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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ ปัจจัยในการตัดสินใจของผู ้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปัง  

โดยใชแ้ป้งเมล็ดบวัและแป้งขา้วไรซ์เบอร์ร่ี เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 100  คน 
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ ดว้ยร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามผ่านการ
หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญแบบสอบถาม และหาค่าความเท่ียงตรงท่ีไดเ้ท่ากบั 0.89 การส ารวจกลุ่ม
ผูบ้ริโภคโดยการตอบแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ต พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เท่ากบั 0.69  มีอาย ุ
ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงต ่ากวา่ 20 ปี เท่ากบั 0.41 ประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน นกัศึกษาเท่ากบั 0.63  มีรายไดส่้วน
ใหญ่อยูใ่นช่วงต ่ากวา่ 15,000 บาท เท่ากบั 0.64 และมีการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั ปวช.ปวส. อนุปริญญา เท่ากบั
0.66 ปัจจยัต่างๆ ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ขนมปัง ประกอบดว้ยทั้งหมด 5 ดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ให้ระดับ
ความส าคัญมากท่ีสุด คือปัจจัยของคุณค่าทางอาหารมีประโยชน์ด้านสุขภาพ เท่ากับ 4.77 ด้านราคาให้ระดับ
ความส าคัญมากท่ีสุด คือปัจจัยของราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เท่ากับ 4.54 ด้านสถานท่ีจัดหน่ายสินค้าให้ระดับ
ความส าคญัมาก คือปัจจยัของสินคา้จดัอยูใ่นหมวดหมู่ท่ีชดัเจนเท่ากบั 4.43 ดา้นส่งเสริมการขายให้ระดบัความส าคญั
มาก คือปัจจัยจดัแสดงสินคา้ ณ จุดขาย เท่ากบั 4.17 ด้านบรรจุภณัฑ์ให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือปัจจยัของมี
รายละเอียดของผลิตภณัฑ์ เท่ากบั 4.66 และผลจากแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามระดบัความสนใจซ้ือผลิตภณัฑข์นมปัง 
พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจซ้ือผลิตภณัฑข์นมปังโดยใชแ้ป้งเมลด็บวัและแป้งขา้วไรซ์เบอร์ร่ีแน่นอน เท่ากบั 0.86 

 

ค ำส ำคญั: แนวคิดของผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวคิดผลิตภัณฑ์ขนมปัง 
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Abstract 
This study aims to find the factor in consumer decision making on bread product development by using 

lotus seed flour and riceberry flour. Tsis study is a quantitative research by conducted by collecting data from a 
sample of 100 people, analyzing statistical data with percentage, mean and standard deviation. The instrument used 
is a questionnaire with the accuracy rate of 0.89 through content validity from the questionnaire experts. The survey 
of consumer groups by responding to Internet surveys found that most respondents were female, with 0.69 aged 
Most of them are in the range of less than 20 years, equal to 0.41. Most of them are students, follored by. college 
student is 0.63 Most of their income is in the range below 15,000 baht, equal to 0.64. And most of them studies in 
the vocational certificate level. High vocational certificate level and diploma level is equal to 0.66. Various factors in 
the decision to buy bread products consist of 5 area. In terms of product.  the highest factor of importance is the 
factor of nutritional value of, health benefits which is equal to 4.77.  In terms of  price, the factor with  the most 
important level. is the factor of price appropriateness to the quality which is equal to 4.54. In  terms of  location, the 
factor of the product distribution  concerning the factor of the product classified in the clear category is at very 
important level. Which is equal to 4.43. The factor of promotion of sales concerning which the factor of product 
display at the point of sale is at very important level which. is equal to 4.17.  The factor of packaging which is the 
most important level. is the factor of having product details which is equal to 4.66. The results from questionnaires 
in order to inquire about the level of interest in buying bread products, shows that consumers were interested in 
buying bread products using lotus seed flour and riceberry flour 0.86. 
 
Keywords: Consumer Concepts, Product development, Products Concept Bread. 
 

1. บทน า 
ปัจจุบนัขนมปังเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บความนิยมและมีผูบ้ริโภคกนัมากข้ึน รับประทานไดทุ้กวยั คู่กับนม 

กาแฟ และชา โดยการส ารวจจากประชาชาติธุรกิจพบวา่ผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑข์นมปัง ปัจจุบนัตลาดรวม  เบเกอ
ร่ีมีมูลค่าประมาณ 15,000 - 17,000 ลา้นบาท เป็นธุรกิจเบเกอร่ีคา้ส่ง ร้อยละ 90.14 ขนมปังเป็นผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีท่ีมี
สัดส่วนจ าหน่ายและไดรั้บความนิยมในประเทศมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54 ของมูลค่าการตลาดทั้งหมด (ประชาชาติ
ธุรกิจออนไลน์, 2558) สาเหตุท่ีตลาดขนมปังมีการเติบโตข้ึนทุกปีมาจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคความตอ้งการบริโภค
อาหารอย่างเร่งด่วน ผูบ้ริโภคจึงหันมาเลือกรับประทานขนมปังเป็นอาหารเชา้และเป็นอาหารวา่ง เพราะขนมปังเป็น
อาหารท่ีรับประทานง่ายและสะดวกท่ีจะพกติดตวัไปรับประทานนอกสถานท่ี โดยใชว้ตัถุดิบหลกัท่ีส าคญัของ การท า
ขนมปัง คือ แป้งสาลี เหมาะส าหรับใชใ้นการท าขนมอบประเภทขนมปังจืด (Loaf Bread) มีรูปร่างเป็นกะโหลก และ
แบบส่ีเหล่ียม เช่น ขนมปังแซนดว์ชิ (อรอนงค ์นยัวกิลุ, 2541)  

เมล็ดบวั คือส่วนเมล็ดในผลของบวั อยูใ่นส่วนดอกบวัหลวงชมพูซอ้นหรือบวัฉัตรชมพู มีช่ือวา่ สัตตบงกช 
เป็นบวัท่ีมีอยูใ่นบึงบอระเพด็จงัหวดันครสวรรคเ์ป็นจ านวนมาก ซ่ึงในทอ้งถ่ินมีเมลด็บวัอยูม่ากและราคาของเมลด็บวั
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ท่ีจ  าหน่ายค่อนขา้งถูก นิยมน าเมล็ดบวัมารับประทานสดเป็นส่วนใหญ่ เมลด็บวั มีปริมาณสารอาหารท่ีส าคญั คือโปรตีน 
ตวัเมลด็บวัยงัมีสรรพคุณ บ ารุงสมอง บ ารุงประสาท บ ารุงไต ช่วยรักษาอาการทอ้งร่วงและบิดเร้ือรัง (เสริมลาภ วสุรัตน์,2547) 
ซ่ึงเป็นวตัถุดิบชนิดหน่ึงท่ีน่าสนใจน ามาใชเ้พ่ิมคุณค่าทางโภชนาการในผลิตภณัฑเ์พื่อลดการใชแ้ป้งสาลี และนิยมน าเมล็ด
บัวมารับประทานสดเป็นส่วนใหญ่ และยงัไม่มีการน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ ปัจจุบันมีการน าเมล็ดบัวมาใชใ้น
ส่วนผสมของอาหารยงันอ้ยอยูแ่ละส่งเสริมเมลด็บวัในทอ้งถ่ินใหเ้ป็นท่ีนิยมมากยิง่ข้ึน 

ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี เป็นขา้วใหม่จากการผสมระหวา่งขา้วเจา้หอมนิลและขา้วขาวดอกมะลิ 105 มีเมลด็สีม่วงเขม้ 
ตามธรรมชาติ ผา่นการขดัสีเพียงแค่บางส่วนจึงยงัท าใหค้งคุณค่าทางโภชนาการไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้นขา้วไรซ์เบอร่ี อุดม
ไปดว้ยคุณค่าสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย เบตา้แคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอีวิตามินบี 1 ลูทีน แทน
นิน สงักะสี โอเมกา้ 3 ธาตุเหล็ก โพลีฟีนอล และเสน้ใย ซ่ึงสารอาหารเหล่าน้ีมีส่วนช่วยในการลดความเส่ียงต่อการเกิด
มะเร็ง ช่วยป้องกนัโรคเบาหวานโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ โรคความดนัโลหิตสูง โรคสมองเส่ือม และโรค
โลหิตจาง และมีคุณสมบติัต่อตา้นอนุมูลอิสระ (กองพฒันาผลิตภณัฑข์า้ว) 
 ดงันั้นการวจิยัน้ีศึกษาปัจจยัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑข์นมปังโดยใชแ้ป้งเมล็ดบวัและแป้วขา้วไรซ์เบอร่ี 
โดยท าการออกแบบสอบถามเพื่อหาแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์ขนมปังจากผูบ้ริโภค และสรุปแบบส ารวจเพื่อ
น าไปสู่ผลิตภณัฑข์นมปังจากแป้งเมลด็บวัและแป้วขา้วไรซ์เบอร่ีและเป็นการเพ่ิมทางเลือกใหม่ให้กบัผูบ้ริโภค อีกทั้ง
เป็นการพฒันาอาหารให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเป็นการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนให้ย ัง่ยืนต่อไป 
เพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งสูงสุด 

  
2. วตัถุประสงค์ 

เพื่ อ ศึ กษ าปั จ จัย ข องผู ้บ ริ โภ ค ท่ี มี ต่ อ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ขน ม ปั งโด ยใช้แ ป้ ง เม ล็ ด บั ว แล ะแ ป้ งข้าว 
ไรซ์เบอร์ร่ี 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

ปัจจยัของผูบ้ริโภคเพื่อน าไปพฒันาผลิตภณัฑข์นมปังโดยใชแ้ป้งเมลด็บวัและแป้งขา้วไรซ์เบอร์ร่ี   
3.1.1 ส ารวจแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์โดยการส ารวจกลุ่มผูบ้ริโภค เพื่อทดสอบแนวคิดของผูบ้ริโภค 

ก าหนดขอบเขตให้อยู่ในสถาบันการศึกษา สถานท่ีท างาน วิทยาลยัอาชีวศึกษานครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค ์
วจิยัเชิงปริมาณ โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 100 คน เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันาผลิตภณัฑข์นมปัง
โดยใชแ้ป้งเมลด็บวัและแป้งขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 

3.1.2 ท าการออกแบบ แบบสอบถามเพ่ือทดสอบแนวความคิดของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑข์นมปัง
เพื่อน าไปพฒันาผลิตภณัฑ์ขนมปังในการใชแ้ป้งเมล็ดบวัและแป้งขา้วไรซ์เบอร์ร่ี โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ 
แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย (พรรณิภา การถาง, 2558) ตอนท่ี  1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม 5 ข้อ ตอนท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์ขนมปังท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาด 7 ข้อ และข้อมูลด้าน
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แนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์ 5 ด้าน ตอนท่ี 3 ข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังโดยใช้แป้งเมล็ดบัวและแป้ง 
ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 8 ขอ้ รวม 25 ขอ้ 

3.1.3 ทดสอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาให้ผูเ้ช่ียวชาญแบบสอบถาม พิจารณา
ความเหมาะสมของเน้ือหา (Content Validity) ความถูกตอ้งตามองคป์ระกอบท่ีตอ้งการศึกษาและภาษาท่ีใช้ ขอ้ค าถาม
แต่ละขอ้ วดัไดต้รงตามส่ิงท่ีตอ้งการวดัเน้ือหาหรือวตัถุประสงค ์โดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน ดงัน้ีใหค้ะแนน +1 ถา้แน่ใจ
วา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ใหค้ะแนน 0 ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงคใ์หค้ะแนน -1 
ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงคแ์ลว้น าขอ้มูลท่ีไดห้าค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามแต่ละขอ้ 
(Index of Item-Objective Congruence or IOC) ข้อค าถามท่ี มีค่า IOC ตั้ งแต่  0.50 -1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใช้ได ้
ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุงยงัใชไ้ม่ได ้(ปราณี หล าเบ๊ญสะ, 2559) 

3.1.4 วเิคราะห์ผลการทดสอบปัจจยัของผูบ้ริโภคเพื่อน าไปพฒันาผลิตภณัฑข์นมปังโดนใชแ้ป้งเมลด็บวั  
และแป้งขา้วไรซ์เบอร์ร่ี วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ ดว้ยร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
4. ผลการวจิยั 

4.1 ผลการส ารวจแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ตของการทดสอบแนวคิดของผูบ้ริโภคต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์
ขนมปังโดยใชแ้ป้งเมลด็บวัและแป้งไรซ์เบอร์ร่ี จ านวน100 คน 

4.1.1 ตอนท่ี 1 ผลการส ารวจขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดต้่อเดือน พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เท่ากบั 0.69  มีอายอุยูส่่วนใหญ่ในช่วงต ่ากวา่ 20 ปี คิด
เป็นเท่ากับ 0.41 มีการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปวช . ปวส . และอนุปริญญา เท่ากับ  0.66 อาชีพส่วนใหญ่ 
เป็นนกัเรียน นกัศึกษา เท่ากบั 0.63 มีรายไดส่้วนใหญ่อยูใ่นช่วงต ่ากวา่ 15,000 บาท เท่ากบั 0.64 

4.1.2 ตอนท่ี 2 ผลการส ารวจขอ้มูลทัว่ไปของผลิตภณัฑข์นมปังท่ีมีจ าหน่ายในทอ้งตลาด พบวา่ ผูบ้ริโภคซ้ือ
ขนมปังภายใน 1 สัปดาห์ คือ สัปดาห์ 1-2 คร้ัง มากท่ีสุด เท่ากับ 0.61 ขนมปังท่ีเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ ขนมปัง   
แซนด์วิช เท่ากับ0.61 กล่ินของขนมปังท่ีชอบท่ีสุด คือ กล่ินธรรมชาติของขนมปังไม่ต้องปรุงแต่ง  เท่ากับ 46.5  
ส ถ าน ท่ี ท าก าร ซ้ื อขนม ปั ง บ่ อ ย ท่ี สุ ด  คื อ ร้ าน สะดวก ซ้ื อ เท่ ากับ  0.49 ราค าใน การ ซ้ื อขนม ปั งต่ อ ช้ิ น  
คือ 21- 40 บาท เท่ากับ0. 52 ปัญหาในการรับประทานขนมปังมากท่ีสุด คือได้รับสารอาหารส่วนใหญ่เป็น
คาร์โบไฮเดรต เท่ากับ  0.34 ผลจากการส ารวจผู ้บ ริโภค ปัจจัยต่าง ๆ ในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ขนมปัง 
ประกอบดว้ยทั้งหมด 5 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการขาย ดา้นบรรจุภณัฑ ์
ของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัแสดงในตารางท่ี 1, 2, 3, 4, และ 5 ตามล าดบั ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ในดา้นผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑข์นมปัง 

ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจช้ือ x̄  S.D. ระดบัความส าคญัในการตัดสินใจซ้ือ 
1. รสชาติของสินคา้ 
2. กล่ินของสินคา้ 

4.64   
4.26   

0.44 
0.55 

มากท่ีสุด 
มาก 
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3. คุณค่าทางอาหารมีประโยชน์ดา้นสุขภาพ 
4. มาตรฐานท่ีใชรั้บรองสินคา้ 
5. รูปร่างลกัษณะ 
6. ปริมาณบรรจุ 
7. ตรา/ยีห่้อ 
8. อายกุารเก็บรักษา 

4.77 
4.65 
4.00 
4.10 
4.08 
4.72 

0.44 
0.52 
0.61 
0.64 
0.65 
0.47 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจช้ือของผูบ้ริโภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมปังในด้าน

ผลิตภณัฑ์ พบวา่ ปัจจยัของคุณค่าทางอาหารมีประโยชน์ดา้นสุขภาพ ให้ความส าคญัอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
4.77 รองลงมา คือ อายกุารเก็บรักษา 4.72 และมาตรฐานท่ีใชรั้บรองสินคา้ 4.65 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ในด้านราคา ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑข์นมปัง 

ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจช้ือ x ̄  S.D. ระดบัความส าคญัในการตัดสินใจซ้ือ 
1. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
2. ราคาสินคา้คงท่ี 
3. ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 

   4.54 
   4.37 
   4.50 

0.51 
0.56 
0.54 

มากท่ีสุด 
มาก 

มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 2 แสดงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจช้ือของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์ขนมปังในดา้นราคา 

พบวา่ ปัจจยัของราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.54 รองลงมา คือ
ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 4.50 และราคาสินคา้คงท่ี 4.37 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ในด้านสถานท่ีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑข์นมปัง 

ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจช้ือ x̄  S.D. ระดบัความส าคญัในการตัดสินใจซ้ือ 

1. ร้านคา้จ าหน่ายตั้งอยูแ่หล่งชุมชน 
2. จดัวางสินคา้ในต าแหน่งท่ีเห็นไดง่้าย 
3. สินคา้จดัอยูใ่นหมวดหมู่ท่ีชดัเจน 

4.30 
4.31 
4.43 

0.64 
0.64 
0.62 

มาก 
มาก 
มาก 

จากตารางท่ี 3 แสดงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจช้ือของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑข์นมปังในดา้นสถานท่ี 
พบวา่ ปัจจยัของสินคา้จดัอยูใ่นหมวดหมู่ท่ีชดัเจน ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.43 รองลงมา 
คือ จดัวางสินคา้ในต าแหน่งท่ีเห็นไดง่้าย 4.31 และร้านคา้จ าหน่ายตั้งอยูแ่หล่งชุมชน 4.30 ตามล าดบั 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑใ์นดา้นส่งเสริมการขายของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่อผลิตภณัฑข์นมปัง 

ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจช้ือ x̄  S.D. ระดบัความส าคญัในการตัดสินใจซ้ือ 
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1. การให้ส่วนลดหรือแถม 
2. การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ 
3. จดัแสดงสินคา้ ณ จุดขาย 

3.97 
4.13 
4.17 

0.64 
0.64 
0.62 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

 

จากตารางท่ี 4 แสดงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจช้ือของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑข์นมปังในดา้นส่งเสริม
การขาย พบวา่ ปัจจยัจดัแสดงสินคา้ ณ จุดขาย ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.17 รองลงมา คือ
การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 4.13 และการใหส่้วนลดหรือแถม 3.97 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑใ์นดา้นบรรจุภณัฑข์องผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑข์นมปัง 

ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจช้ือ x̄  S.D. ระดบัความส าคญัในการตัดสินใจซ้ือ 
1. ขนาดบรรจุภณัฑ ์
2. ความแขง็แรงของบรรจุภณัฑ ์
3. สามารถมองเห็นผลิตภณัฑไ์ด ้
4. มีรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ 

4.24 
4.30 
4.44 
4.66 

0.60 
0.61 
0.60 
0.49 

มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 5 แสดงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจช้ือของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์ขนมปัง ในดา้น บรรจุ
ภัณฑ์ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ปัจจัยของมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.66 
รองลงมา คือ สามารถมองเห็นผลิตภณัฑไ์ด ้4.44 และความแขง็แรงของบรรจุภณัฑ ์4.30 ตามล าดบั 

4.2.3 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเพื่อพฒันาผลิตภณัฑข์นมปังแป้งเมล็ดบวัและแป้งขา้วไรซ์เบอร่ี์ จากการส ารวจ พบวา่ 
ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์นมปังเพ่ือสุขภาพจากอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด เท่ากบั0.29 ผูบ้ริโภครู้จกั
ผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากเมลด็บวั พบวา่ ผูบ้ริโภครู้จกัเมลด็บวัเช่ือมและสงัขยาเมลด็บวัท่ี เท่ากบั 0.30  ประโยชน์ของเมลด็
บวัช่วยบ ารุง พบวา่ บ ารุงเลือดมากท่ีสุด เท่ากบั 0.36 ผูบ้ริโภคนึกถึงขนมปังเพ่ือสุขภาพ พบวา่ การผสมธญัพืชเพ่ือเพ่ิม
เส้นใยมากท่ีสุด เท่ากับ 0.49 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ขนมปังแป้งเมล็ดบัว พบว่า เพ่ิมคุณค่าทาง
โภชนาการมากท่ีสุด เท่ากบั 0.47 ควรมีขอ้มูลใดบนบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์ขนมปัง พบว่า คุณค่าทางโภชนาการมาก
ท่ีสุด เท่ากบั 0.62 เม่ือรับประทานผลิตภณัฑ์ขนมปังจะไดรั้บประโยชน์ พบวา่ ไดรั้บวิตามินเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด เท่ากบั 
0.32 และผลจากแบบสอบถามหากมีประเภทของผลิตภณัฑข์นมปังแป้งเมลด็บวัและแป้งขา้วไรซ์เบอร์ร่ี มีความสนใจ
ท่ีจะซ้ือ พบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจซ้ือแน่นอน เท่ากบั 0.86 

 
5. การอภิปรายผล 

การศึกษ าการทดสอบ ปั จจัยของผู ้บ ริโภค ท่ี มีต่ อผ ลิตภัณฑ์ ขนมปั งโดยใช้แ ป้ ง เมล็ดบัวและ 
แป้งขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 
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5.1 การส ารวจกลุ่มผูบ้ริโภคเพ่ือทดสอบแนวคิดของผูบ้ริโภค 
5.1.1 การส ารวจปัจจยัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ขนมปัง โดยการตอบแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ต  

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงมีความถ่ีในการซ้ือมากกวา่เพศชาย เน่ืองจากมีความสนใจและใส่ใจสุขภาพมากกวา่
และเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการหาแนวทางในการพฒันาผลิตภัณฑ์ขนมปัง เพ่ือช่วยในการตัดสินใจสู่การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ขนมปังต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) การบริหารการตลาดยคุใหม่ ปัจจยัใน
ดา้นส่วนบุคคลความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานส าคญัเพ่ือใชใ้นการหาแนวทางในการ
ออกแบบและการพฒันาผลิตภณัฑต์่อไป  

5.1.2 การส ารวจขอ้มูลทัว่ไปของผลิตภณัฑข์นมปังท่ีมีจ าหน่ายในทอ้งตลาด ปัจจยัในส่วนต่างๆ ท่ีเป็นส่ิงบ่ง
บอกถึงการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ถึงความตอ้งการต่อผลิตภณัฑข์นมปัง พบวา่ ใหก้ารเลือกซ้ือ ขนมปังสปัดาห์ 1 -2 
คร้ัง มากท่ีสุด กล่ินของขนมปังท่ีชอบมากท่ีสุด คือ กล่ินธรรมชาติของขนมปังไม่ตอ้งปรุงแต่ง สถานท่ีท าการซ้ือขนม
ปังบ่อยท่ีสุด คือ ร้านสะดวกซ้ือ ราคาในการซ้ือขนมปังต่อช้ิน คือ 21- 40 บาท และปัญหาในการรับประทานขนมปัง
มากท่ีสุด คือ ได้รับสารอาหารส่วนใหญ่ เป็นคาร์โบไฮเดรต ขนมปังท่ีเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ ขนมปังแซนด์วิช ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั รายงานตลาดขนมอบในประเทศไทย (ศูนยอ์จัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัอาหาร, 2559) กล่าว
วา่ ขนมปังแซนด์วชิ เป็นขนมปังประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบัแรก สอดคลอ้งกบั (เฉลิมพล นิรมล, 2549) 
ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ พฤติกรรมการบริโภค 
กลุ่มตวัอยา่งนิยมซ้ือและรับประทานผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีประเภทขนมปังชนิดขนมปังจืด มากท่ีสุด ผลการส ารวจโดย
สอบถามระดบัความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์นมปัง ประกอบดว้ย 5 ดา้น  

5.1.1.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีเน่ืองจากผลิตภณัฑมี์ความหลากหลาย  จึงมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีจะ
เลือกถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับมากท่ีสุด  พบว่า ปัจจัยของคุณค่าทางอาหารมีประโยชน์ด้านสุขภาพ ผูบ้ริโภคให้
ความส าคัญ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเท่ากับ 4.77 สอดคล้องกับงานวิจัยการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ     
ซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภคใน กรุงเทพมหานครของ (วิวิศน์ ใจตาบ, 2556) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดา้น ผลิตภณัฑ ์ในดา้นคุณค่าทางอาหารเป็นอนัดบัแรก 

5.1.1.2 ดา้นราคา โดยผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกับราคา เม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพและรสชาติ พบว่า 
ปัจจยัของราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 4.54 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
(กฤษณา อุ่นธนโชติ, 2551) ศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ เบเกอร่ีในศูนยก์ารคา้วรรัตน์ พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในเร่ืองราคาเหมาะสมกบั คุณภาพของผลิตภณัฑ ์เป็นอนัดบัแรก 

5.1.1.3 ดา้นสถานท่ี เน่ืองจากความเหมาะสมของสถานท่ีตั้งเห็นได้ อยา่งชดัเจน หาไดง่้าย พบวา่ ปัจจยัของ
สินคา้จดัอยูใ่นหมวดหมู่ท่ีชดัเจน ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเท่ากบั 4.43 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงาน
ตลาดขนมอบในประเทศไทย (ศูนยอ์จัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัอาหาร, 2559) ซ่ึงการจดัวางสินคา้ใหอ้ยู่
ในหมวดของแต่ละประเภทมีส่วนท่ีจะท าผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑแ์ละสะดวกสบายในการเลือกซ้ือสินคา้มาก
ยิง่ข้ึน 

5.2.2.4 ดา้นส่งเสริมการขาย ปัจจุบนัการทดลองสินคา้ ณ จุดขาย เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจมากข้ึนเป็น
การสร้างอารมณ์และการรับรู้ของผูบ้ริโภค เป็นขั้นสุดทา้ยก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ เพ่ือเลือกสินคา้นั้น พบว่า 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

865 

ปัจจยัของจดัแสดงสินคา้ ณ จุดขาย ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเท่ากบั 4.17 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (สุชญา 
อาภาภัทร , 2559) ปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเบเกอร่ีแบบ Take Away ของกลุ่มคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ ลูกคา้ใหค้วามส าคญักบั ปัจจยัส่งเสริมการขายในเร่ืองคือ มีสินคา้ใหท้ดลองชิม 

5.2.2.5 ดา้นบรรจุภณัฑ ์เพ่ือเป็นขอ้พิจารณาในการซ้ือผลิตภณัฑ ์คือ การใหข้อ้มูลรายละเอียดผลิตภณัฑแ์ละ
ค าอธิบาย เป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับผูบ้ริโภค พบว่า ปัจจัยของมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริโภคให้
ค วามส าคัญ อ ยู่ ใน ระดับ  ม าก ท่ี สุ ด  มี ค่ า เฉ ล่ี ย  4.66 สอดค ล้อ งกับ  (บุ ญ ส่ ง  วงษ์ ฤท ธ์ิ  แล ะน พป ฏล  
ขิงทอง, 2557) การวิจัยและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ขนมอบประเภท             
เบเกอร่ี กลุ่มแม่บา้น ชุมชนบา้นเชือก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา การมีขอ้มูลท่ีครบถว้นและชดัเจนท่ีอยูบ่นบรรจุภณัฑ ์
มีค่าเฉล่ีย 3.36 
 
6. บทสรุป 

การศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ขนมปังโดยใชแ้ป้งเมล็ดบวัและแป้งขา้วไรซ์
เบอร์ร่ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการพฒันาผลิตภณัฑข์นมปังและเป็นการเพ่ิมมูลค่าแป้งเมลด็บวัและแป้งขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 
โดยเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามโดยการตอบแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ต พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
เท่ากบั 0.69  มีอายุอยูส่่วนใหญ่ในช่วงต ่ากว่า 20 ปี เท่ากับ 0.41  มีการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบั ปวช. ปวส. และ
อนุปริญญา เท่ากบั 0.66 อาชีพส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน นกัศึกษา เท่ากบั 0.63 มีรายไดส่้วนใหญ่อยูใ่นช่วงต ่ากวา่ 15,000 
บาท เท่ากบั 0.64  ปัจจยัต่างๆ ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์นมปัง ประกอบดว้ย 5 ดา้น โดยปัจจยัยอ่ยของแต่ละดา้น
ท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญั อยู่ในระดบัมากท่ีสุดมี 3 คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัของคุณค่าทางอาหารมีประโยชน์ดา้น
สุขภาพ มีค่าเท่ากบั 4.77 ดา้นราคา ปัจจยัของราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มีค่าเท่ากบั 4.54 ดา้นบรรจุภณัฑ์ ปัจจยัของมี
รายละเอียดของผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย 4.66 และผูบ้ริโภคให้ความส าคญัอยู่ในระดับมาก คือ ดา้นสถานท่ี ปัจจยัของ
สินคา้จดัอยูใ่นหมวดหมู่ท่ีชดัเจน มีค่าเท่ากบั 4.43 ดา้นส่งเสริมการขาย ปัจจยัของจดัแสดงสินคา้ ณ จุดขาย มีค่าเท่ากบั 
4.17  และผลจากแบบสอบถามหากมีประเภทของผลิตภณัฑข์นมปังแป้งเมลด็บวัและแป้งขา้วไรซ์เบอร์ร่ี มีความสนใจ
ท่ีจะซ้ือ พบวา่ ซ้ือแน่นอน เท่ากบั 0.86   
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปัง ส าหรับการศึกษาในอนาคต ข้ึนกับแนวโน้มของผูบ้ริโภคในแต่ละช่วง      
ดงันั้นควรมีการพฒันาผลิตภณัฑ์โดยท าการทดสอบผูบ้ริโภคเพ่ือมาประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในช่วงเวลานั้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรวลัภ ์อุปถมัภานนท์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุนนั ปานสาคร ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม กรุณาใหค้  าแนะน า ขอ้เสนอแนะและตรวจสอบ
ขอ้บกพร่อง ขอบคุณคณะเทคโนลีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี และวิทยาลยัอาชีวศึกษา
นครสวรรค ์ท่ีให้การสนบัสนุน และสถานท่ีในการท างานวิจยั ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
สุดทา้ยน้ีผูว้จิยัขอขอบใจผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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