
292 
 

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

 

 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า สีโจตัน ของผู้บริโภคใน 

   กลุ่มบ้าน ทีอ่ยู่อาศัย ทีซ้ื่อตรงกบับริษัท 

           ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

FACTORS WHICH INFLUENCE THE BRAND LOYALTY OF JOTUN 

PAINTS, INTERM OF CONSUMER IN RESIDENTIAL THAT BUY 

DIRECT WITH COMPANY  OF BANGKOK AND PERIMETER 

พฒัน์ชญานนัท ์วงศช์มภู1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคดัยอ่ 

   การศึกษาวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อ

ตราสินค้า สีโจตนัของผูบ้ริโภคในกลุ่มบ้านท่ีอยู่อาศัยท่ีซ้ือตรงกับบริษัทในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยกาํหนดปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้น ภาพลกัษณ์ของสินคา้ นวตักรรม

และคุณภาพของสินคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ และปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด (4P) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูใ้ชสิ้นคา้สีโจตนัในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้นาํขอ้มูลไปทาํการประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมสาเร็จ

รูป สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way ANOVA), t-test, f-test และ Multiple Regression Analysis 

(MRA)โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05 

  ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดแ้ละ

อาชีพมีความแตกต่างต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั ปัจจยัดา้น ภาพลกัษณ์ของ 

--------------------------------------------------- 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สินคา้นวตักรรมและคุณภาพของสินคา้ มีความแตกต่างต่อความภกัดีในตราสินคา้ 

สีโจตนั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ดา้นราคา ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

การส่งเสริมทางการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความแตกต่างต่อความ

ภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั 

คําสําคัญ : ตราสินคา้, ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

    Abstract  

       The purpose of this study was to study factors which influence the brand 

loyalty of jotun paints,interm of consumer in residential that buy direct with 

company of bangkok and perimeter , by defining the factors suppose to have 

connection loyalty in brand .Includes induvidual factors , image of the factor, 

innovation and quality of products that influence in brand loyalty and marketing 

mix foctor. The samples of the study are consumers using jotun paint 400 people in 

Bangkok and Perimeter. The instrument of the study is the questionnaires technique 

analyzing by using SPSS program to analyze both statistic and descriptive to 

describe percentage standard deviation and chi-square with significance of statistic 

at 0.05 level.  

 The result of the study found that the individual factor like sex age 

education salary occupation, image of the factor, innovation and quality of products  

and marketing mix factor (product price promotion and place), these are all 

affecting loyalty in brand Jotun paint in Bangkok and Perimeter. 

KEY WORDS : Brand, Brand Loyalty 

1.บทนํา 

       ความภกัดีต่อตราสินคา้หรือความภกัดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) นั้นทุกวนัน้ี

ถือเป็นงานสาํคญัท่ีแทบทุกบริษทัแสวงหา ยิ่งลูกคา้มีความภกัดีต่อตราสินคา้มากเท่าใด

มูลค่าโดยรวมของตราสินคา้ (Brand Value) นั้นก็จะมีค่าเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ยและการ

ท่ีลูกคา้มีความภกัดีสูงต่อแบรนด์ใดแบรนด์หน่ึงก็ยงัหมายถึงโอกาสในการสร้างความ
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มัน่คงให้กบัแบรนด์ๆ นั้น ทั้งในแง่ยอดขายการบริหารตน้ทุนในการทาํธุรกิจท่ีตํ่าลง 

โอกาสในการทํากําไรท่ีมากข้ึน รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดของแบรนด์ให้

กวา้งขวางมากข้ึนแต่การจะสร้างความภกัดีต่อแบรนด์นั้นคงจะเหมารวมวา่ลูกคา้ทุกคน

นั้นมีความภกัดีเหมือนๆกนัหรือมีความภกัดีท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนันั้นก็คงจะเป็นการ

สรุปรวบจนเกินไปซ่ึงแท้ท่ีจริงแล้วความภักดีต่อตราสินค้าของลูกค้านั้ นสามารถ

แบ่งแยกออกเป็นไดห้ลายกลุ่ม (Loyalty Segmentation) David A. Aaker ศาสตราจารย์

ช่ือดงัดา้นการส่ือสารการตลาดไดก้ล่าวไวใ้นเร่ืองความภกัดีต่อตราสินคา้วา่ความภกัดี

ของลูกค้านั้นอาจจะสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆ 4 กลุ่มดงัน้ีกลุ่มท่ีไม่ใช้ลูกค้า 

(Non-customer) กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มผูท่ี้ใช้สินคา้ของแบรนด์คู่แข่ง หรือไม่ไดใ้ชสิ้นคา้ใน

รูปแบบ หรือชนิดท่ีบริษทัเสนอเขา้สู่ตลาดกลุ่มท่ีอ่อนไหวต่อราคา (Price-switcher) เป็น

กลุ่มท่ีมีความภกัดีต่อแบรนด์สินคา้ในระดบัตํ่า ราคาเป็นเคร่ืองจูงใจในการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้และลูกคา้ในกลุ่มน้ีพร้อมท่ีจะเปล่ียนไปใช้สินคา้แบรนด์อ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบ

แลว้ราคาของคู่แข่งดูเหมาะสมกวา่ หรือบางคร้ังอาจจะถูกกวา่หรือเกิดจากความเคยชิน

ในการซ้ือสินคา้มากกวา่ท่ีจะใชเ้หตุผลพิจารณาในการซ้ือสินคา้ ดงันั้นราคาจึงเป็นปัจจยั

สําคญัท่ีจะดึงดูดให้เกิดการซ้ือซํ้ าเพื่อท่ีจะกระตุ้นหรือสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกค้ามี

ความภกัดีต่อแบรนดเ์ราอาจจะตอ้งเขา้ใจลูกคา้ใหถ่้องแทแ้ละดูวา่ส่ิงใดท่ีทาํให้ลูกคา้เกิด

ความเช่ือมัน่และภกัดีต่อแบรนดข์องเรา  

       ธุรกิจสีทาอาคาร (Decorative Paint) เป็นธุรกิจท่ีเกิดข้ึนมาในประเทศไทยมา

นานกวา่ 30 ปี และเป็นวสัดุจาํเป็นท่ีใชใ้นการก่อสร้างประเภทฉาบผิวตกแต่ง ในอดีต

การก่อสร้างอาคารจะฉาบดว้ยปูนขาว ต่อมาไดมี้วิวฒันาการเป็นการผลิตสีทาอาคาร ซ่ึง

ผูบ้ริโภคสามารถเลือกสีสันได้ตามต้องการ การเติบโตของธุรกิจสีทาอาคารนั้น จะ

ข้ึนอยูก่บัการเติบโตของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และธุรกิจก่อสร้างเป็นสําคญัไม่วา่

จะเป็นบา้นจดัสรร คอนโดมิเนียม อาคารสํานกังาน โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งงาน

ก่อสร้างซ่อมแซมทัว่ไป จาํเป็นตอ้งใช้สีในการตกแต่งอาคารทั้งภายในภายนอก เพื่อ

ความสวยงาม และความคงทนถาวรให้แก่งานก่อสร้างผลิตภณัฑ์สีทาอาคารไดมี้การ

คิดคน้พฒันาให้เหมาะกบัสภาพแวดลอ้ม เพื่อป้องกนัความร้อน ความช้ืน ทนทานต่อ

แสงแดด และมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการทาวสัดุท่ีแตกต่างกนัเป็นอยา่งดี ธุรกิจสีทา
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อาคารเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการก่อสร้างและมีมูลค่าตลาดค่อนขา้งสูงเน่ืองจากมี

ผูผ้ลิตเป็นจาํนวนมากการผลิตส่วนใหญ่เพื่อจาํหน่ายภายในประเทศเป็นหลกั โดยผูผ้ลิต

สีรายใหญ่จะนิยมขายผา่นตวัแทนจาํหน่าย เพื่อกระจายให้ผูค้า้ปลีกนาํไปขายต่อให้ผูใ้ช้

โดยตรง ส่วนผูผ้ลิตรายเล็กจะขายผา่นผูค้า้ปลีก และผูใ้ชโ้ดยตรง ส่วนการจาํหน่ายไปยงั

ต่างประเทศยงัมีสัดส่วนท่ีนอ้ย โดยมากจะส่งออกไปยงักลุ่มอาเซียน 

      จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ นอกจากการใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดต่างๆ ใน

การช่วงชิงความเป็นเจา้ตลาดแลว้ การสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ก็เป็นส่ิงสําคญัท่ีควร

คาํนึงถึง เพื่อใหต้ราสินคา้อยูใ่นใจของผูบ้ริโภค การนาํกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆมาใช้

เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ทาํให้ผูบ้ริโภคยอมรับ การนาํนวตักรรมและคุณภาพ

ของสินคา้ การโฆษณา และการส่งเสริมการตลาดมาใช ้เพื่อไม่ให้ผูบ้ริโภคเปล่ียนไปใช้

ตราสินคา้อ่ืน จึงเป็นเร่ืองสําคญัท่ีนกัการตลาดควรให้ความสนใจ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจ

ทาํการศึกษาวจิยัวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคสินคา้ สีโจตนั ใน

กลุ่มบา้นท่ีอยูอ่าศยัท่ีซ้ือตรงกบับริษทัฯ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  1.เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตรา

สินคา้สีโจตนั ของผูบ้ริโภคในกลุ่มบา้นท่ีอยูอ่าศยั ท่ีซ้ือตรงกบับริษทัฯ ในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล 

  2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ นวตักรรมและคุณภาพ

ของสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ สีโจตนั ของผูบ้ริโภคในกลุ่มบา้นท่ีอยู่

อาศยั ท่ีซ้ือตรงกบับริษทัฯ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

  3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  (4P’s) และ

ความภกัดีต่อตราสินคา้ สีโจตนั ของผูบ้ริโภคในกลุ่มบา้นท่ีอยูอ่าศยั ท่ีซ้ือตรงกบับริษฯั 

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

สมมติฐานในการวจัิย 

 1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ และ

สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีความภกัดีต่อตราสินคา้ สีโจตนั ต่างกนั 
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  2. ปัจจยัด้าน ภาพลักษณ์ของสินค้า นวตักรรมและคุณภาพของสินค้า มี

ความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ สีโจตนั 

  3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย Product Price Place 

Promotion  มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ สีโจตนั 

 

กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม 

      ( Independent Variables)    ( dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อายุ 

- การศึกษา 

- รายไดเ้ฉล่ีย 

- อาชีพ 

- สถานภาพสมรส 
 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดี 

- ภาพลกัษณ์ของสินคา้ 

- นวตักรรมและคุณภาพของ            

สินคา้ 

 

 
 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
  ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
               สีโจตนั 
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2.แนวคิดและทฤษฎี 

 แนวคิดเกีย่วกบัตราสินค้า 

  ตราสินคา้ หมายถึง ถอ้ยคาํสัญลกัษณ์ หรือรูปทรงอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ

หลายอยา่งรวมกนั ( ศิริวรรณ เสรีรัตน์,2541,หนา้ 49) 

 ความสําคัญของตราสินค้าต่อผู้ซ้ือหรือผู้บริโภค 

 1. ทาํใหเ้กิดความสะดวกในการซ้ือ 

 2. ผูซ้ื้อสามารถทราบคุณภาพของสินคา้ท่ีตนซ้ือ 

 3. ช่ือตราสินคา้ทาํใหผู้บ้ริโภคไดท้ราบถึงผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 

 4.ช่วยใหผู้ซ้ื้อสามารถประเมินผลิตภณัฑช์นิดอ่ืนๆท่ีตนไม่มีความรู้โดยอาศยั

ตราสินคา้เป็นตวัประเมิน 

 ความสําคัญของตราสินค้าต่อผู้ขายหรือผู้ผลติ 

 1.เป็นตวักระตุน้ให้เกิดความตอ้งการซ้ือในตราสินคา้นั้นๆโดยไม่คาํนึงวา่

ใครเป็นผูผ้ลิต 

 2.ตราสินคา้ทาํใหสิ้นคา้แต่ละชนิดแตกต่างกนัเป็นผลให้สามารถทาํการ

โฆษณาและส่งเสริมการตลาดแต่ละผลิตภณัฑ์ 

 3. ผูผ้ลิตสามารถผลิตสินคา้ท่ีมีรูปแบบใหม่ๆ 

 4.ตราสินคา้ท่ีไปจดเคร่ืองหมายการคา้ช่วยปกป้องใหส้ามารถเก็บเก่ียว

ผลประโยชน์ในตวัสินคา้ไดต่้อเน่ือง 

 ความสําคัญของตราสินค้าต่อสังคม 

 1. ช่ือตราสินคา้ทาํใหผู้ผ้ลิตหรือผูข้ายจาํเป็นตอ้งรักษาคุณภาพ 

 2. สร้างงานทาํใหค้นมีงานทาํ 

 3. ผูผ้ลิตหรือผูข้ายตอ้งการใชร้าคาเป็นส่ิงกระตุน้การขาย 

 4. คุณภาพของสินคา้ไม่เหมาะแก่การแจง้ตราสินคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

 5. ลกัษณะของผลิตภณัฑย์ากท่ีจะหาความแตกต่างระหวา่งสินคา้ 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประสมทางการตลาด 

(MarketingMixedTheory) 

 วารุณี ตนัติวงศ์วาณิช และคณะ (2546) ให้ความหมาย ส่วนประสมทาง

การตลาดว่า หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ซ่ึงกิจการ

ผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึง

พอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยทุกส่ิงทุก

อยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ (2550) ใหค้วามหมาย ส่วนประสมการตลาด 

(marketing mix หรือ 4P’s) คือ เคร่ืองมือหรือปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมไดท่ี้ธุรกิจ

ตอ้งใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้า

เป้าหมายหรือเพื่อกระตุน้ให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการ

ของตนประกอบดว้ยส่วนประกอบ 4 ประการ ดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑ์ (product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนอง

ความจาํเป็นหรือความตอ้งการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยส่ิงท่ี

สัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ์  สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและ

ช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี  บุคคล หรือความคิด 

ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ย 

สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ 

(utility) มีคุณค่า (value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลทาํให้ผลิตภณัฑ์สามารถขาย

ได ้ 

2. ราคา (price) หมายถึง จาํนวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่าย

เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ ์หรือหมายถึงคุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุน (cost) 

ของลูกค้า ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (value) ของผลิตภณัฑ์กับราคา 

(price) ของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ 

3. การจดัจาํหน่าย (place หรือ distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง

ซ่ึงประกอบ ด้วยสถาบนัและกิจกรรม ใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจาก



299 
 

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

 

องคก์ารไปยงัตลาด สถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบนัการตลาด 

ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ 

และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั  

4. การส่งเสริมการตลาด (promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบั

ขอ้มูลระหว่าง ผูข้ายกับผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การ

ติดต่อส่ือสารอาจจะใชบุ้คคลหรือไม่ใชก้็ได ้โดยการติดต่อส่ือสารนั้นมีหลายประการ

ท่ี เรียกว่า ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดหรือส่วนประสมการติดต่อส่ือสาร 

(promotion mix or communication mix) ซ่ึงประกอบดว้ย  

  4.1 การโฆษณา(advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบั

องค์การหรือ ผลิตภณัฑ์ บริการ หรือความคิดท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินให้กบัผูอุ้ปถมัภ์

รายการ  

 4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (personal selling) เป็นกิจกรรมแจง้ข่าวสาร

และจูงใจท่ีบุคคล  

  4.3 การส่งเสริมการขาย (sales promotion) เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการขาย

ท่ีนอก เหนือจากการโฆษณา สามารถกระตุน้ความสนใจการทดลองใชห้รือการซ้ือ 

การส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ  

             4.3.1 การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค  

              4.3.2 การกระตุน้คนกลาง เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง  

           4.3.3 การกระตุน้พนกังาน เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังาน 

  4.4 การให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ (publicity and public relation) 

การให้ข่าวเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกับสินคา้หรือบริการท่ีไม่ต้องมีการจ่ายเงิน 

ส่วนการประชาสัมพนัธ์ คือ ความพยายามท่ีมีการวางแผนการโดยองคก์าร เพื่อสร้าง

ทศันคติท่ีดีต่อองค์การให้เกิดข้ึนกบักลุ่มเป้าหมาย การให้ข่าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของ

การประชาสัมพนัธ์  

  4.5 การตลาดทางตรง (direct marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกับ

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหเ้กิดการสนองตอบโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการต่าง ๆ ท่ีนกัการ

ตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู ้ซ้ือและทําให้เกิดการตอบสนองทันที 
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ประกอบดว้ย การขายทางโทรศพัท ์การขายตรงโดย ใชจ้ดหมายตรง การขายโดยใช้

แคตตาล็อก และการขายทางโทรทศัน์วิทยุ หรือหนงัสือพิมพส์รุปไดว้า่ ส่วนประสม

ทางการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี ประกอบดว้ย 

ปัจจยัสําคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการ

ติดต่อส่ือสาร หรือการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงปัจจยัทั้ง 4 ต่างก็มีความสําคญัไม่นอ้ยไป

กวา่กนั ดงันั้น ปัจจยัทั้ง 4 จะเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั โดยท่ีส่วนประสมทางการตลาด

จะเป็นตวักระตุน้ทางการตลาด ในการสร้างความตอ้งการซ้ือในตวัผลิตภณัฑ์ เพื่อให้

สามารถตอบสนองความตอ้งการของเป้าหมาย ทางการตลาด ซ่ึงหมายถึง การ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคนัน่เอง 

แนวคิดเกีย่วกบัความภักดีในตราสินค้า 

 อดุลย ์จาตุรงคก์ุล กล่าวถึงความซ่ือสัตย ์(Loyalty) วา่ใชอ้ธิบายถึงความเต็ม

ใจของลูกคา้ท่ีจะทาํการอุปถมัภบ์ริษทัต่อไปในช่วงระยะเวลายาวนาน มีการซ้ือและ

การใช้สินค้าและบริการหลายคร้ังซํ้ ากัน และมีการแนะนําเพื่อนฝูงและคนท่ีรู้จกั

ตามแต่จะเห็นสมควร 

 Jacoby และ Chestnut( 1978) ไดใ้ห้คาํนิยามของความภกัดีวา่ คือ รูปแบบ

ต่างๆของพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะมีผลต่อการสร้าง รักษา และป้องกนั

ส่วนแบ่งทางการตลาดของตราสินคา้เพื่อใหต้ราสินคา้สามารถทาํกาํไรไดใ้นระยะยาว 

3.วธีิดําเนินการวจัิย 

ในการศึกษาวิจัย เ ร่ือง "ปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า 

กรณีศึกษาของผูบ้ริโภคสินคา้ สีโจตนั ในกลุ่มบา้นท่ีอยูอ่าศยั ท่ีซ้ือตรงกบับริษทัฯ ใน

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล " โดยมีเน้ือหาสาระสําคญัในการดาํเนินการตามลาํดบั 

ดงัน้ี  

 1. การกาํหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง  

 2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 4. การจดักระทาํและการวเิคราะห์ขอ้มูล  
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4. ผลการวเิคราะห์ /บทสรุป 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ค่า

นยัสาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมุติฐาน 

ไม่เป็นไป

ตาม

สมมุติฐาน 

เพศ 0.000 /   

อาย ุ 0.02 /   

ระดบัการศึกษา 0.21   / 

อาชีพ 0.01 /   

รายได ้ 0.00  /  

สถานภาพการสมรส 0.03  /  

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ 0.12   / 

ปัจจยัดา้นนวตักรรมและคุณภาพสินคา้ 0.000   / 

ปัจจยัดา้นราคา 0.44  /  

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.91  /  

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.04 /   

ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ 0.00 /   

ปัจจยัทางดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 0.00 /   
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ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ 

ถดถอยพหุคูณ ( Enter multiplier Regression Analysis) 

ตวัแปร B SEb ß 
t 

Sig 

(Constant) 2.13 
0.36  

5.86 0.00* 

ภาพลกัษณ์ของสินคา้ (X1) 
-0.06 

0.04 -0.07 

-1.54 0.12 

นวตักรรมและคุณภาพของ

สินคา้(X2)  

-0.09 

0.03 -0.12 

-3.13 0.00* 

ดา้นราคา(X3)  
0 

0.03 0.03 
0.78 0.44 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย(X4) 
-0.01 

0.04 -0.01 
-0.11 0.91 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด(X5) 
-0.05 

0.03 -0.08 
-2.02 0.04* 

ดา้นผลิตภณัฑ(์X6)  
0.15 

0.04 0.18 
4.1 0.00* 

ความภกัดีในตราสินคา้(X7)  
0.22 

0.05 0.21 
4.6 0.00* 

      

R               =          0.79 F    = 82.70    

      

R2             =          0.63 
Sig. = 0.00* 

   

      

SEE             =          0.19      

            

 

ส่วนที ่ 1  การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ ไปเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้อบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย  ต่อเดือน และ 
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สถานภาพการสมรส โดยการหาค่าความถ่ี  (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ดงัน้ี 

เพศ  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายจาํนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 

รองลงมาเป็นเพศหญิง จาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 ตามลาํดบั 

อายุ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 24-30 ปี จาํนวน 266 คน คิดเป็น

ร้อยละ 66.50 รองลงมามีอายุระหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 

และนอ้ยท่ีสุดมีอาย ุ41-50ปีจาํนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 2.50 

ระดับการศึกษา  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัอนุปริญญา

หรือเทียบเท่า จาํนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80 รองลงมามีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรีจาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 และน้อยท่ีสุดมีระดบัการศึกษา

ประถมศึกษา-มธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ  4.00 ตามลาํดบั 

อาชีพ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ                       

จาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัจาํนวน  

140  คนคิดเป็นร้อยละ 35.00 และนอ้ยท่ีสุดอ่ืนๆโปรดระบุไม่มีผูต้อบแบบสอบถาม 

รายได้   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 15,001-25,000 บาท 

จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 25,001-

35,000 บาท จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดต่้อเดือนตํ่า

กวา่หรือเทียบเท่า 15,000 บาท จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามลาํดบั 

   สถานภาพ  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสโสด จาํนวน 262 คน 

คิดเป็นร้อยละ 65.50 รองลงมาคือสถานภาพสมรส  จาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.8 และน้อยท่ีสุดมีสถานภาพหย่า / หมา้ย  จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 

ตามลาํดบั 

ส่วนที ่ 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้น ภาพลกัษณ์ของสินคา้ นวตักรรมและคุณภาพ

ของสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ สีโจตนั 
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พบว่าผูใ้ช้สีโจตนั  มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ใน

ภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 8.98 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีความคิดเห็นเรียงตามลาํดบั

ดงัน้ี ด้านการมีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ มีค่ามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.00 ส่วน 

รองลงมา คือดา้นความมีช่ือเสียงมีค่าเฉล่ีย 8.98 และดา้นความมีรสนิยมมีค่านอ้ยท่ีสุด 

มีค่าเฉล่ีย  8.75  

และพบวา่ ผูใ้ชสิ้นคา้สีโจตนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นนวตักรรมและ

คุณภาพของสินคา้ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 8.67 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีความ

คิดเห็นเรียงตามลาํดบัดงัน้ี มีอายุการใชง้านยาวนานทนต่อแสงแดด  มีค่ามากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ีย 8.94 รองลงมา คือมีการพฒันาสินคา้ตลอดเวลา มีค่าเฉล่ีย 8.89 และมีสินคา้

ใหเ้ลือกหลากหลาย มีค่านอ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย  8.72  

ส่วนที ่3 การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ดา้นราคา 

(price),ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย (place),ด้านการส่งเสริมการตลาด (promotion)และ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(product) 

พบว่า ผูใ้ช้สินค้าสีโจตันมีความคิดเห็นต่อปัจจัย ด้านส่วนประสมทาง

การตลาด ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 8.79 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีความคิดเห็น

เรียงตามลําดับดังน้ี ด้านราคามีค่ามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.94 รองลงมา คือ ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 8.752 และอนัดบัสุดทา้ยดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่านอ้ยท่ีสุดมี

ค่าเฉล่ีย 8.685  

ส่วนที ่ 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ สีโจตนั 

พบว่า ผูใ้ช้สินคา้สีโจตนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นความภกัดีต่อตรา

สินคา้สีโจตนั ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 8.78 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความ

คิดเห็นเรียงตามลาํดบัดงัน้ี จะแนะนาํเพื่อนและคนรู้จกัให้ใชสี้โจตนั  มีค่ามากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ีย 8.91 รองลงมา คือ เห็นคุณค่าในตราสินคา้สีโจตนั มีค่าเฉล่ีย 8.88 และจ่ายเงิน

ซ้ือสินคา้โจตนัอยา่งเตม็ใจ มีค่านอ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย  8.64  
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ส่วนที ่5 ผลการทดสอบสมมุตฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ,อายุ,การศึกษา,อาชีพ,รายได้

สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั 

  สมมติฐานที ่1.1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั จาํแนกตาม

เพศ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ Independent t-test พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความ

ภกัดีในตราสินค้าสีโจตนั แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง

ยอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานที ่1.2 อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนัจาํแนกตาม

อายุ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา่ อายุท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานที ่1.3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้

สีโจตนั 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั จาํแนก

ตามระดับการศึกษา ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนัท่ีไม่

แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

 สมมติฐานที ่1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้สีโจตนั 

ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนัจาํแนกตาม

อาชีพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า 

อาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าสีโจตันแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

  

 



306 
 

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

 

สมมติฐานที ่1.5 รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั 

ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนัจาํแนกตาม

รายได้ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า 

รายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าสีโจตันแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1.6 สถานะภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้

สีโจตนั 

ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนัจาํแนกตาม

สถานะภาพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

พบวา่ สถานะภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการความภกัดีในตราสีโจตนัแตกต่างกนั อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้าน ภาพลักษณ์ของสินค้า 

นวตักรรมและคุณภาพของสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ สีโจตนั 

สมมติฐานที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี

ประกอบดว้ย ดา้นราคา (price),ดา้นการจดัจาํหน่าย (place),ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(promotion)และ ดา้นผลิตภณัฑ ์(product) 

ผลการวิเคราะห์เพื่อคน้หาตวัพยากรณ์ ท่ีสามารถพยากรณ์ความภกัดีในตรา

สินค้าสีโจตนั โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Enter multiplier regression 

analysis) พบว่าสมการพยากรณ์ความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั พบว่าตวัแปรท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั ประกอบดว้ยตวัแปรความภกัดีใน

ตราสินคา้(X7), ตวัแปรดา้นผลิตภณัฑ(์X6), ตวัแปรดา้นส่งเสริมการตลาด(X5) และตวั

แปรนวตักรรมและคุณภาพของสินคา้(X2) โดยเป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ ประกอบดว้ยตวัแปรดา้นภาพลกัษณ์,ดา้นราคา,ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย โดยเป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มและพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั 
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้สีโจตนั  

พบวา่มีประเด็นควรนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ,อายุ,การศึกษา,อาชีพ,

รายได,้สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั 

  สมมติฐานที ่1.1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั จาํแนกตาม

เพศ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ Independent t-test พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความ

ภกัดีในตราสินค้าสีโจตนั แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง

ยอมรับสมมติฐานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายจาํนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 

54.00 รองลงมาเป็นเพศหญิง จาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 ตามลาํดบั 

 สมมติฐานที ่1.2 อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนัจาํแนกตาม

อายุ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา่ อายุท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 จึงยอมรับสมมติฐานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 24-30 ปี จาํนวน 266 

คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมามีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อย

ละ 29.00 และนอ้ยท่ีสุดมีอาย ุ41-50ปีจาํนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 2.50 

 สมมติฐานที ่1.3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้

สีโจตนั 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั จาํแนก

ตามระดับการศึกษา ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนัท่ีไม่

แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับ

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จาํนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80 รองลงมามีระดบั

การศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 และน้อยท่ีสุดมีระดับ
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การศึกษาประถมศึกษา-มธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ  4.00 

ตามลาํดบั 

 สมมติฐานที ่1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้สีโจตนั 

ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนัจาํแนกตาม

อาชีพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า 

อาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าสีโจตันแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับราชการ  

พนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30รองลงมาประกอบอาชีพ

ธุรกิจส่วนตวัจาํนวน  140   คนคิดเป็นร้อยละ 35.00   และนอ้ยท่ีสุดอ่ืนๆโปรดระบุไม่

มีผูต้อบแบบสอบถาม 

 สมมติฐานที ่1.5 รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั 

ผลการความเคราะห์ความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนัจาํแนก

นกตามรายได ้ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

พบวา่ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้สีโจตนัแตกต่างกนั อยา่งมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรสโสด จาํนวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 รองลงมาคือสถานภาพ

สมรส  จาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 และนอ้ยท่ีสุดมีสถานภาพหยา่ / หมา้ย  

จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 ตามลาํดบั 

 สมมติฐานที่ 1.6 สถานะภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้

สีโจตนั 

ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนัจาํแนกตาม

สถานะภาพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

พบวา่ สถานะภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการความภกัดีในตราสีโจตนัแตกต่างกนั อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่  2 การวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้าน ภาพลักษณ์ของสินค้า 

นวตักรรมและคุณภาพของสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ สีโจตนั
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พบว่าผูใ้ชสี้โจตนั  มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ในภาพรวมมี

ค่าเฉล่ีย 8.98 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีความคิดเห็นเรียงตามลาํดบัดงัน้ี ดา้น

การมีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ มีค่ามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.00 รองลงมา คือดา้น

ความมีช่ือเสียงมีค่าเฉล่ีย 8.98 และดา้นความมีรสนิยมมีค่านอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  8.75 

พบวา่ ผูใ้ชสิ้นคา้สีโจตนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นนวตักรรมและคุณภาพของ

สินคา้ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 8.67 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีความคิดเห็นเรียง

ตามลาํดบัดงัน้ี มีอายกุารใชง้านยาวนานทนต่อแสงแดด  มีค่ามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.94 

รองลงมา คือมีการพฒันาสินคา้ตลอดเวลา มีค่าเฉล่ีย 8.89 และมีสินค้าให้เลือก

หลากหลาย มีค่านอ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย  8.72  

 สมมติฐานที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี

ประกอบดว้ย ดา้นราคา (price),ดา้นการจดัจาํหน่าย (place),ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(promotion)และ ด้านผลิตภณัฑ์ (product)พบว่ามีความคิดเห็นเรียงตามลาํดับดังน้ี 

สีโจตันมีราคาท่ีเหมาะสม  มีค่ามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.94 รองลงมา คือ ราคามี

มาตรฐาน มีค่าเฉล่ีย 8.82 และมีราคาไม่เกินกาํลงัซ้ือ มีค่าน้อยท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย  8.72 

สีโจตนัมีจาํนวนของสถานท่ีจดัจาํหน่ายเพียงพอ  มีค่ามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.82 

รองลงมา คือ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหาสินคา้ง่าย มีค่าเฉล่ีย 8.80 และมีความ

สะดวกในการหาซ้ือ มีค่าน้อยท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย  8.74 สีโจตนัมีการให้ส่วนลดและของ

แถม  มีค่ามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.95 รองลงมา คือ มีเจา้หน้าท่ีคอยแนะนาํให้บริการ

ขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย 8.87 และมีป้ายโฆษณาตามสถานท่ีต่างๆ มีค่าน้อยท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย  

8.44 และ สีโจตนัมีบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงามสะดุดตา  มีค่ามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.81 

รองลงมา คือ มีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย มีค่าเฉล่ีย 8.75 และสินคา้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน มีค่านอ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย  8.56  

ผลการวิเคราะห์เพื่อคน้หาตวัพยากรณ์ ท่ีสามารถพยากรณ์ความภกัดีในตรา

สินค้าสีโจตนั โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Enter multiplier regression 

analysis) พบว่าสมการพยากรณ์ความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั พบว่าตวัแปรท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั ประกอบดว้ยตวัแปรความภกัดีใน

ตราสินคา้(X7), ตวัแปรดา้นผลิตภณัฑ(์X6), ตวัแปรดา้นส่งเสริมการตลาด(X5) และตวั
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แปรนวตักรรมและคุณภาพของสินคา้(X2) โดยเป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ ประกอบดว้ยตวัแปรดา้นภาพลกัษณ์,ดา้นราคา,ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย โดยเป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มและพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นรายดา้น 

เพื่อศึกษาปัจจยัใดมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้มากท่ีสุด และเพื่อผูผ้ลิตจะ

ไดมุ้่งเนน้ ส่งเสริมและพฒันาปัจจยัในดา้นนั้นๆต่อไป  

2. ควรทาํการศึกษาวา่นอกจากปัจจยัท่ีไดท้าํการวิจยัไปแลว้ ยงัมีปัจจยัใดอีกบา้งท่ีมี

อิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า เพื่อนําปัจจัยนั้ นมาเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและพฒันาสินคา้และเพื่อสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ต่อไป  

3. ควรทาํการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในด้านต่างๆ

ของสินคา้เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์และกาํหนดนโยบายการตลาด

ในอนาคต 
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