
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์เบเกอร่ี “เลอแปง” 

ของผูบ้ริโภคใน เขตกรงุเทพมหานคร 

FACTORS RELATING TO CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOR ON 

“LE PAN” BAKERY IN BANGKOK METROPOLIS 
 

รภสั เฟ่ืองเจรญิ1 

 

บทคดัย่อ 

 

  การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์ เบเกอรี ่

“เลอแปง” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ ผู้บริโภคที่ซื้อ/เคยซื้อ

ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็

รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า

ท ีการวเิคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดยีว และการหาค่าความสมัพนัธด์ว้ยสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  

 ผลการวจิยั พบว่า 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 24-32 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษา ปรญิญาตร ี

อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน/หา้งรา้น และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 19,000 - 28,999 บาท ส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองของผูบ้รโิภคโดยรวมอยู่ในระดบัด ีคุณค่าตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัด ี 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บรโิภคโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ ์         

เบเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการซื้อ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้และดา้น

ระยะเวลาในการซือ้ โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัและมคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่าอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่

ระดบั 0.01 

 คุณค่าตราสนิคา้โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการซื้อ ด้านระยะเวลาในการซือ้ และดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อและ โดยมี

ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัและมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและตํ่าอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ ระดบัการศกึษาและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่

“เลอแปง” ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นระยะเวลาในการซื้อ แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิต ิ             

ทีร่ะดบั 0.01 

 ผู้บริโภคที่มอีายุ สถานภาพ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ ์             

เบเกอรี ่ “เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการซือ้แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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คาํสาํคญั: ความสมัพนัธ ์พฤตกิรรมการซือ้ เบเกอรี ่

 

Abstract 

 

 The objective of this research was to study the factors related to the purchasing of behavior 

consumers at Le Pan Bakery in the Bangkok metropolitan area. The sample consisted of four hundred 

consumers who bought products at Le Pan Bakery in the Bangkok metropolitan area. The questionnaires 

were distributed and returned. The descriptive statistics included percentage, mean, standard deviation, t-test, 

one-way analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient.  

 The findings of this study were as follows: 

 Most of respondents were females, aged between twenty four to thirty two years of age, single, 

held a Bachelor’s degree, and were private company employees and earned an average monthly income in 

the range of THB 19,000 and 28,999. The overall marketing mix and brand equity were at a good level. 

 The results of testing the hypotheses were as follows: 

 The overall of marketing mix were related, at a low positive level to purchasing behavior at Le Pan 

Bakery in the Bangkok metropolitan area in terms of purchase frequency, expenses per time and period of 

purchasing at a statistically significant level of 0.01. 

 The overall brand equity was moderate and related at a low positive rate to purchasing behavior at 

Le Pan Bakery in the Bangkok metropolitan area in terms of purchase frequency, period of purchasing and 

expenses per time and at a statistically significant level of 0.01. 

 Consumers of different genders, educational levels and average monthly income affected different 

purchasing behavior at Le Pan Bakery in the Bangkok metropolitan area in terms of the period of purchasing 

at a statistically significant level of 0.01.Consumers of different ages, marital status, occupation and average 

monthly income had different purchasing behaviors at Le Pan Bakery in the Bangkok metropolitan area in 

terms of expenses per time at a statistically significant level of 0.01 and 0.05, respectively. 

 Consumers with different average monthly income had different purchasing behaviors at Le Pan 

Bakery in the Bangkok metropolitan area in terms on of purchase frequency at a statistically significant level 

of 0.01. 

 

Keywords: Relations, Purchasing Habits, Bakery 

 

บทนํา 

 ในยุคของการแขง่ขนั การเจรญิเตบิโตอย่างต่อเน่ืองทางดา้นเศรษฐกจิ ความกา้วหน้าดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีทําให้วถิชีวีติของประชากรไทยในสงัคมปจัจุบนัเปลีย่นแปลงไปจากอดตี โดยมรีูปแบบการดําเนินชวีติที ่         

เร่งรบีแขง่กบัเวลามากขึน้ ส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเปลีย่นแปลงตามไปดว้ย รวมถงึรูปแบบการบรโิภคที่

เน้นความสะดวกสบาย ต้องการอาหารที่ร ับประทานง่าย อิ่มท้อง และรวดเร็ว เป็นอาหารหลัก เช่น อาหารว่าง 

(ผลติภณัฑ์เบเกอรี่) อาหารปรุงสําเรจ็ และ อาหารแช่แขง็ ประเภทของอาหารเหล่าน้ีเขา้มามบีทบาทในการในการ

ดาํรงชวีติมากขึน้ 
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 สาํนกังานสถติแิห่งชาตไิดท้าํการสาํรวจพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของประชากรปี 2556 พบว่า ผูท้ีบ่รโิภค

อาหารว่างมปีระมาณ 3 ใน 4 (รอ้ยละ 79.3) ของประชากร อายุ 6 ปีขึน้ไป โดยประชากรวยัเดก็ (6-14 ปี) มอีตัราการ

บรโิภคอาหารว่างสงูสุด รอ้ยละ 89.8 รองลงมา คอื วยัเยาวชน (15-24 ปี) รอ้ยละ 85.5 วยัทํางาน (25-59 ปี) รอ้ยละ 

77.6 ส่วนวยัสูงอายุ (60ปีขึน้ไป) มอีตัราการบรโิภคอาหารว่างตํ่าสุด ร้อยละ 70.8 (http://service.nso.go.th/nso/ 

nsopublish/service/survey/Food_Consump_56.pdf สาํนกังานสถติแิห่งชาต ิพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร สบืคน้เมื่อ

วนัที ่31 พ.ค. 2558) จากขอ้มลูดงักล่าวพบว่า อาหารว่าง เขา้มามบีทบาทในชวีติประจาํวนัของผูบ้รโิภคมากขึน้ ทําให้

ธุรกจิเกีย่วกบัอาหารว่างประเภทต่างๆเกดิขึน้มากมาย เพื่อรองรบัและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค เช่น ธุรกจิ

ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่ 

 ตลาดของผลติภณัฑ์เบเกอรี่ในปจัจุบนัจงึนับว่าเป็นตลาดที่น่าจบัตามอง เน่ืองจากได้รบัการยอมรบัจาก

ประชากรไทยมากขึน้ รวมถึงรูปแบบการจดัจําหน่ายของผลติภณัฑเ์บเกอรี่มกีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหมู้ลค่า

ของตลาดผลติภณัฑเ์บเกอรีข่ยายตวัอย่างรวดเรว็ มกีารนํากลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบต่างๆมาใชเ้พื่อขยายฐาน

การตลาด  

 อย่างไรกต็ามผลติภณัฑ์เบเกอรี่ยงัต้องเผชิญปญัหาในเรื่องต้นทุนการผลิตที่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามราคา

วตัถุดบิที่ปรบัตวัสูงขึน้ ดัง้นัน้ผู้ประกอบต้องปรบักลยุทธ์เพื่อประคองตวัให้อยู่รอดท่ามกลางปญัหาทัง้ด้านต้นทุนที่

เพิม่ขึน้และดา้นการแขง่ขนั จากคาํกล่าว “ลูกคา้เป็นผูท้ีส่าํคญัต่อธุรกจิ เพราะ เป็นกลุ่มเป้าหมายของสนิคา้ ” (ธรีพงศ ์

โลหท์องคาํ. 2544: 36) จะเหน็ไดว้่า ผูบ้รโิภคมสีว่นสาํคญัอย่างยิง่ในการพฒันา ปรบัปรุง 

 กลยุทธเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของตลาดและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค โดยการ

มองในมุมมองของผูบ้รโิภค คอื ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ตน้ทุนของผูบ้รโิภค ความสะดวกในการซือ้ และการสื่อสาร 

ถือเป็นการให้ความสําคญักบัผู้บริโภค และในเรื่องของการสร้างตราสนิค้าเป็นอีกส่วนที่สําคญัในการทําการตลาด

ปจัจุบนั เน่ืองจากคุณค่าตราสนิคา้เป็นความเชื่อทีผู่บ้รโิภคมต่ีอตราสนิค้า เป็นสนิทรพัยท์ีไ่ม่สามารถจบัต้องได้ แต่มี

คุณค่าทางด้านจิตใจ ได้แก่ ด้านการรู้จ ักชื่อตราสนิค้า ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้าน

ความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ ดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆของตราสนิคา้ 

 จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจ ัยมุ่งศึกษาวิจัยในเรื่อง “ปจัจัยที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ

ผลติภณัฑ ์เบเกอรี่ “เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เน่ืองจาก คนกรุงเทพมหานคร มรีูปแบบการ

ดาํเนินชวีติทีเ่ร่งรบี แข่งขนักบัเวลา ดงันัน้ ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ซึง่มจีําหน่ายในรา้นเซเว่น อเีลฟเว่น จงึเป็น

ทางเลอืกทีส่ามารถตอบโจทย ์รูปแบบการดําเนินชวีติทีเ่ร่งรบี แข่งขนักบัเวลา ของคนกรุงเทพมหานครไดเ้ป็นอย่างด ี

เน่ืองจาก สะดวกในการซื้อ รบัประทานง่าย อิม่ท้อง และมีความหลากหลาย ดงันัน้ การศึกษาดงักล่าวเพื่อจะเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้สามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ในการวางแผนทางการตลาด การบริหารจดัการ ปรับปรุง

คุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั ตลอดจนการสร้างคุณค่าตราสนิค้าให้แข่งแกร่ง เพื่อให้

ผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจสงูสดุ อนัก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัและอยู่ในใจของผูบ้รโิภคตลอดไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนก

ตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภคกบัพฤติกรรมการซื้อ

ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณค่าตราสนิค้า “เลอแปง” กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์เบเกอรี ่   

“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

http://service.nso.go.th/nso/%20nsopublish/service/survey/Food_Consump_56.pdf
http://service.nso.go.th/nso/%20nsopublish/service/survey/Food_Consump_56.pdf
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables )ได้แก่ 

  1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์

    1.1.1 เพศ 

     1) ชาย 

     2) หญงิ 

    1.1.2  อายุ 

    1) 15-23 ปี 

    2) 24-32 ปี 

    3) 33-41 ปี 

     4) 42-50 ปี 

     5) ตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป 

    1.1.3 สถานภาพ 

     1) โสด 

     2) สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

     3) หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู ่

    1.1.4  ระดบัการศกึษา 

     1) ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    2) ปรญิญาตร ี

    3) สงูกว่าปรญิญาตร ี

    1.1.5  อาชพี 

    1) นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 

    2) ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

     3) พนกังานบรษิทัเอกชน/หา้งรา้น 

    4) เจา้ของกจิการ/ธุรกจิสว่นตวั  

    5) อื่นๆโปรดระบ…ุ………….. 

    1.1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

     1) 9,000 - 18,999 บาท 

    2) 19,000 - 28,999 บาท 

    3) 29,000 - 38,999 บาท 

    4) 39,000 - 48,999 บาท 

    5) 49,000 บาทขึน้ไป 

   1.2  สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย 

    1.2.1  ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

    1.2.2  ตน้ทุนของผูบ้รโิภค 

    1.2.3  ความสะดวกในการซือ้ 

    1.2.4  การสือ่สาร 
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   1.3  คุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย 

    1.3.1  ดา้นการรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ 

    1.3.2  ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้

    1.3.3 ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 

    1.3.4  ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ 

    1.3.5  ดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆของตราสนิคา้ 

  2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ ์            

เบเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.  คุณค่าตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 3.  ผู้บริโภคที่มีลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เบเกอรี่ “เลอแปง” ของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ในการศึกษาครัง้น้ี ใช้แนวความคดิเกี่ยวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 

(2538: 41-42) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic) ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั 

ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้เป็นเกณฑท์ีนิ่ยมใชใ้นการแบ่งสว่นตลาด ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่าํคญั

ทีช่่วยกําหนดตลาดเป้าหมาย รวมถึงผลงานวจิยัของ ธรีนิ สุขกระสานต ิ(2546 ) เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ

สอบถามและเกบ็รวบรวมขอ้มูลในด้านประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บรโิภค ผู้วจิยันํา

แนวคดิของ Robert F. Lauterborn (1993) ทีก่ล่าวว่า การตลาดยุคใหม่ตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค และ

เป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลติได้ ศกึษาถึงความต้องการของผู้บรโิภคให้มากขึ้นส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ความต้องการของผูบ้รโิภค (Consumer Wants and Needs) ต้นทุนของผูบ้รโิภค (Consumer’s Cost 

to Satisfy) ความสะดวกในการซื้อ (Convenience to buy) การสื่อสาร (Communication) รวมถงึผลงานวจิยัของ            

ศกัดพิฒัน์ วงศไ์กรศร ี(2556) เพื่อเป็นเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมขอ้มูลในดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค คุณค่าตราสนิคา้ ผูว้จิยันําแนวคดิของ Aaker, D.A. (1991) ทีก่ล่าวว่า คุณค่าตรา

สนิค้าจะเองขึ้นเองไม่ได้ ต้องมีปจัจยัอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องจึงจะทําให้เกิดคุณค่าตราสนิค้า เน่ืองจากตราสนิค้าเป็น

สนิทรพัยท์ีจ่บัตอ้งไม่ได ้(Intangible Assets) โดยไดจ้าํแนกปจัจยัทีเ่ป็นทีม่าของคุณค่าตราสนิคา้ไว ้5 ประการ คอื การ

รูจ้กัชื่อตราสนิคา้ (Brand Name Awareness) คุณภาพทีถู่กรบัรู ้(Perceived Quality) ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand 

Loyalty) ความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ (Brand Associations) สนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ของตราสนิคา้ (Other Proprietary 

Brand Assets) รวมถงึผลงานวจิยัตวัอย่างของ รตันา กีเ่อีย่น (2551) สสธิร สุขสาโรจน์ (2547) สุจริา วรรณศวิรกัษ์ 

(2547) และอนุร ีสุนทรเดชะ (2557) ซึ่งงานวิจยัเหล่าน้ีศกึษาเกี่ยวกบัคุณค่าตราสนิค้าเพื่อเป็นเป็นแนวทางในการ

ออกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านคุณค่า  ตราสนิค้าเน่ืองจากในการศึกษาน้ีทําการศึกษาปจัจยัที่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์  เบเกอรี ่“ เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมกีรอบ

การวจิยั แบ่งเป็น ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์สว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค 
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และคุณค่าตราสนิค้า และตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการซื้อ (พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ “เลอแปง” ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร) ซึง่เกดิจากการเลอืกใชแ้นวคดิต่างๆ ขา้งต้น เน่ืองจาก แนวคดิเหล่าน้ี มรีายละเอยีด

ของขอ้มูล ที่สามารถนํามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการอา้งองิ และเป็นแนวทางในการศกึษาครัง้น้ี โดยมคีวามสอดคล้องกบั

แบบสอบถามและกรอบงานวจิยัทีก่าํหนดไว ้

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ในครัง้น้ี ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้/เคยซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ น้ี คือ ผู้บริโภคที่ซื้อ /เคยซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ “เลอแปง” ในเขต

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ จงึคาํนวณขนาดตวัอย่างจากสตูรคาํนวณ (กลัยา 

วานิชบญัชา. 2549: 26) โดยใหค้่าความผดิพลาด 5% ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาดตวัอย่าง จาํนวน 385 คน และ

สาํรอง 15 คนโดยนบัรวมเป็นกลุ่มตวัอย่าง รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“ เลอแปง” ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา  

 1. สว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมสี่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บรโิภค อยู่ในระดบัด ี

ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค ดา้นต้นทุนของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และดา้นการสื่อสาร โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 3.70 4.19 และ 3.48 ตามลาํดบั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า  

  ด้านความต้องการของผูบ้ริโภค พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านคดิว่าผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” มี

ความสะอาดและปลอดภัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 รองลงมาได้แก่ ท่านคิดว่า

ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่ “เลอแปง” ช่วยใหช้วีติท่านสะดวกสบายมากขึน้ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.85 ท่านรูส้กึอิม่ทอ้งเมื่อบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 

ท่านคดิว่าการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ทาํใหเ้กดิประโยชน์ต่อร่างกาย มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.30 และท่านรูส้กึอิม่ทอ้งเมื่อบรโิภคผลติภณัฑ ์เบเกอรี ่ “เลอแปง” มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั    

ปานกลาง โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.19 ตามลาํดบั 

  ด้านต้นทุนของผู้บริโภค พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านคดิว่าผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” หาซือ้ได้

ง่าย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 รองลงมาได้แก่ ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ เบเกอรี ่                

“เลอแปง” มรีาคาเหมาะสม มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 ท่านมคีวามพอใจกบัราคาของ

ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.55 และ ท่านคดิว่าผลติภณัฑเ์บเกอรี ่

“เลอแปง” ช่วยใหท้่านประหยดัค่าใชจ้่าย มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.29 ตามลาํดบั 

  ด้านความสะดวกในการซ้ือ พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เมื่อท่านต้องการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอ

แปง” หลายชนิด (ขนมปงั แซนวชิ เคก้ โรล และพาย) ในครัง้เดยีว ท่านสามารถหาซือ้ไดใ้นรา้นสะดวกซือ้เซเว่น อเีลฟ

เว่น มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.34 รองลงมาไดแ้ก่ เมื่อเขา้ไปในรา้นสะดวกซือ้เซเว่น 

อเีลฟเว่น ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่ “เลอแปง” อยู่ในทําเลทีส่ามารถมองเหน็ไดง้่าย มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก โดยมี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 และช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทานเจ ท่านสามารถหาซือ้ผลติภณัฑ์เบเกอรี่“เลอแปง”             

ไดง้่าย มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 ตามลาํดบั 

  ด้านการส่ือสาร พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า บรรจุภณัฑส์ื่อสารใหเ้หน็ถงึความสะอาด ความอร่อยและ

ความปลอดภยัของผลติภณัฑเ์บเกอรี“่เลอแปง” มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 รองลงมาไดแ้ก่ 

ท่านคิดว่าการเสนอขายสนิค้า(Plus sale) จากพนักงานร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น มีส่วนกระตุ้นการซื้อ

ผลติภณัฑเ์บเกอรี“่เลอแปง” และท่านคดิว่า รายละเอยีดทีบ่รรจุภณัฑข์องผลติภณัฑ ์เบเกอรี ่ “เลอแปง” มสี่วนกระตุ้น

การซือ้ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.35  

 2. คุณค่าตราสนิคา้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.45 

  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมคีุณค่าตราสนิคา้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” 

อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้ดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆของตราสนิคา้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69 และ 

3.72 ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมคีุณค่าตราสนิคา้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” อยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การรูจ้กัชื่อตรา

สนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38 3.15 และ 3.34 

ตามลาํดบั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า  

  ด้านการรู้จกัช่ือตราสินค้า พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า “เลอแปง” เป็นตราสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีง มคีวาม

คดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.59 รองลงมาไดแ้ก่ ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” เป็นทีรู่จ้กัต่อผูบ้รโิภคใน

ประเทศไทย มคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัด ีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.58 เมื่อพูดถึงผลติภณัฑ์เบเกอรี่ ท่านจะนึกถึง               

“เลอแปง” มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.19 และ ท่านคุน้เคยกบัตราสนิคา้ “เลอแปง” 

มากกว่าตราสนิคา้อื่น มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.15 ตามลาํดบั 

  ด้านคณุภาพท่ีถกูรบัรู้ พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” มคีวามหลากหลาย

และมกีารคดิค้นผลติภณัฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.80 รองลงมาได้แก่ 

ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” มปีรมิาณเหมาะสมกบัราคา มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 ท่าน

เชื่อว่าสนิคา้แต่ละกลุ่มของผลติภณัฑเ์บเกอรี“่เลอแปง” มมีาตรฐานเหมอืนกนัทุกชิน้ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 และผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ผลติจากวตัถุดบิทีม่คีุณภาพ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.52 ตามลาํดบั 

  ด้านความภกัดีต่อตรา พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า โดยรวมแลว้ท่านพอใจผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” 

มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.44 รองลงมาได้แก่ ท่านซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ทีเ่ป็น

สนิคา้ใหม่เสมอ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.30 ครัง้ต่อไปทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี่

ท่านจะซือ้ผลติภณัฑ์เบเกอรี่ “เลอแปง” มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.13 ท่านซื้อ

ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” เป็นประจํา มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.94 และทุกครัง้          

ทีซ่ือ้เบเกอรีท่่านตัง้ใจทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑ์เบเกอรี ่“เลอแปง” มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

2.92  

  ด้านความสมัพนัธ์กบัตราสินค้า พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านรูส้กึเชื่อมัน่ในคุณภาพและรสชาติ

ของผลติภณัฑเ์บเกอรี่ “เลอแปง” มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.56 รองลงมาได้แก่ ท่านรูจ้กั

ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” เป็นอย่างด ีมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.33 ท่านคดิว่า

ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่ “เลอแปง” มคีวามแตกต่างจากผลติภณัฑใ์นประเภทเดยีวกนัในตราสนิคา้อื่น มคีวามคดิเหน็อยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.27 และท่านเชื่อว่าคุณภาพของ เบเกอรี่ “เลอแปง”ดกีว่า เบเกอรี่ตราอื่น              

มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.20 ตามลาํดบั 

  ด้านสินทรพัยป์ระเภทอ่ืนๆของตราสินค้า พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผลติภณัฑ์เบเกอรีภ่ายใต ้          

แบรนด ์“เลอแปง” มรีะบบทีม่คีุณภาพและมมีาตรฐาน เช่น ISO9001/BRC มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่
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เท่ากบั 3.77 รองลงมาไดแ้ก่ ผลติภณัฑเ์บเกอรีภ่ายใต้แบรนด ์“เลอแปง” มเีครื่องหมายการคา้ทีง่่ายต่อการจดจําและ

สามารถบ่งบอกไดถ้งึคุณภาพและมาตรฐานของผลติภณัฑ ์มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 และ

ท่านรู้สกึมัน่ใจว่าผลติภณัฑ์เบเกอรี่ภายใต้แบรนด์ “เลอแปง” ทุกประเภท เป็นที่รู้จกัและยอมรบัโดยทัว่ไป มคีวาม

คดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.65 ตามลาํดบั  

 3.  พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

  3.1 ผูท้ีต่อบแบบสอบถามทีซ่ือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” มคีวามถี่ในการซือ้ตํ่าสุด คอื 1 ครัง้ และ

สงูสุด คอื 15 ครัง้ โดยมคีวามถี่ในการซือ้เฉลีย่ต่อเดอืนประมาณ 3 ครัง้ต่อเดอืนและมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 

2.481  

  3.2 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมคี่าใช้จ่ายในการซื้อผลติภณัฑ์เบเกอรี่ “เลอแปง” มจีํานวนเงนิตํ่าสุด คือ          

7 บาท และสงูสุด คอื 100 บาท โดยมค่ีาใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้แต่ละครัง้ 30 บาทต่อครัง้และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 14.986 

  3.3 ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามมรีะยะเวลาในการซือ้ผลติภณัฑ์เบเกอรี่ “เลอแปง” ระยะเวลาการซื้อตํ่าสุด 

คอื 1 ปี และสงูสดุ คอื 10 ปี โดยมรีะยะเวลาเฉลีย่ในการซือ้ 3.50 ปีและมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2. 254 

  3.4 ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มชี่วงเวลาในการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ช่วงเชา้ มจีาํนวน 

300 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.00 รองลงมาไดแ้ก่ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามทีม่ชี่วงเวลาในการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” 

ช่วงเยน็ มจีํานวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.20 ช่วงเวลากลางวนั มจีํานวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.00 และผูท้ีต่อบ

แบบสอบถามที่มีช่วงเวลาในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ “เลอแปง” ช่วงดึก มีจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 

ตามลาํดบั 

  3.5 ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซื้อผลติภณัฑ์เบเกอรี ่“เลอแปง” กลุ่มขนมปงัมจีํานวน 189 คน           

คดิเป็นร้อยละ 47.30 รองลงมาได้แก่ ผูท้ีต่อบแบบสอบถาม ซื้อผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” กลุ่มแซนวชิ มจีํานวน 

110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.50 กลุ่มโรล มจีํานวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.00 กลุ่มเคก้/เอแคลร ์มจีํานวน 40 คน           

คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 และผูท้ีต่อบแบบสอบถาม ซื้อผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” กลุ่มพาย มจีํานวน 5 คน คดิเป็น            

รอ้ยละ 1.20 ตามลาํดบั 

  3.6 ความสะดวกในการหาซื้อ เป็นปจัจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อ

ผลติภณัฑ ์เบเกอรี ่“เลอแปง” มจีํานวน 232 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.00 รองลงมาไดแ้ก่ รสชาตอิร่อย มจีํานวน 44 คน 

คดิเป็นร้อยละ 11.00 ความหลากหลายของรสชาติ มจีํานวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.50 คุณภาพของผลติภณัฑ ์            

มจีํานวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.80 ราคา มจีํานวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.00 ตราสนิคา้ มจีํานวน 12 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 3.00 และการจดัโปรโมชัน่ มจีาํนวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.70 ตามลาํดบั 

  3.7 บุคคลที่มอีทิธพิลในการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี่ “เลอแปง” ต่อผู้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คอื 

ตนเอง มจีํานวน 323 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80.80 รองลงมาไดแ้ก่ คู่สมรส/แฟน มจีํานวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.70 

เพื่อน มจีํานวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.50 พ่อ/แม่ มจีํานวน 18 คน คดิเป็น   รอ้ยละ 4.50 พนักงานขาย มจีํานวน           

8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 และญาต/ิพี/่น้อง มจีาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 ตามลาํดบั 

 4.  ลกัษณะประชากรศาสตรแ์สดงผลเป็นจาํนวน (ความถี)่ และรอ้ยละ 

  เพศ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มจีํานวน 280 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.00 และ

เพศชาย มจีาํนวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 ตามลาํดบั 

  อายุ พบว่า ผู้ทีต่อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 24-32 ปี มจีํานวน 260 คน คดิเป็นร้อยละ 

65.00 รองลงมาได้แก่ ผู้ทีต่อบแบบสอบถามทีม่อีายุระหว่าง 33-41 ปี มจีํานวน 104 คน รอ้ยละ 26.00 อายุระหว่าง 

15-23 ปี มจีํานวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.50 อายุระหว่าง 42-50 ปี มจีํานวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.30 และผู้ที่

ตอบแบบสอบถามทีม่อีายุตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป มจีาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.20 ตามลาํดบั 
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  เน่ืองจาก ผูท้ีต่อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 15 – 23 ปี มจีํานวน น้อยกว่า 30 คน จงึรวมกบัอายุ

ระหว่าง 24 – 32 ปี เป็น อายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 32 ปี มจีํานวน 282 คน คดิเป็นร้อยละ 70.50 รวมถงึผู้ทีต่อบ

แบบสอบถามอายุระหว่าง 42 – 50 ปี และ ตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป มจีํานวนน้อยกว่า 30 คนเช่นกนั จงึรวมกบัอายุระหว่าง 

33 – 41 ปี เป็น อายุ ตัง้แต่ 33 ปีขึน้ไป มจีาํนวน 118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.50 ตามลาํดบั 

  สถานภาพ พบว่า ผูท้ี่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มสีถานภาพ โสด มจีํานวน 357 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

89.20 รองลงมาไดแ้ก่ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามทีม่สีถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั มจีาํนวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.00 และ

มสีถานภาพ หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มจีาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.80 ตามลาํดบั 

  เน่ืองจาก ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสถานภาพ หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มจีาํนวน น้อยกว่า 30 คน จงึรวม

กบัสถานภาพ โสด เป็น สถานภาพ โสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มจีาํนวน 364 คน คดิเป็นรอ้ยละ 91.00  

  ระดบัการศกึษา พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถาม สว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษา ปรญิญาตร ีมจีํานวน 267 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 66.70 รองลงมาไดแ้ก่ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมจีํานวน 125 คน  

คดิเป็นรอ้ยละ 31.30 และมรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมจีาํนวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 ตามลาํดบั 

  เน่ืองจาก ผูท้ีต่อบแบบสอบถามระดบัการศกึษา ตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมจีาํนวน น้อยกว่า 30 คน จงึรวมกบั

ระดบัการศกึษา ปรญิญาตร ีเป็น ระดบัการศกึษา ตํ่ากว่าปรญิญาตร/ีปรญิญาตร ี มจีํานวน 275 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

68.70 

  อาชพี พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถาม สว่นใหญ่มอีาชพี พนกังานบรษิทัเอกชน/หา้งรา้น มจีาํนวน 291 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 72.70 รองลงมาไดแ้ก่ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามทีม่อีาชพี ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ มจีํานวน 46 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 11.50 เจา้ของกจิการ/ธุรกจิส่วนตวั มจีํานวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.50 และมอีาชพี นักเรยีน/นิสติ/

นกัศกึษา มจีาํนวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.30 ตามลาํดบั 

  เน่ืองจาก ผู้ทีต่อบแบบสอบถามอาชพี นักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา มจีํานวน น้อยกว่า 30 คน จงึรวมกบั

อาชพี ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ เป็น อาชพี นักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา/ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ มจีํานวน 

63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.80 

  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 19,000 - 28,999 

บาท มจีาํนวน 141 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.30 รองลงมาไดแ้ก่ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 29,000 - 

38,999 บาท มจีํานวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.70 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,000 - 18,999 บาท มจีํานวน 79 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 19.80 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 39,000 - 48,999 บาทมจีํานวน 57 คนคดิเป็นรอ้ยละ 14.20 และรายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 49,000 บาทขึน้ไป มจีาํนวน 36 คนคดิเป็นรอ้ยละ 9.00 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 สามารถแยกเป็นสมมตฐิานย่อยไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 สว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

ผลติภณัฑ์เบเกอรี่ “เลอแปง” ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อ พบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ดา้นความต้องการของผูบ้รโิภค ดา้นต้นทุนของผูบ้รโิภค และดา้นการสื่อสาร 

กบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ “เลอแปง” ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อ                  

มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ใน

การซือ้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
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 ด้านความสะดวกในการซื้อ กบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ “เลอแปง” ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซือ้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี่ “เลอแปง” ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 สว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ พบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ดา้นต้นทุนของผูบ้รโิภค ดา้นการสื่อสาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

 ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ กบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี ่           

“เลอแปง” ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อ

ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ         

ทีร่ะดบั 0.05  

 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 สว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

ผลติภณัฑ์เบเกอรี่ “เลอแปง” ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านระยะเวลาในการซื้อ พบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ดา้นความต้องการของผูบ้รโิภค ดา้นต้นทุนของผูบ้รโิภค ดา้นการสื่อสาร กบั

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ “เลอแปง” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการซื้อ                   

มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลา

ในการซือ้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 ด้านความสะดวกในการซื้อ กบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์เบเกอรี่ “เลอแปง” ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการซือ้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการซือ้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 คุณค่าตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สามารถแยกเป็นสมมตฐิานย่อยไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานข้อท่ี 2.1 คุณค่าตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านความถี่ในการซื้อ พบว่า ดา้นการรูจ้กัชื่อตราสนิค้า ดา้นคุณภาพที่ถูกรบัรู ้ดา้น

ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ ดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ของตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซือ้ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 สมมติฐานข้อท่ี 2.2 คุณค่าตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ พบว่า ดา้นการรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้ดา้น

ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้และดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ของตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 สมมติฐานข้อท่ี 2.3 คุณค่าตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นระยะเวลาในการซือ้ พบว่า ดา้นการรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้ดา้น

ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้และดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ของตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง”ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นระยะเวลาในการซือ้ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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 สมมติฐานข้อท่ี 3 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 สามารถแยกเป็นสมมตฐิานย่อยไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานข้อท่ี 3.1 ผู้บรโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์เบเกอรี ่“เลอแปง” ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์เบเกอรี ่

“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นระยะเวลาในการซื้อ แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่

ระดบั 0.01 โดยเพศหญงิมค่ีาเฉลีย่มากกว่าเพศชาย ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ “เลอแปง” ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการซือ้และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 3.2 ผู้บรโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์เบเกอรี ่“เลอแปง” ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่

“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซื้อ แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่

ระดบั 0.01 โดยอายุ 33 ปี ขึน้ไปมค่ีาเฉลีย่มากกว่า อายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 32 ปี ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ “เลอแปง” ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซื้อและดา้นระยะเวลาในการซือ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั 

0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 3.3 ผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อ

ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่ “เลอแปง” ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ แตกต่างกนัอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยสถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั มคี่าเฉลีย่มากกว่า สถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/

แยกกนัอยู่ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่ “เลอแปง” ของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้ และดา้นระยะเวลาในการซือ้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 3.4 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี่ “เลอ

แปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ

ซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นระยะเวลาในการซือ้ แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยระดบัการศกึษา ตํ่ากว่าปรญิญาตร/ีปรญิญาตร ีมคี่าเฉลีย่มากกว่า ระดบัการศกึษา

สงูกว่าปรญิญาตร ีซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี่ “เลอแปง” ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อและดา้นค่าใชจ้่ายในการซื้อ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 3.5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่   “เลอแปง” ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอ

รี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี เจา้ของกจิการ/ธุรกจิส่วนตวั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี“่เลอแปง” ของ
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ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ มากกว่าอาชีพ นักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา/ขา้ราชการ/

พนกังานรฐัวสิาหกจิ โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 9.106 

 ผู้บริโภคที่มอีาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์ เบเกอรี่ “เลอแปง” ของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี 

เจา้ของกจิการ/ธุรกจิสว่นตวั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใน

ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ มากกว่าอาชพี พนกังานบรษิทัเอกชน/หา้งรา้น โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 12.070 

 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ใน

ดา้นความถีใ่นการซือ้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เบเกอรี่ “เลอแปง” 

ดา้นระยะเวลาในการซือ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 3.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์เบเกอรี ่

“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั มี

พฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เบเกอรี่ “เลอแปง” ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ 

แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคที่ม ีรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 49,000 บาทขึน้ไป มี

พฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์เบเกอรี่“เลอแปง” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ 

มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่ ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,000 – 18,999 บาท โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 7.839 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี“่เลอแปง” ของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคที่

ม ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 49,000 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่ ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน19,000 – 28,999 บาท โดยมี

ผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 10.096 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี“่เลอแปง” ของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคที่

ม ีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 49,000 บาทขึน้ไป มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑเ์บเกอรี่“เลอแปง” ของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่ ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 29,000 – 38,999 บาท โดยมี

ผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 8.012 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี“่เลอแปง” ของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคที่

ม ีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 49,000 บาทขึน้ไป มพีฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์เบเกอรี่“เลอแปง” ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่ ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 39,000 – 48,999 บาท โดยมี

ผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 11.367 

 สว่นคู่อื่นๆ ไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่ ี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,000 – 18,999 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี“่เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการซือ้ มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่ ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 39,000 – 48,999 บาท โดยมี

ผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.464 
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 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี“่เลอแปง” ของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่ ี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 19,000 – 28,999 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่ “เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการซือ้ มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่ ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 39,000 – 48,999 บาท โดยมี

ผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.660 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี“่เลอแปง” ของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่ ี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 29,000 – 38,999 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการซือ้ มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่ ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 39,000 – 48,999 บาท บาท 

โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.713 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่ ี

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 49,000 บาทขึน้ไป มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เบเกอรี่ “เลอแปง” ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการซือ้ มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่ ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 39,000 – 48,999 บาท โดยมี

ผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.556 

 สว่นคู่อื่นๆ ไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ผู้บริโภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์ เบเกอรี่ “เลอแปง” ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นระยะเวลาในการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดย

ผูบ้รโิภคที่ม ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 19,000 – 28,999 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์เบเกอรี่“เลอแปง” ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านระยะเวลาในการซื้อ มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่ ีรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 39,000 – 

48,999 บาท โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.604 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี“่เลอแปง” ของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นระยะเวลาในการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคที่

ม ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 29,000 – 38,999 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์เบเกอรี“่เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นระยะเวลาในการซือ้ มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่ ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 39,000 – 48,999 บาท โดยมี

ผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.044 

 สว่นคู่อื่นๆ ไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลการศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบั ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์เบเกอรี ่“ เลอแปง” ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็สาํคญัมาอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

  สมมติฐานข้อท่ี 1 สว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 1.  สว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ดา้นความต้องการของผูบ้รโิภค ดา้นต้นทุนของ

ผูบ้รโิภค และดา้นการสื่อสาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการซือ้ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้และดา้นระยะเวลาในการซือ้ โดยดา้นความถี่ในการ

ซือ้ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค ได้แก่ ด้านความต้องการของผูบ้รโิภค ดา้นต้นทุนของ

ผูบ้รโิภค และดา้นการสือ่สาร มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่าและมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ดา้น

ค่าใชจ้่ายในการซือ้ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค ได้แก่ ดา้นต้นทุนของผูบ้รโิภค และดา้น
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การสือ่สาร มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่าและมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลําดบั 

ด้านระยะเวลาในการซื้อ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค มี

ความสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและมทีศิทางเดยีวกนั ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค และดา้นการสือ่สาร มคีวามสมัพนัธ์

ระดบัตํ่าและมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัผลติภณัฑท์ี่

มใีห้เลือกหลากหลายชนิด ให้ความสําคญักบัราคาของผลติภณัฑ์ที่มใีห้เลอืกหลากหลาย ซึ่งมสี่วนช่วยให้ประหยดั

ค่าใช้จ่าย เกิดการรบัรู้ว่ารับประทานผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ “เลอแปง” แล้วอิ่มท้อง สามารถหาซื้อได้ง่าย รวมถึง

รายละเอยีดทีบ่รรจุภณัฑข์องผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ทีม่สีว่นกระตุน้การซือ้ในการสง่เสรมิทางการตลาด สือ่สารให้

เหน็ถงึความสะอาด ความอร่อยและความปลอดภยัของผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” จงึทําใหส้่วนประสมทางการตลาด

ในมุมมองของผูบ้รโิภคโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์เบเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อและด้านระยะเวลาในการซื้อซึ่งสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ รตันา กีเ่อีย่น (2551) เรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัทางการตลาดทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้

ของผูบ้รโิภค ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่รา้น พพัฟ์ แอนด ์พาย พบว่า ปจัจยัทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ร้าน             

“พพัฟ์ แอนด ์พาย” ดา้นความถี่ในการซือ้และดา้นระยะเวลาในการซือ้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรีนิ สุขกระสานต ิ

(2546) เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีร่า้น กาโตว ์เฮาส ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพ มหานคร 

พบว่า ปจัจยัสว่นผสมทางการตลาดโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรี ่รา้น กาโตว ์

เฮาส ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้เบเกอรีต่่อครัง้ 

  

 สมมติฐานข้อท่ี 2 คุณค่าตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 1.  คุณค่าตราสนิค้า ได้แก่ ด้านการรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ ด้านคุณภาพที่ถูกรบัรู้ ด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า 

ดา้นความสมัพนัธ์กบัตราสนิคา้ และด้านสนิทรพัย์ประเภทอื่นๆของตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ

ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นความถีใ่นการซือ้ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้และ

ดา้นระยะเวลาในการซือ้ โดยดา้นความถีใ่นการซือ้ พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ ดา้นการรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ ดา้นความ

ภกัดต่ีอตราสนิคา้ ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและมทีศิทางเดยีวกนั ดา้นคุณภาพที่

ถูกรบัรู ้ดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆของตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่าและมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้และดา้นระยะเวลาในการซือ้ พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ ดา้นการรูจ้กัชื่อ

ตราสนิค้า ด้านคุณภาพที่ถูกรบัรู้ ด้านความภักดีต่อตราสนิค้า ด้านความสมัพนัธ์กบัตราสินค้าและด้านสินทรพัย์

ประเภทอื่นๆ ของตราสนิคา้ สนิคา้ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่าและมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 เน่ืองจาก ภายใต้แบรนด์ “เลอแปง” ผู้บรโิภครู้สกึมัน่ใจในคุณภาพ รสชาติและมาตรฐานกระบวนการผลติ

ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ว่าไดม้าตรฐานเหมอืนกนัทุกชิน้ รวมถงึมรีะบบการผลติทีม่คีุณภาพ ” จงึทําใหคุ้ณค่าตรา

สนิคา้โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในดา้นความถีใ่นการซือ้ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้และดา้นระยะเวลาในการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อนุร ีสุนทร

เดชะ (2557) เรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีต่รา ฟารม์เฮา้ส ์ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ดา้นความสมัพนัธ์

กบัตราสนิคา้ และดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆของตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค ในดา้นความถี่ใน

การซือ้ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้และดา้นระยะเวลาในการซือ้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุจริา วรรณศวิรกัษ์ (2547) 

เรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คุกกี ้รา้นเอส แอนด ์พ ีของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ และ
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ดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆของตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คุกกี ้“S&P” และสอดคลอ้งกบั

แนวคดิ เรื่อง คดิเกีย่วกบัตราสนิคา้และคุณค่าของตราสนิคา้ในสายตาของผูบ้รโิภคของ เสร ีวงศม์ณฑา (2540: 43) ที่

กล่าวว่า การสร้างคุณค่าตราสนิค้าที่แขง็แกร่งเป็นสิง่จําเป็น ความสาํเร็จในการสร้างขึ้นอยู่กบัความสามารถใน

การบริหารจดัการและรกัษาคุณภาพที่ดีของสนิทรพัย์ที่จบัต้องไม่ได้ การสร้างคุณค่าให้ตราสนิค้าเกิดในสายตา

ผู้บริโภค 

  

 สมมติฐานข้อท่ี 3 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 1.  ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ “เลอแปง” ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในด้านระยะเวลาในการซื้อ แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยเพศหญิงมี

พฤตกิรรมการซือ้ในดา้นระยะเวลาในการซือ้มากกว่าเพศชาย เน่ืองจาก ปจัจุบนั ผู้หญงิมบีทบาทในการทํางานนอก

บา้นมากขึน้ ในขณะเดยีวกนัยงัตอ้งสวมบทบาทของความเป็นแม่ หรอืการดแูลครอบครวัในเรื่องอาหารการกนิ บวกกบั

การตอ้งดแูลตวัเอง เช่น การแต่งตวั การแต่งหน้า ดงันัน้ ผลติภณัฑเ์บเกอรีจ่งึ ตอบโจทยใ์นการเป็นอาหารเชา้ สาํหรบั

สงัคมทีเ่ร่งรบีในปจัจุบนั ซึง่สอดคลอ้งกบั อดุลย ์จาตุรงคกุล (2554: 38-39) กล่าวว่า จาํนวนสตรทีีท่าํงานนอกบา้นเพิม่

มากขึน้อย่างต่อเน่ือง นกัการตลาดตอ้งคาํนึงว่า ปจัจุบนัสตรเีป็นผูซ้ือ้รายใหญ่ ซึง่ทีผ่่านมาผูช้ายเป็นผูต้ดัสนิใจซือ้ 

 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ “เลอแปง” ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการซือ้และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 เน่ืองจาก ผลติภณัฑเ์บเกอรีเ่ป็นผลติภณัฑท์ีร่บัประทานไดทุ้กเพศทุกวยั และเป็นทีนิ่ยมในปจัจุบนั หาซือ้ไดท้ัว่ไป 

ในปจัจุบนั เพศหญงิมบีทบาทมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการออกไปทํางานนอกบา้น เหมอืนกบัเพศชาย ส่งผลใหพ้ฤตกิรรม

การซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ในดา้นความถี่ในการซือ้และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้ง

กบังานวจิยั ของ ธรีนิ สุขกระสานต ิ(2546) เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีร่า้น กาโตว ์เฮาส ์

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศทีต่่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรี่

รา้น กาโตว ์เฮาส ์ในดา้นความถีใ่นการซือ้และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ไม่แตกต่างกนั 

 2.  ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ “เลอแปง” ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยอายุ 33 ปี ขึน้ไปมี

พฤตกิรรมการซื้อในด้านค่าใชจ้่ายในการซื้อมากทีสุ่ด เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคกลุ่มน้ี มกีําลงัทีส่ามารถซื้อผลติภณัฑ์ไดใ้น

ปรมิาณมากและอาจต้องซื้อไปฝากบุคคลในครอบครวั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ อนุร ีสุนทรเดชะ (2557) เรื่อง 

คุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีต่รา ฟารม์เฮา้ส ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรี ่ตรา ฟารม์เฮา้ส ์ในดา้นค่าใชจ้่ายในการ

ซือ้แตกต่างกนั   

 3.  ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยสถานภาพ สมรส/

อยู่ดว้ยกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้มากทีส่ดุ เน่ืองจาก พฤตกิรรมในช่วงสถานภาพทีแ่ตกต่างกนั

ไป ทาํใหม้พีฤตกิรรมการซือ้แตกต่างกนั โดยสถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั จะมพีฤตกิรรมการซือ้ทีนึ่กถงึครอบครวั ซึง่

มจีํานวนคนมากกว่า ทําใหค้่าใชจ้่ายในการซื้อมากทีสุ่ด ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั ของ สุจริา วรรณศวิรกัษ์ (2547) 

เรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คุกกี ้รา้นเอส แอนด ์พ ีของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้คุกกี ้รา้นเอส แอนด ์พ ีดา้น

ค่าใชจ้่ายในการซือ้แตกต่างกนั 
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 4.  ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นระยะเวลาในการซือ้ แตกต่างกนักนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยระดบั

การศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร/ีปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการซือ้ในดา้นระยะเวลาในการซือ้มากทีส่ดุ เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีม่ี

ระดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร/ีปรญิญาตร ีมโีอกาสในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” อย่างต่อเน่ือง ดว้ย

ค่าตอบแทน(เงนิเดอืน)ทีไ่ดร้บั อาจจะน้อยกว่า ผูบ้รโิภคทีร่ะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอ

แปง” อาจจะเป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสม จงึเป็นสาเหตุใหผู้บ้รโิภคกลุ่มน้ีมรีะยะเวลาในการซือ้ ยาวนานกว่า ซึง่สอดคลอ้ง

กบังานวจิยั ของ อนุร ีสุนทรเดชะ (2557) เรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ ์

เบเกอรี่ตรา ฟาร์มเฮ้าส ์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการ

บรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีต่รา ฟารม์เฮา้ส ์ดา้นระยะเวลาในการซือ้แตกต่างกนั 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการซือ้และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 เน่ืองจาก ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่เป็นสนิคา้ทีเ่ป็นทีนิ่ยมสาํหรบัทุกระดบัการศกึษา ทีใ่หค้วามสาํคญักบัเวลามากขึน้ 

ตามสภาพเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปในปจัจุบนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ สสธิร สุขสาโรจน์ (2547) เรื่อง ปจัจยั

ดา้นผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อ พฤตกิรรมการบรโิภค เบเกอรี ่รา้น โอ บอง แปง ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีต่่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีร่า้น โอ บอง แปง ในดา้นความถี่

ในการซือ้และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ไม่แตกต่างกนั 

 5.  ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เบเกอรี่ “เลอแปง” ของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ แตกต่างกนักนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยอาชพี เจา้ของ

กจิการ/ธุรกจิส่วนตวั มพีฤติกรรมการซื้อในดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อมากที่สุด เน่ืองจาก ผู้บรโิภคทีม่อีาชพี เจ้าของ

กจิการ/ธุรกจิสว่นตวั เป็นอาชพีทีม่โีอกาสพบปะบุคคลทีห่ลากหลาย อาจจะซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรีเ่พื่อเป็นของฝากหรอื

เป็นของกํานัลเน่ืองในโอกาสพเิศษต่างๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ สสธิร สุขสาโรจน์ (2547) เรื่อง ปจัจยัดา้น

ผลติภณัฑ์ที่มผีลต่อ พฤติกรรมการบรโิภคเบเกอรี่ ร้าน โอ บอง แปง ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อ เบเกอรี่ ร้าน โอ บอง แปง ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ 

แตกต่างกนั 

 6.  ผูบ้รโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์เบเกอรี ่“เลอแปง” ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดย

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 49,000 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้มากทีส่ดุ เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีม่ี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 49,000 บาทขึน้ไป จะมอีํานาจในการจบัจ่ายใชส้อยและมกีําลงัซือ้ทีม่ากกว่าผูท้ีม่รีายไดต้ํ่ากว่า 

และไม่ต้องคดิก่อนการตดัสนิใจซื้ออย่างละเอียดเท่ากบัคนที่มีรายได้ตํ่ากว่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั ของ ธีริน            

สุขกระสานต ิ(2546) เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคผลติภณัฑ์ เบเกอรีร่า้น กาโตว ์เฮาส ์ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีร่า้น กาโตว ์เฮาส ์

ในเรื่องค่าใชจ้่ายในการซือ้เบเกอรี ่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ รตันา กีเ่อีย่น (2551) เรื่อง คุณค่าตราสนิคา้

และปจัจยัทางการตลาดทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่รา้น พพัฟ์ แอนด ์พาย 

พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ร้าน             

พพัฟ์ แอนด ์พาย ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ แตกต่างกนั 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการซือ้ แตกต่างกนักนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคที่

มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 29,000 – 38,999 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถี่ในการซือ้มากทีสุ่ด อาจเป็นเพราะ 

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีส่งูกว่า ตามหลกัคอื กลุ่มทีม่อีายุมากกว่า ซึ่งจะเลง็เหน็ถงึประโยชน์ในการบรโิภค
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อาหาร ใส่ใจเรื่องสุขภาพ เน่ืองจากผลติภณัฑ์เบเกอรี่ เป็นอาหารว่างที่มคีอเรสโตรอลค่อนขา้งสูง ส่วนผู้บรโิภคที่มี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีต่ํ่ากว่า ตามหลกัคอื ผูท้ีม่อีายุน้อยกว่าจงึชอบความหลากหลาย ชอบลองสิง่ใหม่ๆ ดงันัน้ อาจจะ

ซือ้ผลติภณัฑช์นิดอื่นทีส่ามารถทดแทนผลติภณัฑ ์เบเกอรีไ่ด ้หรอืแมแ้ต่หนัไปซือ้ผลติภณัฑย์ีห่อ้อื่น ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยั ของ อนุร ีสุนทรเดชะ(2557) เรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ ์         

เบเกอรีต่รา ฟารม์เฮา้ส ์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ

บรโิภคผลติภณัฑ ์เบเกอรีต่รา ฟารม์เฮา้ส ์ดา้นความถีใ่นการซือ้ แตกต่างกนั 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“เลอแปง” ของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นระยะเวลาในการซือ้แตกต่างกนักนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภค

ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 19,000 – 28,999 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้ในดา้นระยะเวลาในการซื้อมากทีสุ่ด เน่ืองจาก 

ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่เป็นสนิคา้ทีร่าคาไม่สงูมาก อกีทัง้มคีวามหลากหลาย ผูบ้รโิภคทุกคนสามารถซือ้ได ้ดงันัน้ ผูบ้รโิภค

ทีม่รีายได ้9,000 – 18,999 บาท ตามหลกัคอื ผูท้ีม่อีายุน้อย จะซือ้ เพราะ เป็นอาหารว่างทีร่าคาไม่แพงและทําใหอ้ิม่

ทอ้งและซือ้อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหน่ึงจนถงึ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 19,000 – 28,999 บาท หลงัจากนัน้ช่วงอายุทีม่ ี

รายได้ 29,000 – 38,999 บาท ตามหลกัคอื กลุ่มทีม่อีายุมากกว่า อาจจะเริม่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ จงึเริม่เลอืกบรโิภค

อาหารมากยิง่ขึน้ ส่งผลให้เริม่ลดหรอืไม่ซื้อผลติภณัฑ์เบเกอรี่ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อนุร ีสุนทรเดชะ(2557) 

เรื่อง คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตรา ฟาร์มเฮ้าส์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีต่รา ฟารม์เฮา้ส ์

ดา้นระยะเวลาในการซือ้แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรใหค้วามสาํคญักบัการวจิยัอย่างต่อเน่ืองถงึ ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์

เบเกอรี ่“ เลอแปง”  ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศกึษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค 

และคุณค่าตราสนิคา้ ของผลติภณัฑเ์บเกอรีต่ราสนิคา้อื่น ภายใต้กรอบแนวความคดิเดมิ ทัง้น้ีเพื่อนําผลทีไ่ดม้าพฒันา 

ปรบัปรุงในดา้นต่างๆ เสรมิสรา้งความแขง็แกร่งของตราสนิคา้ใหม้ากยิง่ขึน้ต่อไป 

 2. ควรศกึษาผลติภณัฑแ์ละเจาะลกึเกีย่วกบักลุ่มผลติภณัฑเ์บเกอรี ่“ เลอแปง”  ทีไ่ดร้บัความนิยมสงูจาก

ผูบ้รโิภค เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาด ใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายยิง่ขึน้ 

 3. ควรมกีารกาํหนดเขตการเกบ็กลุ่มตวัอย่างในเขตพืน้ทีอ่ื่นๆเพิม่เตมิ เพื่อทีจ่ะไดข้อ้มูลทีห่ลากหลาย ซึง่

การเขา้ใจกลุ่มเป้าหมายหลายๆกลุ่ม จะช่วยใหม้ขีอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวางแผน        กลยุทธท์างการตลาด ให้

สามารถตอบสนองกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ทีแ่ตกต่างกนัไดด้ยีิง่ขึน้ และสามารถนํามาเปรยีบเทยีบในการกําหนดสดัส่วน

ตลาดได ้

  4. ควรขยายขอบเขตการศกึษา โดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ สมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ ผูป้ระกอบการ

หรอืร้านค้าตวัแทนจําหน่าย เพื่อที่จะสามารถทําการแลกเปลี่ยน เสนอขอ้คดิเหน็ และได้รบัคําแนะนําเพิม่เติม เพื่อ

นํามาพฒันาผลติภณัฑแ์ละทราบถงึมุมมองของตลาดในการแขง่ขนัต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับ น้ี  สํา เร็จ ลุ ล่วงได้ดีเ น่ืองจากผู้วิจ ัยได้รับความเมตตาและกรุณาอย่างสูง  จาก                           

รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ประธานและกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์ทีไ่ดเ้สยีสละ

เวลาให้คําปรกึษา คําแนะนําที่มคีุณค่า ช่วยเหลอืและตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการทํา          

สารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี  
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 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย์ ดร. อัจฉรียา ศักดิน์รงค ์                  

ทีก่รุณาเป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธ ์และกรุณาใหค้วามอนุเคราะหใ์นการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื

การวจิยั  

 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั             

ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ทุกท่านที่ประสทิธิป์ระสาทวิชาความรู้ให้ความช่วยเหลอืตลอดจนประสบการณ์ที่ด ี           

แก่ผูว้จิยั  

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครวั ซึ่งให้การสนับสนุนและคอยให้กําลงัใจในยาม          

ทีท่อ้แท ้มอบโอกาสในการศกึษาเป็นวชิาความรูต้ดิตวัในปจัจุบนั 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบคุณเพื่อนนิสติ คณะสงัคมศาสตร ์ภาควชิาบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการ รุ่น 16 ทุกคน 

ทีค่อยช่วยเหลอืและแนะนําในการจดัทาํวจิยัของผูว้จิยัมาโดยตลอด  

 ผู้วิจ ัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและสละเวลาอนัมีค่าในการตอบ

แบบสอบถาม ซึง่มสีว่นทาํใหก้ารวจิยัสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

 คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบชูาพระคุณของบดิา มารดา 

บรูพคณาจารยท์ุกท่าน ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีุณค่าตลอดมาจนสาํเรจ็การศกึษา 
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