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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่ างความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาด ประกอบดว้ยผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิทางการตลาด กบัพฤตกิรรมการซือ้
อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ในกรุงเทพมหานคร รวมทัง้ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้
เคลลอ็กส ์ในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนนกตามลกัษณะสว่นบุคคล 
 การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ โดยใชแ้นบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่าง 
ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้นก่ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ขนาดตวัอย่างจ านวน 400 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล
คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ แนละสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแนตกต่างโดยใชก้ารทดสอบความแนตกต่างใชก้าร
ทดสอบค่าท ีแนละระหว่างกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแนปรปรวนทางเดยีว การทดสอบ
ความสมัพนัธ ์โดยใชว้เิคราะหท์างสถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายเพยีรส์นั ผลการวจิยัพบว่า 
 1. กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นผูห้ญงิ อายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีเป็น
พนกังานบรษิทัเอกชน มรีายได ้30,001-40,000 บาท  
 2. ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายแนละ
ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาดโดยรวม อยู่ในระดบัมาก 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ แนตกต่างกัน            
มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแนตกต่างกนั ในดา้น
การซือ้ป็นประจ า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 4. ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ รายได้ แนตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าอาหารเช้าซีเรียลตราสินค้า
เคลลอ็กส ์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแนตกต่างกนั ในดา้นความถี่ในการซื้ออาหารเชา้ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 
 5. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้นละอาชพี แนตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแนตกต่างกนั ในด้านจ านวนเงนิเฉลี่ยในการซื้ออาหารเช้าซเีรยีลต่อครัง้  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 6. พฤตกิรรมการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กสด์า้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีล
ต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธก์บัส่วนประสมการตลาดด้านราคา แนละดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 7. พฤตกิรรมการซื้ออาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิค้าเคลลอ็กสด์า้นความถี่ในการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลต่อเดอืน  
มีความสมัพนัธ์กบัส่วนประสมการตลาดด้านราคา โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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Abstract 
 
 This research aims to study the relation between satisfaction toward marketing mix consisted of 
product, price, distribution channel, and marketing promotion and consumers’ purchasing behavior of 
Kellogg’s breakfast cereal in Bangkok metropolis.  The study also includes consumers’ purchasing behavior 
of Kellogg’s breakfast cereal in Bangkok metropolis classified by demographic factor. 
 This study is a survey research.  Questionnaire is the tool for data gathering.  Sample size in this 
research is 400 consumers in Bangkok metropolis.  Statistics for data analysis are percentage, mean, and 
standard deviation.  Statistic tests are t-test for difference analysis, one-way analysis of variance for the 
difference analysis of more than two groups mean, and Pearson product moment correlation coefficient for 
relation analysis.  Research results are as follows: 
 1.  Most samples are female, aged between 21 and 30 years old, being single, holding Bachelor’s 
degree, working as private company employees, and earning monthly income between Baht 30,001 and 
40,000. 
 2.  Satisfaction toward overall marketing mix consisted of product, price, distribution channel, and 
marketing promotion is at the high levels. 
 3.  The results of hypotheses testing reveal that consumers with different gender, age, occupation, 
education level, and income influence consumers’ purchasing behavior of Kellogg’s breakfast cereal in 
Bangkok metropolis differently in category of usual purchasing with statistical significance of 0.01 levels. 
 4.  Consumers with different marital status and income influence consumers’ purchasing behavior 
of Kellogg’s breakfast cereal in Bangkok metropolis differently in category of breakfast purchasing frequency 
with statistical significance of 0.01 levels. 
 5. Consumers with different income and occupation influence consumers’ purchasing behavior of 
Kellogg’s breakfast cereal in Bangkok metropolis differently in category of average money spending on cereal 
breakfast per purchasing with statistical significance of 0.01 levels. 
 6.  Purchasing behavior of Kellogg’s breakfast cereal in category of average money spending on 
cereal breakfast per purchasing has positively related to marketing mix in price and distribution channel at the 
very low levels with statistical significance of 0.01 and 0.05 levels, respectively. 
 7.  Purchasing behavior of Kellogg’s breakfast cereal in category of monthly purchasing frequency 
in cereal breakfast has positively related to marketing mix in price at the very low levels with statistical 
significance of 0.01 and 0.05 levels, respectively. 
 
Keywords: Behavior, Food, Consumer 
 
บทน า 
 ปจัจุบนัประเทศไทยมกีารแนขง่ขนักนัสงูแนละทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม ท าใหก้ารด าเนินชวีติในแนต่ละวนัของคน
ในปจัจุบนัเปลีย่นแนปลงไปจากอดตีมาก สง่ผลต่อการบรโิภคอาหารเปลีย่นแนปลงตามไปดว้ย โดยเฉพาะกลุ่มคนทีอ่าศยั
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อยู่เมอืงใหญ่เหน็ความส าคญัของการรบัประทานอาหารเชา้ โดยอ้างว่าการเปลีย่นแนปลงทางเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็แนละ
สงัคมทีเ่ร่งรบีมาก เป็นทีท่ราบกนัดถีงึความส าคญัของการรบัประทานอาหารมือ้เชา้ เพราะเป็นมือ้ทีส่ าคญัทีสุ่ดส าหรบั
การเริม่ต้นกจิกรรมต่างๆ ในแนต่ละวนัอย่างมปีระสทิธภิาพ แนละดว้ยรูปแนบบการด าเนินชวีติที่เร่งรบีของครอบครวัใ น
ปจัจุบนัท าใหอ้าหารเชา้ประเภทธญัพชืซเีรยีลไดเ้ขา้มามบีทบาทแนละกลายเป็นผูช้่วยส าคญัใหก้บัครอบครวัยุคปจัจุบนั
อย่างมาก ถงึแนมอ้าหารเชา้ซเีรยีลจะเป็นวฒันธรรมการรบัประทานอาหารเชา้ทีเ่ริม่มาจาก ชาวตะวนัตกแนต่ในปจัจุบนั
หลายประเทศในเอเชยีรวมถึงคนไทยจ านวนมากได้หนัมารับประทานอาหารเช้าซเีรยีล นอกเหนือจากอาหารเช้ารูป
แนบบเดมิ เพราะสะดวกแนละง่ายในการเตรยีมเหมาะกบัช่วงเวลาทีเ่ร่งรบีเป็นอย่างยิง่ นอกจากนี้ยงัใหคุ้ณค่าสารอาหารที่
เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแนถมมปีรมิาณแนคลอรนี ้าตาล แนละไขมนัทีน้่อยกว่าอาหารเชา้ทัว่ไปทีน่ิยมรบัประทาน ผศ.ดร.
เรวด ีจงสุวฒัน์ อาจารย์ภาควชิาโภชนวทิยา คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล (8 ธนัวาคม พ.ศ. 2551) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารแนละโภชนาการกล่าว ว่า "ปจัจุบนัอาหารเช้าซเีรียลก าลงัเป็นที่นิยมอย่างมากในครอบครวั           
ยุคใหม่ทีไ่ม่ค่อยจะมเีวลาเพราะสะดวกแนละง่ายในการเตรยีมเพยีงเตมินมกส็ามารถรบัประทานไดแ้นลว้ นับเป็นอกีหนึ่ง
อาหารเช้าที่มคุีณค่า นอกจากน้ีในปจัจุบนัผู้ผลิตได้มีการพฒันาเพิม่คุณค่าสารอาหารที่มปีระโยชน์ต่อร่างกายแนละ          
มรีสชาตทิีห่ลากหลายแนละอร่อยถูกปากมากขึน้รวมถงึการพฒันาใหซ้เีรยีลมปีรมิาณน ้าตาล ไขมนั แนละเกลอื (โซเดยีม) 
ต ่า มใียอาหารมากขึน้ ยกตวัอย่าง หากรบัประทานพรอ้มนมเป็นอาหารมือ้เชา้ ปรมิาณโซเดยีมอยู่ที ่120-216 มลิลกิรมั 
ส่วนน ้าตาลอยู่ที่ 9.7-9.9 กรมั ต่อหนึ่งหน่วยบรโิภค ซึ่งปกติปริมาณโซเดยีมที่ได้รบัจากแนต่ละมอืไม่ควรเกนิ 600 
มลิลกิรมั1" แนละน ้าตาลไม่ควรเกนิ 12.5 กรมั" ทัง้ นี้ผลการวจิยัจ านวนมากระบุถงึคุณค่าสารอาหารทีม่อียู่มากมายใน
โฮลเกรนธญัพชืทีไ่ม่ผ่านการขดัส ี(Whole Grains)โดยเฉพาะต่อเดก็วยัเรยีน พบว่าหากรบัประทานซเีรยีลทีท่ ามาจาก
โฮลเกรนเป็นอาหารเช้าร่างกายจะย่อยอย่างช้าๆ แนละค่อยๆ ปลดปล่อยพลังงานออกมาช่วยให้เดก็มพีลงังานอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงมื้อกลางวนั ท าให้เดก็มีสมาธใินการเรยีน เรยีนหนังสอืได้ดแีนละสามารถเรยีนรู้ได้อย่างเต็มศกัยภาพ             
ซึง่นอกจากจะมไีฟเบอรส์งู วติามนิ แนละแนร่ธาตุทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกายอย่าง วติามนิบ ีแนคลเซยีม ธาตุเหลก็  สารต้าน
อนุมลูอสิระแนลว้ อาหารเชา้ซเีรยีลทีท่ ามาจากโฮลเกรน ยงัมปีรมิาณน ้าตาลแนละโซเดยีมเพยีงเลก็น้อยอย่าง ซเีรยีลหนึ่ง
ถว้ยผสมกบันม มปีรมิาณน ้าตาลเท่ากบัแนอปเปิลเพยีง 1 ผล แนละเมื่อเทยีบกบัขนมปงัป้ิงทาเนยแนละแนยม 2 แนผ่น ซึง่เป็น
อาหารเชา้ทีห่ลายคนชอบรบัประทานปรมิาณน ้าตาลยงัน้อยกว่า นอกจากนี้ผลการวจิยัยงัระบุผลดขีองการรบัประทาน
ซเีรยีลโฮลเกรน พบว่าเดก็ที่รบัประทานอาหารเช้าซเีรยีลโฮลเกรน เป็นประจ ามคีวามเสีย่งที่จะมภีาวะน ้าหนักเกิน           
น้อยกว่าเดก็ทีไ่ม่ไดร้บัประทานเป็นประจ า พร้อมทัง้มแีนนวโน้มทีจ่ะไดร้บัไขมนัในปรมิาณต ่าแนละไดร้บัสารอาหารที่มี
คุณค่า ไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร ์วติามนิแนละเกลอืแนร่มากกว่า 
 โดยปจัจุบนัตลาดซเีรยีลมมีลูค่าตลาด ประมาณ 1,200 ลา้นบาทในขณะทีป่รมิาณการบรโิภคจะอยู่ที ่3,200 
ตนัมสีดัส่วนจ านวนมากทีร่บัประทานอาหารเช้าซเีรยีลในมื้อเชา้ แนบ่งเป็น 3 เซก็เมนท์ คอื กลุ่มเดก็ม ีสดัส่วน 70%, 
กลุ่มครอบครวั 10% แนละกลุ่มผูใ้หญ่ อกี 20 % แนต่ละปีตลาดโดยรวมจะมอีตัราการเตบิโต 10% แนต่ในกลุ่มผูใ้หญ่จะมี
การเตบิโตถึงปีละ 20% (AC Nielsen:2555) ซึ่งเนสท์เล่ สามารถท าสดัส่วนรายไดก้ลุ่มซเีรยีล ในตลาดกลุ่มเดก็ถึง 
76% กลุ่มครอบครวั 12% แนละผูใ้หญ่ 12% เนสทเ์ล่มสีว่นแนบ่งตลาดทีเ่ป็นสว่นแนบ่งของบรษิทั (Corporate Share) 60% 
ล าดบัสองในตลาดคอื เคลลอ็กซ ์มสีว่นแนบ่งตลาด 20% ถา้แนยกตามตลาดแนลว้ เนสทเ์ล่จะมสี่วนแนบ่งในตลาดซเีรยีลเดก็ 
70% ซเีรยีลส าหรบัครอบรวั 50% แนละซเีรยีลส าหรบัผูใ้หญ่ 15% 
 จากทีก่ล่าวมาจงึเป็นเหตุผลที่ท าใหผู้้วจิยัสนใจที่จะศกึษา “พฤติกรรมการเลอืกซือ้ อาหารเชา้ซเีรยีล ตรา
สนิค้าเคลลอ็กส ์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” อาหารเช้าเป็นมื้อส าคญัที่สุดของวนัแนละด้วยชวีติที่เร่งรบีใน 
ตอนเช้าส าหรบัคนกรุงเทพมหานคร แนละผู้ที่อยู่อาศยัในเมอืงใหญ่ การรบัประทานอาหารเช้าที่ท าได้รวดเรว็เป็นอกี
ทางเลอืกหน่ึงของคนเมอืงสว่นใหญ่ อาหารเชา้ซเีรยีลจงึเป็นค าตอบใหผู้บ้รโิภคในยุคปจัจุบนั รวมถงึเพื่อจะไดท้ราบถงึ
พฤตกิรรมแนละหลกัเกณฑต์ลอกจนรปูแนบบสว่นผสมทางการตลาดทีท่ าใหเ้กดิการตดัสนิใจเลอืกซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ สามารถน าขอ้มูลทีไ่ดไ้ปใชใ้นการ
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วางแนผนการพฒันาปรบัปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกบัพฤติกรรมแนละความต้องการของผู้บรโิภคเพื่อใช้ปรบักลยุทธ์การ
แนข่งขันแนละส่วนประสมทางการตลาดให้สามารถแนข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนละยังรักษาส่วนแนบ่งตลาด                  
ทีค่รอบครองอยู่ได ้
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าอาหารเช้าซีเรียลตราสินค้าเคลล็อกส์ ของผู้บริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานครโดยจ าแนนกตามลกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศกึษา รายได้
ต่อเดอืน 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์กบัความ
พงึพอใจในดา้นสว่นผสมทางการตลาด ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแนปรอสิระ (Independent Variables) แนบ่งไดด้งันี ้
  1.1  ลกัษณะสว่นบุคคล 
   1.1.1  เพศ 
   1.1.2  อายุ 
   1.1.3  สถานภาพ 
   1.1.4  อาชพี 
   1.1.5  ระดบัการศกึษา 
   1.1.6  รายไดต่้อเดอืน 
  1.2  ความพงึพอใจต่อสว่นผสมทางการตลาดของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.  ตวัแนปรตาม (Dependent Variable) คอื พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ผู้บริโภคที่มีลกัษณะส่วนบุคคลได้แนก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
แนตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าอาหารเช้าซีเรียลตราสนิค้าเคลล็อกส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แนตกต่างกนั 
 2. ความพงึพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าอาหารเช้าซเีรยีล  
ตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวความคิดด้านประชากรศาสตร ์ความหมายของประชากรศาสตร ์(Demography) หมายถึง วชิาที่
ศกึษาเกีย่วกบัประชากร ทัง้นี้เพราะค าว่า “Demo” หมายถงึ “People” ซึง่แนปลว่า ประชาชน หรอื ประชากร ส่วนค าว่า 
“Graphy” หมายถงึ “Writing Up” หรอื “Description” ซึง่แนปลว่า ลกัษณะ ดงันัน้ เมื่อแนยกพจิารณาจากรากศ พทค์ าว่า 
“Demography” น่าจะมคีวามหมายตามทีก่ล่าวขา้งต้น คอื วชิาทีเ่กีย่วกบัประชากรนัน่เอง (ชยัวฒัน์ ปญัจพงษ์; แนละ
ณรงค ์เทยีนสง่. 2521:2) 
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 ทฤษฎีและตวัแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค การศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคใหเ้ขา้ใจไดง้่ายขึน้จ าเป็นต้องมกีาร
สร้างตัวแนบบ (Model) เพื่อแนสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างสาเหตุต่างๆ ที่มีต่อพฤติกรรมตัวแนบบพฤติกรรม
ผูบ้รโิภคจะสรา้งเป็นแนผนผงัแนสดงทศิทางการเคลื่อนไหวของกระบวนการต่างๆทางพฤตกิรรม ซึง่มผีูค้ดิตวัแนบบต่างๆ
ขึน้มากมายหลายแนบบ เพื่อน ามาอธบิายพฤตกิรรมผูบ้รโิภคแนละในการวจิยันี้ตวัแนบบหนึ่งทีส่ามารถอธบิายพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคในการวจิยัได ้คอื ตวัแนบบพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของคอทเลอร ์(Kotler. 1994:174) 
 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภค  การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การวเิคราะหเ์พื่อใหท้ราบถงึ
สาเหตุทีม่อีทิธพิลเหนือท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้สนิคา้แนละบรกิาร ซึง่โดยการเขา้ใจถึงสาเหตุต่าง ๆ ทีม่ผีลในการจงูใจ
หรอืก ากบัการตดัสนิใจนัน่เองทีจ่ะท าใหน้กัการตลาดสามารถตอบสนองผูบ้รโิภคไดส้ าเรจ็ผลดว้ยการสามารถชกัน าแนละ
หว่านลอ้มใหล้กูคา้ซือ้สนิคา้แนละมคีวามจงรกัภกัดทีีจ่ะซือ้ซ ้าครัง้ต่อเนื่องเรื่อยไป (ธงชยั สนัตวิงษ์.  2540: 107) 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค การศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคมี
เป้าหมายเพื่อทราบถงึลกัษณะของผูบ้รโิภคแนละความตอ้งทางดา้นต่าง ๆ น าไปสูก่ารจดัส่วนประสมทางการตลาด เพื่อ
กระตุ้นแนละสนองความต้องการของผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายได้ถูกต้องแนละเหมาะสม โดยลกัษณะของผู้ซื้อนัน้จะได้รบั
อทิธพิลมาจากปจัจยัหลกั ๆ ดงัต่อไปน้ี (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; แนละคนอื่น ๆ.  2541: 130-138) 
 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ วริุฬ  พรรณเทว ี(2542) กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นความรู้สกึ
ภายในจติใจของมนุษยท์ีไ่ม่เหมอืนกนั ขึน้อยู่กบัแนต่ละบุคคลว่าจะมคีวามคาดหมายกบัสิง่หนึ่งสิง่ใดอย่างไร ถา้คาดหวงั
หรือมีความตัง้ใจมากแนละได้รบัการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแนต่ในทางตรงกนัข้ามอาจผิดหวงัหรือ            
ไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสิ่ง ที่ตัง้ใจไว้ว่าจะมีมากหรือ         
น้อยสอดคลอ้งกบั 
 แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด เป็นวธิีการใช้เครื่องมือการตลาดเพื่อ
ตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้ สว่นประสมทางการตลาดหมายถงึ การมสีนิคา้ทีต่อบสนองความต้องการของลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายได้ขายในราคาทีผู่บ้รโิภคยอมรบัได้แนละผูบ้รโิภคยนิดจี่ายเพราะมองเหน็ว่าคุ้ม รวมถึงการจดัจ าหน่าย
กระจายสนิคา้ให้สอดคลอ้งใหพ้ฤติกรรมการซือ้หาเพื่อใหค้วามสะดวกแนละเกดิพฤติกรรมอย่างถูกต้องทีเ่รยีกว่า ส่วน
ประสมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คอืเครื่องมอืหรอืปจัจยัทางการตลาดทีค่วบคุมไดท้ี่
ธุรกจิตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการแนละสรา้งความพงึพอใจแนก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย หรอืเพื่อกระตุน้ใหก้ลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายเกดิความต้องการสนิคา้แนละบรกิารของตน (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ แนละคณะ. 2549: 35-36) ประกอบดว้ย
สว่นประกอบ 4 ประการหรอื 4P’s 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั คอื ผูบ้รโิภคอาหารเชา้ซเีรยีล
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่นน่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ได้แนก่ ผูบ้รโิภคอาหารเชา้ซเีรยีล ในเขต
กรุงเทพมหานคร การสุม่ตวัอย่างผูศ้กึษาวจิยัจะสุม่ตวัอย่างแนบบไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่นน่นอน แนละก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สตูรค านวณขนาดตวัอย่างแนบบไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่นน่นอน ดงันัน้จงึใชสู้ตรค านวณของ 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 25-26) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างทีค่ านวณเท่ากบั 385 ตวัอย่าง
แนละหาตวัอย่างเพิม่อกี 15 ตวัอย่าง แนต่ทางผูว้จิยัไดเ้พิม่ขนาดตวัอย่างเป็น 400 คน 
 

ผลการวิจยั  
 การศึกษาเรื่องความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้า
อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กสข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาสรุปไดด้งันี้ 
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 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูสว่นบุคคลจ าแนนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี แนละรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน โดยแนสดงผลจากการวเิคราะหก์ารแนจกแนจงเป็นจ านวน แนละค่ารอ้ยละ กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ 
จ านวน 400 คน จ าแนนกตามตวัแนปรไดด้งันี้ 
 เพศ ผูบ้รโิภคทีต่อบแนบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 283 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.0 รองลงมาเป็น
เพศชาย 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.0 ตามล าดบั 
 อายุ ผูบ้รโิภคที่ตอบแนบบสอบถามส่วนใหญ่อายุเท่ากบั 21-30 ปี จ านวน 252 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63 
รองลงมาอายุ 31-40 ปี จ านวน 148 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.0 ตามล าดบั 
 สถานภาพ ผูบ้รโิภคทีต่อบแนบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวน 282 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.0 
รองลงมามสีถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั จ านวน 118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.0 ตามล าดบั 
 ระดบัการศึกษา ผูบ้รโิภคทีต่อบแนบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศกึษาปรญิญาตรี จ านวน 272 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 68.0 รองลงมามรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรจี านวน 128 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 ตามล าดบั 
 อาชีพ ผูบ้รโิภคทีต่อบแนบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน จ านวน 283 คนคดิเป็นรอ้ยละ 
70.0 รบัราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.0 รองลงมาเป็นนักเรยีน/นิสติ/นักศกึษาแนละ
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย จ านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.0 ตามล าดบั 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูบ้รโิภคทีต่อบแนบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดต้ัง้แนต่ 30,001-40,000 บาทจ านวน 
105 คนคดิเป็นรอ้ยละ 26.0 รองลงมารายได้ 10,001-20,000 บาท จ านวน 102 คนคดิเป็นรอ้ยละ 25.0 รายได ้
20,001-30,000 บาท จ านวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.0 รายไดต้ัง้แนต่ 50,001 บาทขึน้ไป จ านวน 56 คน คดิเป็น           
รอ้ยละ 14.0 แนละรายได ้40,001-50,000 บาท จ านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.0 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการซื้อสนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิค้าเคลลอ็กส์การวเิคราะห์ขอ้มูล
เกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กสส์ามารถแนสดงผลการวเิคราะหเ์ป็น ค่าความถี่ แนละ 
รอ้ยละ ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กสม์ดีงัต่อไปนี้ 
 1. ระยะช่วงเวลาในการซื้ออาหารเช้าซเีรยีล พบว่าพฤติกรรมการซื้อสนิค้าอาหารเช้าซีเรียลตราสนิค้า
เคลลอ็กสช์่วงเยน็มากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 39.5  
 2. การซื้ออาหารเช้าซีเรียลแนต่ละครัง้ ท่านซื้อสนิค้าขนาดกลาง 170-220 กรมั เพื่อบริโภค คิดเป็น           
รอ้ยละ 33.8  
 3. การซือ้อาหรเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กสจ์ากรสชาตทิีอ่ร่อยมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 47.3  
 4. สถานที่ซื้ออาหารเช้าซเีรยีลตราสนิค้าเคลลอ็กสบ์่อยที่สุดคอืไฮเปอรม์าร์เกต็ เช่น บิ๊กซี,เทสโก้ โลตสั  
คดิเป็นรอ้ยละ 43.3  
 5. บุคคล/สือ่ทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลมากทีส่ดุคอื ญาตพิีน้่อง/คนใกลช้ดิ คดิเป็นรอ้ยละ 36.6  
 6. ท่านซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลยีห่อ้เคลลอ็กสม์ากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 55.0  
 7. จากค าถามขอ้ 12 กรณีไม่สามารถซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลยีห่อ้ดงักล่าวได ้(สนิคา้หมด) ท่านจะซือ้ยีห่อ้อื่น
แนทนหรอืไม่ โดยระดบัการเลอืกซือ้อยู่ในระดบัไม่แนน่ใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.055 
 8. จ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลต่อครัง้ พบว่า ต ่าสุด 40 บาท/ครัง้ แนละสงูสุด 300 บาท/ครัง้ 
โดยมคี่าเฉลีย่ในการซือ้ประมาณ 171 บาท/ครัง้ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 77.099 
 9. ความถีใ่นการซือ้ออาหารเชา้ซเีรยีลต่อเดอืนของผูต้อบแนบบสอบถามมจี านวน ต ่าสุด 1 ครัง้/เดอืน สงูสุด 
10 ครัง้/เดอืน โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 2 ครัง้/เดอืน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.808 
 10. อาหารเชา้ซเีรยีลทีซ่ือ้เป็นประจ าต่อครัง้โดยเฉลีย่ของผูต้อบแนบบสอบถามมจี านวน ต ่าสดุ 1 กล่องต่อครัง้ 
สงูสดุ 6 กล่องต่อครัง้ โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 2 กล่องต่อเดอืน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.881 
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 ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด โดยการแนสดงผลจากการวเิคราะห์ 
การแนจกแนจงระดบัความพงึพอใจเฉลีย่ แนละค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผูบ้รโิภคมรีะดบัความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาด 4 ดา้น โดยภาพรวมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
พงึพอใจมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.629 เมื่อพจิารณารายดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 
ดา้นราคา (Price) มคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกด้านแนละด้านการส่งเสรมิทางการตลาด มคีวามพงึพอใจในระดบั    
ปานกลาง คอืมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.884 3.768 3.515 แนละ 3.347 ตามล าดบั โดยสามารถแนยกเป็นรายดา้นไดด้งันี้ 
 1. ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่าระดบัพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ์(Product) โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.76 จ าแนนกตามระดับพึงพอใจคือ ผู้บริโภคมีระดับพึงพอใจด้าน                
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เกี่ยวกับรสชาติดี สินค้ามีความกรอบอยู่ได้นาน คุณค่าทางสารอาหารแนละสุขภาพ                  
มสี่วนผสมประกอบที่มาจากธรรมชาติ บรรจุภัณฑ์สามารถเกบ็รกัษาความกรอบไว้ได้ สนิค้ามใีห้เลือกหลากหลาย
รสชาต ิสนิคา้มใีหเ้ลอืกซือ้หลายขนาด ความมชีื่อเสยีงของตรายีห่อ้หรอืผูผ้ลติ สนิคา้มสีสีนัน่ารบัประทาน บรรจุภณัฑม์ี
สสีนัสวยงามน่าดงึดดูใจ บรรจุภณัฑม์ลีกัษณ์ทนัสมยั รปูแนบบของบรรจุภณัฑส์วยงาม อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.090 4.052 4.042 3.957 3.947 3.882 3.847 3.835 3.565 3.522 3.507 3.447 ตามล าดบั แนละโลโกส้นิคา้             
(ตวัการต์ูน) ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ดนู่าสนใจ อยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.295  
 2. ด้านราคา พบว่าระดบัพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคา (Price) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.52 จ าแนนกรายขอ้พบว่า ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ โดยมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก           
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 ราคาถูกเมื่อเทยีบกบัคู่แนขง่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.31  
 3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่าระดบัพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.52 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่าสามารถหาซือ้            
ได้ง่าย สนิค้ามีวางขายตลอดเวลา ไม่ขาดชัน้ มีการจดัเรียงเป็นหมวดหมู่ที่สามารถหยิบซื้อได้ง่าย มีการจดัเรียง
สวยงามบนชัน้วางสนิคา้ อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 3.90 3.86 แนละ 3.72 ตามล าดบั  
 4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่าระดบัความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านการ
สง่เสรมิทางการตลาด (Promotion) โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.35 เมื่อพจิารณารายขอ้ 
พบว่า ผู้บรโิภคมคีวามพงึพอใจดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด (Promotion) เกีย่วกบั ลดราคาสนิค้า การแนถมของ
สมนาคุณ การเพิม่ปรมิาณสนิคา้ขึน้ในราคาเท่าเดมิ ซือ้ 1 แนถม 1 อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 3.62 3.55 
3.47 ตามล าดบั การโฆษณาผ่านทางสือ่โทรทศัน์ คปูองสว่นลด สนิคา้ตวัอย่างใหท้ดลองชมิ การแนจกสนิคา้ตวัอย่างให้
ผูบ้รโิภค มกีารโฆษณาผ่านทางสื่อวทิยุ อยู่ในระดบัปานกลางโดย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.28 3.26 3.25 3.24 2.80 
ตามล าดบั  
 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อท าการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้นก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี 
แนละรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่นตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิค้าอาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์แนตกต่างกนั โดย
สามารถแนยกเป็นสมมตฐิานย่อยโดยจ าแนนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตรไ์ดด้งันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผู้บรโิภคที่มเีพศแนตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าอาหารเช้าซเีรยีลตราสนิค้า
เคลลอ็กส ์แนตกต่างกนั 
 ผลการวจิยั พบว่าผูบ้รโิภคทีม่เีพศแนตกต่างกนั มคีวามถี่ในการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลต่อเดอืนไม่แนตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแนตกต่างกนั มจี านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลไม่แนตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 แนละผู้บริโภคที่มีเพศแนตกต่างกนั ด้านอาหารเช้าซเีรยีลที่ซื้อเป็นประจ าโดยเฉลี่ยจ านวนกี่กล่องต่อครัง้
แนตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวแ้นสดงว่าเพศหญงิซือ้อาหารเชา้
ซเีรยีลทีซ่ือ้เป็นประจ าโดยเฉลีย่มากกว่าเพศชาย 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผู้บรโิภคที่มอีายุแนตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าอาหารเช้าซเีรยีลตราสนิค้า
เคลลอ็กส ์แนตกต่างกนั 
 ผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแนตกต่างกนั มคีวามถี่ในการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลต่อเดือน แนตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 ผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคที่มอีายุแนตกต่างกนั ดา้นอาหารเช้าซเีรยีลทีซ่ื้อเป็นประจ าโดยเฉลี่ยจ านวน             
กีก่ล่องต่อครัง้ แนตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแนตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าอาหารเช้าซีเรียล               
ตราสนิคา้เคลลอ็กส ์แนตกต่างกนั 
 ผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแนตกต่างกนั มคีวามถีใ่นการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลต่อเดอืนแนตกต่าง
กนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแนตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตรา
สนิคา้เคลลอ็กส ์แนตกต่างกนั 
 ผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแนตกต่างกนั ดา้นอาหารเชา้ซเีรยีลทีซ่ือ้เป็นประจ าโดยเฉลีย่
จ านวนกีก่ล่องต่อครัง้แนตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีทีแ่นตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้
เคลลอ็กส ์แนตกต่างกนั 
 ผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีทีแ่นตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์
ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลต่อครัง้แนละดา้นความถีใ่นการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลต่อเดอืน แนตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดท้ีแ่นตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้
เคลลอ็กส ์แนตกต่างกนั 
 ผลการวจิยั พบว่า รายไดท้ีแ่นตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ดา้น
จ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลต่อครัง้ ดา้นความถี่ในการซือ้อาหรเชา้ซเีรยีลต่อเดอืนแนละดา้นอาหารเชา้
ซเีรยีลทีซ่ือ้เป็นประจ าโดยเฉลีย่จ านวนกีก่ล่องต่อครัง้แนตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ได้แนก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตรา
สนิคา้เคลลอ็กส ์
 สมมติฐานข้อท่ี 2.1 ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลต่อครัง้ ผลการวจิยัพบว่า  
 ด้านผลิตภณัฑ์ ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซื้อสนิค้าอาหารเช้าซีเรยีลตราสนิค้าเคลลอ็กส์ ด้านจ านวนเงินเฉลี่ยในการซื้ออาหารเช้าซเีรียลต่อครัง้  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 แนละ 0.05 โดยตวัแนปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั 
กล่าวคอืเมื่อผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์เรื่องผลติภณัฑท์ี่มรีสชาต ิสสีนัน่า
รบัประทาน แนละบรรจุภณัฑส์ามารถเกบ็รกัษาความกรอบไว้ได้เพิม่ขึน้ จะท าให้พฤติกรรมการซื้อสนิค้าอาหารเช้า
ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลต่อครัง้ เพิม่ขึน้ในระดบัต ่ามาก 
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 ด้านราคา ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อ
สนิค้าอาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิค้าเคลลอ็กส ์ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้อาหารเช้าซเีรยีลต่อครัง้  อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแนปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอืเมื่อผูบ้รโิภคมี
ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคา เรื่องราคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพเพิม่ขึน้ จะมแีนนวโน้มพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้อาหารเช้าซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซื้ออาหารเชา้ซเีรยีลต่อครัง้ เพิม่ขึน้ใน
ระดบัต ่ามาก 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย            
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการ
ซือ้อาหารเช้าซเีรยีลต่อครัง้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแนปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก              
ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอืผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  เรื่อง
สามารถหาซือ้ไดง้่าย แนละมกีารจดัเรยีงเป็นหมวดหมู่ทีส่ามารถหยบิซือ้ไดง้่ายเพิม่ขึน้ จะท าใหพ้ฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ดา้นจ านวนเงนิเฉลี่ยในการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลต่อครัง้ เพิม่ขึน้ในระดบัต ่ามาก
แนละค่อนขา้งต ่า 
 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาด ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้อาหาร
เชา้ซเีรยีลต่อครัง้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย ตวัแนปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก ในทศิทาง
เดยีวกนั กล่าวคอืเมื่อผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาด ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด เรื่องสนิคา้มี
การโฆษณาผ่านทางสื่อโทรทศัน์ เพิม่ขึน้ จะท าให้พฤตกิรรมการซือ้สนิค้าอาหารเช้าซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ดา้น
จ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลต่อครัง้ เพิม่ขึน้ในระดบัต ่ามาก 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.2 ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ดา้นความถีใ่นการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลต่อเดอืน ผลการวจิยัพบว่า  
 ด้านผลิตภณัฑ์ ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส์ ด้านความถี่ในการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลต่อเดอืนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ด้านราคา ความพงึพอใจของส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อ
สนิคา้อาหารเช้าซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ด้านความถี่ในการซือ้อาหารเช้าซเีรยีลต่อเดอืนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ           
ทีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแนปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอืถา้ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจ
ต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา เรื่องราคาถูกเมื่อเทยีบกบัคู่แนข่ง มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก ในทศิทาง
เดยีวกนั กล่าวคอืเมื่อผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคา เรื่องราคาถูกเมื่อเทยีบกบัคู่แนข่ง
เพิม่ขึน้ จะมแีนนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสนิค้าอาหารเช้าซเีรยีลตราสนิค้าเคลลอ็กส ์ด้านความถี่ในการซือ้อาหารเช้า
ซเีรยีลต่อเดอืน เพิม่ขึน้ในระดบัต ่ามาก 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย            
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ดา้นความถี่ในการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีล
ต่อเดือนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 แนสดงว่าตัวแนปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก ในทิศทาง
เดยีวกนั กล่าวคอืเมื่อผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  เรื่องการ
จดัเรยีงสวยงามบนชัน้วางสนิค้า เพิม่ขึน้ จะท าใหพ้ฤตกิรรมการซื้อสนิค้าอาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ดา้น
ความถีใ่นการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลต่อเดอืนเพิม่ขึน้ในระดบัต ่ามาก  
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 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาด ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ดา้นความถี่ในการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีล
ต่อเดือนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 แนสดงว่าตัวแนปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก ในทิศทาง
เดยีวกนั กล่าวคอืเมื่อผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด เรื่องซือ้ 1 
แนถม 1 คูปองส่วนลดแนละการเพิม่ปรมิาณสนิคา้ขึน้ในราคาเท่าเดมิเพิม่ขึน้ จะท าใหพ้ฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารเช้า
ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ดา้นความถีใ่นการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลต่อเดอืน เพิม่ขึน้ในระดบัต ่ามาก 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.3 ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ดา้นอาหารเชา้ซเีรยีลทีซ่ือ้เป็นประจ าโดยเฉลีย่จ านวนกีก่ล่องต่อครัง้  ผลการวจิยั
พบว่า  
 ด้านผลิตภณัฑ์ ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ดา้นอาหารเชา้ซเีรยีลทีซ่ือ้เป็นประจ าโดยเฉลีย่จ านวนกีก่ล่องต่อครัง้
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 แนสดงว่าตัวแนปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั 
กล่าวคอืเมื่อผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจของต่อสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์เรื่องมสีสีนัน่ารบัประทาน บรรจุ
ภณัฑ์มสีสีนัสวยงามน่าดงึดูดใจ รูปแนบบของบรรจุภณัฑส์วยงาม โลโก้สนิค้า (ตวัการต์ูน) ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ดูน่าสนใจ 
เพิม่ขึน้ จะท าให้พฤติกรรมการซือ้สนิค้าอาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิค้าเคลลอ็กส ์ดา้นอาหารเช้าซเีรยีลทีซ่ื้อเป็นประจ า 
โดยเฉลีย่จ านวนกีก่ล่องต่อครัง้เพิม่ขึน้ในระดบัต ่ามาก 
 ด้านราคา ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
อาหารเช้าซเีรยีลตราสนิค้าเคลล็อกส ์ด้านอาหารเช้าซีเรียลที่ซื้อเป็นประจ าโดยเฉลี่ยจ านวนกี่กล่องต่อครัง้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แนสดงว่าตวัแนปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอืเมื่อ
ผู้บรโิภคมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา เรื่องราคาถูกเมื่อเทียบกบัคู่แนข่ง  มีความสมัพนัธ์
เพิม่ขึน้ จะท าให้พฤติกรรมการซือ้สนิค้าอาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิค้าเคลลอ็กส ์ดา้นอาหารเช้าซเีรยีลทีซ่ื้อเป็นประจ า  
โดยเฉลีย่จ านวนกีก่ล่องต่อครัง้เพิม่ขึน้ในระดบัต ่ามาก 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย           
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ดา้นอาหารเชา้ซเีรยีลทีซ่ือ้เป็นประจ า
โดยเฉลีย่จ านวนกีก่ล่องต่อครัง้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แนสดงว่าตวัแนปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบั 
ต ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอืเมื่อผู้บริโภคมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย เรื่องสามารถหาซือ้ไดง้่าย เพิม่ขึน้จะท าใหพ้ฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ดา้น
อาหารเชา้ซเีรยีลทีซ่ือ้เป็นประจ าโดยเฉลีย่จ านวนกีก่ล่องต่อครัง้เพิม่ขึน้ในระดบัต ่ามาก  
 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาด ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ดา้นอาหารเชา้ซเีรยีลทีซ่ือ้เป็นประจ า
โดยเฉลี่ยจ านวนกีก่ล่องต่อครัง้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แนสดงว่าตวัแนปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ในระดบั 
ต ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอืเมื่อผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด การโฆษณาผ่านทางสื่อ
โทรทศัน์เพิม่ขึน้ จะท าใหพ้ฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ดา้นอาหารเชา้ซเีรยีลทีซ่ือ้เป็น
ประจ าโดยเฉลีย่จ านวนกีก่ล่องต่อครัง้เพิม่ขึน้ในระดบัต ่ามาก 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจยัเรื่อง พฤติกรรมการซื้ออาหารเช้าซีเรียลตราสนิค้าเคลล็อกส์ ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 



 11 

 1. ผลการทดสอบสมมตฐิาน ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตรข์องผู้บรโิภค ไดแ้นก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี 
ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน แนตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าอาหารเช้าซีเรียลตราสนิค้าเคลล็อกส์ ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแนตกต่างกนั  
  1.1  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา รายได ้แนตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหาร
เชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแนตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยเพศหญงิ อายุต ่ากว่า 30 ปี ประกอบอาชพีส่วนตวั จบปรญิญาตรแีนละมรีายได ้20,001-30,000 บาท มพีฤตกิรรม
การซื้ออาหารเช้าซีเรียลที่ซื้อเป็นประจ าโดยเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบัแนนวคิดแนละทฤษฎีเกี่ยวกบัลกัษณะ
ประชากรศาสตรข์อง พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2529: 312-316) แนละทฤษฎทีางดา้นประชากรศาสตร์ของ ศริวิรรณ            
เสรรีตัน์ (2538: 41) ไดว้จิยัศกึษาเรื่องทฤษฎดีา้นความแนตกต่างระหว่างบุคคลประกอบไปดว้ย เพศ อายุ รายได ้อาชพี 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ผลวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ แนตกต่างกันมี
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแนตกต่างกนั 
  1.2  ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ แนละรายได้ แนตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าอาหารเช้าซเีรียลตรา
สินค้าเคลล็อกส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแนตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
สถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนัแนละรายไดต้ ่ากว่า 20,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถี่ในการซือ้อาหารเช้า
มากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538:41)ไดก้ล่าวว่า รายไดข้องบุคคล มอีทิธพิลอย่างส าคญัต่อปฎกิริยิา
ของผูร้บัสาร ทีม่ต่ีอผูส้่งสาร เพราะแนต่ละคนมวีฒันธรรมประสบการณ์ ทศันคต ิค่านิยมแนละเป้าหมายที่ต่างกนั ปจัจยั
บางอย่างทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัผูร้บัสาร แนต่ละคนเช่นปจัจยัทางจติวทิยาแนละสงัคมทีจ่ะมอีทิธพิลต่อการรบัขา่วสาร 
  1.3  ผู้บรโิภคที่มีรายได้ แนละอาชีพแนตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าอาหารเช้าซเีรยีลตราสนิค้า
เคลล็อกส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแนตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยรายได ้ 
40,000-50,000 บาท แนละผู้บรโิภคทีป่ระกอบอาชพีส่วนตวั มพีฤตกิรรมการซื้ออาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส์
ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลต่อครัง้มากทีสุ่ด เนื่องจากจดัอยู่ในเกณฑท์ีม่รีายไดส้งู แนละผูบ้รโิภคที่
ประกอบอาชพีสว่นตวัเป็นอาชพีทีไ่ม่มเีวลาว่างเนื่องจากต้องท างานตลอดเวลาจงึไม่มเีวลาในการออกไปซือ้สนิคา้ ท า
ใหใ้นแนต่ละครัง้ทีซ่ือ้สนิคา้จงึซือ้ปรมิาณมาก ส่งผลใหม้กีารซือ้ไดม้ากกว่าผูบ้รโิภคในกลุ่มรายไดอ้ื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนนวคดิทฤษฎพีฤตกิรรมของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ แนละคณะ (2546:196) ที่กล่าวว่า โอกาสทางเศรษฐกจิ (Economic 
Cirumstances) ของบุคคลจะกระทบต่อสนิคา้ทีเ่ขาตดัสนิใจซือ้ โอกาสเหล่านี้ประกอบดว้ย รายได ้การออมสนิทรพัย ์
อ านาจการซือ้แนละทศันคตเิกีย่วกบัการจบัจ่ายเงนิ นักการตลาดต้องสนใจแนนวโน้มของรายไดส้่วนบุคคล โดยใชร้ายได้
เป็นเกณฑใ์นการแนบ่งสว่นตลาดแนละก าหนดตลาดเป้าหมาย แนละอาชพี (Occupation) ของแนต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความ
จ าเป็นแนละความต้องการสนิค้าที่แนตกต่างกนั ซึ่งนักการตลาดจะศกึษาว่าผลติภณัฑ์ของบรษิัทมบีุคคลในอาชพีไหน
สนใจเพื่อทีจ่ะจดักจิกรรมทางการตลาดใหส้นองความตอ้งการใหเ้หมาะสม 
 2.  ผลการทดสอบสมมตฐิาน ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กส ์พบว่า 
  2.1 พฤติกรรมการซื้ออาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กสด์้านจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซื้ออาหารเช้า
ซเีรยีลต่อครัง้  ดา้นผลติภณัฑพ์บว่า รสชาต ิมสีสีนัน่ารบัประทานแนละบรรจุภณัฑส์ามารถเกบ็รกัษาความกรอบไวไ้ด ้ 
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก  ดา้นราคาโดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก  
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก สามารถหาซือ้ไดง้่ายแนละมกีารจดัเรยีงเป็นหมวดหมู่ทีส่ามารถหยบิซือ้
ได้ง่ายมีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนัในระดบัต ่ามากแนละค่อนข้างต ่าตามล าดบั ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด 
พบว่าการโฆษณาผ่านทางสือ่โทรทศัน์โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก  อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั 0.01แนละ0.05  ตามล าดบัเนื่องมาจากผู้บริโภคมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าอาหารเช้าซเีรยีลจากองค์ประกอบ
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หลายๆ ดา้นทัง้ตวัผลติภณัฑ์ ราคา สถานที่จดัจ าหน่ายแนละการส่งเสรมิการทางตลาด เมื่อผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจ            
ต่อส่วนประสมทางการตลาดกจ็ะเกิดพฤติกรรมการซื้อสนิค้านัน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ กญัญณัท วฒันาธร 
(2549) ได้ท าการวิจยัเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อการซื้อสนิค้าอาหารเช้าซีเรียลตราสนิค้าเคลล็อกส์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กสด์า้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการ
ซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลต่อครัง้ พบว่าดา้นผลติภณัฑ ์คอื จะเน้นเรื่องรสชาต ิมสีสีนัน่ารบัประทานแนละบรรจุภณัฑส์ามารถ
เกบ็รกัษาความกรอบไวไ้ด ้ดา้นราคาเน้นสนิคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้สามารถหาซือ้
ได้ง่ายแนละมกีารจดัเรยีงเป็นหมวดหมู่ที่สามารถหยบิซื้อได้ง่าย การส่งเสรมิทางการตลาดเน้นโฆษณาผ่านทางสื่อ
โทรทศัน์เพื่อเขา้ถงึผูบ้รโิภคเกดิความคุน้เคยแนละพบเหน็สนิคา้ท าใหผู้บ้รโิภคพงึพอใจมากยิง่ขึน้  
  2.2 พฤติกรรมการซื้ออาหารเช้าซีเรยีลตราสนิค้าเคลล็อกส์ด้านความถี่ในการซื้ออาหารเช้าซีเรียล            
ต่อเดอืน พบว่า สว่นประสมทางการตลาดดา้นราคาโดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก ราคาถูก
เมื่อเทยีบกบัคู่แนข่งมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก   ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มกีารจดัเรียง
สวยงามบนชัน้วางสนิคา้มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก  ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด ซือ้ 1 แนถม 1 
คปูองสว่นลด การเพิม่ปรมิาณสนิคา้ในราคาเท่าเดมิมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แนละ0.01 ตามล าดบัเนื่องมาจากผลการศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้
เคลลอ็กสด์า้นความถีใ่นการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลต่อเดอืน พบว่า เน้นราคาถูกเมื่อเทยีบกบัคู่แนข่ง มกีารจดัเรยีงสวยงาม
บนชัน้วางสนิคา้ จดัท ารายการ ซือ้ 1 แนถม 1 คปูองสว่นลดแนละการเพิม่ปรมิาณสนิคา้ในราคาเท่าเดมิเพื่อเพิม่ความถี่ใน
การซือ้สนิค้ามากยิง่ขึน้ เมื่อรวมกนัแนล้วผู้บรโิภคมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดจะท าการซือ้สนิค้านัน้            
ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ กญัจนา ผดุงวงค์ (2548: 85-90) ที่กล่าวว่า ผูบ้รโิภคให้ความส าคญัต่อปจัจยัด้าน
ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายแนละดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามส าคญัในทุกๆ ปจัจยั   
  2.3 พฤตกิรรมการซือ้อาหารเชา้ซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กสด์า้นอาหารเช้าซเีรยีลทีซ่ื้อเป็นประจ าโดย
เฉลีย่จ านวนกีก่ล่องต่อครัง้  ดา้นผลติภณัฑ ์พบว่า มสีสีนัน่ารบัประทาน บรรจุภณัฑม์สีสีนัสวยงามน่าดงึดูดใจ รูปแนบบ
ของบรรจุภัณฑ์สวยงามแนละโลโก้สนิค้า (ตัวการ์ตูน) ที่เป็นสญัลกัษณ์ดูน่าสนใจมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนั            
ในระดับต ่ามาก ด้านราคาพบว่า ราคาถูกเมื่อเทียบกับคู่แนข่งมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่ามาก               
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายสามารถหาซื้อได้ง่ายมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก ด้านการส่งเสรมิ
ทางการตลาดการโฆษณาผ่านทางสื่อโทรทศัน์โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แนละ 0.01 ตามล าดบั เนื่องมาจากผลการศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลตรา
สนิคา้เคลลอ็กส ์ดา้นอาหารเชา้ซเีรยีลทีซ่ือ้เป็นประจ าโดยเฉลีย่จ านวนกีก่ล่องต่อครัง้ พบว่าดา้นผลติภณัฑ ์เน้นเรื่องมี
สสีนัน่ารบัประทาน บรรจุภณัฑม์สีสีนัสวยงามน่าดงึดูดใจ รูปแนบบของบรรจุภณัฑส์วยงามแนละโลโกส้นิคา้  (ตวัการต์ูน) 
ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ดนู่าสนใจ ดา้นราคาเน้นราคาถูกเมื่อเทยีบกบัคู่แนขง่  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้สามารถหาซือ้
ไดง้่าย  การสง่เสรมิทางการตลาดเน้นการโฆษณาผ่านทางสือ่โทรทศัน์เพื่อเขา้ถงึผูบ้รโิภคเกดิความคุน้เคยแนละพบเหน็
สนิคา้ท าใหผู้บ้รโิภคพงึพอใจแนละซือ้สนิคา้อาหารเชา้ซเีรยีลโดยเป็นประจ าจ านวนมากยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบัทฤษฎสี่วน
ประสมการตลาด (Marketing mix) หรอื 4’P ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ แนละคณะ (2549:35-36) ทีก่ล่าวว่าผูบ้รโิภคจะ
เปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ผลติภณัฑก์บัราคา (Price) ผลติภณัฑน์ัน้ถา้คุณค่าสงูกว่าราคาเขากจ็ะตดัสนิใจซือ้
ดงันัน้ลกูคา้ทีบ่รโิภคอาหารเชา้ซเีรยีลมคีวามพงึพอใจในราคาเมื่อเทยีบกบัคู่แนขง่ การจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกจิกรรม
ทีช่่วยในการกระจายตวัสนิค้าประกอบด้วย การขนส่ง การคลงัสนิค้า แนละการเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงั สนิคา้หาซื้อได้
ง่ายสง่ผลใหผู้บ้รโิภคซือ้สนิคา้บ่อยมากขึน้แนละการส่งเสรมิทางการตลาด (Promotion) เพื่อสรา้งความพงึพอใจต่อตรา
สนิคา้หรอืบรกิารหรอืความคดิหรอืต่อบุคคลโดยใชเ้พื่อจูงใจ (Persuade) ใหเ้กดิความต้องการ เพื่อเตอืนความทรงจ า 
(Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดนคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้ สึก ความเชื่อ แนละพฤติกรรมการซื้อ หรือเป็นการ
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ตดิต่อสือ่สารเกีย่วกบัขอ้มลู เพื่อสรา้งทศันคตแินละพฤตกิรรมการซือ้ โดยเน้นการโฆษณาผ่านทางสื่อโทรทศัน์เพื่อเตอืน
ความทรงจ า (Remind) ในผลติภณัฑ ์ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรท าการศกึษาแนนวโน้มการบรโิภคอาหารเชา้ซเีรยีล เพื่อใชว้างแนผนในการพฒันาผลติภณัฑใ์หเ้ป็นไป
ตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 2. ควรท าการศึกษาเปรยีบเทยีบความแนตกต่างของพฤติกรรมการซื้ออาหารเช้าซเีรยีล เพื่อวางกลยุทธ์            
ใหเ้หมาะสม 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ซึ่งเป็นอาจารย์              
ทีป่รกึษา ไดใ้หค้ าปรกึษา ค าแนนะน าแนละตรวจแนกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในงานวจิยันับตัง้แนต่เริม่ต้นด าเนินงานจนเสรจ็
เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาแนละขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกิุตตา แนละอาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกิุล ทีไ่ด้
กรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแนบบสอบถามซึง่ไดช้่วยแนกไ้ขเครื่องมอืทใีชใ้นงานวจิยัครัง้นี้เป็นอย่างดพีรอ้มทัง้ให้
ขอ้เสนอแนนะที่เป็นประโยชน์อนัดยีิ่ง แนละขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกๆ ท่าน ที่ได้ประสทิธิป์ระสาทความรู ้
ตลอดจนประสบการณ์ทีด่ ีมปีระโยชน์แนก่ผูว้จิยั 
 ขอขอบคุณเพื่อนนิสติรวมไปถงึเจา้หน้าทีใ่นมหาวทิยาลยัทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืแนละ อ านวยความ
สะดวกแนก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา 
 คุณค่าแนละประโยชน์สารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของบดิา มารดา ผูใ้ห้
ความรกั แนละคนในครอบครวัทีส่นบัสนุน ใหก้ าลงัใจแนก่ผูว้จิยั อนัก่อใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ 
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