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บทคดัย่อ 

 

 เพื่อศึกษาความแตกต่างในลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มี

ต่อสปองจ์เคก้และชฟิฟ่อนเคก้ 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคตทิางดา้นองคป์ระกอบผลติภณัฑแ์ละ

พฤติกรรมของผู้บรโิภคสปองจ์เค้กและชฟิฟ่อนเค้ก และ 3. เพื่อเปรยีบเทยีบทศันคติทางด้านองค์ประกอบ

ผลติภณัฑข์องสปองจเ์คก้และชฟิฟ่อนเคก้ 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นผูท้ีเ่คยบรโิภค     สปองจเ์คก้

และชฟิฟ่อนเคก้ จํานวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชว้เิคราะห์

ขอ้มูลคอื ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ป็น

อสิระกนั การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว สถติคิา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพยีรส์นั และทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มแบบไม่เป็นอสิระต่อกนั โดยใชว้ธิวีเิคราะหข์อ้มูลทาง

สถติใิชโ้ปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Science)  

ผลการศกึษาพบวา่ 

1. ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีาย ุ30 – 45 ปี สถานภาพโสด ไดร้บัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมี

อาชพีเป็นพนกังานบรษิทั และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 25,000 บาท 

2. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสาํคญัเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค สปองจเ์คก้ 

ในเรื่องดา้นค่าใช่จ่ายในการซือ้ และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคชฟิฟ่อนเคก้ดา้นปรมิาณในการซือ้ และดา้นค่าใชจ้่ายใน

การซือ้ อยู่ในระดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

3. ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสาํคญัเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค สปองจเ์คก้

ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัดา้นปรมิาณในการซือ้, ค่าใชจ้่ายในการซือ้ และยงัส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคชฟิฟ่อน

เคก้ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ ในระดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

4. ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมคีวามแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคส

ปองจเ์คก้ ในดา้นปรมิาณและความถีใ่นการซือ้ ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
1

 

 

 

                                                           
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



2 

 

คาํสาํคญั:  องคป์ระกอบผลติภณัฑ ์สปองจเ์คก้ ชฟิฟ่อนเคก้ 

 

5. ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคส

ปองจเ์คก้ในดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้ และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคชฟิฟ่อนเคก้    ดา้นปรมิาณในการซือ้, ความถี่ในการ

ซือ้ และดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

6. ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมคีวามแตกต่างอย่างมนียัสาํคญัเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของสปองจ์

เคก้ในดา้นปรมิาณในการซือ้, ความถีใ่นการซือ้และดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

7. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดโ้ดยเฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสาํคญัเกีย่วกบัพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคสปองจเ์คก้ในดา้นปรมิาณในการซือ้ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

8. ซึง่โดยรวมแลว้ผูบ้รโิภคสปองจเ์คก้และชฟิฟ่อนเคก้มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสาํคญัเกีย่วกบัทศันคติ

ทางดา้นองคป์ระกอบผลติภณัฑ ์ทีน่ยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

Abstract 

 

 The objective of the research are as followed: 1. to study the differences in demographic 

characteristics that affect the consumer behavior towards sponge cake and chiffon cake, 2. to study the 

relationship between attitude toward the product components and consumer behavior on chiffon cake 

and sponge cake, and 3. to a compare the attitude toward product components between sponge cake 

and chiffon cake. 

 The samples of the research are 400 consumers who consumed sponge cake and chiffon cake 

in Bangkok metropolis using questionnaires for data collection. The statistics used for the data analysis 

are percentage, mean, standard deviation, Independent t–test, One Way Analysis of Variance, Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient, and Paired–Sample t–test. The statistics are processed by using 

Statistical Package for Social Science.  

The results show that: 

1. Consumers participating in the survey are mostly female aged 30 – 45, single, obtaining a 

bachelor's degree, working for the company with the average monthly income of 15,001 to 25,000 baht. 

2. onsumers with different gender have significant differences on consumption behavior of 

sponge cake in regards to purchased price, and chiffon cake’s consumption behavior on quantity and 

price at statistical significant level of .05. 

3. Consumers with different ages have significant differences on consumption behavior of 

sponge cake in regards to purchased quantity and price, and also significantly affected chiffon cake’s 

consumption behavior on purchased cost at statistical significant level of .05. 

4. Consumers with different marital status have significant differences on consumption behavior 

of sponge cake in regards to purchased quantity and frequency at statistical significant level of .05. 

5. Consumers with different education level have significant differences on consumption 

behavior of sponge cake in regards to purchased price and significantly affected chiffon cake’s 

consumption behavior on purchased quantity, frequency and cost at statistical significant level of .05. 
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6. Consumers with different occupation have significant differences on consumption behavior of 

sponge cake in regards to purchased quantity, frequency and price at statistical significant level of .05. 

7. Consumers with different average monthly income have significant differences on 

consumption behavior of sponge cake in regards to purchased quantity at statistical significant level of 

.05. 

8. Overall, consumers purchasing sponge cake and chiffon cake have significant differences on 

attitude towards product components at statistical significant level of .05. 

 

Keywords: PRODUCT COMPONENTS, SPONGE CAKE, CHIFFON  

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งัน้ี 

1. เพื่อศกึษาความแตกต่างทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตรท์ีส่่งผลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคสปองจเ์ค้ก

และชฟิฟ่อนเคก้ 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติทางด้านองค์ประกอบผลติภณัฑ์ กบัพฤติกรรมผู้บรโิภค            

สปองจเ์คก้และชฟิฟ่อนเคก้ 

3. เพือ่เปรยีบเทยีบทศันคตทิางดา้นองคป์ระกอบผลติภณัฑร์ะหว่างสปองจเ์คก้ และ   ชฟิฟ่อนเคก้ 

 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi – Stage Sampling) โดยประชากรทีใ่ชใ้น

การศกึษาวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นผูท้ีเ่คยบรโิภคบรโิภค สปองจเ์คก้และ

ชฟิฟ่อนเคก้ จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึง่แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 สว่น 

คอื 1. ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์2. ทศันคตทิางดา้นองคป์ระกอบผลติภณัฑ ์3. พฤตกิรรมผูบ้รโิภคสปองจเ์คก้

และชฟิฟ่อนเคก้ โดยสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื คา่รอ้ยละ, ค่าเฉลีย่, ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน, Independent 

t – test, ANOVA, สถติคิ่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั และ Paried – Sample t – test 

 

แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1. แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์

 ปรมะ สตะเวทนิ (2546: 112-118) ไดเ้สนอไวว้่าคนทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนั   จะมลีกัษณะ

ทางจติวทิยาต่างกนัดว้ย โดยวเิคราะหจ์ากปจัจยั ดงัน้ี 

เพศ ความแตกต่างทางเพศทาํใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมของการตดิต่อสือ่สารต่างกนั คอืเพศหญงิมแีนวโน้ม 

และความต้องการทีจ่ะส่งและรบัข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มคีวามต้องการที่จะส่งและรบั

ขา่วสารเพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้ แต่มคีวามตอ้งการทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีหเ้กดิขึน้จากการรบัและสง่ขา่วสาร

นัน้ดว้ย 

อายุ เป็นปจัจยัที่ทําให้คนมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและพฤติกรรมคนทีอ่ายุน้อยมกัจะมี

ความคดิเสรนิียม ยดึถอือุดมการณ์และมองโลกในแงด่มีากกวา่คนทีอ่ายมุาก ในขณะทีค่นอายมุากมกัจะมคีวามคดิ

ทีอ่นุรกัษ์นิยม ยดึถอืการปฏบิตั ิระมดัระวงั มองโลกในแง่รา้ยกว่าคนทีม่อีายุน้อย เน่ืองมาจากผ่านประสบการณ์
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ชวีติที่แตกต่างกนั ลกัษณะการใชส้ื่อมวลชนกต่็างกนั คอืคนทีม่อีายุมากกว่ามกัจะใช้สื่อเพื่อแสวงหาข่าวหนักๆ

มากกวา่ความบนัเทงิ 

การศึกษา เป็นปจัจยัทีท่าํใหค้นมคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรมแตกต่างกนั คนทีม่กีารศกึษา

สงูจะไดเ้ปรยีบอย่างมากในการเป็นผูร้บัสารทีด่ ีเพราะเป็นผูม้คีวามกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดด้ ีแต่จะเป็นคนทีไ่ม่

เชือ่อะไรงา่ยๆ ถา้ไมม่หีลกัฐานหรอืเหตุผลเพยีงพอ ในขณะทีค่นมกีารศกึษาตํ่ามกัจะใชส้ือ่ประเภทวทิยุ โทรทศัน์

และภาพยนตร ์แต่หากผูม้กีารศกึษาสงูมเีวลาว่างพอกจ็ะใชท้ัง้สื่อประเภทสิง่พมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์ และภาพยนตร ์

แต่หากมเีวลาจาํกดัผูท้ีม่กีารศกึษาสงูมกัจะแสวงหาขา่วสารจากหนงัสอืพมิพม์ากกวา่จากสือ่ประเภทอืน่ 

สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ หมายถงึ อาชพี รายได ้และสถานภาพทางสงัคมของบุคคล มอีทิธพิล

อยา่งสาํคญัต่อปฏกิริยิาของผูร้บัสารทีม่ต่ีอผูส้ง่สาร เพราะแต่ละคนมวีฒันธรรม ประสบการณ์ ทศันคต ิค่านิยมและ

เป้าหมายทีต่่างกนั 

2. แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ 

 เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 106) กล่าวว่า ทศันคต ิหมายถงึ การแสดงความรูส้กึภายในทีส่ะทอ้นว่าบุคคลมี

ความโน้มเอยีง พอใจหรอืไม่พอใจต่อบางสิง่ เช่น ตราสนิคา้ บรกิาร รา้นคา้ปลกี เน่ืองจากเป็นผลของกระบวนการ

ทางจติวทิยา ทศันคตไิม่สามารถสงัเกตเหน็ไดโ้ดยตรงแต่ตอ้งแสดงว่าบุคคลกล่าวถงึอะไรหรอืทาํอะไร 

3. แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์

 พบิลู ทปีะปาล (2537: 222) ไดใ้หค้วามหมายของผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ใดๆกไ็ดท้ีส่ามารถ

นําเสนอขายใหแ้ก่ตลาด เพือ่ใหเ้กดิความสนใจ ความตอ้งการเป็นเจา้ของ การนําไปใชห้รอืนําไปบรโิภค ซึง่อาจจะ

ทาํใหค้วามตอ้งการและความจาํเป็น (ของผูซ้ือ้) ไดร้บั การตอบสนองทาํใหไ้ดร้บัความพอใจ 

4. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 ดารา ทปีะปาล (2542: 3) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้รโิภค หมายถึง การศกึษาถึงกระบวนการต่างๆ ที่

บคุคลหรอืกลุ่มบคุคลเขา้ไปเกีย่วขอ้งเพือ่ทาํการเลอืกสรรการซือ้ การใชก้ารบรโิภค อนัเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์บรกิาร 

ความคดิหรอืประสบการณ์ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ และความปรารถนาต่างๆ ใหไ้ดร้บัความพอใจ 

5. ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัเค้ก 

 เคก้ หมายถงึ ผลติภณัฑเ์บเกอรีป่ระเภทหน่ึงรสหวานและผ่านกระบวนการอบทําจากแป้ง น้ําตาล และ

สว่นประกอบอืน่ๆ 

 

สรปุผลการศึกษาค้นคว้า 

 ผลการศกึษา การเปรยีบเทยีบทศันคตทิางด้านองค์ประกอบผลติภณัฑแ์ละพฤติกรรมผู้บรโิภคสปองจ์

เคก้และชฟิฟ่อนเคก้ ซึง่สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลลกัษณะทางด้านประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 1.1 เพศ กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 342 คน คดิเป็นร้อยละ 85.5 

และรองลงมาคอื เพศชาย จาํนวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.5 

 1.2 อายุ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อายุ 31 – 45 ปี จํานวน 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44 รองลงมาคอื อายุ  

15 – 30 ปี จํานวน 156 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39 อายุ 46 – 60 ปี จํานวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17 และอายุตัง้แต่ 

61 ปีขึน้ไป จาํนวน 0 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 1.3 สถานภาพ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จํานวน 213 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.3 รองลงมา 

คอื สมรส/อยูด่ว้ยกนั จาํนวน 175 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.8 และหมา้ย/หยา่รา้ง จาํนวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3 
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 1.4 ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่จบปรญิญาตร ีจาํนวน 228 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57 รองลงมา 

คอื สงูกว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 125 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.3 และตํ่ากว่าปรญิญาตร ี47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.8 

 1.5 อาชีพ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานบรษิทั จํานวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27 รองลงมาคอื

นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 ข้าราชการ จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 

รฐัวสิาหกจิ จาํนวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.5 อืน่ๆ จาํนวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.8 และธุรกจิส่วนตวั จํานวน 

17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.3 

 1.6 รายได้เฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 25,000 บาท จํานวน 

129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.3 รองลงมาคอื รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตัง้แต่ 35,001 บาทขึน้ไป จํานวน 88 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 22  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,001 – 35,000 บาท จาํนวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 5,000 บาท จํานวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.8 และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 5,001 – 15,000 

บาท จาํนวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.5 

ส่วนท่ี 2 ทัศนคติทางด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์สปองจ์เค้กและชิฟฟ่อนเค้กทัง้ 3 ด้าน คือ 

ผลิตภณัฑห์ลกั ผลิตภณัฑจ์ริง และผลิตภณัฑค์วบ 

 2.1 ทศันคติทางด้านองคป์ระกอบผลิตภณัฑท่ี์มีต่อสปองจเ์ค้ก ด้านผลิตภณัฑห์ลกั 

เมือ่พจิารณาในภาพรวมดา้นผลติภณัฑห์ลกัของสปองจเ์คก้ อยูใ่นระดบัดี ( = 4.20) 

 2.2 ทศันคติทางด้านองคป์ระกอบผลิตภณัฑท่ี์มีต่อสปองจเ์ค้ก ด้านผลิตภณัฑจ์ริง 

เมือ่พจิารณาในภาพรวมดา้นผลติภณัฑจ์รงิของสปองจเ์คก้ อยูใ่นระดบัดี ( = 4.08) 

 2.3 ทศันคติทางด้านองคป์ระกอบผลิตภณัฑท่ี์มีต่อสปองจเ์ค้ก ด้านผลิตภณัฑค์วบ 

เมือ่พจิารณาในภาพรวมดา้นผลติภณัฑจ์รงิของสปองจเ์คก้ อยูใ่นระดบัดี ( = 4.13) 

 2.4 ทศันคติทางด้านองคป์ระกอบผลิตภณัฑท่ี์มีต่อชิฟฟ่อนเค้ก ด้านผลิตภณัฑห์ลกั 

เมือ่พจิารณาในภาพรวมดา้นผลติภณัฑห์ลกัของชฟิฟ่อนเคก้ อยู่ในระดบัดี ( = 3.71) 

 2.5 ทศันคติทางด้านองคป์ระกอบผลิตภณัฑท่ี์มีต่อชิฟฟ่อนเค้ก ด้านผลิตภณัฑจ์ริง 

เมือ่พจิารณาในภาพรวมดา้นผลติภณัฑจ์รงิของชฟิฟ่อนเคก้ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.34) 

 2.6 ทศันคติทางด้านองคป์ระกอบผลิตภณัฑท่ี์มีต่อชิฟฟ่อนเค้ก ด้านผลิตภณัฑค์วบ 

เมือ่พจิารณาในภาพรวมดา้นผลติภณัฑค์วบของชฟิฟ่อนเคก้ อยูใ่นระดบัดี ( = 3.67) 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภคเค้กในกรงุเทพมหานคร 

 ปริมาณในการซ้ือเค้ก 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามมปีรมิาณในการซือ้สปองจเ์คก้ประมาณ 3 ชิน้/ครัง้ ปรมิาณในการซือ้สปองจเ์คก้

ตํ่าสดุ 1 ชิน้/ครัง้ ปรมิาณในการซือ้สปองจเ์คก้สงูสดุ 12 ชิน้/ครัง้ โดยมคีา่เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.4 ชิน้/ครัง้ 

 2. ผู้ตอบแบบสอบถามมปีรมิาณในการซื้อชฟิฟ่อนเคก้ประมาณ 6 ชิน้/ครัง้ ปรมิาณในการชฟิฟ่อนเค้ก

ตํ่าสดุ 0 ชิน้/ครัง้ ปรมิาณในการซือ้ชฟิฟ่อนเคก้สงูสดุ 10 ชิน้/ครัง้ โดยมคีา่เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 2.0 ชิน้/ครัง้ 

 ความถ่ีในการซ้ือเค้ก 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามถีใ่นการซือ้สปองจเ์คก้ประมาณ 2 ครัง้/เดอืน ความถี่ในการซือ้สปองจเ์คก้

โดยเฉลีย่ตํ่าสดุ 0 ครัง้/เดอืน ความถีใ่นการซือ้สปองจเ์คก้โดยเฉลีย่สงูสดุ 6 ครัง้/เดอืน โดยมคีา่เบีย่งเบนมาตรฐาน

เทา่กบั 0.9 ครัง้/เดอืน 
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 2. ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามถี่ในการซือ้ชฟิฟ่อนเคก้ประมาณ 2 ครัง้/เดอืน ความถี่ในการซื้อชฟิฟ่อน

เคก้โดยเฉลีย่ตํ่าสุด 1 ครัง้/เดอืน ความถี่ในการซือ้ชฟิฟ่อนเคก้โดยเฉลี่ยสงูสุด 8 ครัง้/เดอืน โดยมคี่าเบีย่งเบน

มาตรฐานเทา่กบั 1.1 ครัง้/เดอืน 

 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือเค้ก 

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามมคี่าใช้จ่ายในการซื้อสปองจเ์ค้กประมาณ 154 บาท/ครัง้  ค่าใช้จ่าย ในการซื้อ  

สปองจเ์คก้โดยเฉลีย่ตํ่าสุด 35 บาท/ครัง้ ค่าใชจ้่ายในการซือ้สปองจเ์คก้โดยเฉลีย่สงูสุด 800 บาท/ครัง้ โดยมคี่า

เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 130.5 ครัง้/เดอืน 

 2. ผู้ตอบแบบสอบถามมคี่าใช้จ่ายในการซื้อชฟิฟ่อนเค้กประมาณ 80 บาท/ครัง้  ค่าใช้จ่าย ในการซื้อ            

ชฟิฟ่อนเคก้โดยเฉลีย่ตํ่าสดุ 15 บาท/ครัง้ ค่าใชจ้่ายในการซือ้ชฟิฟ่อนเคก้โดยเฉลีย่สงูสุด 500 บาท/ครัง้ โดยมคี่า

เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 79.8 ครัง้/เดอืน 

 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหเ์พื่อทดสอบสมมติฐาน 

ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตรท่ี์แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค  สปองจเ์ค้กและชิฟฟ่อนเค้ก

แตกต่างกนั 

 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศต่างกนัมพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคสปองจเ์คก้และชฟิฟ่อนเคก้แตกต่างกนั 

  1.1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศต่างกนัมพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคสปองจเ์คก้ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้

แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

  1.1.2 ผู้บรโิภคที่มเีพศต่างกนัมพีฤติกรรมผู้บรโิภคชฟิฟ่อนเคก้ดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ 

และดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้เคก้ต่อครัง้แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายตุ่างกนัมพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคสปองจเ์คก้และชฟิฟ่อนเคก้แตกต่างกนั 

  1.2.1 ผูบ้รโิภคทีม่อีายตุ่างกนัมพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคสปองจเ์คก้ดา้นปรมิาณในการซือ้เคก้ต่อครัง้ 

และคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  1.2.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต่างกนัมพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคชฟิฟ่อนเคก้ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้

แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 1.3 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคสปองจเ์คก้และชฟิฟ่อนเคก้แตกต่างกนั 

  1.3.1 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพต่างกนัมพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคสปองจเ์คก้ดา้นปรมิาณในการซือ้เคก้

ต่อครัง้แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

  1.3.2 ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพต่างกนัมีพฤติกรรมผู้บริโภคสปองจ์เค้กด้านความถี่ในการซื้อ     

ต่อเดอืนแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

  1.3.3 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพต่างกนัมพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคชฟิฟ่อนเคก้ดา้นปรมิาณในการซือ้เคก้

ต่อครัง้ และดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืนแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคสปองจเ์คก้และชฟิฟ่อนเคก้แตกต่างกนั 

  1.4.1 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคสปองจเ์คก้ดา้นปรมิาณในการซือ้

เคก้ต่อครัง้ และความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืนไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

  1.4.2 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคสปองจเ์คก้ดา้นค่าใชจ้่ายในการ

ซือ้ต่อครัง้แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  1.4.3 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคชฟิฟ่อนเคก้ดา้นปรมิาณในการ

ซือ้ชฟิฟ่อนต่อครัง้ ความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน และดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 
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 1.5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนัมพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคสปองจเ์คก้และชฟิฟ่อนเคก้แตกต่างกนั 

  1.5.1 ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกนัมีพฤติกรรมผู้บริโภคสปองจ์เค้กด้านปรมิาณในการซื้อเค้ก     

ต่อครัง้ ความถี่ในการซื้อต่อเดือน และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิ        

ทีร่ะดบั .01 

  1.5.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนัมพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคชฟิฟ่อนเค้กด้านปรมิาณในการซื้อเค้ก    

ต่อครัง้ ความถี่ในการซื้อต่อเดือน และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิ         

ทีร่ะดบั .01 

 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคสปองจเ์คก้และชฟิฟ่อนเคก้แตกต่างกนั 

  1.6.1 ผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกนัมีพฤติกรรมผู้บริโภคสปองจ์เค้กด้านปริมาณ     

ในการซือ้เคก้ต่อครัง้ ความถี่ในการซื้อต่อเดอืน และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  1.6.2 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคชฟิฟ่อนเคก้ดา้นปรมิาณใน

การซือ้เคก้ต่อครัง้แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  1.6.3 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกนัมีพฤติกรรมผู้บริโภคสปองจ์เค้กด้านความถี ่    

ในการซือ้ต่อเดอืน และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ทัศนคติทางด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ในการ

บริโภคสปองจเ์ค้กและชิฟฟ่อนเค้ก 

 จากการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์สถิติสมัประสิทธิส์หสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียรสนั 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า 

 ทศันคติทางด้านองคป์ระกอบผลิตภณัฑ์กบัพฤติกรรมผู้บริโภคสปองจเ์ค้ก ด้านปริมาณในการ

ซ้ือต่อครัง้ ม ีSig.(2-tailed) เท่ากบั .000 ซึง่น้อยกว่า .01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ทศันคตทิางดา้นองคป์ระกอบผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคสปองจ์

เคก้ ดา้นปรมิาณในการซือ้ต่อครัง้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ.01 โดยค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั (r) มคี่า

เท่ากบั .28 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองสมัพนัธ์กนัในทศิทางเดียวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคอืเมื่อผู้บริโภคมทีศันคติ

ทางดา้นองคป์ระกอบผลติภณัฑด์า้นผลติภณัฑห์ลกัดขีึน้ กจ็ะมปีรมิาณในการซือ้ต่อครัง้เพิ่มขึน้  

 ทศันคติทางด้านองคป์ระกอบผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคสปองจเ์ค้กและชิฟฟ่อนเค้กแตกต่างกนั 

 ทศันคตทิางด้านองค์ประกอบผลติภณัฑ์ของผูบ้รโิภคสปองจ์เคก้และชฟิฟ่อนเค้กแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยผูบ้รโิภคมทีศันคตทิางดา้นองคป์ระกอบของผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคสปองจเ์คก้ 

มากกวา่ทศันคตทิางดา้นองคป์ระกอบของผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคชฟิฟ่อนเคก้ 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาวิจยัเรื่อง การเปรียบเทียบทศันคติทางด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์และพฤติกรรม

ผูบ้รโิภคสปองจ์เค้กและชฟิฟ่อนเค้กในกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็นํามาอภิปรายผลตามพฤตกิรรมผู้บรโิภคได้

ดงัน้ี 

ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคสปองจ์เค้กและ         

ชิฟฟ่อนเค้กแตกต่างกนั 

 โดยผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 31 – 45 ปี มสีถานภาพโสด จบการศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีพนักงานบรษิทั รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 25,000 บาท ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
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ของพทัธกิา จปูระจกัษ ์(2548 : บทคดัย่อ) ไดท้ําการศกึษา ปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม

การบรโิภคของผูบ้รโิภครา้น S&P ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีบ่รโิภคผลติภณัฑ ์เอส แอนด ์พ ีเป็น

เพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุเฉลี่ย 25-34 ปี ส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน มสีถานภาพโสด             

และมกีารศกึษาสูงสุดระดบัปรญิญาตรี และสอดคล้องกบังานวิจยัของณัฐณิชา แจ่มนภา (2549 : บทคดัย่อ)            

ไดท้าํการศกึษาการเปรยีบเทยีบทศันคตดิา้นผลติภณัฑ ์ส่วนประสมทางการตลาดพฤตกิรรมผูบ้รโิภคอาหารรา้น

แมคโดนัลด์ และร้านเคเอฟซี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภค เป็นเพศหญิง จบการศึกษาระดับ            

ปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดต่้อเดอืน 20,000 บาทขึน้ไป 

ทัศนคติทางด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ในการ

บริโภคสปองจเ์ค้กและชิฟฟ่อนเค้ก 

 2.1 ทศันคตทิางดา้นองคป์ระกอบของผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมผู้บรโิภค ในการบรโิภค    

สปองจเ์คก้ 

 จากการศกึษาผูว้จิยัพบวา่ ทศันคตทิางดา้นองคป์ระกอบผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค

ดา้นปรมิาณการซือ้ต่อครัง้ของสปองจเ์คก้ในระดบัตํ่า ซึง่ทศันคตทิางดา้นผลติภณัฑห์ลกัมคีวามสมัพนัธต่์อดา้น

ปรมิาณการซือ้ต่อครัง้ของสปองจเ์คก้มากทีสุ่ด รองลงมาเป็นผลติภณัฑ์ควบ และผลติภณัฑจ์รงิ ตามลําดบั ทัง้น้ี

อาจเน่ืองจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่สนใจลกัษณะปรากฏภายนอก ที่สวยงามดงึดูด ความสดใหม่ ความหลากหลาย 

และรสชาติที่อร่อยถูกปาก จะทําให้ผู้บรโิภคสนใจมากขึน้ และทําให้มปีรมิาณการซื้อเพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของสมยศ ศกัดิศ์รคุีณากร (2546 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ทีม่ต่ีอรา้น 

ดงักิ้น โดนัทสาขาสยาม สแควร์ พบว่า ผู้บริโภคให้ความเห็นด้านรสชาติโดนัท ความหลากหลายของโดนัท 

รูปลกัษณะของอาหาร สสีนัของโดนัท อยู่ในระดบัด ี และสอดคล้องกบังานวจิยัของสสธิร สุขสาโรจน์ (2548 : 

บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคเบเกอรี ่คาเฟ่ ร้านโอ ปอง แปง ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ ในดา้นคุณค่าตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจ

ซือ้ของผูบ้รโิภค อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ทศันคติทางด้านองคป์ระกอบผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคสปองจเ์ค้กและชิฟฟ่อนเค้ก แตกต่างกนั 

 จากการศกึษาผูว้จิยัพบว่า ทศันคตทิางดา้นองคป์ระกอบของผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภค   สปองจเ์คก้และ

ชฟิฟ่อนเคก้แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 กล่าวคอื ผูบ้รโิภค มทีศันคตทิางดา้นองคป์ระกอบ

ผลิตภัณฑ์สปองจ์เค้ก มากกว่า ทัศนคติทางด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคชิฟฟ่อนเค้ก 

เน่ืองจากว่าสปองคเ์คก้ม ีผลติภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่ ลกัษณะปรากฏ ความหลากหลายของรสชาต ิความนุ่ม กลิน่หอม 

ความสดใหม ่รสชาต ิผลติภณัฑจ์รงิ ไดแ้ก่ ความทนัสมยั ความหลากหลายของขนาดเคก้ ความสวยงามของบรรจุ

ภัณฑ์ คุณค่าทางโภชนาการ คุณค่าตราสนิค้า ผลิตภัณฑ์ควบ ได้แก่ บริการจดัส่งสนิค้า การออกบูท ความ

เหมาะสมสําหรบัการทานคู่กบั ชา หรอืกาแฟ และเหมาะกบัการซือ้เป็นของฝาก ทีโ่ดดเด่นมากกว่าชฟิฟ่อนเค้ก  

จงึทาํใหผู้บ้รโิภค มคีวามแตกต่างในการบรโิภค ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคนอื่นๆ 

(2546: 196) ไดก้ล่าวไวว้่า สิง่กระตุ้นถอืว่าเป็นเหตุจูงใจใหเ้กดิการซือ้สนิคา้ (Buying motive) ซึง่อาจใชเ้หตุผล            

จงูใจ ซือ้ดา้นเหตุผล และใชเ้หตุจงูใจใหซ้ือ้ดา้นจติวทิยา (อารมณ์) กไ็ด ้
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