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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบความเชื่อมัน่ตราสนิค้าเครื่องปรบัอากาศของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 2) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคลกิภาพของ
ทูตตราสินค้ากับความเชื่อมัน่ตราสินค้าเครื่องปรบัอากาศ และ 3) เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการรบัรู้             
ตราสนิค้ากบัความเชื่อมัน่ตราสนิค้าเครื่องปรบัอากาศ โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมัน่ 0.790-0.924             
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลกับผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน               
สถติทิี่ใช ้คอื รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การหาค่าความแตกต่างค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดยีว และการวเิคราะหห์าค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั  

ผลการวจิยัพบว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นเพศชาย มอีายุ 30-39 มรีะดบัการศกึษาปรญิญา
ตร ีมอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท มคีวามคดิเหน็
ต่อบุคลิกภาพทูตตราสนิค้าโดยรวมอยู่ในระดบัสูง การรบัรู้ตราสนิค้าโดยรวมในระดบัมาก มคี่าความเชื่อมัน่
โดยรวมในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่  

บุคลกิภาพทูตตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัความเชื่อมัน่ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศ ประเดน็ตราสนิค้า
ของเครื่องปรบัอากาศที่ท่านซื้อมเีครื่องหมายการค้าชดัเจน ไม่สบัสน มรีะดบัความสมัพนัธป์านกลาง ในทศิทาง
เดยีวกนั และ การรบัรูต้ราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความเชื่อมัน่ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศ ประเดน็ตราสนิค้า
ของเครื่องปรับอากาศที่ท่านซื้อมีการรับประกันสินค้าที่การบริการหลังการขายที่ดี รวดเร็วทันใจ มีระดับ               
ความคดิเหน็ปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าปจัจยัสว่นบุคคล ต่างกนัมคีวามเชื่อมัน่
ตราสนิค้าเครื่องปรบัอากาศของผู้บรโิภค ต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 โดย เพศชาย มคีวามเชื่อมัน่                 
ตราสนิค้าเครื่องปรบัอากาศมากกว่าเพศหญิง อายุ 30-39 ปีมคีวามเชื่อมัน่ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศมากกว่า
ช่วงอายุอื่น การศึกษาปรญิญาตรีมีความเชื่อมัน่ตราสนิค้าเครื่องปรบัอากาศมากกว่าระดับการศึกษาอื่นและ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท มีความเชื่อมัน่ตราสินค้าเครื่องปรับอากาศมากกว่า             
ช่วงรายได้เฉลี่ยอื่น บุคลิกภาพทูตตราสินค้าเครื่องปรับอากาศ ด้านกายภาพ ด้านสติปญัญา ด้านอารมณ์                
ด้านความสนใจ และด้านการปรับตัว มีความสมัพันธ์กับความเชื่อมัน่ตราสนิค้าเครื่องปรับอากาศ ในระดับ              
ปานกลาง และความสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั การรบัรูข้องตราสนิค้า ด้านการรบัรูร้า้นค้า ด้านการรบัรู้
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ผลิตภัณฑ์ ด้านการรับรู้การส่งเสรมิการตลาด และ ด้านการรบัรู้การซื่อสตัย์และจรรยาบรรณ มีความสมัพันธ์             
กบัความเชื่อมัน่ตราสินค้าเครื่องปรบัอากาศ ในระดบัปานกลางและความสมัพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน                
ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 
ค าส าคญั : ทตูตราสนิคา้ การรบัรูต้ราสนิคา้ ความเชื่อมัน่ตราสนิคา้ 
 

Abstract 
 

 This research aims 1) to compare with the brand trust of consumer and classified by population   
2) to study the relationship between brand ambassadors’ personalities and brand trust of consumers air 
conditioners in Bangkok 3) to study the relationship between brand perception and brand trust of 
consumers air conditioners in bangkok. The questionnaire had a reliability of 0.790 to 0.924 as a tool to 
collect data was gathered from four hundred consumers in Bangkok. The statistics for data analysis 
include percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and Pearson 
correlation coefficient was utilized. 
 The findings were as follows: The majority of consumers in Bangkok were males, aged between 
thirty to thirty nine years, a bachelor’s degree, employees of private companies and income are between 
20,001 baht and 30,000 baht. The analysis results of total the brand was ranked at a high level and 
brand perception was also at a high level. The personality of the brand ambassador was related to brand 
trust in consumers. The brand logo of air conditioners a clear logo was used. The results of the analysis 
showed that respondents were at medium level. Brand perception was related to brand trust among 
consumers. For air conditioner with good service quality and a warranty, the result of the analysis the 
respondents had a medium level. 
 The results of hypotheses testing were as follows: differences in demographic characteristics, 
influenced the differences in personality of brand ambassadors and brand perception, related to brand 
trust of Air Conditioner Consumers at significant levels of 0.05, respectively. The results showed that 
males trusted in air conditioners more than females, number aged between thirty to thirty nine years old, 
and there is more brand trust than at any other age. Undergraduate degrees have a higher level of 
brand trust than any other level of education. In addition, an income between 20,001 to 30,000 baht and 
a higher level of brand trust than any other income level. The personalities of brand ambassadors 
include the physical, cognitive, emotional, interest and adjust must are related with brand trust of among 
air conditioner consumers at a middle level and a positive relationship at significant levels of 0.05 
respectively. Brand perception including perceptions of the shop, products, promotion and honest are 
related with brand trust regarding conditioner consumers at the middle level positive relationship at 
significant levels of 0.05, respectively. 
 
Keyword: Brand Ambassadors, Brand Perception, Brand Confidence 
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บทน า 
ทูตตราสนิค้า (Brand Ambassadors) ก าลงัเป็นสิง่ที่หลายสนิค้าให้ความส าคญัเพิม่ขึน้-เพิม่ขึน้ เพราะ

ล าพงัแค่พรีเซนเตอร์ กบัพรติตี้ ไม่เพียงพอต่อการสร้างความแตกต่าง และโดดเด่น ในยุคที่สนิค้าแข่งขนักัน            
อย่างรุนแรง  ทตูตราสนิคา้ หากเปรยีบเทยีบแลว้ กเ็หมอืนกบัเป็นตวัแทนของบรษิทัซึง่มกีารว่าจา้งหรอืบางบรษิทั
อาจจะไม่มกีารว่าจา้งแต่จะใชเ้จา้ของบรษิทัเป็นตวัแทนของบรษิทัหรอืบางบรษิทัอาจจะใช ้ดารา นกัแสดง นกักฬีา 
นกัรอ้ง  โดยจะมกีารท ากจิกรรมของบรษิทัผ่านทตูตราสนิคา้ พรเีซนเตอร์ (Presenter) คอื ดารา นกัแสดง นกัรอ้ง 
นักกฬีาหรอืบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง ที่บรษิทัจา้งมาเล่นโฆษณา ออกสื่อต่างๆ เช่น ทวี ีหนังสอืพมิพ์ วทิยุ สื่อออนไลน์ 
หรอื ป้ายโฆษณาสนิค้าต่างๆซึ่งหากพูดถึงเรื่องของบทบาท ความส าคญั แล้ว  ทูตตราสนิค้า จะมบีทบาทและ               
มคีวามส าคญัมากกว่าทตูตราสนิคา้ เพราะทูตตราสนิคา้ต้องท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนหรอืทูตของบรษิทั ซึง่การว่าจา้ง
ทูตตราสนิค้า จะมีโอกาสจ้างต่อเนื่องมากกว่าหรือท าสญัญาจ้างที่ยาวนานกว่า ส าหรบั พรเีซนเตอร์ บริษัท
สามารถมกีารเปลีย่นแปลงตวับุคคลไดต้ลอดเวลา (โอเคเนชัน่. 2558: ออนไลน์) 

สนิคา้เครื่องปรบัอากาศถอืเป็นสนิคา้ทีจ่ าเป็นในชวีติประจ าวนัอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางดา้นทีอ่ยู่อาศยั 
หา้งสรรพสนิค้า สถานที่ต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน ต่างกม็เีครื่องปรบัอากาศในบรเิวณทัง้นัน้ ดงันัน้  เนื่องจาก
การแขง่ขนัทีส่งูมากขึน้ เครื่องปรบัอากาศจงึถอืว่าเป็นอกีสนิคา้ทีม่ีทูตตราสนิคา้เขา้มาเป็นส่วนร่วมเป็นอย่างมาก               
ในแต่ละยี่ห้อ เพื่อสรา้งจุดขายและการรบัรูใ้ห้แก่สนิค้าของตวัเอง ท าให้เครื่องปรบัอากาศแต่ละยี่ห้อต่างสรรหา
บุคคลเพื่อมาเป็นตัวแทนในการน าเสนอสนิค้าและสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้บรโิภคทัง้สิ้น จงึมกีารเลือกใช้ทูต            
ตราสนิค้าที่เป็นที่รู้จกัเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความน่าสนใจให้แก่ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของตนเองทัง้นัน้ เช่น 
“ณเดชน์ คูกมิยิะ” ถือว่าเป็น แบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กบั บรษิัท สยามไดกิ้นเซลล ์หรอืแอรไ์ดกิน้ เป็นการสรา้ง 
แบรนดใ์หเ้ป็นทีรู่จ้กัโดยผ่านตวัตนของณเดชน์ ท าใหม้ผีูค้นรูจ้กั DAIKIN มากขึน้หลงัจากท าตลาดในประเทศไทย 
มาเป็นระยะเวลายาวนานรวมถงึยีห่อ้อื่นๆต่างกใ็ช้ดารานักแสดงเป็น แบรนด์แอมบาสเดอรใ์หก้บัยีห่อ้ของตวัเอง
ทัง้นั ้น ไม่ว่าจะเป็น LG ที่ประกาศเดินเครื่องรุกตลาดด้วยการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสซ าเดอร์คนใหม่                     
"ซนันี่ สุวรรณเมธานนท์" PANASONIC ที่เลอืกใช้ "แต้ว - ณฐพร เตมีรกัษ์" และ "นาย - ณภัทร เสยีงสมบุญ" 
SAMSUNG เลือก "ชมพู่  - อารยา เอ. ฮาเก็ต" แม้กระทัง่ MITSUBISHI ELECTRIC  ยังเลือกใช้  "โป๊ป -
ธนวรรธน์ วรรธนะภูมิ" เพื่อเป็นการทอดเรื่องราวของสินค้าผ่านทางทูตตราสินค้าให้เป็นที่รู้จ ักมากขึ้น 
(ฐานเศรษฐกจิ. 2560: ออนไลน์) 

ทูตตราสินค้าเอง ถือเป็นส่วนส าคัญ ที่สามารถดึงดูดให้ผู้ซื้อเลือกเครื่องปรับอากาศ ตามที่ตนเอง            
ต้องการได้ ท าให้หลายๆ บรษิัทของตราสนิค้าพยายามเลือกหาบุคคลที่มีชื่อเสยีง ไม่ว่าจะเป็นดารา นักแสดง 
พธิีกร หรอืแม้แต่บุคคลในบรษิัทที่มคีวามรู้ความสามารมาเป็นทูตตราสนิค้าเพื่อดงึดูด ลูกค้าให้เลือกซื้อสนิค้า             
ของตรายี่ห้อตนเอง โดยคาดว่าการที่เลอืกใช้ทูตตราสนิคา้ที่เป็นที่รูจ้กัจะสามารถ สรา้งการรบัรู้  การยอมรบัที่ดี
ใหก้บัตราสนิคา้ อกีทัง้การคดัเลอืกลกัษณะพรเีซน็เตอรท์ีด่ ีจะสามารถสรา้งภาพลกัษณ์หรอืเพิม่มลูค่าใหแ้ก่สนิคา้
ทางดา้นการตลาดไดด้ ีจงึท าใหก้ารเลอืกใชทู้ตตราสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบัสนิคา้ถอืว่ามคีวามน่าสนใจเป็นอย่างมาก 
เพราะหากเลือกทูตตราสินค้าที่ไม่ เหมาะสมนอกจากจะไม่ เป็นที่ดึงดูดแล้วยังท าให้เสียค่าใช้จ่ายไป                   
โดยเปล่าประโยชน์ จงึท าใหผู้ว้จิยัคดิว่า หากมงีานวจิยัในเรื่องเกีย่วกบัทตูตราสนิคา้จะสามารถช่วยใหเ้กดิความรู้
ความเขา้ใจในการเลอืกทตูตราสนิคา้ทีด่แีละเหมาะสมกบัผลติภณัฑไ์ด ้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบความเชื่อมัน่ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามปจัจยัสว่นบุคคล 
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 2. เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของทูตตราสินค้ากับความเชื่ อมัน่ตราสินค้า
เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ตราสนิค้ากบัความเชื่อมัน่ตราสนิค้าเครื่องปรบัอากาศของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจยั 
1.  ผู้บรโิภคที่มปีจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ ทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบั

ความเชื่อมัน่ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 
2.  บุคลกิภาพทูตตราสนิค้ามีความสมัพนัธ์กบัความเชื่อมัน่ตราสนิค้าเครื่องปรบัอากาศของผู้บรโิภค               

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.  การรบัรู้ของตราสนิค้ามีความสมัพันธ์กับความเชื่อมัน่ตราสนิค้าเครื่องปรบัอากาศของผู้บริโภค                

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ผูว้จิยัมคีวามสนใจศกึษา บุคลกิภาพทตูตราสนิคา้และการรบัรูต้ราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความเชื่อมัน่
ตราสินค้าเครื่องปรบัอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัได้น าทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้องทัง้หมด               
มาประยุกต์ใช้ในงานวิจยั ในการก าหนดกรอบแนวคิด การก าหนดขอบเขตวิจยั การสร้างแบบสอบถามและ               
ใชเ้ป็นเหตุผลสนบัสนุนการพสิจูน์สมมตฐิานในการวจิยัครัง้นี้ ดงันี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบุคลิกภาพทูตตราสินค้า ผู้วิจยัได้น าแนวคิดของ Blanco (2010) 
กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของการสร้างชื่อเสียงให้กับทูตตราสินค้า (Brand Ambassador) ประกอบด้วย                  
10 องคป์ระกอบ คอื ความรู ้(Knowledge) ประสบการณ์ (Experience) ต าแหน่ง (Credentials) การสนบัสนุนหรอื
ได้รบัการแนะน า (Backing) ผู้สนับสนุน (Contributors) การแสดงออกด้วยเครื่องหมายสญัลักษณ์  (Signals) 
ปฏกิริยิาตอบกลบั (Feedback) บรบิท (Context) ค่านิยมของสงัคม (Social Value) การเชื่อมต่อหรอืการติดต่อ 
กบักลุ่มเป้าหมาย (Connections)  

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรบัรู้ ผู้วิจ ัยได้น าแนวคิด ของ Schiffman and Kanuk (1991)                
ไดอ้ธบิายแนวคดิในเรื่องการรบัรูว้่า เป็นกระบวนการรบัรูท้ีบุ่คคลไดร้บัจากสิง่รอบตวั แลว้สง่ผ่านไปยงัสมองแลว้
ตคีวามหมายของการรูส้กึสมัผสัทีไ่ดร้บั และแปลความหมายเป็นความเขา้ใจในสารนัน้ ซึง่ขึน้อยู่กบัความรูพ้ืน้ฐาน
และประสบการณ์เดิมของบุคคลนัน้ด้วย หรอืจากด้านสงัคม ความเชื่อ ทศันคติความคาดหวงั และสภาวะจติใจ  
ของแต่ละบุคคล จงึมผีลท าใหก้ารรบัรูแ้ละการตคีวามแตกต่างกนัออกไป และ อรวรรณ อารยิพฒันกุล (2547: 29) 
ปจัจยัที่มีผลต่อการรบัรู้ของผู้บริโภคสามารถจดัเป็นกลุ่มที่ส าคญัได้ 5 กลุ่ม คือปจัจยัด้านเทคนิค (Technics 
factors)ความเต็มใจในการรับรู้ของผู้บริโภค (Mental Readiness of consumers to perceive)ประสบการณ์               
ในอดีตของผู้บริโภค (Past Experience of the consumer)อารมณ์ของผู้บริโภค (Mood) และปจัจัยการรับรู ้             
ของผูบ้รโิภค ดา้นวฒันธรรมและสงัคม (Social and Culture factors of consumer perception) 

3. แนวคิดและทฤษฎีแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความเช่ือมัน่ตราสินค้า ผู้วิจ ัยได้น าแนวคิด               
มอร์แกน และฮนั (Morgan & Hunt, 1994 อ้างในมะลิวลัย์ แสงสวสัดิ,์ 2556) ได้กล่าวไว้ว่า ความเชื่อมัน่ของ
ผู้บริโภคสามารถประเมินได้จากความเชื่ อมัน่ของผู้ร ับบริการ ซึ่ งผู้ ให้บริการแต่ละองค์กรมีโอกาส                      
ไดร้บัความเชื่อมัน่จากผูร้บับรกิารทีแ่ตกต่างกนั และจะเกดิการประเมนิไดเ้มื่อผูร้บับรกิาร รบับรกิารเสรจ็เรยีบรอ้ย 
การบรกิารนัน้ จะถูกเปรยีบเทียบกบัขอ้ตกลงก่อนการใช้บรกิารที่ผู้ให้บรกิารก าหนดไว้ หากผู้รบับรกิารบรรลุ
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วัตถุประสงค์ ความเชื่อมัน่จะเกิดขึ้น ความเชื่อมัน่มีความส าคัญอย่างยิ่งในในการระบุข้อตกลง เพื่อแสดง               
ความสมัพันธภาพระหว่างลูกค้าและองค์กร ความเชื่ อมัน่ คือ สภาพความเป็นจริงเมื่อคนจ านวนหนึ่งเกิด                 
ความเชื่อมัน่ ในขณะที่ผู้รบับริการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความเชื่อถือ (Reliability) และความซื่อสตัย ์
(Integrity) โดยมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ และขนานกบักรอบแนวคดิทีศ่กึษาเรื่องบุคลกิภาพและจติวิทยา 

4. ข้อมูลเก่ียวกบัเครื่องปรบัอากาศ การเปลีย่นผ่านเทคโนโลยสีารท าความเยน็ดงักล่าวอาจยงัไม่ใช่
ปจัจยัหลกัที่จะส่งผลในการชกัจูงผู้บรโิภคให้เปลี่ยนมาใช้เครื่องปรบัอากาศรุ่นใหม่ในระยะอนัใกล้น้ี เน่ืองจาก
เครื่องปรบัอากาศเป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีม่อีายุการใชง้านยาวนานโดยเฉลีย่ 11 ปี อกีทัง้สารท าความเยน็ R22 ถูกใช้
งานในเครื่องปรบัอากาศมาเป็นระยะเวลานานท าใหค้รวัเรอืนไทย ส่วนใหญ่ยงัคงถอืครองเครื่องปรบัอากาศเก่า             
ทีใ่ชส้ารท าความเยน็แบบเดมิขณะทีค่่าใชจ้่ายบ ารุงรกัษาของเครื่องปรบัอากาศรุ่นใหม่ทีส่งูกว่า จากความซบัซอ้น
ของระบบ และประเดน็เรื่องความปลอดภยัของสารท าความเยน็ สง่ผลใหผู้บ้รโิภคอาจจะยงัคงเลอืกทีจ่ะซ่อมแซม
และใช้งานเครื่องปรบัอากาศเก่าของตน เนื่องจากสารท าความเยน็ R22 ยงัสามารถน าเขา้มาได้จนถึงปี 2567 
นอกจากนี้ ผู้บริโภคยงัสามารถดดัแปลงเครื่องปรบัอากาศเดิมให้ใช้งานสารท าความเย็นทางเลือกนอกเหนือ              
จาก R410a และ R32 อาท ิR407c เพื่อรบัมอืกบัความท้าทายดงักล่าว ผูผ้ลติอาจใชก้ลยุทธก์ารตลาดที่น าเสนอ
การเขา้ถงึไดแ้ละความปลอดภยัในการใชง้านของเครื่องปรบัอากาศใหม่ โดยชสูว่นลดในราคาและบรกิารซ่อมบ ารุง
ของเครื่องปรบัอากาศใหม่เมื่อผู้บรโิภคแลกเครื่องปรบัอากาศเก่า และควรให้ความส าคญัต่อการอบรมพฒันา
ทกัษะของบุคลากรที่ให้บรกิารซ่อมบ ารุงอย่างการวางระบบ การขนส่งและการจดัเกบ็สารท าความเยน็ เป็นต้น                 
ใหไ้ดม้าตรฐานและมรีะเบยีบรดักุม 

จากการศกึษางานวจิยัที่เกีย่วขอ้งในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัได้น างานวจิัยที่เกี่ยวขอ้งของผู้วจิยัท่านอื่นๆ 
ดงันี้ อนัญญา อุทยัปรดีา (2558), มะลวิลัย ์แสงสวสัดิ ์(2556), กรกช อ านาจเถลงิศกัดิ ์(2555), ภสัสรนันท ์เอนก
ธรรมกุล (2554), และวรษิฐา อนิอ านวยศร ี(2552) ที่มีการศกึษาที่เหมอืนกนัในด้านปจัจยัการใช้ทูตตราสนิค้า
ปจัจยัความเชื่อมัน่และความภกัด ีการใชบุ้คคลทีม่ชีื่อเสยีง (Celebrity) ทีเ่ป็นผูน้ าเสนอสนิคา้หลากหลายตราสนิคา้
ในงานโฆษณา เป็นตน้ มาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามในงานวจิยัเรื่อง บุคลกิภาพทตูตราสนิคา้และ
การรบัรูต้ราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความเชื่อมัน่ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้เคยซื้อ
เครื่องปรับอากาศ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรได้ ดังนัน้ในการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย                
ซึง่ใชว้ธิกีารค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรและใชจ้ านวนทัง้สิน้ 400 คน 
 วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดวธิกีารสุ่มตวัอย่าง โดยวธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-
Stage Sampling) ดงันี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวธิีจบัฉลาก (Lottery 
Method) โดยการจบัฉลากเลอืกเขตคดิค่ารอ้ยละ10 จากทัง้หมด 50 เขตโดยไม่ใสค่นื ไดท้ัง้หมด 5 เขต เขตทีถู่ก
จบัฉลากเพื่อใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ เขตวงัทองหลาง เขตบางกอกใหญ่ เขตยานนาวา เขตบางเขน และ เขต
จอมทอง  
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 ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเลอืกเกบ็ตวัอย่างในเขตทีเ่ลอืก
ไว้ในขัน้ตอนที่ 1 ทัง้หมด 5 เขต เขตละ 80 ตัวอย่าง  ทัง้หมด 5 เขต รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัทัง้สิ้น              
400 คน 
 ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการก าหนดกลุ่มตวัแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บตัวอย่างในเขต             
ทีเ่ลอืกไวใ้นขัน้ตอนที ่2 เจาะจงเพยีงรา้นตวัแทนจ าหน่ายครื่องปรบัอากาศ 

1. บรษิทั บบี ีแอร ์เทรดดิง้ จ ากดั 
2. บรษิทั พารค์เกอร ์เอ.ซ.ี จ ากดั 
3. บรษิทั ธรีชยัอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
4. บรษิทั เอส.ซ.ี คลูลิง่ เซน็เตอร ์จ ากดั 
5. บรษิทั ไทยนิปปอนแอร ์จ ากดั 

 ขัน้ตอนท่ี 4 วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Accidental Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูล 
จากผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อเครื่องปรบัอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ก าหนดไว้ในขัน้ตอนที่ 1 2 และ  3                
ทีเ่ตม็ใจและยนิดใีหข้อ้มลูจนครบ 400 ชุด 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี ผู้วจิยัได้เลอืกใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมคี่า
ความเชื่อมัน่ของขอ้มลู ดงันี้  
 ดา้นบุคลกิภาพทตูราสนิคา้โดยรวม มคี่าความเชื่อมัน่รวมเท่ากบั 0.924 ดา้นการรบัรูโ้ดยรวม มคี่าความ
เชื่อมัน่รวมเท่ากบั 0.921 และด้านความเชื่อมัน่โดยรวม มีค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.790 ทัง้นี้ ข้อมูลได้มีการ
ปรบัปรุง ดดัแปลง มาจากขอ้มูลทุตยิภูม ิและขอ้มูลปฐมภูม ิน าไปเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธต์รวจสอบ
ความถูกตอ้งของเน้ือหา เพื่อใหง้านวจิยัครัง้นี้มคีวามน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้  
 
ผลการวิจยั 

1. ข้อมูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายอยู่ในช่วงอายุ 30 –39 ปี มสีถานภาพ

สมรส มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท 
2. ความคิดเหน็เรื่องข้อมูลด้านบุคลิกภาพทูตตราสินค้าเครื่องปรบัอากาศของผู้บริโภคในเขต

กรงุเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคลิกภาพทูตตราสินค้าเครื่องปรับอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ สูง                 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 
 ด้านกายภาพ ทตูตราสนิคา้ของเครื่องปรบัอากาศในปจัจบุนัมรีปูร่างหน้าตาด ีเพื่อดงึดดูใหค้นสนใจ

ทตูตราสนิคา้ของเครื่องปรบัอากาศในปจัจุบนัมบีุคลกิภาพ อริยิาบททีส่ง่างาม และมคีวามน่าเชื่อถอืทูตตราสนิคา้
ของเครื่องปรบัอากาศในปจัจุบันมีลักษณะที่โดดเด่นต่อการพบเห็นในสังคม เช่น มีรูปร่างสูง ขาว คมเข้ม                
อยู่ในระดบัสงู โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 

ด้านสติปัญญา ทูตตราสินค้าของเครื่องปรับอากาศในปจัจุบันควรตอบค าถามด้วยน ้ าเสียง                 
ทีอ่่อนโยน สุภาพ เหมาะกบัการเป็นตวัแทนของบรษิทัควรมคีวามสามารถแกป้ญัหาเฉพาะหน้าได ้เช่น การตอบ
ค าถามต่อหน้าสาธารณะชนควรความรูเ้กี่ยวกบัยี่ห้อตราสนิค้าที่ตนเองโฆษณาอยู่นัน้เป็นอย่างดีอยู่ในระดบัสูง 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 



7 
 

ด้านอารมณ์ ทูตตราสนิค้าของเครื่องปรบัอากาศในปจัจุบนัไม่ควรแสดงอารมณ์ขุ่มมวั เมื่อได้รบั
ค าถามที่ไม่สามารถตอบได้เป็นบุคคลที่มีอารมณ์ดี ร่าเริง แจ่มใจ มีความเป็นมิตรเมื่อถูกสมัภาษณ์ต่อหน้า
สาธารณะชนเป็นระยะเวลายาวนานอยู่ในระดบัสงูมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21 

ด้านความสนใจ ทูตตราสนิค้าของเครื่องปรบัอากาศในปจัจุบนัมปีระสบการณ์ในด้านการสื่อสาร
ข้อมูลเครื่องปรบัอากาศต่อผู้บริโภคได้ตรงประเด็นสามารถเชิญชวนให้บุคคลซึ่งไม่เคยใช้ตราสนิค้านัน้มาใช้               
ตราสนิค้าที่ตนเองเป็นทูตตราสินค้าอยู่มีความสนใจหรือเคยใช้เครื่องปรบัอากาศที่ ตนเองเป็นทูตตราสนิค้า              
อยู่ในระดบัสงู โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 

 ด้านการปรบัตวั ทูตตราสนิค้าของเครื่องปรบัอากาศในปจัจุบนัควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและ
เยาวชน สามารถปรบัตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ประพฤติปฏิบัติตัวเหมาะสม วางตัวดี ไม่มีข่าวเสื่อมเสีย               
อยู่ในระดบัสงู โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 
 3. ความคิดเห็นเรื่องข้อมูลด้านการรบัรู้ตราสินค้าเครื่องปรบัอากาศของผู้บริโภคในเขต
กรงุเทพมหานคร 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นด้านการรบัรู้ ที่มีความสมัพันธ์กับความเชื่อมัน่ตราสินค้า
เครื่องปรบัอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อการรบัรู ้โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.1315   

ด้านการรบัรู้เก่ียวกับร้านค้า  ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นว่าผู้บริโภคโดยทัว่ไป                   
ซือ้เครื่องปรบัอากาศจากรา้นตวัแทนจ าหน่ายทีม่เีครื่องปรบัอากาศใหเ้ลอืกสรรเปรยีบเทยีบหลากหลายตราสนิคา้ 
ซือ้เครื่องปรบัอากาศจากรา้นตวัแทนจ าหน่าย และซื้อเครื่องปรบัอากาศจากรา้นตวัแทนจ าหน่ายที่มกีารโชวต์รา
สนิคา้ทีห่น้ารา้นใหเ้หน็อย่างเด่นชดั อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21 

ด้านการรบัรู้ผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถาม มคีวามคดิเหน็ว่าผูบ้รโิภคโดยทัว่ไปรูจ้กัตราสนิคา้
เครื่องปรบัอากาศเป็นอย่างดี ผู้บริโภคโดยทัว่ไปซื้อเครื่องปรบัอากาศจากตราสินค้าที่มีเอกสารหรอืโบรชัวร ์     
เพื่อใหผู้บ้รโิภคศกึษาขอ้มูลได้และผูบ้รโิภคโดยทัว่ไปรูจ้กัตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศเป็นอย่างดี อยู่ในระดบัมาก 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 

ด้านการรบัรู้การส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถาม มคีวามคดิเหน็ว่าผู้บรโิภคโดยทัว่ไป 
ซือ้เครื่องปรบัอากาศจากตราสนิคา้ทีม่กีารโฆษณาผ่านช่องทางโทรทศัน์อย่างต่อเน่ืองโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.25 
ซือ้เครื่องปรบัอากาศจากการเปิดตวัตราสนิคา้ในทีส่าธารณะชนสามารถดงึดูดผูบ้รโิภคใหร้บัรูต้ราสนิคา้นัน้ได้และ
ซือ้เครื่องปรบัอากาศจากป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เพราะท าใหท้่านรบัรูถ้งึตราสนิคา้นัน้ไดม้ากขึน้ เช่น ป้ายบลิบอรด์
ระหว่างทางไปสนามบนิสวุรรณภูม ิ3.75 อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 

ด้านการรบัรู้การซ่ือสัตย์และจรรยาบรรณ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นผู้บริโภค
โดยทัว่ไปซื้อสินค้าเครื่องปรับอากาศจากตราสินค้าที่ไม่ควรโฆษณาสินค้าเกินความเป็นจริงซื้อสินค้า
เครื่องปรบัอากาศจากตราสินค้าที่แสดงให้ผู้บริโภครบัรู้ถึงความซื่อสตัย์ต่อผู้บริโภค เช่น ฉลากประหยัดไฟ                   
และซื้อสินค้าเครื่องปรับอากาศจากตราสินค้าที่ดีที่ใช้สารท าความเย็นในการลดโลกร้อน เพื่อช่วยอนุรักษ์
สิง่แวดลอ้ม อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.29 
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 4. ความคิดเห็น ด้านความเช่ือมัน่ตราสินค้าเครื่องปรับอากาศของผู้บ ริโภคในเขต
กรงุเทพมหานคร 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นด้านความเชื่อมัน่ตราสินค้าเครื่องปรับอากาศในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.33 

ผูต้อบแบบสอบถาม มคีวามคดิเหน็ดา้นการความเชื่อมัน่อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ โดยพจิารณา
จากการตราสนิค้าของเครื่องปรบัอากาศที่ท่านซื้อมีการรบัประกนัสนิค้าที่ การบรกิารหลงัการขายที่ดี รวดเรว็ 
ทนัใจตราสนิคา้ของเครื่องปรบัอากาศทีท่่านซือ้มชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัดใีนแวดวงผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า ตราสนิคา้
ของเครื่องปรบัอากาศที่ท่านซื้อมเีครื่องหมายการค้าชดัเจนไม่สบัสนตราสนิค้าของเครื่องปรบัอากาศที่ท่านซื้อ
แสดงถึงความซื่อสตัยแ์ละซื่อตรงต่อผูบ้รโิภคตราสนิคา้ของเครื่องปรบัอากาศที่ท่านซื้อมปีระโยชน์ต่อการใชง้าน
มากกว่าเมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ขนั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.47 4.38 4.34 และ 4.23 ตามล าดบั 

การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน เพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคที่มีปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ที่

แตกต่างกนั มรีะดบัความเชื่อมัน่ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 
สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มรีะดบัความเชื่อมัน่ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศในเขต

กรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความเชื่อมัน่ตราสินค้าเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวม จ าแนกตามเพศ พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีความเชื่อมัน่ตราสินค้า
เครื่องปรบัอากาศในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่า เพศชายมีความเชื่อมัน่ตราสินค้าเครื่องปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร               
มากกว่าเพศหญงิ  
 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มรีะดบัความเชื่อมัน่ตราสนิค้าเครื่องปรบัอากาศ           
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบัอายุที่ 20-29 ปี มคีวามเชื่อมัน่              
ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ตราสนิคา้ของเครื่องปรบัอากาศทีท่่านซือ้มชีื่อเสยีง
เป็นทีรู่จ้กัดใีนแวดวงผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าแตกต่างกบัผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่รีะดบัอายุ 40-49 ปี 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคเครื่องปรบัอากาศในกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัอายุ 20-29 ปี 
มีความเชื่อมัน่ตราสนิค้าเครื่องปรบัอากาศของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ตราสนิค้าของเครื่องปรบัอากาศ                
ทีท่่านซื้อมชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัดใีนแวดวงผลติภณัฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าน้อยกว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ระดับอายุ 40-49 มีความเชื่อมัน่ตราสินค้าเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ตราสินค้า                  
ของเครื่องปรบัอากาศที่ท่านซื้อมีชื่อเสยีงเป็นที่รู้จกัดีในแวดวงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยผลต่างค่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 0.236 
 ผู้บริโภคเครื่องปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานครที่ระดับอายุ  มีความเชื่ อมัน่ตราสินค้า
เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครตราสนิคา้ของเครื่องปรบัอากาศทีท่่านซือ้มชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัดี
ในแวดวงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ระดับอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.018 ซึ่งน้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติ 0.05 
หมายความว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับอายุที่  20-29 ปี  มีความเชื่ อมัน่ตราสินค้า
เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ตราสนิคา้ของเครื่องปรบัอากาศทีท่่านซือ้มชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัดี
ในแวดวงผลติภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแตกต่างรายคู่กบัผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีะดบัอายุ 50 ปีขึน้ไป 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคเครื่องปรบัอากาศในกรุงเทพมหานครที่ระดบัอายุ 20-29 ปี             
มคีวามเชื่อมัน่ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ตราสนิคา้ของเครื่องปรบัอากาศทีท่่าน
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ซือ้มชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัดใีนแวดวงผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าน้อยกว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีร่ะดบัอายุ 
50 ปีขึ้นไปมีความเชื่อมัน่ตราสินค้าเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ตราสินค้าของ
เครื่องปรับอากาศที่ท่านซื้อมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จ ักดีในแวดวงผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยผลต่างค่าเฉลี่ย                
เท่ากบั 0.308 
 สว่นคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานข้อ ท่ี  1.3 ผู้บ ริโภคที่มีการศึกษาแตกต่างกัน  มีระดับความเชื่ อมั น่ตราสินค้า
เครื่องปรบัอากาศในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนัผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีร่ะดบัการศกึษา มคีวาม
เชื่อมัน่ตราสนิค้าเครื่องปรบัอากาศของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ตราสนิค้าของเครื่องปรบัอากาศที่ท่านซื้อ
แสดงถงึความซื่อสตัยแ์ละซื่อตรงต่อผูบ้รโิภคทีอ่าชพี มคี่า Sig. เท่ากบั 0.018 ซึง่น้อยกว่านยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
หมายความว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับอาชีพต ่ากว่าปริญญาตรี ที่ ความเชื่อมัน่ตราสินค้า
เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครตราสนิคา้ของเครื่องปรบัอากาศทีท่่านซื้อแสดงถงึความซื่อสตัย์
และซื่อตรงต่อผูบ้รโิภคทีอ่าชพี แตกต่างรายคู่กบั ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคเครื่องปรบัอากาศในกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศกึษา            
ต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามเชื่อมัน่ตราสนิค้าเครื่องปรบัอากาศของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ตราสนิค้าของ
เครื่องปรบัอากาศที่ท่านซื้อแสดงถึงความซื่อสตัย์และซื่อตรงต่อผู้บริโภคที่อาชีพน้อยกว่าผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีด้านตราสินค้าของเครื่องปรับอากาศที่ท่าน ซื้อแสดงถึง                
ความซื่อสตัยแ์ละซื่อตรงต่อผูบ้รโิภคทีอ่าชพี โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.298 
 สว่นคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มรีะดบัความเชื่อมัน่ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศ 
ในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนัตราสนิคา้ของเครื่องปรบัอากาศทีท่่านซือ้มปีระโยชน์ต่อการใชง้านมากกว่า
เมื่อเทยีบกบัคู่แข่งขนั มคี่า Sig. เท่ากบั 0.376 ตราสนิค้าของเครื่องปรบัอากาศที่ท่านซื้อแสดงถึงความซื่อสตัย์
และซื่อตรงต่อผู้บรโิภคมคี่า Sig. เท่ากบั 0.856 ตราสนิค้าของเครื่องปรบัอากาศที่ท่านซื้อมเีครื่องหมายการค้า
ชดัเจนไม่สบัสนมคี่า Sig. เท่ากบั 0.076 ตราสนิคา้ของเครื่องปรบัอากาศทีท่่านซือ้มชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัดใีนแวดวง
ผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้ามค่ีา Sig. เท่ากบั 0.539 และ ตราสนิคา้ของเครื่องปรบัอากาศทีท่่านซือ้มกีารรบัประกนั
สนิค้าที่ การบรกิารหลงัการขายที่ด ีรวดเรว็ ทนัใจมีค่า Sig. เท่ากบั 0.419ซึ่งมากกว่านัยส าคญัทางสถิติ 0.05             
นัน่คอื ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร      
ทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามเชื่อมัน่ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศทีไ่ม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มรีะดบัความเชื่อมัน่ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศ
ในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 
 กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท และ 50,000 บาทขึน้ไปมคีวาม
เชื่อมัน่ตราสนิค้าเครื่องปรบัอากาศของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ตราสนิค้าของเครื่องปรบัอากาศที่ท่านซื้อ
แสดงถงึความซื่อสตัยแ์ละซื่อตรงต่อผูบ้รโิภคน้อยกว่า รายได ้20,001 – 30,000 บาท และ 30,001 – 40,000 บาท  
 กลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ,000 บาทมีความเชื่อมัน่ตราสินค้า
เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ตราสนิคา้ของเครื่องปรบัอากาศทีท่่านซือ้มชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัดี
ในแวดวงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า รายได้ 20,001 – 30,000 บาท, 30,001 – 40,000 บาท                   
40,001 – 50,000 บาท 
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 กลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ,000 บาทมีความเชื่อมัน่ตราสินค้า
เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ตราสนิคา้ของเครื่องปรบัอากาศทีท่่านซือ้มชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัดี
ในแวดวงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า รายได้ 20,001 – 30,000 บาท, 30,001 – 40,000 บาท                
40,001 – 50,000 บาท และ 50,000 บาทขึน้ไป  
 สว่นคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานข้อท่ี 2 บุคลกิภาพทูตตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัความเชื่อมัน่ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศ
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวเิคราะห ์ความสมัพนัธก์บัความเชื่อมัน่ เมื่อบุคลกิภาพทตูตราสนิคา้ดา้นกายภาพ ดา้นสตปิญัญา 
ดา้นอารมณ์ ดา้นความสนใจและเจตคต ิดา้นการปรบัตวั มเีพิม่ขึน้ ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครจะมคีวามเชื่อมัน่
ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศ ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศทีท่่านซือ้มปีระโยชน์ต่อการใชง้านมากกว่าเมื่อเทยีบกบั
คู่แข่ง เพิม่ขึน้ค่อนขา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.359 
ตราสนิคา้ของเครื่องปรบัอากาศทีท่่านซือ้แสดงถงึความซื่อสตัยแ์ละซื่อตรงต่อผูบ้รโิภค เพิม่ขึน้ค่อนขา้งต ่า อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.344 ตราสนิค้าของเครื่องปรบัอากาศ            
ทีท่่านซือ้มเีครื่องหมายการคา้ชดัเจนไม่สบัสน เพิม่ขึน้ปานกลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.426 ตราสนิคา้ของเครื่องปรบัอากาศที่ท่านซื้อมชีื่อเสยีงเป็นที่รู้จกัดใีนแวดวง
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.305   ตราสินค้าของเครื่องปรับอากาศที่ท่านซื้อมีการรับประกันสินค้าที่ การบริการ                    
หลงัการขายที่ด ีรวดเรว็ ทนัใจเพิ่มขึ้นค่อนขา้งต ่าอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.413 

สมมติฐานท่ี 3 การรบัรูข้องตราสนิค้ามคีวามสมัพนัธก์บัความเชื่อมัน่ตราสนิค้าเครื่องปรบัอากาศของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวเิคราะห ์ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูข้องตราสนิคา้กบัความเชื่อมัน่ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศ
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูข้องตราสนิคา้ การรบัรูข้องตรามคีวามสมัพนัธก์บัความเชื่อมัน่
ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมื่อการรบัรู้
ของตราสนิค้าโดยรวมดขีึน้ จะมคีวามเชื่อมัน่ตราสนิค้าเครื่องปรบัอากาศเพิม่ขึน้ ในระดบัค่อนขา้งสงู  โดยมคี่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.650 

ผลการวเิคราะห ์ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูข้องตราสนิคา้กบัความเชื่อมัน่ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศ
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตราสนิคา้ของเครื่องปรบัอากาศทีท่่านซือ้มปีระโยชน์ต่อการใชง้าน การรบัรู้
ของตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรบัรู้ที่เกี่ยวกับร้านค้า ด้านการรบัรู้ที่เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ ด้านการรบัรู้              
ที่เกี่ยวกบัการส่งเสรมิการตลาด และ ด้านการรบัรู้ที่เกี่ยวกบัการซื่อสตัย์และจรรยาบรรณ มีความสมัพนัธ์กบั 
ความเชื่อมัน่ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.481 เมื่อการรบัรูข้องตราสนิคา้โดยรวมดขีึน้ จะมคีวามเชื่อมัน่ตราสนิคา้
เครื่องปรบัอากาศเพิม่ขึน้ ในระดบัปานกลาง ตราสนิคา้ของเครื่องปรบัอากาศทีท่่านซือ้แสดงถงึความซื่อสตัยแ์ละ
ซื่อตรงต่อผูบ้รโิภค มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.461 เมื่อการรบัรู้
ของตราสนิค้าโดยรวมดขีึน้ จะมคีวามเชื่อมัน่ตราสนิค้าเครื่องปรบัอากาศเพิม่ขึน้ ในระดับปานกลาง ตราสนิค้า 
ของเครื่องปรบัอากาศทีท่่านซือ้มเีครื่องหมายการคา้ชดัเจนไม่สบัสน มนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่า
สมัประสิทธิส์หสมัพันธ์ เท่ากับ 0.535 เมื่อการรับรู้ของตราสินค้าโดยรวมดีขึ้น จะมีความเชื่อมัน่ตราสินค้า
เครื่องปรบัอากาศเพิ่มขึ้น ในระดับปานกลาง ตราสนิค้าของเครื่องปรบัอากาศที่ท่านซื้อมีชื่อเสยีงเป็นที่รู้จกัดี             
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ในแวดวงผลติภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ เท่ากบั 
0.485เมื่อการรบัรู้ของตราสนิค้าโดยรวมดีขึ้น จะมีความเชื่อมัน่ตราสินค้าเครื่องปรบัอากาศเพิ่มขึ้น ในระดับ              
ปานกลาง ตราสนิค้าของเครื่องปรบัอากาศที่ท่านซื้อมกีารรบัประกนัสนิคา้ทีก่ารบรกิารหลงัการขายที่ด ีรวดเรว็ 
ทนัใจ มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.540 เมื่อการรบัรูข้องตราสนิคา้
โดยรวมดขีึน้ จะมคีวามเชื่อมัน่ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศเพิม่ขึน้ ในระดบัปานกลาง  

 
อภิปรายผล 

ผู้บริโภคเพศชายและหญิง กลุ่มตัวอย่างที่มีผลต่อความเชื่อมัน่ตราสินค้าเครื่องปรับอากาศในเขต
กรุงเทพมหานครทีต่่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่จากกลุ่ม
ตัวอย่างมีทัง้เพศชายและเพศหญิงที่มีความเชื่อมัน่ต่อตราสินค้าเครื่องปรบัอากาศ แต่ค่อนไปทางเพศชาย                
ค่อนขา้งเยอะ เน่ืองจากผูช้ายยงัคงเป็นผูท้ีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัทางดา้นช่าง ดา้นเครื่องใชไ้ฟฟ้าหรอืเครื่องปรบัอากาศ  
และเพศชายมีการขวนขวายหาข้อมูลสืบค้นผ่านสื่อต่างๆได้ และอาจได้รับข้อมูลจากประสบการณ์หรือ                      
การถ่ายทอดท าใหม้คีวามเชื่อมัน่ในตราสนิคา้ (Brand Trust)มากขึน้ ซึง่ความคาดหวงัของบุคคล จะเปลีย่นแปลง
ตามความไวว้างใจทีเ่กดิขึน้กบัผลติภัณฑ ์ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ดงันัน้ เพศทีต่่างกนั จงึมผีลต่อ
ความเชื่อมัน่ตราสนิค้าที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิด อดุลย์ จตุรงคกุล (2549 : 38 -39) ได้กล่าวไว้ว่า     
ลักษณะประชากรศาสตร์รวมถึงเพศ มีความส าคัญต่ออุปสงค์ ในตัวสินค้าทัง้หลายการเปลี่ย นแปลงทาง
ประชากรศาสตร ์ชีใ้หเ้หน็ถงึการเกดิขึน้ใหม่ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ผดุงศกัดิ ์เสรมิศรทีอง (2552) ไดท้ าการ
วิจัยเรื่อง อัตลักษณ์ตราสินค้า LCD TV SAMSUNG ว่าเพศที่แตกต่างกัน มีการส่งมอบผลการท างานของ               
ตราสนิคา้ LCD TV SAMSUNG ดา้นการท างานของบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

ผูบ้รโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มผีลต่อความเชื่อมัน่ตราสนิค้าเครื่องปรบัอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร                
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บริโภคที่อายุ                      
30-39 ปีขึ้นไป เป็นช่วงที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน มีรายได้สูง มีความคิดอิสระต่อการตัดสินใจ                 
ชอบความสะดวกสบาย ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ยุบล เบญ็จรงคก์จิ (2542 : 44-52) ทีท่ าการศกึษา แนวคดิ
ด้านประชากรศาสตร์ กล่าวคอื พฤติกรรมต่างๆ ที่เกดิขึ้น เกิดจากแรงบงัคบัภายนอกที่มากระตุ้น โดยคนที่มี
คุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                       
ทัศนีย์วรรณ ศรวิไลวรรณ (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องท าน ้ าอุ่นยี่ห้อ                    
พานาโซนิคแบบบางเฉียบ พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องท าน ้ าอุ่นยี่ห้อ                   
พานาโซนิคแบบบางเฉียบแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัราพรณ์ ปานพมิพ ์(2557) ที่ได้ท าการ
วจิยัเรื่อง นักแสดงทีม่ชีื่อเสยีงในโฆษณาขบเคีย้วที่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบว่า ผู้รโิภคที่มอีายุที่แตกต่างกนั มผีลท าให้การตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ              
ทีร่ะดบั 0.05 

ผู้บริโภคที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อความเชื่อมัน่ตราสินค้าเครื่องปรับอากาศในเขต
กรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภค 
ที่มกีารศกึษาแตกต่างกนั จะมกีารคดิไตร่ตรอง ก่อนการตดัสนิใจซื้อสนิค้าจากความสะดวก ความเคยชนิ และ
ชื่อเสียงของตราสินค้าแตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย สุมณ สัจเสถียร (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง                    
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิธพิลต่อความภกัดีหลอดไฟฟ้าตราสนิค้าฟิลลปิส ์ของผู้บรโิภคในประเทศไทย 
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีความภักดีต่อหลอดไฟฟ้าตราสินค้าฟิลลิปส์ ด้านความเชื่อมัน่                 
ต่อตราสนิคา้ ดา้นการเขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้รโิภค และดา้นความง่ายในการเขา้ถงึแตกต่างกนั 
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ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อความเชื่อมัน่ตราสินค้าเครื่องปรับอากาศที่ไม่แตกต่างกัน 
เนื่องจากหากพิจารณาจากแผนการตลาด ในส่วนของการแบ่งส่วนการตลาดและการเลอืกกลุ่มเป้าหมายของ
เครื่องปรับอากาศ ได้สร้างคุณภาพสินค้าและความเชื่อมัน่ที่ดี  เพื่อตอบสนองต่อลูกค้าไม่แยกตามอาชีพ                
แต่แบ่งตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน เพื่อเพิม่ความสะดวกสบาย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั สมุณ สจัเสถยีร (2559) 
ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อความภกัดหีลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลลปิส ์ของผูบ้รโิภค
ในประเทศไทย ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิค้าฟิลลปิส ์ด้านความเชื่อมัน่              
ต่อตราสนิคา้ ดา้นการเขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้รโิภค และดา้นความง่ายในการเขา้ถงึไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยั อจัฉรา มทีองแสน (2554) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การเปรยีบเทยีบปจัยัดา้นผลติภณัฑคุ์ณค่าตราสนิคา้ทีม่ผีล
ต่อความภกัดต่ีอตราสนิค้าและพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อกลอ้งถ่ายภาพระบบดจิติอลระหว่างตราสนิค้า SONY  
กบั CANON ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
การตดัสนิใจซือ้กลอ้งไม่แตกต่างกนั 

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั ดา้นตราสนิคา้ของเครื่องปรบัอากาศทีท่่านซือ้มเีครื่องหมายการคา้ชดัเจน
ไม่สับสน หมายความว่า ผู้บริโภคเครื่องปรับอากาศที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความเชื่อมัน่ตราสินค้า
เครื่องปรบัอากาศทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้แตกต่างรายคู่ 
โดยผู้ที่มรีะดบัรายได้ที่น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท มีความเชื่อมัน่ตราสนิค้าเครื่องปรบัอากาศ น้อยกว่า
ผูบ้รโิภคเครื่องปรบัอากาศทีม่รีายได ้20,001 – 30,000 บาท ดา้นตราสนิคา้ของเครื่องปรบัอากาศทีท่่านซือ้แสดง
ถงึความซื่อสตัยแ์ละซื่อตรงต่อผู้บรโิภค หมายความว่า ผูบ้รโิภคเครื่องปรบัอากาศทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มคีวาม
เชื่อมัน่ตราสนิค้าเครื่องปรบัอากาศที่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน                 
ที่ตัง้ไว้แตกต่างรายคู่ โดยระดับรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท มีความเชื่อมัน่ตราสินค้าเครื่องปรับอากาศ                  
น้อยกว่า ที่มรีะดบัรายได ้20,001 – 30,000 บาท และ ระดบัรายได้ 30,001-40,000 บาทและ ส่วนระดบัรายได ้
20,001 – 30,000 บาท และ 30,001 -40,000 บาท มคีวามเชื่อมัน่ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศมากกว่าทีม่รีะดบั
รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป ทางด้านตราสนิค้าของเครื่องปรบัอากาศที่ท่านซื้อมีชื่อเสยีงเป็นที่รู้จกัดีในแวดวง
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หมายความว่า ผู้บริโภคเครื่องปรบัอากาศที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความเชื่อมัน่                
ตราสนิค้าเครื่องปรบัอากาศที่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
แตกต่างรายคู่ โดยระดับรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท มีความเชื่อมัน่ตราสินค้าเครื่องปรับอากาศน้อยกว่า                 
ผู้ที่มีระดบัรายได้ 20,001 – 30,000 บาท 30,001 - 40,000 บาท และ 50,000 บาทขึ้นไป ทางด้านตราสนิค้า             
ของเครื่องปรบัอากาศที่ท่านซื้อมีการรบัประกันสินค้าที่  การบริการหลงัการขายที่ดี รวดเร็ว หมายความว่า 
ผูบ้รโิภคเครื่องปรบัอากาศทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มคีวามเชื่อมัน่ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศทีแ่ตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ แตกต่างรายคู่ โดยผู้ที่มีระดับรายได้น้อยกว่า  
20,000 บาท มีความเชื่อมัน่ตราสินค้าเครื่องปรับอากาศน้อยกว่าผู้ที่มีระดับรายได้ 20 ,001 – 30,000 บาท  
30,001 -40,000 บาท 40,001 - 50,000 บาท และ 50,000 บาทขึ้นไป เน่ืองจากปจัจัยทางด้านเศรษฐกิจ                 
หรอื ฐานะก าลงัทรพัย์ของผู้ซื้อเป็นตวัชี้วดัความเชื่อมัน่ตราสนิค้ากบัทางผู้บรโิภค ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ               
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) ที่กล่าวไว้ว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ ด้านรายได้ สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง 
ส่วนตลาด และใช้ก าหนดเป้าหมายทางการตลาด และสอดคล้องกบังานวจิยั ผดุงศกัดิ ์เสรมิศรทีอง (2552) ได้
ศกึษาวจิยัเรื่อง อตัลกัษณ์ตราสนิค้า LCD TV SAMSUNG ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน
แตกต่างกัน มีการส่งมอบผลการท างานของตราสินค้า LCD TV SAMSUNG ด้านความภูมิใจของลูกค้า               
แตกต่างกนั  
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บุคลิกภาพทูตตราสินค้า มีความสมัพันธ์กับความเชื่อมัน่ตราสนิค้าเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภค             
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นบุคลกิภาพตราสนิคา้โดยรวม ดา้นกายภาพ ดา้นสตปิญัญา ดา้นอารมณ์ ดา้นความสนใจ 
ด้านการปรบัตัว ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ แสดงว่าตัวแปรทัง้สอง              
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื เมื่อบุคลกิภาพทตูตราสนิคา้โดยรวมดขีึน้ จะมคีวาม
เชื่อมัน่ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศเพิม่ขึน้ ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากในปจัจุบนั บุคลกิภาพทตูตราสนิคา้ ถอืว่า
มสี่วนส าคญัในการท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการรบัรูห้รอืความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้ไดเ้พิม่มากขึน้ ทัง้ในดา้นการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ ์การใหข้อ้มลูขา่วสาร เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความเชื่อมัน่ทีด่ ีการทีท่ตูตราสนิคา้เป็นบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง 
หรอืเป็นบุคคลในวงการบนัเทงิจะสามารถท าให้ผู้บรโิภคมคีวามเชื่อมัน่ในตราสนิค้าได้เพิม่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ อุบลศรี ร่มโพธิค์าพงษ์  (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติและการตัดสินใจซื้อสินค้าที่มี                     
ความเกีย่วพนัสงูและต ่าทีม่ศีลิปินเกาหลเีป็นผูน้ าเสนอ ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ทศันคตขิองผูบ้รโิภคต่อตราสนิคา้ทีม่ี
ศิลปินเกาหลีเป็นผู้น าเสนอมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกและ              
เป็นความสมัพนัธร์ะดบัสงู 

การรบัรู้มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความเชื่อมัน่ในตราสนิค้า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01             
โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งสงู คอื ในปจัจุบนั ผูบ้รโิภคสามารถรบัรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้มากขึ้น ผ่านช่องทางต่างมากมาย การมีตราสนิค้าที่เป็นที่รู้จกัเป็นอย่างดีจะสามารถ  
อธบิายถงึคุณลกัษณะของสนิคา้ ท าใหผู้บ้รโิภคสามารถรบัรูไ้ดม้ากขึน้และสนใจในตราสนิคา้นัน้ สามารถเปลีย่นใจ
ให้ผู้บริโภคหันมาเลือกตราสนิค้าของเราได้ โดยสามารถอธิบายได้จากแนวคิดของ Lampert & Jaffe (1998                 
อา้งใน ดลภคัว ์อ่องระเบยีบ, 2545) กล่าวว่า ผูบ้รโิภคจะใชภ้าพลกัษณ์ของตราสนิคา้ (Brand image) มารวมอยู่
กบัคุณลักษณะของสนิค้าที่ผู้บริโภครบัรู้ด้วย ซึ่งจากการวิจยัถ้าหากผู้บริโภคมีการรบัรู้ในตราสินค้ามากพอ                  
กจ็ะส่งผลต่อความเชื่อมัน่ที่ดีให้แก่ตราสนิค้านัน้อย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกบั งานวิจยัของ อนัญญา อุทยัปรดีา 
(2556) ได้ศกึษา ความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้และภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสนิคา้ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ 
กรณีศึกษา: ตราสนิค้า COACH EST.1941 NEW YORK พบว่า ถ้าหากผู้บริโภคมีความเชื่อมัน่ในตราสนิค้า 
(Brand Trust) มากพอจะส่งผลให้ประเทศแหล่งก าเนิดสนิค้า (Country of Origin) มบีทบาทหรอืมี ความส าคญั
ลดลงในการที่ผู้บริโภคจะน ามาพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสนิค้าและ สอดคล้องกับงานวิจยัของ               
กรกช อ านาจเถลงิศกัดิ ์(2553) การใช้ทูตตราสนิค้า (Brand Ambassadors) จากการประกวด KBANK e-Girls              
มผีลต่อการรบัรูข้องผูม้าใชบ้รกิารธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การใชทู้ต
ตราสนิค้าจากการประกวด KBANK e-Girls ของธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) มีผลกระทบในทางบวก            
ต่อการรบัรูข้องผูม้าใชบ้รกิาร ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง “บุคลกิภาพทูตตราสนิค้าและการรบัรู้ตราสนิค้าที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความ
เชื่อมัน่ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูศ้กึษามขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. ผู้บรหิารควรให้ความส าคญักบักลุ่มผู้บรโิภคเพศชายเป็นส าคญั ควรน าเสนอสนิค้าให้ตรงกบัความ
ต้องการของเพศชาย เพราะเพศชายเป็นเพศที่มีความสนใจในเรื่องของการเปรียบเทียบตราสินค้า
เครื่องปรบัอากาศทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการใชง้านและมกีารเปรยีบเทยีบสนิคา้กบัคู่แข่งต่างๆ ท าใหเ้พศชายมคีวาม
เชื่อมัน่ในตราสนิค้าเครื่องปรบัอากาศมากกว่าเพศหญิง จงึควรใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในผลติภณัฑ์และตราสนิค้า
เครื่องปรบัอากาศแก่ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ 
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2. ผู้บรหิารควรให้ความสนใจในบุคลกิภาพทูตตราสนิค้าในเรื่องของอารมณ์ของตวัแทนทูตตราสนิค้า 
ควรคดัเลอืกทูตตราสนิคา้ที่เป็นบุคคลที่มีบุคลกิภาพทีด่ ีอารมณ์ด ีร่าเรงิ แจ่มใส ตลอดเวลา เพื่อส่งผลใหเ้กดิกบั
ความเชื่อมัน่ตราสินค้าเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากผลวิจัยพบว่า บุคลิกภาพทูตตราสินค้ามีความสมัพันธ์               
ในทศิทางเดยีวกบัความเชื่อมัน่ตราสนิคา้เครื่องปรบัอากาศ 

3. ผูบ้รหิารควรใหค้วามส าคญัในเรื่องของการรบัรูท้ี่เกีย่วกบัรา้นคา้ โดยการสรา้งการเขา้ถงึของรา้นค้า
ตัวแทนจ าหน่ายเครื่องปรับอากาศให้ผู้บริโภคมีการรู้จ ักมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะซื้อ
เครื่องปรับอากาศจากร้านที่ตนเองรู้จ ักเป็นอย่างดี ซึ่งการรับรู้ มีความสันพันธ์กับความเชื่อมัน่ตราสินค้า
เครื่องปรบัอากาศในทศิทางเดยีวกนั 

4. บุคลกิภาพทูตตราสนิค้า ถอืเป็นตวัแทนของบรษิทัในความเชื่อมัน่ทีด่ใีห้แก่ผูบ้รโิภค จงึควรมกีารใช้
ทูตตราสนิค้า ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะทูตตราสนิค้าที่มีการประพฤติปฏิบตัิตนดี ไม่มีข่าวเสยีหาย และ               
เป็นตวัอย่างทีด่ใีนสงัคม เพื่อดงึดดูใจผูบ้รโิภคใหเ้กดิการคลอ้ยตาม เชื่อมัน่ในตราสนิคา้ เพื่อแสดงว่าทตูตราสนิคา้
สามารถแสดงออกถงึตราสนิคา้ทีด่ ีมคีุณภาพ มคีวามคุม้ค่าแก่การลงทุน เพื่อสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่ องจาก ผู้ศึกษาได้รับความเมตตาและกรุณาอย่างสูง             
จาก อาจารย์ ดร.เศรษฐวสัภุ์ พรมสิทธิ ์อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาให้ค าปรึกษาแนะน า
ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อน ามาปรับปรุงให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ และขอขอบคุณ                 
อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิน์รงค์ และอาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน ที่ได้ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ                     
ในการตรวจสอบปรบัปรุงคุณภาพเครื่องมอืการวจิยัให ้และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณา ศลิปอาชา ทีใ่หค้วาม
กรุณาในงานวจิยัในครัง้นี้ 

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และทุกคนในครอบครวั ซึ่งให้ความสนับสนุนและคอยให้
ก าลงัใจให้เสมอมา ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่านที่ประสทิธิ ประสาทวชิาความรู้อนัเป็นพื้นฐานส าคญั ท าให้เกิด 
ผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทีค่อยช่วยเหลอืและแนะน าในการท าวจิยัมาโดยตลอด 

สดุทา้ยนี้ ผูศ้กึษาขอใหง้านวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิและผูท้ีส่นใจ 
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