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ยู จากการไดรั้บการแนะน าจากคนรู้จกั ส่วนดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นผลิตภณัฑ์กลุ่มตวัอย่างเห็น
ดว้ยมากท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นราคา และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 ส าหรับสมมติฐานพบวา่ความสัมพนัธ์ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ด้านช่องทางจดั
จ าหน่าย ด้านส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ และ
สมมติฐานความสัมพันธ์ด้านพฤติกรรม มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทั้ ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพ ดา้น
กระบวนการ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
  มนุษยมี์ความตอ้งการพื้นฐานส าหรับการด ารงชีวิตให้อยูไ่ดอ้ยา่งปกติสุขโดยอาศยัปัจจยั 4 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรคและท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงในแต่ละปัจจยัก็แบ่งออกเป็น
หลายอยา่ง อาทิเช่น อาหาร มีทั้งอาหารคาว อาหารหวาน เคร่ืองด่ืม ซ่ึงอาหารถือวา่เป็นปัจจยัหลกัใน
การด ารงชีวิตของมนุษยทุ์กคนอยู่แลว้ ซ่ึงร้านคา้ต่างๆก็แบ่งประเภทขายอาหารกนัชดัเจนข้ึน บาง
ร้านขายแต่อาหารคาว บางร้านขายแต่ขนม บางร้านขายแต่เคร่ืองด่ืม และปัจจุบนัประชากรมีชีวิต
ความเป็นอยู่แบบเร่ง และรับเอา วฒันธรรม จากประเทศต่างๆเข้ามา  นิสัยการบริโภคอาหาร
เปล่ียนไป   ท าให้ผลิตภณัฑ์ขนมหวาน เบเกอร่ี เคร่ืองด่ืม เขา้มามีบทบาท   ดงัจะเห็นวา่ผูบ้ริโภคยุค
ใหม่นิยมรับประทานผลิตภณัฑ์ขนมหวาน เบเกอร่ีมากข้ึน  โดยส่วนใหญ่มี ความชอบผลิตภณัฑ์
ขนมหวาน เบเกอร่ีชนิดใดชนิดหน่ึง โดยรวมแลว้จะบริโภคผลิตภณัฑ์ขนมหวาน เบเกอร่ีสัปดาห์ละ 
1  คร้ัง เป็นอยา่งต ่า  ท าให้ปัจจุบนัตลาดร้าน ขนมหวาน คาเฟ่ เบเกอร่ี ในประเทศไทย มีแนวโน้ม
การเติบโตของธุรกิจร้านอาหาร ขนมหวาน ในประเทศ จะข้ึนอยูก่บัความสามารถในการจบัจ่ายใช้
สอยของคนในประเทศ และการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภค ส่วนตลาดธุรกิจคาเฟ่ใน
ไทย คาดวา่จะมีมูลค่าเพิ่มข้ึนเป็น 10,172.3 ลา้นบาท ในปี 2562 คิดเป็นอตัราการเติบโตสะสมเฉล่ีย
ละหวา่งปี 2558 – 2562 ท่ีร้อยละ 2.3 ต่อปี (FoodStory, 2561) จะเห็นไดว้า่นบัวนัธุรกิจ ขนมหวาน 
ยิ่งจะเติบโตมากข้ึนเร่ือย  ๆ  ต่อไปจะเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บ ความนิยมแพร่หลายมากข้ึน ซ่ึงเห็นไดจ้าก
ปัจจุบนัน้ีท่ีมีร้านขนมหวาน คาเฟ่ เบเกอร่ีเปิดเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมากนั้น และใน การท าธุรกิจร้าน
ขนมหวาน คาเฟ่ เบเกอร่ีน้ีจ  าเป็นตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการ าขนมอบต่าง ๆ  และความรู้เก่ียวกบัดา้น 
การตลาดก็จ  าเป็นมากเช่นกัน เพราะจะเป็นตวัช่วยส่งเสริมให้กิจการด าเนินไปได้  และประสบ
ความส าเร็จ มีสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยรับวฒันธรรมมา
จากประเทศต่างๆ มากมาย และอาหารก็เปรียบเสมอแฟชนัในยุคนั้นๆ ซ่ึงในยุคน้ีเป็นไปไม่ไดท่ี้จะ
ไม่มีใครรู้จัก ร้านขนม คาเฟ่ ซ่ึงเป็นแฟชันท่ีนิยิมกันอย่างแพร่หลายในกลุ่ม วนัรุ่น นักเรียน 
นกัศึกษา และในกลุ่มคนท างาน  
 ซ่ึงร้านขนมท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบนัมีขนมหวาน เคร่ืองด่ืมต่างๆมากมายให้ผูบ้ริโภคไดเ้ลือก
รับประทาน และยงัมีบรรยากาศร้านท่ีใช้โทนสีดูอบอุ่น ดูปลอดโปร่ง น่านัง่พูดคุย พบปะสังสรรค ์
หรือจะนัง่ท างานจิบกาแฟไดอ้ยา่งสบาย ซ่ึงถา้พูดถึงร้านขนมตอนน้ีไม่มีใครไม่รู้จกั ร้าน อาฟเตอร์ ย ู 
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ปัจจุบนัมี 34 สาขา ท าให้ผูบ้ริโภคหารับประทานกนัไดส้ะดวก โดยร้าน อาฟเตอร์ ย ู จะมีขนมท่ีสวย 
ดูน่ารับประทาน ไม่วา่จะเป็นบิงซู(คาคิโกริ) ท่ีน ามาจากเกาหลี แต่มาปรับท็อปป้ิงให้เขา้กบัคนไทย
มากข้ึน อยา่งเช่น มะม่วง ชาไทย เป็นตน้ , ฮนัน่ีโทส , แพนเคก้ , ช็อคโกแลตลาวา , พานนาคอตตา้ , 
ครัมเบิล , มิลล์เครป และยงัมีเคร่ืองด่ืมไม่ว่าจะเป็นชาร้อน กาแฟร้อน หรือช็อคโกแลตเยน็ แมงโก ้
แฟรบเป้ และแน่นอนว่า ขนมท่ีอร่อยแล้วหน้าตาขนมยงัต้องสวยดูน่ารับประทานอีกด้วย และ
นอกนั้นยงัตอ้งมีการตกแต่งร้าน ใหน่้ารักน่าถ่ายรูป  ซ่ึงสาขาเซ็นทรัลพลาซ่าป่ินเกลา้ เป็นสาขาท่ีอยู่
ใกลโ้รงเรียน มหาวิทยาลยั และบริษทัต่าง และเป็นสาขาท่ีมีคนเขา้ออกตลอดเวลาไม่ขาดสาย ส่วน
ในห้างสรรพสินคา้เซ้นทรัลลพลาซ่าป่ินเกลา้ มีร้านขนมต่างๆมากมาย แต่ท าไมคนถึงเขา้ออกร้าน 
อาฟเตอร์ ย ู กนัอยา่งไม่ขาดสาย และผูบ้ริโภคมีปัจจยัใดในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการท่ีร้าน อาฟ
เตอร์ ย ู และ ร้าน อาฟเตอร์ ยู  มีจุดดึงดูดอะไร ท่ีสามารถดึงดูดลูกคา้ไดอ้ยูเ่สมอ และยงัมีลูกคา้เก่าๆ
กลบัมารับบริการอยูเ่ร่ือยๆ 
 ด้วยเหตุผลน้ี ผูว้ิจยัจึงมีความประสงค์ในการจดัท าวิจยัเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกผูบ้ริโภคขนมร้าน อาฟเตอร์ ยู  ท่ีสาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกล้า เพื่อน าไปใช้เป็น
ขอ้มูลในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ปรับปรุง ผลิตภณัฑ์และบริการให้สอดคลอ้งต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง และเป็นประโยชน์ อยา่งยิ่งต่อธุรกิจร้านขนมในการก าหนดกล
ยทุธ์ทางการตลาด ใหเ้หมาะสมต่อลูกคา้ กลุ่มเป้าหมาย 
 
1.2 ค ำถำมกำรวจัิย 
  

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือขนมหวาน ของร้าน อาฟเตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัล 
พลาซ่า ป่ินเกลา้ มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
 2.  พฤติกรรมในการเลือกซ้ือขนมหวาน ของร้าน อาฟเตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ิน
เกลา้ เป็นอยา่งไร 
 3.  การตดัสินใจในการเลือกซ้ือขนมหวาน ของร้าน อาฟเตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ิน
เกลา้ มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
 
1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 

1. เพื่อส ารวจปัจจยัส่วนบุคคล ของผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือขนมหวานของร้าน อาฟเตอร์ ย ู 
สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ 
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2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือขนมหวานของร้านอาฟเตอร์ ย ูสาขาเซ็นทรัล พลาซ่า  
ป่ินเกลา้ 
 3. เพื่อศึกษาการตดัสินใจในการเลือกซ้ืออาการหวาน ของร้านอาฟเตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัล 
พลาซ่า ป่ินเกลา้ 
 
1.4 กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 

 
ในการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขนมหวาน ร้าน  

อาฟเตอร์ ย ูสาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ มีกรอบแนวคิดในการท าวจิยัไดมี้ก าหนดตวัแปรตน้ ตวั
แปรร่วม และตวัแปรตาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานวิจยัและเป็นแนวทางในการคน้หา
ค าตอบ 

 

 

 
 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดของการวจิยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ 
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได ้
 

พฤติกรรมของผู้บริโภค 
1. ท่านเลือกซ้ือขนมหวานประเภทใด
มากท่ีสุด 
2.ท่านซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใดมาก
ท่ีสุด 
3. ความถ่ีในการบริโภคขนมหวานของ
ท่านโดยเฉล่ีย 
4. ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมแต่ละคร้ัง 
5. ท่านซ้ือขนมในโอกาสใดมากท่ีสุด 
6. ท่านรู้จกัขนมร้าน After You จากส่ือ
ใดบา้ง 

กำรตัดสินใจในกำรเลือกซ้ือขนมหวำน 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคคลากร 
6.  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
7. ดา้นกระบวนการ 
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1.5 สมมติฐำนกำรวจัิย 

 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผล
ต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือขนมหวานของ ร้าน อาฟเตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า 
ป่ินเกลา้ 
2.    พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือขนมหวานของ ร้าน 
อาฟเตอร์ ย ูสาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ 

 
1.6 ขอบเขตในกำรวจัิย 
 

1. ขอบเขตประชากร  
ประชากร คือ ผูบ้ริโภขนมหวาน ร้าน อาฟเตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ 

2. กลุ่มตวัอยา่ง 
ผูบ้ริโภคขนมหวาน ร้าน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ จ านวน 400 คน 

 3.    ระยะเวลาเก็บรวบรวมขอ้มูล 
       เก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่ง เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 – เดือนกุมพาภนัธ์ พ.ศ. 2562 

 
1.7 ตัวแปรทีศึ่กษำ 
 

1.  ตัวแปรต้น (Independent Variable) ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  
1.1 เพศ 
1.1 อาย ุ
1.2 อาชีพ 
1.4 รายได ้

  1.5 การศึกษา 
 
2.  ตัวแปรร่วม พฤติกรรมของผูบ้ริโภคขนมหวาน ร้าน อาฟเตอร์ ย ู 

สาขา เซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ 
  2.1 ท่านเลือกซ้ือขนมหวานประเภทใดมากท่ีสุด 
  2.2 ท่านซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใดมากท่ีสุด 
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  2.3 ความถ่ีในการบริโภคขนมหวานของท่านโดยเฉล่ีย 
  2.4 ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมแต่ละคร้ัง 

2.5 ท่านซ้ือขนมในโอกาสใดมากท่ีสุด 
  2.6 ท่านรู้จกัขนมร้าน อาฟเตอร์ ย ูจากส่ือใดบา้ง 
 
 3.  ตัวแปรตำม (Dependent Variable) การตดัสินใจในการเลือกซ้ือขนมหวาน  

 ร้าน อาฟเตอร์ ย ู  สาขา เซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ 
  3.1  ดา้นผลิตภณัฑ ์

  3.2 ดา้นราคา 
  3.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
  3.4 ดา้นส่งเสริมการตลาด 
  3.5 ดา้นบุคคลากร 
  3.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
  3.7 ดา้นกระบวนการ 

 
1.8 นิยำมค ำศัพท์ 
 
  ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรมาก าหนดค านิยามค าค าศพัท์เพื่อน าไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ไดค้  าตอบ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล  หมายถึง เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน  
ของผูใ้ชบ้ริการขนมหวาน ร้าน อาฟเตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การตดัสินใจและการกระท าการใด ๆ ของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็น
หน่วยเศรษฐกิจมูลฐาน เก่ียวกบัการซ้ือสินคา้หรือบริการต่าง ๆ เพื่อการบริโภคส่วนบุคคล แต่ไม่ใช่
เพื่ อการผลิตหรือน าไปขายต่อ การศึกษาพฤติกรรมผู ้บ ริโภคเป็นการศึกษาในแขนงของ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค เพื่อให้ทราบว่าผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมในการซ้ือหรือบริโภคสินคา้หรือบริการ
อยา่งไรภายใตส้ภาวการณ์ต่าง ๆ  

ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์  หมายถึง มีผลิตภณัฑ์ให้ผูบ้ริโภคเลือกหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นฮนัน่ี
โทส, แพนเคก้, ช็อคโกแลตลาวา, พานนาคอตตา้, ครัมเบิล, มิลล์เครป, ชาร้อน, กาแฟร้อน, ช็อคโก
แลตเยน็, แมงโก,้ แฟรบเป้ 
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ปัจจัยด้ำนรำคำ  หมายถึง  ราคาของเมนูขนมหวานจะมีราคาตั้งแต่ 95 บาทข้ึนไป 
ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  หมายถึง  สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคมารับประทานขนมหวาน 

ในทีน้ีคือ ร้าน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ 
ปัจจัยด้ำนส่งเสริมกำรตลำด   หมายถึง  การใช้กลยุทธ์ ลด แลก แจก แถม เพื่อดึงดูดให้

ผูบ้ริโภคมาทานขนมหวาน ร้าน อาฟเตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ 
ปัจจัยด้ำนบุคคลหรือพนักงำน หมายถึง พนกังานท่ีให้บริการ เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึง

พอใจได ้ มีการมาซ้ือซ ้ า และมีการบอกต่ออีกดว้ย 
ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ ระเบียบวิธีการการปฏิบติังานใน

ด้านการบริการท่ีน าเสนอให้กบัผูบ้ริโภค เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว  และท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจมากท่ีสุด 

ปัจจัยด้ำนกำรสร้ำงและน ำเสนอลักษณะทำงกำยภำพ  หมายถึง การสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพให้กบัผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจา
สุภาพอ่อนโยน  และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว   

ขนมหวำน หมายถึง บิงซู(คาคิโกริ) มะม่วง ชาไทย เป็นตน้ , ฮนัน่ีโทส , แพนเคก้ , ช็อคโก
แลตลาวา , พานนาคอตตา้ , ครัมเบิล , มิลลเ์ครป และเคก้ เป็นตน้ 

เคร่ืองด่ืม หมายถึง เคร่ืองด่ืมร้อน ไดแ้ก่ โกโกชิ้โน ,เบบ้ีชิโน ,มทัชะ ลาเต ้,ฮนัน่ีเลมอนที 
และลาเต ้ เป็นตน้ ส่วนเคร่ืองด่ืมเยน็ ได้แก่ รอยลัไทยมิลค์ที ,ไอซ์มทัชะ ลาเต ้,เอิรลเกรยมิ์ลค์ที ,
ไอซ์สตรอเบอร่ีที ,ลาเวนเดอร์ล้ินจ่ีโซดา ,เวลด์เบสท์ไอซ์ช็อคโกแลต ,สปอตต้ีด็อก แฟรปเป้ และ
แมงโก ้แพชชนัฟรุต แฟรบเป้ เป็นตน้ 

คำเฟ่ หมายถึง ร้าน ท่ีมีการผสมผสานรูปแบบ ระหวา่งร้านอาหารกบับาร์เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงจะ
จ าหน่ายขนมหวาน ทั้งเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ ขนม และอาหารวา่ง ซ่ึงในบางร้านอาจมีอาหารจานหลกั
อีกด้วย แต่คาเฟ่จะไม่มีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ขาย ซ่ึงคาเฟ่เป็นร้านท่ีลูกค้าสามารถเข้ามาพบปะ 
พูดคุย นัง่เล่น และแลกเปล่ียนความคิดเห็นได ้
 กำรตัดสินใจในกำรเลือกซ้ืออำหำรหวำน หมายถึง ผูท่ี้เขา้มาเลือกซ้ือขนมหวาน ร้าน อาฟ
เตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกล้า มีปัจจยัใดในการเลือกซ้ือขนมหวาน อาทิเช่นรูปลกัษณ์ 
คุณภาพ รสชาติ สถานท่ี หรือ โปรโมชัน่ เป็นตน้ 
 กำรตัดสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนการตดัตวัเลือกในการ ซ้ือสินคา้ หรือการบริการ ซ่ึงอาจ
มีจะหลากหลายตวัเลือก ตดัให้เหลือเฉพาะสินคา้ หรือการบริการท่ีเหมาะสมกบั ความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคในสถานการณ์นั้น 
 



7 

 

1.9 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 
 

1.  ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคล ของผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือขนมหวาน ของร้าน อาฟเตอร์ ยู สาขา
เซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจสามารถน ามาปรับกลยุทธ์และวางแผนการตลาดกบั
กลุ่มเป้าหมายไดเ้พิ่มมากข้ึน 

2.  ทราบถึงพฤติกรรมในการเลือกซ้ือขนมหวาน ร้าน อาฟเตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า 
ป่ินเกล้า ท่ีสามารถน าไปปรับปรุงผลิตภณัฑ์ และสามารถตอบสนองให้ตรงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคได ้

3. ทราบถึงการตดัสินใจในการเลือกซ้ือขนมหวาน ของร้าน อาฟเตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัล 
พลาซ่า ป่ินเกลา้ ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจขนมหวานสามารถน ามาปรับกลยทุธ์และวางแผนการตลาดได ้

 
 



 

 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
  งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขนมหวาน ร้าน อาฟเตอร์ ยู   สาขา
เซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
น ามาประกอบการน าเสนอผลการวิจยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการ
วจิยัท่ีไดก้  าหนดไว ้โดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 7 ส่วน  

ส่วนท่ี 1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Customer Behavior) 
ส่วนท่ี 3 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
ส่วนท่ี 4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนผสมการตลาด 7P’s (Marketing Mix) 
ส่วนท่ี 5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
ส่วนท่ี 6 ประวติับริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) 
ส่วนท่ี 7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ส่วนที ่1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วข้องกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ความหมายเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

Kotler (2000) กล่าวว่า ท่ีได้ท  าการศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติส่วนบุคคลจะพบว่า ในการ
ด าเนินการทางดา้นการตลาดนั้น จะมีปัจจยัต่างๆ ท่ีส าคญั คือ 

1. เพศ (Gender) เป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญในเร่ืองของพฤติกรรมในการบริโภคมาก เพราะ 
เพศท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติการรับรู้และการตดัสินใจในเร่ืองการเลือกสินคา้ท่ีบริโภคแตกต่างกนั 
โดย ส่วนมากเกิดจากสาเหตุในเร่ืองของการได้รับการเล้ียงดูการปลูกฝังนิสัยมาตั้ง แต่ในวยัเด็ก 
โดยเฉพาะประเทศไทยมี วฒันธรรมในการเล้ียงดูเด็กผูช้าย และเด็กผูห้ญิงท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก 

2. อายุ (Age) บุคคลท่ีมีอายแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการในสินคา้ และบริการท่ีแตกต่าง
กนั เช่น กลุ่มวยัรุ่นจะชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่อยู่เร่ือยๆ และชอบสินคา้ประเภทแฟชั่น ส่วนใน
กลุ่มผูสู้งอายุจะสนใจสินคา้ท่ีเก่ียวกบั สุขภาพซ่ึงหากแบ่งช่วงกลุ่มอายุออกเป็นกลุ่มพฤติกรรมท่ีมี
ลกัษณะ ใกลเ้คียงกนั โดยเด็กผูช้ายจะถูกเล้ียงให้มีความกลา้ และมีความรับผิดชอบเพื่อเป็น หวัหนา้
ครอบครัวต่อไปในอนาคต แต่เด็กผูห้ญิงจะถูกเล้ียงดูในลกัษณะท่ีใหสงบ เรียบร้อย และเป็นผูต้าม
หรือ เป็นภรรยาท่ีดีท าใหมี้พฤติกรรมท่ีมีแนวโนม้ในการไม่ค่อยกลาแสดงออก จากท่ีกล่าวมา จึงอาจ
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กล่าวไดว้า่ในสังคมไทยเพศชายมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือสินคา้ และบริการของครอบครัว
มากกวา่เพศหญิง 

3. ระดบัการศึกษา (Education) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงของคุณสมบัติส่วนบุคคล
เน่ืองจากระดบัการศึกษาจะเป็นตวัวดัระดบัความคิดเห็น และระดบัทศันคติหรือ ระดบัของความคิด
ของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก อีกทั้งระดบัการศึกษาจะสามารถบ่งบอกถึงความเป็นอยูแ่ละ ความสนใจ
ในส่ิงต่างๆ ไดโ้ดยผูท่ี้มีการสูงกว่า ส่วนใหญ่จะมีการด ารงชีวิตท่ีดีกว่ากลุ่มผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต่าํ
กวา่ 

4. อาชีพ (Occupation) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของการศึกษาเก่ียวกบัคุณสมบติั
ส่วนบุคคล เพราะอาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็น และความตอ้งการสินคา้ และบริการ
ท่ีแตกต่างกนั เช่น เกษตรกร หรือชาวนาก็จะซ้ือสินคา้ท่ีจะเป็นต่อการครองชีพ และสินคา้ท่ี เป็น
ปัจจัยการผลิตเป็นส่วนใหญ่ส่วนพนักงานท่ีท างานในบริษัทต่างๆ ส่วนใหญ่จะซ้ือ สินค้เพื่อ
เสริมสร้างบุคลิกภาพ ขา้ราชการก็จะซ้ือสินคา้ท่ีจ  าเป็นนักธุรกิจก็จะซ้ือสินคา้เพื่อสร้างภาพพจน์
ให้กบัตวัเองเป็นตน้ นักการตลาดจะตอ้งศึกษาว่าสินคา้ และบริการของบริษทัเป็นท่ีตอ้งการของ
กลุ่มอาชีพประเภทใด เพื่อท่ีจะ จดัเตรียมสินคา้ให้สอดคล้องกั้บความตอ้งการของกลุ่มเหล่าน้ีได้
อยา่งเหมาะสมเป็นตน้ 

5. รายได้ (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) เป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัของการศึกษาเก่ียวกบัคุณสมบติัส่วนบุคคล เน่ืองจากระดับรายไดจ้ะเป็นการแสดงออกถึง
ระดบัทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อตราสินคา้ และบริการท่ีตดัสินใจ
สถานภาพเหล่าน้ีประกอบดว้ย รายไดก้ารออมทรัพยอ์  านาจการซ้ือ และทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน 
นกัการตลาด ตอ้งสนใจแนวโนม้ของรายไดส่้วนบุคคล เน่ืองจากรายไดจ้ะมีผต่ออ านาจของการซ้ือ
คนท่ีมีรายได้ต่าํ จะมุ่งซ้ือสินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อการครองชีพ และมีความไวต่อราคามาก ส่วนคนท่ีมี
รายไดสู้งมกัจะมุ่งซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และราคาสูง โดยจะเนน้ท่ีภาพพจน์ของราคาสินคา้เป็นหลกั 
การศึกษาอาชีพ และรายได้นั้ นมีแนวโน้มสัมพนัธ์กันอย่างมาก เช่นบุคคลท่ีมีการศึกษาสูงจะมี
โอกาสเลือกอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดสู้งกวา่คนท่ีมีการศึกษาต่าํกวา่ เป็นตน้ 
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ส่วนที ่2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) 
 
ความหมายเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
  Engle, Blackwe และ Miniard (1990) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคน้หาและการบริโภคใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการ ซ่ึงทั้งน้ีทั้งนั้นตอ้งอาศยักระบวนการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมเพื่อใหกิ้จกรรมนั้นลุล่วง  

เสรี วงษ์มณฑา (2548)  พฤติกรรมบริโภค คือ  พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละ
บุคคลในการคน้หา การเลือกซ้ือ การใช้ การประเมินผล หรือการจดัการกบัสินคา้และบริการ  ซ่ึง
ผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้

ธีรวีร์ วราธรไพบูลย ์(2557) กล่าววา่ พฤติกรรมการบริโภค หมายถึงการใชป้ระโยชน์จาก
สินคา้และบริการเพื่อสนองความตอ้งการของมนุษย ์รวมถึงการน าสินคา้และบริการมาใชป้ระโยชน์
เพื่อการผลิตเป็นสินคา้และบริการอ่ืนๆ การบริโภคไม่ไดห้มายความถึงการรับประทานอาหารอยา่ง
ท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจแต่เพียงอยา่งเดียว การใชสิ้นคา้อ่ืนๆ และการใชบ้ริการอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็คือ การ
บริโภคดว้ยเช่นกนั เช่น การไปพบแพทยเ์ม่ือยามเจ็บป่วย การพกัโรงแรม การท่องเท่ียว การขนส่ง 
การประกนัภยั ฯลฯ 
 Schiffman and Kanuk (1987) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู ้บริโภคไว้ว่าเป็นพฤติกรรมท่ี
ผูบ้ริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภณัฑ์ บริการ 
และแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนไดเ้ป็นการศึกษา
การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และก าลงัเพื่อบริโภคสินคา้และ
บริการต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน 

Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard. (1990) กล่าวว่า อา้งอิงใน ศุภร 
เสรีรัตน์. กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้
ได้มาซ่ึงการบริโภคและการจบัจ่ายใช้สอย ซ่ึงสินคา้และบริการ รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจท่ี
เกิดข้ึน 

Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk. (1991) กล่าวว่า อ้างอิงใน ศุภร เสรีรัตน์ . 
(2550)พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกในการแสวงหาส าหรับการซ้ือ
การใช้ การประเมินและการจบัจ่ายใช้สอย ซ่ึงสินค้าและบริการท่ีเขาคาดหวงัว่าจะท าให้ความ
ตอ้งการของเขาไดรั้บความพอใจ 

ธงชัย สันติวงษ์ (2535) อา้งถึงใน ชัยณรงค์ ทรายค า (2552) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
หมายถึง การกระท าของบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้า และการใช้ซ่ึงสินคา้
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และบริการ ทั้งน้ี หมายความรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยูก่่อนแลว้ และเป็นส่ิงท่ีมีส่วน
ในการก าหนดใหเ้กิดการกระท า 
 
ส่วนที ่3 แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
 
 Vroom (1970) กล่าววา่ ทศันคติและ ความพึงพอใจเป็นส่ิงหน่ึงท่ีสามารถใช้แทนไดเ้พราะ
ทั้งสองค าน้ีจะหมายถึงผลท่ีไดจา้กการท่ีบุคคลเขา้ ไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้น และทศนัคติในดา้นลบจะ
แสดงใหเ้ห็น สภาพความไม่พึงพอใจนัน่เอง 
 Applewhite (1965) กล่าวว่า ความพึงพอใจ  เป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลในการ 
ปฏิบติังาน ซ่ึงรวมไปถึงความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตวัของบุคคลในการปฏิบติังาน ซ่ึงรวมไป 
ถึงความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้มทางกายภาพดว้ย   การมีความสุขท่ีท างานร่วมกบัคนอ่ืนท่ีเขา้กนั 
ไดมี้ทศันคติท่ีดีต่องานดว้ย 

Good (1973)  กล่าววา่ หมายถึงสภาพหรือระดบัความพึงพอใจท่ีเป็นผลมา จากความสนใจ 
และเจตคติของบุคคลท่ีมีต่องาน 

Philip Kotler (2003) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ระดบัความรู้สึกของบุคคลว่ารู้สึกพอใจ 
ถูกใจ หรือผิดหวงัอนัเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวา่ง ผลงานท่ีไดรั้บรู้จากสินคาหรือบริการ
กบัความคาดหวงัของบุคคลนั้นๆ ดงันั้นระดบัความพึงพอใจ จะสมพนัธ์ กบัความแตกต่าง ระหวา่ง
ผลงานท่ีไดรั้บรู้ความคาดหวงั 

Krech และ Richard (2547) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการ
ไดรั้บ การตอบสนองพร้อมบรรลุจุดมุ่งหมาย (Goals) ท่ีตง้ไวร้ะดบัหน่ึง 

ชวลิต เหล่ารุ่งกาญจน์ (2538) กล่าววา่ ระบบความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของ
บุคคลไดรั้บการตอบสนองหรือ บรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึงความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือ ไม่
เกิดข้ึน หากความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนองหรือจะเกิดข้ึน เม่ือความรู้สึกทางบวกมีค่า
มากกวา่ ความรู้สึกทางลบ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์(2539) กล่าววา่ ความพึงพอใจและการจูงใจจะเป็นเหตุและ ผลซ่ึงกนัและ
กนั และไดใ้ห้ แนวความคิดไวว้า่ การจูงใจ(Motivation) เป็นส่ิงเร้าและความพยายามท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการหรือเป้าหมาย ส่วนความพึงพอใจ(Satisfaction) หมายถึงความพอใจเม่ือตอ้งการหรือ
เป้าหมายไดรั้บการตอบสนอง ดงันั้น การจูงใจจึงเป็นส่ิงเร้าเพื่อใหเ้กิดผลลพธ์ัคือความพึงพอใจ 
ส่วนที ่4 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนผสมการตลาด 7P’s (Marketing Mix) 
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 Kotler (1997) ได้กล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตวัแปร
หรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมี 
เพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปรเพิ่มเติมข้ึนมา
อีก 3 ตวัแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ
(Process) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัธุรกิจ
ทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้า่เป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 
 
 
ส่วนที ่5 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 
 
 Walters (1978) กล่าวว่า การตดัสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดย
เลือกจากทางเลือกท่ีมีอยูห่ลายทางเลือก 

Kotler (2000) กล่าววา่ การตดัสินใจของผูบ้ริโภคเกิดจากปัจจยัภายใน คือแรงจูงใจ การรับรู้
การเรียนรู้บุคลิกภาพและทศันคติซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการ และตระหนักว่ามีสินคา้ให้
เลือกมากมาย กิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยู ่หรือขอ้มูลท่ีฝ่ายผูผ้ลิตให้
มาและสุดทา้ยคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 

Schiffman & Kanuk (1994)  ก ล่ าวว่า กระบวนการตัด สินใจ ซ้ือของผู ้บ ริโภค คือ
กระบวนการในการเลือกซ้ือสินค้าจากทางเลือกท่ีมีตั้ งแต่สองทางเลือกข้ึนไป โดยผูบ้ริโภคจะ
พิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ ทั้ งด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และ
พฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมทั้งทางดา้นจิตใจและกายภาพซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลา
หน่ึง ทั้งสองกิจกรรมน้ีท าใหเ้กิดการซ้ือ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 
 
 
 
 
 
ส่วนที ่6 ประวติิบริษัท  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) 
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ภาพที ่2.1 ตราผลิตภณัฑ ์บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) 

     จาก https://www.afteryoudessertcafe.com/th/(2561) 
 

บริษทั อาฟเตอร์ ยู จ  ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัด าเนินธุรกิจจ าหน่ายขนมหวาน ด าเนินงาน
ธุรกิจร้านขนมหวาน ภายใตช่ื้อ "ร้านอาฟเตอร์ ย"ู และ "ร้านเมโกริ" และท าธุรกิจบริการจดังานนอก
สถานท่ีและการรับจา้งการผลิต ซ่ึงก่อตั้งข้ึนเม่ือ วนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และเปิดร้านอาฟ
เตอร์ ยู สาขาแรกท่ี เจ-อเวนิว ทองหล่อ เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 มีเมนูอาหารสร้างช่ือคือ 
Shibuya honey toast จากนั้นจึงมีการขยายสาขา จนในปัจจุบนัมี 34 สาขา (ขอ้มูล ธันวาคม 2561) 
และมีโรงงานผลิตท่ี ตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรสาคร 

บริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 
2559 เขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เป็นวนัแรก จ านวน 165 ลา้นหุ้น เปิดตลาดท่ี 11.50 
บาท จากราคา IPO ท่ี 4.50 บาท และปิดท่ี 13.50 เพิ่มข้ึน 9 บาท (ร้อยละ +200) มูลค่าซ้ือขายอยู่ท่ี 
3,431 ล้านบาท จากขอ้มูลวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด 7,748.42 
ลา้นบาท โดยมีคุณ เมย ์“กุลพชัร์ กนกวฒันาวรรณ” วยั 34 ปี รองกรรมการผูจ้ดัการ และ “หมิง” แม่
ทพั ต.สุวรรณ วยั 42 ปี กรรมการผูจ้ดัการ  
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ภาพที ่2.2 คณะกรรมบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) 
จาก https://www.posttoday.com/politic/report/470128(2561) 

 

 
ภาพที ่2.3 Milo Volcano Kakigori 
จาก https://www.afteryoudessertcafe.com/th/(2561) 
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ภาพที ่2.4 Durian Sticky Rice Toast 
จาก https://www.afteryoudessertcafe.com/th/(2561) 

 
ส่วนที ่7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 นางสาวสุชญา อาภาภทัร (2559) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซ้ือเบ
เกอร่ีแบบ Take Away ของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า 
ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล โดยแบ่งออกเป็น เพศชายร้อยละ 29.60 และเพศหญิงร้อยละ 70.40 
ตามล าดับ และโดยส่วนใหญ่อายุจะอยู่ช่วง  25-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.70 ของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในการบริโภคเบเกอร่ีแบบ Take Away  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมใน
การซ้ือเบเกอร่ีแบบ Take Away  ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยสรุป คือ ประเภทเบเกอร่ี Take Away ท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างบริโภคมากท่ีสุด คือ ขนมปัง คิดเป็นร้อย 27  เหตุผลในการซ้ือเบเกอร่ีแบบ Take away 
อนัดบัแรก คือ รสชาติอร่อย คิดเป็น 27  มีความถ่ีในการบริโภคเดือนละ 1-2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 39 
โดยส่วนใหญ่ เลือกซ้ือเบเกอร่ีจากร้านในห้างสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 38ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเบ
เกอร่ีแบบ Take Away โดยเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 50-100 บาท คิดเป็นร้อยละ 47  โดยซ้ือเบกอร่ีแบบ 
Take Away เป็น ประจ า เพื่อบริโภคเอง หรือบริโภคในครอบครัว คิดเป็น ร้อยละ 83   ในส่วน
ช่องทางท่ีท าให้กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่รู้จกัร้านเบเกอร่ีแบบ Take Away คือ เพื่อนแนะน า คิดเป็น 
ร้อยละ 59  และร้านเบเกอร่ีแบบ Take Away ท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ S&P คิดเป็นร้อย
ละ 25 
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 ชลธิชา  คงสุวรรณ (2559) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดสิันใจเลือกบริโภค
ขนมเบเกอร่ี ร้านเอพริล เบเกอร่ี ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการวิจยั
พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงจ านวน 125 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 71 ซ่ึงมีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี จ  านวน 122 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 69.30 มี สถานภาพ
โสด 155 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 88.10 ทั้งน้ี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ท่ี ระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจ านวน 96 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 54.55 โดยประกอบอาชีพพนักงาน 
บริษทัเอกชนจ าานวน 118 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 67.05 ซ่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ระดบั 15,000 
– 30,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.09  ส่วนพฤติกรรมการบริโภคขนมเบเกอร่ีร้านเอพริล เบเกอร่ี
ของกลุ่มตวัอยา่ง สามารถสรุป ไดด้งัน้ี กลุ่มตวัอยา่งนิยมบริโภคพายหมูแดงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
30.27 ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งมีความถ่ีในการซ้ือขนมเบเกอร่ี ท่ี ร้านเอพริล เบเกอร่ีนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อ
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 66.50 และมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง 100 – 200 บาท ร้อยละ 46.60 ส่วน
ช่วงเวลาท่ีซ้ือขนมเบเกอร่ี ท่ีร้านเอพริล เบเกอร่ีบ่อยท่ีสุด ไดแ้ก่ เวลา 18.01 – 20.00 น. ร้อยละ 34.10 
โดยส่วนมาก กลุ่มตวัอย่างมีวตัถุประสงค์หลกัในการ ซ้ือขนมเบเกอร่ี ท่ีร้าน เอพริล เบเกอร่ีเพื่อ
บริโภคเองสูงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 81.80  
 

พิมพินิจ ผิวผอ่ง (2560) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง  ผลการวิจยัพบวา่ เพศชายคิดเป็นร้อยละ 25.5 
และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 74.5 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ20-30 ปีซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 64 ส่วนใหญ่มี
ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยคิดเป็นร้อยละ 61.75 โดยเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อย 48  โดยส่วนใหญ่จะมีรายไดต่้อเดือนอยู่ท่ี 15,000-30,000 บาทต่อเดือน 
คิดเป็นร้อยละ 42 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่
กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากจะมีความถ่ีในการรับประทานขนมหวานจากร้านขนมหวานในอ าเภอหัวหิน 
น้อยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.50 และจะไปรับประทานกนัประมาณ 3 - 4 คนต่อ
คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 44.00 โดยในแต่ละคร้ังมี ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียของการบริโภคร้านขนมหวานใน
อ าเภอหัวหิน อยู่ท่ี 100 - 200 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.00 ประเภทขนมหวานท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดคือ 
เคก้ คิดเป็นร้อยละ 38.02 และเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมทานคู่กบัขนมหวานมากท่ีสุด คือ ชาหรือกาแฟ คิด
เป็นเป็น 33.04 ส่วนร้านขนมหวานในอ าเภอหัวหินท่ีนิยมไปรับประทานมากท่ีสุดคือ ร้านแบบตั้ง
เป็นเอกเทศ ไม่ไดอ้ยู่ภายในห้าง คิดเป็นร้อยละ 87.00 โดยส่วนมากมกัไปใชบ้ริการร้านขนมหวาน
ในอ าเภอหวัหินกบั เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 53.00 

 



    บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขนมหวาน ร้าน 

อาฟเตอร์ ย ู  สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.  วธีิสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4.  วธีิการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5.  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริโภคขนมหวานท่ี ร้าน อาฟเตอร์ ย ู  
สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของกลุ่มผูบ้ริโภค
ขนมหวาน ท่ีร้าน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตรก าหนดขนาด
ตวัอยา่งของ สูตร  W.G.cochran (1953) ดงัน้ี 
 
                       n = P (1 - P) Z2 
                                    e2 

 
 n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
 P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่ม  
 Z แทน ความมัน่ใจท่ีผูว้จิยัก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 e แทน สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
 ผูว้ิจยัตอ้งการสุ่มตวัอยา่งเป็น 50% จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการความเช่ือมัน่ 95 % และ
ยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอย่าง 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะค านวณไดคื้อ P = .50 
(50%)  Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%) 
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 n = (.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2 
 n = (.50) (.50) (3.8416) / .0025 
 n = 384.16 หรือ 384 ตวัอยา่ง  
 แต่เพื่อความแม่นย  าของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง ผูว้ิจยัจึงเก็บตัวอย่างจ านวน 400 
ตวัอยา่ง 

 
3.2 เคร่ืองมือในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 

ส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยั 
ไดส้ร้างข้ึนเพื่อเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขนมหวาน ร้าน อาฟเตอร์ ย ู  
สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ โดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  โดย
มีลักษณะค าถามปลายปิด ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ และรายได้โดยผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลเก่ียวกบั พฤติกรรมของผูบ้ริโภคขนมหวาน ใน
ร้าน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้  

ส่วนที่ 3  เป็นขอ้มูลปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขนม
หวาน ร้าน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ 

ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 
3.3 วธีิสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 

ผูว้จิยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
การสร้างแบบสอบถาม  มีขั้นตอนดงัน้ี 
1.  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

ขนมหวาน ร้าน อาฟเตอร์ ย ู  สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ แลว้น ามาก าหนดกรอบแนวคิดของ
การวจิยัเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2.  น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาตามขอ้ 1.  มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ  
และพิจารณาเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการวจิยั 
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3.  เคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน  น าเสนอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอค าแนะน า 
ปรับปรุง แกไ้ข  

4.  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ  และตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง  
5.  น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ทดลองใช ้(Pretest) กบักลุ่มตวัอยา่ง  ไม่ใช่กลุ่ม 

ตวัอยา่งในงานวิจยั จ  านวน 40 คน  และน าขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient)  

6.  น าแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองใชแ้ละแกไ้ขแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์เป็น 
คร้ังสุดทา้ย  เพื่อตรวจสอบและให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัท าฉบบัสมบูรณ์  ส าหรับน าไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
 
3.4 วธีิด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ขนมหวาน ร้าน อาฟเตอร์ ยู   สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ โดยแบ่งการวิจยัตามท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา
คน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาสังเคราะห์และน ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม  และน าเสนอ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือแบบสอบถาม  มีวธีิด าเนินการดงัน้ี 
1.  ขอหนงัสือจากทางมหาวทิยาลยั เพือ่ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม 

ตวัอยา่ง จากทางร้าน อาฟเตอร์ ย ูสาขา เซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ 
 2.  ประสานงานกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อน าเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล   

3.   ผูว้จิยัด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของกลุ่มตวัอยา่งในการตอบขอ้ค าถามตามเคร่ืองมือ 
แต่ละชุดใหส้มบูรณ์  แลว้น าผลการตอบไปจดักระท าและวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

4.  การรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบ การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental   
Sampling) 
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3.5 วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
 1.  แบบสอบถำมในส่วนที ่1 ส่วนที ่2  

เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่การตดัสินใจเลือกซ้ือขนมหวาน  
ร้าน อาฟเตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ โดยน าขอ้มูลมาค านวณและวิเคราะห์หาค่าสถิติ
โดยใชค้วามถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตวัแปรต่างๆ ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  
และใช้ค่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่า
พิสัย (Rang) อธิบายตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ, อายุ, สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ และ
รายได ้ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัประเภทช่วง  

วเิคราะห์ระดบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขนมหวาน ร้าน อาฟเตอร์ ย ู 
สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้  ดว้ยวธีิการค านวณค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จากนั้นน า
ค่าเฉล่ียมาแปลความหมายโดยใชเ้กณฑแ์ปลความหมายของ ประคอง  กรรณสูตร (2542)   
ท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 

 
2.  ใช้สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

  2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
- ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตร ชูศรี วงศรั์ตนะ (2541) 

  เม่ือ  X   แทน ค่าเฉล่ีย 
    X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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2.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ล้วน สายยศ และอังคณา 
(2540)  

 
( )

( )1

22

−

−
=

 
nn

xxn
S  

  เม่ือ  S แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    2x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง 
   ( )2 x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 3. สถิติทีใ่ช้หำคุณภำพของแบบสอบถำม 

หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ( -
Coefficient) ของครอนบัค (Crondach) พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543) โดยผลการทดสอบ 
เท่ากบั .863  

 
  เม่ือ    แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
   n  แทน ค่าจ านวนของแบบค าถาม 
    2

is   แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 

 2

ts   แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ ง
ฉบบั  

 
 4. สถิติทีใ่ช้ส ำหรับทดสอบสมมติฐำน 

4.1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึน
ไป โดยใช้การสูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตวัประกอบ (One-way analysis of 
variance) เพื่อทดสอบสมมุติฐานข้อ 1, 2 และ 3 ชูศรี วงศ์รัตนะ (2541) มีสูตรการ
ค านวณดงัน้ี   
 
 เม่ือ F แทน ค่าท่ีพิจารณาใน F-distribution 
  MSB แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกยกก าลงัสองระหวา่งกลุ่ม 

   MSW แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกยกก าลงัสองภายในกลุ่ม 
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  โดย dfb = k-1 
   dfw = n-k-1 
  เม่ือ k แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
   n แทน จ านวนสมาชิกทั้งหมด 

4.2 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ืออาหารหวาน ร้าน อาฟเตอร์ ย ู  สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้โดยใชส้ถิติไคสแควร์ 
(Chi – Square) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน Hartung (2001) มีสูตรการค านวณดงัน้ี    

 
                               ∑ ∑   ( 0ij-Eij )2 
    X2 = i=1   j=1        Eij 
                                                                                                       
         2      แทน ค่าไคสแควร์ 
  Oij  แทน  ค่าความถ่ีท่ีไดจ้ากการทดลองปฏิบติั  
  Eij  แทน  ค่าความถ่ีท่ีคิดวา่ควรจะเป็นหรือตามทฤษฎี 



   

บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขนมหวาน ร้านขนหวาน อาฟ
เตอร์ ย ูสาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ” โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตวัอย่างคือ ผูบ้ริโภขนมหวาน ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู  สาขา
เซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ จ  านวน 400 ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์
ของการตอบแบบสอบถาม แลว้มาท าการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยั และน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปของตาราง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
คือ    
  ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความถ่ี (Frequency) ร้อยละปัจจยัส่วนบุคคล 

  ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละพฤติกรรม 
  ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ การตดัสินใจใน 

              การเลือกซ้ือขนมหวาน ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ูสาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ 
  ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวจิยั  
  
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

  เพื่อความเขา้ใจในการแปรความหมาย ผูว้ิจยัขอก าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
   n  แทน จ านวนตวัอยา่ง 
     แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
  S.D.  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  Sig.   แทน ความน่าจะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
  *   แทน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความถ่ี (Frequency) ร้อยละปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบั 
การศึกษา อาชีพ และระดบัรายไดต่้อเดือน 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
     ชาย 97 24.25 
     หญิง 303 75.75 
2. อาย ุ   
     ต  ่ากวา่ 20 ปี 84 21 
     21 - 30 ปี 205 51.25 
     31 – 40 ปี  80 20 
     41 - 50 ปี 17 4.25 
     50 ปี ข้ึนไป 14 3.5 
 3. สถานภาพ   
     โสด 270 67.5 
     สมรส 130 32.5 
4. อาชีพ   
      นกัเรียน / นกัศึกษา 93 23.25 
      รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  18 4.5 
      ท างานบริษทัเอกชน/รับจา้ง  173 43.25 
      ธุรกิจส่วนตวั 116 29 
5. ระดบัการศึกษา   
      ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 70 17.5 
      ปริญญาตรี 298 74.5 
      สูงกวา่ปริญญาตรี 32 8 
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ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบั 
การศึกษา อาชีพ และระดบัรายไดต่้อเดือน (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

6. ระดบัรายไดต่้อเดือน   
      ต  ่ากวา่ 10,000 89 22.25 
      10,001 – 20,000 103 25.75 
      20,001 – 30,000 177 44.25 
      30,001 ข้ึนไป 31 7.75 

              รวม 400 100 

 

จากตารางที ่4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการแจกแจงจ านวน
และค่าร้อยละ จ านวน 400 คน สามารถจ าแนกตามตวัแปรไดด้งัน้ี 
  1. เพศ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 75.75 และ
เพศชาย จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 
  2. อายุ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี จ  านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25
รองลงมา อาย ุต ่ากวา่ 20 ปี จ  านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 อาย ุ31 - 40 ปี จ  านวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20 อาย ุ41 – 50 ปี จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 และอาย ุ50 ปี ข้ึนไป จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.5   
  3. สถานภาพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.5 และ สถานภาพ สมรส จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5  

4. อาชีพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพท างานบริษทัเอกชน/รับจา้ง จ  านวน 173 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.25 รองลงมา อาชีพธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29 มีอาชีพ
นกัเรียน/นกัศึกษาจ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 และ มีอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5  

 5. ระดบัการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 298 
คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 รองลงมา มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.5 และระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8  



26 
 

  6. ระดบัรายไดต่้อเดือน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได ้20,001 – 30,000 บาท จ านวน 
177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 ระดบัรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 103 คนคิดเป็น
ร้อยละ 25.75 รองลงมา รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 และรายได ้
30,000 บาทข้ึนไป จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75  
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ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละพฤติกรรม 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตาม นิยมเลือกซ้ือขนมหวาน
ประเภทใด ซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใด ความถ่ีในการซ้ือ 
 

พฤติกรรมของผู้บริโภค จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ท่านเลือกซ้ือขนมหวานประเภทใดมากท่ีสุด 

บิงซู (คาคิโกริ) 50 12.5 
ฮนัน่ีโทส 181 45.1 
แพนเคก้ 42 10.5 

             ช็อคโกแลตลาวา 33 8.2 
พานนาคอตตา้ 31 7.7 
เคร่ืองด่ืม 62 15.5 
อ่ืนๆ 1 0.2 

2. ท่านเลือกซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใดมากท่ีสุด  
รสชาติ 177 44.1 
รูปลกัษณ์ขนมหวานท่ีสวยงาม  70 17.5 
ราคาสมเหตุสมผล 2 0.5 
มีโปรโมชนัหลากหลาย 0 0 
สะดวกหาซ้ือง่าย 0 0 
ร้านมีช่ือเสียง 62 15.5 
มีเพื่อน / คนแนะน า 89 22.2 
อ่ืนๆ 0 0 
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ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตาม นิยมเลือกซ้ือขนมหวาน
ประเภทใด ซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใด ความถ่ีในการซ้ือ (ต่อ) 
 

                   พฤติกรรมของผู้บริโภค                                        จ านวน (คน)                         ร้อยละ 

3. ความถ่ีในการบริโภคขนมหวานของท่านโดยเฉล่ีย 
ทุกวนั 1 0.2 
1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ 34 8.5 
3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ 54 13.5 
เดือนละ 1-2 คร้ัง 134 33.4 
นอ้ยกวา่ 3 เดือนคร้ัง 264 40.9 
ปีละ 1-2 คร้ัง 13 3.2 

4. ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมหวานแต่ละคร้ัง 
             ต  ่ากวา่ 100 บาท 8 2.0 

101 – 200 บาท 60 15.0 
201 – 300 บาท 112 27.9 
301 – 400 บาท 134 33.4 
401 – 500 บาท 68 17.0 
501 บาทข้ึนไป 18 4.5 

5. ท่านซ้ือขนมหวานในโอกาสใดมากท่ีสุด 
ซ้ือเป็นประจ า เช่น บริโภคเอง ในครอบครัว 190 47.4 
ซ้ือช่วงเทศกาล เช่น วนัปีใหม่ 8 2.0 
ซ้ือในโอกาสพิเศษ เช่น วนัเกิด 164 40.9 
อ่ืนๆ 38 9.5 
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ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตาม นิยมเลือกซ้ือขนมหวาน
ประเภทใด ซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใด ความถ่ีในการซ้ือ (ต่อ) 
 

พฤติกรรมของผู้บริโภค จ านวน (คน) ร้อยละ 

6. ท่านรู้จกัขนมหวานร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ูสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ป่ินเกลา้ จากส่ือใด 
              ไดรั้บการแนะน าจากคนรู้จกั 205 51.1 
               ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ 14 3.5 
               ส่ือโฆษณาทางวทิย ุ 0 0 
               ส่ือโฆษณาทางนิตยสาร/วารสาร 1 0.3 
               ส่ือโฆษณาทางหนงัสือพิมพ ์ 0 0 
               ส่ือโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต 180 44.9 
               อ่ืนๆ 0 0 

                                รวม 400 100 

 
  จากตารางที ่4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการแจกแจงจ านวน
และค่าร้อยละ จ านวน 400 คน สามารถจ าแนกตามตวัแปรไดด้งัน้ี 

1. ท่านเลือกซ้ือขนมหวานประเภทใดมากท่ีสุด พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมซ้ือ ฮนัน่ี
โทส จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 รองลงมา เคร่ืองด่ืม จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 บิง
ซู (คาคิโกริ) จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 แพนเคก้ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ช็อคโก
แลตลาวา จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 พานาคอตตา้ จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 และอ่ืน  
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2  
 2. ท่านเลือกซ้ือขนมหวานด้วยเหตุผลใดมากท่ีสุด พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซ้ือขนม
หวานดว้ยเหตุผล รสชาติ จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 รองลงมา มีเพื่อน / คนแนะน า จ านวน 
89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 รูปลกัษณ์ขนมหวานท่ีสวยงาม  จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และ
ร้านมีช่ือเสียง จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5  
 3. ความถ่ีในการบริโภคขนมหวานของท่านโดยเฉล่ีย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความถ่ี
ในการซ้ือ โดยเฉล่ีย นอ้ยกวา่ 3 เดือนคร้ัง จ  านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9  รองลงมา เดือนละ 1-
2 คร้ัง จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.4  3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ จ  านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5  



30 
 

1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ปีละ 1-2 คร้ัง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 
และ ทุกวนั จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 
 4. ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมหวานแต่ละคร้ัง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการ
ซ้ือสินคา้ท่ีซ้ือต่อคร้ังโดยประมาณ 301 – 400 บาท จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.4 รองลงมา 
201 – 300 บาท จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 และ 401 – 500 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.0 101 – 200 บาท จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0  501 บาทข้ึนไป จ านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.5 และ ต ่ากวา่ 100 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
 5. ท่านซ้ือขนมหวานในโอกาสใดมากท่ีสุด พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตดัสินใจ ซ้ือเป็น
ประจ า เช่น บริโภคเอง ในครอบครัว จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมา ซ้ือในโอกาส
พิเศษ เช่น วนัเกิด จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9  อ่ืนๆ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 และ 
ซ้ือช่วงเทศกาล เช่น วนัปีใหม่ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0    

6. ท่านรู้จกัขนมหวานร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ป่ินเกลา้จากส่ือ
ใดบา้ง พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ไดรั้บการแนะน าจากคนรู้จกั จ  านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.1 รองลงมา ส่ือโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9 ส่ือโฆษณาทาง
โทรทศัน์ จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และส่ือโฆษณาทางนิตยสาร/วารสาร จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.3 
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ตอนที ่3  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ 
ขนมหวาน ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ 
 

ตารางที ่4.3 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจในการเลือกซ้ือขนมหวาน ร้าน 
ขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ โดยรวม 
 

การตดัสินใจในการเลือกซ้ือขนมหวาน ร้านขนมหวาน อาฟ
เตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกล้า 

ระดับการตัดสินใจ 

. X  S.D. ระดับ 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคลากร 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
7. ดา้นกระบวนการ 

4.50 
      3.35 

2.21 
2.24 
2.46 
2.61 
2.46 

0.511 
0.564 
0.404 
0.490 
0.499 
0.489 
0.499 

มากท่ีสุด 
ปานกลาง 

นอ้ย 
นอ้ย 
นอ้ย 

ปานกลาง 
นอ้ย 

เฉลีย่รวม 2.83 0.493 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.3 พบวา่ ดา้นต่างๆ โดยภาพรวมมีการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก ( = 2.83) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การตดัสินใจท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ( = 
4.50) และ ระดบัการตดัสินใจท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นราคา ( = 3.35 ) และ ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ ( = 2.61 )   
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ตารางที ่4.4 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจในการเลือกซ้ือขนมหวาน  
ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้  ดา้นผลิตภณัฑ์ 
 

ด้านผลติภัณฑ์ 
ระดับการตัดสินใจ 

. X  S.D. ระดับ 

1) คุณค่าทางโภชนาการ 3.77 1.099 มาก 
2) วตัถุดิบท่ีใชท้  าขนมหวานท่ีมีคุณภาพ 4.52 0.571 มากท่ีสุด 
3) ขนมหวานมี รสชาติ อร่อย ถูกปาก 4.67 0.480 มากท่ีสุด 
4) ขนมหวานมีความสด ใหม่ 4.61 0.532 มากท่ีสุด 
5) ขนมหวานมีความหลากหลาย 4.51 0.601 มากท่ีสุด 
6) มีขนมหวานใหม่ๆออกมาเสมอ ตามเทศกาล 4.57 0.621 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวม 4.50 0.511 มากทีสุ่ด 

  
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมมีการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก ( = 
4.44 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มี การตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ 
ขนมหวานมี รสชาติ อร่อย ถูกปาก ( = 4.67 ) ขนมหวานมีความสด ใหม่ ( = 4.61 ) มีขนมหวาน
ใหม่ๆออกมาเสมอ ตามเทศกาล ( = 4.57 ) วตัถุดิบท่ีใช้ท าขนมหวานท่ีมีคุณภาพ  ( = 4.52 ) 
ขนมหวานมีความหลากหลาย ( = 4.51 )  และการตดัสินใจท่ีอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ คุณค่าทาง
โภชนาการ ( = 3.77 )  
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ตารางที ่4.5 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจในการเลือกซ้ือขนมหวาน  
ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้  ดา้นราคา 
 

ด้านราคา 
ระดับการตัดสินใจ 

. X  S.D. ระดับ 

1) ราคาขนมหวานเหมาะสมกบัคุณภาพ 3.83 0.947 มาก 
2) ราคาขนมหวานมีความหลากหลาย 3.70 0.716 มาก 
3) ราคาอาหวานเหมาะสมกบัปริมาณ 3.72 0.982 มาก 
4) ราคาขนมหวานเหมาะสมกบัตราสินคา้ 4.18 0.861 มาก 
5) มีราคาชดัเจน 4.18 0.525 มาก 

เฉลีย่รวม 3.35 0.564 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ดา้นราคา โดยภาพรวมมีการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก ( = 3.92) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีปัจจยัดา้นราคา ท่ีมีการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่  คือ ราคา
ขนมหวานเหมาะสมกบัตราสินคา้ ( =4.18)  มีราคาชดัเจน ( = 4.18 ) ราคาขนมหวานเหมาะสม
กบัคุณภาพ ( = 3.83 ) ราคาอาหวานเหมาะสมกบัปริมาณ ( = 3.72 )  และ ราคาขนมหวานมี
ความหลากหลาย ( = 4.70 ) 

 
ตารางที ่4.6 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจในการเลือกซ้ือขนมหวาน  
ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ระดับการตัดสินใจ 

. X  S.D. ระดับ 

1) มีบริการรับสั่งซ้ือทางออนไลน์ ทางโทรศพัท ์ 4.02 0.652 มาก 
2) ตั้งอยูใ่นยา่นชุมชน ยา่นธุรกิจ 4.53 0.510 มากท่ีสุด 
3) สถานท่ีตั้ง มองเห็นง่าย ชดัเจน 4.59 0.502 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวม 2.21 0.404 น้อย 
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จากตารางที ่4.6  พบวา่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมมีการตดัสินใจอยูใ่นระดบั
มาก ( = 4.38 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีการตดัสินใจ
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ สถานท่ีตั้ง มองเห็นง่าย ชดัเจน ( =4.59 ) และตั้งอยู่ในยา่นชุมชน ย่าน
ธุรกิจ ( =4.53 ) และระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ มีบริการรับสั่งซ้ือทางออนไลน์ 
ทางโทรศพัท ์  ( = 4.02 )  
 
ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจในการเลือกซ้ือขนมหวาน  
ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ระดับการตัดสินใจ 

. X  S.D. ระดับ 
1) มีการส่งเสริมทางการตลาดท่ีน่าสนใจ เช่น การให้
ส่วนลด สะสมแตม้ ของแถม 

4.11 0.924 มาก 

2) มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 4.06 0.711 มาก 
3) จดัโปรโมชัน่อยา่งสม ่าเสมอ 3.99 0.824 มาก 

เฉลีย่รวม 2.24 0.490 น้อย 

 
จากตารางที่ 4.7 พบวา่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมมีการตดัสินใจอยูใ่นระดบั

มาก ( = 4.05 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีการตดัสินใจ
อยูใ่นระดบัมาก คือ มีการส่งเสริมทางการตลาดท่ีน่าสนใจ เช่น การให้ส่วนลด สะสมแตม้ ของแถม 
( = 4.11 ) มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ ( = 4.06 ) และ จัดโปรโมชั่นอย่าง
สม ่าเสมอ ( = 3.99 )   
 

 

 

 

 

 
 



35 
 

ตารางที ่4.8 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจในการเลือกซ้ือขนมหวาน  
ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้  ดา้นบุคลากร 
 

ด้านบุคลากร 
ระดับการตัดสินใจ 

. X  S.D. ระดับ 

1) พนกังานขายมีความกระตือรือร้น เตม็ใจใหบ้ริการ 4.58 0.515 มากท่ีสุด 
2) พนกังานแต่งกายอยา่งเหมาะสม 4.45 0.541 มาก 
3) พนกังานขายพูดจาสุภาพ อธัยาศยัดี 4.58 0.587 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวม 2.46 0.499 น้อย 

 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ด้านบุคลากร โดยภาพรวมมีการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก ( =
3.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีปัจจยัดา้นบุคลากร ท่ีมีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ 
พนักงานขายพูดจาสุภาพ อธัยาศยัดี ( = 4.58 ) และพนักงานขายมีความกระตือรือร้น เต็มใจ
ให้บริการ ( = 4.58 )  การตดัสินใจท่ีอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานแต่งกายอยา่งเหมาะสม (
=4.45)  
 

ตารางที ่4.9 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจในการเลือกซ้ือขนมหวาน  
ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
ระดับการตัดสินใจ 

. X  S.D. ระดับ 

1) ภายในร้านมีการตกแต่งอยา่งสวยงาม ทนัสมยั 4.51 0.675 มากท่ีสุด 
2) ภายในร้านมีความสะอาด ถูกสุขอนามยั 4.68 0.517 มากท่ีสุด 
3) บรรยากาศภายในร้านอบอุ่น เป็นกนัเอง 4.72 0.504 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวม 2.61 0.489 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมมีการตดัสินใจอยู่ในระดบั
มาก ( =4.46 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีการตดัสินใจอยู่
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ในระดบัมากท่ีสุด คือ บรรยากาศภายในร้านอบอุ่น เป็นกนัเอง ( = 4.72 ) ภายในร้านมีความ
สะอาด ถูกสุขอนามยั ( = 4.68 ) และ ภายในร้านมีการตกแต่งอยา่งสวยงาม ทนัสมยั ( = 4.51 )   
 
ตารางที ่4.10 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจในการเลือกซ้ือขนมหวาน  
ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ิน ดา้นกระบวนการ 
 

ด้านกระบวนการ 
ระดับการตัดสินใจ 

. X  S.D. ระดับ 

1) มีคามสะดวกรวดเร็ว ในการใหบ้ริการ 4.40 0.499 มาก 
2) มีขั้นตอนในการบริการอยา่งเป็นระบบ 4.45 0.594 มาก 
3) ใหบ้ริการลูกคา้ อยา่งถูกตอ้งแม่นย  า 4.56 0.559 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวม 2.46 0.499 น้อย 

 

จากตารางที ่4.10 พบวา่ ดา้นกระบวนการ โดยภาพรวมมีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก (
=3.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีปัจจยัดา้นกระบวนการ 1 ขอ้ ท่ีมีการตดัสินใจอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด คือ ให้บริการลูกคา้ อยา่งถูกตอ้งแม่นย  า ( = 4.56 ) และการตดัสินใจท่ีอยูใ่นระดบัมาก 
ได้แก่ มีขั้นตอนในการบริการอย่างเป็นระบบ ( =4.45)  และ มีคามสะดวกรวดเร็ว ในการ
ใหบ้ริการ ( = 4.40 )    
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ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวจัิย  

การวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบการตดัสินใจในการเลือกซ้ือขนมหวานของ 
ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้  เม่ือจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ ระดบัการศึกษา  และระดบัรายไดต่้อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือขนมหวาน
ของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ โดยใช้สถิติ ทดสอบไค-สแควร์ 
(Chi – Square) ซ่ึงมีสมมติฐานในการทดสอบ ดงัน้ี 

 
สมมติฐานข้อ 1 ปัจจยัท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ การตดัสินใจในการเลือกซ้ือขนมหวานของ 

ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ แตกต่างกนั 
 H0: ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั 
 H1: ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั  
 ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา  และระดบัรายไดต่้อ
เดือน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบ ไดด้งัน้ี 
 
ตารางที่ 4.11 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือขนม
หวานของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านผลติภัณฑ์ 

Chi Square df Sig 

1. เพศ 20.411 2 .000 
2. อาย ุ 54.830 8 .000 
3. สถานภาพ 19.867 2 .000 
4. อาชีพ 51.537 6 .000 
5. ระดบัการศึกษา 95.089 4 .000 
6. รายได ้ 25.234 6 .000 
*ระดบันยัส าคญั .05 
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-Square ท่ีมีระดบั นยั
ส าคญสัถิติท่ี 0.05 ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นสถานภาพ ดา้นอาชีพ ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายได ้
มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความว่าปัจจยัส่วนบุคคล มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ ดา้นผลิตภณัฑ ์
 
ตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือขนม
หวานของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ดา้นราคา 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านราคา 

Chi Square df Sig 

1. เพศ 17.250 2 .000 
2. อาย ุ 144.478 8 .000 
3. สถานภาพ 14.437 2 .001 
4. อาชีพ 154.672 6 .000 
5. ระดบัการศึกษา 103.280 4 .000 
6. รายได ้ 107.783 6 .000 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานดว้ย Chi-Square ท่ีมีระดบั นยั
ส าคญสัถิติท่ี 0.05 ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นสถานภาพ ดา้นอาชีพ ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายได ้
มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 นอ้ยกวา่ 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซ่ึง
หมายความวา่ปัจจยัส่วนบุคคล มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นราคา 
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ตารางที ่4.13  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือขนม
หวานของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 

Chi Square df Sig 

1. เพศ 2.892 1 .089 
2. อาย ุ 35.233 4 .000 
3. สถานภาพ 2.232 1 .135 
4. อาชีพ 19.584 3 .000 
5. ระดบัการศึกษา 130.912 2 .000 
6. รายได ้ 28.349 3 .000 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

 
จากตารางที่ 4.13 พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานดว้ย Chi-Square ท่ีมีระดบั นยั

ส าคญสัถิติท่ี 0.05 ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพ ดา้นอาชีพ ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายได ้มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.000 ส่วน ดา้นเพศ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.089 สถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.135 มากกวา่ 0.05 
จึงยอมรับ สมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นช่องทาง
จดัจ าหน่าย 
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ตารางที่ 4.14  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือขนม
หวานของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ดา้นส่งเสริมการตลาด 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านส่งเสริมการตลาด 

Chi Square df Sig 

1. เพศ 23.198 2 .000 
2. อาย ุ 79.243 8 .000 
3. สถานภาพ 4.358 2 .113 
4. อาชีพ 73.593 6 .000 
5. ระดบัการศึกษา 77.682 4 .000 
6. รายได ้ 65.113 6 .000 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

 
จากตารางที่ 4.14 พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานดว้ย Chi-Square ท่ีมีระดบั นยั

ส าคญสัถิติท่ี 0.05 ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นสถานภาพ ดา้นอาชีพ ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายได ้
มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ส่วน สถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.113 มากกวา่ 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน 
H0 ซ่ึงหมายความวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นส่งเสริมการตลาด 
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ตารางที่ 4.15  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือขนม
หวานของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ดา้นบุคลากร 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านบุคลากร 

Chi Square df Sig 

1. เพศ 3.848 1 .050 
2. อาย ุ 49.681 4 .000 
3. สถานภาพ .809 1 .368 
4. อาชีพ 101.459 3 .000 
5. ระดบัการศึกษา 10.978 2 .004 
6. รายได ้ 74.776 3 .000 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

 
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานดว้ย Chi-Square ท่ีมีระดบั นยั

ส าคญสัถิติท่ี 0.05 ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพ ดา้นอาชีพ ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายได ้มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.000 ส่วน ดา้นเพศ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.050 สถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.368 มากกวา่ 0.05 
จึงยอมรับ สมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความว่าปัจจัยส่วนบุคคล ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ด้าน
บุคลากร 
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ตารางที่ 4.16  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือขนม
หวานของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
  
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

Chi Square df Sig 

1. เพศ 1.250 1 .264 
2. อาย ุ 105.512 4 .000 
3. สถานภาพ 8.885 1 .003 
4. อาชีพ 146.521 3 .000 
5. ระดบัการศึกษา 75.098 2 .000 
6. รายได ้ 137.875 3 .000 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

 
จากตารางที่ 4.16 พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานดว้ย Chi-Square ท่ีมีระดบั นยั

ส าคญสัถิติท่ี 0.05 ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพ ดา้นอาชีพ ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายได ้มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.000 สถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.135 มากกวา่ 0.05  ดา้นเพศ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.264 นอ้ย
กวา่ 0.05  จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 แต่ สถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.264 มากกวา่ 0.05 จึงยอมรับ 

สมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความว่าปัจจยัส่วนบุคคล ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 
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ตารางที่ 4.17 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือขนม
หวานของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ดา้นกระบวนการ 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านกระบวนการ 

Chi Square df Sig 

เพศ 4.571 1 .033 
อาย ุ 47.247 4 .000 
สถานภาพ 1.204 1 .273 
อาชีพ 103.594 3 .000 
ระดบัการศึกษา 11.241 2 .004 
รายได ้ 75.654 3 .000 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

 
จากตารางที่ 4.17 พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานดว้ย Chi-Square ท่ีมีระดบั นยั

ส าคญสัถิติท่ี 0.05 ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพ ดา้นอาชีพ ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายได ้มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ส่วน ด้านเพศ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.033 น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H1 แต่
สถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.273 มากกว่า 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความว่าปัจจยั
ส่วนบุคคล ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นกระบวนการ 
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สมมติฐานข้อ 2 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์ กบัการตดัสินใจซ้ือขนมหวาน ของร้าน
ขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ 

 
H0: พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั 

 H1: พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั  
 
ตารางที่ 4.18  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ การตดัสินใจ
ซ้ือขนมหวานของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ดา้นผลิตภณัฑ ์
 
พฤติกรรมของผู้บริโภค 

 

ด้านผลติภัณฑ์ 

Chi Square df Sig 

เลือกซ้ือขนมหวานประเภทใด 99.114 12 .000 
ซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใด 115.455 8 .000 
ความถ่ีในการบริโภคขนมหวาน 294.123 10 .000 
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมแต่ละคร้ัง 114.622 10 .000 
ซ้ือขนมในโอกาสใด 54.826 6 .000 
รู้จกัขนมร้าน After You จากส่ือใด 17.247 6 .008 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

 
จากตารางที่ 4.18 พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานดว้ย Chi-Square ท่ีมีระดบั นยั

ส าคญสัถิติท่ี 0.05 ท่านเลือกซ้ือขนมหวานใดบา้งมากท่ีสุด ท่านซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใดมาก
ท่ีสุด ความถ่ีในการบริโภคขนมหวานของท่านโดยเฉล่ีย ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมแต่ละคร้ัง ท่านซ้ือ
ขนมในโอกาสใดมากท่ีสุด มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ส่วน ท่านรู้จกัขนมร้าน After You จากส่ือใดบา้ง 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.008 น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความว่าพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั ดา้นผลิตภณัฑ ์
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ตารางที่ 4.19  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ การตดัสินใจ
ซ้ือขนมหวานของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ดา้นราคา 
 
พฤติกรรมของผู้บริโภค 

 

ด้านราคา 

Chi Square df Sig 

เลือกซ้ือขนมหวานประเภทใด 186.062 12 .000 
ซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใด 144.125 8 .000 
ความถ่ีในการบริโภคขนมหวาน 261.849 10 .000 
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมแต่ละคร้ัง 314.755 10 .000 
ซ้ือขนมในโอกาสใด 107.984 6 .000 
รู้จกัขนมร้าน After You จากส่ือใด 57.138 6 .000 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

 
จากตารางที่ 4.19 พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานดว้ย Chi-Square ท่ีมีระดบั นยั

ส าคญสัถิติท่ี 0.05 ท่านเลือกซ้ือขนมหวานใดบา้งมากท่ีสุด ท่านซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใดมาก
ท่ีสุด ความถ่ีในการบริโภคขนมหวานของท่านโดยเฉล่ีย ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมแต่ละคร้ัง ท่านซ้ือ
ขนมในโอกาสใดมากท่ีสุด ท่านรู้จกัขนมร้าน After You จากส่ือใดบา้ง มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 จึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั 
ดา้นราคา 
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ตารางที่ 4.20  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือขนม
หวานของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
 
พฤติกรรมของผู้บริโภค 

 

ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 

Chi Square df Sig 

เลือกซ้ือขนมหวานประเภทใด 114.705 6 .000 
ซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใด 176.071 4 .000 
ความถ่ีในการบริโภคขนมหวาน 84.359 5 .000 
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมแต่ละคร้ัง 62.626 5 .000 
ซ้ือขนมในโอกาสใด 68.948 3 .000 
รู้จกัขนมร้าน After You จากส่ือใด 90.069 3 .000 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

 
จากตารางที่ 4.20 พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานดว้ย Chi-Square ท่ีมีระดบั นยั

ส าคญสัถิติท่ี 0.05 ท่านเลือกซ้ือขนมหวานใดบา้งมากท่ีสุด ท่านซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใดมาก
ท่ีสุด ความถ่ีในการบริโภคขนมหวานของท่านโดยเฉล่ีย ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมแต่ละคร้ัง ท่านซ้ือ
ขนมในโอกาสใดมากท่ีสุด ท่านรู้จกัขนมร้าน After You จากส่ือใดบา้ง มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 จึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่พฤติกรรมของผูบ้ริโภค มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั
ใน ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
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ตารางที่ 4.21  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือขนม
หวานของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ดา้นส่งเสริมทางการตลาด 
 
พฤติกรรมของผู้บริโภค 

 

ด้านนส่งเสริมทางการตลาด 

Chi Square df Sig 

เลือกซ้ือขนมหวานประเภทใด 141.902 12 .000 
ซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใด 177.940 8 .000 
ความถ่ีในการบริโภคขนมหวาน 378.458 10 .000 
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมแต่ละคร้ัง 143.650 10 .000 
ซ้ือขนมในโอกาสใด 51.533 6 .000 
รู้จกัขนมร้าน After You จากส่ือใด 108.647 6 .000 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

 
จากตารางที่ 4.21 พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานดว้ย Chi-Square ท่ีมีระดบั นยั

ส าคญสัถิติท่ี 0.05 ท่านเลือกซ้ือขนมหวานใดบา้งมากท่ีสุด ท่านซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใดมาก
ท่ีสุด ความถ่ีในการบริโภคขนมหวานของท่านโดยเฉล่ีย ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมแต่ละคร้ัง ท่านซ้ือ
ขนมในโอกาสใดมากท่ีสุด ท่านรู้จกัขนมร้าน After You จากส่ือใดบา้ง มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 จึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่พฤติกรรมของผูบ้ริโภค มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั
ใน ดา้นส่งเสริมทางการตลาด 
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ตารางที่ 4.22  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือขนม
หวานของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ดา้นบุคลากร 
 
พฤติกรรมของผู้บริโภค 

 

ด้านบุคลากร 

Chi Square df Sig 

เลือกซ้ือขนมหวานประเภทใด 83.204 6 .000 
ซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใด 77.304 4 .000 
ความถ่ีในการบริโภคขนมหวาน 57.986 5 .000 
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมแต่ละคร้ัง 84.949 5 .000 
ซ้ือขนมในโอกาสใด 49.954 3 .000 
รู้จกัขนมร้าน After You จากส่ือใด 21.620 3 .000 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

 
จากตารางที่ 4.22 พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานดว้ย Chi-Square ท่ีมีระดบั นยั

ส าคญสัถิติท่ี 0.05 ท่านเลือกซ้ือขนมหวานใดบา้งมากท่ีสุด ท่านซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใดมาก
ท่ีสุด ความถ่ีในการบริโภคขนมหวานของท่านโดยเฉล่ีย ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมแต่ละคร้ัง ท่านซ้ือ
ขนมในโอกาสใดมากท่ีสุด ท่านรู้จกัขนมร้าน After You จากส่ือใดบา้ง มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 จึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่พฤติกรรมของผูบ้ริโภค มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั
ใน ดา้นบุคลากร 
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ตารางที่ 4.23  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือขนม
หวานของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ดา้นกายภาพ 
 
พฤติกรรมของผู้บริโภค 

 

ด้านกายภาพ 

Chi Square df Sig 

เลือกซ้ือขนมหวานประเภทใด 154.339 6 .000 
ซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใด 33.564 4 .000 
ความถ่ีในการบริโภคขนมหวาน 77.401 5 .000 
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมแต่ละคร้ัง 144.547 5 .000 
ซ้ือขนมในโอกาสใด 181.809 3 .000 
รู้จกัขนมร้าน After You จากส่ือใด 12.836 3 .000 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

 
จากตารางที่ 4.23 พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานดว้ย Chi-Square ท่ีมีระดบั นยั

ส าคญสัถิติท่ี 0.05 ท่านเลือกซ้ือขนมหวานใดบา้งมากท่ีสุด ท่านซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใดมาก
ท่ีสุด ความถ่ีในการบริโภคขนมหวานของท่านโดยเฉล่ีย ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมแต่ละคร้ัง ท่านซ้ือ
ขนมในโอกาสใดมากท่ีสุด ท่านรู้จกัขนมร้าน After You จากส่ือใดบา้ง มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 จึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่พฤติกรรมของผูบ้ริโภค มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั
ใน ดา้นกายภาพ 
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ตารางที่ 4.24  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือขนม
หวานของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ดา้นกระบวนการ 
 
พฤติกรรมของผู้บริโภค 

 

ด้านกระบวนการ 

Chi Square df Sig 

เลือกซ้ือขนมหวานประเภทใด 106.732 6 .000 
ซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใด 63.134 4 .000 
ความถ่ีในการบริโภคขนมหวาน 46.033 5 .000 
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมแต่ละคร้ัง 82.178 5 .000 
ซ้ือขนมในโอกาสใด 67.377 3 .000 
รู้จกัขนมร้าน After You จากส่ือใด 2.510 3 .000 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

 
จากตารางที่ 4.24 พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานดว้ย Chi-Square ท่ีมีระดบั นยั

ส าคญสัถิติท่ี 0.05 ท่านเลือกซ้ือขนมหวานใดบา้งมากท่ีสุด ท่านซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใดมาก
ท่ีสุด ความถ่ีในการบริโภคขนมหวานของท่านโดยเฉล่ีย ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมแต่ละคร้ัง ท่านซ้ือ
ขนมในโอกาสใดมากท่ีสุด ท่านรู้จกัขนมร้าน After You จากส่ือใดบา้ง มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 จึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่พฤติกรรมของผูบ้ริโภค มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั
ใน ดา้นกระบวนการ 
  



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขนมหวาน ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู 

สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคขนมหวาน ร้าน
ขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ จ  านวน 400 คน และเลือกวธีิการสุ่มตวัอยา่งโดย
ไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยท าการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) และด าเนินการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจาก ผูบ้ริโภคขนมหวาน ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู  
สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ เม่ือผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม และท าการแจกแบบสอบถาม
ให้กบักลุ่มตวัอย่าง พร้อมทั้งเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ จึงไดน้ าขอ้มูลมาประมวลผลจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตวัแปรลกัษณะ
ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ, อาย,ุ อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระดบัการศึกษา และตวัแปรพฤติกรรม
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคขนมหวาน ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู เช่น ท่านเลือกซ้ือขนมหวานประเภทใด
มากท่ีสุด, ท่านซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใดมากท่ีสุด, ความถ่ีในการบริโภคขนมหวานของท่านโดยเฉล่ีย
, ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขนมแต่ละคร้ัง, ท่านซ้ือขนมในโอกาสใดมากท่ีสุด, ท่านรู้จกัขนมร้านขนมหวาน 
อาฟเตอร์ ยู  จากส่ือใดบา้ง และใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบาย
การตดัสินใจในการเลือกซ้ือขนมหวาน ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัประเภทช่วง ส าหรับสถิติท่ีใชใ้น
การทดสอบสมมุติฐาน ไดแ้ก่ สถิติไค-สแควร์ (Chi – Square) และวเิคราะห์เชิงซอ้นดว้ยวธีิ Least Square 
Difference--LSD ท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากับ .05 ส าหรับผลการศึกษา เสนอตาม
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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5.1 สรุปผลการวจัิย 
 
ผลการศึกษาคร้ังนีม้ีประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี ้
 ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายอุยูใ่นช่วง 20 - 30 ปี มีสถานภาพส่วน
ใหญ่โสด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
และมีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน  

ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือขนมหวาน ฮนัน่ีโทสมากท่ีสุด รองลงมาเป็นบิงซู (คาคิโกริ)โดย
เลือกซ้ือขนมหวานจากเหตุผล รสชาติ มากท่ีสุด รองลงมาเป็น มีเพื่อน/คนแนะน า ซ่ึงมีความถ่ีในการ
บริโภคขนมหวานน้อยกว่า 3 คร้ังต่อเดือน รองลงมา เดือนละ 1-2 คร้ัง ส่วนค่าใช้จ่ายในการซ้ือขนม
หวานแต่ละคร้ัง ส่วนใหญ่ 301 – 400 บาท รองลงมาเป็น 201- 300 บาทต่อคร้ัง โดยส่วนมากผูบ้ริโภคจะ
ซ้ือขนมหวานในโอกาส ซ้ือเป็นประจ ามากท่ีสุด รองลงมาเป็นซ้ือในโอกาสพิเศษ และผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่รู้จกัร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ูจากการไดรั้บการแนะน าจากคนรู้จกั 
 ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด (x̅ =  4.50 ) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ ขนมหวานมี รสชาติ อร่อย ถูกปาก มี
ค่าเฉล่ีย (x̅ = 4.67 ) รองลงมาคือ ขนมหวานมีความสด ใหม่ มีค่าเฉล่ีย (x̅ = 4.61 ) และกลุ่มตวัอย่างมี
ความเห็นดว้ยมากวา่ คุณค่าทางโภชนาการง มีค่าเฉล่ีย (x̅ = 3.77 ) 
 ปัจจยัดา้นราคา โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยปานกลาง (x̅ = 3.35) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากวา่ ราคาขนมหวานเหมาะสมกบัตราสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 
(x̅ = 4.18 ) รองลงมาคือ มีราคาชดัเจน มีค่าเฉล่ีย (x̅ = 4.18) และการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ ดา้นราคาท่ี
มีระดบัค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ราคาขนมหวานมีความหลากหลาย มีค่าเฉล่ีย (x̅ = 3.70) 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยนอ้ย (x̅ = 2.21) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยมากท่ีสุดวา่ สถานท่ีตั้ง มองเห็นง่าย ชดัเจน 
(x̅ = 4.59 ) รองลงมาคือ ตั้งอยูใ่นยา่นชุมชน ยา่นธุรกิจ (x̅ = 4.53 ) และระดบัมาก คือ มีบริการรับสั่งซ้ือ
ทางออนไลน์ ทางโทรศพัท ์มีค่าเฉล่ีย (x̅ = 4.02 ) 
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 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยนอ้ย (x̅ = 2.24 ) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากคือ มีการส่งเสริมทางการตลาดท่ีน่าสนใจ 
เช่น การให้ส่วนลด สะสมแตม้ ของแถม (x̅ = 4.11 ) รองลงมาคือ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ
ต่างๆ มีค่าเฉล่ีย (x̅ = 4.06 ) 
 ปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนกังาน โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยน้อย  (x̅ = 2.46 ) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากวา่ พนกังานขายพูดจาสุภาพ อธัยาศยัดี มี
ค่าเฉล่ีย (x̅ = 4.58 ) และ พนกังานขายมีความกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ (x̅ = 4.58) และระดบัมาก 
คือ พนกังานแต่งกายอยา่งเหมาะสม (x̅ = 4.45 ) 
 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยปานกลาง (x̅ = 
2.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด บรรยากาศภายในร้านอบอุ่น 
เป็นกนัเอง มีค่าเฉล่ีย (x̅ = 4.72 ) รองลงมาคือ ภายในร้านมีความสะอาด ถูกสุขอนามยั มีค่าเฉล่ีย (x̅ = 
4.68 )  
 ปัจจยัด้านกระบวนการ โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นด้วยน้อย (x̅ = 2.46) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด วา่ ให้บริการลูกคา้ อยา่งถูกตอ้งแม่นย  า 
มีค่าเฉล่ีย (x̅ = 4.56 ) และกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากวา่ มีขั้นตอนในการบริการอยา่งเป็นระบบ มี
ค่าเฉล่ีย (x̅ = 4.45)  
  ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัพฤติกรรมการบริโภค   
 ประเภทของขนมหวาน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกรับประทานฮนัน่ีโทส มากถึงร้อยละ 45.1 
รองลงมาคือ เคร่ืองด่ืม ร้อยละ 15.5  และประเภทของขนมหวานท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือกรับประทานน้อย
ท่ีสุดคือ พานาคอตตา้ ร้อยละ 7.7  
 เหตุผลท่ีเลือกซ้ือขนมหวาน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกจาก รสชาติ ร้อยละ 44.1  รองลงมาคือ 
มีเพื่อน / คนแนะน า ร้อยละ 22.2 และเหตุผลท่ีเลือกซ้ือขนมหวานนอ้ยท่ีสุดคือ ราคาสมเหตุสมผล ร้อย
ละ 0.5 
  ความถ่ีในการบริโภคขนมหวานโดยเฉล่ีย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่น้อยกว่า 3 เดือนคร้ัง ร้อยละ 
40.9 รองลงมาคือ เดือนละ 1-2 คร้ัง ร้อยละ 33.4  และทุกวนั นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 0.2  
 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขนมหวานแต่ละคร้ัง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือขนม
หวาน เป็นจ านวนเงิน 301 – 400 บาทต่อคร้ัง สูงถึงร้อยละ 33.4 รองลงมาคือ 201 – 300 ต่อคร้ัง ร้อยละ 
27.9 และมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมหวาน เป็นเงินต ่ากวา่ 100 บาทต่อคร้ัง เพียงร้อยละ 2.0  
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 ซ้ือขนมหวานในโอกาสใด กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ซ้ือเป็นประจ า เช่น บริโภคเองในครอบครัว 
ร้อยละ 47.4 รองลงมาคือ ซ้ือในโอกาศพิเศษ เช่น วนัเกิด ร้อยละ 40.9 และเหตุผลท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือก
นอ้ยท่ีสุดคือ ซ้ือช่วงเทศกาล เช่น วนัปีใหม่ ร้อยละ 2.0  
 รู้จกัขนมหวานร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ป่ินเกล้าจากส่ือใด กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ ไดรั้บการแนะน าจากคนรู้จกัถึง ร้อยละ 51.1 รองลงมาคือ ส่ือโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต 
ร้อยละ 44.9   
 
5.2 ผลการทดสอบสมมุติฐาน  
 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล กบั การตดัสินใจซ้ือขนมหวานของ ร้าน
ขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้  โดยใชก้ารทดสอบ ไค-สแควร์ (Chi – Square) 
  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล กบัการตดัสินใจซ้ือ
ขนมหวานของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวม
พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล จะมีการตดัสินใจซ้ือขนมหวาน ท่ีแตกต่างกนั 5 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือ ดา้นผลติภณัฑ์ ขนมหวานของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู  สาขา
เซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้  
 
  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล กบัการตดัสินใจซ้ือ
ขนมหวานของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ดา้นราคา โดยภาพรวมพบวา่ 
ปัจจยัส่วนบุคคล จะมีการตดัสินใจซ้ือขนมหวาน ท่ีแตกต่างกนั 5 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
ระดบัการศึกษา และรายได ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 
มีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือ ดา้นราคา ขนมหวานของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า 
ป่ินเกลา้  
 
  ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
โดยภาพรวมพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล จะมีการตดัสินใจซ้ือขนมหวาน ท่ีแตกต่างกนั 5 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือ ปัจจยั
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ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือ ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ขนมหวานของ ร้านขนม
หวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ 
   

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล กบัการตดัสินใจซ้ือขนมหวาน
ของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ดา้นส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวม
พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล จะมีการตดัสินใจซ้ือขนมหวาน ท่ีแตกต่างกนั 5 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือ ดา้นส่งเสริมการตลาด ขนมหวานของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ 
ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ 

 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล กบัการตดัสินใจซ้ือขนมหวาน

ของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ดา้นบุคลากร โดยภาพรวมพบวา่ ปัจจยั
ส่วนบุคคล จะมีการตดัสินใจซ้ือขนมหวาน ท่ีแตกต่างกนั 5 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบั
การศึกษา และรายได ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไม่มี
ผลต่อ การตดัสินใจซ้ือ ดา้นบุคลากร ขนมหวานของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า 
ป่ินเกลา้ 
   

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล กบัการตดัสินใจซ้ือขนมหวาน
ของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ดา้นกายภาพ โดยภาพรวมพบวา่ ปัจจยั
ส่วนบุคคล จะมีการตดัสินใจซ้ือขนมหวาน ท่ีแตกต่างกนั 5 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบั
การศึกษา และรายได ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไม่มี
ผลต่อ การตดัสินใจซ้ือ ดา้นกายภาพขนมหวานของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า 
ป่ินเกลา้ 
 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล กบัการตดัสินใจซ้ือขนมหวาน
ของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ดา้นกระบวนการ โดยภาพรวมพบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคล จะมีการตดัสินใจซ้ือขนมหวาน ท่ีแตกต่างกนั 5 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
ระดบัการศึกษา และรายได ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 
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ไม่มีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือ ดา้นกระบวนการ ขนมหวานของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล 
พลาซ่า ป่ินเกลา้ 
 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กบัการตดัสินใจซ้ือขนมหวานหวาน
ของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ โดยใชก้ารทดสอบ ไค-สแควร์ (Chi – 
Square) สามารถสรุปได้ว่า ส าหรับสมมติฐานพบว่าความสัมพนัธ์ด้านปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ดา้น
ช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูบ้ริโภค กบัการตดัสินใจซ้ือขนมหวาน
ของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกล้า  โดยใช้สูตรการไค-สแควร์ (Chi – 
Square) 
 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูบ้ริโภค กบัการตดัสินใจซ้ือขนมหวานของ ร้านขนม
หวาน อาฟเตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้  โดยภาพรวมพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเห็นเก่ียวกบั 
เลือกซ้ือขนมหวานประเภทใด ซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใด ความถ่ีในการบริโภคขนมหวาน ค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือขนมแต่ละคร้ัง ซ้ือขนมในโอกาสใด รู้จกัขนมร้าน After You จากส่ือใด จะการตดัสินใจซ้ือ
ขนมหวาน ท่ีแตกต่างกนัทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพ ดา้นกระบวนการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  กล่าวคือ 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจซ้ือขนมหวานหวานของ ร้านขนมหวาน อาฟ
เตอร์ ย ู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้หรือไม่เป็นอิสระต่อกนั สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไวข้า้งตน้ 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

5.3 อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขนมหวาน ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู 
สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ มีประเด็นส าคญัท่ีจะน ามาอภิปราย ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือขนมหวาน ร้าน
ขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ 
การตดัสินใจเลือกซ้ือขนมหวาน ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้แตกต่างกนั 
หรือไม่เป็นอิสระต่อกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ยกเวน้ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่าง
กนั จะไม่มีผลต่อ ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพด้านกระบวนการ 
กล่าวคือ เพศชาย และเพศหญิง จะมีความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกซ้ือขนมหวานไปในแนวทาง
เดียวกนั และปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั จะไม่มีผลต่อ ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้น
บุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพต่างกนั จะ
เลือกซ้ือขนมหวาน ในสถานท่ีสาขา หรือพนกังานท่ีใหบ้ริการท่ีเหมือนๆกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั สุ
พรรณี อินทร์แกว้ (2549) ท่ีอธิบายวา่ การท่ีพนกังานให้บริการแก่ลูกคา้นั้น มีความส าคญัมาก เพราะทุก
ธุรกิจจะให้ความส าคัญกับการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ตั้ งแต่เร่ิมต้น จนจบ
กระบวนการ ซ่ึงจะตอ้งสร้างความประทบัใจทุกๆดา้น ทุกสัดส่วนของการบริการ  
  
 2. ผลการความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภค กบัการตดัสินใจซ้ือขนมหวานของ ร้าน
ขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้  พบวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เลือกซ้ือขนม
หวานประเภทใด ซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใด ความถ่ีในการบริโภคขนมหวาน ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนม
แต่ละคร้ัง ซ้ือขนมในโอกาสใด รู้จกัขนมร้าน After You จากส่ือใด มีความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจซ้ือ
ขนมหวานของ ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ หรือไม่เป็นอิสระต่อกนั 
แสดงให้เห็นวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ในดา้นต่างๆ จะเป็นส่วนกระตุน้ให้กลุ่มตวัอย่าง การตดัสินใจซ้ือ
ขนมหวานท่ีต่างกันออกไป อาทิเช่นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนกังาน ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการ ซ่ึง
สอดคลอ้ง กบั งานวิจยัของโสมรวี จินดาทา (2550) ท่ีศึกษาถึงปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้ บริการร้านเบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วน
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ประสมทางการตลาดบริการ (7p’s) มีค่าเฉล่ียรวมของทุกปัจจยัในระดบัส าคญัมาก โดยปัจจยัดา้นการ
บริการของพนกังาน มีระดบัความส าคญัในระดบัมาก 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขนมหวาน ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู 
สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้ ผูว้จิยัไดแ้บ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
 1. ขอ้เสนอแนะเชิงกลยทุธ์ 
 2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
 3. ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 

เจา้ของธุรกิจร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ูสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ไปใช้
ในการปรับปรุงกลยุทธ์ และวางแผนการตลาด ของธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เพิ่มยอดขาย และขยายการเติบโตของธุรกิจ
ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือขนมหวาน สามารถน าไปปรับปรุง เพื่อใช้ประโยชน์ได ้
ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ ควรปรับปรุงให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากข้ึน มีขนมหลากหลายข้ึน และ
พฒันารสชาติอาหารใหมี้ความอร่อยอยูเ่สมอ 

2. ด้านราคา ควรปรับปรุงราคาให้ราคามีความหลากหลายมากข้ึน และราคาเหมาะสมกับ
ปริมาณ เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของทุกกลุ่มลูกคา้ 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรปรับปรุงใหมี้การรับสั่งซ้ือทางออนไลน์ ทางโทรศพัทแ์ละมี
บริการจดัส่งถึงท่ี เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหก้บัผูบ้ริโภคมากข้ึน 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรปรับปรุงให้มีการจดัโปรโมชัน่อย่างสม ่าเสมอ และโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ เพื่อท าใหลู้กคา้รู้จกัมากข้ึน   
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5. ดา้นบุคคลหรือพนักงาน ควรพฒันาศกัยภาพของพนกังาน มีการแต่งกายท่ีเหมาะสม เป็น
เอกลกัษณ์ของทางร้าน  

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ควรปรับปรุงร้านให้มีการตกแต่งท่ีสวยงาม ทนัสมยั สะอาด สร้าง
บรรยากาศ ใหผู้บ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการรู้สึกประทบัใจ สบายใจ เพื่อกระตุน้การตดัสินของผูบ้ริโภคให้
เขา้มาใชบ้ริการไดง่้ายมากข้ึน 

7. ด้านกระบวนการ ควรแบ่งหน้าท่ีการท างานให้กับพนักงานในร้านอย่างชัดเจน เพื่อท่ี
พนกังานจะไดท้  างานอยา่งเป็นระบบ และใหบ้ริการลูกคา้ อยา่งถูกตอ้ง และแม่นย  า  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขนมหวานของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีอ่ืนๆ 
 2. ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภค 
 3. ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคขนมหวาน 

4. ใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลใหดี้ข้ึน เพื่อความแม่นย  าในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. ศึกษาร้านขนมหวานอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก ก 
 

1. แบบสอบถามเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่การตดัสินใจเลือกซ้ือขนมหวาน ร้าน อาฟเตอร์ ย ู    
    สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกลา้  
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 
แบบสอบถามเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่การตดัสินใจเลือกซ้ือขนมหวาน ร้าน อาฟเตอร์ ย ู   สาขาเซ็นทรัล 

พลาซ่า ป่ินเกลา้ 

 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
ขอ้มูลของจะถูกน าไปใชเ้ฉพาะทางดา้นการศึกษาคน้ควา้เพื่อประโยชน์ทางดา้นการศึกษาเท่านั้น 

........................................................... 
 

ส่วนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ปัจจัยส่วนบุคคล) 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่อง □ เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 
1. เพศ            

 □ 1.ชาย     □ 2.หญิง 
2. อาย ุ           
 □ 1. ต ่ากวา่ 20 ปี    □ 2. 21 - 30 ปี 
 □ 3. 31 – 40 ปี     □ 4. 41 - 50 ปี 
 □ 5. 51 ปี ข้ึนไป 
3.สถานภาพ 
 □ 1.โสด     □ 2.สมรส  
4. อาชีพ 
 □ 1. นกัเรียน / นกัศึกษา    □ 2. รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
 □ 3. ท างานบริษทัเอกชน/รับจา้ง   □ 4. ธุรกิจส่วนตวั 
 □ 5. อ่ืนๆ ระบุ……………………..   
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5. ระดบัการศึกษา 
 □ 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี    □ 2. ปริญญาตรี  

□ 3. สูงกวา่ปริญญาตรี     
6. ระดบัรายไดต่้อเดือน 
 □ 1. ต ่ากวา่ 10,000 บาท    □ 2. 10,001 – 20,000 บาท 
 □ 3. 20,001 – 30,000 บาท   □ 4. 30,001 บาทข้ึนไป 
 
ส่วนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคขนมหวาน ในร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ยู  สาขา
เซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกล้า 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงไปในช่อง □ ตามความเป็นจริง 
7.ท่านเลือกซ้ือขนมหวานประเภทใดมากท่ีสุด 
    □ บิงซู (คาคิโกริ)   □ ฮนัน่ีโทส 
    □ แพนเคก้    □ ช็อคโกแลตลาวา 
    □ พานนาคอตตา้     □ เคร่ืองด่ืม 
    □ อ่ืนๆโปรดระบุ...............................   
8.ท่านเลือกซ้ือขนมหวานดว้ยเหตุผลใดมากท่ีสุด  
   □ รสชาติ    □รูปลกัษณ์ขนมหวานท่ีสวยงาม น่ารับประทาน 
   □ ราคาสมเหตุสมผล   □ มีโปรโมชนัหลากหลาย 
   □ สะดวกหาซ้ือง่าย   □ ร้านมีช่ือเสียง 
   □ มีเพื่อน / คนแนะน า   □ อ่ืนๆโปรดระบุ................. 
9. ความถ่ีในการบริโภคขนมหวานของท่านโดยเฉล่ีย 
    □ ทุกวนั     □  1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ 
    □ 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์                                  □  เดือนละ 1-2 คร้ัง 
    □  นอ้ยกวา่ 3 เดือนคร้ัง   □  ปีละ 1-2 คร้ัง 
10. ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขนมหวานแต่ละคร้ัง 
    □ ต  ่ากวา่ 100 บาท    □ 101 – 200 บาท 
   □ 201 – 300 บาท     □ 301 – 400 บาท 
   □ 401 – 500 บาท    □ 501 บาทข้ึนไป 
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11. ท่านซ้ือขนมหวานในโอกาสใดมากท่ีสุด 
   □ ซ้ือเป็นประจ า เช่น บริโภคเอง ในครอบครัว  □ ซ้ือช่วงเทศกาล เช่น วนัปีใหม่ 
   □ ซ้ือในโอกาสพิเศษ เช่น วนัเกิด   □ อ่ืนๆโปรดระบุ........................................... 
 
 
12. ท่านรู้จกัขนมหวานร้าน อาฟเตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ป่ินเกลา้จากส่ือใดบา้ง 
     □ ไดรั้บการแนะน าจากคนรู้จกั   □ ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ 
     □ ส่ือโฆษณาทางวทิยุ              □ ส่ือโฆษณาทางนิตยสาร/วารสาร 
     □ ส่ือโฆษณาทางหนงัสือพิมพ ์                □ ส่ือโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต 
     □ อ่ืนๆโปรดระบุ.................. 
 
ส่วนที ่3 ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือขนมหวาน ร้าน อาฟ
เตอร์ ยู  สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ป่ินเกล้า  
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องระดับความพงึพอใจของท่านเพียงค าตอบเดียว 

มากท่ีสุด   หมายถึง  มีปัญหาการเตรียมทีมมากท่ีสุด 
มาก       หมายถึง  มีปัญหาการเตรียมทีมมาก 
ปานกลาง  หมายถึง  มีปัญหาการเตรียมทีมปานกลาง 
นอ้ย       หมายถึง  มีปัญหาการเตรียมทีมนอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง  มีปัญหาการเตรียมทีมนอ้ยท่ีสุด/ไม่มีเลย 

 
 
 

ข้อ 

ค าถาม 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ระดับความเห็น 

5 
มาก
ทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
13 

ด้านผลติภัณฑ์ 
คุณค่าทางโภชนาการ 

     

14 วตัถุดิบท่ีใชท้  าขนมหวานท่ีมีคุณภาพ      

15 ขนมหวานมี รสชาติ อร่อย ถูกปาก      

16 ขนมหวานมีความสด ใหม่      
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ข้อ 

ค าถาม 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

5 
มาก
ทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

17 ขนมหวานมีความหลากหลาย      

18 มีขนมหวานใหม่ๆออกมาเสมอ ตามเทศกาล      

19 
ด้านราคา 

ราคาขนมหวานเหมาะสมกบัคุณภาพ 
     

20 ราคาขนมหวานมีความหลากหลาย      

21 ราคาอาหวานเหมาะสมกบัปริมาณ      

22 ราคาขนมหวานเหมาะสมกบัตราสินคา้      

23 มีราคาชดัเจน      

24 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

มีบริการรับสั่งซ้ือทางออนไลน์ ทางโทรศพัท ์
     

25 ตั้งอยูใ่นยา่นชุมชน ยา่นธุรกิจ      

26 สถานท่ีตั้ง มองเห็นง่าย ชดัเจน      

27 
ด้านส่งเสริมการตลาด 

มีการส่งเสริมทางการตลาดท่ีน่าสนใจ เช่น การให้
ส่วนลด สะสมแตม้ ของแถม 

     

28 มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ      

29 จดัโปรโมชัน่อยา่งสม ่าเสมอ      

30 
ด้านบุคคลากร 

พนกังานขายมีความกระตือรือร้น เตม็ใจใหบ้ริการ 
     

31 พนกังานแต่งกายอยา่งเหมาะสม      
32 พนกังานขายพูดจาสุภาพ อธัยาศยัดี      
33 ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

ภายในร้านมีการตกแต่งอยา่งสวยงาม ทนัสมยั 

     

34 ภายในร้านมีความสะอาด ถูกสุขอนามยั      

35 บรรยากาศภายในร้านอบอุ่น เป็นกนัเอง      



68 

 

ข้อ ค าถาม 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

5 
มาก
ทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

36 ด้านกระบวนการ 
มีคามสะดวกรวดเร็ว ในการใหบ้ริการ 

     

37 มีขั้นตอนในการบริการอยา่งเป็นระบบ      

38 ใหบ้ริการลูกคา้ อยา่งถูกตอ้งแม่นย  า      

 
 
ส่วนที ่4  ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

*** ขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *** 
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ภาคผนวก ข 
 

1. ผลการวิเคราะห์การประเมินค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) เชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม ดว้ยวิธีการ
หาค่า (Cinbachalpha Coefficient)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

 

ตารางที ่1 ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
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ประวตัิผู้วจัิย 

  

         ปุณยนุช ไตรทิพยว์ิทยากร  เกิดวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2535 สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จากหมาวิทยาลยัสยาม เม่ือ ปีการศึกษา 2559 และไดศึ้กษาต่อใน

ระดบัปริญญามหาบณัฑิตสาขาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสยาม ในปีการศึกษา 2561  

  

 

ประวตัิการทาํงาน  

  

พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561   ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
                                                ตาํแหน่ง เจา้หนา้ท่ีการตลาด  

......................................................................  
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