2
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บทคัดยอ
วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี 2. เพื่อศึกษาความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3. เพื่อศึกษาปจจัยดานการตลาด ที่มีผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในจังหวัดสุพรรณบุรที ี่
ผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใช สถิติการทดสอบแบบ t-test ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติความแปรปรวณ
ทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธี LSD และใชสถิติ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลกลุมผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัด
สุพรรณบุรี ที่มี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ตางกัน ทําใหความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรีตางกัน และปจจัยสวนบุคคลของกลุมผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีอายุตางกัน ทําใหความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัด
สุพรรณบุรี ไมตางกัน สวนดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขายมีผล
ตอความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี
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Abstract
The purpose of this research was to 1. To study the loyalty of consumers of Mama brand
instant noodles in Suphanburi Province 2. To study the loyalty of consumers of Mama brand
instant noodles in Suphanburi Province, classified by personal tribute factors 3. To study
marketing factors affecting the loyalty of consumers of instant noodles, Mama brand, in
Suphanburi Province. The sample group used in this research was the population in Suphanburi
province who consumed 400 MAMA brand instant noodles using questionnaires as a tool for
data collection. The statistics used in the descriptive analysis are percentage, frequency, mean,
and standard deviation. The hypothesis test is used to compare the test statistics using the ttest to test the hypothesis with one-way ANOVA. If differences are found, they are compared on a pair
basis. By using LSD methods and using multiple regression statistics.
The hypothesis test found that Characteristics of the population of MAMA brand
consumers in Suphanburi province with sex Different levels of education, occupations and
income resulting in the loyalty of instant noodles consumer groups of MAMA brand. And the
characteristics of the population of MAMA brand instant noodle consumers in Suphanburi
province area different making the loyalty of consumers of instant noodle brand MAMA is no
different. As for the factors of marketing, product, price, distribution channel and Marketing
promotion Affects the loyalty of consumers of instant noodles, MAMA brand, in Suphanburi
province.
Keywords: Marketing factors, Loyalty
บทนํา

สิ่งสําคัญตอความจําเปนขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษยนั้น นั่นคือ ปจจัยสี่ อันไดแก อาหาร ที่อยู
อาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค มนุษยอาศัยปจจัยทั้งสี่ในการดํารงชีวิต โดยไมจําเปนตองอาศัยสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่น ๆ เชน คอมพิวเตอร ไฟฟารถยนต โทรทัศน เปนตน ปจจัยทั้งสี่นี้ มนุษยไมสามารถขาดได
เพราะเมื่อขาดแลวอาจสงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวันได
อาหารเปนสิ่งที่มนุษยเราบริโภคเพื่อหลอเลี้ยงชีวิตใหสามารถดํารงอยูได มักทํามาจากพืชหรือสัตว
ประกอบไปดวยสารอาหารหลัก ๆ คือ อาหารหลัก 5 หมู ไดแก คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน และแรธาตุ
เมื่อเรารับประทานอาหารเขาไปรางกายจะเผาผลาญทําใหเกิดเปนพลังงานขึ้นมา แลวพลังงานเหลานี้จะถูก
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นํามาใชในกิจกรรมในชีวิตประจําวันนั่นเอง ฉะนั้นมนุษยไมสามารถปฎิเสธไดเลยวา อาหารเปนสิ่งสําคัญขั้น
พื้นฐานของมนุษย แตเมื่อใดที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติหรือประสบภาวะขาวยากหมากแพงขึ้น อาหารสดจึงไม
สามารถตอบสนองความตองการของมนุษยได เพราะอาหารสดที่ปรุงขึ้นมานั้นอายุการเก็บรักษาไดไมนานหรือ
อาจเกิดภาวะขาดแคลนขึ้นได อาหารสําเร็จรูปหรืออาหารแหง ที่มีอายุการเก็บรักษาไดนานจึงเปนอีกทางเลือก
หนึ่งที่สามารถตอบสนองความตองการของมนุษยในยามคับขันไดไมแพกัน หนึ่งในอาหารสําเร็จรูปที่มนุษยนิยม
คือ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่เรารับประทานกันนั่นเอง
ภาพรวมในตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในครึ่งปแรก 2562 มีอัตราการเติบโตสูงสุดในรอบหลายปดวยอัตรา
การเติบโตมากถึง 6.5% และคาดวาตลอดทั้งปจะเติบโตรวมกันถึง 6% ตลาดผูบริโภคชาวไทยไดรับประทาน
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเฉลี่ยปละ 40 ซองตอคนตอป ซึ่งถือเปนการบริโภคที่คอนขางสูงจนไมสามารถขยายการบริโภค
ในปริมาณเฉลี่ยตอคนใหสูงกวานี้ไดอยางกาวกระโดด (Marketeer, 2562) ทั้งนี้ตลาดรวม ป 2561 เทากับ
16,000 ลานบาท ตัวสวนแบงการตลาดของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแตละยี่หอนั้น มามา ถือวาเปนยี่หอที่มีสวนแบง
ดานการตลาดมากที่สุดถึง 47% รองลงมาคือ ไวไว ยํายํา เรียงลําดับตามมาติดๆ (Marketeer, 2562)
จากขอมูลขางตน ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญวา การตลาดดานใดที่ทําใหผูบริโภคนิยมรับประทาน
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา เหมือนเดิมซ้ํา ๆ ผูวิจัยจึงตองการที่จะศึกษาการตลาดที่มีผลตอความจงรักภักดี
ของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้น เพื่อศึกษาปจจัยดานการตลาดและกลุม
ประชากร เพื่อเขาถึงความจงรักภักดีของผูบริโภคใหไดมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
1 เพื่อศึกษาความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี
2 เพื่อศึกษาความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรจี าํ แนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล
3 เพื่อศึกษาปจจัยดานการตลาด ที่มีผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา
ในจังหวัดสุพรรณบุรี
สมมติฐานการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่ วของทําใหผูวิจยั กําหนดกรอบแนวคิด เรื่อง การตลาดที่มีผลตอ
ความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรีทําใหผูวิจัยรับรูถึงตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามที่นํามาใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานเปนแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหมี
ความสอดคลองทั้งวัตถุประสงคและทั้งทางสถิติคือ
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีปจจัยสวนบุคคล
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ตางกัน ทําใหความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรีตางกัน
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ปจจัยดานการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายและการ
สงเสริมการขาย ที่มีผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ขอบเขตงานวิจัย
1. ผูวิจัยศึกษากลุมผูบริโภคที่มีความจงรักภักดีในการบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ที่อาศัยอยู
ในจังหวัดสุพรรณบุรีเทานั้น
2. งานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรที่บริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามาที่อาศัยอยูในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่แนนอน จึงใชวิธีกําหนดกลุมตัวอยางดวยการเปดตาราง หาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973)
โดยผูวิจัยกําหนดคาความคาคเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได 0.05 จึงทําใหมีระบบความเชื่อมั่นที่ 95%
และจากการเปดตาราง พบวาจํานวนขนาดกลุมตัวอยางอยูที่ 400 ตัวอยาง
3. งานวิจัยฉบับนี้ การศึกษานี้ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นในดาน
ประชากรกลุมผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ดานการตลาด และดานความจงรักภักดี
4. งานวิจัยฉบับนี้ ศึกษาเกี่ยวกับการตลาดที่สงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ
มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบงเปนปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และ
ปจจัยดานการตลาดไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการขายที่มีผลตอความ
จงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี
5. งานวิจัยฉบับนี้ ขอบเขตดา นระยะเวลาการดํ าเนิ นการศึ กษาวิจั ยเริ่ม ตั้งแตเดือ น มี น าคม 2563
ถึง เมษายน 2563
ประโยชนที่คาควาจะไดรับ
1. เพื่อใหทราบถึงความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อใหทราบถึงผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรที ี่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ตางกัน ทําใหความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ
มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรีตางกัน
3. เพื่อใหทราบถึงปจจัยดานการตลาดไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริม
การขายที่มีผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร
(ภัทธีรา ประพฤติธรรม , 2559) กลาววา ปจจัยสวนบุคคลศาสตรเปนปจจัยที่นิยมนํามาใชศึกษากัน
มากที่ สุ ด ในการแบ งส วนการตลาดตามกลุ ม ผู บริ โภค โดยอาศั ย ตัวแปรศึ กษา ได แ ก เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา อาชีพ รายได เชื้อชาติ ศาสนา ขนาดครอบครัว หรือวงจรชีวิต ครอบครัวนั้นนํามาวางแผนกําหนดกล
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ยุทธสรางความตองการหรือจูงใจใหผูบริโภคอยาก ใชผลิตภัณฑหรือบริการที่บริษัทนําเสนอเพื่อใหเขาถึงและตรง
กับกลุมเปาหมายโดยตรงมากที่สุด เพราะจะทําใหนักการตลาดนั้นสามารถประเมินขนาดของตลาดเปาหมายได
ตามสัดสวนที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ
(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2550 อางอิงจาก หทัยรัตน ไชยพุทธา, 2553) กลาววา ประชากรศาสตร หมายถึง
ลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุ เพศ รายได การศึกษา อาชีพ เปนตน ซึ่งเปนเกณฑที่นิยมใชใน
การแบงสวนตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญ โดยสถิติที่วัดไดของประชากรชวยกําหนด
ตลาดเปาหมายซึ่งงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอื่น ๆ โดยคนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกันจะมีลักษณะ
ทางจิตวิทยาตางกัน
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยทางดานดานการตลาด
(สื บ ชั ย อั น ทะไชย, 2552) กล า วว า สมาคมการตลาดแห ง สหรั ฐ ฯได ใ ห ค วามหมาย “การตลาด”
(Marketing) คือ กระบวนการวางแผน และปฏิบัติแนวคิด ราคา การสงเสริม และการจัดจําหนาย ความคิด
สินคาและบริการเพื่อพัฒนาการแลกเปลี่ยนซึ่งความพึงพอใจใหกับจุดประสงคของผูบริโภคและผูผลิต
(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2550 อางอิงจาก หทัยรัตน ไชยพุทธา, 2553) กลาววา ทฤษฎีดานดานการตลาด
เปนปจจัยดานการตลาด เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกลูกคา กลุมเปาหมาย หรือเพื่อ
กระตุนใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความตองการสินคาและบริการของตน ประกอบดวยสวนประกอบ 4ประการ
หรือ 4Ps
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดี
(Gronroos, 2000 อางอิงจาก ดิฐวัฒน ธิปตดี, 2551) กลาววา ความจงรักภักดีของลูกคา หมายถึง
การที่ลูกคาสนับสนุน และชวยเหลือองคกรอยางเต็มใจหรือสรางผลประโยชนใหกับกิจการในระยะยาว ดวยการ
ซื้อซ้ําหรือใชบริการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอจากกิจการจนทําใหเกิดการแนะนําผูอื่นถึงขอดีตาง ๆ ขององคกร
ผูบริโภคจะมีความชื่นชอบในองคกรที่ตนเลือกมากกวาองคกรอื่น ๆ ความภักดีไมไดหมายถึงพฤติกรรมที่ลูกคา
แสดงออกวาจงรักภักดีแตเพียงเทานั้น แตยังรวมถึงทัศนคติ ความรูสึกในดานดีตาง ๆ โดยความจงรักภักดีของ
ลูกคาจะคงอยูนานเทาที่ลูกคารูสึกวาตนเองไดรับคุณคาหรือคุณประโยชนที่ดีกวาที่ไดรับจากกิจการหรือองคกรอื่น
(Schiffman & Lazar, 2007 อางอิงจาก ดิฐวัฒน ธิปตดี, 2551) กลาววา ความพึงพอใจที่มีความคิด
อยางสม่ําเสมอ หรือการตัดสินใจซื้อสินคาในตราสินคาเดิม ในผลิตภัณฑของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ประกอบดวย
(1) ความภักดีดานทัศนคติ คือเกิดความรูสึกที่ดีตอตราสินคา (2) ความภักดีดานพฤติกรรม คือ ลูกคาใหความยึด
มั่นในตราสินคา และพยายามที่จะซื้อตราสินคานั้นอยางตอเนื่อง
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
(อดุลย จาตุรงคกุล, 2543 อางอิงจาก ดิฐวัฒน ธิปตดี, 2551) กลาววา ทัศนคติ โดยทั่วไปแลว ทัศนคติ
เกี่ยวของกับการแสดงออกของความรูสึกที่อยูภายใน ที่สะทอนใหเห็นถึงความโนมเอียงของบุคคลชอบหรือไม
ชอบสิ่งตางๆ เชน ตรายี่หอ บริการ หรือรานคาปลีก เปนตน อาจกลาวไดวา ทัศนคติ ตอสินคาเปนมุมมองของ
บุคคลที่มีตอสินคานั่นเอง

62

(เสรี วงษมณฑา, 2542 อางอิงจาก หทัยรัตน ไชยพุทธา, 2553) กลาววา ทัศนคติ (Attitude) เปน
ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอบุคคลสิ่งของหรือความคิดทัศนคติเปนสิ่งที่จะชักนําบุคคลใหเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมซึ่งนักการตลาดจําเปนตองใชเครื่องมือการตลาดเพื่อกําหนดทัศนคติที่ดีตอตราสินคาหรือบริการหรือ
ชักนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในทางบวกตอสินคาหรือบริการซึ่งมีผลชัก นําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อสินคา
แตในความหมายศัพทคือ ความพรอมที่จะปฏิบัติ
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
(อดุลย จาตุรงคกุล, 2543 อางอิงจาก ดิฐวัฒน ธิปตดี, 2551) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค เปนปฏิกิริยา
ของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและการใหสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง กระบวนการการ
ตัดสินใจซึ่งเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตาง ๆ เหลานั้น
(ปริญ ลักษิตานนท, 2544 อางอิงจาก หทัยรัตน ไชยพุทธา, 2553) กลาววา พฤติกรรมของผูบริโภค
เป น การกระทํ า ของบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ซึ่ ง เกี่ ยวข องโดยตรงกับ การจั ด หา และการใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ซึ่ ง รวมถึง
กระบวนการการตัดสินใจที่เกิดขึ้นกอน และมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําซึ่งกระบวนการ ตัดสินใจที่
เกิดขึ้นกอนนั้น หมายถึงลักษณะทางพฤติกรรมของผูบริโภคในขณะใดขณะหนึ่งที่ผูบริโภคซื้อสินคานั้นจะมี
กระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่มีสวนสรางสมและขัดเกลาทัศนคติ และคานิยม
การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ
(ดิฐวัฒน ธิปตดี, 2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดี ในตราสินคา น้ําดื่มบรรจุ
ขวดตราสิงห ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา
1.ผูบริโภคสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปน
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท พฤติกรรมการ บริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด สวน
ใหญใหความสําคัญในเรื่องความนาเชื่อถือของตราสินคา ยี่หอของน้ําดื่ม บรรจุขวดที่ซื้อบอยที่สุดคือ น้ําดื่มบรรจุ
ขวดตราสิงห เหตุผลสําคัญที่สุดที่ซื้อน้ําดื่มยี่หอดังกลาว สวน ใหญใหเหตุผลสําคัญที่สุดในเรื่อง คุณภาพดี/สะอาด
ขนาดของน้ําดื่มบรรจุขวดที่ซื้อเปนประจํา สวนใหญซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวด ขนาด 0.5 ลิตร ประเภทบรรจุภัณฑของ
น้ําดื่มบรรจุขวดที่ซื้อเปนประจําคือ ขวดพลาสติกใส สถานที่ที่ซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดบอยที่สุดคือ ซื้อที่รานสะดวกซื้อ
เชน 7-11 และสถานที่ที่ ดื่มน้ําดื่มบรรจุขวดบอยที่สุดคือ ดื่มที่บาน
2. ผูบริโภคมีความจงรักภักดีในตราสินคาน้ําดื่มบรรจุขวดตราสิงห ในระดับปานกลาง
3. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคกับความ
จงรักภักดีในตราสินคาน้ําดื่มบรรจุขวดตราสิงห พบวาขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคประกอบดวย เพศ และอายุที่
แตกตางกัน มีความจงรักภักดีในตราสินคาน้ําดื่มบรรจุขวดตราสิงหไมแตกตางกัน
4. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค กับความ จงรักภักดีในตรา
สินคาน้ําดื่มบรรจุขวดตราสิงห พบวาขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่
แตกตางกัน มีความจงรักภักดีในตราสินคาน้ําดื่มบรรจุขวดตราสิงห แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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5. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของผูบริโภค กับ
ความจงรักภักดีในตราสินคาน้ําดื่มบรรจุขวดตราสิงห พบวาการใหความสําคัญในการซื้อ น้ําดื่มบรรจุขวด ขนาด
ของน้ําดื่มบรรจุขวดที่ซื้อเปนประจํา สถานที่ที่ซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดบอยที่สุด และ สถานที่ที่ดื่มน้ําดื่มบรรจุขวด
บอยที่สุด แตกตางกัน มีความจงรักภักดีในตราสินคาน้ําดื่มบรรจุขวดตรา สิงห ไมแตกตางกัน
6. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของ ผูบริโภค กับ
ความจงรักภักดีในตราสินคาน้ําดื่มบรรจุขวดตราสิงห พบวายี่หอของน้ําดื่มที่ซื้อบอยที่สุด เหตุผลที่ซื้อน้ําดื่มยี่หอ
ดังกลาว และประเภทบรรจุภัณฑของน้ําดื่มบรรจุขวดที่ซื้อบอยที่สุด แตกตางกัน มีความจงรักภักดีในตราสินคา
น้ําดื่มบรรจุขวดตราสิงหแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. การรับรูตราสินคาน้ําดื่มบรรจุขวดตราสิงห ไมมีความสัมพันธกับความจงรักภักดีในตรา สินคาน้ําดื่ม
บรรจุขวดตราสิงห 8. ภาพลักษณตราสินคาน้ําดื่มบรรจุขวดตราสิงห มีความสัมพันธกับความจงรักภักดีในตรา
สินคาน้ําดื่มบรรจุขวดตราสิงห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(หทัยรัตน ไชยพุทธา, 2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปยี่หอมามา ในจังหวัดสมุทรปราการ พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ
ระหวาง 26 - 35 ป มีการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน และมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง
10,001- 20,000 บาท โดยความถี่ในการซื้อเฉลี่ย 2.95 ครั้งตอเดือน และคาใชจายในการซื้อเฉลี่ย 31.71 บาท
ตอครั้ง สําหรับความคิดเห็นของผูบริโภคตอดานการตลาด ดานบรรจุภัณฑ ดานความหลากหลาย ดานประโยชน
ของผลิตภัณฑ และดานตราสินคาโดยรวมอยูในระดับดี ผลการทดสอบสมมติฐานที่นัยสําคัญที่มีระดับทางสถิติ
0.05 พบวา
1. ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอมามา ในดานความถี่
รสชาติที่ซื้อบอยที่สุด ผูมีอิทธิพล สถานที่ในการซื้อตางกัน สวนพฤติกรรมดานปริมาณการซื้อ คาใชจายไมแตกตางกัน
2. ผู บ ริ โ ภคที่ มี อ ายุ แ ตกต า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ บะหมี่ กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป ยี่ ห อ มาม า ในด า นความถี่
คาใชจาย ผูมีอิทธิพล ปริมาณการซื้อ สถานที่ในการซื้อตางกัน สวนพฤติกรรมดาน รสชาติ ที่ซื้อบอยที่สุดไม
แตกตางกัน
3. ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอมามา ในดาน
ความถี่ คาใชจาย ปริมาณการซื้อ สถานที่ในการซื้อตางกัน สวนพฤติกรรมดาน รสชาติที่ซื้อ บอยที่สุดผูมีอิทธิพล
ไมแตกตางกัน
4. ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอมามา ในดาน
ความถี่ คาใชจาย รสชาติที่ซื้อบอยที่สุด ผูมีอิทธิพลปริมาณการซื้อ สถานที่ในการซื้อตางกัน ผูบริโภคที่มีรายได
แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอมามา ในดานความถี่ คาใชจาย สถานที่ในการซื้อตางกัน
สวนดานพฤติกรรมดานรสชาติที่ซื้อบอยที่สุดผูมีอิทธิพลปริมาณ การซื้อไมตางกัน
5. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ ประโยชนของผลิตภัณฑและตราสินคาไมสัมพันธกับ พฤติกรรมการ
ซื้อในดานความถี่การซื้อ และคาใชจายในการซื้อแตละครั้ง
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยที่เรียกวา แบบไมทดลอง เปนการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่เปนไป
ตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เปนการรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง คือ
การเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว เครื่องมือที่ใชวิจัยเปนแบบสอบถาม และทําการวิเคราะห
ขอมูลดวยวิธีทางสถิติ
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ กลุมลูกคาที่บริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัด
สุพรรณบุรีซึ่งไมสามารถทราบถึงจํานวนประชากรที่แนนอนได ผูวิจัยจึงใชวิธีการรเปด ตารางหาขนาดกลุม
ตัวอยางของ Yamane ( 1973 ) เพื่อกําหนดกลุมตัวอยางสําหรับการศึกษา การเปดตารางหาขนาดของกลุม
ตัวอยาง จะเปดตารางที่คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดที่ 0.05 หรือคิดเปนคาความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปดตารางไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน และสุมตัวอยางแบบไมอาศัย
ความนาจะเปน ดวยวิธีการสุมแบบ สะดวก
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เปนวิธีวิจัยเชิงสํารวจที่ใชแบบสอบถามทั้งปลายปด
และปลายเปด โดยแบงแบบสอบถามเปน 4 สวน ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยลักษณะประชากรกลุม
ลูกคาที่บริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบดวย ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับ
การศึ ก ษา ด า นอาชี พ และด า นรายได มี จํ า นวนคํ า ถามทั้ ง หมด 5 ข อ ประกอบด ว ยคํ า ถามปลายป ด
โดยแบบสอบถามไดกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 คําตอบเทานั้น
ส วนที่ 2 ข อมู ลเกี่ ยวกับดานการตลาดบะหมี่ กึ่งสํ าเร็จรูปยี่ห อ มาม าประกอบด วย ด านผลิ ตภั ณฑ
ด า นราคา ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย และด า นการส ง เสริ ม การขาย มี จํ า นวนคํ า ถามทั้ ง หมด 16 ข อ
ประกอบดวยคําถามในลัก ษณะเปนคําถามปลายปด แบบตรวจสอบรายการกําหนดใหผูตอบแบบสอบถาม
เลื อ กตอบเพียง 1 ข อ เทา นั้น โดยมี เ กณฑ การใหร ะดับ ความสํ า คัญ 5 ระดั บ ดั ง นี้ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก,
3 = ปานกลาง, 2 = นอย และ1 = นอยที่สุด
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ประกอบดวย ดานทัศนคติ และ
ดานพฤติกรรม มีจํานวนคําถามทั้งหมด 11 ขอ ประกอบดวยคําถามปลายปด จํานวนคําถาม 10 ขอ ประกอบดวย
คําถามในลักษณะเปนคําถามปลายปดแบบตรวจสอบรายการกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ขอเทานั้น
โดยมีเกณฑการใหระดับความสําคัญ 5 ระดับ ดังนี้ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย และ1 = นอยที่สุด
สวนที่ 4 เปนคําถามปลายเปดที่เกี่ยวกับความจงรักภักดีในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา จํานวน 1 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแลว ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดประมวลผลดวยการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1 สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
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1.1 ใชคารอยละ และคาความถี่ในการวิเคราะหตัวแปร มีระดับการวัดเชิงกลุม คือ ปจจัยสวนบุคคล
ประกอบดวย ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานรายได
1.2 ใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะหตัวแปรมีระดับการวัดเชิงปริมาณ คือ
ดานการตลาด และความจงรักภักดีในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี
2 สถิติอนุมานในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรีจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ จะใชสถิติ t-test ในการวิเคราะหขอมูล
2.2 เพื่อศึกษาความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรีจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานรายได จะใชการวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดย
ใชวิธี LSD
2.3 เพื่อศึกษาดานการตลาดไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมทางการขายที่มีผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี จะ
ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามวิจัย เรื่อง ความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา
ในจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้
1. ผลการวิ เ คราะห ส ว นความจงรั ก ภั ก ดี ข องผู บ ริ โ ภคบะหมี่ กึ่ ง สํา เร็ จ รู ป ยี่ ห อ มามา ในจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยภาพรวม มีระดับความสําคัญอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานทัศนคติ
มากที่สุด รองมาคือดานพฤติกรรม
2. ผลการเปรียบเทียบความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได สามารถสรุป การวิจัย ไดดังนี้
2.1 ผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตางกัน ทําใหความจงรักภักดี
ของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตางกัน
2.2 ผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มี อายุตางกัน ทําใหความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี ไมตางกัน
3. ผลการวิเคราะหปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่สําเร็จรูปยี่หอ
มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปการวิจัย ไดดงั นี้
3.1 ปจจัยดานการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการ
ขาย มีผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถ
สรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้
1. ผลการวิจัยความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
1.1 ดานทัศนคติของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี อยูในระดับมากโดย
ประชากรในจังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาสวนใหญมีความสัมพันธและมีความพึงพอใจในตัวบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปยี่หอ มามา สอดคลองกับแนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล (2543) กลาววา ทัศนคติเกี่ยวของกับการ
แสดงออกของความรูสึกที่อยูภายใน ที่สะทอนใหเห็นถึงความโนมเอียงของบุคคลชอบหรือไมชอบสิ่งตางๆ อาจ
กลาวไดวา ทัศนคติ ตอสินคาเปนมุมมองของบุคคลที่มีตอสินคานั่นเอง ทั้งนี้ยังสอดคลองกับเสรี วงษมณฑา
(2542) ที่กลาววา ความคิดทัศนคติเปนสิ่งที่จะชักนําบุคคลใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งนักการตลาดจําเปนตอง
ใชเครื่องมือการตลาดเพื่อกําหนดทัศนคติที่ดีตอตราสินคา ซึ่งมีผลชักนําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อสินคาแตใน
ความหมายศัพทคือ ความพรอมที่จะปฏิบัติ
1.2 ดานพฤติกรรมของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี อยูในระดับปานกลาง
โดยประชากรในจังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาสวนใหญมีพฤติกรรม ผานกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผูซื้อ เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง สอดคลองกับ กมลภพ ทิพยปาละ (2555) กลาววา พฤติกรรมซึ่ง
ผูบริโภคทําการคนหา การซื้อตอบสนองความตองการของตนเอง ผูบริโภคมีความแตกตางกันในลักษณะดาน
ประชากรศาสตรอยูหลายประเด็น พฤติกรรมการกิน การใช การซื้อของผูบริโภคตอผลิตภัณฑจึงแตกตางกัน
ออกไป ยังรวมถึงแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ (2550) ที่กลาวไววาการซื้อ (Buying) ของผูบริโภค เนนตัวผูซื้อเปน
สําคัญและที่ถูกตองแลวการซื้อเปนเพียงจุดหนึ่งของกระบวนการการตัดสินใจ และไมสามารถแยกออกไดจาก
การบริโภคสินคาทั้งที่กระทําโดยตัวผูซื้อเอง
2. ผลการวิจัยความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล สามารถสรุปไดดังนี้
2.1 ผู บ ริ โ ภคในจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ที่ มี เ พศต า งกั น ทํา ให ค วามจงรั ก ภั ก ดี ของผูบริโภคบะหมี่กึ่ง
สํ า เร็ จ รู ป ยี่ ห อ มาม า ในจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี โดยรวมต า งกั น ผู วิ จั ย มี ค วามคิ ด เห็ น ว า เพศที่ แ ตกต า งกั น เปน
ตัวกําหนดพฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากเพศหญิงและเพศ
ชายจะมีความแตกตางกันในหลาย ๆ ดาน เชน ดานรางกาย ดานความคิด การติดตอสื่อสาร ดานทัศนคติ ดาน
จิตใจ และดานอารมณ สงผลใหพฤติกรรมการบริโภคสินคาที่แตกตางกัน ดังแนวคิดของ ศิรประภา นพชัยยา
(2558) กลาววา ความแตกตางทางเพศทําใหบุคคลมีการติดตอสื่อสาร และพฤติกรรมที่แตกตางกัน รวมถึง
แนวคิดของ พรทิพา ทัพไทย (2560) กลาววา หญิงและชายมีความแตกตางกันทั้งในดานสรีระ สภาวะทางจิตใจ
อารมณ รวมไปถึงความแตกตางทางดานความคิด คานิยมและ ทัศนคติ สงผลใหพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา
หรือบริการที่แตกตางกัน เพศ จึงสามารถแบงแยกความตองการของผูบริโภคได
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2.2 ผู บ ริ โ ภคในจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ที่ มี อ ายุ ต า งกั น ทํา ให ค วามจงรั ก ภั ก ดี ของผูบริโภคบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมไมตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา อายุที่แตกตางกันของ
ผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นสงผลใหความจงรักภักดีไมตางกัน เนื่องจาก
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา เปนผลิตภัณฑที่สามารถนําไปดัดแปลงเปนเมนูอื่นไดอยางกวางขวาง สามารถ
รับประทานไดทุกชวงอายุ สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550) กลาววา ผลิตภัณฑจะสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน นักการตลาดจึงใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดาน
ประชากรศาสตรที่แตกตางของสวนตลาด ไดคนควาความตองการของตลาดสวนเล็ก (Niche Market) โดยมุง
ความสําคัญที่ตลาดอายุสวนนั้น รวมถึงแนวคิดของ Kotler (1998) กลาววา ความตองการและความสามารถของ
ผูบริโภคสามารถเปลี่ยนแปลงตามอายุ บางบริษัทจะใชอายุเปนตัวแปรแบงสวนตลาดเสนอสินคาที่ตางกัน หรือ
วิธีการดานการตลาดแตกตางกัน
2.3 ผูบ ริโ ภคในจัง หวัด สุพ รรณบุรีที่มีร ะดับ การศึก ษาตา งกัน ทํา ใหค วามจงรักภักดีของผูบริโภค
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ระดับการศึกษาเปน
ตัวแปรที่เปนปจจัยที่ทําใหผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีความจงรักภักดีที่ตางกัน
เพราะวาตัวประโยชน คุณคาของผลิตภัณฑนั้นสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาที่
แตกตางกันออกไป สอดคลองกับแนวคิดของ ปยมาภรณ ชวยชูหนู (2559) กลาววา ระดับการศึกษาเปนอีกสิ่ง
หนึ่งที่มีอิทธิพลตอความคิดหรือทัศนคติของแตละบุคคล การที่คนมีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ยอมทําให
ความคิดและทัศนคติแตกตางกันไปดวย คนที่มีระดับการศึกษาสูงยอมทําใหมีความคิดและทัศนคติที่ดีกวาคนที่
ระดับการศึกษาที่ต่ํากวา รวมถึงแนวคิดของ พรทิพา ทัพไทย (2560) กลาววา การศึกษาเปนปจจัยที่ทําใหคนมี
ความคิด คานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกันของผูบริโภค โดยผูที่มีการศึกษาสูงจะ
สงผลใหมีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มีความละเอียดซับซอนมากขึ้นและมีแนวโนมที่จะบริโภคหรือใชสินคาและ
บริการที่มีคุณภาพดีกวาผูที่มีการศึกษานอย
2.4 ผูบ ริโ ภคในจัง หวัด สุพ รรณบุรีที่มีอ าชีพ ตา งกัน ทํา ใหค วามจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา อาชีพจําเปนตอความตองการ
ในสินคาที่แตกตางกันของผูบริโภค อาชีพของผูบริโภคเปนปจจัยที่สงผลถึงการอุปโภคบริโภคของผูบริโภคเอง
อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการสินคาและการบริการที่แตกตางกัน ดังแนวคิดของ
พรทิพา ทัพไทย (2560) ที่กลาววา อาชีพของแตละบุคคล จะนําไปสูความตองการใชสินคาและบริการที่แตกตาง
กัน ดังนั้นทําใหนักการตลาดจําเปนตองศึกษาวาสินคาและบริการประเภทใดที่สามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาตามเปาหมายไดอยางเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (1998) กลาววา อาชีพ
ของผูบริโภคเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลถึงการอุปโภคบริโภคของผูบริโภคเอง อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความ
จําเปนและความตองการสินคาและการบริการที่แตกตางกัน
2.5 ผู บ ริ โ ภคในจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ที่ มี ร ะดั บ รายได ต า งกั น ทํา ให ค วามจงรักภักดีของผูบริโภค
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา รายไดของบุคคลมี
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อิทธิพลตอการบริโภคที่แตกตางกัน เพราะรายไดเปนอีกตัวแปรที่กําหนดความจงรักภักดีของผูบริโภค ผูที่มี
รายไดสูงยอมมีทางเลือกการบริโภคที่หลากหลายโดยยอมไมกระทบตอจํานวนเงินที่มีอยู แตผูที่มีรายไดต่ํา ยอมมี
ตัวเลือกการบริโภคที่จํากัด ดังนั้นจึงสงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคในตัวบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามาได
สอดคลองกับแนวคิดของ ปยะมาภรณ ชวยชูหนู (2559) กลาววา ระดับรายได จะเปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมหรือ
รูปแบบในการดําเนินชีวิต การเลือกซื้อสินคาตาง ๆ เชน คนที่มีรายไดนอยก็จะเลือกซื้อสินคาที่มีราคาถูกกวาคน
ที่มีรายไดเยอะ เปนตน รวมถึงสอดคลองกับแนวคิดของ พรทิพา ทัพไทย (2560) กลาววา รายไดของผูบริโภคจะ
เปนตัวแปรที่กําหนด ความสามารถในการซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค ซึ่งโดยทั่วไปแลวนักการตลาดจะให
ความสนใจกับกลุมผูบริโภคที่มีรายไดสูงเปนหลัก แตก็ยังมีกลุมของครอบครัวที่มีรายไดต่ําและเปนกลุมตลาดที่มี
ขนาดใหญกวากลุมของครอบครัวที่มีรายไดสูง
3. ผลการวิจัยปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กงึ่ สําเร็จรูปยี่หอ มามา
ในจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปไดดงั นี้
3.1 ปจ จัย ดา นการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผ ลตอ ความจงรักภักดีของผูบ ริโ ภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูยี่หอ
มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ยี่หอ มามาสามารถตอบสนองความ
จําเปนหรือความตองการของผูบริโภคใหเกิดความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑ รวมถึงดานคุณภาพ ประโยชน และ
คุณคาอีกดวย สอดคลองกับ สัญชัย ธนะวิบูลยชัย (2559) กลาววา ผลิตภัณฑ คือ สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อ
ตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของลูกคาเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสได และ
สัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑ อาจจะเปน
สินคา บริการ สถานที่ บุคคล หรือ ความคิด ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) คุณคา (Value) ในสายตา
ของลูกคา ทั้งนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ ศรสวรรคสิริวัฒนเศรษฐ (2558) กลาววา หากผลิตภัณฑมีคุณภาพที่
ไมดี มีภาพลักษณที่ไมสวยงาม ก็จะไมสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดนอกจากนี้ชื่อเสียงของ
ตราสินคาก็เปนสิ่งที่สําคัญ เพราะถาหากตราสินคานั้น มีชื่อเสียง ผูบริโภคก็จะยิ่งมีความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ
ภายใตตราสินคานั้น ๆ มากยิ่งขึ้น และบริโภคผลิตภัณฑนั้น ๆไดอยางเชื่อมั่น
3.2 ปจจัยดานการตลาดดานราคา มีผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ
มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวาง คุณคาของผลิตภัณฑกับ
ราคาของผลิตภัณฑนั้นกอนการตัดสินใจเลือกบริโภค ดังนั้นการกําหนดราคา จะตองคํานึงถึงการยอมรับของ
ลูกคาในมูลคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาของผลิตภัณฑในสายตาของผูบริโภค ผูบริโภคจึงเกิดความจงรักภักดี
ตอผลิตภัณฑนั้น ๆ ขึ้น สอดคลองกับแนวคิดที่วา ปยะมาภรณ ชวยชูหนู (2559) กลาววา ในเรื่องราคาของสินคา
นั้นผูบริโภคจะ เปรียบเทียบระหวางคุณคากับราคาของสินคานั้น ๆ โดยสินคาตองมีคุณคาสูงกวาราคา ที่ตั้งไว
ผูบริโภคจึงจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกําหนดราคาสินคาก็ควรคํานึงถึงความเหมาะสมในดานผลประโยชนและ
คุณคาที่มีใหกับผูบริโภคดวย และสอดคลองกับ สัญชัย ธนะวิบลูยชัย (2559) กลาววา ราคา คือ จํานวนเงินหรือ
สิ่งอื่น ๆ ที่มีความจําเปนตอง “จาย” เพื่อใหไดผลิตภัณฑหรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ผูบริโภคจะ
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เปรียบเทียบระหวาง คุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของ ผลิตภัณฑนั้น ดังนั้น ผูกําหนดกลยุทธ
ดานราคา จึงตองคํานึงถึงคุณคาที่รับรู (Perceived Value) ในสายตาของผูบริโภค
3.3 ปจจัยดานการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่
กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ควรลดความสําคัญดานทําเลที่ตั้งและ
ชองทางในการจัดจําหนาย เพื่อเพิ่มความจงรัก ภัก ดีข องผูบ ริโ ภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามาใหมากขึ้น
เนื่องจากตัวผลิตภัณฑเปนอาหารกึ่งสําเร็จรูป ไมใชอาหารสด ลูกคาตองซื้อกลับไปรับประทานจึงไมควรออกแบบ
รานใหมีขนาดใหญมากหรือตกแตงรานเกินความจําเปน เพราะทําใหเกิดคาใชจายเกี่ยวกับสถานที่จํานวนมาก
เชน คาเชา คาภาษีโรงเรือน ซึ่งอาจทําใหเกิดการขาดทุนได สอดคลองกับแนวคิดของ ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา
(2552) กลาววา สถานที่จัดจําหนาย (Place) หมายถึง เปนขั้นตอนการทํางานที่จะทําใหสินคาหรือบริการไปสู
ตลาดเพื่อใหผูบริโภคสินคาหรือบริการตามความตองการไดอยางสะดวกรวดเร็ว และมีตนทุนคาใชจายในการ
ดําเนินงานต่ํา รวมถึงแนวคิดของ ปยะมาภรณ ชวยชูหนู (2559) กลาววา การนําเสนอหรือขายสินคาใหแก
ผูบริโภค มีผลตอการรับรูของลูกคาในดานคุณคาและคุณประโยชนของสินคาที่ผูขายตองการจะนําเสนอ ซึ่งผูขาย
จะตองพิจารณาทั้งในดานทําเลที่ตั้งและชองทางในการที่จะนําเสนอ
3.4 ปจ จัย ดา นการตลาดดา นการสง เสริม การขาย มีผ ลตอ ความจงรัก ภัก ดีข องผูบ ริโ ภคบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การสงเสริมการขายดานตาง ๆ การโฆษณา
การขายโดยใชพนักงาน การสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ ทําใหเกิดการชักจูงใหเกิดความตองการ
เกิดความเชื่อ การเตือนความทรงจําของตัวผลิตภัณฑ ทําใหเกิดการรูสึกและพฤติกรรมมีผลตอความจงรักภักดี
ของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี สอดคลองกับแนวคิดของ ปยมาภรณ ชวยชูหนู
(2559) กลาววา การสงเสริมการตลาดเปนเครื่องมือหนึ่งทีม่ ีความสําคัญในการติดตอสื่อสารระหวางผูขายกับผูซ อื้
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสารตาง ๆ หรือชักจูงใหผูซื้อมีทัศนคติที่ดีตอสินในและรานคา เพื่อทําใหผูซื้อเกิด
ความสนใจในตัวสินคามากยิ่งขึ้น และสอดคลองกับแนวคิดของ สัญชัย ธนะวิบูลยชัย (2559) กลาววา การ
สงเสริมดานการตลาด เปนเครื่องมือ การสื่อสาร เพื่อสรางความพึงพอใจตอตราสินคาหรือบริการหรือความคิด
หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการ เพื่อเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอ
ความรูสึก ความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อ หรือเปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูซื้อกับผูขาย เพื่อ
สรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อนั่นเอง
ขอเสนอแนะการนําไปใช
ความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง แสดงวาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา เปนที่รูจัก และผูบริโภคใหการยอมรับในตราสินคาอยูในระดับ
พอควร ดังนั้นจากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนประโยชน และเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการตอไป
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ปจจัยสวนบุคคล
จากผลการวิจัยทําใหทราบวา เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ตางกัน มีผลตอความจงรักภักดีของ
ผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรีตางกัน ดังนั้น แสดงวาผูบริโภคจะเลือกโดยใชความคิด
สวนบุคคล โดยไมมียี่หอใดสามารถโนมนามจิตใจได หากยี่หอนั้นไมเปนที่รูจักหรือไมสามารถสรางความเชื่อมั่นแก
ผูบริโภคได ดังนั้น ผูป ระกอบการบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ควรใหความสนใจกับปจจัยสวนบุคคล ดาน
ระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานรายได ดวยการสรางชื่อเสียง สรางคุณคา ภาพลักษณที่ดีในสายตาผูบริโภค
ปจจัยดานการตลาด
1. ดานผลิตภัณฑ มีผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ผูประกอบการควรพัฒนาตัวผลิตภัณฑใหตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น รวมถึง คุณภาพ สารอาหาร
คุณประโยชน และบรรจุภัณฑ เพื่อใหไดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ที่สรางความจงรักภักดีของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น
2. ด า นราคา ผลต อ ความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการกําหนดราคา การตั้งราคาที่เหมาะสมกับคุณคาที่ผูบริโภคไดรับ ไมสูง
เกินไปกวาที่ผูบริโภคจะเอื้อมถึงได
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลในทิศทางตรงกันขามตอความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปยี่หอ มามา ในจังหวัดสุพรรณบุรี ผูประกอบการควรลดความสําคัญกับดานชองทางการจัดจําหนายลง
ไมควรออกแบบรานใหมีขนาดใหญมากหรือตกแตงรานเกินความจําเปน เพราะอาจทําใหเกิดคาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่จํานวนมาก และทําใหเกิดการขาดทุนได
4. ดานการสง เสริมการขาย มีผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา
ในจังหวัดสุพรรณบุรี ผูประกอบการควรจัดโปรโมชั่น จัดกิจกรรม การโฆษณา การขายโดยใชพนักงาน และการ
ประชาสัมพันธ เพื่อชักจูงใหผูบริโภคเกิดความจงรักภักดีตอบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา
ขอเสนอแนะเพื่อใชในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรีเทานั้น ดังนั้นการวิจัยในครั้งตอไป
ควรศึกษาผูบริโภคในจังหวัดอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. การวิ จั ย ครั้ ง ต อ ไป ควรทํา การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก สัมภาษณ
ผูบริโภคถึงเหตุผลการตลาดเชิงลึกที่ทําใหผูบริโภคเกิดความจงรักภักดีตอบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา เพราะ
เพื่อใหขอมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ควรทําการวิจัยอยางตอเนื่อง เนื่องจากความจงรักภักดีตอบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอ มามา เปน
เรื่องของความรูสึกและความคิดเห็นสวนบุคคลที่มีตอผลิตภัณฑที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เพื่อใหได
ขอมูลดานตลาดที่สามารถนําไปปรับใชแกผูประกอบการตอไป
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