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บทคัดยอ 

               การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO ของ

ประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดและปจจัยดานการรบัรูมี

ผลตอความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO ของประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อ

ศึกษาความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอOTTO ของประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครโดย

จำแนกตามปจจัยประชากรศาสตร 

               กลุมตัวอยางที ่ใชในการวิจ ัยครั ้งนี ้ค ือประชากรในกรุงเทพจำนวน 400 คน โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม ขอมูล สถิติที ่ใชในการวิเคราะหไดแกความถี่คารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวน

ทาง เดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD และใช

สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มี อายุตางกัน อาชีพตางกัน รายได

ตางกัน ทำใหความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO ตางกันและประชากรในกรุงเทพมหานครที่มี 

เพศตางกัน การศึกษาตางกัน ทำใหความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO ตางกัน สวนปจจัย



สวนผสมทางการตลาดและปจจัยดานการรับร ูดานผลิตภัณฑ ดานการทดลองใช ดานการรับรูจากสื่อตาง ๆ ดาน

การรับรูประสบการณจากบุคคลอื่น มีผลตอความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO ของประชากรที่

อาศยัอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปจจัยสวนผสมทางการตลาดและปจจัยดานการรับรู ดานราคา ดานชองทาง

การจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ไมมีผลตอความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO ของ

ประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

คำสำคัญ : ความภักดีในตราสนิคา, สวนผสมทางการตลาด, ปจจัยดานการรับรู 

Abstract 

 The purpose of the this research is for; ( 1) To study the loyalty of Otto electrical 

appliance according to the populations in Bangkok Province. ( 2) To study the marketing mix, 

factors of consent which is effect to the royalty. (3) To study The royalty By separate into factors 

of Demography, Sample group All the research are the populations in Bangkok  

           Province total at 400 persons by use the questionnaire to consolidate or the Information. 

Statistics Which has been used are percentage frequency, Average score and standard deviation. 

The hypothesis has been tested by T-Test statistics, ( One- way ANOVA), If the differences was 

found will be proceed by pair comparison LSD.  

           The result found that - The populations in Bangkok with different ages, occupations and 

incomes caused the different royalty. - Population with different gender, education caused NO 

different royalty. - the marketing mix and consent factors of price, channel of distribute and 

promotion not effected to the royalty.  

Keyword: Loyalty, Marketing mix, Perception 

บทนำ 

 ในสภาวการณปจจุบัน ทามกลางกระแสการเปลี ่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน เกิดการขับเคลื ่อน

อุตสาหกรรมในลักษณะที่มีความเชื่อมโยงกันอยางสลับซับซอน ทำใหสงผลกระทบกันอยางตอเนื่องในหลาย ๆ 

ดาน เชน ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม ดานวิทยาศาสตร และดานเทคโนโลยี เปนตน 

มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอมของโลก รวมถึงสังคมไทยในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อกอน 

เริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยี นำนวัตกรรมใหม ๆ เขามาเพื ่อใหมีความทันสมัยและสะดวกสบายมากยิ ่งขึ้น 

เครื่องใชไฟฟาจึงเปนเครื่องมือหรือตัวชวยที่มีความสำคัญ ในชีวิตประจำวัน สงผลใหอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา

เปนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ มีการขยายตัวอยางรวดเร็วและตอเนื่อง จึงเปน

อุตสาหกรรมที่มีความสำคัญตอระบบ เศรษฐกิจของประเทศดวย (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2556) โดยเฉพาะ



ธุรกิจดานเครื่องใชไฟฟาไดมีบทบาทในชีวิตประจำวัน เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีอยูอยางไม

จํากัด จึงทำใหมีนวัตกรรมของสินคาเครื่องใชไฟฟาที่หลากหลายรูปแบบ และมีหลายประเภท เริ่มมีการพัฒนา

ตราผลิตภัณฑภาพลักษณการโฆษณา การนําเทคโนโลยีดานตางๆ ตลอดจนการใชกลยุทธทางการตลาด ทุก

รูปแบบ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการขายและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูบริโภค ใหมากที่สุด ซึ่ง

ความตองการทางดานเครื่องใชไฟฟามีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สิ่งที่อํานวยความสะดวก

ในการดำรงชีวิตประจำวันดงันั้นผูบริโภคมีความ ตองการเครื่องใชไฟฟาภายในบานเพ่ืออํานวยความสะดวกสบาย

ในสังคมไทยยุคปจจุบัน  

 ปจจุบันการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาภายในบานใหมีความทันสมัยอยูเสมอนั้น เปน

กลยุทธที่สำคัญกลยุทธหนึ่งที่ถูกนำมาใชกันมาก ซึ่งถาเปรียบเทียบกับในอดีตที่ตลาดมีการแขงขันเนื่องจากยังไม

รุนแรงนัก เครื่องใชไฟฟาแตละชนิดที่ผลิตออกมามีเพียงไมกี่รุนเทานั้น แตละรุนที่ผลิตก็มีวงจรผลิตภัณฑอยูใน

ตลาดไดนาน รูปแบบของสินคาจะมีขนาดคอนขางใหญไมกระทัดรัดอยางเชนในปจจุบัน การแขงขันทางดาน

เทคโนโลยีใหม ๆ ของสินคาในสมัยนั้นยังไมใชกลยุทธที่สำคัญ สินคาที ่ผลิตไดมีรูปแบบงาย ๆ ไมซับซอน

เทคโนโลยีของแตละยี่หอที่ใชก็ไมมีความแตกตางกันมากนัก แตในปจจุบันจะสังเกตเห็นไดวา สินคาแตละชนิดจะ

มีการผลิตรุนใหม ๆ ออกมาเปนจำนวนมาก สินคาบางรุนเพิ่งจะเขาตลาดไดไมนานก็มีรุนใหมออกมาอีกเรื่อย ๆ 

เนื่องจากความตองการที่ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ผูผลิตแตละราย จึงพยายามสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ 

(PRODUCT DIFFERENTIATION) ใหกับสินคาของตนโดยมีการพัฒนารูปแบบของสินคาใหมีความทันสมัยของ

เทคโนโลยีอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ไดมีการแบงกลุมลูกคาเปาหมายออกเปนกลุมยอยหลายกลุมมากขึ้น ทำให

รูปแบบของผลิตภัณฑไดถูกพัฒนาขึ้นมาเปนจำนวนมากเพื่อสามารถเขาถึงลูกคาแตละกลุมเปาหมายที่มีอยูได

เปนจำนวนมาก 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTOของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร เปนการมุงศึกษาปจจัยที่มีผลตอความภักดีในตราสินคาซึ่งชวยในการประเมิณสถานการณ

ของตลาดในปจจุบันและการขยายตัวของตลาดเครื่องใชไฟฟาในอนาคตและยังสามารถนำผลการศึกษาที่ไดมาใช

เปนขอมูลในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจทั้งในประเทศไทยและการขยายไปประเทศอาเซียนใน

อนาคตอีกดวย 

 

 

 

 



วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความภักดีในตราสนิคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO ของประชากรที่อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดและปจจยัดานการรบัรมูีผลตอความภักดีในตราสนิคา

เครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO ของประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาความภักดีในตราสนิคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO ของประชากรที่อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานครโดยจำแนกตามปจจัยประชากรศาสตร 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานที่ 1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศ อายุ รายได อาชีพ การศึกษา และสถานภาพ

ที่ตางกันทำใหความภักดีในตราสินคาตางกัน 

 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด 4P ไดแก ดาน Product(ผลิตภัณฑ) ดาน Price 

(ราคา) ดาน Place(สถานทีจ่ัดจำหนาย) ดานPromotion(การสงเสรมิการตลาด) มีผลตอความภักดีในตราสินคา

ตางกัน 

 สมมิฐานที่ 3 ปจจัยดานการรับรู ประกอบดวย ดานการทดลองใช ดานการรบัรจูากสื่อตาง ๆ และดาน

การรับรปูระสบการณจากบุคคลอื่น มีผลตอความภักดีในตราสนิคา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชาการศาสตร กลมุตัวอยางที่ใชในการศึกษาคอื ผใูชสินคาเครื่องใชไฟฟา OTTO 

2. ขอบเขตดานพื้นที่ พื้นที่ที่ใชในการศึกษา คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตดานระยะเวลาและการเก็บรวบรวมขอมูล ระยะเวลาในการวิจัยเริ่มตั้งแต เดือนกุมภาพันธ 

2564 - เดือนเมษายน 2564 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

 1. ไดทราบถึงลักษณะสวนบุคคล เชน เพศ อายุ รายได อาชีพ การศึกษาสถานภาพที่สงผลตอความ

ภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO เพื่อนํามาวางแผนการขายใหตรงกับ กลมุเปาหมายมากที่สุด  

 2. ไดทราบถึงปจจัยสวนผสมทางการตลาดและปจจัยดานการรับรูที่มีผลตอตราสินคาเครื่องใชไฟฟา

ยี่หอ OTTO วากลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญตอสวนผสมสมทางการตลาดและการรับรูอยูในระดับใดบาง 



และพิจารณารายดาน เรียงความสัมพันธจากมากไปนอยไดเพื่อนําไปใชในการวางแผนการตลาดของบริษัท และ

การวางแผนงานดานอ่ืน ๆ  

 3. ไดทราบถึงปจจัยที่มีผลตอความภักดีในตราสินคา วาปจจัยใดที่มี ความสัมพันธมากที่สุด เพื่อเปน

แนวทางในการวางแผนการสรางตราสินคาผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา OTTO ใหเปนที่รูจักในประเทศมากยิ่งขึ้น 

และสรางมูลคาตราสินคาที่ดีในสายตาผูบริโภคไดและสามารถทำให เปนตราสินคาที่แข็งแกรงและประสบ

ความสำเร็จได 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

สุภัชชา วิทยาคง (2559) ไดกลาวไววา ความภักดีตอตราสินคา หมายถึง ความพึงพอใจที่สม่ำเสมอ 

จนกระทั่งอาจมีการซื้อตราสินคาเดิมในผลิตภัณฑของบริษัทใด บริษัทหนึ่ง สิ่งที่สำคัญของความภักดีตอตรา

สินคา คือ เมื่อลูกคามีความภักดีตอตราสินคาจะทำใหเกิด สวนครองตลาดที่คงที่ และเพิ่มขึ้น และอาจกลายเปน

ทรัพยสินที่จับตองไมไดที่สะทอนถึงราคา ผลิตภัณฑของบริษัท 

จากความหมายของความภักดีในตราสินคาที่กลาวมาสรุปไดวา ความภักดีจะเกิดขึ้นกับตราสินคานั้นก็

ตอเมื่อ ผูบริโภคไดทดลองใช โดยเกิดจากการรับรูในการสรางการรับรูของผลิตภัณฑโดยใชสวนผสมทาง

การตลาด การที่ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอตราสินคาหนึ่งไมวาจะเกิดจากความไววางใจ การนึกถึง หรือตรงใจ

ผูบริโภค และเกิดการซื้อซ้ำอยางตอเนื่อง เม่ือลูกคามีความภักดีตอตราสินคาจะทำใหเกิด สวนครองตลาดที่คงที่ 

และเพิ่มขึ้น และอาจกลายเปนทรัพยสินที่จับตองไมไดที่สะทอนถึงราคา ผลิตภัณฑของบริษัท ดังนั้นกลยุทธที่

สำคัญทางการตลาด การสรางความภักดีในตราสินคานับวามีความจำเปนอยางมาก 

สุภัชชา วิทยาคง (2559) ไดกลาววา สวนผสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื ่องมือทาง

การตลาดที่สามารถควบคุมได ซึ่งบริษัทนำมาใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคากลุมเปาหมาย 

โดยสวนผสมทางการตลาดเปนแนวคิดที่สำคัญทางการตลาดสมัยใหม เมื่อกิจการผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ถือ

วาเปนการรวมการตัดสินใจทางการตลาดทั ้งหมดเพื่อนำมาใชในการดำเนินงาน สวนผสมทางการตลาดแบง

ออกเปนกลุมได 4 กลุม ดังที่เรียกกันวา คือ 4P อัน ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัด

จำหนาย (Place) การสงเสรมิการตลาด (Promotion)  

Product 

ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ (2558) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสูตลาดเพื่อความสนใจ การ

จัดหา การใชหรือการบริโภคที่สามารถทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler, 2009, p. 616) 

ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทำให ผลิตภัณฑ

สามารถขายได  



ไชยพศ รื่นมล (2558) ดานผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่นำเสนอเพื่อตอบสนองความจำเปนหรือความ

ตองการของตลาดใหไดรับความพึงพอใจ ดังนั้น จากความหมายนี้ “ผลิตภัณฑ” จึงมีความหมาย ที่ครอบคลุมถึง

สินคา (Goods) เปนผลิตภัณฑที่มีตัวตนจับตองได 

สุดารัตน รัตนกิจไพบูลย (2553) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนอง

ความจ าเปนหรือความ ตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสได และสัมผัสไมได เชน 

บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการ และชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ 

สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได 

ดั้งนั้นผูวิจัยสรุปไดวาผลิตภัณฑนั้นอาจจะไมไดหมายถึงสินคาแตอาจจะหมายถึงบริการซึ่งเปนสิ่งสำคัญ

ในการดำเนินธุรกิจเพราะผลิตภัณฑนั้นจะเปนที่จดจำอันดับแรกของผูบริโภคควรใหความสำคัญกับผลิตภัณฑอัน

เปนสำคัญ 

Price 

ไชยพศ รื่นมล (2558) ดานราคา หมายถึง อัตราในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑระหวางกันในตลาด โดยใช

เงินเปนสื่อกลาง ในปจจุบันราคาเปนปจจัยที่มีความสำคัญตอการบริหารงานการตลาดอยาง มาก ซึ่งผูบริหาร

การตลาดจะตองกำหนดกลยุทธดานราคาใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ สภาวการณตาง ๆ เพื่อให

ผลิตภัณฑมีระดับราคาที่เปนที่นาพอใจขององคกร คือ สามารถตอบสนองตอ วัตถุประสงคขององคกรและ

เหมาะสมกับระดับความสามารถหรือกำลังซื้อของผูบริโภคในตลาดไดเปนอยางดี 

สุดารัตน รัตนกิจไพบูลย (2553) ราคา (Price) หมายถึง จำนวนเงินหรือสิ่งอื่นๆ ที่มีความจาเปนตอง

จาย เพื่อใหไดผลิตภัณฑ หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก 

Product ราคาเปน ตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลติภัณฑกับ

ราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ผูก าหนดกลยุทธดานราคา จา

เปนตองคำนึงถึง 

ดังนั้นผูวิจัยสรุปไดวาราคานั้นเปนกลยุทธอยางหนึ่งในการดึงดูดความสนใจของผูบริโภคซึ่งอาจจะ

เก่ียวกับความรูสึกของผบูริโภคใหทราบถึงคุณภาพของสินคาผานทางราคาไดดังนั้นการตั้งราคาคือสวนสำคัญของ

การสรางกำไรและสรางความจดจำใหกับผูบริโภคได 

Place 

จิรา อิ่มวิเศษ (2558) กลาววา การจัดจำหนาย (Place) หมายถึง ชองทางในการเคลื่อนยายสินคาหรือ

บริการ จากองคการไปยังตลาด สวนกิจกรรมที ่ชวยในการกระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การ

คลังสินคา และการเก็บรกัษาสินคาคงคลัง การจัดจำหนาย ประกอบไปดวย 2 สวน ดังนี้  

1. ชองทางการจัดจาหนาย (Distribution Channel) เปนกลุมบุคคลหรือธุรกิจ ที่มีความเกี่ยวของกับ

การเคลื่อนยายผลิตภัณฑหรือบริการสาหรับการอุปโภคหรือบริโภค (Kotler and Keller, 2009, p. 787) หรือ

เปนเสนทางที่ผลิตภัณฑถูกเปลี ่ยนมือไปยังตลาด ชองทางการจัด จำหนายประกอบไปดวย ผูผลิต คนกลาง 



ผูบริโภค ซึ่งอาจจะใชชองทางตรง (Direct channel) จาก ผูผลิตไปยังผูบริโภคและใชชองทางออมจากผูผลิต

ผานคนกลางไปยังผูบริโภค  

2. การกระจายตัวสินคา หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Physical distribution หรือ 

Market logistics) เปนการวางแผน การปฏิบัติการตามแผน และการ ควบคุมการเคลื่อนยายสินคาจากจุดเริ่มตน

ไปยังจุดสุดทายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการ ของลูกคาโดยมุงหวังผลกำไร (Kotler & Keller, 

2009, p. 786) หรือเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ เคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค โดยการ

กระจายตัวสินคาที่สำคัญ คือ การขนสง การเก็บรักษาสินคาและการบริหารสินคาคงเหลือ  

ดังนั้นผูวิจัยสรุปไดวาชองทางการจัดจำหนายนั ้นมีความสำคัญตั ้งแตกระบวนการเริ ่มแรกจนถึง

กระบวนการสุดทายที่ผลิตภัณฑนั้นจะถึงมือผูบริโภค ดังนั้นควรวางแผนในระบบชองทางการจัดจำหนายใหมี

คุณภาพและตรงตามความตองการของผูบริโภคมิฉะนั้นแลวอาจจะทำใหกำไรในการจำหนายสินคาลดลงและทำ

ใหการรับรขูองผูบริโภคลดลง 

Promotion 

วีระพงษ ภูสวาง (2560) การสงเสริมการตลาด คือ การจัดกิจกรรมที่เปนการสงเสริมการตลาดเพื่อ

กระตุนยอดขาย โดยท าใหพนักงานสามารขาย หรือใหบริการไดมากขึ้น ทั้งยังเปนการกระตุนการตัดสินใจซื้อ

ของลูกคา ใหเรว็ขึ้น สวนมากจะจัด เปนโปรโมชั่น ซื้อ แลก แจก แถม และ รับสิทธิพิเศษตาง ๆ เปนตน 

สุดารัตน รัตนกิจไพบูลย (2553) การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อ

สรางความพึงพอใจ ตอตราสินคาหรือบริการ หรือ ความคดิ หรือ ตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจ (Persuade) ใหเกิด

ความ ตองการ เพื่อเตือนความทรงจำ (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความ เชื่อ 

และพฤติกรรมการซื้อ หรือเปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสราง ทัศนคติและ

พฤติกรรมการซื้อการติดตอสื่อสารอาจจะใชพนักงานขายทำการขาย 

ดังนั้นผูวิจัยสรุปไดวาการสงเสริมการตลาดนั้นไมใชแคเปนการกระตุนใหลูกคาเกิดความสนใจใน

ผลิตภัณฑหรือชวยกระตุนยอดขายไดแตยังเปนการทำใหเกิดลูกคาใหม ๆ ขึ้นไดและยังทำใหลูกคาจดจำตรา

สินคาและบอกตอไปยังสื่อตาง ๆ ไดเปนอยางดีอีกดวย ดั้งนั้นการจัดทำการสงเสรมิการตลาดควรวิเคราะหขอมูล

ตาง ๆ อยางรอบครอบเพื่อใหไดประโยชนสูงสุดในการจัดทำการสงเสรมิการตลาด 

จากความหมายสวนผสมทางการตลาดที่กลาวมาผูวิจัยสรุปไดวา เปนเครื่องมือที่สามารถทำการวางแผน

การตลาดใหผูบริโภครับรูถึงผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัดจำหนาย การสงเสริมการตลาด อีกทั้งยังมีสวนสำคัญใน

การเพิ่มยอดขายและสรางความภักดีแกผูบริโภคได สวนผสมทางการตลาดหรือตัวกระตุนหรือสิ ่งเราทาง

การตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อจากเครื่องมือทางการตลาดหรือสวนประกอบที่สำคัญของกลยุทธ 

การตลาด 4 ประการที ่เรียกวาสวนผสมการตลาด (Marketing Mix) หรือเรียกสั้น ๆ วา 4P’s คือ Product, 

Price, Place, Promotion ในการสนองความพึงพอใจของบุคคล และบรรลุวัตถุประสงคขององคการ และสิ่ง

สำคัญตอการกำหนดกลยุทธตาง ๆ 



ปจจัยดานการรับรู 

 อมร โททา (2555) การรับรู หมายถึง กระบวนการที่บุคคลไดรับแลวทำการตีความและมีปฏิกิริยา

ตอบสนองตอสิ่งเราซึ่งโดยปกติแลว มนุษยจะมองเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในโลกนี้ในสายตาของการรับรูมากกวา

หาขอเท็จจริงที่เปนจริง 

 สมถวิล ผลสอาด (2555, หนา 27) ผูวิจัยไดนำแนวคิดเกี่ยวกบการรับรูมาใชในการกำหนดตัวแปรตาง 

ๆ ซึ่งจะเห็นไดวาการรับรูจะเกิดขึ้นไดขึ้นอยูกับกระบวนการของผูรับสารจะ ทำหนาที่กลั่นกรองขาวสารในการ

รับรูของบุคคล โดยมีองคประกอบดานจิตใจและองคประกอบ ดานสังคมเปนตัวกำหนดในการแปลขาวสารและ

นำไปใชในแตละบุคคล ทั้งนี้บุคคลสองคน อาจเปดรับขาวสารจากสื่อเดียวกันในสถานการณเดียวกัน แตอาจมี

พฤติกรรมในการตอบสนอง ที่แตกตางกัน ในเรื่องของการรับรูไมไดขึ้นอยูกับลักษณะของสิ่งเราที่มาในรูปแบบ

ของขาวสาร เทานั้น แตขึ้นอยูกับความสัมพันธกับสิ่งเราภายนอกกบสิ่งแวดลอมตาง ๆ รอบตัว รวมถึงเงื่อนไข ใน

แตละบุคคลอีกดวย  

 จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ (2556, หนา 79) กลาววา การรับรู หมายถึง กระบวนการที่อินทรียหรือ

สิ่งมีชีวิตพยายามทำความเขาใจสิ่งแวดลอม โดยผานทางอวัยวะรับสัมผัสทั้งหา คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย 

กระบวนการนี้จะเริ่มจากอวัยวะรับสัมผัส (Sensory organ) สัมผัสกับสิ่งเราแลวสงกระแสประสาทไปยังระบบ

ประสาทสวนกลาง จากนั้นสมองจะอาศัยประสบการณเดิม แรงจูงใจ อารมณและสติปญญาเพื่อแปลความหมาย

ของอาการสัมผัส (Sensation) ออกมาเปนการรบัรู 

 อมร โททา (2555)  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับร ูบุคคลแตละคนจะเกิดการรบัรูสิ่งเราไดแตกตางกันไป 

แตการจะรับรูสิ่งเราใดกอนหลัง มากหรือนอย ถูกตองหรือผิดพลาด ชัดเจนหรือไมเพียงใด ขึ้นอยูกับปจจัยสำคัญ 

2 ประการ ไดแก  

 1.1 ตัวบุคคล หมายถึงลักษณะคุณสมบัติบางประการของผูที่จะรับร ูซึ่งจะมีผลตอ การรับร ูเชน  

 1.1.1 ความสมบูรณหรือความบกพรองของอวัยวะรับสัมผัส บุคคลที่มีอวัยวะรับสัมผัสที่สมบูรณยอม

เกิดการรบัรไูดถูกตองหรือผิดพลาดนอยกวาบุคคลที่อวัยวะรบัสัมผัสผิดปกติหรือเสื่อมสมรรถภาพ เชน คนที่หูตึง

ยอมรับรูเสียงตาง ๆ ไดไมชัดเจน จึงมีผลทำใหการแปล ความหมายผิดพลาดได  

 1.1.2 ประสบการณเดิม (Previous experience) นับวาเปนปจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลตอการรับรูของ

บุคคลอยางมาก ทั้งนี้เนื่องจากดังที่กลาวถึงในกระบวนการของการรบัรูแลววาการรบัรูของบุคคลจะเกิดข้ึนไดตอง

อาศัยความรูเดิมหรือประสบการณเดิมที่สะสมไวในสมองเปน เครื่องชวยในการแปล ดังนั้นการรับรูจะถูกตอง 

ผิดพลาด หรือชัดเจนมากนอยเพียงใดยอมขึ ้นอยูกับประสบการณเดิมที ่แตละบุคคลมีอยู  อยางไรก็ตาม

ประสบการณเดิมที่แตกตางกันของแตละคน จะขึ้นอยูกับวัยและการเรียนรูจากสังคมที่แตกตางกันเปนสำคัญดวย 

 1.1.3 ความตองการที่จะรับรู (Need) ตามปกติแลวบุคคลจะเกิดการรับรูสิ่งเราใด ๆ ขึ้นก็ตาม บุคคล

นั้นมักจะเกิดความตองการที่จะรับรูขึ้นเสียกอน ทั้งนี้เนื่องจากความตองการ จะสรางแรงขับหรือแรงจูงใจที่จะ

รับรูสิ่งเรานั้น ๆ  



 1.1.4 ความใสใจ (Attention) และทางเลือก (Selection) ที่จะรับรูสิ่งเรา ความใสใจและการเลือกที่จะ

รับรูสิ่งเราถือวาเปนปจจัยพื้นฐานสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำใหกระบวนของการรับรูเกิดขึ้นทั้งนี้เนื่องจากวารอบ 

ๆ ตัวบุคคลเต็มไปดวยสิ่งเรามากมาย ไมวาจะเปนภาพ เสียงกลิ่น รส ฯลฯ สิ่งเราทั้งหลายเหลานี้สามารถที่จะ

กระตุนใหเกิดกระบวนการการรับสัมผัสและ การรับรูไดอยูตลอดเวลา แตในความเปนจริงแลวแตละบุคคลจะ

เลือกรับรูสิ่งเราเฉพาะที่ตนให ความสนใจหรือใสใจกอนเปนอันดับแรก ตัวอยางเชน คนที่นั่งคอยฟงประกาศ

เรียกชื่อตนใหเขารับสัมภาษณ จะเลือกและใสใจกับเสียงที่ประกาศจากเครื่องขยายเสียงวาเรียกชื่อตนหรือยัง

มากกวาสนใจเสียงเพลง เสียงสนทนา หรือเสียงอื่น ๆ รอบตัว เปนตน  

 ดังนั้นผูวิจัยอาจสรุปไดวาถาบุคคลใหความใสใจและเลือกที่จะรับรูสิ่งเราใด จะสามารถรับรูสิ่งเรานั้นได

กอนเปนอันดับแรก อยางไรก็ตาม ปจจัยสำคัญของการใหความใสใจและเลือกที่จะรับรูสิ่งเรานั้น จะขึ้นอยูกับ

คุณสมบัติบางประการของสิ่งเรานั้นวาจะมีอิทธิพลในการดึงดูดใจใหเกิดการรบัรไูดมากนอยเพียงใด  

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ (2558) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟาสตาร

เวลลในกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวา 1) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 20 - 30 ปมี

รายได เฉลี่ยระหวาง 10,001 - 20,000 บาทตอเดือน 2) ระดับความสำคัญตอสวนผสมทางการตลาดโดยรวม 

และรายดานอยูในระดับมาก ไดแกดานการจัดจําหนาย ดานราคา ดานผลิตภัณฑและดานการสงเสริม การขาย

ตามลำดับ 3) ระดับการรับรูโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ไดแกการทดลองใชการรับรู จากประสบการณ

จากบุคคลอื่น และการรับรูจากสื่อตามลำดับ 4) ระดับความภักดีในตราสินคาโดยรวม และรายดานอยูในระดับ

มาก ไดแก ดานทัศนคติและดานพฤติกรรม ตามลำดับ 5) ความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟาสตารเวลล

แตกตางกันไปตามอายุ 6) ปจจัยสวนผสมทางการตลาด และปจจัย ดานการรับรูมีความสัมพันธเชิงบวกกับความ

ภักดีในตราสินคา 7) ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย และดานราคา 

สงผลตอความภักดีในตราสินคาโดยรวม 8) การรับรูผานประสบการณจากบุคคลอื่น การทดลองใชและการรับรู

จากสื่อ สงผลตอความภักดีใน ตราสินคาโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 

 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใชศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่เคยซื้อหรือเคยใชสินคาเครื่องใชไฟฟา OTTO ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยไมสามารถที่ทราบจำนวนประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อหรือเคย

ใชสินคาเครื่องใชไฟฟา OTTO ไดอยางชัดเจน ผูวิจัยจึงสุมตัวอยางแบบสะดวก เนื่องจากไมทราบจำนวน

ประชากรที่แนนอน ขนาดของกลุมตัวอยางจึงใชวิธีการหาจำนวนกลุมตัวอยางโดยการ เปดตารางหาขนาดของ



กลุมตัวอยางของ Taro Yamane (1973) เพื่อกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัย โดยทำการเลือกจาก

ตารางแบบไมทราบจำนวนที่แนนอน หรือ ∞ (Infinity) จากความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยผลจากการเปดตารางของ Taro Yamane (1973) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง 400 คน 

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

  1.1 ใชคารอยละและความถี ่ ในการวิเคราะหตัวแปรที่มีระดับวัดเชิงกลุม ไดแกปจจัยสวนบุคคล 

ประกอบดวย เพศ อายุ รายได อาชีพ และการศึกษา 

  1.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ย ในการวิเคราะหตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก 

ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด ปจจัยดานการรับรูตอความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟา OTTO ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

  2. สถิติเชิงอนุมาน (Interval Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

  2.1 เพื่อศึกษาความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟา OTTO ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

จำแนกเพศ โดยใชสถิติการทดสอบแบบ t-test 

  2.2 เพื่อศึกษาความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟา OTTO ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

จำแนกตาม อายุ รายได อาชีพ และการศึกษา โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-

way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยการใชวิธีของ LSD 

  2.3 เพื ่อศึกษาปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด ปจจัยดานการรับรูตอความภักดีในตราสินคา

เครื่องใชไฟฟา OTTO ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression) 

 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO ของ

ประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO ของประชากรที่อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO ของประชากรที่อาศัยอยูใน

เขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยประชากร สามารถสรุปผลวิจัยไดดังนี้ 

 2.1 ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มี อายุตางกัน อาชีพตางกัน รายไดตางกัน ทำใหความภักดีในตรา

สินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO ตางกัน 



 2.2 ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มี เพศตางกัน การศึกษาตางกัน ทำใหความภักดีในตราสินคา

เครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO ไมตางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหสวนผสมทางการตลาดและปจจัยดานการรับรูที่มีผลตอความภักดีในตราสินคา

เครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO ของประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ไดดังนี้ 

 3.1 ปจจัยสวนผสมทงการตลาดและปจจัยดานการรับรู ดานผลิตภัณฑ ดานการทดลองใช ดานการรับรู

จากสื่อตาง ๆ ดานการรับรูประสบการณจากบุคคลอ่ืน มีผลตอความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO 

ของประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.2 ปจจัยสวนผสมทงการตลาดและปจจัยดานการรับรู ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดาน

การสงเสริมการตลาด ไมมีผลตอความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO ของประชากรที่อาศัยอยูใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยความภักดีในตราสินคาเครื ่องใชไฟฟายี ่หอ OTTO ของประชากรที ่อาศัยอยู ในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงค ไดดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาความภักดีในตราสินคาเครื ่องใชไฟฟายี่หอ OTTO ของประชากรที่อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นระดับมาก เนื่องจากความภักดีนั้นไมใชเปนเพียงการแสดง

พฤติกรรมการซื้อซ้ำ และไมใชการวัดในระยะสั้นเทานั้น แตความภักดียังตองมรการวัดในมิติอื่นอีก และจะตอง

วัดในระยะยาวดวย ดังนั ้นแนวคิดดานความภักดีในตราสินคามีการขยายขอบเขตของความหมายออกไป 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ไชยพศ รื่นมล (2558) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอความภักดีของผูใชบริการธุรกิจคาร

แคร และสอดคลองกับงานวิจัยของ ดนุพนธ จักรวาล (2554) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบทัศนคติการรูจักและ

การรับรทูี่มีผลตอความภักดีตอตราสินคาและพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ผลการวิจัยความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO ของประชากรที่อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม ปจจัยประชากร 

 2.1 ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน ทำใหความภักดีในตราสินคาเครื ่องใชไฟฟายี่หอ 

OTTO นั้นไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาการที่มีประชากรมีเพศที่ตางกันนั้นความแตกตางของเพศไมมีผลตอ

ความภักดีในตราสินคาเนื่องจากความภักดีสามารถเกิดข้ึนไดกับทุกเพศและเกิดขึ้นไดจากประสบการณที่เคยพบ

หรือเคยสัมผัส ซึ่งไมสอดของกับงานวิจัยของ สุภัชชา วิทยาคง (2559) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอความภักดี

ในตราสินคาของสายการบินตนทุนต่ำของผูใชบริการชาวไทย และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ มีนา อองบาง

นอย (2553) ซึ่งไดศึกษาความภักดีตอตราสินคา CAT CDMA (แคท ซีดีเอ็มเอ) 



 2.2 ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกันทำใหความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO 

นั้นตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาการที่มีประชากรที่มีอายุตางกันนั้นทำใหมีความภักดีในตราสินคาตางกัน

เนื่องจากทำใหทัศนคติ หรือ คานิยม ของผูบริโภคแตกตางกันไป เนื่องจากอายุมีความสัมพันธกับประสบการณที่

ผานมาของบุคคลนั้น ๆ เนื่องจากอายุที่แตกตางกันทำใหทัศนคติ หรือ คานิยม ของผูบริโภคแตกตางกันไป 

เนื่องจากอายุมีความสัมพันธกับประสบการณที่ผานมาของบุคคลนั้นๆ ดังนั้น นักการตลาดจึงใช ประโยชนจาก

อายุเปนตัวแปรดานประชากรศาสตรที่แตกตางของสวนตลาด สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภัชชา วิทยาคง 

(2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความภักดีในตราสินคาของสายการบินตนทุนต่ำของผูใชบริการชาวไทย 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ มีนา อองบางนอย (2553) ซึ่งไดศึกษาความภักดีตอตราสินคา CAT CDMA (แคท 

ซีดีเอ็มเอ) ผลการศึกษาพบวาอายุที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความภักดีตอตราสินคาที ่แตกตางกัน ที่ระดับ

นัยสำคัญ 0.05 

 2.3 ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตางกันทำใหความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟา

ยี่หอ OTTO นั้นไมตางกันซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาการที่มีประชากรมีระดับการศึกษาที่ตางกันนั้นความแตกตาง

ของระดับการศึกษาไมมีผลตอความภักดีในตราสินคาเนื่องจากความภักดีสามารถเกิดขึ้นไดกับทุกระดับการศึกษา

และเกิดขึ้นไดจากประสบการณที่เคยพบหรือเคยสัมผัส เนื่องจากระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะทำใหทัศนคติ

ของแตละบุคคลแตกตางกันไป เนื่องจากแตละบุคคลถูกหลอหลอมความคิดมาแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ สุ

ภัชชา วิทยาคง (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความภักดีในตราสินคาของสายการบินตนทุนต่ำของ

ผูใชบริการชาวไทยและไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพรรณิการ มรรคาสกุล (2555) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มผีล

ตอการเกิดความจงรักภักดีในการใชบัตรเครดิตของผูใชในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ระดับ

การศกึษาที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความภักดีตอตราสินคาที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 2.4 ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตางกันทำใหความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ 

OTTO นั้นตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาการที่มีอาชีพตางกันเปนอีกตัวแปรหนึ่งที่บงบอกถึงประสบการณ ความ

คนุชิน หรือความถนัดที่แตกตางกันในการใชสินคาและบริการของผูบริโภค เนื่องจากอาชีพที่แตกตางกันอาจ ทำ

ใหมุมมองในการใชสินคาและบริการแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มีนา อองบางนอย (2553) ได

ศึกษาศึกษาความภักดีตอตราสินคา CAT CDMA (แคท ซีดีเอ็มเอ) และสอดคลองกับ สุภัชชา วิทยาคง (2559) 

ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอความภักดีในตราสินคาของสายการบินตนทุนต่ำของผูใชบริการชาวไทย 

 2.5 ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดตางกันทำใหความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟา

ยี่หอ OTTO นั้นตางกัน ซึ่งผวูิจยัมีความเห็นวาการที่มีเปนตัวแปรหนึ่งที่นักการตลาดใชในการศกึษาผูบริโภค 

เนื่องจาก รายไดที่แตกตางกันสงผลตอกำลงัในการซื้อสินคาและบริการ อีกทั้งยังบงบอกถึงประสบการณ หรือ 

โอกาสที่แตกตางกนัในการใชสินคาและบริการที่ผานมาของผูบริโภค ซึ่งอาจทาใหทัศนคติในสนิคา และบริการ



แตกตางกันไปซึ่งสอดคลองกบั (พัฒนชญานันท วงศชมภู และ กิตติพันธ คงสวสัดิ์เกียรติ 2556) ที่ไดศึกษาปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอความภักดีตอตราสินคาสีโจตนั ของผูบริโภคใน กลุมบาน ที่อยูอาศัย ที่ซื้อตรงกับบริษัท ในเขต

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล พบวา รายไดที่แตกตางกนั สงผลตอความภักดีตอตราสินคาที่แตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญที่ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐธิดา สระธรรม และ ไกรชิต สุตะเมือง (2557) ไดทา

การศกึษาปจจัย สวนผสมทางการตลาด ความภักดีตอตราสนิคา และความไววางใจในตราสินคาที่สงผลตอความ

พึง พอใจของผูใชบริการ บริษัท ทราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา รายไดตอเดือนที่

แตกตางกันสงผลใหผูใชบริการมีความพึงพอใจและความภักดีตอตราสินคาที่แตกตางกัน 

3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดและปจจัยดานการรับรูที่มีผลตอความภักดีในตราสินคา

เครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO ของประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  

3.1 ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีผลตอความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ 

OTTO ของประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ใหความสำคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ในเรื่องตราสินคาเปนที่ยอบรับ คุณภาพของสินคามีมาตรฐาน สินคามี

คุณสมบัติตรงตามที่ผลิตภัณฑนำเสนอ สอดคลองกับงานวิจัยของ ไชยพศ รื่นมล (2558) ผลิตภัณฑที่นำเสนอ

เพื ่อตอบสนองความจำเปนหรือความตองการของตลาดใหไดรับความพึงพอใจ ดังนั ้น จากความหมายนี้ 

ผลิตภัณฑ จึงมีความหมาย ที่ครอบคลุมถึงสินคาเปนผลิตภัณฑที่มีตัวตนจับตองไดและสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุดารัตน รัตนกิจไพบูลย (2553) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยทีม่ีผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษาชั้นป

ที่3 มหาวิทยาลัยศิลปกรวิทยาเขตเพชรบุร ีซึ่งผูบริโภคสวนใหญจะใหความสำคัญกับผลิตภัณฑมาเปนอันดับแรก

กอนการตัดสินใจซื้อ 

 3.2 ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานราคา ไมมีผลตอความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ 

OTTO ของประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจากราคาเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจซื้อสินคา แต

ความภักดีในตราสินคาจะเกิดขึ้นกับการไดมีประสบการณในการใชงาน ราคานั้นเปนกลยุทธอยางหนึ่งในการ

ดึงดูดความสนใจของผูบริโภคซึ่งอาจจะเกี่ยวกับความรูสึกของผูบริโภคใหทราบถึงคุณภาพของสินคาผานทาง

ราคาได ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ วุฒิกร ตุลาพันธ (2559) ไดศึกษาความภักดีในตราสินคาและคุณคาตรา

สินคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรองเทากีฬาแบรนดเกาหลี และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพร ดิสนี

เวทย (2559) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที ่สงผลตอความภักดีของลูกคาที่มีตอตราสินคารานคาเฟขนมหวานใน

หางสรรพสินคา 3.3 ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจำหนาย ไมมีผลตอความภักดีในตรา

สินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO ของประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา

ประชากรในกรุงเทพมหานครไมไดใหความสำคัญกับชองทางการจัดจำหนาย เนื่องจากชองทางเปนสวนหนึ่งใน

การตัดสินใจซื้อ และเพิ่มชองทางในการรับรูวาสินคามีอยูในรานคาเปนการสรางการรับรูวาสินคามีอยูในตลาด

เทานั้นซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภัชชา วิทยาคง (2559) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอความภักดีในตรา



สินคาของสายการบินตนทุนต่ำของผูใชบริการชาวไทยและไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพรรณิการ มรรคาสกุล 

(2555) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการเกิดความจงรักภักดีในการใชบัตรเครดิตของผูใชในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.4 ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ไมมีผลตอความภักดีในตราสินคา

เครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO ของประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากร

ในกรุงเทพมหานครไมไดใหความสำคัญกับการสงเสรมิการตลาดเนื่องจากการสงเสริมการตลาดอาจจะไมมีผลใน

เรื่องของความภักดีในตราสินคา ซึ่งการสงเสริมการตลาดเปนเพียงการกระตุนใหเกิดความสนใจจากผูบริโภค

เทานั้น ซึ่งไมวอดคลองกับงานวิจัยของ วุฒิกร ตุลาพันธ (2559) ไดศึกษาความภักดีในตราสินคาและคุณคาตรา

สินคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรองเทากีฬาแบรนดเกาหลี และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพร ดิสนี

เวทย (2559) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอความภักดีของลูกคาที ่มีตอตราสินคารานคาเฟขนมหวานใน

หางสรรพสินคา  

 3.5 ปจจัยดานการรับรู ดานการทดลองใช มีผลผลตอความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO 

ของประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากรในกรุงเทพมหานครไดให

ความสำคัญกับการทดลองใชเนื่องจากเครื่องใชไฟฟา OTTO ตองการสัมผัส รับรู ถึงสิ่งตาง ๆ ของสินคา ซึ่ง

สอดคลองกับ (จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ 2556) กลาววา การรับรู หมายถึง กระบวนการที่อินทรียหรือสิ่งมีชีวิต

พยายามทำความเขาใจสิ ่งแวดลอม โดยผานทางอวัยวะรับสัมผัสทั ้งหา คือ ตา หู จมูก ลิ ้น และผิวกาย 

กระบวนการนี้จะเริ่มจากอวัยวะรับสัมผัส (Sensory organ) สัมผัสกับสิ่งเราแลวสงกระแสประสาทไปยังระบบ

ประสาทสวนกลาง จากนั้นสมองจะอาศัยประสบการณเดิม แรงจูงใจ อารมณและสติปญญาเพื่อแปลความหมาย

ของอาการสัมผัส (Sensation) ออกมาเปนการรับรู และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมถวิล ผลสะอาด (2555) 

เรื่องการรับรูของประชาชนที่มีตองานบริการดานสาธารณสุขของเทศบาลตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาวจังหวัด

ฉะเชิงเทรา (สมถวิล ผลสะอาด 2555) 

 3.6 ปจจัยดานการรับรู ดานการรับรูจากสื่อตาง ๆ มีผลตอความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ 

OTTO ของประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากรในกรุงเทพมหานคร

ไดใหความสำคัญกับการรับรูจากสื่อตาง ๆ ซึ่งการไดรับรูขาวสารอยูตลอดเวลาและไดรับขาวสารเปนประจำทำให

ลูกคาเกิดการจดจำและทำใหกระบวนการคิดในการนึกสินคาเครื่องใชไฟฟาจะนึกถึงย่ีหอ OTTO เปนอันดับแรก 

ๆ สอดคลองกับ อมร โททา (2555) งานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบแนวปฏิบัติที่ดีทางการเรียนของนักศึกษา

ระดับอุดมศกึษาที่สงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่ดี กลาวคือ การรับร ูหมายถึง กระบวนการที่บุคคลไดรับ

แลวทำการตีความและมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราซึ่งโดยปกติแลว มนุษยจะมองเหตุการณที่เกิดข้ึนภายในโลก

นี้ในสายตาของการรับรูมากกวาหาขอเท็จจริงที่เปนจริง และสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ 



(2556) ไดศึกษาเรื่องการรับรูและทัศนคติของผูใชบริการที่มีผลตอการเขาใชบริการสถานีบริการน้ำมัน TPIPL 

กรุงเทพมหานคร 

 3.7 ปจจัยดานการรับรู ดานการรับรูประสบการณจากบุคคลอื่น มีผลตอความภักดีในตราสินคา

เครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO ของประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากร

ในกรุงเทพมหานครไดใหความสำคัญกับการรับรูประสบการณจากบุคคลอื่น เนื่องจากการรับรูจากผูที ่มี

ประสบการณหรือคนรูจักที่แนะนำจะทำใหเกิดความรูสึกที่ดีตอสินคาและเกิดการกระตุนในการอยากทดลองใช

สินคา สอดคลองกับ สมถวิล ผลสอาด (2555) งานวิจัยเรื่องการรับรูของประชาชนที่มีตองานบริการดาน

สาธารณสุขของเทศบาลตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูวิจัยไดนำแนวคิดเก่ียวกับการรับรูมา

ใชในการกำหนดตัวแปรตาง ๆ ซึ่งจะเห็นไดวาการรับรูจะเกิดขึ้นไดขึ้นอยูกับกระบวนการของผูรับสารจะ ทำ

หนาที่กลั่นกรองขาวสารในการรับรูของบุคคล โดยมีองคประกอบดานจิตใจและองคประกอบ ดานสังคมเปน

ตัวกำหนดในการแปลขาวสารและนำไปใชในแตละบุคคล ทั้งนี้บุคคลสองคน อาจเปดรับขาวสารจากสื่อเดียวกัน

ในสถานการณเดียวกัน แตอาจมีพฤติกรรมในการตอบสนอง ที่แตกตางกัน ในเรื่องของการรับรูไมไดขึ้นอยูกับ

ลักษณะของสิ่งเราที่มาในรูปแบบของขาวสาร เทานั้น แตขึ้นอยูกับความสัมพันธกับสิ่งเราภายนอกกบสิ่งแวดลอม

ตาง ๆ รอบตัว รวมถึงเงื่อนไข ในแตละบุคคลอีกดวย และสอดคลองกับ งานวิจัยของ ดนุพนธ จักรวาล (2554) 

ไดศึกษาเรื่อง เปรียบเทียบทัศนคติการรูจักและการรับรูที่มีผลตอความภักดีตอตราสินคาและพฤติกรรมการ

บริโภคน้ำดื่มของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

ขอเสนอแนะผลการวิจัย 

 จากผลวิจัยในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใชใหเปนประโยชนและแนวทางสำหรับ

ผูประกอบการจัดจำหนายเคร่ืองใชไฟฟา OTTO ดังนี ้

 ปจจัยสวนบุคคล 

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานประชากร โดยแบงเปน ดานอายุ ดานอาชีพ ดาน

รายได ทำใหความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO ของประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร

ตางกัน ผปูระกอบการจึงควรใหความสำคัญในการใหขอมูลขาวสาร การนำเสนอ การโฆษณา เพ่ือสามารถเขาถึง

กลุมคนแตละกลุมไดอยางงายดาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อยางเชน การประชาสัมพันธเกี่ยวกับสินคาใน

แตละประเภทของเครื่องใชไฟฟา OTTO วาเหมาะสมกับชวงอายุ อาชีพ หรือรายได วาจะทำใหเกิดประโยชน

และความสะดวกสะบายในการใชชีวิตประจำวันอยางไร เพื่อทำใหผูบริโภคเขาใจไดงาย ไมซับซอน สามารถ

เขาถึงและเหมาะสมกับผูบริโภคไดทุกเพศทุกวัย 



 สวนปจจัยประชากร ดานเพศ ดานการศึกษา ทำใหความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟายี่หอ OTTO 

ของประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครไมตางกัน ผูประกอบการอาจจะไมตองเนนประเด็นเรื่องเพศหรือ

ระดับการศึกษา เนื่องจากความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟา OTTO นั้น ไมมีความแตกตางกันในแตละเพศ

หรือระดับการศึกษา เพราะความภักดีในตราสินคานั้นอาจจะเกิดขึ้นไดทุกเพศและระดับการศึกษา 

 

 ปจจัยสวนผสมทางการตลาด 

 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟา OTTO ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริม

การตลาด มีผลตอความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟา OTTO ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี

ขอเสนอดังนี้ 

 1. ดานผลิตภัณฑ จากการวิจัยพบวา สวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑนั้นมีผลตอความภักดีใน

ตราสินคาเครื่องใชไฟฟา OTTO ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรใหความสำคัญกับผลิตภัณฑ

ที่ออกมาจำหนาย เพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด เชนการนำเทคโนโลยีใหม ๆ มาใส

ไวในผลิตภัณฑ เพิ่มรูปแบบการใชงานผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 2. ดานราคา จากการวิจัยพบวา สวนผสมทางทางตลาดดานราคานั้นไมมีผลตอความภักดีในตราสินคา

เครื่องใชไฟฟา OTTO ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผูประกอบการอาจจะตองไปใหความสำคัญ

กับชองทางอื่น 

 3. ดานชองทางการจัดจำหนาย จากการวิจัยพบวา สวนผสมทางทางตลาดดานชองทางการจัดจำหนาย

นั ้นไมมีผลตอความภักดีในตราสินคาเครื ่องใชไฟฟา OTTO ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น

ผูประกอบการอาจจะตองไปใหความสำคัญกับชองทางอื่น 

 4. ดานสงเสรมิการตลาด จากการวิจัยพบวา สวนผสมทางทางตลาดดานสงเสรมิการตลาดนั้นไมมีผลตอ

ความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟา OTTO ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผูประกอบการอาจจะ

ตองไปใหความสำคัญกับชองทางอื่น 

 ปจจัยดานการรับรู 

 ปจจัยดานการรับรูที ่มีผลตอความภักดีในตราสินคาเครื ่องใชไฟฟา OTTO ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบไปดวย ดานการทดลองใช ดานการรับรูจากสื่อตาง ๆ ดานการรับรูประสบการณจาก

บุคคลอ่ืน โดยมีขอเสนอดังนี้ 



 1. ดานการทดลองใช จากการวิจัยพบวา ดานการทดลองใชนั ้นมีผลตอความภักดีในตราสินคา

เครื่องใชไฟฟา OTTO ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผูประกอบการควรมุงเนนใหเห็นการสาธิต

การใชงานและการมีสวนรวมกับผูบริโภคในการทดลองใช อาจจะเปนการใหผูบริโภคมาชมการสาธิตการใชงาน

และใหผูบริโภคไดทดลองใชสินคา เพื่อเพ่ิมความรใูนการใชและเห็นถึงความสะดวกสบายในการใชมากขึ้น 

 2. ดานการรับรูจากสื่อตาง ๆ จากการวิจัยพบวา ดานการรับรูจากสื่อตาง ๆ นั้นมีผลตอความภักดีใน

ตราสินคาเครื่องใชไฟฟา OTTO ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสำคัญ

ในทำการโฆษณาไปในชองทางตาง ๆ และสามารถทำใหผูบริโภคเห็นถึงคุณประโยชนของสินคา มีความเขาใจงาย 

ไมซับซอน และสามารถดึงดูดใหผูบริโภคอยากรแูละนึกถึงสินคาเปนอันดับแรก ๆ  

 3. ดานการรับรูประสบการณจากบุคคลอ่ืน จากการวิจัยพบวา ดานการรับรูประสบการณจากบุคคลอื่น

มีผลตอความภักดีในตราสินคาเครื่องใชไฟฟา OTTO ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผูประกอบการ

ควรที่จะใหความสำคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการของสินคาเนื่องจากการที่ผูบริโภคไดรับสินคาและบริการที่มี

คุณภาพอาจจะทำใหผูบริโภคเกิดการบอกตอไปยังบุคคลที่รูจักและเกิดการเชื่อมั่นในตัวสินคาและบริการ 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่อาจจะสงผลตอความภักดีในตราสนิคาเครื่องใชไฟฟา OTTO 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เชน การตระหนักถึงตราสินคา การเชื ่อมโยงตราสินคา และการรับรู

คุณภาพตราสินคา เพื่อที่จะไดนำมาปรับปรุงหรือสรางความภักดีใหตราสินคา และนำมาวิเคราะหเพื่อหาปจจัย

อ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2. ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เปนเพียงประชากรในกรุงเทพมหานครเทานั้น ซึ่งหากตองการขอมูลที่มี

ความหลากหลายมากยิ่งขึ้นจึงควรเลือกกลุมประชากรในการศึกษาครั้งตอไปที่แตกตางจากเดิม หรือเปลี่ยนขนาด

ของกลมุประชากร จากเดิมที่เปนเพียงกรุงเทพมหานคร อาจจะเพ่ิมเปนประชากรในระดับภาค เพื่อใหไดรับที่มา

ของขอมูลแตกตางกัน 

 3. การเลือกใชเทคนิคในการวิจัย อาจจะนำการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยวิธีการอื่นเพิ่มขึ้นดวย 

เพื่อใหไดผลการวิเคราะหที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นหรือการเลือกวิธีการในการสุมตัวอยางจากเดิมเปนการ

สุมแบบสะดวก อาจจะเปลี่ยนเปนการสุมแบบเจาะจง เพื่อใหไดผลที่มีความเฉพาะมากยิ่งข้ึน 
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