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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อการศึกษา การรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิต
เดิมคุณลกัษณะของบรรจุภณัฑ์การจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารทางการตลาดและการยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับ
ใหม่(รีแบรนด์)ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การวิจยั คือ ชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการวิจยั พบวา่ 

ผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็นขา้ราชการ อายุระหว่าง 20-30 ปี  รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 

 ทศันคติท่ีผูบ้ริโภคมีต่อคุณค่าของตราสินคา้ในภาพรวมมีความส าคญัค่อนข้างสูงเม่ือพิจารณาใน
หวัขอ้ การรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์การจดักิจกรรม
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เพื่อส่ือสารทางการตลาด การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบรนด์) จึงท าให้ไดข้อ้สรุปตามมุมมองของ
ผูบ้ริโภค 

 ผูบ้ริโภคมีระดบัการศึกษา อาชีพ และพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนั โดยความแตกต่าง 
ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นในค่าสมมติฐานของขอ้มูลในหัวขอ้ การรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง ภาพลกัษณ์ของ
ผูผ้ลิตเดิม คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์การจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารทางการตลาด และ การยอมรับตราสินคา้ท่ี
ปรับใหม่(รีแบรนด)์ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 

 

ABSTRACT 

This researchs objective are to study and observe acknowledgement of changing in quality, 
reputation of current manufacturer, quality of container, marketing activity and acceptance in re-branding 
of Bangkok working age energy drinks male consumer. Target for observation is working age man in 
Bangkok area. The number is 200 person. By using opinion survey to gather data. The result found that 

The consumer is mainly bachelor degree in education, being government employee with age is 
between 20 to 30 years and income of 20,000 to 30,000 Bath per month. 

From the consumer veiw, the value of energy drinks brand in general is point toward high. After 
analyzed in each aspect, it shown that acknowledgement in changing of quality, reputation of current 
manufacturer, quality of container. 

The consumer have differences in education career and consuming behavior that is shown though 
probability value of data in topic, acknowledgement of changing in quality, reputation of current 
manufacturer, quality of container, marketing activity and acceptance in re-branding which have 
significant difference statistically of 0.01 and 0.05 respectively 

 

บทน า 

เน้ือหาของบทแรกเป็นการน าเสนอสถานการณ์ท่ีมีความเก่ียวข้องกับปัญหาวิจยัของการศึกษา 
ความส าคญัของการศึกษา วตัถุประสงคข์องการศึกษา ขอบเขตการศึกษา ประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก การศึกษา 
และค านิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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สถานการณ์ ท่ีมา และปัญหาของการวิจัย 

 เคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัเป็นสินคา้อีกประเภทหน่ึงท่ีมีสภาพการแข่งขนัในตลาดค่อนขา้งสูง 

(บมจ.โอสถสภาลิโพ,2019) โดยมีมูลค่าตลาดประมาณ 3 หม่ืนลา้นบาทในปี2562และมีอตัราการเจริญเติบโต
เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ5.8  (บมจ.โอสถสภาลิโพ,2019) กลยุทธ์ท่ีน ามาใช้ส่วนใหญ่จะเน้นการท ารสชาติให้
แตกต่างตามคุณลกัษณะของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีแต่ละสินคา้ตอ้งการเขา้ถึงเช่น การผลิตเป็นรสชาติท่ี
เหมาะกบัวยัรุ่นท่ีอยูใ่นระหวา่งการศึกษา รสชาติท่ีเหมาะสมกบัชายวยัท างาน รวมทั้งรสชาติท่ีเหมาะกบัผูใ้ช้
แรงงาน ในขณะท่ีบางตราสินคา้เนน้ความเป็นรสชาติท่ีเหมาะกบักลุ่มลูกคา้ท่ีตนเองตอ้งการส่วนแบ่งตลาด
เฉพาะตลาดนั้นเช่น ตลาดของกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานเป็นตน้ (บมจ.โอสถสภาลิโพ,2018) 

 การรีแบรนด์สินคา้ เป็นกลยุทธ์ท่ีเจา้ของตราสินคา้ตอ้งการรักษาความเป็นแบรนด์เดิมแต่ตอ้งการ
เปล่ียนแปลงคุณลกัษณะของสินคา้ภายใตแ้บรนด์เดิมให้เหมาะสมกบัทศันะคติ พฤติกรรมการซ้ือและวิถี
ชีวิต (lifestyle) ของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมากจากสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจรวมทั้งปัจจยัอ่ืนๆ
ท่ีอยูร่อบตวัผูบ้ริโภค 

 ในปัจจุบนัเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัมีจ าหน่ายภายใตแ้บรนด์ต่างๆ เช่น กระทิงแดง คาราบาว เอ็ม150 
ลูกทุ่ง รวมถึง ลิโพวิตนัดี ซ่ึงแบรนด์หลงัเป็นแบรนด์ท่ีบุกเบิกตลาดเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัในประเทศไทย
(สาวิตรี รินวงษ์,2020) การใชก้ลยทุธ์รีแบรนด์ควรจะเป็นท่ีสนใจของแบรนด์ต่างๆท่ีมีอยู่เพื่อให้แบรนด์เดิม
คงอยูแ่ต่ปรับการรับรู้ใหม่ของผูบ้ริโภคเพื่อใหก้ลบัมาเพิ่มส่วนแบ่งตลาดไดม้ากขึ้นเช่นเดียวกบัสินคา้หมวด
เคร่ืองส าอางคท่ี์ท าการรีแบรนดสิ์นคา้และไดรั้บความส าเร็จ (R.Somboon,2019) 

 ประเด็นท่ีตอ้งพิจารณาส าหรับการท ากลยุทธ์รีแบรนด์คือท าอย่างไรจึงจะให้เกิดการยอมรับจาก
ลูกคา้เพื่อใหส้ามรถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดไดต้ามท่ีธุรกิจตอ้งการซ่ึงในการศึกษาเก่ียวกบัการรีแบรนด์ตราสินคา้
นั้นจะพบว่า การรีแบรนด์อาจจะท าไดใ้นหลายลกัษณะไดแ้ก่ การเปล่ียนคุณลกัษณะของสินคา้ เช่น รสชาติ 
กล่ิน ประโยชน์การใชง้านรวมถึงบรรจุภณัฑท่ี์มีความดึงดูดใจหรือเพิ่มคุณค่าให้แก่สินคา้มากขึ้น แต่อยา่งไร
ก็ตามจะตอ้งแน่ใจกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดเ้ห็นถึงความแตกต่างหรือรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างชัดเจน
เพื่อใหเ้กิดการยอมรับจากลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 ในขณะท่ีการยอมรับสินคา้หรือตราสินคา้ของผูบ้ริโภคเป็นเหตุผลเน่ืองมาจากภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิต 
เช่น การยอมรับผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตโดยบริษทัท่ีมีช่ือเสียงเพราะมีความมัน่ใจต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์ทุก
ประเภทท่ีบริษทันั้นเคยผลิตจ าหน่ายมาก่อนหน้าน้ีดังนั้น การรีแบรนด์และให้ผูบ้ริโภคเกิดการยอมรับ 
อาจจะตอ้งพิจารณาดงัภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเช่นเดียวกนั (ดร.เกษม พิพฒัน์เสรีธรรม,2019) 

 ผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ต่างๆ ในบางช่วงของการท าการตลาดอาจมีความจ าเป็นพิจารณาถึงบรรจุ
ภณัฑ์ทั้งในดา้นการออกแบบการใช้วตัถุดิบในการผลิตบรรจุภณัฑ์ให้เป็นท่ีดึงดูดใจของลูกคา้ ซ่ึงกลยุทธ์



4 
 

บรรจุภณัฑ์อาจจะเหมาะสมกบัการรีแบรนด์ในท่ีว่าการเห็นว่าบรรจุภณัฑ์มีความทนัสมยักบัรสนิยมของ
ผูบ้ริโภคท่ีอาจส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดการยอมรับและตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด (นางสาว เกศราภรณ์ มารศรี,2014)                                      

 เม่ือพิจารณาถึงกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดซ่ึงมีบทบาทการให้ขอ้มูลการสร้างความละลึกถึงการ
เร่งให้เกิดการยอมรับและการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ อีกทั้งยงัเป็นการการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ตราสินคา้นั้น (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,2015) ดังนั้นการใช้กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดกับ
สินคา้ท่ีรีแบรนด์อาจจะช่วยเตือนความทรงจ าตั้งแต่แบรนด์เดิมกับการรีแบรนด์อันจะส่งผลให้เกิดการ
ยอมรับสินคา้รีแบรนด์ไดไ้ว โดยมีขอ้แมอ้ยู่ว่าผูบ้ริโภคจะตอ้งคุน้เคยกบัสินคา้ภายใตต้ราเดิมหรือมีความ
ประทบัใจสินคา้ภายใตต้ราเดิมมาก่อน (Krungsri Plearn Plearn,2019) 

 ส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์
หรือตราสินคา้ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าเม่ือน ามาใชก้บัเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัท่ีตอ้งการท าการรีแบรนด์โดยธุรกิจผูผ้ลิต
และจ าหน่ายในลกัษณะของอิทธิผลว่าจะส่งผลต่อการยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบรนด์)จะส่งผลต่อ
การยอมรับของผูบ้ริโภคหรือไม่และอย่างไรโดยจะเลือกศึกษากบัชายวยัท างานเน่ืองจากกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมี
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัขาดการหกัโหมทุ่มเทการท างานเพื่อสร้างช้ีวดัและครอบครัวมากท่ีสุด 

 ดังนั้นผูวิ้จัยจึงเลือกท่ีจะศึกษาหัวข้อการรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ของผูผ้ลิตเดิม
คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑแ์ละการจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับ
ใหม่(รีแบรนด์)ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงความ
คิดเห็นในดา้นการรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์การจดั
กิจกรรมเพื่อส่ือสารทางการตลาด และการยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบรนด์)ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงั
ส าหรับชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการทราบถึงความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการส่งผล
ระหว่างประเด็นปัจจยัต่างๆท่ีมีต่อการยอมรับของชายกลุ่มวยัท างานซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูผ้ลิตและ
จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัและผูท่ี้สนใจทัว่ไปในการน าไปใชต้ามวตัถุประสงคต่์อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

                 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัยท่ีผู ้วิจัยได้ก าหนดขึ้ น ดังนั้ นวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ในคร้ังน้ี ไดแ้ก่  

1. เพื่อส ารวจความคิดเห็นของชายวยัท างานในเขตกรุงเทพท่ีมีต่อ การรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง 
ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑ์และการจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารการตลาดท่ี
ส่งผลต่อการยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบรนด)์ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงั 
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2. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้คุณภาพท่ีเปลี่ยนแปลง ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม คุณลกัษณะของ
บรรจุภณัฑแ์ละการจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รี
แบรนด)์ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร   

 

ขอบเขตของการศึกษา 

       ผูว้ิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา เพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของ 
การศึกษา ซ่ึงไดแ้สดงรายละเอียดไว ้ดงัน้ี 

1. ขอบเขตด้านประเภทการศึกษา 

      การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชเ้ทคนิคของการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูล ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใชไ้ดถู้กสร้างจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีศึกษา 

2. ขอบเขตด้านประชากร 

         ในท่ีน้ีหมายถึงประชากรท่ีจะใหข้อ้มูลโดยการตอบค าถามท่ีแสดงไวใ้นแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดก้ าหนด
คุณสมบติัของประชากรไวด้งัต่อไปน้ี คือ 

2.1 เป็นบุคคลท่ีเป็นชายวยัท างานและอาศยัอยูใ่นบริเวณกรุงเทพมหานคร  

2.2 ชายวยัท างานเคยมีประสบการณ์การด่ืมเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัมาก่อน 

2.3 เป็นชายวยัท างานท่ีมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมชูก าลงั  

3. ขอบเขตของตัวอย่าง 

 ตวัอย่างในท่ีน้ีหมายถึง ชายวยัท างานผูวิ้จยัสุ่มจากประชากรท่ีเป็นชายวยัท างานเน่ืองจากผูวิ้จยัไม่
สามารถท่ี จะเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากรได้ครบถว้น เพราะประชากรมีจ านวนมากและเพราะผูว้ิจยัไม่
สามารถ ทราบจ านวนท่ีแทจ้ริงของประชากร ทั้งน้ีวิธีการสุ่มตวัอย่างนั้นผูวิ้จยัไดใ้ช้เทคนิคการสุ่มตวัอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจงท่ีเป็นชายวยัท างานเท่านั้น 

            ส าหรับการก าหนดขนาดตวัอยา่งนั้น ผูวิ้จยัไดใ้ชสู้ตรค านวณ/ ตารางส าเร็จรูป/ อ่ืนๆ (อา้งอิง ระบุช่ือ/
ปี) ซ่ึงไดจ้ านวนทั้งส้ิน 200 คน 

4.   ขอบเขตเน้ือหา 

              ผูวิ้จัยได้ก าหนดตัวแปรท่ีจะใช้ศึกษา และน าตัวแปรเหล่านั้นมาศึกษาในลกัษณะของ อิทธิพล
ระหวา่งกนัภายใตแ้นวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี คือ 
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4.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีอธิบายถึงคุณลกัษณะของตวัแปรแต่ละตวัประกอบดว้ย  การรับรู้คุณภาพท่ี
เปล่ียนแปลง ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์การจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารทาง
การตลาด และการยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบรนด)์ 

ตารางท่ี 1.1 : แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาศึกษา 

แนวคิดและทฤษฎี ท่ีมาของแนวคิดและทฤษฎี 

1.การรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง 

2.ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม 

3.คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์

4.การจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารทางการตลาด 

5.การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบรนด์)ของ
เคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ฉนัทช์นก เรืองภกัดี ปี 2015 

มนสัมนต ์กล ่าแดง ปี 2018 

ฉนัทช์นก เรืองภกัดี ปี 2015 

ปัญญา แซ่เฮง้ ปี 2015 

ทาริกา ศิริชยั ปี 2019 

 

              4.2 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผลการวิจยัท่ีอธิบายถึงอิทธิพลระหวา่ง ตวัแปร ซ่ึงในท่ีน้ีสรุปได้
ในตารางท่ี 1.2 

ตารางท่ี 1.2 : ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลระหวา่งตวัแปร 

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมาของผลงานวิจยั 

1.อิทธิพลระหวา่งการรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง
กบัประสิทธิผลการยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รี
แบรนด)์ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยั
ท างาน 

2.อิทธิพลระหวา่งภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิมกบั
ประสิทธิผลการยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบ
รนด์)ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างาน 

3.อิทธิพลระหวา่งคุณลกัษณะของบรรจุภณัฑก์บั
ประสิทธิผลการยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบ
รนด์)ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างาน 

 

สุธีรา วงศเ์งินยวง ปี 2015 

 

 

ณฐัชยา ใจจูน ปี 2015 

 

 

เบญจภรณ์ สุขเสถียร ปี 2016 
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4.อิทธิพลระหวา่งการจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารทาง
การตลาดกบัประสิทธิผลการยอมรับตราสินคา้ท่ี
ปรับใหม่(รีแบรนด)์ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงั
ส าหรับชายวยัท างาน 

5.การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบรนด์)ของ
เคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

จนัทร์จิรา นนัตีสู้ ปี 2018 

 

 

ณฏัฐ์หทยั เจิมแป้น 

 

 

 

5. ขอบเขตของตัวแปรท่ีศึกษา  

ตวัแปรท่ีศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ยตวัแปรประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ 

                   5.1 ตวัแปรอิสระ เป็นตวัแปรท่ีผูวิ้จยัน ามาศึกษาเพื่อวิเคราะห์ว่าตวัแปรอิสระ เหล่าน้ี จะส่งผล
ต่อตวัแปรตามในลกัษณะใด กล่าวคือ (1) จะส่งผลหรือไม่และ (2) จะส่งผลไปในเชิงบวก หรือเชิง ในท่ีน้ีตวั
แปรอิสระท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่ 

5.1.1การรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง 

5.1.2ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม 

5.1.3คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์

5.1.4การจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารทางการตลาด 

                5.2 ตวัแปรตาม เป็นตวัแปรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาว่าจะไดรั้บอิทธิพลจากตวัแปรอิสระ ตวัใดบา้ง 
ในท่ีน้ีตวัแปรตามคือการยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบรนด์)ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

           ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงสรุปไดว้่าการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ใน
ลกัษณะของการส่งผลต่อกนั ดงัน้ี 

1. การส่งผลต่อกนัระหว่างการรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง กบั การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับ
ใหม่(รีแบรนด)์ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การส่งผลต่อกนัระหว่างภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม กบั การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รี
แบรนด)์ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑ์ กบั การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบรนด์)ของเคร่ืองด่ืม
บ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. การจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารทางการตลาด กบั การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบรนด์)
ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

       6. ขอบเขตการใช้สถิติ 

ผูว้ิจยัไดน้ าเทคนิคทางสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการอธิบายคุณลกัษณะของตวัแปรแต่ละตวั และในการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในเร่ืองเก่ียวกบัการส่งผลระหวา่งกนั มีดงัน้ี 

                    6.1 สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน 
และค่าสัมประสิทธิอลัฟาของครอนแบซ (Cronbach's alpha coeficient) เพื่อใช้อธิบาย คุณลกัษณะของตวั
แปรทุกตวั 

                    6.2 สถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ย การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ เพื่อน ามาใชใ้นการ ทดสอบ
สมมุติฐานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลระหวา่งตวัแปร 

 

ตารางท่ี 1.3 : สรุปเทคนิคทางสถิติส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล 

เน้ือหาท่ีวิเคราะห์ เทคนิคทางสถิติท่ีใช้ 

1. การอธิบายคุณลกัษณะของตวัแปร 

   1.1 ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุ  เพศ   
ระดบัรายได ้ระดบัการศึกษา 

   1.2 ขอ้มูลความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัตวัแปร ไดแ้ก่ 

      - การรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง 

      - ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม 

      - คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์

      - การจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารทางการตลาด 

      - การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบรนด)์
ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

1.1 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

 

 

1.2 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรใน 

ลกัษณะของการส่งผลต่อกนั ไดแ้ก่ 

2.1 การรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง ส่งผลต่อ 
การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบ
รนด์)ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชาย
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

   2.2 ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม ส่งผลต่อ การ
ยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบรนด)์ของ 

เคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

   2.3 คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์ส่งผลต่อ การ
ยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบรนด)์ของ
เคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

   2.4 การจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารทางการตลาด   
ส่งผลต่อ การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบ
รนด์)ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

 

 

การทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัตัวแปร  

1.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม คุณลกัษณะ
ของบรรจุภณัฑแ์ละการจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่
(รีแบรนด)์ 

- แนวคิด และทฤษฎีของนกัวิชาการท่ีมีแนวคิดเหมือนกนั  
- แนวคิด และทฤษฎีของนกัวิชาการท่ีมีความเห็นเพิ่มเติม 
- สรุปแนวคิดท่ีจะน ามาใชส้ าหรับการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยประเด็นใดบา้ง  
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       2.    การทบทวนผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพล 

2.1 อิทธิพลระหวา่งการรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม คุณลกัษณะของ
บรรจุภณัฑแ์ละการจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่
(รีแบรนด์)ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร   

- ผลงานวิจยัท่ีคน้พบ และอธิบายอิทธิพลระหว่างการรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง ภาพลกัษณ์

ของผูผ้ลิตเดิม คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑ์และการจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการ

ยอมรับตราสินค้าท่ีปรับใหม่(รีแบรนด์)ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลังส าหรับชายวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร   

- ผลการวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอสมุติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพท่ี

เปล่ียนแปลง ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑแ์ละการจดักิจกรรมเพื่อส่ือสาร

การตลาดท่ีส่งผลต่อการยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบรนด์)ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลังส าหรับชาย

วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีวา่ 

สมมุติฐานท่ี 1 :การรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง มีอิทธิพลต่อ  การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับ
ใหม่(รีแบรนด)์ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานท่ี 2 : ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม มีอิทธิพลต่อ  การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่
(รีแบรนด)์ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมตุิฐานท่ี 3 :คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์มีอิทธิพลต่อ  การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่
(รีแบรนด)์ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานท่ี 4 :การจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารทางการตลาด  มีอิทธิพลต่อ  การยอมรับตรา
สินค้าท่ีปรับใหม่(รีแบรนด์)ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลังส าหรับชายวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

2.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม คุณลกัษณะ
ของบรรจุภณัฑแ์ละการจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับ
ใหม่(รีแบรนด)์ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร   

- ผลงานวิจัยท่ีค้นพบ และอธิบายอิทธิพลระหว่างการรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง 
ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์การจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารทางการตลาด และ 
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การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบรนด์)ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

- ผลการวิจัยดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงขอน าเสนอสมุติฐานท่ีเก่ียวข้องกับอิทธิพลของการรับรู้
คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑ์และการจดักิจกรรม
เพื่อส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบรนด์)ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงั
ส าหรับชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร   

สมมุติฐานท่ี 1 :การรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง มีอิทธิพลต่อ  การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับ
ใหม่(รีแบรนด)์ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานท่ี 2 : ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม มีอิทธิพลต่อ  การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่
(รีแบรนด)์ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานท่ี 3 :คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์มีอิทธิพลต่อ  การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่
(รีแบรนด)์ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานท่ี 4 :การจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารทางการตลาด มีอิทธิพลต่อ  การยอมรับตรา
สินค้าท่ีปรับใหม่(รีแบรนด์)ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลังส าหรับชายวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การสรุปสมมุติฐาน 

สรุปสมมุติฐานท่ีจะตอ้งน าไปทดสอบดว้ยวิธีการทางสถิติ ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีมีดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 2.1 : สรุปสมมุติฐานและท่ีมา 

สมมุติฐาน ท่ีมา (ช่ือ และปี) 

สมมุติฐานท่ี 1 : การรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง มี

อิทธิพลต่อ  การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบ

รนด์)ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ฉนัทช์นก เรืองภกัดี ปี 2015 

สมมุติฐานท่ี 2 : ภาพลักษณ์ของผู ้ผลิตเดิม มี

อิทธิพลต่อ  การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบ

รนด์)ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลังส าหรับชายวัย

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ฉนัทช์นก เรืองภกัดี ปี 2015 
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สมมุติฐานท่ี 3 :คุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ มี

อิทธิพลต่อ  การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบ

รนด์)ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลังส าหรับชายวัย

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ฉนัทช์นก เรืองภกัดี ปี 2015 

สมมุติฐานท่ี 4 :การจัดกิจกรรมเพื่อส่ือสารทาง

การตลาด มีอิทธิพลต่อ  การยอมรับตราสินค้าท่ี

ปรับใหม่(รีแบรนด์)ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลัง

ส าหรับชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ฉนัทช์นก เรืองภกัดี ปี 2015 

 

กรอบแนวความคิด 

ภาพตัวแปรและเส้นทางอิทธิพลระหว่างตัวแปร 

 

ตัวแปรอิสระ                                                                         ตัวแปรตาม     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การรับรู้คุณภาพท่ีเปลี่ยนแปลง 

2.ภาพลกัษณ์ของผู้ผลติเดิม 

3.คุณลกัษณะของบรรจุภัณฑ์ 

4.การจัดกจิกรรมเพ่ือส่ือสารทางการตลาด 

การยอมรับตราสินค้าที่ปรับใหม่(รีแบรนด์)ของ 

เคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวัยท างานในเขต 

กรุงเทพมหานคร 
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 ค่าสรุปสัมประสิทธ์ิอลัฟาของตวัแปรแต่ละตวัเป็นดงัน้ี  

      ตวัแปร                                                                                   ค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบบอลัฟ่า  

  1.การรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง      0.83  

            2.ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม                                                                       0.92 

            3.คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์        0.86 

           4.การจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารทางการตลาด                                                        0.90 

 5.การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบรนด์)    0.92 

ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างาน 

                                                

ค่ารวม                                                                                                         0.83 

ในการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรแต่ละตวัรวมทั้งค่ารวม พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.83 และอยู่
ในช่วง 0.7 - 1.00 แสดงวา่ผูวิ้จยัสามารถน าแบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือของการศึกษาในคร้ังน้ี 
สามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้

ผลการศึกษาส่วนท่ี 3 : อิทธิพลระหวา่งตวัแปร 

 ผลการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในท่ีน้ีเป็นผลการศึกษาท่ีน าไปสู่ผลสรุปการ

ทดสอบสมุติฐานของการวิจยัท่ีไดน้ าเสนอไว ้สถิติท่ีใชค้ือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ และได้ 

น าเสนอไว ้ในตารางท่ี 4.7 

 ตารางท่ี 4.7 เป็นตารางท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 4 ตวั ไดแ้ก่การรับรู้คุณภาพท่ี
เปล่ียนแปลง ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑแ์ละการจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารการตลาด
ท่ีส่งผลต่อการยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบรนด์)ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร   

 ซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่างในท่ีน้ีเป็นความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการมีอิทธิพลต่อกนั 
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ตารางท่ี 4.7 เป็นตารางท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิต
เดิม คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑแ์ละการจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อการยอมรับตราสินคา้ท่ี
ปรับใหม่(รีแบรนด)์ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ตวัแปรอิทธิพล b beta t P-Value (Sig) 

การรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง .085 .080 1.156 .249 

ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม .113 .086 1.049 .296 

คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์ .135 .106 1.163 .246 

การจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารทางการตลาด .509 .389 4.771 .000* 

  

 ตวัแปรตาม คือ  การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบรนด)์ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ค่าสถิติ : R-square = 0.57 , df  = 4,195 , F = 23.25 , P  ≤ 0.05 

ค าอธิบาย 

 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.7 อธิบายไดว้า่ โดยภาพรวมตวัแปรอิทธิพลทั้งสามตวัรวมกนัจะส่งผล

ต่อความภกัดีในตราสินคา้คิดเป็นร้อยละ 57 ( R2 = 0.57) อยา่งมีนยัส าคญั โดยท่ีตวัแปรมีอิทธิพลทั้งส่ีตวัเป็น

อิสระต่อกนั (F = 23.25 , P ≤ 0.05) ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาแยกเป็นตวัแปรอิทธิพลแต่ละตวัยงัพบอีกวา่ ตวัแปรอิทธิพลแต่ละตวัส่งผล

ต่อการยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบรนด์)ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 โดยพิจารณาจากค่า P-Value (Sig) ของแต่ละตวัแปรพบวา่มีค่าต ่ากวา่ 0.05 ในขณะเดียวกนั
ยงัพบวา่ตวัแปรอิทธิพลแต่ละตวัส่งผลต่อการยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบรนด)์ของเคร่ืองด่ืม
บ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ตวัแปรอิทธิพลดา้นยอมรับตรา



15 
 

สินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบรนด)์ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่งผลต่อ การจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารทางการตลาดมากท่ีสุด (beta=0.389) ตามดว้ยคุณลกัษณะของ
บรรจุภณัฑ ์(beta=0.106) ตวัแปรอิทธิพลภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม (beta=0.086) และตวัแปร
อิทธิพลการรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง  (beta=0.086) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สรุป และอภิปรายผล 

1.สรุปผลการศึกษา 

ผูวิ้จยัไดส้รุปผลการศึกษาตามประเด็นต่อไปน้ี คือ 

1.1 สรุปผลการศึกษาท่ีเป็นขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศ

ชายคิดเป็นร้อยละ100 มีอายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.50 ระดบัรายไดอ้ยูท่ี่ 20,001 – 30,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 24.50 และเม่ือสอบถามเก่ียวกบัระดบัการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77.50 นอกจากน้ียงัสรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามประกอบอาชีพ

เป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.50 

1.2 สรุปผลขอ้มูลตามวตัถุประสงคแ์ละทดสอบสมมุติฐานท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

ผลการศึกษาท่ีสรุปตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ 
1.2.1 ผลสรุปความคิดเห็นท่ีตอ้งการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในวยัท างานการรับรู้คุณภาพ

ท่ีเปล่ียนแปลง ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์การจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารทาง

การตลาด และ การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่(รีแบรนด)์ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจค่อนขา้งสูงผลิตภณัฑมี์การ

ปรับเปล่ียนตราสินคา้ในระดบัการรับรู้ ( �̅� = 3.79 S.D. = .768) ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม 

 ( �̅� = 4.01 S.D. = .627) ลกัษณะของบรรจุภณัฑส์ าหรับสินคา้ท่ีมีการปรับเปล่ียนตราสินคา้(รีแบรนด)์  

( �̅� = 4.09 S.D. = .644) การจดักิจกรรมเพื่อการส่ือสารทางการตลาด ( �̅� = 3.99 S.D. = .644) การยอมรับ

ตราสินคา้ท่ีปรับเปล่ียน(รีแบรนด์) ( �̅� = 3.56 S.D. = .822)   

1.2.2 ผลสรุปการศึกษาท่ีตอ้งการวิเคราะห์วา่ การรับรู้คุณภาพท่ีเปล่ียนแปลง ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิตเดิม 

คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์การจดักิจกรรมเพื่อส่ือสารทางการตลาด และ การยอมรับตราสินคา้ท่ีปรับใหม่
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(รีแบรนด์)ของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัส าหรับชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่

คุณลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์ผลการศึกษาดงักล่าวยงัเป็นการสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีเสนอไวอี้กดว้ย 


