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 This research had the purpose to study behavior and influence of product value 
creation, price strategy, product image, corporate social responsibility and brand loyalty of 
packaged rice. The sample group of this research was consumers purchasing the packaged 
rice at Mueang district, Nakornpathom province all 400 consumers. The tools used for 
collecting data was the questionnaire which the researcher did under the purpose of this 
research for collecting data and analyzing the data by using percentage, mean, standard 
deviation, hypothesis and simple linear regressive  analysis. 
 The result was found that for the behavior of purchasing the packaged rice, mostly 
they purchased the packaged rice considering the good species; the place they purchased 
the rice was the rice shop and most of them purchased the jasmine rice; the amount they 
purchased was 5 kilos; the frequency they purchased mostly was four weeks a time. The 
person who influenced to make a decision was the family. The influence of brand loyalty of 
packaged rice from the research in general was at the high level. When considering each 
side, it was found that people answering the questionnaire had the point of view on the pricing 
strategy the most, the next on the image of the brand, the least on the responsibility the social 
organization. The brand loyalty of packaged rice in general was at the high level. When 
considering each side, it was found that people answering the questionnaire had the point of 
view on the satisfaction on the goods the most, the next on telling about the good products 
other people they known, the least on the interest of the opponents’ the products and the 
promotion. From the result of the hypothesis, to create the product value, the pricing strategy, 
the image of brand, and the responsibility of the social organization positively influenced the 
brand loyalty. 
 The suggestion of this research was that the entrepreneurial of the packaged rice 
should neatly study the detail of improving the manufacturing process to be standard and can 
safely manufacture the packaged rice by emphasizing the protection and defeating the risk 
which might cause the packaged rice to be toxic and dangerous or not safe for consumers so 
that it can be developed and guaranteed the quality. The entrepreneurial should determine 
the price of the packaged rice under the standard of the Ministry of Commerce. They should 
emphasize the brand image by creating the difference of products so that they are highlighted 
and not like others in the same market; and they should emphasize the price to be virtuous for 
consumers.    
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บทท ี1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
  ธุรกิจโรงสีขา้วและขา้วสารบรรจุถุง มีอตัราการเจริญเติบโตทีสูงมากมากเมือเทียบกนั
กบัปีทีผา่น คือ นบัตงัแต่ปี 2551  คือ โตถึง 76% ของยอดโดยรวมทีขายในปี 2550 ซึงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัอุตสาหกรรม เหตุผลอาจเนืองมาจากการปรับตวัของราคาขา้วสารทีสูงขึน และ
การเพมิปริมาณการส่งออกขา้วสารของไทย ทาํใหป้ระเทศไทยเป็นผูส่้งออกขา้วเป็นอนัดบั 1 ของ
โลก (กรมส่งเสริมการส่งออก , 2554) เนืองจากนโยบายของรัฐบาลไทย ทีตอ้งการยกระดบัคุณภาพ
ชีวติของเกษตรไทย ใหมี้ฐานะความเป็นอยูที่ดีขึน ดงันนัรัฐบาลจึงออกนโยบายการรับจาํนาํ
ขา้วเปลือก ซึงนนัเป็นสาเหตุทาํใหร้าคาขา้วสารในประเทศไทยมีราคาสูงเมือเทียบกบัประเทศเพือน
บา้น เช่น เวยีดนาม อินเดีย พม่า กมัพชูา  ซึงผลจากนโยบายนีทาํให ้ธุรกิจโรงสีขา้วและขา้วสาร
บรรจุถุง ไดรั้บผลกระทบใน  2 ประเด็นหลกั โดยประเด็นแรกคือ ราคาวตัถุดิบสูงขึนอยา่งรวดเร็ว 
ทาํใหต้น้ทุนดา้นวตัถุดิบสูงขึน และประเด็นต่อมาคือ เกิดการแข่งขนัทีรุนแรง เพราะคู่แข่งรายใหม่
เกิดขึนเร็วและมาก เนืองจากนโยบายและความไม่โปรงใสของโครงการ ทาํใหคู้่แข่งบางราย 
สามารถซือวตัถุราคาถูกจากรัฐบาล ในปี 2552 รัฐบาลไดเ้ปลียนนโยบายจากโครงการรับจาํนาํ มา
เป็นโครงการประกนัราคาแทน ทาํใหอุ้ตสาหกรรมขา้วสารบรรจุถุง และธุรกิจทีเกียวขอ้ง มี
ความสามารถแข่งขนัในตลาดไดอ้ยา่งเป็นธรรม ปี 2553-2554 อุตสาหกรรมขา้วมีอตัราการเติบโต
ในเกณฑ ์35% จากปีก่อน โดยมีขนาดของตลาด โรงสีขนาดกลางประมาณ 48,835 ลา้นบาท (สภา
อุตสาหกรรม , 2552) แต่แนวโนน้อุตสาหกรรมขา้ว ทีมีการแข่งขนัสูงและความไม่แน่นอนของ
ตลาด ประกอบกบั นโยบายทีไม่เอือประโยชน์ต่อภาคธุรกิจเท่าไรนกั ทาํใหก้ารปรับตวัเพือการ
แข่งขนั มีความสาํคญัอยา่งมาก ทงัดา้นการผลิต ทีจาํเป็นตอ้งหาวธีิเพือลดตน้ทุนใหม้าก อีกทงัยงัคง
ตอ้งทาํการตลาดเชิงรุก เพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เนืองดว้ยขา้ว เป็นสินคา้ทีมีความ
แตกต่างนอ้ยมาก ทาํใหผู้บ้ริโภคมีอาํนาจในการต่อรองสูง รวมทงัยงัสามารถเปลียนแบนดไ์ดง่้าย 
เนืองดว้ยสาเหตุดงักล่าวทาํให ้โรงสีขา้วเริมทีจะทาํขา้วสารบรรจุถุงโดยใชต้ราสินคา้ของตวัเอง เพือ
เป็นเอกลกัษณ์ และทาํใหลู้กคา้สามารถจดจาํไดง่้าย ทาํใหเ้กิดตราสินคา้มีความหลากหลายใน
ทอ้งตลาด และเพิมขึนอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัการหาช่องทางการจดัจาํหน่ายทีทางโรงสีขา้วไดท้าํ
การเพมิช่องทางการจาํหน่ายผา่นทางผูค้า้คนกลาง และกระจายสู่ผูบ้ริโภค ซึงการซือขา้วสารบรรจุ
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ถุงของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั เนน้การซือจากช่องทางการจดัจาํหน่ายสมยัใหม่ ซึงถือวา่เป็นช่องทางที
ไดรั้บความนิยมของผูบ้ริโภคในเขตเมือง เนืองจากสามารถตอบสนองการดาํเนินชีวติประจาํทีเร่ง
รีบ และเป็นไปตามวถีิชีวติของคนเมืองในปัจจุบนั ซึงปัจจยัเหล่านี ทาํใหผู้ผ้ลิตต่างใหค้วามสนใจที
จะนาํสินคา้ของตวัเองเขา้มาขายในหา้งคา้ปลีกสมยัใหม่ เพือตอบสนองปัจจยัของผูบ้ริโภคใน
ปัจจุบนั 

 จงัหวดันครปฐม เป็นจงัหวดัซึงตอ้งอยูใ่นภาคตะวนัตกติดลุ่มแม่นาํท่าจีน ซึงมีบริเวณ
ทีราบลุ่ม โดยมีพืนที 2,168.38 ตารางกิโลเมตร และมีพืนทีเป็นอนัดบัที 62 ของพืนทีทงัประเทศ
ไทย ซึงอยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 56 กิโลเมตร โดยจงัหวดันครปฐมแบ่งออกเป็น 7 

อาํเภอ และมีประชากรรวมทงัสิน 764,425 คน อีกทงัจงัหวดันครปฐม เป็นจงัหวดัทีมีอตัราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจทีสูง ทาํใหเ้ป็นเป้าหมายหนึงของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ทีตดัสินใจขยายสาขามา
สู่จงัหวดันครปฐม (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ , 2555) การทีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ขยายสาขามาสู่
จงัหวดันครปฐมนนั ส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภคและร้านคา้ยอ่ยต่างๆ ทงัทางตรงและทางออ้ม คือ 
ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ทาํใหพ้ฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคเปลียนไป จากทีเคยซือสินคา้จาก
ร้านคา้ใกลบ้า้น แต่เมือร้านปลีกสมยัใหม่เกิดขึนทาํให ้เปลียนมาใชบ้ริการร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เป็น
จาํนวนมาก ซึงผูม้าใชบ้ริการเฉลียต่อวนัจาํนวน 7,000 คนและมียอดจาํหน่ายเฉลีย 8.3 ลา้นบาท 
(มานิต นุย้จาํนลั, 2551: 69) ในการแข่งขนัทียงิวนัยงิสูงขึน การทาํธุรกิจยอ่มตอ้งคิดใหเ้หนือขนักวา่
ทีเคยเป็น ตอ้งสร้าง คุณค่าผลิตภณัฑห์รือบริการทีมีความสร้างสรรค์  ในการสร้างมูลค่าเพิมอยา่งใด
อยา่งหนึงเพือใหผู้บ้ริโภคไดรั้บคุณค่า( Values) จากการบริโภคผลิตภณัฑห์รือบริการนนัสูงขึน  ไม่
วา่จะสัมผสัไดท้างกายภาพ ( Physical) หรือ อารมณ์ความรู้สึก ( Emotional) โอกาสในการสร้าง
มูลค่าเพิมมิใช่มีแค่เพียงการออกแบบผลิตภณัฑเ์ท่านนั  แต่โอกาสนนัอยูใ่นทงักระบวนการ บาง
กรณีอาจจะเนน้ในจุดเดียว แต่บางกรณีอาจตอ้งกระทาํในหลายๆ จุดไปพร้อมๆ กนั เพือใหผ้ลสาํเร็จ
สุดทา้ย คือการไดผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการทีมีคุณค่าเพิม (วารุณี สุนทรเจริญนนท,์ 2556) การสร้างตรา
สินคา้ใหเ้ขม็แขง็ เป็นสิงจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจ โดย ทาํใหสิ้นคา้มีความแตกต่างทีชดัเจนเพือ
สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เพราะเมือผูบ้ริโภครู้สึกไวใ้จและเชือมนัในตราสินคา้ สินคา้นนั
ก็จะง่ายต่อการจาํหน่าย และทีสาํคญั คือ สามารถสร้างความแตกต่างจากสินคา้ชนิดอืนไดอ้ยา่ง
ชดัเจน และสามารถทาํกาํไรไดม้าก โดยปราศจากการแข่งขนัทางดา้นราคา  (เสรี วงษม์ณฑา ,2550: 

28) โดยการกาํหนดราคาของสินคา้นนั ผูบ้ริหารการตลาดจาํเป็นทีจะตอ้งนาํปัจจยัหลาย  ๆ ดา้นมา
วเิคราะห์ไม่วา่จะเป็นปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน เพราะปัจจยัมีผลกระทบโดยตรงต่อการ
ตดัสินใจกาํหนดราคาทีเหมาะสม ในมุมมองของลูกคา้ หากราคาของสินคา้สูงกวา่คุณค่าทีจะรับได ้
ลูกคา้ก็จะไม่ซือสินคา้นนัๆ ทาํใหอ้งคก์รพลาดโอกาสในการดาํเนินธุรกิจและการทาํกาํไรทีควรจะ
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ได ้ในทางกลบักนัถา้ราคาตาํกวา่คุณค่าทีไดรั้บ องคก์รก็จะเสียโอกาสในการทาํกาํไรเช่นเดียวกนั 
ดงันนั ในการกาํหนดราคาทีเหมาะสม ควรคาํนึงถึงปัจจยัหลายๆ ดา้น (พิบูล ทีปะปาล,  2549:265) 

นอกเหนือจากการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัแลว้ผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึงการดาํเนินกิจกรรมภายใน
และภายนอกองคก์รทีคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทงัใกลแ้ละไกล ดว้ยการใชท้รัพยากรทีมีอยูใ่น
องคก์รหรือทรัพยากรนอกองคก์ร เพือทีจะทาํใหอ้ยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข  (พิพฒัน์ ยอด
พฤติการณ์ และคณะ,2549: 3) 

  ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ คือ ความซือสัตย ์ซึงจะมีผลต่อการซือสินคา้นนัซาํ ถา้มี
ความภกัดีต่อตราสินคา้สูง หมายความวา่ มีทศันคติทีดีต่อตราสินคา้และยดึมนัในตราสินคา้ พร้อมที
จะแสวงหาตราสินคา้นนัเพือซืออยา่งต่อเนือง  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ , 2546:  406) ดงันนัความ
ประทบัใจในตวัสินคา้ทีใช ้มีการแนะนาํบอกต่อใหค้นทีรู้จกัไดใ้ชสิ้นคา้ทีดีนนัเหมือนกบัตน และมี
การใชสิ้นคา้อยา่งต่อเนืองสมาํเสมอจนเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้หรือความภกัดีต่อแบรนด ์( Brand 

Loyalty) ถือเป็นสิงสาํคญัทีแทบทุกบริษทัแสวงหา ยงิลูกคา้มีความภกัดีต่อตราสินคา้มากเท่าใด 
มูลค่าโดยรวมของตราสินคา้ ( Brand Value) นนัก็จะมีค่าเพิมมากขึนตามไปดว้ย และการทีลูกคา้มี
ความภกัดีสูงต่อแบรนดใ์ดแบรนดห์นึงก็ยงัหมายถึงโอกาสในการสร้างความมนัคงใหก้บัแบรนด์ๆ  
นนั ทงัในแง่ยอดขาย การบริหารตน้ทุนในการทาํธุรกิจทีตาํลง โอกาสในการทาํกาํไรทีมากขึน 
รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดของแบรนดใ์หก้วา้งขวางมากขึน  จากเหตุผลทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้
ทาํใหผู้ว้จิยั มีความสนใจทีจะศึกษาถึง ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในการซือขา้วสารบรรจุ
ถุง ดา้นการสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์  ดา้นการกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์  ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้น
ความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม และความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอ
เมืองจงัหวดันครปฐม เพือเป็นขอ้มูลใหผู้ผ้ลิต ผูจ้ดัจาํหน่ายและนกัการตลาด ใชเ้ป็นแนวทางในการ
บริหารจดัการดา้นการสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์  ดา้นการกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์  ดา้นภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ และดา้นความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสมยงิขึนในอนาคต 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

2.1 เพือศึกษาการสร้างคุณค่าผลิตภณัฑข์องขา้วสารบรรจุถุง 
2.2 เพือศึกษาการกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์ของขา้วสารบรรจุถุง 

2.3 เพือศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของขา้วสารบรรจุถุง 

2.4 เพือศึกษาความรับผดิชอบขององคก์รของขา้วสารบรรจุถุง 

2.5 เพือศึกษาความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของขา้วสารบรรจุถุง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.6 เพือศึกษาอิทธิพลของ การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์ ทีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ของขา้วสารบรรจุถุง 

2.7 เพือศึกษาอิทธิพลของการกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์ ทีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ของขา้วสารบรรจุถุง 

2.8 เพือศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ทีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
2.9 เพือศึกษาอิทธิพลของความรับผดิชอบขององคก์รทีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อตรา

สินคา้ของขา้วสารบรรจุถุง 
 

3. สมมติฐานของการวจัิย 
3.1 การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑมี์อิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ของ

ขา้วสารบรรจุถุง 

3.2 การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ของ
ขา้วสารบรรจุถุง 

3.3 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของขา้วสาร
บรรจุถุง 

3.4 ความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคมมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ของขา้วสารบรรจุถุง 
 
4. ขอบเขตการวจัิย 
 การศึกษาอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุงผูว้จิยัไดก้าํหนด
ขอบเขตการศึกษาดงันี 

4.1 ขอบเขตดา้นเนือหา ในการวจิยัครังนีผูว้จิยัไดศึ้กษาเกียวกบั ปัจจยัทีมีอิทธิพลของ
ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  ดา้นการสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์  ดา้นการกาํหนดราคา
เชิงกลยทุธ์  ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม และความ
จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ โดยมีรายละเอียดเกียวกบัตวัแปรทีใชใ้นการวจิยัดงันี 

4.1.1 ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย  

4.1.1.1 การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ ์

4.1.1.2 การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์ 

4.1.1.3 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
4.1.1.4 ความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.1.1 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
4.2 ขอบเขตประชากร ประชากรทีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุง

ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  จาํนวน 189 ,301 ราย  ผูว้จิยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ตาม
แนวทางของ Taro Yamane 1973 (ประสพชยั พสุนนท ์2553: 41) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 
และมีความคลาดเคลือนไดร้้อยละ 5 ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีศึกษา คือ 400 ราย 
 4.3 ขอบเขตดา้นพืนที ไดมี้การศึกษาพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม   
 4.4 ขอบเขตดา้นระยะ เวลา  ระยะเวลาในการดาํเนินการศึกษาวจิยั โดยเริมศึกษา
ตงัแต่เดือน มกราคม  พ.ศ. 2556 จนถึง  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2556 รวมระยะเวลา 5 เดือน โดย
ผูว้จิยัเริมเก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2556 
 
5. กรอบแนวคิดการวจัิย 

 ในการวจิยัครังนีมีกรอบแนวคิดมุ่งเนน้ทีศึกษาถึง อิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  รวมถึงการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ทีเกียวขอ้ง สามารถแสดงกรอบแนวคิดการ
วจิยัทีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ดงันี 

 

ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา  

 
6.  ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

6.1.1 ทราบถึงการสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์  การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์  ภาพลกัษณ์
ตราสินคา้ ความรับผดิชอบขององคก์ร และความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

6.1.2 ทราบอิทธิพลของ การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์  การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์  
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และความรับผดิชอบขององคก์ร ทีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า
ข้าวสารบรรจุถุง 

การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ ์

การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์ 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 
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 6.1.3 เพือนาํผลทีไดจ้ากการศึกษาวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการกาํหนด
แผน กลยทุธ์ทางการตลาดทีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ ผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุ
ถุงและใชเ้ป็นแนวทางใหผู้ที้สนใจในธุรกิจขา้วสารบรรจุถุง นาํผลของการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ใน
การประกอบธุรกิจเพือเป็นแนวทางในการสร้างความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ต่อไป 

 

7.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การสร้างคุณค่าผลติภัณฑ์  หมายถึง รูปแบบและกลยทุธ์ในการสร้างใหสิ้นคา้ที
จาํหน่ายใหผู้บ้ริโภคมีรูปแบบเฉพาะ และตรงตามความตอ้งการ  
 2. ภาพลกัษณ์ตราสินค้า  หมายถึง ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้อยูบ่นบรรจุภณัฑ ์ที
ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้และจาํแนกออกวา่ เป็นสินคา้ยหีอ้ใด 

 3. การกาํหนดราคาเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การใชก้ลยทุธ์และการศึกษาทางดา้นการตลาด
เพือ กาํหนดราคาสินคา้ ใหก้บัผลิตภณัฑที์จาํหน่ายใหผู้บ้ริโภค 

 4. ความรับผดิชอบต่อสังคม หมายถึง การดาํเนินงานขององคก์ร โดยรักษาสิงแวดลอ้ม
และช่วยเหลือสังคม เพือใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข 

 5. ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า  หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคทีมีต่อสินคา้
ของบริษทั และความเชือมนัทีมีต่อสินคา้ รวมถึงการไวว้างใจทีใชสิ้นคา้อยา่งต่อเนือง 
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บทท ี2 

วรรณกรรมทเีกยีวข้อง 

 

การวจิยัเรือง อิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  ผูว้จิยัได้
ทาํการศึกษา ทบทวนแนวคิด และงานวจิยัทีเกียวขอ้งเพือนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา ดงันี 

1. ขอ้มูลอุตสาหกรรมขา้วสารบรรจุถุง 

2. แนวคิดเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

3. แนวคิดความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

4. แนวคิดการสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์ 
5. แนวคิดภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

6. แนวคิดการกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์ 

7. แนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคม 

8. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1. ข้อมูลอุตสาหกรรมของข้าวสารบรรจุถุง 

ขา้วจดั เป็นอาหารหลกัของคนเรา  เดิมทีขา้วมีถินกาํเนิดในทวปีเอเชียตอนใต ้มี
หลกัฐานเกียวกบัการปลูกขา้วมีมานานกวา่   1500 ปี ในประเทศอินเดีย  และทางตะวนัออกของ
ประเทศจีน และต่อมาใน พ.ศ. 1543 ก็เริมขยายเขา้สู่ประเทศต่าง ๆ ในยโุรป ปัจจุบนัทวปีเอเชีย  เป็น
ทงัผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคขา้วกลุ่มใหญ่ทีสุดของประชากรทงัโลก  เรียกไดว้า่ขา้วเป็นอาหารหลกัของ
ประชากรโลกมากกวา่ครึง (กระทรวงพาณิชย ์กรมการคา้ภายใน, 2544) 

ผลิตภณัฑข์า้วสารบรรจุถุงไดเ้กิดขึนเมือประมาณ ปี พ.ศ. 2520 โดยเริมจา กกระทรวง
พาณิชยไ์ดใ้หอ้งคก์ารคลงัสินคา้จดัทาํขา้ว เพือจาํหน่ายใหแ้ก่ประชาชน ซึงทางรัฐบาลไดจ้ดัทาํ
ขา้วสารบรรจุถุง ภายใตแ้บ รนด ์ขา้วโอชา ซึงเป็นการผสมระหวา่งขา้วสารนาปีเจา้และขา้วสาร
เหนียว โดยนาํมาผสมกนัเพือบรรจุถุงจาํหน่าย โดยผา่นทางร้านคา้ในความส่งเสริมของกรมการคา้
ภายใน ต่อมาไดเ้ปลียนเป็นขา้วธญัรสเจา้และขา้วธญัรสเหนียว โดยการจาํหน่ายขา้วสารบรรจุถุงใน
ระยะแรก ยงัไม่ไดรั้บความนิยมและการตอบรับทีดีจากผูบ้ริโภค เนืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เห็นวา่ 
เป็นขา้วสารบรรจุถุงราคาถูก ประกอบกบัคุณภาพขา้วทีนาํมาบรรจุเป็นขา้วเกรดตาํ ต่อมาในปี            

พ.ศ. 2527 ผูส่้งออกขา้วในประเทศไทย ไดผ้ลิตขา้วสารบรรจุถุงออกมาจาํหน่ายในตลาด 
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กรุงเทพมหานคร โดยไดผ้ลิตและจาํหน่ายขา้วสารบรรจุถุง 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1.ขา้วหอมมะลิ             

2.ขา้วเสาไห ้และ 3. ขา้วสาร 5% (นฤมล อดิเรกโชติกุล, 2548) 
ซึงในการผลิตขา้วสารบรรจุถุงทงั 3 ประเภท กาํหนดให้มีขนาด 5 กิโลกรัม  ซึงในการ

บรรจุ ตอ้งอาศยัเครืองมือทีทนัสมยัและนาํเขา้จากต่างประเทศ ประกอบกบัการลงทุนทีตอ้งใช้
จาํนวนเงินทีสูง ทาํใหผู้ผ้ลิตสามารถผลิตสินคา้ทีมีคุณภาพและมาตรฐานตรงความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคออกมาจาํหน่ายโดยผา่นทางร้านคา้ของกระทรวง และกลายเป็นส่วนสาํคญัทีทาํใหข้า้วสาร
บรรจุถุงไดรั้บความนิยมเพิมมากขึนจากผูบ้ริโภค ต่อมาขา้วสารบรรจุถุงเริมเขา้มาจาํหน่ายใน
กรุงเทพมากขึนและมีบทบาทสาํคญัต่อตลาด ทาํใหไ้ดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาในเขต 
กรุงเทพมหานคร ซึงเป็นผลมาจากเศรษฐกิจและสังคมในตวัเมืองใหญ่ ซึงเนน้ไปทางดา้นมาตรฐาน
ของสินคา้ และความสะดวกสบายในการซือ ทาํใหต้ลาดขา้วสารบรรจุถุงพฒันาอยา่งรวดเร็ว โดยมี
ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาแข่งขนัในตลาดอยา่งมาก  

ดา้นการตลาดของขา้ว สารบรรจุ ถุงเติบโตตามสภาพเศรษฐกิจและรูปแบบการดาํเนิน
ชีวติของผูบ้ริโภคทีเปลียนแปลงไปสู่สังคมเมืองและการแข่งขนั ทาํใหต้อ้งการสินคา้ทีสามารถ
ตอบสนองความสะดวกรวดเร็วเป็นหลกั และนนัเป็นสาเหตุทีทาํให ้ขา้วสารบรรจุถุงขนาด 5 
กิโลกรัมเขา้มาแทนทีขา้วสารขนาด 100 กิโลกรัม , 50 กิโลกรัม และ ขนาด 15 กิโลกรัม ซึง
เคลือนยา้ยลาํบากและยากต่อการเก็บรักษา รวมไปถึงการใชบ้รรจุภณัฑที์ไดม้าตรฐานและความ
สะอาดของสินคา้ ซึงสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคทีเนน้ห่วงใยสุขภาพมากขึน 

ชนิดของข้าวทนิียมบริโภค 

เราอาจแบ่งขา้วออกเป็นประเภทตามขนาดของเมล็ด    คือขา้วเมล็ดยาวและขา้วเมล็ด
สันหรือแบ่งตามกรรมวธีิ  การขดัสี   คือขา้วกลอ้งและขา้วขาว   ตวัอยา่งเช่น   ขา้วขาวหอมมะลิเป็น
ขา้วเมล็ดยาวทีไดรั้บความนิยมมากทีสุดชนิดหนึงเวลาหุงจะมีกลินหอม  แต่ถา้เป็นขา้วกลอ้งหอม
มะลิเวลาหุงจะมีกลินหอมยงิกวา่และมีวติามินแร่ธาตุรวมทงัใยอาหารมากกวา่  ขา้วทีนิยมบริโภค 
เช่น 

 ข้าวหอมมะลิ  (Jasmine rice) คือพนัธ์ุขา้วดอกมะลิ 105 ซึงเป็นขา้วทีเพาะปลูกในเขต
ภาคอีสาน หรือ  เรียกอีกอยา่งวา่ เขตทุ่งกุลาร้องไห ้ซึงขา้วหอมมะลิผลิตไดเ้ฉพาะช่วงนาปีเท่านนั 
ซึงใน 1 ปี สามารถใหผ้ลผลิตไดค้รังเดียว โดยปัจจุบนัขา้วหอมมะลิมีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อย
ละ 60 ของขา้วขาว  

ข้าวขาวธรรมดา คือ ขา้วพนัธ์ุพืนเมือง พนัธ์ุ กข.6 พนัธ์ุ กข. 15 ซึงผลผลิตของขา้วขาว
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี 
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1. ขา้วขาวนาปรัง คือ ขา้วทีเพาะปลูกในเขตภาคกลาง โดยในรอบ 1 ปี สามารถทาํนา
ได ้3-4 ครังเนืองจากปริมาณนาํมีพอเพียงต่อการเพาะปลูก  

2. ขา้วขาวนาปี คือ ขา้วทีเพาะปลูกในเขตภาคอีสาน นอกเขตทุ่งกุลาร้องไห ้แต่เนือง
ดว้ยสภาพอากาศ และ ปริมาณนาํทีมีอยา่งจาํกดั ทาํใหใ้น 1 ปี สามารถ ทาํการเพาะปลูกไดเ้พียงแค่
ครังเดียว แต่คุณภาพทีไดก้บัทาํให ้ขา้วขาวนาปี มีคุณภาพทีดีกวา่ นาปรัง อยูพ่อสมควร 

ข้าวเพอืสุขภาพ  คือ ขา้วทีไม่ไดเ้ขา้กระบวนการขดัสี จนครบกระบวนการ เพือให้
คงไว ้ซึงคุณค่าทางอาหาร โดยทาํการกะเทาะเปลือกออกเพียงอยา่งเดียว ทาํใหก้ารบริโภคนนัมี
ปัญหากบัผูที้ไม่เคยรับประทานมาก่อน เพราะ ตวัของสินคา้เองจะมีความแขง็กระดา้ง และมีกลิน
ของรําขา้ว ทีค่อนขา้งแรง ทาํใหก้ารบริโภคสินคา้ตวันี ตอ้งนาํไปผสมกบั ขา้วขาวหอมมะลิ หรือ 
ขา้วขาวธรรมดา ซึงทาํใหป้ริมาณของสินคา้เพือคุณภาพในทอ้งตลาดมีนอ้ย และยงัทาํใหร้าคาสูงอีก
ดว้ย 

มาตรฐานของข้าวสารบรรจุถุง 
Good Manufacturing Practice (GMP) เป็นหลกัเกณฑว์ธีิการทีดีในการผลิตอาหารเป็น

เกณฑห์รือขอ้กาํหนดขนัพืนฐานทีจาํเป็นในการผลิตและควบคุมเพือใหผู้ผ้ลิตปฏิบติัตามและทาํให้
สามารถผลิตอาหารไดอ้ยา่งปลอดภยั โดยเนน้การป้องกนัและขจดัความเสียงทีอาจจะทาํใหอ้าหาร
เป็นพิษเป็นอนัตรายหรือเกิดความไม่ปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค GMP มี 2 ประเภทดงันี   

                 1. GMP สุขลกัษณะทวัไป หรือ General GMP เป็นหลกัเกณฑที์นาํไปใชป้ฏิบติัสาํหรับ
อาหารทุกประเภท  

2.GMP เฉพาะผลิตภณัฑ ์หรือ Specific GMP เป็นขอ้กาํหนดทีเพิมเติมจาก GMP 

ทวัไปเพือมุ่งเนน้ในเรืองความเสียง และความปลอดภยัของแต่ละผลิตภณัฑอ์าหารเฉพาะมากยงิขึน 
(สถาบนัอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม, 2545) 

หลกัการของ GMP จะครอบคลุมตงัแต่สถานทีตงัของสถานประกอบการ โครงสร้าง
อาคารระบบการผลิตทีดีมีความปลอดภยั และมีคุณภาพไดม้าตรฐานทุกขนัตอน นบัตงัแต่เริมตน้
วางแผนการผลิตระบบควบคุมตงัแต่วตัถุดิบระหวา่งการผลิตผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปการจดัเก็บการ
ควบคุมคุณภาพและการขนส่งจนถึงผูบ้ริโภค มีระบบบนัทึกขอ้มูล ตรวจสอบและติดตามผล
คุณภาพผลิตภณัฑร์วมถึงระบบการจดัการทีดีในเรืองสุขอนามยั ( Sanitation และHygiene) เพือให้
ผลิตภณัฑข์นัสุดทา้ยมีคุณภาพและความปลอดภยัเป็นทีมนัใจเมือถึงมือผูบ้ริโภค ทงันี GMP ยงัเป็น
ระบบประกนัคุณภาพขนัพืนฐานก่อนทีจะพฒันาไปสู่ระบบประกนัคุณภาพอืนๆต่อไปเช่นระบบ 
HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points) และ ISO 9000 อีกดว้ย (สถาบนัอาหาร
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2545) 
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GMP ทีนาํมาเป็นมาตรการบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายนนัไดน้าํแนวทางขอ้กาํหนดของ 
Codex มาประยกุตใ์ช ้ซึงเป็นทียอมรับของสากล แต่มีการปรับในรายละเอียดบางประเด็นหรือปรับ
ใหง่้ายขึน ( Simplify) เพือใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของผูผ้ลิตอาหารภายในประเทศใหส้ามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริง แต่ยงัมีขอ้กาํหนดทีเป็นหลกัการทีสาํคญัเหมือนกบัของ Codex แต่สามารถนาํไปใช้
ไดก้บัสถานประกอบการทุกขนาดทุกประเภททุกผลิตภณัฑต์ามสภาพการณ์ของประเทศไทย 
นอกจากนียงัเป็นการพฒันามาตรฐานสูงขึนมาจากหลกัเกณฑข์นัพืนฐาน ( Minimum Requirement) 

ทีสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาใชใ้นการพิจารณาอนุญาตผลิตจึงเป็นเกณฑซึ์งทงั
ผูป้ระกอบการและเจา้หนา้ทีรู้จกัคุน้เคยกนัดีและปฏิบติักนัอยูแ่ลว้ เพียงแต่ตอ้งมีการปฏิบติัใน
รายละเอียดบางประเด็นทีเคร่งครัดและจริงจงัมากขึน ซึงอาจกล่าวไดว้า่ GMP สุขลกัษณะทวัไปนี
ผูป้ระกอบการสามารถนาํไปปฏิบติัตามไดจ้ริงในทางปฏิบติั ในขณะทีกฎระเบียบขอ้บงัคบัหลกัการ
สาํคญัยงัมีความน่าเชือถือในระดบัสากล (สถาบนัอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม, 2545) 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) คือ ระบบวเิคราะห์อนัตราย
และจุดวกิฤตทีตอ้งควบคุม ใชเ้ป็นเครืองมือในการชีเฉพาะเจาะจง , ประเมิน และ ควบคุมอนัตราย
ทงัอนัตรายทางชีวภาพ เคมี และกายภาพ ทีมีโอกาสเกิดขึนในผลิตภณัฑอ์าหาร ระบบ HACCP 

ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง จากนานาประเทศถึงประสิทธิภาพ การประกนัความปลอดภยั 
ของผลิตภณัฑอ์าหารสาํหรับผูบ้ริโภค เนืองจากระบบ HACCP เป็นระบบทีออกแบบมาเพือควบคุม
อนัตราย ณ จุดหรือขนัตอนการผลิตทีอนัตราย เหล่านนัมีโอกาสเกิดขึน จึงสามารถประกนัความ
ปลอดภยัของผลิตภณัฑไ์ดดี้กวา่ การตรวจสอบผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย หรือ การควบคุมคุณภาพทีใชก้นั
อยูเ่ดิม ซึงมีความจาํกดัของขนาดตวัอยา่งทีสุ่ม นอกจากนนัระบบ HACCP ยงัมีศกัยภาพในการระบุ
บริเวณหรือขนัตอน การผลิตทีมีโอกาสเกิดความผดิพลาดขึนได ้แมว้า่จุดหรือในขนัตอนดงักล่าว 
จะยงัไม่เคยเกิดอนัตรายมาก่อนซึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อการดาํเนินงานใหม่  (สถาบนัอาหาร
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2545) 
 จากการศึกษาแนวคิดเกียวกบัขอ้มูลอุตสาหกรรมของขา้วสารบรรจุถุง  ทาํใหท้ราบถึง
ประวติัความเป็นมาของขา้วสารบรรจุถุง  มาตรฐานของขา้วสารบรรจุถุง  และชนิดของขา้วทีนิยม
บริโภค  ผูว้จิยัจึงไดน้าํแนวคิดเหล่านีมาใชใ้นการศึกษาเรือง อิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ขา้วสารบรรจุถุง โดยใชเ้ป็น ประเด็นคาํถามในส่วนของ พฤติกรรมการซือขา้วสารบรรจุถุง 
และใชเ้ป็นประเด็นในอภิปรายผลการวจิยัเกียวกบัการสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ ์
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2. แนวคิดเกยีวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
จากการศึกษาคน้ควา้เอกสารและตาํราต่างๆ ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดใ้ห้

ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไวด้งันี  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

หมายถึง พฤติกรรมซึงบุคคลทาํการคน้หา การซือ กระประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ซึงคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา หรือ หมายถึงการศึกษาพฤติกรรม การตดัสินใจและ
การกระทาํของผูบ้ริโภคทีเกียวกบัการซือและการใชสิ้นคา้ 

Hoyer and Macinnis (1997) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง ผลสะทอ้นของการ
ตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคทงัหมดทีเกียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการบริโภค และการกาํจดั ทีเกียวกบัสินคา้
และบริการ เวลาและความคิดทีทาํการตดัสินใจซือในช่วงเวลาใดเวลาหนึง 

Mowen and Minor (1998) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงการศึกษาเกียวกบั
หน่วยการซือ และกระบวนการแลกเปลียนทีเกียวกบัสินคา้และบริการ รวมทงัประสบการณ์และ
แนวคิด 

Schiffman and Kanuk (1994 :7) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ หมายถึง 
พฤติกรรมทีผูบ้ริโภคทาํการคน้หาความตอ้งการเกียวขอ้งกบั การซือ การใช ้การประเมิน การใชจ่้าย
ในผลิตภณัฑ ์และบริการ โดยคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ดารา ทีปะปาล (2546: 4) ไดใ้หค้วามหมายวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํ
ใดๆ ของผูบ้ริโภคทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการเลือกสรร เลือกซือ การใชสิ้นคา้ และบริการรวมทงั
กระบวนการตดัสินใจ ซึงเป็นตวันาํหรือตวักาํหนดการกระทาํดงักล่าว เพือตอบสนองความจาํเป็น
และความตอ้งการของผูบ้ริโภค ใหไ้ดรั้บความพอใจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ( 2546: 192) ไดใ้หค้วามหมายวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
หมายถึง พฤติกรรมทีผูบ้ริโภคทาํการคน้หา การคิด การใช ้การประเมิน ในสินคา้และบริการ ซึง
คาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา 

Philips Kotler  (2000, อา้งถึงใน ทิวา พงศธ์นไพบูลยแ์ละคณะ , 2544  : 17) ไดน้าํ
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคขา้งตน้ มาสร้างเป็นตวัแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภคขึน โดยกล่าววา่ ผูบ้ริโภค
จะแสดงพฤติกรรมเพราะมีสิงกระตุน้ ( Stimulus) ซึงทาํใหเ้กิดความตอ้งการขึน และจะถูกป้อนเขา้
ไปสู่ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค ซึงเปรียบเสมือนกล่องดาํ (Black box) โดยผูผ้ลิตไม่สามารถคาด
เดาไดเ้ลยวา่ความรู้สึกนึกคิดไดเ้กิดขึนซึงไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัใดบา้ง ซึงผูบ้ริโภคก็จะเกิดการ
ตอบสนอง(Response) เรียกตวัแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่สิงกระตุน้-การตอบสนอง  
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ตัวแบบของพฤติกรรมผู้บริโภคของฟิลปิ คอตเลอร์ สามารถสรุปได้ ดังภาพท ี2 

 

                      Stimulus    Buyer’s lack box                                      Response 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

   

 

 

ภาพที 2 ตวัแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภคของฟิลิป คอตเลอร์ 

ทีมา :วารุณี ตนัติวงศว์าณิช และคณะ, หลกัการตลาด (กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอด็ดูเคชนั อินโดไชน่า, 
2535), 82. 

 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 : 37) ไดก้ล่าวถึง การศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพือใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน ดา้นต่างๆ และเพือทีจะ
กระตุน้การตลาดใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพมากทีสุด เมือผูซื้อไดรั้บสิงกระตุน้ทางการตลาด
หรือสิงกระตุน้อืนๆ ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซื้อ ซึงเป็นสิงทีผูข้ายไม่สามารถคาดเดาได ้
และการเป็นนกัการตลาดทีดีก็คือ การคน้หาวา่ลกัษณะของผูซื้อ และความรู้สึกนึกคิดไดรั้บอิทธิพล
จากสิงใดบา้ง การศึกษาถึงลกัษณะของผูซื้อทีเป็นเป้าหมาย จะมีประโยชน์สาํหรับนกัการตลาด คือ 
ทราบความตอ้งการ และลกัษณะของลูกคา้เพือทีจะจดัส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ ใหก้ระตุน้ 
และใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูซื้อทีเป็นเป้าหมายไดถู้กตอ้ง ดงัภาพที   3     
 

 

 

กล่องดาํ หรือ ความรู้สึกนึกคิด 

ของผูซื้อ 
สิงกระตุน้ทางการตลาด 

และสิงกระตุน้อืนๆ 
การตอบสนองของ

ผูซื้อ 

การตอบสนอง 

-การเลือกซือ 

-การเลือกราคา 

-การเลือกผูข้าย 

-เวลาการซือ 

-ประมาณการซือ 

 

 

กระบวน 

การ 

ตดัสินใจ 

ของผูซื้อ 

ลกัษณะของผูซื้อ 

-ปัจจยัทาง
วฒันธรรม 

-ปัจจยัทางสังคม 

-ปัจจยัส่วนบุคคล 

-ปัจจยัทาง
จิตวทิยา 

 

สิ่งกระตุน้อืน 
ๆ 

-เศรษฐกิจ 

-เทคโนโลยี 
-การเมือง 

-วฒันธรรม 

สิงกระตุน้
ทางการตลาด 

-ผลิตภณัฑ์ 
-ราคา 
-การจดั
จาํหน่าย 

-การส่งเสริม 

 การตลาด 
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 ปัจจัยภายนอก                 ปัจจัยภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3 ลกัษณะของผูซื้อไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นต่างๆ 

ทีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, การบริการการตลาดยุคใหม่ (กรุงเทพฯ : ธีระฟิลม์และไซเทก็ซ,์ 

2541), 37. 

 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543 :18) ไดก้ล่าวถึง พฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ที
ทาํการซือสินคา้และบริการเพือการบริโภคส่วนตวั ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยเหล่านนัทงัหมดรวมกนั
สามารถแบ่งออกเป็นโมเดลพฤติกรรมเพือผูบ้ริโภค ซึงเป็นจุดเริมตน้สาํหรับการศึกษาถึงพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค โดยมีการตอบสนองสิงกระตุน้ ทีทาํใหเ้กิดความตอ้งการ สิงกระตุน้ผา่นเขา้มาใน
ความรู้สึกนึกคิดของผูซื้อ ซึงจะไดรั้บอิทธิ พลจากลกัษณะต่างๆของผูซื้อ และ จะมีการตอบสนอง
จากผูซื้อ หรือ การตดัสินใจของผูซื้อ จุดเริมตน้ของโมเดลนีอยูที่สิงกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการ
ก่อน  แลว้ทาํใหเ้กิดการตอบสนอง ดงันนัโมเดลนีจึงอาจเรียกวา่ S-R theory โดยมีรายละเอียดของ
ทฤษฎี (อดุลย ์จาตุรงคกุล 2543:18) ดงัภาพที 4 

 

 

ปัจจยัทาง
วฒันธรรม 

-วฒันธรรม 

-วฒันธรรมยอ่ย 

-ชนัของสังคม 

ผูซื้อ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-อายุ 
-ขนัตอนวงจรชีวติครอบครับ 

-อาชีพ 

-สภาวะเศรษฐกิจ 

-รูปแบบการดาํเนินชีวติ 

 

ปัจจัยทางจิตวทิยา 
-การจูงใจ 

-การรับรู้ 

-การเรียนรู้ 

-ความเชือและทศันคติ 

-บุคลิกภาพ 

-แนวคิดของตนเอง 

ปัจจยัทางวฒันธรรม 

-วฒันธรรม 

-วฒันธรรมยอ่ย 

-ชนัของสังคม 
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ภาพที 4 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ทีมา : อดุลย ์จาตุรงคกุล , พฤติกรรมผู้บริโภค, พิมพค์รังที 7 (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 

2543), 18. 

 

วลิเลียม เจ สแตนตนั ไดก้ล่าววา่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะเกิดขึน เนืองจากมีพลงั
กระตุน้ 4 ประการ (อา้งถึงใน ทิวา พงศธ์นไพบูลยแ์ละคณะ, 2544:16) คือ 

1. ข่าวสารขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลของบริษทัผูผ้ลิต เช่น ฐานะการเงิน ภาพลกัษณ์ 
ชือเสียง ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัผลิตภณัฑ ์ซึงขอ้มูลเหล่านีผูบ้ริโภคสามารถรับทราบไดโ้ดยผา่นสือ
ต่างๆ ในลกัษณะของการโฆษณาผา่นสือโทรทศัน์ วทิยเุป็นตน้ หรืออาจผา่นสือทางดา้นตวับุคคล 
เช่น พนกังานขาย คนใกลชิ้ด ญาติพีนอ้ง เป็นตน้  

2. สังคมและกลุ่มต่างๆ ในสังคมประกอบดว้ย ชนชนัทางสังคม กลุ่มอา้งอิง 
ครอบครัววฒันธรรม วฒันธรรมยอ่ย เป็นตน้ 

3. สภาพทางจิตวทิยา ไดแ้ก่ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ ทศันคติ ความเชือยดึมนั แรงจูงใจ 
การรับรู้ เป็นตน้ 

4. สภาวการณ์ต่างๆ ยอ่มมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเสมอ เช่น เวลา 
สถานที โอกาส เงือนไขในการซือ เป็นตน้ 

จากแนวคิดเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค สรุปไดว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การ
กระทาํของบุคคลทีเกียวขอ้งกบัการซือ การใชสิ้นคา้ และการประเมินผลการใชส้อยผลิตภณัฑ ์โดย
ผา่นกระบวนการแลกเปลียนทีบุคคลตอ้งมีการตดัสินใจทงัก่อนและหลงัการกระทาํต่างๆ ทงันี

การตดัสินใจของ 

ผูซื้อ 

 
- การเลือก
ผลิตภณัฑ ์
-การเลือกราคา 
- การเลือกผูข้าย 
- เวลาในการซือ 
- ปริมาณการซือ 

ลกัษณะการ
ตดัสินใจของผูซื้อ 

 
-รับรู้ปัญหา 
- คน้หาขอ้มูล 
- ประเมินผล 
- ตดัสินใจซือ 
- พฤติกรรมหลงัซือ 
 

ลกัษณะของผูซื้อ 

 

 

- ปัจจยัดา้น
วฒันธรรม 
- ปัจจยัดา้นสงัคม 
- ปัจจยัทางบุคคล 
- ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
 

สิงกระตุน้ทาง 

การตลาด 

สิงกระตุน้ทาง 

การตลาด 

-ผลิตภณัฑ ์

-ราคา 
-การจดัจาํหน่าย 

-การส่งเสริม 

-การตลาด 

 

-ผลิตภณัฑ ์

-ราคา 
-การจดัจาํหน่าย 

-การส่งเสริม 

-การตลาด 
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ขึนอยูก่บัความพอใจและความตอ้งการของบุคคล  โดยผูบ้ริโภคจะแสดงพฤติกรรมเพราะมีสิงเร้า 
ซึงประกอบไปดว้ย สภาพทางสังคม สภาพทางจิตวทิยา ขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ โดยจะถูกนาํเขา้สู่
ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค เป็นความรู้สึกทีเกิดขึนภายหลงัจากทีไดรั้บสิงกระตุน้ จึงตอ้งพยายาม
ศึกษาวา่ ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งไร และทาํการตอบสนองสิงนนัใหไ้ด้  ผูว้จิยัจึงได้
นาํแนวคิดเหล่านีมาใชใ้นการศึกษาเรือง อิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง
โดยใชเ้ป็นประเด็นคาํถามในส่วนของพฤติกรรมการซือขา้วสารบรรจุถุง  

 
3. แนวคิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้า  

Jacoby J. and D.B. Kyner (1973: 1-9) ไดก้ล่าววา่ จากการศึกษาพบวา่ความจงรักภกัดี
ต่อตราสินคา้เกิดไดจ้ากปัจจยั 6 ส่วน คือ ความต่อเนือง การตดัสินใจซือ การมีหลายทางเลือก การ
ซือซาํ ความมีอคติ การตอบสนอง 

Guset (1964 : 93-97) ไดก้ล่าวา่ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้สามมารถวดัไดจ้าก 
ความถีหรือจาํนวนครังในการซือแต่ละครัง และยงัวดัไดจ้ากยอดการสังซือโดยรวม 

Pearce (1997 : 1-31) ไดก้ล่าววา่ ลูกคา้ทีมีค่าต่อธุรกิจมากทีสุด คือ ลูกคา้ทีมีความ
ซือสัตยต่์อตราสินคา้และเป็นผูที้ใชสิ้นคา้ในปริมาณมากดว้ย ดงันนัการตลาดใดๆ ทีมุ่งสร้างความ
ซือสัตยข์องลูกคา้ จะตอ้งมุ่งไปสู่กลุ่มลูกคา้ทีซือสัตยแ์ละใชสิ้นคา้จาํนวนมาก จึงสามารถทาํให้
ธุรกิจไดรั้บผลกาํไรระยะยาว และตอ้งทาํใหทุ้กคนมองวา่ ความซือสัตยข์องลูกคา้ เป็นเครืองมือใน
การเพมิยอดขายและปกป้องส่วนแบ่งตลาด อยา่งไรก็ตาม  

Lau (1999 : 573-587) ไดก้ล่าววา่ นกัการตลาดทีมีความสนใจในแนวคิด ดา้นความ
จงรักภกัดี เพราะเป็นสิงทีชีวดัในการดึงดูดลูกคา้มาใชบ้ริการ และตราสินคา้เป็นสิงทีสร้าง
ประโยชน์ใหบ้ริษทัในการซือซาํ และบอกต่อไปยงับุคคลอืน ดงันนัการบริหารตราสินคา้เป็นสิงที
สาํคญัต่อความจงรักภกัดี แต่หากแนวคิดไม่ชดัเจนจะทาํใหเ้กิดปัญหา การศึกษาคน้ควา้และการ
ปฏิบติังานได ้

Kotler Philip (2002, อา้งถึงใน วารุณี ตนัติวงศว์าณิช และคณะ, 2545: 105) ไดก้ล่าววา่ 
ผูบ้ริโภคทีมีพฤติกรรมการซือโดยการแสวงหาความหลากหลาย มกัจะเป็นผูบ้ริโภคทีทุ่มเทความ
พยายามตาํในการซือสินคา้ แต่จะรับรู้ถึงความแตกต่างกนัอยา่งมากในตราสินคา้ ผูบ้ริโภคทีมกัมี
การเปลียนแปลงการเลือกตราสินคา้บ่อย อาจมีความเชือบางอยา่งโดยไม่มีการประเมินตราสินคา้ 
โดยการเปลียนตราสินคา้เพราะวา่ เกิดความรู้สึกเบือหรือพยายามทดลองตราสินคา้อืนทีแตกต่าง ซึง
การเปลียนตราสินคา้ เกิดขึนเพราะตอ้งการหาความหลากหลายมากกวา่ความไม่พอใจ 
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Knox and Maklan (2007 : 10-25) ไดก้ล่าววา่ จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทีสาํคญัทีทาํ
ใหเ้กิดความจงรักภกัดีในตราสินคา้มี 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาวการณ์ของประเทศในการทีจะ
อาํนวยต่อการจดัหาตราสินคา้นนัๆ ปัจจยัดา้นลูกคา้ทีมีความแตกต่างกนัในความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ซึงขึนอยูก่บัความเป็นอยูใ่นชีวติประจาํวนัและความสัมพนัธ์อนัดีกบัตราสินคา้นนัๆ และ
ปัจจยัดา้นทศันคติทีมีต่อตราสินคา้นนั 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546 : 406) ไดก้ล่าววา่ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ คือ 
ความซือสัตย ์ซึงจะมีผลต่อการซือสินคา้นนัซาํ ถา้มีความภกัดีต่อตราสินคา้สูง หมายความวา่ มี
ทศันคติทีดีต่อตราสินคา้และยดึมนัในตราสินคา้ พร้อมทีจะแสวงหาตราสินคา้นนัเพือซืออยา่ง
ต่อเนือง 

Steven A.Taylor, Kevin Celuch and Stephen Goodwin (2004: 217-227) ไดก้ล่าววา่ 
จากการศึกษาความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อตราสินคา้ ของกลุ่มลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรม พบวา่ 
ความจงรักภกัดีในตราสินคา้มีผลมาจากปัจจยั 6 ประการ คือ ความพึงพอใจของลูกคา้ คุณค่าของ
สินคา้ อุปสรรคในการเปลียนตราสินคา้ การตอบรับลูกคา้ ความเชือมนัในตราสินคา้ และ คุณค่า
โดยรวมในตราสินคา้ 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5 กรอบแนวคิดเกียวกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

ทีมา : Steven A.Taylor, Kevin Celuch and Stephen Goodwin. (2004). “The Importance of Brand 

Equity to Customer Loyalty”  Journal of Product & Brand Management 13, (June 2004) : 

217-227. 
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 สุภาภรณ์ พลนิกร (2548 : 341) ไดก้ล่าววา่ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ คือ การ
ตอบสนองเชิงพฤติกรรม ทีเอนเอียง ซึงในแต่ละบุคคลแสดงออกแตกต่างกนั ซึงเป็นผ ลจาก
กระบวนการทางจิตวทิยา และความภกัดีในยหีอ้ทีสะทอ้นภาพลกัษณ์และจิตนาการของตนเอง ซึง
มกัเกิดขึนกบัสินคา้ทีใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของบางสิง เช่น นาฬิกา รถยนต ์เสือผา้ ดงันนัผูบ้ริโภคทีมี
ความภกัดีจะรู้สึกต่อสินคา้นนัคลา้ยกบัความรู้สึกของการมีมิตรภาพกบัคนทีรู้ใจ 

 จากแนวคิดความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ทาํใหท้ราบถึง ความจงรักภกัดีในตราสินคา้มี
ผลมาจากปัจจยั 6 ประการ  ตามแนวคิดของ  Steven A.Taylor, Kevin Celuch & Stephen Goodwin 
(2004: 217-227) ประกอบไปดว้ย ความพึงพอใจของลูกคา้ คุณค่าของสินคา้ อุปสรรคในการเปลียน
ตราสินคา้ การตอบรับลูกคา้ ความเชือมนัในตราสินคา้ และ คุณค่าโดยรวมในตราสินคา้  ผูว้จิยัจึงได้
นาํแนวคิดเหล่านีมาใชใ้นการศึกษาเรือง อิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  
โดยใชเ้ป็นตวัแป รตามในกรอบแนวคิดการวจิยั  ใชเ้ป็นประเด็นคาํถามในส่วนของความจงรักภกัดี
ต่อตราสินคา้ และใชเ้ป็นประเด็นในการตงัสมมติฐานการวจิยัเกียวกบั อิทธิพลของความจงรักภกัดี
ต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  
 
4. แนวคิดการสร้างคุณค่าผลติภัณฑ์ 

ในการศึกษาอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง ในเขตอาํเภอ
เมือง จงัหวดันครปฐม ผูว้จิยัมองวา่ เพือทีจะใชใ้นการแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดทีมีจาํนวนอยูม่าก 
และการทีจะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความจงรักภกัดีนนั ควรศึกษาและทาํความเขา้ใจเกียวกบัการสร้าง
คุณค่าผลิตภณัฑ ์ซึงไปเชือมโยงกบัส่วนประสมทางการตลาด ดงันี 

Kotler Philip  (1997: 98) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง 
เครืองมือต่างๆ ทางการตลาด ซึงประกอบไปดว้ย 4 ประการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดั
จาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาด  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 : 34-36) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทาง
การตลาดไวว้า่ ตวัแปรทางการตลาดทีควบคุมไดซึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพือตอบสนองความพึงพอใจ
ต่อกลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนประสมทางการตลาด มีส่วนประกอบดังนี 
1.ผลติภัณฑ์ (Product)  

ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง สิงทีเสนอขายโดยธุรกิจ เพือสร้างความพึงพอใจใหก้บั
ลูกคา้ อาจเป็นสิงทีมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ซึงจะประกอบไปดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด 
สถานที (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2547: 18)  
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รูปแบบของผลิตภณัฑใ์นปัจจุบนั สามารถสร้างความแตกต่างเป็นอยา่งมาก เมือเทียบ
กบัอดีต โดยในปัจจุบนัการทาํบรรจุภณัฑเ์พือสินคา้ชนิดหนึง ไดมี้การออกแบบเพือประโยชน์หลกั 
ประกอบดว้ย 2 หลกั คือ 

1. การบอกถึงคุณประโยชน์ ของสินคา้ภายใน รวมถึง วธีิการใชต่้างๆ ทีจาํเป็นต่อ
สินคา้ อีกทงัยงัมีรูปร่าง หนา้ตา ทีสวยงาม ทาํใหเ้กิดความตอ้งการซือจากผูบ้ริโภค  

2. รักษาสภาพสินคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพ ทีพร้อมและเหมาะแก่การใชง้าน หรือ บริโภค ซึง 
บรรจุภณัฑ ์แต่ละชนิดก็จะมีรูปร่าง ลกัษณะ ทีแตกต่างกนั ขึนอยูก่บั สินคา้ภายใน 

2. การกาํหนดราคา 
การกาํหนดราคา (Price) หมายถึง ราคาทีผูบ้ริโภคใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจซือสินคา้

ดงักล่าว คือ ราคาตอ้งเหมาะสมกบัผลิตภณัฑใ์นการคาํนวณราคาสินคา้หรือบริการนนัๆ (วทิวสั 
รุ่งเรืองผล, 2545: 152-155) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2543: 120-126) ไดอ้ธิบายวา่ ราคา หมายถึง จาํนวนเงินที
บุคคลจ่ายเพือซือสินคา้และบริการ ซึงแสดงเป็นมูลค่าทีผูบ้ริโภคจ่ายเพือแลกเปลียนกบั
ผลประโยชน์ทีไดรั้บจากการใชสิ้นคา้หรือบริการ 

กลยทุธ์ดา้นราคาเป็นเครืองมือทีสาํคญัในการแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาด เพราะการ
นาํไปใชไ้ดผ้ลทีรวดเร็วกวา่ปัจจยัอืนๆ เช่น การตงัราคาทีเหมาะสมเพือสะทอ้นตน้ทุนทีแทจ้ริง ทาํ
ใหค้วามสามารถในการแข่งขนัเพิมขึน หรือ อีกทางหนึง การตงัราคาทีสูงสาํหรับสินคา้ทีมี ลกัษณะ
พิเศษในตวัของมนัเอง เพือสร้างเอกลกัษณ์ทีดี และยงัส่งผลทางจิตวทิยาต่อสินคา้ชนิดนนัดว้ย 

3.ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง กระบวนการในการจดัการเกียวกบัการเคลือนยา้ย
สินคา้ จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค ซึงกระบวนการดงักล่าว เกียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ การบริหาร
สินคา้ และการประสานงานเพือใหต้น้ทุนในการจดัจาํหน่าย อยูใ่นระดบัตาํเพือคงสถานการณ์
แข่งขนัใหมี้ศกัยภาพทีสูง รวมทงัการวางแผนการจดัจาํหน่าย เพือใหมี้สินคา้ขายในตลาดอยา่งไม่
ขาดแคลนและเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2543 : 143-145) ไดอ้ธิบายวา่ การจดัจาํหน่าย หมายถึง 
กระบวนการเคลือนยา้ยผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค ซึงอาจจะมีหลายขนัตอนและมีส่วนร่วม
จากหลายบริษทั 

ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547 : 20) ไดอ้ธิบายวา่ การจดัจาํหน่าย หมายถึง 
โครงสร้างของช่องทาง ซึงประกอบดว้ย สถาบนัและกิจกรรมในการเคลือนยา้ยผลิตภณัฑไ์ปยงั
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ตลาด โดยสถาบนัทีนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือ สถาบนัทางการตลาด ส่วนกิจกรรมใน
การกระจายสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั 

 

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

การส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อสือสารระหวา่งผูข้ายกบัผูซื้อ เพือเป็นการแจง้ให้
ทราบขอ้มูล เตือนความจาํ และกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการซือสินคา้ โดยส่วนผสมของการส่งเสริม
ผลิตภณัฑแ์บ่งได ้4 ประเภท คือ 

4.1 การโฆษณา เป็นรูปแบบการติดต่อสือสารทีไม่ใชบุ้คคล แต่ใชรู้ปแบบของการ
จ่ายเงินเพือส่งเสริมการตลาด โดยรูปแบบของสือโฆษณา มีหลายประเภท เช่น โทรทศัน์ วทิย ุ
นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต  

4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย เป็นการติดต่อสือสารทีเกิดขึน โดยรูปแบบของการ
เสนอขายสินคา้ เป็นแบบ เผชิญหนา้กนั โดยทีพนกังานขายสามารถนาํเสนอสินคา้และบริการ 
โดยตรงสู้ผูบ้ริโภค อีกทงัยงัสามารถตอบขอ้ซกัถามและอธิบายเกียวกบัตวัสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่
วธีินีมีค่าใชจ่้ายทีสูง 

4.3 การส่งเสริมการตลาด  เป็นการกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการและมีการ
ติดตามสินคา้หรือบริการนนัๆ โดยการส่งเสริมการตลาดสามารถทาํในรูปแบบ ของการ แจกคูปอง 
ของแถม การใชแ้สตมป์เพือแลกสินคา้ การชิงโชคต่างๆ โดยเครืองมือดงักล่าว เป็นการสร้างการ
ตอบสนองทีเร็วใหก้บัขอ้เสนอของผลิตภณัฑ ์

4.4 การประชาสัมพนัธ์ เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ใหอ้งคก์ร เนืองจากการ
ประชาสัมพนัธ์ จะมีความน่าเชือถือสูง เพราะขอ้มูลต่างๆ ทีลูกคา้ไดรั้บเป็นขอ้มูลทีมาจากองคก์ร
โดยตรง โดยมาในรูปแบบแบบของสือต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมรณรงค ์สือประชาสัมพนัธ์ หรือแม้
กระทงัการร่วมสนบัสนุนมูลนิธิต่างๆ 

จากทีกล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครืองมือทีตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายในดา้น ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด โดยมีความจาํเป็นกนักนัในทุกๆ องคป์ระกอบเพือสร้างความจงรักภกัดีใหแ้ก่ลูกคา้ และ
จากการศึกษาเกียวกบัทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดจะเป็นขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวเิคราะห์และ
ประเมินความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของขา้วสารบรรจุถุง โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เพือมา
เป็นส่วนหนึงในการประกอบกิจการคา้ขา้วถุงของบริษทั เพือใหด้าํเนินไปอยา่งมีแบบแผนและ
ถูกตอ้ง  จากแนวคิด การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ ์ทาํใหท้ราบถึง ส่วนประสมทางการตลาด ซึง
ประกอบไปดว้ย 4 ประการ ตามแนวคิดของ  Kotler Philip (1997: 98) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง
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ทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ผูว้จิยัจึงไดน้าํแนวคิดเหล่านีมาใชใ้นการศึกษาเรือง
อิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง โดยบูรณาการเฉพาะดา้นผลิตภณัฑม์า ใช้
เป็นตวัแปรตามในเรืองการสร้างคุณค่าผลิตภณัฑใ์นกรอบแนวคิดการวจิยั ใชเ้ป็นประเด็นคาํถามใน
ส่วนของ การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑแ์ละใชเ้ป็นประเด็นในการตงัสมมติฐานการวจิยัเกียวกบั การ
สร้างคุณค่าผลิตภณัฑมี์อิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

 
5.  แนวคิดภาพลกัษณ์ตราสินค้า 

ในยดุปัจจุบนัทีเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย 
อีกทงัยงัมีสังคมออนไลน์ ทีทาํใหเ้กิดการแลกเปลียนความคิดเห็น ทาํใหผู้ผ้ลิตสินคา้ต่างๆ ตอ้ง
เผชิญกบัการแข่งขนัทีรุนแรง โดยบริษทัผูผ้ลิตพยายามคิดคน้กลยทุธ์และวธีิการต่างๆ เพือมา
แข่งขนักบัคู่แข่งเพือแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาด โดยกลยทุธ์มากมายทีนาํมาใช ้ไม่วา่จะเป็นการลด
ราคา แจกสินคา้ ลว้นเป็นสูตรสาํเร็จทีบรรดานกัการตลาดส่วนใหญ่เลือกใช ้หรือแมแ้ต่การ
ลอกเลียนแบบก็ตาม โดยสิงเหล่านนัไม่สามารถทีจะสร้างความแตกต่างใหก้บัสินคา้ไดม้ากนกั 

แต่การสร้างความแตกต่างใหก้บัผูบ้ริโภคสามารถจดจาํและรับรู้ถึงความแตกต่างของ
สินคา้ ก็คือ “ตราสินคา้ ” ทีมีความหมาย สัญลกัษณ์ เครืองหมายการคา้ และยงัสามารถสร้าง
ความรู้สึกและผกูพนัทีมีต่อตราสินคา้เอาไวด้ว้ย และเมือมีความไวใ้จในตราสินคา้ ซึงยากต่อการ
ทดแทนดว้ยสินคา้ตราอืนแลว้ สิงนนัเรียกวา่ “ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้” 

ความหมายและความสําคัญของตราสินค้า 
ตราสินคา้คือ “องคร์วมของตวัแปรทุกอยา่งทีประกอบกนัเพือสร้างความหมายใหก้บั

สินคา้หรือบริการ และเป็นความหมายทีอยูใ่นใจความรู้สึกของผูบ้ริโภค ” (ศิริกญัญา มงคลศิริ , 

2547) 
เดวดิ โอกิลว ี(อา้งถึงใน เพญ็ศรี เผา่ทองเหลือง , 2535 ) ไดก้ล่าววา่ ภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ คือบุคลิกของตวัสินคา้ ประกอบดว้ยรูปร่างหนา้ตา บรรจุภณัฑ ์ราคา รูปแบบโฆษณา และตวั
สินคา้ 

Shimp (2000) ยงัไดนิ้ยามถึงภาพลกัษณ์ตราสินคา้ไวว้า่ เป็นการเชือมโยงทีเกิดขึนใน
ใจผูบ้ริโภค เมือมีการพิจารณาถึงตราสินคา้ ซึงเป็นภาพลกัษณ์หรือความคิดทีผูบ้ริโภคมีต่อตรา
สินคา้นนัๆ 

Biel (1992) ไดก้ล่าววา่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป็นกลุ่มของสมบติัและการทีผูบ้ริโภค
นาํมาเชือมโยงตราสินคา้ โดยทีคุณสมบติัดงักล่าวจะตอ้งสือความหมายไดด้ว้ย 
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ธนวรรณ แสงสุวรรณและคณะ  (2546 ) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของตราสินคา้ทีเกิด
ขึนกบัธุรกิจ ดงันี 

1. ตราสินคา้ช่วยใหก้ระบวนการสังซือสินคา้ง่ายขึนและสามารถรู้ถึงปัญหาและ
ติดตามไดอ้ยา่งรวดเร็ว  เมือเกิดปัญหา อีกทงัยงัแสดงถึงสิทธิต่างๆจากกฎหมายและป้องกนัการ
ลอกเลียนแบบจากคู่แข่งขนัในตลาด 

2. ตราสินคา้จะสร้างโอกาสในการทาํกาํไรใหก้บัธุรกิจ เพราะตราสินคา้ทาํให้
ผูบ้ริโภครู้สึกไวใ้จและเชือมนัในตวัสินคา้ และเป็นขอ้ดีของการแข่งขนั 

3. ตราสินคา้มีส่วนช่วยจาํแนกตลาดของผูบ้ริโภคไดย้อยา่งชดัเจนและง่ายขึน 

4. ตราสินคา้ทีดีมีส่วนช่วยในการสร้างภาพลกัษณ์องคก์รและง่ายต่อการทาํการตลาด 

Stobart (1994) ไดก้ล่าวา่ ตราสินคา้เป็นสัญลกัษณ์ทีแสดงผา่นป้ายสินคา้ และสามารถ
สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได ้อีกทงัยงัช่วยทาํใหผู้บ้ริโภคจดจาํรายละเอียดและความแตกต่าง 
เช่น ราคาสินคา้ ภาพลกัษณ์ ชือตราสินคา้ไดดี้ยงิขึน 

Market Fact (2003) ไดก้ล่าววา่ คุณค่าตราสินคา้ คือ ความเตม็ใจของคนหนึงๆทีจะซือ
ตราสินคา้ และการวดัค่าแห่งตราสินคา้จึงเกียวขอ้งต่อความจงรักภกัดี และการวดัสัดส่วยอยา่ง
ต่อเนืองจากผูใ้ชที้ยดึมนัในตราสินคา้ไปยงัผูที้ใชเ้ปลียนแปลงได ้

Knap (2000) ไดก้ล่าวา่ ความหมายของคุณค่าตราสินคา้วา่เป็นการรับรู้ ในเรืองคุณภาพ 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ ความพึงพอใจ และความนบัถือทีผูบ้ริโภค พนกังาน และผูถื้อหุน้มีต่อตรา
สินคา้นนัๆ 

การสร้างตราสินค้า 
เสรี วงษม์ณฑา (2550 : 28) ไดก้ล่าววา่ การสร้างตราสินคา้ใหเ้ขม็แขง็คือการทาํให้

สินคา้มีความแตกต่างทีชดัเจน เพือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เพราะเมือผูบ้ริโภครู้สึกไวใ้จ
และเชือมนัในตราสินคา้ สินคา้นนัก็จะง่ายต่อการจาํหน่าย และทีสาํคญั คือ สามารถสร้างความ
แตกต่างจากสินคา้ชนิดอืนไดอ้ยา่งชดัเจน และสามารถทาํกาํไรไดม้าก โดยปราศจากการแข่งขนั
ทางดา้นราคา 

ศิริกญัญา มงคลศิริ (2547: 9-14) ไดก้ล่าววา่ สิงสาํคญัทีสุดทีตอ้งสร้างตราสินคา้ เพราะ
ตราสินคา้คือตวัแปรทีทาํใหสิ้นคา้มีความหมายต่อผูบ้ริโภค และมีความสาํคญัต่อองคก์ร เพราะทาํ
หนา้ทีเชือมโยงการสือสารคุณสมบติัต่างๆของสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภค ดงันนัการสร้างตราจึงเป็นสิงที
จาํเป็น 

จากทีกล่าวในขา้งตน้สามารถสรุป ไดว้า่ ตราสินคา้มีความสาํคญัในการสร้างความ
เชือมนัในตวัสินคา้และองคก์รทาํใหผู้บ้ริโภคมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ โดยแสดงใหเ้ห็นวา่ 
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การสร้างตราสินคา้มีความจาํเป็นอยา่งมากในการทาํตลาดสาํหรับผูบ้ริโภค  เพราะเมือลูกคา้มีความ
เชือมนัแลว้ก็จะนาํไปสู่ความจงรักภกัดีและไวว้างใจในตวัสินคา้ และมีการซือซาํต่อไปเรือยๆ  จาก
แนวคิดภาพลกัษณ์ตราสินคา้ทาํใหท้ราบถึงความสาํคญัของตราสินคา้ทีเกิดขึนกบัธุรกิจ ตามแนวคิด
ของ Kotler Philip (2003) ผูว้จิยัจึงไดน้าํแนวคิดเหล่านีมาใชใ้นการศึกษาเรือง อิทธิพลของความ
จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  โดยใชเ้ป็นตวัแป รอิสระในเรือง ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ใน
กรอบแนวคิดการวจิยั  ใชเ้ป็นประเด็นคาํถามในส่วนของ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และใชเ้ป็นประเด็น
ในการตงัสมมติฐานการวจิยัเกียวกบั ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อ
ตราสินคา้ 
 

6.  แนวคิดการกาํหนดราคาเชิงกลยุทธ์ 

ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าการใชบ้ริการในรูปการเงิน ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของ
ลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) การใชบ้ริการกบัราคา (Price) ผลิตภณัฑน์นั
ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาก็จะตดัสินใจซือ ดงันนั ผูก้าํหนดกลยทุธ์ราคาตอ้งคาํนึงถึง สิงต่างๆดงันี             
(วไิล ทว้มกลดั, 2543:25) 

6.1 คุณค่าทีควรรับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา้ ซึงตอ้งพิจารณาวา่การ
ยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของการใชบ้ริการสูงกวา่ราคาของการใชบ้ริการนนั 

6.2 ตน้ทุนการใชบ้ริการและค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้ง 

6.3 การแข่งขนั 

6.4 ปัจจยัอืนๆ 

ปัจจัยทีต้องพจิารณาในการกาํหนดราคา (Factor to consider when setting prices) 

(พิบูล ทีปะปาล, 2549:265) 

ในการกาํหนดราคาของสินคา้นนั ผูบ้ริหารการตลาดจาํเป็นทีจะตอ้งนาํปัจจยัหลายๆ
ดา้นมาวเิคราะห์ไม่วา่จะเป็นปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน เพราะปัจจยัมีผลกระทบโดยตรงต่อ
การตดัสินใจกาํหนดราคาทีเหมาะสม ในมุมมองของลูกคา้ หากราคาของสินคา้สูงกวา่คุณค่าทีจะรับ
ได ้ลูกคา้ก็จะไม่ซือสินคา้นนัๆ ทาํใหอ้งคก์รพลาดโอกาสในการดาํเนินธุรกิจและการทาํกาํไรทีควร
จะได ้ในทางกลบักนัถา้ราคาตาํกวา่คุณค่าทีไดรั้บ องคก์รก็จะเสียโอกาสในการทาํกาํไรเช่นเดียวกนั 
ดงันนั ในการกาํหนดราคาทีเหมาะสม ควรคาํนึงถึงปัจจยัหลายๆ ดา้น ดงันี 

1. ปัจจัยภายในทมีีผลกระทบต่อการตัดสินใจกาํหนดราคา  
1.1 ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคก์ารตลาด  คือ การตดัสินใจกาํหนดราคาการบริหาร

จดัการการตลาด โดยคาํนึงถึงเป้าหมายและการวางตาํแหน่งสินคา้ใหเ้หมาะสม และการกาํหนด
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วตัถุประสงคที์ชดัเจนจะช่วยใหก้ารกาํหนดราคาง่ายขึน โดยการกาํหนดวตัถุประสงคท์างการตลาด 
ไดแ้ก่ 

1. เพือความอยูร่อด คือ กาํหนดวตัถุประสงคเ์พือความอยูร่อด เพราะเมือบริษทั
เจอกบัการแข่งขนัทีรุนแรง หรือความตอ้งการของลูกคา้เปลียนไป บริษทัจะตงัราคาตาํโดยหวงัวา่ที
จะสร้างความตอ้งการของลูกคา้ใหสู้งขึน โดยเนน้การอยูร่อดมากกวา่การสร้างผลกาํไร 

2. เพือสร้างกาํไรสูงสุด คือ โดยการตงัของสินคา้ไวใ้นระดบัสูง เพือมุ่งหวงัผล
กาํไรสูงสุด โดยการคาดคะเนความตอ้งการของลูกคา้และตน้ทุนต่างๆ ไวล่้วงหนา้ อีกทงัยงัสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนทีสูงสุด เท่านนั 

3. เพือเป็นผูน้าํทางดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์คือ ตอ้งการสินคา้ทีมีคุณภาพสูง
สุดในตลาด ดงันนัการตงัราคาจึงจาํเป็นตอ้งตงัราคาทีสูงเพือใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนการผลิตและ
วจิยัทีสูง 

4. วตัถุประสงคอื์น คือ การตงัราคาตาํเพือป้องกนัไม่ใหคู้่แข่งเขา้มาแข่งขนัใจ
ตลาด หรือการตงัราคาระดบัเดียวกนักบัคู่แข่ง เพือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด หรือตงัราคาเพือ
ส่งเสริมการขายสินคา้อืนใหมี้ยอดขายสูงขึน 

 1.2 ตน้ทุน คือ โดยทวัไปแลว้บริษทัใชต้น้ทุนเป็นหลกัในการคาํนวณราคาของ
สินคา้ ซึงการกาํหนดราคาดนนั บริษทัจะตอ้งตงัราคาใหคุ้ม้ค่าตน้ทุนการผลิต จาํหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด อีกทงัยงัหวงัวา่จะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราทีน่าพอใจ  

 1.3 ขอ้พิจารณาทางดา้นองคก์ร คือ การตดัสินใจกาํหนดราคายงัขึนอยูก่บัลกัษณะ
ของบริษทั การบริหารงานและนโยบาย เพราะแต่ละบริษทัมีผูที้มิอาํนาจในการกาํหนดราคาที
แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยภายนอกทมีีผลกระทบต่อการตัดสินใจกาํหนดราคา  
2.1 ตลาดและอุปสงค ์คือ การกาํหนดราคาทงัในตลาดผูบ้ริโภคและตลาด

อุตสาหกรรม เพราะวา่ ราคาและอุปสงคมี์ความสัมพนัธ์กนั คือ ปริมาณการซือของผูบ้ริโภคมากขึน 
ราคาต่อหน่วยของสินคา้ก็จะลดลง ดงันนัทุกระดบัราคาทีบริษทักาํหนดราคาสินคา้จะมีผลทาํให้
ระดบัของอุปสงคเ์ปลียนแปลงตาม  นอกจากนี ในการกาํหนดราคา ยงัตอ้งนาํปัจจยัทางดา้น ความ
ยดืหยุน่ของอุปสงคต์ามราคา เขา้มาพิจารณาดว้ย เช่น สินคา้ทีมีเอกลกัษณ์และไม่มีสินคา้อืนมา
ทดแทนได ้สินคา้พวกนีจะมีความยดืหยุน่ของอุปสงคต์ามราคามีนอ้ย เพราะผูซื้อมีความอ่อนไหว
ทางดา้นราคาตาํ หรือเรียกวา่ ราคาไม่มีความสาํคญัในการตดัสินใจซือสินคา้ 

2.2 ราคาและผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนั คือ ปัจจยัภายนอกทีบริษทัตอ้งนาํมาพิจารณา 
เพราะราคาและสินคา้ของคู่แข่งในตลาด มีการเปลียนแปลงเสมอ เมือผูซื้อตดัสินใจซือสินคา้ จะทาํ
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การเปรียบเทียบราคากบัคุณค่าของสินคา้ โดยจะเลือกสินคา้ทีมีการกาํหนดราคาเหมาะสมกบัคุณค่า
เสมอ ดงันนัการตงัราคาจึงตอ้งคาํนวณราคาทีเหมาะสม โดยสาํรวจตลาดคู่แข่งเสมอ 

2.3 ปัจจยัภายนอกอืน คือ ปัจจยัทางดา้นสิงแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ เงินเฟ้อ อตัรา
ดอกเบีย อตัราการวา่งงาน และนโยบายของรัฐบาล มาประกอบการตดัสินใจตงัราคา เพราะปัจจยั
เหล่านีกระทบต่อตน้ทุนการผลิตสินคา้ และกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

จากทีกล่าวมาในขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การวางแผนทางดา้นราคา นอกเหนือจากตน้ทุนใน
การผลิตแลว้ การใหบ้ริการ และการบริหาร ยงัคงตอ้งพิจารณาตน้ทุนของลูกคา้เป็นสาํคญั เพราะ
เมือธุรกิจตอ้งการทีจะลดตน้ทุนและภาระทีลูกคา้ตอ้งรับผดิชอบ อาจส่งผลกระทบทางดา้นจิตใจ 
ความรู้สึกทางดา้นลบต่างๆ ทีลูกคา้ไดรั้บ โดยความพยายามลดตน้ทุนของลูกคา้ อาจกบักลายมา
เป็นตน้ทุนของธุรกิจเอง โดยเฉพาะกบักลุ่มลูกคา้ทีชอบซือของราคาถูก  จากแนวคิดการกาํหนด
ราคาเชิงกลยทุธ์ ทาํใหท้ราบถึง ปัจจยัทีตอ้งพิจารณาในการกาํหนดราคา ตามแนวคิดของพิบูล ทีปะ
ปาล (2549:265) ผูว้จิยัจึงไดน้าํแนวคิดเหล่านีมาใชใ้นการศึกษาเรือง อิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อ
ตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  โดยใชเ้ป็นตวัแป รอิสระในเรือง การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์ในกรอบ
แนวคิดการวจิยั  ใชเ้ป็นประเด็นคาํถามในส่วนของ การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์ และใชเ้ป็นประเด็น
ในการตงัสมมติฐานการวจิยัเกียวกบั การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์ มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
 

7.  แนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคม 

ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ หรือ Corporate Social responsibility นนั 
เป็นแนวทางทีไดถู้กพฒันามาอยา่งต่อเนือง โดยแนวคิดนีไดมี้ความสาํคญัมากขึนและเป็นประเด็น
ในการดาํเนินงานของภาคธุรกิจและหน่วยงานของรัฐทีเกียวขอ้ง เพราะเป็นการเชือมโยง
กระบวนการพฒันาชุมชนเพือนาํไปสู่การพฒันาประเทศทีเหมาะสมและยงัยนื 

 สุทธิศกัดิ ไกรสรสุธาสินี (2550 : 11) ไดก้ล่าวา่ ความมุ่งมนัอยา่งต่อเนืองของ
องคก์รต่อการปฏิบติัตามพนัธะสัญญาในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เพือสร้างความ
เจริญกา้วหนา้ต่อการพฒันาเศรษฐกิจไปพร้อมกบัการพฒันาคุณภาพชีวติของพนกังานาและ
ครอบครัว ตลอดจนชุมชน 

 ธญัมนสัธนญัญ ์พาณิภคั ( 25 50: 59) ไดก้ล่าววา่ แนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคม
คือ การผสานความใส่ใจต่อสังคมและสิงแวดลอ้มไวใ้นกระบวนการดาํเนินธุรกิจ ภายใตพ้ืนฐาน
การกระทาํตามความสมคัรใจ 
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 Kolter and Lee (2005: 3) ไดก้ล่าววา่ ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ
เป็นพนัธะกิจในการปรับปรุงชุมชนใหดี้ขึนดว้ยบทเรียนทางธุรกิจและการใหใ้นสิงทีองคก์รมี 

 พิพฒัน์ ยอดพฤติการณ์ และคณะ (2549 : 3) ไดก้ล่าวา่ การดาํเนินกิจกรรมภายใน
และภายนอกองคก์รทีคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทงัใกลแ้ละไกล ดว้ยการใชท้รัพยากรทีมีอยูใ่น
องคก์รหรือทรัพยากรนอกองคก์ร เพือทีจะทาํใหอ้ยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 

 ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ คือ การดาํเนินงานขององคก์รดว้ย
ความมีจริยธรรมและโปร่งใส เพือลดความเสือมโทรมต่อสิงแวดลอ้ม โดยการลดกระบวนการผลิต
ทีทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ อีกทงัยงัช่วยเหลือและเอาใจใส่สังคมทีตงัอยูด่ว้ยความจริงใจและ
ต่อเนือง 

องค์ประกอบของความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ 
การรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจนนั ปรับเปลียนไดต้ลอดเวลาตามสถานการณ์ 

จึงเป็นเรืองทีซบัซอ้นและไม่มีมาตรฐานตายตวั ดงันนัองคก์รจาํนวนมากจึงดาํเนินไปตามหลกั CSR 

เพือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัในดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมใหก้บัองคก์รทุกประเภทและทุก
ขนาด โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี  

ส่วนที 1 หลกัการ มี 7 ขอ้ ดงันี  
1. ความรับผดิชอบต่อสังคมทีสามารถตรวจสอบได ้

2. ความโปร่งใส 

3. ความมีจริยธรรม 

4. การรับฟังผูที้มีส่วนไดส่้วนเสียจากทุกๆ ฝ่าย 

5. การปฏิบติัตามกฎหมาย 

6. การยอมรับมาตรฐานสากล 

7. หลกัการเคารพสิทธิมนุษยชน 

ส่วนที 2 องคป์ระกอบหลกั 

1. การกาํกบัดูแลองคก์ร 

2. สิทธิมนุษยชน 

3. การปฏิบติัดา้นแรงงาน 

4. สิงแวดลอ้ม 

5. การปฏิบติัทีเป็นธรรม 

6. ประเด็นผูบ้ริโภค 

7. การพฒันาชุมชน สังคม เศรษฐกิจ 
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ส่วนที 3 เป็นคาํแนะนาํสาํหรับนาํมาตรฐาน ISO 26000 ไปใชใ้นการดาํเนินงาน โดย
แต่ละประเทศจะมีวธีิทีแตกต่างกนั แต่สาํหรับประเทศไทยจะมุ่งเนน้ไปทีกิจกรรมชุมชนและสังคม 
เช่น การรักษาสิงแวดลอ้ม การใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่ผูย้ากไร้ การสร้างสภาพแวดลอ้มใหก้บั
ชุมชนเพือการอยูร่่วมกนัอยา่งยงัยนื  

ประโยชน์และความสําคัญของความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ 

ไพโรจน์ ภูมิประดิษฐ ์(2545 : 251) ไดก้ล่าววา่ การดาํเนินธุรกิจยคุใหม่กาํลงัเกิดขึน 
และมุ่งปกป้องและผดุงสิงแวดลอ้มของเรา ปฏิบติัต่อคน ชุมชน สังคม ดว้ยความเคารพและรับใช้
ประโยชน์ส่วนรวม  

 ท่ามกลางกระแส CSR ทีกาํลงัมาแรงในขณะนี องคก์รธุรกิจคงเลียงไม่ไดที้จะตอ้ง
พิจารณาการดาํเนินกิจกรรมทาง CSR อยา่งเป็นระบบ และผนวกแนวคิด CSR เขา้กบักลยทุธ์เพือ
ตอบสนองความตอ้งการของสังคมและขององคก์รใหเ้ป็นไปในลกัษณะไดท้งั 2 ฝ่าย ซึงผลลพัธ์
ขององคก์รทีนาํแนวคิด CSR ไปปฏิบติัจะเกิดผลลพัธ์ใน 2 ส่วนไดแ้ก่ 

1.  ส่วนของรูปธรรมทจัีบต้องได้ (Tangible)  
องคก์รสามารถสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดและรายไดจ้ากการทีลูกคา้ซือสินคา้

และบริการ จากองคก์รทีมีความรับผดิชอบต่อสังคม เช่น การซือสินคา้ 1 ชิน ร่วมบริจาคใหมู้ลนิธิ 
เพือช่วยเหลือสังคมในดา้นต่างๆ นอกจากนี ยงัสามารถลดค่าใชจ่้ายในการโฆษณาขององคก์ร 
เพราะการสนบัสนุนการโฆษณาจากสังคมทีองคก์รเขา้ไปสนบัสนุน  ในส่วนของเจา้ของกิจการ
และพนกังานขององคก์ร เกิดความภาคภูมิใจในการทาํงานร่วมกบัองคก์ร นอกเหนือจาก
ผลตอบแทนในรูปแบบของเงิน และยงัคงรักษาคุณภาพพนกังานและความเป็นนาํหนึงใจเดียวกนั
ภายในองคก์ร 

2. ส่วนของนามธรรมทจัีบต้องไม่ได้ (Intangible)  
องคก์รไดรั้บประโยชน์จากการจากการ โฆษณาและการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์ให้

อยูใ่นใจลูกคา้เป็นอนัดบัตน้ๆ โดยการดาํเนินกิจกรรม CSR ร่วมกบัการทาํตลาดสินคา้ เช่น การรับ
ซือขา้วเปลือกจากเกษตรกร ทีปลูกโดยใชว้ธีิ “เกษตรอินทรีย์” ซึงเป็นการตอกยาํการดาํเนินธุรกิจ
ขององคก์รทีมี ตราผลิตภณัฑ ์ใหเ้ป็นทีจดจาํแก่ผูบ้ริโภค ในแง่ของการช่วยเหลือสังคม และความ
ซือสัตยต่์อการดาํเนินธุรกิจ 
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รูปแบบความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ 
รูปแบบความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ ไดเ้ขียนอธิบายไวใ้นหนงัสือ 

Corporate Social Responsibility: Six Option for doing good มี 6 รูปแบบดงันี (ธญัมณสัธนญัญ ์
พาณิภคั, 2550 : 61-62) 

1. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม เป็นกิจกรรมในการจดัหาทุนบริจาค
เพือสังคมและองคก์รต่างๆ และมุ่งเนน้เพือการสือสารทางการตลาดเพือการสร้างภาพลกัษณ์ 

2. การตลาดเกียวโยงกบัประเด็นทางสังคม เป็นการดาํเนินกิจกรรมเพือสังคม โดย
การแบ่งรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้เพือการกุศล เพือสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนัโดยการจาํหน่าย
สินคา้เพิมขึนและสนบัสนุนทางการเงินเพือการกุศล 

3. การตลาดมุ่งเนน้แกไ้ขปัญหาสังคม คือ การใหก้ารสนบัสนุนการพฒันา เพือ
ก่อใหเ้กิดการปรับปรุงดา้นความปลอดภยั สภาพแวดลอ้ม และความเป็นอยูที่ดีขึน  

4. การบริจาคเพือการกุศล คือ บริจาคเพือคืนกาํไรสู่สังคม ซึงเป็นกิจกรรมทีมีมานาน 
แต่ก็สามารถพฒันาไปสู่การใหอ้ยา่งสร้างสรรคไ์ด ้

5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน คือ การใหก้ารสนบัสนุนชุมชนดว้ยความสมคัรใจ และ 
สละเวลาเพือกิจกรรมอาสาสมคัร โดยอาศยัความร่วมมือกนัของคนภายในองคก์ร โดยไดรั้บการ
สนบัสนุนจากบริษทัโดยตรง 

6. การประกอบธุรกิจรับผดิชอบต่อสังคม คือ การทีองคก์รลงทุนเพือสนบัสนุนและ
ปกป้องสิงแวดลอ้มทีช่วยพฒันาชุมชนใหดี้ขึน โดยทีการป้องกนัสภาพแวดลอ้มเป็นการกระทาํที
ไม่ใช่ขอ้กาํหนดทางกฏหมาย 

จากขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ CSR นนัคือ การที
องคก์รมาช่วยพฒันาชุมชนและสังคม รอบขา้ง เพือใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาแนวใหม่ทีมุ่งเนน้
การพฒันามนุษย ์ซึงการดาํเนินกิจกรรมนี ผูบ้ริหารตอ้งมีส่วนริเริมในการขบัเคลือนกิจกรรม และ
มองหาประเด็นทีเหมาะสมกบับริษทัและชุมชน เพือใหอ้งคก์รนนั เขา้ไปช่วยเหลือสังคมและชุมชน 
ไดอ้ยา่งตรงความตอ้งการ จากแนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคม ทาํใหท้ราบถึง รูปแบบความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ ตามแนวคิดของธญัมณสัธนญัญ์ พาณิภคั (2549:61-62) ผูว้จิยั
จึงไดน้าํแนวคิดเหล่านีมาใชใ้นการศึกษาเรือง อิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสาร
บรรจุถุง  โดยใชเ้ป็นตวัแป รอิสระในเรือง ความรับผดิชอบขององคก์รในกรอบแนวคิดการวจิยั  ใช้
เป็นประเด็นคาํถามในส่วนของความรับผดิชอบขององคก์รและใชเ้ป็นประเด็นในการตงัสมมติฐาน
การวจิยัเกียวกบัความรับผดิชอบขององคก์รมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
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8. งานวจัิยทีเกยีวข้อง  
ธัญภา บํารุงพชื .  (2553) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อความจงรักภกัดีใน

ตราสินคา้ กรณีศึกษาไส้กรอก โดยการสาํรวจผูบ้ริโภคทีเคยบริโภคไส้กรอกจาํนวน 400 คน 
เครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเพือใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ
พรรณนาเพือวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุปัจจยัทีมีผลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้ กรณีศึกษาไส้
กรอกความสาํคญัของภาพลกัษณ์ในทางการตลาด ตวัแปรทีศึกษามีผลกระทบต่อความจงรักภกัดี 
โดยแนวความคิดพืนฐานจากการสร้างตราสินคา้ทีจาํเป็นตอ้งใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดเพือส่งไปใหผู้ ้
ทีเกียวขอ้งโดยการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใชพ้นกังาน ซึงจะ
ส่งผลทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความไวว้างใจทีดีต่อตราสินคา้ ความสาํคญัตวัที 2 คือ ความมีชือเสียงของ
ตราสินคา้ การสร้างตราสินคา้จนมีชือเสียงเป็นทียอมรับ ทาํใหผู้บ้ริโภครู้จกัจนใหค้วามสาํคญัและ
ไวว้างใจในตราสินคา้ ส่งผลต่อความจงรักภกัดี ความสาํคญัตวัที 3 คือ ความพึงพอใจ ความพึง
พอใจในความรู้สึกทศันคติของบุคคลโดยบอกทิศทางวา่เป็นไปลกัษณะใด  

ทรายแก้ว  อนิทะปัญญา  (2553)  ไดท้าํการวจิยัเรือง พฤติกรรมการซือขา้วสาร (ขา้ว
เหนียว) ของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย  ผลการวจิยัพบวา่  แหล่งขอ้มูลทีทาํให้
ประชาชนเกิดความตอ้งการซือขา้วสารมากทีสุด คือ เพือน โดยคนในครอบครัวทีใหข้อ้มูลเพือ
ประกอบการตดัสินใจซือในการซือขา้วสาร (ขา้วเหนียว) ประชาชนจะซือขา้วเหนียวพนัธ์ุขา้ว
เหนียว กข 6 โดยพิจารณาจากคุณภาพของขา้วสาร (ขา้วเหนียว) และราคา จะเปรียบเทียบราคา/
คุณภาพหรือลกัษณะทีมีในร้าน ลกัษณะของขา้วสาร (ขา้วเหนียว) ทีซือเป็นขา้วใหม่ สีขาวนวล 
ความถีในการซือขา้วสาร (ขา้วเหนียว) มากทีสุด คือ 1 เดือน/ครัง/กระสอบ ในการซือจะตดัสินใจ
และไปซือดว้ยตนเองเป็นประจาํทีร้านขายขา้วสาร หากขา้วสารหมดจะซือขา้วลกัษณะ/ยหีอ้อืน ๆ 
ทีมีราคาใกลเ้คียงกบัทีเคยซือ และอาจจะเปลียนมาซือ หากมีราคาถูกกวา่ ภายหลงัการซือขา้วสาร 
ประชาชนเคยประเมินคุณภาพของขา้วสารทีนาํมาบริโภค และพบวา่มีแนวโนม้ในการซือขา้วสาร 
(ขา้วเหนียว) ซือขา้วสารพนัธ์ุเดิน ยหีอ้เดิมต่อ 

นันทวชัร์  สัตโยภาส  (2552) ไดท้าํการวจิยัเรือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการซือ
ขา้วสารบรรจุถุงในอาํเภอเมืองเชียงใหม่  มีวตัถุประสงคเ์พือการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อ
การซือขา้วสารบรรจุถุงในอาํเภอเมืองเชียงใหม่  ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจาก
ผูที้เคยซือและบริโภคขา้วสาร บรรจุถุง จาํนวน 400 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก  การ
วเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Sampling) ไดแ้ก่ ค่าความถี  (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลีย(Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 25 – 30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน
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มีรายไดเ้ฉลีย  6,001 - 9,000บาท/เดือน สถานภาพสมรส  มีสมาชิกในครอบครัวตงัแต่  4 คนขึนไป 
ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกซือชนิดของขา้วสารหอมมะลิบรรจุถุงมากทีสุด
รองลงมาคือ ขา้วกลอ้ง ขนาดบรรจุทีซือมากทีสุดคือ  ขนาด 5 กิโลกรัม รองลงมาคือ  1 กิโลกรัมตรา
สินคา้ทีซือมากทีสุดคือ ตราฉตัร รองลงมาคือ ตราเบญจรงค ์เหตุผลในการเลือกซือคือ  ความสะอาด  

นิยมซือขา้วสารบรรจุถุงจาก ไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น บิกซี โลตสั แมค็โคร ความถีในการซือเดือนละ  1 

ครัง  โดยตดัสินใจซือดว้ยตนเอง  ระดบัทีมีผลต่อการซือของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี
ค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก  เรียงตามลาํดบัคือ  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ปัจจยัดา้นราคาปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย  และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  โดยการส่งเสริมการขายต่างๆ  คือความ
สะอาด ปลอดภยั  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  และสถานทีจาํหน่ายมีความสะอาดจะมีผลต่อการซือ
มากทีสุดตามลาํดบั  ทงันีพบวา่ปัญหาในการซือขา้วสารบรรจุถุง  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ปัจจยัที
สาํคญัสูงสุดคือ ไม่สามารถต่อรองราคาได ้

ณรงศักดิ ศุพรัิตน์วนิช (2550) ไดท้าํการวจิยัเรือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการเลือก
ซือขา้วกลอ้งในอาํเภอเมืองเชียงใหม่  ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกซือขา้วกลอ้งโดย
ไม่สนใจยหีอ้ เพือนาํไปรับประทาน เพราะตอ้งการรักษาสุขภาพ ทงันีผูบ้ริโภคเป็นผูต้ดัสินใจซือ
เอง ซึงจะทาํการซือขา้วกลอ้งเดือนละครัง ๆ ละ 1 กิโลกรัม นิยมซือจากร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต ตาม
การแนะนาํจากบุคคลอืน ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัทีมีผลต่อการซือต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยความสะอาด ราคาสมเหตุสมผลกบัคุณภาพ และความสะอาดของ
ช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อการซือมากทีสุด ในแต่ละปัจจยัตามลาํดบั ทงันีพบวา่ปัญหาในการ
ซือขา้วกลอ้ง โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัทีสาํคญัสูงสุด คือ มอดและแมลงต่าง ๆ 

อมรรัตน์ พนัิยกุล  (2549) ไดท้าํการวจิยัเรือง ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีใน
ตราสินคา้ไอศกรีม Swensen ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวจิยัเชิงพรรณนา
ประกอบไปดว้ยขอ้มูลทวัไปของผูบ้ริโภคทีตอบแบบสอบถาม ดงันี  ในดา้นความจงรักภกัดีในตรา
สินคา้ พบวา่ผูบ้ริโภคมีความจงรักภกัดีในตราสินคา้ไอศกรีมอยูใ่นระดบัสูง  เมือพิจารณาพบวา่มี
การรับประทานไอศกรีมเป็นประจาํและมีแนวโนม้ทีจะรับประทานไอศกรีมซาํในครังต่อไป  
ถึงแมว้า่จะมีบุคคลอืนแนะนาํใหรั้บประทานไอศกรีมยหีอ้อืนก็ตาม ดงันนัผูบ้ริโภคจึงมีความ
จงรักภกัดีในตราสินคา้สูง  ส่วนในดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ พบวา่ผูบ้ริโภคมีทศันคติดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละบริการโดยรวมในระดบัดี เมือพิจารณาดา้นผลิตภณัฑพ์บวา่ ไอศกรีม มีรสชาติอร่อย
มีความหลากหลายของรสชาติใหเ้ลือกรับประทาน ภาชนะทีใส่ไอศกรีมมีความสวยงามและ
พนกังานมีสีหนา้ยมิแยม้แจ่มใสแสดงความเป็นมิตร และใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
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จากผลสรุปงานวจิยัทีเกียวขอ้ง เป็นสิงทีมีความเชือมโยงและสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
ซือสินคา้ของผูบ้ริโภคทีสาํคญั เนืองจากผูบ้ริโภคใหค้วามมนัใจในและการับรู้ตราสินคา้ และ
ยอมรับในชือเสียงของตราสินคา้ โดยเอามาเปรียบเทียบกบัคุณค่าของผลิตภณัฑ ์ถา้ผูบ้ริโภคไดรั้บ
ประโยชน์และคิดวา่การซือสินคา้นี คุม้ค่า ก็จะเกิดการซือสินคา้เดิม ซึงเป้นความภกัดีในตราสินคา้
และเป็นผลดีต่อธุรกิจ ดงันนัองคก์รต่างๆ จึงพยายามผลกัดนั ตราสินคา้ เพือสร้างความจงรักภกัดี 
พร้อมกบัการสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ ์และ ใชก้ลยทุธ์อืน นอกเหนือจาก กลยทุธ์ดา้นราคา ดงันนัสิง
ต่างๆ เหล่านีจึงเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัเรืองอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสาร
บรรจุถุง 
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บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

 การวจิยัเรืองอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  เป็นการวจิยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุงในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  แลว้นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์เพือหา
ขอ้สรุปทีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั  โดยมีรายละเอียดในการดาํเนินการวจิยัดงันี มี
ขนัตอนในการดาํเนินการวจิยั ดงันี 

 1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

  3. การสร้างและพฒันาเครืองมือ 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร  ทีใชใ้นการวจิยัครังนี  คือ ผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุงในเขตอาํเภอ
เมือง จงัหวดันครปฐม จาํนวน 189,301 ราย   
 1.2  กลุ่มตัวอย่าง   ผูว้จิยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ตามแนวทางของ Taro Yamane 

1973 (ประสพชยั พสุนนท ์ 2553: 41) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95  และมีความคลาดเคลือนได้
ร้อยละ 5 ดงัต่อไปนี 
                                                         N 

  n          =      
                                             1 + Ne2 

 

 เมือ n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

             N แทน ประชากรทงัหมดของกลุ่มผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุง
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  

 e        แทน ความคลาดเคลือนในการสุ่มตวัอยา่ง (+ 5 % ) 
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 แทนค่าในสูตร 

                                189,301 

n          =  

                                     1 + 189,301 (0.05) 2 

 n    =       399.16 ราย  

 n           =      400 ราย 
 ขนาดตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนี คือ 400 ราย ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบอาศยั
ความสะดวก ( Convenience sampling) โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งเพือแจกแบบสอบถามตามความ
สะดวก เพือใหไ้ดต้วัอยา่งตามทีกาํหนด 

 

2. เครืองมือทใีช้ในการวจัิย  
กกกกกกกก เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ( Questionnaire) ซึงผูว้จิยั
สร้างขึนตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั เพือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยจดัลาํดบัของเนือหาให้
ครอบคลุมขอ้มูลทีตอ้งการ โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงันี 

 ส่วนท ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทวัไปเกียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  มีขอ้คาํถามทงัหมด
จาํนวน 7 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน และ
จาํนวนสมาชิกในครอบครัว  โดยคาํถามเป็นแบบปลายปิดแบบมีหลายคาํตอบใหเ้ลือก (Multiple 

Choices Questions) และเลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว ( Best Answer) เพือใชใ้นการศึกษาปัจจยั
ส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  

 ส่วนท ี2 เป็นแบบสอบถามเกียวกบั พฤติกรรมการเลือกซือขา้วสารบรรจุถุง  ขอ้คาํถาม
ทงัหมดจาํนวน 6 ขอ้ ประกอบไปดว้ย ยหีอ้ขา้วสารบรรจุถุงทีเลือกซือมากทีสุด  สถานทีทีเลือกซือ
ขา้วสารบรรจุถุง  ชนิดของขา้วสารบรรจุถุงทีเลือกซือ  ปริมาณขา้วสารบรรจุถุงทีซือในแต่ละครัง  
ความถีในการซือขา้วสารบรรจุถุง และบุคคลทีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซือขา้วสารบรรจุถุง  โดย
คาํถามเป็นแบบปลายปิดแบบมีหลายคาํตอบใหเ้ลือก (Multiple Choices Questions) และเลือกตอบ
ไดเ้พียงคาํตอบเดียว ( Best Answer) เพือใชใ้นการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือขา้วสารบรรจุถุง  

ของกลุ่มตวัอยา่ง  

 ส่วนท ี 3 แบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัทีมีอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้
ขา้วสารบรรจุถุง  ประกอบไปดว้ย การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ ์  การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์ 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้  และความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม  มีขอ้คาํถามทงัหมดจาํนวน 21 ขอ้ 
เพือใชใ้นการวดัระดบัปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในการซือขา้วสารบรรจุถุง  โดย
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แบบสอบถาม สร้างขึนตามวตัถุประสงคข์องการวจิั ย ลกัษณะของเครืองมือเป็น แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท ( Likert Scale) ประเมินคาํตอบ  

โดยใหเ้ลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว โดยกาํหนดใหแ้ต่ละขอ้มีคาํตอบ 5 ระดบั ดงัต่อไปนี (สุธรรม 
รัตนโชติ, 2551: 111) 

5 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มากทีสุด 
4 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  

3 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
2 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั นอ้ย 

1 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั นอ้ยทีสุด 

 ส่วนท ี  4 แบบสอบถาม เกียวกบั ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้   มีขอ้คาํถามทงัหมด
จาํนวน 6 ขอ้ เพือใชใ้นการวดัระดบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้  โดยแบบสอบถามสร้างขึนตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั  ลกัษณะของเครืองมือเป็น แบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating 

Scale) สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท ( Likert Scale) ประเมินคาํตอบ  โดยใหเ้ลือกตอบไดเ้พียง
คาํตอบเดียว โดยกาํหนดใหแ้ต่ละขอ้มีคาํตอบ 5 ระดบั  
 ส่วนท ี5 แบบสอบถามเกียวกบัขอ้เสนอแนะเพิมเติม ในเรืองเกียวกบัความจงรักภกัดีต่อ
ตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง มีขอ้คาํถามทงัหมดจาํนวน 1 ขอ้ โดยคาํถามเป็นแบบปลาย เปิด เพือใช้
ศึกษาขอ้คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเกียวกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง 
 
3. การสร้างและพฒันาเครืองมือ 

 การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดส้ร้างและพฒันาเครืองมือโดยมีขนัตอนการสร้างดงันี  

 3.1 ศึกษางานวจิยัทีเกียวขอ้งกบั แนวคิด ทฤษฎี และรายงานผลการวจิยัทีเกียวขอ้ง จาก
กรอบแนวคิด หลกัการ ความรู้เกียวกบั ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี และความจงรักภกัดีต่อ
ตราสินคา้   
 3.2 สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง โดยอาศยัเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการวจิยั  
เพือนาํมาเป็นแนวทางในการกาํหนดประเด็นและจาํนวนขอ้คาํถามในแต่ละประเด็นจากนนัจึงสร้าง
คาํถามตามกรอบประเด็นทีกาํหนดใหค้รอบคลุมเนือหาทีตอ้งการวดั เกียวกบัพฤติกรรมการเลือก
ซือขา้วสารบรรจุถุง  ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในการซือขา้วสารบรรจุถุง  และความ
จงรักภกัดีต่อตราสินคา้   

 3.3 นาํแบบสอบถามเสนออาจารยที์ปรึกษา เพือตรวจสอบความครอบคลุม    ของ
เนือหาและความถูกตอ้งของภาษา รวมทงัใหข้อ้เสนอแนะเพือปรับปรุงแกไ้ข 
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 3.4 นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุ  จาํนวน 3    ท่าน  

ตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา   (Content Validity) โดยนาํแบบสอบถามใหอ้าจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์  เพือพิจารณาความสอดคลอ้งกนัระหวา่งขอ้คาํถาม กบัเนือหาของงานวจิยั คุณภาพของ
เครืองมือวดัทีไดถู้กตอ้งตรงตามเนือเรืองทีตอ้งการ ความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั และการ
ใชเ้ครืองมือวจิยัสามารถวดัไดค้รอบคลุมเนือหาทงัหมด จากนนัใหผู้ท้รงคุณวฒิุพิจารณาความ
สอดคลอ้ง ความครอบคลุม ของขอ้คาํถาม กบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัคาํนิยามศพัท ์ความ
เหมาะสมทางดา้นภาษาของขอ้คาํถาม  แลว้นาํมาประเมินผลแลว้วเิคราะห์ค่าดชันี ความสอดคลอ้ง  
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยมีการกาํหนดคะแนน ในการประเมินดงันี 
 

+1 หมายถึง เห็นวา่สอดคลอ้ง 

0 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
-1 หมายถึง เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง 

  

 จากสูตร 
    IOC = ΣR 
 

 เมือ  IOC คือ ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์

    ΣR คือ ผลรวมของคะแนนผูท้รงคุณวฒิุ  

    N คือ จาํนวนผูท้รงคุณวฒิุ  
 

 ค่า IOC มีค่าระหวา่ง -1 ถึง 1 ขอ้คาํถามทีดีจะตอ้งมีค่า IOC ใกลเ้คียงกบั 1โดยกาํหนด
เกณฑค์่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.50 ขึนไปถือวา่สอดคลอ้งในเกณฑที์ยอมรับได ้(ทรงศกัดิ     
ภู่สีอ่อน , 2551: 50) จากการทดสอบค่า IOC จากแบบสอบถามดา้นขอ้มูลทวัไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ดา้นพฤติกรรมการเลือกซือขา้วสารบรรจุถุง ดา้นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี
ในการซือขา้วสารบรรจุถุง และดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้โดยไดค้่า IOC เท่ากบั 0.67 
 3.5  ความเทียงตรงเชิง โครงสร้าง (Construct Validity) เครืองมือทีมี ความเทียงตรง
เชิงโครงสร้างนนัสามารถวดัไดก้บั โครงสร้างหรือคุณลกัษณะตามทฤษฎีของ สิงนนัๆ นนัคือตอ้ง
สร้างขอ้คาํถามใหมี้พฤติกรรมต่างๆ ตรงตามพฤติกรรมทีเป็นเป้าหมายของสิงทีตอ้งการจะวดั เป็น
การทดสอบองคป์ระกอบเชิงยนืยนั ( Confirmatory Factor Analysis : CFA) ดว้ยการนาํ
แบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุงในเขตอาํเภอ กาํแพงแสน  จงัหวดั
นครปฐม จาํนวน 30 คน ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ซึงไดค้่าความเทียงตรงเชิงโครงสร้างของเครืองมือวดั
ในการสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์  การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้  ความรับผดิชอบ

N 
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ขององคก์รต่อสังคม  และความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ของคาํถามในแต่ละดา้น ดว้ยค่า Factor 

Loading ทีมีค่าอยู่ ระหวา่ง 0.32 - 0.91 (ดงัตารางที 1) ซึงสอดคลอ้งกบัค่านาํหนกัองคป์ระกอบควร
จะมีตงัแต่ 0.3  ขึนไป (Nullally and Berstein 1994 อา้งถึงใน Viroj, 2009: 48 ) 

 3.6  วเิคราะห์หาความเชือมนัของเครืองมือ  (Reliability) โดยนาํ แบบสอบถาม  นาํไป
ทดลองใชก้บักลุ่มผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุงในเขตอาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  จาํนวน 
30 คน ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จากนนัหาความ เชือมนัโดยใชค้่าสัม ประสิทธิแอลฟา (Cronbach’s 
Alpha) ตาม วธีิของครอน บาค (Cronbach) โดย ค่าความเชือมนัของ คาํถามแต่ละดา้นดว้ยค่า 
Cronbach Alphas มีค่า 0.788 -0.884 (ดงัตารางที  1) ซึงถือวา่แบบสอบถามมีความเชือมนัไดต้าม
เกณฑคื์อตอ้งมีค่ามากวา่ 0.7 (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2553: 474) 
 

ตารางที 1 ค่านาํหนกัองคป์ระกอบ และค่าสัมประสิทธิแอลฟา 
 

ตัวแปร ค่านําหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading) 

ค่าสัมประสิทธิแอลฟา 
(Cronbach’s Alpha) 

ปัจจัยทีมีอทิธิพลต่อความจงรักภักดีใน
การซือข้าวสารบรรจุถุง 

  
 

1. การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์  0.54 - 0.86 0.850 

2. การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์ 0.58 - 089  0.884 

3. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 0.59 - 0.85  0.788 

4. ความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม 0.32 - 0.91  0.871 

ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 0.60 - 0.89 0.807 

 

 3.7 นาํแบบสอบถามทีผา่นการทดลองใชแ้ลว้มาตรวจแกไ้ข  ปรับปรุงใหส้มบูรณ์แลว้
นาํเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งของการวจิยั  จาํนวน 400 ชุด และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา  400 
ชุด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต ์ของแบบสอบถามทีแจก 
 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 แหล่งขอ้มูล (Source of data) การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา ( Descriptive 

research) และการวจิยัเชิงสาํรวจ (Exploratory research) โดยมุ่งศึกษาถึงอิทธิพลของความ
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จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  โดยในการเก็บรวมรวมขอ้มูลไดท้าํการแบ่งลกัษณะของ
การเก็บขอ้มูลเพือทาํการศึกษาออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

 4. 1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นขอ้มูลทีผูว้จิยัไดจ้ากการเก็บรวมรวมขอ้มูล ดว้ย
ตนเอง จากการตอบแบบสอบถามของผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุงในเขตอาํเภอ เมือง  จงัหวดั
นครปฐม จาํนวน 400 คน 

 4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นขอ้มูลทีใชป้ระกอบการทาํวจิยั  โดยนาํขอ้มูล
จาก หนงัสือทางวชิาการ บทความ วทิยานิพนธ์ รายงานวจิยัทีเกียวขอ้ง และขอ้มูลจากระบบสืบคน้
ทางอินเตอร์เน็ตวารสารต่างๆ ไปใชใ้นการกาํหนดกรอบแนวคิดการวจิยั เป็นประเด็นคาํถามในการ
วจิยั และใชเ้ป็นประเด็นในอภิปรายผลการวจิยั  ซึงผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้จากขอ้มูลทีมีผูร้ว บรวมไว้
ทงัภายในประเทศและต่างประเทศดงันี 

 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
กกกกกกกกในการวเิคราะห์ขอ้มูลครังนีใชว้ธีิการตรวจสอบขอ้มูลทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
จากแบบสอบถาม แลว้ดาํเนินการตามขนัตอนดงันี 

กกกกกกกก 5.1   นาํแบบสอบถาม ทีคดัเลือกทงัหมดลงหมายเลขประจาํฉบบั  
กกกกกกกก 5.2   จดัทาํคู่มือลงรหสั (Code Book) 

กกกกกกกก 5.3   นาํขอ้มูลทงัหมดลงรหสั เพือวเิคราะห์ขอ้มูล 

 5 .4  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์ทางสถิติ โดยกาํหนดการวเิคราะห์ขอ้มูล
ใชรู้ปแบบตารางโดยใชส้ถิติอยา่งง่ายเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ  ( Percentage  of  Frequency)   
คาํนวณหาค่าเฉลีย  ( Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  ( Standard  Deviation)  เป็นรายดา้น และ
โดยรวมจากนนันาํค่าเฉลียทีไดม้าแปลความหมาย  โดยการแปลผลคะแนนเฉลียของปัจจยัทีมี
อิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในการซือขา้วสารบรรจุถุง และความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้  ผูว้จิยัแบ่ง
ตามมาตรวดัของลิเคิร์ท ( Likert Scale) มีค่าคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 แบ่งเป็น 5 ระดบั  คือ มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยทีสุด  โดยใชสู้ตรการคาํนวณ
ความกวา้งของอนัตรภาคชนั (วชิิต อู่อน้, 2548:181) ดงันี 
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         คะแนนสูงสุด  -คะแนนตาํสุด  
ช่วงคะแนน    =  

       จาํนวนระดบั 

 

    =  5     -     1 
                                    5 

 ดงันนัช่วงคะแนน     =               0.8          

  จากหลกัเกณฑด์งักล่าว สามารถแปลความหมายของระดบัความคิดเห็นไดด้งันี 

  4.21 – 5.00       หมายถึง  มีความคิดเห็นมากทีสุด  

  3.41 – 4.20   หมายถึง  มีความคิดเห็นมาก  

  2.61 – 3.40   หมายถึง   มีความคิดเห็นปานกลาง  

  1.81 – 2.60   หมายถึง  มีความคิดเห็นนอ้ย  

  1.00 – 1.80   หมายถึง  มีความคิดเห็น นอ้ยทีสุด 

 5.5 วเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบั ขอ้มูลทวัไปเกียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิง
บรรยาย ( Descriptive statistics) ซึงวเิคราะห์จากค่าแจกแจงความถี ( Frequency) และร้อยละ  
(Percent) 

 5.6 วเิคราะห์ปัจจยัทีมีอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  และ
ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ โดยใชส้ถิติ คาํนวณหาค่าเฉลีย ( Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

 5.7 ตรวจสอบเงือนไขการศึกษาอิทธิพลของการสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์  การกาํหนด
ราคาเชิงกลยทุธ์  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้  และความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม ทีมีผลต่อ ความ
จงรักภกัดีของขา้วสารบรรจุถุง  ดว้ยการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชส้ัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ 
(Correlation) 

 5.8 การวเิคราะห์ อิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  ไดแ้ก่การ
สร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์  การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้  และความรับผดิชอบของ
องคก์รต่อสังคม  ดว้ยวธีิการวเิคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์เชิงเส้นอยา่งง่าย  

(Simple Regression Analysis)  
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บทท ี4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวจิยัเรือง อิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  ผูว้จิยัใช้
แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  คือ ผูบ้ริโภคทีซือขา้วสาร
บรรจุถุงในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  จาํนวนทงัหมด 400  ราย โดยผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลแสดงไวเ้ป็นลาํดบั ดงันี 
 ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที 2 พฤติกรรมการซือขา้วสารบรรจุถุง 
 ส่วนที 3 ปัจจยัทีมีอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง
 ส่วนที  4 ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

ส่วนที 5 การทดสอบสมมติฐาน 
 

สัญลกัษณ์ทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  และแปลความหมายของการวเิคราะห์ขอ้มูล  ผูว้จิยักาํหนดใช้

สัญลกัษณ์ในการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เพือใหเ้กิดความเขา้ใจ และความเห็นตรงกนั ดงันี 
 n  แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีศึกษา 
 X   แทน ค่าเฉลียของกลุ่มตวัอยา่ง  (Mean) 
 S.D. แทน ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 F  แทน สถิติทีใชใ้นการพิจารณาในการแจกแจงแบบ F-distribution 
 p-value แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance)  
 SEest แทน  ความคลาดเคลือนมาตรฐานของการพยากรณ์ ( Standard  
    error of estimation) 
 R  แทน ค่าสัมประสิทธิสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple correlation) 
 R2  แทน สัมประสิทธิการพยากรณ์ (Coefficient of determinant ) 
 t และ sig  แทน  ค่าทีใชใ้นการตรวจสอบวา่ตวัแปรอิสระใดบา้งทีสามารถใช้ 

พยากรณ์ 
 ***  แทน  มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  0.001 



 39 

 PVC แทน  การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์  
 SPM แทน  การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์  
 BIB  แทน  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้  
 CSR แทน  ความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม  
 BEQ แทน ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้  
 

ส่วนท ี1  ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษา ขอ้มูลทวัไป ของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 7 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว  โดยใช้
แบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ผลการศึกษาแสดงดงัตารางที  2 
 

ตารางที 2 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  

ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ     
  ชาย 124 31.00 
  หญิง 276 69.00 

รวม 400 100.00 

2. อายุ     
  ตาํกวา่ 20 ปี 27 6.75 
  20 - 30 ปี 15 3.75 
  31 - 40 ปี 146 36.50 
  41 - 50 ปี 155 38.75 
  50 ปีขึนไป 57 14.25 

รวม 400 100.00 
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ตารางที 2 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 

3. ระดับการศึกษา     
  มธัยมศึกษาตอนตน้/ตาํกวา่ 18 4.50 
  มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 93 23.25 
  อนุปริญญา/ปวส 106 26.50 
  ปริญญาตรี 110 27.50 
  สูงกวา่ปริญญาตรี 73 18.25 

รวม 400 100.00 

4. อาชีพ     
  ขา้ราชการ 59 14.75 
  พนกังานรัฐวสิาหกิจ 116 29.00 
  เจา้ของกิจการ 84 21.00 
  พนกังานบริษทัเอกชน 12 3.00 
  เกษตรกร 7 1.75 
  รับจา้ง 97 24.25 
  อืน ๆ 25 6.25 

รวม 400 100.00 

5. สถานภาพ     
  โสด 113 28.25 
  สมรส 33 8.25 
  หมา้ย 81 20.25 
  หยา่ร้าง 173 43.25 

รวม 400 100.00 
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ตารางที 2 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 

6. รายได้เฉลยีต่อเดือน     
  ไม่เกิน 5,000 บาท 117 29.25 
  5,000 - 10,000 บาท 145 36.25 
  10,001 - 15,000 บาท 48 12.00 
  15,001 - 25,000 บาท 63 15.75 
  25,001 บาท ขึนไป 27 6.75 

รวม 400 100.00 

7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว     
  1 คน 8 2.00 
  2 คน 110 27.50 
  3 คน 126 31.50 
  4 คน 88 22.00 
    5 คน ขึนไป 68 17.00 

รวม 400 100.00 

  
 จากตารางที 2 พบวา่  ผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุงในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม จาํนวน 400 คน มีขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัต่อไปนี  

 เพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  
คิดเป็นร้อยละ 69.00 รองลงมาเป็น เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 31.00  

 อายุ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง  
41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.75 รองลงมามีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.50 

 ระดับการศึกษา  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่มี
ระดบัการศึกษา  ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 27.50  รองลงมา มีระดบัการศึกษา อนุปริญญา/ปวส  คิด
เป็นร้อยละ 26.50   

 อาชีพ  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่ มีอาชีพ
พนกังานรัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 29.00  รองลงมามีอาชีพรับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 24.25 
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   สถานภาพ  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่มี
สถานภาพหยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 43.25 รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 28.25   

 รายได้เฉลยีต่อเดือน  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วน
ใหญ่มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 5,000 - 10 ,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 36.25  รองลงมา มี รายไดเ้ฉลียต่อ
เดือนไม่เกิน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.25   

 จํานวนสมาชิกในครอบครัว  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน 
ส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัว 3 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50  รองลงมามีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว
จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50   
 
ส่วนท ี2  พฤติกรรมการซือข้าวสารบรรจุถุง 

จากการศึกษาขอ้มูล พฤติกรรมของผูซื้อขา้วสาร บรรจุถุงของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 6 
ดา้น ไดแ้ก่ ยหีอ้ขา้วสารบรรจุถุงทีเลือกซือมากทีสุด  สถานทีทีเลือกซือขา้วสารบรรจุถุง  ชนิดของ
ขา้วสารบรรจุถุงทีเลือกซือ  ปริมาณขา้วสารบรรจุถุงทีซือในแต่ละครัง  ความถีในการซือขา้วสาร
บรรจุถุง และบุคคลทีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซือขา้วสารบรรจุถุง   โดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 
400 ชุด ผลการศึกษาแสดงดงัตารางที 3 
 
ตารางที 3 พฤติกรรมการซือขา้วสารบรรจุถุง   
 

พฤติกรรมการซือข้าวสารบรรจุถุง จํานวน ร้อยละ 

1. ยห้ีอข้าวสารบรรจุถุงทเีลอืกซือมากทสุีด     
  มาบุญครอง 89 22.25 
  หงส์ทอง 95 23.75 
  ตราฉตัร 106 26.50 
  ขา้วพนัดี 110 27.50 

รวม 400 100.00 
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ตารางที 3 พฤติกรรมการซือขา้วสารบรรจุถุง (ต่อ)      
 

พฤติกรรมการซือข้าวสารบรรจุถุง จํานวน ร้อยละ 

2. สถานททีเีลอืกซือข้าวสารบรรจุถุง     
  หา้งเทสโกโ้ลตสั (สาขานครปฐม) 68 17.00 
  หา้งบิกซี  (สาขานครปฐม) 86 21.50 
  หา้งแมค็โคร (สาขานครปฐม) 48 12.00 
  ร้านคา้ขายขา้วสาร 198 49.50 

รวม 400 100.00 

3. ชนิดของข้าวสารบรรจุถุงทเีลอืกซือ     
  ขา้วหอมมะลิ 120 30.00 
  ขา้วสารธรรมดา 78 19.50 
  ขา้วกลอ้ง/ซอ้มมือ 45 11.25 
  ขา้วชนิดพิเศษ เช่น เสริมวติามิน,ปลอดสารพิษ 85 21.25 
  อืน ๆ 72 18.00 

รวม 400 100.00 

4. ปริมาณข้าวสารบรรจุถุงทซืีอในแต่ละครัง     
  ขนาด 1 กิโลกรัม 55 13.75 
  ขนาด 2 กิโลกรัม 45 11.25 
  ขนาด 5 กิโลกรัม 128 32.00 
  ขนาด 15 กิโลกรัม 107 26.75 
  ขนาดมากกวา่ 15 กิโลกรัม 65 16.25 

รวม 400 100.00 
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ตารางที 3 พฤติกรรมการซือขา้วสารบรรจุถุง  (ต่อ)      
 

 พฤติกรรมการซือข้าวสารบรรจุถุง จํานวน ร้อยละ 

5. ความถีในการซือข้าวสารบรรจุถุง     
  1 สัปดาห์/ครัง 25 6.25 
  2 สัปดาห์/ครัง 95 23.75 
  3 สัปดาห์/ครัง 75 18.75 
  4 สัปดาห์/ครัง 116 29.00 
  5 สัปดาห์/ครัง 10 2.50 
  มากกวา่ 5 สัปดาห์/ครัง 79 19.75 

รวม 400 100.00 

6. บุคคลทมีีส่วนในการตัดสินใจเลอืกซือข้าวสารบรรจุถุง     
  ตดัสินใจเอง 85 21.25 
  ครอบครัว 139 34.75 
  เพือน/ญาติพีนอ้ง 92 23.00 
  ผูข้าย 56 14.00 
    อืน ๆ 28 7.00 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที 3  พบวา่พฤติกรรมการซือขา้วสารบรรจุถุงของผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุ
ถุงในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  จาํนวน 400 คน มี พฤติกรรมการเลือกซือขา้วสารบรรจุถุง  
ดงัต่อไปนี 
 ยห้ีอข้าวสารบรรจุถุงทเีลอืกซือมากทสุีด  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม 
จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เลือกซือขา้วพนัดี คิดเป็นร้อยละ 27.50 รองลงมาเลือกซือตราฉตัร คิดเป็น
ร้อยละ 26.50  
 สถานททีเีลอืกซือข้าวสารบรรจุถุง  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 
400 คน ส่วนใหญ่เลือกซือขา้วสารทีร้านคา้ขายขา้วสาร  คิดเป็นร้อยละ 49.50  รองลงมา เลือกซือที  
หา้งบิกซี  (สาขานครปฐม) คิดเป็นร้อยละ 21.50 
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 ชนิดของข้าวสารบรรจุถุงทเีลอืกซือ  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 
400 คน ส่วนใหญ่เลือกซือขา้วหอมมะลิ คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมาเลือกซือขา้วชนิดพิเศษ  เช่น 
เสริมวติามิน, ปลอดสารพิษ คิดเป็นร้อยละ 21.25  
 ปริมาณข้าวสารบรรจุถุงทซืีอในแต่ละครัง  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม 
จาํนวน 400 คน  ส่วนใหญ่ซือขา้วสารในปริมาณ  5 กิโลกรัม น คิดเป็นร้อยละ 32.00  รองลงมา ซือ
ในปริมาณ 15 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 27.25   
 ความถีในการซือข้าวสารบรรจุถุง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 
คน ส่วนใหญ่ซือขา้วสาร4 สัปดาห์/ครัง คิดเป็นร้อยละ 29.00 รองลงมาซือ  2 สัปดาห์/ครัง คิดเป็น
ร้อยละ 23.75   
 บุคคลทมีีส่วนในการตัดสินใจเลอืกซือข้าวสารบรรจุถุง  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบ
แบบสอบถาม จาํนวน 400 คน  ส่วนใหญ่ มีครอบครัวเป็นบุคคลทีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซือ
ขา้วสารบรรจุถุง คิดเป็นร้อยละ 34.75  รองลงมาคือ เพือน/ญาติพีนอ้ง คิดเป็นร้อยละ 23.00 
 
ส่วนท ี3 ปัจจัยทีอทิธิพลของความจงรักภักดีต่อตราสินค้าข้าวสารบรรจุถุง 
 จากการศึกษา อิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  ในเขตอาํเภอ
เมือง จงัหวดันครปฐม จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ ์  การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์ 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้  และความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม โดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 400 
ชุด ผลการศึกษาแสดงดงัตารางที 4 
 
ตารางที  4 ปัจจยัทีมี อิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง   ในภาพรวม (n = 

400) 
 
ปัจจัยทีมีอทิธิพลของความจงรักภักดีต่อตราสินค้า

ข้าวสารบรรจุถุง 
X  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1  การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์ 3.55 0.52 มาก 
2  การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์ 3.61 0.59 มาก 
3  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 3.59 0.63 มาก 
4  ความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม 3.51 0.49 มาก 

รวม  3.56 0.49 มาก 
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 จากตารางที 4 สามารถอธิบายไดว้า่ ปัจจยัทีมีอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้
ขา้วสารบรรจุถุง  ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.56 (S.D. = 0.49) เมือพิจารณา
เป็นรายขอ้เรียงตามลาํดบัค่าเฉลีย  พบวา่ ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในการซือขา้วสาร
บรรจุถุง ลาํดบัแรก คือ การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์ มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.61 (S.D. = 0.59) จดัอยูใ่น
ระดบัมาก  รองลงมา คือ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.59 ( S.D. = 0.63) จดัอยูใ่นระดบั
มาก และปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในการซือขา้วสารบรรจุถุง  ลาํดบัสุดทา้ย คือ ความ
รับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.51 (S.D. = 0.49) จดัอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 
 ผลวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในการเลือกซือขา้วสาร
บรรจุถุง รายดา้นทงั 4 ดา้น สามารถอธิบายไดต้ามตารางที 5-8 
 
ตารางที 5 ปัจจยัทีมีอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง ดา้นการสร้างคุณค่า

ผลิตภณัฑ ์(n = 400) 
 

การสร้างคุณค่าผลติภัณฑ์ X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1 เลือกซือขา้วสารบรรจุถุงโดยพิจารณาลกัษณะของเมล็ด
ขา้วทีมีความสะอาด ปลอดภยั และไม่มีสิงเจือปน 

3.56 0.78 มาก 

2 เลือกซือขา้วสารบรรจุถุงโดยพิจารณาทางดา้นคุณค่า
โภชนาการ 

3.34 0.83 ปานกลาง 

3 เลือกซือขา้วสารบรรจุถุงโดยพิจารณาดา้นการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานการผลิต เช่น GMP, HACCP, รูปมือ
พนม เป็นตน้ 

3.90 0.84 มาก 

4 เลือกซือขา้วสารบรรจุถุงโดยพิจารณาลกัษณะบรรจุภณัฑ์ 
เช่น สวยงาม ทนัสมยั เป็นตน้ 

3.80 0.83 มาก 

5 ขา้วสารมีขนาดบรรจุใหเ้ลือกซือหลากหลาย 3.57 0.99 มาก 
6 ความหลากหลายของขนาดและรูปลกัษณ์บรรจุภณัฑ์

ขา้วสาร 
3.07 0.65 ปานกลาง 

7 มีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้ 3.60 0.81 มาก 
รวม  3.55 0.52 มาก 
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 จากตารางที 5  สามารถอธิบายไดว้า่ อิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสาร
บรรจุถุง  ดา้นการสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ ์ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.55 (S.D. 
= 0.52) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามลาํดบัค่าเฉลีย  พบวา่ ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี
ในการซือขา้วสารบรรจุถุง  ลาํดบัแรก คือ เลือกซือขา้วสารบรรจุถุงโดยพิจารณาดา้นการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานการผลิต  เช่น GMP, HACCP, รูปมือพนม เป็นตน้  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.90 (S.D. = 
0.84) จดัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ เลือกซือขา้วสารบรรจุถุงโดยพิจารณาลกัษณะบรรจุภณัฑ์  
เช่น สวยงาม ทนัสมยั เป็นตน้ มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.80 (S.D. = 0.83) จดัอยูใ่นระดบัมาก และปัจจยัทีมี
อิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในการซือขา้วสารบรรจุถุง  ลาํดบัสุดทา้ย คือ ความหลากหลายของ
ขนาดและรูปลกัษณ์บรรจุภณัฑข์า้วสาร  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.07 ( S.D. = 0.65) จดัอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ตามลาํดบั 
 
ตารางที 6 ปัจจยัทีมีอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  ดา้นการกาํหนดราคา

เชิงกลยทุธ์ (n = 400) 
 

การกาํหนดราคาเชิงกลยุทธ์ X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1 เลือกซือขา้วสารบรรจุถุงโดยพิจารณาจากราคาทีถูกทีสุด 
(เปรียบเทียบในกลุ่มชนิดขา้วทีตอ้งการซือ) 

2.97 0.75 ปานกลาง 

2 ราคาของขา้วสารบรรจุถุงมีความเหมาะสมกบัปริมาณ
และคุณภาพ 

3.64 0.67 มาก 

3 ราคาต่อกิโลกรัมของขา้วสารบรรจุถุงตาํกวา่ราคาของ
ขา้วสารแบ่งขาย 

3.91 0.77 มาก 

4 การกาํหนดราราคาของขา้วสารบรรจุถุงไดม้าตรฐานของ
กระทรวงพาณิชย ์

3.93 0.74 มาก 

รวม  3.61 0.59 มาก 
 
 จากตารางที 6  สามารถอธิบายไดว้า่ ปัจจยัทีมีอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้
ขา้วสารบรรจุถุง  ดา้นการกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์  ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉลียเท่ากบั 
3.61 (S.D. = 0.59) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามลาํดบัค่าเฉลีย  พบวา่ ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ
ความจงรักภกัดีในการซือขา้วสารบรรจุถุง ลาํดบัแรก คือการกาํหนดราราคาของขา้วสารบรรจุถุงได้
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มาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.93 (S.D. = 0.74) จดัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา 
คือ ราคาต่อกิโลกรัมของขา้วสารบรรจุถุงตาํกวา่ราคาของขา้วสารแบ่งขาย  มีค่าเฉลียเท่ากบั  3.91 
(S.D. = 0.77) จดัอยูใ่นระดบัมาก และปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในการซือขา้วสารบรรจุ
ถุง ลาํดบัสุดทา้ย คือ เลือกซือขา้วสารบรรจุถุงโดยพิจารณาจากราคาทีถูกทีสุด  (เปรียบเทียบใน
กลุ่มชนิดขา้วทีตอ้งการซือ) มีค่าเฉลียเท่ากบั 2.97 (S.D. = 0.75) จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบั 
 
ตารางที 7 ปัจจยัทีมีอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  ดา้นภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ (n = 400) 
 

ภาพลกัษณ์ตราสินค้า X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1 เลือกซือขา้วสารบรรจุถุงโดยพิจารณาจากชือเสียงตรา
สินคา้ 

3.59 0.78 มาก 

2 ตราสินคา้สามารถจดจาํไดง่้าย 3.50 0.89 มาก 
3 ตราสินคา้สามารถสือความหมายถึงองคก์รไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 
3.53 0.88 มาก 

4 ความน่าเชือถือของตราสินคา้และผลิตภณัฑ์ 3.70 0.70 มาก 
5 ผลิตภณัฑมี์ความแตกต่างและโดดเด่นดา้นภาพลกัษณ์

กวา่ยหีอ้อืน 
3.96 0.79 มาก 

6 ตราสินคา้มีความโดดเด่นดา้นความน่าเชือถือกวา่ยหีอ้อืน  3.24 0.72 มาก 
รวม  3.59 0.63 มาก 

 
 จากตารางที 7  สามารถอธิบายไดว้า่ ปัจจยัทีมีอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้
ขา้วสารบรรจุถุง   ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้  ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.59 
(S.D. = 0.63) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามลาํดบัค่าเฉลีย  พบวา่ ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความ
จงรักภกัดีในการซือขา้วสารบรรจุถุง  ลาํดบัแรก คือ ผลิตภณัฑมี์ความแตกต่างและโดดเด่นดา้น
ภาพลกัษณ์กวา่ยหีอ้อืน มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.96 (S.D. = 0.79) จดัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ความ
น่าเชือถือของตราสินคา้และผลิตภณัฑ์  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3. 70 (S.D. = 0.70) จดัอยูใ่นระดบัมาก และ
ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในการซือขา้วสารบรรจุถุง  ลาํดบัสุดทา้ย คือ ตราสินคา้มีความ
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โดดเด่นดา้นความน่าเชือถือกวา่ยหีอ้อืน  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.24 ( S.D. = 0.72) จดัอยูใ่นระดบัมาก 
ตามลาํดบั 
 
ตารางที 8 ปัจจยัทีมีอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  ดา้นความรับผดิชอบ

ขององคก์รต่อสังคม (n = 400) 
 

ความรับผดิชอบขององค์กรต่อสังคม X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1 มีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้ทีผลิต 3.37 0.68 ปานกลาง 
2 มีสายด่วนผูบ้ริโภครับเรืองร้องเรียนและใหข้อ้มูล  3.19 0.69 ปานกลาง 
3 ประกอบธุรกิจภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสมาคม

ขา้วสารบรรจุถุงแห่งประเทศไทย 
3.59 0.62 มาก 

4 ราคาสินคา้เป็นธรรมกบัผูบ้ริโภค 3.88 0.76 มาก 
รวม  3.51 0.49 มาก 

 
 จากตารางที 8  สามารถอธิบายไดว้า่ ปัจจยัทีมีอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้
ขา้วสารบรรจุถุง   ดา้นความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม  ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก  มี
ค่าเฉลียเท่ากบั 3.53 (S.D. = 0.49) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามลาํดบัค่าเฉลีย  พบวา่ ปัจจยัทีมี
อิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในการซือขา้วสารบรรจุถุง  ลาํดบัแรก ราคาสินคา้เป็นธรรมกบัผูบ้ริโภค   
มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.88 (S.D. = 0.76) จดัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ประกอบธุรกิจภายใตก้าร
กาํกบัดูแลของสมาคมขา้วสารบรรจุถุงแห่งประเทศไทย  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.59 ( S.D. = 0.62) จดัอยู่
ในระดบัมาก และปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในการซือขา้วสารบรรจุถุง  ลาํดบัสุดทา้ย คือ 
มีสายด่วนผูบ้ริโภครับเรืองร้องเรียนและใหข้อ้มูล   มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.19 ( S.D. = 0.69) จดัอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ตามลาํดบั 
 
ส่วนท ี4 ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 

จากการศึกษาความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ของผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุงในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม โดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ผลการศึกษาแสดงดงัตารางที 8 
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ตารางที 9 ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้   
 

ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1 มีความพอใจในสินคา้ทีซือ 3.85 0.75 มาก 
2 บอกต่อถึงผลิตภณัฑที์ดีใหก้บัคนทีรู้จกัเสมอ 3.80 0.73 มาก 
3 สนใจสินคา้และโปรโมชนัของคู่แข่งนอ้ยลง 3.54 0.80 มาก 
4 ไม่ลงัเลทีจะซือสินคา้ถึงแมว้า่ราคาของคู่แข่งจะ

ถูกกวา่ก็ตาม 
3.75 0.66 มาก 

5 เชือวา่สินคา้ยหีอ้นีจะเสนอผลิตภณัฑที์ดีทีสุดให้
ท่านเสมอ 

3.64 0.64 มาก 

6 มีความผกูพนักบัตราสินคา้เป็นอยา่งมาก 3.55 0.75 มาก 
รวม  3.69 0.54 มาก 

 
 จากตารางที 9  สามารถอธิบายไดว้า่ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคทีซือ
ขา้วสารบรรจุถุงในเขตอาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม  ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉลีย
เท่ากบั 3.69 (S.D. = 0.54) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามลาํดบัค่าเฉลีย  พบวา่ ความจงรักภกัดี
ต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุง  ลาํดบัแรก มีความพอใจในสินคา้ทีซือ มีค่าเฉลีย
เท่ากบั 3.85 (S.D. = 0.75) จดัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ บอกต่อถึงผลิตภณัฑที์ดีใหก้บัคนทีรู้จกั
เสมอ มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.80 (S.D. = 0.73) จดัอยูใ่นระดบัมาก และความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุง  ลาํดบัสุดทา้ย คือ สนใจสินคา้และโปรโมชนัของคู่แข่งนอ้ยลง  มี
ค่าเฉลียเท่ากบั 3.54 (S.D. = 0.80) จดัอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 
  
ส่วนท ี5 การทดสอบสมมติฐาน 

สาํหรับการทดสอบสมมติฐานของการวจิยัใชก้ารหา ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน และและวเิคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์เชิงเส้นอยา่งง่าย  (Simple Regression 
Analysis) ระหวา่ง  ปัจจยัทีมี อิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  ดา้นการ
สร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์  ดา้นการกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์  ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นความ
รับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม และความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ โดยนาํเสนอผลการวเิคราะห์ ใน
รูปตารางแสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ และการวเิคราะห์การถดถอยตามสมมติฐานทีตงัไว ้ดงันี 
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ตารางที 10 แสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัทีมีอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้
ขา้วสารบรรจุถุง  ดา้นการสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์  ดา้นการกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์  ดา้น
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม และความจงรักภกัดีต่อ
ตราสินคา้ 

 
ตัวแปร PVC SPM BIB CSR BEQ 

  3.55 3.61 3.59 3.51 3.69 
(S.D.) 0.52 0.59 0.63 0.49 0.54 

PVC           
SPM 0.62**         
BIB 0.65** 0.81**       
CSR 0.73** 0.73** 0.78**     
BEQ 0.42** 0.51** 0.59** 0.56**   

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 
 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากตารางที 10 แสดงใหเ้ห็นผลการวเิคราะห์ ค่าเฉลีย ค่าความ
เบียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรทีศึกษา พบวา่ตวัแปรอิสระและตวัแปร
ตามมีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์
ระหวา่ง  0.42-0.81 จึงนาํไปสู่การทดสอบสมมติฐานทีตงัไว ้ดงันี 

สมมติฐานที 1 : การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลทางบวกต่อ ความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ 

สมมติฐานที 2: การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ 

สมมติฐานที 3: ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
สมมติฐานที 4: ความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม มีอิทธิพลทางบวกต่อ ความ

จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
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ตารางที 11  แสดงผลการวเิคราะห์อิทธิพลดว้ยการถดถอยอยา่งง่ายของ การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์ มี
อิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

 

ตัวแปร 

ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 
T p-valve สัมประสิทธิ

ถดถอย 

ความคลาด
เคลอืนมาตรฐาน 

ค่าคงที  2.126 0.170 12.515 0.000*** 
การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์ 0.440 0.047 9.294 0.000*** 
R = 0.422, R2 = 0.178, SEest = + 0.491, F = 86.387 

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 
 

จากตารางที 11  พบวา่การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑมี์ ค่าสัมประสิทธิถดถอย  0.440 โดยมี
ความคลาดเคลือนมาตรฐาน  0.047 โดยมีความสามารถพยากรณ์ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้  ได้
ร้อยละ 17.8 อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.001 

 
ตารางที 12 แสดงผลการวเิคราะห์อิทธิพลดว้ยการถดถอยอยา่งง่ายของการกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์ มี

อิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
 

ตัวแปร 

ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 
t p-valve สัมประสิทธิ

ถดถอย 

ความคลาด
เคลอืนมาตรฐาน 

ค่าคงที  1.993 0.144 13.806 0.000*** 
การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์ 0.469 0.039 11.892 0.000*** 
R = 0.512, R2 = 0.262, SEest = + 0.464, F = 141.416, P = 0.000 

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 
 

จากตารางที 12  พบวา่การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์มี ค่าสัมประสิทธิถดถอย  0.469 โดยมี
ความคลาดเคลือนมาตรฐาน  0.039 โดยมีความสามารถพยากรณ์ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้  ได้
ร้อยละ 26.2 อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.001 
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ตารางที 13 แสดงผลการวเิคราะห์อิทธิพลดว้ยการถดถอยอยา่งง่ายของ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มี
อิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

 

ตัวแปร 

ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 

t p-valve 
สัมประสิทธิ
ถดถอย 

ความคลาด
เคลอืน

มาตรฐาน 

ค่าคงที  1.870 0.127 14.740 0.000*** 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 0.507 0.035 14.551 0.000*** 
R = 0.589, R2 = 0.347, SEest = + 0.437, F = 211.717, P = 0.000 

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 
 

จากตารางที 13  พบวา่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มี ค่าสัมประสิทธิถดถอย  0.507 โดยมีความ
คลาดเคลือนมาตรฐาน  0.035 โดยมีความสามารถพยากรณ์ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้  ไดร้้อยละ 
34.7 อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.001 

 
ตารางที 14 แสดงผลการวเิคราะห์อิทธิพลดว้ยการถดถอยอยา่งง่ายของ ความรับผดิชอบขององคก์ร

ต่อสังคมมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
 

ตัวแปร 

ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 
t p-valve สัมประสิทธิ

ถดถอย 

ความคลาด
เคลอืนมาตรฐาน 

ค่าคงที  1.507 0.162 9.311 0.000*** 
ความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม 0.622 0.046 13.596 0.000*** 
R = 0.563, R2 = 0.317, SEest = + 0.447, F = 184.852, P = 0.000 

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 
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จากตารางที 14  พบวา่ความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม มีค่าสัมประสิทธิถดถอย  
0.622 โดยมีความคลาดเคลือนมาตรฐาน  0.046 โดยมีความสามารถพยากรณ์ ความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ ไดร้้อยละ 31.7 อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.001 
 
ตารางที 15 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 

 
  สมมติฐาน ผลการวจัิย 

1 การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑมี์อิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดี
ต่อตราสินคา้ 

สนบัสนุน 

2 การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

สนบัสนุน 

3 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อ
ตราสินคา้ 

สนบัสนุน 

4 ความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคมมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

สนบัสนุน 

 
 



 

 
 

บทที 5 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเรือง อิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  เป็นการวจิยัเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุงในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จาํนวนทงัหมด 400 
ราย จากการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยั อภิปรายผลและ
มีขอ้เสนอแนะ ดงันี 

 
1. สรุปผลการวจัิย 

ส่วนท ี 1 ข้อมูลทวัไปของ  ผู้บริโภคทซืีอข้าวสารบรรจุถุงในเขตอาํเภอเมือง จังหวดั
นครปฐม จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง  
41-50 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจ สถานภาพหยา่ร้าง รายไดเ้ฉลียต่อ
เดือน 5,000 - 10,000 บาท และมีสมาชิกในครอบครัว 3 คน 
 ส่วนท ี2 พฤติกรรมการซือข้าวสารบรรจุถุง  จากการศึกษา พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซือขา้วสารยหีอ้ขา้วพนัดี สถานทีทีเลือกซือขา้วสารบรรจุถุง ส่วนใหญ่
เลือกซือทีร้านคา้ขายขา้วสาร โดยเลือกซือขา้วหอมมะลิมากทีสุด จาํนวนทีซือส่วนใหญ่ซือ ขา้วสาร
ขนาด 5 กิโลกรัม ความถีในการเลือกซือส่วนใหญ่ซือขา้วสาร 4 สัปดาห์/ครัง บุคคลทีมีส่วนในการ
ตดัสินใจคือครอบครัว  
 ส่วนท ี3 ปัจจัยทีมี อทิธิพลของความจงรักภักดีต่อตราสินค้าข้าวสารบรรจุถุง  จาก
การศึกษา พบวา่  ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามลาํดบัค่าเฉลีย  
พบวา่ ปัจจยัทีมีอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  ลาํดบัแรก คือ การ
กาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์ จดัอยูใ่นระดบัมาก  รองลงมา คือ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้  จดัอยูใ่นระดบัมาก 
และปัจจยัทีมีอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  ลาํดบัสุดทา้ย คือ ความ
รับผดิชอบขององคก์รต่อสังคมจดัอยูใ่นระดบัมากตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้นดงันี 
 1. ด้านการสร้างคุณค่าผลติภัณฑ์  ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก  เมือพิจารณาเป็น
รายขอ้เรียงตามลาํดบัค่าเฉลีย  พบวา่ ปัจจยัทีมีอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสาร
บรรจุถุง ลาํดบัแรก คือ เลือกซือขา้วสารบรรจุถุงโดยพิจารณาดา้นการรับรองคุณภาพมาตรฐานการ
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ผลิต เช่น GMP, HACCP, รูปมือพนม เป็นตน้  จดัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ เลือกซือขา้วสาร
บรรจุถุงโดยพิจารณาลกัษณะบรรจุภณัฑ์  เช่น สวยงาม ทนัสมยั เป็นตน้  จดัอยูใ่นระดบัมาก และ
ปัจจยัทีมีอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  ลาํดบัสุดทา้ย คือ ความ
หลากหลายของขนาดและรูปลกัษณ์บรรจุภณัฑข์า้วสารจดัอยูใ่นระดบัปานกลางตามลาํดบั 
 2. ด้านการกาํหนดราคาเชิงกลยุทธ์  ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก  เมือพิจารณาเป็น
รายขอ้เรียงตามลาํดบัค่าเฉลีย  พบวา่ ปัจจยัทีมีอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสาร
บรรจุถุง  ลาํดบัแรก คือ การกาํหนดราราคาของขา้วสารบรรจุถุงไดม้าตรฐานของกระทรวงพาณิชย์  
จดัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ราคาต่อกิโลกรัมของขา้วสารบรรจุถุงตาํกวา่ราคาของขา้วสารแบ่ง
ขาย  จดัอยูใ่นระดบัมาก และปัจจยัทีมีอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  
ลาํดบัสุดทา้ย คือ เลือกซือขา้วสารบรรจุถุงโดยพิจารณาจากราคาทีถูกทีสุด  (เปรียบเทียบในกลุ่ม
ชนิดขา้วทีตอ้งการซือ) จดัอยูใ่นระดบัปานกลางตามลาํดบั 
 3. ด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้า  ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงตามลาํดบัค่าเฉลีย  พบวา่ ปัจจยัทีมีอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  
ลาํดบัแรก คือผลิตภณัฑมี์ความแตกต่างและโดดเด่นดา้นภาพลกัษณ์กวา่ยหีอ้อืน  จดัอยูใ่นระดบัมาก 
รองลงมา คือ ความน่าเชือถือของตราสินคา้และผลิตภณัฑ ์จดัอยูใ่นระดบัมาก และปัจจยัทีมีอิทธิพล
ของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง ลาํดบัสุดทา้ย คือ ตราสินคา้มีความโดดเด่นดา้น
ความน่าเชือถือกวา่ยหีอ้อืนจดัอยูใ่นระดบัมากตามลาํดบั 
 4. ด้านความรับผดิชอบขององค์กรต่อสังคม  ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก  เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามลาํดบัค่าเฉลีย  พบวา่ ปัจจยัทีมีอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  ลาํดบัแรก ราคาสินคา้เป็นธรรมกบัผูบ้ริโภค   จดัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา 
คือ ประกอบธุรกิจภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสมาคมขา้วสารบรรจุถุงแห่งประเทศไทย  จดัอยูใ่น
ระดบัมาก และปัจจยัทีมีอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  ลาํดบัสุดทา้ย 
คือ มีสายด่วนผูบ้ริโภครับเรืองร้องเรียนและใหข้อ้มูล จดัอยูใ่นระดบัปานกลางตามลาํดบั 

ส่วนท ี4 ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็น
รายขอ้เรียงตามลาํดบัค่าเฉลีย  พบวา่ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุ
ถุง ลาํดบัแรก มีความพอใจในสินคา้ทีซือ จดัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ บอกต่อถึงผลิตภณัฑที์ดี
ใหก้บัคนทีรู้จกั  จดัอยูใ่นระดบัมาก และความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคทีซือขา้วสาร
บรรจุถุง  ลาํดบัสุดทา้ย คือ สนใจสินคา้และโปรโมชนัของคู่แข่งนอ้ยลง จดัอยูใ่นระดบัมาก
ตามลาํดบั 
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           ส่วนท ี 5 การทดสอบสมมติฐาน  
1. สมมติฐานท ี1  การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑมี์อิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อ

ตราสินคา้  จากผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา  พบวา่ การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑมี์อิทธิพล
ทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

2. สมมติฐานท ี2 การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์ มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อ
ตราสินคา้  จากผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา  พบวา่การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์ มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

3. สมมติฐานท ี 3 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีอิทธิพลทางบวกต่อ ความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ จากผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา  พบวา่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

4. สมมติฐานท ี 4 ความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคมมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภกัดีต่อตราสินคา้  จากผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา  พบวา่ความรับผดิชอบขององคก์ร
ต่อสังคมมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
 
2. อภิปรายผล 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการวจิยั เรืองอิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ขา้วสารบรรจุถุง มีประเด็นสาํคญัทีผูว้จิยันาํมาอภิปรายตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงันี 
 1. พฤติกรรมการซือข้าวสารบรรจุถุง  จากการศึกษา พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซือขา้วสารยหีอ้ขา้วพนัดี สถานทีทีเลือกซือขา้วสารบรรจุถุง ส่วนใหญ่
เลือกซือทีร้านคา้ขายขา้วสาร โดยเลือกซือขา้วหอมมะลิมากทีสุด จาํนวนทีซือส่วนใหญ่ซือ ขา้วสาร
ขนาด 5 กิโลกรัม ความถีในการเลือกซือส่วนใหญ่ซือขา้วสาร 4 สัปดาห์/ครัง บุคคลทีมีส่วนในการ
ตดัสินใจคือครอบครัว ทงันีอาจเป็นเพราะวา่ ขา้วหอมมะลิเป็นขา้วทีไดรั้บความนิยมบริโภคมาก
ทีสุด เนืองจากขา้วหอมมะลิเวลาหุงจะมีกลินหอมคลา้ยใบเตยและมีวติามินแร่ธาตุรวมทงัใยอาหาร
มากจึงเป็นขา้วทีนิยมบริโภค และลกัษณะของครอบครัวของกลุ่ม ตวัอยา่งเป็นขนาดเล็กจึงเลือกซือ
ขา้วสารในปริมาณ 5 กิโลกรัมต่อเดือน ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนนัทวชัร์ สัตโยภาส  (2552) ได้
ทาํการวจิยัเรืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการซือขา้วสารบรรจุถุงในอาํเภอเมืองเชียงใหม่  
ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกซือชนิดของขา้วสารหอมมะลิบรรจุถุงมากทีสุด  ขนาด
บรรจุทีซือมากทีสุดคือ  ขนาด 5 กิโลกรัม ความถีในการซือเดือนละ  1 ครัง และขดัแยง้กบังานวจิยั
ของทรายแกว้ อินทะปัญญา (2553) ไดท้าํการวจิยัเรืองพฤติกรรมการซือขา้วสาร (ขา้วเหนียว) ของ
ผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ผลการวจิยัพบวา่ ความถีในการซือขา้วสาร (ขา้ว
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เหนียว) มากทีสุด คือ 1 เดือน/ครัง/กระสอบ ทงันีอาจเป็นเพราะครอบครัวของ ผูบ้ริโภคในเขต
อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย เป็นลกัษณะครอบครัวใหญ่จึงมีการซือขา้วสารในปริมาณมาก 

2. การสร้างคุณค่าผลติภัณฑ์  จากผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุงใน
เขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ใหค้วามคิดเห็นในเรือง การเลือกซือขา้วสารบรรจุถุงโดยพิจารณา
ดา้นการรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิต เช่น GMP, HACCP เป็นตน้ มากทีสุด ใหค้วามคิดเห็นใน
เรืองเลือกซือขา้วสารบรรจุถุงโดยพิจารณาลกัษณะบรรจุภณัฑ์  เช่น สวยงาม ทนัสมยั เป็นตน้  อยูใ่น
อนัดบัรองลงมา และใหค้วามคิดเห็นในเรือง ความหลากหลายของขนาดและรูปลกัษณ์บรรจุภณัฑ์
ขา้วสารนอ้ยทีสุด ทงันีอาจเป็นเพราะขา้วสารบรรจุถุงทีไดรั้บการ รับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิต  
เป็นส่วนสาํคญัทีทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความมนัใจวา่ขา้วสารบรรจุถุงทีซือมาเป็นขา้วสารทีสะอาดและ
ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค  จึงส่งผลใหผู้บ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในเรือง การรับรองคุณภาพมาตรฐานการ
ผลิตมากทีสุด ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นนัทวชัร์  สัตโยภาส  (2552) ไดท้าํการวจิยัเรือง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการซือขา้วสารบรรจุถุงในอาํเภอเมืองเชียงใหม่  ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกซือชนิดของขา้วสารหอมมะลิบรรจุถุงโดยดูจากความสะอาดและความปลอดภยั
มากทีสุด รองลงมาคือ มีเครืองหมายรับรองคุณภาพ  และขดัแยง้กบังานวจิยัของ ณรงศกัดิ ศุพิรัตน์ว
นิช (2550) ไดท้าํการวจิยัเรือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการเลือกซือขา้วกลอ้งในอาํเภอเมือง
เชียงใหม่  ผลการวจิยัพบวา่  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑที์มีผลต่อการซือมากทีสุดคือ ช่วยป้องกนัโรคบาง
ชนิดได ้รองลงมาคือวติามินและคุณค่าทางโภชนาการสูง  

3. การกาํหนดราคาเชิงกลยุทธ์ จากผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุงใน
เขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ใหค้วามคิดเห็นในเรือง การกาํหนดราคาของขา้วสารบรรจุถุงได้
มาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ มากทีสุด ใหค้วามคิดเห็นในเรือง ราคาต่อกิโลกรัมของขา้วสาร
บรรจุถุงตาํกวา่ราคาของขา้วสารแบ่งขาย  อยูใ่นอนัดบัรองลงมา และใหค้วามคิดเห็นในเรือง เลือก
ซือขา้วสารบรรจุถุงโดยพิจารณาจากราคาทีถูกทีสุด  (เปรียบเทียบในกลุ่มชนิดขา้วทีตอ้งการซือ)  
นอ้ยทีสุด  ทงันีอาจเป็นเพราะขา้วสารบรรจุถุงทีไดรั้บ การกาํหนดราคาของขา้วสารบรรจุถุงได้
มาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์  เป็นส่วนสาํคญัทีทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความมนัใจวา่ขา้วสารบรรจุถุง
ทีซือมาเป็นขา้วสารทีมีราคาสมเหตุสมผลกบัคุณภาพของสินคา้ จึงส่งผลใหผู้บ้ริโภคใหค้วามสาํคญั
ในเรือง การกาํหนดราคาของขา้วสารบรรจุถุงไดม้าตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ มากทีสุด ซึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนนัทวชัร์ สัตโยภาส (2552) ไดท้าํการวจิยัเรืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อ
การซือขา้วสารบรรจุถุงในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกซือชนิด
ของขา้วสารหอมมะลิบรรจุถุงโดยดูจากราคาสมเหตุสมผลกบัคุณภาพของสินคา้มากทีสุด รองลงมา
คือ มีป้ายราคาทีเห็นอยา่งชดัเจน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของณรงศกัดิ ศุพิรัตน์วนิช (2550) ไดท้าํ
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การวจิยัเรือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการเลือกซือขา้วกลอ้งในอาํเภอเมืองเชียงใหม่  ผลการวจิยั
พบวา่  ปัจจยัดา้นราคาทีมีผลต่อการซือมากทีสุดคือ ราคาสมเหตุสมผลกบัคุณภาพของสินคา้
รองลงมาคือราคาสมเหตุสมผลกบัปริมารของสินคา้ 

 4. ภาพลกัษณ์ตราสินค้า  จากผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุงใน
เขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ใหค้วามคิดเห็นในเรืองผลิตภณัฑมี์ความแตกต่างและโดดเด่นดา้น
ภาพลกัษณ์กวา่ยหีอ้อืนมากทีสุด ใหค้วามคิดเห็นในเรืองความน่าเชือถือของตราสินคา้และ
ผลิตภณัฑ ์อยูใ่นอนัดบัรองลงมา และใหค้วามคิดเห็นในเรืองตราสินคา้มีความโดดเด่นดา้นความ
น่าเชือถือกวา่ยหีอ้อืนนอ้ยทีสุด  ทงันีอาจเป็นเพราะดว้ยภาพลกัษณ์ของขา้วสารบรรจุถุงทีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัมีความแตกต่างและโดยเด่นมากทีสุดจึงส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีความคิดเห็นในเรืองผลิตภณัฑมี์
ความแตกต่างและโดดเด่นดา้นภาพลกัษณ์กวา่ยหีอ้อืนมากทีสุด  ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  
Stobart (1994) ไดก้ล่าวา่ ตราสินคา้เป็นสัญลกัษณ์ทีแสดงผา่นป้ายสินคา้ และสามารถสร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่งได ้อีกทงัยงัช่วยทาํใหผู้บ้ริโภคจดจาํรายละเอียดและความแตกต่าง เช่น ราคา
สินคา้ ภาพลกัษณ์ ชือตราสินคา้ไดดี้ยงิขึน และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเสรี วงษม์ณฑา (2550 : 28) 
ไดก้ล่าววา่ การสร้างตราสินคา้ใหเ้ขม็แขง็คือการทาํใหสิ้นคา้มีความแตกต่างทีชดัเจน เพือสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เพราะเมือผูบ้ริโภครู้สึกไวใ้จและเชือมนัในตราสินคา้ สินคา้นนัก็จะ
ง่ายต่อการจาํหน่าย และทีสาํคญั คือ สามารถสร้างความแตกต่างจากสินคา้ชนิดอืนไดอ้ยา่งชดัเจน 
และสามารถทาํกาํไรไดม้าก โดยปราศจากการแข่งขนัทางดา้นราคา 

 5. ความรับผดิชอบขององค์กร  จากผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุง
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ใหค้วามคิดเห็นในเรืองราคาสินคา้เป็นธรรมกบัผูบ้ริโภคมาก
ทีสุด ใหค้วามคิดเห็นในเรืองประกอบธุรกิจภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสมาคมขา้วสารบรรจุถุงแห่ง
ประเทศไทย อยูใ่นอนัดบัรองลงมา และใหค้วามคิดเห็นในเรืองมีสายด่วนผูบ้ริโภครับเรืองร้องเรียน
และใหข้อ้มูลนอ้ยทีสุด ทงันีอาจเป็นเพราะหากผูป้ระกอบการทีมีความรับผดิชอบขององคก์รทีดี
ตอ้งดาํเนินงานขององคก์รดว้ยความมีจริยธรรมและโปร่งใส  ไม่หวงัผลกาํไรมากจนเกินไปจนเป็น
สาเหตุทาํใหร้าคาของสินคา้สูงไม่สอดคลอ้งกบัคุณภาพและปริมาณของสินคา้ทีผูบ้ริโภคไดรั้บ 
ดงันนัราคาของสินคา้ทีจาํหน่ายจะตอ้งมีความเหมาะสมและ เป็นธรรมกบัผูบ้ริโภคมากทีสุด ซึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนนัทวชัร์ สัตโยภาส (2552) ไดท้าํการวจิยัเรืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อ
การซือขา้วสารบรรจุถุงในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกซือชนิด
ของขา้วสารหอมมะลิบรรจุถุงโดยดูจากราคาสมเหตุสมผลกบัคุณภาพของสินคา้มากทีสุด รองลงมา
คือ มีป้ายราคาทีเห็นอยา่งชดัเจน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของณรงศกัดิ ศุพิรัตน์วนิช (2550) ไดท้าํ
การวจิยัเรือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการเลือกซือขา้วกลอ้งในอาํเภอเมืองเชียงใหม่  ผลการวจิยั
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พบวา่  ปัจจยัดา้นราคาทีมีผลต่อการซือมากทีสุดคือ ราคาสมเหตุสมผลกบัคุณภาพของสินคา้
รองลงมาคือราคาสมเหตุสมผลกบัปริมารของสินคา้ 

 6. ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า จากผลการวจิยัพบวา่ ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก  
ซึงสอดคลอ้งกนังานวจิยัของอมรรัตน์ พินยักุล (2549) ไดท้าํการวจิยัเรือง ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความ
จงรักภกัดีในตราสินคา้ไอศกรีม Swensen ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวจิยัพบวา่ 
ผูบ้ริโภคมีความจงรักภกัดีในตราสินคา้ไอศกรีมอยูใ่นระดบั มาก และเมือพิจารณา ความจงรักภกัดี
ต่อตราสินคา้ เป็นรายดา้นพบวา่ ผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุงในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
ใหค้วามคิดเห็นในเรือง มีความพอใจในสินคา้ทีซือมากทีสุด ใหค้วามคิดเห็นในเรือง บอกต่อถึง
ผลิตภณัฑที์ดีใหก้บัคนทีรู้จกัเสมอ  อยูใ่นอนัดบัรองลงมา และใหค้วามคิดเห็นในเรือง สนใจสินคา้
และโปรโมชนัของคู่แข่งนอ้ยลง  นอ้ยทีสุด และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ
คณะ (2546 : 406) ไดก้ล่าววา่ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ คือ ความซือสัตย ์ซึงจะมีผลต่อการซือ
สินคา้นนัซาํ ถา้มีความภกัดีต่อตราสินคา้สูง หมายความวา่ มีทศันคติทีดีต่อตราสินคา้และยดึมนัใน
ตราสินคา้ พร้อมทีจะแสวงหาตราสินคา้นนัเพือซืออยา่งต่อเนือง 

7. อทิธิพลของการสร้างคุณค่าผลติภัณฑ์ ทส่ีงผลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้า  จาก
ผลการวจิยัพบวา่ การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑมี์อิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้  ทงันี
อาจเป็นเพราะ การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑมี์ ผลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้  กล่าวคือ หาก
ผูป้ระกอบการไดรั้บ การรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิต  เช่น GMP, HACCP มีลกัษณะบรรจุ
ภณัฑข์องขา้วสารบรรจุถุงทีสวยงาม ทนัสมยั หรือขา้วสารบรรจุถุงมีลกัษณะของเมล็ดขา้วทีมีความ
สะอาด ปลอดภยั และไม่มีสิงเจือปน จะมีส่วนช่วยให้ผูบ้ริโภคเกิดความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ซึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญัภา บาํรุงพืช .  (2553) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อความ
จงรักภกัดีในตราสินคา้ กรณีศึกษาไส้กรอกในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวจิยัพบวา่ การสร้างตรา
สินคา้ทีจาํเป็นตอ้ง ใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดเพือส่งไปใหผู้ที้เกียวขอ้งโดยการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใชพ้นกังาน ซึงจะส่งผลทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความ
ไวว้างใจทีดีต่อตราสินคา้ ความสาํคญัตวัที 2 คือ ความมีชือเสียงของตราสินคา้ การสร้างตราสินคา้
จนมีชือเสียงเป็นทียอมรับ ทาํใหผู้บ้ริโภครู้จกัจนใหค้วามสาํคญัและไวว้างใจในตราสินคา้ ส่งผลต่อ
ความจงรักภกัดี ความสาํคญัตวัที 3 คือ ความพึงพอใจ ความพึงพอใจในความรู้สึกทศันคติของ
บุคคลโดยบอกทิศทางวา่เป็นไปลกัษณะใด และสอดคลอ้งกบัแนวคิด ของ เทเลอร์ เซลลุซ และ กู๊ด
วนิ (2004 : 217-227) ไดก้ล่าววา่ จากการศึกษาความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อตราสินคา้ ของกลุ่ม
ลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรม พบวา่ ความจงรักภกัดีในตราสินคา้มีผลมาจากปัจจยั 6 ประการ คือ 
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ความพึงพอใจของลูกคา้ คุณค่าของสินคา้ อุปสรรคในการเปลียนตราสินคา้ การตอบรับลูกคา้ ความ
เชือมนัในตราสินคา้ และ คุณค่าโดยรวมในตราสินคา้ 

8. อทิธิพลของ การกาํหนดราคาเชิงกลยุทธ์ ทส่ีงผล ต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้า  
จากผลการวจิยัพบวา่ การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้  
ทงันีอาจเป็นเพราะ การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์ มีผลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้  กล่าวคือ หาก
ผูป้ระกอบการมี การกาํหนดราราคาของขา้วสารบรรจุถุงไดม้าตรฐานของกระทรวงพาณิชย์  มีการ
กาํหนดราคาต่อกิโลกรัมของขา้วสารบรรจุถุงตาํกวา่ราคาของขา้วสารแบ่งขาย  หรือมีการกาํหนด
ราคาของขา้วสารบรรจุถุงมีความเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ  จะมีส่วนช่วยใหผู้บ้ริโภคเกิด
ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้  ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เทเลอร์ เซลลุซ และ กู๊ดวนิ (2004 : 217-
227) ไดก้ล่าววา่ จากการศึกษาความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อตราสินคา้ ของกลุ่มลูกคา้โรงงาน
อุตสาหกรรม พบวา่ ความจงรักภกัดีในตราสินคา้มีผลมาจากปัจจยั 6 ประการ คือ ความพึงพอใจ
ของลูกคา้ คุณค่าของสินคา้ อุปสรรคในการเปลียนตราสินคา้ การตอบรับลูกคา้ ความเชือมนัในตรา
สินคา้ และ คุณค่าโดยรวมในตราสินคา้ 

9. อทิธิพลของ ภาพลกัษณ์ตราสินค้า ทส่ีงผล ต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้า  จาก
ผลการวจิยัพบวา่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้  ทงันีอาจ
เป็นเพราะภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีผลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้  กล่าวคือ หากผูป้ระกอบการมี
ผลิตภณัฑ์ทีมีความแตกต่างและโดดเด่นดา้นภาพลกัษณ์กวา่ยหีอ้อืน  สร้างความน่าเชือถือของตรา
สินคา้และผลิตภณัฑ์  หรือการสร้าง ชือเสียงของตราสินคา้ทีโดดเด่นจะมีส่วนช่วยไ หผู้บ้ริโภคเกิด
ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญัภา บาํรุงพืช .  (2553) ไดท้าํการศึกษา
วจิยัเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้ กรณีศึกษาไส้กรอกในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผลการวจิยัพบวา่การสร้างตราสินคา้ทีจาํเป็นตอ้ง ใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดเพือส่งไปใหผู้ที้เกียวขอ้ง
โดยการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใชพ้นกังาน ซึงจะส่งผลทาํให้
ผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจทีดีต่อตราสินคา้ ความสาํคญัตวัที 2 คือ ความมีชือเสียงของตราสินคา้ 
การสร้างตราสินคา้จนมีชือเสียงเป็นทียอมรับ ทาํใหผู้บ้ริโภครู้จกัจนใหค้วามสาํคญัและไวว้างใจใน
ตราสินคา้ ส่งผลต่อความจงรักภกัดี ความสาํคญัตวัที 3 คือ ความพึงพอใจ ความพึงพอใจใน
ความรู้สึกทศันคติของบุคคลโดยบอกทิศทางวา่เป็นไปลกัษณะใด และสอดคลอ้งกบัแนวคิด ของ เท
เลอร์ เซลลุซ และ กู๊ดวนิ (2004 : 217-227) ไดก้ล่าววา่ จากการศึกษาความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อ
ตราสินคา้ ของกลุ่มลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรม พบวา่ ความจงรักภกัดีในตราสินคา้มีผลมาจากปัจจยั 
6 ประการ คือ ความพึงพอใจของลูกคา้ คุณค่าของสินคา้ อุปสรรคในการเปลียนตราสินคา้ การตอบ
รับลูกคา้ ความเชือมนัในตราสินคา้ และ คุณค่าโดยรวมในตราสินคา้ 
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10. อทิธิพลของ ความรับผดิชอบขององค์กร ทส่ีงผลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้า  
จากผลการวจิยัพบวา่ ความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคมมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีต่อ
ตราสินคา้ ทงันีอาจเป็นเพราะความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม มีผลต่อความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ กล่าวคือ หากผูป้ระกอบการมีการกาํหนด ราคาสินคา้เป็นธรรมกบัผูบ้ริโภค  ประกอบธุรกิจ
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสมาคมขา้วสารบรรจุถุงแห่งประเทศไทย  หรือมีการรับประกนัคุณภาพ
ของสินคา้ทีผลิต  จะมีส่วนช่วยใหผู้บ้ริโภคเกิดความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ซึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ เทเลอร์ เซลลุซ และ กู๊ดวนิ (2004 : 217-227) ไดก้ล่าววา่ จากการศึกษาความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ต่อตราสินคา้ ของกลุ่มลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรม พบวา่ ความจงรักภกัดีในตราสินคา้มี
ผลมาจากปัจจยั 6 ประการ คือ ความพึงพอใจของลูกคา้ คุณค่าของสินคา้ อุปสรรคในการเปลียนตรา
สินคา้ การตอบรับลูกคา้ ความเชือมนัในตราสินคา้ และ คุณค่าโดยรวมในตราสินคา้ 

 
3. ประโยชน์จากการวจัิย 
 จากผล ทาํการศึกษา อิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง ผูที้
เกียวขอ้งทีตอ้งการนาํผลการวจิยัไปใชค้วรปรับประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมดงันี 
 3.1 ประโยชน์เชิงทฤษฎแีละงานวจัิยในอนาคต 
 งานวจิยันีก่อใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงทฤษฎี โดยก่อใหเ้กิดการบูรณาการทางทฤษฎี
เกียวกบั ความจงรักภกัดีของขา้วสารบรรจุถุง ไดเ้ห็นปัจจยัสาํคญัทงัสีปัจจยัทีส่งผลต่อ ความ
จงรักภกัดีของขา้วสารบรรจุถุง ไดแ้ก่ การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์  การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์  

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม  ซึงจากการศึกษาปัจจยัทงัสีปัจจยั
ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของขา้วสารบรรจุถุง  เป็นประโยชน์ทางทฤษฎีในการศึกษาเพือสร้างความ
ชดัเจนในความจงรักภกัดีของขา้วสารบรรจุถุง สาํหรับสาํหรับขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาวจิยัใน
อนาคต ควรมีการดาํเนินการต่อไปนี 

1. ในการศึกษาครังต่อไปอาจใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สังเกต การทดลอง หรือวธีิการอืนๆ เพือใหไ้ดม้าซึงขอ้มูลในเชิงลึกมากยงิขึน ซึงจะมีประโยชน์ใน
การนาํไปใชเ้ป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการกาํหนดแผน กลยทุธ์ทางการตลาดทีเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุง 

2. ควรขยายขอบเขตหรือเพิมกลุ่มเป้าหมาย ไปยงับริเวณจงัหวดัใกลเ้คียง  เช่น 
จงัหวดัราชบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เพือใชเ้ป็นแนวทางทีจะทาํใหท้ราบถึงอิทธิพล
ของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  เพราะ ในแต่ละพืนทีอาจจะส่งผลต่อ ความ
จงรักภกัดีของขา้วสารบรรจุถุงทีแตกต่างกนั 
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3. ในการศึกษาครังนีประกอบไปดว้ยตวัแปรอิสระ 4 ตวัแปรดว้ยกนัประกอบไป
ดว้ย  การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์  การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้  และความ
รับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม ดงันนัในการศึกษาครังต่อไปอาจจะเพิมตวัแปรอิสระ เช่น ปัจจยั
ดา้นจิตวทิยา ปัจจยัดา้นทศันคติ เพือใหค้รอบคลุมเนือหาของแปรอิสระและทราบปัจจยัทีแทจ้ริงที
ส่งต่อความจงรักภกัดีของขา้วสารบรรจุถุง 
 4. ในการศึกษาครังนีเป็นการศึกษา อิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้
ขา้วสารบรรจุถุง ดงันนัในการศึกษาครังต่อไป ผูส้นใจ ควรใชป้ระเด็นการ ศึกษาเรืองคาดหวงัและ
การรับรู้คุณภาพขา้วสารบรรจุถุง ทีส่งผลต่อความพึงพอใจของขา้วสารบรรจุถุง เพือนาํผลการศึกษา
มาปรับปรุงในดา้นคุณภาพขา้วสารบรรจุถุง 

 
3.2 ประโยชน์ด้านการจัดการธุรกจิ   

 จากการศึกษา อิทธิพลของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง พบวา่ 
ปัจจยัสาํคญัทงัสีปัจจยัทีส่งผลต่อ ความจงรักภกัดีของขา้วสารบรรจุถุง ไดแ้ก่ การสร้างคุณค่า
ผลิตภณัฑ์  การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และความรับผดิชอบขององคก์รต่อ
สังคม  ดงันนัผูป้ระกอบการธุรกิจ ขา้วสารบรรจุถุง ควรศึกษารายละเอียดของทงัสีปัจจยัและนาํมา
บูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจทีดาํเนินการอยู ่เพือนาํไปสู่ความจงรักภกัดีในการเลือกซือขา้วสาร
บรรจุถุง  ดงันี 

1. การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์  จากผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุง
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ใหค้วามคิดเห็นในเรือง การ เลือกซือขา้วสารบรรจุถุงโดย
พิจารณาดา้นการรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิต  เช่น GMP, HACCP, รูปมือพนม  เป็นตน้ มาก
ทีสุด  ใหค้วามคิดเห็นในเรือง เลือกซือขา้วสารบรรจุถุงโดยพิจารณาลกัษณะบรรจุภณัฑ์  เช่น 
สวยงาม ทนัสมยั เป็นตน้  อยูใ่นอนัดบัรองลงมา และใหค้วามคิดเห็นในเรือง ความหลากหลายของ
ขนาดและรูปลกัษณ์บรรจุภณัฑข์า้วสาร นอ้ยทีสุด ดงันนัผูป้ระกอบการผลิตขา้วสารบรรจุถุงควร
ศึกษารายละเอียดในการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหไ้ดม้าตรฐาน  และสามารถผลิตขา้วสารบรรจุ
ถุงไดอ้ยา่งปลอดภยั โดยเนน้การป้องกนัและขจดัความเสียงทีอาจจะทาํให้ ขา้วสารบรรจุถุง เป็นพิษ
เป็นอนัตรายหรือเกิดความไม่ปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค  เพือพฒันานาํไปสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐาน
การผลิต เช่น GMP, HACCP หรือ ISO 9000 

2. การกาํหนดราคาเชิงกลยทุธ์ จากผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุง
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ใหค้วามคิดเห็นในเรืองการกาํหนดราคาของขา้วสารบรรจุถุงได้
มาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ มากทีสุด ใหค้วามคิดเห็นในเรือง ราคาต่อกิโลกรัมของขา้วสาร
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บรรจุถุงตาํกวา่ราคาของขา้วสารแบ่งขาย  อยูใ่นอนัดบัรองลงมา และใหค้วามคิดเห็นในเรือง เลือก
ซือขา้วสารบรรจุถุงโดยพิจารณาจากราคาทีถูกทีสุด  (เปรียบเทียบในกลุ่มชนิดขา้วทีตอ้งการซือ)  
นอ้ยทีสุด  ดงันนัผูป้ระกอบการผลิตขา้วสารบรรจุถุงควร กาํหนดราคาของขา้วสารบรรจุถุง ให้ได้
มาตรฐานของกระทรวงพาณิชย ์

3. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้  จากผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคทีซือขา้วสารบรรจุถุงใน
เขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ใหค้วามคิดเห็นในเรืองผลิตภณัฑมี์ความแตกต่างและโดดเด่นดา้น
ภาพลกัษณ์กวา่ยหีอ้อื นมากทีสุด ใหค้วามคิดเห็นในเรือง ความน่าเชือถือของตราสินคา้และ
ผลิตภณัฑ์  อยูใ่นอนัดบัรองลงมา และใหค้วามคิดเห็นในเรือง ตราสินคา้มีความโดดเด่นดา้นความ
น่าเชือถือกวา่ยหีอ้อืน นอ้ยทีสุด ดงันนัผูป้ระกอบการผลิตขา้วสารบรรจุถุงควรเนน้ใหค้วามสาํคญั
ในเรืองการสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้ โดยตอ้งใชก้ลยทุธ์การสร้างความแตกต่างของสินคา้เพือ
ความโดนเด่นของสินคา้ทีไม่เหมือนใครในตลาดประเภทเดียวกนั 

4. ดา้นความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม  จากผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคทีซือ
ขา้วสารบรรจุถุงในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ใหค้วามคิดเห็นในเรือง ราคาสินคา้เป็นธรรม
กบัผูบ้ริโภค มากทีสุด ใหค้วามคิดเห็นในเรือง ประกอบธุรกิจภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสมาคม
ขา้วสารบรรจุถุงแห่งประเทศไทย  อยูใ่นอนัดบัรองลงมา และใหค้วามคิดเห็นในเรือง มีสายด่วน
ผูบ้ริโภครับเรืองร้องเรียนและใหข้อ้มูล นอ้ยทีสุด  ดงันนัผูป้ระกอบการผลิตขา้วสารบรรจุถุงควร
เนน้ใหค้วามสาํคญัในเรือง ราคาสินคา้เป็นธรรมกบัผูบ้ริโภค มากทีสุด  โดยราคาของสินคา้กบั
คุณภาพของสินคา้จะตอ้งสอดคลอ้งกนั ไม่ควรหวงัผลกาํไรมากจนเกินไปโดยไปลดคุณภาพของ
สินคา้ลง 
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แบบสอบถามการวจัิย 
เรือง อทิธิพลของความจงรักภักดีต่อตราสินค้าข้าวสารบรรจุถุง  

 
คําชีแจง 

1. แบบสอบถามชุดนีเป็นแบบสอบถามเพือการวจิยัของนกัศึกษาหลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การประกอบการ) มหาวทิยาลยัศิลปากร มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาอิทธิพล
ของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ขา้วสารบรรจุถุง  โดยขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบั ผูต้อบแบบสอบถาม
ผูว้จิยัจะเก็บเป็นความลบัและจะนาํเสนอในรูปของภาพรวมเท่านนั ดงันนัจึงขอความอนุเคราะห์
ท่านในการตอบแบบสอบถามใหต้รงกบัความเป็นจริงใหม้ากทีสุด  จกัขอบพระคุณยงิ 

2.  แบบสอบถามประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงันี 
 ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที 2 ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมการเลือกซือขา้วสารบรรจุถุง 
 ส่วนที 3 ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในการซือขา้วสารบรรจุถุง            
                     ส่วนที 4 ขอ้มูลเกียวกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 
 ส่วนที 5 ขอ้เสนอแนะเพิมเติม 
 
 
                  ธนากร ภทัรพนูสิน 

                                                                                นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการประกอบการ 
  คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร  
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ส่วนท ี1 ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํชีแจง กรุณาเติมเครืองหมาย       ลงในช่องวา่ง (  ) และเติมคาํลงในช่องวา่งทีตรงกบัความเป็น
จริง 
1.  เพศ 
 (     )  ชาย  (     )  หญิง  
2.  อาย ุ 
 (     )  ตาํกวา่ 20 ปี  (     ) 20-30 ปี 
  (     ) 31-40 ปี  (     ) 41-50 ปี   
 (     ) 50 ปีขึนไป  
3.  ระดบัการศึกษา 
 (    ) มธัยมศึกษาตอนตน้ /ตาํกวา่ 
 (     ) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 (     ) อนุปริญญา / ปวส. 
 (     )  ปริญญาตรี  
 (     ) สูงกวา่ปริญญาตรี  
4.  อาชีพ 
 (     )  ขา้ราชการ  (     )  พนกังานรัฐวสิาหกิจ  
 (     )  เจา้ของกิจการ (     )  พนกังานบริษทัเอกชน  
 (     )  เกษตรกร  (     )  รับจา้ง  
 (     )  อืนๆ โปรดระบุ ……………… 
5.  สถานภาพ 
 (     )  โสด  (     )  สมรส  
 (     )  หมา้ย  (     )  หยา่ร้าง 
6.  รายไดเ้ฉลียต่อเดือน (ของผูต้อบแบบสอบถาม) 
 (     ) ไม่เกิน 5,000 บาท     (     ) 5,000-10,000 บาท  
(     ) 10,001 – 15,000 บาท (     ) 15,001 – 20,000 บาท 
(     ) 20,001- 25,000 บาท   (     ) 25,001 ขึนไป 
7.  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
 (     )  1 คน  (     ) 2 คน 
 (     )  3 คน  (     ) 4 คน 

(     ) 5 คนขึนไป 
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 ส่วนท ี2 ข้อมูลเกยีวกบัพฤติกรรมการเลอืกซือข้าวสารบรรจุถุง 
คําชีแจง กรุณาเติมเครืองหมาย       ลงในช่องวา่ง (  ) และเติมคาํลงในช่องวา่งทีตรงกบัความเป็น
จริง 
1. ท่านเลือกซือขา้วสารบรรจุถุงยหีอ้ใดมากทีสุด (เลือกไดเ้พียง 1 ขอ้) 
 (     ) มาบุญครอง  (     ) หงส์ทอง  
 (     ) ตราฉตัร   (     ) ขา้วพนัธ์ุดี 
2.  ท่านเลือกซือขา้วสารบรรจุถุงจากสถานทีใด 
 (     )  หา้งเทสโกโ้ลตสั (สาขานครปฐม)  
 (     )  หา้งบิกซี  (สาขานครปฐม)  
 (     )  หา้งแมค็โคร (สาขานครปฐม)  
 (     )  ร้านคา้ขายขา้วสาร 
3.  ท่านเลือกซือขา้วสารบรรจุถุงชนิดใดเป็นหลกั 
 (     )  ขา้วหอมมะลิ  
 (     )  ขา้วขาวธรรมดา  
 (     )  ขา้วกลอ้ง /ซอ้มมือ  
(     )  ขา้วชนิดพิเศษ เช่น เสริมวติามิน, ปลอดสารพิษ 
 (     ) อืนๆ โปรดระบุ………. 
4.  ปริมาณขา้วสารบรรจุถุงทีซือในแต่ละครัง 
 (     )  ขนาด 1 กิโลกรัม   (     ) ขนาด 2 กิโลกรัม 
 (     )  ขนาด 5 กิโลกรัม  (     ) ขนาด 15 กิโลกรัม 
 (     )  ขนาดมากกวา่ 15 กิโลกรัมขึนไป ระบุ…………… 
5.  ความถีในการซือขา้วสารบรรจุถุง 
 (     )  1 สัปดาห์/ครัง  (     ) 2 สัปดาห์/ครัง 
 (     )  3 สัปดาห์/ครัง  (     ) 4 สัปดาห์/ครัง 
 (     )  5 สัปดาห์/ครัง   
 (     )  มากกวา่ 5 สัปดาห์/ครัง ระบุ………………………… 
6.  บุคคลใดทีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซือขา้วสารบรรจุถุง 
 (     )  ตดัสินใจเอง  (     )  ครอบครัว  
 (     )  เพือน /ญาติพีนอ้ง  (     ) ผูข้าย 
 (     )  อืนๆ โปรดระบุ …………………… 
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ส่วนท ี3 ข้อมูลเกยีวกบัปัจจัยทมีีอทิธิพลต่อความจงรักภักดีในการซือข้าวสารบรรจุถุง 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย   ลงในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 

ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี
ในการซือขา้วสารบรรจุถุง 

ระดบัความคิดเห็น 

มากทีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

5 4 3 2 1 
การสร้างคุณค่าผลติภัณฑ์           

1. ท่านเลือกซือขา้วสารบรรจุถุงโดย
พิจารณาลกัษณะของเมล็ดขา้วทีมี
ความสะอาด ปลอดภยั และไม่มี
สิงเจือปน 

          

2. ท่านเลือกซือขา้วสารบรรจุถุงโดย
พิจารณาทางดา้นคุณค่าโภชนาการ 

          

3. ท่านเลือกซือขา้วสารบรรจุถุงโดย
พิจารณาดา้นการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานการผลิต เช่น GMP, 
HACCP, รูปมือพนม เป็นตน้ 

          

4. ท่านเลือกซือขา้วสารบรรจุถุงโดย
พิจารณาลกัษณะบรรจุภณัฑ ์เช่น 
สวยงาม ทนัสมยั เป็นตน้ 

          

5. ขา้วสารมีขนาดบรรจุใหเ้ลือกซือ
หลากหลาย           

6. ความหลากหลายของขนาดและ
รูปลกัษณ์บรรจุภณัฑข์า้วสาร 

          

7. มีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้           
การกาํหนดราคาเชิงกลยุทธ์           

8. ท่านเลือกซือขา้วสารบรรจุถุงโดย
พิจารณาจากราคาทีถูกทีสุด 
(เปรียบเทียบในกลุ่มชนิดขา้วที
ตอ้งการซือ)           
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ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี
ในการซือขา้วสารบรรจุถุง 

ระดบัความคิดเห็น 
มากทีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ทีสุด 
5 4 3 2 1 

9. ราคาของขา้วสารบรรจุถุงมีความ
เหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ           

10. ราคาต่อกิโลกรัมของขา้วสาร
บรรจุถุงตาํกวา่ราคาของขา้วสาร
แบ่งขาย           

11. การกาํหนดราราคาของขา้วสาร
บรรจุถุงไดม้าตรฐานของ
กระทรวงพาณิชย ์           

ภาพลกัษณ์ตราสินค้า           
12. ท่านเลือกซือขา้วสารบรรจุถุงโดย

พิจารณาจากชือเสียงตราสินคา้           
13. ตราสินคา้สามารถจดจาํไดง่้าย           
14. ตราสินคา้สามารถสือความ

หมายถึงองคก์รไดอ้ยา่งถูกตอ้ง           
15. ความน่าเชือถือของตราสินคา้และ

ผลิตภณัฑ์           
16. ผลิตภณัฑมี์ความแตกต่างและ

โดดเด่นดา้นภาพลกัษณ์กวา่ยหีอ้
อืน 

  
        

17. ตราสินคา้มีความโดดเด่นดา้น
ความน่าเชือถือกวา่ยหีอ้อืน   
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ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี
ในการซือขา้วสารบรรจุถุง 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ยทีสุด 

5 4 3 2 1 
ความรับผดิชอบขององค์กรต่อ

สังคม 
          

18. มีการรับประกนัคุณภาพของ
สินคา้ทีผลิต 

          

19. มีสายด่วนผูบ้ริโภครับเรือง
ร้องเรียนและใหข้อ้มูล 

          

20. ประกอบธุรกิจภายใตก้ารกาํกบั
ดูแลของสมาคมขา้วสารบรรจุ
ถุงแห่งประเทศไทย 

          

21. ราคาสินคา้เป็นธรรมกบั
ผูบ้ริโภค 
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ส่วนท ี4 ข้อมูลเกยีวกบัความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย   ลงในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 

ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

ระดบัความคิดเห็น 
มากทีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ทีสุด 
5 4 3 2 1 

1. ท่านมีความพอใจในสินคา้ทีซือ           
2. ท่านบอกต่อถึงผลิตภณัฑที์ดี
ใหก้บัคนทีรู้จกัเสมอ 

          

3. ท่านสนใจสินคา้และโปรโมชนั
ของคู่แข่งนอ้ยลง 

          

4. ท่านไม่ลงัเลทีจะซือสินคา้
ถึงแมว้า่ราคาของคู่แข่งจะถูกกวา่
ก็ตาม 

          

5. ท่านเชือวา่สินคา้ยหีอ้นีจะเสนอ
ผลิตภณัฑที์ดีทีสุดใหท้่านเสมอ 

          

6.  ท่านมีความผกูพนักบัตราสินคา้    
     เป็นอยา่งมาก 

          

 
ส่วนท ี5 ข้อเสนอแนะเพมิเติม 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

*****ขอขอบพระคุณในความร่วมมือและสละเวลาอนัมีค่าของท่านครังนี****** 
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