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บทคดัย่อ 

 

การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซื้อเบเกอรี่ Little home ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื

ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ผลติภณัฑข์องรา้น Little home ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มูล ได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 

การวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 25-34 ปี สถานภาพโสด สาํเรจ็

การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดต่้อเดอืนมากกว่า 40,000 บาท ขึน้ไป สว่นใหญ่

ซือ้เบเกอรีท่ีร่า้น Little home โดยเฉลีย่ประมาณ 2 ครัง้/เดอืน ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เบเกอรี ่181 บาทต่อครัง้ 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ดา้นผลติภณัฑ ์ด้านราคา และดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัมาก 

ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

ผู้บริโภคที่มีอาชีพและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ ด้านความถี่ที่ซื้อ

ระยะเวลา 1 เดอืน แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านการจัดจําหน่ายมีความสมัพันธ์กับ

พฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home ดา้นความถี่ทีซ่ือ้เบเกอรีใ่นระยะเวลา 1 เดอืนทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ

0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซื้อเบเกอรี ่Little home ดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ทีซ่ื้อเบเกอรีต่่อครัง้ ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

 

คาํสาํคญั : สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร  เบเกอรี ่Little home  พฤตกิรรมการซือ้0
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Abstract 

 

 The objective of this research was to study the service marketing mix relating to consumers’ 

buying behavior at Little Home Bakery in Bangkok. The sample group was 400 customers of Little Home. 

Statistics for analysis were percentage, mean, standard deviation,    t-test, one-way analysis of variance 

and Pearson product moment correlation coefficient 

 The results were analyzed and showed that the majority of the sample was female, aged 

between 25-34 years, single, graduated with bachelor’s degree, employees in private companies with 

average monthly income of 40,000 baht and over. Most were customers of Little Home Bakery on 

average 2 times per month with an average spending amount of 181 baht per time. Consumers placed 

high importance on the aspects of product, price and process, and they also placed moderate 

importance on place, promotion, people and physical evidence. 

 The result of hypotheses testing showed that consumers who have different levels of 

occupation and income have different buying behavior in the term of the frequency of buying. There was 

a low positive correlation between overall service marketing mix on the aspects of product, price, place 

and the frequency of buying with statistical significance of the level 0.01. There was a low positive 

correlation between overall service marketing mix on the aspects of product, promotion and the average 

spending per time with statistical significance of the level 0.05. 

 

Keywords : Service Marketing Mix, Little Home Bakery, Buying Behavior   

 

บทนํา 

คนไทยรูจ้กัเบเกอรี่มากว่า 50 ปีแลว้ ทํากนัตัง้แต่เป็นรา้นเลก็ๆ ทําหลงับ้านขายหน้าบ้าน จนกระทัง่

หลายรายเตบิใหญ่กลายเป็นเจา้ตลาดเบเกอรี ่ซึง่เป็นผลจากวฒันธรรมตะวนัตกทีแ่ผ่ขยายเขา้มาในประเทศไทย 

หน่ึงในสิง่ทีว่ฒันธรรมของชาตติะวนัตกเปลีย่นวถิชีวีติของคนไทย คอื เรื่องอาหารการกนิ ปจัจุบนัคนไทยคุน้เคย

กบัการกนิอาหารฝรัง่และนิยมกนัมากในหมู่วยัรุ่น วยัทํางานหรอืคนทีม่อีายุตํ่ากว่า 40 ปี โดยเฉพาะอาหารหวาน

ต่างๆ เช่น ขนมเคก้ หรอืขนมปงั ซึง่เรยีกรวมกนัว่า เบเกอรี ่เขา้มาแทนทีเ่หล่าขนมไทยโบราณ เน่ืองจากรสชาติ

อร่อย ปรุงง่าย กนิไดทุ้กที ่ทุกเวลา ไม่ตอ้งใชจ้าน ชาม ชอ้น และสอ้ม ใหยุ้่งยาก จงึทําใหเ้ป็นทีนิ่ยมทัง้คนซือ้และ

คนขาย ในปจัจุบนัเราอาจจะกนิเบเกอรีเ่ป็นอาหารมือ้หน่ึงหรอืของว่างรองทอ้งจากทีเ่คยเป็นแค่อาหารหวานหลงั

มือ้อาหารเท่านัน้ ผูบ้รโิภคจะหนัมาทานเบเกอรีเ่ป็นอาหารหลกัมากขึน้ในช่วงชัว่โมงเร่งด่วนเน่ืองจากต้องทํางาน

แข่งกบัเวลา เบเกอรีย่งัทดแทนอาหารมือ้หนักที่เคยกนิและใชเ้วลามากไดท้ําใหผ้ลติภณัฑป์ระเภทเบเกอรี่ไดร้บั

ความนิยมเป็นอย่างมาก เบเกอรีย่งักลายเป็นอาหารทีต่อ้งถูกนําเขา้ไปผสมผสานในงานต่างๆมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น

งานเลีย้งสงัสรรค ์งานสมัมนา ทวัรบ์รกิารท่องเทีย่วหรอืแม้แต่งานศพทําใหต้ลาดเบเกอรีม่โีอกาสขยายตวัไดอ้กี

มาก นอกจากน้ีธุรกจิทาํเบเกอรีย่งัสามารถนําไปประกอบเป็นอาชพีไดอ้กีดว้ย จงึเป็นความฝนัของคนรุ่นใหม่หลาย

คนทีม่ใีจรกัการทาํหรอืชอบรบัประทานเบเกอรี ่ดงัจะเหน็ไดว้่าเบเกอรีม่ขีายตัง้แต่รมิทางในราคาถูกไปจนถงึรา้น

หรทูีข่ายเคก้ชิน้ละรอ้ยกว่าบาทรวมถงึเบเกอรีบ่นโลกออนไลน์  ในช่วงสบิกว่าปีทีผ่่านมาธุรกจิเบเกอรีม่แีนวโน้ม

เตบิโตอย่างต่อเน่ืองนิยมอย่างแพร่หลายมากยิง่ขึน้และเกดิการแข่งขนักนัอย่างเขม้ขน้ทัง้จากผูป้ระกอบการชาว

ไทยและต่างชาติที่เข้ามาอย่างต่อเน่ืองดังนัน้ทัง้ผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่ต้องเร่งสร้างเอกลักษณ์
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เฉพาะตวั เช่น คดิเมนูใหม่ๆ ทีร่บัประทานไดง้่าย รบัประทานไดบ้่อย การเพิม่ยอดขายดา้นอื่นๆ รา้นเบเกอรีใ่น

ปจัจุบนัย่อมตอ้งเขา้ใจค่านิยมการบรโิภคของลูกคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงตามกระแสนิยม ไม่เพยีงแต่รสชาตทิีต่้องอร่อย

และมเีอกลกัษณ์พเิศษไม่เหมอืนใคร รูปลกัษณ์ที่สวยงามทนัสมยั การบรรจุหบีห่อที่สวย สะอาด ดงึดูดใจ การ

บรกิารขนสง่ การทาํโปรโมชัน่ลดแลกแจกแถมสนิคา้ตวัอย่างเพื่อใหเ้ป็นทีจ่ดจํา ลว้นมคีวามสาํคญัอย่างยิง่ในการ

สรา้ง “จุดขาย” ทีเ่ด่น แปลก มเีอกลกัษณ์ไม่ซํ้าใคร  

รา้นเบเกอรี่ Little home เริม่ต้นทีบ่้านไมโ้บราณบนถนนวรจกัรจนปรบัมาเป็นร้านเบเกอรีใ่นปี พ.ศ. 

2494 เป็นสิง่แปลกใหม่ในสมยันัน้หาทานยาก ไม่ไดพ้บเหน็ไดม้ากมายเหมอืนปจัจุบนัน้ี รา้นเบเกอรี ่Little home 

นบัเป็นรา้นเบเกอรีเ่จา้แรกๆทีก่ารเปิดรา้นไดร้บัความนิยมอย่างมาก จากรรา้นดัง้เดมิเป็นรา้นเบเกอรีเ่ลก็ๆเพยีง

รา้นเดยีว ปจัจุบนัขยบัขยายออกมาเป็นรา้นอาหารแบบเตม็ตวัมบีรกิารทัง้อาหารไทยและต่างประเทศหลากหลาย 

ชนิดเสรมิขึน้จากเมนูขนมฝรัง่สตูรตน้ตํารบั ซึง่ตอนน้ี Little Home มสีาขาในกรุงเทพฯ 24 สาขาและปรมิณฑล 2 

สาขา (สบืคน้เมื่อ 1 เมษายน 2558, จาก http:// www.littlehome.com) 

จากที่กล่าวมาทําให้ผู้วจิยัเหน็ความสําคญัและมคีวามสนใจที่จะศกึษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครเน่ืองสาขาของรา้น  

เบเกอรี ่Little home ทีเ่ปิดดําเนิน ณ ปจัจุบนัตัง้อยู่กรุงเทพมหานครซึง่เป็นฐานลูกคา้หลกัถงึรอ้ยละ 90 จากการ

เปิดกจิการดําเนินธุรกจิมาอย่างยาวนานและมกีารพฒันาเบเกอรีอ่ย่างต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองผลติภณัฑแ์ละการ

บรกิารให้ตรงตามความต้องการของผูบ้รโิภคและเป็นแนวทางการปรบัปรุงส่วนประสมทางการตลาดบรกิารให้ดี

ยิง่ขึน้ 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตาม

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศกึษาส่วนประสมการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา การจดัจําหน่าย การส่งเสรมิ

ทางการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการ ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little 

home ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวความคิดการวิจยั 

1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ประกอบด้วย ลกัษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ส่วนตวัเฉลี่ย และส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้าน

ผลติภณัฑ ์ด้านราคา ด้านการจดัจําหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ดา้นกระบวนการและด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent variables) คอื พฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นดา้นความถีท่ีซ่ือ้เบเกอรีใ่นระยะเวลา 1 เดอืนและดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้ต่อครัง้ 

 

สมมติุฐานการวิจยั 

 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรสการศกึษา อาชพี 

และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั  
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 2. ส่วนประสมการตลาดบริการประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย การส่งเสริมทาง

การตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ Little 

home ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์

Schiffman & Kanuk (1991: 31-34) กล่าวว่า การแบ่งสว่นการตลาดตามตวัแปรดา้นประชากร ศาสตร์

ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ระดบัรายไดต่้อเดอืน และอาชพี เป็นลกัษณะดา้น

ประชากรศาสตรท์ีส่าํคญั (อจัฉรา นพวญิญวงศ ์2550 ; อา้งองิจาก Belch & Belch  2005) โดยนํามาเชื่อมโยงกบั

ความต้องการ  พฤตกิรรมการตดัสนิใจและอตัราการใช้สนิคา้ของผูบ้รโิภคซึง่สามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อ

การกาํหนดตลาดเป้าหมายสง่ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ทีม่แีนวโน้มสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิในความสมัพนัธ์

เชงิเหตุและผล  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรอื 4Ps) หมายถงึ เครื่องมอืการตลาดทีธุ่รกจิต้องใช้เพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดในตลาดเป้าหมาย (Kotler. 2009: 17) หรอืเป็นส่วนประกอบทีส่าํคญัของกลยุทธ์

การตลาด 4 ประการ ประกอบดว้ย 1. ผลติภณัฑ ์ 2. ราคา  3. การจดัจําหน่าย  4. การส่งเสรมิการตลาดทีธุ่รกจิ

ต้องใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย (Bovee, Houston; & Thill. 1995: G- 8) ส่วน

ประสมการตลาดอาจเรยีกอกีอย่างหน่ึงว่าปจัจยัภายในทางการตลาดหรอืปจัจยัทางการตลาด (Internal marketing 

factor หรอื Marketing factor) ซึง่เป็นเครื่องมอืทีบ่รษิทัควบคุมได ้ต่อมามกีารปรบัปรุงส่วนประสมทางการตลาด

ให้เหมาะสมกบัธุรกจิบรกิาร คอืส่วนประสมทางตลาดบริการ (service marketing mix) เน้นถึงพนักงาน 

กระบวนการและสิง่แวดลอ้มทางกายภาพจงึประกอบดว้ย 7Ps  (Philip Kotler, 2003 อา้งในศริวิรรณ เสรรีตัน์, 

2549: 41-45) ไดแ้ก่ 1. ผลติภณัฑ ์(Product) 2. ราคา (Price)  3. การจดัจําหน่าย (Place) 4. การส่งเสรมิ

การตลาด (Promotion) 5. บุคคล (People) 6. กระบวนการ (Process)  7. สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ (Physical 

evidence) เพื่อใหก้ารดาํเนินงานและวางแผนการตลาดของธุรกจิบรกิารมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลโดยเริม่ต้น

ที่ธุรกจิต้องมสีิง่ที่จะนําเสนอต่อลูกค้าหรอืผลติภัณฑ์ การตัง้ราคาเหมาะสม วธิีการนําส่งถึงลูกค้าได้อย่างมี

ประสทิธภิาพดว้ยการบรหิารช่องทางการจดัจาหน่ายและหาวธิกีารสื่อสารเพื่อจะสร้างข่าวสารและกระตุ้นใหเ้กดิ

การซือ้ดว้ยการสง่เสรมิการตลาด  

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ดารา ทปีะปาล. (2542: 3; อา้งองิจาก Solomon 1996. Consumer Behavior. P.7) พฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภค หมายถึง การศกึษาถงึกระบวนการต่างๆ ที่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเขา้ไปเกีย่วขอ้งเพื่อทําการเลอืกสรร 

การซือ้ การใช ้การบรโิภค อนัเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์บรกิาร ความคดิ หรอืประสบการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการ

และปรารถนาต่างๆ ใหไ้ดร้บัความพงึพอใจ Kotler (2000) เกีย่วกบัทฤษฎโีมเดลผูบ้รโิภคทีป่ระกอบดว้ยสิง่กระตุน้ 

ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ (Buyer’s black box) ทีผู่ผ้ลติและผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ส่งผลต่อการตอบสนอง

หรอืการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ทีแ่ตกต่างกนัและพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ สาํหรบัการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็น

การค้นหาพฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภคเพื่อที่จะทราบถึงลกัษณะความต้องการของผู้บรโิภค คําถามที่ใช้เพื่อ
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คน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบไปดว้ย Who, What, Why, Who, When, Where, 

และ How 

 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ผลติภณัฑข์องรา้น Little home ในเขตกรุงเทพมหานคร

ซึง่ไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน จงึคํานวณแบบไม่ทราบจํานวนประชากร W.G. Cochran (1977: 428) ที่

ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ดงันัน้ ขนาดกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 385 คน และเพิม่ตวัอย่างอกี 15 ตวัอย่าง จะไดต้วัอย่าง

เท่ากบั 400 ตวัอย่าง  

ขัน้ที ่1 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบงา่ย (Simple Random Sampling) เป็นการเลอืกตวัอย่างโดยจบัฉลาก

เพื่อเลอืกตวัแทนของสาขาของรา้น Little home ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน  6 สาขา จากจาํนวน 24 สาขาใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ขัน้ที่ 2 วิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota sampling) โดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างใน

แต่ละสาขาที่เลือกไว้จาํนวน 67 คน/ สาขา 

ขัน้ที่ 3 วิธีการสุม่ตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลอืกตวัอย่างแบบ

ตามความสะดวก โดยใชแ้บบสอบถามกบัผูท้ีซ่ือ้ผลติภณัฑท์ี ่รา้น Little home ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหข์้อมูล  

 1. การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชส้ถติดิงัน้ี   

แบบสอบถามสว่นที ่1 เป็นคาํถามทีเ่กีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ต่อเดอืน โดยแจกแจงเป็นความถี่และคดิเป็นค่า

เปอรเ์ซน็ตห์รอืรอ้ยละ (Percentage)  

แบบสอบถามส่วนที ่2 เป็นคําถามทีเ่กีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร โดยนําค่าที่ไดม้าหาค่า

คะแนนเฉลีย่ X  และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  

แบบสอบถามส่วนที ่3 เป็นคําถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home ไดแ้ก่ ความถี่และ

ค่าใชจ้่าย ค่าทีไ่ดม้าหาค่าคะแนนเฉลีย่ X และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) ใชส้ถติดิงัน้ี  

สถติวิเิคราะหค์่าท ี(t-test) เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม เพื่อใชท้ดสอบสมมุตฐิาน

ขอ้ที1่ ขอ้มลูสว่นบุคคล ดา้นเพศและสถานภาพสมรส 

การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ใช้

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างทีม่มีากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมุตฐิานขอ้ที1่ (อายุ ระดบั

การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน) กรณีพบความแตกต่างอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติจิะทําการตรวจสอบ 

ความแตกต่างเป็นรายคู่ทีร่ะดบัความสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 หรอืระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยใชก้ารเปรยีบเทยีบ

เชงิพหุ (Multiple Comparison) ตามวธิกีาร Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรอื Dunnett-T3   

เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่กลุ่มตวัอย่าง  
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การหาค่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2  

 

ผลการวิจยั 

 ตอนท่ี 1  การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร ์ 

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 25 - 34  ปี สถานภาพโสด มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดต่้อเดอืนมากกว่า 40,000 บาท ขึน้ไป 

ตอนท่ี 2   การวิเคราะหส่์วนประสมทางการตลาดบริการรา้น Little home 

การวเิคราะหส์่วนประสมทางการตลาดบรกิารรา้น Little home  จําแนกเป็นรายดา้น เมื่อพจิารณาราย

ดา้นพบว่าดา้นราคา ดา้นกระบวนการและดา้นผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัความสาํคญัมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.61, 3.61 

และ 3.58 ตามลําดบั ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ด้านบุคคล ด้านการจดัจําหน่ายและดา้นส่งเสรมิการขายอยู่ใน

ระดบัสาํคญัปานกลาง ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.40, 3.38, 3.08 และ 2.76 ตามลาํดบั 

2.1 ด้านผลิตภณัฑ ์ ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม

อยู่ในระดบัมาก คุณภาพ ความสดใหม่ของเบเกอรี ่รองลงมาคอื รสชาตอิร่อย ตราสนิคา้ “Little home” มชีื่อเสยีง

และน่าเชื่อถอื รปูลกัษณ์เบเกอรีน่่ารบัประทาน บรรจุภณัฑด์งึดดูใหเ้บเกอรีน่่ารบัประทาน ตามลาํดบั 

2.2 ด้านราคา  ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคาโดยรวมอยู่ในระดบั

มาก  ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมเมื่อเทยีบกบัรา้นเบเกอรีอ่ื่น รองลงมาคอื ราคาเหมาะสมเมื่อเทยีบกบัคุณภาพ ราคา

เหมาะสมเมื่อเทยีบกบัปรมิาณ ตามลาํดบั    

2.3 ด้านการจดัจาํหน่าย  ผู้บรโิภคใหค้วามสําคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการจดั

จาํหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สะดวกในการเดนิทาง รองลงมาคอื ใกลบ้า้น/ ทํางาน/ สถานศกึษา 

สามารถหาทีต่ัง้รา้นไดง้่ายม ีและสาขามเีพยีงพอกบัความตอ้งการ ตามลาํดบั 

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด   ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการ

สง่เสรมิการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การจดัโปรโมชัน่สนิคา้ตามเทศกาล เช่น วนักนิเจวนัปีใหม่ 

เป็นตน้ รองลงมาคอื การจดัรายการลดราคาสนิคา้   สทิธพิเิศษต่างๆสาํหรบับตัรสมาชกิ ตามลําดบัและรายขอ้ใน

ระดบัน้อย ไดแ้ก่ ประชาสมัพนัธข์อ้มลูผ่านทาง www.littlehome.co.th  

2.5 ด้านบุคลากร  ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบุคลากรโดยรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ พนักงานแต่งกายสะอาด 

เรยีบรอ้ย รองลงมาคอืพนกังานพดูจาสภุาพ ยิม้แยม้แจ่มใส รายขอ้ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การทกัทายและขอบคุณ

ลูกค้าทุกครัง้  พนักงานมคีวามรู้ในสนิค้าเป็นอย่างด ี และพนักงานแนะนําและเชญิชวนให้ทดลองเบเกอรี ่ 

ตามลาํดบั 

2.6 ด้านกระบวนการ  ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการ

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ลกูคา้ไดร้บัสนิคา้ครบถ้วนหลงัจากการชําระสนิคา้ รองลงมาคอื การวางสนิคา้ตรง

ตามป้ายราคาและสนิคา้ทีร่ะบุไว ้ความถูกตอ้งในการคดิราคาสนิคา้ และความรวดเรว็ในการชาํระเงนิ ตามลาํดบั 

http://www.littlehome.co.th/
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2.7 ด้านลกัษณะทางกายภาพ   ผูบ้รโิภคใหส้าํคญัต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทาง

กายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าผู้บรโิภคให้ความสําคญัในระดบัมาก ได้แก่ 

บรรยายกาศภายในรา้นสะอาด ตกแต่ง สวยงาม รองลงมาคอื ป้ายราคาสนิคา้และชื่อผลติภณัฑบ์่งชีช้ดัเจน แสง

สว่างมเีพยีงพอ การจดัวางผลติภณัฑง์่ายต่อการซือ้ ตามลําดบั รายขอ้ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ช่องทางเดนิซือ้

สนิคา้สะดวก จุดชาํระเงนิไม่แออดั  มป้ีายหน้ารา้นมองเหน็ชดัเจน ตามลาํดบั   

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลพฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ีร้าน Little home ประกอบด้วย ความถ่ีใน

การซ้ือ  ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ ประเภทเบเกอร่ี  ช่วงเวลา  วตัถปุระสงคท่ี์เลือกซ้ือ  ผู้ท่ีอิทธิพลและปัจจยัท่ี

เลือกซ้ือเบเกอร่ี   

 ผูบ้รโิภคมคีวามถี่ในการซือ้เบเกอรีใ่น 1 เดอืน พบว่ามคี่าสงูสุด จํานวน 15 ครัง้ต่อเดอืน และตํ่าสุด 

จาํนวน 1 ครัง้ต่อเดอืน  โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ  2.40 ครัง้ต่อเดอืน ดา้นค่าใชจ้่ายพบว่า มคี่าสงูสุด จํานวน 1000 

บาทต่อครัง้ และตํ่าสดุ จาํนวน 15 บาทต่อครัง้ โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 181.08 บาทต่อครัง้ 

 ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เลอืกซือ้เคก้ ในเวลา 16.01-19.00 น. เพื่อรบัประทานเป็นอาหารว่าง เลอืกซือ้เบเกอรี่

ดว้ยตวัเองจากคุณภาพและรสชาตขิองเบเกอรี ่

 ตอนท่ี 4  การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน  จาํนวน  2 ข้อ  

สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ี Little home   

ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.1 ผูท้ี่มเีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรีL่ittle home ไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมตฐิานที ่ 1.2 ผูท้ีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี่Little home ไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมตฐิานที ่1.3 ผูท้ีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home ไม่แตกต่างกนัอย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมตฐิานที ่1.4 ผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home ไม่แตกต่างกนั

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมตฐิานที ่1.5 อาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home แตกต่างกนั 

 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ทีท่่านซื้อ  

เบเกอรีใ่นระยะเวลา 1 เดอืน แตกต่างกนั โดยผู้ทีม่อีาชพีพนักงานเอกชน มคีวามถี่ในการซื้อเบเกอรีม่ากกว่า

นกัเรยีน/ นกัศกึษาอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.864 และผูท้ีม่อีาชพีประกอบ

ธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย/ แม่บา้น/ พ่อบา้น/  อื่นๆ ไดแ้ก่ รบัจา้งและอาชพีอสิระ มคีวามถี่ในการซือ้เบเกอรีม่ากกว่า  

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกัง่านเอกชน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.884 

 ผู้บรโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ Little home ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อไม่

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
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สมมตฐิานที ่1.6  รายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home แตกต่างกนั 

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เบเกอรี่

ในระยะเวลา 1เดอืน ผู้ทีม่รีายได้มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไปมคีวามถี่ในการซื้อเบเกอรี่มากกว่าผูท้ี่มรีายได ้

20,001- 30,000 บาท อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.086 และผูท้ีม่มีรีายได้

มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไปมคีวามถีใ่นการซือ้เบเกอรีม่ากกว่าผูท้ีม่รีายได ้30,001- 40,000 บาท อย่างมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.019      

 ผูบ้รโิภคที่มรีายได้แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ Little home ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อไม่

แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  

สมมติฐานท่ี 2  ส่วนประสมการทางตลาดบริการ ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมทางการตลาด  บุคลากร  กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซ้ือเบเกอร่ี Little home ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.1 ส่วนประสมการทางตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ Little 

home ดา้นความถีท่ีซ่ือ้ในระยะเวลา 1 เดอืน  

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ์  ด้านราคา  ด้านการจดัจําหน่ายมคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home ดา้นความถีท่ีซ่ือ้เบเกอรีใ่นระยะเวลา 1 เดอืน มคี่า r เท่ากบั 0.170, 0.187 

และ 0.190 ตามลาํดบั กล่าวคอืถา้ผูป้ระกอบการมกีารใชส้ว่นประสมทางการตลาดบรกิารเพิม่ขึน้จะทําใหผู้บ้รโิภค

มคีวามถีท่ีซ่ือ้เบเกอรีใ่นระยะเวลา 1 เดอืน เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคคล ด้านกระบวนการและด้าน

ลกัษณะทางกายภาพไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่ Little home ดา้นความถี่ที่ซือ้เบเกอรีใ่น

ระยะเวลา 1 เดอืน  

สมมติฐานที่ 2.2  ส่วนประสมการทางตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี่ Little 

home ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้ต่อครัง้ 

สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้เบเกอรี ่ Little home ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ มคี่า r เท่ากบั 0.129 และ 0.109 ตามลําดบั กล่าวคอืถ้า

ผูป้ระกอบการมกีารใชส้ว่นประสมทางการตลาดบรกิารเพิม่ขึน้จะทาํใหผู้บ้รโิภคมดีา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่เพิม่ขึน้ใน

ระดบัตํ่า  

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา ดา้นการจดัจําหน่าย ดา้นบุคคล  ดา้นกระบวนการ และดา้น

ลกัษณะทางกายภาพไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ 

 

สรปุและอภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรสและการศึกษา แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little 

home ไม่แตกต่างกนั 
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ด้านเพศ   ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี่Little home ด้านความถี่ทีซ่ือ้ใน

ระยะเวลา 1 เดอืนและค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติริะดบั 0.05 

เน่ืองจากปจัจุบนัเบเกอรี่ได้รบัความนิยมจากพฒันารูปแบบของขนมเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคอย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อใหส้ามารถรบัประทานไดส้ะดวกในทุกโอกาส ทุกเวลา ทุกสถานทีเ่ป็นเหตุใหผู้้บรโิภคทัง้เพศหญิง

และเพศชายนิยมซือ้หารบัประทาน จงึทําใหผู้บ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home 

ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั สสธิร สุขสาโรจน์ (2547: 133) พบว่า ผู้บรโิภคที่มเีพศต่างกนัมผีลต่อ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เบเกอรีร่า้นโอ ปอง แปง ดา้นความถี่ในการซือ้เบเกอรีต่่อเดอืนไม่แตกต่างกนัและดา้น

ค่าใชจ้่ายการซือ้เบเกอรีแ่บบ low fat ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยั รตันา กีเ่อีย่น (2551: 134)  พบว่า

ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“พพัฟ์ แอนด ์พาย” ดา้นความถี่ในการ

ซือ้ไม่แตกต่างกนั  

ด้านอายุ   ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home ดา้นความถี่ทีซ่ือ้ใน

ระยะเวลา 1 เดอืนและค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติริะดบั 0.05 

เน่ืองจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคยุคใหม่ในเขตเมอืงทัง้วยัรุ่นและวยัทาํงานตอ้งรบีเร่งกบัการเดนิทางเพื่อใหท้นัเขา้

เรยีนงานหรือเขา้ทํางานอนัเกดิจากการจราจรหนาแน่น การรบัประทาน เบเกอรี่สามารถทําให้อยู่ท้องในเวลา

เร่งด่วนรวมถึงรับประทานเป็นอาหารว่างระหว่างวันในทุกกลุ่มอายุจึงทําให้ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมี

พฤตกิรรมการซื้อเบเกอรี ่Little home ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งงานวจิยั ณวรา ไตรตัง้วงศ ์(2547: 108)  

พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เบเกอรีร่า้น Deliya by Farmhouse ดา้นความถี่ใน

การซือ้เบเกอรีต่่อเดอืนและค่าใชจ้่ายในการซือ้เบเกอรีต่่อครัง้ไม่แตกต่างกนั  

ด้านสถานภาพสมรส   ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home ดา้น

ความถีท่ีซ่ือ้ในระยะเวลา 1 เดอืนและค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ

ระดบั 0.05 เน่ืองจากสถานภาพสมรสใด กส็ามารถเลอืกซือ้เบเกอรีL่ittle home ไดต้ามต้องการ โดยผูบ้รโิภคที่

เป็นคนโสด/หย่ารา้ง จะซือ้เพื่อรบัประทานเอง ให้แก่คนรู้จกัหรอืซื้อฝากสมาชกิที่บา้นเหมอืนกนักบัผูบ้รโิภคที่มี

สถานภาพสมรส ดังนัน้พฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่จึงไม่ได้แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย ดวงกมล               

เจตศรสีุภาพ (2554: 89) พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บีย้ดปาป้าในเรื่อง

จาํนวนผลติภณัฑท์ีซ่ือ้โดยเฉลีย่ (3 เดอืน) และค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท) ไม่แตกต่างกนั  

ด้านระดบัการศึกษา   ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home  

ดา้นความถีท่ีซ่ือ้ในระยะเวลา 1 เดอืนและค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติริะดบั 0.05  เน่ืองจากผลติภณัฑเ์บเกอรี ่Little home มรีาคาไม่แพงมากนักเมื่อเทยีบกบัคุณภาพเบเกอรีท่ี่

ไดร้บัมเีบเกอรีใ่หเ้ลอืกหลากหลายประเภทและรสชาตอิร่อยถูกปากผูบ้รโิภคซึง่ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่าหรอื

สงู สามารถซือ้เบเกอรีร่บัประทานเพื่อตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานในการดาํรงชวีติพืน้ฐานในดา้นความหวิของ

ผูบ้รโิภคไดทุ้กคนจงึทําใหพ้ฤตกิรรมการซือ้ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั อนุร ีสุนทรเดชะ (2557: 122-

123) พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีฟ่ารม์เฮาส ์ดา้นความถี่ในการ

ซือ้โดยเฉลีย่ต่อครัง้และค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั  
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ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพและรายได้ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรีL่ittle home แตกต่างกนั 

ด้านอาชีพ   ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home ดา้นความถี่ทีซ่ือ้ใน

ระยะเวลา 1 เดอืนแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติริะดบั 0.05  ส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เบเกอรี ่Little home 

เป็นพนกังานบรษิทัเอกชนทีซ่ือ้เพื่อรบัประทานเอง ซือ้ฝากเพื่อนทีท่ํางานหรอืลูกคา้ขึน้กบัตําแหน่งหน้าทีก่ารงาน

ที่อาจต้องมีการประสานงานกบัส่วนต่างๆหรอืติดต่อกบัลูกค้า การซื้อเบเกอรี่ฝากเพื่อแสดงความขอบคุณและ          

เป็นการสร้างสมัพนัธ์ที่ดีซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ด้านความถี่ในการซื้อมากที่สุด สอดคล้องกับ อัจฉรา             

นพวญิญวงศ ์(2550 อา้งองิจาก Belch & Belch 2005) กล่าวว่า อาชพีของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจําเป็นและ

ความตอ้งการสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั เช่น เกษตรกร หรอืชาวนากจ็ะซือ้สนิคา้ทีจ่าํเป็นต่อการครองชพี และ

สนิคา้ทีเ่ป็นปจัจยัการผลติเป็นสว่นใหญ่ สว่นพนกังานทีท่าํงานในบรษิทัต่างๆ สว่นใหญ่จะซือ้สนิคา้เพื่อเสรมิสรา้ง

บุคลกิภาพ ขา้ราชการกจ็ะซือ้สนิคา้ทีจ่ําเป็น นักธุรกจิกจ็ะซือ้สนิคา้เพื่อสรา้งภาพพจน์ใหก้บัตวัเอง สอดคลอ้งกบั

งานวจิยั กลัยา นวตระกลูพสิทุธิ ์พบว่า ผูบ้รโิภคกลุ่มอาชพีต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ตรา “ยโูร่“ ดา้นความถี่

ในการซือ้ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองจากสนิคา้ตรา “ยูโร่“ เป็นขนมทีม่หีลากหลายชนิดทัง้เคก้ เวเฟอร ์เยลลี ่ลูกอม 

หมากฝรัง่และอมยิม้ ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดทุ้กอาชพี 

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการ

ซื้อต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติระดบั 0.05 เน่ืองจากความชื่นชอบของผู้บริโภคในการ

รบัประทานเบเกอรี ่Little home นิยมซือ้กลุ่มเคก้และขนมปงัใส่ไส ้ซึง่ราคาไม่แพงมากเมื่อเทยีบกบัคุณภาพและ

รสชาตทิี่ไดร้บั เป็นผลทําให้ค่าใชจ้่ายในการซื้อแต่ละครัง้ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั อนุร ีสุนทรเดชะ 

(2557: 124-125) ศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีต่รา ฟารม์

เฮาส ์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ทมีอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เบเกอรี่ตราฟาร์ม

เฮาส ์ดา้นค่าใช ้จ่ายการซือ้โดยเฉลีย่ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั จากการทีผ่ลติภณัฑฟ์ารม์เฮาสม์รีาคาไม่สงูและการที่

ผูบ้รโิภคนิยมรบัประทานกลุ่มขนมปงัหรอืกลุ่มเคก้โรล 

 รายได้   ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home ดา้นความถี่ที่

ซือ้ในระยะเวลา 1 เดอืนแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติริะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภครบัประทานเบเกอรี ่Little 

home สว่นใหญ่มรีายไดต่้อเดอืนมากกว่า 40,000 บาทขึน้ไปทีม่กีําลงัซือ้เบเกอรีม่ากทีสุ่ด และจากรายไดข้องแต่

ละบุคคลทีไ่ม่เท่ากนัผูร้ายไดน้้อยจงึตอ้งมกีารคดิและตดัสนิใจในการซือ้ผลติภณัฑต่์างๆ อย่างละเอยีดและใชเ้วลา

ในการตดัสนิใจทีช่า้กว่าผูท้ีม่รีายไดส้งู เบเกอรีเ่ป็นอาหารทีร่บัประทานเป็นอาหารว่าง ช่วงเร่งด่วน ซึง่ไม่สามารถ

แทนมือ้อาหาร และบางชิน้มรีาคาสงูกว่าการรบัประทานอาหารปรกต ิอนัเน่ืองจากวตัถุดบิทีนํ่ามาผลติมรีาคาสูง 

สอดคล้องแนวคดิกบั Schiffman & Kanuk (1991: 31-34) ที่กล่าวว่า รายได้จะเป็นตวัชีว้่าการมหีรอืไม่มี

ความสามารถในการจ่ายสนิคา้และสอดคลอ้งงานวจิยั กลัยา นวตระกลูพสิทุธิ ์ศกึษาปจัจยัทางตลาดและคุณค่าตรา

สนิคา้ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ตรา “ยโูร่” ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีก่ล่าวว่า ผูบ้รโิภคกลุ่มรายไดต่้างกนัมี

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ตรา “ยโูร่” ดา้นความถีใ่นการซือ้แตกต่างกนั 

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่

ในการซือ้ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติริะดบั 0.05 เน่ืองจาก เบเกอรีเ่ป็นสนิคา้ทีห่มดอายุเรว็

ประมาณ 3-5 วนั การเกบ็ไว้เป็นเวลานานทําให้รสชาติไม่อร่อยและหน้าตาเบเกอรี่ไม่น่ารบัประทาน ดงันัน้

ผูบ้รโิภคในแต่ละระดบัรายไดจ้งึซือ้เบเกอรีแ่ต่ละครัง้ใหเ้พยีงพอต่อการรบัประทานเท่านัน้  สอดคลอ้งกบังานวจิยั 
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อนุรี สุนทรเดชะ (2557: 122-123) พบว่า รายได้ที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี ่        

ฟารม์เฮาส ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2  ส่วนประสมการทางตลาดบรกิารประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา การจดัจําหน่าย การ

สง่เสรมิทางการตลาด บุคลากร กระบวนการและลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่

Little home ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนประสมการทางตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ทีซ่ือ้เบเกอรีใ่นระยะเวลา 

1 เดือนอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ทศิทางเดียวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคือถ้า

ผู้ประกอบการมีการใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจดัจําหน่ายเพิม่ขึ้นจะทําให้

ผูบ้รโิภคมคีวามถีท่ีซ่ือ้เบเกอรีใ่นระยะเวลา 1 เดอืนเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า เน่ืองจากรา้น Little home เป็นรา้นเก่าแก่ที่

มชีื่อเสยีงมานานโดยเฉพาะขนมเค้กและทางร้านมกีารทําเบเกอรี่อย่างพิถีพิถนัเพื่อต้องการให้ผู้บรโิภคได้รบั

ประทานเบเกอรีท่ี่มคีุณภาพและคงความสดใหม่ โดยทางรา้นมกีารพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เป็นทางเลอืกให้กบั

ผูบ้รโิภคตลอดมากกว่า 60 ปีทีด่าํเนินธุรกจิ การพฒันาสนิคา้ตอ้งมรีปูลกัษณะน่ารบัประทานเพื่อดงึดูดความสนใจ

ของลกูคา้เน่ืองจากป้จจุบนัธุรกจิเบเกอรีม่กีารแข่งขนักนัสงูจากธุรกจิออนไลน์และเบเกอรีแ่ฟรนดไ์ชส ์ ราคาขาย

เป็นสิง่หน่ึงที่ลูกค้าพิจารณาก่อนตัดสนิใจซื้อโดยราคาของเบเกอรี่ Little home ในมุมมองของลูกค้าคดิว่า

ผลติภณัฑแ์ละราคามคีวามคุม้ค่าที่ซือ้เมื่อเทยีบกบัปรมิาณ คุณภาพและร้านเบเกอรีอ่ื่น สถานทีจ่ดัจําหน่ายของ 

Little home ในบรเิวณสถานทีท่าํงาน เช่น สาขาสลีมคอมเพลก็ซแ์ละสาขาสาธรธานี ไดร้บัความนิยมจากผูบ้รโิภค

มากเน่ืองจากเดนิทางซือ้ไดส้ะดวกทัง้เชา้ กลางวนั หลงัเลกิงาน ทําใหม้คีวามถี่ในการซือ้บ่อยครัง้ สอดคลอ้งกบั

งานวจิยั รตันา กีเ่อีย่น (2551: 135) พบว่า ปจัจยัทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจําหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรี่รา้น พพัฟ์ แอนด ์พาย 

ดา้นความถี่ในการซือ้และงานวจิยัของ กนิษฐา ยกสา้น (2546: 115) กล่าวว่า จากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์

ระหว่างปจัจยัดา้นคุณสมบตัขิองผลติภณัฑเ์บเกอรีก่บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เบเกอรีเ่อส แอนด ์พ ีพบว่าปจัจยั

ดา้นคุณสมบตัขิองผลติภณัฑเ์บเกอรีก่บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรีเ่อส แอนด ์พ ีดา้นความถี่ใน

การซือ้ผลติภณัฑข์นมเคก้ ขนมคุก้กี้และรา้นเบเกอรี่ชอป์ ด้านเหตุผลทีซ่ือ้เป็นของขวญั ของกํานัลผูอ้ื่นและดา้น

เพื่อนมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้มคีวามสมัพนัธก์นั 

ส่วนประสมการทางตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธ์กับ

พฤตกิรรมการซือ้เบเกอรีL่ittle home ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เบเกอรีต่่อ

ครัง้ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคือ ถ้า

ผู้ประกอบการมกีารใช้ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาดเพิ่มขึ้นจะทําให้

ผูบ้รโิภคมค่ีาใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เบเกอรีต่่อครัง้เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า เน่ืองจาก Little home มกีารสง่เสรมิการตลาด

โดยการลดราคาเบเกอรีใ่นช่วงเยน็ การไดร้บัสว่นลดจากการเป็นสมาชกิเพื่อกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคซือ้สนิคา้และมกีาร

ทดลองเบเกอรี่ที่ยงัไม่เคยลองรบัประทาน ยงัเป็นการสร้างความจงรกัดต่ีอสนิค้าด้วย สอดคล้องกบัทฤษฎีของ   

ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2547: 63-81) ทีก่ล่าวว่า การสง่เสรมิการตลาดของธุรกจิบรกิารทาํไดทุ้กรปูแบบไม่ว่าเป็น

การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์การให้ข่าว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งบริการที่

ตอ้งการเจาะลกูคา้ระดบัสงูตอ้งอาศยัการประชาสมัพนัธช์่วยสรา้งภาพลกัษณ์  สว่นการบรกิารทีต่อ้งการเจาะลกูคา้
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ระดบักลางและระดบัล่างซึ่งเน้นราคาค่อนขา้งตํ่าอาศยัการลดแลกแจกแถม เป็นต้นและสอดคล้องกบังานวจิยั 

รตันา กี่เอี่ยน (2551: 135) พบว่า ปจัจยัทางการตลาดโดยรวมด้านผลิตภณัฑ์และด้านส่งเสรมิการตลาดมี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีร่า้น พฟัฟ์ แอนด ์พาย ดา้นค่าใชจ้่ายใน

การซื้อ เน่ืองจากการใช้วตัถุดบิในการทําเบเกอรี่ที่มีคุณภาพที่ดีและจดัรายการลดราคาต่างๆ มีผลกระตุ้นให้

ผูบ้รโิภคเกดิการซือ้ 

ส่วนประสมการทางตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการ และลกัษณะ

ทางกายภาพ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อด้านความถี่ที่ซื้อเบเกอรี่ในระยะเวลา 1 เดอืน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากผูบ้รโิภคมคีวามตัง้ใจมาซือ้เบเกอรีท่ีต่้องการอยู่ก่อนแลว้ทําใหผู้บ้รโิภค

ไม่ได้มกีารสื่อสารกบัพนักงานหรอืสอบถามจากพนักงานมากนัก การตกแต่งมป้ีายที่ไม่ชดัเจน ช่องทางเดนิซื้อ

สนิคา้ไม่สะดวก รวมถงึกระบวนการชําระเงนิทีต่้องรวดเรว็และมคีวามถูกต้องในการคดิราคาสนิคา้ที่รา้นคา้อื่นมี

การกระบวนการชําระเงนิของลูกคา้ใหถู้กต้องเหมอืนกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั ฐติวิรรณ ปญัญาพุฒกุิล (2557: 

84) พบว่า สว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด บุคคล กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอรา้นอาหารญี่ปุ่นมารุกาเมะ เซเมง ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น

ความถีเ่ฉลีย่ในระยะเวลา 6 เดอืน ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ส่วนประสมการทางตลาดบริการด้านราคา การจดัจาํหน่าย บุคคล กระบวนการ และลกัษณะ

ทางกายภาพ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เบเกอรีต่่อครัง้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  จากราคาขายเบเกอรีข่องรา้น 

Little home ทีม่รีาคาไม่แพงเมื่อเทยีบกบัคุณภาพทีไ่ด้รบั แต่ผูบ้รโิภคมกัจะไม่ซือ้เบเกอรีจ่ํานวนมากเน่ืองจาก   

เบเกอรีห่มดอายุเรว็ จากการไม่ใส่วตัถุกนัเสยี  สาขาของรา้น Little home มกัตัง้อยู่ในหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่

ไม่เพยีงพอกบัความต้องการของลูกค้า บางครัง้ผูบ้รโิภคต้องการรบัประทานแต่ไม่มสีาขาใกล้บา้น/ที่ทํางานหรอื  

เบเกอรี่ทีต่้องการรบัประทานขายหมด เป็นผลใหผู้้บรโิภคซื้อเบเกอรีเ่ท่าที่มขีาย พนักงานขายมกีารแนะนําหรอื

เชญิชวนใหท้ดลองเบเกอรีน้่อยมาก การวางเบเกอรีใ่นตูโ้ชวไ์ม่ดงึดดูใหผู้บ้รโิภคสนใจทีจ่ะซือ้เบเกอรีเ่พิม่ จงึทําให้

ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัค่าใชจ้่ายทีซ่ือ้ สอดคลอ้งกบังานวจิยั ดวงกมล เจตศรสีุภาพ (2554: 74-75) พบว่า ปจัจยั

ดา้นราคาและสถานทีจ่ดัจาํหน่ายไม่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บีย้ดปาป้า ในเรื่องค่าใชจ้่ายใน

การซื้อ(บาท) สอดคล้องกบั ศริญัดา จองวรรณศริ ิ(2556: 112-113) พบว่า ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้าน

บุคลากรและลกัษณะทางกายภาพไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคทีร่า้นซพี ีฟู้ด มารเ์กต็ ดา้น

จาํนวนเงนิทีซ่ือ้สนิคา้ในรา้นเฉลีย่ต่อสปัดาห ์  

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่

Little home ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะสรุปไดด้งัน้ี 

1. ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นพนักงานเอกชน รายได ้40,000 บาทขึน้ไป มคีวามถี่ในการซือ้เบเกอรีม่ากทีสุ่ด การ

วางกลยุทธข์องผูป้ระกอบการรา้น Little home จงึควรใหค้วามสาํคญักบัผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีเป็นหลกัอนัเป็นประโยชน์

ต่อธุรกจิในการสรา้งยอดขาย  

2. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น

การจดัจาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์ผูป้ระกอบการควรพฒันาผลติภณัฑใ์หม้คีวามหลากหลายมากขึน้ เพื่อดงึดูด

ความสนใจของลกูคา้และสรา้งความแตกต่างของสนิคา้เรากบัคู่แขง่ขนั เช่น เบเกอรีไ่ขมนัตํ่าเหมาะกบัผูท้ีต่้องการ
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รกัษาสุขภาพหรอืผูต้้องการควบคุมน้ําหนัก เบเกอรีท่ี่เหมาะกบัผูแ้พแ้ป้งสาล ีเป็นต้น ควรใช้บรรจุภณัฑท์ีลู่กค้า

และผูท้ีพ่บเหน็สามารถเหน็ตราสนิคา้ไดอ้ย่างชดัเจนเพื่อสรา้งการจดจาํในตราสนิคา้ จากการรกัษามาตรฐานสนิคา้

ใหม้คีุณภาพตลอดกว่า 60 ปีทีม่าผ่าน โดยการใชว้ตัถุดบิทีม่คีุณภาพ คงรสชาตเิดมิ คงความสดใหม่ของเบเกอรี ่

เพื่อสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้และกลบัมาซือ้สนิคา้ในครัง้ต่อไป เป็นการรกัษาฐานลกูคา้เก่ารวมถงึการสรา้งฐาน

ลกูคา้ใหเ้กดิขึน้กบัผูป้ระกอบการ 

2.2 ด้านราคา ผู้ประกอบการควรมีการศึกษาการตัง้ราคาที่เหมาะสมกบัคุณภาพและทําให้

ผูบ้รโิภครูส้กึว่าคุม้ค่ากบัการซือ้สนิคา้เมื่อเทยีบกบัราคาของคู่แข่งขนั กจ็ะทําใหผู้บ้รโิภคสามารถตดัสนิใจในการ

ซือ้สนิคา้ไดง้่ายและยนิดจี่ายแมว้่าจะมรีาคาสงูขึน้  

2.3 ดา้นการจดัจําหน่าย ผูป้ระกอบการควรเพิม่สาขาใหเ้พิม่มากขึน้เน่ืองจากมุมมองของลูกคา้

มองว่าสาขาที่มีอยู่มีจํานวนน้อยเกินไป ปจัจุบนัผู้ประกอบการมีการเปิดตามห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพและ

หา้งสรรพสนิคา้ในเขตปรมิณฑลสว่นมากเป็นรา้นคอีอสแต่ยงัเปิดไม่ครบทัง้หมดทําใหไ้ม่ครอบคลุมความต้องการ

ซือ้ การเพิม่จาํนวนสาขาน้ีเป็นผลทาํใหผู้บ้รโิภคซือ้เบเกอรีเ่พิม่ขึน้และส่งผลใหผู้บ้รโิภคทีไ่ม่รูจ้กัรา้น Little home 

รูจ้กัรา้นมากยิง่ขึน้ดว้ย 

2.4 ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ผูป้ระกอบการควรมกีารส่งเสรมิการตลาดให้มากขึน้ เช่นการทํา

บตัรสมาชกิเพื่อใชเ้ป็นสว่นลดในการซือ้ผลติภณัฑภ์ายในรา้น Little home อาท ิส่วนลดเคก้วนัเกดิ 50% ในเดอืน

เกดิ เพื่อทําให้เกดิความผูกพนัและเป็นการสร้างความสมัพนัธอ์นัดโีดยลูกค้าต้องเหน็ถึงความแตกต่างของสทิธิ ์

ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการทาํบตัรสมาชกิ และการสง่เสรมิการตลาดต่างๆ เช่น การร่วมมอืกบั Top market เมื่อซือ้

ครบ 800 บาท ไดร้บั gift voucher 50 บาทสาํหรบัซือ้เบเกอรี ่ การทําโปรโมชัน่ Galaxy gift  การประชาสมัพนัธ์

ขอ้มลูผลติภณัฑ ์กจิกรรมต่างๆ ผ่าน www.littlehome.co.th เป็นตน้  

2.5 ดา้นบุคคล ผูป้ระกอบการควรมกีารฝึกอบรมพนักงานใหม้มีาตรฐานเดยีวกนั เช่นการกล่าว

ทกัทายเพื่อสรา้งความสมัพนัธแ์ละขอบคุณลกูคา้ทุกครัง้หลงัการชาํระเงนิเสรจ็ การยิม้แยม้แจ่มใสในการใหบ้รกิาร 

การแต่งกายสะอาดเรยีบรอ้ย การแนะนําและเชญิชวนใหท้ดลองเบเกอรีส่นิคา้ใหม่หรอืสนิคา้ทีข่ายด ีการใหค้วามรู้

แก่พนกังานในเรื่องของผลติภณัฑเ์บเกอรี ่หรอือาจมกีารจงูใจเพื่อใหพ้นกังานมคีวามกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร

กบัลกูคา้ดว้ยความเตม็ใจ เช่น การชมเชยหรอืใหร้างวลัเป็นตน้  

2.6 ดา้นกระบวนการ ผูป้ระกอบการควรมมีาตรฐานการปฏบิตังิานในการชาํระเงนิทีร่วดเรว็ ความ

ถูกตอ้งในการคดิราคาสนิคา้ เพื่อไม่ใหล้กูคา้รอนานระหว่างการชาํระเงนิ การวางสนิคา้ตรงตามป้ายราคาทีร่ะบุไว ้

เพื่อไม่ใหล้กูคา้เกดิการเขา้ใจผดิในชื่อผลติภณัฑแ์ละราคาจนเกดิความไม่พงึพอใจในทีส่ดุ 

2.7 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบการควรปรบัปรุงป้ายหน้ารา้นใหลู้กคา้สามารถมองเหน็

ตราสนิคา้ไดอ้ย่างชดัเจน เน่ืองจากปจัจุบนัป้ายหน้ารา้นมกีารใชง้านมานานทําใหพ้ืน้หลงัทีเ่ป็นสขีาวเปลีย่นเป็นสี

เหลอืงไม่เป็นจุดเด่น ทาํใหลู้กคา้มองไม่เหน็รา้นจงึควรมกีารเปลีย่นแสงและสทีีส่ะดุดตา ช่องทางเดนิซือ้สนิคา้ไม่

สะดวก รวมถงึการปรบัปรุงจุดชาํระเงนิทีค่่อนขา้งแคบเมื่อมลีกูคา้มาซือ้จาํนวนมากอาจทาํใหล้กูคา้รูส้กึไม่พงึพอใจ 

3. พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคส่วนใหญ่รบัประทานเคก้ ซือ้เวลา 16.01-19.00 น. เพื่อรบัประทานเป็น

อาหารว่างเพราะคุณภาพและรสชาติของเบเกอรี่โดยการเลือกซื้อด้วยตัวเอง จากข้อมูลที่ได้จากการวิจัย

ผูป้ระกอบการควรมกีารส่งเสรมิการขายในช่วงเวลาดงักล่าวเพื่อกระตุ้นการซื้อ และควรมกีารพฒันาผลติภณัฑ์

ประเภทเคก้หลากหลายแบบ เช่น เคก้ไขมนัตํ่า เคก้นมฮอกไกโด เครปเคก้ เป็นต้น เมื่อผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจ

ในผลติภณัฑจ์นเกดิการซือ้ซํ้าจนกระทัง่เกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้เป็นผลทาํใหผู้บ้รโิภคมคีวามถีแ่ละค่าใชจ้่ายใน

การซือ้เพิม่ขึน้ 

 

http://www.littlehome.co.th/


14 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

1. จากการศกึษาวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นกลุ่มลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร

เท่านัน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไปจงึควรมกีารศกึษาขยายพืน้ทีไ่ปยงัปรมิณฑลในการศกึษามากขึน้ อนัจะทําใหผ้ล

การศกึษามคีวามละเอยีดมากขึน้ และสามารถวดัระดบัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมและพฤตกิรรมการซื้อ

ไดเ้บเกอรีอ่ย่างละเอยีดยิง่ขึน้  

2. ควรมีการศึกษาคุณค่าตราสินค้า Little home เน่ืองจากเป็นตราสินค้าที่มีประวัติยาวนานแต่

ผู ้บร ิโภครุ่นใหม่อาจย ังไม่รู ้จ ักมากพอ เพื่อนําผลที่ได้จากการว ิจ ัยมาปร ับปรุงตราส ินค้าและดึงดูดใจ

ผู้บริโภคนึกถึงเวลาซื้อเบเกอรี่ 

3. ควรมกีารศกึษาความพงึพอใจในการใชบ้ตัรสมาชกิ Little home เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน

การตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ผูว้จิยัความกรุณาจากรองศาสตราจารย ์ดร. ณักษ์  กุลสิร์ อาจารยท์ีป่รกึษาทีไ่ด้ใหค้ําแนะนําและตรวจ

แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ นับตัง้แต่เริม่ต้นจนงานวจิยัฉบบัน้ีเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ผูว้จิยัรูส้กึถงึความกรุณาและ

ความใสใ่จของอาจารยท์ีป่รกึษาจงึขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์สพุาดา  สริกุิตตา และอาจารย ์ดร.รพพีร รุง้สทีองทีไ่ดก้รุณาเป็น

ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม ช่วยแกไ้ขเครื่องมอืใหส้มบรูณ์จนสามารถเกบ็กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัครัง้น้ี   

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยท์ุกท่านในหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทีไ่ดป้ระสทิธป์ระสาทวชิา

ความรูต้ลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีด่ ีอกีทัง้แง่คดิต่างๆ ทีม่ปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 
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