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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ตราสินค้าสีโจตันของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

FACTORS INFLUENCING BRAND PERCEPTION OF JOTUN FOR 

PEOPLE IN BANGKOK AND METROPOLITAN AREA 

ธนาพงศ ์สิงห์วนาวงศ ์1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2                                                                                                         

________________________________________________________________ 

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงค์ของการศึกษาค้นควา้อิสระเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ตรา 

สินคา้สีโจตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (1) เพื่อศึกษาถึง

ความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินคา้สีโจตนั (2) 

เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการต่อ

การรับรู้ตราสินคา้สีโจตนัของผูบ้ริโภค และ(3) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัอ่ืนๆต่อการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนัของผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง

น้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคทัว่ไปทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุมากกวา่ 20 ปี และอาศยัอยูใ่น

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ  

รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลนั้น 

ไดใ้ช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ t-Test, F-Test (ONE-way ANOVA) และการ

วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis -- MRA) ทดสอบ

สมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี0.05            

ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในกลุ่มอายุ 31-40 ปี

มากท่ีสุด ส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน 

10,001-20,000 บาท มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร  

 

___________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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มีสถานภาพโสด ในการศึกษาจะมีนยัสาํคญัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้สีโจ

ตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 สําหรับผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการ ปัจจยัด้านการโฆษณา พบว่าผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น เร่ืองมีการโฆษณา

ผ่านส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด ปัจจยัด้านการส่งเสริมการขาย พบว่าผูบ้ริโภคมีความ

คิดเห็นเร่ืองมีบริการจัดหาช่างทาสีในราคาพิเศษมากท่ีสุด และปัจจัยด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ พบว่าผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเร่ืองมีการประชาสัมพนัธ์โดยใช้ส่ือ

สังคมออนไลน์มากท่ีสุด ปัจจยัด้านความสนใจส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร พบว่า

ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเร่ืองทุกคร้ังท่ีไปโฮมโปร หรือโฮมเวิร์ค มกัจะเดินไปท่ีแผนก

สีทาอาคารมากท่ีสุด  ปัจจยัดา้นความรู้ส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร พบว่าผูบ้ริโภคมี

ความคิดเห็นเร่ืองทราบว่าก่อนทาสีต้องมีการทาสีรองพื้นก่อนทุกคร้ังมากท่ีสุด  

สําหรับเร่ืองการรับรู้ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการรับรู้ตรา

สินคา้สีโจตนั เร่ืองเช่ือในความเป็นแบรนด์ระดบัโลกของสีโจตนัมากท่ีสุด 

 คําสําคัญ : การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ,การรับรู้ 

 

Abstract 

 The objective of this research is to study the factors that influence a brand 

perception of Jotun for people in Bangkok. It is expected that the acquired 

information will be beneficial to marketing department of Jotun,advertising 

agencies and related business. This study’s findings can be used to integrate into 

marketing strategy to create better competitiveness and a suitable marketing plan 

that is responsive to the needs of consumers. The statistics used include frequency, 

percentage, mean, standard deviation as well as independent sample T – test F – test 

(One way ANOVA) and multiple regression analysis (MRA) to test the assumption 

of the study project and the statistical significance was set at 0.05.  
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 This study is survey research, using questionnaires to gather data from a 

sampling group comprising 400 persons. Most of the sampling group members are 

females whose age is between 31-40 years old, single, bachelor degree graduates, 

working in private business sector and earning income between 10,001 – 20,000 

Baht .  

 The study findings show that the researcher found that IMC (advertising, 

sales promotion and public relation) in term of advertising factor found that people 

had the maximum agreement with television advertising ,sales promotion factor 

found that people had the maximum agreement with applicator contacts for special 

price and public relation factor found that people had the maximum agreement with 

public relation via online media. For other factor (knowledge  and interest about 

decorative paint) ,in term of  interest in decorative paint factor found that people had 

the maximum agreement with visiting booth of paint product every time they went 

to Home Pro or Home Work and knowledge in decorative paint factor found that 

people had the maximum agreement with primer supplying before top coat. For the 

perception of brand Jotun found that people had the maximum agreement with 

believe in world class brand of Jotun.  

KEYWORDS : INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION,    

PERCEPTION 

1. บทนํา 

 บริษทั โจตนัไทย จาํกดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2511 โดยโรงงาน

แห่งแรกตั้งอยูท่ี่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ต่อมาในปี พ.ศ.2542 บริษทั โจตนั

ไทย จาํกดัไดย้า้ยโรงงานมาตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บางปะกง จ.ชลบุรี 

จนถึงปัจจุบนั และมีสํานกังานฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาดอยู่ท่ีถนนก่ิงแกว้ อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ 

 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

242 

ธุรกิจของบริษทั  โจตนัไทย จาํกดั ไดมี้การแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ ไดแ้ก่ 

1. ธุรกิจสีอุตสาหกรรมและสีทาเรือ (protective coating and marine coating)     

2. ธุรกิจสีเคลือบฝุ่ น (powder coating) 

3. ธุรกิจสีทาอาคาร (decorative paint)                                                                                

ตลาดสีทาอาคาร(decorative paint) ในปี 2554 มีมูลค่าตลาดรวมในประเทศ  

13,000 ล้านบาท ซ่ึงมีการแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูงมาก โดยการแข่งขนัมีหลาย

รูปแบบ แต่ท่ีนิยมกนัมากคือการใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่นโฆษณา

ผา่นส่ือวิทยุ ,โทรทศัน์ เป็นตน้ สําหรับสีโจตนันั้น ไม่มีการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ 

หรือวทิยเุลย แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจคือวา่เหตุใดผลิตภณัฑโ์จตนัจึงยงัคงสามารถทาํตลาดได้

ดีในประเทศไทย และมีอตัราการเติบโตข้ึนทุกๆปี จนเป็นท่ีมาของปัญหาท่ีวา่ปัจจยั

ใดบา้งท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของโจตนั                                                                                         

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ใน

ตราสินคา้สีโจตนั 

 2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการต่อการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนั                                                                                       

 3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆต่อการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนั

ของผูบ้ริโภค 

สมมติฐานการวจัิย                                                                                           

 1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ,อาย,ุอาชีพ,รายได,้สถานภาพ และ

การศึกษา ท่ีต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนัท่ีแตกต่างกนั                                 

 2) ปัจจยั การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีประกอบดว้ย การโฆษณา  

รายการส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ตราสินคา้

สีโจตนั                                                                                                                                    

 3) ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ความสนใจส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร และ

ความรู้ส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนั                                                                                                                          
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ขอบเขตการวจัิย 

 1. การรวบรวมขอ้มูลกบัประชากรในเขตพื้นท่ีห้างโฮมโปรจาํนวน 8 สาขา

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น                                                          

 2. การศึกษาน้ีใช้เวลาศึกษาในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม ปี พ.ศ. 2555 

เท่านั้น 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ทางตรง                                                                                                                         

 1. เพื่อนาํผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนและกาํหนดวิธีการออกส่ือโฆษณาของ

บริษทัฯใหมี้ความเหมาะสมและไดผ้ลท่ีสุดในงบประมาณท่ีจาํกดั  

2. เพื่อนาํผลมาปรับปรุงและพฒันาวิธีการเขา้ถึงตลาดผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ ท่ี

ปัจจุบนัยงัไม่ใช่ลูกคา้ของโจตนั 

ประโยชน์ทางอ้อม 

 1. ประหยดัค่าใชจ่้ายทางการตลาดของบริษทัฯในระยะยาว                                       

2. แนวคิด 

 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนัของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาค้นควา้ และรวบรวมงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 นนทว์ลี คูเกษมกิจ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้ต่อส่ือโฆษณากลางแจง้ของ

ท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีเป็น

การสํารวจขอ้มูลปฐมภูมิ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล กลุ่ม

ตัว อ ย่ า ง คื อ ผู ้บ ริ โ ภ ค ทั้ ง เ พ ศ ช า ย แ ล ะ เ พ ศ ห ญิ ง ท่ี อ า ศัย ห รื อ ทํา ง า น อ ยู่ ใ น

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 385 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่า

คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใชค้่า t และการ

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวจิยั และผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถ

สรุปไดด้งัน้ี 
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 ผลการศึกษาการรับรู้ต่อส่ือโฆษณากลางแจ้งของท่ีอยู่อาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นการเปิดรับส่ือโฆษณากลางแจง้ 

ดา้นการให้ความสนใจต่อส่ือโฆษณากลางแจง้ และดา้นการต่อตา้นการรับรู้จากส่ือ

โฆษณากลางแจง้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก                                                                    

 ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ประกอบไปดว้ย เพศ อาชีพ 

รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส มีการรับรู้ต่อส่ือโฆษณากลางแจง้

ของท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมไม่ต่างกนัส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

แตกต่างกนั ประกอบไปดว้ย อาย ุจาํนวนสมาชิกในครอบครัว ประเภทของท่ีอยูอ่าศยั

ในปัจจุบนั และสิทธิความเป็นเจา้ของท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนั มีการรับรู้ต่อส่ือโฆษณา

กลางแจง้ของท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 สุณีรัตน์ จิรเกรียงไกร (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้การส่ือสารทางการตลาด

ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อ กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เวชสําอางในร้านขายยาใน

กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นการเก็บรวมรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ

แตกต่างใช้การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน ทางเดียว และการ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ใช้

โปรแกรมคาํนวนทางสถิติ                                                                                                      

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ท่ี แตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เวชสําอางในร้านขายยา ไม่

แตกต่างกนั 

 2. ผูบ้ริโภคท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วช

สาํอางในร้านขายยา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                   

 3. กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชสาํอางในร้านขายยาดา้นการ
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ตดัสินใจซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดดา้นการโฆษณา และ

การจดัสัมมนาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 รวิน ไชยโย (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองอิทธิพลของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

การรับรู้ ความสนใจ ความรู้และส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อทศันคติและการยอมรับ

สินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจและใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ย

แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน400คนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 – 59 ปี ผลจากการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ การ

รับรู้โฆษณาสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ทางส่ือบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดในด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาด และทศันคติ

เก่ียวกบัสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ มีผลกระทบในเชิงบวกต่อการยอมรับสินคา้

หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติ โดยเม่ือเรียงลาํดบัความแข็งแกร่งของผลกระทบของตวัแปรทั้งหมดท่ีมีอิทธิพล

ต่อการยอมรับสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์แลว้พบว่า ทศันคติท่ีมีต่อสินคา้หน่ึง

ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑเ์ป็นตวัแปรท่ีมีความแขง็แกร่งของผลกระทบสูงท่ีสุด ตามมาดว้ย 

การส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการรับรู้โฆษณาสินคา้หน่ึงตาํบล

หน่ึงผลิตภณัฑ์ทางส่ือบุคคล ตามลาํดบั และผลจากการวิจยัยงัแสดงให้เห็นอีกว่า 

ความสนใจและความรู้เก่ียวกบัสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ มีผลกระทบในเชิง

บวกต่อทัศนคติเก่ียวกับสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยเม่ือเรียงลาํดบัความแข็งแกร่งของ

ผลกระทบของตวัแปรทั้งหมดท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติเก่ียวกบัสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ ์พบวา่ ความรู้เก่ียวกบัสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์เป็นตวัแปรท่ีมีความ

แข็งแกร่งของผลกระทบสูงกวา่ตวัแปรทางดา้นความสนใจเก่ียวกบัสินคา้หน่ึงตาํบล

หน่ึงผลิตภณัฑ ์

 เกลา้กมล สุริยนัต ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ืองการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา

การ และความพึงพอใจท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองสําอางค์แบรนด ์

ETUDE HOUSE ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่การส่ือสาร
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ทางการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ETUDE 

HOUSE ท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 ทั้งในดา้นการขายโดยพนกังานขาย การส่งเสริมการ

ขาย ดา้นการบอกข่าวและประชาสัมพนัธ์ ดา้นการตลาดโดยการบอกต่อ และดา้นการ

จดักิจกรรม มีความสัมพนัธ์กบัการภกัดีในตราสินคา้ ETUDE HOUSE ทั้งส้ิน มีระดบั

นัยสําคัญท่ี  0.01โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง เ ดียวกันในระดับปานกลาง                                 

กรอบแนวความคิดการวจัิย 

 กรอบแนวคิดในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนัของ

ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ได้กําหนดกรอบแนวคิด

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามในการวจิยั ดงัน้ี 

 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวความคิดการวจัิย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ ,อาย,ุอาชีพ,รายได ้,

สถานภาพ และการศึกษา 

 

ปัจจัยการส่ือสารทางการตลาด 

-การโฆษณา 

-รายการส่งเสริมการขาย 

-การประชาสัมพนัธ ์

ปจัจยัอืน่ๆ 
-ความสนใจ  

-ความรู้  

 

 

การรับรู้ตราสินค้า

สีโจตัน 
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3. วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคทัว่ไปทั้งเพศชายและเพศหญิง

ท่ีมีอายุมากกว่า 20 ปี และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซ่ึง

ป ร ะ ช า ก ร ก ลุ่ ม น้ี จัด เ ป็ น ป ร ะ ช า ก ร ป ร ะ เ ภ ท นั บ ไ ม่ ไ ด้  (infinitepopulation)                                 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคทัว่ไปทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ี

มีอายุมากกว่า 20 ปี และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซ่ึงไม่

สามารถระบุจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนได ้ผูว้จิยัจึงคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งแบบใช้

สูตรไม่ทราบจาํนวนประชากร โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 % (ศิริวรรณ เสรีรัตน์

และคณะ, 2548:193-194) 

สูตร   n =  Z2pq / e2 

  n =     (1.96)2 (0.5)(1-0.5) / (0.05)2 

   =     384.16  หรือ    385  คน 

 ดังนั้ นขนาดตัวอย่างท่ีคาํนวณได้เท่ากับ 385 คน และเพื่อป้องกันความ

ผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึงไดเ้พิ่มจาํนวนตวัอยา่ง 4% 

เท่ากบั 15 คน รวมขนาดตวัอยา่งทั้งหมดเท่ากบั 400 คน                                                                 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ตัวแปรอิสระ : ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) อาชีพ (4) รายได ้

(5) การศึกษา และ(6) สถานภาพ ,ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ 

(1) การโฆษณา (2) รายการส่งเสริมการขาย และ (3) การประชาสัมพนัธ์และปัจจยั

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ (1) ความรู้เก่ียวกบัสีทาอาคาร และ (2) ความสนใจเก่ียวกบัสีทาอาคาร                                                                                                                           

ตัวแปรตาม คือการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนั 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

สถติิเชิงพรรณา (descriptive ststistic) 

 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ใชว้ธีิคาํนวณโดยแจกแจงความถ่ี(frequency) และค่าร้อยละ (percentage)                                        
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2. การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และ

ปัจจัยอ่ืนๆ ใช้วิ ธีค ํานวณหาค่าเฉล่ีย (mean),ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard 

deviation), ค่าสูงสุด (max.) และค่าตํ่าสุด (min.)                                                                           

สถติิเชิงอนุมาน (inferential statistic) 

 1. สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ,อายุ,อาชีพ,รายได้

สถานภาพ และการศึกษา ท่ีต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้โจตนัของผูบ้ริโภค ท่ี

แตกต่างกนั ใชส้ถิติ T-Test ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติ F-Test (ANOVA) 

สาํหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ                                                                                                            

 2.สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ท่ี

ประกอบด้วย การโฆษณา ,รายการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ มี

ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ตราสินคา้โจตนัของผูบ้ริโภค ใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis --MRA) 

 3. สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ความสนใจและความรู้ ของแต่

ละบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ตราสินคา้โจตนัของผูบ้ริโภค ใชก้ารวเิคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis --MRA)                                   

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล                                                              

 กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.00 และเป็น

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.00 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40ปี คิดเป็นร้อยละ 52.75 มีอาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน/พนักงานธนาคารมากคิดเป็นร้อยละ 53.50 มีรายไดต่้อเดือน 

10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.25 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

64.50 มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 67.50                                                                                                  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  

 ปัจจยัดา้นการโฆษณาของตราสินคา้สีโจตนั พบวา่ มีความคิดเห็น เร่ืองมีการ 

โฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 6.80 
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 ปัจจยัด้านการส่งเสริมการขายของตราสินคา้สีโจตนั พบว่า มีความคิดเห็น 

เร่ืองมีบริการจดัหาช่างทาสีในราคาพิเศษ มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 5.59                                    

 ปัจจยัด้านการประชาสัมพนัธ์ของตราสินคา้สีโจตนั พบว่า มีความคิดเห็น

เร่ืองมีการประชาสัมพนัธ์โดยใชส่ื้อสังคมออนไลน์มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 6.63                            

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยอ่ืนๆ 

 ปัจจยัด้านความสนใจส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร พบว่า ความคิดเห็น เร่ือง

ทุกคร้ังท่ีไปโฮมโปร หรือโฮมเวิร์ค มกัจะเดินไปท่ีแผนกสีทาอาคารมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ีย 5.17                                                                                                                            

 ปัจจยัดา้นความรู้ส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร พบวา่ มีความคิดเห็น เร่ืองทราบ

ว่า ก่ อ นท า สี ต้อง มี ก า รท า สี รอง พื้ น ก่ อ นทุ ก ค ร้ัง ม า ก ท่ี สุ ด  มี ค่ า เ ฉ ล่ี ย  7 . 4 1                     

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้ตราสินค้าสีโจตัน                                          

 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนั 

พบวา่ มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนั เร่ืองเช่ือในความเป็นแบรนด์ระดบัโลกของ

สีโจตนัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 6.70                                                                                                 

การทดสอบสมมติฐานเร่ืองปัจจัยส่วนบุคคลทีต่่างกนัมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้าสีโจ

ตันทีแ่ตกต่างกนั                                                                                                                                   

 พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาชีพ และการศึกษา มีผลต่อการรับรู้ตรา

สินคา้สีโจตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล                                            

การทดสอบสมมติฐานเร่ืองปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการทีป่ระกอบด้วย 

การโฆษณา, รายการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพนัธ์ รวมถงึปัจจัยอ่ืนๆ มี

ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ตราสินค้าสีโจตัน 

 จากผลการวเิคราะห์การรับรู้ตราสินคา้โจตนัของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัตวัแปร  5  ตวัแปร

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 3 ตวัแปรท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามท่ีมีค่า sig นอ้ยกวา่ 0.05 ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นการ
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ประชาสัมพนัธ์ ความรู้ส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร และตวัแปรดา้นการส่งเสริมการ

ขาย 

ตารางท่ี 1 ตาราง MRA 

ตวัแปร B SEb ß t Sig 

(Constant) 2.122 0.316  6.723* 0.000 

ดา้นการโฆษณา (x1) 0.080 0.051 0.090 1.586 0.114 

ดา้นการส่งเสริมการขาย (x2) 0.149 0.043 0.190 3.483* 0.001 

ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (x3) 0.273 0.068 0.260 3.995* 0.000 

ความสนใจส่วนบุคคลเร่ืองสีทา

อาคาร (x4) 

0.004 

 

0.049 

 

0.005 

 

0.079 

 

0.937 

 

ความรู้ส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร 

(x5) 

0.127 

 

0.031 

 

0.225 

 

4.054* 

 

0.000 

 

R       =        0.560 

R2      =        0.314 

SEE      =        1.102 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 

5. สรุปผลการวจัิย                                                                                                          

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค                                

กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่ เป็น

เพศหญิง มีอาย ุ31-40 ปี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร มีรายไดต้่อ

เดือน 10,001-20,000 บาท มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด                          

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ                                

ปัจจัยด้านการโฆษณา พบว่ามีความคิดเห็น เร่ืองมีการโฆษณาผ่านส่ือ

โทรทศัน์มากท่ีสุด ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย พบวา่มีความคิดเห็น เร่ืองมีบริการ

ผลการทดสอบสมมุติฐาน ค่านยัสาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมุติฐาน 

ไม่เป็นไป

ตาม

สมมุติฐาน 

เพศ 0.001 /   

อาย ุ 0.566   / 

อาชีพ 0.007 /  

รายไดต่้อเดือน 0.207   / 

สถานภาพสมรส 0.169   / 

การศึกษา 0.000 /  

การโฆษณา  0.114  /  

รายการส่งเสริมการขาย 0.001 /   

การประชาสัมพนัธ์  0.000 /   

ความสนใจส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร  0.937  /  

ความรู้ส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร 0.000 /   
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จดัหาช่างทาสีในราคาพิเศษเป็นอนัดบัหน่ึง และปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ พบว่า

มีความคิดเห็น  เ ร่ืองมีการประชาสัมพันธ์โดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์มากท่ีสุด                    

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยอ่ืนๆ 

 ปัจจยัดา้นความสนใจส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร พบว่ามีความคิดเห็น เร่ือง

ทุกคร้ังท่ีไปโฮมโปร หรือโฮมเวิร์ค มกัจะเดินไปท่ีแผนกสีทาอาคารมากท่ีสุด  ปัจจยั

ดา้นความรู้ส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร พบว่ามีความคิดเห็น เร่ืองทราบว่าก่อนทาสี

ตอ้งมีการทาสีรองพื้นก่อนทุกคร้ังมากท่ีสุด                                                                                                                       

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้ตราสินค้าสีโจตัน 

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนั 

พบวา่มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนั เร่ืองเช่ือในความเป็นแบรนด์ระดบัโลกของ

สีโจตนัมากท่ีสุด                                                                                                                                                                                                                        

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเร่ืองปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ตรา

สินค้าสีโจตันทีแ่ตกต่างกนั 

 พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาชีพ และการศึกษา มีผลต่อการรับรู้ตรา

สินคา้สีโจตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล                                         

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเร่ืองปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่

ประกอบด้วย การโฆษณา, รายการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพนัธ์ รวมถงึ

ปัจจัยอ่ืนๆมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ตราสินค้าสีโจตัน 

จากผล การวิ เคราะ ห์การ รับ รู้ตราสินค้าโจตันของผู ้บ ริโภค ในเข ต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา่ตวัแปรดา้นการประชาสัมพนัธ์ ความรู้ส่วน

บุคคลเร่ืองสีทาอาคาร และตวัแปรดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบัการ

รับรู้ตราสินคา้สีโจตนัอยา่งมีนยัสาํคญั  
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