปีข้ึนไป มีอัตราการบริโภค
อาหารว่างต่ าสุด ร้อยละ70.8 แสดงให้เห็นว่าอาหารว่างเข้า
มามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคชาวไทยมากข้ึน 
ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารว่างประเภทต่าง ๆ เกิดข้ึน
มากมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เบเกอรี่
เป็นธุรกิจหน่ึงที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็น
จ านวนมาก เน่ืองจากใช้เงินลงทุนไม่มากนัก ประกอบกับ

ผลิตเบเกอรี่สามารถเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในงานต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นงานเลี้ ยงสังสรรค์ งานสัมมนาวิชาการ บริการ
ท่องเที่ยว หรือแม้แต่งานบุญงานศพ ท าให้ตลาด เบเกอรี่ 
ในประเทศมีโอกาสขยายตัวได้อย่างต่อเน่ือง ดังจะเห็นได้
จากปี2553 มูลค่าตลาดเบเกอรี่ 16,187ล้านบาท ปรับตัว
เพ่ิมข้ึนเป็น 22,368 ล้านบาทในปี 2557คิดเป็นอัตราขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 8.4 ต่อปี ซึ่งเป็นผลจากากรพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีความหลากหลายสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคทุกกลุ่ม พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม
และดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค ตลอดจนขยายช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายเพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย ตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
  ดังน้ันผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของ
ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ได้ศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาด อันได้แก่ ตัวสินค้า ราคา 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย บุคคลที่
ให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ เพ่ือจะได้น ามาเป็น
แนวทางในการด าเนินการประกอบธุรกิจร้านเบเกอรี่ ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสามารถ
แข่งขันกับร้านเบเกอรี่ต่าง ๆ ในเขตอ าเภอเมองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมาและน าข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา
น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงอันน าไปสู่
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและธุรกิจต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  การวิจัยปัจจัยส่วนส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขต
อ าเภอเมืองนครราชสีมา ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้ต้ัง
ความมุ่งหมายไว้ดังน้ี 
   1. เพ่ือศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ 
ซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
   2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขต
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
    3. เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วน
บุคคลและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
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    4.เพ่ือศึกษาหาข้อเสนอแนะและแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผู้ วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตการศึกษาวิจัยดังน้ี 
  1. ขอบเขตด้าน เน้ือหาการศึกษ าส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 
เบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมาใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ของคอทเลอร์ 
(Kotler) มี 7 ด้านได้แก ่(Kotler philip, 1997)  

1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  
1.2 ด้านราคา (Price)  
1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  

1.4 ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
1.5 ด้านบุคคล (People)  
1.6 ด้านกระบวนการ (Process)  
1.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence)   
    2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่
ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 
168,044 คน (ระบบสถิติการทะเบียน ประจ าเดือนธันวาคม 
2561 จ า ก  Stst.dopa.go.th/stat/statnew/upstat.age 
disp.php เข้าดูวันที่  15 มกราคม 2562) กลุ่ม ตัวอย่าง 
(Sampling) ได้จากการก าหนดตัวอย่างในการศึกษาโดย
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 
1973:125) โดยจ าแจกตามสัดส่วนประชากรและใช้ วิธี 
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) คน โดย
ก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่า 
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 หรือ 0.05 ในการหากลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้สูตรดังน้ี  

 
   สูตร n =       N  
         1+ N (e) 2 

    เมื่อ  n หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
        N หมายถึง ขนาดของประชากร 
      e หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดข้ึนจากการสุ่มตัวอย่างโดยก าหนดให้ e = 0.05  
   แทนค่า n  =         168,044 
          1 + 168,044 (0.05) 2 
               168,044 
       =   1+ 168,044 (0.0025)  
               168,044 
       =         1+420.11 
               168,044 
       =         421.11 
      =  399.05 
        N  = 400 คน 

  ดังน้ัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี = 400 คน 
 
  3. ขอบเขตด้านตัวแปร โดยมีการก าหนดการ
ศึกษาตัวแปรต่าง ๆมี 2 ประเภทคือ 
   3.1 ตั วแป ร อิ ส ร ะห รื อ ตั วแป ร ต้ น 
(Independent Variables) การศึกษาส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของ
ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน และ ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แบ่งเป็น 7 ด้านได้แก่ 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ด้านราคา (Price) 3. ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 4. ด้านส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 5. ด้านบุคคล (People) 6 . ด้านกระบวนการ 
(Process) และ .7. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence)  
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     3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคใน
เขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 
ความถ่ีในการซื้อเบเกอรี ต่อสัปดาห์  ปริมาณในการซื้อ 
เบเกอรี่ต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายในการื้อเบเกอรี่ต่อครั้ง โอกาสใน
การซื้อเบเกอรี่ รูปแบบในการซื้อเบเกอรี่ และสถานที่ในการ
ซื้อเบเกอรี่ 
  4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ข้อมูลที่ได้เป็น
ข้อมูลที่เกิดข้ึนในระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึง เดือน
กรกฎาคม 2561 

  5. การสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง 
ๆที่ได้จากข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามเป็นหลัก และจา
การสังเกต ตลอดจนข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้มาประกอบการ
ตีความด้วย 
  6. การอธิบายตีความหมาย อาจอธิบายได้
ชัดเจนในขอบเขตที่ได้ศึกษาการท าวิจัยและอาจขยายถึง
ส่วนอื่น ๆได้ตามสมควร ในกรณีของภูมิประเทศและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ินที่คล้ายคลึงกัน ส่วนที่
ได้ศึ กษาการท าวิจัยค าที่ ไ ด้กล่ าวมาแล้วอาจ ตีความ
ครอบคลุมกันได้ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงมาจากงานวิจัยของ (ปองพล 
มากวัฒนสุข , 2553:3) ได้ใช้กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี 
 
       ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)         ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุต้ังแต่ 20 
ข้ึนไปที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 168,044 คน กลุ่มตัวอย่าง ใช้วีการ
ค านวณหากลุ่มด้วยวิธีการของทาโร่ ยามาเนทาโร ยามาเน 

(Yamane, 1970 : 725) , ยุ ท ธ  ไก ย วร รณ์ , 2544 : 58  
ได้กลุ่ม ตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง ผู้ วิจัยใช้ วิ ธีการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
จึงเก็บข้อมูลเพ่ิมให้ได้ครบจ านวน 400 ชุด ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
มีระดับความเชื่อมั่น 95 % และมีความคลาดเคลื่อนได้ 5% 
(ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543: 75)  

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อตัดสินใจ 
ซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 7 ด้าน 
ได้แก่ 

 1. ด้านผลิตภัณฑ์  
 2. ด้านราคา  
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  
 5. ด้านพนักงาน  
 6. ด้านลักษณะทางกายภาพ  
 7. ด้านกระบวนการ 

 

 พฤ ติกรรมการตัดสินใจซ้ือเบเกอร่ีของ

ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา   
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  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
    ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ต่อเดือน ค าถามมีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการทั่วไป (Check List)  
   ส่วนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของ
ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
มีจ านวน 7 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 2. ด้านราคา 3. 
ด้านสถานที่ 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 5.ด้านพนักงาน 
6.ด้านกระบวนการ และ7.ด้านลักษณะทางกายภาพ ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราวัดแบบช่วงหรืออันตรภาค 
(Interval Scale) 5 ระดับ (ณรงค์ โพธ์ิพฤกษานันท์, 2557: 
213)  
   การวัดระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของ
ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี    

ระดับ 5 มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด  
ระดับ 4 มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3 มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง        
ระดับ 2 มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  เกณฑ์การจัดระดับค่าเฉลี่ย ผู้วิจัยได้ก าหนด
ไว้ดังน้ี (Best 1978 : 179 - 187)  
    ค่าเฉลี่ย  ระดับความคิดเห็น 

4.51 - 5.00 มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 

3.51 - 4.50 มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับ
มาก 

2.51 - 3.50 มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

1.51 - 2.50 มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับ
น้อย 

1.00 - 1.50 มีความ เห็ นอ ยู่ในระดับ
น้อยที่สุด 
    (บุญชม ศรีสะอาด 2532 : 103)   
    ส่วนที่  3 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ อ 
เบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ได้แก่ 1. ความถ่ีในการซื้อเบเกอรี่ต่อสัปดาห์ 
2. ปริมาณที่ซื้อเบเกอรี่ต่อครั้งโดยเฉลี่ 3.ค่าใช้จ่ายในการ

ซื้อเบเกอรี่ต่อครั้ง 4.โอกาสในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 
มากที่สุด 5. เหตุผลในการซื้อเบเกอรี่  และ 6. สถานที่ 
ที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ตามล าดับ 
    ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
(Opened -ended) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ   
   การเก็บรวบรวมข้อมูล มีวิธีการเก็บรงบวม
ข้อมูลดังน้ี 
   1. เตรียมแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
   2. ด า เนิ น การเก็ บ รวบรวม ข้ อมู ล จาก
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา โดยการน าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบ
ความถูกต้องเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ออกมาจ านวน 
400 ชุด  
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. ใช้สถิติเชิงพรรณนากับข้อมูลทั่วไปและ 
ตัวแปรตามเพ่ืออธิบายผลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   2. โดยใช้ค่าไค–สแควร์ ในการทดสอบความ
เป็นอิสระระหว่างตัวแปรซึ่งจะท าให้ทราบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรน้ัน ๆ เช่นพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่
ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมากับข้อมูล
พ้ืนฐานส่วนบุคคล และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่
ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา กับพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
 
สรุปผลการวิจัย  
  จากการศึกษาวิจัยเรื่องส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคใน
เขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พอสรุป 
ได้ดังน้ี 
   1. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็น 
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.00 สถานภาพ สมรส คิดเป็น
ร้อยละ 54.00 อายุระห ว่าง 31- 41 ปี  คิดเป็นร้อยละ 
33.00 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 
54.00 รายได้ต่อปี  มีรายได้ระห ว่าง 100,001-200,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ30.00 และอาชีพข้าราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 35..50 ตามล าดับ 
    2. ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อ
ตัดสิน ใจซื้ อ เบ เกอรี่ ของผู้บ ริโภค ในเขตอ าเภอเมื อง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อตัดสินใจ
ซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 

X  S.D. แปลผล อันดับที่ 
1 ด้านผลิตภัณฑ์  3.80 0.26 มาก 7 
2 ด้านราคา  3.82 0.31 มาก 6 
3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย  3.91 0.23 มาก 2 
4 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 3.92 0.19 มาก 1 
5 ด้านพนักงาน  3.88 0.24 มาก 4 
6 ด้านลักษณะทางกายภาพ  3.87 0.23 มาก 5 
7 ด้านกระบวนการ 3.89 0.28 มาก 3 
 เฉลี่ยรวม 3.87 0.18 มาก  

 
 ผลการศึกษาจากตารางที่ 1 พบว่าโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับแรกถึงล าดับสุดท้ายได้แก่ ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด ( X = 3.92) ด้ านช่องทางการจัดจ าห น่าย  

( X =3.91) ด้านกระบวนการ (X = 3.89) ด้านพนักงาน  
( X = 3.88) ด้านลักษณะทางกายภาพ (X = 3.87) ด้าน
ราคา (X =3.82) และด้านผลิตภัณฑ์ (X =3.80) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามแต่ละด้านเป็นดังน้ี  
  1) ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
แรกถึงล าดับสุดท้าย ได้แก่ ผู้บริโภคให้ความส าคัญในเรื่อง
รูปลักษณ์เบเกอรี่ สวยงาม น่ารับประทาน ( X =4.08) ให้
ความส าคัญในเรื่องมีบรรจุภัณ ฑ์สวยงาม  ( X =4.02)  
เบเกอรี่รูปแบบใหม่ๆ ออกมาอยู่เสมอ ตามโอกาส หรือ
เทศกกาลต่าง ๆ ( X =3.97) วัตถุดิบมีคุณภาพ ( X =3.95) 
สินค้ามีความหลากหลาย ( X = 3.88) เบเกอรี่มีความสด
ใหม่ ( X = 3.73) มีคุณภาพทางโภชนาการ ( X = 3.47)  
มีการระบุวันหมดอายุของเบเกอรี่อย่างชัดเจนเป็นอันดับ
สุดท้าย ( X =3.31) ตามล าดับ 
   2) ด้านราคา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X = 3.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
แรกถึงล าดับสุดท้าย ได้แก่ มีสินค้าหลายชนิดในห่อเดียวกัน 
( X =3.88) การติดป้ายแสดงราคาสินค้าไว้ชัดเจน ( X =3.87) 
รับช าระด้วยบัตรเครดิต ( X =3.83) และราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพและปริมาณ ( X = 3.74) ตามล าดับ 
   3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อเรียงล าดับแรกถึงล าดับสุดท้าย ได้แก่ เปิดร้านให้บริการ
ทุกวัน ( X = 4.05) สถานที่จัดต้ังของร้านลูกค้ามองเห็นได้

ง่ายชัดเจน ( X = 3.91) มีบริการรับสั่งซื้อเบเกอรี่หลายทาง 
เช่น ทางโทรศัพท์ หรือ ออนไลน์ พร้อมจัดส่ง ( X = 3.90) 
และต้ังอยู่ในย่านชุมชนย่านธุรกิจที่เข้าถึงได้สะดวก ( X =3.78) 
ตามล าดับ 
   4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงล าดับแรกถึงล าดับสุดท้าย ได้แก่ มีคูปองลดราคา 
( X =4.08) มีการจัดรายการลดราคาสินค้า  ( X =3.98)  
มีการสาธิตการท าผลิตภัณฑ์ ( X =3.81) และมีผลิตภัณฑ์ให้
ลองชิม ( X = 3.80) ตามล าดับ 
   5) ด้านพนักงาน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X =3.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
แรกถึงล าดับสุดท้าย ได้แก่ พนักงานมีความสุภาพ ( X =
4.07) พนักงานให้ข้อมูลและค าแนะน าตามความต้องการ ( X

=3.91) จ านวนพนักงานเพียงพอในการให้บริการ ( X =
3.81) และพนักงานแต่งกายสะอาด ( X = 3.72) ตามล าดับ  
   6) ด้านกระบวนการ พบว่าโดยภาพรวมอยู่
ในระ ดับมาก  ( X = 3.87) เมื่ อ พิ จ ารณ าเป็ นราย ข้อ
เรียงล าดับแรกถึงล าดับสุดท้ายได้แก่ ให้บริการอุ่นเบเกอรี่
ด้วยไมโครเวฟ ( X = 3.99) ความรวดเร็วในการให้บริการ  
( X =3.93) ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าด้วยตัวเอง ( X =3.85) 
รับท าเบเกอรี่รูปแบบต่าง ๆ ตามลูกค้าสั่ง ( X = 3.82) และ
ให้บริการตามล าดับ ( X = 3.79) ตามล าดับ 
   7) ด้านทางกายภาพ พบว่าโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (X = 3.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงล าดับแรกถึงล าดับสุดท้าย ได้แก่ การตกแต่งร้านสวยงาม  
( X =4.00) มีที่ น่ั งรับประทานภายในร้าน  ( X =3.90)  
มีสถานที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ ( X = 3.88) และ 
ใช้บรรจุภัณฑ์สวยงาม ( X = 3.79) ตามล าดับ 
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 3. วิเคราะห์ ด้วยการทดสอบสมมติฐาน หา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง
นครราชสีมากับข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล และพฤติกรรมการ
ตัดสิน ใจซื้ อ เบ เกอรี่ ของผู้บ ริโภค ในเขตอ าเภอเมื อง
นครราชสีมา กับการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขต
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จั งหวัดนครราชสีมา ด้วยค่ า  
ไคร์  สแคร์  (Chi Square) ผู้ วิจั ย ได้ ต้ั งสมมติฐาน ไว้  2 
สมมติฐานดังน้ี 
   3.1 สมมติฐานที่  1 ข้อมู ลส่ วนบุ คคลมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของ
ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมากับข้อมูลพ้ืนฐาน
ส่วนบุคคล  จากสมมติฐานที่ 1 เขียนสมมติฐานได้ดังน้ี  
    H0 : ข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขต
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
   H1 : ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา  
   ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าข้อมูลส่วน
บุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่

ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา ตามลักษณะ
ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
มีความสัมพันธ์คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การศึกษา พบว่า  
   พฤติกรรมด้านความถ่ีในการซื้อเบเกอรี 
ต่อสัปดาห์ ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ คือ อายุ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทั้งน้ีเน่ืองจากค่า Sig ที่ไก้จากการ
ทดสอบความสัมพันธ์มีค่าน้อยกว่า 0.05 
    พฤติกรรมด้าน.โอกาสในการซื้อเบเกอรี่ 
ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ คือ เพศ อายุ และ ระดับ
การศึกษา ทั้ งน้ี เน่ืองจากค่า Sig ที่ ไก้จากการทดสอบ
ความสัมพันธ์มีค่าน้อยกว่า 0.05 
    พฤติกรรมด้านรูปแบบในการซื้อเบเกอรี่ 
ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์คือ คือ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทั้งน้ีเน่ืองจากค่า 
Sig ที่ไก้จากการทดสอบความสัมพันธ์มีค่าน้อยกว่า 0.05 
    พฤติกรรมด้าน.สถานที่ในการซื้อเบเกอรี่ 
ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์คือ ระดับการศึกษา ทั้งน้ี
เน่ืองจากค่า Sig ที่ไก้จากการทดสอบความสัมพันธ์มีค่าน้อย
กว่า 0.05 ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภค
ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเบเกอรี่ของ

ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุ
สถาน 
ภาพ 

ระดับการ 
ศึกษา 

อาชีพ 
รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 

1.ความถ่ีในการซื้อเบเกอรี ต่อสัปดาห์  0.118 0.002 * 0.120 0.385 0.341 0.035 * 
2.ปริมาณในการซื้อเบเกอรี่ต่อครัง้ 0.907 0.494 0.935 0.817 0.679 0.160 
3.ค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่ต่อครั้ง 0.232 0.560 0.508 0.355 0.344 0.273 
4.โอกาสในการซื้อเบเกอรี ่ 0.000* 0.030 * 0.532 0.026 * 0.249 0.133 
5.รูปแบบในการซื้อเบเกอรี ่ 0.000 * 0.016 * 0.007* 0.000 * 0.147 0.000 * 
6.สถานที่ในการซื้อเบเกอรี่ 0.899 0.263 0.587 0.018 * 0.553 0.633 
*หมายเหตุ ตัวเลขในตารางคือค่า Sig * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
   3.2 สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภคมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขต
อ า เภอเมื องนครราชสีมา  จากสมมติฐานที่  2 เขียน
สมมติฐานได้ดังน้ี 
   H0 : ส่วนประสมทางการตลาดไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการตัดสินใจ
ซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา  
   H1 : ส่วนประสมทางการตลาดของ
ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการ

ตัดสิน ใจซื้ อ เบ เกอรี่ ของผู้บ ริโภค ในเขตอ าเภอเมื อ ง
นครราชสีมา  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขต
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขต
อ า เภ อ เมื อ งนค รราช สี ม า  จั งห วัดนค รราช สี ม า  มี
ความสัมพันธ์คือก ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงา น 
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ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ผล
การศึกษา พบว่า  
    พฤติกรรมด้านความถ่ีในการซื้อเบเกอรี ต่อ
สัปดาห์ กับส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ  ทั้ง น้ีเน่ืองจากค่า Sig ที่ ได้จากการทดสอบมี
ความสัมพันธ์ที่มีค่าน้อยกว่า 0.05  
    พฤติกรรมด้านปริมาณในการซื้อเบเกอรี่ต่อ
ครั้ง กับส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบ
เกอรี่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา มีความสัมพันธ์คือ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้าน
พนักงาน ทั้งน้ี เน่ืองจากค่า Sig ที่ ได้จากการทดสอบมี
ความสัมพันธ์ที่มีค่าน้อยกว่า 0.05  
   พฤติกรรมด้าน.ค่าใช้จ่ายในการื้อเบเกอรี่ต่อ
ครั้ง กับส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
เบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา มีความสัมพันธ์คือ  ด้านพนักงาน ทั้ ง น้ี
เน่ืองจากค่า Sig ที่ได้จากการทดสอบมีความสัมพันธ์ที่มีค่า 
น้อยกว่า 0.05  

   พฤติกรรม ด้าน.โอกาสในการซื้อเบเกอรี่ กับ
ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่
ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา  จั งห วัด
นครราชสีมา มีความสัมพันธ์คือ ด้านพนักงาน ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ทั้งน้ีเน่ืองจากค่า Sig ที่
ได้จากการทดสอบมีความสัมพันธ์ที่มีค่าน้อยกว่า 0.05  
    พฤติกรรมด้านรูปแบบในการซื้อเบเกอรี่ กับ
ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่
ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา  จั งห วัด
นครราชสีมาส่วนประสมทางการตลาดในการส่งอ้อยเข้า
โรงงานน้ าตาลครบุรี มีความสัมพันธ์คือ ด้านราคา ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน 
ด้านกระบวนการ และด้านลักษะทางกายภาพ  ทั้ ง น้ี
เน่ืองจากค่า Sig ที่ได้จากการทดสอบมีความสัมพันธ์ที่มีค่า
น้อยกว่า 0.05  
   พฤติกรรมด้านสถานที่ในการซื้อเบเกอรี่ กับ
ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่
ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา  จั งห วัด
นครราชสีมามีความสัมพันธ์คือ ด้านราคา ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ และด้านลักษะ
ทางกายภาพ ทั้งน้ีเน่ืองจากค่า Sig ที่ได้จากการทดสอบมี
ความสัมพันธ์ที่มีค่าน้อยกว่า 0.05 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภค
ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของ
ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมอืงนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมอืง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ผลิต 
ภัณฑ์ 

ราคา 
การจัดจ า 
หน่าย 

ส่งเสริม
การตลาด 

พนักงาน 
กระบวน
การ 

ลักษณะทาง
กายภาพ 

1.ความถี่ในการซื้อเบเกอรี ต่อสัปดาห์  0.000* 0.022* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

2.ปริมาณในการซื้อเบเกอรี่ต่อครั้ง 0.031* 0.072 0.103 0.380 0.002* 0.092 0.119 
3.ค่าใชจ้่ายในการซื้อเบเกอรี่ต่อครั้ง 0.446 0.888 0.456 0.392 0.023* 0.761 0.533 
4.โอกาสในการซื้อเบเกอรี่ 0.126 0.566 0.152 0.645 0.041* 0.002* 0.014* 
5.รูปแบบในการซื้อเบเกอรี่ 0.060 0.000* 0.000* 0.000* 0.001* 0.000* 0.005* 
6.สถานที่ในการซื้อเบเกอรี ่ 0.244 0.020* 0.178 0.018* 0.013* 0.003* 0.003* 
หมายเหตุ ตัวเลขในตารางคือค่า Sig * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
   1. ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีการระบุวันที่การ
หมดอายุของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน เพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ 
ผลิตเบเกอรี่ให้มีความสดใหม่อยู่เสมอ และมีผลิตภัณฑ์ให้
เลือกหลากหลาย 

    2. ด้านราคา ควรมีการปรับปรุงอัตรา
ค่าบริการให้มีความเหมาะสม เพ่ิมช่องทางการช าระสินค้า
เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายให้ลูกค้า 
   3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรเพ่ิม
สถานที่ให้บริการในแหล่งชุมชน เพ่ือให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย มี
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บริการในการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์และ มีบริการจัดส่ง
สินค้าถึงหน้าบ้าน 
    4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีสินค้า
ตัวอย่างเพ่ือให้ลูกค้าลองชิม ก่อนการตัดสินใจซื้อ สาธิต
วิธีการท าต่อหน้าลูกเพ่ือสรสร้างความสนใจ และท าให้เห็น
ว่าเบเกอรี่มีการท าสดใหม่ทุกวัน 
   5. ด้านบุคลากร ควรฝึกอบรมพนักงานให้มี
จิตส านึกในการให้บริการ แต่งกายสะอาดเรียบร้อย สร้าง
ความประทับใจให้กับลูกค้า 
   6. ด้านกระบวนการ ควรจัดล าดับข้ันตอน
การซื้อสินค้าให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายและไม่ยุ่งยากไม่รอนาน
จนเกินไป มีบริการรับท าเบเกอรี่ตามที่ลูกค้าสั่ ง  และ
สามารถเลือกสินค้าได้สะดวก 
   7. ด้านลักษณะทางกายภาพ ควรใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่สวยงามเพ่ือดึงดูให้เบเกอรี่น่ารับประทานมากย่ิงข้ึน 
และมีสถานที่จอดรถสะดวกสบาย  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป  
    1. การวิจัยครั้งน้ีได้เก็บข้อมูลเฉพาะในเขต
อ าเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ควรมี
การศึกษาในเขตพ้ืนที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในเขตปริมณฑล
หรือในระดับภูมิภาคเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ จึงจะท าให้ได้
ข้อมูลที่ชัดเจนย่ิงข้ึน  
    2. ควรศึกษาพิจารณาเพ่ิมเติมการวิจัยเชิง
คุณภาพ ในการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม เช่นมีการสัมภาษณ์เชิง
ลึก การสนทนากลุ่ม ควบคู่ไปกับการกระจายแบบสอบถาม
เพ่ือได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงมากย่ิงข้ึนและเป็นแนวทางที่ผู้
ประการได้น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ในการ
ผลิตเบเกอรี่ในการน าไปใช้กับผู้มาใช้บริการซื้อผลิตภัณฑ์ 
เบเกอรี่กับผู้ปรกอบการเพ่ือท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง 
   3. ค วรท าการ วิจั ย เพ่ิ ม เติม โดย เฉพาะ
ผู้ประกอบการที่อยู่ตามท้องถ่ินซึ่งทางผู้ประกอบการจะได้
ศึกษาและจะให้บริการตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้
ชัดเจนข้ึนในแต่ละพ้ืนที่และท าให้ผู้ วิจัยได้ทราบความ
ต้องการของผู้บริโภคที่ใช้บริการในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันไป
ตามแต่ละพ้ืนที่  ทั้งน้ีเพ่ือให้ทางผู้ประกอบการสามารถ
ปรับปรุงกลยุทธ์และการให้บริการได้ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายน้ันๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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