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บทคดัย่อ 

การคน้ควา้อิสระเร่ืองทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในตรา

สินคา้ CP ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นพฤติกรรมและความรู้สึกท่ีส่งผลต่อ

ความภกัดีในตราสินคา้ CP (3) เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นความรู้ความเขา้ใจและความคิดท่ีส่งผลต่อ

ความภกัดีในตราสินคา้ CP กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือประชากรในกรุงเทพ จาํนวน 400 

คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์สมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
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 ผลการศึกษาพบวา่ ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงตวัแปรท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขต

กรุงเทพมหานครไดดี้ท่ีสุดคือ ทศันคติดา้นความรู้ความเขา้ใจและความคิด ทศันคติดา้นพฤติกรรม

และความรู้สึก ตามลาํดบั และผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบวา่ ทศันคติต่างๆ ไดแ้ก่ 

ทศันคติดา้นพฤติกรรมและความรู้สึก ทศันคติดา้นความรู้ความเขา้ใจและความคิด มีความสมัพนัธ์

กบัความภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขตกรุงเทพมหานคร ตรงตามสมมติฐานทุกประการและสามารถ

อธิบายความผนัแปรของทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดป้ระมาณร้อยละ 75.4 

 

ABSTRACT 

The objective of Independent Study (IS) about the effective of customer in Bangkok 

Area attitude to their royalty in CP products (1) Study about the effective of customer in Bangkok 

Area attitude to their royalty of CP products brand (2) Study how customer’s behavior and feeling 

influence to their royalty in CP products brand (3) Study how customer’s understanding and 

thought influence to their royalty in CP products brand The samples are 400 of Bangkok 

population. The tool is questionnaire that used for collect the data. The used statistics for 

analyzing are Frequency, Percentage, Average, Standard Deviation, Correlation Coefficient 

Analysis and Multiple Linear Regression Analysis  

 

The result of this IS as follows; customer’s understanding and thought is the most 

influence to their royalty in CP products brand follow by behavior and feelings Multiple Linear 

Regression Analysis result is the customer in Bangkok Area attitudes is actually relate with their 

royalty in CP products brand as the hypothesis and describe the alteration of the effective of 

customer in Bangkok Area attitude to their royalty in CP products is about 75.4 
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บทนํา 

เครือเจริญโภคภณัฑ ์(ซีพี กรุ๊ป) คือ กลุ่มบริษทัซ่ึงประกอบดว้ยหลายๆ บริษทัท่ีประกอบ

ธุรกิจหลากหลายภายใตเ้ครือ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั คือ บริษทัแม่ หรือบริษทัหลกัซ่ึงถือ

หุน้ในบริษทัลูกต่างๆ 

เครือเจริญโภคภณัฑ ์ทาํธุรกิจในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ตั้งแต่อุตสาหกรรมดั้งเดิม เช่น 

เกษตรกรรม ไปจนถึงอุตสาหกรรมไฮเทคใหม่ๆ เช่น e-commerce และเทคโนโลยีดิจิทลั ซ่ึงมีทั้ง

บริษทัท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

จากการทาํธุรกิจท่ีหลากหลายทาํให้เห็นโอกาสในการทาํธุรกิจใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถ

พฒันาธุรกิจให้สามารถแข่งขนัในตลาดท่ีมีความเปล่ียนแปลงตลอดเวลาได ้ซ่ึงส่ิงท่ีสาํคญัก็คือ ใช้

ความหลากหลายของธุรกิจมาผนึกกาํลงั และผสานประโยชน์เพื่อส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีมูลค่า

ท่ีดียิง่ข้ึนใหแ้ก่ลูกคา้บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั มหาชน (CPF) เป็นบริษทัขนาดใหญ่

ดาํเนินกิจการครอบคลุมประเทศต่างๆ ทัว่โลกมากท่ีสุด และเป็นหน่ึงในหลายบริษทัในเครือเจริญ

โภคภณัฑท่ี์มีการขยายธุรกิจไปทัว่โลก (เครือเจริญโภคภณัฑ,์ 2562) 

ภาพโลโกตวัอกัษร “CP” สีแดงบนพื้นเหลือง ในวงกลมสีแดงและขาวบนซองแดง บน

ชั้นในแผนกอาหารของซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ สําหรับคนไทยวนัน้ีก็ดูจะเป็นส่ิงท่ีคุน้ตาไปแลว้ 

เพราะนอกจากจะมีให้เห็นไดท้ัว่ไป หาซ้ือมารับประทานไดร้วดเร็วทนัใจ ในคุณภาพดีท่ีราคาพอ

เอ้ือมถึงแลว้ เรายงัพบเห็นสินคา้เหล่าน้ีในโฆษณาอยา่งแพร่หลาย นัน่เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกอยา่งชดัเจน

วา่ วนัน้ีแบรนดซี์.พี.เกิดอยา่งเตม็ตวัในตลาดภายในประเทศ ดว้ยระยะเวลาไม่ก่ีปีเท่านั้น แต่สาํหรับ

ตลาดต่างประเทศ การเกิดของแบรนด์ ซี.พี.ยงัไม่ใช่เร่ืองท่ีทาํไดง่้ายนัก สุพฒัน์ ศรีธนาธร รอง

กรรมการผูจ้ดัการอาวุโส ดา้นการตลาดของซีพีเอฟ ไดเ้ปิดเผยว่าเร่ิมตน้สร้างแบรนดใ์นปีแรกดว้ย

งบโฆษณาถึง 200 ลา้นบาท และปีต่อมาปีละ 100 กวา่ลา้นบาท 

ดว้ยเหตุผลต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัไดมี้ความสนใจทาํการศึกษาทศันคติของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงตราสินคา้ CP มีแนว้โนม้

ท่ีจะออกผลิตภณัฑใ์หม่เพิ่มมากข้ึนในอนาคต เพื่อผลการวิจยัดงักล่าว จะสามารถตอบคาํถามของ

ผูว้ิจยัไดแ้ละผลการวิจยัจะสามารถเป็นประโยชน์สําหรับองคก์รและผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกบัตรา

สินคา้ CP ต่อไปในอนาคต 
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วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นพฤติกรรมและความรู้สึกท่ีส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นความรู้ความเขา้ใจและความคิดท่ีส่งผลต่อความภกัดีในตรา

สินคา้ CP 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. พฤติกรรมและความรู้สึกส่งผลเชิงบวกต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. ความรู้ความเขา้ใจและความคิดส่งผลเชิงบวกต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวจัิย 

ในการศึกษาวจิยั เร่ืองทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขต

กรุงเทพมหานครมีขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา มุ่งศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีตวัแปรในการศึกษาดงัน้ี 

1. ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย  ดา้นพฤติกรรมและความรู้สึก, ดา้นความรู้ความเขา้ใจและ

ความคิด 

2. ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย  

ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี

มีความภกัดีในตราสินคา้ CP ทั้งน้ีเน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน โดยคาํนวณท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 สดัส่วนของประชากรท่ีตอ้งการสุ่มเท่ากบั 0.05 ไดข้นาดตวัอยา่งอยา่ง

นอ้ย 384 คน ซ่ึงผูว้ิจยัขอกาํหนดใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมากข้ึนและ

สะดวกในการประมวลผล 

ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิจยัคร้ังน้ีจะทาํการวิจยั ตั้งแต่เดือน กนัยายน-ตุลาคม 2562 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1. ผูท้าํวิจยันาํความรู้จากผลการศึกษาในเร่ืองทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีใน

ตราสินคา้ CP ในเขตกรุงเทพมหานคร มาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างตราสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมาก

ข้ึนและสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ หรือสร้างภาพลกัษณ์สร้างช่ือเสียงใหก้บัตราสินคา้เพื่อใหมี้

ความน่าเช่ือถือในตราสินคา้และผลิตภณัฑ ์

2. ผูว้ิจยันาํความรู้จากผลการศึกษาในดา้นพฤติกรรมและความรู้สึก ดา้นความรู้ความ

เขา้ใจและความคิด ของผูบ้ริโภคมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีและสร้างความภกัดีในตราสินคา้ CP ใหเ้พิ่มมากข้ึน 

3. ผูว้ิจยัสามารถนาํความรู้จากผลการศึกษาในเร่ืองทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความ

ภกัดีในตราสินคา้ CP ไปใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจใหม่ๆ ต่อองคก์ร และประยกุตใ์นการ

วางแผนการส่ือสารการตลาด การสร้างตราสินคา้ใหม่ ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กรอบแนวคดิในการวจัิย 

จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํวิจยัเร่ือง

ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัสามารถ

สรุปกรอบแนวคิดในการวจิยั ไดด้งัน้ี 

 

          ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผล

ต่อความภกัดีในตราสินคา้ 

CP ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นพฤติกรรมและ

 

ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

และความคิด 

 

H2 

H1 
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แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความภักดใีนตราสินค้า 

ศิริพงษ ์จีนะบุญเรือง (2542) ความภกัดีในตราสินคา้ หมายถึง ความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ี

ลูกคา้มีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้นั้น ซ่ึงจะส่งผลใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้ตราสินคา้นั้นอีกหลายๆ หาก

ลูกคา้ใชแ้ลว้เกิดความประทบัใจกจ็ะซ้ือซํ้าไปเร่ือยๆ จนกวา่จะมีตราสินคา้ใหม่เขา้มาทดแทนได้

เป็นตน้ 

วีณา โฆษิตสุรังคกลุ (2546) ความภกัดีหมายถึง ความผกูพนัระหวา่งผูท่ี้ใหบ้ริการสินคา้

กบัผูใ้ชบ้ริการสินคา้ท่ีมีพฤติกรรม การซ้ือหรือใชบ้ริการสินคา้อยา่งสมํ่าเสมอ จนกลายเป็น

ความสมัพนัธ์เชิงบวกและผูรั้บบริการเกิดความตั้งใจกลบัมาใชบ้ริการอีกในคร้ังต่อไป ถึงแมว้า่

สินคา้หรือบริการของคู่แข่งจะเหนือกวา่กต็าม 

 

แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัด้านพฤติกรรมและความรู้สึก 

โสภา ชูพิกลุชยั  (2521 : 2) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงการกระทาํกิจกรรม

ต่างๆ ซ่ึงส่ิงมีชีวิตและบุคคลอ่ืนสามารถสงัเกตได ้และสามารถใชเ้คร่ืองมือทดสอบไดเ้ช่น การ

หวัเราะการร้องไห ้การกิน การนอน การเล่น ฯลฯ 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2540 : 11) กล่าววา่ ทศันคติ (Attitude) เป็นความรู้สึก และ

ความคิดโดยรวมของบุคคล ซ่ึงอาจเป็นทางบวกหรือทางลบกไ็ด ้อาทิเช่น ความชอบ ความมีอคติต่อ

ขอ้คิดเห็น ความกลวั ความเช่ืออยา่งมัน่คงท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยทศันคติจะแสดงออกมาทาง

ความคิดเห็น (Opinion) ดงันั้นจึงถือไดว้า่ความรู้สึก ของบุคคลเป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงทศันคติของ

แต่บุคคลนัน่เอง  

นพมาศ ธีรเวคิน (2535 : 126) กล่าวา่ ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ความเห็น ความ

เช่ือ และความจริงของแต่ละบุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นการประเมินท่ีเก่ียวพนัธ์กนั และมีแนวโนม้จะ

ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมดา้นความรู้สึกในขั้นต่อไป 

 

แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัด้านความรู้ความเข้าใจและความคดิ 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2538 : 7) ความรู้และความเขา้ใจหมายถึงการระลึกถึง

เร่ืองราวต่างๆ ของความเขา้ใจท่ีเคยมีประสบการณ์มาแลว้ และรวมไปถึงการจดจาํเน้ือหาต่างๆ ทั้ง
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ท่ีปรากฏอยูใ่นแต่ละเน้ือหา ท่ีเก่ียวพนักบัเน้ือหานั้นดว้ย เช่น ระลึกถึงหรือจาํได ้ถึงวตัถุประสงค์

วิธีการ แบบแผน และเคา้โครงของเร่ืองเป็นตน้ 

บุญชม ศรีสะอาด (2543 : 51) ไดใ้หค้วามหมายของความรู้และความเขา้ใจหมายถึง

ขอ้เทจ็จริงของกฎเกณฑข์อ้มูลต่างๆ ท่ีมนุษยมี์ความสามารถในการรับรู้เขา้ไวใ้นสมอง และ

รวบรวมจากประสบการณ์จริงทั้งทางตรงและทางออ้มซ่ึงวดัได ้จากความสามารถในการระลึกได้

ของมนุษยจึ์งเกิดเป็นความรู้และความเขา้ใจของมนุษย ์

สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2537 : 2) กล่าววา่ ความคิดเชิงสร้างสรรคเ์ป็นเร่ืองท่ี

สลบัซบัซอ้นยากแก่การใหนิ้ยม ถา้พิจารณาความคิดเชิงสร้างสรรคใ์นเชิงผลงาน ผลงานนั้นตอ้ง

เป็นงานท่ีแปลกและใหม่รวมถึงตอ้งมีคุณค่า ถา้พิจารณาความคิดเชิงสร้างสรรคใ์นเชิงกระบวนการ

แนวคิดเชิงสร้างสรรคคื์อการเช่ือมโยงสมัพนัธ์ส่ิงของหรือความคิดท่ีมีความแตกต่างกนัมาก เขา้

ดว้ยกนั ถา้พจิารณาความคิดเชิงสร้างสรรคใ์นเชิงบุคคล บุคคลนั้นตอ้งเป็นคนท่ีมีความเป็นตวัของ

ตวัเอง เป็นผูท่ี้มีความคิดคล่อง มีความคิดยดืหยุน่และสามารถใหร้ายละเอียดในความคิดแต่ละ

ความคิดนั้นๆ ได ้  

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สินิทรา สุขสวสัด์ิ และทิพยรั์ตน์ เลาหวเิชียร (2561) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของ ลูกคา้ร้านคา้ปลีกประเภท

ไฮเปอร์มาร์เกต็ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ลูกคา้ท่ีเคย ใช้

บริการและซ้ือสินคา้ของร้านคา้ปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์เกต็ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน400คน

จาก 6 พื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน และใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ แบบเพยีร์สนัและการวเิคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณแบบนาํเขา้ ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนประสมการคา้ปลีกภาพรวมมีความสมัพนัธ์กบั

ความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีระดบันยัสาํคญั ทางสถิติ 0.01 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ส่วนประสม

การคา้ปลีกดา้นการบริการลูกคา้ ดา้นการส่ือสาร ดา้นการตั้งราคา ดา้นการคดัสรรสินคา้ ดา้นการ

ตกแต่งร้านและการจดัแสดงสินคา้ และดา้นทาํเลท่ีตั้งมีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดี ของลูกคา้
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ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลของส่วนประสมการคา้ปลีกท่ี

ส่งผลต่อ ความจงรักภกัดีของลูกคา้พบวา่ ส่วนประสมการคา้ปลีกดา้นการบริการลูกคา้ ดา้นการ

ส่ือสาร และดา้นการตั้งราคา มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ตามลาํดบัท่ีระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติ 0.05 โดยสามารถร่วมกนัอธิบายความจงรักภกัดี ของลูกคา้ไดร้้อยละ 12.3 ในขณะท่ีส่วน

ประสมการคา้ปลีกดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การคดัสรรสินคา้ การตกแต่งร้านและจดัแสดง สินคา้ และทาํเล

ท่ีตั้ง ไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

รูปแบบของการวจัิย การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความ

ภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เม่ือทาํการสาํรวจตามขั้นตอนแลว้จึง

นาํขอ้มูลท่ีเกบ็มาประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้จิยัไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน จึงใชว้ิธีการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้

สูตร 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยใชสิ้นคา้

และบริการภายใตต้ราสินคา้ CP ทั้งน้ีเน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนผูว้ิจยัทาํ

การคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ W.G. Cochran (Cochran, 1953) อา้งใน ธานินทร์ ศิลป์

จารุ (2551) หนา้ 46 จากการคาํนวณท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 สดัส่วนของประชากรท่ีตอ้งการ

สุ่ม เท่ากบั 0.05 ตอ้งใชข้นาดตวัอยา่ง อยา่งนอ้ย 384 คน ผูว้ิจยัจึงกาํหนดใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

400 ตวัอยา่ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมากข้ึนและสะดวกในการประมวลผล 

ดงันั้นผูว้จิยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) ซ่ึง

ผูว้ิจยัจะเลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี ประกอบดว้ย 2 ตอน  คือ 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพการศึกษา รายได ้

มีจาํนวน 5 ขอ้ โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว (Best answer) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ 

CP ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความภกัดีในตราสินคา้ CP ดา้น

พฤติกรรมและความรู้สึก และดา้นความรู้ความเขา้ใจและความคิด  

ซ่ึงไดจ้ดัทาํแบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ 

CP ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 3 ดา้น จาํนวน 30 ขอ้ ดงัน้ี  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัเร่ือง ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน โดย

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิติและนาํมาสรุปผลการศึกษา โดยแบ่งนาํเสนอผลการวิเคราะห์

ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิจยัเร่ือง ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี

เพศหญิง จาํนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมาคือ เพศชาย จาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 

45.3 ตามลาํดบั ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาย ุ20 – 30 ปี จาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 

50.0 รองลงมาคือ 31 – 40 ปี จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8, ต ํ่ากวา่ 20 ปี จาํนวน 80 คน คิดเป็น

ร้อยละ 20.0 และ41 ปี ข้ึนไป จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 ตามลาํดบั ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมาคือ ตํ่ากวา่

ปริญญาตรี จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 และสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อย

ละ 6.5ตามลาํดบั ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีตามอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน / ลูกจา้ง 

จาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาคือ นกัเรียน / นกัศึกษา จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.8 ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และอ่ืน ๆ จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลาํดบั ผูท่ี้ตอบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่ 15,000 บาท จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 

รองลงมาคือ 15,001 – 25,000 บาท จาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3, 25,001 – 35,000 บาท 

จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 และมากกวา่ 35,001 บาท จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 

ตามลาํดบั 

ตอนที่2 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า CP ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจยั พบวา่ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความสาํคญัระดบั

มากคือ เม่ือนึกถึงอาหารท่านมกัจะนึกถึงสินคา้ตรา CP เป็นอนัดบัแรก ท่านมีความผกูพนัต่อตรา

สินคา้และมีความตั้งใจจะซ้ือและใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต ท่านไม่ลงัเลท่ีจะซ้ือสินคา้และ

บริการสินคา้ตรา CP ถึงแมว้า่ผลิตภณัฑต์ราสินคา้อ่ืนๆ จะมีโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายท่ีดีกวา่กต็าม 

ท่านจะซ้ือสินคา้ตรา CP ตลอดถึงแมจ้ะไม่มีโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายกต็าม ท่านรู้สึกภูมิใจทุกคร้ัง

ท่ีไดใ้ชสิ้นคา้และบริการ เม่ือผลิตภณัฑจ์ดักิจกรรมใดๆ ท่านยนิดีท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมนั้น 

ตามลาํดบั 

ตอนที่3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อความภักดีในตรา

สินค้า CP ในเขตกรุงเทพมหานคร และการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิเคราะห์ดา้นพฤติกรรมและความรู้สึก 

จากผลการวิจยั พบวา่ปัจจยั ดา้นพฤติกรรมและความรู้สึก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความสาํคญัระดบัมากคือ ผลิตภณัฑมี์การเกบ็รักษาและควบคุม

อุณหภูมิเป็นอยา่งดี ท่านเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑต์รา CP ท่านคิดวา่สินคา้ตรา CP มีความทนัสมยัเหมาะ

กบัLifestyle ของท่าน ท่านรู้สึกชอบสินคา้ท่ีเป็นตรา CP ท่านมกัจะลองบริโภคสินคา้ใหม่ๆ ท่ีใช้

ตรา CP เป็นประจาํ ท่านรู้สึกวา่สินคา้ ตรา CP มีคุณประโยชน์ทางอาหารครบถว้น ท่านเลือกซ้ือ

สินคา้ตรา CP เป็นอนัดบัแรก ราคาสินคา้มีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ ท่านเลือกซ้ือสินคา้

ตรา CP เป็นอนัดบัแรก ครอบครัวของท่านผกูพนักบัผลิตภณัฑต์รา CP มาเป็นระยะเวลานาน ท่าน

มกัจะแนะนาํใหค้นรอบขา้งใชสิ้นคา้ตรา CP เป็นประจาํ  ท่านคิดวา่การบริโภคตราสินคา้ CP จะทาํ

ใหท่้านดูน่าเช่ือถือและเป็นผูน้าํดา้นสุขภาพได ้ท่านรู้สึกวา่ทานสินคา้ตรา CP จะทาํใหท่้านมี
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สุขภาพท่ีดี ท่านคิดวา่การบริโภคและอุปโภคตราสินคา้ CP จะทาํใหท่้านเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

ท่านใชผ้ลิตภณัฑทุ์กประเภทท่ีเป็นตรา CP 

ผลการวิเคราะห์ดา้นความรู้ความเขา้ใจและความคิด 

จากผลการวิจยั พบวา่ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจและความคิด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความสาํคญัระดบัมากคือ สินคา้ตรา CP หาซ้ือไดง่้ายและ

สะดวก ท่านคิดวา่สินคา้ตรา CP สามารถทานไดทุ้กเวลา ท่านทราบถึงช่ือเสียงและตราสินคา้ CP 

เป็นอยา่งดี ท่านทราบวา่ตรา CP มีธุรกิจหลายดา้น อาทิเช่นสินคา้อุปโภคและบริโภค สินคา้เกษตร

สินคา้เก่ียวกบัเทคโนโลย ีและร้านสะดวกซ้ือ ฯลฯ ท่านทราบวา่ตรา CP เป็นผูผ้ลิตสินคา้อุปโภค

และบริโภคเป็นอนัดบั 1 ท่านรู้จกัสินคา้ตรา CP ทั้งอุปโภคและบริโภค ท่านทราบวา่ตรา CP เป็น

ผูผ้ลิตอาหารสัตวแ์ละวตัถุดิบทางการเกษตรเพื่อนาํมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหารเอง ท่านคิดวา่

สินคา้ตรา CP มีทุกอยา่งท่ีท่านตอ้งการหาซ้ือ ท่านคิดวา่สินคา้ ตรา CP มีการบริหารจดัการตน้นํ้าไป

จนถึงปลายนํ้าท่ีดี ท่านทราบวา่ตรา CP มีการส่งเสริมใหเ้กษตรกรเล้ียงสตัว ์ปลูกพืช และรับซ้ือ

สินคา้แบบประกนัรายไดก้ลบัมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหาร 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ืองทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ 

CP ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ทศันคติดา้นความรู้ความเขา้ใจและความคิด และทศันคติดา้น

พฤติกรรมและความรู้สึก 

การวจิยัในคร้ังน้ีไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสนใจหรือ

ภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยใชเ้คร่ืองมือในการวจิยัเป็น

แบบสอบถาม และประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร์โดยโปรแกรมทางสถิติสาํเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูล คืออตัราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD) 

การหาค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งง่าย (Pearson’s 

Correlation Coefficient) และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ไดผ้ลสรุปการ

อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
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การอภิปรายผล 

การวิจัยเร่ืองทัศนคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภักดีในตราสินคา้ CP ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ 

CP ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ทศันคติดา้นพฤติกรรมและความรู้สึก ทศันคติดา้นความรู้ความ

เขา้ใจและความคิด ว่ามีอิทธิพลมากน้อยหรืออยู่ในระดบัใด โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผล

ต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ พบวา่ ทศันคติดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ทศันคติดา้นพฤติกรรม

และความรู้สึก ทศันคติดา้นความรู้ความเขา้ใจและความคิด มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีในตรา

สินคา้ CP ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไวทุ้กประการและความภกัดีในตราสินคา้ มีความคิดเห็นมาก

ท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจัิยของ กษวรรณ ศกัด์ิศรีเจริญ (2558) การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มี

วตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อร้านขายอุปกรณ์เสริมความงาม 2) เพื่อ

ศึกษาความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณลกัษณะของร้านขายอุปกรณ์เสริมความงาม 3) เพื่อศึกษาผล

ของคุณลกัษณะของร้านขายอุปกรณ์เสริมความงามในดา้นต่าง ๆ ต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้กลุ่ม

ตวัอยา่งคือ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในร้านบางแสนบิวต้ีมาร์ท จาํนวน 200 ตวัอยา่ง และร้านเดอะ

บิวต้ีมาร์ท จาํนวน 200 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยเสน้ตรง

พหุคูณ (Multiple linear regression analysis: MRA) ผลการวิจยั พบวา่ 1.ระดบัความจงรักภกัดีของ

ลูกคา้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2.ความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณลกัษณะของร้านคา้โดย

ภาพรวมลูกคา้มีความคิดเห็นวา่คุณลกัษณะของร้านคา้อยูใ่นระดบัดี 3.คุณลกัษณะของร้านคา้ใน

ดา้นการบริการของพนกังานขาย สินคา้ท่ีมีพร้อมขายคุณภาพของสินคา้และภาพลกัษณ์ของร้านคา้

ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 สามารถอธิบายความแปรปรวน

ของความจงรักภกัดีของลูกคา้ไดร้้อยละ 59.70 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

การวิจยัเร่ืองทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
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คือ ดา้นความภกัดีในตราสินคา้ CP ทศันคติดา้นพฤติกรรมและความรู้สึก ทศันคติดา้นความรู้ความ

เขา้ใจและความคิด ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ทศันคติของผู้บริโภคทีมี่ผลต่อความภักดีในตราสินค้า CP ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน

ความภักดีในตราสินค้า CP 

ผลการวิจยั พบวา่ ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ เม่ือนึกถึงอาหารท่านมกัจะนึกถึงสินคา้ตรา CP เป็นอนัดบัแรก ซ่ึง

ในส่วนของความภกัดีตราสินคา้ CP อาจจะเจาะจงชนิดของสินคา้เช่น ไสก้รอกตราCP ไก่ตราCP 

ผลไมต้ราCP ฯลฯ เพื่อใหรู้้วา่สินคา้ประเภทไหนของตราสินคา้ท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคเลือกท่ีจะภกัดีเป็น

อนัดบัแรก 

ทศันคติของผู้บริโภคในตราสินค้า CP ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านพฤติกรรมและ

ความรู้สึก 

ผลการวิจยั พบวา่ ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขต

กรุงเทพมหานคร ทศันคติดา้นพฤติกรรมและความรู้สึกโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ผลิตภณัฑมี์การเกบ็รักษาและควบคุมอุณหภูมิเป็นอยา่งดี ในการทาํ

วิจยัในคร้ังต่อไปจะตอ้งศึกษาวา่ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ไดอ้ยา่งไรเก่ียวกบักระบวนการเกบ็รักษา

สินคา้ท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ เช่นรับรู้โดยการอ่านขอ้มูลข่าวสารออนไลน์ 

ศึกษาหาขอ้มูลจากผูมี้อิทธิพลทางความคิด ฯลฯ 

ทศันคติของผู้บริโภคในตราสินค้า CP ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้ความเข้าใจ

และความคดิ 

ผลการวิจยั พบวา่ ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขต

กรุงเทพมหานคร ทศันคติดา้นความรู้ความเขา้ใจและความคิดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ สินคา้ตรา CP หาซ้ือไดง่้ายและสะดวก ในการทาํวิจยัในคร้ังต่อไป

จะตอ้งศึกษาวา่ช่องทางการจดัจาํหน่ายใดท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคหาซ้ือไดส้ะดวกและเกิดทศันคติท่ีดีต่อ

สินคา้ เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เกต็ ออนไลน์ ฯลฯ 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

การวิจยัเร่ืองทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP ในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นการมองในมุมมองทศันคติท่ีมีผลเพียง 2 ดา้นเท่านั้น ซ่ึงยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี

น่าสนใจอีกมาก ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

1.การวิจยัในคร้ังน้ีมีขอบเขตระยะเวลาแค่ช่วง เดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2562 เท่านั้น หากเม่ือวนัเวลาผา่นไปอาจทาํใหเ้กิดปัจจยัใหม่ๆ ท่ีมีผลข้ึนเพิ่มเติมปัจจยัท่ีผูว้ิจยั

เลือกมาน้ีอาจไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลในอนาคตกเ็ป็นได ้

2.การวิจยัในคร้ังน้ีกาํหนดมุมของปัจจยัท่ีส่งผลเพียง 2 ดา้น เท่านั้น คือ ทศันคติดา้น

พฤติกรรมและความรู้สึก ทศันคติดา้นความรู้ความเขา้ใจและความคิด ซ่ึงอาจจะมีปัจจยัดา้นอ่ืนท่ีมี

ผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ CP ไดอี้กเช่นกนั อยา่งเช่น ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นตน้ 
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