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บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
ผลติภัณฑ์เบเกอรี่เอสแอนด์พีของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บรโิภคที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป               
ที่เคยซื้อและบรโิภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เอสแอนด์ พี ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถาม           
เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู จากการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า  
 ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิค้าผลติภณัฑ์เบเกอรีเ่อสแอนด์พี ด้านการตระหนักรู้ตรา
สนิคา้ ดา้นคุณภาพทีร่บัรู ้และดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่นของตราสนิคา้ อยู่ในระดบัด ีส่วนดา้นการเชื่อมโยงตราสนิค้า  
และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้สนิคา้ อยู่ในระดบัปานกลาง มรีะดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เบเกอรีเ่อสแอนด์ พ ีดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้เบเกอรี่ เอสแอนดพ์ต่ีอครัง้
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มคีวามคดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการตระหนกัรูต้ราสนิคา้ ดา้น
คุณภาพทีร่บัรู ้ดา้นการเชื่อมโยงตราสนิค้า และดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่นของตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีเ่อสแอนด์พ ีความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้เบเกอรี ่(ครัง้/เดอืน)โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าใน
ทศิทางเดยีวกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 นอกจากนี้ คุณค่าตราสนิคา้ ด้านการเชื่อมโยงตราสนิค้า และ
ดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่นของตราสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เบเกอรี่เอสแอนด์พ ีด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้เบเกอรี ่(บาท/ครัง้) โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั: คุณค่าตราสนิคา้ พฤตกิรรมการบรโิภค เบเกอรี ่
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Abstract 
 
 The purpose of this research is to study the brand equity related to consumption behavior at S&P 
Bakeries in the Bangkok Metropolitan Area. The samples of this study consisted of four hundred consumers 
aged fifteen and older who have bought and consumed S&P bakery products. A questionnaire was used as a 
tool to collect data and the statistics used for data analysis included percentage, mean and standard 
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deviation.  The hypotheses were tested by t-test, a one-way analysis of variance, and the Pearson product 
moment correlation coefficient. 
The results were analysis are shown as follows: 
 Most of the consumers were female, ages from twenty five to thirty four years of age, held a 
Bachelor’s degree, company employees, single and with an average monthly income between 20,001 to 
30,000 Baht. 
 The opinions of the consumers regarding the brand equity of S&P bakeries in the aspect of brand 
awareness, perceived quality, and proprietary brand assets were at a good level. The aspect of brand 
associations and brand loyalty were at a moderate level. 
 Consumers with different education at level 5, occupation and monthly income differed in terms of 
their consumption behavior of S&P Bakery products in terms of average expense per purchase with .05 
statistically significant level of .05. 
 The brand equity of S&P bakery products included brand awareness, perceived quality, brand 
associations and proprietary brand assets which correlated with the consumption behavior of S&P Bakery 
products in terms of the frequency of purchasing per month at a low level and in the same direction with a 
statistical level of .05.    
 The brand equity of S&P Bakery products included brand associations and proprietary brand assets 
correlated with the consumption behavior of S&P Bakery products in terms of average expense per time at a 
low level in the same direction and at a statistical level of .05.    
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บทน า 
 ปจัจุบันคนไทยคุ้นเคยกับการรับประทานอาหารฝรัง่ซึ่งเป็นผลมาจากวัฒนธรรมตะวันตกที่แผ่ขยาย             
เขา้มาในประเทศไทยโดยเฉพาะอาหารหวานต่างๆเช่น ขนมเคก้ ขนมปงัซึง่เรยีกรวมกนัว่า เบเกอรี ่เน่ืองจากมรีสชาติ
อร่อยปรุงง่ายกนิไดทุ้กทีทุ่กเวลาไม่ต้องใชอุ้ปกรณ์ในการรบัประทาน เช่น จาน ชาม ชอ้น และสอ้มให้ยุ่งยากจงึท าให้
เป็นทีนิ่ยมในปจัจุบนัโดยเฉพาะในหมู่วยัรุ่น วยัท างานหรอืคนที่มอีายุต ่ากว่า 40 ปี โดยเราอาจจะรบัประทานเบเกอรี่
แทนอาหารมื้อหนึ่งหรอืรบัประทานเป็นของว่างรองท้องซึ่งเดิมเบเกอรี่เคยเป็นอาหารหวานหลงัมื้ออาหารเท่านัน้ 
สาเหตุที่ผูบ้รโิภคหนัมาทานเบเกอรี่เป็นอาหารหลกัมากขึน้เนื่องจากต้องท างานแข่งกบัเวลา และเบเกอรีย่งัสามารถ
ทดแทนอาหารมือ้หลกัทีต่อ้งใชเ้วลาในการรบัประทานนานไดอ้กีดว้ย นอกจากนี้เบเกอรีย่งักลายเป็นอาหารทีถู่กน าเขา้
ไปเป็นส่วนประกอบของรายการอาหารในงานต่างๆ มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสงัสรรค์ งานสมัมนา ทวัร์บรกิาร
ท่องเทีย่วหรอืแมแ้ต่งานศพเพราะสะดวกรวดเรว็และหาซือ้ไดง้่าย ตลาดเบเกอรีจ่งึมแีนวโน้มการเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 
 อุตสาหกรรมเบเกอรีใ่นปจัจุบนัมอีตัราการเตบิโตสงูและมสีภาพการแขง่ขนัทีค่่อนขา้งรุนแรง เหน็ไดจ้ากการที่
มผีูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาเป็นจ านวนมากไม่ว่าจะเป็นรา้นจ าหน่ายเบเกอรีส่ าเรจ็รูปทีม่หีลายสาขาหรอืรา้นรบัสัง่
ท าเบเกอรีร่ายย่อยหรอืทีเ่รยีกว่า HOMEMADE ทัง้นี้ เน่ืองจากการท าเบเกอรีไ่ม่ตอ้งใชเ้งนิลงทนุสงูเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ธุรกจิประเภทอื่นและการท าธุรกิจเบเกอรีไ่ม่มคีวามซบัซ้อนในการเรยีนรู้อกีทัง้การท าเบเกอรี่สามารถเรยีนรูไ้ด้ง่าย             
ทัง้จากหนังสอื คลปิวดิโีอ หรอืสถาบนัสอนท าเบเกอรี่ต่างๆ ที่ปจัจุบนัได้รบัความนิยม และขยายตวัมากขึน้เช่นกนั 
ดงันัน้ผูป้ระกอบการรายย่อยทีต่อ้งการมธีุรกจิเป็นของตวัเอง โดยเริม่จากการท าเบเกอรีน่ัน้ จงึนบัไดว้่าสามารถเริม่ต้น
ไดง้่ายกว่าธุรกจิประเภทอื่น จากขอ้มลูพบว่า ปจัจุบนัตลาดเบเกอรีข่องไทย มมีลูค่าประมาณ 22.3 พนัลา้นบาท เตบิโต 
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7% แบ่งเป็นขนมปงั 12.8 พนัลา้นบาท เคก้ 5 พนัลา้นบาท พายและขนมอบ 4.4 พนัล้านบาท (Euromonitor: 2017. 
ออนไลน์) แนวโน้มการพฒันาสนิคา้จะเป็นการปรบัรปูแบบบรรจุภณัฑใ์หท้นัสมยั พกพาง่าย เพื่อตอบโจทยก์ารบรโิภค
นอกบา้นมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ จงึกลายเป็นช่องทางธุรกจิทีผู่ป้ระกอบการทัง้รายใหญ่และรายย่อยต่างแข่งขนักนั เพื่อแย่ง
ชงิสว่นแบ่งทางการตลาดใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 
 ตลาดเบเกอรีข่องประเทศไทยมเีบเกอรีภ่ายใต้เครื่องหมายการคา้เอสแอนดพ์ ีเป็นบรษิทัหนึ่งทีม่ชีื่อเสยีงยาก
ทีจ่ะปฎิเสธไดว้่าไม่เคยได้ยนิชื่อเสยีงในตราสนิค้า เอสแอนด์พีด าเนินธุรกจิเบเกอรีท่ี่มมีาตรฐานด้านคุณภาพดใีหก้บั
ผูบ้รโิภคสงัคมไทยมานานกว่า 44 ปี ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 14 ตุลาคม 2516 โดยเริม่ต้นจากการเป็นรา้นขายอาหารและ
ของว่างขนาดเลก็ในซอยสขุมุวทิ 23 ลกัษณะอุตสาหกรรมครวัเรอืนเนื่องจากเป็นงานอดเิรกส าหรบัครอบครวัทีช่ื่นชอบ
การท าขนมและไดร้บักระแสความนิยมอย่างมากในขณะนัน้ ซึง่ถอืเป็นจุดเริม่ตน้จากการตอบรบัจากลกูคา้จ านวนมาก
ต่อมาจงึมแีนวคดิในการขยายธุรกจิเพิม่ขึน้ดว้ยการท าธุรกจิรา้นเบเกอรี่ จนกระทัง่ถงึปจัจุบนัเอสแอนดพ์ ีถอืไดว้่าเป็น
ผูน้ าในการผลติเคก้และเบเกอรีท่ีไ่ดร้บัความเชื่อถอืในมาตรฐานทางการผลติและกระบวนการตกแต่งหน้าเคก้ รวมทัง้
การออกแบบบรรจุภณัฑท์ีส่วยงามทนัสมยั ธุรกจิอาหารและเบเกอรีข่องเอสแอนดพ์ ีไดร้บัความนิยมแพร่หลายในกลุ่ม
ลกูคา้ทุกเพศทุกวยั สง่ผลใหม้กีารขยายธุรกจิกระจายสาขาทัว่กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัไดใ้นเวลาอนัรวดเรว็และไดเ้ขา้
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิทัมกีารลงทุนและขยายงาน  ทัง้ทางดา้นธุรกจิรา้นอาหารและการ
ผลติเบเกอรีอ่ย่างต่อเน่ืองภายใต้แบรนดเ์อสแอนดพ์ ีประกอบดว้ย ธุรกจิรา้นอาหารเอสแอนดพ์ ีและธุรกจิเอสแอนด์พ ี
เบเกอรีช่อพ โดยมุ่งเน้นการขยายฐานลูกคา้ใหม้คีวามหลากหลายเพิม่ขึน้ บรษิทัสามารถสรา้งเครื่องหมายการคา้ เอส
แอนดพ์ใีหเ้ป็นทีย่อมรบัไดอ้ย่างรวดเรว็ นอกจากนี้ยงัสามารถน าเสนอและสรา้งแบรนดใ์หม่ๆ ใหเ้ป็นทีย่อมรบัแก่กลุ่ม
ลกูคา้ในระดบัต่างๆอย่างแพร่หลาย บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการพฒันาและสรา้งผลติภณัฑใ์หม่ๆอย่างต่อเน่ืองเพื่อตอก
ย ้าความเป็นผู้น าด้านธุรกจิรา้นอาหารและเบเกอรี่แบบครบวงจรตอบโจทยค์วามต้องการของผู้บรโิภคไดเ้ป็นอย่างดี 
รวมทัง้การบรกิารทีค่รอบคลุมช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ ในตลาดทัง้ในประเทศ และต่างประเทศโดยมหีลกัปฏบิตัิที่
ยดึถอืตลอดมา คอื การน าเสนอสนิคา้ทีม่คีุณภาพดมีคีุณค่ามาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค 
ใหด้ทีีส่ดุ (sandp.listedcompany: 2560. ออนไลน์) 
 ในปจัจุบนัแนวโน้มตลาดเบเกอรี่มแีนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกดิการแข่งขนัของธุรกจิองค์กร
ต่างๆ เพื่อทีจ่ะพฒันาสนิคา้และบรกิารอย่างมาก ในการสรา้งความไดเ้ปรยีบและความแตกต่างทางการแขง่ขนั ส าหรบั
การพฒันาผลติภณัฑ์เบเกอรี่เพื่อสรา้งความแตกต่างนัน้มขีอ้จ ากดัท าให้ผู้บรโิภคเกดิความสบัสนในการแยกแยะขอ้
แตกต่างของผลติภณัฑไ์ด ้ดงันัน้ การพจิารณาเลอืกบรโิภคผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคนัน้ขึน้อยู่กบัตราสนิคา้จากเดมิตรา
สนิค้าเป็นเพยีงแค่สญัลกัษณ์ ตรายีห่้อหรอืเพยีงแค่ชื่อสนิค้า แต่ในปจัจุบนัตราสนิค้ายงัมบีทบาทส าคญัในการสรา้ง
คุณค่าโดยรวมใหก้บัองคก์รธุรกจิและในความหมายการรบัรูข้องผูบ้รโิภคนัน้  การเลอืกซือ้ตราสนิคา้ใดตราสนิคา้หนึ่ง
นัน้มีความหมายถึงคุณค่าที่ผู้บริโภคคาดว่าจะได้รบัจากตราสนิค้านัน้ ท าให้ตราสนิค้ามีบทบาทในการสร้างความ
เชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อการเลอืกบรโิภคผลติภณัฑข์ององคก์รเจา้ของตราสนิคา้ถอืไดว้่าตราสนิคา้ เป็นเครื่องมอื
ส าคญัของนักการตลาดทีท่ าใหผู้บ้รโิภคแยกแยะไดว้่า ผลติภณัฑน์ัน้แตกต่างจากทอ้งตลาด ทัง้นี้ ตราสนิคา้ทีส่ามารถ
สรา้งความจดจ าและครองใจผูบ้รโิภคไดต่้อเนื่องย่อมไดเ้ปรยีบกว่าตราสนิคา้อื่นๆ รวมถงึองคป์ระกอบของคุณค่าของ
ตราสนิคา้ในสายตาของผูบ้รโิภคไม่ใช่แค่ประโยชน์ในการใชเ้ท่านัน้เป็นคุณค่าทีผู่บ้รโิภคสามารถรบัรูแ้ละสมัผสัไดผ้่าน
ทางตราสนิค้า ดงันัน้ ตราสนิค้าที่มคีวามแขง็แกร่งเท่านัน้ จงึจะสามารถท าให้องค์กรอยู่รอดส่งผลถึงการเติบโตของ
ยอดขายทีเ่พิม่ขึน้และมกี าไรทางธุรกจิอย่างต่อเนื่อง (วเิลศิ ภูรวิชัร. 2553: 6) 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาขา้งต้น ผู้วจิยัจงึเกดิความสนใจทีจ่ะศกึษาถงึคุณค่าตราสนิค้าทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ
บรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีเ่อสแอนด์พ ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรบับรษิทั เอสแอนด์
พ ีซนิดเิคท จ ากดั (มหาชน) สามารถน าขอ้มูลในการวจิยันี้เพื่อสรา้งคุณค่าตราสนิคา้ให้เกดิความแขง็แกร่งมากยิง่ขึน้ 
และเพื่อใชใ้นการพฒันาปรบัปรุงผลติภณัฑ์ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคสงูสดุทัง้ในดา้นคุณค่าตรา

http://www.sandp.listedcompany.com/
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สนิคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการตระหนกัรูต้ราสนิคา้ ด้านคุณภาพทีร่บัรู ้ดา้นความเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้ ดา้นความภกัดี
ต่อตราสนิคา้  รวมถงึดา้นพฤตกิรรมการบรโิภคเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรบับรษิทั ผูป้ระกอบการธุรกจิเบเกอรีแ่ละผูส้นใจ
ขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวางแผนกลยุทธก์ารตลาด บรหิารจดัการองคก์ร พฒันาศกัยภาพในการแขง่ขนัเพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิ
ความพอใจสงูสดุและสามารถเป็นตราสนิคา้ทีค่รองใจผูบ้รโิภคตลอดไป 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เบเกอรี่ “เอสแอนด์พี” ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้า “เอสแอนด์พี” กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์         
เบเกอรีเ่อสแอนดพ์ ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานงานวิจยั 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ สถานภาพสมรส อาชพี และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เอสแอนด์พี ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั      
 2. คุณค่าตราสนิคา้ของผลติภณัฑเ์บเกอรีเ่อสแอนด์พี มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บ
เกอรีเ่อสแอนดพ์ ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์อา้งองิแนวความคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 
(2550) โดยใช้เป็นแนวคิดเกี่ยวกับแบ่งส่วนการตลาดตามตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือน สถานภาพ และอาชีพ ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์เป็น
ลกัษณะทีส่ าคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรจะช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) อ้างอิงศริวิรรณ เสรรีตัน์ และปณิศา มจีนิดา 
(2554) จากแนวคดิ อาเคอร์ (Aaker. D.A. 1996) ซึ่งได้อธบิายถึง องค์ประกอบของคุณค่าตราสนิค้าได้อย่างชดัเจน 
และผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดของคุณค่าตราสนิค้ามาใช้ 5 องค์ประกอบที่ส าคญัมอียู่ดว้ยกนั 5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1. การ
ตระหนักรูช้ ื่อตราสนิคา้ (Brand Awareness) 2. คุณภาพที่รบัรูไ้ด้ (Perceived Quality) 3. การเชื่อมโยงกบัตราสนิค้า 
(Brand Associations) 4. ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) และ 5. สนิทรพัยอ์ื่นๆ ของตราสนิคา้ (Proprietary 
Brand Assets) เพื่อใชใ้นการออกแบบสอบถาม กรอบแนวความคดิ สมมตฐิานการวจิยัและเพื่อประเมนิอภปิรายผลถงึ
คุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีเ่อสแอนดพ์ี 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค อา้งองิแนวความคดิของ Kotler (2012) อธบิายเกีย่วกบัทฤษฎี
โมเดลผูบ้รโิภคประกอบดว้ยสิง่กระตุ้น ความรูส้กึนึกคดิของผู้ซือ้ (Buyer’s black box) ที่ผูผ้ลติและผู้ขาย ไม่สามารถ
คาดคะเนได ้สง่ผลต่อการตอบสนองหรอืการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ทีแ่ตกต่างกนัและพฤตกิรรมภายหลงั การซือ้ ส าหรบัการ
วเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการคน้หาพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค เพื่อทีจ่ะทราบถงึลกัษณะความต้องการของ
ผูบ้รโิภค ค าถามที่ใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไปดว้ย Who, What, Why, 
Who, When, Where,และ How ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึได้น าขอ้มูลมาตัง้ค าถามในพฤติกรรมการบรโิภคผลติภัณฑ์เบเกอรี่          
เอสแอนดพ์ ีไดแ้ก่ การซือ้ผลติภณัฑ์เบเกอรี ่ช่วงเวลา ความถี่ จ านวนเงนิที่ซือ้ และวตัถุประสงคใ์นการซือ้ผลติภณัฑ์           
เป็นตน้ 
 



5 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป เนื่องจากเป็นช่วงอายุทีเ่ขา้สูว่ยัรุ่นตอนกลาง
เริ่มมีความคิดเป็นของตนเองในการเลือกใช้ชีวิตประจ าวนั  รวมไปถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยการเลือกบริโภค 
(ภาณุวฒัน์ กองราช, 2554) ที่เคยซื้อและบรโิภคผลติภัณฑ์เบเกอรี่เอสแอนด์พี ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งไม่ทราบ
จ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื ผู้บรโิภคที่มอีายุ 15 ปีขึน้ไป ที่เคยซื้อและบรโิภคผลติภัณฑ์เบเกอรี่ “เอส
แอนดพ์”ี ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน จงึท าการก าหนดตวัอย่างโดยใชต้ารางขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างของยามาเน่ (Yamane,1973) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ระดบัความคลาดเคลื่อน + 5% 
 เมื่อพิจารณาจากตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ที่ความคลาดเคลื่อน +5%             
ณ ต าแหน่งของขนาดประชากรที่ไม่สามารถค านวณค่าได้  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  มีจ านวน           
400 คน การสุ่มตวัอย่างครัง้นี้ ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง เป็นการเลอืกตวัอย่างจากเขตสาขาทีม่ยีอดขาย
ต่อเดอืนสงูทีส่ดุ 4 อนัดบั และวธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยก าหนดสดัสว่นของขนาดตวัอย่าง
แต่ละเขตให้ได้จ านวนเท่าๆ กัน จ านวน 4 เขตๆ ละ 100 คน และวิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามความสะดวกจนครบจ านวนทีต่อ้งการ 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
 ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-34 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมีสถานภาพโสด/            
ห ย่ าร้าง /ห ม้ าย /แ ยกกัน อยู่  อ าชีพ พนั ก งานบ ริษั ท เอกชน /ลู ก จ้ างทั ว่ ไป  และราย ได้ เฉ ลี่ ย ต่ อ เดือน                       
20,001-30,000 บาท 
 ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เอสแอนด์พี ด้านการตระหนัก             
รูต้ราสนิค้าด้านคุณภาพที่รบัรู้ และด้านสนิทรพัย์ประเภทอื่นของตราสนิค้า อยู่ในระดบัด ีส่วนด้านการเชื่อมโยงตรา
สนิคา้และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้สนิคา้ อยู่ในระดบัปานกลาง 
 ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบรโิภคเบเกอรี่เอสแอนด์พี  ด้านความถี่ในการซื้อ 2 ครัง้/เดือน และมี
ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้จ านวน 155 บาท/ครัง้ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภค
ผลติภณัฑเ์บเกอรีเ่อสแอนด์พ ีดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้เบเกอรี่เอสแอนด์ต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ          
ทีร่ะดบั .05 
 คุณค่าตราสนิค้า ด้านการตระหนักรู้ตราสนิค้า ด้านคุณภาพที่รบัรู้ ด้านการเชื่อมโยงตราสนิค้า และด้าน
สนิทรพัย์ประเภทอื่นของตราสนิค้ามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เอสแอนด์พี ความถี่           
โดยเฉลี่ยในการซื้อเบเกอรี่ (ครัง้/เดือน) โดยมีความสมัพันธ์ระดบัต ่าในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ            
ทีร่ะดบั .05 
 คุณค่าตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงตราและด้านสินทรพัย์ประเภทอื่นของตราสินค้า มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เอสแอนด์พี ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อเบเกอรี่ (บาท/ครัง้) โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
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สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์               
เบเกอรีเ่อสแอนดพ์ ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญัเพื่ออภปิรายผลได ้ดงันี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคเบเกอรีเ่อสแอนด์พี
แตกต่างกนั 
 ด้านเพศ 
 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่เอสแอนด์พี ด้านความถี่ที่ซื้อต่อเดือนและ
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจากปจัจุบนัรูปแบบการ
ด ารงชวีติทุกวนันี้มกีารเปลีย่นแปลงไปทัง้เพศหญิงและเพศชายมโีอกาสในการจบัจ่ายใชส้อย สามารถหาซือ้สนิคา้เบ
เกอรีเ่พื่อสนองความตอ้งการสว่นบุคคลไดเ้ท่าเทยีมกนั ท าใหเ้พศชายและเพศหญงิมพีฤตกิรรมการด าเนินชวีติในแต่ละ
วนัในด้านความถี่ในการซื้อสนิค้าและค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้าไม่แตกต่างกนั จงึท าให้ผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกนั              
มพีฤตกิรรมการบรโิภคเบเกอรี่เอสแอนด์พไีม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รภสั เฟ่ืองเจรญิ (2559) พบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่เีพศทีต่่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีเ่ลอแปงในดา้นความถีใ่นการซือ้และ ดา้นค่าใชจ้่าย
ในการซือ้ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันา กีเ่อีย่น (2551: 134) ศกึษา คุณค่าตราสนิคา้และปจัจยั
ทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ร้านพัพฟ์แอนด์พาย พบว่า ผู้บรโิภคที่มีเพศ
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรีพ่พัฟ์แอนดพ์ายดา้นความถีใ่นการซือ้ไม่แตกต่างกนั 
 ด้านอายุ 
 ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่เอสแอนด์พดี้านความถี่ที่ซื้อต่อเดอืนและค่าใช้จ่าย  
โดยเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคยุคใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้วยัรุ่นและ
วยัท างานต่างต้องรีบเร่งกบัการเดินทาง เพื่อให้ทันเข้าเรียนงานหรือเข้าท างานอนัเกิดจากการจราจรที่หนาแน่น            
การรบัประทานเบเกอรีส่ามารถท าใหอ้ยู่ทอ้งในเวลาเร่งด่วนรวมถงึสามารถรบัประทานเป็นอาหารว่างระหว่างวนัในทุก
กลุ่มและผลติภณัฑ์เบเกอรีย่งัสามารถรบัประทานได้ทุกเพศ ทุกวยั ทุกโอกาส และเป็นที่นิยมในปจัจุบนัหาซื้อไดง้่าย
เหมาะกบัทุกกลุ่มอายุ จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคเบเกอรีเ่อสแอนดพ์ไีม่แตกต่างกนั 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธีรนิ สุขกระสานติ (2546: 106) พบว่า ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่กาโตวเ์ฮา้ส ์ในเรื่องค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ไม่แตกต่างกนั 
 ด้านสถานภาพสมรส 
 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคเบเกอรีเ่อสแอนดพ์ีดา้นความถี่ในการซือ้เบ
เกอรีต่่อเดอืนและค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากผูบ้รโิภคทุกสถานภาพสมรสนัน้มโีอกาส
ในการซือ้เบเกอรีไ่ดเ้ท่าเทยีมกนัเพราะแต่ละสถานภาพสมรสมหีน้าดูแลบุคคลและสมาชกิในครอบครวัเหมอืนกนัตาม
บทบาทหน้าที่รบัผิดชอบในแต่ละครอบครวั ในฐานะ ลูก สามี คุณพ่อ หรอื คุณแม่ ตายาย ตามวาระโอกาส  ดงันัน้ 
พฤตกิรรมการบรโิภคเบเกอรีจ่งึไม่มคีวามแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดวงกมล เจตศรสีุภาพ (2554: 89) 
ศกึษา ปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์เบี้ยดปาป้า (Beard 
PaPa’s) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบี้ยดปาป้า          
ในเรื่องจ านวนผลติภณัฑท์ีซ่ือ้โดยเฉลีย่ (3 เดอืน) และค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท) ไม่แตกต่างกนั 
 ด้านระดบัการศึกษา 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมพีฤติกรรมการบรโิภคเบเกอรี่
เอสแอนด์พี ด้านความถี่ที่ซื้อต่อเดอืนไม่แตกต่างกนั เนื่องจากผลิตภัณฑ์เบเกอรีเ่อสแอนด์พี เป็นทางเลอืกที่ได้รบั
ความนิยมอย่างแพร่หลายในการบรโิภค จงึท าใหผู้บ้รโิภคทัง้วยัรุ่น คนท างานนกัศกึษา มพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถี่
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ในการซื้อต่อเดอืนไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อนุร ีสุนทรเดชะ (2557: 122-123) ศกึษาคุณค่าตรา
สนิค้าที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตรา ฟาร์มเฮาส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการบรโิภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ฟาร์มเฮาส์  ด้านความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ย             
ต่อครัง้ และงานวจิยัของ ฐานิสา สรรค์วทิยากุล (2549: 148) ศกึษาด้านผลติภณัฑ์ที่มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจ
ซื้อเบเกอรี่ยี่ห้อริชในร้าน 7-Eleven ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน                
มพีฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อเบเกอรี่ยี่ห้อเบเกอรชิในรา้น 7-Eleven ไม่แตกต่างกนั ในด้านความถี่ในการซื้อเบเกอรี่             
ต่อเดอืน ทัง้นี้ อาจเป็นเพราะว่าระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อความชอบส่วนบุคคล ในด้านการบรโิภค ดงันัน้ ความถี่             
ในการซือ้สนิคา้จงึไม่แตกต่างกนั 
 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่เอสแอนด์พี ด้านค่าใช้จ่าย              
โดยเฉลี่ยในการซื้อต่อครัง้แตกต่างกนั เนื่องจากผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตรมีีพฤติกรรมการซื้อ             
ในด้านค่าใช้จ่ายมากที่สุดโดยการศึกษาที่สูงขึ้นเป็นปจัจยัที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรม  
แตกต่างกนั และผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงจะสนใจศกึษาถึงคุณประโยชน์ที่แท้จรงิก่อนการตดัสนิใจซื้อทัง้ด้าน
ความคุม้ค่า ความสะดวก รวมถงึคุณประโยชน์ดา้นอื่นๆ เป็นส าคญัและเบเกอรีเ่อสแอนดพ์ี มรีาคาคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบั
ปจัจัยด้านอื่นๆ ดังนั ้น จึงท าให้ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่แตกต่างกัน                     
ด้านค่าใช้จ่าย สอดคล้องกบังานวจิยัของ กนิษฐา ยกสา้น (2546 :116) พบว่า ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาต่างกนั               
มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่เอสแอนดพ์ ีดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้แตกต่างกนั  
 ด้านอาชีพ 
 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่เอสแอนด์พี ด้านความถี่ที่ซื้อต่อเดือน            
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากในทุกๆ อาชีพนัน้ล้วนมีความจ าเป็นในด้านปจัจัย 4 ด้านอาหารที่เหมือนกันผู้บริโภค           
ทุกสาขาอาชพีตอ้งบรโิภคอาหารเป็นหลกัและเบเกอรีน่ัน้หาซือ้ไดง้่าย สะดวก เหมาะสมกบัคุณประโยชน์ทีไ่ดร้บัจงึเป็น
ทีน่ิยมบรโิภคในทุกสาขาอาชพี จงึท าใหอ้าชพีทีแ่ตกต่างนัน้ไมม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภค จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีม่อีาชพี
ทีต่่างกนัมคีวามถี่ในซือ้โดยเฉลีย่ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กลัยา นวตระกูลพสิุทธ ิ(2552) 
พบว่า ผูบ้รโิภคกลุ่มอาชพีต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ตรายโูร่ดา้นความถี่ในการซือ้ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ณวรา ไตรตัง้วงศ ์(2547: 108) พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑเ์บเกอรีร่า้น Deliya By Farmhouse ในเรื่องความถีใ่นการบรโิภคไม่แตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เบเกอรีเ่อสแอนดพ์ ีดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ต่อครัง้
แตกต่างกนั เนื่องจากอาชพีเป็นประกอบธุรกจิส่วนตวั/คา้ขายมพีฤตกิรรมการซือ้การซือ้เบเกอรี ่ดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ซื้อมากที่สุด เพราะเป็นอาชพีที่มีเวลาว่างในการประกอบอาชพีที่ยดืหยุ่น ไม่จ ากดัและรวมถึงมโีอกาสในการพบปะ
บุคคลทีห่ลากหลายจะมกีารซื้อผลติภณัฑ์เบเกอรี่ เพื่อเป็นของฝากหรอืเป็นของว่างเพื่อใช้ในวาระโอกาสพเิศษต่างๆ 
หรือเพื่อเป็นอาหารว่างส าหรบัสมาชิกในครอบครวั สอดคล้องกบังานวจิัยของ ฐานิสา สรรค์วทิยากุล (2549: 148) 
พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เบเกอรีย่ีห่อ้เบเกอรชิในรา้น 7-Eleven ไม่แตกต่างกนั 
ในดา้นความถี่ในการซื้อเบเกอรีต่่อเดอืน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สสธิร สุขสาโรจน์ (2547) ศกึษา ปจัจยัด้าน
ผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคเบเกอรีร่า้นโอปองแปง ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภค
ทีม่อีาชพีต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เบเกอรี ่รา้นโอบองแปงดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้แตกต่างกนั   
 ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่เอสแอนด์พี  ด้านความถี่ที่ซื้อต่อ
เดอืนไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากผู้บรโิภคที่มรีายได้ต่างกนันัน้มคีวามต้องการในด้านปจัจยัพื้นฐานที่จ าเป็นเหมอืนกนั              
มคีวามต้องการในการทานอาหารเบเกอรีเ่พื่ออิม่ทอ้งหรอืเพื่อทดแทนอาหารมือ้หลกัในช่วงเวลาเร่งด่วน หรอืเพื่อวาระ
โอกาสแตกต่างกนัไป โดยทีเ่บเกอรีเ่อสแอนดพ์นีัน้มผีลติภณัฑเ์บเกอรี่ เพื่อเป็นของขวญัและของฝากสามารถหาซือ้ได้
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ทัว่ไป จงึท าใหค้วามถีท่ีซ่ือ้ต่อเดอืนไมแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เบญจลกัษณ์ มุสกิะชะนะ (2553: 133) 
ศกึษา พฤติกรรมการเลอืกซื้อเบเกอรี่ของผู้บรโิภคในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า  ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน
แตกต่างมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้เบเกอรี ่ดา้นความถีใ่นการซือ้ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านีไม่แตกต่างกนั 
 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่เอสแอนพีด้าน ค่าใช้จ่าย            
โดยเฉลี่ยในการซื้อต่อครัง้แตกต่างกนั ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,001- 30,000 บาท นัน้มพีฤติกรรม การ
บรโิภคเบเกอรีด่า้นค่าใชจ้่ายสงูทีส่ดุเป็นกลุ่มทีม่รีายไดท้ีค่่อนขา้งมัน่คง มกี าลงัในการใชจ้บัจ่ายสนิคา้ตามฐานะทางการ
เงนิ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรีนิ สขุกระสานต ิ(2546: 106) ศกึษา ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอ
รีร่า้นการโ์ต เฮา้ส ์ของผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้างกนั มผีลต่อการบรโิภคผลติภณัฑเ์บ
เกอรีร่า้นการโ์ต เฮา้ส ์เรื่องค่าใชจ้่ายในการซือ้เบเกอรีแ่ตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันา กีเ่อีย่น (2551) 
ศกึษา คุณค่าตราสนิค้าและปจัจยัทางการตลาดทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคผลติภณัฑ์เบเกอรี่
ร้านพัพฟ์แอนด์พาย พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดบัรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั  มีพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อด้าน
ค่าใชจ้่ายในการซือ้เบเกอรีข่องผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรีร่า้นพพัฟ์แอนดพ์ายแตกต่างกนั 
 สมมติฐาน 2 คณุค่าตราสินค้าประกอบด้วยด้านการตระหนักรู้ตราสินค้า ด้านคณุภาพท่ีถกูรบัรู้ด้าน
การเช่ือมโยงกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านสินทรพัย์ประเภทอ่ืนของตราสินค้า              
มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคเบเกอร่ีเอสแอนดพี์ในเขตกรงุเทพมหานคร 
 คุณค่าตราสินค้าด้านการตระหนักรู้ตราสินค้า ด้านคุณภาพท่ีถูกรบัรู้  ด้านการเช่ือมโยงกับ             
ตราสินค้า และด้านสินทรพัย์ประเภทอ่ืนของตราสินค้า มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่                   
เอสแอนด์พี ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ที่ซื้อต่อเดอืน โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่าทศิทาง
เดยีวกนั เน่ืองจากตราสนิคา้เอสแอนดพ์ ีเป็นแบรนดท์ีก่่อตัง้จากคนไทยและมชีื่อเสยีงมานาน โดยเฉพาะเบเกอรีแ่ละ
คุกกี้มีเอกลกัษณ์บรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่มีหลากหลาย การใช้วตัถุดิบคุณภาพดี เพื่อต้องการให้
ผู้บรโิภคได้รบัประทานเบเกอรี่ที่มคีุณภาพ และปลอดภัยภายใต้ตราสนิค้าเอสแอนด์พีเป็นทางเลอืกให้กบัผู้บรโิภค
ตลอดระยะเวลาทีด่ าเนินธุรกจิเกดิความเชื่อมัน่ มัน่ใจในดา้นคุณภาพสนิคา้และมาตรฐานทีด่ใีนการผลติท าใหม้คีวามถี่
ในการซือ้บ่อยครัง้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อนุร ีสนุทรเดชะ (2557:126) ศกึษา คุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้เบเกอรีต่ราฟารม์เฮา้ส ์พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีร่บัรู ้และการ
เชื่อมโยงตราสนิค้ามีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ ด้านความถี่ในการซื้อต่อเดือน และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ รภสั เฟ่ืองเจรญิ (2559:148) พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นความสมัพนัธก์บั
ตราสนิค้าในด้านความถี่ในการซื้อมีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลางทิศทางเดียวกนั และด้านคุณภาพที่ถูกรบัรู้ด้าน
สนิทรพัยป์ระเภทอื่นของตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าทศิทางเดยีวกนั 
 คุณค่าตราสินค้าด้านการเช่ือมโยงกับตราสินค้าและด้านสินทรพัย์ประเภทอ่ืนของตราสินค้า               
มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการบรโิภคเบเกอรีเ่อสแอนดพ์ ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่าย ในการ
ซือ้ต่อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็กบัคุณค่า ตราสนิคา้ดา้น
การเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้และดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่นของตราสนิคา้เพิม่ขึน้จะท าใหผู้บ้รโิภคมคี่าใชจ้่ายทีซ่ือ้เบเกอรี่
เดอืนเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า เนื่องจากภายใต้ตราสนิค้าเอสแอนด์พี ผู้บรโิภครูส้กึมัน่ใจในคุณภาพ รสชาตแิละมาตรฐาน
กระบวนการผลติผลติภัณฑ์เบเกอรีเ่อสแอนด์พี มกีระบวนการผลติที่มมีาตรฐานรวมถึงมรีะบบการผลติที่มคีุณภาพ           
จึงท าให้คุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เอสแอนด์พี  ของผู้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้เบเกอรี่ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รภสั เฟ่ืองเจรญิ (2559: 148) พบว่า 
คุณค่าตราสนิคา้ ได้แก่ ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ด้านคุณภาพที่ถูกรบัรู้ ด้านความสมัพนัธก์บัตราสนิค้า ความภกัดต่ีอ
ตราสนิคา้และดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่นของตราสนิคา้ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้มคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าทศิทาง
เดยีวกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ อนุร ีสุนทรเดชะ (2557: 126) ศึกษา คุณค่าตราสนิค้าที่มีความสมัพนัธ์กบั
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พฤตกิรรมการซือ้เบแกอรีต่ราฟารม์เฮา้ส์ พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้เบเกอรีด่า้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อเดอืน 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 จากผลการวิจัยเรื่องคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่                
เอสแอนดพ์ ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 คณุค่าตราสินค้า 
 จากผลการศกึษา คุณค่าตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรี่เอสแอนดพ์ ีของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัเรยีงล าดบัขอ้เสนอแนะจากดา้นทีม่ากทีส่ดุถงึน้อยทีส่ดุ ดงันี้ 
 1. ด้านสินทรพัยป์ระเภทอ่ืน  
       นักการตลาด/ผู้ประกอบการ ควรมุ่งเน้นส่งเสริมสร้างการรบัรู้ผ่านการประชาสมัพันธ์ด้านมาตรฐาน
ทางการผลิตที่มีคุณค่าผ่านกลยุทธ์การตลาดสื่อสารผ่านเครื่องหมายการค้า  ท าให้ผู้บริโภคนึกถึงมีคุณค่า                
ต่อการจดจ า และเป็นที่รู้จ ักโดยทัว่ไป สามารถแสดงถึงความมีคุณภาพและมาตรฐานที่ผ่านก ารยอมรับใน              
ประเทศไทย สามารถมัน่ใจไดว้่าผลติภณัฑ์เบเกอรีภ่ายใต้เครื่องหมายการคา้เอสแอนด์พี สามารถไวว้างใจ ปลอดภยั 
เชื่อมัน่ในคุณภาพดา้นมาตรฐานการผลติได ้เน่ืองจากผลการศกึษา พบว่า คุณค่าตราสนิคา้                ดา้นสนิทรพัย์
ประเภทอื่นของตราสินค้า มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่เอสแอนด์พี  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการซือ้เบเกอรี่ (ครัง้/เดอืน) และค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้เบเกอรี ่(บาท/
ครัง้) โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 
 2. ด้านการตระหนักรูต้ราสินค้า 
      นักการตลาด/ผู้ประกอบการ ควรพยายามเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตราสินค้าเอสแอนด์พ ี          
ดว้ยการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ที่ทนัสมยั เพื่อสรา้งความคุน้เคยจนสามารถจดจ าสญัลกัษณ์ตราสนิค้านึกถึงเป็นอนัดบั
แรกได้ จากความน่าเชื่อถือและคุ้นเคยนี้ช่วยในการสร้างการรบัรู้ในตราสนิค้าเอสแอนด์พีเพิ่มมากยิ่งขึ้นและท าให้
ผูบ้รโิภคจะนึกถงึและคุน้เคยกบัตราสนิค้าเอสแอนดพ์เีพิม่มากขึน้ รวมไปถงึการจดจ าตราสญัลกัษณ์ มคีวามโดดเด่น 
และเป็นทีรู่้จกัต่อผูบ้รโิภคในประเทศไทยมากกว่าตราสนิค้าอื่นๆ เนื่องจากผลการศกึษา พบว่าคุณค่าตราสนิคา้ดา้น
การตระหนักรู้ตราสินค้ามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่เอสแอนด์พี  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้เบเกอรี ่(ครัง้/เดอืน) โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 
 3. ด้านคณุภาพท่ีรบัรู ้
      นักการตลาด/ผู้ประกอบการควรควบคุม ดูแลรวมถึงการพฒันากระบวนการผลติเน้นด้านคุณภาพและ
ความมเีอกลกัษณ์ทีส่ะทอ้นถงึความเอาใจใส่ต่อความปลอดภยัของผลติภณัฑอ์ย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสรา้งความมัน่ใจ 
ความพึงพอใจและควรสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รบัรู้ถึงความใส่ใจในการผลิตเบเกอรี่ ที่มีมากมายหลายสูตรที่ใส่ใจต่อ
กระบวนการผลติ การคดัเลอืกวตัถุดบิในการผลติที่ปลอดภยัได้มาตรฐาน เนื่องจากผลการศกึษา  พบว่า คุณค่าตรา
สินค้าด้านคุณภาพที่รับรู้มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบ ริโภคเบเกอรี่เอสแอนด์พี  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการซือ้เบเกอรี ่(ครัง้/เดอืน) โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 
 4. ด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า 
     นักการตลาด/ผู้ประกอบการ ควรมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัผู้บริโภค รวมถึงการ
ส่งเสรมิการตลาดในด้านการประชาสมัพนัธ ์โฆษณา สรา้งภาพลกัษณ์ที่ดขีองตราสนิคา้ สร้างความโดดเด่นแตกต่าง  
ในการใช้วตัถุดบิในการผลติที่ดกีว่า มเีอกลกัษณ์ เพื่อผูบ้รโิภคเกดิทศันคติทีด่นีึกถึงทุกครัง้ที่ต้องการซื้อเบเกอรี่ เกดิ
ความผูกพันตราสินค้ากับผู้บริโภค เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า คุณค่าตราสนิค้าด้านการเชื่อมโยงตราสนิค้ามี
ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการบรโิภคเบเกอรีเ่อสแอนดพ์ี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยเฉลีย่
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ในการซื้อเบเกอรี่ (ครัง้/เดือน) และค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อเบเกอรี่ (บาท/ครัง้) โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดยีวกนัในระดบัต ่า 
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. จากการศกึษาวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นกลุ่มลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ 
ในการศกึษาครัง้ต่อไปจงึควรมกีารศึกษาขยายพื้นที่ไปยงัปรมิณฑลในการศึกษามากขึ้น ซึ่งจะท าให้ผลการศึกษา              
มคีวามละเอยีดมากขึน้  
 2. ควรมกีารศกึษาถงึกลุ่มตวัอย่างทีย่งัไม่เคยมาซือ้เบเกอรีเ่อสแอนดพ์เีพิม่เตมิและน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากงานวจิยั
มาท าการวเิคราะห์เพื่อใชใ้นการวางแผนเชงิกลยุทธ์ทางการตลาดซึง่จะสามารถเพิม่จ านวนกลุ่มผูบ้รโิภคใหม่ๆ ทีซ่ื้อ           
เบเกอรีเ่อสแอนดพ์ไีด ้
 3. ควรมีการศึกษาเรื่องอื่นๆ เช่นทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาดบริการในมุมมอง                
ของผู้บรโิภคหรอืความพึงพอใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการบรโิภคเบเกอรี่เอสแอนด์พีเพิ่มเติมเพื่อน ามาใช้เป็นขอ้มูล          
ในการวางแผนการตลาดต่อไปได ้
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้  เสร็จสมบูรณ์ลงได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ อาจารย์           
ทีป่รกึษาสารนิพนธ์ ทีไ่ดใ้หค้ าปรกึษา แนะน า และขอ้คดิเหน็ต่างๆ ในการท างานวจิยัฉบบันี้ ตลอดจนการตรวจแกไ้ข
ข้อบกพร่อง จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ เสร็จโดยสมบูรณ์ ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่าน               
เป็นอย่างสงูมา ณ ทีน่ี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ศุภญิญา ญาณสมบูรณ์ และอาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิณ์รงค ์ทีก่รุณาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม แก้ไขเครื่องมือในการวิจยั และกรุณาเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ           
สารนิพนธ ์รวมถงึการใหค้ าปรกึษา แนะน าแนวทางในการจดัท าสารนิพนธจ์นส าเรจ็สมบรูณ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย                    
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีป่ระสทิธิป์ระสาทความรู ้ใหค้วามช่วยเหลอืตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผู้วจิยั ขอขอบคุณผูต้อบ
แบบสอบถามทุกท่านทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะหต์อบแบบสอบถามจนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
 ผู้วิจ ัยขอขอบคุณครอบครัว บัวชุม ทุกท่านที่ให้ความรัก แรงใจ รวมถึงให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ              
เป็นก าลงัใจ เป็นแรงผลกัดนัที่ส าคญัที่สุดในการท างานวจิยัฉบบันี้  ขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นสามคัคีชุมนุมกรุ๊ป MBA 
การตลาดรุ่นที ่18 ทีช่่วยเหลอืรวมถงึใหค้ าปรกึษาตลอดหลกัสตูรใหเ้กดิผลส าเรจ็ในครัง้นี้ 
 สุดท้ายนี้  ผู้วิจ ัยขอมอบความส าเร็จ ความดี ประโยชน์ให้กับผู้อยู่ เบื้องหลังความส าเร็จ ผู้สนับสนุน              
ทุกท่าน ขอบพระคุณทุกท่านอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
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