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ความพงึพอใจในส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีต่อความจงรักภกัดใีนการเลือกซ้ือน า้ด่ืมบรรจุ
ขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

THE SATISFACTION OF MARKETING’S INGREDIENT IS IMPORTANT FOR 
THE BRAND TO RETAIN LOYAL CUSTOMERS 

อรดา โชติพนงั 1 
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บทคัดย่อ 

 

งานวิจยัน้ีมีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีในการ
เลือกน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความ
จงรักภกัดีในการเลือกน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความ
จงรักภกัดีในการเลือกน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจในส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีในการเลือกน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ผูต้อบแบบสอบถามมีอายรุะหวา่ง 20 - 29 ปี ประกอบ
อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 
- 20,000 บาท ตราสินคา้น ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ีซ้ือประจ าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือคริสตลั ดา้น
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมในระดบัความส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 และค่า S.D. เท่ากบั 
0.59 ดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณค่าตราสินคา้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณค่าตราสินคา้ โดยรวมในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 และค่า S.D. เท่ากบั 0.51 ดา้น
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความจงรักภกัดีในตราสินคา้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความจงรักภกัดีในตราสินคา้ โดยรวมในระดบัความส าคญัมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นเพศ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความจงรักภกัดีในการ
เลือกน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความจงรักภกัดีในการเลือกน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 คุณค่าตราสินคา้ 
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ด้านการตระหนักถึงตราสินคา้ การเช่ือมโยงตราสินคา้ การรับรู้ตราสินคา้ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความ
จงรักภกัดีในการเลือกน ้าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 
 
ค าส าคญั: ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้, น ้ าด่ืมบรรจุขวด, คุณค่าตราสินคา้ 
 

Abstract 

The objects of this research are to find a population factor that affects a packaging designed, a factor 
of marketing strategy, the satisfaction of being loyal customers with packaging designed for retaining loyal 
customers in Bangkok. Lastly, the satisfactions of marketing mixed. The examples are 400 experienced 
consumers buying a bottle of water in Bangkok. The information was collected by a survey of accidental 
sampling. 

The result of research indicates that female is more likely to answer questions than male. The 
examples’ aged between 20-29 years, and their careers are government career workers/state enterprise 
employee graduated with a bachelor’s degree with a salary of 10,000- 20,000 Baht. According to the 
examples, the most popular brand is Cristal. The most important is marketing mixed. The examples strongly 
value factors of related marketing ingredients. The average is 4.42 and S.D. is 0.59. The most important is 
the attention of examples to factors of the quality brand valued. The average is 4.54 and S.D. is 0.51. The 
factors related to loyal brand customers show that the examples value factors that are related to brand’s 
loyalty. 

The result of the assumption shows that a population factor in Bangkok with differences of gender, 
education, and salary makes no differences of loyal customers buying a bottle of water with statistical 
significance at 0.05. The brand values, awareness of brands, a relation of brands, or knowledge of brands 
factor take a role of loyal customers who choose to buy a particular brand with statistical significance at 
0.05 
 

Keyword: brand loyalty, a bottle of water, brand values 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
น ้ า เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อระบบนิเวศและส่ิงมีชีวิตทุกชนิดบนโลก โดยเฉพาะมนุษยใ์ช้

ประโยชน์จากน ้ าในการอุปโภคบริโภคเพื่อหล่อเล้ียงชีวิต รวมถึงใชใ้นภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมซ่ึง
เป็นพื้นฐานส าคญัส าหรับการพฒันาประเทศ แต่ในปัจจุบนัการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของจ านวนประชากร
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลก ท าใหเ้กิดความตอ้งการใชน้ ้ ามากข้ึนในทุกภาคส่วน ประกอบกบัโลก
ก าลงัเผชิญกบัปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีส่งผลกระทบต่อน ้าบนโลก (ชนินทร์ สาริกภูติ, 2563)  

เน่ืองจากปัจจุบนัมีมลภาวะมากมาย ทั้งทางอากาศ  และทางน ้า จึงท าใหแ้หล่งน ้ ามีการปนเป้ือนของ
ส่ิงสกปรก จากแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีเคยด่ืม ท าอาหาร ใชใ้นชีวิตประจ าวนั จึงควรมีการกรองเพื่อใหไ้ดน้ ้ าด่ืม
ท่ีสะอาดและไม่ส่ิงตกคา้งในร่างกาย การผลิตน ้าด่ืมเพื่อจ าหน่ายจึงเป็นวิธีการท่ีดีซ่ึงท าใหมี้น ้ าสะอาดเพื่อใช้
ในการบริโภค ดงันั้นน ้าด่ืมบรรจุขวดจึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคมีความเช่ือถือว่าสะอาด ปลอดภยั สะดวก สบายต่อการบริโภค (พชัรินทร์ สมพุฒิ, 2552) และใน
ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดออกมาหลายตราสินคา้ มีการแข่งขนัสูงในทุกช่องทางการจ าหน่าย แต่ดว้ย
การท่ีสังคมมีความแตกต่างของบุคคลจึงท าใหส่ื้อการตลาดอาจไม่ถูกใจผูบ้ริโภคทุกคน ดงันั้นในการศึกษา
หัวขอ้เร่ือง “ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อความจงรักภกัดีในการเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” จึงมีความคาดหวงัว่า ผลของการวิจยัในหัวขอ้ดงักล่าวจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจน ้ าด่ืมบรรจุขวด และผูท่ี้สนใจลงทุนในธุรกิจน้ีได้น าขอ้มูลไป
วางแผนพฒันากลยทุธ์ใหธุ้รกิจมีก าไรสูงสุด 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีในการเลือกน ้าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในการเลือกน ้ าด่ืมบรรจุขวดของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในการเลือกน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
4. ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีในการเลือกน ้าด่ืมบรรจุขวด

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 



4 
 

 

นิยามศัพท์ 

  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณสมบติัแต่ละบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  ตราสินคา้ หมายถึง ช่ือ ขอ้ความ ตวัเลข ท่ีถูกออกแบบมาใหมี้ความเป็นเอกลกัษณ์และแตกต่างกบั
คู่แข่ง 
  ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดทางดา้นบริการท่ีสามารถควบคุมไดแ้ละ
ใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด ประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์หมายถึง น ้ าท่ีผา่นกระบวนการทางเทคโนโลยจีนสะอาด บริสุทธ์ิ 
ผา่นการรับรอง และถูกบรรจุในขวดพลาสติกใสท่ีปิดฝาสนิท  

- ราคา หมายถึง จ านวนเงินท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนกบัน ้าด่ืมบรรจุขวด 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง สถานท่ีหรือช่องทางในการจ าหน่ายน ้าด่ืมบรรจุขวด 
- การส่งเสริมการตลาด หมายถึง กระบวนการท่ีท าใหผู้บ้ริโภคสนใจหรืออยากซ้ือน ้าด่ืมบรรจุ

ขวดตราสินคา้นั้น ๆ 
  คุณค่าตราสินคา้ หมายถึง คุณค่าท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บเม่ือซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด โดยอาจจะเป็นคุณค่าท่ีจบั
ตอ้งไม่ไดแ้ต่ผูบ้ริโภครู้สึกไดก้บัตราสินคา้นั้น ไดแ้ก่ การตระหนกัถึงในตราสินคา้ การเช่ือมโยงตราสินคา้ 
และการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ 

- การตระหนกัถึงตราสินคา้ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคเกิดเกิดความคุน้เคย รู้สึกไวใ้จ และมีความ
เช่ือถือในตราสินคา้ การตระหนกัถึงตราสินคา้เป็นเหตุผลหลกัในการตดัสินใจซ้ือ 

- การเช่ือมโยงตราสินคา้ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคน าส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัตราสินคา้ของน ้าด่ืม
บรรจุขวดมาเช่ือมโยงใหเ้ขา้กบัความทรงจ าของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะสามารถช่วยสร้างทศันคติเชิง
บวกใหก้บัตราสินคา้ 

- การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคสามารถเปรียบเทียบคุณสมบติัของน ้าด่ืม
บรรจุขวดตราสินคา้ต่าง ๆ 

  ความจงรักภกัดี หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ใดตราสินคา้หน่ึง ไม่วา่จะเกิด
จากความเช่ือมัน่ นึกถึงหรือตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเกิดการซ้ือตราสินคา้นั้นอยา่งต่อเน่ือง 
  ความภกัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคเกิดจากการซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดตราสินคา้เดิมซ ้า ๆ 
เน่ืองจากมีความพึงพอใจในตราสินคา้นั้น สามารถวดัไดจ้ากการซ้ือซ ้า การบอกต่อ การไม่หวัน่ไหวต่อราคา
ท่ีเปล่ียนแปลง การเป็นอนัดบัแรกในใจ 

- การซ้ือซ ้า หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคซ้ือตราสินคา้เดิมหลาย ๆ คร้ัง 
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- การบอกต่อ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคท่ีเคยมีประสบการณ์กบัตราสินคา้ของน ้าด่ืมบรรจุขวด
ถ่ายทอดความรู้สึกใหผู้อ่ื้นรับรู้ถึงคุณสมบติัของน ้าด่ืมบรรจุขวดตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ 

- การไม่หวัน่ไหวต่อราคาท่ีเปล่ียนแปลง หมายถึง การซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภค
ซ้ือมีการปรับราคา ผูบ้ริโภคกย็งัคงจะซ้ือตราสินคา้เดิม 

- การเป็นอนัดบัแรกในใจ หมายถึง การนึกถึงตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือเป็นอนัดบัแรกเม่ือตอ้งซ้ือ
น ้าด่ืมบรรจุขวด 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 1.ขอบเขตด้านปัจจัยส่วนบุคคล 

1.1. ประชากร คือ ผู ้บริโภคท่ีมีประสบการณ์ในการซ้ือน ้ า ด่ืมบรรจุขวด ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1.2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู ้บริโภคท่ีมีประสบการณ์ในการซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวนทั้งส้ิน 5,588,222 
คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) และใช้สูตรค านวณของ Yamane (1976) ซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอย่าง
ทั้งส้ินจ านวน 400 คน  

 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 
  2.1. ตวัแปรอิสระ 
   2.1.1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพระดบัการศึกษา  
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และตราสินคา้น ้าด่ืมบรรจุขวดท่ีซ้ือประจ า 

  2.2.2. ปั จ จั ย ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด  ไ ด้ แ ก่  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ร า ค า 
 ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

  2.2. ตวัแปรตาม 
   2.2.1. ค ว ามจง รักภัก ดี ในการ เ ลื อกน ้ า ด่ื มบรร จุขวดได้แ ก่  ก า ร ซ้ื อซ ้ า 
  การบอกต่อ ไม่หวัน่ไหวต่อราคาท่ีเปล่ียนแปลง และการเป็นอนัดบัแรกในใจ 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
   ผูว้ิจยัก าหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 – มิถุนายน พ.ศ. 2564 
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 แนวคดิและความหมายของน า้ด่ืมบรรจุขวด 

อาษา พรหมบุปผา (2519, หนา้ 174) ใหค้วามหมายวา่ น ้ าด่ืมเป็นน ้าท่ีสะอาดปลอดภยัและมีคุณภาพ
พิเศษ เช่น เป็นน ้ าท่ีปราศจากกล่ิน เช้ือโรค ส่ิงโสโครก และแร่ธาตุท่ีร่างกายไม่ตอ้งการอนัอาจเป็นพิษภยั 
ทั้งน้ีน ้ าด่ืมควรเป็นน ้าท่ีใสสะอาดไม่มีส่ิงเจือปน 

จ ารัส สุขรังสรรค ์(2515, หนา้ 52) กล่าวว่า น ้ าด่ืมควรเป็นน ้ าใส ปราศจากสี กล่ิน และรส ซ่ึงควร
ไดรั้บการตรวจวิเคราะห์ทั้งทางเคมี ทางบกัเตรีควบคู่กนัไป เพื่อทราบว่าน ้ านั้นเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ เกิน
มาตรฐานของน ้ าบริโภคท่ีตั้งไวห้รือไม่ หรือมีบกัเตรีท่ีใหโ้ทษต่อร่างกายหรือไม่เพียงไร เพื่อความปลอดภยั
จากโรคต่าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากน ้า 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ อาชีพ 

การศึกษา และรายได ้ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาดลกัษณะประชากรศาสตร์เป็น
ส่ิงส าคญั และสถิติท่ีวดัไดข้องหน่วยประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ซ่ึงง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปร
อ่ืน ตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย 
 1. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนการตลาด นกัการตลาดตอ้งศึกษาตวัแปรน้ีอยา่งรอบครอบ
เพราะในปัจจุบนัตวัแปรดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 

2. อาย ุ(Age) น ้ าด่ืมบรรจุขวดจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั
ไป ซ่ึงนกัการตลาดจึงใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างของส่วนตลาด 
และไดค้น้ควา้ความตอ้งการของตลาดส่วนเลก็ (Niche Market) โดยมุ่งความส าคญัท่ีตลาดอายสุ่วนนั้น 

3. รายได ้การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตวัแปรท่ีก าหนดส่วนของ
ตลาด ปัญหาในการแบ่งส่วนการตลาดโดยถือเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดียวก็คือ รายไดจ้ะเป็นตวัช้ีความสามารถ
ในการจ่ายสินคา้หรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินคา้ ถึงแมร้ายไดจ้ะเป็นตวัแปรท่ีใชบ่้อยมากแต่นกัการ
ตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์หรืออ่ืน ๆ เพื่อให้ก าหนดตลาด
เป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
ในการก าหนดการตลาดส าหรับธุรกิจ การผลิต และจ าหน่ายนั้น องคก์ารตอ้งค านึงถึงความจ าเป็น 

และความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยแบ่งออก เป็นส่วนการตลาด 4Ps ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี (เอกชยั พนัธุลี, 
2553, หนา้ 12-14)  

3.1. ผลิตภัณฑ์ (Product) น ้ าด่ืมบรรจุขวดเป็นผลิตภณัฑท่ี์สนองความจ าเป็นและความตอ้งการแก่
มนุษยไ์ด ้มีทั้งคุณสมบติัท่ีแตะตอ้งได ้(Tangible Product) และท่ีแตะตอ้งไม่ได ้(Intangible Product) 
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3.2. ราคา (Price) ก าหนดมูลค่าในการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ ์โดยเป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัวิธีการก าหนด
ราคานโยบายกลยทุธ์ต่าง ๆ ในการก าหนดราคาของน ้าด่ืมบรรจุขวด 
 3.3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place or Distribution Channel) วิธีการ หรือกิจกรรมท่ีมีความ
เหมาะสมในการน าน ้ าด่ืมบรรจุขวดออกสู่ทอ้งตลาดหรือหมายถึงก าหนดช่องทางในการจดัจ าหน่าย 

3.4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีการติดตามการส่ือสารระหวา่งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค เพื่อให้
ทราบเก่ียวกบัน ้ าด่ืมบรรจุขวด โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม
การซ้ือประเภทของการส่งเสริมการตลาด 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 
 คุณค่าตราสินค้า 

Kotler (2003, p. 404) กล่าวว่า ตราสินคา้ (Brand) หมายถึง ช่ือ เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ ค าขวญัหรือ
ค าโฆษณา บรรจุภณัฑ์ เสียงเพลง หรือส่วนผสมของส่ิงเหล่านั้น ท่ีเป็นการระบุถึงสินคา้หรือบริการของ
ผูข้าย หรือกลุ่มผูข้ายเพื่อท าใหผ้ลิตภณัฑข์องตนแตกต่างจากคู่แข่ง 

Aaker (1991) กล่าววา่ ตราสินคา้ คือ ความโดดเด่นของช่ือ สญัลกัษณ์ เช่น โลโก ้เคร่ืองหมายการคา้ 
หรือการออกแบบผลิตภณัฑ ์มีเอกลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการใหมี้ความแตกต่างจากตราสินคา้คู่แข่ง ท าให้
ผูบ้ริโภคสามารถทราบท่ีมาของสินคา้ และยงัช่วยปกป้องกิจการจากคู่แข่งท่ีพยายามเขา้มาแยง่ตลาด  
 การตระหนักถึงตราสินค้า (Brand Awareness) 

Aaker (1991 อา้งใน สุภาภทัร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2557) กล่าวว่า การจดจ าหรือระลึกไดถึ้งตราสินคา้
ของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการสร้างคุณค่าตราสินคา้ ผูบ้ริโภคจะเกิดความคุน้เคย 
(Familiarity) ในตราสินค้านั้ น ท าให้สินค้าเป็นท่ีน่าไวว้างใจ (Reliability) น่าเช่ือถือ (Credible) และมี
คุณภาพท่ีสมเหตุสมผล (Reasonable Quality) และเป็นเหตุผลหลกัในการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด ซ่ึงผูบ้ริโภค
จะเลือกซ้ือตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัมาก่อน การตระหนกัถึงตราสินคา้ยงัเป็นความแขง็แกร่งท่ีเกิดข้ึนในใจของ
ผูบ้ริโภค 
 การเช่ือมโยงตราสินค้า (Brand Associations) 

Aaker (1991) กล่าวว่า ความสัมพนัธ์ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบัส่ิงต่าง ๆ เก่ียวกบัตราสินคา้ของน ้ าด่ืม
บรรจุขวดให้มีความเขา้กบัความทรงจ าของผูบ้ริโภคเช่ือมโยงกนั โดยจะสามารถช่วยสร้างทศันคติเชิงบวก
ใหก้บัตราสินคา้ และการท่ีผูบ้ริโภคมีความเช่ือมโยงตราสินคา้จะสามารถช่วยสร้างคุณค่าใหก้บัตราสินคา้ได้
โดยการดึงขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้ให้ออกจากความทรงจ าของผูบ้ริโภค และจะสามารถช่วยสร้างความ
แตกต่างใหก้บัตราสินคา้ ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีเหตุผลในการซ้ือ 

VanAuken (2002, P. 82) กล่าวว่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูบ้ริโภค น ้ าด่ืมบรรจุขวด
ตราสินคา้นั้น ๆ จึงตอ้งเขา้ไปอยู่ตามแหล่งช่องทางต่าง ๆ ท่ีเป็นศูนยจ์ดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 
โดยร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจหรือเครือข่ายของตวัแทนจดัจ าหน่ายน ้าด่ืมบรรจุขวดท่ีมีอยา่งกวา้งขวาง 
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การรับรู้คุณภาพตราสินค้า (Brand Perceived Quality) 
Aaker  (1991 อา้งใน สุภาภทัร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2557) กล่าวว่า เป็นการรับรู้คุณภาพโดยรวมของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อน ้าด่ืมบรรจุขวด ซ่ึงการรับรู้คุณภาพจะท าใหเ้กิดความส าเร็จทางดา้นการเงิน รวมถึงดา้นอ่ืน ๆ 
ของตราสินคา้ดว้ย ในการสร้างการรับรู้ถึงคุณภาพของผูบ้ริโภคข้ึนมาจะตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัค าว่า 
"คุณค่า" ให้ถูกตอ้งก่อนและควรจะทราบถึงผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม (Segment) ในแต่ละวฒันธรรมเป็น
อยา่งไร จึงจะสร้างคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ดีได ้และจะน าไปสู่ทศันคติท่ีดีของผูบ้ริโภคได ้

ศรีกญัญา มงคลศิริ (2547) ไดก้ล่าวว่า การรับรู้ในตราสินคา้คือการท าให้ผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยรู้จกัตรา
สินคา้นั้นมาก่อน ไดรู้้จกัตราสินคา้และผลิตภณัฑม์ากข้ึน อาจเป็นการประชาสมัพนัธ์ การจดักิจกรรมซ่ึงเป็น
จุดเร่ิมตน้ท่ีท าใหเ้กิดการซ้ือ โดยตราสินคา้จะเขา้ไปอยูใ่นใจของผูบ้ริโภคและเม่ือผูบ้ริโภคนึกถึงผลิตภณัฑ์
กจ็ะนึกถึงตราสินคา้ท่ีเคยไดรั้บขอ้มูลมาก่อน  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 ภาพ 1 กรอบแนวความคิดการวิจยั 
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สมมติฐานของการวิจัย 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสมมติฐานการวิจยั ไวด้งัต่อไปน้ี  

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่าง
กนัผลต่อความจงรักภกัดีในการเลือกน ้าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อความจงรักภกัดีในการเลือกน ้าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. คุณค่าตราสินค้ามีผลต่อความจงรักภักดีในการเลือกน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง: ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์ในการซ้ือ
น ้ าด่ืมบรรจุขวดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการก าหนดตวัอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1976) ค่า
ความคลาดเคล่ือน 5% ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบ
บงัเอิญ เร่ิมเกบ็ขอ้มูลตั้งแต่ พฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2564 

เคร่ืองมือการวิจยั คือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ านวน 6 ขอ้ เป็นค าถามปลายปิด 2) ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้
น ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 23 ขอ้ เป็นการใหร้ะดบั 3) คุณค่าตราสินคา้ท่ี
มีต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้น ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 15 ขอ้ เป็น
การให้ระดับ 4) ความจงรักภักดีในตราสินคา้ท่ีมีต่อความจงรักภักดีในตราสินคา้น ้ าด่ืมบรรจุขวดของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 13 ขอ้ เป็นการใหร้ะดบั ใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (rating 
scale) ใชเ้กณฑก์ารแปลค่าของ Best & Kahn (1993) โดยระดบัความส าคญัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51-
5.00) ระดบัความส าคญัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51-4.50) ระดบัความส าคญัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.51-
3.50) ระดบัความส าคญัน้อย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.51-2.50) และระดบัความส าคญัน้อยท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
1.00-1.50)  
 ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) เพื่อให้สามารถวดัไดต้รงตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยผ่านการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการปรับปรุงแกไ้ข 
และตรวจสอบความเท่ียงตรงดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง โดยทุกขอ้ค าถามในการศึกษาคร้ังน้ีมีค่า
เท่ากบั 1 เกินกว่าเกณฑ ์0.5 แสดงว่า ขอ้ค าถามมีความเท่ียงตรงตามเน้ือหา จากนั้นท าการตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีวดัความสอดคลอ้งภายใน ( internal 
consistency) โดยทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 ราย และใชค่้าสถิติสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 
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(Cronbach’s Alpha) พบว่า ตวัแปรดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.939 ดา้นราคามีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.847 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.928 ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.946 ดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.954 ดา้นการการเช่ือมโยงของ
ตราสินคา้มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.959 ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.950 ดา้น
การซ้ือซ ้ ามีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.955 ดา้นการไม่หวัน่ไหวต่อราคาท่ีเปล่ียนแปลงมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.781 และดา้นการเป็นอนัดบัแรกในใจมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.923 ซ่ึงสูงกว่า 0.7 แสดงว่า แบบสอบถาม
มีความน่าเช่ือถือ สามารถน าไปศึกษาต่อได ้
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) เก็บรวบรวมขอ้มูล
ด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์ในการซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดน้ ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และ
ด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ประกอบด้วย การแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูลในแต่ละส่วน 
 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ใชส้ถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีมี
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ t test, ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
มีต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้น ้ าด่ืมบรรจุขวด และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (Multiple 
Liner Regression) เพื่อทดสอบอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีต่อความจงรักภกัดีในตรา
สินคา้น ้าด่ืมบรรจุขวด และ คุณค่าตราสินคา้มีต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้น ้าด่ืมบรรจุขวด 
 

สรุปผลการวจัิย 
 

 ผลการวิเคราะห์ดา้นประชากรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 29 ปี อาชีพ
ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
10,000 – 20,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดตราคริสตลัเป็นประจ า 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.42 ค่า S.D. อยูท่ี่ 0.59 เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 
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4.57 ให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย 
4.53 ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.42 และ 4.15 
ใหร้ะดบัความส าคญัมาก ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัคุณค่าตราสินคา้ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.54 และเม่ือวิเคราะห์คุณค่าตราสินค้าของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสินคา้ดา้นการตระหนักถึงตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.60 ให้
ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ คุณค่าตราสินคา้ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.53 
ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด และดา้นการเช่ือมโยงของตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียคือ 4.50 ใหร้ะดบัความส าคญัมาก 
ตามล าดบั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัความจงรักภกัดีในตราสินคา้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ ท่ี  4.42 และเม่ือวิ เคราะห์ความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความจงรักภักดีในตราสินค้าด้านการซ้ือซ ้ า มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.58 ให้
ความส าคญัระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความจงรัก ภกัดีในตราสินคา้ด้านการเป็นอนัดับแรกในใจ มี
ค่าเฉล่ีย 4.45 ความส าคญัระดบัมาก และดา้นการบอกต่อและดา้นการไม่หวัน่ไหวต่อราคาท่ีเปล่ียนแปลงมี
ค่าเฉล่ียคือ 4.33 และ 4.32 ใหร้ะดบัความส าคญัมาก ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่ า  ปัจจัยด้านประชากร  เพศ  ระดับการ ศึกษา  รายได้   
ตราสินค้า ต่ างกัน  มีความจง รักภัก ดีในการ เ ลือก ซ้ือน ้ า ด่ืมบรรจุขวดโดยรวมไม่แตกต่างกัน  
แต่อายุ  อาชีพต่างกัน มีความจงรักภักดีในการเ ลือกซ้ือน ้ า ด่ืมบรรจุขวด โดยรวมแตกต่างกัน  
ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่อง ทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นไปในทิศทางเดียวกนัมีผลต่อความจงรักภกัดี แต่ดา้นราคาไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวปัจจยัดา้นมีผลต่อความจงรักภกัดี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

การวิเคราะห์ถดถอยพหุปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อความจงรักภกัดีในการเลือกซ้ือน ้ าด่ืม
บรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดผ้ลดงัน้ี 

รายการ    B    t Sig. 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.534 7.956 0.001* 
2. ดา้นราคา 0.094 1.729 0.085 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.143 2.384 0.018* 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.189 5.388 0.001* 
R = .775 ; Rsq = .600 ; SEE = .418 ; F. =148.188 ; Sig F. = .001 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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การวิเคราะห์ถดถอยพหุดา้นคุณค่าตราสินคา้มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

รายการ B  t Sig. 
1. ค่าคงท่ี -0.111 -0.850 0.396 
2. ดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ 0.118 2.693 0.007* 
3. ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ 0.694 12.869 0.001* 
3. ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ 0.234 4.585 0.001* 
R = .881 ; Rsq = .787 ; SEE = .305 ; F. =487.424 ; Sig F. = .001 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
การอภิปรายผล 

 
การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อความจงรักภกัดีในการเลือกซ้ือน ้ า

ด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ต่อความจงรักภกัดีในการเลือกน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 จ  านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นผลิตภณัฑ์ สามารถสรุปไดต้าม
วตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด และมีผลต่อความจงรักภกัดีในการเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ใหค้วามส าคญักบัความสะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ความสะอาดของสถานท่ีจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑต์อ้งมีขาย
ใกลท่ี้พกัและท่ีท างาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เลิศลกัษณ์ จนัดาพรหม (2557), พชัรินทร์ อินต๊ะสงค์ 
(2548), ลินดา พงษศ์กัด์ิ (2558), เปรมฤทยั แกว้สมนึก (2560), กุมุทินี พวัวิบูลยกิ์จ (2546 : 91) และวราภรณ์ 
ขลิบทอง (2545 : 84) พบว่า ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัสถานท่ีขายน ้าด่ืมใกลบ้า้น ใกลท่ี้ท างาน มีบริการส่ง
ถึงบา้นอยา่งรวดเร็วและควรครอบคลุมทุกพื้นท่ี สามารถสั่งซ้ือไดง่้าย สินคา้มีครบพร้อมจ าหน่าย มองเห็น
และหยบิไดง่้าย 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์ในการซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักบัรสชาติของ
น ้ าด่ืม ปริมาณมีความเหมาะสมกบัความตอ้งการ ฉลากแสดงขอ้มูลผลิตภณัฑช์ดัเจน รูปแบบบรรจุภณัฑจ์บั/
พกพาสะดวก และมีการแสดงวนัท่ี เดือน ปี ท่ีผลิตบนบรรจุภณัฑ์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเลิศลกัษณ์ จนั
ดาพรหม (2557) ได้ท าการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือและความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของผูบ้ริโภคน ้ าด่ืมเชิงดอยในอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัเร่ือง
สินคา้มีรสชาติของน ้าด่ืม สินคา้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
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ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ผูบ้ริโภคท่ีมี
ประสบการณ์ในการซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีให้ความส าคญักบัน ้ าด่ืมเหมาะสมกบั
คุณภาพของน ้ าด่ืมและบรรจุภณัฑ ์ราคาน ้ าด่ืมเหมาะสมกบัคุณภาพของน ้ าด่ืมและบรรจุภณัฑ ์มีความส าคญั
ระดบัมากท่ีสุด และมีหลายราคาให้เลือกตามปริมาณบรรจุภณัฑ์, ราคาถูกลงเม่ือซ้ือเป็นแพค็ ราคาถูกกว่า
ยี่ห้ออ่ืน มีความส าคญัระดบัมาก ตามล าดบั เป็นไปตามท่ีศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ไดก้ล่าวถึง
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาไวว้่า ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณค่าของผลิตภณัฑแ์ละราคาของ
ผลิตภณัฑ ์ถา้ราคาสูงกวา่ราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก ผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์ในการซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักบัการ
โฆษณาทางส่ือออฟไลน์ ออนไลน์ ความน่าเช่ือถือของพรีเซนเตอร์ กิจกรรมช่วยเหลือสังคมของบริษทัตรา
สินคา้นั้น ๆ สอดคลอ้งกบัศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นการส่งเสริมการตลาดไวว้่า การส่งเสริมการตลาดเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารสร้างความพึงพอใจต่อตรา
สินคา้ บริการ ความคิดหรือบุคคล โดยใช้เพื่อการจูงใจให้เกิดความต้องการเพื่อเตือนความทรงจ าใน
ผลิตภณัฑ ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เลิศลกัษณ์ จนัดาพรหม (2557) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือและความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคน ้ าด่ืมเชิงดอยในอ าเภอเมือง จงัหวดั
พะเยา ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด
ของน ้าด่ืมเชิงดอย อยูใ่นระดบัมาก 

คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จ  านวน 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นการรับรู้ตราสินคา้และดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ สามารถ
สรุปไดต้ามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงของตราสินคา้ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริโภคท่ีมี
ประสบการณ์ในการซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักบั ตราสินคา้น ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดท่ีมีการผลิตท่ีเป็นมาตรฐาน สะอาด ตอ้งมีคุณภาพดี และถูกผลิตดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ นิศารัตน์ สุรพฒัน์ (2560) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองอิทธิพลของคุณค่าตราสินคา้และทศันคติของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ กรณีศึกษาของการบริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดตราเนสทเ์ล่เพียวไลฟ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าความเช่ือมโยงของตราสินคา้มีผลต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก 

คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ผูบ้ริโภคท่ีมี
ประสบการณ์ในการซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักบัความรู้สึกปลอดภยั นึก
ถึงน ้ าด่ืมบรรจุขวดตราสินคา้ท่ีซ้ือเป็นล าดบัแรกและรู้สึกคุม้ค่ากบัราคาท่ีจ่ายไป สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ณหฤทยั ลิมปนคุณ (2560) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑน์มอดัเมด็จิตรลดาท่ีมีผลต่อ
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ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภค
เห็นว่าเป็นสินคา้ท่ีผลิตจากนมโคคุณภาพดี มีประโยชน์แก่ร่างกายในทุก ๆ วยัท่ีไดบ้ริโภค มีมาตรฐานความ
สะอาด มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ เป็นตราสินคา้แรกท่ีคนไทยรู้จกั และมีมานานกว่า 30 ปี ผูบ้ริโภคจึง
มัน่ใจในคุณภาพและยอมรับผลิตภณัฑน์มอดัเมด็จิตรลดามาจนถึงปัจจุบนั 

คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ผูบ้ริโภค
ท่ีมีประสบการณ์ในการซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักบัความคุน้เคยกบัตรา
สินคา้  การจดจ าสัญลกัษณ์โลโกท่ี้ซ้ือประจ าไดอ้ย่างรวดเร็วและตราสินคา้น ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ีซ้ือไดรั้บการ
ยอมรับและเป็นท่ีนิยม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ N.V. Johan (2014) ท่ีกล่าวว่า การรู้จกัตราสินคา้เป็นหลกั
ท่ีส าคญัในการสร้างใหเ้กิดมูลค่าตราสินคา้ (Brand equity) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยงยทุธ ฟูพงศศิ์ริพนัธ์ 
(2547) ไดก้ล่าวว่าคุณค่าตราสินคา้ หมายถึงการรู้จกัช่ือของตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีมีผลในทางบวกต่อการ
ตอบสนองต่อสินคา้หรือบริการท่ีต่างกนั หรืออาจจะกล่าวไดว้่าคุณค่าตราสินคา้คือการท่ีลูกคา้ยินดีจะจ่าย
เพิ่มใหก้บัตราสินคา้ และตราสินคา้ท่ีมีคุณค่าจะท าใหเ้กิดการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลวจิัย 
จากผลการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อความจงรักภกัดีในการเลือก

ซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อความจงรักภกัดีในการเลือกน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และดา้นผลิตภณัฑ ์ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อความจงรักภักดีในการเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งให้ความส าคญักับสถานท่ีขาย ควรมีผลิตภณัฑ์
กระจายอยา่งทัว่ถึงและเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้าย ควรมีร้านใกลก้บัแหล่งชุมชน สถานท่ีท างาน สถานท่ีท่องเท่ียว 
เป็นตน้ เพื่อให้ผูบ้ริโภคซ้ือไดอ้ย่างสะดวก สถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑค์วรมีความสะอาด เพื่อให้ผูบ้ริโภค
มัน่ใจวา่น ้ าด่ืมบรรจุขวดจะไม่ปนเป้ือนส่ิงสกปรก และพฒันาเวบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ใหผู้บ้ริโภคสามารถ
ท่ีจะสัง่ซ้ือทางออนไลน์ได ้

2. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มี
ผลต่อความจงรักภกัดีในการเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น ผูบ้ริหาร
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งให้ความส าคญักบัรสชาติ น ้ าด่ืมตอ้งใส สะอาด ไม่ปนเป้ือน ควรใช้เคร่ืองจกัรท่ีมี
มาตรฐานในกระบวนการผลิต ผูผ้ลิตควรแสดงรายละเอียดของน ้ าด่ืมรวมถึงการรับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ 
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ท่ีไดรั้บเพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ บรรจุภณัฑค์วรมีความแขง็แรง พกพาไดง่้าย และควร
มีหลายขนาดเพื่อใหผู้บ้ริโภคเลือกซ้ือไดต้ามความตอ้งการ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรปรับขอบเขตการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดให้แคบลง อาจจะเป็นท าวิจยัถึงตรา
สินคา้ใด ตราสินคา้หน่ึง เพื่อใหผ้ลการวิจยัไม่เยอะจนเกินไปและไดผ้ลลพัธ์ท่ีเกาะกลุ่ม ชดัเจนมากกวา่ 

2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ เพิ่มเติมท่ีคาดวา่จะมีผลต่อการเช่ือมโยง การรับรู้ และการตระหนกั
ถึงตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดี เน่ืองจากเป็นการศึกษาท่ีสามารถน าขอ้มูลมาใชว้ิเคราะห์ผูบ้ริโภค
และปรับกลยทุธ์เพื่อรักษาฐานผูบ้ริโภคเก่า และรวมถึงการขยายกลุ่มผูบ้ริโภคใหม่ 

 
เอกสารอ้างองิ 

 
กมุุทินี พวัวิบูลย.์ (2546). พฤติกรรมการซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100 เปอร์เซ็นตบ์รรจุกล่องของผูบ้ริโภคใน 
  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่. การคน้ควา้แบบอิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ).  
  เชียงใหม่ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. ถ่ายเอกสาร. 
จ ารัส สุขรังสรรค.์ (2515). เหตุใดเราจึงวเิคราะห์น ้า. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ณหฤทยั ลิมปนคุณ. (2560). การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑน์มอดัเมด็จิตรลดาท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
  ต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจ.  
  มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 
นิศารัตน์ สุรพฒัน์. (2560). อิทธิพลของคุณค่าตราสินคา้และทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
  กรณีศึกษาของการบริโภคน ้าด่ืมบรรจุขวดตราเนสทเ์ล่เพยีวไลฟ์ในเขตกรุงเทพมหานคร. 
การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 
เปรมฤทยั แกว้สมนึก. (2560). ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลม  
  สูตรไม่มีน ้ าตาลของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจ.  
  มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 
พชัรินทร์ อินตะ๊สงค.์ (2548). พฤติกรรมการบริโภคน ้าด่ืมบรรจุขวดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง  
  จงัหวดัฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (สงัคมศาสตร์เพื่อการพฒันา).  
  มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์. 
ยงยทุธ ฟูพงศศิ์ริพนัธ์. (2547). การจดัการการตลาด (Marketing management). กรุงเทพฯ: เพียร์สัน 
  เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า. 



16 
 

 

ลินดา พงษศ์กัด์ิ. (2558). ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือน ้าแร่บรรจุขวดของผูบ้ริโภคใน 
  เขตกรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้อิสระ บริการธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 
เลิศลกัษณ์ จนัดาพรหม. (2557). พฤติกรรมการเลือกซ้ือและความพงึพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด 
  ของผูบ้ริโภคน ้าด่ืมเชิงดอย อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาขาบริหารธุรกิจ  
  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่. 
วราภรณ์ ขลิบทอง. (2545). การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารบริการส่งถึงท่ีของคนวยัท างาน ในเขต 
  กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ). กรุงเทพฯ : บณัฑิต 
  วิทยาลยั มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. ถ่ายเอกสาร. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2550). พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพฯ: พฒันศึกษา. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2552). การบริหารการตลาดยคุใหม่:กรุงเทพฯ:ธรรมสาร 
ศรีกญัญา มงคลศิริ. (2547). Brand management. กรุงเทพฯ: BrandAge 
สุภาภทัร ดิลกไชยชาญวฒิุ. (2557). การเปรียบเทียบคูณค่าตราสินคา้ระดบัโลกและตราสินคา้ทอ้งถ่ิน.  
  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์. 
อาษา พรหมบุปผา. (2519). นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ เล่ม 1. กรุงเทพฯ: คณะวนศาสตร์ 
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
เอกชยั พนัธุลี. (2553). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตเ์ชฟโรเลตอาวีโอของผูบ้ริโภค 
  ในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์. บริหารธุรกิจ. มหาบณัฑิต สาขาการตลาด. กรุงเทพฯ: บณัฑิต 
  วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity : Capitalizing on the Value of a Brand Name. New York :  
  Free Press. 
Auken, S. (2002). A gap analysis approach to marketing curriculum assessment: A study of skills and  
  knowledge. Journal of Marketing Education, 24(3), 218-224 
Best, J., & Kahn, J. V. (1993). Research in Fducation (7th ed.). Boston: Allyn and Bacon 
Johan., N.V. (2014). Brand image and customers’ willingness to pay a price premium for food brands.  
  Journal of Product & Brand Management, 23(2): 90-102. 
Kotler, P. (2003). Strategic marketing for nonprofit organizations. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
 


