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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 
 
สาขาวิชาการประกอบการ                                                        บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร   
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................                                                          ปีการศึกษา 2555 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 จ 

54602307 : MAJOR : ENTREPRENEURSHIP 
KEY WORDS : BRAND LOYALTY / NETWORK MARKETING / UNICITY COMPANY 
 CHITSANUCHA SRISAWAT : BRAND LOYALTY OF NETWORK MARKETING 
CASE STUDY: UNICITY COMPANY. THESIS ADVISOR :  KRISADA PACHRAVANICH, 
D.B.A.152 pp. 
 
 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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บทที่ 1 

บทน ำ 
 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 การตลาดสมยัใหม่เร่ิมข้ึนตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดส้ิ้นสุดลงประมาณปลาย 
พ.ศ. 2488 หรือในปี ค.ศ. 1945 (บุริม โอทกานนท,์ 2555) เม่ือสถานการณ์ของโลกเขา้สู่ภาวะสงบ
จากการท าสงคราม โรงงานต่างๆ เร่ิมเดินเคร่ืองสายการผลิตสินคา้อีกคร้ังหน่ึงซ่ึงถือไดว้่าการตลาด
ในยคุนั้นเป็นการตลาดสมยัใหม่ท่ีเขา้สู่ช่วงเวลาของการเร่ิมตน้และการพฒันาสินคา้และบริการต่างๆ 
โดยสินคา้และบริการท่ีผลิตออกมาไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีมีอยูอ่ยา่งมากมายของ
ตลาดได ้ผลิตมากไ็ม่พอขายเหตุจากความขาดแคลนของเคร่ืองอุปโภคบริโภคและเคร่ืองใชไ้มส้อยต่างๆ 
ท่ีสะสมมาตั้งยุคสมยัสงคราม ในช่วงเวลานั้นอาจจะเรียกไดว้่าเป็นยุคทองของโรงงานและของ
ผูผ้ลิตสินคา้และบริการต่างๆ ต่อมาในช่วงกลางทศวรรษท่ี 1960 (บุริม โอทกานนท,์ 2555) วงลอ้
ของการความเปล่ียนแปลงตลาดเร่ิมเปล่ียนถ่ายเขา้สู่ยคุของการแข่งขนัท่ีเร่ิมมีความรุนแรงมากยิง่ข้ึน 
แนวคิดของการผลิตอยา่งไรก็ขายได ้เร่ิมเปล่ียนมาเป็นการมองตลาดแบบแยกออกเป็นส่วนๆ มากข้ึน 
อ านาจการต่อรองของผูผ้ลิตท่ีเคยยิ่งใหญ่มาในอดีตเร่ิมลดบทบาทลงและถูกผอ่งถ่ายสู่อ านาจใหม่
อยา่งกลุ่มการคา้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคา้ส่ง กลุ่มคา้ปลีก หรือกลุ่มผูส่้งออก ซ่ึงเร่ิมก่อตวัสะสม
พลงัอ านาจในการต่อรองและความได้เปรียบทางแข่งขนัในตลาดกับทางโรงงานมากข้ึนเร่ือยๆ 
(บุริม โอทกานนท,์ 2555) 

 สภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนั ท าให้การแข่งขนัทางธุรกิจยิ่งจะทวีความรุนแรง
มากข้ึนเร่ือยๆ ส่งผลท าใหเ้กิดการพฒันาของร้านคา้แบบเดิมท่ีปรับตวัเองใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึน 
เน่ืองจากลูกคา้เป็นกลุ่มท่ีแตกต่างกันมากข้ึน ช่องทางกระจายสินคา้แบบการตลาดสมยัใหม่ 
(Modern Trade) เช่น เซ็นทรัล เซเว่นอีเลฟเว่น บ๊ิกซี เทสโก ้แมคโคร เร่ิมเขา้มามีอ านาจในการ
ต่อรองสูงข้ึน เน่ืองจากมีเครือข่าย อยูห่ลายพื้นท่ีทัว่ประเทศ และมีศกัยภาพในการกระจายสินคา้ได้
เป็นปริมาณมากภายในระยะเวลาอนัสั้น ดงันั้น หากผูผ้ลิตตอ้งการท่ีจะอาศยัช่องทางดงักล่าวในการ
จดัจ าหน่ายสินคา้ ผูผ้ลิตหรือเจา้ของโรงงานจะถูกลดอ านาจการต่อรองลงและอาจถูกบีบให้ผลิต
สินคา้ของตนโดยใชต้ราสินคา้ (Trademark) ของช่องทางการจดัจ าหน่ายนั้น (House Brand) ใน
ราคาท่ีต ่ากวา่ เพื่อใหไ้ดสิ้ทธิในการใชช่้องทางการจดัจ าหน่ายดงักล่าว 
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 เอกรัตน์ ลตวรรณ์ (2543, อา้งถึงใน ชุลีรัตน์ บรรณเกียรติกุล, 2544) ไดท้  าการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัของคุณค่าตราสินคา้ในใจของผูบ้ริโภคท่ีไดจ้ากการวดัดว้ยกรอบแนวคิด
ของ Keller (1991, อา้งถึงใน ชุลีรัตน์ บรรณเกียรติกุล, 2544) กบัองคป์ระกอบในการประเมิน
การขยายตราสินคา้ของผูบ้ริโภค โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า คุณค่าตราสินคา้ทั้ง
ในสินคา้ท่ีมีระดบัความเก่ียวพนัสูงและระดบัความเก่ียวพนัต ่า มีความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบใน
การประเมินการขยายตราสินคา้ในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ กล่าวคือถา้หากตราสินคา้มีระดบั
ของคุณค่าตราสินคา้ท่ีสูง ก็จะท าให้องคป์ระกอบในการประเมินการขยายตราสินคา้ของผูบ้ริโภค
อยูใ่นระดบัท่ีสูงตามไปดว้ย 

 ในปัจจุบนัมีรูปแบบวิธีการด าเนินธุรกิจใหม่ ๆ เกิดข้ึนมากมายโดยรูปแบบธุรกิจ
เครือข่าย (Network Marketing) เป็นรูปแบบทางการตลาดช่องทางหน่ึง ท่ีตอ้งการน าสินคา้จาก
ผูผ้ลิตสู่ผูบ้ริโภค ช่องทางท่ีว่าน้ีใชบุ้คคลเป็นคนโฆษณาสินคา้ บอกเล่าเร่ืองราวของสินคา้ น าเสนอ
สินคา้ รวมทั้งชกัชวนคนมาท าธุรกิจไดด้ว้ย ธุรกิจเครือข่ายเป็นระบบธุรกิจการตลาดรูปแบบใหม่ท่ี
เปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคสามารถไดเ้ป็นเจา้ของธุรกิจท่ีสร้างรายไดจ้  านวนมาก โดยไม่ตอ้งมีความเส่ียง
และไม่ตอ้งลงทุนเงินเป็นจ านวนมากเหมือนกบัธุรกิจทัว่ ๆ ไป ดว้ยหลกัการของธุรกิจเครือข่าย
ธุรกิจเครือข่ายจึงท าใหค้นสนใจเขา้มาร่วมธุรกิจเครือข่ายท่ีสร้างรายไดจ้  านวนมาก เพียงเร่ิมตน้จาก
การใชสิ้นคา้ท่ีดี และเม่ือเกิดความประทบัใจในตวัสินคา้ท่ีใช ้ ก็ท าการแนะน าบอกต่อใหค้นท่ีรู้จกั
ไดใ้ชสิ้นคา้ท่ีดีนั้นเหมือนกบัตน เป็นการโฆษณาแบบปากต่อปาก เม่ือมีการซ้ือสินคา้ใชต้ามค าบอกเล่า
จากผูแ้นะน า ก็จะท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคโดยตรง ท าให้บริษทั
เจา้ของสินคา้สามารถประหยดังบประมาณท่ีเป็นค่าโฆษณาไดม้าก ซ่ึงบริษทัเจา้ของสินคา้จะน างบ
ค่าโฆษณาท่ีประหยดัไดไ้ปใชท้ าการวิจยั พฒันาสินคา้ใหม่ๆใหดี้ข้ึน เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดมี้โอกาสใช้
ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดียิง่ข้ึนอีก ส่วนผลก าไรของพอ่คา้คนกลางท่ีถูกตดัออกมานั้น บริษทัจะน าเงิน
ส่วนน้ีมาจดัสรรใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีใชดี้แลว้ท าการบอกต่อกบัผูอ่ื้น ซ่ึงจะเห็นไดว้่าในระบบการตลาด
แบบเครือข่ายน้ี จะท าให้ผูบ้ริโภคสามารถมีส่วนแบ่งของรายได ้ของมูลค่าสินคา้ จากระบบการ
กระจายสินคา้สู่ผูบ้ริโภค นอกเหนือจากการท่ีจะตอ้งเป็นผูจ่้ายเงินซ้ือสินคา้เพียงอยา่งเดียวเหมือน
ในระบบธุรกิจทัว่ไป 
    ดงันั้นความประทบัใจในตวัสินคา้ท่ีใช ้มีการแนะน าบอกต่อใหค้นท่ีรู้จกัไดใ้ชสิ้นคา้ท่ีดี
นั้นเหมือนกบัตน และมีการใชสิ้นคา้อย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอจนเกิดความภักดีต่อตราสินคา้หรือ
ความภกัดีต่อแบรนด ์ (Brand Loyalty) ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีแทบทุกบริษทัแสวงหา ยิง่ลูกคา้มีความภกัดี
ต่อตราสินคา้มากเท่าใด มูลค่าโดยรวมของตราสินคา้ (Brand Value) นั้นก็จะมีค่าเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย 
และการท่ีลูกคา้มีความภกัดีสูงต่อแบรนดใ์ดแบรนดห์น่ึงก็ยงัหมายถึงโอกาสในการสร้างความมัน่คง
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ใหก้บัแบรนด์ๆ  นั้น ทั้งในแง่ยอดขาย การบริหารตน้ทุนในการท าธุรกิจท่ีต ่าลง โอกาสในการท าก าไร
ท่ีมากข้ึน รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดของแบรนดใ์หก้วา้งขวางมากข้ึน จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจ ัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความภักดีต่อตราสินคา้และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความภกัดีต่อตราสินคา้ในธุรกิจเครือข่าย เพื่อเป็นขอ้มูลใหผู้ผ้ลิต ผูจ้ดัจ  าหน่ายและนกัการตลาด ใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจดัการปัจจยัทางการตลาด และก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดอยา่งเหมาะสม
ยิง่ข้ึนในอนาคต 

 
2. วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
 2.1 ศึกษาระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ีท่ีมีต่อผูบ้ริโภค  
 2.2 ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี 
 
3.  ขอบเขตกำรวจิัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัพฒันาโดยมีขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 
 3.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ ศึกษาถึงระดับความภักดีต่อตราสินค้าของบริษัทยูนิซิต้ี
ตลอดจนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี 
 3.2 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่ พื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาคือ บริษทัยนิูซิต้ีอาคารรุ่งโรจน์ธนกลุ 
ชั้น1 ถนนรัชดาภิเษก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 3.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ ระยะเวลาการศึกษาวิจยั เร่ิมตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2555 – เดือน
มีนาคม 2556 รวมระยะเวลา 9 เดือน 
 
4. กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ พบวา่การภกัดีต่อตราสินคา้
ในมุมมองของผูบ้ริโภค ตอ้งท าการวิจยัเชิงส ารวจตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น เพื่อเป็นแนวทางใน
การวิจยัเร่ืองการภกัดีต่อตราสินคา้ในธุรกิจเครือข่าย กรณีศึกษา บริษทัยนิูซิต้ี โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนด 
กรอบแนวคิดการวิจยั โดยการศึกษาตวัแปรอิสระดา้นปัจจยัของค่าตราสินคา้ ตามตวัแบบค่าตราสินคา้
ของ David Aaker คือ ความภกัดี การรับรู้ คุณภาพ การเช่ือมโยงและทรัพยสิ์นอ่ืน และมีคุณค่าต่อ
ผูบ้ริโภค (Aaker, 1991) 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
5. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
  5.1 ทราบระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี ท่ีมีต่อผูบ้ริโภค  

 5.2 ทราบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี 
 5.3 ทราบประโยชน์ทั้งต่อผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ  าหน่ายและนกัการตลาด เพื่อใชใ้นการบริหาร
จดัการปัจจยัทางการตลาด และก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมต่อไป 
 5.4 ทราบประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค ส าหรับใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อการเปรียบเทียบและสร้าง
ความเช่ือมัน่ส าหรับการตดัสินใจซ้ือคร้ังต่อไป 
 
 

กำรภักดต่ีอตรำสินค้ำของบริษัทยูนิซิตี ้
           กำรบอกต่อ (Y1: Interval) 
           กำรซ้ือซ ้ำ (Y2: Interval) 
 

 

การรับรู้ตราสินคา้ 
- ตราสินคา้ท่ีนึกถึงล าดบัแรก (X1: Interval) 
- การรู้จกัช่ือตราสินคา้ (X2: Interval) 
 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

ทรัพยสิ์นอ่ืน 
- ระดบัการยอมรับดา้นราคา (X7: Interval) 
- โอกาสในการขยายตราสินคา้ (X8: Interval) 

 

คุณภาพท่ีรับรู้ 
- คุณภาพโดยรวม (X3: Interval) 
- เหตุผลในการซ้ือ (X4: Interval) 

 

 

การเช่ือมโยงตราสินคา้ 
- ระดบัคุณภาพของสินคา้ (X5: Interval) 
- คุณค่าท่ีตราสินคา้มอบให ้(X6: Interval) 
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6. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ควำมภักดีต่อตรำสินค้ำ (Brand Loyalty) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือสินคา้
หน่ึงๆซ ้าๆกนัตลอดช่วงเวลาหน่ึง อนัเน่ืองมาจากความพึงพอใจในตราสินคา้นั้นๆซ่ึงจะสามารถวดั
ไดจ้ากรูปแบบพฤติกรรม การซ้ือซ ้ า (Repurchase) ความชอบมากกว่าในตราสินคา้ (Brand 
Preference) และความตั้งใจท่ีจะซ้ือซ ้ าในตราสินคา้ (Intentions to Behave) (วารินยา ลีลายวุฒัน์, 
2543) 
 ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Modern Trade) หมายถึง ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ใหถึ้งผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย หรือผูใ้ชบ้ริการ (สรัลรัชว ์สุรธรรมทวี, 2553) 

 ผู้ซ้ือกึ่งผู้ขำย (Prosumer) คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาและผลิตสินคา้ท่ี
อยากจะให้มีจ  าหน่ายและมีความยินดีท่ีจะซ้ือ ซ่ึงจะก่อให้เกิดสินคา้ท่ีออกแบบมาเพื่อผูบ้ริโภค
เฉพาะกลุ่มในลกัษณะท่ีเรียกวา่ Mass Customization (Alvin Toffler) 

 ตรำสินค้ำ (Brand) หมายถึง ช่ือ ประโยค ลวดลาย สัญลกัษณ์ งานออกแบบหรืออาจ
รวมกนัท่ีมุ่งหมายให้แสดงถึงลกัษณะเฉพาะของสินคา้หรือบริการของผูข้ายท่ีตอ้งการสร้างความ
แตกต่างของสินคา้หรือบริการใหต่้างจากคู่แข่งขนั (Keller 1998, อา้งถึงใน เตม็สิริ ตั้งจิตสมบูรณ์, 
2554) 

 ค่ำตรำสินค้ำ (Brand Equity) หมายถึง การรับรู้ความแตกต่างของตราสินคา้ท่ี
ผูบ้ริโภครู้จกัซ่ึงสะทอ้นมาจากกิจกรรมการตลาดของตราสินคา้ (Keller 1998, อา้งถึงใน เต็มสิริ 
ตั้งจิตสมบูรณ์, 2554) 

 มูลค่ำตรำสินค้ำ (Brand Value) หมายถึง มูลค่าท่ีตราสินคา้น ามาค านวณเป็นมูลค่าเงิน
สดปัจจุบนั (Net Present Value) ได ้ ซ่ึงเป็นมูลค่าปัจจุบนัของรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บจากตราสินคา้
ในอนาคต (Aaker, 1991) 
 กำรรับรู้ (Brand Awareness) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภครู้จกั (Brand Recognition) และ
ระลึกได ้(Brand Recall) ของตราสินคา้ รู้วา่ตราสินคา้นั้นจดัอยูใ่นหมวดสินคา้ใด (Aaker, 1991) 
 คุณภำพ (Perceived Quality) หมายถึง ความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีรับรู้ถึงคุณภาพ
โดยรวมหรือคุณภาพท่ีเหนือกวา่ของตราสินคา้นั้น (Aaker, 1991) 
 กำรเช่ือมโยง (Brand Association) หมายถึง ความสัมพนัธ์ซ่ึงเช่ือมโยงตราสินคา้เขา้
กบัความทรงจ าของผูบ้ริโภคซ่ึงสามารถประเมินไดว้่าตราสินคา้นั้นแตกต่างกบัตราสินคา้อ่ืนอยา่งไร
ทางดา้นคุณลกัษณะ (Attributes) และประโยชน์ใชส้อย (Benefits) (Aaker, 1991) 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

 การศึกษาเร่ืองการภกัดีต่อตราสินคา้ในธุรกิจเครือข่าย กรณีศึกษาบริษทัยนิูซิต้ี ไดน้ า
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการศึกษาดงัน้ี 
 1. แนวคิดค่าตราสินคา้จากการรับรู้ตราสินคา้ 

2. แนวคิดค่าตราสินคา้จากคุณภาพตราสินคา้ 
 3. แนวคิดค่าตราสินคา้จากการเช่ือมโยงตราสินคา้ 

4. แนวคิดค่าตราสินคา้จากทรัพยสิ์นอ่ืนของตราสินคา้ 
 5. แนวคิดตราสินคา้และความภกัดีต่อตราสินคา้ 
 6. ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยนิูซิต้ี 

7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  
1. แนวคดิค่าตราสินค้าจากการรับรู้ตราสินค้า 
 ความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ (Brand Knowledge) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 องคป์ระกอบ
หลกัท่ีส าคญั อนัแก่ การรับรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand 
Image) (Keller 1996, อา้งถึงใน เตม็สิริ ตั้งจิตสมบูรณ์, 2554) โดยแต่ละองคป์ระกอบมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
 องค์ประกอบทางด้านการรับรู้ในตราสินค้า 
 การรับรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) คือ ความสามารถในการแยกแยะหรือระบุ
ถึงตราสินคา้ภายใตส้ถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไปได ้ซ่ึงเป็นผลมาจากความแขง็แกร่งของขอ้มูล
เก่ียวกบัตราสินคา้ (Brand Nodes) ในความทรงจ าของผูบ้ริโภค โดยการรับรู้ในตราสินคา้นั้น
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ การจดจ าได ้(Recognition) และระดบัการระลึกได ้(Recall) 
ถึงตราสินคา้ (Keller 2539, อา้งถึงใน เตม็สิริ ตั้งจิตสมบูรณ์, 2554) 
 การจดจ าไดถึ้งตราสินคา้เป็นความสามารถในการยืนยนัว่าเคยไดพ้บเห็นตราสินคา้
นั้นๆแลว้ในช่วงเวลาก่อนหนา้น้ี ซ่ึงการรับรู้ในตราสินคา้ระดบัน้ียงัไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจใดๆ
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ของผูบ้ริโภค เพราะพวกเขาไม่สามารถจะอธิบายไดถึ้งรายละเอียดของตราสินคา้นั้นได ้การรับรู้ใน
ตราสินคา้จะมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคได้ก็ต่อเม่ือมีความสามารถใน
ระดบัท่ีระลึกได ้คือ การท่ีผูบ้ริโภคสามารถนึกถึงตราสินคา้นั้นๆไดเ้อง เม่ือมีการเอ่ยถึงประเภท
สินคา้ (Product Category) หรือค าบอกใบต่้างๆ (Keller 1996, อา้งถึงใน ธิติ บุตรรัตน์, 2541) 
 ระดบัการรับรู้ในตราสินคา้น้ี เป็นการแสดงถึงการรับรู้ในตราสินคา้ในมิติดา้นลึก 
(Depth) ในขณะท่ีมิติดา้นกวา้ง (Breadth) จะเป็นมิติท่ีอธิบายถึงความหลากหลายของสถานการณ์
ในการซ้ือหรือการใชต้ราสินคา้ท่ีเกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นผลมาจากขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดม้าจาก
บริษทัเจา้ของตราสินคา้ และความรู้เก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑใ์นความทรงจ า (Keller, 1996, อา้งถึงใน 
เตม็สิริ ตั้งจิตสมบูรณ์, 2554) 
 การรับรู้ในตราสินค้ามีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
เน่ืองมาจากสาเหตุส าคญั 3 ประการ ขอ้แรกผูบ้ริโภคจ าเป็นท่ีจะตอ้งระลึกถึงตราสินคา้ไดเ้ม่ือนึกถึง
ประเภทสินคา้ท่ีตนเองตอ้งการซ้ือ เหตุผลขอ้ถดัมาคือ การรับรู้ในตราสินคา้สามารถมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคได ้โดยตราสินคา้นั้นจะถูกบรรจุเขา้ไปในชุดของตราสินคา้ท่ีจะถูกพิจารณา 
(Consideration Set) ถึงแมว้่าในขณะนั้นจะยงัปราศจากการเช่ือมโยงใดๆเลย ซ่ึงมกัจะเกิดข้ึนบ่อย
ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีมีระดบัการเก่ียวพนัต ่า (Low Involvement) ส าหรับเหตุผลขอ้สุดทา้ยก็คือ 
การรับรู้ในตราสินคา้นั้นสามารถมีอิทธิพลต่อการสร้างและเพิ่มความแขง็แกร่งใหก้บัความเช่ือมโยง
ตราสินคา้อนัจะก่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) ในผูบ้ริโภค (Keller, 1996, อา้งถึงใน 
ธิติ บุตรรัตน์, 2541) 
 องค์ประกอบทางด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้า 
 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) คือ ส่ิงส าคญัท่ีท าให้คุณค่าตราสินคา้เกิดข้ึน 
(Biel, 1990, อา้งถึงใน เต็มสิริ ตั้งจิตสมบูรณ์, 2554) เป็นการรับรู้ (Perception) ซ่ึงเกิดจากการ
เช่ือมโยงของตราสินคา้ (Brand Association) ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค แบ่งออกไดเ้ป็น ภาพลกัษณ์
ของบริษทัเจา้ของตราสินคา้ ภาพลกัษณ์ของผูใ้ชต้ราสินคา้ และภาพลกัษณ์ของตวัสินคา้หรือ
บริการนั้นเอง โดยการรับรู้นั้นสามารถเป็นทั้งการรับรู้ดา้นเหตุผลและการรับรู้ดา้นอารมณ์ท่ีมีต่อ
ตราสินคา้ท่ีไดรั้บการระบุอยา่งเจาะจง (Keller, 1996, อา้งถึงใน ธิติ บุตรรัตน์, 2541)  
  แนวคดิทัศนคติต่อตราสินค้า 
 องคป์ระกอบท่ีส าคญัประการหน่ึงของการเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ คือ องคป์ระกอบ
ดา้นทศันคติ(Attitudinal Component) ทศันคติไดถู้กน ามาใชอ้ยา่งแพร่หลายในทางดา้น ดงันั้น 
การศึกษาถึงเร่ืองทศันคติต่อตราสินคา้จึงควรเร่ิมตน้จากการพิจารณาความหมาย องคป์ระกอบ และ
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จ าเป็นท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดต่างๆท่ีประกอบข้ึนเป็นทศันคติ เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจ
ถึงความภกัดีต่อตราสินคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
 Sheth และคณะ (1999, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) แสดงความเห็นว่า 
ทศันคติเป็นกระบวนการเรียนรู้ภายในจิตใจท่ีตอบสนองต่อวตัถุหรือสภาพแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง
ทั้งในดา้นท่ีชอบและไม่ชอบ โดยมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต ดงันั้น ทศันคติสามารถ
ท านายถึงแนวโน้มพฤติกรรมท่ีจะกระท าในอนาคตได้ และขณะเ ดียวกันการแสดงออกทาง
พฤติกรรมเองกส็ามารถบ่งบอกไดถึ้งทศันคติและความรู้สึกท่ีผูบ้ริโภคมีอยูภ่ายในใจอีกดว้ย 
 Sherif (1996, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) ไดใ้ห้ความหมายว่า ทศันคติเกิด
จากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ต่างๆท่ีบุคคลได้รับจากส่ิงแวดล้อมภายนอก ไม่ได้มีติดตวั
มาแต่ก าเนิด แต่เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ทางสภาพสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบต่อส่ิงเร้านั้น ในขณะท่ี Fishbein และ Ajzen (1975 , cited in Lutz, 1991, อา้งถึงใน 
วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) ใหค้วามหมายของทศันคติในลกัษณะใกลเ้คียงกนัว่า เป็นสภาวะความ
โนม้เอียงก่อนเกิดพฤติกรรมการแสดงออกหรือการโตต้อบ โดยการโตต้อบนั้นมีทั้งทิศทางท่ีพอใจ
อยา่งคงเสน้คงวาต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเสมอ 
 บทบาทและหน้าทีข่องทศันคติ 
 Hawkins และคณะ (2001, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) ไดแ้สดงความเห็น
ถึงทศันคติไวว้่าเป็นกระบวนการรับรู้และการเรียนรู้ทางอารมณ์ในช่วงระยะเวลาท่ียาวนานการ
แสดงออกของทศันคติจะมีทั้งชอบและไม่ชอบต่อวตัถุส่ิงของนั้น ดงันั้น ทศันคติเป็นวิธีการท่ี
ผูบ้ริโภคคิด รู้สึก และกระท าต่อส่ิงของหรือสภาพแวดลอ้มโดยรอบ โดย Katz (1960, cited in 
Assael, 1998; Hawkins et al., 2001, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) ไดอ้ธิบายถึงบทบาท
และหนา้ท่ีหลกัของทศันคตินั้น วา่มีอยู ่4 ประการคือ 
 1. การใหค้วามรู้ (Knowledge Function) เป็นการลดความสับสนและสร้างความเช่ือมัน่แก่
ผูบ้ริโภคใหเ้กิดข้ึนต่อตราสินคา้ ซ่ึงอาจจะสร้างไดท้ั้งความเช่ือท่ีถูกตอ้งและผดิได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ความเป็นจริงในตวัสินคา้นั้น ซ่ึงทศันคตินั้นสามารถน าไปสู่ผลของพฤติกรรมจริงไดอี้กดว้ย 
 2. การแสดงถึงคุณค่าภายนอก (Value-Expression Function) ทศันคติสามารถสร้าง
หรือแสดงออกถึงคุณค่าของตราสินคา้ใหเ้ป็นท่ีน่าประทบัใจและสามารถสร้างความเป็นตวัเองของ
แต่ละบุคคลได ้สรุปไดว้า่ หากผูบ้ริโภคเห็นในตวัคุณค่าตราสินคา้ใดแลว้ ก็จะมีทศันคติในเชิงบวก
กบัตราสินคา้ โดยจะแสดงออกในเชิงพฤติกรรม เช่น การใหก้ารสนบัสนุนซ้ือสินคา้ เป็นตน้  
 3. การสร้างความพอใจดา้นประโยชน์การใชง้าน (Utilitarian Function) ผูบ้ริโภคให้
เห็นถึงประโยชน์ คุณสมบติั ตลอดจนขอ้ดีของสินคา้ ว่าสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของ
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ผูบ้ริโภคได ้นกัการตลาดจึงมีการสญัญาถึงผลท่ีจะไดรั้บเพื่อตอกย  ้าใหผู้บ้ริโภคมีทศันคติในเชิงบวก
ท่ีมีต่อตราสินคา้มากข้ึนหากใชต้ราสินคา้ของบริษทั 
 4. การป้องกนัในตวัเอง (Ego-Defensive Function) ทศันคติสามารถป้องกนัความรู้สึก
และภาพพจน์ท่ีขดัแยง้ในใจของผูบ้ริโภคได ้โดยพบว่าผูบ้ริโภคบางคนจะมีทศันคติในเชิงบวกต่อ
ตราสินคา้ท่ีสามารถสร้างความมัน่ใจหรือท าใหต้วัเขาเป็นท่ียอมรับในสงัคมได ้
 Hanna และ Wozniak (2001, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย์, 2544) ไดอ้ธิบายถึง
ทศันคติวา่ สามารถสร้างรายไดจ้ากประสบการณ์ตรงจากการใชสิ้นคา้ ในขณะเดียวกนั ผูบ้ริโภคยงั
สามารถประเมินสินคา้ไดจ้ากสภาพแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัไดด้ว้ย ดงันั้น ในเบ้ืองตน้นกัการตลาดจึง
พยายามท่ีจะให้ผูบ้ริโภคเกิดการทดลองใชสิ้นคา้ เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดประสบการณ์ดว้ยตนเอง 
เพื่อใหท้ราบถึงขอ้ดีและขอ้เสียของสินคา้ จนเกิดเป็นทศันคติและน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือตราสินคา้
ในคร้ังต่อไป นอกจากน้ีการเปิดรับส่ือขอผูบ้ริโภคยงัเป็นแหล่งขอ้มูลในการสร้างทศันคติไดอี้กทาง 
ซ่ึงพบว่า ผูบ้ริโภคมีการเปิดรับขอ้มูลทั้งท่ีในเชิงวิชาการและเชิงโฆษณามากข้ึน เน่ืองจากส่ือใน
รูปแบบเดิม อาทิเช่นโทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์นิตยสารนั้นมีการพฒันาในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
สร้างความน่าสนใจให้ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างมาก เช่น การใชส่ื้ออิเลคทรอนิกส์ท่ีให้ขอ้มูลและการ
โฆษณาไดค้รอบคลุมไปทัว่โลก ซ่ึงเป็นผลใหพ้บวา่สินคา้บางตวันั้นไดก้ลายเป็นสินคา้ระดบัโลกแลว้ 
(Global Product) 
 โครงสร้างของทัศนคต ิ
 Sherif (1997, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) เสนอว่า จากการท่ีทศันคติมี
ลกัษณะท่ีคงเส้นคงวาและสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อส่ิงเร้าจึงสามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็นความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ การเปล่ียนแปลงทศันคติท่ีมีต่อส่ิงเร้าต่างๆ
จะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในรูปของการยอมรับหรือการปฏิเสธนัน่เอง Sherif (1997, อา้งถึงใน 
ปิยะวรรณ พุม่โพธ์ิ, 2542) แบ่งโครงสร้างของทศันคติไว ้ดงัน้ี 
 1. ขอบเขตของการยอมรับ (Latitude of Acceptance) คือ ขอบเขตของจุดยืนทาง
ความคิด (Position) ของบุคคล จากการสามารถยอมรับไดม้ากท่ีสุดจนถึงคิดวา่พอจะรับได ้
 2. ขอบเขตของการปฏิเสธ (Latitude of Rejection) คือ ขอบเขตของจุดยนืทางความคิด
ท่ีบุคคลจะปฏิเสธโดยส้ินเชิง จนถึงจุดยนืท่ีบุคคลคิดวา่ควรจะปฏิเสธ 
 3. ขอบเขตของการไม่ผกูพนั (Latitude of Non-Commitment) คือ ขอบเขตของจุดยนื
ทางความคิด ท่ีบุคคลระบุวา่ไม่มีความคิดเห็นใดๆซ่ึงกคื็อ จุดยนืของความคิดท่ีไม่ไดรั้บการประเมินว่า
จะยอมรับหรือจะปฏิเสธ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 10 

 องค์ประกอบของทศันคติ 
  ทศันคตินั้นไม่สามารถสังเกตไดโ้ดยตรงเน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีซ่อนอยู่ภายในจิตใจของ
ผูบ้ริโภค แต่ทศันคติเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ สามารถท านายถึงแนวโน้มและพฤติกรรมได้ หาก
ผูบ้ริโภคมีความโนม้เอียงในทางท่ีพอใจต่อตราสินคา้ก็จะน าไปสู่พฤติกรรมท่ีพอใจต่อตราสินคา้
นั้น ดงันั้น นักวิชาการพยายามจ าแนกถึงองคป์ระกอบของทศันคติโดย Hanna และ Wozniak 
(2001, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของทศันคติแบ่งออกเป็น 
3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 
 1. การเรียนรู้ (Cognitive Component) เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคิดหรือรู้ต่อตราสินคา้และ
สินคา้ ซ่ึงความรู้ท่ีผูบ้ริโภคสะสมมาเป็นระยะเวลานานสามารถเป็นรากฐานของความเช่ือ (Beliefs) 
ความคิดเห็น (Opinion) คุณค่า (Value) และความจริง (Faith) ในท่ีสุด 
 2. ความชอบ (Affective Component) เป็นการรวมกนัของความรู้สึกทั้งท่ีชอบและไม่
ชอบ แสดงออกมาโดยอาศยัการกระท าท่ีตอบสนองมาจากการเรียนรู้ 
 3. พฤติกรรมหรือการกระท า (Conative or Behavioral Component) เป็นแนวโน้ม 
(Tendency) หรือการแสดงออกท่ีเห็นชดัเจน (Overt Behavior) 
 Sheth และคณะ (1999, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) แสดงความคิดเห็นถึง
ทศันคติในส่วนของ Cognitive Component ว่านกัการตลาดพยายามท่ีจะใหผู้บ้ริโภคมีการเช่ือมโยง
กบัตราสินคา้ (Brand Associations) ของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เน่ืองจากหากผูบ้ริโภคมีการยอมรับใน
ตราสินคา้จนเกิดเป็นความเช่ือในตราสินคา้ (Brand Belief) ก็จะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติในเชิง
บวก และเกิดเป็นพฤติกรรมการซ้ือในตราสินคา้ตามมา ในส่วนของ Affective Component นกัการ
ตลาดพยายามที่จะสร้างและเช่ือมโยงอารมณ์ระหว่างผูบ้ริโภคกบัตราสินคา้ให้ได ้และส าหรับ 
Conation Component นั้น เป็นวิธีการจูงใจใหผู้บ้ริโภคหนัมาใชต้ราสินคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงปัจจยั
ท่ีสามารถสร้างอิทธิพลใหผู้บ้ริโภคเกิดพฤติกรรม ไดแ้ก่ การสร้างแรงจูงใจโดยเฉพาะทางดา้นการ
ส่งเสริมการขาย การใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริโภค เป็นตน้ 
  Lutz (1991, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) ไดอ้ธิบายถึงทศันคติว่า มีเพียง
องคป์ระกอบเดียว คือ ดา้นความรู้สึก (Affect) เท่านั้น ท่ีสามารถแสดงระดบัความพึงพอใจและ
ความไม่พึงพอใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยจะไม่รวมถึงองคป์ระกอบทางดา้นความรู้ (Cognition) และ
การกระท า (Conation) แต่จะเป็นส่วนท่ีน ามาซ่ึงทศันคติและเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดจากทศันคติ ทั้งน้ี 
Fishbein และ Ajzen (1975, cited in Lutz , 1991, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) ไดแ้สดง
ความคิดเห็นถึงรูปแบบทศันคติท่ีมีองคป์ระกอบเดียว (ดูแผนภาพท่ี2) ไวว้่า ความเช่ือ (Beliefs) คือ
ส่ิงท่ีน ามาสู่การเกิดทศันคติและความตั้งใจกระท า (Intention) นั้นจะเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ในขณะท่ี
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พฤติกรรมท่ีแทจ้ริง (Behaviors) จะเป็นอีกขั้นท่ีแยกออกไปจากทศันคติ กล่าวคือ หากผูบ้ริโภคมี
การเรียนรู้ตราสินคา้หน่ึงท่ีมาจากความเช่ือกจ็ะท าใหเ้กิดทศันคติและสามารถส่งผลใหเ้กิดความตั้งใจ
ท่ีจะซ้ือหรือไม่ซ้ือในตราสินคา้นั้นได ้

 
 
ภาพท่ี 2  องคป์ระกอบประการเดียวของทศันคติ (The Unidimensionalist View of Attitude)  
ท่ีมา  : R. J.  Lutz, “The Role of Attitude Theory in Marketing.” In Perspectives in Consumer 
Behavior, 4 th ed. H. H. Kassarjian, and T. Robertson (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 
1991), 320, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุม่โพธ์ิ,  “ความภกัดีต่อตราสินคา้ การขยายตราสินคา้และการประเมิน
ของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการขยายตราสินคา้” (วิทยานิพนธป์ริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์ บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2542), 40 
 
 จากภาพท่ี2 จะเห็นวา่ความเช่ือ (Beliefs) คือส่ิงน ามาสู่การเกิดทศันคติ และความมุ่งมัน่ท่ี
จะกระท า (Intentions) จะเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ขณะท่ีผลลพัธ์ทางพฤติกรรมจริงๆ (Behaviors) จะ
เป็นอีกขั้นท่ีออกไปจากทศันคติ หมายความว่า ถา้ผูบ้ริโภคมีการเรียนรู้บางอยา่งเก่ียวกบัตราสินคา้ใหม่ 
ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีอยูใ่นรูปของความเช่ือ จะท าใหเ้กิดทศันคติและส่งผลใหเ้กิดการสร้างความมุ่งมัน่
ท่ีจะซ้ือหรือไม่ซ้ือสินคา้ตรานั้น 
 Lutz (1991, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพ์ไพบูลย ์, 2544) ได้แสดงความคิดเห็นถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ความรู้สึก และความตั้งใจท่ีจะกระท า ว่าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัเป็น
อย่างมากส าหรับมุมมองของ Unidimensionalist โดยมองว่า ทศันคตินั้นจะไดรั้บการพิจารณา
เฉพาะในเร่ืองของความรู้สึกเท่านั้น องคป์ระกอบดา้นความรู้สึกนั้นสามารถแสดงการประเมิน
ตราสินคา้ของผูบ้ริโภควา่จะมีทิศทางท่ีพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจไดอี้กดว้ย  
  Kim  และ Bhargava (1998, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย์, 2544) ไดแ้สดง
ความคิดเห็นถึงองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัท่ีสุดในการเกิดทศันคติของผูบ้ริโภคว่า จะตอ้งเกิดจาก
ความช่ืนชอบ (Affective Component) ซ่ึงความช่ืนชอบน้ีจะเป็นตวับ่งช้ีถึงความเช่ือถือและเช่ือมัน่
ในตราสินคา้นั้นเป็นอยา่งดี ซ่ึงจากงานวิจยัของ Dube , Chattopadhyay , และ Letarte (1996, อา้งถึงใน 
วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) ไดศึ้กษาถึงทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ประเภทอาหาร พบว่า
ผูบ้ริโภคจะมีทศันคติต่อการเลือกซ้ือสินคา้โดยใช้ความรู้สึกท่ีช่ืนชอบในตราสินคา้เป็นเกณฑ์

    Beliefs 

(Cognition) 

 

    Beliefs 

(Cognition) 
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มากกวา่ท่ีจะตดัสินใจซ้ือจากการชมโฆษณาท่ีบอกถึงแต่ประโยชนท่ี์จะไดรั้บหากเลือกใชต้ราสินคา้
ดงักล่าว 
  Baker (1999, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัเร่ืองทศันคติว่า 
การท่ีผูบ้ริโภครับรู้และเคยมีประสบการณ์การบริโภค ก็จะช่วยให้เขาทราบถึงคุณสมบติัทาง
กายภาพของตราสินคา้ไดแ้ละขณะเดียวกนั การเปิดรับการส่ือสารและปัจจยัทางการตลาด อาทิเช่น 
การโฆษณาทางโทรทศัน์ ทางวิทยุนั้น สามารถสร้างความรู้สึกท่ีช่ืนชอบในเชิงบวกแก่ตราสินคา้ 
และสามารถลดความรู้สึกท่ีเส่ียงหากตอ้งเลือกตราสินคา้ อนัจะน าไปสู่การประเมินตราสินคา้ได ้
 เม่ือผูบ้ริโภคมีทศันคติที่ดีต่อตราสินคา้ใดๆก็จะท าให้มีการประเมินตราสินคา้นั้น
ทางบวกกระบวนการประเมินตราสินคา้น้ี จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการตดัสินใจซ้ือ ผลสุดทา้ยของการ
ตดัสินใจและการประเมินน้ี จะท าให้ผูบ้ริโภคพฒันาระดบัของความผกูพนัไปยงัตราสินคา้และ
ความผกูพนัต่อตราสินคา้ ท่ีท าใหเ้กิดความภกัดีต่อตราสินคา้ในท่ีสุด (Jacoby and Chestnut, 1978, 
อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุม่โพธ์ิ, 2542) 
 
2.  แนวคดิค่าตราสินค้าจากคุณภาพตราสินค้า 
 คุณภาพ (Perceived Quality) หมายถึง ความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีรับรู้ถึงคุณภาพ
โดยรวมหรือคุณภาพท่ีเหนือกว่าของตราสินคา้นั้น (Kent B. Monroe) คุณภาพในท่ีน้ีไม่จ าเป็นตอ้ง
ช้ีชดัหรือวดัไดเ้ป็นเพียงคุณภาพโดยรวมท่ีเกิดข้ึนจากความรู้สึกของผูบ้ริโภคเท่านั้นซ่ึงคุณภาพน้ีจะ
ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดีและประทบัใจกบัตราสินคา้ รู้ถึงจุดเด่นของสินคา้และขอ้แตกต่าง
กบัตราสินคา้อ่ืน  
 ผูบ้ริโภคจะใหค้วามส าคญัเร่ืองราคาและพบว่าการตั้งราคาสินคา้สูง จะท าใหผู้บ้ริโภค
เช่ือว่าสินคา้นั้นมีคุณภาพท่ีสูงแตกต่างจากสินคา้คู่แข่งอยา่งมีนยัส าคญั ดงันั้นกิจการจึงสามารถน า
เร่ืองการตั้งราคามาเป็นตวัก าหนดคุณภาพท่ีรับรู้ในเบ้ืองตน้ได้ ซ่ึงการประเมินค่าท่ีรับรู้ของ
ผูบ้ริโภคนั้นเกิดข้ึนจากความเช่ือ ทศันคติ และการรับรู้ในอดีต ซ่ึงได้แก่ ช่ือเสียงของร้านคา้ท่ี
จ าหน่าย คุณภาพท่ีรับรูไดจ้ากตราสินคา้ ระยะเวลาการรับประกนั และแหล่งก าเนิดของสินคา้ เช่น 
ผลิตจากประเทศเยอรมนั ผูบ้ริโภคจะรับรู้ว่าสินคา้มีความทนทานมากกว่าท่ีผลิตจากประเทศจีน 
เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจะเป็นตวัก าหนดคุณภาพท่ีรับรู้ (Perceived Quality) ในขั้นแรก ซ่ึง
ผูบ้ริโภคตอ้งน าไปประเมินร่วมกบัราคา (Price) วา่มีราคาท่ีสมควรกบัคุณภาพท่ีรับรู้หรือไม่ โดยน า
ราคาท่ีตั้งขายไปเปรียบเทียบกบัราคาอา้งอิงท่ีรับรู้ เช่น ราคาท่ีคู่แข่งจ าหน่าย รวมถึงหากในอดีตเคย
มีรายการส่งเสริมการขาย เช่น การแถม การลดราคา ผูบ้ริโภคก็จะน าส่วนลดดงักล่าวมาหักลบ
ออกไป หลงัจากนั้นผูบ้ริโภคจึงจะเกิดการสร้างคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) ออกมา เพื่อน าไป
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ก าหนดราคาท่ีผูบ้ริโภคยนิดีจะซ้ือ (Monroe 2001, อา้งถึงใน ณฐกร วรอุไร 2548) ซ่ึงจะเป็นไดว้่า
ตวัแบบความสัมพนัธ์ท่ี Kent B. Monroe สร้างข้ึน ไดใ้หค้วามส าคญักบัคุณภาพท่ีรับรู้ (Perceived 
Quality) ทั้งยงัไดช้ี้ถึงปัจจยัท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของการเกิดคุณภาพไวด้ว้ย ดงันั้น การวดัค่าตราสินคา้
จึงเก่ียวเน่ืองกบัคุณภาพอยา่งไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้
 
3. แนวคดิค่าตราสินค้าจากการเช่ือมโยงตราสินค้า 

ในการศึกษาเก่ียวกบัการเช่ือมโยงของตราสินคา้ ควรจะเร่ิมตน้จากการท าความเขา้ใจ
ถึงประเภทของการเช่ือมโยงต่างๆท่ีสามารถเกิดข้ึนไดใ้นความทรงจ าของผูบ้ริโภคดงัน้ี 
 การเช่ือมโยงเก่ียวกบัคุณสมบติัของตราสินคา้ (Attribute) เป็นการเช่ือมโยงเพื่ออธิบาย
ถึงลกัษณะของสินคา้หรือบริการ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคิดวา่สินคา้นั้นเป็นหรือส่ิงท่ีเก่ียวพนักบัการซ้ือหรือ
บริโภคสินคา้นั้น ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น คุณสมบตัิที่เกี่ยวขอ้งกบัสินคา้ (Product Related 
Attribute) เป็นการอา้งอิงถึงลกัษณะทางกายภาพและหน้าท่ีการใช้สอยของตราสินคา้ และอีก
คุณสมบติัหน่ึง คือคุณสมบติัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้ (Non Product Related Attribute) ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลทางดา้นราคา (Price Information) การออกแบบบรรจุภณัฑ ์(Packaging) การสร้างภาพลกัษณ์
ของผูใ้ช ้(User Imagery) และการสร้างภาพลกัษณ์ในการใช ้(Usage Imagery) ของตราสินคา้นั้นๆ 
(Keller, 1991, อา้งถึงใน ณฐกร วรอุไร, 2548) 
 การเช่ือมโยงเก่ียวกบัคุณประโยชน์ของตราสินคา้ (Benefit) เป็นการเช่ือมโยงเพื่อ
อธิบายถึงคุณค่าของตราสินคา้ท่ีสัมพนัธ์กบัคุณสมบตัิของมนั เป็นประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคคิดว่าจะ
ไดรั้บจากการใชสิ้นคา้นั้น แบ่งไดเ้ป็นคุณประโยชน์ดา้นการใชง้าน (Functional Benefit) เป็น
คุณประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการบริโภคสินคา้หรือบริการและมกัจะสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้ดว้ยเช่นกนั ส าหรับคุณประโยชน์สุดทา้ย คือ คุณประโยชน์ทางดา้นสัญลกัษณ์ 
(Symbolic Benefit) ซ่ึงมกัสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้เป็นคุณประโยชน์ใน
การตอบสนองความตอ้งการการยอมรับทางสังคม หรือเพื่อประโยชน์ในการแสดงออกถึงความ
เป็นตวัเองของผูใ้ชต่้อบุคคล (Keller, 1991, อา้งถึงใน ณฐกร วรอุไร, 2548) 
 การเช่ือมโยงเก่ียวกบัทศันคติของตราสินคา้ (Attitude) เป็นการเช่ือมโยงเพื่ออธิบาย
การประเมินตราสินคา้โดยรวมของผูบ้ริโภคเป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากทศันคติคือพื้นฐานของการเกิด
พฤติกรรม เป็นความเช่ือ (Belief) ซ่ึงเกิดจากการท่ีเช่ือมโยงคุณสมบติัและคุณประโยชน์นั้นมีความ
โดดเด่นส าคญั (Salience) เพียงพอส าหรับตราสินคา้นั้นๆ (Keller, 1991, อา้งถึงใน ณฐกร วรอุไร, 
2548)  
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 การเช่ือมโยงของตราสินค้าท่ีสามารถสร้างความช่ืนชอบ (Favorability) มีความ
แขง็แกร่ง (Strength) และความโดดเด่น (Uniqueness) จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดการตอบสนองต่อ
การตลาดของแต่ละตราสินคา้แตกต่างจากกนัออกไป น าไปสู่การเกิดคุณค่าตราสินคา้ในท่ีสุด อีก
นยัหน่ึงกคื็อการเช่ือมโยงของตราสินคา้ของผูบ้ริโภคนั้นเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงในการสร้างและ
บริหารคุณค่าตราสินคา้ (Keller, 1991, อา้งถึงใน ณฐกร วรอุไร 2548) 
 ความช่ืนชอบ (Favorability) ท่ีเกิดข้ึนจากการเช่ือมโยงของตราสินคา้นั้น เกิดข้ึนจาก
การท่ีผูบ้ริโภครู้สึกว่าความตอ้งการของตนไดรั้บการตอบสนองจากคุณสมบติัและคุณประโยชน์
ของตราสินคา้ดว้ยความพึงพอใจ และก่อตวัข้ึนเป็นทศันคติโดยรวมในเชิงบวกต่อตราสินคา้ ดงันั้น 
นกัการตลาดจึงสามารถสร้างความช่ืนชอบน้ีข้ึนไดจ้ากการออกแบบสินคา้ และออกแบบแผนการ
ตลาดท่ีมกัสนบัสนุนให้ผูบ้ริโภครู้สึกว่าตราสินคา้นั้นๆมีคุณสมบติัและคุณประโยชน์ตรงตามอยา่ง
ท่ีพวกเขาตอ้งการ (Keller, 1991, อา้งถึงใน ณฐกร วรอุไร, 2548) 
 ความแข็งแกร่ง (Strength) ของการเช่ือมโยงปุ่มปม (Node) ของการเช่ือมโยงของ
ตราสินคา้นั้นจะมีความแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัว่าผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลเขา้สู่ความทรงจ าและ
เก็บรักษาขอ้มูลนั้นในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของตราสินคา้อย่างไร การเช่ือมโยงของตราสินคา้จะ
แข็งแกร่งมากเม่ือผูบ้ริโภครู้สึกว่าขอ้มูลเหล่านั้นมีความส าคญัและมีความคงเส้นคงวาอยู่ตลอด
ระยะเวลาอนัยาวนาน ดงันั้น นกัการตลาดจึงตอ้งมัน่ใจวา่ไดใ้หข้อ้มูลท่ีมีความเขม้แขง็เพียงพอผา่น
แผนการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อประสบการณ์เก่ียวกบัตราสินคา้ของผูบ้ริโภค (Keller, 1991, 
อา้งถึงใน ณฐกร วรอุไร, 2548) 
 ในการสร้างคุณค่าตราสินคา้ให้เกิดข้ึนนั้น ล าพงัการเช่ือมโยงท่ีไดรั้บความช่ืนชอบ
และมีความแขง็แกร่งเท่านั้นยงัไม่เพียงพอ แต่จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความโดดเด่น (Uniqueness) อีกดว้ย
ความโดดเด่นของการเช่ือมโยงของตราสินคา้จะสร้างความแตกต่างออกไปจากตราสินคา้อ่ืนโดย
ส้ินเชิง เป็นการสร้างความเหนือกว่าคู่แข่ง ความช่ืนชอบท่ีมีอยู่ก็จะไดรั้บการประเมินในทางท่ี
เพิ่มข้ึนสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและบอกกบัผูบ้ริโภควา่เหตุใดพวกเขาจึงตอ้งซ้ือตราสินคา้
น้ีแทนท่ีจะเป็นอีกตราสินคา้หน่ึง (Keller, 1991, อา้งถึงใน ณฐกร วรอุไร, 2548) 
 การเช่ือมโยงของตราสินคา้จึงมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความชอบมากกว่า (Preference) 
และกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความเตม็ใจท่ีจะจ่ายในราคาท่ีสูงกว่า 
(Premium Price) ให้กบัตราสินคา้ ยอมรับการขายตราสินคา้ (Brand Extension) และแนะน าตรา
สินคา้นั้นๆให้กับคนอ่ืนๆนักการตลาดจึงมักใช้การเช่ือมโยงของตราสินค้าในการออกแบบ
คุณสมบติัและคุณประโยชน์ของสินคา้ รวมถึงการออกแบบกลยทุธ์ทางการตลาดของตราสินคา้อีก
ดว้ย (Low and Lamb, 1998, อา้งถึงใน ณฐกร วรอุไร, 2548) 
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4. แนวคดิค่าตราสินค้าจากทรัพย์สินอืน่ของตราสินค้า 
 ทรัพยสิ์นอ่ืน (Other Proprietary Brand Assets) หมายถึง ทรัพยสิ์นใดๆท่ีเกิดจากตราสินคา้
และสามารถประเมินมาเป็นค่าตราสินคา้ได ้เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สิทธิประโยชน์ เคร่ืองหมาย
การคา้ ช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นตน้ และรวมถึงคุณค่าใดๆกต็ามท่ีเป็นมูลค่าเพิ่มใหก้บัตราสินคา้
ดว้ยและท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัตราสินคา้อ่ืน เช่น Price Premium หรือ Brand 
Extension เป็นตน้ (Keller, 1991, อา้งถึงใน เตม็สิริ ตั้งจิตสมบูรณ์, 2554) 
 ตวัอยา่งของตราสินคา้ท่ีมีการขยายตราผลิตภณัฑม์ากตราหน่ึงก็คือ เนสเล่ท ์ใชว้ิธีการ
ท าตลาดแบบ Multi Brand อาศยัค่าตราสินคา้ของเนสเล่ เป็นกลยทุธในการสร้างการยอมรับใหก้บั
ผูบ้ริโภค โดยเนสเล่จะแบ่งสินคา้ท่ีมีทั้งหมดกว่า 100 รายการ 20 กลุ่มสินคา้ ออกเป็น 6 กลุ่มตาม
ช่วงอายขุองผูบ้ริโภค โดยดูตามความตอ้งการทางโภชนาการและรูปแบบการด าเนินชีวิตเร่ิมจาก 
 1. วยัทารก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 4 ปี ซ่ึงผลิตภณัฑส์ าหรับเดก็วยัน้ี เช่น นมผงคาร์เนชัน่ 
นมผงตราหมีพรีไบโอวนั อาหารเสริมซีรีแลค็ 
 2. วยัเดก็ อาย ุ5-12 ปี สินคา้ท่ีมุ่งเจาะกลุ่มน้ีเป็นเป้าหมายหลกักคื็อ อาหารเชา้โกโกค้ร้ันช ์
นมยเูอชท่ีตราหมี ไมโล 
 3. วยัรุ่น อาย ุ13-19ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีชอบรับประทานอาหารระหวา่งม้ือ สินคา้
ส าหรับกลุ่มน้ีคือ เนสวีตา้ โยเกิร์ต แอลซีวนั เนสกาแฟทรีอินวนั 
 4. วยัท างาน อายุ 20-34 ปี ซ่ึงตอ้งการความสะดวกรวดเร็วสินคา้ส าหรับกลุ่มน้ีคือ 
เนสกาแฟ คอฟฟ่ีเมต และคิตแคท 
 5. วยัผูใ้หญ่ อาย ุ35-49 ปี ซ่ึงตอ้งการอาหารเสริมสร้างสุขภาพ สินคา้คือ แมก็ก้ี นมจืด
คาร์เนชัน่ นมขน้หวานตราหมี 
 6. ผูสู้งอาย ุ อาย ุ 50 ปีข้ึนไป ซ่ึงตอ้งการอาหารเสริม เช่น นมพาสเจอร์ไรซ์เนสทเ์ล่ท์
ชนิดพร่องมนัเนย อาหารเสริมนิวเทรน น ้าด่ืมเพียวไลฟ์ เป็นตน้ 
  แนวคดิด้านปัจจัยราคากบัค่าตราสินค้า 
 การภกัดีต่อตราสินค้าตามแนวทางค่าตราสินค้าในมุมมองของผูบ้ริโภค ไดใ้ห้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคา เน่ืองดว้ยสินคา้ท่ีมีตราสินคา้สูง จะท าให้ผูบ้ริโภคยินดีจ่ายแพงข้ึน 
(Price Premium) ตามแนวคิดของ Keller ไดใ้หค้วามส าคญักบั Price Premium เช่ือมโยงไปยงัระดบั
ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) ของผูบ้ริโภคว่ายิ่งมีความภกัดีมากเท่าไร จะท าให้ระดบั
การยอมรับราคาท่ีสูงข้ึน (Price Premium) สูงตามไปดว้ย (Keller, 1996, อา้งถึงใน ชุลีรัตน์ 
บรรณเกียรติกุล, 2544) เช่นเดียวกบั (David Aaker) ไดน้ าเสนอถึง Price Premium ว่าเป็นค่าตราสินคา้
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ท่ีเกิดข้ึนและมีผลท าให้เกิดคุณค่าต่อกิจการ ท าให้ตราสินคา้ท่ีมีค่าตราสินคา้สูงสามารถตั้งราคา
จ าหน่ายท่ีสูงกวา่คู่แข่งได ้ตามตวัแบบค่าตราสินคา้  
 Brad Vanauken (2000, อา้งถึงใน ณฐกร วรอุไร, 2548) ไดศ้ึกษาลึกลงไปถึงเร่ือง
ตราสินคา้กบัราคาและไดน้ าเสนอว่า ผูบ้ริโภคมกัจะเปรียบเทียบราคาสินคา้กบัราคาอา้งอิงท่ีรู้จกั 
(Reference Price) เป็นราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละเช่ือว่าเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผลกบัระดบั
คุณภาพของสินคา้หรือบริการนั้น ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดราคาอา้งอิงท่ีส าคญัๆ ไดแ้ก่ ความทรงจ า
เก่ียวกบัราคา ราคาตั้งขาย รายการลดราคาท่ีผ่านมา ราคาของสินคา้ทดแทน ราคาเปรียบเทียบของ
คู่แข่งขนั ราคาท่ีตอ้งจ่ายสุทธิต่อหน่วยมาตรฐาน ช่วงห่างของราคาท่ีจ่ายจริงกบัราคาท่ีเสนอตาม 
ค าโฆษณา เช่น การจดัรายการส่งเสริมการขายประเภทซ้ือ 1 แถม 1 หากมีการจดัรายการบ่อยๆจะ
ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความทรงจ าว่าราคาสินคา้นั้นควรจะตอ้งจ่ายเงินซ้ือในราคาเพียงคร่ึงเดียว ดงันั้น 
หากอยูน่อกช่วงการจดัรายการส่งเสริมการขายกจ็ะท าใหข้ายยากข้ึน เพราะผูบ้ริโภคไดก้ าหนดราคา
ของสินคา้ข้ึนในใจแลว้ 
 การศึกษาเร่ืองความไวของราคา (Price Sensitivity) เป็นหวัใจส าคญัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงค่าตราสินคา้ เพราะสามารถจะประมาณไดว้า่เม่ือราคาสินคา้สูงข้ึน ความตอ้งการของผูบ้ริโภคจะ
เปล่ียนไปอยา่งไร หากเป็นสินคา้ท่ีมีค่าตราสินคา้สูง ผลกระทบดา้นราคายอ่มเกิดข้ึนนอ้ย แต่การตั้ง
ราคาสินคา้ก็นิยมการตั้งราคาสินคา้ก็นิยมการตั้งราคาท่ีแตกต่างกนั ตามสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั 
แต่ทั้งน้ีตอ้งอยู่ภายใตช่้วงเวลาของราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้หากการตั้งราคาสูงเกินช่วงราคาท่ี
ยอมรับได ้ความตอ้งการซ้ือจะลดลงทนัที  
  แนวคดิเกีย่วกบัการขยายตราสินค้า (Brand Extension) 
 การขยายตราสินคา้ (Brand Extension) หมายถึง การท่ีองคก์รใดองคก์รหน่ึงใชช่ื้อของ
ตราสินค้าเดิมท่ีเป็นท่ีรู้จักเป็นอย่างดีเพื่อแนะน าสินค้าใหม่ขององค์กรท่ีก าลังออกสู่ตลาด
(Aaker,1991; Keller,1998, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) และเม่ือสินคา้ใหม่ถูกรวมเขา้กบั
ตราสินคา้ท่ีมีอยูเ่ดิมของบริษทั ตราสินคา้ใหม่จะเรียกว่าตราสินคา้ท่ีขยาย (Extending Brand) และ
ตราสินคา้ท่ีมีอยู่แลว้เรียกว่า ตราสินคา้หลกั (Parent Brand) (Keller, 1998, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ 
พุ่มโพธ์ิ, 2542) 
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 ประเภทของการขยายตราสินค้า(Categories of Brand Extension) 
 Farquhar (1989, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) เสนอว่าการขยายตราสินคา้ 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการขยายไปสู่สินคา้ประเภทเดียวกบัสินคา้หลกั (Line Extension) 
และการขยายไปสู่สินคา้ต่างประเภท (Category Extension) 

1. การขยายไปสู่สินคา้ประเภทเดียวกับสินคา้หลกั (Line Extension) เกิดข้ึนเม่ือ
บริษทัแนะน าสินคา้เพิ่มข้ึนมาจากตราสินคา้ท่ีมีอยู่ และเป็นสินคา้ประเภทเดียวกนั ท่ีมีอยู่ภายใต้
ตราสินคา้เดียวกนั(Farquhar, 1989 ; Kotler, 1997, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุม่โพธ์ิ, 2542) เช่น นมเปร้ียว 
ดชัมิลล ์ออกนมเปร้ียวชนิดไขมนัต ่าซ่ึงการขยายไปสู่สินคา้ประเภทเดียวกบัสินคา้ประเภทหลกัน้ี 
อาจจะเป็นรูปแบบแปลกใหม่ (Innovation) เช่น โยเกิร์ตดานอน ออกโยเกิร์ตดานอนรสขนมหวาน 
ซ่ึงมีรสชาติคลา้ยมินทผ์สมช็อกโกแลตคาราเมล และแอปเป้ิลครั๊นซ์ หรืออาจจะเป็นสินคา้ท่ี
เลียนแบบสินคา้หลกั (Me-too Product) และประเภทสุดทา้ยคือ การออกผลิตภณัฑเ์ดิมในบรรจุภณัฑ์
ขนาดใหม่ท่ีขนาดแตกต่างจากของเดิม (Filling-In) (Kotler, 1997, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 
2542) 

 การขยายสู่สินคา้ประเภทเดียวกบัสินคา้หลกั (Line Extension) น้ีเป็นกลยุทธ์ท่ี
บริษทัอาจจะตอ้งการใชป้ระโยชน์จากก าลงัการผลิตให้ไดม้ากท่ีสุด หรือเพื่อตอ้งการท่ีจะตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของลุกคา้กลุ่มใหม่ เพื่อต่อสู้กบัคู่แข่งหรือเพื่อป้องกนัการแยง่พื้นท่ีในร้านคา้ปลีก 
(Kotler, 1997, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุม่โพธ์ิ, 2542) 

2. การขยายไปสู่สินคา้ต่างประเภท (Category Extension) คือการใชช่ื้อตราสินคา้ท่ีมี
อยู่ให้กบัสินคา้ใหม่และสินคา้ใหม่นั้นเป็นสินคา้คนละประเภทกบัสินคา้หลกั (Farquhar,1989; 
Kotler,1997, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) เช่น จอห์นสัน แอนด ์จอหน์สัน นอกจากจะมี
แป้งเด็กแลว้ ยงัมีสินคา้เด็กอ่ืนๆเกือบจะทุกประเภท เช่น สบู่เด็ก สบู่เหลวส าหรับเด็ก แชมพูเด็ก 
โลชัน่ทาผวิส าหรับเด็ก เป็นตน้ หรือผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้ Gap ท่ีนอกจากจะผลิตเส้ือผา้แลว้ บริษทัยงั
เสนอน ้าหอม ครีมอาบน ้า ครีมนวดผม โลชัน่ทาผวิ แชมพ ูรวมถึงเคร่ืองส าอางดว้ย 
 ประโยชน์ของกลยุทธ์การขยายตราสินค้า (Advantages of Brand Extension) 
 ประโยชน์ของกลยุทธ์การขยายตราสินคา้ จะแบ่งอย่างกวา้งๆออกเป็นประโยชน์ต่อ
สินคา้ที่ขยาย (Extending Brand) และประโยชน์ต่อตราสินคา้หลกั (Parent Brand) ในดา้น
ประโยชน์ของการขยายตราสินคา้ต่อตราสินคา้ท่ีขยายนั้น การขยายตราสินคา้สามารถลดความเส่ียง
ของผูบ้ริโภคได ้และความตอ้งการท่ีจะลดความเส่ียงน้ีเองท่ีท าใหผู้บ้ริโภคยอมรับสินคา้ท่ีขยายจาก
ตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงไดง่้ายกว่า (Kotler 1998, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) ท าใหสิ้นคา้ใหม่
เป็นท่ีรู้จกัทนัทีท่ีเขา้สู่ตลาดไดง่้ายข้ึน (Kotler 1997, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ,2542) จาก
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ผลการวิจยัของ Kim และ Sullivan (1995, cited in Keller, 1998, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 
2542) พบวา่ ในการขยายตราสินคา้ ผูบ้ริโภคสรุปและสร้างความคาดหวงัในเร่ืองของส่วนประกอบ
และอรรถประโยชน์ท่ีอาจจะได้รับจากสินคา้ใหม่ โดยใชพ้ื้นฐานจากส่ิงท่ีผูบ้ริโภครู้เก่ียวกบั
ตราสินคา้หลกั 
 ผูบ้ริโภคมีการเช่ือมโยงในตราสินคา้หลกั (Brand Association) และการเช่ือมโยงใน
เร่ืองคุณภาพท่ีตราสินคา้หลกัเสนอให้ (Quality Association) ถือว่า เป็นการลดความเส่ียงส าหรับ
การตดัสินใจของผูบ้ริโภคเช่นเดียวกนั นอกจากน้ี เม่ือมีการขยายตราสินคา้โดยใชช่ื้อตราสินคา้ท่ี
บริษทัมีการสั่งสมความไวว้างใจจากผูบ้ริโภคมานาน นัน่แสดงถึงว่าบริษทัจะตอ้งมีความมัน่ใจใน
สินคา้ท่ีมาจากการขยายตราสินคา้ และยอ่มจะสนบัสนุนสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีต่อไป (Aaker, 1991) 
 ประโยชน์อีกประการหน่ึง คือ การชกัชวนให้มีผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่มาทดลองใชสิ้นคา้
และขยายการครอบคลุมสินคา้ออกไปในทุกตลาด เม่ือมีการขยายตราสินคา้เปรียบเสมือนการ
น าเสนอประโยชน์ในรูปแบบใหม่ ท่ีจะสามารถดึงผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ให้มาทดลองใชสิ้นคา้ เช่น 
เม่ือไทลีนอล ออกยาแกป้วดชนิดแคปซูลก็สามารถท าให้ผูบ้ริโภคท่ีไม่ชอบกินยาชนิดเมด็ ทดลอง
บริโภคยาชนิดแคปซูลได ้(Keller, 1998, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุม่โพธ์ิ, 2542) 
 การขยายตราสินคา้ เป็นการช่วยใหผู้บ้ริโภคท่ีชอบแสวงหาความหลากหลาย (Variety 
Seeking Consumer) ไม่เปล่ียนไปใชสิ้นคา้ตราอ่ืน เน่ืองจากบางคร้ังผูบ้ริโภคก็อาจจะเบ่ือท่ีตอ้งใช้
สินคา้รสชาติเดิม รูปแบบเดิม การขยายตราสินคา้อาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคที่ชอบ
แสวงหาความหลากหลาย แต่ไม่ตอ้งการเปล่ียนตราสินคา้ไดท้ดลองใชสิ้นคา้ในรูปแบบใหม่ แต่
ยงัคงเป็นตราสินคา้เดิมอยู่ หรือแมแ้ต่ผูบ้ริโภคท่ีไม่ชอบแสวงหาความหลากหลาย (Non-Variety 
Seeking Consumer) อาจจะไดรั้บการกระตุน้ใหใ้ชสิ้นคา้มากข้ึนหรือบ่อยข้ึน หรือมีการใชสิ้นคา้ใน
รูปแบบท่ีแปลกใหม่ออกไป ถือว่า เป็นการออกสินคา้ใหค้รอบคลุมทุกตลาด (Keller, 1998, อา้งถึงใน 
ปิยะวรรณ พุม่โพธ์ิ, 2542) 
 นอกจากประโยชน์ของการขยายตราสินคา้ท่ีจะมีต่อสินคา้ท่ีขยายออกไปแลว้ การ
ขยายตราสินคา้ยงัสามารถท าให้เกิดประโยชน์มากมายต่อตราสินคา้หลกั (Parent Brand) เช่น การ
ขยายตราสินค้าท าให้ความหมายของตราสินค้าชัดเจนมากข้ึนส าหรับผูบ้ริโภค ท่ีจะมองว่า
ประโยชน์ใชส้อยของสินคา้นั้นเป็นอยา่งไร และยงัช่วยก าหนดของเขตของตลาดท่ีสินคา้จะแข่งขนั
ดว้ย เช่น แคร์รอล คือผลิตภณัฑ์ท่ีครอบคลุมส าหรับการท าสีผม นาบิสโก ้คือขนมคุกก้ีและขนม
ประเภทแคร็กเกอร์ ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า การขยายตราสินคา้ช่วยท าใหผู้บ้ริโภคเห็นประโยชน์
ท่ีสินคา้น าเสนอไดช้ดัเจนมากข้ึน และนอกจากน้ียงัช่วยสนับสนุนเช่ือมโยงท่ีดีท่ีผูบ้ริโภคมีต่อ
ตราสินคา้เหล่านั้น (Aaker, 1991) 
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 การเช่ือมโยงทางบวกอีกประการหน่ึง ที่อาจจะพฒันามาจากการขยายตราสินคา้ ท่ี
ประสบความส าเร็จ คือ การรับรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของบริษทัท่ีขยายตราสินคา้ 
จากผลการวิจยัของ Aaker และ Keller (1990, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) พบว่าการขยาย
ตราสินคา้ของบริษทัที่ประสบความส าเร็จจะน าไปสู่การเพิ่มการรับรู้ในเร่ืองความน่าไวว้างใจ
(Trustworthiness) ความเป็นผูช้  านาญ (Expertise) และความชอบ (Likability)ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อบริษทั 
 ข้อเสียของกลยุทธ์การขยายตราสินค้า (Disadvantages of Brand Extension) 
 นอกจากขอ้ดีหลายประการของกลยุทธ์การขยายตราสินคา้ท่ีกล่าวมาในขา้งตน้แลว้ 
การขยายตราสินคา้กมี็ขอ้เสียเช่นกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลเสียต่อบริษทัเจา้ของตราสินคา้ 
 การขยายตราสินคา้จะท าให้เกิดความเส่ียงต่อเจา้ของตราสินคา้หลกั โดยอาจจะสร้าง
ความสับสนให้กบัผูบ้ริโภค เน่ืองจากมีการขยายตราสินคา้ไปสู่สินคา้หลากหลายประเภท และ
สินคา้แต่ละประเภทมีความแตกต่างกนั และบางคร้ังการขยายตราสินคา้จะท าให้ผูบ้ริโภคสงสัยว่า
สินคา้ตราน้ีเหมาะกบัตนหรือไม่ และผลท่ีเกิดข้ึนคือ ผูบ้ริโภคจะปฏิเสธสินคา้นั้นไป การขยาย
ตราสินคา้อาจจะประสบความส าเร็จ แต่ตราสินคา้นั้นจะไม่มีการเช่ือมโยงท่ีแข็งแกร่งเพียงพอ
ส าหรับสินคา้ประเภทใดๆเลย เน่ืองจากมีการใชช่ื้อตราสินคา้หลกัในสินคา้ทุกประเภท ดงันั้นการ
ขยายตราสินคา้จะมีความคลุมเครือไม่ชดัเจน ไม่สามารถระบุไดว้่าตราสินคา้น้ีส าหรับสินคา้อะไร 
และท าให้ความคุน้เคยต่อตราสินคา้ (Brand Awareness) ลดลงด้วย (Keller, 1998, อา้งถึงใน 
ปิยะวรรณ พุม่โพธ์ิ, 2542) 
 Keller (1998, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) เสนอขอ้เสียของการขยาย 
ตราสินคา้ท่ีจะมีต่อภาพลกัษณ์ (Brand Image) ของตราสินคา้หลกัวา่ การขยายตราสินคา้สามารถลด
หรือท าลายภาพลกัษณ์ของตราสินคา้หลกัโดยอาจจะเกิดการเช่ือมโยงในทางท่ีไม่ดีต่อตราสินคา้หลกั 
เน่ืองจากเกิดความไม่ต่อเน่ืองในการเช่ือมโยงคุณประโยชน์ท่ีตราสินคา้หลกัเสนอให ้
 Kotler (1997, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) เพิ่มเติมว่า การขยายตราสินคา้จะ
ท าลายความสัมพนัธ์หรือความนบัถือท่ีมีต่อการผลิตสินคา้ประเภทอ่ืน ตราสินคา้อาจจะสูญเสีย
ต าแหน่งการวางสินคา้ในใจของผูบ้ริโภค (Brand Positioning) และเกิดการลดค่าต่อตราสินคา้ 
(Brand Dilution) ได ้เม่ือผูบ้ริโภคไม่มีการเช่ือมโยงตราสินคา้กบัสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตราสินคา้นั้น 
และคู่แข่งกจ็ะไดรั้บประโยชน์จากสถานการณ์เช่นน้ี 
 Loken และ John (1993, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) แสดงความคิดเห็นว่า มี
ความเป็นไปไดท่ี้การขยายตราสินคา้จะก่อใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายตราสินคา้หลกั นอกจากน้ี การขยาย
ตราสินคา้ท่ีไม่ประสบความส าเร็จสามารถลดการเช่ือมโยงคุณค่า (Equity) ท่ีมีต่อตราสินคา้หลกั 
ผลจากการศึกษาของผูว้ิจยัทั้งสองยืนยนัว่ามีความเส่ียงของการขยายตราสินคา้ เน่ืองจากการเสนอ
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คุณสมบตัิท่ีไม่สามารถเขา้กนัไดก้บัความเช่ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้หลกั Gibson (1990, 
cited in Loken and John, 1993, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) ไดแ้สดงความเห็นว่า เม่ือมี
ความเบ่ือหน่ายต่อตราสินคา้หลกัและมีการลดการเช่ือมโยงคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) เกิดข้ึน 
ในท่ีสุดก็จะส่งผลกระทบต่อการส้ินสุดของคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) การขยายตราสินคา้
อาจจะประสบความส าเร็จ แต่ความส าเร็จนั้นมาจากการท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มเดิมเปล่ียนมาซ้ือสินคา้ท่ี
ขยายออกไป ไม่ใช่จากการท่ีสินคา้ท่ีขยายออกไปสามารถชกัชวนให ้
 การประเมินการขยายตราสินคา้ของผูบ้ริโภคนั้นเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ผูบ้ริโภค
โดยการรวบรวมจากหลกัการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคว่า ผูบ้ริโภคมีการมองสินคา้
ท่ีมาจากการขยายตราสินคา้อยา่งไร และในขณะเดียวกบัผูบ้ริโภคมองกลบัไปยงัสินคา้หลกัอยา่งไร
โดยมีนกัวิชาการและนกัการตลาดหลายท่าน (Aaker and Keller, 1990; Broniarczyk and Alba, 
1994; Bush and Loken, 1991 ; Park, Milberg and Lawson, 1991, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 
2542) ท่ีไดพ้ยายามอธิบายหรือวิเคราะห์เก่ียวกบัการประเมินการขยายตราสินคา้ของผูบ้ริโภค และ
เสนอแนวคิดท่ีมีประโยชน์ดงัน้ี 
 Aaker และ Keller (1990, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) ศึกษาเร่ืองของการ
ประเมินการขยายตราสินคา้ของผูบ้ริโภคโดยเสนอว่าปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใชป้ระเมินการขยายตราสินคา้
คือ การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ (Perception of Quality) ผลการวิจยัพบว่า ตราสินคา้ท่ีมีความแขง็แกร่ง
ในเร่ืองคุณภาพท่ีถูกรับรู้ และนอกจากน้ียงัมีแนวโนม้ท่ีจะประสบความส าเร็จในการขยายตราสินคา้
ไดม้ากกวา่ตราสินคา้ท่ีอ่อนแอ 
 ส าหรับการขยายตราสินคา้ ความคลา้ยกนั (Fit or Similarity) ระหว่างตราสินคา้หลกั
และสินคา้ท่ีมาจากการขยายตราสินคา้ ถือไดว้่าเป็นประเด็นท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริโภคจะใชป้ระเมินการ
ขยายตราสินคา้ ดงันั้น Aaker และ Keller (1990, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) จึงไดมี้การ
แบ่งประเภทของความคลา้ยกนัไวใ้นงานวิจยัของเขา ผูว้ิจยัทั้งสองช้ีแจงเหตุผลส าหรับการแบ่ง
ประเภทความคลา้ยคลึงกนัว่า สินคา้สามารถถูกรับรู้ในเร่ืองความคลา้ยคลึงกนัไดใ้นหลายแนวทาง 
เขาจึงไดแ้บ่งประเภทของความคลา้ยกนัดงัน้ี 
 ประเดน็แรก เป็นการประเมินความคลา้ยกนัเร่ืองการเสริมซ่ึงกนัและกนั (Complement 
Fit) ระหว่างสินคา้ทั้งสอง คือ การท่ีสินคา้ท่ีมาจากการขยายตราสินคา้และสินคา้หลกัถูกใชร่้วมกนั
อยา่งสมบูรณ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการบางอย่าง ประเด็นท่ีสองคือการทดแทนกนั (Substitute 
Fit) นัน่คือ สินคา้ทั้งสองสามารถใชท้ดแทนกนัได ้เพื่อตอบสนองความตอ้งการเดิม ส่วนประเด็นท่ี
สาม คือ การถ่ายทอดความคลา้ยกนั (Transfer Fit) นัน่คือผูบ้ริโภคตอ้งการทกัษะในการผลิตสินคา้
ท่ีมาจากการขยายตราสินคา้เท่ากบัทกัษะท่ีผลิตสินคา้หลกั 
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  Aaker และ Keller (1990, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุม่โพธ์ิ, 2542) เป็นความพยายามท่ีจะ
อธิบายถึงระดบัของตวัแปรต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคในเร่ืองการขยายตราสินคา้ 
(Broniarczyk and Alba, 1994, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุม่โพธ์ิ, 2542) 
 Bush  และ Loken (1991, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) ศึกษากระบวนการทาง
จิตวิทยาท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งหรืออยู่ภายใตก้ารประเมินการขยายตราสินคา้ของผูบ้ริโภค โดยอาศยั
พื้นฐานของทฤษฎี Piecemeal And Categorization Processing ซ่ึงกระบวนการประเมินการขยาย
ตราสินคา้โดยอาศยัทฤษฎี Piecemeal And Categorization Processing สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 
กระบวนการ คือ 
 กระบวนการแรกเรียกว่า Piecemeal Processing โดย Anderson (1974, cited in Fiske 
and  Pavelchak, 1986, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) และ Fishbein และ Azjen (1975, cited in 
Fiske and  Pavelchak, 1986, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) เสนอว่าการประเมินส่ิงเร้าใด
ส่ิงเร้าหน่ึงจะวางอยูบ่นรากฐานของการรวบรวม (Integration) ของขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงเร้านั้น 
 การประเมินส่ิงเร้าดว้ยวิธีแรกน้ี มีนกัจิตวิทยาเสนอขั้นตอนหรือลกัษณะของการประเมิน
ซ่ึงอาจจะมีการโตแ้ยง้กนัในส่วนรายละเอียดของทฤษฎีบา้ง เช่น Aderson (1974, cited in Fiske and 
Pavelchak, 1986, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) เสนอว่าการประเมินนั้นจะอยูบ่นพื้นฐาน
ของการรวบรวมลกัษณะส่ิงเร้าโดยท่ีไม่มีความรู้สึกส่วนตวัเขา้มาเก่ียวขอ้ง (Objective Stimulus 
Attribute) ในขณะท่ี Fishbein และ Azjen (1975, cited in Fiske and Pavelchak, 1986) เสนอว่า 
การประเมินส่ิงเร้าเป็นการประเมินความเช่ือเก่ียวกบัส่ิงเร้านั้น และความเช่ือก็เป็นส่ิงท่ีคนนึกเอาเอง
โดยท่ีมีความรู้สึก(Subjective Belief) เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย 
 แนวคิดท่ีสองเรียกวา่ Categorization Processing เสนอวา่ ในการประเมินส่ิงเร้าใดๆคน
จะไม่ไดป้ระเมินส่ิงเร้าใหม่แต่ละอนัแยกออกเป็นส่ิงเร้าแต่ละส่ิงเร้าไป แต่จะประเมินว่าส่ิงเร้านั้น
สามารถถูกจดัรวมเขา้กบัชนิดของส่ิงเร้าท่ีไดมี้การระบุ หรือลงความเห็นไวก่้อนหนา้นั้นแลว้ไดห้รือไม่ 
(Brewer, 1988 ; Fiske, 1982; Shrull and Wyer, 1989, cited in Boush and Loken,1991, อา้งถึงใน  
ปิยะวรรณ พุม่โพธ์ิ, 2542)  
 แนวคิดท่ีสาม จากการศึกษาของ Fiske และ Pavelchak (1986, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ 
พุ่มโพธ์ิ, 2542) พบว่าบางคร้ังกระบวนการประเมินส่ิงใดส่ิงหน่ึง ก็อาจจะเกิดได้โดยอาศยั
กระบวนการ(แบบจ าลองสองวิธีการ) (Two-mode Model) นัน่คือการประเมินส่ิงเร้าจะประกอบดว้ย   
2 วิธีการคือ การจดัประเภทส่ิงเร้า (Categorization) และการประเมินส่ิงเร้า (Evaluation) โดยการจดั
ประเภทส่ิงเร้า จะเป็นความพยายามในการระบุหรือจดัจ าแนกวตัถุส่ิงเร้านั้นๆเพื่อใหเ้ขา้เป็นสมาชิก
ของประเภทของส่ิงเร้าเดิม ส่วนวิธีท่ีสองคือ การประเมินส่ิงเร้า ซ่ึงการประเมินน้ี ก็สามารถเกิดเป็น 
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2 วิธีการท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัว่าการจดัประเภทส่ิงเร้าประสบความส าเร็จหรือไม่ การจดัประเภท
ส่ิงเร้ามีแนวโนม้ว่าจะเกิดข้ึน ถา้ส่ิงเร้านั้นมีความใกลเ้คียงกบัระบบหรือเครือข่าย (Schema - กลุ่ม
ของตวัแทนขอ้มูลท่ีมีการโยงสัมพนัธ์กนัในระบบความจ า) ของประเภทขอ้มูลท่ีถูกเก็บอยูใ่นความจ า 
การประเมินจะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วเน่ืองจากความใกลเ้คียงกันของลกัษณะเด่นของส่ิงเร้า แต่ถา้
การจดัประเภทส่ิงเร้าไม่สามารถเกิดข้ึนได ้ก็จะเกิดการประเมินแบบการรวบรวมลกัษณะของส่ิงเร้านั้น
เขา้ดว้ยกนั (Piecemeal Process) มาแทน 
 เม่ือน าทฤษฎีน้ีมาศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เร่ืองกระบวนการในการประเมินการ
ขยายตราสินคา้ จะพบวา่ส่ิงเร้าใหม่คือสินคา้ท่ีมาจากการขยายตราสินคา้ และประเภทของส่ิงเร้าเดิม
คือตราสินคา้หลกันัน่เอง จากการวิจยัของ Boush และ Loken (1991, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 
2542) พบว่าในกระบวนการประเมินการขยายตราสินคา้ จะมีการใชท้ั้งกระบวนการแบบ Categorization 
และ Piecemeal 
 ผูบ้ริโภคใชก้ระบวนการของ Categorization ในการประเมินการขยายตราสินคา้ คือ
ผูบ้ริโภคจะใชค้วามรู้และความรู้สึกท่ีมีต่อประเภทของตราสินคา้หลกั เพื่อให้เกิดความง่ายในการ
ประเมิน ถา้สินคา้ท่ีมาจากการขยายตราสินคา้ถูกระบุหรือจดัประเภทว่าเขา้กนัไดห้รือใกลเ้คียงกบั
ประเภทที่มีการระบุไวก้่อนหนา้น้ี ทศันคติที่เช่ือมโยงเขา้กบัประเภทของตราสินคา้หลกันั้น จะ
สามารถถ่ายทอดมายงัสินคา้ท่ีขยายได ้แต่เม่ือผูบ้ริโภคไม่มีความมัน่ใจเก่ียวกบัความคลา้ยคลึงกนั
ของตราสินคา้เดิมและสินคา้ท่ีขยายออกไป ผูบ้ริโภคจะถูกคาดหวงัใหป้ระเมินการขยายตราสินคา้นั้น
ในลกัษณะของ Piecemeal Processing นัน่คือ ทศันคติต่อสินคา้ท่ีมาจากการขยายตราสินคา้จะมา
จากการรวบรวมคุณสมบติัเฉพาะต่างๆ และความรู้สึกท่ีมีต่อสินคา้ท่ีมาจากการขยายตราสินคา้นั้น 
ซ่ึงการประเมินการขยายตราสนคา้ลกัษณะเช่นน้ี จะเป็นการประเมินท่ีละเอียดรอบคอบมากกว่า
แบบ Categorization (Boush and  Loken,1991, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุม่โพธ์ิ, 2542) 
 Park , Milberg และLawson (1991, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) ศึกษาเร่ือง
การประเมินการขยายตราสินคา้และอธิบายความเห็นเพิ่มเติมว่า ส าหรับการประเมินตราสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคนั้น บางคร้ังเพียงการประเมินการรับรู้ในลกัษณะท่ีเหมือนกนัของตวัสินคา้ (Product Feature 
Similarity) อยา่งเดียว ดงัท่ีปรากฏในงานวิจยัเก่าๆ (Aaker and Keller, 1990; Rosch and Marvis 
1975;  Smith and Park, 1990 ; Tvwesky, 1997 , cited in Park, Milberg and Lawson, 1991, อา้งถึงใน  
ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) เก่ียวกบัการประเมินการขยายตราสินคา้ของผูบ้ริโภคอาจจะไม่เพียงพอ 
แมว้่าโดยทัว่ไปแลว้ งานวิจยัเหล่านั้นจะพบความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะท่ีคลา้ยกนัของตวัสินคา้ 
และการประเมินการขยายตราสินคา้ของผูบ้ริโภคความตั้งใจท่ีจะซ้ือและยอดขายของสินคา้ท่ีมาจาก
การขยายตราสินคา้ ดงันั้น Park และคณะ (1991, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) จึงไดเ้สนอว่า 
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ผูบ้ริโภคน่าจะใชค้วามสอดคลอ้งของแนวคิดตราสินคา้ (Brand Concept Consistency) ในการประเมิน
การขยายตราสินคา้ดว้ยเช่นกนั 
 ความคลา้ยคลึงกนัของสินคา้จะเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัส าหรับการพิจารณาความเหมาะสม
ระหว่างสินคา้หลกัและสินคา้ท่ีถูกขยายออกไป อยา่งไรก็ตามความสัมพนัธ์ระหว่างสินคา้หลกักบั
สินคา้ที่มาจากการขยายตราสินคา้ อาจจะไม่ไดใ้ชก้ารตดัสินใจเพียงแค่พื้นฐานเร่ืองของความ
คลา้ยคลึงกนัเท่านั้น แต่การเป็นสมาชิกของประเภทของสินคา้ (Category Members) ก็จะจดัอยูใ่น
พื้นฐานท่ีจะตอ้งน ามาพิจารณาประกอบดว้ยเช่นกนั โดยท่ีพื้นฐานของการเสนอแนวคิดท่ีว่า ผูบ้ริโภค
ถูกคาดหวงัใหป้ระเมินการขยายตราสินคา้โดยใชเ้กณฑค์วามสอดคลอ้งของแนวคิดตราสินคา้นั้น 
มาจากการศึกษาของ Murphy และ Medin (1985, cited in Park et al., 1991, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ 
พุ่มโพธ์ิ, 2542) ซ่ึงอธิบายถึงเหตุผลว่า การท่ีคนจดัให้ส่ิงของบางอย่างเขา้มาเป็นส่ิงเดียวกนันั้น 
คนแต่ละคนจะมีทฤษฎีของตวัเอง นอกเหนือไปจากการสงัเกตความคลา้ยกนัระหวา่งส่ิงของสองส่ิง 
 Park และคณะ (1991, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) ยงัมีแง่มุมอ่ืนในการศึกษา
เร่ืองการประเมินการขยายตราสินคา้ของผูบ้ริโภค นอกเหนือไปจากเร่ืองการพิจารณาเร่ืองลกัษณะ
ทางกายภาพท่ีคลา้ยกนัแต่เพียงอยา่งเดียว และจากแนวคิดของ Murphy และ Medin น้ีเอง Park และ
คณะ (1991, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) คิดว่าผูบ้ริโภคน่าจะมีการใชบ้ทบาทของความ
คลอ้งจองกนัของแนวคิดตราสินคา้ (Brand Concept Consistency) ดว้ย 
 การประเมินการขยายตราสินคา้จะข้ึนอยู่กบัระดบัของความคลา้ยกนัระหว่างสินคา้
หลกัและสินคา้ท่ีมาจากการขยายตราสินคา้ ซ่ึงระดบัของการรับรู้ความคลา้ยกนัแบ่งออกเป็นการ
รับรู้เร่ืองลกัษณะทางกาภาพของสินคา้ท่ีเหมือนกนั(Product-Feature-Similarity Perception) และ
การรับรู้เร่ืองความสอดคลอ้งของแนวคิดตราสินคา้ (Brand-Concept-Consistency Perceptions) ซ่ึง
เสนอขอบข่ายของการประเมินการขยายตราสินคา้ของผูบ้ริโภคดงัแสดงในภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 กระบวนการของการประเมินการขยายตราสินคา้ 
ท่ีมา: C.W. Park, S. Milberg, and Lawson R, “Evaluation of Brand Extensions:  The Role Product 
Feature Similarity and Brand Concept Consistency,” Journal of Consumer Research 18 (1991): 
187,  อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ , “ความภกัดีต่อตราสินคา้ การขยายตราสินคา้ และการประเมิน
ของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการขยายตราสินคา้” (วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตร์
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2542), 31. 
 

ผลการวิจยัแสดงว่า เม่ือผูบ้ริโภคมีการประเมินการขยายตราสินคา้ ผูบ้ริโภคจะใชก้าร
รับรู้เร่ืองความคลา้ยกนัของสินคา้ท่ีมาจากการขยายตราสินคา้ในความสัมพนัธ์ไปสู่สินคา้หลกั และ
ความคลา้ยกนัน้ีก็จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ลกัษณะของสินคา้ท่ีคลา้ยกนั (Product-Feature-
Similarity) และความสอดคลอ้งของแนวคิดตราสินคา้ (Brand-Concept-Consistency) เม่ือใดก็ตาม     
ท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งประเมินการขยายตราสินคา้ผูบ้ริโภคจะใชท้ั้งสองลกัษณะร่วมกนั 
 นอกจากน้ี ผลการวิจยัแสดงความแตกต่างของความสอดคลอ้งของแนวคิดตราสินคา้
(Brand-Concept-Consistency) ต่อการประเมินตราสินคา้สองตราสินคา้ แสดงว่า ความสอดคลอ้ง
ของแนวคิดตราสินคา้ จะมีผลกระทบต่อตราสินคา้ท่ีเนน้ภาพลกัษณ์ (Prestige Brand) มากกว่า
ตราสินคา้ท่ีเนน้ประโยชน์ใชส้อย (Functional Brand) ซ่ึงแนวโนม้ของความสามารถในการขยายสินคา้
ขา้มประเภท ส าหรับตราสินคา้ท่ีเนน้ภาพลกัษณ์จะมีมากกวา่ตราสินคา้ท่ีเนน้ประโยชน์ใชส้อย 
 Park และคณะ (1991, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) อธิบายว่า การขยายตราสินคา้ 
ถา้เป็นการขยายไปสู่สินคา้ประเภทเดียวกัน (Line Extension) จะตอ้งประกอบด้วยลกัษณะท่ี
เหมือนกนัของสินคา้ (Product-Feature-Similarity) เช่น นาฬิกา Timex ถา้มีการขยายตราสินคา้ไปสู่

      การประเมินการขยายตราสินคา้ 

 

 

  

ความคลา้ยกนัท่ีถกูรับรู้ของการขยาย 
ตราสินคา้ 

 

 

 สินคา้ท่ีขยาย 

 

เปรียบเทียบกนั 

 

เปรียบเทียบกนั 

 แนวคิดตราสินคา้ 

 

 สินคา้ท่ีขยาย 

 

  สินคา้หลกั 

 

การรับรู้ของความเหมือนกนัของ 
ระดบัสินคา้ 

 

การรับรู้ความสอดคลอ้งของแนวคิด 
ตราสินคา้ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 25 

นาฬิกาจบัเวลา จะไดรั้บการพิจารณาว่าดี แต่ถา้เป็นการขยายตราสินคา้ไปสู่สินคา้คนละประเภท 
(Category Extension) การขยายตราสินคา้นั้นจะเกิดผลดี จะตอ้งมีแนวคิดของตราสินคา้ท่ีสอดคลอ้ง 
(Brand-Concept-Consistency) กนั เช่น นาฬิกา Rolex สามารถขยายตราสินคา้ไปสู่สินคา้ประเภท
แหวนและสร้อยขอ้มือได ้แมว้่าสินคา้ทั้งสองประเภทจะมีความแตกต่างจากนาฬิกา แต่ผูบ้ริโภคใช้
ประเด็นความเช่ือมโยงในเร่ืองความสอดคลอ้งของแนวคิดตราสินคา้  คือ ความหรูหรา ส าหรับ
การพิจารณาแหวนและสร้อยขอ้มือ 
 การเช่ือมโยงท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของตราสินคา้ หมายถึง คุณสมบติัหรือคุณประโยชน์
ท่ีท าให้ตราสินคา้นั้น แตกต่างจากตราสินคา้อ่ืน (Maclnnis and Nakamoto, 1990 cited in 
Broniarzyk and  Alba, 1994, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุม่โพธ์ิ, 2542) 
 Broniarzyk และ Alba (1994, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) เสนอว่าการ
เช่ือมโยงเฉพาะของตราสินคา้ (Brand-Specific Association) จะมีอิทธิพลต่อความชอบสินคา้ 
(Brand Affect) โดยการเช่ือมโยงเฉพาะของตราสินคา้ จะเขา้มามีบทบาทในการประเมินการขยาย
ตราสินคา้ เพื่อลดบทบาทของความไม่ชอบตราสินคา้ลง โดยให้เหตุผลว่าการประเมินการขยาย
ตราสินคา้ไม่ไดป้รากฏการณ์ง่ายๆของการถ่ายทอดความชอบท่ีเหมือนกนัเท่านั้น แต่ผูบ้ริโภคจะ
ประเมินความสามารถของการขยายตราสินคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีแน่นอนบางอยา่ง และ
การประเมินเหล่านั้นในเบ้ืองตน้จะถูกผลกัดนัโดยการเช่ือมโยงเฉพาะของตราสินคา้นัน่เอง ดงันั้น
ถา้ผูบ้ริโภคจะประเมินการขยายตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไม่มีความรู้สึกชอบต่อตราสินคา้หลกั การเช่ือมโยง
เฉพาะของตราสินคา้สินคา้ (Brand-Specific Association) จะเขา้มามีบทบาทในการประเมินการ
ขยายตราสินคา้เพื่อลดอิทธิพลของความไม่ชอบตราสินคา้ลง 
 ส าหรับเร่ืองความคลา้ยกนัของประเภทสินคา้(Category Similarity) Broniarzyk และ
Alba (1994, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) โตแ้ยง้ว่า จากงานวิจยัเก่าๆ (Aaker and Keller 
1990;Park, Milberg and Lawson,1991, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ,2542) ท่ีเก่ียวกบัการประเมิน
การขยายตราสินคา้ มีการนิยามของค าว่า ความคลา้ยคลึงกนั (Similarity) เป็นความเหล่ือมล ้ากนั
ของลกัษณะโดยรวม (Total Feature Overlap) ซ่ึงเป็นความหมายท่ีไม่เพียงพอ เพราะงานวิจยั
เหล่านั้นละเลยต่อประเดน็ท่ีว่าส่ิงขิงบางอยา่งท่ีแตกต่างกนัสามารถจดัให้อยูใ่นประเภทเดียวกนัได ้
ดว้ยลกัษณะบางอยา่งท่ีแสดงความคลา้ยคลึงกนัเช่น นม ผกัขมและปลาซาร์ดี ถา้ใชเ้กณฑเ์ร่ืองความ
มีโปรตีนสูง ก็จะสามารถจดัใหอ้าหารทั้งสามประเภทมาอยูใ่นประเภทเดียวกนัได ้ดงันั้น Broniarzyk 
และ Alba (1994, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) จึงเสนอว่า การท่ีผูบ้ริโภคจะประเมินการ
ขยายตราสินคา้ ไม่ควรท่ีจะคาดหวงัให้ผูบ้ริโภคใชภ้าพรวมของความคลา้ยคลึงกนัระหว่างชนิด
ของสินคา้เดิมและชนิดของสินคา้ใหม่เท่านั้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 26 

 ผลการวิจยัแสดงว่า ความหลากหลายของการเช่ือมโยงลกัษณะเฉพาะตราสินคา้  
(Brand-Specific Association) สามารถลดผลกระทบของความชอบต่อตราสินคา้ (Brand Affect) 
และความคลา้ยกนัของประเภทสินคา้ (Product-Category Similarity) ได ้
  Broniarzyk และ Alba (1994, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) ศึกษาเร่ือง
การประเมินการขยายตราสินคา้ ต่อจากผลการวิจยัของ Park และคณะ (1991, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ 
พุ่มโพธ์ิ, 2542) ที่มีการใช้ประเด็นในการประเมินการขยายตราสินคา้ คือการเช่ือมโยงเร่ือ ง
ภาพลกัษณ์ของสินคา้ (Prestigious Brand Association) และการเช่ือมโยงเร่ืองประโยชน์ใชส้อยของ
สินคา้ (Function Brand Association) Broniarzyk และ Alba (1994) เห็นดว้ยกบัความคิดของ Park 
และคณะ (1991, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) ส าหรับประเด็นเร่ืองความส าคญัของ  
ตราสินคา้ในการประเมินการขยายตราสินคา้ แต่ Broniarzyk และ Alba (1994, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ 
พุ่มโพธ์ิ, 2542) มีความเห็นว่าการใชป้ระเด็นในการประเมินการขยายตราสินคา้ โดยแบ่งออกเป็น
การเช่ือมโยงเร่ืองภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และการเช่ือมโยงเร่ืองประโยชน์ใชส้อยของตราสินคา้เป็น
การแบ่งท่ีค่อนขา้งกวา้งและจากผลการวิจยัของ Park และคณะ (1991) ท่ีแสดงความเห็นว่าการ
ประเมินตราสินคา้ท่ีเน้นภาพลกัษณ์จะไดรั้บการประเมินดีกว่าตราสินคา้ท่ีเน้นประโยชน์ใชส้อย 
บอกเป็นนัยว่าแนวโน้มความสามารถของการขยายสินคา้ขา้มประเภทส าหรับตราสินคา้ท่ีเนน้
ภาพลกัษณ์จะมีมากกว่าตราสินคา้ท่ีเนน้ประโยชน์ใชส้อยนั้น Broniarzyk และ Alba (1994, อา้งถึงใน 
ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) เสนอว่า การเช่ือมโยงตราสินคา้ ไม่ควรถูกจ ากดัโดยประเภทสินคา้ท่ี
เนน้ประโยชน์ใชส้อยและสินคา้ท่ีเนน้ภาพลกัษณ์ 
  Broniarzyk และ Alba (1994, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 2542) สนบัสนุนแนวคิด
ดงักล่าว โดยพบวา่การเช่ือมโยงลกัษณะเฉพาะตราสินคา้ (Brand-Specific Association) สามารถท าให้
ตราสินคา้ขยายไปสู่สินคา้ต่างประเภทได ้นั่นคือ การเช่ือโยงลกัษณะเฉพาะตราสินคา้ (Brand-
Specific Association) สามารถลดบทบาทความส าคญัของความเหมือนกนัของประเภทสินคา้
ส าหรับการประเมินการขยายตราสินคา้ ดงันั้น การขยายตราสินคา้ไปสู่ประเภทของตราสินคา้ท่ีไม่
เหมือนกบัสินคา้เดิม แต่มีคุณภาพในการเช่ือมโยงจะไดรั้บการประเมินว่าดีกว่าการขยายตราสินคา้
ท่ีขยายไปสู่สินคา้ประเภทเดียวกนั แต่ไม่มีคุณค่าในการเช่ือมโยง ดงันั้น การขยายตราสินคา้อาจจะ
สามารถไดรั้บการประเมินในทางท่ีดีได ้ถา้ประเด็นท่ีผูบ้ริโภคเลือกมาเช่ือมโยงนั้นมีความส าคญั
มากพอและเก่ียวขอ้งกบัประเภทสินคา้ท่ีขยายออกไป ท าให้การขยายตราสินคา้สามารถขยายไปสู่
สินคา้ต่างประเภทได ้ส่งผลให้โอกาสในการใชป้ระโยชน์จากคุณค่าขอตราสินคา้ ก็ไม่ไดถู้กจ ากดั
เพียงแค่การขยายไปสู่สินคา้ประเภทเดียวกนัเท่านั้น 
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 ส าหรับทางการตลาดแลว้ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการคือผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากสินคา้
มากกว่าตอ้งการตวัสินคา้ นัน่คือ ถา้สินคา้ที่มาจากการขยายตราสินคา้ไม่มีความคลา้ยกนัของ
ประเภทสินคา้ อาจจะไดรั้บการประเมินจากผูบ้ริโภคในทางบวก โดยท่ีไม่ตอ้งกลบัไปพิจารณาตรา
สินคา้หลกัเลย เพราะผูบ้ริโภครับรู้วา่สินคา้ท่ีขยายมาน้ีสามารถใหผ้ลประโยชน์ท่ีตอ้งการได ้ดงันั้น 
ถา้สินคา้ท่ีมาจากการขยายตราสินคา้ขาดความคลา้ยท่ีมีต่อสินคา้หลกั ก็อาจจะถูกทดแทนดว้ยการ
เช่ือมโยงผลเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีสินคา้จะมีให ้(Benefit-Related Associations) 
 จากแนวคิดต่างๆเก่ียวกบัการประเมินการขยายตราสินคา้ พบว่า แนวทางร่วมกนัท่ี
ส าคญัในการประเมินการขยายตราสินคา้ของผูบ้ริโภค คือความคลา้ยกนั(Similarity) ระหว่างสินคา้
หลกัและสินคา้ที่มาจากการขยายตราสินคา้ ซ่ึงขั้นพื้นฐานของความคลา้ยกนัน้ีมีหลายรูปแบบ 
เน่ืองจากมีการเช่ือมโยงเก่ียวกบัสินคา้หลายประเด็นท่ีถูกเก็บอยูใ่นความทรงจ าของผูบ้ริโภคท าให้
ประเภทของความเช่ือมโยงท่ีแตกต่างกนั มีส่วนในการประเมินการขยายตราสินคา้ต่างกนัออกไป 
ดงันั้น การขยายตราสินคา้อาจจะไดรั้บการพิจารณาในเร่ืองความคลา้ยกบัตราสินคา้หลกัไดใ้น
หลายๆ ทาง (Keller ,1998, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุม่โพธ์ิ, 2542) 
 การประเมินโอกาสการขยายตราสินค้า (Evaluating Brand Extension Opportunities) 

  ผลการวิจยัต่างๆ ทั้งทางดา้นจิตวิทยา พฤติกรรมผูบ้ริโภคและจากประสบการณ์ของ
บริษทัแสดงถึงหลกัการจ านวนมากมาย ทั้งท่ีเป็นขอ้จ ากดัและอ านวยประโยชน์เก่ียวกบัการขยาย
ตราสินคา้วิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับการขยายตราสินคา้เป็นกลยุทธ์ ท่ีตอ้งได้รับการวิเคราะห์
อย่างละเอียดรอบคอบ Aaker (1991) และ Keller (1998, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุม่โพธ์ิ, 2542) เสนอ
แนวทางในการประเมินโอกาสของความส าเร็จในการแนะน าสินคา้ท่ีมาจากการขยายตราสินคา้ 
ดงัน้ี 

  บริษทัตอ้งมีการศึกษาความรู้ของผูบ้ริโภคเกี่ยวกบัตราสินคา้ เพื่อท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการตระหนักรู้ ความชอบและจุดเด่นของสินคา้ ซ่ึงเช่ือมโยงเขา้กบัสินคา้หลกัท่ีอยู่ในใจ
ผูบ้ริโภคโดยเฉพาะการวางต าแหน่งสินคา้และประโยชน์ท่ีสินคา้หลกัเสนอใหว้า่ ประโยชน์ขอ้ใดท่ี
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผูบ้ริโภคมากท่ีสุด เพราะการขยายตราสินคา้โดยไม่ศึกษา
รายละเอียดต่างๆ อยา่งรอบคอบอาจจะเปล่ียนความหมายของตราสินคา้หลกัในสายตาของผูบ้ริโภค 
รวมถึงส่งผลกระทบต่อการยอมรับสินคา้ท่ีมาจากการขยายตราสินคา้ของผูบ้ริโภคอีกดว้ย 
 การเลือกสินคา้ที่มีโอกาสเป็นไปไดม้าท าการขาย เพราะการขยายตราสินคา้ตอ้ง
ค านึงถึงผูบ้ริโภค นกัการตลาดจึงตอ้งค านึงถึงการเช่ือมโยงท่ีผูบ้ริโภคมีต่อสินคา้หลกั นอกจากน้ี
ตอ้งค านึงถึงประเภทสินคา้ท่ีขยายวา่เหมาะสมกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในใจผูบ้ริโภคหรือไม่ 
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 การประเมินศกัยภาพสินคา้ สามารถขยายออกไดเ้ป็น 2 ประเด็น คือ ตอ้งมีการวิเคราะห์
ผูบ้ริโภคและวิเคราะห์ความพร้อมของบริษทัและคู่แข่ง (Keller, 1998, อา้งถึงใน ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ, 
2542) 
 1. องค์ประกอบด้านผู้บริโภค 
 ก่อนอ่ืนนกัการตลาดจะตอ้งประเมินความแขง็แกร่ง(Strange) ความชอบ (Favorability) 
และความมีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Uniqueness) ในการเช่ือมโยงสินคา้หลกัไปยงัประเภทสินคา้ท่ีจะ
ขยายว่าในมุมมองของผูบ้ริโภคแลว้เกิดการยอมรับมากน้อยแค่ไหน การจะเขา้ใจปฏิกิริยาของ
ผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด คือการท าวิจยัโดยใชค้  าถามเช่ือมโยงแบบปลายเปิด (Open-Ended Questions) 
เช่น “คุณคิดอะไรเม่ือนึกถึงการขยายตราสินคา้” หรือ “ความรู้สึกคร้ังแรกเม่ือไดย้นิว่าตราสินคา้A 
มีการขยายสินคา้ไปสู่ประเภท a,b,c เป็นอยา่งไร” 
 2. องค์ประกอบด้านความพร้อมของบริษทัและคู่แข่ง 
 นกัการตลาดตอ้งประเมินความพร้อมดา้นงบประมาณของบริษทัว่า จะสามารถ
ขยายตราสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ แนวทางการวางแผนการตลาดส าหรับสินคา้ท่ีจะ
ขยายจะเป็นอยา่งไร ขอ้ไดเ้ปรียบเม่ือเปรียบเทียบกบัสินคา้คู่แข่งแลว้เป็นอยา่งไร เน่ืองจากการขยาย
ตราสินคา้มากเกินไปจนเกินก าลงัของตนเองจะเป็นการสร้างขอ้จ ากดัใหก้บับริษทั 
 ขั้นตอนต่อไปคือ การเตรียมพร้อมส าหรับการออกแบบแผนการตลาดส าหรับสินคา้
ท่ีมาจากการขยายตราสินคา้ คือ การวางแผนแนะน าสินคา้ใหม่ การพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดและ
การสร้างตราสินคา้ ซ่ึงจะช่วยสร้างคุณค่าของสินคา้หลกัประกอบกนัไป 
 ขั้นตอนสุดทา้ยคือ การรวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าและประเมินโอกาสของการขยายตราสินคา้
ซ่ึงไดแ้ก่ การประเมินโอกาสที่จะประสบความส าเร็จจากการขยายตราสินคา้ ขอบเขตท่ีจะขยาย
ตราสินคา้ และคุณค่าท่ีจะไดรั้บจากการขยายตราสินคา้ รวมถึงคุณค่าท่ีจะส่งผลกระทบต่อสินคา้หลกั 
เพื่อใหก้ารขยายตราสินคา้นั้นๆ เกิดผลดีท่ีสุดต่อตวัสินคา้ใหม่เองและสินคา้หลกัดว้ยจากแนวคิด
การขยายตราสินคา้ทั้งหมดท่ีเสนอมา จะเห็นไดว้่าส่ิงท่ีบริษทัเจา้ของตราสินคา้ตอ้งการส าหรับการ
ขยายตราสินคา้คือ ความส าเร็จในการขยายตราสินคา้ซ่ึงความส าเร็จเหล่าน้ีจะตอ้งมาจากยอดขายท่ี
เป็นผลโดยตรงจากการท่ีผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินคา้ และจากแนวคิดเร่ืองความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ท่ีพบวา่ ความภกัดีต่อตราสินคา้ประกอบดว้ยทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ และพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคา้ ดงันั้น ส าหรับแนวคิดต่อไปที่จะศึกษาจะเป็นแนวคิดเก่ียวกบัทศันคติต่อตราสินคา้ 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึน 
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5. แนวคดิตราสินค้าและความภักดีต่อตราสินค้า 
ในการศึกษาถึงความภกัดีต่อตราสินคา้นั้น จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเขา้ใจถึงความหมาย

และความส าคญัในการสร้างตราสินคา้ก่อน เพื่อน าไปสู่กระบวนการท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความภกัดี
ต่อตราสินคา้ต่อต่อไป ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีอยู่แลว้ว่าสินคา้ (Product) เป็นส่ิงท่ีถูกประดิษฐ์ข้ึนมา
จากโรงงานโดยผูผ้ลิตสินคา้ ในขณะท่ีตราสินคา้ (Brand) เป็นส่ิงท่ีนักการตลาดสร้างข้ึน โดยมี
ผูบ้ริโภคเป็นผูป้ระเมินและตดัสินใจเลือก ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การเลียนแบบสินคา้หรือมีการพฒันา
สินคา้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกันอย่างมากมายในตลาด ในขณะท่ีตราสินคา้นั้นมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัไม่สามารถเลียนแบบได ้อีกทั้งสินคา้สามารถลา้สมยัหรือตายจากโลกน้ีไปได ้
แต่ช่ือของตราสินคา้จะยงัคงอยูใ่นใจผูบ้ริโภคตลอดกาล 

ค าจ ากดัความของตราสินคา้นั้น Styles และ Amber (1995, cited in Wood, 2000, 
อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544)ไดใ้ห้ความหมายของตราสินคา้โดยแบ่งออกเป็น 2 มุมมอง 
ประการแรก เป็นมุมมองของผูผ้ลิตสินคา้ท่ีมีต่อตราสินคา้ และประการท่ีสอง เป็นมุมมองของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ คือ มุมมองแรก ผูผ้ลิตมองว่าตราสินคา้คือส่วนประกอบเสริมต่อสินคา้ 
(An Addition to Product) และเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีสามารถบ่งช้ีหรือแสดงถึงสินคา้ (Identifier) เพื่อ
ช่วยให้สินคา้นั้นขายง่ายข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินคา้ที่เพิ่งเขา้สู่ตลาดใหม่ นอกจากน้ีสมาคม
การตลาดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (1960, cited in Wood,2000, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 
2544) ไดใ้ห้ความหมายของตราสินคา้ในมุมมองของผูผ้ลิตสินคา้ไวเ้ช่นกนัว่า ตราสินคา้คือ ช่ือ 
สัญลกัษณ์ หรือรูปแบบท่ีผสมผสานกนัเพื่อบ่งช้ีหรือแสดงถึงสินคา้หรือบริการของผูข้ายสินคา้ 
และสามารถแยกแยะถึงความแตกต่างจากสินคา้หรือบริการของคู่แข่งได ้ซ่ึงความหมายในมุมมอง
น้ี จะเนน้ในดา้นการมองเฉพาะตวัสินคา้ท่ีจบัตอ้งและมองเห็นเพียงภายนอกเท่านั้น 

ต่อมา ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านเร่ิมเห็นความส าคญัของผูบ้ริโภคมากข้ึน จนท าใหเ้กิด
ความสนใจท่ีจะศึกษาถึงเร่ืองตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภค เน่ืองจากในปัจจุบนัเป็นยุคท่ีมี
สินคา้และตราสินคา้เกิดข้ึนอยา่งมากมาย และผูบ้ริโภคก็เป็นบุคคลท่ีท าการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
มากกว่าท่ีผูผ้ลิตสินคา้จะน าเสนอหรือยดัเหยยีดสินคา้ไปใหแ้ก่ผูบ้ริโภค จึงท าให้มีนกัวิชาการและ
นกัการตลาดเร่ิมเปล่ียนทศันะ มุมมองเก่ียวกบัเร่ืองตราสินคา้อีกดา้นหน่ึง โดย Amber (1992, cited in 
Wood,2000, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) ไดแ้สดงความเห็นถึงตราสินคา้วา่ เป็นค าสัญญาท่ี
ใหไ้วใ้นคุณสมบติัของสินคา้ (Promise of The Bundles of Attributes) ซ่ึงทั้งน้ี คุณสมบติัต่างๆ      
ท่ีก่อให้เกิดภาพของตราสินคา้นั้น เป็นไดท้ั้งเชิงกายภาพและทางจิตใจท่ีสามารถจบัตอ้งไดจ้ริง 
(Tangible) ได้แก่ ประสิทธิภาพการใช้งานของสินคา้ และในขณะเดียวกันคุณสมบติันั้นอาจ
ไม่สามารถจบัตอ้ง (Intangible) เช่น ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ นอกจากน้ี ค  าสัญญาไดร้วมถึงกรณี
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ท่ีผูบ้ริโภคไดซ้ื้อสินคา้ไปใชแ้ลว้ จะตอ้งไดรั้บความพึงพอใจกลบัมาดว้ย โดยคุณสมบติัดงักล่าว 
นกัการลาดสามารถสร้างข้ึนจากส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) และจากตวัสินคา้
(Product)ได ้

 Aaker (2002, อา้งถึงใน เปรมิศา กมลาพร, 2553) ไดใ้ห้ค  าจ ากดัความของตราสินคา้ 
หมายถึง ช่ือ ค  า เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ การออกแบบหรือส่วนประสมของส่ิงดงักล่าวผสมกนั เพื่อ
แสดงถึงความแตกต่างของสินคา้หรือบริการของผูผ้ลิตให้แตกต่างไปจากคู่แข่งรายอ่ืนๆ ในส่วน
ของภาพลกัษณ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ส่วนช่ือตราสินคา้นั้นเป็นส่วนหน่ึงของตราสินคา้ท่ีสามารถระบุ
ออกเสียงได ้ตราสินคา้ท่ีเจา้ของสินคา้สร้างข้ึนเพื่อช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถจดจ าในตวัสินคา้นั้นๆ
ใหมี้ค่ามากกวา่แค่ลกัษณะดา้นการใชง้านในตวัสินคา้ 

แมว้่าตราสินคา้จะมีบทบาททางธุรกิจการคา้มาเป็นระยะเวลานาน แต่นกัการตลาดก็
เร่ิมใหค้วามสนใจในดา้นของการสร้างตราสินคา้ และการหาส่ิงท่ีมีความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ของ
ตนเองในปัจจุบนัเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากมีการแข่งขนัในตลาดท่ีค่อนขา้งสูง จึงมีความจ าเป็นตอ้ง
สร้างบุคลิกภาพของตราสินคา้ให้มีความแตกต่างอย่างชดัเจนมากกว่าแต่ก่อน ซ่ึงจากการวิจยัของ
Light (1993, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) นั้นพบว่า การสร้างความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ 
(Brand Associations) เป็นส่ิงท่ีส าคญั สามารถท าไดโ้ดยการใชข้อ้ดีของสินคา้ดา้นต่างๆ ท่ีผูผ้ลิต
น าเสนอ เช่น ชื่อสินคา้ บรรจุภณัฑ์ กลยุทธ์การจดัจ าหน่าย และการโฆษณา เป็นตน้ จาก
แนวความคิดดงักล่าว สามารถพฒันาไปสู่ปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการสร้างตราสินคา้ให้แก่ผลิตภณัฑต่์างๆ
มากมาย 

Montgomery และ Wernerfelt (1992, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) ไดแ้สดง
ความคิดเห็นถึงหนา้ท่ีของตราสินคา้ว่า สามารถลดความเส่ียงของผูบ้ริโภคในสถานการณ์ท่ีผูบ้ริโภค
ไม่ค่อยจะมีขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้มากนกั อีกทั้งช่วยลดการมองเร่ืองของราคาก่อนการตดัสินใจซ้ือ
ไดดี้อีกดว้ย และท่ีส าคญัคือ เป็นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนัไดอ้ยา่งชดัเจน 

ตราสินค้ามีบทบาทส าค ัญในการบ่ง ช้ีถึงล ักษณะและคุณภาพของสินคา้ไดดี้ 
นอกจากน้ีตราสินคา้ยงัช่วยในการสร้างการจดจ าและระลึกถึงให้แก่ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี หาก
ผูบ้ริโภคนั้นสามารถแยกถึงความแตกต่างในสินคา้ของบริษทัและของคู่แข่งขนัได ้ย่อมหมายถึง
ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงคุณค่าตราสินคา้ท่ีซ่อนเอาไวใ้นตราสินคา้ไดน้ัน่เอง ดงันั้น หัวใจส าคญัในการ
สร้างตราสินคา้ใหอ้ยูใ่นใจผูบ้ริโภคตลอดเวลาไดน้ั้น บริษทัจะตอ้งสร้างคุณค่าของสินคา้ใหต้รงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดก่้อน แลว้น าคุณค่านั้นไปเช่ือมหรือผกูติดกบัตราสินคา้เพื่อให้
ผูบ้ริโภคสามารถจดจ าและระลึกไดใ้นยามท่ีผูบ้ริโภคเกิดปัญหาแลว้ตอ้งการสินคา้เพื่อแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าว 
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Hisrich (1990, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) ไดเ้สนอว่า การสร้างตราสินคา้
เพื่อให้ตราสินคา้นั้นเขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้ริโภคได้นั้น นักการตลาดตอ้งท าการส่ือสารไปยงั
ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัตราสินคา้ ซ่ึงถือเป็นการสร้างค าสัญญา (Contract) กบัผูบ้ริโภค จนสามารถท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจว่าจะซ้ือตราสินคา้ใด ในขั้นแรกของการสร้างตราสินคา้จึงเป็นการส่ือสาร
เพื่อสร้างจุดสนใจให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงความแตกต่างในตราสินคา้จากคู่แข่ง ทั้งน้ี การส่ือสารอาจ
ท าไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ หรือการบริการ เป็นตน้ โดยการสร้าง
จุดสนใจดงักล่าว จะตอ้งเช่ือมโยงไปกบัคุณค่าต่างๆท่ีมากพอท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภครับรู้และรู้สึกไดว้่า
ตราสินคา้ของบริษทันั้นเหนือกว่าตราสินคา้อ่ืนและขอ้เสนอต่างๆ ท่ีตราสินคา้นั้นมอบใหจ้ะตอ้ง
ตรงกบัความตอ้งการหรือตรงกบัส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมองหาเช่นกนั 
 ตราสินคา้ท่ีประสบความส าเร็จนั้น จะสามารถท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือได้
อย่างไม่ลงัเลใจ เน่ืองจากผูบ้ริโภคเกิดทศันคติในเชิงบวกต่อตราสินคา้ จนเกิดการทดลองใชใ้นท่ีสุด
และหากพบวา่ผูบ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจจากการใชสิ้นคา้นั้น จนเกิดเป็นความผกูพนัต่อตราสินคา้ 
ผูบ้ริโภคก็จะยินดีเลือกตราสินคา้นั้นส าหรับการซ้ือในคร้ังต่อไป จนเกิดเป็นพฤติกรรมการซ้ือซ ้ า
อนัน าไปสู่การเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ในท่ีสุด 
 ดงันั้น Hisrich (1990, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) ไดอ้ธิบายถึงรูปแบบ
โครงสร้างของการสร้างตราสินคา้ (ดูแผนภาพท่ี 4) ไวว้า่การรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคนั้นเกิดจาก
การรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากการส่ือสารทางการตลาด และจากประสบการณ์ท่ีเคย
บริโภคสินคา้ จากนั้น น ามาประกอบกนัจนเป็นภาพรวมของตราสินคา้และท าให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึง
คุณค่าของตราสินคา้ดงักล่าวภายในระยะเวลาหน่ึง จนเกิดเป็นทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ อนัน าไปสู่
การบริโภคสินคา้ ทั้งน้ีความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือตราสินคา้นั้นสามารถตอบสนองตามความ
คาดหวงัของผูบ้ริโภคได ้ดงันั้น ความพึงพอใจจึงเป็นผลท่ีตามมาไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ใหผู้บ้ริโภคมี
แนวโนม้ท่ีจะซ้ือสินคา้เพียงเท่านั้น แต่ผูบ้ริโภคจะท าการซ้ือตราสินคา้นั้นจริง (Actual Repurchase) 
ดว้ย 
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         ความพึงพอใจต่อตราสินคา้ / การซ้ือซ ้า 
 
ภาพท่ี 4 รูปแบบโครงสร้างของการสร้างตราสินคา้ของผูบ้ริโภค 
ท่ีมา  :  R.D.  Hisrich,  Marketing Hauppauge (NY: Barron’s Education Series,1990), 65, อา้งถึงใน 
วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้” (วิทยานิพนธ์
ปริญญานิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544), 12. 
  
 ความพึงพอใจในตราสินคา้ประกอบดว้ยประสบการณ์การบริโภคเป็นส าคญัโดยมีการ
ส่ือสารทางการตลาดเป็นแรงสนบัสนุน ประสบการณ์ของผูบ้ริโภคท าให้เกิดการรับรู้และสร้าง
ทศันคติต่อตราสินคา้ไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงผูบ้ริโภคจะรับรู้ถึงประสิทธิภาพของสินคา้ดว้ยตนเอง 
จนกระทัง่สามารถประเมินถึงคุณค่าและความพึงพอใจท่ีไดรั้บ ในขณะท่ีการส่ือสารทางการตลาด
จะเป็นตวัเสริมแรงในการสร้างความสนใจ และสร้างคุณค่าตราสินคา้โดยใชรู้ปแบบการส่ือสาร
ประเภทต่างๆอีกทั้งยงัสามารถช่วยลดความไม่พึงพอใจในสินคา้ โดยสร้างทศันคติของผูบ้ริโภคใน
ดา้นภาพลกัษณ์ท าใหผู้ใ้ชต้ราสินคา้นั้นรู้สึกทางบวกต่อตราสินคา้ท่ีใชแ้ทน 
 ดงันั้น วตัถุประสงคส์ าคญัของการส่ือสารเพื่อสร้างตราสินคา้ คือ การเพิ่มหรือสร้าง
ประสบการณ์การใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภคในทางบวก คือ การส่ือสารโดยใชจุ้ดจูงใจ (Appeal) ต่างๆ
ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินคา้มากข้ึน แมว้่าผูบ้ริโภคจะเคยมีประสบการณ์ท่ีไม่ดี
จากการใชสิ้นคา้แลว้ก็ตาม นอกจากน้ีการส่ือสารทางการตลาดยงัสามารถสร้างคุณค่าตราสินคา้ได้
อย่างรวดเร็ว โดยสร้างความคาดหวงัแก่ผูบ้ริโภคหากเลือกใช้ตราสินคา้ของบริษทัอีกทั้ง การ
ส่ือสารทางการตลาดสามารถสร้างคุณค่าตราสินคา้ในเชิงนามธรรม และสร้างความน่าเช่ือถือต่อ
ตราสินคา้ไดอี้กดว้ย 

  การส่ือสารทางการตลาด 

 

  ประสบการณ์ 

 

     ตราสินค้า 
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 นอกจากน้ี การจะสร้างตราสินคา้ให้แข็งแกร่งนั้น นักการตลาดจะตอ้งสร้าง
ประสบการณ์การบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภคให้เป็นไปในทางบวกใหไ้ดเ้สียก่อน อธิบายคือ สินคา้
จะตอ้งมีคุณภาพดว้ยตวัของมนัเอง (Tangible Values) ซ่ึงถือว่าเป็นแกนหลกัในการสร้างตราสินคา้
ให้ประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งแทจ้ริง จากนั้น จึงใชก้ารส่ือสารทางการตลาดเขา้มาสนบัสนุน เพื่อ
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี (Intangible Values) ทั้งน้ี การส่ือสารทางการตลาดอาจเป็นในลกัษณะการ
สร้างความรู้สึกต่อตราสินคา้ อนัจะน าไปสู่ความน่าเช่ือถือ การซ้ือซ ้ า และความภกัดีต่อตราสินคา้
ในท่ีสุด โดยคุณค่าของตราสินคา้นั้นจะตอ้งเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (Specific Values) ท่ีผูบ้ริโภครู้สึก
วา่มีเฉพาะในตราสินคา้น้ีเท่านั้น หรือท าใหผู้บ้ริโภคแยกความแตกต่างระหวา่งตราสินคา้บริษทัจาก
คู่แข่งขนัได ้ดงันั้น Randall (2000, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544 ) ไดส้รุปถึงเกณฑ์ท่ี
ผูบ้ริโภคใชต้ดัสินใจเลือกตราสินคา้ไวด้งัน้ี 

1. ผูบ้ริโภคจะมีการรับรู้ในตราสินคา้ท่ีเป็นภาพรวม มากกว่าท่ีจะแยกแบ่งทีละส่วน 
(People Perceive the Brand as a Whole : Gestalt) 

2. ขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บมานั้นจะถูกกลัน่กรองมาจากประสบการณ์ ความเช่ือ และ
ทศันคติของแต่ละบุคคล (Perception is Selective) 

3. การรับรู้ของผูบ้ริโภคเป็นส่ิงท่ีมาจากทั้งประสบการณ์โดยตรงจากการใชต้ราสินคา้
และจากการส่ือสารทางการตลาดรูปแบบต่างๆ (Consumer’s Perception is The Reality)  

4. กระบวนการในการเลือกตราสินคา้อาจไม่ไดม้าจากความตั้งใจซ้ือในขณะนั้น ซ่ึง
จะพบในกรณีท่ีผูบ้ริโภคลืมขอ้มูลท่ีจะใชป้ระกอบการตดัสินใจ (Processes May not be Conscious) 

5. ผูบ้ริโภคจะสามารถจดจ าถึงลกัษณะเด่นหรือขอ้มูลสินคา้ในแต่ละคร้ังไดไ้ม่เกิน 7 
อย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินคา้ท่ีมีระดบัความเก่ียวพนัต ่า ผูบ้ริโภคจะสามารถจดจ าลกัษณะหรือ
ขอ้ดีของสินคา้ไดน้อ้ยกวา่ 7 อยา่ง (The Magical Number Seven, Plus or Minus Two) 

6. ตราสินคา้จะตอ้งมีบุคลิกภาพเฉพาะท่ีโดดเด่น ผูบ้ริโภคจะสามารถนึกถึงตราสินคา้
ท่ีเขารู้จกัไดจ้ากบุคลิกภาพท่ีมีเอกลกัษณ์เท่านั้น (The Brand has a Personality) 

สรุป Solomoon (1992, cited in Rundle, 2011, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) 
คุณค่าของตราสินคา้ท่ีเกิดจากผูบ้ริโภครับรู้จากประสบการณ์การบริโภคดว้ยตนเอง และคุณค่า
ตราสินคา้ท่ีเกิดจากผูบ้ริโภคเปิดรับขอ้มูลปัจจยัทางการตลาดท่ีสามารถสร้างคุณค่าตราสินคา้ สามารถ
น าไปสู่การตดัสินใจซ้ือซ ้าได ้หากผูบ้ริโภคพบว่าตราสินคา้นั้นสร้างความพึงพอใจ ทั้งทางดา้นการ
ใชง้านและสร้างคุณค่าทางจิตใจโดยการซ้ือดงักล่าวสามารถพฒันาไปสู่การตดัสินใจซ้ือในรูปแบบ
ท่ีผูบ้ริโภคเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ต่อไปในท่ีสุด 
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 ความหมายของความภักดีต่อตราสินค้า 
Aaker (1996)  การสร้างคุณค่าตราสินคา้ใหอ้ยูใ่นใจผูบ้ริโภคนั้น ตอ้งมีองคป์ระกอบท่ี

ส าคญั ไดแ้ก่ การรู้จกัตราสินคา้ (Brand Awareness) การรับรู้ในคุณภาพสินคา้ (Perceived Quality) 
การสร้างความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ (Brand Association) และความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand 
Loyalty) ในขณะท่ี Yoo, Donthu, และ Lee (2000, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) สรุปถึง
รูปแบบแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการเกิดคุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคไวว้่า ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีความเช่ือมโยง
ต่อตราสินคา้ คุณภาพสินคา้ และมีความภกัดีต่อตราสินคา้ในทางบวกเท่านั้น 

Jones และ Sasser (1995, อา้งถึงใน วารินยา ลีลายวุฒัน์, 2543) ไดเ้สนอว่า ความภกัดี 
(Loyalty) คือ ความรู้สึกผูกพนัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อบุคลากรของบริษทัและมีต่อสินคา้หรือบริการ 
ในขณะท่ี Jacoby และ Chestnut (1978, อา้งถึงใน วารินยา ลีลายวุฒัน์, 2543) ไดใ้หค้  านิยามของ
ความภกัดีต่อตราสินคา้ว่า คือ รูปแบบต่างๆของพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะมีผลต่อ
การสร้าง รักษา และป้องกนัส่วนบ่งทางการตลาดของตราสินคา้ เพื่อใหต้ราสินคา้สามารถท าก  าไร
ไดใ้นระยะยาว 

ดงันั้น นักการตลาดจึงตอ้งพยายามสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ ซ่ึงเน้นในดา้นการ
สร้างคุณค่าตราสินคา้ให้มากข้ึน เน่ืองจากความภกัดีต่อตราสินคา้ ท าให้บริษทัสามารถสร้างผล
ก าไรในระยะยาว โดยจะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญั 2 ประการคือ ระดบัความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค และการเช่ือมโยงตราสินคา้ในเชิงบวกซ่ึงจะน าไปสู่ความช่ืนชอบในตราสินคา้ต่อไป 
(Gralpois , 1998, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) 

Mowen และ Minor (1998) อธิบายถึงความภกัดีต่อตราสินคา้ว่าเป็นระดบัของทศันคติ
ในเชิงบวกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ โดยจะตอ้งมีความผกูพนั (Commitment) และมีแนวโนม้
ในการซ้ือในอนาคตอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย (Intend to Continue Purchasing in the Future) ซ่ึงความ
ภกัดีต่อตราสินคา้นั้น จะมีอิทธิพลต่อการสร้างความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจ (Consumer 
Satisfaction Dissatisfaction) โดยเป็นการรับรู้ในเร่ืองของคุณภาพของสินคา้ (Perceived Quality) 
และเป็นการสะสมจากประสบการณ์การใช้ตราสินค้ามาเป็นเวลาระยะหน่ึง (Experience 
Accumulation) 

Aaker (1996)  ความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นปัจจยัท่ีส าคญั หากพบว่าผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้
หรือบริการเพียงแค่มองจากลกัษณะสินคา้ โดยมิไดค้  านึงถึงตราสินคา้มากนกั ก็แสดงว่าผูบ้ริโภค
ไม่ค่อยรู้สึกถึงคุณค่าตราสินคา้นั้นเท่าไรนกั ในทางกลบักนั หากผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพราะเห็นคุณค่า
ในตราสินคา้ของบริษทั ทั้งจากสัญลกัษณ์ (Symbol) ค  าขวญัของตราสินคา้ (Slogan) โดยไม่ไดม้อง
ถึงสินคา้มากนกั ถือไดว้า่คุณค่าตราสินคา้นั้นมีบทบาทต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง 
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ความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นการวดัความผกูพนัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ (Brand Commitment) 
และความภกัดีต่อตราสินคา้นั้น สามารถท าใหบ้ริษทัคาดการณ์เร่ืองยอดขายและผลก าไรในอนาคต
ไดอี้กดว้ย ดงันั้น Aaker (1996) ไดจ้  าแนกระดบัของความภกัดีต่อตราสินคา้ออกเป็น 5 ระดบัคือ 

1. ผูบ้ริโภคไม่มีความภกัดีในตราสินคา้ใดเลยหรือก าลงัจะเปล่ียนตราสินคา้ ดว้ยปัจจยั
ทางการตลาดต่างๆ เน่ืองจากไม่เห็นความแตกต่างระหว่างแต่ละตราสินคา้ในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ 

2. ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจเท่าๆกนัในตราสินคา้ ซ่ึงสามารถสร้าง
การกระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงตราสินคา้ได ้จากเดิมท่ีซ้ือสินคา้เพราะความเคยชิน หากมีการ
น าเสนอขอ้ดีของสินคา้ให้เห็นในรูปธรรมได้ก็สามารถเปลี่ยนให้เขามาซ้ือสินคา้จนน าไปสู่
พฤติกรรมการซ้ือซ ้าได ้

3. ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจเน่ืองจากประหยดัเวลาในการ ซ้ือหาสินคา้ ราคาท่ี
ยอมรับไดแ้ละเร่ืองของการตอบสนองในการใชง้านของสินคา้นั้นท่ีไม่ท าใหเ้กิดการเส่ียง หากจะตอ้ง
เปล่ียนไปใชต้ราสินคา้อ่ืนๆ ดงันั้น ในการสร้างความน่าสนใจต่อตราสินคา้นั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
สร้างการโนม้นา้วใจใหเ้ห็นวา่สินคา้เราสามารถทดแทนตราสินคา้ท่ีเขาเลือกใชอ้ยูเ่ดิมไดเ้ป็นอยา่งดี 
(Switching Cost Loyal) 

4. ผูบ้ริโภคเกิดความช่ืนชอบในตราสินคา้ เน่ืองจากเร่ิมมีความคุน้เคยและเก่ียวขอ้ง
กบัตราสินคา้ เช่น สัญลกัษณ์ ประสบการณ์การใชแ้ละเร่ิมท่ีจะรับรู้ในคุณภาพของสินคา้ ซ่ึงกว่าจะ
ถึงขั้นท่ีส่ีตอ้งอาศยัระยะเวลานานพอควรในการสร้างความเป็นมิตรท่ีดีระหว่างตราสินคา้และผูบ้ริโภค 
โดยผูบ้ริโภคเร่ิมมีความผกูพนัทางอารมณ์ความรู้สึกกบัตราสินคา้มากข้ึน 

5. ผูบ้ริโภคมีระดบัความผกูพนัสูงสุดในการซ้ือสินคา้ โดยยอมจ่ายเงินเพื่อซ้ือสินคา้
อยา่งภาคภูมิใจในการเลือกใชต้ราสินคา้ดงักล่าวและมีความพึงพอใจอยา่งยิ่ง โดยตระหนกัว่าตราสินคา้
เป็นส่ิงส าคญัมากทั้งในเร่ืองของคุณสมบติัการใชง้านของสินคา้และการแสดงออกถึงบุคลิกภาพ 
อารมณ์ ความรู้สึกจากตราสินคา้ จนเกิดเป็นความผกูพนัต่อตราสินคา้อยา่งเหนียวแน่น มีความมัน่ใจ
และความเช่ือมัน่ในการเลือกใชสิ้นคา้นั้นๆ 

การศึกษาเร่ืองความภกัดีต่อตราสินคา้นั้น แมว้า่ผูบ้ริโภคจะเกิดความภกัดีในตราสินคา้
แลว้ แต่ธุรกิจควรท าให้ตราสินคา้นั้นมีลกัษณะเป็นตราสินคา้ท่ีมีคุณค่า เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
มัน่ใจท่ีจะตดัสินใจซ้ือซ ้ า เพราะประสบการณ์การใชสิ้นคา้น่าพึงพอใจ ดงันั้นการสร้างคุณค่าใน
ตราสินคา้จึงตอ้งใชเ้วลายาวนาน โดยให้ส่ิงท่ีดีต่อผูบ้ริโภคจะท าให้ธุรกิจมีช่ือเสียงสามารถรักษา
ลูกคา้เก่าและเพิ่มลูกคา้ใหม่ไดโ้ดยง่าย 
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 แนวคดิในการศึกษาความภักดีต่อตราสินค้า 
 นกัวิชาการทางดา้นการตลาดไดแ้บ่งแนวการศึกษาความภกัดีต่อตราสินคา้ออกเป็น 2 
แนวคิดหลกั โดยแนวคิดแรกเช่ือว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค จะเป็นผลมาจากพฤติกรรม
การซ้ือเพียงตราสินคา้เดียวในระยะเวลานาน คือ พฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภคจะเป็นมาจาก
การสะทอ้นของแรงเสริมท่ีไดรั้บและตวักระตุน้ทางการตลาด ซ่ึงเรียกรูปแบบแนวคิดน้ีว่า Stochastic 
Models (Assael 1998) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Elliott และ Goodwin (1978, อา้งถึงใน วิลาสินี 
พิมพไ์พบูลย,์ 2544) อธิบายถึงความภกัดีต่อตราสินคา้ในรูปแบบน้ีว่าเป็นแนวโนม้ส าหรับผูบ้ริโภค
ท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือตราสินคา้ท่ีเฉพาะเจาะจงเพียงตราเดียวอย่างต่อเน่ือง จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งตระหนกัถึงพฤติกรรมการซ้ือซ ้าเป็นส าคญั นอกจากน้ี Gover และ Srinivasan (1992, อา้งถึงใน 
วิลาสินี พิมพ์ไพบูลย์, 2544) ได้เสนอว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นการมองผูบ้ริโภคที่ซ้ือ
ตราสินคา้เดียวอยูเ่ป็นประจ าและปฏิเสธท่ีจะเปล่ียนไปใชต้ราสินคา้อ่ืน หากยงัไม่พบขอ้เสนออ่ืนๆ
ท่ีดีกวา่คู่แข่ง 
 Craft (1999, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) ไดอ้ธิบายว่าก่อนท่ีจ าท าความ
เขา้ใจในเร่ืองความภกัดีต่อตราสินคา้นั้น นักการตลาดจะตอ้งสามารถแยกความแตกต่างระหว่าง
พฤติกรรมการซ้ือซ ้ า และอารมณ์ ความรู้สึกท่ีแทจ้ริงต่อความภกัดีในตราสินคา้ให้ไดเ้สียก่อน ซ่ึง 
Craft (1999, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) การวดัความภกัดีต่อตราสินคา้นั้น วดัไดจ้าก
การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
 แนวความคิดรูปแบบท่ีสองเช่ือว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้น่าจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
กระบวนการเรียนรู้ของผูบ้ริโภคมากกว่าท่ีจะมองแค่เพียงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคเพียงอยา่ง
เดียว ซ่ึงเรียกรูปแบบแนวคิดน้ีว่า Deterministic Models โดยความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นผลมาจาก
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรหรือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท่ีท าให้เกิดพฤติกรรม ซ่ึงการเช่ือมโยงดงักล่าว
สามารถคาดการณ์พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ โดยมีพื้นฐานมาจากความสัมพนัธ์เหล่าน้ี ดงันั้น
สามารถสรุปไดว้่า ความภกัดีต่อตราสินคา้ตามแนวคิดน้ีว่าเป็นความผกูพนัต่อตราสินคา้หน่ึงท่ีไม่
สามารถสะทอ้นจากพฤติกรรมท่ีต่อเน่ืองเพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งพิจารณาถึงทศันคติและพฤติกรรม
ประกอบกนัเพื่อน าไปสู่ความภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งแทจ้ริง (Assael, 1998)  
 Antonides และ Raaij (1998, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544 ) ไดอ้ธิบายถึง
ความภกัดีต่อตราสินคา้ว่าเป็นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแบบเป็นกิจวตัร (Routine Decision 
Making Behavior) โดยสามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งในสินคา้ท่ีมีระดบัความเก่ียวพนัสูงและต ่า ผูบ้ริโภคจะ
แสดงออกโดยการซ้ือตราสินคา้เดียว และมีการเพิ่มปริมาณการซ้ือสินคา้ข้ึนเร่ือยๆซ่ึงการตดัสินใจ
ซ้ือจะตอ้งเกิดจากท่ีผูบ้ริโภคจะมีความช่ืนชอบหรือทศันคติในเชิงบวกต่อตราสินคา้เป็นส าคญั 
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ดงันั้น จึงเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าในตราสินคา้เดียว และทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้นั้น
ดว้ย โดย Oliver (1997, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) ใหค้วามหมายของความภกัดีต่อตรา
สินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดรูปแบบท่ีสองว่า เป็นการยึดถือขอ้ผกูพนัอยา่งเหนียวแน่นต่อการซ้ือซ ้ า 
หรือให้การสนบัสนุนต่อตราสินคา้ท่ีตน้รู้สึกช่ืนชอบอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ือง แมจ้ะมีเหตุการณ์ท่ีมี
อิทธิพลและความพยายามทางการตลาดรูปแบบต่างๆท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนตราสินคา้ ผูบ้ริโภคท่ีมี
ความภกัดีต่อตราสินคา้นั้นจะตอบสนองต่อตราสินคา้เดิมมากกว่าผูบ้ริโภคท่ีไม่มีความภกัดีต่อตราสินคา้
หรือผูท่ี้จะเปล่ียนไปเลือกใชต้ราสินคา้อ่ืน 
 Chaudhuri (1990, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) ไดอ้ธิบายถึงความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ว่าเป็นทศันคติเชิงบวกของผูบ้ริโภคท่ีเป็นผลมาจากกระบวนการประเมินตราสินคา้
มาแลว้ และมีการซ้ือสินคา้ประเภทนั้นโดยจะเลือกตราสินคา้เดียวเสมอ ซ่ึงมีผลมาจากการรับรู้ใน
เร่ืองคุณภาพของตราสินคา้นั้นเป็นหลกัโดยมิไดค้  านึงถึงเร่ืองราคา โดยพบว่า หากผูบ้ริโภคมีความ
ภกัดีต่อตราสินคา้สูง ก็อาจเป็นผลมาจากระดบัความผกูพนักบัสินคา้ค่อนขา้งสูง แต่ทั้งน้ีการศึกษา
ถึงความภกัดีต่อตราสินคา้อาจสามารถวดัไดจ้ากทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และการซ้ือซ ้ า ลกัษณะท่ี
เป็นผลของการเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้คือ ผูท่ี้มีความภกัดีต่อตราสินคา้ยินดีท่ีจะแสวงหาตราสินคา้ 
ท่ีตนชอบเพียงตราสินคา้เดียว โดยไม่ถูกจูงใจจากการโฆษณาหรือการลดราคาสินคา้เพื่อเปล่ียนไปหา
ตราสินคา้อ่ืน 
 Chaudhuri (1999, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) พบว่า ผูบ้ริโภคตอ้งมีการซ้ือ
ตราสินคา้นั้นซ ้ ากนัอยา่งต่อเน่ืองในทุกสถานการณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใชสิ้นคา้ ซ่ึงผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดี
ต่อตราสินคา้จะยินดีจ่ายเงินเพื่อตราสินคา้ท่ีตนช่ืนชอบ แมว้่าจะมีราคาสูงกว่าตราสินคา้อ่ืนก็ตาม 
เน่ืองจากผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณค่าตราสินคา้ท่ีสามารถหาไดจ้ากตราสินคา้อ่ืน ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า ความ
ภกัดีต่อตราสินคา้สามารถเกิดข้ึนไดจ้ากทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ ผนวกกบัประสบการณ์การซ้ือซ ้ า
ในอดีตท่ีอาจส่งผลต่อแนวโนม้ท่ีจะซ้ือตราสินคา้คร้ังต่อไป 
 จากแนวทางการศึกษาและความหมายของความภกัดีต่อตราสินคา้ จะเห็นไดว้่าความภกัดี
ต่อตราสินคา้ท่ีมีองคป์ระกอบของทศันคติต่อตราสินคา้รวมอยู่กบัพฤติกรรมจะไดรั้บการยอมรับ
จากนกัการตลาดมากกวา่ความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีมีองคป์ระกอบจากพฤติกรรมเพียงดา้นเดียว  

 Jacoby and Chestnut (1978, อา้งถึงใน เปรมิศา กมลาพร, 2553) จากแนวทาง
การศึกษาและความหมายของความภกัดีต่อตราสินคา้ จะเห็นไดว้่าความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีมี
องคป์ระกอบของทศันคติต่อตราสินคา้ท่ีมีองค์ประกอบทางด้านพฤติกรรมเพยีงอยา่งเดียว จึงได้
อธิบายองคป์ระกอบของความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุดไวด้งัน้ี 
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 ความภกัดีต่อตราสินคา้ประกอบดว้ยแนวคิด 6 ประการ คือ 
1. เป็นความโนม้เอียง (The Biased) 
2. เป็นการตอบสนองทางดา้นพฤติกรรม (Behavioral Response) 
3. เป็นพฤติกรรมท่ีต่อเน่ือง (Expressed Over Time) จะใชก้ารวดัโดยการแบ่งสัดส่วน

การซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค (Proportion of Purchase Measure) 
4. เป็นหน่วยท่ีผูต้ดัสินใจซ้ือสินคา้ (By Some Decision Making Unit) 
5. เป็นความเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้หน่ึงหรือมากกวา่จากกลุ่มของประเภทของตราสินคา้ 

(With Respect to one or More Alternative Brands out of a Set of Such Brands) 
6. เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาไดแ้ก่ กระบวนการการตดัสินใจและการประเมินผล 

(Function of Psychological Processes as Decision Making and Evaluative) 
 Jacoby และ Chestnut (1978) อธิบายถึงความส าคญัของเง่ือนไขท่ีประกอบเป็นความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ไวท้ั้ง 6 ประการ ประการแรก คือ ความภกัดีต่อตราสินคา้เกิดจากความโนม้เอียง 
(The Bias) คือ ถา้ความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นสถานการณ์แบบสุ่ม (Random Event) หรือไม่มีความ
โนม้เอียงท่ีปราศจากวตัถุประสงคใ์นการกระท า คือ แมผู้บ้ริโภคมีความโน้มเอียงท่ีจะสนใจ โดย
บางคร้ังประโยคหรือค าพูดท่ีแสดงถึงความชอบหรือความตั้งใจซ้ือจะส่ือให้เห็นหรือสามารถ
คาดการณ์ไดว้่าผูบ้ริโภคจะเลือกตราสินคา้อยา่งแน่นอน ก็ยงัไม่ถือว่าเพียงพอต่อความภกัดีต่อตรา
สินคา้ได ้เน่ืองจากความภกัดีต่อตราสินคา้นั้น ตอ้งมีการเกิดพฤติการณ์การซ้ือ (Biased Purchasing 
Behavior) เช่น แม่ของเด็กทารกคนหน่ึงมกัพูดเสมอๆ ว่าเธอชอบผา้ออ้มเด็กยี่ห้อ X มากกว่ายี่ห้อ
อ่ืนๆ และมีความตั้งใจท่ีจะซ้ือยีห่อ้ X แต่ในทางปฏิบติักลบัไปซ้ือยีห่อ้ Y เห็นไดว้า่แม่ของเดก็ทารก
ผูน้ี้ไม่มีความภกัดีต่อตราสินคา้ X เลย 
 นอกจากน้ี พฤติกรรมการซ้ือแบบโนม้เอียงนั้น จะตอ้งไม่ใช่แค่วดัจากการซ้ือเพียงคร้ัง
เดียว นั้นคือ ตอ้งแสดงพฤติกรรมซ ้ าๆ ในช่วงระยะเวลาหน่ึง (Expressed Over Time) ดงันั้นการวดั
ความภกัดีต่อตราสินคา้  ผูบ้ริโภคจะซ้ือตราสินคา้เดิมซ ้ ากนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ังข้ึนไปในช่วงเวลาหน่ึง 
เช่น ผูบ้ริโภคจะตอ้งซ้ือตราสินคา้ยี่ห้อ X อย่างนอ้ย 2 คร้ัง ในช่วงเวลา 1 เดือน และหากพบว่า 
ผูบ้ริโภคหนัไปซ้ือตราสินคา้ยีห่อ้ Y กไ็ม่ถือวา่ผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งแทจ้ริง 
 สรุปวา่ ผูบ้ริโภคคนน้ีมีความภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งแทจ้ริง เขาจะตอ้งเป็นผูท่ี้ตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ดว้ยตวัเอง (Decision Making Unit) โดยไม่จ าเป็นว่าเขาจะตอ้งไปซ้ือสินคา้นั้นดว้ยตวัเอง 
เช่น สามีท่ีไม่มีเวลาในการซ้ือสินคา้ บอกภรรยา ใหช่้วยไปซ้ือแชมพยูีห่อ้ X ส าหรับตน และภรรยา
กป็ฏิบติัตามมาตลอดเวลา กรณีตวัอยา่งน้ี สามารถเห็นไดว้า่ ผูท่ี้มีความภกัดีต่อตราสินคา้ของแชมพู
คือสามี แมว้า่ภรรยาจะเป็นคนซ้ือแชมพกูต็าม อีกทั้งพบวา่ ความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นเร่ืองเก่ียวกบั
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หน่วยหรือจ านวนคนท่ีช่วยในการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงในการซ้ือสินคา้อาจมีผูต้ดัสินใจซ้ือสินคา้
มากกวา่หน่ึงคน อยา่งไรกต็าม กระบวนการตดัสินใจซ้ือทั้งหมดจะตอ้งข้ึนอยูก่บัผูเ้ลือกซ้ือหรือผูใ้ช้
สินคา้นั้นเพียงคนเดียว (Individualization) (Fries, 2000, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) 
 ความภกัดีต่อตราสินคา้จะตอ้งเก่ียวขอ้งกับการเลือกตราสินคา้ใดตราสินคา้หน่ึง 
ออกมาจากกลุ่มของตราสินคา้ท่ีมากมาย (Respect to One or More Alternative Brands  Out of Set 
of such Brands) แต่ละบุคคลสามารถท่ีจะมีความภกัดีต่อตราสินคา้ไดใ้นหลายๆตราสินคา้ นอกจากน้ี
ความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นปรากฏการณ์ความสัมพนัธ์ (Relational Phenomenon) ซ่ึงสามารถ
อธิบายถึงพฤติกรรมท่ีช่ืนชอบหรือพอใจท่ีมีต่อตราสินคา้ใดสินคา้หน่ึงโดยผูบ้ริโภคจะแสดงถึง
ความต่อตราสินคา้นั้นอยา่งชดัเจนมากกวา่ตราสินคา้อ่ืนๆท่ีเหลือ 
 ประการสุดทา้ยท่ีแสดงถึงความภกัดีต่อตราสินคา้ คือ กระบวนการของการตดัสินใจ
และการประเมิน (Function of Psychological Decision Making, Evaluative Processes) ซ่ึงจะ
สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงการตดัสินใจซ้ือ เม่ือตราสินคา้หลายตราถูกน ามาเปรียบเทียบกนัในเชิง
จิตวิทยา (Psychologically Compared) และถูกประเมินโดยมีกฎเกณฑท่ี์แน่นอนมาเก่ียวขอ้งใน
ท่ีสุดตราสินคา้ท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดก็จะไดรั้บการเลือก ซ่ึงผูบ้ริโภคอาจแสดงประโยคหรือค าพูด
ในลกัษณะท่ีว่า “ฉนัช่ืนชอบตราสินคา้ X มากท่ีสุด” และส าหรับผลของกระบวนการตดัสินใจและ
การประเมินผลน้ี ท าให้ผูบ้ริโภคแต่ละคนสามารถท่ีจะพฒันาจนเกิดเป็นระดบัของความผูกพนั 
(Degree of Commitment) กบัตราสินคา้ในท่ีสุด ซ่ึงความผกูพนัจะเป็นเหตุผลพื้นฐานในการแยก
ความแตกต่างระหว่างความภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งแทจ้ริง (Real Brand Loyalty) กบัพฤติกรรมการ
ซ้ือซ ้าเพียงอยา่งเดียว (Repeat Purchase Behavior) 
 Garbarino และ Johnson (1999, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย์, 2544) ไดเ้สนอ
เพิ่มเติมถึงเร่ืองความผกูพนั (Commitment) ว่าเป็นองคป์ระกอบในการสร้างความสัมพนัธ์ในระยะ
ยาวระหวา่งผูผ้ลิตสินคา้และผูบ้ริโภค ซ่ึง Gundlach, Achrol, และ Mentzer (1995,อา้งถึงใน วิลาสินี 
พิมพไ์พบูลย,์ 2544) ไดอ้ธิบายถึงความผกูพนัว่าจะตอ้งมีส่วนประกอบหลกั คือ องคป์ระกอบดา้น
ทศันคติ (Attitudinal Component) ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัทางความรู้สึก (Affective 
Commitment) หรือเป็นการผกูติดในเชิงจิตวิทยา (Psychological Attachment)  
 Mitchell (1998, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัความผกูพนัวา่ 
สามารถสะทอ้นถึงความเก่ียวพนัทางอารมณ์ ความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ซ่ึงจะสามารถ
แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1.กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินคา้อย่าง
เหนียวแน่น (Entrenched Customer) 2.กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินคา้ในระดบัปานกลาง 
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(Averaged Customer) และ 3.กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปมาหรือไม่ยดึติดกบัตราสินคา้ใด
เป็นพิเศษ (Shallow or Convertible Customer) 
 Schultz (1998, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) ไดแ้สดงความเห็นว่า ความภกัดี
ต่อตราสินคา้ท่ีแทจ้ริงจะตอ้งมีพื้นฐานมาจากความผกูพนัท่ีมีต่อตราสินคา้ (Brand Commitment) 
ไม่ใช่แค่เพียงการซ้ือตราสินคา้นั้นเพียงอยา่งเดียว โดยความผกูพนันั้นมีองคป์ระกอบหลกัอยู ่4 ประการ
คือ 1.ความพึงพอใจในสินคา้ว่าสินคา้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้(Needs 
Satisfaction) 2.จ  านวนความน่าสนใจในแต่ละประเภทสินคา้ท่ีมีต่อผูบ้ริโภค (Involvement in Category) 
3.ศกัยภาพของตราสินคา้อ่ืนท่ีสามารถสร้างความน่าสนใจต่อผูบ้ริโภคได ้(Attract of Alternatives) 
และประการสุดทา้ยคือ 4.ผูบ้ริโภคจะเพิกเฉยต่อตราสินคา้อ่ืนเน่ืองจากเกิดความผกูพนัต่อตราสินคา้
เดียว (Intensity of Ambivalence to Change or Alternatives)  
 Mowen (1995) ไดอ้ธิบายว่า ความผกูพนัต่อตราสินคา้เป็นการผกูติดทางดา้นอารมณ์
และทางจิตใจ (An Emotional Psychological Attachment) ความภกัดีต่อตราสินคา้ประกอบดว้ย
ทศันคติและพฤติกรรม ความผกูพนัต่อตราสินคา้จะมุ่งเนน้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบทางดา้นอารมณ์
และความรู้สึก โดยความผูกพนัทางตราสินคา้เป็นผลมาจากการเก่ียวพนัทางการซ้ือ (Purchase 
Involvement) ซ่ึงจะเป็นผลมาจากความเก่ียวพนัต่ออตัตาของตนเอง (Ego Involvement) ใน
ตราสินคา้นั้นท่ีวา่ ตราสินคา้มีความจ าเป็นต่อตวัผูบ้ริโภคมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงมกัพบว่าความผกูพนั
ทางตราสินคา้จะเกิดข้ึนกบัสินคา้ท่ีมีระดบัความเก่ียวพนัสูง (High Involvement) ในประเภทสินคา้
ท่ีทนทาน (Durable Product) เน่ืองจากสินคา้นั้นสามารถบ่งบอกถึงความเป็นตวัเอง (Self Concept) 
คุณค่า (Value) และความจ าเป็นสูง (Needs)  
 Assael (1998) เสนอว่าความผกูพนัต่อตราสินคา้ จะเป็นตวัแยกพฤติกรรมการซ้ือซ ้ า
แบบมีความภกัดีต่อตราสินคา้ ออกจากพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าแบบเฉ่ือย (Inertia) คือ การซ้ือซ ้ าแบบ
เฉ่ือยน้ี ผูบ้ริโภคจะไม่มีความคิดเห็นหรือความรู้สึกใดๆ เก่ียวกบัตราสินคา้ การซ้ือซ ้ าไม่ไดแ้สดง
ถึงความผกูพนัเพียงแต่แสดงการยอมรับในสินคา้เท่านั้น 
 ดงันั้น ความภกัดีต่อตราสินคา้กจ็ะมีคุณลกัษณะท่ีส าคญัอีกสองประการ คือ ความภกัดี
ต่อตราสินคา้นั้นจะเป็นเร่ืองของการแสดงออกทั้งในดา้นพฤติกรรมและทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้
ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ประการท่ีสอง คือ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับหน่วยของการตดัสินใจ คือ
จะตอ้งดูท่ีพฤติกรรม หรือทศันคติของผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือไม่ใช่ดูท่ีผูใ้ช ้หรือผูซ้ื้อตราสินคา้นั้นๆ แต่
ความภกัดีต่อตราสินคา้ยงัอาจเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลเดียว (Individual) หรืออาจเกิดข้ึนกบักลุ่ม
บุคคลกไ็ด ้
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 การวัดความภักดีต่อตราสินค้า 
 Schiffman และ Kanuk (1997, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) ไดอ้ธิบายถึง
เป้าหมายหลกัของนักการตลาดว่าคือการสร้างและรักษาความภักดีต่อตราสินคา้ให้อยูใ่นใจ
ผูบ้ริโภคตลอดไป เน่ืองจากความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นพื้นฐานในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
และเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัในรูปนามธรรมท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้ดงันั้น จึงควรจะศึกษาถึง
รูปแบบการวดัความภกัดีต่อตราสินคา้ก่อน โดยไดมี้การแบ่งแนวคิดหลกัออกเป็น 2 ส่วน คือ ดา้น
พฤติกรรมและดา้นทศันคติ 
 การวดัความภกัดีต่อตราสินคา้ในลกัษณะแรกเป็นการศึกษาจากพฤติกรรมการซ้ือ
เท่านั้น ตามทฤษฎี Instrumental Conditioning Approach  ความภกัดีต่อตราสินคา้จะสามารถวดัได้
จากพฤติกรรมการซ้ือเพียงอยา่งเดียวในช่วงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงผลท่ีวดัออกมาอาจขาดความแม่นย  า 
เน่ืองจากไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีจริง (Real Brand Loyalty) 
กบัผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีต่อตราสินคา้แบบไม่แทจ้ริง (Spurious Brand Loyalty) โดย Jacoby และ 
Chestnut (1978) ไดส้รุปถึงการวดัความภกัดีต่อตราสินคา้ในลกัษณะน้ีออกเป็น 3 แนวทางคือ 
ศึกษาจากส่วนแบ่งทางการตลาดของแต่ละตราสินคา้ (Brand Market Share) ศึกษาจากจ านวนคร้ัง
ในการซ้ือตราสินคา้นั้นภาในระยะเวลา 6 เดือน และศึกษาจากปริมาณการซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ัง จะ
เห็นไดว้่าหากผูบ้ริโภคมีการยอมรับในตราสินคา้หลายตราสินคา้ก็ท าให้เห็นว่าผูบ้ริโภคไม่ค่อยมี
ความภกัดีต่อตราสินคา้ใดสินคา้หน่ึงเท่าไร 
  Keller (1998, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) ไดอ้ธิบายถึงการวดัความภกัดี 
ต่อตราสินคา้ในลกัษณะแรกไวเ้ช่นกนัว่า การวดัในเชิงพฤติกรรมสามารถดูไดจ้ากจ านวนคร้ังท่ีซ้ือซ ้ า 
ซ่ึงผูบ้ริโภคอาจซ้ือสินคา้ดว้ยเหตุผลส่วนตวัหรือซ้ือโดยไม่ไดคิ้ดไตร่ตรองอยา่งถ่ีถว้นมากกว่าท่ีจะ
ซ้ือเพราะความชอบท่ีมีต่อตราสินคา้ ดงันั้น เม่ือคู่แข่งเสนอเหตุผลท่ีสามารถโนม้นา้วใจผูบ้ริโภคให้
หนัมาใชสิ้นคา้ ผูบ้ริโภคท่ียดึติดกบัตราสินคา้เดิมอาจเร่ิมเปล่ียนมาใชสิ้นคา้ของคู่แข่งขนักไ็ด ้
 ส าหรับการวดัความภกัดีต่อตราสินคา้ในลกัษณะท่ีสองเป็นการศึกษาในเชิงทศันคติ 
(Attitudinal) เน่ืองจากการวดัในลกัษณะแรกนั้นเป็นการดูแค่การซ้ือซ ้ าอยา่งเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น 
จึงท าให้นกัการตลาดไม่สามารถทราบถึงทศันคติและความผกูพนัระหว่างผูบ้ริโภคและตราสินคา้
ได ้(Brand Commitment) ซ่ึงนกัการตลาดเช่ือว่าความผกูพนัต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคนั้น ถือเป็น
การแสดงออกท่ีเด่นชัด (Clinch Facet) ดงันั้น การศึกษาการวดัในส่วนท่ีสองตาม Cognitive 
Learning Theory นั้นจึงเป็นการศึกษาถึงทศันคติโดยรวมท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ ไปจนกระทัง่ถึง
แนวโนม้ในการซ้ือตราสินคา้คร้ังต่อไปมากกวา่ท่ีจะศึกษาการซ้ืออยา่งต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาหน่ึง
เท่านั้น 
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 Jacoby และ Chestnut (1978) สรุปถึงแนวความคิดเร่ืองความภกัดีต่อตราสินคา้ใน
ลกัษณะท่ีสองว่า นกัการตลาดสามารถศึกษาความภกัดีต่อตราสินคา้ไดจ้ากพฤติกรรมการซ้ือสินคา้
ในตราสินคา้นั้นอย่างต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยตอ้งมีพื้นฐานมาจากปัจจยัดานความรู้ 
(Cognitive) ความชอบ (Affective) การประเมิน (Evaluative) ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นเก่ียวพนักบัทศันคติ 
นอกจากน้ีความภกัดีต่อตราสินคา้จะบอกเป็นนัยถึงความสัมพนัธ์ในเชิงความผูกพนัทางจิตใจ 
(Psychological Commitment) อนัไดแ้ก่ ความเช่ือ (Beliefs) ความรู้สึก (Feeling) และความตั้งใจ 
(Intention) ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการซ้ือซ ้าท่ีต่อเน่ืองในสินคา้ตราเดิมในช่วงเวลาหน่ึงอีกดว้ย 
 Jacoby and Chestnut (1978, อา้งถึงใน เปรมิศา กมลาพร, 2553) จากแนวคิดท่ีแตกต่าง
กันในการอธิบายความภักดีต่อตราสินค้า จึงสามารถแบ่งวิธีการวดัความภักดีต่อตราสินค้า 
(Measuring Brand Loyalty) ออกเป็น 3 แนวทางหลกั ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดการวดัความภกัดีต่อตราสินคา้จากพฤติกรรมการซ้ือซ ้า (Consistent Repurchase) 
2. แนวคิดการวดัความภกัดีต่อตราสินคา้จากทศันคติต่อตราสินคา้ (Attitude as  the 

Property of Psychological Commitment) 
3. แนวคิดการวดัความภกัดีต่อตราสินคา้จากพฤติกรรมและทศันคติต่อตราสินคา้ (The 

Composite of Behavioral and Attitudinal Properties) 
 แนวคดิการวดัความภักดต่ีอตราสินค้าจากพฤติกรรมการซ้ือซ ้า 
 แนวทางการวดัความภกัดีต่อตราสินคา้จากพฤติกรรมการซ้ือซ ้ า สามารถแบ่งออกเป็น
สองแนวคิดยอ่ยคือ การวดัโดยการแบ่งสัดส่วนการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค (Proportion of Purchase 
Measure) และการวดัล าดบัการซ้ือสินคา้ (Sequence of Purchase Measure) 
 ส าหรับแนวคิดเร่ืองการแบ่งสัดส่วนการซ้ือ (Proportion of Purchase) ไดมี้นกัวิชาการ
และนกัการตลาดหลายท่านท่ีเสนอรูปแบบการวดัมากมาย เช่น Sheth และคณะ (1999, อา้งถึงใน 
วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) ใชจ้  านวนความถ่ีของการซ้ือตราสินคา้ แลว้น าผลท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบ
กับจ านวนคร้ังท่ีซ้ือสินคา้ทั้งหมด ซ่ึงผลท่ีได้จะออกมาในรูปของอตัราส่วนหรือค่าร้อยละ (A 
Percentage : He Number of Times the most Frequently Purchased Brand Divided the Total 
Purchase) เช่น หากผูบ้ริโภคมีการซ้ือตราสินคา้เดียวกนัถึง 7 คร้ัง จากการซ้ือทั้งหมด 10 คร้ัง แสดงว่า 
ผูบ้ริโภคคนดงักล่าวจะมีความภกัดีต่อตราสินคา้ร้อยละ 70 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวดัของ Cunningham 
(1956, cited in Jacoby & Chestnut, 1978) ท่ีใชก้ารวดัความภกัดีต่อตราสินคา้แบบซ้ือตราสินคา้
เดียวกนัสามคร้ัง (Triple Brand Loyalty) คือ การดูจ  านวนเปอร์เซ็นต์ของการซ้ือทั้งหมดว่า 
ตราสินคา้ใดท่ีไดรั้บการซ้ือบ่อยท่ีสุดสามคร้ัง ในขณะท่ี Charlton และ Ehrenberg (1978, อา้งถึงใน 
เปรมิศา กมลาพร, 2553) ใชเ้กณฑส์องในสามของการซ้ือสินคา้เช่นเดียวกนั (Two Third Criterion) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 43 

โดยเสนอว่า ผูบ้ริโภคที่มีความภกัดีต่อตราสินคา้จะซ้ือสินคา้ตราเดิม 4 คร้ัง หรือมากกว่าใน
ระยะเวลา 6 อาทิตย ์โดยท่ีไม่มีกิจกรรมทางการตลาดมาเก่ียวขอ้งเลย 
  Mowen และ Minor (1998) ไดแ้บ่งประเภทของความภกัดีต่อตราสินคา้ไวเ้ป็น 5 
ประเภท คือ 

1. ความภกัดีต่อตราสินคา้แบบไม่สามารถแบ่งได ้จะมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ใน
รูปแบบท่ีซ้ือตราสินคา้เดียวตลอด (Undivided Loyalty : AAAAAAAA) 

2. การซ้ือสินคา้ท่ีมีการสลบัซ้ือระหว่างตราสินคา้เป็นบางโอกาส (Occasional Switch : 
AABAAACAADA) 

3. ความภกัดีต่อตราสินคา้แบบสลบัตราสินคา้ จะมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในรูปแบบ
สลบัการซ้ือในตราสินคา้ 2 ตราสินคา้เป็นช่วงๆเท่าๆกนั (Switch Loyalty : AAAABBBB) 

4. ความภกัดีต่อตราสินค้าแบบสามารถแบ่งได้ จะมีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าใน
รูปแบบการซ้ือในตราสินค้า 2 ตราสินค้าเป็นช่วงๆแต่จะไม่เท่าๆกัน (Divided Loyalty : 
AAABBAABBB) 

5. ผูบ้ริโภคไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างตราสินคา้ได ้จะมีพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ในรูปแบบท่ีผสมกนัในหลายตราสินคา้ (Brand Indifference : ABCDCBACD) 
 เกณฑ์ท่ีใชส้ าหรับการวดัความภกัดีต่อตราสินคา้โดยใชพ้ฤติกรรมการซ้ือ คือ การวดั
โดยล าดบัของการซ้ือ (Sequencw-of-Purchase Measure) เช่น Sheth และคณะ (1999, อา้งถึงใน 
วิลาสินี พิมพ์ไพบูลย์, 2544) เสนอว่า การวัดในรูปแบบน้ีเป็นการศึกษาถึงความต่อเน่ือง 
(Consistency) ท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือตราสินคา้ระหว่าง 2 ตราสินคา้ เช่น มีตราสินคา้ A และB 
ผูบ้ริโภคมีรูปแบบพฤติกรรมการซ้ือAAABAAABBB และ ABABABABABABA เม่ือศึกษาดู
พบว่าการซ้ือแบบแรกแสดงให้เห็นถึงการซ้ือตราสินคา้นั้นอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีมากกวา่การซ้ือในรูปแบบหลงั 
 Jacoby และ Chestnut (1978) เสนอรูปแบบการวดัความภกัดีต่อตราสินคา้โดยใชก้ลุ่ม
ผูบ้ริโภคเฉพาะ (Consumer Data) ซ่ึงหากพบว่าผูบ้ริโภคมีการซ้ือในตราสินคา้เป็นจ านวน 6 คร้ัง
โดยไม่มีการเปลี่ยนตราสินคา้ ถือว่าผูบ้ริโภคดงักล่าวมีความภกัดีต่อตราสินคา้ (Undivided 
Loyalty) แต่ในขณะเดียวกนั หากผูบ้ริโภคเร่ิมเปล่ียนตราสินคา้ระหวา่งตราสินคา้เดิมและตราสินคา้
ใหม่สลบักนั ถือว่าผูบ้ริโภคนั้นไม่มีความภกัดีต่อตราสินคา้อีกต่อไป (Divided Loyalty) ในขณะท่ี
งานวิจยัของ Tucker และ Mcconnell (1968, cited in Jacoby & Chestnut, 1978) เสนอเกณฑก์ารซ้ือ
สินคา้สามคร้ัง (Three in a Row Criterion) นัน่คือ ความภกัดีต่อตราสินคา้จะเกิดข้ึนเม่ือมีล าดบัการ
ซ้ือสินคา้ตราสินคา้ใดอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยสามคร้ังหรือมากกวา่ 
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 จากการศึกษาถึงการวดัความภกัดีต่อตราสินคา้โดยใชก้ารซ้ือซ ้า หรือใหค้วามสนใจใน
ดา้นพฤติกรรมเพียงดา้นเดียว (Behavioral Brand Loyalty) พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีการซ้ือในตราสินคา้
เดียวนั้น ในบางคร้ังตราสินคา้ดงักล่าวอาจไม่ใช่ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบเลยก็ได ้นอกจากน้ีผูบ้ริโภค
อาจเลือกซ้ือสินคา้เพราะความเคยชินหรือความสะดวกรวดเร็วเป็นหลกั โดยท่ีมิไดมี้การพิจารณา
อยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงความภกัดีในรูปแบบดงักล่าวไม่สามารถอยูไ่ดย้าวนาน และหาก
ตราสินคา้อ่ืนหยบิยื่นขอ้เสนอใหม่ๆท่ีน่าสนใจกว่าตราสินคา้เดิมท่ีซ้ือ เช่น การลดราคา ผูบ้ริโภคก็
จะหนัไปสนใจสินคา้และตราสินคา้ใหม่ทนัที (Sheth et al., 1999, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 
2544) 
 Mowen (1995, อา้งถึงใน เปรมิศา กมลาพร, 2553) ไดอ้ธิบายว่า การวดัความภกัดีต่อ
ตราสินคา้โดยดูจากพฤติกรรมเพียงอยา่งเดียวนั้น ไม่สามารถระบุเหตุผลแทจ้ริงในการซ้ือตราสินคา้
นั้นๆ ของผูบ้ริโภคได ้คือ ผูบ้ริโภคอาจซ้ือสินคา้เพราะความสะดวก เพราะมีสินคา้ชนิดนั้นวาง
จ าหน่ายเพียงตราสินคา้เดียวท่ีวางจ าหน่ายในร้าน หรือเพราะปัจจยัดา้นราคาและหากพบว่าถา้มี
ปัจจยัตวัใดตวัหน่ึงเปล่ียนแปลงไป ผูบ้ริโภคอาจจะหันไปเปล่ียนซ้ือตราสินคา้อ่ืนๆได ้ดงันั้น การ
วดัความภกัดีต่อตราสินคา้โดยดูจากพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าเพียงอยา่งเดียวนั้นจะไม่สามารถวดัผลได้
อยา่งแม่นย  าในการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 
  แนวคดิปัจจัยการตลาดในการสร้างความภักดีต่อตราสินค้า 
 การสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ให้เกิดข้ึนแก่ผูบ้ริโภคนั้น เป็นส่ิงที่จ  าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับนกัการตลาดในยุคปัจจุบนั เน่ืองจากสินคา้ที่วางจ าหน่ายในตลาดนั้นมีคุณสมบตัิ และ
ประสิทธิภาพท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงการสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้นั้น สามารถช่วยให้ผูบ้ริโภค
มองเห็นถึงคุณค่าท่ีแฝงอยูใ่นตราสินคา้ และสามารถแยกแยะถึงความแตกต่างระหว่างตราสินคา้ท่ี
เขาช่ืนชอบออกจากตราสินคา้อื่นๆไดเ้ป็นอย่างดี น าไปสู่การตดัสินใจซ้ือและการซ้ือซ ้ าต่อไป 
นอกจากน้ี นักการตลาดพยายามท่ีจะพฒันาปัจจยัทางการตลาดต่างๆทั้งทางดา้นตวัผลิตภณัฑ์ 
(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่ือสารทางการตลาด (Marketing 
Communications) เพื่อท่ีจะสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด หากผูบ้ริโภค
เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้แลว้ โอกาสท่ีจะเปล่ียนไปหาตราสินคา้อ่ืนๆย่อมมีนอ้ยลง (Mowen, 
1995, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) 
 Kotler (2000, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) เสนอว่าการตลาดในยคุปัจจุบนั
ไม่ไดเ้ป็นแค่เพียงการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ดี มีราคาท่ีดึงดูดใจหรือการมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดดี้อีกต่อไป แต่บริษทัตอ้งพยายามติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อส่งเสริมในภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑข์องตนเอง ดงันั้น การส่ือสารการตลาดจึงเป็นเหมือนปากเสียง
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ของตราสินคา้ท่ีใชใ้นการสนทนาและสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภค โดยนกัการตลาดจะส่ือสาร
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการไปยงัผูบ้ริโภค และพยายามท่ีจะโนม้นา้วใจผูบ้ริโภคใหเ้กิดความรู้ 
(Cognitive) ทศันคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) ต่อตราสินคา้ของตน ซ่ึงตราสินคา้ท่ี
ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่จะใชก้ารส่ือสารการตลาดในการสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง โดย
เนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของสินคา้ ราคา สถานท่ีจดัจ าหน่ายของสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค 
(Evans et al.,1996) ซ่ึงรวมทั้งพยายามท่ีจะโนม้นา้วใจ และตอกย  ้าความจ าของผูบ้ริโภคทั้งทางตรง
และทางออ้มเก่ียวกบัตราสินคา้อีกดว้ย (Kotler, 2000, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) 
 การส่ือสารทางการตลาดในปัจจุบนั ซ่ึงอยู่ภายในการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงนั้น 
หากใชเ้คร่ืองมือทางการส่ือสารเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น การโฆษณาหรือการประชาสัมพนัธ์ 
อาจจะไม่ไดผ้ลอีกต่อไป เน่ืองจากมีผูข้ายสินคา้พยายามส่งผ่านขอ้มูลข่าวสารเป็นจ านวนมาก 
เพื่อท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มเดียวกนัในรูปแบต่างๆมากข้ึน ดงันั้น นกัการตลาดและนกัโฆษณา
จ าเป็นจะตอ้งใชก้ารส่ือสารในหลายๆรูปแบบ เพื่อให้กลุ่มผูบ้ริโภคพบเห็นตราสินคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด
เท่าที่จะท าไดซ่ึ้งแนวคิดดงักล่าวน้ีจะเรียกกนัว่า กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน 
(Integrated Marketing Communications) โดย Nilson (1998, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) 
ไดเ้สนอถึงส่วนผสมทางการตลาดวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอยา่งยิง่ของนกัการตลาดในการท่ีจะท าให้
ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการของบริษทั การท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของบริษทัใน
คร้ังแรกยอ่มหมายถึงการคาดหวงัท่ีจะใหผู้บ้ริโภคเกิดการซ้ือซ ้ าในคร้ังต่อไปดว้ย ซ่ึงการซ้ือซ ้ าเป็น
ส่ิงท่ีส าคญัอย่างมาก เน่ืองจากหมายถึงการสร้างรายไดแ้ละผลก าไรให้แก่บริษทั ท าให้บริษทั
สามารถอยูร่อดต่อไปได ้ดงันั้น วตัถุประสงคห์ลกัของปัจจยัทางการตลาดนั้น จึงเป็นการสร้างแรง
กระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเลือกใชแ้ต่ตราสินคา้ของบริษทัเท่านั้น นอกจากน้ี ยงัเป็นการสร้างความถ่ีใน
การบริโภคสินคา้ให้มากข้ึนอีกทั้งเป็นการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในแต่ละตราสินคา้ไดอี้ก
ทางหน่ึงดว้ย 
 ส าหรับการสร้างความเขา้ใจแก่ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัส่วนผสมทางการตลาดนั้น นกัการตลาด
จะตอ้งสร้างการรับรู้และความเขา้ใจท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือท่ีมีความสอดคลอ้งกนั 
(Generating Synergies) ระหวา่งนกัการตลาดและผูบ้ริโภค โดยการใชอ้งคป์ระกอบทางการส่ือสาร
ท่ีแตกต่างกนัไปประกอบกบัปัจจยัทางการตลาดของแต่ละตราสินคา้เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนั โดย Keller (1998, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) อธิบายว่า ผูบ้ริโภค
จะรู้สึกผกูพนัและเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัหรือเป็นผูน้ าในตลาดท่ียาวนาน 
ซ่ึงมีผลมาจากกลยุทธ์ทางการตลาดของเจา้ของสินคา้ เช่น การใชก้ารส่ือสารทางการตลาด และ
กิจกรรมท่ีสนับสนุนทางดา้นการตลาดอย่างต่อเน่ือง การพฒันาคุณภาพของสินคา้ และการขยาย
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ตราสินคา้ (Brand Extension) เป็นตน้ ดงันั้นจึงท าให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณค่าในตราสินคา้อย่าง
เหนียวแน่นและปฏิเสธขอ้เสนอต่างๆของตราสินคา้คู่แข่ง โดยสังเกตไดจ้ากตราสินคา้ท่ีมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดมากมกัจะมีผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีต่อตราสินคา้สูงมากกว่าตราสินคา้ท่ีมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดน้อย ทั้งน้ีการดูความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีแทจ้ริงจะแปรผนัไปตามประเภทของสินคา้ 
(Product Category) และกิจกรรมทางดา้นการตลาดรูปแบบต่างๆ (Marketing Actions) 
 ส าหรับการแบ่งปัจจยัทางการตลาดนั้น ในยคุการตลาดเร่ิมแรกไดมี้การแบ่งปัจจยัทาง
การตลาดไวม้ากมาย โดย McCathy (1996, cited in Kotler, 2000, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 
2544) ไดแ้บ่งปัจจยัต่างๆท่ีส าคญัและถือเป็นปัจจยัการตลาดพื้นฐานออกเป็น 4 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคาสินคา้ (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย 
(Sales Promotion)  
  Miller (2001, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) ไดแ้บ่งปัจจยัทางการตลาด
ออกเป็น 5P’s ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑสิ์นคา้ (Product) โดยตอ้งมีการแนะน าช่ือตราสินคา้การ
ออกแบบบรรจุภณัฑแ์ละมีการบริการหลงัการขายท่ีดี อีกทั้งยงัตอ้งมีการปรับปรุงสินคา้ท่ีวางขาย
อยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ ราคา (Price) จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัความ
คุม้ค่าในสินคา้และเงินท่ีจ่ายไปกบัตราสินคา้ โดยตอ้งมีการก าหนดราคาเพื่อวางต าแหน่งของสินคา้
ใหช้ดัเจน สถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) เป็นการจดัวางขายสินคา้ใหมี้ความครอบคลุมเขา้ถึงผูบ้ริโภค 
โดยตอ้งเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือร้านคา้ท่ีเหมาะสมกบัสินคา้แต่ละประเภทดว้ย การจดัการ
ส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมท่ีนกัการตลาดจดัข้ึนเพื่อแจง้ข่าวสารต่างๆเก่ียวกบั
ตราสินคา้ให้แก่ผูบ้ริโภค โดยกิจกรรมต่างๆจะประกอบไปดว้ยการโฆษณา การส่งเสริมการขาย 
พนกังานขายตรงและส าหรับปัจจยัประการสุดทา้ย คือ พนกังานบริการดา้นการให้ค  าปรึกษา 
(People) เป็นส่ิงส าคญัท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อช่วยให้สินคา้และบริการยงัคงอยู่ไปไดใ้นธุรกิจอย่างยาวนาน
มัน่คง 
  Schultz (1999, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ์, 2544) ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัทาง
การตลาดในศตวรรษท่ี 21 นกัการตลาดควรใหค้วามส าคญักบักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายหลกัมากข้ึน 
เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีความสนใจในสินคา้บางอยา่งแทจ้ริง และมกัจะคน้ควา้หาขอ้มูลสินคา้อย่าง
ละเอียด นอกจากน้ีดว้ยเทคโนโลยท่ีีพฒันาอยูต่ลอดเวลา จึงสามารถท าใหผู้บ้ริโภคติดต่อกบัผูผ้ลิต
หรือนกัการตลาดไดโ้ดยตรงเพื่อท่ีจะเจรจาในสิทธิเง่ือนไขและการตกลงเร่ืองของราคาของสินคา้
ไดท้นัที ซ่ึงจุดน้ีท าให้ผูบ้ริโภคเร่ิมมีอิสระในการเลือกซ้ือสินคา้มากข้ึนกว่าแต่ก่อนท่ีผูผ้ลิตสินคา้
สามารถควบคุมปัจจยัการตลาดไวเ้พียงผูเ้ดียว ได้แก่ ควบคุมการพฒันาสินคา้ ช่องทางการจดั
จ าหน่าย การก าหนดราคา และตน้ทุนของสินคา้ อีกทั้งการจดัการส่งเสริมการขายและการส่ือสาร
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รูปแบบต่างๆไปยงัผูบ้ริโภคเพียงด้านเดียว นอกจากน้ี Schultz (1999, อา้งถึงใน วิลาสินี 
พิมพ์ไพบูลย,์ 2544) ยงัไดมี้การเสนอเพิ่มปัจจยัอีก 4 ตวั คือ 4R’s ไดแ้ก่ 

1. ความเก่ียวขอ้ง (Relevance) เป็นการส่ือสารแบบสองทางระหว่างนกัการตลาดกบั
กลุ่มผูบ้ริโภคและกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นผูบ้ริโภคในอนาคต นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ความ
ตอ้งการและปัญหาขอ้สงสยัต่างๆท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ใหม้ากข้ึน เพื่อกนัไม่ใหผู้บ้ริโภคหนัไปใช้
ตราสินคา้อ่ืน 

2. การตอบสนอง (Response) ซ่ึงส าหรับในตลาดสินคา้ปัจจุบนั นอกจากจะตอ้งศึกษา
ถึงการควบคุมสินคา้ การวางแผนและการด าเนินงานดา้นต่างๆแลว้ นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งรู้จกัฟัง
ความคิดเห็นและปัญหา ขอ้สงสัยของผูบ้ริโภคอยา่งจริงจงัมากข้ึน เพื่อน าปัญหาไปปรับปรุงแกไ้ข
ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด 

3. ความสัมพนัธ ์ (Relationships) นกัการตลาดสมยัใหม่ไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของ
การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภคมากข้ึน ซ่ึงจะเนน้ถึงการใหผู้บ้ริโภคเป็นผูส้นบัสนุน
ในกิจกรรมท่ีบริษทัจดัข้ึนมากกวา่เป็นความผกูพนัในตราสินคา้ธรรมดา และนกัการตลาดควรเปล่ียน
จากการจดัการดา้นปัจจยัดา้นการตลาดมาเป็นการสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้แทน 

4. ผลก าไร (Returns) ซ่ึงถือไดว้่าเป็นคุณค่าท่ีสามารถวดัเป็นมูลค่าไดช้ดัเจน จากอดีต
ท่ีนกัการตลาดเพียงแค่สนใจผลตอบกลบัเพียงแค่เสียงตอบรับท่ีดีของผูบ้ริโภคจากการจดักิจกรรม
การตลาดต่างๆ แต่ในปัจจุบนัพบวา่ เป้าหมายของผลตอบกลบัควรมาจากการลงทุนในกิจกรรมทาง
การตลาดเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนมากกวา่ 
 นอกจากน้ี ยงัพบว่าผูบ้ริโภคสามารถเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้จากปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายได ้ดงันั้น หากนกัการตลาดเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบั
ตราสินคา้นั้น โอกาสท่ีจะสามรถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดต้รงจุด และสร้างเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจาก
คู่แข่ง จนกลายเป็นผลใหผู้บ้ริโภคเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้นั้นยิง่มีสูงมากเท่านั้น 
 Elliot และ Goodwin (1978, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) อธิบายถึงความภกัดี
ต่อตราสินคา้วา่ผูบ้ริโภคจ าท าการตดัสินใจเลือกซ้ือตราสินคา้นั้นเฉพาะเจาะจงเพียงตราเดียวเท่านั้น
อย่างต่อเน่ือง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีนกัการตลาดจะตอ้งตระหนักถึงพฤติกกรมการซ้ือของผูบ้ริโภค
เป็นส าคญั โดยจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัทางดา้นต่างๆท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือตราสินคา้
จนเกิดเป็นความภกัดีต่อตราสินคา้ อนัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาและระดบัรายไดซ่ึ้งจาก
การศึกษาพบว่า ยิ่งผูบ้ริโภคมีระดบัการศึกษาท่ีสูงและมีระดบัรายไดท่ี้มากเพียงใด โอกาสในการ
เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้จะค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มดงักล่าวจะมีการตระหนกัรู้ใน
เร่ืองของราคามากข้ึน 
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 Lee และ Lou (1995, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) ไดอ้ธิบายถึงความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ว่า นกัการตลาดสามารถส่ือสารถึงคุณค่าของสินคา้และตราสินคา้จนท าให้ผูบ้ริโภคเกิด
ทศันคติ การเลือกซ้ือ จนน าไปสู่การเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้อย่างแทจ้ริงได ้โดยอาจท าการ
น าเสนอคุณค่าของปัจจยัภายใน (Intrinsic Factors) อนัไดแ้ก่ ปัจจยัหรือลกัษณะทางกายภาพของ
สินคา้ เช่น คุณสมบติัของสินคา้ หน้าท่ีการใช้งาน ประโยชน์ท่ีได้รับ การออกแบบสินคา้ให้มี
เอกลกัษณ์ เป็นตน้ นอกจากน้ี นกัการตลาดสามารถน าเสนอหรือเพิ่มคุณค่าของปัจจยัภายนอกหรือ
ทางดา้นจิตวิทยา (Extrinsic Factors) ไดแ้ก่องคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆท่ีไม่ไดม้าจากลกัษณะทาง
กายภาพของสินคา้ เช่น ตราสินคา้ การตั้งราคา ประเทศที่ผลิตสินคา้ การใชส่ื้อโฆษณาหรือ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นตน้ 
 Schultz (1998) อีกมุมมองเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาด กิจกรรมทางการตลาดไม่สามารถ
สร้างความภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งแทจ้ริงแก่ผูบ้ริโภคได ้แต่เป็นเพียงการสร้างความภกัดีต่อกิจกรรม
การส่งเสริมการขายในระยะเวลาท่ีก าหนดเท่านั้นเอง เน่ืองจากความภกัดีต่อตราสินคา้นั้นจะตอ้งมี
พื้นฐานมาจากความผูกพนัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ ความพึงพอใจท่ีมาจากบริโภคสินคา้ 
(Needs Satisfaction) ระดบัความเก่ียวพนัในสินคา้ของผูบ้ริโภค (Involvement in Category) 
ความน่าสนใจท่ีคู่แข่งน าเสนอ (Attraction of Alternatives) จนท าใหผู้บ้ริโภคปฏิเสธต่อตราสินคา้
ท่ีเป็นคู่แข่ง (Intensified of Ambivalence to Change or Alternatives) 
 ปัจจยัทางการตลาดนั้นมีส่วนส าคญัอย่างยิ่งต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
เน่ืองจากเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัของผูบ้ริโภคเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกตราสินคา้และเกิด
เป็นความภกัดีต่อตราสินคา้ต่อไป 
 Cooper (1994, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) ไดอ้ธิบายถึงสินคา้ว่า ควรจะมี
องคป์ระกอบโครงสร้างหลกัอนั ไดแ้ก่ สินคา้นั้นจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีตรงกบัความตอ้งการของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมายหลกัและนักการตลาดจ าเป็นจะตอ้งส่ือสารไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเก่ียวกบัลกัษณะ
ของสินคา้ทางกายภาพทั้งในดา้นรูปร่าง คุณสมบติัการใช้งาน และคุณประโยชน์หรือขอ้ดีของ
สินคา้อยา่งชดัเจน นอกจากน้ีนกัการตลาดจะตอ้งมีการวางต าแหน่งของสินคา้ (Product Positioning)   
ท่ีชดัเจนวา่กลุ่มใดจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั ทั้งน้ี สินคา้ท่ีจะไดช่ื้อว่าเป็นสินคา้ท่ีอยูเ่หนือคู่แข่งขนั
ในตลาดไดน้ั้น จะตอ้งมีองคป์รกอบท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

1. สร้างการรับรู้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในดา้นคุณสมบติั ลกัษณะและคุณประโยชน์ท่ีมีเฉพาะ
ในสินคา้ ซ่ึงจะไม่สามารถพบคุณสมบติัดงักล่าวไดใ้นตราสินคา้อ่ืน 
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2. สร้างคุณค่าท่ีดีแก่สินคา้เพื่อให้ผูบ้ริโภครู้สึกว่าคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไปเม่ือผูบ้ริโภค
ท าการเปรียบเทียบหรือประเมินตราสินคา้ระหว่างสินคา้ของบริษทักบับริษทักบัสินคา้คู่แข่งขนัใน
ตลาด 

3. สินคา้ตอ้งสามารถตอบแกไ้ขปัญหาหรือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดจ้ริง 
4. พยายามแสดงให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณประโยชน์หรือคุณสมบติัของสินคา้ในเชิง

รูปธรรม (Concrete Values) คือ สามารถสมัผสั มองเห็นและสงัเกตในตวัสินคา้ได ้
  Knight (1999, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) , Leclerc, Schmitt, และ Dube 
(1994, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย์, 2544) และ Sungและ Wyer (1989, อา้งถึงใน วิลาสินี 
พิมพไ์พบูลย,์ 2544) อธิบายถึงความส าคญัของการกล่าวอา้งถึงประเทศท่ีผลิตสินคา้ (Country of 
Origin) ว่าผูบ้ริโภคจะมีทศันคติในเชิงบวกเม่ือไดท้ราบว่าตราสินคา้ท่ีตนเลือกซ้ือนั้นผลิตจาก
ประเทศท่ีเป็นแหล่งผลิตแต่สินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง หรือประเทศท่ีมีความช านาญในการผลิตสินคา้
ประเภทใดประเภทหน่ึงโดยเฉพาะมากกว่าท่ีจะเลือกตราสินคา้จากประเทศท่ีข้ึนช่ือว่าผลิตสินคา้ท่ี
ไม่มีคุณภาพ โดยผูบ้ริโภคจะสามารถรับรู้ไดจ้ากป้ายฉลากท่ีติดมากบัตวัสินคา้ ท่ีระบุว่า “ผลิตใน
ประเทศ.....(Made in ….)” การกล่าวอา้งถึงประเทศท่ีผลิตสินคา้นั้น นอกจากจะสร้างการรับรู้ใหแ้ก่
ผูบ้ริโภคในดา้นคุณภาพของสินคา้แลว้ยงัเป็นการสร้างความเช่ือถือ ความเช่ือมัน่ และความไวว้างใจ   
ในตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไดเ้ลือกอีกดว้ย 
  การกล่าวอา้งถึงประเทศท่ีผลิตสินคา้ ยงัสามารถเช่ือมโยงไปถึงบุคลิกลกัษณะเฉพาะ
และคุณภาพของตราสินคา้โดยปราศจากการพิจารณาถึงขอ้มูลทางดา้นตวัผลิตภณัฑ ์ซ่ึงหากพบว่า
ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ท่ีผลิตในประเทศท่ีมีช่ือเสียง ท่ีไดรั้บการยกยอ่งว่ามีมาตรฐาน
การผลิตสูง มีความช านาญ โดยปัจจยัดงักล่าวจะสามารถสร้างการตดัสินใจซ้ือแก่ผูบ้ริโภคไดท้นัที 
และจะส่งผลกระทบทางจิตใจอยา่งมาก หากมีการบอกกล่าวแก่ผูบ้ริโภคก่อนว่าตราสินคา้นั้นผลิต
มาจากประเทศใด ซ่ึงภาพลกัษณ์ของประเทศท่ีผลิตสินคา้นั้น จะส่งผลแก่ผูบ้ริโภคทางดา้นของการ
รับรู้ถึงคุณภาพของสินคา้วา่ หากสินคา้ท่ีผลิตมาจากประเทศท่ีมีความช านาญหรือมีช่ือเสียงดงักล่าว 
ผูบ้ริโภคกจ็ะพิจารณามากกวา่ตราสินคา้อ่ืน 
 Waller และ Ahire (1996, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) ไดท้  าการแบ่ง
โครงสร้างของการรับรู้เร่ืองคุณภาพสินคา้ออกเป็น 4 ส่วนคือ ศกัยภาพและการใชง้านของสินคา้ 
(Product Performance) ความเหมาะสมของสินคา้และผูบ้ริโภค (Product Conformance) ความ
น่าเช่ือถือในสินคา้ (Reliability) และความคงทนถาวร (Durability) โดยทั้งน้ี Showers และ 
Showers (1993, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย์, 2544) เพิ่มเติมว่าผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ไดถึ้ง
คุณภาพสินคา้ทั้งจากประสบการณ์การบริโภคในสินคา้นั้นจริงๆและจากการท่ีผูบ้ริโภคประเมิน
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ภาพรวมของสินคา้และตราสินคา้จากบริษทัผูผ้ลิตและจากการส่อสารทางการตลาด ในขณะท่ี
คุณภาพท่ีหลอกลวงนั้นหมายถึง ขอ้มูลในรูปแบบต่าง อาทิ ค  ากล่าวอา้ง รูปภาพ รูปลกัษณ์ของ
บรรจุภัณฑ์ ซ่ึงไม่ได้มีการทดสอบและรับรองทางวิทยาศาสตร์ท่ีก่อให้เกิดการบิดเบือนทาง
ความคิดและไม่ไดก่้อประโยชน์อนัใดแก่การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 Beharrell และ Denison (1995, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) และ Lee และ 
Lou (1995, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) ใหค้วามเห็นว่า ความจ าเป็นของสินคา้ (Product 
Necessity) ว่าเป็นการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อสินคา้ โดยข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ ความจ าเป็น และ
ความสนใจในสินคา้ของแต่ละบุคคล ซ่ึงเป็นกระบวนการประมวลขอ้มูลในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ โดยมีการแบ่งประเภทระดับความเก่ียวพนัไว ้2 รูปแบบคือ ความ
เก่ียวพนัแบบถาวร (Enduring Involvement) จะเป็นลกัษณะการเก่ียวพนัท่ีผูบ้ริโภคมีต่อประเภท
ของสินคา้เป็นระยะเวลาท่ียาวนาน โดยพฒันามาจากประสบการณ์การใชสิ้นคา้ในอดีต ความรู้ และ
ความเช่ือท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทสินคา้ การประเมินคุณค่าและวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ
สินคา้นั้นไปใช ้โดยเช่ือว่าหากผูบ้ริโภคมีระดบัความเก่ียวพนัแบบถาวรสูง ก็น่าจะมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในสินคา้นั้นสูงตามมาเช่นกนั ในขณะที่ความเกี่ยวพนัตามสถานการณ์ (Situational 
Involvement) จะเป็นลกัษณะของตวักระตุน้เฉพาะหรือความบงัเอิญในสภาพแวดลอ้มท่ีผูบ้ริโภค
พบเจออยา่งไม่คาดคิด เช่น ตามช่วงเวลา ลกัษณะของบุคคลรอบขา้ง หรือกลยทุธ์การส่งเสริมการ
ขายต่างๆ ท่ีสามารถกระตุน้ผูบ้ริโภคในช่วงเวลานั้นไดท้นัทีซ่ึงจะเป็นการเก่ียวพนัของสินคา้ท่ี
สามารถแปรผนัไดต้ามเวลาและสถานการณ์ แต่อยา่งไรกดี็ระดบัความเก่ียวพนัของสินคา้มีส่วนส าคญั
ต่อการเกิดพฤติกรรมและกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคแต่ละคนใหมี้ความแตกต่าง
กนัออกไป ดงันั้น ระดบัความเก่ียวพนัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้นั้นจึงถือไดว้่าเป็นพฤติกรรมท่ี
สามารถมองเห็นและวดัได้จริงในช่วงระยะเวลาหน่ึงมากกว่าเป็นการมองถึงการซ้ือท่ีเกิดจาก
ตวักระตุน้ หรือเกิดจากสถานการณ์ซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ังเท่านั้น 
 Alpert และ Kamins (1995, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) และ Kardes, 
Kalyanaram, Chandrashekaran, และ Dornoff (1993, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) 
อธิบายถึง ตราสินคา้ท่ีเขา้มาในตลาดเป็นรายแรก (Pioneer Brand) ว่าเป็นตราสินคา้เร่ิมแรกของ
ประเภทสินคา้นั้นๆท่ีเขา้มาในตลาดสินคา้ ในขณะท่ี Follower Brand จะเป็นตราสินคา้อ่ืนๆท่ีอยูใ่น
ประเภทของตราสินคา้เดียวกนัท่ีเพิ่งจะเขา้มาในตลาด หลงัจากท่ีมีตราสินคา้แรกเกิดข้ึนแลว้ ซ่ึง
ขอ้ดีของตราสินคา้ท่ีเขา้มาในตลาดรายแรก คือ สามารถสร้างการรับรู้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคทั้งในดา้นของ
คุณภาพของสินคา้ ดา้นความช านาญในการผลิตสินคา้ สร้างการจดจ าในตราสินคา้ สร้างความเช่ือถือ 
ความไวว้างใจแก่ผูบ้ริโภค จนผูบ้ริโภคเกิดทศันคติที่ดีต่อตราสินคา้รายแรก น าไปสู่แนวโนม้
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การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคต่อไปมากกว่าท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกตราสินคา้ท่ีเขา้มาในตลาดทีหลงั 
นอกจากน้ี ตราสินคา้ท่ีเขา้มาในตลาดรายแรกยงัสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่ตราสินคา้ไดดี้
อีกดว้ย เน่ืองจากผูบ้ริโภครู้สึกว่าตนควรจะบริโภคในตราสินคา้ท่ีเป็นของตน้ต าหรับเพื่อสร้าง
ความมัน่ใจต่อตนเองและเป็นท่ียอมรับของสงัคม 
  ผูบ้ริโภคมกัจะเกิดความสบัสนท่ีจะทดลองใชใ้นตราสินคา้ท่ีเพิ่งจะเขา้มาในตลาดเป็น
คร้ังแรก แต่เม่ือตราสินคา้อ่ืนๆเขา้มาในตลาดมากข้ึน กลบัพบว่า ผูบ้ริโภคจะมีแนวโน้มต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือตราสินคา้ท่ีเขา้มาเป็นรายแรกมากกว่าตราสินคา้อ่ืนท่ีเขา้มาทีหลงั เน่ืองจากตรา
สินคา้แรกนั้นไดมี้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้มาก่อนแลว้จึงท าใหผู้บ้ริโภครับรู้เก่ียวกบัสินคา้นั้นวา่
เป็นของใหม่และน่าสนใจ สามารถสร้างการจดจ าได้ดี เม่ือมีตราสินคา้อ่ืนออกมาเสนอให้แก่
ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคก็จะเกิดการรับรู้เก่ียวกบัขอ้มูลและคุณสมบติัของสินคา้ท่ีไม่มีความแตกต่างจาก
ตราสินคา้ท่ีเขา้เป็นตราสินคา้ตราแรก จึงท าใหผู้บ้ริโภคสามารถสร้างการจดจ าในตราสินคา้อ่ืนๆได้
น้อยลง และในบางคร้ังผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ท่ีว่า ตราสินค้าท่ีออกตามหลังนั้ นเป็นสินค้าท่ี
ลอกเลียนแบบ (Copy Cat) ดงันั้น สามารถสรุปไดว้่าตราสินคา้ท่ีเขา้มาในตลาดเป็นรายแรกนั้น 
สามารถเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีสามารถสร้างการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 
เพราะผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ในการเปรียบเทียบตราสินคา้แรกกบัตราสินคา้รองเสมอ 
 Leclerc, Schmitt,และ Dube (1994, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544),Lee และ 
Lou (1995, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ์2544 ),และ Roa และ Ruekert (1994, อา้งถึงใน วิลาสินี 
พิมพไ์พบูลย,์ 2544) อธิบายว่า ความคุน้เคยในตราสินคา้ (Brand Familiarity) เป็นปัจจยัภายนอก
ของสินคา้ท่ีส าคญัประการหน่ึง (Extrinsic Cues) ซ่ึงสามารถสร้างการรับรู้ และสร้างการเช่ือมโยง
ทางออ้มระหวา่งตราสินคา้และผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากตราสินคา้ท่ีคุน้เคยนั้นสามารถสร้าง
การรับรู้ถึงคุณภาพโดยรวมได ้ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งหาขอ้มูลหรืออาศยัความรู้เก่ียวกบัสินคา้ทั้งในดา้น
คุณสมบติัของสินคา้ และคุณภาพของสินคา้มากนักเพียงแค่สร้างความคุน้เคยต่อตราสินคา้ให้แก่
ผูบ้ริโภคไดก้็เพียงพอแลว้ นอกจากน้ี ปัจจยัภายนอกท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัสินคา้ก็สามารถสร้าง
ความคุน้เคยใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งในเวลาท่ีผูบ้ริโภคไม่มีความจ าเป็นหรือเม่ือเกิดปัญหา
ท่ีจะตอ้งหาสินคา้มาเพื่อแกไ้ขปัญหาในขณะนั้น และในเวลาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งเผชิญกบัปัญหา และ
ตอ้งการตราสินคา้นั้นมาเพื่อสร้างความพึงพอใจ โดยผูบ้ริโภคจะเลือกในตราสินคา้ท่ีรู้สึกคุน้เคย
มากกว่าท่ีจะเลือกซ้ือในตราสินคา้ท่ีไม่คุน้เคยซ่ึงตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกันั้น เป็นอีก
ปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีสามารถสร้างความคุน้เคยใหแ้ก่ผูบ้ริโภค จนผูบ้ริโภคสามารถใชปั้จจยัดงักล่าว
ในการพิจารณาตดัสินใจเลือกซ้ือตราสินคา้นั้นไดอี้กทางหน่ึงดว้ย โดย Selnes (1993, อา้งถึงใน 
วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ์2544) ตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง (Reputation Brand) ว่าเป็นการรับรู้ในเร่ืองของ
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คุณภาพท่ีมีการเช่ือมโยงมากบัตราสินคา้ โดยขอ้ดีของตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงหรือเป็นท่ีรู้จกัคุน้เคยนั้น 
ช่วยให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ง่ายข้ึนในกรณีที่ยงัไม่เคยมีประสบการณ์กับสินคา้ 
หรือไม่สามารถแยกความแตกต่างทางกายภาพ (Intrinsic Cues or Attributes) ระหว่างตราสินคา้
ต่างๆได ้
  Lee (1998, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการบริโภค
สินคา้ของคนในทวีปเอเชียตะวีนออกพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคยนิดีจ่ายเงินกบัตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและ
เป็นท่ีรู้จกัจากทัว่โลก ทั้งสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภค ไปจนกระทัง่สินคา้ท่ีราคาแพงหรือสินคา้
ฟุ่ มเฟือยมากกว่า ยอมจ่ายเงินให้กบัตราสินคา้ท่ีไม่รู้จกัหรือคุน้เคย เน่ืองจากมีผูบ้ริโภคมีความ
เช่ือมัน่ว่าตราสินคา้นั้นสามารถสร้างความพึงพอใจและมอบสิทธิพิเศษหรือความคุม้ค่าทางจิตใจท่ี
ตราสินคา้อ่ืนไม่มีให้ได ้แมว้่าเจา้ของสินคา้และนักการตลาดจะท าการข้ึนราคาสินคา้เพิ่มข้ึนใน
ทุกๆปีกต็าม 
 สรุปไดว้า่การรับประกนัสินคา้นั้นถือเป็นการสร้างจุดขายท่ีน่าสนใจ ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึง
ท่ีสามารถสร้างความดึงดูดใจใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือในตราสินคา้ไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่สินคา้
ท่ีมีราคาสูงและเป็นสินคา้ท่ีอยูท่นทาน อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มคุณค่าของตราสินคา้นั้นให้ดูคุม้ค่าใน
สายตาผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี ฉะนั้น จึงถือไดว้่าเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ 
และสร้างความผกูพนัต่อตราสินคา้นั้นในระยะยาว อีกทั้งยงัสร้างทศันคติในเชิงบวกต่อความรู้สึก 
ส่งผลไปถึงการแนะน าตราสินคา้ท่ีตนบริโภคอยู่นั้นไปยงับุคคลอ่ืนๆอีกดว้ย ซ่ึงการรับประกนั
สินคา้นั้นอาจมองไดว้่าเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีสามารถตอบสนองผูบ้ริโภคทางดา้นจิตใจได ้โดยพบว่า
ผูบ้ริโภคท่ีมีค  าบ่นหรือค าแนะน าต่อบริษทัและไดรั้บความเอาใจใส่ตอบกลบัมานั้นมกัจะเป็นกลุ่มท่ี
มีระดบัความพึงพอใจและระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้สูงกวา่ผูบ้ริโภคท่ีไม่แสดงความคิดเห็นใดๆเลย 
 Stefanidu (1999, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) อธิบายว่าผูบ้ริโภคพิจารณา
ราคาว่าเป็นปัจจยัภายนอกท่ีส าคญั ท่ีสามารถบ่งช้ีถึงคุณภาพของตราสินคา้ไดดี้ โดยจากงานวิจยั
พบว่า สองในสามของกลุ่มตวัอย่างจะเลือกซ้ือในตราสินคา้ท่ีไม่ใช่มาจากการลดราคาสินคา้หรือ
แลกซ้ือเฉพาะสินคา้ราคาถูกเพียงอย่างเดียว (Good Value, not Low Price) แต่ข้ึนอยู่กบั
ประสบการณ์การใชสิ้นคา้ในอดีตเป็นส าคญั โดยราคาสินคา้นั้นสามารถเป็นตวับ่งช้ีท่ีดีถึง ราคา
และคุณภาพของสินคา้ไดเ้ช่นกนั (Perceived Quality) ตราสินคา้ท่ีมีราคาการจ าหน่ายท่ีสูง มกัจะถูก
ผูบ้ริโภคมองว่าเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีและเป็นจุดท่ีคู่แข่งโจมตีไดน้อ้ยเม่ือมีการลดราคามากกว่า
ตราสินคา้ท่ีมีราคาการจ าหน่ายต ่ากว่าปกติ ทงัน้ี ผูบ้ริโภคท่ีทั้งมีความภกัดีต่อตราสินคา้และไม่มี
ความภกัดีต่อตราสินคา้นั้น ไม่ไดใ้ชปั้จจยัทางดา้นราคามาเป็นฐานในประเมินในสินคา้ เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีต่อตราสินคา้ยนิดีจ่ายเงินเตม็ราคาส าหรับตราสินคา้ท่ีเขาช่ืนชอบ เพราะราคา
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ไม่ไดส้ร้างผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือ เม่ือเปรียบเทียบกบัผูบ้ริโภคท่ีไม่ไดมี้ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
ดงันั้น การเปล่ียนแปลงในดา้นของปัจจยัราคา และระดบัราคาไม่ไดส่้งผลต่อผูบ้ริโภคต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือตราสินคา้ 
  Oliver (1993, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) ไดอ้ธิบายถึงการเปรียบเทียบ
ระหวา่งราคาและคุณภาพของตราสินคา้นั้น จะมีความแตกต่างจากการไดรั้บความพึงพอใจท่ีว่าการ
รับรู้เร่ืองคุณภาพ (Perceived Quality) สามารถเกิดข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการบริโภคในสินคา้จริง แต่
จะเป็นเร่ืองคุณค่าทางจิตใจมากกว่า ซ่ึงจะตรงกนัขา้มกบัความพึงพอใจว่าเป็นผลมาจากการท่ี
ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีประสบการณ์การบริโภคสินคา้นั้นจริง ดงันั้น Anderson และคณะ (1994, อา้งถึง
ใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) สรุปว่าราคามีบทบาทส าคญัต่อการรับรู้เร่ืองของคุณภาพเป็นอยา่ง
มาก เน่ืองจากสามารถสร้างผลกระทบต่อความรู้สึกของผูบ้ริโภคไดโ้ดยผูบ้ริโภคจะมีการพิจารณา
จากคุณภาพ ราคา และความคาดหวงัในตวัสินคา้ อนัน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น ซ่ึง Lewis 
และ Shoemaker (1997, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) ปัจจุบนั ผูบ้ริโภคมองปัจจยัว่าความ
คุม้ค่าของสินคา้ต่อราคาท่ีจ่ายเป็นการมองถึงคุณภาพของสินคา้ว่ามีความเหมาะสมกบัราคาเพียง
เท่านั้น เน่ืองจากราคาไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการรับรู้เร่ืองคุณภาพของสินคา้ ราคาสามารถสร้าง
ต าแหน่งหรือระดบัของสินคา้ไดเ้ช่นกนั 
 Sirvanci (1993, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) อธิบายถึง ความอ่อนไหวของ
ราคา (Price Sensitivity) ว่าเป็นระดบัการตอบสนองท่ีกระตุน้ขน้ในแต่ละบุคคล โดยอาศยัปัจจยั
ทางดา้นราคาเป็นส าคญั ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากการหนัไปซ้ือสินคา้ประเภทเดียวกนัแต่มีราคาท่ีต ่ากว่า 
แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระดบัความเก่ียวพนัของสินคา้นั้น ว่ามีความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภค
อยา่งไร โดยพบว่ากลุ่มท่ีมีความอ่อนไหวของราคานั้น มกัจะเป็นผูบ้ริโภคท่ีเดินส ารวจราคาสินคา้
ตามร้านคา้ต่างๆ เน่ืองจากเป็นพวกท่ีตระหนกัต่อการเปล่ียนแปลงของราคาเป็นอยา่งมาก โดยทั้งน้ี 
Lewis และ Shoemaker (1997, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย์, 2544) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า 
ผูบ้ริโภคจะค านึงถึงเร่ืองราคาเป็นส าคญั ซ่ึงจะมีการอา้งอิงราคาในหลายๆตราสินคา้ โดยผูบ้ริโภค
สามารถหาราคาไดจ้ากราคาท่ีผูบ้ริโภคไดเ้คยซ้ือสินคา้ไวค้ร้ังก่อน หรือจากราคาประมาณโดยรวม
ของสินคา้ประเภทนั้น นอกจากน้ี Biswas, Pullig, Krishnan, และ Burton (1999, อา้งถึงใน วิลาสินี 
พิมพไ์พบูลย,์ 2544) ไดอ้ธิบายถึงราคาอา้งอิงว่า มีผลต่อผูบ้ริโภคในแง่ของการรับรู้ในความคุม้ค่า
ซ่ึงสงผลถึงทศันคติต่อสินคา้ และแนวโน้มการหาขอ้มูลดา้นราคามากข้ึน โดยผูบ้ริโภคมกัจะหา
ขอ้มูลจากโฆษณาสินคา้ท่ีมีการเปรียบเทียบราคากนัซ่ึงราคาดงักล่าวสามารถสร้างอิทธิพลต่อการรับรู้
ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัความคุม้ค่าและแนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือไดดี้เสมอ 
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 Bly  (1997, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) และ Tayler และ Cosenza (1999, 
อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย์, 2544) ให้ความเห็นถึงช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ว่าเป็นปัจจยั
ทางการตลาดท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เน่ืองจากเป็นการอ านวยความสะดวกและ
เป็นการกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นห้องแสดงสินคา้ไวค้อย
ตอ้นรับผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาเลือกซ้ือในตราสินคา้ต่างๆมากมาย นอกจากน้ีการเลือกร้านคา้ของ
ผูบ้ริโภคนั้นสามารถข้ึนอยูก่บักลยทุธ์ทางการตลาดรูปแบบต่างๆท่ีทางนกัการตลาดไดน้ าเสนอต่อ
ผูบ้ริโภคทั้งในดา้นการโฆษณาร้านคา้ การจดัรายการพิเศษ การจดัวางรูปแบบร้านคา้ เป็นตน้ จนท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ ทศันคติ เก่ียวกบัคุณลกัษณะของร้านคา้ จนน าไปสู่การเกิดภาพลกัษณ์และ
ความเช่ือถือในท่ีสุด (Bell and Lattin, 1998, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) 
  Garton (1995, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย์, 2544) การตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภควา่ไม่ไดเ้กิดจากการถูกกระตุน้ในทนัที ณ จุดขาย แต่เป็นไดผ้า่นกระบวนการทางความคิด
ไตร่ตรองมาก่อนแลว้ ดงันั้น การเลือกร้านคา้ก็ข้ึนอยู่กบัประเภทของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ
ด้วยเช่นกัน โดยมีปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกร้านค้า คือ ประเภทการตัดสินใจของผูบ้ริโภค 
ประสิทธิภาพของการส่ือสารในแต่ละร้านคา้ ความช่ืนชอบของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้ และประเภท
ของสินคา้ที่ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือ ซ่ึงจากงานวิจัยของ Hiscock (2000, อา้งถึงใน วิลาสินี 
พิมพ์ไพบูลย,์ 2544) เก่ียวกบัปัจจยัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ประเภทต่างๆ พบว่า
ร้อยละ45 ค านึงถึงการบริการจากพนกังานขายภายในร้าน ร้อยละ31 ค านึงถึงเร่ืองราคาสินคา้
ภายในร้าน ร้อยละ23 ค  านึงถึง ท าเลท่ีตั้งของร้านว่ามีความสะดวกสบาย และร้อยละ1 ค านึงถึง
การส่ือสารทางการตลาดประเภทการส่งเสริมการขายท่ีร้านคา้จดัข้ึนในร้าน แต่อยา่งไรก็ดี Doison 
และ Patton (1992, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) และ Trappey (1992, อา้งถึงใน วิลาสินี 
พิมพไ์พบูลย,์ 2544) สรุปถึงปัจจยัโดยทัว่ไปท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือตราสินคา้จากร้านคา้ว่ามาจาก 
ความสะดวกของท าเลท่ีตั้งร้านคา้ (Convenience of The Store’s Location) การตั้งราคาสินคา้ของ
ร้านคา้ (Price Of its Product) และการบริการภายในร้าน (In-Store Service) โดย Dotson และPatton 
(1992, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) ไดอ้ธิบายเสริมถึงเร่ืองการบริการภายในร้านว่าเป็น
การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีใหแ้ก่ผูบ้ริโภคกลบัมาซ้ือสินคา้ท่ีร้านไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงบริการโดยทัว่ไป
ท่ีพบเห็นได้แก่ การอ านวยความสะดวกด้านสถานท่ี เช่น บริการท่ีจอดรถ ห้องสุขา เป็นต้น 
ตลอดจนการแนะน าสาธิต และใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ นอกจากน้ีระบบการช าระเงินท่ีรวดเร็วและ
การบริการอ่ืนๆ เช่น เง่ือนไขการช าระเงิน การบริการส่งสินคา้ถึงบา้น เป็นตน้ สามารถดึงดูดและ
สร้างความประทบัใจใหผู้บ้ริโภคกลบัมาซ้ือสินคา้ไดดี้ดว้ย 
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 Keng และ Ehrenberg (1984, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย์, 2544) ไดศึ้กษาถึง
ประเภทร้านคา้ (Store Type Choice) ว่าการตดัสินใจซ้ือสินคา้ โดยไดมี้การใชป้ระเภทสินคา้ชนิด
เดียวกนั แต่ใชช่้องทางการจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนัในการศึกษา ซ่ึงพบว่าผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้จาก
ร้านใดกไ็ด ้หากพบวา่สินคา้ท่ีซ้ือนั้นมีระดบัความเก่ียวพนัต ่าหรือเป็นสินคา้ท่ีไม่มีความแตกต่างกนั
ทั้งดา้นกายภาพและทางดา้นความรู้สึก เช่น สินคา้ประเภทอุปโภคบริโภค ในขณะท่ีเป็นสินคา้
ประเภทท่ีมีระดบัความเก่ียวพนัสูงทั้งทางดา้นกายภาพและทางความรู้สึกหรือเป็นสินคา้ท่ีมีราคาสูง
และทนทาน เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผูบ้ริโภคจะค านึงถึงตราสินคา้และร้านคา้ท่ีซ้ือเป็นอย่างมาก ซ่ึง
ทั้งน้ี Lumpkin และ Burnett (1991, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) ไดจ้  าแนกประเภทของ
ร้านคา้ต่างๆออกเป็น 3 ประเภทคือ แบ่งตามคุณภาพของสินคา้ แบ่งตามราคาสินคา้ภายในร้านและ
แบ่งตามรูปแบบการบริการความสะดวกต่างๆในร้านคา้ นอกจากน้ีจากงานวิจยัของ Lumpkin และ 
McConkey (1984, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544 ) ท่ีไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการเลือกซ้ือ
สินค้าประเภทต่างๆพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีชอบซ้ือสินค้าในร้านค้าท่ีมีขายสินค้าเฉพาะด้านตาม
ห้างสรรพสินคา้นั้น มกัจะเน้นในเร่ืองสินคา้ท่ีมีราคาสูง เน้นเร่ืองตราสินคา้และภาพลกัษณ์ของ
ตนเองเป็นส าคญั จึงพบว่าร้านประเภทดงักล่าวจะมีพื้นท่ีการวางสินคา้นอ้ย และการติดราคาสินคา้
ไวค่้อนขา้งสูง เพื่อส่ือถึงความช านาญและคุณภาพของร้านคา้ ในขณะท่ีร้านคา้ประเภท Discount 
Store นั้น จะเนน้พื้นท่ีในการจดัวางสินคา้ท่ีกวา้งขวาง และการตั้งราคาสินคา้กจ็ะถูกกว่าตามร้านคา้
อ่ืนๆทัว่ไป ซ่ึงจะเหมาะอย่างยิ่งส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภค แต่ทั้งน้ี 
ผูบ้ริโภคจะเกิดการรับรู้เก่ียวกบัสินคา้ภายในร้านว่าไม่มีคุณภาพ และเป็นสินคา้ท่ีไม่ทนัสมยัเม่ือ
เปรียบเทียบกบัร้านคา้ประเภทอ่ืน (“Store choice,” 1996, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544 ) 
 Baker, Grewal และ Parasuraman (1995, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544), 
Garton (1995,อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) และ Yoo, Donthu และ Lee (2000, อา้งถึงใน 
วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) อธิบายถึงการออกแบบสถานท่ีช่องทางการจดัจ าหน่าย และระบบการ
จดัการของร้านคา้ ว่าสามารถสร้าง ภาพลกัษณ์ของร้านคา้ (Store Image) ซ่ึงถือไดว้่าเป็นปัจจยั
ส าคญัประการหน่ึงในการสร้างและเพิ่มความภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูบ้ริโภคได ้เนืืื่องจากการ
เลือกสถานท่ีและการจดัระบบการจดัจ าหน่ายตามร้านคา้ สามารถสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้แก่ร้านคา้ 
ช่วยส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคมองวา่สินคา้ท่ีจดัจ าหน่ายภายในร้านคา้นั้นดูมีคุณภาพ นอกจากน้ี ร้านคา้ท่ี
มีภาพพจน์ท่ีดียงัสามารถสร้างจุดสนใจแก่ผูบ้ริโภคไปดว้ย อยา่งไรก็ตาม หากพบว่าภาพพจน์ของ
ร้านคา้ไม่ไดมี้ความสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ผูบ้ริโภคก็จะไม่มีความประทบัใจท่ีจะ
แสดงความภักดีต่อตราสินคา้ในร้านคา้นั้ น นอกจากน้ี บรรยากาศภายในร้านคา้ไม่ว่าจะเป็น
ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป ทั้งภายนอกและภายในร้านคา้ การออกแบบตกแต่งร้าน อาทิ การเลือกใชโ้ทนสี 
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การแบ่งหมวดหมู่ประเภทสินคา้ การตกแต่งชั้นวางสินคา้และป้ายโฆษณา รวมไปถึงการสร้าง
อารมณ์ บรรยากาศภายในร้าน เช่น การเลือกใชโ้ทนแสงไฟ การเปิดเพลงและระดบัเสียงท่ีไดย้ิน 
สามารถสร้างทศันคติในเชิงบวก และสามารถสร้างอิทธิพลแก่ผูบ้ริโภคในดา้นการเขา้มาซ้ือสินคา้
ภายในร้านและส่งผลถึงการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดเ้ป็นอย่างมาก อีกทั้ง สามารถสร้างการรับรู้ใน
คุณภาพการบริการของร้านคา้วา่ดูดีมีระดบั ใหค้วามสะดวกสบายต่อการเลือกซ้ือไดม้ากกว่าร้านคา้
ท่ีไม่ไดมี้การค านึงถึงปัจจยัส่วนน้ีมากเท่าไรนกั 
 Garton (1995, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544), Graeff (1995, อา้งถึงใน วิลาสินี 
พิมพไ์พบูลย,์ 2544), Hauss (1993, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544), Hawes, Rao, และ Baker 
(1993, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544), McArthur และ Griffin (1997, อา้งถึงใน วิลาสินี 
พิมพไ์พบูลย,์ 2544), Mulhern และ Padgett (1995, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) และ 
Nilson (1998, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) ไดอ้ธิบายถึงมุมมองของการส่ือสารทาง
การตลาด (Marketing Communications) ว่าผูบ้ริโภคท าการส่ือสารไปยงัเจา้ของสินคา้และนกัการตลาด 
เพื่อใหรั้บรู้ในเร่ืองของวตัถุประสงค ์และความตอ้งการเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการต่างๆ ในขณะเดียวกนั 
เจา้ของสินคา้และนกัการตลาดก็ท าการส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคเก่ียวกบัขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบั
สินคา้ โดยผ่านช่องทางการส่ือสารในรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย ซ่ึงวตัถุประสงคที์่ส าคญัของ
การส่ือสารทางการตลาดนั้น จะตอ้งสามารถสร้างแรงกระตุน้ ความน่าสนใจให้แก่ตราสินคา้ และ
สร้างทศันคติของผูบ้ริโภคใหเ้กิดข้ึนเชิงบวก โดยนกัการนกัตลาดจะตอ้งพยามยามส่ือสารใหผู้บ้ริโภค
เห็นถึงศกัยภาพของตราสินคา้ว่าสามารถแกไ้ขปัญหาหรือตอบสนองความตอ้งการและสร้าง
ความพึงพอใจไดม้ากกว่าตราสินคา้อ่ืนๆจนท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ของบริษทั 
นอกจากน้ีการส่ือสารทางการตลาดยงัสามารถชกัจูงหรือโนม้นา้วใจผูบ้ริโภคให้ตดัสินใจเลือกซ้ือ
ในตราสินคา้ของบริษทัและสนบัสนุนในกิจกรรมต่างๆท่ีทางบริษทัจดัข้ึนไดอี้กดว้ย อีกทั้งผูบ้ริโภค 
ยงัสามารถท าการส่ือสารเพื่อชกัจูงใหบุ้คคลอ่ืนๆใหห้นัมาใชใ้นตราสินคา้เหมือนกบัตนเองไดด้ว้ย 
 การส่ือสารทางการตลาดนั้นสามารถสร้างคุณค่าให้แก่สินคา้ในเชิงนามธรรม 
(Abstract Value) โดยท่ีให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ถึงคุณค่าของตราสินคา้ ในขณะท่ีการพฒันา
ทางดา้นสินคา้นั้นเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่สินคา้ในเชิงรูปธรรม (Tangible Brand Value) ดงันั้น 
การส่ือสารทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งเร่ิมจากท่ีนักการตลาดจะตอ้งมองภาพรวม
ของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายไดอ้ย่างชัดเจนเสียก่อน เพื่อให้เขา้ใจถึงลกัษณะทางประชากร และ
รูปแบบกิจกรรมการด าเนินชีวิต ความสนใจในดา้นต่างๆของผูบ้ริโภคท่ีใชต้ราสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
เพื่อคดัเลือกขอ้มูล ข่าวสาร อีกทั้งช่องทางการส่ือสารไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคไดต้รงตามเป้าหมาย 
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  Schultz (1998, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) ไดใ้หค้วามเห็นถึงการส่ือสาร
ทางการตลาดประเภทการส่งเสริมการขาย อาทิ การให้ผูบ้ริโภคท าบตัรสมาชิกหรือบตัรสะสม
คะแนนตามธุรกิจดา้นสายการบิน และห้างสรรพสินคา้ว่าไม่ไดเ้ป็นการสร้างความภกัดีต่อตรา
สินคา้อยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากความหมายและหลกัพื้นฐานของความภกัดีต่อตราสินคา้นั้นตอ้งมาจาก
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค และแนวโนม้การซ้ือสินคา้ท่ีมาจากความพึงพอใจเป็นส าคญัซ่ึงรูปแบบ
การส่ือสารทางการตลาดดงักล่าวเป็นเพียงการสร้างความภกัดีต่อการส่งเสริมการขายเท่านั้น โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดการบริโภคซ ้ าอยา่งต่อเน่ืองจนดูเหมือนเป็นการภกัดีต่อตราสินคา้ 
ซ่ึงจะพบมากในกรณีท่ีผูบ้ริโภคไม่สามารถแยกแยะถึงความแตกต่างระหวา่งตราสินคา้ใดตราสินคา้
หน่ึงอยา่งชดัเจน 
 
6. ข้อมูลเกีย่วกบับริษัทยูนิซิตี ้
  บริษทั ยูนิซิต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นบริษทัใหญ่และเป็นผูน้ าทางดา้นอาหาร
สุขภาพและสมุนไพรครบวงจรท่ีทนัสมยัและก าลงัเติบใหญ่ท่ีสุดจากประเทศสหรัฐอเมริกาตามการ
คาดการณ์ของวารสารธุรกิจเครือข่ายของต่างประเทศ มีระบบ Network ทัว่โลก มีการวิจยัและ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง มีผลิตภณัฑม์ากกว่า 300 ชนิด มีแหล่งผลิตของตนเอง มีเงินลงทุนกว่า 40,000 
ลา้นเหรียญสหรัฐ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์NASDAQ สหรัฐอเมริกา 

บริษทั ยนิูซิต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เกิดจากการรวมตวักนัของ 2 บริษทัใหญ่ ไดแ้ก่ 
บริษทั เร็กซอลซ์ (Rexall) อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั กบั บริษทั เอนริช (Enrich) อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั 

บริษทั เร็กซอลซ์ (Rexall) อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั นั้นไดจ้ดัตั้งข้ึนท่ี มลรัฐบอสตนั 
สหรัฐอเมริกาใน ปี 1903 มีประวติัยาวนานกว่า 104 ปี เป็นผูผ้ลิตวิตามินรวม (Multi Vitamin) 
รายแรกของโลก เร่ิมวางจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ตามร้านขายยาเม่ือปี 1978 เป็นแบรนดท่ี์มีคนรู้จกัและ
เช่ือถือในอเมริกา มีผลิตภณัฑ์ดา้นวิทยาศาสตร์โภชนาจากการวิจยักว่า 100 ชนิด ไดรั้บการจดั
อนัดบัในระดบัหา้ดาวในดา้นการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงจาก Shuster Laboratory Inc. ผลิตภณัฑ์
เป็นท่ียอมรับในหมู่ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพ "Manufacturer of the Year 2000 by Nutritional 
Outlook Magazine" โดยในปี 1991 บริษทัมียอดจ าหน่ายในอตัราการเจริญเติบโต 340% และไดเ้ขา้
สู่ตลาดหลกัทรัพย ์NASDEX นอกจากนั้นในปี 1999 บริษทั เร็กซอลซ์ (Rexall) อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั ไดรั้บการยกยอ่งจากนิตยสาร ฟอร์จูน (Fortune) ว่าเป็นบริษทัท่ีมีการขยายตวัเร็ว ต่อมาได้
ควบรวมธุรกิจกบั บริษทัเอนริช อินเตอร์เนชัน่แนล เป็นบริษทั ยนิูซิต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ใน
ปี 2000 
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บริษทั เอนริช(Enrich) อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มีประสบการณ์ในการท าธุรกิจ 
การตลาดแบบเครือข่ายมามากกว่า 20 ปี เป็นบริษทัแรกท่ีสามารถน าสมุนไพรมาบรรจุแคปซูลได้
ส าเร็จรายแรกของโลกในปี 1972 เป็นผูน้ าในธุรกิจสมุนไพร ท่ีมีระบบการผลิตขนาดใหญ่ สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดอ้ย่างเพียงพอในปี 1988 และในปี 1992 ไดเ้ร่ิมตน้ธุรกิจ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ไดรั้บการยกยอ่งจากนิตยสาร Inc. 500 ว่าเป็น 1 ใน 500 บริษทัชั้น
น าของอเมริกาท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นบริษทัท่ีมีอตัราการเติบโตเร็วท่ีสุดอนัดับท่ี 65 ในปี 
1996 และในปี 2000 ไดค้วบรวมธุรกิจกบั บริษทัเร็กซอลซ์ โชวเ์คส อินเตอร์เนชัน่แนล เป็นบริษทั 
ยนิูซิต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ประสบความส าเร็จอยา่งยิง่ในญ่ีปุ่น มียอดขายในปี 2000 มากกว่า 
8,000 ลา้นบาท 

 ดว้ยประวติัการท างานท่ียาวนาน ยูนิซิต้ีพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการ และ
ความจ าเป็นของผูร่้วมธุรกิจ ย ูนิซิ ต้ีได ้รวบรวมทีมที่มีความสามารถ ผูบ้ ริหารที่มากด ้วย
ประสบการณ์ในการบริหารจดัการน าพาบริษทัให้เจริญเติบโต ทั้งภายในประเทศ และในระดบั
นานาชาติ ความเขม้แขง็ของทีมผูน้ า ในฝ่ายบริหารน้ีเป็นการผสมผสานของผูน้ า และผูบ้ริหารท่ีมี
ศกัยภาพในระดบันานาชาติอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อนในประวติัศาสตร์ของวงการโภชนาบ าบดัและ
การตลาดแบบเครือข่าย ยนิูซิต้ีไดพ้ฒันาสูตรผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพขั้นกา้วหนา้ 
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีล่าสุดทางวิทยาศาสตร์โภชนาการ และการแพทยม์าเป็นเวลา
กวา่ 20 ปีแลว้ ผา่นทางการศึกษาคน้ควา้วิจยัทางวิทยาศาสตร์ และความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์
ให้ไดป้ระสิทธิภาพตามท่ีตอ้งการ ท าให้เราไดต้ั้งมาตรฐานผลิตภณัฑ์ของเราไวอ้ย่างยอดเยี่ยม 
การทุ่มเทความพยายาม ความรู้ และความสามารถของเราเกิดผลอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ การเติบโต
อยา่งแขง็แกร่งและขยายตวัไปกวา่ 20 ประเทศทัว่โลก  
  บริษทัยนิูซิต้ีไดรั้บความไวว้างใจและความเช่ือมัน่ในวงการผลิตภณัฑอ์าหารเสริมซ่ึง
เห็นไดจ้าก การท่ีไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทย ์นักโภชนาการ นักวิจยั และ
ผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนๆ อีกทัว่โลก ความโดดเด่นท่ีแทจ้ริงของยูนิซิต้ีเห็นไดช้ดัเจนจากการอุทิศทุ่มเทใน
การวิจยั ซ่ึงปรากฏให้เห็นไดจ้ากการท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัสถาบนัชั้นน าต่างๆทัว่โลก รวมถึง
มหาวิทยาลยัชั้นน าต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. Angeles University Foundation Medical Center 
2. Stanford University, Stillwater Heart Center 
3. The Cleveland Clinic, University of Nevada Las Vegas 
4. University of Texas, University of Washington 
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คณะทีป่รึกษาด้านการแพทย์ของยูนิซิตี ้
 คณะท่ีปรึกษาดา้นการแพทยข์องยูนิซิต้ีประกอบไปดว้ยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการดูแล

สุขภาพ แพทยเ์ฉพาะทางโรคหวัใจและหลอดเลือด แพทยท์ัว่ไป สูตินรีแพทย ์จกัษุแพทย ์พยาบาล 
ผูเ้ช่ียวชาญวิทยาศาสตร์การกีฬา นกัโภชนาการ ท่ีมีความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการใส่ใจและดูแลสุขภาพ 
คณะท่ีปรึกษาดา้นการแพทยข์องยนิูซิต้ีเหล่าน้ี เป็นผูท่ี้ใหค้วามเช่ือมัน่กบัการพฒันาและคน้ควา้วิจยั
ทางโภชนาการ และท างานร่วมกนักบันักวิทยาศาสตร์ของยูนิซิต้ี เพื่อให้มัน่ใจว่าสูตรผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารของยูนิซิต้ีไดป้ระสิทธิภาพ (ไดผ้ลเป็นไปตามวตัถุประสงค์) และไดม้าตรฐานตาม
การศึกษาคน้ควา้ทางการแพทยแ์ละคลินิค และให้ไดม้าตรฐานความปลอดภยัดว้ย คณะท่ีปรึกษา
ดา้นการแพทย ์พร้อมดว้ยนักวิทยาศาสตร์ และนักคน้ควา้วิจยัของยูนิซิต้ี จะช่วยกนัเฝ้าดูผลการ
ทดลองทางคลินิค และทดสอบผลปฏิบติัโดยบุคลากรมืออาชีพทางการแพทย์, มหาวิทยาลยั, และ
สถาบนัวิจยัต่างๆ ผลจากความบากบัน่บวกกบัความเช่ียวชาญช านาญการ ท าให้ผลิตภณัฑข์อง   
ยนิูซิต้ีไดรั้บการตีพิมพใ์น Physicians' Desk Reference (PDR) ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีใชเ้ป็นแนวทาง
อา้งอิงแก่แพทย ์และโรงพยาบาลมาเป็นเวลายาวนานกวา่ 50 ปี  

  บริษทัยนิูซิต้ี ยงัไดมี้ส่วนส่งมอบโอกาสในการเพิ่มรายไดใ้หก้บัทุก ๆ คน เพื่อส่งเสริม
บุคคลเหล่านั้นให้มีชีวิตท่ีมีความสุขข้ึน มีสุขภาพท่ีดีข้ึน และมีชีวิตท่ีเพียบพร้อมมากยิ่งข้ึน บริษทั
ได้ด าเนินธุรกิจขายตรงอย่างมีจรรยาบรรณ ถูกตอ้งตามกฎหมายทุกประการ ด้วยแผนธุรกิจท่ี
ยติุธรรมและผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ 
 
7. งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 เขมกร เขม็นอ้ย (2554) ท าการวิจยัเร่ือง ภาพลกัษณ์องคก์รและคุณภาพการบริการท่ี
ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินในสงักดัเขตสมุทรสาคร ผลการวิจยัพบวา่ ลูกคา้
ของธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีช่วงอายุ 26-35 ปี 
สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มาก
ว่า 20,000 บาท คุณภาพการบริการของธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาคร โดยรวม อยูใ่น
ระดบัมาก โดยพบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาคร ให้ความส าคญัในดา้นความ
น่าเช่ือถือมากท่ีสุด ใหค้วามส าคญัในดา้นความเช่ือมัน่อยูใ่นอนัดบัรองลงมา และใหค้วามส าคญัใน
ดา้นการตอบสนองนอ้ยท่ีสุด ภาพลกัษณ์ขององคก์รของธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาคร 
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ลูกค้าธนาคารออมสินในสังกัดเขตสมุทรสาคร ให้
ความส าคญัในดา้นความรู้และดา้นการกระท ามากท่ีสุด ให้ความส าคญัในดา้นความรู้สึกอยู่ใน
อนัดบัรองลงมา และใหค้วามส าคญัในดา้นการรับรู้นอ้ยท่ีสุด ความจงรักภักดีของลูกคา้ต่อธนาคาร
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ออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยพบว่า ลูกคา้ธนาคารออมสินใน
สังกดัเขตสมุทรสาคร ให้ความส าคญัในดา้นคุณสมบติัของบริษทัมากท่ีสุด ให้ความส าคญัในดา้น
บุคลิก ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคอยูใ่นอนัดบัรองลงมา และใหค้วามส าคญัในดา้นการไวว้างใจในตรา
สินคา้นอ้ยที่สุด ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพลกัษณ์ขององคก์รโดยรวมของธนาคารออมสินกบั
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อธนาคารโดยรวม พบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลาง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการโดยรวมกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อธนาคารออมสิน
โดยรวม พบวา่ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลาง  
 ชุลีรัตน์ บรรณเกียรติกุล (2544) ท าการวิจัยเร่ือง การวดัคุณค่าตราสินคา้ในธุรกิจ
บริการผลการวิจยัพบว่า ในธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ ด KFC มีระดบัคุณค่าตราสินคา้สูงกว่า Chester 
Grills ส่วนในธุรกิจผูใ้หบ้ริการระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี AIS มีคุณค่าตราสินคา้ดีกว่า DTAC โดยท่ี
ระดบัคุณค่าตราสินคา้บริการของแต่ละตราสินคา้มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและ
คุณค่าตราสินคา้ของ KFC และ AIS มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัทุกปัจจยัการตอบสนองทาง
การตลาด และมีความสัมพนัธ์กบัทุกปัจจยัเดียวกนัของตราสินคา้อ่ืนในระดบัท่ีต ่ากว่า นอกจากน้ี
ผลการทดสอบพบว่ามาตรวดัคุณค่าตราสินคา้บริการที่พฒันาข้ึนมีความน่าเช่ือถือและค่าความ
เท่ียงตรงในระดบัท่ีใชไ้ด ้
 อคัรเดช ด าคลา้ย (2549) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบการสร้างความจงรักภกัดีต่อสินคา้
และบริการ ดว้ยกลยุทธ์การตลาดดา้นการสะสมไมลข์องธุรกิจสายการบินและการสะสมคะแนน
ของธุรกิจธนาคาร พบว่า การน ากลยทุธ์ทางการตลาดมาใชใ้นการสร้างความจงรักภกัดีต่อลูกคา้ 
(Loyalty) ไม่ใช่เป็นเพียงแต่การใหค้วามส าคญักบัลูกคา้เท่านั้น แต่ตอ้งมองความสัมพนัธ์กบัลูกคา้
เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่า ความสัมพนัธ์ท่ีดีจะน ามาซ่ึงยอดขายและการเติบโตของธุรกิจสัมพนัธ์
ประกอบดว้ย การหาลูกคา้ใหม่ การรักษาลูกคา้เก่าไปไวโ้ดยเลือกใชป้ฏิสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมกบั
ความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย 
  ไกรฤทธ์ิ พฒันพงษไ์พบูลย ์(2548) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อ
การสร้างความจงรักภกัดีและพฤติกรรมการซ้ือรถยนตส่์วนบุคคลยีห่อ้ โตโยตา้ ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมี
อิทธิพลต่อการสร้างความจงรักภกัดีของรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อ โตโยตา้ ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 2) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์กบัการสร้างความจงรักภกัดี
ของรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลยี่หอ้ โตโยตา้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 3) พฤติกรรมในการ
ซ้ือรถยนตน์ัง่ในอดีตมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลยีห่้อโตโยตา้ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 4) แนวโน้มพฤติกรรมในอนาคตจะมีความสัมพนัธ์กบัความ
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จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลยีห่้อ โตโยตา้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นความภาคภูมิใจดา้นภาพลกัษณ์ของโตโยตา้ ดา้นการแนะน าให้บุคคลอ่ืนซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ 
และดา้นถา้ข้ึนราคา ท่านจะซ้ือรถยนต์ของโตโยตา้ มีความสัมพนัธ์กบัการสร้างความจงรักภกัดี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลางและมีทิศทางเดียวกนั 
 ผดุผอ่ง ตรีบุบผา (2547)ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพของการบริการ
และความภกัดีต่อการบริการ พบว่า 1. การรับรู้คุณภาพของการบริการของธุรกิจบริการท่ีมีลกัษณะ
จบัตอ้งไดแ้ละก่อใหเ้กิดผลโดยตรงกบัทรัพยสิ์นของผูรั้บบริการมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติกับธุรกิจบริการท่ีมีลักษณะท่ีจับต้องไม่ได้ก่อให้เกิดผลด้านจิตใจและจบัตอ้งไม่ได้
ก่อใหเ้กิดผลโดยตรงกบัทรัพยสิ์น 2. ความภกัดีต่อการบริการของผูบ้ริโภคในธุรกิจบริการท่ีมีลกัษณะ
ท่ีจบัตอ้งไม่ไดแ้ละก่อใหเ้กิดผลดา้นจิตใจมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความภกัดี
ของธุรกิจบริการท่ีสามารถจบัตอ้งไดแ้ละก่อใหเ้กิดผลโดยตรงกบัร่างกายของบุคคลธุรกิจท่ีจบัตอ้ง
ไดแ้ละก่อใหเ้กิดผลโดยตรงต่อทรัพยสิ์น และ 3. ธุรกิจบริการท่ีไม่สามารถจบัตอ้งไดแ้ละก่อใหเ้กิด
ผลโดยตรงกบัทรัพยสิ์น และการรับรู้คุณภาพของการบริการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความภกัดี
ต่อการบริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ในทุกธุรกิจบริการ 
  ชโลธร ทองวณิชนิยม (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลกระทบของภาพลกัษณ์ของตราสินคา้
และคุณลกัษณะของตราสินคา้ต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคน ้ ามนัพืชตราองุ่นของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบลบา้นสวน อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 20-29 ปี จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/อนุปริญญา ประกอบ
อาชีพพ่อคา้/แม่คา้ มีรายได ้10,000-5,001 บาท และส่วนใหญ่มีความเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของ
สินคา้และคุณลกัษณะของตราสินคา้ในระดบัมาก จากทศันคติต่อตราสินคา้ พบว่า มีความสัมพนัธ์
กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 
 บงกช ช่ืนกล่ิน (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างผลการปฏิบติังานของฝ่าย
บริการกบัความพึงพอใจของลูกคา้และความภักดีต่อตราสินคา้ของผูใ้ช้รถยนต์ญ่ีปุ่นในจงัหวดั
เชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลการปฏิบติังานของฝ่ายบริการมีสหสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจ
ของลูกคา้ 2) ผลการปฏิบติังานของฝ่ายบริการและความพึงพอใจของลูกคา้มีสหสัมพนัธ์ทางบวก
กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 3) กลุ่มผูใ้ชร้ถยนต์ญ่ีปุ่นท่ีประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายบริการ
ต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่างกนั 4) กลุ่มผูใ้ชร้ถยนตญ่ี์ปุ่นท่ีมีระดบัความพึงพอใจ
ของลูกคา้ต่างกนั มีระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้ต่างกนั 
 ธีรวิทย ์ฉายภมร (2544) ไดศึ้กษาเร่ือง ภาพลกัษณ์ ความพึงพอใจ และความภกัดีของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ พบวา่ ภาพลกัษณ์ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มีความสมัพนัธ์ทางบวก
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กับความภกัดีของผูบ้ริโภค และความพึงพอใจของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กับความภักดีของ
ผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัส าคญัท่ีรับ 0.05 ทั้งน้ียงัพบว่าในร้านดิสเคาน์สโตร์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน
ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้สูงกวา่ในร้านสะดวกซ้ือ 
 พรรณวดี พ่วงภกัดี (2543) ไดศึ้กษาการตลาดมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์เทคโนโลย ี และ
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อธุรกิจ พบวา่ ปัจจยัท่ีท าใหลู้กคา้ใชเ้คร่ืองบริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ 
คือ เหตุผลดา้นขอ้จ ากดัของเวลา ดา้นปัจจยัมนุษย ์ดา้นการเดินทางดา้นอ านาจการควบคุมบญัชีของ
ลูกคา้ ความรู้สึกทนัสมยั และกระบวนการในการใชเ้คร่ืองท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว ไม่ซบัซอ้น 
ผูว้ิจยัพบว่า การขาดการส่ือสารระหว่างพนักงานและลูกคา้จากการใชเ้คร่ืองบริการ ธนาคาร
อิเลก็ทรอนิกส์ไม่ส่งผลต่อการขาดความจงรักภกัดีของลูกคา้ในทางตรงกนัขา้ม กลบัสร้างเสริมและ
คงไวซ่ึ้งความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคาร จากการวิจยัพบว่า ธนาคารสามารถสร้างเสริม 
และคงไวซ่ึ้งความจงรักภกัดีของ ลูกคา้ดว้ยเคร่ืองบริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในดา้นความปลอดภยั ความถูกตอ้ง ความรวดเร็ว การมีจุดบริการทุกแห่งท่ีสะดวกควรมีความ
หลากหลาย ในการใช ้และรูปแบบของเคร่ืองท่ีหลากหลาย มีการพฒันาเคร่ืองใหใ้ชก้บัระบบอ่ืนได ้
มีพนกังาน หรือมีจุดบริการเม่ือประสบกบัปัญหาในการใชเ้คร่ือง ส าหรับดา้นตน้ทุนการใช้ ลูกคา้
ตอ้งการใหใ้ชบ้ริการไดฟ้รีตลอดไป,ไม่มีการข้ึนราคา ค่าบริการส าหรับการท าธุรกรรมผา่นเคร่ือง
บางประเภท เช่น เอทีเอม็ ลูกคา้บางคนตอ้งการ ให้ยกเลิกค่าบริการ และบางคนตอ้งการให้ลด
ค่าธรรมเนียม อาทิ ลดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินขา้มเขต ขอ้เสนอแนะในการวิจยั คือ ควรมีการ
ส ารวจความแตกต่างของลูกคา้ท่ีใชธ้นาคารอิเลก็ทรอนิกส์ ศึกษาในเร่ืองการใชบ้ริการธนาคารผา่น
ระบบอินเตอร์เนต หรือเปรียบเทียบ เทคโนโลยกีารบริการตนเองในรูปแบบต่างๆ 

 ปิยะวรรณ พุ่มโพธ์ิ (2542) ไดศ้ึกษาความภกัดีต่อตราสินคา้และการประเมินช่อง
ผูบ้ริโภคต่อปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการขายตราสินคา้ พบว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีมาจากการขยายตราสินคา้ ทั้งการขยายไปสู่สินคา้ประเภท
เดียวกบัสินคา้หลกั และการขยายไปสู่สินคา้ต่างประเภทและในขณะเดียวกนัความภกัดีต่อตราสินคา้  
กมี็ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการประเมินของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการขยายตราสินคา้ 
ทั้งการขยายไปสู่สินคา้ประเภทเดียวกบัสินคา้หลกั และการขยายไปสู่สินคา้ต่างประเภท นอกจากน้ี
ปัจจยัส าคญัท่ีสุด ซ่ึงมีผลกระทบต่อการขยายตราสินคา้ส าหรับการขยายตราสินคา้ไปสู่สินคา้
ประเภทเดียวกบัสินคา้หลกัคือ การรับรู้ความเหมาะสมระหว่างบริษทัและสินคา้ท่ีมาจากการขยาย
ตราสินคา้ ส่วนปัจจยัส าคญัท่ีสุด ซ่ึงมีผลกระทบต่อการขยายตราสินคา้ส าหรับการขยายตราสินคา้
ไปสู่สินคา้ต่างประเภทคือ ความสอดคลอ้งของแนวคิดตราสินคา้ และการรับรู้ความเหมาะสม
ระหวา่งบริษทัและสินคา้ท่ีมาจากการขยายตราสินคา้ 
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 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจะเห็นไดว้า่ การสร้างความจงรักภกัดีต่อลูกคา้ (Loyalty) 
ไม่ใช่เป็นเพียงแต่การให้ความส าคญักับลูกคา้เท่านั้น แต่ตอ้งมองความสัมพนัธ์กับลูกคา้เป็น
ทรัพยสิ์นท่ีมีค่า ความสมัพนัธ์ท่ีดีจะน ามาซ่ึงยอดขายและการเติบโตของธุรกิจสมัพนัธ์ประกอบดว้ย 
การหาลูกคา้ใหม่ การรักษาลูกคา้เก่าไปไวโ้ดยเลือกใชป้ฏิสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้แต่ละราย ดงันั้นผูว้ิจยัไดน้ าผลการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนด กรอบแนวความคิด
การวิจยั ตวัแปรอิสระในส่วนของการรับรู้ตราสินคา้,คุณภาพท่ีรับรู้,การเช่ือโยงตราสินคา้และ
ทรัพยสิ์นอ่ืน ตวัแปรตามในส่วนของการภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ีและใชเ้ป็นแนวทางใน
การออกแบบสอบถาม ตลอดจนน าผลท่ีไดม้าอภิปรายและสรุปขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ในการวิจยัใน
คร้ังน้ี 
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บทที ่3 

วธีิการด าเนินการวิจัย 
  

 การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการภกัดีต่อตราสินคา้ในธุรกิจเครือข่าย กรณีศึกษา
บริษทัยนิูซิต้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ จากการศึกษาขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการ
ส ารวจใชก้ารออกแบบสอบถาม และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
บทความจากหนงัสือต่างๆและทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษามีการเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ การส ารวจ
ในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยขั้นตอนและวิธีการวิจยัมีดงัน้ี 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นบริษทัยนิูซิต้ี อาคารรุ่งโรจน์ธนกลุ 
ชั้น1 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งหมด 700,000 คน  
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นบริษทัยนิูซิต้ีท่ีอาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 
ชั้น1 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอยา่งจากวิธี
ของ Yamane (สุธรรม รัตนโชติ, 2551: 95) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ค  านวณไดจ้ากสูตร 
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เม่ือ       n  =  จ านวนตวัอยา่ง 
       N =   จ  านวนประชากร 
       e  =   ระดบัความผดิพลาด (0.05) 
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  ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ี ค  านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างขั้นต ่าได ้399.77 คน โดยผูว้ิจยั
เลือกเกบ็ตวัอยา่ง 400 คน 
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 1.3 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างโดยสุ่ม
ตามความสะดวก (Convenience Sampling) จากผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นบริษทัยนิูซิต้ี อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 
ชั้น1 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติ โดยจะแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 7 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
 1. เพศ, อาย,ุ สถานภาพสมรส, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายไดต่้อเดือน 
 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ตราสินคา้ ประกอบดว้ย 
 1. ตราสินคา้ท่ีนึกถึงล าดบัแรก จ านวน     1    ขอ้ 
 2. การใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค จ านวน     1    ขอ้ 

 3. การรู้จกัช่ือตราสินคา้ จ านวน     1    ขอ้ 

 ส่วนที่ 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพท่ีรับรู้ ประกอบดว้ย 
   1. คุณภาพโดยรวม จ านวน     5    ขอ้ 
   2. เหตุผลในการซ้ือ จ านวน     4    ขอ้ 
 ส่วนที่ 4  ขอ้มูลเก่ียวกบัการเช่ือมโยงตราสินคา้ ประกอบดว้ย 
   1. ระดบัคุณภาพของสินคา้ จ านวน     4    ขอ้ 
   2. คุณค่าท่ีตราสินคา้มอบให ้ จ านวน     2    ขอ้ 
 ส่วนที่ 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นอ่ืน ประกอบดว้ย 
   1. ระดบัการยอมรับดา้นราคา จ านวน     2    ขอ้ 
   2. โอกาสในการขยายตราสินคา้ จ านวน     3    ขอ้ 
 ส่วนที่ 6 ขอ้มูลเก่ียวกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ประกอบดว้ย 
 1. การบอกต่อ จ านวน     1    ขอ้ 

 2. การซ้ือซ ้า จ านวน     2    ขอ้ 

 แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 ส่วนท่ี 4 ส่วนท่ี 5 และส่วนท่ี 6 เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่าแบบ Rating Scale (สุธรรม รัตนโชติ, 2551 : 119) มาตราวดัท่ีใชเ้ลือกค าตอบมี      
5 ระดบั ความส าคคัคือ 
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 คะแนน  5  หมายถึง  ส าคคัมากท่ีสุด 
 คะแนน  4  หมายถึง  ส าคคัมาก 
 คะแนน  3  หมายถึง  ส าคคัปานกลาง 
 คะแนน  2  หมายถึง  ส าคคันอ้ย 
 คะแนน  1  หมายถึง  ส าคคันอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 7 ขอ้เสนอแนะเพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

3. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือโดยมีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
 3.1 สร้างแบบสอบถามโดยศึกษาจากเอกสาร และผลงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 
 3.2 น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม
ของเน้ือหาและความถูกตอ้งของภาษา รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไ้ข (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ก) 
 3.3 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุ จ านวน 3 ท่าน
(รายละเอียดในภาคผนวก ข)  ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยใชด้ชันี
ความสอดคลอ้ง (Index Of Consistency: IOC) ระหวา่งขอ้ค าถามกบัประเดน็หลกัของเน้ือหาโดย
การใหค้ะแนนของผูเ้ช่ียวชาคดงัน้ี (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 115-117)  
  +1   เม่ือขอ้ค าถามสอดคลอ้งตามประเดน็หลกัของเน้ือหา 
    0   เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งตามประเดน็หลกัของเน้ือหา 
  -1    เม่ือขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งตามประเดน็หลกัของเน้ือหา 
 3.4 คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป เพื่อให้ไดแ้บบ 
สอบถามท่ีมีคุณภาพพร้อมจดัพิมพ ์ โดยผลจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แสดงใหเ้ห็น
วา่ ทุกขอ้ค าถามมีค่าเท่ากบั 1 แสดงวา่แบบสอบถามทุกขอ้ค าถามท่ีพฒันาข้ึนน้ีเป็นแบบสอบถามท่ี
มีความสอดคลอ้งและมีคุณภาพพร้อมจดัพิมพ ์(รายละเอียดในภาคผนวก ค) 
 3.5 น าแบบสอบถามท่ีผา่นการวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงตามเน้ือหาแลว้ ไปทดลองใช ้
(Try -Out) กบัผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นบริษทัยนิูซิต้ี ในจงัหวดันนทบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั
จ านวน 30 คน 
 3.6 น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
(Reliability) โดยใชว้ิธีการหาสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ไดค่้า
ความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.94 ความเช่ือมัน่ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้เท่ากบั 0.87 ความเช่ือมัน่ดา้นการ
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เช่ือมโยงตราสินคา้เท่ากบั 0.88 ความเช่ือมัน่ดา้นทรัพยสิ์นอ่ืนเท่ากบั 0.83  และความเช่ือมัน่ดา้น
ความภกัดีต่อตราสินคา้เท่ากบั 0.85 (รายละเอียดในภาคผนวก ง) แสดงวา่แบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึน
น้ีเป็น แบบสอบถามท่ีมีคุณภาพทั้งความเท่ียงตรงตามเน้ือหา และความเช่ือมัน่ในระดบัท่ีใชไ้ดดี้ 
เน่ืองจากมีค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.7 ข้ึนไป (สุธรรม รัตนโชติ, 2551:128) 
 3.7 น าแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองใช้แล้วมาตรวจแก้ไข ปรับปรุงให้สมบูรณ์          
แลว้น าเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งของการวจิยั 
 
4. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูศึ้กษาท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เร่ิมตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2555 – เดือนมีนาคม 2556 
โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1 แสดงระยะเวลาด าเนินงาน 
 

รายการ 
2555 2556 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ศึกษาความเป็นมาและ
ความส าคคั 

              

    

ศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

              

    

เกบ็และรวบรวม
ขอ้มูล 

              

    

วิเคราะห์ขอ้มูล               
    

สรุปผลการวิจยั               
    

น าเสนอผลงานวิจยั               
    

ท ารายงานวิจยัฉบบั
สมบูรณ์ 
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5.  วธีิการเกบ็ข้อมูล 
กกกกกกกกการวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล โดยการสุ่มตวัอย่างเพื่อตอบแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษา       
สร้างข้ึน โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี  
กกกกกกกก5.1 เลือกกลุ่มตวัอยา่งจากจ านวนผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นบริษทัยนิูซิต้ี อาคารรุ่งโรจน์ธนกลุ ชั้น1 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
จนครบถว้นตามจ านวนท่ีตอ้งการ  
กกกกกกกก5.2 น าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเพื่อเกบ็ขอ้มูลน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์
ของแบบสอบถามอีกคร้ัง แลว้ด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

6.1 น าแบบสอบถาม ท่ีคดัเลือกทั้งหมดลงหมายเลขประจ าฉบบั 
 6.2 จดัท าคู่มือลงรหสั (Code Book) 
 6.3 น าขอ้มูลทั้งหมดลงรหสั เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูล 
 6.4 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจยั ก าหนดระดบั
ความมีนยัส าคคัท่ีระดบั 0.05 โดยก าหนดการวิเคราะห์ขอ้มูลใชรู้ปแบบตารางโดยใชส้ถิติอยา่งง่าย
เปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ (Percentage of Frequency) ค  านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายดา้น และโดยรวมจากนั้นน าค่าเฉล่ียท่ีไดม้าแปลความหมาย
โดยใชเ้กณฑส์ัมบูรณ์ (Absolute Criteria) โดยการหาค่าเฉล่ียของระดบัคะแนนแบ่งเป็น 5 ช่วง     
(ธีรวฒิุ เอกะกลุ, 2542: 111) ตามระดบัความส าคคัท่ีมีต่อปัจจยัต่างๆดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายความวา่ มีความส าคคัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายความวา่ มีความส าคคัอยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายความวา่ มีความส าคคัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายความวา่ มีความส าคคัอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายความวา่ มีความส าคคัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 6.5 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 
 6.6 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ตราสินคา้โดยใชส้ถิติค  านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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 6.7 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพท่ีรับรู้โดยใชส้ถิติค  านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 6.8 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการเช่ือมโยงตราสินคา้โดยใชส้ถิติค  านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 6.9 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นอ่ืนโดยใชส้ถิติค  านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 6.10 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความภักดีต่อตราสินคา้โดยใช้สถิติค  านวณหาค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 6.11 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 
โดยใชส้ถิติ T-Test ส าหรับตวัแปรกลุ่มยอ่ย 2 กลุ่ม และกรณีตวัแปรกลุ่มยอ่ยมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้
สถิติวิเคราะห์ F-Test เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของตวัแปรในกรณีพบความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคคัทางสถิติจึงท าการเปรียบเทียบพหุคูณดว้ยวิธี Least Significance Difference (LSD) ท่ี
ระดบันยัส าคคัทางสถิติ 0.05  
 6.12 วิเคราะห์ปัจจยัดา้นการรับรู้ตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
บริษทัยนิูซิต้ี วิเคราะห์ปัจจยัดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
บริษทัยนิูซิต้ี วิเคราะห์ปัจจยัดา้นทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี 
โดยใชก้ารวิเคราะห์สหสัมพนัธ์โดยแปลงผลค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (ประสพชยั 
พสุนนท,์  2553: 472) การวิเคราะห์ค่าความสมัพนัธ์เป็นดงัน้ี 
 |r| ≥ 0.8  แสดงวา่ มีค่าความสมัพนัธ์กนัสูง 
 0.5 < |r| < 0.8 แสดงวา่ มีความสัมพนัธ์ปานกลาง 
 |r| ≤ 0.5  แสดงวา่ มีความสัมพนัธ์ต ่า 
 6.13 สรุปผลการศึกษา ตลอดจนเสนอค าแนะน า และจัดท ารูปเล่ม เพื่อรายงานผล
การศึกษา 
 
7. สมมติฐานการวจิัย 

ค าถามที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และความภักดต่ีอตราสินค้า 
 สมมติฐานที ่1 เพศส่งผลแตกต่างกบัความภกัดีต่อตราสินคา้หรือไม่ 

 H0 : เพศส่งผลไม่แตกต่างกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 
 H1 : เพศส่งผลแตกต่างกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 
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 สมมติฐานที ่2 อายสุ่งผลแตกต่างกบัความภกัดีต่อตราสินคา้หรือไม่ 
 H0 : อายสุ่งผลไม่แตกต่างกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 
 H1 : อายสุ่งผลแตกต่างกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 

 สมมติฐานที ่3 สถานภาพสมรสส่งผลแตกต่างกบัความภกัดีต่อตราสินคา้หรือไม่ 
 H0 : สถานภาพสมรสส่งผลไม่แตกต่างกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 
 H1 : สถานภาพสมรสส่งผลแตกต่างกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 

 สมมติฐานที ่4 ระดบัการศึกษาส่งผลแตกต่างกบัความภกัดีต่อตราสินคา้หรือไม่ 
 H0 : ระดบัการศึกษาส่งผลไม่แตกต่างกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 
 H1 : ระดบัการศึกษาส่งผลแตกต่างกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 

 สมมติฐานที ่5 อาชีพส่งผลแตกต่างกบัความภกัดีต่อตราสินคา้หรือไม่ 
 H0 : อาชีพส่งผลไม่แตกต่างกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 
 H1 : อาชีพส่งผลแตกต่างกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 

 สมมติฐานที ่6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่งผลแตกต่างกบัความภกัดีต่อตราสินคา้หรือไม่ 
 H0 : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่งผลไม่แตกต่างกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 
 H1 : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่งผลแตกต่างกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 
 ค าถามที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพที่รับรู้ของสมาชิกที่มีต่อความภักดีต่อตราสินค้าของ

บริษัทยูนิซิตี ้  
 สมมติฐานที่ 7 ปัจจยัดา้นคุณภาพท่ีรับรู้มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
บริษทัยนิูซิต้ีหรือไม่ 
 H0 : ปัจจยัดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี 
 H1 : ปัจจยัดา้นคุณภาพท่ีรับรู้มีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี 

ค าถามที่ 3 ปัจจัยความเช่ือมโยงตราสินค้าที่มต่ีอความภักดีต่อตราสินค้าของบริษัทยูนิซิตี ้  
 สมมติฐานที ่8 ปัจจยัความเช่ือมโยงตราสินคา้มีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีต่อตราสินคา้
ของบริษทัยนิูซิต้ีหรือไม่ 
 H0 : ปัจจยัความเช่ือมโยงตราสินคา้ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
บริษทัยนิูซิต้ี 
 H1 : ปัจจยัความเช่ือมโยงตราสินค้ามีความสัมพนัธ์ต่อความภักดีต่อตราสินค้าของ
บริษทัยนิูซิต้ี 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ค าถามที่ 4 ปัจจัยทรัพย์สินอืน่ที่มต่ีอความภักดีต่อตราสินค้าของบริษทัยูนิซิตี ้  
   สมมติฐานที ่9 ปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืนมีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทั
ยนิูซิต้ีหรือไม่ 
 H0 : ปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืนไม่มีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี 
 H1 : ปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืนมีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาการภกัดีต่อตราสินคา้ในธุรกิจเครือข่าย กรณีศึกษาบริษทัยูนิซิต้ี ผูว้ิจยัใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในบริษทัยูนิซิต้ี อาคาร
รุ่งโรจน์ธนกลุ ชั้น1 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 8 ส่วน ตามล าดบัดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามโดยการ
วิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency; n) และค่าร้อยละ (Percentage; %) 

 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ระดบัปัจจยัดา้นการรับรู้ตราสินคา้โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ระดบัปัจจยัดา้นคุณภาพท่ีรับรู้โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ระดบัปัจจัยด้านการเช่ือมโยงตราสินค้าโดยการวิเคราะห์หา
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ส่วนท่ี 5 การวิเคราะห์ระดบัปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืนโดยการวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ส่วนท่ี 6 การวเิคราะห์ระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ส่วนท่ี 7 การทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วน
บุคคลกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ โดยใชส้ถิติ T-Test ส าหรับตวัแปรกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม และกรณี
ตวัแปรกลุ่มยอ่ยมากกวา่ 2 กลุ่ม ใชส้ถิติ F-Test 

 ส่วนท่ี 8 การทดสอบสมมติฐานเพือ่วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้
ของบริษทัยูนิซิต้ี โดยใชก้ารวิเคราะห์สหสัมพนัธ์โดยแปลงผลค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson Product – Moment Correlation: ค่า r)  

 

 
 

   ส
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สมุดกลาง
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ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ดว้ยการแจกแจงความถ่ี(Frequency; n) และคิดเป็นร้อยละ 
(Percentage; %) แสดงผลดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของอายจุ  าแนกตามเพศของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

อายุ 
เพศ 

รวม 
ชาย หญงิ 

16-25 ปี 
27 28 55 

6.75% 7.00% 13.75% 

26-35 ปี 
81 89 170 

20.25% 22.25% 42.50% 

36-45 ปี 
37 64 101 

9.25% 16.00% 25.25% 

46-55 ปี 
37 35 72 

9.25% 8.75% 18.00% 

ตั้งแต่ 56 ปีข้ึนไป 
2 0 2 

0.50% 0.00% 0.50% 

รวม 
184 216 400 

46.00% 54.00% 100.00% 
 

 ตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมา มีอาย ุ36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.25 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 54.00 แบ่งเป็นอาย ุ26 – 35 ปี ท่ีเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 22.25 รองลงมามีอาย ุ
26-35 ปี ท่ีเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 20.25 และเป็นคนอายุตั้งแต่ 56 ปีข้ึนไปนอ้ยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 0.50 ดงัปรากฏในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของอายจุ  าแนกตามสถานภาพสมรสของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

อายุ 
สถานภาพสมรส 

รวม 
โสด สมรส หย่า หม้าย แยกกนัอยู่ 

16-25 ปี 
51 2 0 2 0 55 

12.75% 0.50% 0.00% 0.50% 0.00% 13.75% 

26-35 ปี 
112 51 3 2 2 170 

28.00% 12.75% 0.75% 0.50% 0.50% 42.50% 

36-45 ปี 
28 64 8 0 1 101 

7.00% 16.00% 2.00% 0.00% 0.25% 25.25% 

46-55 ปี 
13 41 11 5 2 72 

3.25% 10.25% 2.75% 1.25% 0.50% 18.00% 

ตั้งแต่ 56 ปีข้ึน
ไป 

0 2 0 0 0 2 

0.00% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 

รวม 
204 160 22 9 5 400 

51.00% 40.00% 5.50% 2.25% 1.25% 100.00% 

 
 ตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 
คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 40.00 และน้อยสุดมีสถานภาพ
แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 1.25 แบ่งเป็นคนท่ีมีอาย ุ26-35 ปี ท่ีมีสถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
28.00 และรองลงมามีอาย ุ36 – 45 ปี ท่ีมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 16.00 และนอ้ยท่ีสุดมีอาย ุ
36-45 ปี ท่ีมีสถานภาพแยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 0.25 ดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของสถานภาพสมรสจ าแนกตามเพศของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

สถานภาพสมรส 
เพศ 

รวม 
ชาย หญงิ 

โสด 
99 105 204 

24.75% 26.25% 51.00% 

สมรส 
75 85 160 

18.75% 21.25% 40.00% 

หยา่ 
4 18 22 

1.00% 4.50% 5.50% 

หมา้ย 
2 7 9 

0.50% 1.75% 2.25% 

แยกกนัอยู ่
4 1 5 

1.00% 0.25% 1.25% 

รวม 
184 216 400 

46.00% 54.00% 100.00% 
 
 ตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 
คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 40.00 และน้อยสุดมีสถานภาพ
แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 1.25 และส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.00 และเป็น
เพศชายคิดเป็นร้อยละ 46.00 แบ่งเป็นเพศหญิงท่ีมีสถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.25 
รองลงมาเป็นเพศชายท่ีมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 24.75 และนอ้ยท่ีสุดเป็นเพศหญิงท่ีมีสถาน
แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 0.25 ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของอายจุ  าแนกตามระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

อายุ 

ระดับการศึกษา 

รวม 

ระดับต ่า
กว่า/
เท่ากบั
ประถม 

มัธยม 
ศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึก
ษาตอน
ปลาย/
ปวช. 

ปวส./
อนุปริญ
ญาตรี 

ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา
ตรี 

16-25 ปี 
0 2 1 4 46 2 55 

0.00% 0.50% 0.25% 1.00% 11.50% 0.50% 13.75% 

26-35 ปี 
0 0 4 14 101 51 170 

0.00% 0.00% 1.00% 3.50% 25.25% 12.75% 42.50% 

36-45 ปี 
3 5 4 10 63 16 101 

0.75% 1.25% 1.00% 2.50% 15.75% 4.00% 25.25% 

46-55 ปี 
1 1 4 11 31 24 72 

0.25% 0.25% 1.00% 2.75% 7.75% 6.00% 18.00% 

ตั้งแต่ 56 ปี
ข้ึนไป 

0 0 0 0 1 1 2 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 0.25% 0.50% 

รวม 
4 8 13 39 242 94 400 

1.00% 2.00% 3.25% 9.75% 60.50% 23.50% 100.00% 
 
 ตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.50 แบ่งเป็นอายุ 26 – 35 ปี ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 25.25 รองลงมา อาย ุ36-45 ปี ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 15.75 และ
นอ้ยท่ีสุด มีระดบัการศึกษาระดบัต ่ากวา่/เท่ากบัประถม มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช, ปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 0.25 ดงัปรากฏในตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของระดบัการศึกษาจ าแนกตามอาชีพของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ระดับ
การศึกษา 

อาชีพ 

รวม เจ้าของ
กจิการ 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอก 

ชน 

พ่อบ้าน/
แม่บ้าน 

นักเรียน/
นักศึกษา 

อืน่ๆ 

ระดบัต ่า
กวา่/เท่ากบั
ประถม 

2 
0.50% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

2 
0.50% 

4 
1.00% 

มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

7 0 1 0 0 0 8 
1.75% 0.00% 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 2.00% 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 

9 
2.25% 

0 
0.00% 

3 
0.75% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

1 
0.25% 

13 
3.25% 

ปวส./
อนุปริญญา

ตรี 

19 
4.75% 

1 
0.25% 

11 
2.75% 

2 
0.50% 

2 
0.50% 

4 
1.00% 

39 
9.75% 

ปริญญาตรี 
105 51 40 2 16 28 242 

26.25% 12.75% 10.00% 0.50% 4.00% 7.00% 60.50% 

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

50 9 4 0 0 31 94 

12.50% 2.25% 1.00% 0.00% 0.00% 7.75% 23.50% 

รวม 
192 61 59 4 18 66 400 

48.00% 15.25% 14.75% 1.00% 4.50% 16.50% 100.00% 
 
 ตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีอาชีพเจา้ของ
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 48.00 และรองลงมา มีอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 16.50 แบ่งเป็นเจา้ของ
กิจการท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.25 และรองลงมา ขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12.75 และนอ้ยท่ีสุดมีอาชีพขา้ราชการ/
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พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษทัเอกชน และอ่ืน ๆ เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 0.25 ดงัปรากฏใน
ตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 7 จ านวนและร้อยละของอาชีพจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

อาชีพ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รวม 

น้อย
กว่า/
เท่ากบั 
15,000 
บาท 

15,001-
20,000 
บาท 

20,001-
25,000 
บาท 

25,001-
30,000 
บาท 

มากกว่า 
30,000 
บาท 

เจา้ของกิจการ 
13 4 9 7 159 192 

3.25% 1.00% 2.25% 1.75% 39.75% 48.00% 

ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

8 5 15 2 31 61 

2.00% 1.25% 3.75% 0.50% 7.75% 15.25% 

พนกังานบริษทัเอกชน 
5 5 9 8 32 59 

1.25% 1.25% 2.25% 2.00% 8.00% 14.75% 

พอ่บา้น/แม่บา้น 
3 0 0 0 1 4 

0.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 1.00% 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
6 0 0 2 10 18 

1.50% 0.00% 0.00% 0.50% 2.50% 4.50% 

อ่ืนๆ 
1 1 9 4 51 66 

0.25% 0.25% 2.25% 1.00% 12.75% 16.50% 

รวม 
36 15 42 23 284 400 

9.00% 3.75% 10.50% 5.75% 71.00% 100.00% 
 
 

      ตารางท่ี 7 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน มากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.00 และรองลงมา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 
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25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.50 แบ่งเป็นอาชีพเจา้ของกิจการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 
30,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.75 และรองลงมา เป็นอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีมีรายไดต่้อเดือน 
มากกวา่ 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.75 ดงัปรากฏในตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 8 จ านวนและร้อยละของระดบัการศึกษาจ าแนกตามรายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ระดับการศึกษา 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รวม 
น้อยกว่า/
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,001-
20,000 
บาท 

20,001-
25,000 
บาท 

25,001-
30,000 
บาท 

มากกว่า 
30,000 
บาท 

ระดบัต ่ากวา่/เท่ากบั
ประถม 

1 0 0 0 3 4 

0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.75% 1.00% 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 
1 2 0 0 5 8 

0.25% 0.50% 0.00% 0.00% 1.25% 2.00% 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

1 0 0 0 12 13 

0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 3.25% 

ปวส./อนุปริญญาตรี 
4 4 0 4 27 39 

1.00% 1.00% 0.00% 1.00% 6.75% 9.75% 

ปริญญาตรี 
26 8 35 18 155 242 

6.50% 2.00% 8.75% 4.50% 38.75% 60.50% 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
3 1 7 1 82 94 

0.75% 0.25% 1.75% 0.25% 20.50% 23.50% 

รวม 
36 15 42 23 284 400 

9.00% 3.75% 10.50% 5.75% 71.00% 100.00% 
 
 ตารางท่ี 8 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน มากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.00 และรองลงมา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 
25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.50 แบ่งเป็นระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.75 
และรองลงมาเป็นระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 20.50 ดงัปรากฏในตารางท่ี 8 
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ส่วนที ่2 การวเิคราะห์ระดับปัจจัยด้านการรับรู้ตราสินค้า 
การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการรับรู้ตราสินคา้ ประกอบดว้ย ตราสินคา้ท่ีนึกถึง

ล าดบัแรก การใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค และการรู้จกัช่ือตราสินคา้ ดงัปรากฏในตารางท่ี 9-11 
 

ตารางท่ี 9 จ านวนและร้อยละของปัจจยัดา้นการรับรู้ตราสินคา้ ดา้นตราสินคา้ท่ีนึกถึงล าดบัแรก 
 
ธุรกิจเครือข่าย (Network Marketing)ท่ีนึกถึงเป็นอนัดบัแรก จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. กิฟฟารีน 32 8.00 

2. ซูเลียน 9 2.25 

3. นูสกิน 6 1.50 

4. มีสทีน 4 1.00 

5. ยนิูซิต้ี 181 45.25 

6. เอมสตาร์  41 10.25 

7. เอวอน 4 1.00 

8. แอมเวย ์ 123 30.75 

รวม 400 100.00 
 

 ตารางท่ี 9 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีการรับรู้ตราสินคา้ 
ดา้นตราสินคา้ท่ีนึกถึงล าดบัแรก คือตราสินคา้ยนิูซิต้ีมากท่ีสุด จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 
รองลงมาตราสินคา้แอมเวย ์ จ  านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 และตราสินคา้ที่มีการรับรู้
น้อยท่ีสุดคือมิสทีนและเอวอน เท่ากนัจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ดงัปรากฏในตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 10 จ านวนและร้อยละของปัจจยัดา้นการรับรู้ตราสินคา้ ดา้นการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค 
 

สินคา้ของธุรกิจเครือข่าย (Network Marketing) ท่ีใช ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. กิฟฟารีน 8 2.00 

2. ยนิูซิต้ี 332 83.00 

3. เอมสตาร์ 9 2.25 

4. แอมเวย ์ 39 9.75 

5. คงัเซน 6 1.50 

6. มีสทีน 6 1.50 

รวม 400 100.00 

 
 ตารางท่ี 10 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีการรับรู้ตราสินคา้ 

ดา้นการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุดคือสินคา้ยนิูซิต้ี จ  านวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00 และ
รองลงมาสินคา้แอมเวย ์จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 และสินคา้ท่ีใชน้อ้ยท่ีสุดคือสินคา้มีสทีน
และคงัเซน เท่ากนัจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ดงัปรากฏในตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 11 จ านวนและร้อยละของปัจจยัดา้นการรับรู้ตราสินคา้ ดา้นการรู้จกัช่ือตราสินคา้ 
 

รู้จกัยนิูซิต้ีหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. รู้จกั 400 100.00 

2. ไม่รู้จกั 0 0.00 

รวม 400 100.00 

 
 ตารางท่ี 11 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี มีการรู้จกัช่ือตราสินคา้ยนิูซิต้ี 

ทั้ง 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดงัปรากฏในตารางท่ี 11 
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ส่วนที่ 3 การวเิคราะห์ระดับปัจจัยด้านคุณภาพทีรั่บรู้ 
 การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัด้านคุณภาพท่ีรับรู้ ประกอบด้วย คุณภาพโดยรวม และ

เหตุผลในการซ้ือ ดงัปรากฏในตารางท่ี 12-14 
 
ตารางท่ี 12 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ ในภาพรวม 
 

คุณภาพท่ีรับรู้ ค่าเฉล่ีย S.D ระดบัความส าคญั 

1. คุณภาพโดยรวม 4.44 0.59 มากทีสุ่ด 

2. เหตุผลในการซ้ือ 4.73 0.49 มากทีสุ่ด 

รวม 4.44 0.59 มากทีสุ่ด 

  
 ตารางท่ี 12 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า

คุณภาพท่ีรับรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.44 เม่ือพิจารณารายขอ้ผูว้ิจยัพบว่าสมาชิก
ให้ความส าคญักบัเหตุผลในการซ้ือ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.73 รองลงมาคือคุณภาพโดยรวม มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44  
 
ตารางท่ี 13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ ดา้นคุณภาพโดยรวม 
 

คุณภาพโดยรวม ค่าเฉล่ีย S.D ระดบัความส าคญั 

1. บริษทัยนิูซิต้ีมีสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี 4.82 0.48 มากทีสุ่ด 

2. บริษทัยนิูซิต้ีมีการส่งมอบสินคา้ท่ีรวดเร็วทนัใจ 4.33 0.80 มากท่ีสุด 
3. บริษทัยนิูซีต้ีมีการส่งสินคา้ท่ีถูกตอ้งสร้างความ 
    มัน่ใจใหก้บัลูกคา้ 

4.51 0.74 มากท่ีสุด 

4. บริษทัยนิูซิต้ีมีใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการขาย 
   สินคา้ 

4.34 0.82 มากท่ีสุด 

5. บริษทัยนิูซิต้ีมีบริการหลงัการขายท่ีดี 4.18 0.90 มาก 

รวม 4.44 0.59 มากทีสุ่ด 
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 ตารางที่ 13 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านคุณภาพท่ีรับรู้ ด้านคุณภาพโดยรวม  
ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่คุณภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.44 เม่ือพิจารณารายขอ้
ผูว้ิจยัพบว่าสมาชิกให้ความส าคญักบับริษทัยนิูซิต้ีมีสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.82 
รองลงมาคือบริษทัยนิูซีต้ีมีการส่งสินคา้ท่ีถูกตอ้งสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 
และนอ้ยท่ีสุด คือ บริษทัยนิูซิต้ีมีบริการหลงัการขายท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 

 
ตารางท่ี 14 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ ดา้นเหตุผลในการซ้ือ 
 

เหตุผลในการซ้ือ ค่าเฉล่ีย S.D ระดบัความส าคญั 
1. ท่านมีความไวว้างใจและเช่ือมัน่ต่อบริษทัยนิูซิต้ี 4.76 0.53 มากทีสุ่ด 

2. บริษทัยนิูซิต้ีมีภาพลกัษณ์ทนัสมยั 4.74 0.52 มากท่ีสุด 

3. บริษทัยนิูซิต้ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสงัคม 4.66 0.61 มากทีสุ่ด 
4. บริษทัยนิูซิต้ีตอบสนองไดต้รงความตอ้งการกบั 
    การด าเนินชีวิต (Lifestyle) ในปัจจุบนั 

4.78 0.53 มากทีสุ่ด 

รวม 4.73 0.49 มากทีสุ่ด 

 
ตารางท่ี 14 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพท่ีรับรู้ ด้านเหตุผลในการซ้ือ 

ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าเหตุผลในการซ้ือโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.73 เม่ือ
พิจารณารายขอ้ผูว้ิจยัพบว่าสมาชิกให้ความส าคญักบับริษทัยนิูซิต้ีตอบสนองไดต้รงความตอ้งการ
กบัการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ในปัจจุบนั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.78 รองลงมาคือท่านมีความ
ไวว้างใจและเช่ือมัน่ต่อบริษทัยูนิซิต้ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.76 และน้อยท่ีสุด คือ บริษทัยูนิซิต้ีมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสงัคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66 

 
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ระดับปัจจัยด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า 

การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ประกอบดว้ย ระดบัคุณภาพของ
สินคา้ และคุณค่าท่ีตราสินคา้มอบให ้ดงัปรากฏในตารางท่ี 15 
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ตารางท่ี 15 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ในภาพรวม 
  

ความเช่ือมโยงตราสินคา้ ค่าเฉล่ีย S.D ระดบัความส าคญั 

1. ระดบัคุณภาพตราสินคา้ 4.66 0.55 มากทีสุ่ด 

2. คุณค่าท่ีตราสินคา้มอบให ้ 4.69 0.65 มากทีสุ่ด 

รวม 4.68 0.56 มากทีสุ่ด 

 
 ตารางท่ี 15 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการ เช่ือมโยงตราสินคา้ ในภาพรวม 

ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่าการเช่ือมโยงตราสินคา้โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.68 เม่ือ
พิจารณารายขอ้ผูว้ิจยัพบว่าสมาชิกใหค้วามส าคญักบัคุณค่าท่ีตราสินคา้มอบให้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
คือ 4.69 รองลงมาคือระดบัคุณภาพตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66 
 
ตารางท่ี 16 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้น

ระดบัคุณภาพตราสินคา้ 
 

ระดบัคุณภาพตราสินคา้ ค่าเฉล่ีย S.D ระดบัความส าคญั 
1. ท่านเห็นวา่บริษทัยนิูซิต้ีมีความน่าเช่ือถือมากนอ้ย

เพียงใด 
4.73 0.60 มากท่ีสุด 

2. ท่านมีความประทบัใจต่อการใชสิ้นคา้ของบริษทัยนิู
ซิต้ีและแนะน าต่อ 

4.74 0.61 มากทีสุ่ด 

3. ท่านเห็นวา่บริษทัยนิูซิต้ีมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
สังคม 

4.62 0.64 มากท่ีสุด 

4. ท่านไดรั้บประโยชนแ์ละสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคา้ท่ี
บริษทัยนิูซิต้ี 

4.57 0.74 มากทีสุ่ด 

รวม 4.66 0.55 มากทีสุ่ด 
 

 
ตารางท่ี 16 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นระดบัคุณภาพ

ตราสินคา้ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าระดับคุณภาพตราสินคา้โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
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ค่าเฉล่ีย 4.66 เม่ือพิจารณารายขอ้ผูว้ิจยัพบว่าสมาชิกใหค้วามส าคญักบัท่านมีความประทบัใจต่อการ
ใชสิ้นคา้ของบริษทัยนิูซิต้ีและแนะน าต่อ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.74 รองลงมาคือท่านเห็นว่าบริษทั
ยูนิซิต้ีมีระความน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.73 และน้อยท่ีสุด คือ ท่านไดรั้บ
ประโยชน์และสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคา้ท่ีบริษทัยนิูซิต้ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 
 
ตารางท่ี 17 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้น

คุณค่าท่ีตราสินคา้มอบให ้
 

คุณค่าท่ีตราสินคา้มอบให ้ ค่าเฉล่ีย S.D ระดบัความส าคญั 
1. หากธุรกิจเครือข่ายรายอ่ืนมีสินคา้ท่ีเหมือนกนัท่านกย็งั 
    เลือกใชสิ้นคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี 

4.70 0.72 มากทีสุ่ด 

2. ท่านเจาะจงท่ีจะเลือกใชสิ้นคา้บริษทัยนิูซิต้ีเท่านั้นแม ้
    จะตอ้งเสียเวลานาน 

4.68 0.73 มากทีสุ่ด 

รวม 4.69 0.65 มากทีสุ่ด 

 
ตารางท่ี 17 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นคุณค่าท่ีตราสินคา้

มอบให้ ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าคุณค่าท่ีตราสินคา้มอบให้โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
4.69 เม่ือพิจารณารายขอ้ผูว้ิจยัพบว่าสมาชิกให้ความส าคญักบัหากธุรกิจเครือข่ายรายอ่ืนมีสินคา้ท่ี
เหมือนกนัท่านก็ยงัเลือกใชสิ้นคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.70 รองลงมาคือท่าน
เจาะจงท่ีจะเลือกใชสิ้นคา้บริษทัยนิูซิต้ีเท่านั้นแมจ้ะตอ้งเสียเวลานาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68 

 
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ระดับปัจจัยทรัพย์สินอืน่ 

การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืน ประกอบดว้ย ระดบัการยอมรับดา้นราคา และ
โอกาสในการขยายตราสินคา้ ดงัปรากฏในตารางท่ี 18 
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ตารางท่ี 18 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืน ในภาพรวม 
  

ทรัพยสิ์นอ่ืน ค่าเฉล่ีย S.D ระดบัความส าคญั 

1. ระดบัการยอมรับดา้นราคา 4.54 0.67 มากทีสุ่ด 

2. โอกาสในการขยายตราสินคา้ 4.50 0.62 มากทีสุ่ด 

รวม 4.52 0.59 มากทีสุ่ด 

 
 ตารางท่ี 18 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืน ในภาพรวม ผลการวิจยัแสดงให้

เห็นว่าทรัพยสิ์นอ่ืนโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.52 เม่ือพิจารณารายขอ้ผูว้ิจยัพบว่า
สมาชิกให้ความส าคญักบัระดบัการยอมรับดา้นราคา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.54 รองลงมาคือ
โอกาสในการขยายตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 
 
ตารางท่ี 19 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืน ดา้นระดบัการยอมรับดา้น

ราคา 
 

ระดบัการยอมรับดา้นราคา ค่าเฉล่ีย S.D ระดบัความส าคญั 
1. ท่านคิดวา่บริษทัยนิูซิต้ีขายสินคา้ในชนิด 
    เดียวกนัสูงกวา่บริษทัอ่ืน ๆ แลว้ท่านจะยงัคง 
    ซ้ือสินคา้ต่อไป 

4.53 0.78 มากทีสุ่ด 

2. สินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี มีราคาท่ีเหมาะสม 4.55 0.70 มากทีสุ่ด 

รวม 4.54 0.67 มากทีสุ่ด 
 

 ตารางท่ี 19 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยทรัพยสิ์นอ่ืน ดา้นระดบัการยอมรับดา้นราคา
ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าระดบัการยอมรับดา้นราคาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.54 
เม่ือพิจารณารายขอ้ผูว้ิจยัพบว่าสมาชิกใหค้วามส าคญักบัสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี มีราคาท่ีเหมาะสม 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.55 รองลงมาคือท่านคิดว่าบริษทัยนิูซิต้ีขายสินคา้ในชนิดเดียวกนัสูงกว่า
บริษทัอ่ืน ๆ แลว้ท่านจะยงัคงซ้ือสินคา้ต่อไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 
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ตารางท่ี 20 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืน ดา้นโอกาสในการขยายตรา
สินคา้ 

 

โอกาสในการขยายตราสินคา้ ค่าเฉล่ีย S.D ระดบัความส าคญั 

1. ท่านคิดวา่ถา้บริษทัยนิูซิต้ีออกสินคา้ใหม่ แลว้ 

    ท่านจะเลือกซ้ือสินคา้ 

4.67 0.64 มากทีสุ่ด 

2. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารสินคา้ของบริษทัยนิู 

    ซิต้ีจากการบอกต่อ ๆ กนั 

4.54 0.75 มากท่ีสุด 

3. บริษทัยนิูซิต้ีมีผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีครอบคลุม 

    กวา้งขวางสะดวกต่อการเลือกซ้ือสินคา้ 

4.29 0.99 มากทีสุ่ด 

รวม 4.50 0.62 มากทีสุ่ด 
 
 ตารางท่ี 20 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืน ดา้นโอกาสในการขยายตราสินคา้ 

ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าโอกาสในการขยายตราสินคา้โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
4.50 เม่ือพิจารณารายขอ้ผูว้ิจยัพบว่าสมาชิกใหค้วามส าคญักบัท่านคิดว่าถา้บริษทัยนิูซิต้ีออกสินคา้
ใหม่ แลว้ท่านจะเลือกซ้ือสินคา้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.67 รองลงมาคือท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
สินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ีจากการบอกต่อ ๆ กนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 และนอ้ยท่ีสุด คือ บริษทัยนิูซิต้ี
มีผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีครอบคลุมกวา้งขวางสะดวกต่อการเลือกซ้ือสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 
 
ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ระดับความภักดต่ีอตราสินค้า 

 การวิเคราะห์เก่ียวกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ประกอบดว้ย การบอกต่อ และการซ้ือซ ้ า 
ดงัปรากฏในตารางท่ี 21 
 
ตารางท่ี 21 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความภกัดีต่อตราสินคา้ ในภาพรวม 

 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ ค่าเฉล่ีย S.D ระดบัความส าคญั 

1. การบอกต่อ 4.67 0.73 มากทีสุ่ด 

2. การซ้ือซ ้า 4.65 0.71 มากทีสุ่ด 

รวม 4.66 0.68 มากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 21 แสดงผลการวิเคราะห์ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในภาพรวม ผลการวิจยัแสดง
ใหเ้ห็นว่าความภกัดีต่อตราสินคา้โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.66 เม่ือพิจารณารายขอ้
ผูว้ิจยัพบวา่สมาชิกใหค้วามส าคญักบัการบอกต่อ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.67 รองลงมาคือการซ้ือซ ้ า 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65 
 
ตารางท่ี 22 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการบอกต่อและ

ดา้นการซ้ือซ ้า 
 

ดา้นการบอกต่อและดา้นการซ้ือซ ้า ค่าเฉล่ีย S.D ระดบัความส าคญั 

1. ท่านรับรู้ในเร่ืองคุณภาพตราสินคา้ท่ีดีของบริษทัยนิูซิต้ี 4.67 0.73 มากทีสุ่ด 

2. ท่านซ้ือสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ีอยูเ่ป็นประจ า 4.75 0.69 มากทีสุ่ด 

3. ท่านมีการเพิ่มปริมาณการซ้ือสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ีข้ึน 

    เร่ือย ๆ 

4.55 0.83 มากทีสุ่ด 

รวมดา้นการซ้ือซ ้า 4.65 0.71 มากทีสุ่ด 
 
ตารางท่ี 22 แสดงผลการวิเคราะห์ความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการบอกต่อและดา้นการ

ซ้ือซ ้า ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่าการบอกต่อโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.67 และดา้น
การซ้ือซ ้ าโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.65 เม่ือพิจารณารายขอ้ผูว้ิจยัพบว่าสมาชิกให้
ความส าคญักบัท่านซ้ือสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ีอยูเ่ป็นประจ า มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.75 รองลงมา
คือท่านมีการเพิ่มปริมาณการซ้ือสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ีข้ึนเร่ือย ๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 
 
ส่วนที่ 7 การทดสอบสมมตฐิานเพือ่วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกบั
ความภักดีต่อตราสินค้า  

 การทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน กบัความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ ประกอบดว้ย การบอกต่อ และการซ้ือซ ้ า ใชส้ถิติ T-Test ส าหรับตวัแปรกลุ่มยอ่ย 2 กลุ่ม 
และกรณีตวัแปรกลุ่มยอ่ยมากกว่า 2 กลุ่ม ใชส้ถิติ F-Test ในกรณีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติจึงท าการเปรียบเทียบพหุคูณดว้ยวิธี Least Significance Difference (LSD) ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัตั้งสมมติฐานไว ้ดงัน้ี 
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 สมมติฐานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกท่ีอยูใ่นบริษทัยนิูซิต้ี ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความภกัดีต่อ
ตราสินคา้แตกต่างกนั 
 สมมติฐานที่ 1.1  เพศมีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าแตกต่างกันสามารถเขียน
สมมติฐานไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานหลกั (H0): เพศไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ 
 สมมติฐานรอง (H1): เพศส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ 

 

ตารางท่ี 23 ความแตกต่างของความภกัดีต่อตราสินคา้จ าแนกตามเพศ 
 

ตวัแปร
ตาม 

เพศ N Mean S.D. T Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ความ
ภกัดีต่อ
ตรา
สินคา้ 

ชาย 

หญิง 

184 

216 

4.72 

4.63 

0.60 

0.82 

1.30 0.19 ไม่แตกต่าง 

  

การ
บอกต่อ 

ชาย 184 4.66 0.63 0.41 0.69 ไม่แตกต่าง 

หญิง 216 4.63 0.77    

การซ้ือ
ซ ้า 

ชาย 184 4.69 0.57 0.88 0.38 ไม่แตกต่าง 

หญิง 216 4.63 0.77 
    

 
ตารางท่ี 23 แสดงใหเ้ห็นว่า ในดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ เพศมีค่านยัส าคญัทางสถิติ

เท่ากบั 0.19 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า เพศ
ไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในดา้นการบอกต่อ เพศมีค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.69 ซ่ึงมี
ค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า เพศไม่ส่งผลต่อความภกัดี
ต่อตราสินคา้ ดา้นการบอกต่อ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
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ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในดา้นการซ้ือซ ้ า เพศมีค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.38 ซ่ึงมี
ค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า เพศไม่ส่งผลต่อความภกัดี
ต่อตราสินคา้ ดา้นการซ้ือซ ้า ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
 สมมติฐานที่ 1.2 อายุมีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าแตกต่างกันสามารถเขียน
สมมติฐานไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานหลกั (H0): อายไุม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ 
 สมมติฐานรอง (H1): อายสุ่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ 
 

ตารางท่ี 24 ความแตกต่างของความภกัดีต่อตราสินคา้จ าแนกตามอาย ุ
 

ตวัแปร
ตาม 

อาย ุ N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ความ
ภกัดีต่อ
ตรา
สินคา้ 

16-25 ปี 55 4.53 0.99 0.67 0.62 ไม่แตกต่าง 

26-35 ปี 170 4.68 0.65    

36-45 ปี 101 4.71 0.71    

46-55 ปี 72 4.69 0.69    

ตั้งแต่ 56 ปีข้ึนไป 2 4.50 0.70    

  รวม 400 4.67 0.73       

การบอก
ต่อ 

16-25 ปี 55 4.31 1.03 4.14 0.00* แตกต่าง 

26-35 ปี 170 4.72 0.62     

36-45 ปี 101 4.74 0.66     

46-55 ปี 72 4.62 0.61     

ตั้งแต่ 56 ปีข้ึนไป 2 4.50 0.71     

รวม 400 4.65 0.71      
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ตารางท่ี 24 ความแตกต่างของความภกัดีต่อตราสินคา้จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 
ตวัแปร
ตาม 

อาย ุ N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

การซ้ือ
ซ ้า 

16-25 ปี 55 4.42 0.97 2.13 0.08 ไม่แตกต่าง 

26-35 ปี 170 4.70 0.60    

36-45 ปี 101 4.73 0.67    

46-55 ปี 72 4.66 0.61    

ตั้งแต่ 56 ปีข้ึนไป 2 4.50 0.71    

รวม 400 4.66 0.68     
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 ตารางท่ี 24 แสดงใหเ้ห็นว่า ในดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ อายมีุค่านยัส าคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.62 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า อายุ
ไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

 ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในดา้นการบอกต่อ อายมีุค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.00 ซ่ึงมี
ค่านอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า อายสุ่งผลต่อความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ ดา้นการบอกต่อ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ดว้ยวิธีของ Least Significance Difference (LSD) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 25 

 ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในดา้นการซ้ือซ ้ า อายมีุค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.08 มีค่า
มากกว่า 0.05 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า อายไุม่
ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการซ้ือซ ้า ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางท่ี 25 ค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความภกัดีต่อตราสินคา้ จ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ 
 

การ
บอก
ต่อ 

อาย ุ
Mean 

16-25 ปี 26-35 ปี 36-45 ปี 46-55 ปี ตั้งแต่ 
56 ปี
ข้ึนไป 

  4.309 4.718 4.738 4.618 4.500 

16-25 ปี 4.309 -  -0.409*  -0.429*  -0.309* -0.191 

26-35 ปี 4.718 - - -0.020 0.100 0.218 

36-45 ปี 4.738 - - - 0.120 0.238 

46-55 ปี 4.618 - - - - 0.118 

ตั้งแต่ 56 ปีข้ึนไป 4.500 - - - - - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 ตารางท่ี 25 แสดงใหเ้ห็นว่า เม่ือทดสอบความแตกต่างของความภกัดีต่อตราสินคา้ ใน
ภาพรวม จ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มอายตุ่าง ๆ มีความภกัดีต่อตราสินคา้ โดยรวมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่  
 คู่ท่ี 1 กลุ่มอาย ุ16-25 ปี มีความภกัดีต่อตราสินคา้นอ้ยกวา่กลุ่ม อาย ุ26-35 ปี 
 คู่ท่ี 2 กลุ่มอาย ุ16-25 ปี มีความภกัดีต่อตราสินคา้นอ้ยกวา่กลุ่ม อาย ุ36-45 ปี 
 คู่ท่ี 3 กลุ่มอาย ุ16-25 ปี มีความภกัดีต่อตราสินคา้นอ้ยกวา่กลุ่ม อาย ุ46-55 ปี 
 สมมติฐานที ่1.3 สถานภาพสมรสมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนัสามารถ
เขียนสมมติฐานไดด้งัน้ี 

สมมติฐานหลกั (H0): สถานภาพสมรสไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ 
สมมติฐานรอง (H1): สถานภาพสมรสส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ 
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ตารางท่ี 26 ความแตกต่างของความภกัดีต่อตราสินคา้จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 
ตวัแปร
ตาม 

สถานภาพ
สมรส 

N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ความ
ภกัดีต่อ
ตรา
สินคา้ 

โสด 204 4.62 0.82 5.25 0.00* แตกต่าง 

สมรส 160 4.73 0.55    
หยา่ 22 4.96 0.21    

หมา้ย 9 3.78 1.39    
แยกกนัอยู ่ 5 5.00 0.00    

  รวม 400 4.67 0.73       

การ
บอกต่อ 

โสด 204 4.59 0.83 4.60 0.00* แตกต่าง 

สมรส 160 4.71 0.55    

หยา่ 22 4.96 0.15    

หมา้ย 9 3.89 0.70    

แยกกนัอยู ่ 5 4.90 0.22    

รวม 400 4.65 0.71     

การซ้ือ
ซ ้า 

โสด 204 4.60 0.79 5.44 0.00* แตกต่าง 

สมรส 160 4.72 0.50    

หยา่ 22 4.96 0.17    

หมา้ย 9 3.83 1.02    

แยกกนัอยู ่ 5 4.95 0.11    

รวม 400 4.66 0.68     
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 ตารางท่ี 26 แสดงให้เห็นว่า ในดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ สถานภาพสมรสมีค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ สถานภาพสมรสส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีระดบั
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นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ Least Significance 
Difference (LSD) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 27 

 ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในดา้นการบอกต่อ สถานภาพสมรสมีค่านยัส าคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพสมรส ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการบอกต่อ ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ Least Significance 
Difference (LSD) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 27 

 ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในดา้นการซ้ือซ ้ า สถานภาพสมรสมีค่านัยส าคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพสมรส ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการซ้ือซ ้ าท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ Least Significance 
Difference (LSD) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 27 

 
ตารางท่ี 27 ค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความภกัดีต่อตราสินคา้ จ าแนกตามสถานภาพ

สมรส เป็นรายคู่ 
 

ความ
ภกัดีต่อ
ตรา
สินคา้ 

สถานภาพ
สมรส 

Mean โสด สมรส หยา่ หมา้ย แยกกนัอยู ่
  4.62 4.73 4.96 3.78 5.00 

โสด 4.62 - -0.11  -0.34* 0.84* -0.38 

สมรส 4.73 - - -0.22 0.95* -0.27 

หยา่ 4.96 - - - 1.18* -0.05 

หมา้ย 3.78 - - - -  -1.22* 

แยกกนัอยู ่ 5.00 - - - - - 
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ตารางท่ี 27 ค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความภกัดีต่อตราสินคา้ จ าแนกตามสถานภาพ
สมรส เป็นรายคู่ (ต่อ) 

 

การ
บอกต่อ 

สถานภาพ
สมรส 

Mean โสด สมรส หยา่ หมา้ย แยกกนัอยู ่
  4.59 4.71 4.96 3.89 4.90 

โสด 4.59 - -0.12  -0.36* 0.70* -0.31 

สมรส 4.71 - - -0.24 0.82* -0.19 

หยา่ 4.96 - - - 1.07* 0.06 

หมา้ย 3.89 - - - -  -1.01* 

แยกกนัอยู ่ 4.90 - - - - - 

การซ้ือ
ซ ้า 

สถานภาพ
สมรส 

Mean โสด สมรส หยา่ หมา้ย แยกกนัอยู ่
  4.60 4.72 4.96 3.83 4.95 

โสด 4.60 - -0.12  -0.35* 0.77* -0.35 

สมรส 4.72 - - -0.23 0.89* -0.23 

หยา่ 4.96 - - - 1.12* 0.01 

หมา้ย 3.83 - - - -  -1.12* 
แยกกนัอยู ่ 4.95 - - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 ตารางท่ี 27 แสดงใหเ้ห็นว่า เม่ือทดสอบความแตกต่างของความภกัดีต่อตราสินคา้ ใน
ภาพรวม จ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มสถานภาพต่าง ๆ มีความภกัดีต่อตราสินคา้ 
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่  
 คู่ท่ี 1 กลุ่มสถานภาพโสดมีความภกัดีต่อตราสินคา้นอ้ยกลุ่มสถานภาพหยา่  
 คู่ท่ี 2 กลุ่มสถานภาพโสดมีความภกัดีต่อตราสินคา้มากกวา่กลุ่มสถานภาพหมา้ย  
 คู่ท่ี 3 กลุ่มสถานภาพสมรสมีความภกัดีต่อตราสินคา้มากกวา่กลุ่มสถานภาพหมา้ย  
 คู่ท่ี 4 กลุ่มสถานภาพหยา่มีความภกัดีต่อตราสินคา้มากกวา่กลุ่มสถานภาพหมา้ย 
 คู่ท่ี 5 กลุ่มสถานภาพหมา้ยมีความภกัดีต่อตราสินคา้นอ้ยกวา่กลุ่มสถานภาพแยกกนัอยู ่
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 เม่ือวิเคราะห์ตามองคป์ระกอบหลกัแต่ละดา้น พบวา่ 
 ความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการบอกต่อ จ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่ม
สถานภาพต่าง ๆ มีความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการบอกต่อแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 มีจ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ 
 คู่ท่ี 1 กลุ่มสถานภาพโสดมีความภักดีต่อตราสินค้าด้านการบอกต่อน้อยกว่ากลุ่ม
สถานภาพหยา่ 
 คู่ท่ี 2  กลุ่มสถานภาพโสดมีความภักดีต่อตราสินค้าด้านการบอกต่อมากกว่ากลุ่ม
สถานภาพหมา้ย  
 คู่ท่ี 3 กลุ่มสถานภาพสมรสมีความภักดีต่อตราสินคา้ด้านการบอกต่อมากกว่ากลุ่ม
สถานภาพหมา้ย  
 คู่ท่ี 4  กลุ่มสถานภาพหยา่มีความภกัดีต่อตราสินคา้มากกวา่กลุ่มสถานภาพหมา้ย 
 คู่ท่ี 5  กลุ่มสถานภาพหมา้ยมีความภกัดีต่อตราสินคา้นอ้ยกวา่กลุ่มสถานภาพแยกกนัอยู ่
 ความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการบซ้ือซ ้ า จ  าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่ม
สถานภาพต่าง ๆ มีความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการบซ้ือซ ้ าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 มีจ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ 
 คู่ท่ี 1 กลุ่มสถานภาพโสดมีความภักดีต่อตราสินค้าด้านการซ้ือซ ้าน้อยกว่ากลุ่ม
สถานภาพหยา่ 
 คู่ท่ี 2 กลุ่มสถานภาพโสดมีความภักดีต่อตราสินค้าด้านการบซ้ือซ ้ามากกว่ากลุ่ม
สถานภาพหมา้ย 
 คู่ท่ี 3 กลุ่มสถานภาพสมรสมีความภักดีต่อตราสินค้าด้านการบซ้ือซ ้ามากกว่ากลุ่ม
สถานภาพหมา้ย 
 คู่ท่ี 4 กลุ่มสถานภาพหยา่มีความภกัดีต่อตราสินคา้มากกวา่กลุ่มสถานภาพหมา้ย 
 คู่ท่ี 5 กลุ่มสถานภาพหมา้ยมีความภกัดีต่อตราสินคา้นอ้ยกวา่กลุ่มสถานภาพแยกกนัอยู ่
 สมมติฐานที ่ 1.4 ระดบัการศึกษามีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนัสามารถเขียน
สมมติฐานไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานหลกั (H0): ระดบัการศึกษาไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ 
 สมมติฐานรอง (H1): ระดบัการศึกษาส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 28 ความแตกต่างของความภกัดีต่อตราสินคา้จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 
ตวัแปร
ตาม 

ระดบัการศึกษา N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ความ
ภกัดีต่อ
ตรา
สินคา้ 

ระดบัต ่ากวา่/เท่ากบัประถม 4 5.00 0.00 1.09 0.37 ไม่แตกต่าง 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 8 4.88 0.35    
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 13 4.77 0.44    
ปวส./อนุปริญญาตรี 39 4.51 0.60    
ปริญญาตรี 242 4.71 0.74    

  สูงกวา่ปริญญาตรี 94 4.59 0.81      
  รวม 400 4.67 0.73       

การบอก
ต่อ 

ระดบัต ่ากวา่/เท่ากบัประถม 4 5.00 0.00 1.73 0.13 ไม่แตกต่าง 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 8 4.94 0.18    
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 13 4.89 0.30    
ปวส./อนุปริญญาตรี 39 4.41 0.71    
ปริญญาตรี 242 4.67 0.72    
สูงกวา่ปริญญาตรี 94 4.62 0.73    

รวม 400 4.65 0.71     

การซ้ือ
ซ ้า 

ระดบัต ่ากวา่/เท่ากบัประถม 4 5.00 0.00 1.45 0.21 ไม่แตกต่าง 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 8 4.91 0.27    

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 13 4.83 0.31    

ปวส./อนุปริญญาตรี 39 4.46 0.59    

ปริญญาตรี 242 4.69 0.70    

สูงกวา่ปริญญาตรี 94 4.60 0.74    

รวม 400 4.66 0.68     
 

ตารางที่ 28 แสดงให้เห็นว่า ในดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ระดบัการศึกษามีค่า
นัยส าคญัทางสถิติเท่ากับ 0.37 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือผูว้ิจัย ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความวา่ ระดบัการศึกษาไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
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ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในดา้นการบอกต่อ ระดบัการศึกษามีค่านัยส าคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.13 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ระดบั
การศึกษาไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการบอกต่อท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในดา้นการซ้ือซ ้ า ระดบัการศึกษามีค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 
0.21 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ระดบัการศึกษา
ไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการซ้ือซ ้าท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 สมมติฐานที่ 1.5 อาชีพมีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าแตกต่างกันสามารถเขียน
สมมติฐานไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานหลกั (H0): อาชีพไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ 
 สมมติฐานรอง (H1): อาชีพส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ 
 

ตารางท่ี 29 ความแตกต่างของความภกัดีต่อตราสินคา้จ าแนกตามอาชีพ 
 

ตวัแปร
ตาม 

อาชีพ N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ความ
ภกัดีต่อ
ตรา
สินคา้ 

เจา้ของกิจการ 192 4.77 0.54 7.02 0.00* แตกต่าง 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 61 4.38 1.17    

พนกังานบริษทัเอกชน 59 4.34 0.88    

พอ่บา้น/แม่บา้น 4 5.00 0.00    

นกัเรียน/นกัศึกษา 18 4.83 0.38    

  อ่ืนๆ 66 4.88 0.33      

  รวม 400 4.67 0.73       
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ตารางท่ี 29 ความแตกต่างของความภกัดีต่อตราสินคา้จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 
 
ตวัแปร
ตาม 

อาชีพ N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ความ
ภกัดีต่อ
ตรา
สินคา้ 

เจา้ของกิจการ 192 4.77 0.54 7.02 0.00* แตกต่าง 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 61 4.38 1.17    
พนกังานบริษทัเอกชน 59 4.34 0.88    
พอ่บา้น/แม่บา้น 4 5.00 0.00    
นกัเรียน/นกัศึกษา 18 4.83 0.38    

  อ่ืนๆ 66 4.88 0.33      
  รวม 400 4.67 0.73       

การ
บอกต่อ 

เจา้ของกิจการ 192 4.78 0.47 7.39 0.00* แตกต่าง 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 61 4.38 1.15    
พนกังานบริษทัเอกชน 59 4.39 0.90    

พอ่บา้น/แม่บา้น 4 4.75 0.29    
นกัเรียน/นกัศึกษา 18 4.25 0.62    
อ่ืนๆ 66 4.84 0.36    
รวม 400 4.65 0.71     

การซ้ือ
ซ ้า 

เจา้ของกิจการ 192 4.77 0.48 7.19 0.00* แตกต่าง 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 61 4.38 1.15    
พนกังานบริษทัเอกชน 59 4.36 0.84    
พอ่บา้น/แม่บา้น 4 4.88 0.14    
นกัเรียน/นกัศึกษา 18 4.54 0.38    
อ่ืนๆ 66 4.86 0.25    
รวม 400 4.66 0.68     

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 29 แสดงใหเ้ห็นวา่ ในดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ อาชีพมีค่านยัส าคญัทางสถิติ
เท่ากับ 0.00 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อาชีพไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
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สถิติ 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ Least Significance Difference (LSD) 
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 29 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในดา้นการบอกต่อ อาชีพมีค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.00 ซ่ึง
มีค่านอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ อาชีพไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการบอกต่อ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ Least Significance Difference (LSD) 
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 29 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในดา้นการซ้ือซ ้ า อาชีพมีค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.00 ซ่ึงมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า อาชีพไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการซ้ือซ ้ า ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ Least Significance Difference (LSD) 
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 29 

 
ตารางท่ี 30 ค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความภกัดีต่อตราสินคา้ จ าแนกตามอาชีพ เป็น

รายคู่ 
 

ความ
ภกัดี
ต่อ
ตรา
สิน 
คา้ 

อาชีพ 
Mean 

เจา้ของ
กิจการ 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทั 
เอกชน 

พอ่บา้น/
แม่บา้น 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

อ่ืนๆ 

  4.77 4.38 4.34 5.00 4.83 4.88 

เจา้ของกิจการ 4.77 - 0.39* 0.43* -0.23 -0.07 -0.11 
ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

4.38 - - 0.04 -0.62 -0.46* -0.50* 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

4.34 - - - -0.66 -0.49* -0.54* 

พอ่บา้น/แม่บา้น 5.00 - - - - 0.17 0.12 

นกัเรียน/นกัศึกษา 4.83 - - - - - -0.05 

อ่ืนๆ 4.88 - - - - - - 
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ตารางท่ี 30 ค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความภกัดีต่อตราสินคา้ จ าแนกตามอาชีพ เป็น
รายคู่ (ต่อ) 

 

การ
บอก
ต่อ 

อาชีพ 
Mean 

เจา้ของ
กิจการ 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทั 
เอกชน 

พอ่บา้น/
แม่บา้น 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

อ่ืนๆ 

  4.78 4.38 4.39 4.75 4.25 4.84 

เจา้ของกิจการ 4.78 - 0.40* 0.39* 0.03 0.53* -0.06 
ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

4.38 - - -0.01 -0.37 0.13 -0.46* 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

4.39 - - - -0.36 0.14 -0.45* 

พอ่บา้น/แม่บา้น 4.75 - - - - 0.50 -0.09 
นกัเรียน/นกัศึกษา 4.25 - - - - -  -0.59* 

อ่ืนๆ 4.84 - - - - - - 

การ
ซ้ือ
ซ ้ า 

อาชีพ 
Mean 

เจา้ของ
กิจการ 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทั 
เอกชน 

พอ่บา้น/
แม่บา้น 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

อ่ืนๆ 

  4.77 4.38 4.36 4.88 4.54 4.86 

เจา้ของกิจการ 4.77 - 0.40* 0.41* -0.10 0.23 -0.09 
ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

4.38 - - 0.01 -0.50 -0.17 -0.48* 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

4.36 - - - -0.51 -0.18 -0.50* 

พอ่บา้น/แม่บา้น 4.88 - - - - 0.33 0.02 

นกัเรียน/นกัศึกษา 4.54 - - - - - -0.32 

อ่ืนๆ 4.86 - - - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 



 102 

 ตารางท่ี 30 แสดงใหเ้ห็นว่า เม่ือทดสอบความแตกต่างของความภกัดีต่อตราสินคา้ ใน
ภาพรวม จ าแนกตามอาชีพรายคู่ พบวา่ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีความภกัดีต่อตราสินคา้ โดยรวมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 6 คู่ ไดแ้ก่ 
 คู่ท่ี 1 กลุ่มอาชีพเจา้ของกิจการมีความภกัดีต่อตราสินคา้มากกว่ากลุ่มอาชีพขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวสิาหกิจ  
 คู่ท่ี 2 กลุ่มอาชีพเจา้ของกิจการมีความภกัดีต่อตราสินคา้มากกว่ากลุ่มอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน 
 คู่ท่ี 3  กลุ่มอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความภักดีต่อตราสินคา้น้อยกว่า
กลุ่มอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา  
 คู่ท่ี 4 กลุ่มอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความภักดีต่อตราสินค้าน้อยกวา่
กลุ่มอ่ืน ๆ 
 คู่ท่ี 5 กลุ่มอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีความภกัดีต่อตราสินคา้นอ้ยกว่ากลุ่มอาชีพ
นกัเรียน/นกัศึกษา  
 คู่ท่ี 6   กลุ่มอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีความภกัดีต่อตราสินคา้นอ้ยกวา่กลุ่มอาชีพอ่ืนๆ  
 เม่ือวิเคราะห์ตามองคป์ระกอบหลกัแต่ละดา้น พบวา่ 
 ความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการบอกต่อ จ าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ มีความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการบอกต่อ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
มีจ านวน 6 คู่ ไดแ้ก่ 
 คู่ท่ี 1 กลุ่มอาชีพเจา้ของกิจการมีความภกัดีต่อตราสินคา้ดา้นการบอกต่อมากกว่ากลุ่ม
อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
 คู่ท่ี 2 กลุ่มอาชีพเจา้ของกิจการมีความภกัดีต่อตราสินคา้ดา้นการบอกต่อมากกว่ากลุ่ม
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  
 คู่ท่ี 3 กลุ่มอาชีพเจา้ของกิจการมีความภกัดีต่อตราสินคา้ดา้นการบอกต่อมากกว่ากลุ่ม
อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 
 คู่ท่ี 4 กลุ่มอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจมีความภกัดีต่อตราสินคา้ดา้นการบอกต่อ
นอ้ยกวา่กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ  
 คู่ท่ี 5 กลุ่มอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมีความภกัดีต่อตราสินคา้ดา้นการบอกต่อนอ้ยกวา่
กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ  
 คู่ท่ี 6 กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษามีความภักดีต่อตราสินคา้ด้านการบอกต่อน้อยกว่ากลุ่ม
อาชีพอ่ืน ๆ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการซ้ือซ ้า จ  าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่พบวา่ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มี
ความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการซ้ือซ ้า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 
4 คู่ ไดแ้ก่ 
 คู่ท่ี 1 กลุ่มอาชีพเจา้ของกิจการมีความภกัดีต่อตราสินคา้ดา้นการซ้ือซ ้ามากกว่ากลุ่ม
อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
 คู่ท่ี 2 กลุ่มอาชีพเจา้ของกิจการมีความภกัดีต่อตราสินคา้ดา้นการซ้ือซ ้ามากกว่ากลุ่ม
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
 คู่ท่ี 3 กลุ่มอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจมีความภกัดีต่อตราสินคา้ดา้นการซ้ือ
ซ ้านอ้ยกวา่กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ  
 คู่ท่ี 4 กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีความภกัดีต่อตราสินคา้ดา้นการซ้ือซ ้านอ้ยกวา่กลุ่ม
อาชีพอ่ืน ๆ  
  สมมติฐานที ่ 1.6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าแตกต่างกัน
สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานหลกั (H0): รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ 
 สมมติฐานรอง (H1): รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ 

 
ตารางท่ี 31 ความแตกต่างของความภกัดีต่อตราสินคา้จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
ตวัแปร
ตาม 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ความ
ภกัดีต่อ
ตรา
สินคา้ 

นอ้ยกวา่/เท่ากบั 15,000 บาท 36 4.58 0.87 14.83 0.00* แตกต่าง 
15,001-20,000 บาท 15 3.60 1.45    
20,001-25,000 บาท 42 4.29 1.07    
25,001-30,000 บาท 23 4.74 0.69    
มากกวา่ 30,000 บาท 284 4.79 0.50    

  รวม 400 4.67 0.73       
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ตารางท่ี 31 ความแตกต่างของความภกัดีต่อตราสินคา้จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 
ตวัแปร
ตาม 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน N Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

การบอก
ต่อ 

นอ้ยกวา่/เท่ากบั 15,000 บาท 36 4.36 0.91 28.14 0.00* แตกต่าง 

15,001-20,000 บาท 15 3.33 1.52    

20,001-25,000 บาท 42 4.21 1.00    

25,001-30,000 บาท 23 4.87 0.27    

มากกวา่ 30,000 บาท 284 4.80 0.43    

รวม 400 4.65 0.71     

การซ้ือ
ซ ้า 

นอ้ยกวา่/เท่ากบั 15,000 บาท 36 4.47 0.84 22.95 0.00* แตกต่าง 

15,001-20,000 บาท 15 3.47 1.46    

20,001-25,000 บาท 42 4.25 1.02    

25,001-30,000 บาท 23 4.80 0.41    

มากกวา่ 30,000 บาท 284 4.79 0.42    

รวม 400 4.66 0.68     
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 ตารางท่ี 31 แสดงให้เห็นว่า ในดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ Least Significance 
Difference (LSD) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 32 
 ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในดา้นการบอกต่อ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีค่านยัส าคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือผูว้ิจยัปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการบอกต่อ
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ Least Significance 
Difference (LSD) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 32 
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 ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในดา้นการซ้ือซ ้ า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีค่านยัส าคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือผูว้ิจยัปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการซ้ือซ ้ าท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ Least Significance 
Difference (LSD) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 32 

 
ตารางท่ี 32 ค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความภกัดีต่อตราสินคา้ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน เป็นรายคู่ 
 

ความ
ภกัดี
ต่อตรา
สินคา้ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
Mean 

นอ้ยกวา่/
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,001-
20,000 
บาท 

20,001-
25,000 
บาท 

25,001-
30,000 
บาท 

มากกวา่ 
30,000 
บาท 

  4.58 3.60 4.29 4.74 4.79 
นอ้ยกวา่/เท่ากบั 15,000 บาท 4.58 - 0.98* 0.30 -0.16 -0.20 
15,001-20,000 บาท 3.60 - -  -0.69*  -1.14*  -1.19* 
20,001-25,000 บาท 4.29 - - -  -0.45*  -0.45* 
25,001-30,000 บาท 4.74 - - - - -0.05 
มากกวา่ 30,000 บาท 4.79 - - - - - 

การ
บอก
ต่อ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
Mean 

นอ้ยกวา่/
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,001-
20,000 
บาท 

20,001-
25,000 
บาท 

25,001-
30,000 
บาท 

มากกวา่ 
30,000 
บาท 

  4.36 3.33 4.21 4.87 4.80 
นอ้ยกวา่/เท่ากบั 15,000 บาท 4.36 - 1.03* 0.15  -0.51*  -0.44* 
15,001-20,000 บาท 3.33 - -  -0.88*  -1.54*  -1.47* 
20,001-25,000 บาท 4.21 - - -  -0.66*  -0.59* 
25,001-30,000 บาท 4.87 - - - - 0.07 
มากกวา่ 30,000 บาท 4.80 - - - - - 
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ตารางท่ี 32 ค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความภกัดีต่อตราสินคา้ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน เป็นรายคู่ (ต่อ) 

 

การซ้ือ
ซ ้ า 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
Mean 

นอ้ยกวา่/
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,001-
20,000 
บาท 

20,001-
25,000 
บาท 

25,001-
30,000 
บาท 

มากกวา่ 
30,000 
บาท 

  4.47 3.47 4.25 4.80 4.79 

นอ้ยกวา่/เท่ากบั 15,000 บาท 4.47 - 1.01* 0.22  -0.33*  -0.32* 

15,001-20,000 บาท 3.47 - -  -0.78*  -1.34*  -1.33* 

20,001-25,000 บาท 4.25 - - -  -0.55*  -0.54* 

25,001-30,000 บาท 4.80 - - - - 0.01 

มากกวา่ 30,000 บาท 4.79 - - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 ตารางท่ี 32 แสดงใหเ้ห็นว่า เม่ือทดสอบความแตกต่างของความภกัดีต่อตราสินคา้ ใน
ภาพรวม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนรายคู่ พบว่า กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่าง ๆ มีความภกัดี
ต่อตราสินคา้ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 6 คู่ ไดแ้ก่ 
 คู่ท่ี 1 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่/เท่ากบั 15,000 บาท มีความภกัดีต่อตราสินคา้น
มากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท 
 คู่ท่ี 2 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท มีความภกัดีต่อตราสินคา้นอ้ยกวา่
กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-25,000 บาท 
 คู่ท่ี 3 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท มีความภกัดีต่อตราสินคา้นอ้ยกวา่
กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-30,000 บาท 
 คู่ท่ี 4 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท มีความภกัดีต่อตราสินคา้นอ้ยกวา่
กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท 
 คู่ท่ี 5 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-25,000 บาท มีความภกัดีต่อตราสินคา้นอ้ยกวา่
กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-30,000 บาท  
 คู่ท่ี 6 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-25,000 บาท มีความภกัดีต่อตราสินคา้นอ้ยกวา่
กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท 
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 เม่ือวิเคราะห์ตามองคป์ระกอบหลกัแต่ละดา้น พบวา่ 
 ความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการบอกต่อ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นรายคู่ 
พบวา่ กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่าง ๆ มีความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการบอกต่อ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 8 คู่ ไดแ้ก่ 
 คู่ท่ี 1 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่า/เท่ากบั 15,000 บาท มีความภกัดีต่อตราสินคา้ 
ดา้นการบอกต่อมากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท 
 คู่ท่ี 2 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่า/เท่ากบั 15,000 บาท มีความภกัดีต่อตราสินคา้ 
ดา้นการบอกต่อนอ้ยกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-30,000 บาท 
 คู่ท่ี 3 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่า/เท่ากบั 15,000 บาท มีความภกัดีต่อตราสินคา้ 
ดา้นการบอกต่อนอ้ยกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท 
  คู่ท่ี 4 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท มีความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการ
บอกต่อนอ้ยกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-25,000 บาท  
 คู่ท่ี 5 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท มีความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการ
บอกต่อนอ้ยกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-30,000 บาท 
 คู่ท่ี 6 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท มีความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการ
บอกต่อนอ้ยกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท 
  คู่ท่ี 7 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-25,000 บาท มีความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการ
บอกต่อนอ้ยกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-30,000 บาท  
 คู่ท่ี 8 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-25,000 บาท มีความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการ
บอกต่อนอ้ยกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 30,000 บาท 
 ความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการซ้ือซ ้ า จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นรายคู่ 
พบว่า กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่าง ๆ มีความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการซ้ือซ ้ า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 8 คู่ ไดแ้ก่ 
 คู่ท่ี 1 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่า/เท่ากบั 15,000 บาท มีความภกัดีต่อตราสินคา้ 
ดา้นการซ้ือซ ้ามากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท 
 คู่ท่ี 2 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่า/เท่ากบั 15,000 บาท มีความภกัดีต่อตราสินคา้ 
ดา้นการซ้ือซ ้านอ้ยกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-30,000 บาท  
 คู่ท่ี 3 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่า/เท่ากบั 15,000 บาท มีความภกัดีต่อตราสินคา้ 
ดา้นการซ้ือซ ้านอ้ยกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 108 

  คู่ท่ี 4 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท มีความภกัดีต่อตราสินคา้ดา้นการ
ซ้ือซ ้านอ้ยกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-25,000 บาท  
 คู่ท่ี 5 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท มีความภกัดีต่อตราสินคา้ดา้นการ
ซ้ือซ ้านอ้ยกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-30,000 บาท 
 คู่ท่ี 6 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท มีความภกัดีต่อตราสินคา้ดา้นการ
ซ้ือซ ้านอ้ยกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 30,000 บาท 
 คู่ท่ี 7 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-25,000 บาท มีความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการ
ซ้ือซ ้านอ้ยกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-30,000 บาท  
 คู่ท่ี 8 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-25,000 บาท มีความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการ
ซ้ือซ ้านอ้ยกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 30,000 บาท 
 
ส่วนที่ 8 การทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตรา สินค้าของ
บริษัทยูนิซิตี ้ 
 การทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ประกอบ
ไปดว้ย ปัจจยัคุณภาพท่ีรับรู้ ปัจจยัความเช่ือมโยงตราสินคา้ และปัจจยัดา้นทรัพยสิ์นอ่ืนกบัความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยูนิซิต้ี โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบค่าทางสถิติ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product – Moment Correlation: ค่า r) เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้งสองตวั ถา้มีค่า p-value น้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) นัน่คือ ตวัแปรทั้งสองมีความสมัพนัธ์กนั 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นการรับรู้ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อตราสินคา้
ของบริษทัยนิูซิต้ี  สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งัน้ี คือ 
 สมมติฐานหลกั (H0): ปัจจยัดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี  
 สมมติฐานรอง (H1): ปัจจยัดา้นคุณภาพท่ีรับรู้มีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีต่อตราสินคา้
ของบริษทัยนิูซิต้ี  
 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 33 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นคุณภาพท่ีรับรู้กบัความภกัดีต่อตราสินคา้
ของบริษทัยนิูซิต้ี  

 

คุณภาพท่ีรับรู้ 
ค่าสมัประสิทธ์
สหสัมพนัธ ์ p-value ความสัมพนัธ ์

 ( r ) 
1. คุณภาพโดยรวม 0.55 0.00** ปานกลาง 
2. เหตุผลในการซ้ือ 0.69 0.00** ปานกลาง 

คุณภาพท่ีรับรู้โดยรวม 0.55 0.00** ปานกลาง 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 ตารางท่ี 33 แสดงให้เห็นว่า ผลความสัมพนัธ์ของปัจจยัคุณภาพท่ีรับรู้โดยรวม มีค่า 
P-Value เท่ากับ 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณภาพท่ีรับรู้กบัความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ของบริษทัยูนิซิต้ี มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง ท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.01 (r = 0.55) ปัจจยัคุณภาพท่ีรับรู้ ดา้นคุณภาพโดยรวม มีค่า P-Value เท่ากบั 0.00 มีค่า
มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณภาพท่ีรับรู้ ดา้นคุณภาพโดยรวม กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
บริษทัยูนิซิต้ี มีความสัมพนัธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง ท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ  0.01  
(r = 0.55)  ปัจจยัคุณภาพท่ีรับรู้ ดา้นเหตุผลในการซ้ือ มีค่า P-Value เท่ากบั 0.00 มีค่ามากกว่า 0.05 
นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัคุณภาพท่ีรับรู้ ดา้นเหตุผลในการซ้ือ กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี มี
ความสมัพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 (r = 0.69)   
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัความเช่ือมโยงตราสินคา้มีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
บริษทัยนิูซิต้ี  สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งัน้ี คือ 
 สมมติฐานหลกั (H0): ปัจจยัความเช่ือมโยงตราสินคา้ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดี
ต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี  
 สมมติฐานรอง (H1): ปัจจยัความเช่ือมโยงตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี  
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ตารางท่ี 34  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยความเช่ือมโยงตราสินคา้กบัความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี  

 

ความเช่ือมโยงตราสินคา้ 
ค่าสมัประสิทธ์
สหสัมพนัธ ์ p-value ความสัมพนัธ ์

 ( r ) 
ระดบัคุณภาพตราสินคา้ 0.78 0.00** ปานกลาง 
คุณค่าท่ีตราสินคา้มอบให ้ 0.75 0.00** ปานกลาง 

ความเช่ือมโยงตราสินคา้โดยรวม 0.82 0.00** สูง 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 ตารางท่ี 34 แสดงให้เห็นว่า ผลความสัมพนัธ์ของปัจจยัความเช่ือมโยงตราสินคา้
โดยรวม มีค่า P-Value เท่ากบั 0.00 มีค่านอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความเช่ือมโยงตราสินคา้กบั
ความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัสูง ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.01 (r = 0.82) ปัจจยัความเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นระดบัคุณภาพตราสินคา้ มีค่า P-Value 
เท่ากบั 0.00 มีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัความเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นระดบัคุณภาพตราสินคา้กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
บริษทัยนิูซิต้ี มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 (r = 
0.75)  ปัจจยัความเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นคุณค่าท่ีตราสินคา้มอบให ้มีค่า P-Value เท่ากบั 0.00 มีค่า
มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความ
เช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นคุณค่าท่ีตราสินคา้มอบให้กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยูนิซิต้ี มี
ความสมัพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 (r = 0.78)   
 สมมติฐานที ่4 ปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืนมีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทั
ยนิูซิต้ี  สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งัน้ี คือ 
 สมมติฐานหลกั (H0): ปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืนไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อตราสินคา้
ของบริษทัยนิูซิต้ี  
 สมมติฐานรอง (H1): ปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืนมีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
บริษทัยนิูซิต้ี  
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ตารางท่ี 35  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืนกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
บริษทัยนิูซิต้ี  
 

ทรัพยสิ์นอ่ืน 
ค่าสมัประสิทธ์
สหสัมพนัธ ์ p-value ความสัมพนัธ ์

 ( r ) 
ระดบัการยอมรับดา้นราคา 0.63 0.00** ปานกลาง 
โอกาสในการขยายตราสินคา้ 0.66 0.00** ปานกลาง 

ทรัพยสิ์นอ่ืนโดยรวม 0.70 0.00** ปานกลาง 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  
 ตารางท่ี 35 แสดงให้เห็นว่า ผลความสัมพนัธ์ของปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืนโดยรวม มีค่า 
P-Value เท่ากบั 0.00 มีค่านอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืนกบัความภกัดีต่อตราสินคา้
ของบริษทัยูนิซิต้ี มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 
(r = 0.70) ปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืน ดา้นระดบัการยอมรับดา้นราคา มีค่า P-Value เท่ากบั 0.00 มีค่ามากกว่า 
0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืน 
ดา้นระดบัการยอมรับดา้นราคากบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี มีความสัมพนัธ์กนัเชิง
บวกในระดบัปานกลาง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 (r = 0.63)  ปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืน ดา้นโอกาส
ในการขยายตราสินคา้ มีค่า P-Value เท่ากบั 0.00 มีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืน ดา้นโอกาสในการขยายตราสินคา้กบั
ความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยูนิซิต้ี มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.01 (r = 0.66)   
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาการภกัดีต่อตราสินคา้ในธุรกิจเครือข่าย กรณีศึกษาบริษทัยูนิซิต้ี เพื่อศึกษา
ระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ีท่ีมีต่อผูบ้ริโภค และศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดี
ต่อตราสินคา้ของบริษทัยูนิซิต้ี กลุ่มประชากรท่ีใช้ในงานวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในบริษทัยูนิซิต้ี 
อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น1 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เป็นผูใ้ห้ขอ้มูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 6 ส่วน ประกอบดว้ย ปัจจยั
ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ตราสินคา้ ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพท่ีรับรู้ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการเช่ือมโยงตราสินคา้  ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นอ่ืน และขอ้มูลเก่ียวกบัความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-Test และ F-Test เพื่อวิเคราะห์
ความแตกต่างของตวัแปร และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Coefficient) สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 
1.  สรุปผลการวจัิย 
 1.1 ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นบริษทัยนิูซิต้ี  อาคารรุ่งโรจน์ธนกลุ  ชั้น1 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.00 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.00 ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 26-35 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมามีช่วงอายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.25 สมาชิกบริษทัยูนิซิต้ี           
มีสถานภาพสมรสโสด คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมาคือสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 40.00 มี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.50 รองลงมามีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 23.50 มีอาชีพเจา้ของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมามีอาชีพอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 
16.50  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.0 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 20,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.50 
 1.2 การรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นบริษทัยนิูซิต้ี อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น1 เขต
หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีการรับรู้ตราสินคา้ ดา้นตราสินคา้ท่ีนึกถึงล าดบัแรก คือตราสินคา้ 
ยนิูซิต้ีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.25 รองลงมาตราสินคา้แอมเวย ์ คิดเป็นร้อยละ 30.75 และตราสินคา้
ท่ีมีการรับรู้นอ้ยท่ีสุดคือมิสทีนและเอวอน คิดเป็นร้อยละ 1.00 การรับรู้ตราสินคา้ ดา้นการใชสิ้นคา้
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ของผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่มีการรับรู้ตราสินคา้ ดา้นการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุดคือสินคา้ยนิูซิต้ี 
คิดเป็นร้อยละ 83.00 และรองลงมาสินคา้แอมเวย ์คิดเป็นร้อยละ 9.75 และสินคา้ท่ีใชน้อ้ยท่ีสุดคือ
สินคา้มีสทีนและคงัเซน คิดเป็นร้อยละ 1.50 การรับรู้ตราสินคา้ ดา้นการรู้จกัช่ือตราสินคา้ กลุ่ม
ตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี มีการรู้จกัช่ือตราสินคา้ยนิูซิต้ี คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  1.3 คุณภาพท่ีรับรู้ในภาพรวมอยู่ในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ( X  = 4.44) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น เหตุผลในการซ้ือ ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.73) และคุณภาพโดยรวม ค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด ( X  = 4.44) โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้นดงัน้ี 

   1.3.1 คุณภาพท่ีรับรู้ ดา้นคุณภาพโดยรวม ในภาพรวมอยู่ในระดบัความส าคญั
มากท่ีสุด  ( X  = 4.44) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ บริษทัยนิูซิต้ีมีสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
( X  = 4.82) และบริษทัยนิูซิต้ีมีบริการหลงัการขายท่ีดี ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( X  = 4.18) 

   1.3.2 ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ ดา้นเหตุผลในการซ้ือในภาพรวมอยูใ่นระดบัความส าคญั
มากท่ีสุด  ( X  = 4.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ บริษทัยูนิซิต้ีตอบสนองไดต้รงความตอ้งการกบั   
การด าเนินชีวิต (Lifestyle) ในปัจจุบนั ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.82) และบริษทัยนิูซิต้ีมีภาพลกัษณ์
ท่ีดีต่อสงัคม ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( X  = 4.66) 
  1.4 การเช่ือมโยงตราสินคา้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัความส าคญัมากท่ีสุด  ( X  = 4.68) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น คุณค่าที่ตราสินคา้มอบให้ ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X  = 4.69) และระดบั
คุณภาพตราสินคา้ ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( X  = 4.66) โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้นดงัน้ี 

   1.4.1 การเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นระดบัคุณภาพตราสินคา้ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ความส าคญัมากท่ีสุด  ( X  = 4.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ท่านมีความประทบัใจต่อการใชสิ้นคา้
ของบริษทัยนิูซิต้ีและแนะน าต่อ ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.74) และท่านไดรั้บประโยชน์และสิทธิพิเศษ
เม่ือซ้ือสินคา้ท่ีบริษทัยนิูซิต้ี ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( X  = 4.57) 

   1.4.2 การเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นคุณค่าท่ีตราสินคา้มอบให้ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ( X  = 4.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ หากธุรกิจเครือข่ายรายอ่ืนมีสินคา้ท่ี
เหมือนกนัท่านก็ยงัเลือกใชสิ้นคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.70) และท่านเจาะจงท่ี
จะเลือกใชสิ้นคา้บริษทัยนิูซิต้ีเท่านั้นแมจ้ะตอ้งเสียเวลานาน ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( X  = 4.68) 
  1.5 ทรัพยสิ์นอ่ืน ในภาพรวมอยู่ในระดับความส าคญัมากท่ีสุด ( X  = 4.52) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น ระดบัการยอมรับดา้นราคา ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.54) และโอกาสในการ
ขยายตราสินคา้ ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( X  = 4.50) โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้นดงัน้ี 

 1.5.1 ทรัพยสิ์นอ่ืน ด้านระดับการยอมรับด้านราคา ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ความส าคญัมากที่สุด ( X  = 4.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ สินคา้ของบริษทัยูนิซิต้ี มีราคาท่ี
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เหมาะสม ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.55) และท่านคิดว่าบริษทัยนิูซิต้ีขายสินคา้ในชนิดเดียวกนัสูงกว่า
บริษทัอ่ืน ๆ แลว้ท่านจะยงัคงซ้ือสินคา้ต่อไป ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( X  = 4.53) 

 1.5.2 ทรัพยสิ์นอ่ืน ดา้นโอกาสในการขยายตราสินคา้ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ความส าคญัมากท่ีสุด ( X  = 4.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ท่านคิดว่าถา้บริษทัยนิูซิต้ีออกสินคา้ใหม่ 
แลว้ท่านจะเลือกซ้ือสินคา้ ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X  = 4.67) และบริษทัยนิูซิต้ีมีผูแ้ทนจ าหน่ายท่ี
ครอบคลุมกวา้งขวางสะดวกต่อการเลือกซ้ือสินคา้ ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( X  = 4.29) 

  1.6 ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัความส าคญัมากท่ีสุด  ( X  = 4.66) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น การบอกต่อ ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.67) และการซ้ือซ ้ า ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
( X  = 4.65) โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้นดงัน้ี 

  1.6.1 ความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการบอกต่อ   ในภาพรวมอยูใ่นระดบัความส าคญั
มากท่ีสุด ( X  = 4.67) และมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการซ้ือซ ้ า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ( X  = 4.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ท่านซ้ือสินคา้ของ
บริษทัยนิูซิต้ีอยู่เป็นประจ า ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.75) และท่านมีการเพิ่มปริมาณการซ้ือสินคา้
ของบริษทัยนิูซิต้ีข้ึนเร่ือย ๆ ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( X  = 4.55) 
  1.7 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นบริษทัยนิูซิต้ี ประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความ
ภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนั สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ดงัน้ี 

   1.7.1 ในดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ เพศมีค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.19 ซ่ึง
มีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า เพศไม่ส่งผลต่อความภกัดี
ต่อตราสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

  ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในดา้นการบอกต่อ เพศมีค่านยัส าคญัทางสถิติ
เท่ากบั เท่ากบั 0.69 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า 
เพศไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการบอกต่อ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

   1.7.2 ในดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ อายมีุค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.62 ซ่ึง
มีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า อายไุม่ส่งผลต่อความภกัดี
ต่อตราสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

  ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในดา้นการบอกต่อ อายุมีค่านยัส าคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า อายุส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการบอกต่อ ท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05  
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  ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในดา้นการซ้ือซ ้ า อายุมีค่านัยส าคญัทางสถิติ
เท่ากับ 0.08 มีค่ามากกว่า 0.05 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือผูว้ิจัย ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความวา่ อายไุม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการซ้ือซ ้า ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

   1.7.3 ในดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ สถานภาพสมรสมีค่านัยส าคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือผูว้จิยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ สถานภาพสมรสส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

  ความภักดีต่อตราสินคา้ ในด้านการบอกต่อ สถานภาพสมรสมีค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพสมรส ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้น
การบอกต่อ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

  ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในดา้นการซ้ือซ ้า สถานภาพสมรสมีค่านยัส าคญั
ทางสถิติเท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ สถานภาพสมรส ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการซ้ือซ ้า  
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

   1.7.4 ในดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ระดับการศึกษามีค่านัยส าคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.37 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ระดบั
การศึกษาไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

  ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในดา้นการบอกต่อ ระดบัการศึกษามีค่านยัส าคญั
ทางสถิติเท่ากบั 0.13 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ 
ระดบัการศึกษาไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการบอกต่อท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

  ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในดา้นการซ้ือซ ้า ระดบัการศึกษามีค่านยัส าคญั
ทางสถิติเท่ากบั 0.21 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 นัน่คือผูว้ิจยั ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ 
ระดบัการศึกษาไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการซ้ือซ ้าท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

   1.7.5 ในดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ อาชีพมีค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.00 
ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ อาชีพไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

  ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในดา้นการบอกต่อ อาชีพมีค่านยัส าคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ อาชีพไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการบอกต่อ ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05  
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  ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในดา้นการซ้ือซ ้ า อาชีพมีค่านยัส าคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า อาชีพไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการซ้ือซ ้ า ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05  

   1.7.6 ในดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีค่านัยส าคญัทาง
สถิติเท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือผูว้ิจยั ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

  ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในดา้นการบอกต่อ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือผูว้ิจยัปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ 
ดา้นการบอกต่อท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

  ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในดา้นการซ้ือซ ้ า รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนมีค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือผูว้ิจยัปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ 
ดา้นการซ้ือซ ้าท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

  1.8 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นการรับรู้ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี  สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ดงัน้ี 
   1.8.1 ผลความสัมพนัธ์ของปัจจยัคุณภาพท่ีรับรู้โดยรวม มีค่า P-Value เท่ากบั 
0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณภาพท่ีรับรู้กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิู
ซิต้ี มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 (r = 0.55) ปัจจยั
คุณภาพท่ีรับรู้ ดา้นคุณภาพโดยรวม มีค่า P-Value เท่ากบั 0.00 มีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัคุณภาพท่ีรับรู้ ดา้นคุณภาพโดยรวม 
กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.01 (r = 0.55)  ปัจจยัคุณภาพท่ีรับรู้ ดา้นเหตุผลในการซ้ือ มีค่า P-Value เท่ากบั 
0.00 มีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัคุณภาพที่รับรู้ ด ้านเหตุผลในการซ้ือ ก ับความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยูนิซิต้ี  มี
ความสมัพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 (r = 0.69)   
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   1.8.2 ผลความสัมพนัธ์ของปัจจยัความเช่ือมโยงตราสินคา้โดยรวม มีค่า P-Value 
เท่ากบั 0.00 มีค่านอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความเช่ือมโยงตราสินคา้กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
บริษทัยนิูซิต้ี มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัสูง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 (r = 0.82) 
ปัจจยัความเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นระดบัคุณภาพตราสินคา้ มีค่า P-Value เท่ากบั 0.00 มีค่ามากกว่า 
0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความเช่ือมโยง
ตราสินคา้ ดา้นระดบัคุณภาพตราสินคา้กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี มีความสัมพนัธ์
กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 (r = 0.75)  ปัจจยัความเช่ือมโยง
ตราสินคา้ ดา้นคุณค่าท่ีตราสินคา้มอบให้ มีค่า P-Value เท่ากบั 0.00 มีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือ 
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความเช่ือมโยงตราสินคา้ 
ดา้นคุณค่าท่ีตราสินคา้มอบใหก้บัความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี มีความสมัพนัธ์กนัเชิงบวก
ในระดบัปานกลาง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 (r = 0.78)   
   1.8.3 ผลความสัมพนัธ์ของปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืนโดยรวม มีค่า P-Value เท่ากบั 
0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืนกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี 
มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 (r = 0.70) ปัจจยั
ทรัพยสิ์นอ่ืน ดา้นระดบัการยอมรับดา้นราคา มีค่า P-Value เท่ากบั 0.00 มีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือ 
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืน ดา้นระดบัการ
ยอมรับดา้นราคากบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบั
ปานกลาง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 (r = 0.63)  ปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืน ดา้นโอกาสในการขยาย
ตราสินคา้ มีค่า P-Value เท่ากบั 0.00 มีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืน ดา้นโอกาสในการขยายตราสินคา้กบั
ความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยูนิซิต้ี มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.01 (r = 0.66)   
 
2.  อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นบริษทัยนิูซิต้ีส่วนใหญ่มีการรับรู้ตราสินคา้ 
ดา้นตราสินคา้ท่ีนึกถึงล าดบัแรก คือตราสินคา้ยนิูซิต้ีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.25 รองลงมาตรา
สินคา้แอมเวย ์ คิดเป็นร้อยละ 30.75 และตราสินคา้ท่ีมีการรับรู้น้อยท่ีสุดคือมิสทีนและเอวอน  
เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 1.00 ทั้งน้ีผูว้ิจยัอธิบายไดว้่าผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในบริษทัยูนิซิต้ีมากกว่าคร่ึงจาก
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จ านวนสมาชิกทั้งหมดไม่มีความประทบัใจในตวัสินคา้ท่ีใช้หรืออาจเป็นเพราะพึ่งเร่ิมใชสิ้นคา้หรือ
พึ่งเร่ิมเขา้มาด าเนินธุรกิจน้ี จึงยงัไม่เห็นผลลพัธ์ของสินคา้ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง ดว้ยสาเหตุดงักล่าวจึง
ส่งผลให้ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในบริษทัยนิูซิต้ีมีการรับรู้ตราสินคา้ ดา้นตราสินคา้ท่ีนึกถึงล าดบัแรกไม่ถึง
คร่ึงหน่ึงจากจ านวนสมาชิกทั้งหมด และผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นบริษทัยนิูซิต้ีส่วนใหญ่มีการรับรู้ตราสินคา้ 
ดา้นการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุดคือสินคา้ยนิูซิต้ี คิดเป็นร้อยละ 83.00 และรองลงมาสินคา้
แอมเวย ์คิดเป็นร้อยละ 9.75 และสินคา้ท่ีใชน้อ้ยท่ีสุดคือสินคา้มีสทีนและคงัเซน เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 
1.50 ทั้งน้ีผูว้ิจยัอธิบายไดว้่าผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในบริษทัยนิูซิต้ีมากกว่าคร่ึงจากจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เป็นผูท่ี้พึ่งเร่ิมตน้ใชสิ้นคา้หรือพึ่งเร่ิมตน้ท าธุรกิจจึงมีการทดลองใชสิ้นคา้เป็นจ านวนมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัรูปแบบธุรกิจเครือข่าย (Network Marketing) ท่ีตอ้งการใหผู้เ้ร่ิมตน้ท าธุรกิจเป็นผูใ้ช้
สินคา้ดว้ยตนเองจนเห็นผลลพัธ์ท่ีดี และเม่ือเกิดความประทบัใจในตวัสินคา้ท่ีใช ้ ก็ท าการแนะน า
บอกต่อใหค้นท่ีรู้จกัไดใ้ชสิ้นคา้ท่ีดีนั้นเหมือนกบัตน จนเกิดเป็นความแขง็แกร่งของขอ้มูลเก่ียวกบั
ตราสินคา้ (Brand Nodes) ในความทรงจ าของสมาชิก หรือจดจ าตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี จาก
ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ตราสินคา้ ดา้นตราสินคา้ท่ีนึกถึงล าดบัแรก คือตราสินคา้ยนิูซิต้ี
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.25 และดา้นการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภคคือสินคา้ยูนิซิต้ี คิดเป็นร้อยละ 
83.00 ทั้งน้ีผูว้ิจยัอธิบายไดว้า่ การรับรู้ในตราสินคา้ดา้นตราสินคา้ท่ีนึกถึงล าดบัแรกของสมาชิกท่ีอยู่
ในบริษทัยนิูซิต้ีมีการเช่ือมโยงต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคเล็กนอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดการรับรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) ของ Keller ไดอ้ธิบายถึงการรับรู้ในตราสินคา้มี
บทบาทส าคญัต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเน่ืองมาจากสาเหตุส าคญั 3 ประการ ขอ้แรก
ผูบ้ริโภคจ าเป็นท่ีจะตอ้งระลึกถึงตราสินคา้ไดเ้ม่ือนึกถึงประเภทสินคา้ท่ีตนเองตอ้งการซ้ือ เหตุผล
ขอ้ถดัมาคือ การรับรู้ในตราสินคา้สามารถมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคได ้โดยตราสินคา้นั้น
จะถูกบรรจุเขา้ไปในชุดของตราสินคา้ท่ีจะถูกพิจารณา (Consideration Set) ถึงแมว้่าในขณะนั้นจะ
ยงัปราศจากการเช่ือมโยงใดๆ เลย ซ่ึงมกัจะเกิดข้ึนบ่อยในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีมีระดับการ
เก่ียวพนัต ่า (Low Involvement) ส าหรับเหตุผลขอ้สุดทา้ยก็คือ การรับรู้ในตราสินคา้นั้นสามารถมี
อิทธิพลต่อการสร้างและเพิ่มความแขง็แกร่งใหก้บัความเช่ือมโยงตราสินคา้อนัจะก่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์
ตราสินคา้ (Brand Image) ในผูบ้ริโภค (Keller 1996, อา้งถึงใน ธิติ บุตรรัตน์, 2541) 
 ปัจจัยด้านคุณภาพท่ีรับรู้ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านคุณภาพท่ีรับรู้ของ
ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นบริษทัยนิูซิต้ีโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ผูว้ิจยัพบว่าผูบ้ริโภค
ให้ความส าคญักบัเหตุผลในการซ้ือมากท่ีสุด รองลงมาคือคุณภาพโดยรวม ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยั
ของ เขมกร เข็มน้อย (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองภาพลกัษณ์องค์กรและคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อ
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาคร จากผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ 
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ของลูกคา้ธนาคารออมสินในสงักดัเขตสมุทรสาคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และขดัแยง้กบังานวิจยั
ของ ผดุผอ่ง ตรีบุบผา (2547)ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพของการบริการ
และความภกัดีต่อการบริการ จากผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณภาพบริการของธุรกิจร้านอาหาร
ฟาสตฟ์ู้ ด ธุรกิจห้างสรรพสินคา้ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ และธุรกิจธนาคาร อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะผูบ้ริโภคบริษทัยูนิซิต้ีมีการรับรู้เก่ียวกบับริษทัยูนิซิต้ีสามารถตอบสนองไดต้รงความ
ตอ้งการกบัการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ในปัจจุบนั ผูบ้ริโภคมีความไวว้างใจและเช่ือมัน่ต่อบริษทัยนิูซิต้ี 
บริษทัยนิูซิต้ีมีภาพลกัษณ์ทนัสมยั และบริษทัยนิูซิต้ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี บริษทั
ยนิูซิต้ีมีสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี บริษทัยนิูซีต้ีมีการส่งสินคา้ท่ีถูกตอ้งสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ บริษทั 
ยนิูซิต้ีมีใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการขายสินคา้ บริษทัยนิูซิต้ีมีการส่งมอบสินคา้ท่ีรวดเร็วทนัใจ 
และบริษทัยนิูซิต้ีมีบริการหลงัการขายท่ีดีจึงส่งผลใหส้มาชิกบริษทัยนิูซิต้ีมีการรับรู้ถึงคุณภาพบริการ
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ปัจจยัดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจยัดา้นการเช่ือมโยง
ตราสินคา้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ผูว้ิจยัพบว่าผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั
กบัคุณค่าท่ีตราสินคา้มอบใหม้ากท่ีสุด รองลงมาคือระดบัคุณภาพตราสินคา้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า
ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้มากท่ีสุดในเร่ืองเก่ียวกบับริษทัยูนิซิต้ีมีความน่าเช่ือถือมาก มีความประทบัใจต่อ
การใช้สินคา้ของบริษทัยูนิซิต้ีและแนะน าต่อ บริษทัยูนิซิต้ีมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 
ผูบ้ริโภคไดรั้บประโยชน์และสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคา้ท่ีบริษทัยนิูซิต้ี ผูบ้ริโภคเจาะจงท่ีจะเลือกใช้
สินคา้บริษทัยนิูซิต้ีเท่านั้นแมจ้ะตอ้งเสียเวลานาน จึงส่งผลใหผู้บ้ริโภคบริษทัยนิูซิต้ีมีการรับรู้ถึงการ
เช่ือมโยงตราสินคา้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเช่ือมโยงของตราสินคา้ของ 
Keller ไดอ้ธิบายถึงการเช่ือมโยงของตราสินคา้ท่ีสามารถสร้างความช่ืนชอบ (Favorability) มีความ
แขง็แกร่ง (Strength) และความโดดเด่น (Uniqueness) จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดการตอบสนองต่อ
การตลาดของแต่ละตราสินคา้แตกต่างจากกนัออกไป น าไปสู่การเกิดคุณค่าตราสินคา้ในท่ีสุด อีก
นยัหน่ึงกคื็อการเช่ือมโยงของตราสินคา้ของผูบ้ริโภคนั้นเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงในการสร้างและ
บริหารคุณค่าตราสินคา้ ความช่ืนชอบ (Favorability) ท่ีเกิดข้ึนจากการเช่ือมโยงของตราสินคา้นั้น 
เกิดข้ึนจากการท่ีผูบ้ริโภครู้สึกว่าความตอ้งการของตนได้รับการตอบสนองจากคุณสมบติัและ
คุณประโยชน์ของตราสินคา้ดว้ยความพึงพอใจ และก่อตวัข้ึนเป็นทศันคติโดยรวมในเชิงบวกต่อ
ตราสินคา้ ดงันั้น นกัการตลาดจึงสามารถสร้างความช่ืนชอบน้ีข้ึนไดจ้ากการออกแบบสินคา้ และ
ออกแบบแผนการตลาดท่ีมกัสนบัสนุนใหผู้บ้ริโภครู้สึกว่าตราสินคา้นั้นๆมีคุณสมบติัและคุณประโยชน์
ตรงตามอยา่งท่ีพวกเขาตอ้งการ ความแขง็แกร่ง (Strength) ของการเช่ือมโยงปุ่มปม (Node) ของการ
เช่ือมโยงของตราสินคา้นั้นจะมีความแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยู่กบัว่าผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลเขา้สู่
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ความทรงจ าและเก็บรักษาขอ้มูลนั้นในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของตราสินคา้อย่างไร การเช่ือมโยง
ของตราสินคา้จะแขง็แกร่งมากเม่ือผูบ้ริโภครู้สึกวา่ขอ้มูลเหล่านั้นมีความส าคญัและมีความคงเส้นคงวา
อยู่ตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน ดงันั้น นักการตลาดจึงตอ้งมัน่ใจว่าไดใ้ห้ขอมูลท่ีมีความเขม้แข็ง
เพียงพอผ่านแผนการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อประสบการณ์เก่ียวกบัตราสินคา้ของผูบ้ริโภค 
ในการสร้างคุณค่าตราสินคา้ให้เกิดข้ึนนั้น ล าพงัการเช่ือมโยงที่ไดรั้บความช่ืนชอบและมีความ
แขง็แกร่งเท่านั้นยงัไม่เพียงพอ แต่จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความโดดเด่น (Uniqueness) อีกดว้ยความโดดเด่น
ของการเช่ือมโยงของตราสินคา้จะสร้างความแตกต่างออกไปจากตราสินคา้อ่ืนโดยส้ินเชิง เป็นการ
สร้างความเหนือกว่าคู่แข่ง ความช่ืนชอบที่มีอยู่ก็จะได้รับการประเมินในทางที่เพิ่มข้ึนสร้าง
ขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและบอกกบัผูบ้ริโภคว่าเหตุใดพวกเขาจึงตอ้งซ้ือตราสินคา้น้ีแทนท่ีจะ
เป็นอีกตราสินคา้หน่ึง (Keller, 1991, อา้งถึงใน ณฐกร วรอุไร, 2548) 
 ปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืน ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืนโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ผูว้ิจยัพบว่าผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัระดบัการยอมรับดา้นราคามาก
ท่ีสุด รองลงมาคือโอกาสในการขยายตราสินคา้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริโภคไดรั้บรู้มากท่ีสุดใน
เร่ืองเก่ียวกบับริษทัยูนิซิต้ีขายสินคา้ในชนิดเดียวกนัสูงกว่าบริษทัอ่ืน ๆ แลว้สมาชิกจะยงัคงซ้ือ
สินคา้ต่อไป สินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี มีราคาท่ีเหมาะสม บริษทัยนิูซิต้ีออกสินคา้ใหม่แลว้ผูบ้ริโภคจะ
เลือกซ้ือสินคา้ทุกคร้ัง ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลข่าวสารสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ีจากการบอกต่อ ๆ กนั 
บริษทัยนิูซิต้ีมีผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีครอบคลุมกวา้งขวางสะดวกต่อการเลือกซ้ือสินคา้มาก จึงส่งผลให้
ผูบ้ริโภคบริษทัยนิูซิต้ีมีการรับรู้ถึงปัจจยัทรัพยสิ์นอ่ืนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ความภกัดีต่อตราสินคา้ ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้โดยรวมอยู่
ในระดบัมากที่สุด ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของปริญญา อ่อนบางนอ้ย (2553) ไดศ้ึกษาเร่ืองคุณค่า
ตราสินคา้ ความไวว้างใจ และความพึงพอใจ ท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ CAT CDMA 
(แคท ซีดีเอ็มเอ) จากผลการศึกษาพบว่าความภกัดีต่อตราสินคา้ CAT CDMA (แคท ซีดีเอม็เอ) 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และขดัแยง้กบังานวิจยัของ เขมกร เข็มน้อย (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง
ภาพลกัษณ์องคก์รและคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินใน
สังกดัเขตสมุทรสาคร จากผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ของลูกคา้ธนาคารออมสินในสังกดัเขต
สมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริโภคไดร้ับรู้มากที่สุดในเร่ือง
คุณภาพตราสินคา้ท่ีดีของบริษทัยนิูซิต้ี ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ีอยูเ่ป็นประจ า ผูบ้ริโภคมี
การเพิ่มปริมาณการซ้ือสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ีข้ึนเร่ือย ๆ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้่า
รูปแบบธุรกิจเครือข่าย (Network Marketing) เป็นรูปแบบทางการตลาดช่องทางหน่ึง ท่ีตอ้งการน า
สินคา้จากผูผ้ลิตสู่ผูบ้ริโภค ช่องทางท่ีว่าน้ีใชบุ้คคลเป็นคนโฆษณาสินคา้ บอกเล่าเร่ืองราวของสินคา้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 121 

น าเสนอสินคา้ รวมทั้งชกัชวนคนมาท าธุรกิจไดด้ว้ย ธุรกิจเครือข่ายเป็นระบบธุรกิจการตลาด
รูปแบบใหม่ท่ีเปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคสามารถไดเ้ป็นเจา้ของธุรกิจท่ีสร้างรายไดจ้  านวนมาก โดยไม่
ตอ้งมีความเส่ียงและไม่ตอ้งลงทุนเงินเป็นจ านวนมากเหมือนกบัธุรกิจทัว่ ๆ ไป ดว้ยหลกัการของ
ธุรกิจเครือข่ายธุรกิจเครือข่ายจึงท าให้คนสนใจเขา้มาร่วมธุรกิจเครือข่ายท่ีสร้างรายไดจ้  านวนมาก 
เพียงเร่ิมตน้จากการใชสิ้นคา้ท่ีดี และเม่ือเกิดความประทบัใจในตวัสินคา้ท่ีใช ้ก็ท าการแนะน าบอก
ต่อให้คนท่ีรู้จกัไดใ้ชสิ้นคา้ท่ีดีนั้นเหมือนกบัตน เป็นการโฆษณาแบบปากต่อปาก เม่ือมีการซ้ือ
สินคา้ใชต้ามค าบอกเล่าจากผูแ้นะน า ก็จะท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค
โดยตรง ท าใหบ้ริษทัเจา้ของสินคา้สามารถประหยดังบประมาณท่ีเป็นค่าโฆษณาไดม้าก ซ่ึงบริษทั
เจา้ของสินคา้จะน างบค่าโฆษณาท่ีประหยดัไดไ้ปใชท้ าการวิจยั พฒันาสินคา้ใหม่ๆใหดี้ข้ึน เพื่อให้
ผูบ้ริโภคไดมี้โอกาสใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดียิ่งข้ึนอีก ส่วนผลก าไรของพ่อคา้คนกลางท่ีถูกตดั
ออกมานั้น บริษทัจะน าเงินส่วนน้ีมาจดัสรรใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีใชดี้แลว้ท าการบอกต่อกบัผูอ่ื้น ซ่ึงจะ
เห็นไดว้่าในระบบการตลาดแบบเครือข่ายน้ี จะท าใหผู้บ้ริโภคสามารถมีส่วนแบ่งของรายได ้ของ
มูลค่าสินคา้ จากระบบการกระจายสินคา้สู่ผูบ้ริโภค นอกเหนือจากการท่ีจะตอ้งเป็นผูจ่้ายเงินซ้ือ
สินคา้เพียงอยา่งเดียวเหมือนในระบบธุรกิจทัว่ไป 
 เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ผลการวิจยัแสดงให้
เห็นว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ส่วนสถานภาพสมรส อาชีพ 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไกรฤทธ์ิ 
พฒันพงษไ์พบูลย ์(2548) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการสร้างความจงรักภกัดี
และพฤติกรรมการซ้ือรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อ โตโยตา้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการสร้าง
ความจงรักภกัดีของรถยนตส่์วนบุคคลยี่ห้อ โตโยตา้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ผดุผอ่ง ตรีบุบผา (2547) ไดศึ้กษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้
คุณภาพของการบริการและความภกัดีต่อการบริการ จากผลการศึกษาพบว่า พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมี
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อการบริการแตกต่างกนั 
และสอดคลอ้งกบัแนวคิดความภกัดีต่อตราสินคา้ของ Fries ไดอ้ธิบายถึงผูบ้ริโภคคนท่ีมีความภกัดี
ต่อตราสินคา้อยา่งแทจ้ริง จะตอ้งเป็นผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ดว้ยตวัเอง (Decision Making Unit) โดย
ไม่จ าเป็นว่าเขาจะตอ้งไปซ้ือสินคา้นั้นดว้ยตวัเอง เช่น สามีท่ีไม่มีเวลาในการซ้ือสินคา้ บอกภรรยา 
ให้ช่วยไปซ้ือแชมพูยี่ห้อ X ส าหรับตน และภรรยาก็ปฏิบัติตามมาตลอดเวลา กรณีตัวอย่างน้ี 
สามารถเห็นไดว้่า ผูท่ี้มีความภกัดีต่อตราสินคา้ของแชมพูคือสามี แมว้่าภรรยาจะเป็นคนซ้ือแชมพู
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ก็ตาม อีกทั้งพบว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นเร่ืองเกี่ยวกบัหน่วยหรือจ านวนคนที่ช่วยในการ
ตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงในการซ้ือสินคา้อาจมีผูต้ดัสินใจซ้ือสินคา้มากกว่าหน่ึงคน อยา่งไรก็ตาม กระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือทั้งหมดจะตอ้งข้ึนอยูก่บัผูเ้ลือกซ้ือหรือผูใ้ชสิ้นคา้นั้นเพียงคนเดียว (Individualization) 
(Fries, 2000, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย,์ 2544) 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการรับรู้ตราสินคา้กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
บริษทัยนิูซิต้ี  ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณภาพท่ีรับรู้กบัความภกัดี
ต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง ปัจจยัคุณภาพท่ีรับรู้ 
ดา้นคุณภาพโดยรวมกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยูนิซิต้ี มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกใน
ระดบัปานกลาง ปัจจยัคุณภาพท่ีรับรู้ ดา้นเหตุผลในการซ้ือกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทั      
ยนิูซิต้ี มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดความภกัดีต่อตราสินคา้
ของ Chaudhuri (1990, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) ไดอ้ธิบายถึงความภกัดีต่อตราสินคา้
ว่าเป็นทศันคติเชิงบวกของผูบ้ริโภคท่ีเป็นผลมาจากกระบวนการประเมินตราสินคา้มาแลว้ และมี
การซ้ือสินคา้ประเภทนั้นโดยจะเลือกตราสินคา้เดียวเสมอ ซ่ึงมีผลมาจากการรับรู้ในเร่ืองคุณภาพ
ของตราสินคา้นั้นเป็นหลกัโดยมิไดค้  านึงถึงเร่ืองราคา โดยพบว่า หากผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อ
ตราสินคา้สูง ก็อาจเป็นผลมาจากระดบัความผูกพนักบัสินคา้ค่อนขา้งสูง แต่ทั้งน้ีการศึกษาถึง
ความภกัดีต่อตราสินคา้อาจสามารถวดัไดจ้ากทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้และการซ้ือซ ้ า ลกัษณะท่ีเป็น
ผลของการเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้คือ ผูท่ี้มีความภกัดีต่อตราสินคา้ยินดีท่ีจะแสวงหาตราสินคา้
ท่ีตนชอบเพียงตราสินคา้เดียว โดยไม่ถูกจูงใจจากการโฆษณาหรือการลดราคาสินคา้เพื่อเปล่ียนไป
หาตราสินคา้อ่ืน ผูบ้ริโภคตอ้งมีการซ้ือตราสินคา้นั้นซ ้ ากนัอยา่งต่อเน่ืองในทุกสถานการณ์ท่ีจ าเป็นตอ้ง
ใชสิ้นคา้ ซ่ึงผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีต่อตราสินคา้จะยนิดีจ่ายเงินเพื่อตราสินคา้ท่ีตนช่ืนชอบ แมว้่าจะ
มีราคาสูงกว่าตราสินคา้อ่ืนก็ตาม เน่ืองจากผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณค่าตราสินคา้ท่ีสามารถหาไดจ้าก
ตราสินคา้อ่ืน ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ ความภกัดีต่อตราสินคา้สามารถเกิดข้ึนไดจ้ากทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ 
ผนวกกบัประสบการณ์การซ้ือซ ้ าในอดีตท่ีอาจส่งผลต่อแนวโนม้ท่ีจะซ้ือตราสินคา้คร้ังต่อไป และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดความภกัดีต่อตราสินคา้ของ Antonides และ Raaij (1998, อา้งถึงใน วิลาสินี 
พิมพไ์พบูลย,์ 2544) ไดอ้ธิบายถึงความภกัดีต่อตราสินคา้วา่เป็นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแบบเป็น
กิจวตัร (Routine Decision Making Behavior) โดยสามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งในสินคา้ท่ีมีระดบัความ
เก่ียวพนัสูงและต ่า ผูบ้ริโภคจะแสดงออกโดยการซ้ือตราสินคา้เดียว และมีการเพิ่มปริมาณการซ้ือ
สินคา้ข้ึนเร่ือยๆซ่ึงการตดัสินใจซ้ือจะตอ้งเกิดจากท่ีผูบ้ริโภคจะมีความช่ืนชอบหรือทศันคติในเชิงบวก
ต่อตราสินคา้เป็นส าคญั ดงันั้น จึงเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าในตราสินคา้เดียว และ
ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้นั้นดว้ย โดย Oliver (1997, อา้งถึงใน วิลาสินี พิมพไ์พบูลย ,์ 2544) ให้
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ความหมายของความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดรูปแบบท่ีสองว่า เป็นการยึดถือ
ขอ้ผกูพนัอยา่งเหนียวแน่นต่อการซ้ือซ ้ า หรือให้การสนบัสนุนต่อตราสินคา้ท่ีตน้รู้สึกช่ืนชอบอยา่ง
สม ่าเสมอต่อเน่ือง แมจ้ะมีเหตุการณ์ท่ีมีอิทธิพลและความพยายามทางการตลาดรูปแบบต่างๆท่ี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนตราสินคา้ ผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีต่อตราสินคา้นั้นจะตอบสนองต่อตราสินคา้
เดิมมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีไม่มีความภกัดีต่อตราสินคา้หรือผูท่ี้จะเปล่ียนไปเลือกใชต้ราสินคา้อ่ืน 
 
3.  ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
       3.1.1 การศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า บริษทัยนิูซิต้ีมีบริการหลงัการขายท่ีดี อยู่ในระดบั
นอ้ยท่ีสุด ดงันั้นเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพท่ีรับรู้ของผูบ้ริโภคใหดี้ข้ึน ผูบ้ริโภคของบริษทัยนิูซิต้ี
ควรจะปรับปรุงในเร่ืองการบริการหลงัการขายสินคา้ เพื่อติดตามและประเมินผลการใชสิ้นคา้ของ
ผูบ้ริโภค พร้อมทั้งใหค้  าแนะน าการใชสิ้นคา้ท่ีถูกวิธี หากพบวา่ผูบ้ริโภคมีการใชอ้ยา่งผดิวิธี 
  3.1.2 จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี มีระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นระดบัคุณภาพตราสินคา้ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือท่านไดรั้บประโยชน์และ
สิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคา้ท่ีบริษทัยนิูซิต้ี  ดงันั้นเพื่อเป็นการปรับปรุงการเช่ือมโยงตราสินคา้ให้ดีข้ึน 
ผูบ้ริโภคของบริษทัยนิูซิต้ีควรจะปรับปรุงในเร่ืองประโยชน์และสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคา้ท่ีบริษทั
ยนิูซิต้ี โดยควรจะจดัโปรโมชัน่ท่ีเหมาะสมให้กบัผูบ้ริโภคเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือ
สินคา้ 
  3.1.3 จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี มีระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยทรัพยสิ์นอ่ืน ด้านโอกาสในการขยายตราสินคา้ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ความส าคญัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ท่านคิดว่าถา้บริษทัยนิูซิต้ีออก
สินคา้ใหม่ แลว้ท่านจะเลือกซ้ือสินคา้ และค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุดคือบริษทัยนิูซิต้ีมีผูแ้ทนจ าหน่ายท่ี
ครอบคลุมกวา้งขวางสะดวกต่อการเลือกซ้ือสินคา้ ดงันั้นเพื่อเป็นการปรับปรุงโอกาสในการขยาย
ตราสินคา้ให้ดีข้ึน ผูท้  าธุรกิจของบริษทัยูนิซิต้ีควรจะปรับปรุงในเร่ืองการเพิ่มตวัแทนในการท า
ธุรกิจยนิูซิต้ีใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีในแต่ละจงัหวดัใหม้ากท่ีสุด 
  3.1.4 จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี มีระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการบอกต่อ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัความส าคญัมากท่ีสุด  
และมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการซ้ือซ ้ า ในภาพรวมอยู่ในระดบั
ความส าคญัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือท่านซ้ือสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ีอยู่
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เป็นประจ า และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือท่านมีการเพิ่มปริมาณการซ้ือสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ีข้ึนเร่ือย ๆ 
ดงันั้นเพื่อเป็นการปรับปรุงความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการบอกต่อให้ดีข้ึน ผูท้  าธุรกิจของบริษทั 
ยนิูซิต้ีควรจะปรับปรุงในเร่ืองกลยทุธ์ในการขายสินคา้และการติดตามผลการใชสิ้นคา้หลงัการขาย 
เน่ืองจากขายซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ืองจะส่งผลให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและ
มัน่คง  
 3.2 ข้อเสนอแนะ ในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  3.2.1 เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ในการศึกษาคร้ังต่อไป
อาจใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การทดลอง หรือวิธีการอ่ืนๆ เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะให้ประโยชน์ทั้งต่อผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ  าหน่ายและนักการตลาด 
เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการปัจจยัทางการตลาด และก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมต่อไป 
  3.2.2 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาตวัแปรอิสระเพิ่มเติม เช่น ปัจจยัดา้น
ทศันคติ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ี 
  3.2.3 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรขยายขอบเขตหรือเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย ระหว่างกลุ่ม
ตวัอยา่งของผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นบริษทัยนิูซิต้ี อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น1 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
กบักลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นบริษทัยนิูซิต้ี ท่ีนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครเพื่อระดบัความภกัดี
ต่อตราสินคา้ของบริษทัยนิูซิต้ีท่ีนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร 
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   ส ำหรับผูว้ิจยั 


แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง   การภักดีต่อตราสินค้าในธุรกจิเครือข่าย กรณศึีกษา บริษัทยูนิซิตี ้

  
ค ำช้ีแจง 

แบบสอบถำมน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส ำหรับกำร
วิจยั เร่ืองกำรภกัดีต่อตรำสินคำ้ในธุรกิจเครือข่ำย กรณีศึกษำ บริษทัยนิูซิต้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำ
ระดบัควำมภกัดีต่อตรำสินคำ้ของบริษทัยนิูซิต้ี ท่ีมีต่อผูบ้ริโภค และศึกษำปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อควำม
ภกัดีต่อตรำสินคำ้ของบริษทัยนิูซิต้ี ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกควำมคิดเห็นของท่ำนมีค่ำต่อกำรวิจยัคร้ังน้ี จึงขอ
ควำมกรุณำจำกท่ำน โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง  

 

แบบสอบถามชุดน้ีมี 7 ตอน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรรับรู้ตรำสินคำ้ 
  ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัคุณภาพท่ีรับรู้  

  ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเช่ือมโยงตราสินคา้ 
  ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นอ่ืน 

  ส่วนท่ี 6 ขอ้มูลเก่ียวกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 
  ส่วนท่ี 7 ขอ้เสนอแนะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะไดรั้บควำมร่วมมือและควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนในกำร
ตอบแบบสอบถำมเป็นอยำ่งดี จึงขอขอบพระคุณมำล่วงหนำ้ ณ โอกำสน้ี. 
 

                                                                      นำงสำวชิษณุชำ ศรีสวสัด์ิ 
  นกัศึกษำปริญญำโท สำขำกำรประกอบกำร 
  คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง กรุณำเติมเคร่ืองหมำย       ลงในช่อง      ท่ีตรงกบัควำมเป็นจริง 
 
1. เพศ 

ชำย     หญิง 
2. อำย ุ
  ต  ่ำกวำ่ 16 ปี    16-25 ปี 
 26-35 ปี     36-45 ปี 
 46-55 ปี     ตั้งแต่ 56 ปีข้ึนไป 
3. สถำนภำพสมรส 
 โสด     สมรส 
 หยำ่                                                      หมำ้ย  
 แยกกนัอยู ่
4. ระดบักำรศึกษำ 
 ระดบัต ่ำกวำ่/เท่ำกบัประถม  มธัยมศึกษำตอนตน้ 
 มธัยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.  ปวส./อนุปริญญำตรี 
 ปริญญำตรี    สูงกวำ่ปริญญำตรี 
5. อำชีพ 
 เจำ้ของกิจกำร    ขำ้รำชกำร/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 
 พนกังำนบริษทัเอกชน   พอ่บำ้น/แม่บำ้น 
 นกัเรียน/นกัศึกษำ   เกษตรกร 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………… 
6. รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 นอ้ยกวำ่/เท่ำกบั 15,000 บำท  15,001-20,000 บำท 
 20,001-25,000 บำท    25,001-30,000 บำท 
 มำกกวำ่ 30,000 บำท 
 
 
 
 

ส่วนผูว้ิจยั 
 
 
1.............. 
 

 
2.............. 

 
 
3.............. 
  
 
 
4............. 

 
 
5............ 
 
 
 
 
6............ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

132 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้ตราสินค้า 
ค าช้ีแจง กรุณำเติมค ำลงในช่องวำ่งท่ีตรงกบัควำมเป็นจริง 
7. เม่ือพดูถึงธุรกิจเครือข่ำย (Network Marketing) ท่ำนนึกถึงธุรกิจใดบำ้ง 

 1.................................................... 
 2................................................... 
 3.................................................... 

8. ท่ำนก ำลงัใชสิ้นคำ้ของธุรกิจเครือข่ำย (Network Marketing) ใดบำ้ง 
 1.................................................... 
 2................................................... 
 3.................................................... 

9. ท่ำนรู้จกัธุรกิจเครือข่ำย (Network Marketing) ท่ีมีสัญลกัษณ์ตรำสินคำ้ (Logo) น้ีหรือไม่ 
 
 
 
 
              รู้จกั คือ………………………………………….. 
  ไม่รู้จกั 
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่วกบัคุณภาพทีรั่บรู้ 

ค าช้ีแจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย           ลงในช่อง   ตำมระดบัท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำก
ท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว 

คุณภำพท่ีรับรู้ 

ระดบัระดบัควำมส ำคญั ส่วน
ผูว้ิจยั มำก

ท่ีสุด 
มำก ปำน

กลำง 
นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

คุณภาพโดยรวม            
10 บริษทัยนิูซิต้ีมีสินคำ้ท่ีมี

คุณภำพดี 
          10........ 

11 บริษทัยนิูซิต้ีมีกำรส่งมอบ
สินคำ้ท่ีรวดเร็วทนัใจ 

          11........ 
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คุณภำพท่ีรับรู้ 

ระดบัระดบัควำมส ำคญั ส่วน
ผูว้ิจยั มำก

ท่ีสุด 
มำก ปำน

กลำง 
นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

12 บริษทัยนิูซีต้ีมีกำรส่ง
สินคำ้ท่ีถูกตอ้งสร้ำงควำม
มัน่ใจใหก้บัลูกคำ้ 

          12........ 

13 บริษทัยนิูซิต้ีมีใช้
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัใน
กำรขำยสินคำ้ 

          13........ 

14 บริษทัยนิูซิต้ีมีบริกำรหลงั
กำรขำยท่ีดี 

          14........ 

เหตุผลในการซ้ือ            

15 ท่ำนมีควำมไวว้ำงใจและ
เช่ือมัน่ต่อบริษทัยนิูซิต้ี 

          15........ 

16 บริษทัยนิูซิต้ีมีภำพลกัษณ์
ทนัสมยั 

          16........ 

17 บริษทัยนิูซิต้ีมีภำพลกัษณ์
ท่ีดีต่อสงัคม           

17........ 

18 บริษทัยนิูซิต้ีตอบสนองได้
ตรงควำมตอ้งกำรกบักำร
ด ำเนินชีวิต (Lifestyle) ใน
ปัจจุบนั           

18........ 
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ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกีย่วกบัการเช่ือมโยงตราสินค้า 

ค าช้ีแจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย           ลงในช่อง   ตำมระดบัท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำก
ท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว 

ควำมเช่ือมโยงตรำสินคำ้ 

ระดบัระดบัควำมส ำคญั ส่วน
ผูว้ิจยั มำก

ท่ีสุด 
มำก ปำน

กลำง 
นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ระดับคุณภาพตราสินค้า            
19 ท่ำนเห็นวำ่บริษทัยนิูซิต้ีมีระ

ควำมน่ำเช่ือถือมำกนอ้ย
เพียงใด 

          19........ 

20 ท่ำนมีควำมประทบัใจต่อ
กำรใชสิ้นคำ้ของบริษทัยนิู
ซิต้ีและแนะน ำต่อ 

          20........ 

21 ท่ำนเห็นวำ่บริษทัยนิูซิต้ีมี
ส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือ
สังคม 

          21........ 

22 ท่ำนไดรั้บประโยชนแ์ละ
สิทธิพิเศษเม่ือซ้ือสินคำ้ท่ี
บริษทัยนิูซิต้ี 

          22........ 

คุณค่าทีต่ราสินค้ามอบให้            

23 หำกธุรกิจเครือข่ำยรำยอ่ืนมี
สินคำ้ท่ีเหมือนกนัท่ำนกย็งั
เลือกใชสิ้นคำ้ของบริษทัยนิู
ซิต้ี 

          23........ 

24 ท่ำนเจำะจงท่ีจะเลือกใช้
สินคำ้บริษทัยนิูซิต้ีเท่ำนั้น
แมจ้ะตอ้งเสียเวลำนำน 

          24........ 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกีย่วกบัทรัพย์สินอืน่ 

ค าช้ีแจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย           ลงในช่อง   ตำมระดบัท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำก
ท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว 

ทรัพยสิ์นอ่ืน 

ระดบัระดบัควำมส ำคญั ส่วน
ผูว้ิจยั มำก

ท่ีสุด 
มำก ปำน

กลำง 
นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ระดับการยอมรับด้านราคา            
25 ท่ำนคิดวำ่บริษทัยนิูซิต้ีขำย

สินคำ้ในชนิดเดียวกนัสูงกวำ่
บริษทัอ่ืน ๆ แลว้ท่ำนจะ
ยงัคงซ้ือสินคำ้ต่อไป 

          25........ 

26 สินคำ้ของบริษทัยนิูซิต้ี มี
รำคำท่ีเหมำะสม 

          26........ 

โอกาสในการขยายตราสินค้า            

27 ท่ำนคิดวำ่ถำ้บริษทัยนิูซิต้ี
ออกสินคำ้ใหม่ แลว้ท่ำนจะ
เลือกซ้ือสินคำ้ 

          27........ 

28 ท่ำนไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำร
สินคำ้ของบริษทัยนิูซิต้ีจำก
กำรบอกต่อ ๆ กนั 

          28........ 

29 บริษทัยนิูซิต้ีมีผูแ้ทน
จ ำหน่ำยท่ีครอบคลุม
กวำ้งขวำงสะดวกต่อกำร
เลือกซ้ือสินคำ้ 

          29........ 
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ส่วนที่ 6 ข้อมูลเกีย่วกบัความภักดีต่อตราสินค้า 

ค าช้ีแจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย           ลงในช่อง   ตำมระดบัท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำก
ท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว 

ควำมภกัดีต่อตรำสินคำ้ 

ระดบัระดบัควำมส ำคญั ส่วน
ผูว้ิจยั 

มำก
ท่ีสุด 

มำก ปำน
กลำง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด  

5 4 3 2 1  

การบอกต่อ            
30 ท่ำนรับรู้ในเร่ืองคุณภำพตรำ

สินคำ้ท่ีดีของบริษทัยนิูซิต้ี 
และท่ำนไดบ้อกต่อ ๆ กบั
คนท่ีท่ำนรู้จกั 

          30........ 

การซ้ือซ ้า            

31 ท่ำนซ้ือสินคำ้ของบริษทัยนิู
ซิต้ีอยูเ่ป็นประจ ำ 

          31........ 

32 ท่ำนมีกำรเพิ่มปริมำณกำร
ซ้ือสินคำ้ของบริษทัยนิูซิต้ี
ข้ึนเร่ือย ๆ 

          32........ 

 
ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                        ***ขอขอบคุณในควำมร่วมมือตอบแบบสอบถำม*** 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 
ภาคผนวก ข 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 

1. ช่ือ – สกุล                      ดร.กฤษฎา พชัราวนิช 
    ต  าแหน่ง   อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาจดัการธุรกิจทัว่ไป 
    สถานท่ีท างาน คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 
 
2. ช่ือ – สกุล                           ดร.เกริกฤทธ์ิ อมัพะวตั 
    ต  าแหน่ง        อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาจดัการธุรกิจทัว่ไป 
    สถานท่ีท างาน   คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 
 
3. ช่ือ – สกุล              ดร.สมสิทธ์ิ  มีแสงนิล 
    ต  าแหน่ง         อาจารยพ์ิเศษ 
    สถานท่ีท างาน ส านกับริหารวิชาการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสาน

มิตร 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก 
ก 

ภาคผนวก ค 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
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   ส ำหรับผูว้ิจยั 



แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง   การภักดีต่อตราสินค้าในธุรกจิเครือข่าย กรณศึีกษา บริษัทยูนิซิตี ้

  
ค ำช้ีแจง 

แบบสอบถำมน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส ำหรับกำร
วิจยั เร่ืองกำรภกัดีต่อตรำสินคำ้ในธุรกิจเครือข่ำย กรณีศึกษำ บริษทัยนิูซิต้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำ
ระดบัควำมภกัดีต่อตรำสินคำ้ของบริษทัยนิูซิต้ี ท่ีมีต่อผูบ้ริโภค และศึกษำปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อควำม
ภกัดีต่อตรำสินคำ้ของบริษทัยนิูซิต้ี ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกควำมคิดเห็นของท่ำนมีค่ำต่อกำรวิจยัคร้ังน้ี จึงขอ
ควำมกรุณำจำกท่ำน โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง  

 

แบบสอบถามชุดน้ีมี 7 ตอน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรรับรู้ตรำสินคำ้ 
  ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพท่ีรับรู้  

  ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเช่ือมโยงตราสินคา้ 
  ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นอ่ืน 

  ส่วนท่ี 6 ขอ้มูลเก่ียวกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 
  ส่วนท่ี 7 ขอ้เสนอแนะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะไดรั้บควำมร่วมมือและควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนในกำร
ตอบแบบสอบถำมเป็นอยำ่งดี จึงขอขอบพระคุณมำล่วงหนำ้ ณ โอกำสน้ี. 
 

                                                                      นำงสำวชิษณุชำ ศรีสวสัด์ิ 
  นกัศึกษำปริญญำโท สำขำกำรประกอบกำร 
  คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง กรุณำเติมเคร่ืองหมำย       ลงในช่อง      ท่ีตรงกบัควำมเป็นจริง 

 
1. เพศ 

ชำย    หญิง 
2. อำย ุ
 ต ่ำกวำ่ 16 ปี   16-25 ปี 
 26-35 ปี    36-45 ปี 
             46-55 ปี    ตั้งแต่ 56 ปีข้ึนไป 
3. สถำนภำพสมรส 
 โสด    สมรส 
 หยำ่                                                หมำ้ย  
 แยกกนัอยู ่
4. ระดบักำรศึกษำ 
 ระดบัต ่ำกวำ่/เท่ำกบัประถม มธัยมศึกษำตอนตน้ 
 มธัยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.  ปวส./อนุปริญญำตรี 
 ปริญญำตรี   สูงกวำ่ปริญญำตรี 
5. อำชีพ 
 เจำ้ของกิจกำร   ขำ้รำชกำร/พนกังำน 

 รัฐวิสำหกิจ 
 พนกังำนบริษทัเอกชน  พอ่บำ้น/แม่บำ้น 
 นกัเรียน/นกัศึกษำ  เกษตรกร 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………… 
6. รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 นอ้ยกวำ่/เท่ำกบั 15,000 บำท 15,001-20,000 บำท 
 20,001-25,000 บำท  25,001-30,000 บำท 
 มำกกวำ่ 30,000 บำท 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้ตราสินค้า 
ค าช้ีแจง กรุณำเติมค ำลงในช่องวำ่งท่ีตรงกบัควำมเป็นจริง 
 
7. เม่ือพดูถึงธุรกิจเครือข่ำย (Network Marketing) ท่ำนนึกถึงธุรกิจใดบำ้ง 

 1.................................................... 
 2................................................... 
 3.................................................... 
 

8. ท่ำนก ำลงัใชสิ้นคำ้ของธุรกิจเครือข่ำย (Network Marketing) ใดบำ้ง 
 1.................................................... 
 2................................................... 
 3.................................................... 
 

9. ท่ำนรู้จกัธุรกิจเครือข่ำย (Network Marketing) ท่ีมีสัญลกัษณ์ตรำสินคำ้ (Logo) น้ีหรือไม่ 
 
 
 
 
              รู้จกั คือ………………………………………….. 
  ไม่รู้จกั 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่วกบัคุณภาพทีรั่บรู้ 

ค าช้ีแจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย           ลงในช่อง   ตำมระดบัท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำก
ท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว 
 

คุณภำพท่ีรับรู้ 
คะแนนจำกผูเ้ช่ียวชำญ รวม

คะแนน 
ค่ำ IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

คุณภาพโดยรวม           
10 บริษทัยนิูซิต้ีมีสินคำ้ท่ีมีคุณภำพดี 1 1 1 3 1 
11 บริษทัยนิูซิต้ีมีกำรส่งมอบสินคำ้ท่ี

รวดเร็วทนัใจ 
1 1 1 3 1 

12 บริษทัยนิูซีต้ีมีกำรส่งสินคำ้ท่ีถูกตอ้ง
สร้ำงควำมมัน่ใจใหก้บัลูกคำ้ 

1 1 1 3 1 

13 บริษทัยนิูซิต้ีมีใชเ้ทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัในกำรขำยสินคำ้ 

1 1 1 3 1 

14 บริษทัยนิูซิต้ีมีบริกำรหลงักำรขำยท่ี
ดี 

1 1 1 3 1 

เหตุผลในการซ้ือ           
15 ท่ำนมีควำมไวว้ำงใจและเช่ือมัน่ต่อ

บริษทัยนิูซิต้ี 
1 1 1 3 1 

16 บริษทัยนิูซิต้ีมีภำพลกัษณ์ทนัสมยั 1 1 1 3 1 

17 บริษทัยนิูซิต้ีมีภำพลกัษณ์ท่ีดีต่อ
สังคม 

1 1 1 3 1 

18 บริษทัยนิูซิต้ีตอบสนองไดต้รงควำม
ตอ้งกำรกบักำรด ำเนินชีวิต 
(Lifestyle) ในปัจจุบนั 

1 1 1 3 1 
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ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกีย่วกบัการเช่ือมโยงตราสินค้า 

ค าช้ีแจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย           ลงในช่อง   ตำมระดบัท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำก
ท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว 
 

ควำมเช่ือมโยงตรำสินคำ้ 
คะแนนจำกผูเ้ช่ียวชำญ รวม

คะแนน 
ค่ำ IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ระดับคุณภาพตราสินค้า           
19 ท่ำนเห็นวำ่บริษทัยนิูซิต้ีมีระควำม

น่ำเช่ือถือมำกนอ้ยเพยีงใด 
1 1 1 3 1 

20 ท่ำนมีควำมประทบัใจต่อกำรใช้
สินคำ้ของบริษทัยนิูซิต้ีและแนะน ำ
ต่อ 

1 1 1 3 1 

21 ท่ำนเห็นวำ่บริษทัยนิูซิต้ีมีส่วนร่วม
ในกำรช่วยเหลือสงัคม 

1 1 1 3 1 

22 ท่ำนไดรั้บประโยชนแ์ละสิทธิพิเศษ
เม่ือซ้ือสินคำ้ท่ีบริษทัยนิูซิต้ี 

1 1 1 3 1 

คุณค่าทีต่ราสินค้ามอบให้           
23 หำกธุรกิจเครือข่ำยรำยอ่ืนมีสินคำ้ท่ี

เหมือนกนัท่ำนกย็งัเลือกใชสิ้นคำ้
ของบริษทัยนิูซิต้ี 

1 1 1 3 1 

24 ท่ำนเจำะจงท่ีจะเลือกใชสิ้นคำ้บริษทั
ยนิูซิต้ีเท่ำนั้นแมจ้ะตอ้งเสียเวลำนำน 

1 1 1 3 1 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกีย่วกบัทรัพย์สินอืน่ 

ค าช้ีแจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย           ลงในช่อง   ตำมระดบัท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำก
ท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว 
 

ทรัพยสิ์นอ่ืน 
คะแนนจำกผูเ้ช่ียวชำญ รวม

คะแนน 
ค่ำ IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ระดับการยอมรับด้านราคา           
25 ท่ำนคิดวำ่บริษทัยนิูซิต้ีขำยสินคำ้ใน

ชนิดเดียวกนัสูงกวำ่บริษทัอ่ืน ๆ แลว้
ท่ำนจะยงัคงซ้ือสินคำ้ต่อไป 

1 1 1 3 1 

26 สินคำ้ของบริษทัยนิูซิต้ี มีรำคำท่ี
เหมำะสม 

1 1 1 3 1 

โอกาสในการขยายตราสินค้า           
27 ท่ำนคิดวำ่ถำ้บริษทัยนิูซิต้ีออกสินคำ้

ใหม่ แลว้ท่ำนจะเลือกซ้ือสินคำ้ 
1 1 1 3 1 

28 ท่ำนไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรสินคำ้ของ
บริษทัยนิูซิต้ีจำกกำรบอกต่อ ๆ กนั 

1 1 1 3 1 

29 บริษทัยนิูซิต้ีมีผูแ้ทนจ ำหน่ำยท่ี
ครอบคลุมกวำ้งขวำงสะดวกต่อกำร
เลือกซ้ือสินคำ้ 

1 1 1 3 1 
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ส่วนที่ 6 ข้อมูลเกีย่วกบัความภักดีต่อตราสินค้า 

ค าช้ีแจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย           ลงในช่อง   ตำมระดบัท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนมำก
ท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว 
 

ควำมภกัดีต่อตรำสินคำ้ 
คะแนนจำกผูเ้ช่ียวชำญ รวม

คะแนน 
ค่ำ IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

การบอกต่อ           
30 ท่ำนรับรู้ในเร่ืองคุณภำพตรำสินคำ้ท่ี

ดีของบริษทัยนิูซิต้ีและท่ำนไดบ้อก
ต่อ ๆ กบัคนท่ีท่ำนรู้จกั 

1 1 1 3 1 

การซ้ือซ ้า           
31 ท่ำนซ้ือสินคำ้ของบริษทัยนิูซิต้ีอยู่

เป็นประจ ำ 
1 1 1 3 1 

32 ท่ำนมีกำรเพิ่มปริมำณกำรซ้ือสินคำ้
ของบริษทัยนิูซิต้ีข้ึนเร่ือย ๆ 

1 1 1 3 1 

 
ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
                                                                        ***ขอขอบคุณในควำมร่วมมือตอบแบบสอบถำม*** 
 
 

ก 
ก 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 
ก 

ภาคผนวก ง 
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
Q10          102.3667        74.2402       -.0139           .9440 
Q11          102.9667        66.6540        .5335           .9402 
Q12          102.7000        67.8724        .5886           .9381 
Q13          102.8667        66.1885        .6913           .9365 
Q14          102.8667        65.6368        .6028           .9389 
Q15          102.5000        69.2931        .7127           .9370 
Q16          102.5667        69.6333        .5929           .9381 
Q17          102.6667        67.6782        .7896           .9356 
Q18          102.4667        70.2575        .4936           .9393 
Q19          102.6000        67.2138        .6874           .9366 
Q20          102.4667        69.9816        .6561           .9378 
Q21          102.6333        67.6885        .7002           .9365 
Q22          102.7333        65.0989        .8706           .9336 
Q23          102.5000        68.8103        .5660           .9384 
Q24          102.6333        66.3782        .7630           .9354 
Q25          102.7333        64.2713        .8127           .9343 
Q26          102.6333        68.6540        .5238           .9391 
Q27          102.6000        68.9379        .5698           .9383 
Q28          102.7000        68.5621        .5797           .9382 
Q29          102.6333        67.9644        .6682           .9369 
Q30          102.5667        69.9092        .4714           .9396 
Q31          102.6000        68.3172        .7465           .9363 
Q32          102.6000        68.2483        .7558           .9361 
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Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 23 
Alpha =    .9402 
 

ความเช่ือมัน่ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
Q10           36.8000        13.5448        .0924           .8915 
Q11           37.4000         9.8345        .6853           .8559 
Q12           37.1333        10.4644        .7650           .8451 
Q13           37.3000         9.8724        .8422           .8359 
Q14           37.3000         9.2517        .8060           .8408 
Q15           36.9333        11.9264        .6528           .8604 
Q16           37.0000        11.7931        .6251           .8608 
Q17           37.1000        11.5414        .6441           .8584 
Q18           36.9000        12.3690        .4146           .8749 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  9 
Alpha =    .8736 
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ความเช่ือมัน่ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
Q18           28.2333         7.0816        .4824           .8847 
Q19           28.3667         6.1713        .6591           .8659 
Q20           28.2333         7.0126        .6584           .8698 
Q21           28.4000         6.2483        .7066           .8592 
Q22           28.5000         5.5000        .8807           .8331 
Q23           28.2667         6.5471        .5774           .8756 
Q24           28.4000         5.9034        .7488           .8533 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  7 
Alpha =    .8813 
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ความเช่ือมัน่ดา้นทรัพยสิ์นอ่ืน 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
Q25           18.6333         2.9299        .7814           .7553 
Q26           18.5333         3.6368        .6062           .8083 
Q27           18.5000         3.8448        .6081           .8084 
Q28           18.6000         3.9724        .4976           .8356 
Q29           18.5333         3.6368        .7056           .7830 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 
Alpha =    .8339 
 

ความเช่ือมัน่ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 
 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
Q30            9.4000          .8000        .6070           .9138 
Q31            9.4333          .8057        .7335           .7874 
Q32            9.4333          .7368        .8533           .6739 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  3 
Alpha =    .8532 
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