ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
ครูที่ปรึกษา
แผนกวิชา
สถานศึกษา
ปีการศึกษา

การศึกษาความพึงพอใจการบริโภคไก่ทอดซอสครีมมะนาวของผู้บริโภคใน
ตาบลค้อเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
นางสาวนภาพร ไชยรักษ์ นางสาวอริยา ศรีธาตุ และนางสาวอาทิตยา พรทอง
คุณครูธัญรดา สาคาไมย์
การขายและการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
2558

บทคัดย่อ
ไก่ทอดซอสครีมมะนาวเป็นไก่ทอดที่มีแป้งบางกรอบ รสชาติกลมกล่อม กรอบนอก นุ่ม
ใน แตกต่างไปจากไก่ทอดธรรมดาทั่วไป เป็นอาหารที่กินง่าย ขายง่าย เพราะไก่ทอดซอสครีม
มะนาว เป็นได้ทั้งกับข้าวและของว่าง ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าได้จัดทาการวิจัยครั้งนี้เพื่อสารวจ
พฤติกรรมการบริโภค ไก่ทอดซอสครีมมะนาว ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรใน
ตาบลค้อ เหนื อ อ าเภอเมื อ ง จัง หวั ดยโสธร เก็บ ข้ อมู ลโดยการสารวจข้ อ มูล โดยใช้ ข้ อ มูล คื อ
แบบสอบถาม จานวนที่รวบรวมได้ทั้งสิ้น 200 ราย โดยในส่วนของคาถามที่มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check – list) โดยในส่วนข้อคาถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า.(Rating Scale) ใช้การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS ในการหาค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean
= x ) ซึ่งค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าอยู่ระหว่าง 0.573 – 0.816 จากนั้นผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
โดยข้อคาถามที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และความต้องการของ
ประชาชนในตาบลค้อเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยการ
ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean = x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งหมดที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในตาบลค้อเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร ที่มีความพึง
พอใจในการบริโภคไก่ทอดซอสครีมมะนาว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 15 – 20 ปี รายได้ต่อ
เดือน 1,001 – 5,000 บาท
สรุปการวิจัยครั้งนี้ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในประชากรตาบลค้อเหนือ พบว่าประชากรในตาบลค้อเหนือชอบรสชาติของไก่ทอดซอสครีมมะนาว
ส่วนใหญ่พบเพศหญิงมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อไปรับประทานเป็นของว่าง

ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
ครูที่ปรึกษา
แผนกวิชา
สถานศึกษา
ปีการศึกษา

การศึกษาความพึงพอใจการบริโภคน้ามะพร้าวในตาบลหนองคู อาเภอเมือง
จังหวัดยโสธร
นางสาวบุษบา ธรรมคา นางสาวณุจรีย์ อ่อนทองหลาง
และนางสาวแสงเทียน ขุมคา
นางสาวธัญรดา สาคาไมย์
การขายและการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
2558

บทคัดย่อ
น้ามะพร้าว เป็นน้ามะพร้าวน้าหอมมีรสชาติหอมหวาน เป็นเครื่องดื่มที่ทานง่าย ดังนั้นจึง
ได้จัดทาการวิจัย เพื่อสารวจพฤติกรรมการบริโภคน้ามะพร้าว ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
ประชาชนในตาบลหนองคู อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสารวจข้อมูล โดย
ใช้เครื่องมือคือแบบสอบถาม รวมจานวนที่รวบรวมได้ทั้งสิ้น 200 ตัวอย่าง โดยในส่วนของคาถามที่
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) และในส่วนของข้อคาถามที่มีลักษณะมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS (statistical Package for the Social Science For Windows) ปรากฏค่าอานาจ
จาแนกวิเคราะห์โดยหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) จากนั้น จาแนก
ตามสถานภาพส่ ว นบุ ค คล วิ ธี ก ารหาค่ า ความถี่ (Frequency) แล้ ว สรุ ป ออกมาเป็ น ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) สาหรับข้อคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนในตาบลหนองคู อาเภอเมือง
จังหวัดยโสธร จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (mean : ̅ ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งหมดใช้การ
วิเคราะห์โดยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในตาบลหนองคู อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร ที่มีความพึง
พอใจในการบริโภคน้ามะพร้าว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 15-20 ปี อาชีพหลัก นักเรียน/
นักศึกษา รายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 1,000 บาท ความพึงพอใจของประชาชนในตาบลหนองคู
อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงมีความพึงพอใจในรสชาติและคุณภาพ
สะดวกในการรับประทาน ปริมาณมีความเหมาะสม การตัดสินสินใจในการบริโภค ความเหมาะสม
กับปริมาณของบรรจุภัณฑ์ การปรับราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ มีความสะดากในการซื้อ มีการ
กระจายสินค้าให้กว้างขวาง มีพนักงานค่อยให้บริการ มีป้ายแนะนาสินค้าและบอกราคาอย่างชัดเจน
และความสุภาพของพนักงานเรียงตามลาดับ

ชื่อเรื่อง

การศึกษาความพึงพอใจการบริโภคผลไม้สดของผู้บริโภคใน ต.สาราญ
อ.เมือง จ.ยโสธร
ผู้วิจัย
นางสาวสิริพร เอี่ยมสะอาด นางสาวฉัตรสุด ชาตบุษป์
และนางสาวฐิติรัตน์ ยาวะโนภาส
ครูที่ปรึกษา คุณครูธัญรดา สาคาไมย์
แผนกวิชาการ การขายและการตลาด
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ปีการศึกษา 2558
บทคัดย่อ
ผลไม้สดเป็นผลไม้ที่กรอบ กลมกล่อม เป็นอาหารที่กินง่าย ขายง่าย เพราะผลไม้สด
เป็นได้ทั้งอาหารว่าง ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าได้จัดทาการวิจัยในครั้งนี้เพื่อสารวจพฤติกรรมการบริโภค
ผลไม้สด ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรในตาบลสาราญ อาเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสารวจข้อมูลโดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถาม รวมจานวนที่
รวบรวมได้ทั้งสิ้น 370 ราย โดยคาถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ในส่วน
ของข้อคาถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้การหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistical
Package for the Social Science for windows) วิเคราะห์โดยหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation S.D) จากนั้นผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการหาค่าความถี่ (Frequency)
แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ใช้วิธี หาค่าเฉลี่ย
(Mean : ̅ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D)
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในตาบลสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร ที่มีความพึงพอใจ
ในการบริโภคผลไม้สด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-35 ปี อาชีพหลัก นักเรียน/นักศึกษา
รายได้ต่อเดือน ต่ากว่า 5000 บาท ความพึงพอใจของประชาชนในตาบลสาราญ อาเภอเมือง
จังหวัดยโสธร โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชน
ในตาบลสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีความพึงพอใจความสะดวกในการรับประทานผลไม้
สด ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในปริมาณที่เหมาะสม ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในรูปแบบผลิตภัณฑ์
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการสะดวกในการซื้อ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจสถานที่จอดรถ ผู้บริโภคมี
ความพึงพอใจในความสุภาพของพนักงานขาย ผู้บริโภคมีความพึงพอใจป้ายราคาที่ชัดเจน ผู้บริโภค
มีความพึงพอใจในการมีพนักงานขายคอยให้บริการ เรียงตามลาดับ

ชื่อเรื่อง

การศึกษาความพึงพอใจในผู้บริโภคข้าวโพดอบเนยของผู้บริโภคในตาบลหนองคู
อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ผู้วิจัย
นางสาวณัฐมล วรพันธ์ และนางสาวอนุสรา บุตรอาคา
ครูที่ปรึกษา คุณครูธัญรดา สาคาไมย์
แผนกวิชา
การขายและการตลาด
สถานที่ศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ
ข้าวโพดอบเนย คืออาหารประเภทที่มีรสชาติหวาน ที่กลุ่มของข้าพเจ้าจัดทาขึ้นในวิชา
โครงการเพื่อจัดจาหน่ายในตาบลหนองคู ทุกคนสามารถซื้อรับประทานในราคาที่ถูกเป็นอาหารว่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตาบลหนองคูจานวน 367
คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามใช้โปรแกรม SPSS คานวณ
ผลการวิจัยพบว่า ประชากรที่อยู่ในตาบลหนองคู ซื้อข้าวโพดอบเนยที่ไปบริโภคคือ ส่วน
ใหญ่พบเป็น ผู้หญิง มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อไปรับประทาน โดยภาพรวมแล้วผู้บริโภคพึงพอใจใน
รสชาติของข้าวโพดอบเนย
สรุปการวิจัยในครั้งนี้ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
ประชากรตาบลหนองคู พบว่าประชากรในตาบลหนองคูชอบรสชาติของข้าวโพดอบเนย ส่วนใหญ่
เพศหญิงมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อไปรับประทานเป็นของว่าง

ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
ครูที่ปรึกษา
แผนกวิชา
สถานศึกษา
ปีการศึกษา

การศึกษาความพึงพอใจการบริโภคข้าวเหนียวไก่ทอดของผู้บริโภคใน ตาบลสาราญ
อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
นางสาววิจิตรา เพ็งพันธ์ นางสาวอภัสรา หลักหาญ
และนางสาวสุจิตรา นามเหลา
ครูมาลี สุวรรณโคตร
การขายและการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
2558

บทคัดย่อ
ข้าวเหนียวไก่ทอดเป็นอาหารที่มีรสชาติกลมกล่อม กรอบนอก นุ่มใน แตกต่างไปจากไก่
ทอดธรรมดาทั่วไป เป็นอาหารที่กินง่าย ขายง่าย จะขายได้มากหรือน้อยก็ตรงที่คุณภาพและรสชาติ
ความอร่อยที่แตกต่างที่จะดึงดูดลูกค้าเข้ามาอุดหนุน เพราะข้าวเหนียวไก่ทอด เป็นได้ทั้งกับข้าวที่
จาเป็นต้องบริโภคของว่าง ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าได้จัดทาการวิจัยครั้งนี้เพื่อสารวจพฤติกรรมการ
บริโภค ข้าวเหนียวไก่ทอด ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนใน ตาบลสาราญ
อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสารวจข้อมูล โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม
รวมจานวนที่รวบรวมได้ทั้งสิ้น 150 ราย โดยในส่วนของคาถามที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-List) ใช้การหาค่าอานาจจาแนก (Discrimination) และในส่วนของข้อคาถามที่มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
(Reliability) ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the
Social Science for the Social Science) จากนั้นผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยข้อคาถามที่เกี่ยวกับ
สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และความต้องการของประชาชนใน ตาบลสาราญ
อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร จาแนกตามสถานภาพส่วนบุ คคล หาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุป
ออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับข้อคาถามเกี่ยวกับพึงพอใจของประชาชนใน ตาบล
สาราญ อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย
(Mean : ̅ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติทั้งหมดใช้การวิเคราะห์โดยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนใน ตาบลสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร ที่มีความพึง
พอใจในการบริโภคข้าวเหนียวไก่ทอด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 15-20 ปี รายได้ต่อเดือน
5,000 บาท

ความพึงพอใจของประชาชนใน ตาบลสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนใน ตาบลสาราญ อาเภอ
เมือง จังหวัดยโสธร มีความพึงพอใจความสะดวกในการรับประทานข้าวเหนียวไก่ทอด ผู้บริโภคมี
ความพึงพอใจในปริมาณที่มีความเหมาะสม ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในรูปแบบผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมี
ความพึ ง พอใจในการสะดวกในการซื้ อ ผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามพึ ง พอใจความสุ ภ าพของพนั ก งานขาย
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจป้ายแนะนาสินค้าและบอกราคาชัดเจน ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการมี
พนักงานขนายคอยให้บริการ เรียงตามลาดับ

ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
ครูที่ปรึกษา
แผนกวิชา
ประเภทวิชา
ปีการศึกษา

การศึกษาความพึงพอใจผู้บริโภคหมึกย่างในเขต ตาบลสาราญ อาเภอเมือง
จังหวัดยโสธร
นางสาวชลธิชา วงค์ตรี และ นางสาวจิราภรณ์ องอาจ
นางสาวธัญรดา สาคาไมย์
การขายและการตลาด
พาณิชยกรรม
2558

บทคัดย่อ
หมึกย่าง เป็นอาหารประเภทปิ้งย่าง พร้อมมีนาจิ้มรสเด็ด ที่กลุ่มของข้าพเจ้าจัดทาขึ้นใน
รายวิชาโครงการ เพื่อจัดจาหน่ายในเขตตาบลสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร ทุกคนสามารถ
ซื้อรับประทานในราคาถูก ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตตาบล
สาราญ อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร จานวน 200
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science for the
Social Science) ในการคานวณ
ผลการวิจัยพบว่า ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตตาบลสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร ที่
ซื้อหมึกย่างไปบริโภค ส่วนใหญ่ที่พบเป็นเพศหญิง มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อไปรับประทานเป็นอาหาร
ว่าง โดยภาพรวมผู้บริโภคพึงพอใจในรสชาติของหมึกย่าง

