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บทคดัย่อ 

 
การศกึษาวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมายเพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องการตดัสนิใจซือ้ขนมมาการองของรา้นราดรูเ์ร่

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณค่าตราสนิค้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้               
ในการวจิยั คอื ผู้บรโิภคที่เคยซื้อขนมมาการองของร้านราดูร์เร่  ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้            
ในการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดยีว การวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 
24-31 ปี สถานภาพโสด อาชพีนกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท  

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการโดย

รวมอยู่ในระดับมาก คุณค่าตราสินค้า พบว่า  ผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า และ                          
ดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก การตดัสนิใจซือ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีอายุ และสถานภาพการสมรสแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อขนมมาการองของร้านราดูร์เร่       

แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ.01 ตามล าดบั  
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร พบว่า ด้านพนักงานผู้ให้บรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านการ

ส่งเสรมิทางการตลาด มคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนักบัการตดัสนิใจซื้อขนมมาการองของร้านราดูร์เร่             
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

คุณค่าตราสนิค้า พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ด้านคุณสมบตัิและความแขง็แกร่ง และด้านเอกลกัษณ์และ
ความโดดเด่น มคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนักบัการตดัสนิใจซือ้ขนมมาการองของรา้นราดูรเ์ร่ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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Abstract 
 

This research aims to study the relationship between purchasing decisions about the macaroon recipe 
in Laduree in Bangkok, the service marketing mix and brand equity. The samples consisted of four hundred 
customers who purchased macaroon Recipe's Laduree in Bangkok. Statistics for analysis were percentage, 
mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and Pearson product moment correlation 
coefficient. Most of the customers were female, aged between twenty-four and thirty-one, single, students and 
with a monthly income of 10,001 to 20,000 Baht.  

The results of the study found the following: 
The service marketing mix found that customers emphasized the service marketing  

mix at high level overall. Brand equity found that customers had positives opinions of brand awareness and 
brand image at a high level overall. Purchasing decisions found that customers had positives opinions at the 
highest Level overall. 

The results of the hypothesis testing were as follows: 
 Customers of different ages and marital status made different purchasing decisions about macaroon 
at Laduree at statistically significant levels of .05 and .01, respectively. 

The service marketing mix in the dimensions of personal service, physical evidence and promotion 
had a low-level positive relationship with purchasing decision on macaroon at Laduree in Bangkok, which were 
at statistically significant levels of .01. 

Brand equity in the aspects of brand image, including the attributes and strength of brand associations, 
as well as the uniqueness of the brand associations had a low-level positive relationship with purchasing 
decision on macaroon from Laduree in Bangkok, which were at statistically significant levels of .01. 
 
บทน า 
 ตัง้แต่อดตีประเทศไทยมกีารเขา้มาของวฒันธรรมจากต่างประเทศ และมกีารรบัเอาวฒันธรรมจากประเทศ
เหล่านัน้มาดว้ย โดยเฉพาะประเทศทางฝ ัง่ซกีโลกตะวนัตก ประกอบดว้ย ดา้นการพฒันาประเทศ ดา้นการด ารงชวีติ 
และด้านอาหารเป็นต้น ซึ่งวฒันธรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัอาหารกร็วมไปถึงการรบัประทานอาหารว่างระหว่างมื้ออาหาร  
ดงันัน้จงึมกีารเขา้มาของขนมอบ และเบเกอรี่สญัชาตติะวนัตกหลายชนิด ในบรรดาขนมเหล่านัน้ ขนมมาการองของ
ประเทศฝรัง่เศสเป็นสิ่งที่ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ หรูหรา มีระดับกับผู้บริโภค ปจัจุบันการเติบโตของตลาดธุรกิจ
ร้านอาหารว่าง ประกอบไปดว้ย ร้านเครื่องดื่ม ร้านชากาแฟ ร้านเบเกอรี่ ร้านไอศกรมี และร้านขนมมาการอง ที่เริม่
ได้รับความนิยมในการบริโภคมากขึ้นและมีแนวโน้มไปในทางที่ดีอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยม
รบัประทานขนมหวานเป็นอาหารว่างมากขึน้ จะเหน็ไดจ้ากสถติใินการบรโิภคอาหารว่างของผูบ้รโิภคในแต่ละช่วงอายุ 
ดงัต่อไปนี้ ผูบ้รโิภคอาหารว่างมปีระมาณ 3 ใน 4 (รอ้ยละ 79.3) ของประชากร จงึส่งผลใหต้ลาดธุรกจิรา้นอาหารว่าง 
และเบเกอรีม่อีตัราการเตบิโตทีข่ยายตวัอย่างรวดเรว็ ตลาดธุรกจิเบเกอรีแ่ละรา้นอาหารว่างในประเทศไทยมอีตัราการ
เติบโตเฉลี่ย 7.6 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี (Euromonitor International, 2558) ในปี 2558 เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บรโิภค             
ทีเ่ปลีย่นแปลง นิยมทีจ่ะบรโิภคขนมเบเกอรีแ่ละขนมอบมากขึน้ ประกอบกบัมกีารขยายตวัของผูป้ระกอบการทีม่องเหน็
ช่องทางในการท าธุรกจิทีก่ าลงัอยู่ในกระแสนิยม  
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ขนมมาการอง มรีูปร่างคล้ายคุกกี้ชิ้นเลก็ๆ กลมมน 2 ส่วนประกบกนั ตรงกลางมไีส ้สสีนัโดดเด่น มนัวาว             
มรีสหวานเป็นส่วนใหญ่และมรีาคาสงู ขนมมาการองเริม่เป็นทีรู่จ้กัของคนไทย โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และกลุ่ม
ครอบครวั รา้นขนมหลายรา้นในเมอืงไทยจงึเริม่ผลติขนมชนิดนี้ออกจ าหน่ายเพื่อเพิม่ยอดขาย และเพิม่ส่วนแบ่งทาง
การตลาด เนื่องจากความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นสิง่ที่ส าคญัที่สุดในการแข่งขนัเชิงธุรกิจ  ถ้าร้านขนมมาการอง
สามารถสรา้งฐานลูกค้าทีม่คีวามพงึพอใจต่อรา้นและตราสนิคา้ไดม้ากเท่าไหร่  ลูกคา้จะพูดคุยในทางชื่นชมสนิคา้และ
บรกิารของรา้น ตลอดจนชื่อเสยีงทีด่ขีองรา้น ส่งผลใหลู้กคา้เกดิความภกัดใีนผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้ ซึง่ลูกคา้เหล่านี้
ถอืเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัทีจ่ะใหค้ าแนะน าหรอืขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุง
พัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทางร้านสามารถสร้างการรับรู้ และความภักดีต่อตราสินค้าให้เกิดกบัผู้บริโภคได้หรือ              
สรา้งความสมัพนัธใ์นระยะยาว บรษิทันัน้จะมคีวามมัน่คงและเกดิก าไร 

จะเหน็ไดว้่าขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร และคุณค่าตราสนิคา้ จะถูกใชเ้ป็นเครื่องมอื
ในการวางแผนทางการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค การวางแผนในการสรา้งตราสนิคา้ของตนเองใหเ้ป็น
ทีรู่จ้กัของผูบ้รโิภคทราบถงึสว่นแบง่ทางการตลาดของรา้นขนมมาการองจากความนิยมในตราสนิคา้ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และน ากลยุทธใ์นการสรา้งตราสนิคา้ ของผูท้ีไ่ดส้ว่นแบ่งทางการตลาดสงูๆมาศกึษา และน ามาปรบัใช้
กบัธุรกจิของตนเอง เพื่อใหผู้บ้รโิภครูจ้กั สามารถจดจ าตราสนิคา้ได ้รบัรูคุ้ณภาพตราสนิคา้ ซึง่คุณค่าของตราสนิคา้นัน้
มสี่วนส าคญัในการสร้างขอ้ได้เปรยีบทางการแข่งขนั ดงันี้  ช่วยก าหนดคุณภาพของสนิคา้ท าใหเ้กดิการซื้อซ ้า ท าให้
สนิคา้แตกต่างและสามารถตัง้ราคาใหส้งูขึน้ได ้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
  1. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซือ้ขนมมาการองรา้นราดูรเ์ร่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกจาก
ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจซื้อขนมมาการอง                 
รา้นราดรูเ์ร่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาคุณค่าตราสนิค้าที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อขนมมาการองร้านราดูร์เร่ ของผู้บรโิภค            
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 

1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่  
ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน              

สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิ
การตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ  คุณค่าตราสนิค้า 
ประกอบดว้ย ดา้นการตระหนกัรูใ้นตราสนิคา้ และดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซือ้ขนมมาการองรา้นราดูรเ์ร่ ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั  

1. ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มกีารตดัสนิใจซือ้ขนมมาการองรา้นราดรูเ์ร่แตกต่างกนั 

2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ขนมมาการองรา้นราดรูเ์ร่ ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. คุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อขนมมาการองร้ านราดูร์เร่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร ์
Belch (อจัฉรา นพวิญญวงศ์ 2550 อ้างอิงจาก Belch 2005) ได้กล่าวว่า การแบ่งส่วนการตลาดตามหลกั

ประชากรศาสตร์ (Demographic) ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศกึษา และรายได้ ซึ่งตวัแปรทาง
ประชากรศาสตรเ์หล่าน้ีเป็นสถติทิีว่ดัไดง้่าย และมปีระสทิธภิาพมากกว่าตวัแปรดา้นอื่นๆ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์
จะแสดงถึงความแตกต่างกนัของผู้บรโิภคที่มคีวามต้องการที่หลากหลายและยงัช่วยอธบิายความคดิ และความรู้สกึ  
ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชดัเจน ซึ่งมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ความแตกต่างกนั ก็จะมีความสนใจ            
ความพงึพอใจ รวมไปถงึกระบวนการตดัสนิใจซือ้ทีแ่ตกต่างกนั  

แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2546: 212-213) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด คอื เครื่องมอืทีน่ ามาประยุกต์ใช้กบั

ธุรกจิ จะต้องมกีารปรบัเปลี่ยนใหท้นัต่อสถานการณ์ ดงันัน้การสร้างส่วนประสมทางการตลาด ควรจะมกีารปรบัปรุง
องคป์ระกอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ ณ ขณะนัน้ ซึง่เป็นสว่นส าคญัในการท าการตลาด เน่ืองจากเป็นการศกึษาการ
ตัดสินใจทัง้หมด เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพอใจของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเรยีกกนัทัว่ไปว่า 7P’s ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมทาง
การตลาด พนักงานขาย ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการใหบ้รกิาร ตวัแปรทัง้หมดนี้สามารถจดัการและควบคุมได ้
ซึง่ผูป้ระกอบการจะใชพ้จิารณาในการวางแผนกลยุทธท์างการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างตรงจุดและแตกต่างจากคู่แขง่ขนั  

แนวคิดเก่ียวกบัคณุค่าตราสินค้า 
Keller (1993) ไดก้ล่าวว่า ปจัจยัทีส่รา้งคุณค่าใหก้บัตราสนิคา้ม ี2 องคป์ระกอบทีส่ าคญั ดงันี้ 
1. การตระหนักรูต้ราสนิคา้ (Brand Awareness) คอื ความสามารถในการจดจ า และระลกึถงึไดเ้กีย่วกบัตรา

สนิคา้ของผูบ้รโิภค และสามารถจ าแนก หรอืระบุถงึในสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่มกีารแบ่งการรบัรูอ้อกเป็น 2 ระดบั 
ได้แก่ 1) การจดจ าตราสนิค้า 2) การระลกึถึงตราสนิค้า ซึ่งการรบัรู้เหล่านี้จะมอีทิธพิลต่อกระบวนการตดัสนิใจใดๆ            
ของผูบ้รโิภค เนื่องจากผูบ้รโิภคมตีราสนิคา้ทีอ่ยู่ในความทรงจ าของตนเอง และสามารถเอ่ยถงึตราสนิคา้ออกมาไดเ้อง 
โดยปราศจากการช่วยเตอืนความทรงจ าจากบุคคล หรอืสิง่แวดล้อมรอบตัว มากระตุ้นใหเ้กดิความตระหนักเกีย่วกบั 
ตราสนิคา้  

2. ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ (Brand Image) คอื องคป์ระกอบทีม่คีวามส าคญัในการสรา้งตราสนิคา้ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั 
มักถูกสร้างให้เป็นไปในเชิงบวก ซึ่งเกิดจากการรวมของคุณสมบัติ คุณประโยชน์ และเอกลักษณ์ของตราสนิค้า                  
โดยนกัการตลาดจะพยายามเชื่อมโยงระหว่าง 3 ความเกีย่วพนัของภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ดงันี้ 

2.1 ความเกีย่วพนัดา้นความแขง็แกร่ง คอื การสรา้งความมัน่ใจว่าตราสนิคา้มกีารเชื่อมโยงทีม่คีวามแขง็แกรง่ 
และเพียงพอ ซึ่งความแข็งแกร่งเกิดจากปริมาณ และคุณภาพของกระบวนการในการได้มาของข้อมูลที่ได้รับ                    
ถา้ผูบ้รโิภคพจิารณาเชงิลกึเกีย่วกบัขอ้มลูสนิคา้ทีเ่ชื่อมโยงกบัพืน้ฐานความรูเ้ดมิเกีย่วกบัสนิคา้มากขึน้เพยีงใด จะสง่ผล
ใหต้ราสนิคา้มคีวามแขง็แกร่งเพิม่ตามไปดว้ย  

2.2 ความเกีย่วพนัด้านความชื่นชอบ คอื ความปรารถนาเป็นสิง่ทีเ่ชื่อมโยงตราสนิคา้เขา้กบัผูบ้รโิภค ซึง่ผ่าน
การวเิคราะหม์าแลว้อย่างดจีากผูบ้รโิภค โดยสรา้งมาจากความมัน่ใจ ในกระบวนการสรา้งตราสนิคา้ มคีุณลกัษณะและ
คุณประโยชน์ว่าจะสามารถสรา้งความพงึพอใจ ตลอดจนตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้ดงันัน้ความเกีย่วพนั
กบัตราสนิคา้ดา้นความชื่นชอบจะตอ้งเป็นไปตามความปรารถนาของผูบ้รโิภค และแสดงใหเ้หน็ว่ามอียู่ในสนิคา้นัน้จรงิ 
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2.3 ความเกีย่วพนัดา้นความมเีอกลกัษณ์ คอื คุณสมบตัหิรอืลกัษณะเฉพาะตวัของตราสนิคา้ ซึง่จะสนับสนุน
เหตุผลในการซือ้ของผูบ้รโิภค โดยน าเสนอในรปูของความแตกต่างทีเ่หน็ไดช้ดัจากคู่แขง่ อาจจะอาศยัคุณลกัษณะ หรอื
คุณประโยชน์ทีม่คีวามเกีย่วพนักบัสนิคา้หรอืไม่กไ็ด ้

จะเหน็ได้ว่าการตระหนักรู้ในตราสนิค้าและภาพลกัษณ์ตราสนิค้ามคีวามส าคญัในการวางแผนสร้างคุณค่า
ใหก้บัตราสนิคา้ จนท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความเชื่อมโยงเชงิบวกกบัตราสนิคา้ มคีวามรูจ้กัและสนใจ จนน าไปสู่พฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้ต่อเนื่องในระยะยาว 

แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจ 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (254) กล่าวว่า กระบวนการตดัสนิใจของผู้บรโิภคม ี5 ขัน้ตอนประกอบด้วย 1) การรบัรู้

ปญัหาหรอืความต้องการ 2) การแสวงหาขอ้มูล 3) การน าขอ้มูลที่หามาได้มาใชใ้นการประเมนิทางเลอืก 4) ท าการ
ตดัสนิใจซือ้ 5) การเกดิพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ซึง่ผูบ้รโิภคจะต้องผ่านกระบวนการทัง้หมดน้ี ผูป้ระกอบการจ าเป็น
จะต้องศึกษาพฤติกรรมการซื้อ ตลอดจนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยน ามาใช้เพื่ อให้ทราบถึงพฤติกรรม               
การตดัสนิใจซือ้ขนมมาการอง โดยมกีารศกึษาปจัจยั เหตุผล และอทิธพิลจากแหล่งขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ในแต่ละครัง้นัน้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งแสวงหาว่าผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย และมกีารรบัรูข้อ้มลูมากจากแหล่ง
ใดมากที่สุด จากนัน้ท าการสร้างการรบัรู้เกี่ยวกบัสนิค้าของตนเอง เพื่อน าไปสู่การลดความเสีย่งในการเปลี่ยนการ
ตดัสนิใจไปซือ้สนิคา้ของคู่แขง่ขนั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่าง คอื ผูบ้รโิภคทัง้ทีเ่คยซือ้ขนมมาการองรา้นราดูรเ์ร่  ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบ

จ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรการค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา 
วานิชย์บัญชา 2545: 74) โดยก าหนดค่าระดับความเชื่อมัน่ 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้เพียง 5%                
ค านวณขนาดตัวอย่างได้เท่ากับ 385 คน และเพิ่มจ านวนตัวอย่าง 4% เท่ากับ 15 คน รวมเป็นจ านวนทัง้หมด            
400 คน 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
ขัน้ตอนการสุม่ตวัอย่างประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงันี้ 
ขัน้ตอนที ่1 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยท าการเจาะจง 

ไปยงัเลือกสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่มชีื่อเสยีงของประเทศไทยที่ได้รบัความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและต่างประเทศประกอบกบัมกีารเดนิทางทีส่ะดวกสบายประกอบด้วย ห้างสรรพสนิคา้ย่าน
สยาม ราชประสงค ์อโศก และพรอ้มพงษ์ 

ขัน้ตอนที ่2 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างในแต่
ละหา้งสรรพสนิคา้ในจ านวนเท่าๆกนั หา้งสรรพสนิคา้ละ 80 ชุด รวมทัง้สิน้ 400 คน 

หา้งสรรพสนิคา้สยามพารากอน  80 ชุด 
หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลัเวริด์  80 ชุด 
หา้งสรรพสนิคา้เทอมนิอล 21   80 ชุด 
หา้งสรรพสนิคา้เอม็ควาเทยีร ์  80 ชุด 
หา้งสรรพสนิคา้ดเิอม็โพเรยีม  80 ชุด 
ขัน้ตอนที ่3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยท าการแจก

แบบสอบถามทีไ่ดจ้ดัท าไวส้ าหรบัเกบ็ขอ้มลูกบัผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้ขนมมาการองรา้นราดรูเ์ร่ 
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เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  การศึกษาวิจัยครัง้นี้ผู้วิจยัได้สร้างเครื่องมือและมีขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือเป็นลักษณะแบบสอบถาม 
(Questionnaire)ทีใ่ชส้ าหรบัเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึง่สรา้งขึน้เพื่อศกึษาเรื่อง สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร และคุณค่า
ตราสินค้าที่มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซื้อขนมมาการองร้าน ราดูร์เร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                  
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  มลีกัษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด (Close end question) 

ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
ของขนมมาการอง โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ใช้มาตรวดัแบบ Rating Scale 
โดยมคี าตอบใหเ้ลอืก 5 ระดบั 
 ตอนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัคุณค่าตราสนิค้าขนมมาการองของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้
ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ใชม้าตรวดัแบบ Rating Scale โดยมคี าตอบใหเ้ลอืก 5 ระดบั 
 ตอนที่  4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อขนมมาการองร้าน ราดูร์เร่  ข องผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ ( Interval Scale) ใช้มาตรวดัแบบ Rating Scale             
โดยมคี าตอบใหเ้ลอืก 5 ระดบั 
 
ผลการวิจยั 

ส่วนที่ 1 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผูบ้รโิภค ได้แก่  ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง อายุ 
24 – 31 ปี สถานภาพโสด เป็นนกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท 

สว่นที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสว่นประสมทางการตลาดบรกิารขนมมา
การองของรา้น ราดรูเ์ร่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่ ดงันี้ 
 ดา้นผลติภณัฑ ์ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมพบว่า
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด คอื ขนมมาการอง
ของรา้นราดรูเ์ร่มชีื่อเสยีง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.35  
 ด้านราคา ผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านราคาโดยรวมพบว่าอยู่ใน
ระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สงูทีส่ดุ คอื ราคาเหมาะกบัคุณภาพของ
ขนม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96  

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมพบว่าอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่
สงูทีส่ดุ คอื ทีต่ัง้ของรา้นขนมมคีวามโดดเด่น สามารถสงัเกตเหน็ไดง้่าย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17  

ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด ผู้บริโภคมคีวามคิดเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาดโดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลีย่สงูทีส่ดุ คอื มกีารใหส้ว่นลดเมื่อซือ้ขนมในลกัษณะเป็นชุด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21  

ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ผู้บริโภคมีความคดิเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านพนักงาน        
ผู้ให้บรกิารโดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลีย่          
สงูทีส่ดุ คอื พนกังานสามารถใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัขนมแก่ลกูคา้อย่างถูกตอ้ง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.43  
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ด้านลกัษณะทางกายภาพ ผู้บริโภคมีความคดิเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลกัษณะ           
ทางกายภาพโดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย             
สงูทีส่ดุ คอื บรเิวณรา้นมคีวามสะอาด มป้ีายชื่อรา้นทีช่ดัเจน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.39  

ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการ
ใหบ้รกิารโดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.28 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด 
คอื มกีารใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.39  

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัความคิดเหน็ของผู้บริโภคที่มต่ีอคุณค่าตราสนิค้าขนมมาการองของ            
รา้น ราดรูเ์ร่ ดงันี้   

ดา้นการตระหนกัรูใ้นตราสนิคา้ พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็โดยเกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้ดา้นการตระหนกัรู้
ในตราสนิคา้โดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สงูทีส่ดุ 
คอื เมื่อพูดถงึขนมของประเทศฝรัง่เศส ท่านสามารถนึกถงึตราสนิคา้ของขนมมาการองรา้น ราดูรเ์ร่ มาเป็นอนัดบัแรก 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93  

ด้านภาพลกัษณ์ตราสนิค้า พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยเกี่ยวกบัคุณค่าตราสนิค้าด้านภาพลักษณ์               
ตราสนิคา้โดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 โดยเรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่ ดงันี้ 
 ดา้นคุณสมบตัแิละความแขง็แกร่ง พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ดา้นคุณสมบตัิ
และความแขง็แกร่งโดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.99 ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ขนมมาการอง            
รา้น ราดรูเ์ร่ มกีรรมวธิกีารท าทียุ่่งยาก ซบัซอ้น มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03  

ด้านคุณประโยชน์ และความชื่นชอบ พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า                    
ดา้นคุณประโยชน์ และความชื่นชอบโดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด คอื 
ขนมมาการองสามารถสรา้งความแปลกใหม่ใหก้บัผูบ้รโิภค มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93  

ด้านเอกลักษณ์ และความโดดเด่น  พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า                        
ดา้นเอกลกัษณ์ และความโดดเด่นโดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สงูทีส่ดุ คอื ขนม
มาการอง มกีารออกแบบรปูลกัษณ์ภายนอกทีโ่ดดเด่น มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23  

ส่วนที ่4 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการตดัสนิใจซือ้ขนมมาการองของรา้น 
ราดูร์เร่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33 ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ท่านตดัสนิใจซือ้ขนม             
มาการองโดยค านึงถงึรสชาต ิมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.40 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัเลอืกทดสอบสมมตฐิานเฉพาะขัน้การตดัสนิใจซือ้ เนื่องจากเป็นขัน้ตอนทีม่ผีลต่อ
การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ และถอืเป็นขัน้ตอนสดุทา้ยก่อนจะเกดิพฤตกิรรมการซือ้ ซึง่ท าใหท้ราบถงึเหตุผล 
ทศันคต ิรวมไปถงึปจัจยัอทิธพิลต่างๆ ทัง้เชงิบวกและเชงิลบ ก่อนจะน าไปสูพ่ฤตกิรรมการซือ้จรงิ 

สมมติฐานขอ้ที ่1 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มลีกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกนั ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มกีารตดัสนิใจซือ้ขนมมาการอง รา้นราดูรเ์ร่ แตกต่างกนั  
พบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ขนมมการองของรา้น ราดูรเ์ร่ ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป มคี่าเฉลีย่ในการตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุ 

ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ขนมมการองของรา้น ราดูรเ์ร่ ในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยผู้บริโภคที่มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่มคี่าเฉลี่ย              
ในการตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุ  
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ผู้บรโิภคที่มเีพศ อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อขนมมาการอง ร้านราดูร์เร่                 
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อขนมมาการองของ             
รา้น ราดรูเ์ร่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิทางการตลาด ด้านพนักงานผู้ใหบ้รกิาร และด้านลกัษณะ  
ทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ากบัการตดัสนิใจซือ้ขนมมากา-รองของรา้น ราดรูเ์ร่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ดงันัน้หากใหค้วามส าคญั
กับการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านเหล่านี้ จะท าให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อที่เพิ่มมากขึ้น                
ตามไปดว้ย 

สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการ
ให้บริการ ไม่มีความสมัพนัธ์กับการตัดสนิใจซื้อขนมมาการองของร้าน ราดูร์เร่ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 3 คุณค่าตราสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อขนมมาการองร้านราดูร์เร่ ของผู้บรโิภค           
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

คุณค่าตราตราสนิคา้ดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ในดา้นคุณสมบตัแิละความแขง็แกร่ง และดา้นเอกลกัษณ์และ
ความโดดเด่น มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ากบัการตดัสนิใจซือ้ขนมมาการองของรา้น ราดรูเ์ร่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้กล่าวคอื ถ้าผูป้ระกอบให้
ความส าคญักบัการพฒันาการสรา้งคุณค่าใหก้บัสนิคา้ในดา้นเหล่านี้กจ็ะสามารถดงึดดูกลุ่มผูบ้รโิภคใหม้กีารตดัสนิใจซือ้
ทีเ่พิม่มากขึน้ 

คุณค่าตราสนิคา้ดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ในดา้นคุณประโยชน์และความชื่นชอบ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อขนมมาการองของร้าน ราดูร์เร่ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ                
ทีร่ะดบั 0.05 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ขนมมการองของรา้น ราดรูเ์ร่ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 โดยกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ 41 ขึ้นไปมีการตัดสนิใจซื้อขนมมาการองของร้าน ราดูร์เร่ มากที่สุด 
เนื่องจากมีค่านิยมที่แตกต่างกบัช่วงวยัอื่น จึงอาจต้องค านึงถึงเรื่องสุขภาพ เนื่องจากขนมมาการองมรีสหวานจดั                 
ไม่ต้องการรบัประทานขนมทีม่รีสชาตหิวานจนเกนิไป และใหค้วามส าคญักบัขนมทีไ่ม่ส่งผลเสยีต่อสุขภาพของตนเอง 
การตัดสนิใจซื้อในแต่ละครัง้อาจจะมเีหตุผลที่เกี่ยวกบัการต้องแสดงว่าตนเองมรีสนิยมที่ดี หรือแสดงถึงฐานะ และ
อาจจะเลือกซื้อขนมเพื่อใช้เป็นของฝาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศิริรตัน์ อ่อนร าพรรณ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
ศึกษาวิจัยเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อไอศกรีมเค้ก แดรี่ ควีน                  
ผลการศกึษา พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้ แดรีค่วนีแตกต่างกนั 

ผูบ้รโิภคขนมมาการองรา้นราดูรเ์ร่ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ขนมมการองของรา้น ราดูรเ์ร่ 
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคที่มี สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ มีการ
ตดัสนิใจซือ้ขนมมการองของรา้น ราดูรเ์ร่ มากทีสุ่ด เนื่องจากใชช้วีติอยู่ตวัคนเดยีว ไม่ต้องรบัผดิชอบภาระค่าใช่จ่าย
ใดๆ และไม่ต้องค านึงถึงสมาชกิในครอบครวัมากนัก จึงท าให้มกีารตดัสนิใจซื้อสนิค้าที่ตนชื่นชอบ หรือตอบสนอง               
ความตอ้งการของตนเองไดอ้ย่างรวดเรว็โดยไม่ตอ้งกงัวลถงึเรื่องราคา เพราะการซือ้ในแต่ละครัง้ถอืเป็นการหาความสขุ
ให้กบัตนเองทัง้สิ้น ทัง้นี้แต่ละสถานภาพจะมีการแบกรบัภาระค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ                 
รภชั เฟ่ืองเจรญิ (2559) ที่ได้ศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์เบเกอรี่เลอแปง
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ของผู้บรโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้โภคที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑ์เบเกอรี่             
เลอแปงของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ แตกต่างกนั 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อขนม                
มาการองรา้นราดูรเ์ร่ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า ผูบ้รโิภคต้องการความคุม้ค่าจากตดัสนิใจซือ้ขนม
มาการองของรา้น ราดรูเ์ร่ ในแต่ละครัง้ ทัง้ในเชงิคุณภาพและปรมิาณ รวมไปถงึการไดร้บัสว่นลดต่างๆ หรอืการไดข้อง
สมนาคุณ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัรภรณ์ บุบผาด ี(2559) เรื่อง สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการศกึษา พบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เบเกอรี ่Little home ดา้นค่าใชจ้่าย
โดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เบเกอรีต่่อครัง้ เนื่องจากการใหส้ว่นลดกบัผูบ้รโิภคทีเ่ป็นสมาชกิ 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อขนมมาการอง
ร้านราดูร์เร่ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า พนักงานขายมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัผลติภณัฑข์นม             
มาการองเป็นอย่างด ีพรอ้มทัง้สามารถใหค้ าแนะน าตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างชดัเจน มคีวามเตม็ใจในการ
บรกิาร จงึส่งผลให้ผูบ้รโิภคมกีารตดัสนิใจซื้อทีเ่พิม่มากขึน้ สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศริริตัน์ อ่อนร าพรรณ (2557) 
ศกึษาเรื่อง ศกึษาวจิยัเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ไอศกรมีเคก้ แดรีค่วนี  
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลางไปในทศิางเดยีวกนักบัการตดัสนิใจซือ้ไอศกรมี
เคก้แดรีค่วนี เป็นเพราะ พนกังานมคีวามรูใ้นตวัผลติภณัฑ ์และมอีธัยาศยัด ี 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ขนมมาการอง
ร้านราดูร์เร่ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 พบว่า การจดัตกแต่งสถานที่จ าหน่ายของร้านมคีวามน่าสนใจ              
โดดเด่นจากป้ายชื่อรา้นทีเ่ด่นสะดุดตา สามารถดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภคทีผ่่านไปมา มกีารออกแบบรา้นทีแ่สดงถงึ
เอกลกัษณ์ ความเป็นมาที่สื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างชดัเจน สอดคล้องกบังานวจิยัของ สุชญา อาภาภัทร (2559) 
ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เบเกอรีแ่บบ Take Away ของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล พบว่า ปจัจยัดา้นกายภาพส่งผลเชงิบวกต่อการตดัสนิใจซือ้ซือ้เบเกอรีแ่บบ Take Away ของกลุ่มคนวยั
ท างาน อนัเนื่องมาจากสามารถจดัวางเบเกอรีไ่ดอ้ย่างเหมาะสมตรงตามความตอ้งการของลกูคา้  

คุณค่าตราสนิคา้ดา้นภาพลกัษณ์ ในดา้นคุณสมบตัแิละความแขง็แกร่ง มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ขนม
มาการองรา้นราดูรเ์ร่ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามต้องการผลติภณัฑท์ีด่ทีีสุ่ดให้กบั
ตนเอง มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการลึกๆของตนเอง ขนมมาการองมกีรรมวิธใีนการผลิตและใช้วตัถุดบิที่มี
คุณภาพ ยุ่งยากซบัซอ้น น าเสนอใหม้คีวามหรหูรา และสามารถใชแ้สดงเป็นเครื่องหมายของสงัคมชัน้สงู ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ Keller (1993) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ เป็นการเชื่อมโยงสนิค้าเขา้กบัความทรงจ าของผูบ้รโิภค 
โดยผู้บริโภคก็จะมคีุณภาพที่ตนเองรบัรู้แตกต่างกนั จนท าให้เกิดเป็นภาพจ า ซึ่งประกอบไปด้วย ความแขง็แกร่ง  
ความชื่นชอบ และความมเีอกลกัษณ์ อนัเป็นพืน้ฐานส าคญัในการสรา้งคุณค่าใหก้บัตราสนิคา้ 

คุณค่าตราสนิคา้ดา้นภาพลกัษณ์ ในดา้นเอกลกัษณ์และความโดดเด่น มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ขนม
มาการองร้านราดูร์เร่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ตัวขนมมีความแตกต่างจากขนมชนิดอื่นๆ                
อย่างชดัเจน ทัง้รปูร่าง สสีนั และมรีสชาตทิีห่ลากหลายจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ทีผู่บ้รโิภครบัรู้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ววิศิน์ ใจตาบ (2557) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ปจัจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้ามีผลต่อการ ตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยใหค้วามส าคญักบัภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีเ่ด่นกว่าคู่แขง่  
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ข้อเสนอแนะ 
ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร ์ 
ผู้ประกอบการควรพิจารณาข้อมูลเหล่านี้ เพื่อหากลุ่มเป้าหมาย ที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป มีสถานภาพหม้าย/             

หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ เนื่องจากมคี่าเฉลี่ยการตดัสนิใจซื้อมากที่สุด และท าปรบัปรุงและพฒันากลยุทธ์ทางการตลาด                
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยกระตุ้นใหก้ลุ่มผูบ้รโิภคนี้เพิม่การตดัสนิใจซือ้ และบรโิภคขนมมการองของร้านราดูร์เร่             
ใหม้ากขึน้ เช่น การจดัโปรโมชัน่ลดราคา แจกของสมนาคุณต่างๆ เป็นตน้ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวัฒนธรรม                  

ที่เกี่ยวข้องกบัประเทศต้นก าเนิดของขนมมาการองร้านราดูร์เร่ เพื่อให้พนักงานขายได้มคีวามเข้าใจอย่างถูกต้อง 
สามารถแนะน าผลติภณัฑใ์หแ้ก่ลกูคา้ได ้นอกจากนี้ควรจดัอบรมเกีย่วกบัการพฒันาบุคลกิภาพ เพื่อสง่เสรมิใหพ้นกังาน
ขายมบีุคลกิภาพทีด่ใีหบ้รกิารดว้ยความเชีย่วชาญ มคีวามรู ้มคีวามกระตอืรอืรน้  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบการจดัแต่งสถานทีใ่หม้คีวามโดดเด่น ควรปรบัปรุงโทนสบีรเิวณป้ายชื่อ
ร้านให้เข้มขึ้น เนื่ องจากพื้นหลังเดิมเป็นสีที่อ่อน ท าให้ไม่สะดุดตาผู้บริโภค และควรแยกจุดช าระเงินออก                     
จากจุดจ าหน่าย ท าใหม้ลีกัษณะเป็นคอขวด ประกอบกบัช่องรอควิมชี่องทางเดยีวและแคบ ท าใหเ้กดิความล่าชา้ จนท า
ใหล้กูคา้เปลีย่นการตดัสนิใจซือ้ได ้

ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด ผู้ประกอบการควรเพิม่การส่งเสรมิทางการตลาดเพื่อดงึดูดความสนใจของ
ผูบ้รโิภค และกระตุน้ยอดขาย เช่น การใหส้ว่นลดเชงิปรมิาณจากการซือ้สนิคา้ในลกัษณะเป็นชุด การลดราคาเนื่องจาก
เป็นสมาชกิของรา้น การแจกของสมนาคุณหรอืของพรเีมีย่ม เป็นตน้  

คณุค่าตราสินค้า  
ดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ผูป้ระกอบการควรพฒันาการสรา้งการรบัรูแ้ก่ผูบ้รโิภคและเสรมิสรา้งใหก้ลายเป็น

ค่านิยมโดยดงึเอาวฒันธรรมการรบัประทานขนมมาการองมาใชใ้นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ีใหผู้บ้รโิภคเกดิความรูส้กึ               
มรีสนิยมที่ด ีและมสีถานะทางสงัคมที่มรีะดบัจากการรบัประทานขนมมากรองจากร้านราดูร์เร่ และควรจดักจิกรรม
พเิศษทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคมนกัธุรกจิ เพื่อใหผู้บ้รโิภครูส้กึถงึคุณค่าของตราสนิคา้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ขนมมาการองของรา้น ราดรูเ์ร่ เพื่อใหท้ราบถงึขอ้มลูทีเ่ฉพาะเจาะจงของ
ผูบ้รโิภค เช่น ค่าใชจ้่ายในการซือ้แต่ละครัง้ ความถี่ในการซือ้ ปรมิานในการซือ้ ประเภทขนมทีซ่ือ้ และลกัษณะการซือ้ 
เป็นตน้ 

2. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีการตดัสนิใจซือ้ขนมมาการองรา้น ราดรูเ์ร่ กบั ขนมมาการองของตราสนิคา้อืน่ๆ 
เช่น Pierre Herme Fauchon Harrods Tea Room และดาราเทว ีเป็นตน้  

3. ควรศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ขนมมาการองของรา้น ราดูรเ์ร่ ในดา้นอื่นๆ เช่น ความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้  
และดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ เป็นตน้ 
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