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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ที่มผีลต่อพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรี ่
ตรา ฟารม์เฮา้ส ์และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณค่าตราสนิคา้ ฟารม์เฮา้ส ์กบัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอ
รีต่รา ฟารม์เฮา้ส ์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ารอัยละ 
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างใชก้ารทดสอบค่าทีก่ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
การวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติคิ่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
 1.  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 21 – 30 ปี มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีนักเรยีน/
นิสติ นกัศกึษา มสีถานภาพโสด และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท 
 2.  ความคดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิคา้ผลติภณัฑเ์บเกอรรีฟ่ารม์เฮา้สด์า้นดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพ
ทีร่บัรู ้ดา้นความผกูพนักบัตราสนิคา้ และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้อยู่ในระดบัดี 
 3.  ดา้นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคพบว่าความถี่ในการซือ้โดยเฉลีย่ประมาณ 4 ครัง้ต่อสปัดาห ์ดา้นค่าใชจ้่าย
ในการซือ้แต่ละครัง้ โดยเฉลีย่เท่ากบั 48.67 สว่นดา้นระยะเวลาในการซือ้โดยเฉลีย่ประมาณ 10 ปี 
 4.  พฤติกรรมของผู้บริโภคพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ตรา           
ฟารม์เฮา้ส ์กลุ่มขนมปงัมากทีสุ่ด ปจัจยัส าคญัทีสุ่ดในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรี ่ตรา ฟารม์เฮา้ส ์คอื รสชาตอิร่อย  
ผูท้ีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคส่วนใหญ่ คอื ผูบ้รโิภคเอง ช่วงเวลาทีซ่ือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่คอื ช่วงเวลาสาย สถานทีท่ีซ่ือ้
ผลติภณัฑ์เบเกอรี่ตราฟาร์มเฮ้าส ์คอื ร้านสะดวกซื้อ และผู้บรโิภคจะซื้อผลติภณัฑ์เบเกอรี่ต ราฟาร์มเฮ้าส ์เมื่อเวลา
อยากรบัประทาน หวิและเป็นของว่าง 
 5.  ผู้บรโิภคที่ม ีเพศ อายุ สถานภาพและรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนัมีพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์           
เบเกอรีต่ราฟารม์เฮา้สใ์นดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้แต่ละครัง้แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ .05 
 6.  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้สใ์นดา้น
ความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืนแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 7.  ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันมีพฤติกรรมก ารบริโภค
ผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้สใ์นดา้นระยะเวลาในการซือ้ แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 8.  คุณค่าตราสนิคา้ ฟารม์เฮา้ส ์ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีร่บัรู ้ดา้นความผูกพนักบัตราสนิค้า 
และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้สด์า้นความถี่
ในการซื้อโดยเฉลี่ยต่อครัง้ โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า ในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคัญทางส าคญัทางสถิติ           
ทีร่ะดบั .05 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 9.  คุณค่าตราสินค้า ฟาร์มเฮ้าส์ ด้านการรู้จ ักตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตราฟาร์มเฮ้าส์ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อแต่ละครัง้ โดยมีความสมัพันธ์ระดับต ่า ในทิศทาง         
ตรงกนัขา้ม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 10.  คุณค่าตราสนิคา้ ฟารม์เฮา้ส ์ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีร่บัรู้  ดา้นความผูกพนักบัตราสนิค้า  
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้สด์า้นระยะเวลาในการซือ้ โดยมคีวามสมัพนัธ์
ระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

ค าส าคญั: คุณค่า พฤตกิรรม การบรโิภค เบเกอรี ่
 

Abstract 
 
 The purpose of research was aimed to study about brand equity relating consumer behaviors of 
Farmhouse Bakery in Bangkok Metropolis and to study the relationship between Farmhouse’s brand equity 
and Farmhouse consumption behavior with 400 consumers.  Questionnaires were the tool for data collection.  
The Statistical Package for Social Science was processed for data analysis.  The data were analyzed by 
percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by t-test, one-way analysis of 
variance and Pearson product moment correlation coefficient. 
The results of analysis are shown as follows: 
 1.  Most of consumers were female aged between 21 to 30 years, held bachelor’s degree, be 
students / college students, with single status and had average monthly income between Baht 10,001-20,000.  
 2.  Most of consumers had opinion towards overall brand equity on Farmhouse bakery product, 
brand awareness, perceived quality, brand associations and brand loyalty at good level. 
 3.  Most of consumers’ behavior about the frequency of buying average 4 fimes per week.  For 
expense per time, the lowest average of buying price spending was 50 Baht while the highest was 4,000 
Baht and the period of buying time frequency average 10 years. 
 4.  Consumer behaviors were shown as; Most of consumers had buying behavior of Farmhouse 
Bakery product on bread group product. Important factors for buying Farmhouse Bakery product was 
delicious taste. Influence person who affect consumers were thamself. Duration for buying Farmhouse Bakery 
product was brunch times. The place for buying Farmhouse Bakery product was convenience stores. 
Consumers would buy Farmhouse Bakery product when they had required, hungry and be appetizers.  
 5.  Consumers with different of gender, age, marital status, monthly income had different in their 
behavior of Farmhouse Bakery product in term of average expense per each times with 0.05 statistically 
significant levels. 
 6.  Consumers with monthly income had different in their behavior of Farmhouse Bakery product in 
term of the frequency of buying per month with 0.05 statistically significant levels. 
 7.  Consumers with different of gender, age, education, level occupation, monthly income had 
different in their behavior of Farmhouse Bakery product in term of the period of buying time with 0.05 
statistically significant levels. 
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 8.  The brand equity on Farmhouse bakery product including brand awareness, perceived quality, 
brand associations and brand loyalty have low positively correlated with consumer behavior of Farmhouse 
Bakery product in term of the frequency of buying per month at 0.05 statistically significant levels. 
 9.  The brand equity on Farmhouse bakery product including brand awareness have low positively 
correlated with consumer behavior of Farmhouse Bakery product in term of average expense per each times 
at 0.05 statistically significant levels. 
  10.  The brand equity on Farmhouse bakery product including brand awareness and brand 
associations have low positively correlated with consumer behavior of Farmhouse Bakery product in term of 
the period of buying time at low level and same direction at 0.05 statistically significant levels. 
 
Keywords: Values, behavior, nutrition, bakery 

บทน า 
 ในปจัจุบนัน้ี ผลติภณัฑอ์าหารเพื่อการบรโิภคมอียู่มากมายหลายประเภท ผลติภณัฑอ์าหารประเภท  เบเกอ
รี่จดัเป็นผลติภัณฑ์อาหารที่ได้รบัความนิยมบริโภคอย่างแพร่หลายไปทัว่โลก ผลติภณัฑ์เบเกอรี่จดัเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารประเภทประเภทที่ท าจากแป้งสาลเีป็นหลกั และท าให้สุกโดยวธีกีารอบอย่างเช่น ขนมปงั ขนมโดนัท เป็นต้น 
โดยไดร้บัการพฒันาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นอาหารประจ ามอืเชา้ กลางวนั เยน็ และสามารถรบัประทานร่วมกบั ชา 
กาแฟ ไดอ้กีดว้ย ซึง่ในโลกยุคปจัจุบนัน้ีมกีารใชเ้ทคโนโลยใีนการสื่อสารทีก่า้วหน้ามากขึน้ เป็นยุคของโลกาภวิฒัน์ใน
ดา้นเทคโนโลยสีง่ผลใหม้กีารพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ ขึน้มากมาย ซึง่มอีทิธพิลต่อแบบแผนการคดิของมนุษยใ์นยุคสมยั
นี้ดว้ย การเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็เหล่านี้ รวมไปถงึการรบัขา่วสารและวฒันธรรมต่างๆ จาก ต่างชาตเิขา้มามบีทบาทใน
การด าเนินชวีติประจ าวนัของคนไทยเป็นอย่างมากขึน้ (วาสนา  เชดิช.ู 2545: 1) และจากสภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนัทีม่ี
การเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ สง่ผลท าใหก้ารด าเนินชวีติของคนมคีวามเป็นอยู่อย่างรบีเร่งมากขึน้ จงึท าใหรู้ปแบบ
การใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป คือ การบริโภคอาหารเช้า โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่จะหันมารับประทานขนมปงัและ
ผลติภณัฑเ์บเกอรีเ่ป็นอาหารหลกัมากขึน้  
 จากสภาพวถิกีารด ารงชวีติทีเ่ปลี่ยนไปท าใหค้นในสงัคมมวีถิชีวีติทีเ่ร่งรบีต้องแข่งกบัเวลาต้องรบีออกจาก
บ้านไปท างานท าให้ไม่ค่อยมเีวลาในการรบัประทานอาหารเช้าซึ่งเป็นมื้ออาหารที่มีความส าคญัเป็นอย่างมากจาก
ประโยชน์และความส าคญัของอาหารมือ้เชา้ท าใหผู้บ้รโิภคทีแ่ต่เดมิทีม่เีวลาไม่มากนกัไม่รบัประทานอาหารเชา้หนัมาให้
ความส าคญัและใสใ่จในการบรโิภคอาหารมือ้เชา้มากขึน้แต่ดว้ยรปูแบบการด าเนินชวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไปเช่นการท างาน
ทีต่อ้งท างานแขง่กบัเวลาท าใหร้ปูแบบการบรโิภคอาหารเชา้ต้องเปลีย่นแปลงไปเพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้งกนัอาหารมือ้
เชา้จะตอ้งมคีวามง่ายสะดวกรวดเรว็ไม่ยุ่งยากท าใหอ้าหารตะวนัตกอย่างเบเกอรีเ่ขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนัของ
คนไทยมากขึน้ผู้บรโิภคหนัมาบรโิภคอาหารประเภทเบเกอรีเ่พื่อเป็นอาหารหลกัมากขึ้นท าใหส้่งผลต่อตลาดเบเกอรี่
โดยรวมทีม่แีนวโน้มการเตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่อง  
 อย่างไรกด็ ีช่วงเวลานัน้ เป็นช่วงทีร่ฐับาลได้ใหก้ารสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลติเพื่อทดแทนการน าเขา้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่อุตสาหกรรมการผลติเพื่อทดแทนการน าเขา้ โดยเฉพาะอย่างยิง่อุตสาหกรรมทีม่ีพืน้ฐานมาจากดา้น
การเกษตร ประกอบกบัวถิกีารด ารงชวีติของคนไทยทีเ่ปลีย่นแปลงไป ประชากรจากชนบทเคลื่อนยา้ยเขา้สู่สงัคมเมอืง
มากขึน้ ท าใหม้เีวลาจดัเตรยีมอาหารส าหรบัสมาชกิในครอบครวัลดลง รวมไปถงึการคา้ระหว่างประเทศเริม่มบีทบาท
ท าใหม้ชีาวต่างชาตเิคลื่อนยา้ยเขา้มาในประเทศมากขึน้ ดว้ยปจัจยัต่างๆ เหล่าน้ีลว้นสรา้งโอกาสใหผ้ลติภณัฑเ์บเกอรี่
สามารถตอบสนองวถิชีวีติของคนไทยไดด้ยีิง่ๆ ขึน้   
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 ในปจัจุบนัการแขง่ขนัทางธุรกจิองคก์รต่างๆ จะพฒันาสนิคา้และบรกิารของตนอย่างต่อเน่ือง เพื่อสรา้งความ
ได้เปรยีบและความแตกต่างทางการแข่งขนั ซึง่การพฒันาตวัสนิคา้และบรกิารเพื่อสร้างความแตกต่างนัน้มขีอ้จ ากดั        
จงึท าให้ผูบ้รโิภคเกดิความสบัสนและไม่สามารถแยกแยะถงึขอ้แตกต่างของสนิคา้ได ้เพราะฉะนัน้การพจิารณาเลอืก
สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคจงึขึน้อยู่กบัตราสนิคา้ ซึง่ตราสนิคา้มบีทบาทส าคญัอย่างยิง่ในการสรา้งทศันคตแิละความ
เชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอตวัสนิคา้และองคก์รของเจา้ของตราสนิคา้ ซึง่การสรา้งตราสนิคา้ทีเ่ขม้แขง็จงึเป็นสิง่ส าคญัใน
การสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัในปจัจุบนั  
 จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึเกดิความสนใจทีจ่ะศกึษาถงึผลติภณัฑเ์บเกอรี่ ตรา ฟารม์เฮา้ส ์และคุณค่าตรา
สนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เบเกอรี่ตรา ฟารม์เฮ้าสข์องผู้บรโิภค เนื่องจากผลติภณัฑ์
ของฟารม์เฮา้สม์มีากมายหลายชนิดและภายใตก้ารแขง่ขนัอย่างรุนแรงในตลาดสนิคา้เบเกอรีด่งันัน้ การศกึษาทางดา้น
คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ ดา้นการรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีร่บัรู ้ดา้นความผกูพนักบัตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอ
ตราสนิค้า รวมทัง้ปจัจยัด้านพฤติกรรมการบรโิภคจงึเป็นสิง่ส าคญัในการเป็นแนวทางที่น าไปสู่การปรบัปรุง พฒันา
ผลิตภัณฑ์และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด อนัจะก่อให้เกิดความ
ไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัและสามารถอยู่ในใจผูบ้รโิภคตลอดไป 
 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรี่ “ฟารม์เฮา้ส”์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ รายได ้อาชพี การศกึษา 
 2.  เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณค่าตราสนิค้า “ฟาร์มเฮ้าส์” กบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์         
เบเกอรี ่“ฟารม์เฮา้ส”์ 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอสิระ  (Independent Variables) แบ่งเป็นดงันี้ 
  1.1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ ไดแ้ก่ 
   1.1.1  เพศ  ซึง่แบ่งออกเป็น 
    - เพศชาย 
    - เพศหญงิ 
   1.1.2  อายุ  ซึง่แบ่งออกเป็น 
    - ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 
    - 21 – 30 ปี 
    - 31 – 40 ปี 
    - 41 – 50 ปี  
    - 51 ปีขึน้ไป 
   1.1.3 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  ซึง่แบ่งออกเป็น 
    - ต ่าว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
    - 10,001 - 20,000 
    - 20,001 - 30,000 
    - มากกว่า 30,000 บาทขึน้ไป 
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   1.1.4 อาชพี  ซึง่แบ่งออกเป็น 
    - นกัเรยีน / นกัศกึษา 
    - ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
    - พนกังานบรษิทัเอกชน 
    - ประกอบธุรกจิสว่นตวั / คา้ขาย 
    - พ่อบา้น / แม่บา้น 
    - อื่นๆ 
   1.1.5 ระดบัการศกึษาสงูสดุ  ซึง่แบ่งออกเป็น 
    - ต ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนปลาย 
    - มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช. หรอืเทยีบเท่า 
    - อนุปรญิญา / ปวส.หรอืเทยีบเท่า 
    - ปรญิญาตร ี
    - สงูกว่าปรญิญาตร ี
  1.2 คุณค่าตราสนิคา้ “ฟารม์เฮา้ส”์ 
 2. ตวัแปรตาม  (Dependent Variables) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรี“่ ฟารม์เฮา้ส ์” 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดต่้อเดอืน อาชพี และการศกึษา แตกต่างกนั
มพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรี ่ฟารม์เฮา้ส ์ของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั 
 2.  คุณค่าตราสนิคา้ ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่ฟารม์เฮา้สป์ระกอบดว้ย มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบรโิภค
ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่ฟารม์เฮา้ส ์ของผูบ้รโิภค 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัข้อมูลส่วนบุคคล ประชากรศาสตร ์หมายถงึ ลกัษณะของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั
ไปโดยความแตกต่างทางประชากรศาสตร ์จะมอีทิธพิลต่อการสื่อสาร (พรทพิย ์ วรกจิโภคาทร. 2529: 312-315)[1]
อดุลย ์จาตุรงคกุล (2541: 38-39)[2] กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์รวมถงึ อายุ เพศ วงจรชวีติของครอบครวั 
การศกึษา รายได ้เป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวมคีวามส าคญัต่อนักการตลาด เพราะมนัเกีย่วพนักบัอุปสงค ์(Demand) ใน
ตวัสนิคา้ทัง้หลาย การเปลีย่นแปลงทางประชากรศาสตร ์ชีใ้หเ้หน็ถงึการเกดิขึน้ของตลาดใหม่ และตลาดอื่นกจ็ะหมดไป 
หรอืลดความส าคญัลง 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัตราสินค้า ตราสนิคา้ มบีทบาทในการสรา้งความส าเรจ็ใหก้บัสนิคา้หรอืบรกิาร
อย่างมาก ความส าเรจ็ของการสร้างตราสนิค้านัน้ต้องใช้ศาสตร์และศลิป์ ดงันัน้ แนวคดิเกี่ยวกบัตราสนิคา้จงึเป็นสิง่
ส าคญัในการทีจ่ะท าความเขา้ใจ และอธบิายถงึคุณค่าของตราสนิคา้ในจติใจของผูบ้รโิภค (รตันา  กีเ่อีย่น 2551: 8)[3] 
 ความหมายของคณุค่าตราสินค้า ศริวิรรณ เสรรีตัน์, และคณะ (2543: 93)[4] ไดใ้หค้วามหมายคุณค่าตรา
สนิคา้ว่าเป็นคุณค่าผลติภณัฑท์ีร่บัรู้ (Perceived Value) ในสายตาลูกคา้การทีต่ราสนิคา้ของบรษิทัมคีวามหมายเชงิ
บวกในสายตาของผูซ้ือ้คุณค่าตราสนิคา้จะสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัดงันี้ (1) บรษิทัจะสามารถลดสนิคา้ (Brand 
Loyalty) (2) บรษิทัจะมสีภาพคล่องทางการคา้ในการต่อรองกบัผูจ้ดัจ าหน่ายและผูค้า้ปลกีเพราะลูกคา้คาดหวงัว่าคน
กลางจะจดัหาตราสนิคา้ไวข้าย (3) บรษิทัจะสามารถตัง้ราคาไดส้งูกว่าคู่แขง่เพราะตราสนิคา้มคีุณภาพการรบัรู้ทีส่งูกว่า
คู่แขง่ (4) บรษิทัสามารถขายตราสนิคา้ไดม้ากขึน้เพราะชื่อตราสนิคา้สรา้งความเชื่อถอืไดส้งูดงันัน้ตราสนิคา้จะช่วยให้
บรษิทัเลีย่งการแขง่ขนัดา้นราคาได ้
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้  คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ “ฟาร์มเฮ้าส์” ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากร 
 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ “ฟาร์มเฮ้าส์” ในเขต
กรุงเทพมหานคร แต่เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนจงึไดก้ าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรค านวณการหา
ตวัอย่าง กรณีทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา. 2545: 25-26)[5] ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาด
ตวัอย่างจ านวน  385 คนและเพิม่จ านวนตวัอย่างไว ้4% ของกลุ่มตวัอย่างไดเ้ท่ากบั 15 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 
400 คนการสุม่ตวัอย่างครัง้นี้ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น ซึง่ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากจากเขตปกครอง 50 เขต จะไดท้ัง้สิน้ 6 เขต และวธิกีารสุ่มตวัอย่าง
แบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดขนาดของตวัอย่างแต่ละเขตเท่าๆ กนั และวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจงไปในแต่ละเขตโดยใช้กลุ่มตวัอย่างแบบความสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามความสะดวกในแต่ละเขตจนครบจ านวนทีต่อ้งการ 
 

ผลการวิจยั  
 1.  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 21 – 30 ปี มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีนักเรยีน/
นิสติ นกัศกึษา มสีถานภาพโสด และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท 
 2.  ความคดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิคา้ผลติภณัฑเ์บเกอรรีฟ่ารม์เฮา้สด์า้นดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ด้านคุณภาพ
ทีร่บัรู ้ดา้นความผกูพนักบัตราสนิคา้ และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้อยู่ในระดบัดี 
 3.  ดา้นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคพบว่าความถี่ในการซือ้โดยเฉลีย่ประมาณ 4 ครัง้ต่อสปัดาห ์ดา้นค่าใชจ้่าย
ในการซือ้แต่ละครัง้ โดยเฉลีย่เท่ากบั 48.67 สว่นดา้นระยะเวลาในการซือ้โดยเฉลีย่ประมาณ 10 ปี 
 4.  พฤติกรรมของผู้บริโภคพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ตรา        
ฟารม์เฮา้ส ์กลุ่มขนมปงัมากทีสุ่ด ปจัจยัส าคญัทีสุ่ดในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรี ่ตรา ฟารม์เฮา้ส ์คอื รสชาตอิร่อย  
ผูท้ีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคส่วนใหญ่คอื ผูบ้รโิภคเอง ช่วงเวลาทีซ่ือ้ผลติภณัฑ์เบเกอรี ่คอื ช่วงเวลาสาย สถานทีท่ีซ่ื้อ
ผลติภณัฑ์เบเกอรี่ตราฟาร์มเฮ้าส ์คอื ร้านสะดวกซื้อ และผู้บรโิภคจะซื้อผลติภณัฑ์เบเกอรี่ตราฟาร์มเฮ้าส ์เมื่อเวลา
อยากรบัประทาน หวิและเป็นของว่าง 
 5.  ผูบ้รโิภคทีม่ ีเพศ อายุ สถานภาพและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บ
เกอรีต่ราฟารม์เฮา้สใ์นดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้แต่ละครัง้แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 6.  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟาร์มเฮา้สใ์นดา้น
ความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืนแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 7.  ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้สใ์นดา้นระยะเวลาในการซือ้ แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 8.  คุณค่าตราสนิคา้ ฟารม์เฮา้ส ์ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีร่บัรู ้ดา้นความผูกพนักบัตราสนิค้า 
และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้สด์า้นความถี่
ในการซื้อโดยเฉลี่ยต่อครัง้ โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า ในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคัญทางส าคญัทางสถิติ                     
ทีร่ะดบั .05 
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 9. คุณค่าตราสินค้า ฟาร์มเฮ้าส์ ด้านการรู้จ ักตราสินค้า มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตราฟาร์มเฮ้าส์ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อแต่ละครัง้ โดยมีความสมัพันธ์ระดับต ่า ในทิศทาง         
ตรงกนัขา้ม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 10. คุณค่าตราสนิคา้ ฟารม์เฮา้ส ์ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีร่บัรู้  ดา้นความผูกพนักบัตราสนิค้า   
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮ้าสด์า้นระยะเวลาในการซือ้ โดยมคีวามสมัพนัธ์
ระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  ตรา           
ฟารม์เฮา้ส”์ สามารถน าผลการศกึษามาอภปิรายผลการวจิยัไดด้งัต่อไปนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร์ได้แก่เพศอายุการศกึษาอาชพีและรายไดต่้อเดอืน         
ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้สข์องผูบ้รโิภคแตกต่างกนั 
 ด้านเพศ 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัง้เพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่          
ตราฟารม์เฮา้ส ์ดา้นความถีใ่นการซือ้โดยเฉลีย่ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 อาจเนื่องจาก 
ผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้ส ์สามารถรบัประทานไดทุ้กเพศ ทุกวยั ทุกโอกาส และเป็นทีนิ่ยมในปจัจุบนัหาซือ้ได้
ทัว่ไป ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของของ กนิษฐา ยกสา้น (2546: 116) พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรม
การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑค์ุกกี ้เอส แอนด ์พ ีดา้นความถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑค์ุกกี ้เอส แอนด ์พ ีไม่แตกต่างกนั  
 ส่วนผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เบเกอรี่ตราฟาร์มเฮ้าส ์ด้านค่าใช้จ่าย
เฉลีย่ในการซื้อต่อครัง้แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 โดยผู้บรโิภคเพศชายมคี่าใช้จ่ายในการซื้อ
มากกว่าเพศหญงิ อาจเนื่องจากเพศชายมคีวามต้องการทางดา้นอาหารมากกว่าผูบ้รโิภคเพศหญงิ ซึง่เพศหญงิจะให้
ความสนใจด้านสุขภาพมากกว่าและมกัคดิว่าผลติภณัฑ์เบเกอรี่เป็นสาเหตุของโรคอ้วน จงึมกัจะรบัประทานครัง้ละ        
น้อย ๆ ผู้บรโิภคเพศชายมกัรบัประทานในปริมาณมากกว่าเพราะเพศชายมกัใช้พลงังานมากกว่าเพศหญิงจึงต้อง
รบัประทานในปรมิาณมากกว่าในแต่ละครัง้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุจริา วรรณศวิรกัษ์ (2547: 130) พบว่า เพศ
ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คุกกี ้S&P ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้คุกกี ้S&P ของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั 
โดยพบว่าเพศชายมคี่าใชจ้่ายในการซือ้คุกกี ้S&P มากกว่าเพศหญงิ 
 สว่นผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีต่รา ฟารม์เฮา้ส ์ดา้นระยะเวลาใน
การซือ้ต่อปีไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจากผลติภณัฑเ์บเกอรีต่รา ฟารม์เฮา้สเ์ป็นอาหาร
ทีผู่บ้รโิภคสว่นมากทานในเวลาเร่งรบีในตอนเชา้ เป็นอาหารทีห่าทานไดง้่าย และผูบ้รโิภคทัง้เพศชายและเพศหญงิเริม่
ทานผลติภณัฑใ์นช่วงเดก็หรอืวยัรุ่น ซึง่อาจจะมผีลจากบุคคลในครอบครวัทีม่อีทิธพิลในการบรโิภค จงึท าใหร้ะยะเวลา
ในการซื้อของเพศชายและเพศหญงิไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันา กีเ่อีย่น (2552: 130) พบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมกรรมการซือ้ในดา้นระยะเวลาในการซือ้ไม่แตกต่างกนั 
 ด้านสถานภาพ 
 จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ดา้นสถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีต่รา
ฟารม์เฮา้ส ์ดา้นความถีใ่นการบรโิภคไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 อาจเนื่องจากสถานภาพไม่มี
ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจ ผูบ้รโิภคเนื่องจากสถานภาพทีต่่างกนัมคีวามถีใ่นการบรโิภคไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ สุจิรา วรรณศิวรกัษ์ (2547: 131) ศึกษาถึงคุณค่าตราสินค้าและปจัจยัทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คุกกี ้รา้น เอส แอนด ์พ ีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั 
มพีฤตกิรรมดา้นความถีใ่นการซือ้คุกกี ้รา้น เอส แอนด ์พ ีโดยเฉลีย่ต่อเดอืนของผูบ้รโิภคไม่แตกต่างกนั 
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 ส่วนผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตรา ฟาร์มเฮ้าส์ ด้าน
ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/มา้ย/
หย่ารา้ง เป็นผูบ้รโิภคทีม่คี่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด อาจเนื่องจาก สถานภาพ
โสดยงัไม่มภีาระผูกพนัยงัซื้อรบัประทานเองคนเดยีวส่วนสถานภาพสมรส/ม้าย/หย่ารา้ง อาจจะต้องซือ้ฝากบุคคลใน
ครอบครวั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สจุริา วรรณศวิรกัษ์ (2547: 131) ศกึษาถงึคุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัทางการ
ตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคุกกี้  ร้าน เอส แอนด์ พี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้คุกกีด้า้นค่าใชจ้่ายในการซือ้คุกกีโ้ดยเฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกนั 
 ส่วนผู้บรโิภคที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑ์เบเกอรี่  ตรา ฟาร์มเฮ้าส ์ด้าน
ระยะเวลาในการซื้อต่อปีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 อาจเนื่องจากสถานภาพไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการบรโิภคด้านระยะเวลาในการซื้อ ซึง่สอดคลอ้งกบักบังานวจิยัของ อญัชล ีวงศว์บิูลย์กูล (2546: 123) 
ศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมี
พฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการบรโิภคอาหารญีปุ่น่ ไม่แตกต่างกนั 
 ด้านอายุ 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตรา          
ฟารม์เฮา้ส ์ดา้นความถี่ในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 อาจเนื่องจาก 
ผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้ส ์สามารถรบัประทานไดทุ้กเพศ ทุกวยั ทุกโอกาส และเป็นทีนิ่ยมในปจัจุบนัหาซือ้ได้
ทัว่ไป ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของของ กนิษฐา ยกสา้น (2546: 116) พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรม
การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑค์ุกกี ้เอส แอนด ์พ ีดา้นความถี่ในการซือ้ผลติภณัฑค์ุกกี ้เอส แอนด ์พ ีไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้
อาจเน่ืองมาจากผลติภณัฑเ์บเกอรีเ่ป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความนิยมมากในปจัจุบนัทัง้เพศหญงิและเพศชาย สามารถหา
ซือ้รบัประทานไดง้่ายและมจี าหน่ายอย่างแพร่หลาย 
 ส่วนผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เบเกอรี่ตราฟาร์มเฮ้าส ์ด้านค่าใช้จ่าย
เฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รโิภคที่มอีายุ 41 – 50 ปีเป็นกลุ่ม
ผูบ้รโิภคทีม่คี่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้มากทีส่ดุ เนื่องจากผูบ้รโิภคกลุ่มนี้มรีายไดค้่อนขา้งสงูมกี าลงัทีส่ามารถซือ้สนิคา้
ได้ในปรมิาณมากเพราะอาจต้องซื้อไปฝากบุคคลในครอบครวั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของของ ธรีนิ สุขกระสานต ิ
(2546: 106) พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ กาโตว์ เฮ้าส ์          
แตกต่างกนั  
 สว่นผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้ส ์ดา้นระยะเวลาใน
การซือ้ต่อปีแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั.05 โดยผูบ้รโิภคที่มอีายุ 31 – 40 ปี เป็นผู้บรโิภคที่มี
ระยะเวลาในการซือ้ต่อปีมากกว่ากลุ่มอายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี เนื่องจากผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ไดบ้รโิภคผลติภณัฑต์ัง้แต่
เดก็จงึท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้มรีะยะเวลาในการซือ้ค่อนขา้งมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิเรื่องปจัจยัส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อ
พฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภค (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ 2541: 130) ที่กล่าวว่า ปจัจยัส่วนบุคคลได้แก่ อายุ 
ขัน้ตอน วฏัจกัรชวีิตของครอบครวั อาชีพ รายได้ การศึกษา ค่านิยม และรูปแบบการด ารงชวีติของแต่ละบุคคลจะ
น าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการผลติภัณฑ์และบริการที่แตกต่างกนั จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่มรีายได้ต ่าจะมี
อ านาจในการจบัจ่ายใชส้อยต ่ากว่าผูม้รีายไดส้งู 
 ด้านระดบัการศึกษา 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เบเกอรี่
ตราฟารม์เฮา้ส ์ดา้นความถีใ่นการซือ้โดยเฉลีย่ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 อาจเนื่องจาก 
ผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้ส ์มรีาคาไม่แพงนัก ซึง่ผูบ้รโิภคทีร่ะดบัการศกึษาต ่าหรอืสงูกย็งัมรีายไดท้ีส่ามารถซือ้  
เบเกอรีเ่พื่อรบัประทานได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของของ ธรีนิ สุขกระสานต ิ(2546: 106) พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั
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การศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ กาโตว์ เฮ้าส์ ในเรื่องความถี่ในการบริโภค            
ไม่แตกต่างกนั 
 ส่วนผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตราฟาร์มเฮ้าส ์         
ดา้นค่าใช้จ่ายเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผลติภณัฑเ์บเกอรี่ตราฟาร์ม
เฮ้าส ์มรีาคาไม่แพงนัก ซึง่ผู้บรโิภคที่ระดบัการศกึษาต ่าหรอืสูงกย็งัมรีายได้ทีส่ามารถซื้อเบเกอรี่เพื่อรบัประทานได ้        
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของของ ธรีนิ สุขกระสานต ิ(2546: 106) พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมผีล
ต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่กาโตว ์เฮา้ส ์ในเรื่องค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ไม่แตกต่างกนั 
 สว่นผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้ส ์ดา้น
ระยะเวลาในการซือ้ครัง้ปีแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
มพีฤตกิรรมการบรโิภคดา้นระยะเวลาในการซือ้มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวชและ
ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาอนุปรญิญา/ปวส หรอืเทยีบเท่า อาจเป็นเพราะว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรี  
ซึง่มรีะดบัอายุทีม่ากกว่าและมโีอกาสในการบรโิภคผลติภณัฑ์เบเกอรี่ตราฟารม์เฮา้สท์ี่ยาวนานกว่ากลุ่มผู้บรโิภคที่มี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวชและผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส หรือเทียบเท่า            
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนิษฐา  ยกสา้น (2546 :116)พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่เอส แอนด ์พ ีแตกต่างกนั 
 ด้านอาชีพ 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตรา           
ฟารม์เฮา้ส ์ดา้นความถี่ในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 อาจเนื่องจาก  
ทุกอาชพีกร็บัประทานผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้ส ์และผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้สฺสามารถหาซือ้ไดง้่ายและ 
มหีลากหลายผลติภณัฑ์ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของณวรา ไตรตัง้วงศ์ (2547: 108)  พบว่า ผูบ้รโิภคที่มอีาชพี    
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรีร่า้น Deliya By Farmhouse ในเรื่องความถี่ในการบรโิภค        
ไม่แตกต่างกนั 
 สว่นผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้ส ์ดา้นค่าใชจ้่าย
เฉลีย่ในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 อาจเนื่องจาก ผลติภณัฑเ์บเกอรี่
ตราฟารม์เฮา้สน์ัน้มรีาคาไม่สงูและการบรโิภคผูบ้รโิภคนิยมทานกลุ่มขนมปงั หรอืกลุ่มเคก้โรล จงึท าใหค่้าใชจ้่ายเฉลีย่
ในการซื้อโดยเฉลีย่ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนัซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชิยั อจัฉราวรานนท ์(2554: 147) ทีพ่บว่า 
อาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารของเดอะเซอรเ์คลิ ราชพฤกษ์ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ 
ไม่แตกต่างทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 สว่นผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้ส ์ดา้นระยะเวลา
ในการซือ้ต่อปีแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ 
มพีฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เบเกอรี่ตราฟาร์มเฮา้สม์ากกว่าผูบ้รโิภคที่มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน อาจเป็น
เพราะในอาชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ ก าลงัการซือ้อาจจะมไีม่มากเท่ากบัพนักงานบรษิทัเอกชน จงึนิยมทาน
เป็นประจ ามากกว่าเนื่องจากมรีาคาถูก แต่พนักงานบรษิัทเอกชนมกี าลงัการซื้อมากกว่าจงึอาจหนัไปซื้อผลติภณัฑ์         
เบเกอรีแ่บรนดอ์ื่นทีม่รีาคาสงูกว่า ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ กนิษฐา ยกสา้น (2546 : 116) พบว่า ผูบ้รโิภคที่มี
อาชพีต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์เบเกอรี ่เอส แอนด ์พ ีแตกต่างกนั 
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 ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน     
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตราฟาร์มเฮ้าส์ ด้านความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยต่อครัง้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ            
ทีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้10,001 – 20,000 บาท มพีฤตกิรรมการบรโิภคดา้นความถี่ในการซือ้มากกว่า
ผูบ้รโิภคทมีรีายไดม้ากกว่า 30,000 บาทขึน้ไป อาจเป็นเพราะผูบ้รโิภคทมีรีายไดม้ากกว่า 30,000 บาทขึน้ไปตามหลกั
คอืกลุ่มทีม่อีายุมากกว่าซึง่เลง็เหน็ถงึประโยชน์ในการบรโิภคอาหารเพราะเบเกอรีเ่ป็นอาหารทีม่คีอเรสโตรอลสงู ดงันัน้
จงึมคีวามถี่ในการซื้อแต่ละครัง้น้อยกว่ากลุ่มทีม่รีายได ้10,001 – 20,000 บาทซึง่อายุยงัน้อยและสนใจเรื่องรสชาติ
มากกว่าเลง็เหน็ถึงสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดเรื่องปจัจยัส าคญัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค         
(ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ 2541: 130) ทีก่ล่าวว่า ปจัจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ ข ัน้ตอน วฏัจกัรชวีติของครอบครวั 
อาชพี รายได ้การศกึษา ค่านิยม และรูปแบบการด ารงชวีติของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีรายได้ต ่าจะมีอ านาจในการจบัจ่ายใช้สอยต ่ากว่า          
ผูม้รีายไดส้งู 
 ส่วนผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เบเกอรี่ตราฟาร์มเฮ้าส์ ด้าน
ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยในการซือ้ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั.05 อาจเนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่รีายได้      
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาทมอี านาจในการจบัจ่ายใชส้อยต ่ากว่าผูท้ีม่รีายไดส้งูจงึท าใหร้ะยะเวลาในการซือ้น้อยกว่า 
ซึง่สอดคลอ้งกบัอทิธพิลทางเศรษฐกจิหรอือทิธพิลของรายได้ (Economic or lncome lnfluences) เป็นขอ้จ ากดัหรอื
ตวัก าหนดที่มอีทิธพิลต่อผู้บรโิภคในรูปแบบของตวัก าหนดที่มอีทิธพิลต่อผู้บรโิภคในรูปแบบของตวัเองและปจัจยัที่
เกี่ยวขอ้งด้วย ระบบเศรษฐกิจมีความสมัพนัธ์กบัการกนิดีอยู่ดเีป็นอย่างมากถ้าบุคคลไม่มงีานท า ไม่มรีายได้ย่อม         
ไม่สามารถหาปจัจยัมาสนองความต้องการต่างๆ ซึ่งอิทธิพลทางเศรษฐกิจหรืออิทธิพลของรายได้เป็นปจัจยัที่อยู่
ภายนอกบุคคล ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภค (เสร ีวงษ์มณฑา. 2542: 32 – 46)  
 ส่วนผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เบเกอรี่ตราฟาร์มเฮ้าส์ ด้าน
ระยะเวลาในการซือ้ต่อปีแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 โดยผู้บรโิภคที่มรีายได้ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 
10,000 บาท มพีฤตกิรรมการบรโิภคดา้นระยะเวลาในการซือ้น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้10,001 – 20,000 บาท/
20,001 – 30,000 และผูบ้รโิภคทีม่รีายไดม้ากกว่า 30,000 บาทขึน้ไปซึง่ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ ่ากว่าความสามารถในการ
จ่ายสนิคา้อาจมไีม่มากและไม่ต่อเนื่องจงึท าใหใ้นดา้นระยะเวลาในการซือ้ต่อครัง้น้อยกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิเรื่อง
ลกัษณะประชากรศาสตร ์(ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2538:41-42) รายไดเ้ป็นตวัแปรทีส่ าคญัในการก าหนดส่วนแบ่งของตลาด 
รายได้จะเป็นตัวชี้การมีหรือไม่มี่ความสามารถในการจ่ายสนิค้า รายได้จะเป็นตัวแปรที่ใช้บ่อยมาก เพราะรายได้         
ทีต่่างกนักจ็ะก าหนดการซือ้ในแต่ละดา้นทีแ่ตกต่างกนั  
 สมมติฐานท่ี 2 ด้านคุณค่าตราสนิค้ามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ตรา         
ฟารม์เฮา้ส ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านการรูจ้กัตราสินค้า 
 ดา้นคุณค่าตราสนิคา้ผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้ส ์ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การบรโิภค ดา้นความถีใ่นการซือ้โดยเฉลีย่ต่อครัง้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 
ในทศิทางเดยีวกนัอาจเนื่องจากว่าผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อดา้นคุณค่าตราสนิค้าผลติภณัฑเ์บเกอรี่ตราฟาร์ม
เฮา้สด์า้น การรูจ้กัตราสนิคา้ดขีึน้กจ็ะมพีฤตกิรรมการบรโิภคเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า 
 ดา้นคุณค่าตราสนิคา้ผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้ส์ ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การบรโิภค ดา้นระยะเวลาในการซือ้ต่อปีผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้สอ์ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอืเมื่อผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์
เฮา้ส ์ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ดขีึน้ กจ็ะมพีฤตกิรรมการบรโิภคดา้นระยะเวลาในการซือ้ต่อปีเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า 
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 ดา้นคุณค่าตราสนิคา้ผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้ส ์ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การบรโิภค ด้านค่าใชจ้่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครัง้ผลติภณัฑเ์บเกอรี่ตราฟารม์เฮา้สต่์อครัง้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ในทศิทางตรงกนัขา้มนัน่คอืเมื่อผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อคุณค่าตรา
สนิคา้ผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้ส ์ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ดขีึน้ กจ็ะมพีฤตกิรรมการบรโิภคดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ใน
การบรโิภคลดลงเลก็น้อย อาจเน่ืองมาจากปจัจุบนัมคีู่แข่งรายอื่นทีม่โีปรโมรชัน่เช่นการลดราคาสนิคา้ หรอืโปรโมรชัน่
แจกไอโฟน จงึอาจสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมทีางเลอืกเพิม่ขึน้และอาจหนัไปบรโิภคผลติภณัฑต์ราสนิคา้อื่นได ้โดยสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ สุดาวรรณ พาณิช (2550) พบว่า ด้านความรู้จกัตราสนิค้า ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณค่าตราสนิค้า 
Rotiboy ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธด์า้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทางตรงกนั
ขา้มในระดบัต ่า สอดคลอ้งกบัแนวคดิเรื่องความส าคญัของตราสินคา้ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2543: 92) ทีก่ล่าวไวว้่า 
ตราสนิค้าช่วยสร้างยอดขายและควบคุมส่วนครองตลาดดงันัน้การที่ผู้บรโิภคเหน็ความส าคญัของคุณค่าตราสนิค้า          
จงึสง่ผลใหม้คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการบรโิภค 
 ด้านคณุภาพท่ีรบัรู ้
 ดา้นคุณค่าตราสนิคา้ผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้ส ์ดา้นคุณภาพทีร่บัรูม้คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
บรโิภค ดา้นความถี่ในการซื้อโดยเฉลีย่ต่อครัง้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า          
ในทิศทางเดียวกันอาจเนื่องจากว่าผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อด้านคุณค่ าตราสินค้าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตรา           
ฟารม์เฮา้สด์า้น คุณภาพทีร่บัรูด้ขี ึน้กจ็ะมพีฤตกิรรมการบรโิภคเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้
ผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟาร์มเฮา้สต่์อครัง้ ดา้นคุณค่าตราสนิคา้ผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้ส ์ดา้นคุณภาพที่รบัรู้มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค ดา้นระยะเวลาในการบรโิภคต่อปีอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมี
ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนัอาจเนื่องจากว่าผู้บรโิภคมีระดบัความคดิเห็นต่อด้านคุณค่าตราสนิค้า
ผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้ส ์ดา้นคุณภาพทีร่บัรูด้ขี ึน้กจ็ะมพีฤตกิรรมการบรโิภคเพิม่ขึน้ในระดบัต ่าซึง่สอดคลอ้ง 
สจุริา วรรณศวิรกัษ์ (2547: 127)  พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ S&P ดา้นตราสนิคา้ ดา้นคุณค่าทีเ่กดิจากการรบัรูต้ราสนิคา้ 
มคีวามสมัพนัธข์องตราสนิคา้กบัคุณค่าทีเ่กดิจากการรบัรูแ้ละดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การตดัสนิใจซือ้คุกกีเ้อส แอนด ์พ ีดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้คุกกี ้เอส แอนด ์พ ีและสอดคลอ้งกบัแนวคดิเรื่อง
สนิคา้และคุณค่าของ เสร ีวงศม์ณฑา (2540: 41) ทีก่ล่าวว่า การมคีุณค่าของตราสนิคา้ทีคู่่แข่งไม่สามารถเลยีนแบบได ้
และมคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัวที่อยู่ในใจผู้บริโภค ซึ่งหมายความว่าการที่ผู้บริโภคซื้อสนิค้าใดสนิค้าหนึ่งนัน้           
เป็นเพราะตราสนิคา้แตกต่างกนั และการสรา้งตราคุณค่าตราสนิค้าใหเ้กดิในสายตาผูบ้รโิภค มหีลกัเกณฑ ์คอื 1.ต้อง
ก่อใหเ้กดิความรูส้กึว่าสนิคา้นัน้แตกต่างจากสนิคา้อื่น  2.คุณค่าในตราสนิคา้เกดิขึน้เมื่อผูบ้รโิภคมคีวามคุน้เคยกบัตรา
สนิคา้ หรอืเกดิความพงึพอใจบางประการซึง่เกดิจากลกัษณะตราสนิคา้ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และแขง็แกร่งในความทรงจ า
ของลกูคา้ 
 ด้านความผกูพนักบัตราสินค้า 
 ด้านคุณค่าตราสนิค้าผลิตภณัฑ์เบเกอรี่ตราฟาร์มเฮ้าส ์ด้านความผูกพนักบัตราสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการบรโิภค ดา้นความถีใ่นการซือ้โดยเฉลีย่ต่อครัง้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์
ในระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนัอาจเน่ืองจากว่าผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อดา้นคุณค่าตราสนิคา้ผลติภณัฑเ์บเกอรี่
ตราฟารม์เฮา้สด์า้น ความผกูพนักบัตราสนิคา้ดขีึน้กจ็ะมพีฤตกิรรมการบรโิภคเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า ดา้นระยะเวลาในการ
ซื้อต่อปีอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า ในทศิทางเดียวกนัอาจเนื่องจากว่า
ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อดา้นคุณค่าตราสนิคา้ผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้ส ์ดา้นความผูกพนักบัตราสนิคา้ดี
ขึน้กจ็ะมพีฤตกิรรมการบรโิภคเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สจุริา วรรณศวิรกัษ์ (2547: 131) ศกึษา
ถึงคุณค่าตราสินค้าและปจัจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคุกกี้ ร้านเอส แอนด์ พี ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสินค้า เอส แอนด์ พี ด้านความรู้จ ักตราสินค้า ด้านคุณค่าที่เกิดจากการับรู ้          
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ดา้นความผกูพนัของตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้และคุณค่าตราสนิคา้ เอส แอนด ์พ ีโดยรวมกบัพฤตกิรรม
การตดัสนิใจซือ้คุกกีด้า้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้มคีวามสมัพนัธก์นั และสอดคลอ้งกบัแนวคดิเรื่องความส าคญัของตรา
สนิคา้ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2543: 92) ทีก่ล่าวไวว้่า ตราสนิคา้ช่วยสรา้งยอดขายและควบคุมส่วนครองตลาดดงันัน้
การทีผู่บ้รโิภคเหน็ความส าคญัของคุณค่าตราสนิคา้จงึสง่ผลใหม้คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการบรโิภค 
 ด้านความภกัดีต่อตราสินค้า 
 ด้านคุณค่าตราสนิค้าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตราฟาร์มเฮ้าส์ ด้านความภักดีต่อตราสนิค้ามีความสมัพนัธ์กับ
พฤตกิรรมการบรโิภค ดา้นความถีใ่นการซือ้โดยเฉลีย่ต่อเดอืนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์
ในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกันอาจเนื่ องจากว่าผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อด้านคุณค่าตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตราฟาร์มเฮ้าส์ด้าน ความภักดีต่อตราสินค้าดีขึ้นก็จะมีพฤติกรรมการบริโภคเพิ่มขึ้นในระดับ        
ปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สจุริา วรรณศวิรกัษ์ (2547: 131) ศกึษาถงึคุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัทางการ
ตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คุกกี ้รา้นเอส แอนด ์พ ีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ เอส 
แอนด ์พ ีดา้นความรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณค่าทีเ่กดิจากการบัรู ้ดา้นความผูกพันของตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตรา
สนิค้าและคุณค่าตราสนิค้า เอส แอนด์ พ ีโดยรวมกบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อคุกกี้ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อมี
ความสมัพนัธก์นั และสอดคลอ้งกบัแนวคดิเรื่องความส าคญัของตราสนิคา้ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2543: 92) ทีก่ล่าวไว้
ว่า ตราสนิคา้ช่วยสรา้งยอดชายและควบคุมส่วนครองตลาดดงันัน้การทีผู่บ้รโิภคเหน็ความส าคญัของคุณค่าตราสนิคา้  
จงึสง่ผลใหม้คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการบรโิภค 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบทศันคตขิองผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราฟารม์เฮา้สแ์ละยีห่อ้อื่น เพื่อให้
สามารถน ากลยุทธม์าใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมกบัคู่แขง่และตลาดเบเกอรีใ่นตลาด 
 2. ควรศกึษาปจัจยัส่วนผสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์ตราฟาร์มเฮ้าสข์อง
ผลติภณัฑท์ัง้นี้เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดม้าเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งของตราสนิคา้ให้
มากยิง่ขึน้ต่อไป 
 3.  ความศกึษากลยุทธท์างการตลาดของผูป้ระกอบการรายต่างๆ ของผลติภณัฑเ์บเกอรีเ่พื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปรบัปรุงและวางแผนทางการตลาดเพื่อใหป้ระสบความส าเรจ็มากยิง่ขึน้ 
 4.  ควรศกึษาระดบัความพงึพอใจ และความต้องการที่มต่ีอการบรโิภคผลติภณัฑ์เบเกอรี่ตราฟาร์มเฮ้าส ์
เพื่อน ามาเป็นขอ้มลูในการวางแผนการตลาดในอนาคตและปรบัปรุงธุรกจิใหด้ขีึน้ 
 5.  ควรศกึษาถงึพฤตกิรรมการบรโิภคของผูบ้รโิภคในต่างจงัหวดัดว้ย ทัง้นี้เพื่อจะไดท้ราบถงึพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคต่างจงัหวดั และสามารถปรบัเปลีย่นกลยุทธท์างการตลาดใหเ้หมาะสมกบัในแต่ละพืน้ทีก่ารขายสนิคา้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกิุตตา เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา 
ได้ให้ค าปรกึษา ค าแนะน า และตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ อกีทัง้ยงัคอยให้ความช่วยเหลอืในงานวจิยั  นับตัง้แต่
เริม่ต้น จนงานวจิยัฉบบันี้เสรจ็เรยีบร้อยสมบูรณ์ ผูว้จิยัรู้สกึซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์ที่ปรกึษาจงึขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และอาจารย์ ดร.อจัฉรยีา  ศกัดิน์รงค ์ทีไ่ด้กรุณา
เป็นผู้เชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม ได้ช่วยแก้ไขเครื่องมอืให้สมบูรณ์จนสามารถเกบ็กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยั  
ครัง้นี้ได ้
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 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต ที่ได้ประสทิธ์ประสาทวชิา
ความรู ้ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีด่ ีอกีทัง้แง่คดิต่างๆ ทีม่ปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณ เจา้หน้าทีผู่ด้แูลหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีค่อยอ านวยความสะดวก
ในดา้นการเรยีน ตลอดระยะเวลาทีไ่ดศ้กึษาจนครบหลกัสตูร 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ทีใ่หก้ าเนิด ใหค้วามรกัความอบอุ่น ค าสัง่สอนและก าลงัใจทีด่ ีรวมทัง้
ใหก้ารสนบัสนุนในการศกึษาเล่าเรยีนมาตลอด และขอขอบคุณความรกัความห่วงใยจากพีส่าวของผูว้จิยั 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณรุ่นพี่ MBA รุ่น 13 ที่ให้ค าแนะน าในระหว่างการศกึษา รวมทัง้เพื่อนร่วมรุ่นหลักสูตร
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติการจดัการรุ่น 14 ทีค่อยใหก้ารสนับสนุน แนะน า ตลอดจนช่วยเหลอืเรื่องต่างๆ อกีทัง้ยงัคอย
ใหก้ าลงัใจ เพิม่แรงพลงัดนัในยามเหน็ดเหนื่อยและทอ้แท ้น ามาสูง่านวจิยัทีเ่สรจ็สมบรูณ์ 
 สุดทา้ยนี้ ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูท้ีส่นใจคุณประโยชน์และความดี 
อนัพงึมจีากสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วจิยัขอมอบใหบ้ดิามารดาตลอดจนครูอาจารยท์ุกท่านทีป่ระสทิธป์ระสาทวชิาความรู้       
อนัเป็นพืน้ฐานส าคญัทีท่ าใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ 
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