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 การวิจยัน้ีคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี ท่ีมีต่อผูบ้ริโภค และศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้
ของบริษทัยนิูซิต้ี โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่น
บริษทัยนิูซิต้ี อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 1 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งหมด 700,000 
คน การก าหนดตวัอยา่งใชข้อง Yamane ไดจ้  านวนทั้งส้ิน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลกบั
ความภกัดีต่อตราสินคา้ โดยใชส้ถิติ  T-Test ส าหรับตวัแปรกลุ่มยอ่ย 2 กลุ่ม และกรณีตวัแปรกลุ่ม
ยอ่ยมากกว่า 2 กลุ่ม ใชส้ถิติ F-Test และการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน   
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยวิเคราะห์ผลค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน
 ผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นบริษทัยนิูซิต้ี อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น1 เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.00 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.00 ส่วนใหญ่มี
ช่วงอายุ 26-35 ปี มีสถานภาพสมรสโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเจา้ของกิจการ มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท การรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการรับรู้
ตราสินคา้ ดา้นตราสินคา้ท่ีนึกถึงล าดบัแรก คือตราสินคา้ยนิูซิต้ีมากท่ีสุด คุณภาพท่ีรับรู้ การเช่ือมโยง
ตราสินคา้ ทรัพยสิ์นอ่ืน และความภกัดีต่อตราสินคา้ในภาพรวมอยู่ในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด  
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ส่วนสถานภาพสมรส 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ปัจจยัดา้นการเช่ือมโยงตรา
สินคา้มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ โดยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูง เพื่อ
เป็นการปรับปรุงคุณภาพท่ีรับรู้ของผูบ้ริโภคให้ดีข้ึน ผูท้  าธุรกิจของบริษทัยนิูซิต้ีควรจะปรับปรุงใน
เร่ืองการบริการหลงัการขายสินคา้ เพื่อติดตามและประเมินผลการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค พร้อมทั้ง
ใหค้  าแนะน าการใชสิ้นคา้ท่ีถูกวิธี หากพบวา่ผูบ้ริโภคมีการใชอ้ยา่งผดิวิธี 
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 This study was the quantitative research which had the purposes to study 
customers’ loyalty level affecting to the Unicity company brand and to study factors 
influencing  the Unicity brand loyalty. The questionnaire was used as a tool for collecting data 
from 700,000 customers at Unicity company, Roongrotthanakul building, the first floor, 
Huaykwang, Bangkok. The sample was determined by using Yamane’s method with 400 
people. Statistics used for analyzing were mean, standard deviation, T-Test for 2 small 
groups of variables, F-Test for more than 2 small groups of variables, test of the relationship 
between the performing motivations affecting to the performing efficiency by analyzing 
Pearson Product Moment correlation. 
 The result showed that customers at Unicity company, Roongrotthanakul building, 
the first floor, Huaykwang, Bangkok were female of 54% and male of 46%; most of them were 
between 26-35 years old; their marriage status was single, the educational level was the 
bachelor degree; their career was operator; their salary was more than 30,000 baht. Most 
customers perceived the brand; the first brand they recalled the most was Unicity company. 
The perception of quality, the relation of brands, others assets, and the brand loyalty in 
general were at the highest level. The different sex, age, and educational level did not affect 
to the brand loyalty. Meanwhile, the different marriage status, career, and salary affected to 
the brand loyalty. They had the positive relation at the highest level so that they could  
improve customers’ perceptive quality. Operators of Unicity should improve the service after 
purchasing for following and estimating customers using of products and suggesting the way 
to use products correctly to customers in case that they used the products in the wrong way.  
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    กติติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยการได้รับความช่วยเหลือและ
อนุเคราะห์จากบุคคลเหล่าน้ี 
 ขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.กฤษฎา พชัราวนิช อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีได้
เสียสละเวลาอนัมีค่า ใหค้  าแนะน า ช่วยเหลือ ตลอดจนแกไ้ขปรับปรุงใหว้ิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความ
สมบูรณ์และเอาใจใส่ติดตามผลงานอย่างใกลชิ้ด ผูว้ิจัยรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณา จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.เกริกฤทธ์ิ อมัพะวตั และ อาจารย ์ดร.สมสิทธ์ิ มีแสงนิล ท่ี
กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ และเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ตลอดจนใหค้  าแนะน าในการวิจยัคร้ังน้ี 
 ขอขอบพระคุณ คณาจารยท์ุกท่านในภาควิชาประกอบการ คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีไดป้ระสาทวิชาความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีดีแก่ผูว้ิจยั 

ขอขอบคุณคณะเจา้หน้าท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร ขอบคุณผูด้  าเนินงานโครงการและ
เจา้หน้าท่ีบณัฑิตศึกษาทุกท่านท่ีให้ความดูแลช่วยเหลือมาตลอดหลกัสูตรการศึกษา และขอบคุณ
เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัในการเรียนและท างานวิจยัฉบบัน้ี 
 ขอขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบค าถาม 
เพื่อนๆ ทุกท่าน ตลอดจนผูท่ี้ช่วยเหลือทุกท่านท่ีกรุณาให้ความร่วมมือ และเป็นประโยชน์ในการ 
ท าวิจยัคร้ังน้ี 
 สุดทา้ยผูว้ิจยัใคร่กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีใหค้วามรัก ความห่วงใย เป็นก าลงัใจ
และสนบัสนุน ส่งเสริมในทุกๆดา้นมาโดยตลอด จนท าให้ผูว้ิจยัสามารถจดัท าวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี คุณประโยชน์ท่ีไดรั้บจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณ
ของ บิดา มารดา และครูอาจารย ์ท่ีไดอ้บรมสั่งสอน ช้ีแนะแนวทางท่ีดีและมีคุณค่าตลอดมาจน
ส าเร็จการศึกษา 
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