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บทคดัย่อ 

 

              การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาความภกัดขีองผู้ใช้หลอดไฟฟ้าตราสนิค้าฟิลปิสใ์นประเทศไทย

จาํแนกตามขอ้มลูสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและเพื่อศกึษาส่วนประสมการตลาด 

ทีม่อีทิธพิลต่อความภกัดขีองผูใ้ชห้ลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิสใ์นประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืผูบ้รโิภค

ในประเทศไทยทีใ่ชห้รอืเคยใชห้ลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิส ์จํานวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ

เกบ็ขอ้มูล สถติทิีใ่ช้ คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ยเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติิการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ผลการวจิยั

พบว่า 

 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 30-39 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีพนกังาน/ลกูจา้ง

บริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยส่วนบุคคลต่อเดือน 39,000 บาทขื้นไป โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับ

ความสาํคญัเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดในดา้นผลติภณัฑแ์ละช่องทางการจดัจาํหน่ายในระดบัมากทีส่ดุ สว่นดา้น

ราคาและการสง่เสรมิการตลาดอยู่ในระดบัมาก   

 ผลการทดสอบสมมตฐิานสมมตฐิานพบว่า 

 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิสแ์ตกต่างกนั ในดา้นการเขา้ไปอยู่ใน

ใจของผูบ้รโิภค และดา้นความง่ายในการเขา้ถงึ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีความภกัดีต่อหลอดไฟฟ้าตราสนิค้าฟิลปิส์แตกต่างกนั ในด้าน

ความเชื่อมัน่ต่อตราสนิคา้ ดา้นการเขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้รโิภค และดา้นความง่ายในการเขา้ถึง อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั  

 สว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นราคา มอีทิธพิลในทศิทางเดยีวกนักบัความภกัดต่ีอหลอด

ไฟฟ้าตราสนิค้าฟิลปิส์ของผู้บริโภคในประเทศไทย ในด้านความเชื่อมัน่ต่อตราสนิค้า ด้านการเข้าไปอยู่ในใจของ

ผูบ้รโิภค และด้านความง่ายในการเขา้ถงึ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตใินระดบั 0.01 และ 0.05 โดยสามารถอธบิายได ้         

รอ้ยละ 53.5 42.4 และรอ้ยละ 52.0 ตามลาํดบั 

 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านสถานที่จดัจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มอีิทธิพลในทิศทาง

เดยีวกนักบัความภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิสข์องผูบ้รโิภคในประเทศไทย ในดา้นความง่ายในการเขา้ถงึ อย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 52.0 

 

คาํสาํคญั: สว่นประสมทางการตลาด ความภกัด ีหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิส ์
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Abstract 

 

 The objective of this research is to study brand loyalty of Philips lighting lamp customers in Thailand. 

The sample was categorized according to personal data such as gender, age, education level, and average 

monthly income in order to study the marketing mix influences. The sample was 400 customers who used 

Philips lighting lamps.  Questionnaires were used for data collection. The statistics used for data analysis are 

percentage, mean standard deviation, and multiple regression analysis.   

The findings revealed that the majority of the respondents were male, aged between 30-39 years 

old, with a bachelor’s degree, private company employees, and had an average monthly income of 39,000 

baht and over.  The respondents gave highest importance to the marketing mix in the aspects of product and 

distribution channel while giving high importance to the aspects of price and promotion. 

The result of the hypotheses testing revealed that customers of different ages had different brand 

loyalty in the aspects of centrality and accessibility with statistically significant level at 0.05. Customers of 

different education levels had different brand loyalty in the aspects of brand confidence, centrality and 

accessibility with statistically significant levels at 0.01 and 0.05, respectively. The marketing mix in the 

aspects of product and price had positive influence on customers’ brand loyalty on the aspects of brand 

confidence, centrality, and accessibility with statistically significant levels at 0.01 and 0.05, respectively. The 

adjusted R
2 is equal to 53.5, 42.4 and 52.0 percent. 

The marketing mix had positive influence in the aspects of channel and promotion to customers’ 

brand loyalty in the aspect of accessibility with statistically significant level at 0.01. The adjusted R2  is equal 

to 52.0 percent. 

 

Keywords: Marketing Mix, Loyalty, Philips Brand Lighting Lamp 

 

บทนํา   

 ความภกัดต่ีอตราสนิค้าหรอืความภกัดใีนตราสนิค้า (Brand Loyalty) นัน้เป็นสิง่สาํคญัที่แทบทุกบรษิัท

แสวงหา ยิง่ลูกค้ามคีวามภกัดต่ีอตราสนิค้ามากเท่าใดมูลค่าโดยรวมของตราสนิค้า (Brand Value) นัน้กจ็ะมคี่าเพิม่

มากขึน้ตามไปด้วยและการที่ลูกค้ามคีวามภกัดสีูงต่อ ตราสนิค้าใดตราสนิค้าหน่ึงกย็งัหมายถึงโอกาสในการสร้าง

ความมัน่คงให้กบัตราสนิคา้ๆ นัน้ ทัง้ในแง่ยอดขายการบรหิารต้นทุนในการทําธุรกจิทีต่ํ่าลง โอกาสในการทํากําไรที่

มากขึน้ รวมถงึโอกาสในการขยายตลาดของตราสนิคา้ใหก้วา้งขวางมากขึน้  

 ความภกัดใีนตราสนิคา้สามารถใหค้วามหมายไดท้ัง้ในเชงิพฤตกิรรมในการซือ้ (PURCHASE BEHAVIOR) และใน

มุมมองเชิงจิตวทิยา (PSYCHOLOGICAL) มุมมองของพฤติกรรมการซื้อจะเป็นความหมายที่ถูกนํามาใช้ มากที่สุดเพราะ

สามารถวดัไดอ้ย่างง่าย โดยความภกัดใีนตราสนิคา้คอืการทีผู่บ้รโิภคมกีารซือ้ซํ้าในตราสนิคา้เดมิ และบ่อยครัง้จนเกดิ

เป็นความภกัดใีนตราสนิค้า อย่างไรกต็ามการพิจารณาจากการซื้ออาจจะมีขอ้จํากดัและแปลความหมายผดิพลาด 

เพราะการซื้อซํ้าของผู้บรโิภครายหน่ึงอาจจะไม่ใช่เกดิจากการภักดใีนตราสนิค้ากไ็ด้ เช่น อาจจะเกดิจากการที่ไม่มี

ทางเลอืกอื่นเลย ทําใหต้้องบรโิภคอยู่ตราสนิคา้เดยีว มุมมองเชงิจติวทิยาความภกัดใีนตราสนิคา้คอืตราสนิคา้ทีท่ําให้

ผูบ้รโิภคมทีศันคตทิีด่แีละผกูพนัดว้ยเป็นอย่างมาก ซึง่ทศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิคา้นัน้เกดิจาก 3 สว่น ทีส่าํคญัคอื  
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 1.  ความเชื่อมัน่ (CONFIDENCE)  

 2.  การเขา้ไปอยู่กลางใจผูบ้รโิภค (CENTRALITY) 

 3.  ความง่ายในการเขา้ถงึ (ACCESSIBILITY) 

                โดยการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดเ้ลง็ว่าสว่นประสมทางการตลาดเป็นสิง่สาํคญัทีส่ง่ต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้ฟิลปิส์

ของผูบ้รโิภคในประเทศไทย และเพื่อปกป้องสว่นแบ่งทางการตลาดจงึไดท้าํการศกึษาโดยเลอืกพืน้ทีใ่นประเทศไทยทีม่ี

ความหลากหลายในเกือบทุกด้านเช่น การศึกษา อาชีพ รายได้ ฯลฯ ซึ่งจะทําให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคที่

หลากหลาย ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั และผลการวจิยัทีส่รุปออกมาจะเป็นขอ้มลูในการสนบัสนุนเพื่อสรา้งตราสนิคา้ให้

แขง็แกร่งทําให้กลุ่มผู้บรโิภคเกดิความจงรกัภกัดใีนตราสนิค้ามากยิ่งขึน้ และเป็นขอ้มูลในการวางแผนกลยุทธ์ให้มี

ประสทิธภิาพยิง่ๆ ขึน้ไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั  

            1.  เพื่อศกึษาความภกัดขีองผู้ใช้หลอดไฟฟ้าตราสนิค้าฟิลปิสใ์นประเทศไทยจาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 

ได้แก่ เพศ อายุ การศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และลกัษณะที่อยู่อาศยั 

              2.  เพื่อศกึษาส่วนประสมการตลาดที่มอีทิธพิลต่อความภกัดขีองผู ้ใช ้หลอดไฟฟ้าตราสนิค้าฟิลปิสใ์น

ประเทศไทย 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

          1.  ตวัแปรอสิระ แบ่งเป็นดงัน้ี 

1.1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

    1.1.1 เพศ 

      1.1.1.1 ชาย 

     1.1.1.2 หญงิ 

    1.1.2 อายุ 

     1.1.2.1 20 - 29 ปี 

     1.1.2.2 30 - 39 ปี 

     1.1.2.3 40 - 49 ปี 

     1.1.2.4 50 - 59 ปี 

1.1.2.5 60 ปี ขึน้ไป 

    1.1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

     1.1.3.1 ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

1.1.3.2 อนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า 

     1.1.3.3 ปรญิญาตร ี

     1.1.3.4 สงูกว่าปรญิญาตร ี

        1.1.4 อาชพี 

     1.1.4.1 รบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

     1.1.4.2 พนกังาน/ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 

     1.1.4.3 ประกอบธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 

     1.1.4.4 รบัเหมาตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า 

     1.1.4.5 พ่อบา้น แม่บา้น 
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     1.1.4.6 นกัเรยีน/นกัศกึษา 

                                 1.1.4.7 อื่นโปรดระบุ………. 

    1.1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

     1.1.5.1 9000 – 14,900 บาท      

                                       1.1.5.2 15,000  – 20,999 บาท 

     1.1.5.3 21,000  – 26,999 บาท  

     1.1.5.4 27,000 – 32,999 บาท 

     1.1.5.5 33,000 – 38,999 บาท 

     1.1.5.6 39,000 บาทขึน้ไป 

   1.2 สว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 

    1.2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์

     1.2.1.1 คุณภาพของหลอดไฟฟ้า 

     1.2.1.2 อตัราการประหยดัพลงังาน 

     1.2.1.3 อายุการใชง้าน 

     1.2.1.4 ความปลอดภยัในการใชง้าน มาตรฐาน มอก. 

                                               1.2.1.5 มาตราฐานการผลติ 

     1.2.1.6 การใหค้วามสว่างเมื่อเทยีบกบัหลอดไฟฟ้าทัว่ไป     

     1.2.1.7 ความน่าเชื่อถอืของตราสนิคา้ 

    1.2.2 ดา้นราคา 

     1.2.2.1 ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทยีบกบัคุณภาพสนิคา้ 

     1.2.2.2 ราคาเหมาะสมเมื่อเทยีบกบัตราสนิคา้อื่น 

     1.2.2.3 ราคาเหมาะสมกบัการบรกิารหลงัการขาย 

    1.2.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

     1.2.3.1 ความหลากหลายของช่องทางการจดัจาํหน่าย  

     1.2.3.2 ความสะดวกในการหาซือ้ 

     1.2.3.3 ความเป็นระเบยีบในการจดัเรยีงสนิคา้ 

     1.2.3.4 การใหบ้รกิารของพนกังานขาย 

    1.2.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

     1.2.4.1 การโฆษณาตามนิตยสาร 

     1.2.4.2 การตดิป้ายหน้ารา้น 

     1.2.4.3 การโฆษณาทวี ี

1.2.4.5 แคตตาลอ็กและแผ่นพบั 

     1.2.4.6 การจดัรายการสง่เสรมิการขาย (ลด แลก แจก แถม) 

           2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิสใ์นประเทศไทย 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผูบ้รโิภคในประเทศไทยทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบด้วย เพศ อายุ การศกึษา อาชพีและรายได้ที่

แตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิสใ์นประเทศไทยแตกต่างกนั 

           2. สว่นประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิสข์องผูบ้รโิภคในประเทศไทย 
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ทบทวนวรรณกรรม  

               แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด  

 Kotler (2546: 24) กล่าวว่า สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึ เครื่องมอืทางการตลาดที่

สามารถควบคุมได้ ซึ่งกจิการผสมผสานเครื่องมอืเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความต้องการและสรา้งความพงึพอใจ

ใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย สว่นประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกสิง่ทุกอย่างทีก่จิการใชเ้พื่อใหม้อีทิธพิลโน้มน้าวความ

ต้องการผลติภณัฑข์องกจิการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัทีรู่จ้กักนัว่าคอื “4 Ps” อนัไดแ้ก่ 

ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการสง่เสรมิการขาย (Promotion) 

 เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 11) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึ การมสีนิคา้ที่

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาทีผู่บ้รโิภคยอมรบัได ้และผูบ้รโิภคยนิดจี่ายเพราะเหน็

ว่าคุม้ รวมถงึมกีารจดัจาํหน่ายกระจายสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการซือ้หาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความ

พยายามจงูใจใหเ้กดิความชอบในสนิคา้และเกดิพฤตกิรรมอย่างถูกตอ้ง   

              สุดาดวง เรอืงรุจริะ (2543: 29) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถงึ องคป์ระกอบทีส่าํคญัในการ

ดาํเนินงานการตลาดเป็นปจัจยัทีก่จิการสามารถควบคุมได ้กจิการธุรกจิจะตอ้งสรา้งสว่นประสมการตลาดทีเ่หมาะสมใน

การวางกลยุทธท์างการตลาด  

 กุลวด ีคหูะโรจนานนท ์(2545: 16) กล่าวสรุปไวว้่า สว่นประสมทางการตลาดเป็นปจัจยัทีส่ามารถควบคุมได ้

และสามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบั สภาพแวดลอ้ม เพื่อทําใหก้จิการอยู่รอดหรอือาจเรยีกไดว้่า

สว่นประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมอื  ทางการตลาดทีถู่กใชเ้พื่อสนองความต้องการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ทําให้

ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายพอใจและมคีวามสขุได ้

 จากความหมายของส่วนประสมทางการตลาดที่ได้กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด 

หมายถึง ปจัจยัหรอืตวัแปรทางการตลาดทีส่ามารถควบคุมได ้ เป็นชุดเครื่องมอืทางการตลาดที่กจิการใชด้ําเนินการ

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในตลาดเป้าหมายได้  คอืสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ให้เกดิความพงึ

พอใจสงูสดุ 

 ส่วนประกอบของส่วนประสมการตลาด  

 Kotler (2003: 16) ส่วนประสมการตลาดประกอบด้วย ผลติภณัฑ ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจําหน่าย 

(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกส่วนประสมทางการตลาดได้อีกอย่างหน่ึงว่า 4’Ps 

ส่วนประกอบทัง้ 4 ตวัน้ี ทุกตวัมคีวามเกีย่วพนักนั P แต่ละตวั มคีวามสาํคญัเท่าเทยีมกนัแต่ขึน้อยู่กบัผูบ้รหิารการตลาด

แต่ละคนจะวางกลยุทธ ์โดยเน้นหนกัที ่P ใดมากกว่ากนั  

 1. ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถึง สิง่ทีเ่สนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจดัหา การใชห้รอืการบรโิภคที่

สามารถทําใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจ (Armstrong; & Kotler. 2009: 616) ประกอบดว้ยสิง่ทีส่มัผสัไดแ้ละสมัผสัไม่ได ้เช่น 

บรรจุภณัฑ ์ส ีราคา คุณภาพ ตราสนิคา้ บรกิารและชื่อเสยีงของผูข้ายผลติภณัฑ์อาจจะเป็นสนิคา้ บรกิาร สถานที ่บุคคล 

หรอืความคดิ ผลติภณัฑท์ี่เสนอขายอาจจะมตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนกไ็ด ้ผลติภณัฑต์้องมอีรรถประโยชน์ (Utility) มคีุณค่า 

(Value) ในสายตาของลูกค้า จงึจะมผีลทําให้ผลติภณัฑ์สามารถขายได้ การกําหนดกลยุทธด์้านผลติภณัฑ์ต้องพยายาม

คํานึงถึงปจัจยัต่อไปน้ี 1.1ความแตกต่างของผลติภณัฑ์ (Product Differentiation) หรอืความแตกต่างทางการแข่งขนั 

(Competitive Differentiation) 1.2 องคป์ระกอบ (คุณสมบตั)ิ ของผลติภณัฑ ์(Product Component) เช่น ประโยชน์พืน้ฐาน 

รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสนิค้า เป็นต้น 1.3 การกําหนดตําแหน่งผลติภณัฑ ์(Product Positioning) 

เป็นการออกแบบผลติภณัฑ์ของบรษิัทเพื่อแสดงตําแหน่งทีแ่ตกต่าง และมคีุณค่าในจติใจของลูกค้าเป้าหมาย 1.4 การ

พฒันาผลติภณัฑ ์(Product Development) เพื่อใหผ้ลติภณัฑ ์มลีกัษณะใหม่และปรบัปรุงใหด้ขี ึน้ (New and Improved) ซึง่

ต้องคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดยีิ่งขึน้ และ1.5 กลยุทธ์เกี่ยวกบัส่วนประสม

ผลติภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลติภณัฑ ์(Product Line) 
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 2. ราคา (Price) หมายถงึ จาํนวนทีต่อ้งจ่ายเพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑ/์บรกิาร หรอืเป็นคุณค่าทัง้หมดทีลู่กคา้รบัรู้

เพื่อใหไ้ดผ้ลประโยชน์จากการใชผ้ลติภณัฑ/์บรกิารคุม้กบัเงนิทีจ่่ายไป (Armstrong and Kotler 2009: 616) หรอื

หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑใ์นรูปตวัเงนิ ราคาเป็น P ตวัทีส่องทีเ่กดิขึน้ ถดัจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของ

ลกูคา้ ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลติภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลติภณัฑน์ัน้ ถ้าคุณค่าสงู

กว่าราคาผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้ ผูก้ําหนดกลยุทธด์า้นราคาต้องคํานึงถงึ คุณค่าทีร่บัรูใ้นสายตาของลูกคา้ ซึง่

ต้องพิจารณาการยอมรบัของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าผลติภัณฑ์นัน้, ต้นทุนสนิค้าและค่าใช้จ่ายที่

เกีย่วขอ้ง, การแขง่ขนั และปจัจยัอื่น ๆ 

            3. การจดัจาํหน่าย (Place หรอื Distribution) หมายถงึ โครงสรา้งของช่องทางซึง่ประกอบดว้ยสถาบนัและ

กจิกรรมใช้ เพื่อเคลื่อนยา้ยสนิคา้และบรกิารจากองคก์รไปยงัตลาด สถานบนัทีนํ่าผลติภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายคอื

สถาบนัการตลาด สว่นกจิกรรมทีช่่วยในการกระจายตวัสนิคา้ ประกอบดว้ย การขนสง่ การคลงัสนิคา้ และการเกบ็รกัษา

สนิคา้คงคลงั การจดัจาํหน่ายจงึประกอบดว้ย 2 สว่น ดงัน้ี 

  3.1  ช่องทางการจดัจําหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรอืธุรกจิทีม่คีวาม

เกีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑห์รอืบรกิารสําหรบัการใชห้รอืบรโิภค (Kotler and Keller 2009: 787) หรอื

หมายถงึ เสน้ทางทีผ่ลติภณัฑ ์และกรรมสทิธิท์ีผ่ลติภณัฑถ์ูกเปลีย่นมอืไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจําหน่ายจงึ

ประกอบด้วย ผูผ้ลติ คนกลาง ผูบ้รโิภค หรอืผู้ใชท้างอุตสาหกรรม ซึง่อาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct channel) จาก

ผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภค หรอืผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม และใชช้่องทางออ้มจากผูผ้ลติ ผ่านคนกลางไปยงัผูบ้รโิภค หรอืผูใ้ชท้าง

อุตสาหกรรม 

  3.2  การกระจายตวัสนิคา้ หรอืการสนับสนุนการกระจายตวัสนิคา้สู่ตลาด (Physical distribution หรอื 

Market logistics) หมายถงึ งานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางแผน การปฏบิตักิารตามแผน และการควบคุมการเคลื่อนยา้ย

วตัถุดบิ ปจัจยัการผลติ และสนิค้าสาํเรจ็รูป จากจุดเริม่ต้นไปยงัจุดสุดทา้ยในการบรโิภคเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกคา้โดยมุ่งหวงักําไร (Kotler and Keller. 2009: 786) หรอืหมายถงึ กจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเคลื่อนยา้ยตวั

ผลติภณัฑ ์จากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม การกระจายตวัสนิคา้ทีส่าํคญัมดีงัน้ี (1) การขนส่ง (2) 

การเกบ็รกัษาสนิคา้ และการคลงัสนิคา้ และ(3) การบรหิารสนิคา้คงเหลอื 

            4. การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมอืการสื่อสารเพื่อสรา้งความพอใจต่อตราสนิคา้หรอืบรกิาร 

หรอืความคดิ หรอืต่อบุคคล โดยใชจู้งใจใหเ้กดิความต้องการหรอืเพื่อเตอืนความทรงจํา (Remind) ในผลติภณัฑ ์โดย

คาดว่าจะมอีทิธพิลต่อความรูส้กึ ความเชื่อ และพฤตกิรรมการซือ้ (Etzel walker; & Stanton. 2007: 677) หรอืเป็นการ

ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกบัข้อมูลระหว่างผู้ขายกบัผู้ซื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้

พนักงานขาย (Personal selling) ทําการขาย และการตดิต่อสื่อสารโดยไม่ใชค้น (Non personal selling) เครื่องมอืใน

การติดต่อสื่อสารมหีลายประการ องค์การอาจเลอืกใช้หน่ึงหรือหลายเครื่องมือซึ่งต้องใช้หลกัการเลือกใช้เครื่องมอืการ

สือ่สารการตลาดแบบประสมประสานกนั [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพจิารณาถงึความเหมาะสม

กบัลกูคา้ ผลติภณัฑค์ู่แขง่ขนัโดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เครื่องมอืการสง่เสรมิการตลาดทีส่าํคญั มดีงัน้ี 

       4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกจิกรรมในการเสนอขา่วสารเกีย่วกบัองคก์ร และส่งเสรมิการตลาด

เกีย่วกบัผลติภณัฑ ์บรกิาร หรอื ความคดิ ทีต่อ้งมกีารจ่ายเงนิโดยผูอุ้ปถมัภ์รายการ (Armstrong; & Kotler. 2009: 33) 

กลยุทธใ์นการโฆษณาจะเกี่ยวขอ้งกบั (1) กลยุทธก์ารสรา้งสรรค์งานโฆษณา (Create strategy) และยุทธวธิกีาร

โฆษณา (Advertising tactics) (2) กลยุทธส์ือ่ (Media strategy) 

  4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกบับุคคลเพื่อ

พยายามจงูใจผูซ้ือ้ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายใหซ้ือ้ผลติภณัฑห์รอืบรกิารดว้ยการขายแบบเผชญิหน้าโดยตรงหรอืใชโ้ทรศพัท ์

(Etzel Walker; & Stanton. 2007: 675) หรอืเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพื่อใหเ้กดิการขาย และสรา้ง



 7 

ความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้ (Armstrong; & Kotler. 2009: 616) งานในขอ้น้ีจะเกีย่วขอ้งกบั (1) กลยุทธก์ารขายโดยใช้

พนกังานขาย (Personal selling strategy) และ (2) การบรหิารหน่วยงานขาย (Sales force management) 

   4.3 การสง่เสรมิการขาย (Sales promotion) หมายถงึ เป็นสิง่จงูใจระยะสัน้ทีก่ระตุน้ใหเ้กดิการซือ้หรอื

ขายผลติภณัฑห์รอืบรกิาร (Armstrong and Kotler. 2009: 617) เป็นเครื่องมอืกระตุ้นความต้องการซือ้ทีใ่ชส้นับสนุน

การโฆษณา และการขายโดยใชพ้นกังานขาย (Etzel Walker; & Stanton. 2007: 677) ซึง่สามารถกระตุน้ความสนใจ การ

ทดลองใช ้หรอืการซือ้โดยลูกคา้คนสุดทา้ย หรอืบุคคลอื่นในช่องทางการจดัจําหน่าย การส่งเสรมิการขาย ม ี3 รูปแบบ 

คอื (1) การกระตุ้นผูบ้รโิภค เรยีกว่า การส่งเสรมิการขายทีมุ่่งสู่ผูบ้รโิภค (Consumer Promotion) (2) การกระตุ้นคน

กลาง เรยีกว่า การสง่เสรมิการขายทีมุ่่งสูค่นกลาง (Trade promotion) (3) การกระตุน้การขายสูพ่นกังานขายเรยีกว่า การ

สง่เสรมิการขายทีมุ่่งสูพ่นกังานขาย (Sales force Promotion) 

                      4.4 การใหข้่าวและประชาสมัพนัธ ์(Publicity and Public Relations) มคีวามหมาย (1) การใหข้่าวเป็น

การเสนอความคดิเกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิาร หรอืตราสนิคา้หรอืบรษิทัทีไ่ม่ตอ้งมกีารจ่ายเงนิ (ในทางปฏบิตัจิรงิอาจ

ต้องมกีารจ่ายเงนิ) โดยผ่านการกระจายเสยีงหรอืสื่อสิง่พมิพ ์(2) ประชาสมัพนัธ ์(Public relations) หมายถงึ ความ

พยายามในการสื่อสารทีม่กีารวางแผนโดยองคก์รหน่ึงเพื่อสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์าร ต่อผลติภณัฑ ์หรอืต่อนโยบาย

ใหเ้กดิกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง (Etzel Walker and Stanton. 2007 : 677) มจีุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสรมิหรอืป้องกนัภาพพจน์

หรอืผลติภณัฑข์องบรษิทั 

                    4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรอื Direct response marketing) การโฆษณาเพื่อใหเ้กดิ

การตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเชื่อมตรงหรอืการโฆษณาเชื่อมตรง (Online 

advertising) มคีวามหมายต่างกนัดงัน้ี (1) การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรอื Direct response marketing) 

เป็นการตดิต่อสือ่สารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อใหเ้กดิการตอบสนองโดยตรง หรอืหมายถงึ วธิกีารต่าง ๆ ทีน่ักการตลาดใช้

สง่เสรมิผลติภณัฑโ์ดยตรงกบัผู ้ซือ้และ ทาํใหเ้กดิการตอบสนองในทนัท ีทัง้น้ีต้องอาศยัฐานขอ้มูลลูกคา้และใชส้ื่อต่าง ๆ 

เพื่อสื่อสารโดยตรงกบัลูกคา้ เช่น ใชส้ื่อโฆษณาและแคตตาลอ็ค (2) การโฆษณาเพื่อใหเ้กดิการตอบสนองโดยตรง (Direct 

response advertising) เป็นข่าวสารการโฆษณาซึง่ถามผูอ่้าน ผูร้บัฟงั หรอืผูช้ม ใหเ้กดิการตอบสนองกลบัโดยตรงไป

ยงัผูส้ง่ขา่วสาร หรอืป้ายโฆษณา (3) การตลาดเชื่อมตรงหรอืการโฆษณาเชื่อมตรง (Online advertising) หรอืการตลาด

ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic marketing หรอื E-marketing) เป็นการโฆษณาผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรห์รอื

อนิเตอรเ์น็ต เพื่อสือ่สาร สง่เสรมิ และขายผลติภณัฑห์รอืบรกิารโดยมุ่งหวงัผลกาํไรและการคา้ เครื่องมอืทีส่าํคญัในขอ้น้ี

ประกอบดว้ย  การขายทางโทรศพัท,์ การขายโดยใชจ้ดหมายตรง, การขายโดยใชแ้คตตาลอ็ก, การขายทางโทรทศัน์ 

วทิยุ หรอืหนงัสอืพมิพ ์ซึง่จงูใจใหล้กูคา้มกีจิกรรมการตอบสนอง 

 

  แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

  1. ความหมายของประชากรศาสตร ์

             ราชบณัฑติยสถาน (2524: 109) ไดใ้หค้วามหมายของปจัจยัประชากรศาสตร ์ว่าหมายถงึ การวเิคราะหเ์ชงิสถติิ

และการพรรณนาลกัษณะของกลุ่มประชากรในดา้นการแจกกระจาย สถติิอาชพี อายุ เพศ และสถานภาพในทางพลเมอืง 

ในขณะใดขณะหน่ึง หรอืช่วงระยะเวลาหน่ึง 

 2. โครงสรา้งทางประชากรศาสตร ์

              Kotler (1997, p. 211 อา้งถงึใน ธนพร วรศกัดิ,์ 2552, หน้า 18) ไดก้ล่าวว่า โครงสรา้งทางประชากรศาสตร ์

ประกอบด้วย คุณลักษณะหลายประการซึ่งองค์ประกอบด้านประชากรที่สําคญัได้แก่ อายุ เพศ เชื้อชาติ สถานภาพ 

การศกึษา รายได ้ภาษา และศาสนา เป็นต้นองคป์ระกอบดา้นเพศ พบว่า เพศชายและหญิง มคีวามแตกต่างกนั ทัง้ดา้น

การศกึษาการเขา้สูแ่รงงาน อาชพี รายได ้และคุณลกัษณะอื่น ๆ ทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม เป็นต้นองคป์ระกอบดา้น

อายุของประชากร เป็นพืน้ฐานของการวเิคราะหท์างประชากรเกอืบทุกดา้นเพราะอายุเป็นตวัเลขพืน้ฐานทีสุ่ดของคุณลกัษณะ
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ส่วนบุคคล สดัส่วนของประชากรในแต่ละกลุ่มอายุที่แตกต่างกนัมีผลต่ออตัราการเกิด การตาย สมรส และย้ายถิ่นที่อยู่

องค์ประกอบด้านสถานภาพ ศกึษาถึงสถานภาพการสมรส ตลอดจนสิน้สุดการสมรสโดยการหย่าร้างหรอืม่าย การทราบถึง

สดัสว่นของประชากรทีเ่ป็นโสดหรอืสมรส สามารถใชเ้ป็นเครื่องวดัความแตกต่างทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมไดใ้นระหว่าง

ประเทศองคป์ระกอบดา้นการศกึษา ระดบัการศกึษาเป็นดชันีแสดงถงึฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศองคป์ระกอบ

ดา้นอาชพี หมายถงึ กจิกรรมทีบุ่คคลประกอบเพื่อเลีย้งชพีตน และครอบครวัสถานะดา้นอาชพีของประชากรเป็นเรื่องทีต่้อง

ศึกษาอย่างละเอียด ทัง้น้ีเพราะตัวเลขด้านอาชีพจะแสดงถึงการมีงานทํา การว่างงาน รวมถึงสถานะด้านอาชีพเป็น

องคป์ระกอบอย่างสาํคญัต่อฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมองคป์ระกอบดา้นรายได ้เป็นการแสดงถงึคุณลกัษณะในเชงิเศรษฐกจิ

ของประชากรจากการศกึษาทาํใหท้ราบว่ามปีระชากรจาํนวนเท่าใดในประเทศทีท่าํงานและไม่ทาํงาน 

 3. การแบ่งองคป์ระกอบทางประชากร 

        Pol and Thomas (1977 อา้งถงึใน ธนพร วรศกัดิ,์ 2552, หน้า 18-19) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบทางประชากร

ออกเป็น 2 ลกัษณะทัง้ในความหมายแคบที่จําแนกตามกลุ่มอายุ ตามเพศเป็นต้น และในความหมายกว้างโดยมีการ

พจิารณาแยกตามสถานภาพการสมรส ความหนาแน่นของประชากร การกระจายตวั รวมทัง้คุณลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัตาม

เศรษฐกจิสงัคมของประชากรบุคคล หรอืกลุ่มบุคคลนัน้ ๆ ทัง้น้ีสองลกัษณะดงักล่าวประกอบดว้ย 

                  1. คุณลกัษณะทางชวีสงัคม (Biosocial Characteristics) เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวโยงตามคติชวีวทิยา 

(Biological) หรอืองคป์ระกอบทางกายภาพ (Physical Component) ดงันัน้ จงึเป็นคุณลกัษณะทีต่ดิมากบัตวัหรอืเป็นมา

ตัง้แต่เกดิ คุณลกัษณะทางชวีภาพดงักล่าว ประกอบดว้ย อายุ เพศ เชือ้ชาตแิละจรยิธรรมจรรยา เป็นต้น ทัง้น้ีคุณลกัษณะ

สามประการแรกเป็นองคป์ระกอบทางชวีวทิยา ในขณะทีจ่รยิธรรมจรรยามพีืน้ฐานมาจากมรดกวฒันธรรม 

                  2. คุณลกัษณะทางสงัคมวฒันธรรม (Socio Cultural Characteristics) อาจใชเ้ป็นตวับอกลําดบัชัน้ทางสงัคม

ของแต่ละบุคคล ดงันัน้ ปจัจยัทางสงัคมวฒันธรรมน้ีจงึแตกต่างจากปจัจยัทางชวีสงัคม เน่ืองจากเป็นปจัจยัทีเ่ปลีย่นแปลง

ได ้ปจัจยัดงักล่าวประกอบดว้ย สถานภาพการสมรสรูปแบบความเป็นอยู่ โครงสรา้งครอบครวั รายได ้การศกึษา ตลอดจน

อาชพีและสถานภาพการทาํงาน นอกจากน้ีการนบัถอืศาสนา รปูแบบคุณลกัษณะบา้นเรอืนทีอ่ยู่อาศยั และรูปแบบชุมชนใน

บางครัง้กจ็ดัอยู่ในปจัจยัน้ีเช่นกนั 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

           กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคในประเทศไทยทีใ่ชห้รอืเคยใชห้ลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิส ์ 

ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ดังนัน้ผู้วิจยัได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการคํานวณ (นราศรี ไววานิชกุล          

และชศูกัดิ ์อรุณศร.ี 2538: 104) โดยแทนทีร่ะดบัความน่าจะเป็นของประชากรเท่ากบั 0.5 ค่า Z ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

และมคี่าความคลาดเคลื่อนที ่0.05 จะไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่าง 400 คน 

 กลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัครัง้น้ี ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างโดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

 ขัน้ท่ี 1 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงในแต่ละภาคของประเทศไทย  (Purposive Sampling) โดยเลอืก

จงัหวดักลุ่มตวัอย่างและทําการเกบ็ตวัอย่างกบัผูบ้รโิภคโดยจะเกบ็กลุ่มตวัอย่างรวมทัง้ 6 ภูมภิาคของประเทศไทย 

สาํหรบัคนทีเ่คยใชห้ลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิส ์

                    ขัน้ท่ี 2 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า(Quota Sampling) โดยแต่ละจงัหวดัเกบ็ 66 ตวัอย่างยกเวน้

กรุงเทพมหานครเกบ็ 70 ตวัอย่าง เพื่อใหค้รบจาํนวน 400 ตวัอย่าง 

              ขัน้ท่ี 3 ใชว้ธิกีารสุม่การตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยเจาะจงไปที่

ย่านธุรกจิและหน่วยงานราชการของในแต่ละจงัหวดั เน่ืองจากเป็นสถานทีท่ีม่ผีูค้นจํานวนมากมคีวามหลากหลายของ

กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักเรยีน นักศกึษา คนทํางาน นักธุรกจิ ฯลฯ เป็นต้น ทีน่่าจะเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอย่างไดเ้ป็น

อย่างด ีซึง่สถานทีท่ีใ่ชใ้นการแจกแบบสอบถาม  
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  ขัน้ท่ี 4 ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่ม

ตวัอย่างของทุกจงัหวดัตามสถานทีข่องจงัหวดัทีร่ะบุในขอ้ 3 ใหก้ลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใชห้ลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิส ์

 

ผลการวิจยั  

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคทีเ่คยมาใชบ้รกิารพบว่า 

 1.  เพศ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มจีํานวน 217 คน คดิเป็นร้อยละ 54.25 และเพศหญงิ มจีํานวน 

183 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.75 ตามลาํดบั 

 2. อายุ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุ 30-39 ปี มจีํานวน 224 คน คดิเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาคอื 

อายุ 40-49 ปี มจีํานวน 89 คน คดิเป็นร้อยละ 22.25 อายุ 20-29 ปี มจีํานวน 71 คนคดิเป็นร้อยละ 17.75 อายุ 

50-59 ปี มจีาํนวน 11 คนคดิเป็นรอ้ยละ 2.50 อายุ 60 ปีขึน้ไป มจีาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 ตามลาํดบั 

 3.  ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมจีํานวน 246 คน คดิเป็นร้อยละ 

62.25 รองลงมาคอื ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมจีํานวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.25 อนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า 

มจีาํนวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.75 และตํ่ากว่าหรอืเท่ากบัมธัยมปลาย 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.75 ตามลาํดบั 

 4. อาชีพ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงาน/ลูกจา้งบรษิทัเอกชน มจีํานวน 219 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.75 

รองลงมาคอื ประกอบธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย มจีํานวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.00 รบัราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ มจีํานวน 

70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.75 พ่อบา้น/แม่บา้น มจีํานวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.00 นักเรยีน/นักศกึษา มจีํานวน 11 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 2.75 รบัเหมาตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า มจีํานวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.25 และอื่นๆ เช่น อาชพีอสิระ มจีํานวน 

7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.75 ตามลาํดบั 

 5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มรีายได ้39,000 บาทขึน้ไป มจีาํนวน 154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

38.50 รองลงมาคอื รายได ้15,000-20,999 บาท มจีาํนวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.50 รายได ้21,000-26,999 บาท 

มจีํานวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.25 รายได ้27,000-32,999 บาท มจีํานวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.75 รายได ้

9,000-14,999 บาท มจีํานวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.25 และรายได ้33,000-38,999 บาท มจีํานวน 31 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 7.75 ตามลาํดบั 

              ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิค้า 

ฟิลปิสข์องผูบ้รโิภคในประเทศไทย 

 การวิเคราะหข์้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 1. ด้านผลิตภณัฑ์ ผู้บรโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อด้านผลติภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.35 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มคีวามคดิเหน็ในระดบัมากทีสุ่ด ความน่าเชื่อถอืของหลอด

ไฟฟ้าตราสนิค้าฟิลปิส ์โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.53 รองลงมาคอื ความปลอดภยัในการใชง้านของหลอดไฟฟ้าฟิลปิส์

ไดร้บัมาตรฐาน มอก. โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.47 คุณภาพของหลอดไฟฟ้าฟิลปิส ์โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.34 การให้

ความสว่างของหลอดไฟฟ้าฟิลปิสเ์มื่อเทยีบกบัหลอดไฟทัว่ไป โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.33 อตัราการประหยดัพลงังาน

ของเบอร ์5 ของหลอดไฟฟ้า โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.31 อายุการใช้งานไดต้ามมาตรฐานที่ระบุไว้ขา้งกล่อง โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 และขบวนการผลิตของหลอดไฟฟ้าฟิลปิส์ได้ตามมาตรฐาน สมอ. โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.24 

ตามลาํดบั 

 2.  ด้านราคา ผู้บรโิภคมีระดบัความคิดเห็นต่อด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

3.92 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพสนิค้า 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 รองลงมาคอื ราคาเหมาะสมเมื่อเทยีบกบัตราสนิคา้อื่น โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 และราคา

เหมาะสมกบัการบรกิารหลงัการขาย โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.90 ตามลาํดบั 
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 3. ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายโดยรวมอยู่

ในระดบัมากที่สุด โดยมค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความสะดวกในการหาซื้ออยู่ในระดบัมาก

ทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.30 รองลงมาคอื ความหลากหลายของช่องทางการจดัจําหน่าย (รา้นไฟฟ้า หา้งสรรพสนิคา้ 

โฮมโปร โฮมเวริค์) อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.28 และความเป็นระเบยีบในการจดัเรยีงสนิคา้อยู่ในระดบัมาก 

โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.10 ตามลาํดบั 

 4. ด้านส่งเสริมการตลาด ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อดา้นการสง่เสรมิการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก การตดิป้ายโฆษณาตรา

สนิค้าหน้าร้านตวัแทนจําหน่าย โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 รองลงมาคอื การโฆษณาหลอดไฟฟ้าตามนิตยสาร เช่น 

บา้นและสวน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 การโฆษณาทางโทรทศัน์ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 การจดัรายการส่งเสรมิ

การขาย เช่น ลดราคา แลกของสมนาคุณ แถมสนิคา้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 ตามลาํดบั  

                 การวิเคราะหข์้อมูลด้านความภกัดีต่อหลอดไฟฟ้าตราสินค้าฟิลิปสข์องผูบ้ริโภค 

 1. ด้านความเช่ือมัน่ต่อตราสินค้า ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อดา้นความเชื่อมัน่ต่อตราสนิคา้โดย

รวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.39 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก

ที่สุด ท่านมคีวามเชื่อมัน่ในหลอดไฟฟ้าตราสนิค้าฟิลปิส์ว่าเป็นหลอดไฟฟ้าที่มคีุณภาพ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.42 

รองลงมาคอื ท่านรูส้กึมคีวามมัน่ใจเมื่อใช้หลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิสแ์ละท่านรูส้กึปลอดภยัเมื่อเลอืกใชห้ลอดไฟฟ้า

ตราสนิคา้ฟิลปิส ์โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.39, 4.39 และท่านพอใจในหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิส ์โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.37 ตามลาํดบั 

 2. ด้านการเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค ผู้บริโภคมีระดบัความคดิเหน็ต่อด้านการเขา้ไปอยู่ในใจของ

ผูบ้รโิภคโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านมคีวามคุน้เคยใน

การใช้หลอดไฟฟ้าตราสนิค้าฟิลปิสอ์ยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.38 รองลงมาคือ หลอดไฟฟ้าตรา

สนิคา้ฟิลปิสอ์ยู่ในใจท่านทุกครัง้เมื่อเลอืกชือ้หลอดไฟฟ้าอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 ท่านจะแนะนําให้

บุคคลอื่นใหซ้ือ้หลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิสอ์ยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 และท่านยงัคงใชห้ลอดไฟฟ้า

ตราสนิค้าฟิลปิสแ์ม้จะมีบุคคลอื่นแนะนําให้ท่านใช้หลอดไฟฟ้ายี่ห้ออื่นๆและท่านมคีวามผูกพนักบัหลอดไฟฟ้าตรา

สนิคา้ฟิลปิสอ์ยู่ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.16, 4.16 ตามลาํดบั 

 3.  ด้านความง่ายในการเข้าถึง ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อดา้นความง่ายในการเขา้ถงึโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.06 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านมคีวามสะดวกในการหาซือ้หลอดไฟฟ้าตรา

สนิค้าฟิลิปส์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.29 รองลงมาคือ ท่านมีความสะดวกในการค้นหาข้อมูล

เกีย่วกบัหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิสอ์ยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 ท่านมคีวามภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตรา

สนิคา้ฟิลปิสอ์ยู่ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.04 และท่านสามารถตดิต่อและปรกึษาพนักงานฟิลปิสไ์ดง้่ายเมื่อ

ตอ้งการขอ้มลูเกีย่วกบัหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิสอ์ยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 ตามลาํดบั 

                 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูการทดสอบสมมตฐิาน 

 การวิเคราะหข์้อมูลการทดสอบสมมติฐานด้านประชากรศาสตร ์

 1. ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิส ์ในด้านความเชื่อมัน่ต่อตรา

สนิค้า ด้านการเขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้รโิภค และด้านความง่ายในการเขา้ถงึ ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถิต ิ

0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 2. ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิส ์ในด้านความเชื่อมัน่ต่อตรา

สนิคา้ ดา้นการเขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้รโิภค และดา้นความง่ายในการเขา้ถงึ แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป มคีวามภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิส ์ในดา้น
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การเขา้ไปอยู่ในใจสงูกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 30-39 ปี และผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป มคีวามภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตรา

สนิคา้ฟิลปิส ์ในดา้นความง่ายในการเขา้ถงึสงูกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 30-39 ปี 

 3. ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิส ์ในดา้นความเชื่อมัน่

ต่อตราสนิคา้ ด้านการเขา้ไปอยู่ในใจของผู้บรโิภค และด้านความง่ายในการเขา้ถงึ แตกต่างกนัที่ระดบันัยสาํคญัทาง

สถติ ิ0.01 และ 0.05 ตามลาํดบัซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า

อนุปรญิญา มคีวามภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิค้าฟิลปิส ์ในด้านความเชื่อมัน่ต่อตราสนิค้าสูงกว่าผู้บรโิภคที่มรีะดบั

การศกึษาปรญิญาตรแีละสงูกว่าปรญิญาตร ีส่วนผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าอนุปรญิญามคีวาม

ภกัดีต่อหลอดไฟฟ้าตราสนิค้าฟิลิปส์ ในด้านการเขา้ไปอยู่ในใจของผู้บริโภคมากกว่าผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษา

ปรญิญาตรแีละสงูกว่าปรญิญาตร ี และผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าอนุปรญิญา มคีวามภกัดต่ีอ

หลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิส ์ในดา้นความง่ายในการเขา้ถงึสงูกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรแีละสงู

กว่าปรญิญาตร ี

 4. ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิส ์ในด้านความเชื่อมัน่ต่อตรา

สนิค้า ด้านการเขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้รโิภค และด้านความง่ายในการเขา้ถงึ ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถิต ิ

0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 5. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิส ์ในดา้นความ

เชื่อมัน่ต่อตราสนิค้า ด้านการเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค และด้านความง่ายในการเข้าถึง ไม่แตกต่างกนัที่ระดับ

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

              การวิเคราะหส์มมุติฐานด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 1. สว่นประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิสข์องผูบ้รโิภค ในดา้นความ

เชื่อมัน่ต่อตราสินค้าและด้านการเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้พบว่าตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธใ์นทศิทางบวก ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นราคา 

 2. สว่นประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิสข์องผูบ้รโิภค ในดา้นความ

ง่ายในการเขา้ถงึ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้พบว่าตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธ์

ในทศิทางบวก ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคในประเทศไทยทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 

อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิสใ์นประเทศไทยแตกต่างกนั 

 1. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิสไ์ม่แตกต่างกนั ในดา้นความเชื่อมัน่

ต่อตราสนิคา้ ดา้นการเขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้รโิภค และดา้นความง่ายในการเขา้ถงึ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีเน่ืองจากหลอดไฟเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ชง้านร่วมกนัโดยไม่ไดแ้บ่งตามลกัษณะของ

เพศ แต่แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น เพื่อการตกแต่ง เพื่อให้แสงสว่าง เป็นต้น ซึ่งทําให้ผู้บริโภคที่มีเพศ          

แตกต่างกนัมีความภกัด ีด้านความเชื่อมัน่ต่อตราสนิค้า ด้านการเขา้ไปอยู่ในใจของผู้บรโิภค และด้านความง่ายในการ

เขา้ถงึไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ  

ปิยะวรรณ พุ่มโพธิ ์(2543) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง "ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ การขยายตราสนิคา้ และการประเมนิของผูบ้รโิภค

ต่อปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการขยายของตราสนิคา้" ไม่ว่าเป็นเพศชายหรอืเพศหญงิ มคีวามจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ Esprit 

อย่างเท่าเทยีมกนั 
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 2. ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิสแ์ตกต่างกนั ในดา้นการเขา้ไปอยู่ใน

ใจของผูบ้รโิภค และดา้นความง่ายในการเขา้ถงึ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.50 เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย

ช่วงอายุ 40 ปีขึน้ไป มค่ีาเฉลีย่ในความภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิส ์ดา้นการเขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้รโิภคและดา้น

ความง่ายในการเขา้ถงึมากทีสุ่ด ทัง้น้ีเน่ืองจากคนกลุ่มน้ีมกัเป็นหวัหน้าครอบครวัหรอืเป็นผูท้ีม่หีน้าทีเ่ลอืกใชห้ลอดไฟฟ้า

และมปีระสบการณ์ในการใช้หลอดไฟฟ้ามาหลายตราสนิค้า จงึสามารถเปรยีบเทยีบคุณภาพของหลอดไฟยี่ห้อต่างๆได้

ดกีว่ากลุ่มอื่นๆ ประกอบกบัพฤตกิรรมการของคนกลุ่มน้ีมกัจะเลอืกซือ้สนิค้าหรอืบรกิารโดยเน้นคุณภาพเป็นหลกั ดงันัน้

หากเชื่อมัน่ในตราสนิคา้ใดแลว้กม็กัจะใชส้นิคา้นัน้ๆ อยู่อย่างต่อเน่ือง และมกีารบอกกล่าวในกลุ่มเพื่อนฝงูของตนเองต่ออกี 

จงึทาํใหม้คี่าเฉลีย่ในดา้นการเขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้รโิภคและในดา้นความง่ายในการเขา้ถงึมากกว่าช่วงกลุ่มอายุอื่นๆ  ซึง่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทศันียว์รรณ ศรวไิลวรรณ (2550: 156) ไดศ้กึษาเรื่อง "แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค

ต่อเครื่องทําน้ําอุ่นยี่หอ้พานาโซนิคแบบบางเฉียบ" พบว่าอายุที่แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องทําน้ําอุ่น

ยีห่อ้พานาโซนิคแบบบางเฉียบแตกต่างกนั  

 3.  ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิสแ์ตกต่างกนั ในดา้น

ความเชื่อมัน่ต่อตราสนิคา้ ดา้นการเขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้รโิภค และดา้นความง่ายในการเขา้ถึง อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถิติทีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามลําดบั เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยกลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า

อนุปรญิญา มคี่าเฉลีย่ในความภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิส ์ดา้นความเชื่อมัน่ต่อตราสนิคา้ ดา้นการเขา้ไปอยู่ใน

ใจของผู้บริโภคและด้านความง่ายในการเขา้ถึงมากที่สุด ทัง้น้ีเน่ืองจากคนกลุ่มน้ีมกัจะตดัสนิใจซื้อสนิค้าจากความ

สะดวก ความเคยชนิ และชื่อเสยีงของตราสนิคา้มากกว่าการทีจ่ะทาํการเปรยีบเทยีบคุณสมบตัต่ิางๆกบัตราสนิคา้อื่นๆ

ก่อนการตดัสนิใจซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ พรเทพ พงษ์ชยัอศัวนิ (2546: 94-95) ไดศ้กึษาเรื่อง "ปจัจยัทีม่ ี

อทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อเสือ้ยดืตราสนิค้าในประเทศไทย ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร" ผลการวจิยัพบว่า 

การศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม การซือ้เสือ้ยดืตราสนิคา้ในประเทศของวยัรุ่นแตกต่างกนั  

 4.  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิสไ์ม่แตกต่างกนั ในดา้นความ

เชื่อมัน่ต่อตราสนิคา้ ดา้นการเขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้รโิภค และดา้นความง่ายในการเขา้ถงึ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีเน่ืองจากหลอดไฟเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ชง้านร่วมกนัโดยไม่ไดแ้บ่ง

ตามลกัษณะของอาชพี แต่แบ่งตามวตัถุประสงค์การใชง้าน เช่น เพื่อการตกแต่ง เพื่อให้แสงสว่าง เป็นต้น ซึ่งทําให้

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมคีวามภกัด ีดา้นความเชื่อมัน่ต่อตราสนิคา้ ดา้นการเขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้รโิภค และดา้น

ความง่ายในการเขา้ถงึ ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ อจัฉรา 

มทีองแสน (2554) ไดศ้กึษาเรื่อง "การเปรยีบเทยีบปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์คุณค่าตราสนิคา้ ทีม่ผีลต่อความภกัดต่ีอตรา

สนิคา้และพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้กลอ้งถ่ายภาพระบบดจิติอลระหว่างตราสนิคา้ SONY กบั CANON ของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร" ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้กลอ้งถ่ายภาพระบบ

ดจิติอลตราสนิคา้ SONY กบั CANON ไม่แตกต่างกนั 

 5.  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ ฟิลปิสไ์ม่แตกต่างกนั 

ในดา้นความเชื่อมัน่ต่อตราสนิคา้ ดา้นการเขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้รโิภค และดา้นความง่ายในการเขา้ถงึ อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีเน่ืองจากหลอดไฟเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีม่รีาคาไม่แพงนัก 

มอีายุการใชง้านนาน ดงันัน้ในการซือ้แต่ละครัง้จงึไม่กระทบต่อรายไดข้องผูบ้รโิภค ซึง่ทาํใหผู้บ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืนแตกต่างกนัมคีวามภกัด ีดา้นความเชื่อมัน่ต่อตราสนิค้า ดา้นการเขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้รโิภค และดา้นความง่าย 

ในการเข้าถึง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วาสนา                

ชํานาญโชตพิภิชั ได้ศกึษาเรื่อง "ปจัจยัดา้นตราสนิค้าผลติภณัฑห์ลอดประหยดัไฟซลีวาเนียทีม่ผีลต่อความภกัดขีอง

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร" ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่าง

กนั มคีวามภกัดต่ีอหยอดประหยดัไฟซลีวาเนียไม่แตกต่างกนั  
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 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจําหน่าย 

และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิสข์องผูบ้รโิภคในประเทศไทย 

 1. ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นราคา มอีทิธพิลในทศิทางเดยีวกนักบัความภกัดตี่อ

หลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิสข์องผูบ้รโิภคในประเทศไทย ในดา้นความเชื่อมัน่ต่อตราสนิคา้ ดา้นการเขา้ไปอยู่ในใจของ

ผูบ้รโิภค และดา้นความง่ายในการเขา้ถงึ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลําดบัจงึเป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีเน่ืองจากหลอดไฟฟ้าในปจัจุบนัมกีารพฒันาในดา้นประโยชน์หลกั และรูปลกัษณ์ผลติภณัฑม์าก

ขึน้ ส่งผลใหเ้กดิการแข่งขนัของผู้ผลติ ในการพฒันาขดีความสามารถของหลอดไฟเพื่อให้สามารถทํางานได้ดยีิง่ขึน้ 

เพื่อเป็นการจูงใจผู้บริโภค อีกทัง้ราคาไม่สูงมากนัก ซึ่งสอดคลองกบัผลการวิจยัของ ไกรฤกษ์ พฒันพงษ์ไพบูลย ์

(2547) "ปจัจยัด้านผลติภัณฑ์ที่มอีทิธพิลต่อการสร้างความจงรกัภกัดแีละแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อรถยนต์นัง่ส่วน

บุคคลยีห่อ้โตโยตา้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร" พบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ประโยชน์หลกั รูปลกัษณ์

ผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงับรกิารศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัการสรา้งความจงรกัภกัดขีอง

รถยนตน์ัง่สว่นบุคคลยีห่อ้โตโยตา้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 2. ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานทีจ่ดัจําหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มอีทิธพิลในทศิทาง

เดยีวกนักบัความภกัดตี่อหลอดไฟฟ้าตราสนิคา้ฟิลปิสข์องผูบ้รโิภคในประเทศไทย ในดา้นความง่ายในการเขา้ถึง 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีเน่ืองจากหลอดไฟฟ้าเป็นสนิคา้ทีห่าซือ้ได้

ง่าย มจีดัจําหน่ายอยู่ทัว่ไปตามห้างสรรพสนิค้าต่างๆ อกีทัง้ยงัมีการจดัส่งเสริมการขายอยู่อย่างต่อเน่ือง จงึทําให้

ผูบ้รโิภคเขา้ถงึตราสนิคา้และคุน้เคยไดไ้ม่ยากนกั ซึง่สอดคลองกบัผลการวจิยัของ จติตมิา สิง่สม (2555) ไดศ้กึษาวจิยั

ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อและความตัง้ใจซื้อซํ้าอะไหล่รถยนต์แท้โตโยต้าของผู้ใช้ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นอะไหล่รถยนตแ์ทโ้ตโยตา้ ดา้นสถานทีจ่ดัจําหน่าย กบัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นค่าใชจ้่ายใน

การซือ้อะไหล่แทโ้ตโยตา้ต่อครัง้ของผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  

 1. ควรมกีารศกึษาทศันคตดิา้นสว่นประสมการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชห้ลอดไฟฟ้าตรา

สนิคา้ฟิลปิสข์องผูบ้รโิภค เพื่อนําผลการศกึษามาใชเ้ป็นแนวทางปรบัปรุงแผนการตลาดใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มผูบ้รโิภค

และทาํใหผู้บ้รโิภคมรีะดบัความพงึพอใจสงูสดุ 

 2. ควรมกีารศกึษาทศันคต ิความพงึพอใจ และแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของกลุ่มลูกคา้ธุรกจิ เพื่อเป็น

แนวทางในการวางแผนการตลาด และการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองตราผลติภณัฑ ์

 3. ควรมกีารศกึษาเชงิคุณภาพเพื่อเกบ็ขอ้มลูเชงิลกึ เพื่อทาํใหท้ราบถงึความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่า

ใชบ้รกิารอย่างเจาะลกึ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดเฉพาะกลุ่ม 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 สารนิพนธฉ์บบัน้ี สําเรจ็ลงได้ดว้ยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ์ดร. ณักษ์  กุลสิร์ เป็นอาจารย์ทีป่รกึษา 

ไดใ้หค้ําปรกึษา คําแนะนํา และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อกีทัง้ยงัคอยใหค้วามช่วยเหลอืในงานวจิยั นับตัง้แต่เริม่ต้น 

จนงานวจิยัฉบบัน้ีเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ผู้วจิยัรูส้กึซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์ทีป่รกึษาจงึขอกราบขอบพระคุณ

อาจารยเ์ป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกุิตตา และอาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ที่ได้กรุณาเป็น

ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม ไดช้่วยแกไ้ขเครื่องมอืใหส้มบรูณ์จนสามารถเกบ็กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัครัง้น้ีได ้

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ ที่ได้ประสทิธ์ประสาทวชิา

ความรู ้ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีด่ ีอกีทัง้แง่คดิต่างๆ ทีม่ปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 
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 ขอกราบขอบพระคุณ เจา้หน้าทีผู่ด้แูลหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีค่อยอํานวยความสะดวก

ในดา้นการเรยีน ตลอดระยะเวลาทีไ่ดศ้กึษาจนครบหลกัสตูร 

 ขอกราบขอบพระคุณเพื่อนร่วมรุ่นหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติการจดัการรุ่น 15 ทีค่อยใหก้ารสนับสนุน 

แนะนํา ตลอดจนช่วยเหลอืเรื่องต่างๆ อกีทัง้ยงัคอยใหก้ําลงัใจ เพิม่แรงพลงัดนัในยามเหน็ดเหน่ือยและทอ้แท ้นํามาสู่

งานวจิยัทีเ่สรจ็สมบรูณ์ 

 ขอกราบขอบพระคุณผูบ้รหิารบรษิทัฟิลปิส ์อเิลก็ทรอนิกส(์ประเทศไทย) จํากดั และเพื่อนร่วมงานทีค่อยให้

ขอ้มลู คาํแนะนํา ความช่วยเหลอื ใหก้าํลงัใจ อกีทัง้ยงัมอบความเขา้ใจในช่วงเวลาทีผู่ว้จิยัทาํงานและเรยีนไปพรอ้มๆ กนั 

 คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิามารดาตลอดจนครูอาจารยท์ุกท่าน

ทีป่ระสทิธป์ระสาทวชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี 
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