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บทคัดย่อ 
 การศึกษาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล 2)เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑลจ าแนก ตามเพศ อายุ  อาชีพ และรายได้ 3)เพื่อศึกษาส่วนผสมทางการตลาด
ละปัจจัยด้านทัศนคติมีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและ
ปริมณฑล 
 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน  ธุรกิจส่วนตัว นิสิต/
นักศึกษา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย 
สถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
น าปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ประเมินทางเลือก 
เกิดการตัดสินใจ  และกลับมาซื้อซ้ า อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีเพศ 
อายุ และรายได้แตกต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและ
ปริมณฑลไม่แตกต่างกัน อาชีพที่แตกต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคใน
กรุงเทพและปริมณฑลแตกต่างกัน ส่วนผสมทางการตลาดละปัจจัยด้านทัศนคติไม่ส่งผลต่อกระบวนการการ
ตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล 
ค ำส ำคัญ : พฤติกรรม, กระบวนการตัดสินใจ, เบเกอรี่เพื่อสุขภาพ 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1 )  To study the process of making a healthy bakery 
purchase decision for consumers in Bangkok and its vicinity. 2) To compare the process of making 
healthy bakery purchasing decisions of consumers in Bangkok and its vicinity classified by gender, 
age, occupation and income 3) To study the marketing ingredients and attitude factors affecting 
the process of making a bakery purchase. Rory for the health of consumers in Bangkok and its 
vicinity.  
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 The sample group in this research is government officials / state enterprises. Private 
company employee Private business Student In Bangkok and metropolitan area, number of 400 
people using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the analysis were 
frequency, percentage and standard deviation. Test the hypothesis too. The t-test statistic, one-
way ANOVA statistic, if differences are found, will lead to double comparison using LSD and 
Multiple Regression Analyzes. 
 The results of hypothesis testing showed that Perception of needs Information seeking 
evaluate options A decision is made and come back to buy again It is in the very comment level. 
The population of Bangkok and its vicinity have different sexes, different ages, different 
occupations and different incomes. It does not affect the process of purchasing healthy bakery 
products for consumers in Bangkok and its vicinity. Different occupations This makes the process 
of making healthy bakery purchasing decisions for consumers in Bangkok and its vicinity 
differently, marketing ingredients and attitude factors do not affect the process of making healthy 
bakery purchasing decisions of consumers in Bangkok and its vicinity. 
Keywords : Behavior, Decision, A healthy bakery. 
 
บทน ำ 
 อาหารมีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์จากวิถีชีวิตที่เร่งรีบของคนปัจจุบันการกินเป็นปัจจัย
ก าหนดสุขภาพที่ส าคัญ วัยรุ่นและเยาวชนไทยส่วนใหญ่รับประทานอาหารครบ 3 มื้อต่อวัน มีเพียงบางส่วนที่
รับประทานไม่ครบ โดยผู้ชาย 3 ใน 4 ที่งดมื้ออาหารเป็นเพราะไม่มีเวลา ในขณะที่ผู้หญิงกว่าครึ่งงดเพราะไม่มี
เวลา และอีก 1 ใน 4 งดอาหารเพื่อลดน้ าหนัก การเลือกซื้ออาหารส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนไทย ยังเป็นไปตาม
ความชอบ (ร้อยละ 27.7) ความอยาก รับประทาน (ร้อยละ 18.8) และรสชาติ (ร้อยละ 18.8) เป็นหลัก มีเพียง
ร้อยละ 8.1 ที่ค านึงถึงคุณค่าทางอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารด้านอ่ืนๆ ที่พบ เช่น การ
รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดจากประเทศ ตะวันตกที่อาจมีรสชาติถูกปาก แต่ให้พลังงานและไขมัน ในสัดส่วนที่สูง 
ในปี 2560 ร้อยละ 47.8 ของวัยรุ่นและ เยาวชนทั่วประเทศรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดอย่าง น้อยสัปดาห์ละคร้ัง 
ในขณะที่พฤติกรรมการกินผักผลไม้ ในกลุ่มนี้ยังอยู่ในระดับที่ต่ า โดยเฉพาะในช่วงอายุ 10-14 ปี ที่ไม่ถึง 1 ใน 4 
ที่บริโภคผักผลไม้สดเป็นประจ าทุกวัน สัดส่วนวัยรุ่นและเยาวชน (อายุ 10-24 ปี) ที่บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดจาก
ประเทศตะวันตกอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ จ าแนกตามภูมิภาค ร้อยละ 69.2 กรุงเทพ ร้อยละ 54.6 ภาคกลาง 
รายงานสุขภาพคนไทย 2563  
 จากรายงานตลาดอาหารโลกปี 2558 ระบุว่า ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจการบริโภคอาหาร เพื่อรักษา
สัดส่วนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกันมากขึ้นด้วยอิทธิพลจากรายการอาหารเพื่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจ
อาหารและการชิมอาหารจากทั่วโลก หรือกระตุ้นให้ผู้บริโภคทดลองบริโภค หรือปรุงแต่งอาหารรับประทานด้วย
ตนเองที่บ้าน โดยเน้นวัตถุดิบที่เกิดมาจากธรรมชาติ เน้นอาหารที่ ให้โปรตีนสูง และคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ลด
ปริมาณความหวานและความเค็มที่น ามาปรุงแต่งภายในอาหาร ทานอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันดี และต้องมีส่วน
ช่วยในระบบทางเดินอาหารแนวโน้มที่ส าคัญของอาหารและสุขภาพ ปี 2558 1.เน้นการควบคุมน้ าหนัก 2.มี
ประโยชน์จากธรรมชาติ 3.มีโปรตีนสูง 4.มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน 5.น้ าตาลน้อย 6.มีส่วนช่วยในระบบขับถ่าย 
ข้อมูลจากสมาคมค้นคว้าใน สหรัฐอเมริการะบุว่าในปี 2557 ชาวอเมริกันกว่า 60% ส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคอายุ 15-30 ปี และผู้บริโภคอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริโภคที่มีก าลังซื้อ หันมานิยม
รับประทาน อาหารประเภท สเปเชี่ยนยลตี้ฟู๊ด (Specialty Food) หรือคลีนฟู๊ด (Clean Food) นั้นคืออาหารที่มี
ปริมาณการผลิตโดยตระหนักถึงวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่มีคุณภาพสูงมาก และเป็นอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อ



สุขภาพมากกว่าอาหารทั่วไป ท าให้มูลค่าตลาดอาหารที่ตระหนักถึงการวัตถุดิบที่มี คุณภาพสูงมีมูลค่าสูงถึง 
88,300 ล้านบาทและคาดว่าจะการเติบโตขึ้นอีก 
 ประชาชนไทยส่วนใหญ่เป็นคนรักสุขภาพและมีวิธีดูแลตนเอง การเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์
ทางด้านร่างกาย โภชนาการทางด้านสุขภาพ อาหารที่พบว่ามีไขมันต่ าเพื่อสุขภาพที่ดีต่อร่างกายหลีกเลี่ยงโรค
ต่างๆ และมีมุมมองว่าอาหารคลีนฟู๊ดสามารถ ท าให้น้ าหนักคงที่ ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงและห่างจากโรคต่างๆ 
คนไทยนับว่าไม่มีโรคนั้นเป็นโชคอัน ดีงาม การเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีที่ประชาชนนิยมเช่น อาหารเจ 
อาหารมังสวิรัติ อาหาร ชีวจิต อาหารคลีนฟู๊ด และสมุนไพรต่างๆ นับเป็นโภชนาการที่ส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น 
และเป็นที่นิยม ของผู้บริโภคในขณะนี้ อีกทั้งธุรกิจร้านที่จ าหน่ายอาหารคลีนฟู๊ดยังคงขยายตัวต่อเนื่องมากขึ้น 
(สุข หิบ, 2554) เป็นผลให้รูปแบบการด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงจากอดีต จึงส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภค อาหาร
คลีนฟู๊ดเพิ่มขึ้น 
 และเบเกอรี่เพื่อสุขภาพที่มีส่วนประกอบที่ดีต่อสุขภาพ ธัญพืช ข้าวขัดสีน้อย และส่วนผสมที่เหมาะแก่
คนรักสุขภาพนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยม เพราะเป็นอาหารที่ทานง่ายอิ่มท้องและพกพาสะดวก ใน
ประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกปัจจุบันประชากรมีชีวิตความเป็นอยู่แบบเร่งรีบขึ้นและรับเอาวัฒนธรรมจากประเทศ
อุตสาหกรรมเข้ามานิสัยการบริโภคอาหารเปลี่ยนไปท าให้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เข้ามามีบทบาทดังจะเห็นว่าผู้บริโภค
ยุคใหม่นิยมรับประทานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่มากขึ้นโดยส่วนใหญ่มีความชอบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดใดชนิดหนึ่ง
โดยรวมแล้วจะบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สัปดาห์ละ 1 ชิ้นเป็นอย่างต่ าท าให้ปัจจุบันตลาดเบเกอรี่ในประเทศไทยมี
แนวโน้มการขยายตัวสูงขึ้นซึ่งในปี พ.ศ. 2539 ตลาดเบเกอรี่มีมูลค่าสูงถึง 4,200 ล้านบาทโดยมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยร้อยละ 30-40 ต่อปี (อรอนงค์นัยวิกุล, 2541) 
 จะเห็นได้ว่านับวันธุรกิจเบเกอรี่ยิ่งจะเติบโตมากขึ้นเรื่ อย ๆ ต่อไปจะเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยม
แพร่หลายมากข้ึนซึ่งเห็นได้จากปัจจุบันนี้ที่มีร้านเบเกอรี่เปิดเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากนั้นและในการท าธุรกิจร้านเบ
เกอรี่นี้จ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการท าขนมอบต่าง ๆ และความรู้เกี่ยวกับด้านการตลาดก็จ าเป็นมากเช่นกัน
เพราะจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้กิจการด าเนินไปได้และประสบความส าเร็จมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภค 
 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  
1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล 
2. เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑลจ าแนก 
ตามเพศ อายุ  อาชีพ และรายได้ 
3. เพื่อศึกษาส่วนผสมทางการตลาดละปัจจัยด้านทัศนคติมีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล 
ขอบเขตกำศึกษำ 
 ขอบเขตการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยตั้งใจศึกษากลุ่มผู้บริโภค ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน  ธุรกิจ
ส่วนตัว นิสิต/นักศึกษา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 400 คน 
สมมติฐำน 
1. อายุ เพศ การศึกษา อาชีพที่ต่างกัน น่าจะท าให้กระบวนการการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
ในกรุงเทพและปริมณฑลต่างกัน 
2. ส่วนผสมทางการตลาดและปัจจัยด้านทัศนคติน่าจะมีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 



1. ท าให้ทราบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความสนใจในการบริโภคเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล 
2. ท าให้ทราบปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล 
3. ท าให้ทราบว่าปัจจัยด้านทัศนคติสามารถส่งผลต่อการบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑลหรือไม่ 
4. ท าให้ทราบกระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 
นิยำมศัพท ์
การวิจัยคร้ังนี้ก าหนดนิยามศัพท์ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ประชากรศาสตร์ จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นแนวทางในการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการก าหนดเป้าหมาย
ประชากรศาสตร์ ความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคลนี้สามารถบ่งชี้ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออก 
 ส่วนประสมทางการตลาด กล่าวได้ว่า ปัจจัยทางการตลาดเป็นกลยุทธ์ที่สร้างเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ดี โดยต้องมีการสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่รูปแบบหีบห่อสินค้าไปจนถึง
ตัวสินค้าและคุณภาพ การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเหมาะสม ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เปิดโอกาสให้
ผู้บริโภคและผู้ผลิตสามารถเข้าถึงได้ง่าย การจัดโปรโมชั่นการส่งเสริมการขาย เพื่อสนองความพึงพอใจและ
ประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคซึ่งสามารถปรับได้ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า 
 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง  รูปแบบหีบห่อสินค้าไปจนถึงตัวสินค้าและคุณภาพสินค้าที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค ประสบการณ์ที่ผู้ผลิตมอบให้กับผู้บริโภค 
 ราคา หมายถึง ราคาขายที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเพื่อให้ได้สินค้า โดยผู้บริโภครู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป 
 ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง ช่องทางหรือกิจกรรมที่ใช้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายโดย
อาจจะมีการจ าหน่ายผ่านทางออนไลน์ มีการจัดหมวดหมู่สินค้าที่ชัดเจนและมีการประชาสัมพันธ์สินค้าอย่าง
สม่ าเสมอ 
 การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การจัดโปรโมชั่นการส่งเสริมการขาย เพื่อสนองความพึงพอใจและ
ประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคซึ่งสามารถปรับได้ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ 
สื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์บริการหรือความคิดให้กับลูกค้าเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การเชิญชวน 
 การตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อจะตัดสินใจในการซื้อ โดยผ่านกระบวนการตัดสินใจหลายชั้นตอน ได้แก่ การรับรู้
ถึ งความต้องการ (need arousal) การค้นหาข้อมูล  ( information search) การประเมินผลทางเลือก 
(evaluation of alternative) การตัดสินใจซื้อ (purchase decision) ความรู้สึกภายหลั งการซื้อ (post 
purchase Behavior ผู้ซื้อจะต้องผ่านการคัดกรองข้อมูลต่างๆจึงตัดสินใจซื้อ 
 ทัศนคติ เป็นการก าหนดของพฤติกรรม เป็นความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้า ทั้งที่ชอบ
และไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้หรือมีความคิดว่าสิ่งใดดีมักจะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น มีความเก่ียวข้องกับอารมณ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่างๆซึ่งมีผลแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพ เป็นค่านิยมของแต่ละคน โดยประสบการณ์มีอิทธิพล
ในการตอบสนอง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่งผลต่อพฤติกรรม การกระท า ซึ่งประกอบด้วย
ความตั้งใจ หรือความเป็นไปได้ของแต่ละคนที่มีต่อการเลือกซื้อสินค้าเฉพาะ 
 

 



วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล อายุตั้งแต่ 15-60 ปี ผู้วิจัยไม่สามารถระบุจ านวน

ประชากรที่มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพได้อย่างแน่ชัด  ในการวิจัยใช้วิธีการก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการเปิดตารางของ Yamane (1973) มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตัวอย่างที่ยอมรับได้ 5%  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวย่างที่จะต้องศึกษาจ านวนทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 
สุ่มด้วยวิธีเจาะจงข้อมูล 

กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อน าเอา

ข้อมูลที่ได้หลังการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อการตอบปัญหาในเรื่องที่เราศึกษาวิจัย โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
หาความรู้ ค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดของ
งานวิจัย ที่แสดงให้เห็นถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ในการวิจัยครั้งนี้ และน าไปสู่ตอนของการให้ความหมายของนิยาม
ศัพท์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถาม ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจที่ใช้แบบสอบถามปลายปิด 
โดยผู้วิจัยเลือกค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามเกี่ยวกับ
ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ รายได้ต่อเดือน เป็นค าถามปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงข้อเดียว 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด  ประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 4 ด้านได้แก่ด้าน
ผลิตภัณฑ์ด้านราคาด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาดเป็นค าถามแบบของคุณค่าความส าคัญ
และลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าใดที่ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านทัศนคติ  ประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 4 ด้านได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ด้าน
ราคาด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาดเป็นค าถามแบบคุณค่าความส าคัญ ลักษณะเป็น
ค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าใดที่แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้ 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและ
ปริมณฑล ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าใดที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า 
(Rating Scale)ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Five-Point 
Likert Scales)  

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ โดยมีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open End) 
ผู้วิจัยแบ่งช่วงของระดับกระบวนการการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและ

ปริมณฑล ด้วยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น โดยใช้สูตรการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 
 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 
พิสัย

จ านวนชั้น
 = 
(5−1)

5
 = 0.8 

 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขและผ่านความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา มา
ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์เพื่อท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด จ านวน 400 คนซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างคือ คนซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยสุ่มแบบเจาะจงหลักการรวบรวม
ข้อมูลครบแล้วจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค านวณโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
  



กำรตรวจสอบคุณภำพของแบบสอบถำม 
ผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความน่าเชื่อถือ ก่อนน า

แบบสอบถามไปด าเนินใช้งานจริงโดยผู้วิจัยน าร่างแบบสอบถามเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษาท าการตรวจสอบข้อ
ค าถามเพื่อความครอบคลุมเชิงเนื้อหาที่ต้องการศึกษา รวมถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม เพื่อ
ความคลอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา 
 
เทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics)  
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาส าหรับการอธิบายผลการศึกษาข้อมูลดังนี้ 

1. ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง
กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ อาชีพ และด้านรายได้ 

2. ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่
มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาด กระบวนการการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล 

สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics)  
ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงอนุมาน ส าหรับการอธิบายผลการศึกษาข้อมูลดังนี้ 
1. เพื่อศึกษากระบวนการการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล จ าแนก

ตามเพศ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติ t-test 
2. เพื่อศึกษากระบวนการการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล จ าแนก

ตามอายุ การศึกษาและรายได้ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - 
way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 

3.เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และส่งเสริมการตลาด
ที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑลโดยใช้การ
วิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติแบบการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
4.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อกระบวนการ การตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคใน
กรุงเทพและปริมณฑลโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติแบบการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำง 400 คน จ ำแนกตำม เพศ อำยุ อำชีพ 
และรำยได้ต่อเดือน สำมำรถอธิบำยข้อมูลได้ดังนี้  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.75 มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี 
จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 มี
รายได้ต่อเดือน 30,001 บาท - 40,000 จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล อยู่ในระดับให้
ความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า 
กระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑลสูงสุด คือ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย อยู่ในระดับให้ความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.90 รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์  อยู่ในระดับให้



ความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับให้ความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.85 ด้านราคาอยู่ในระดับให้ความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ตามล าดับ 

ประชากรในกรุงเทพและปริมณฑลที่มีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการประเมินทางเลือก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 

มีอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

มีอาชีพต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการประเมินทางเลือกและด้านการตัดสินใจซื้อ 

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

มีรายได้ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการ
ตัดสินใจซื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของปัจจยัด้ำนทัศนติ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติต่อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า อยู่ใน
ระดับให้ความส าคัญมาก มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.89 โดยค่าเฉลี่ยของด้านทัศนคติ คือ จะบริโภคเบเกอรี่เพือ่สุขภาพมีการระบุ
ปริมาณแคลอรี่และคุณคา่ทางโภชนาการ อยู่ในระดบัให้ความส าคัญมากที่สุด มีคา่เฉลีย่เท่ากับ 4.07        

สรุปผลกำรวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยกระบวนการการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

ในกรุงเทพและปริมณฑล 
1.ผลการวิเคราะห์ กระบวนการการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและ

ปริมณฑล โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ดังนี้ 
1.1 ด้านการรับรู้ความต้องการของประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับ

มาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่จะมีความต้องการบริโภคเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ หรือเพื่อตอบสนอง
ความต้องการ การรับรู้ความต้องการ 

1.2 ด้านการแสวงหาข้อมูล ของประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก 
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่จะมีความต้องแสวงหาข้อมูลก่อนการเลือกบริโภคเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ 
หรือช่วยในการตัดสินใจ 

1.3 ด้านการประเมินผลทางเลือกของประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับ
มาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่จะมีการประเมินทางเลือกก่อนการตัดสินใจซื้อการบริโภคเบเกอรี่
เพื่อสุขภาพ โดยมีการเปรียบเทียบความคุ้มค่าและราคาที่เหมาะสม 

1.4 ด้านการตัดสินใจซื้อของประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก 
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่จะมีการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพเมื่อมีการแนะน าจากเพื่อน 
หรือคนรอบข้าง 

1.5 ด้านการความรู้สึกภายหลังการซื้อของประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล อยู่ในระดับความคิดเห็น
ระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่จะมีความต้องการที่จะกลับมาซื้อสินค้าเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ
ซ้ า 



ผลกำรเปรียบเทียบกระบวนกำรตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภำพของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล 
จ ำแนกตำมประชำกรศำสตร์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

 2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน อาชีพต่างกัน และรายได้ต่างกัน 
ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล 

 2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอ
รี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑลแตกต่างกัน 
ผลกำรวิเครำะห์ส่วนระสมทำงกำรตลำดและปัจจัยด้ำนทัศนคติที่มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อเบเกอรรี่
เพื่อสุขภำพ สำมำรถสรุปผลกำรวิจัย ได้ดังนี้ 

 3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑลอยู่
ในระดับความคิดเห็นระดับมาก  

 3.2 ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพ
และปริมณฑลอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญ
กับเบเกอรีเ่พื่อสุขภาพที่มีการระบุปริมาณแคลอร่ีและคุณค่าทางโภชนาการอย่างชัดเจน 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 
ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล สามารถ

สรุปตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 
ผลกำรศึกษำกระบวนกำรตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพ่ือสุขภำพของประชำกรในกรุงเทพและปริมณฑล  

1. ด้านการรับรู้ความต้องการ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่จะมีความต้องการบริโภคเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ หรือเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ การรับรู้ความต้องการ  

2. ด้านการแสวงหาข้อมูล ของประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก 
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่จะมีความต้องแสวงหาข้อมูลก่อนการเลือกบริโภคเบเกอรี่
เพื่อสุขภาพ หรือช่วยในการตัดสินใจ  

3. ด้านการประเมินผลทางเลือกของประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก 
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่จะมีการประเมินทางเลือกก่อนการตัดสินใจซื้อการบริโภคเบ
เกอรี่เพื่อสุขภาพ โดยมีการเปรียบเทียบความคุ้มค่าและราคาที่เหมาะสม  

4. ด้านการตัดสินใจซื้อของประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก ผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่จะมีการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพเมื่อมีการแนะน าจากเพื่อน 
หรือคนรอบข้างขั้นตอนการตัดสินใจซื้อเป็นขั้นตอนที่ เกี่ยวข้องกับการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
เช่นการลดราคาหรือการแถม เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภค เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจมาซื้อสินค้าและบริการ
นั้นๆ  

5. ด้านการความรู้สึกภายหลังการซื้อของประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล อยู่ในระดับความคิดเห็น
ระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่จะมีความต้องการที่จะกลับมาซื้อสินค้าเบเกอรี่
เพื่อสุขภาพซ้ า  

 
ผลกำรเปรียบเทียบกระบวนกำรกำรตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภำพของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล
จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล   

1. ประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีเพศแตกต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน  



2. ประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีอายุแตกต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน  

3. ประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีรายได้แตกต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน  

4. ประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑลแตกต่างกัน  

 
ผลกำรวิเครำะห์ส่วนประสมทำงกำรตลำดและปัจจัยด้ำนทัศนคติที่มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อเบเกอรรี่
เพื่อสุขภำพ  

1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อ  

2. ด้านราคา ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริโภคผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงจึงท าให้ด้านราคาไม่มี 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อไม่มีกระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคใน
กรุงเทพและปริมณฑล ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเบเกอรี่มีความต้องการซื้อทั้งช่องทางออนไลน์และหน้าร้าน  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคใน
กรุงเทพและปริมณฑล ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริโภคต้องการการเลือกซื้อได้ง่าย สามารถเลือกซื้อได้ทันที
เมืองมองเห็น จึงท าให้ช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่มีผล  

5. ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเบเกอรรี่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพและ
ปริมณฑล ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับเบเกอรี่เพื่อสุขภาพที่มีการระบุ
ปริมาณแคลอร่ีและคุณค่าทางโภชนาการอย่างชัดเจน  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อน ำไปปฏิบัติ 

1. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายสูงสุด คือ เบเกอรร่ีเพื่อสุขภาพมีหน้าร้านสามารถนั่งทานได ้ความส าคัญ
มากที่สุด ด้านการส่งเสริมการตลาดสูงสุด คือ เบเกอรรี่เพื่อสุขภาพสามารถสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ และสั่งผ่าน
แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ต่าง ๆ อยู่ในระดับให้ความส าคัญมากที่สุด จากการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยแนะน า
ผู้ประกอบการที่สนใจในการท าเบเกอรี่เพื่อสุขภาพเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อเพิ่ม
กลุ่มลูกค้าและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้า และมีการจัดหน้าร้านเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถนั่งรับประทานที่ร้านได้ 

2. จากกลุ่มตัวอย่างในผู้บริโภคส่วนใหญ่มีรายได้สูง มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนประกอบธุระกิจส่วนตัว
และกลุ่มนักนักศึกษาดังนั้นควรเน้นกลุ่มลูกค้ากับผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว 

3. จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมักมีการหาข้อมูลในการช่วยประกอบการตัดสินใจซื้อดังนั้นควรให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเพิ่มเติม เช่น ให้ข้อมูลด้านโภชนาการ ให้ข้อมูลด้านแคลอรี่ ข้อมูลด้านการดูแลรูปร่าง
เป็นต้น 

4. จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคประเมินทางเลือก โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ก่อนตัดสินใจซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพท่านได้มีการเปรียบเทียบ ความคุ้มค่ากับราคาว่าเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด จากการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยแนะน าสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพื่อท าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความคุ้มค้าของ
ผลิตภัณฑ์ 

5. จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคการตัดสินใจซื้อ โดยรวมในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่าน
จะซื้อเบเกอรี่เพื่อสุขภาพเมื่อมีเพื่อน หรือคนรอบข้างของท่านทานเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด จาก



การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยแนะน าการให้ความส าคัญกับลูกค้าที่เข้าใช้บริการหรือเข้าซื้อสินค้า พัฒนารสชาติและ
ผลิตภัณฑ์ ให้ประทับใจและเกิดการบอกต่อ 

6. จากกลุ่มตัวอย่างด้านปัจจัยทางการตลาด ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สูงสุด คือ เบเกอรรี่เพื่อสุขภาพมีความ
สดใหม่ มีรสชาติของอาหารดี อยู่ในระดับให้ความส าคัญมากที่สุด ด้านราคา พบว่า อยู่ในระดับให้ความส าคัญ
มากโดยค่าเฉลี่ยของด้านราคาสูงสุด คือ เบเกอรรี่เพื่อสุขภาพมีการก าหนดราคาที่ชัดเจน อยู่ในระดับให้
ความส าคัญมากที่สุด จากการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยแนะน า ทางด้านการระบุราคาที่ชัดเจนให้กับผลิตภัณฑ์ และใส่
ใจความสดใหม่ของสินค้า 

7. ด้านทัศนคติ คือ จะบริโภคเบเกอรี ่เพื ่อส ุขภาพมีการระบุปริมาณแคลอรี ่และคุณค่าทาง
โภชนาการ อยู่ในระดับให้ความส าคัญมากที่สุด จากการศึกษาในคร้ังนี้ผู้วิจัยแนะน าให้มีการระบุปริมาณแคลอรี่
และคุณค่าทางโภชนาการอย่างชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ที่อาจส่งผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้อ เบเกอรี่เพื่อสุขภาพในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล เช่น การเพิ่มส่วนผสมทางการตลาด ในหัวข้ออ่ืนๆ การเพิ่ม ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
เป็นต้น 

2. ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งหากต้องการข้อมูลที่
หลากหลายเพิ่มมากยิ่งขึ้น ควรเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษา ที่แตกต่างกันออกไปหรือ ศึกษากลุ่ม
ประชากรในเขตอื่นๆ เพื่อให้ได้รับรู้ข้อมูล ในพื้นที่ต่างๆมากข้ึน 
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