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บทคดัย่อ 

 
การวิจัยครัง้น้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และความพึงพอใจทีม่ผีลต่อ

ความภกัดตี่อตรา S-Pure ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัคอืผูบ้รโิภคทีเ่คยซื้อหรือ
เคยบรโิภคผลิตภณัฑต์รา S-Pure ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานคือการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองการพยากรณ์ในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (Decision Trees) และสถิติ
วเิคราะหส์มการถดถอยชนิดตวัแปรหลายตวั (Multiple Regression Analysis)  

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า  
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการโฆษณาและดา้นการจดักิจกรรมพเิศษ และความพงึพอใจมีผล

ต่อความภักดีต่อตรา S-Pure ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถติิที่ระดบั 0.05 ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างกันมคีวามภักดตี่อตรา S-Pure ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันในทุก
ดา้น ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน อาชีพ และระดบัการศึกษา  
 
ค าส าคญั: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ความพงึพอใจ ความภกัด ีตรา S-Pure  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study integrated marketing communication and satisfaction affecting 
the brand loyalty of consumers of “S-Pure” in the Bangkok metropolitan area.  The research sample consisted 
of four hundred consumers who bought or consumed S-Pure products and living in the Bangkok metropolitan 
area.  A questionnaire was used as the instrument for data collection.  The statistics used for data analysis 
included percentage, mean and standard deviation, while the statistics employed for hypothesis testin g included 
decision trees and Multiple Regression Analysis. 

The results of the hypothesis testing were as follows:  
The factor of integrated marketing communication through advertising, event marketing and 

satisfaction had an effect on the brand loyalty of consumers on S-Pure in the Bangkok metropolitan area at a 
level of 0.05.  The demographic characteristics of the brand loyalty of consumers on S-Pure in the Bangkok 
metropolitan area were not different in the aspects of gender, age, marital status, income, occupation and 
education.  
 
Keywords: Integrated Marketing Communication, Satisfaction, Brand Loyalty, S-Pure 
 
บทน า 
 ในปจัจุบันการผลิตไก่เน้ือของไทยขยายตัว ซึ่งในปี พ.ศ.2561 คาดว่าไทยจะผลิตไก่เน้ือ เน้ือหมูและไข่ไก่             
ไดเ้พิม่ขึน้จากปี พ.ศ.2560 คดิเป็นรอ้ยละ 2.13 3.28 และ 2.26 ตามล าดบั เน่ืองจากเกษตรกรมกีารจดัการฟาร์มที่มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ ส่งผลท าใหผ้ลผลิตเพิม่ขึน้ (ส านักวจิยัเศรษฐกิจการเกษตร. 2560) ซึ่งภายใตอ้ตัราการผลิตทีเ่พิม่
สูงขึ้น ในทางตรงข้ามปจัจุบันประเทศไทยมีจ านวนการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเน่ืองเพียงปีละประมาณ 7 แสนคนต่อปี 
(กรมการปกครอง. 2560) ส่งผลใหผ้ลผลิตทีไ่ดม้ากเกินความตอ้งการของผูบ้รโิภค ท าใหใ้นปจัจุบนัตลาดเน้ือสตัวข์อง
ไทยเกิดภาวะการแข่งขนัอย่างรุนแรงมากขึน้เพื่อจะจ าหน่ายสนิคา้ และแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด 
 หน่ึงในผู้น าทางธุรกิจดา้นอาหาร บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อถอืใน
มาตรฐานดา้นคุณภาพและความปลอดภัย  โดยเบทาโกรไดอ้อกแบรนดเ์อสเพยีว (S-Pure) ซึ่งเป็นแบรนดผ์ลิตภณัฑ์
อาหารคุณภาพสูงสุดระดับพรีเมี่ยม เพื่อตอบโจทยพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภคยุคใหม่ทีต่อ้งการคุณภาพมากกว่าความอร่อย 
ประกอบดว้ย เน้ือหมู เน้ือไก่ และไข่ไก่สด มขีอ้ไดเ้ปรยีบทัง้ประสทิธภิาพการผลิต มาตรฐานการผลิต รวมถงึเทคโนโลยี
ในการผลิต (เบทาโกร. 2560) ซึ่งปจัจุบนัผูน้ าตลาดในประเทศไทยคอื บรษิัท เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ จ ากัด (มหาชน) 
หรือ CPF มีธุรกิจอาหาร ได้แก่ การผลิตเน้ือสัตว์แปรรูป กึ่งปรุงสุก และปรุงสุกภายใต้แบรนด ์CP และในปจัจุบนั
ช่องทางการจ าหน่ายมมีากกว่า 3,500 จุดขาย โดยผ่านช่องทางกระจายสนิคา้ของตนเอง คอื CP Butcher Shop กว่า 
200 สาขา และซีพเีฟรชมารท์กว่า 600 สาขา นอกจากนัน้ยงัมคีู่แข่งทีเ่ป็นสนิคา้ประเภทเฮาสแ์บรนด ์ (House Brand) 
หรอื สนิคา้ตราหา้ง ทีผ่ลิตโดยหา้งเอง หรอืมผีูผ้ลิตแบบ OEM ตวัอย่างเช่น เทสโก้ โลตสั ทอ็ปส ์และบิก๊ซี ซึ่งมจีุดเด่น
ทางดา้นราคาทีถู่กกว่าสนิคา้แบรนดท์ัว่ไปเฉลี่ยรอ้ยละ 10 - 30 ไดก้ลายมาเป็นอกีหน่ึงทางเลือกทีส่ามารถตอบโจทย์
ผูบ้รโิภคในปจัจุบนั 
 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication :IMC) เขา้มามบีทบาทมากใน
ปจัจุบัน โดยจะถูกน ามาใช้เพื่อเป็นตัวกลางสื่อสารขอ้มูลและข่าวสารไปยังผูบ้ริโภคเป้าหมาย ดึงดูดผู ้บริโภคใหเ้กิด
ความสนใจ และกระตุน้ให้เกิดพฤตกิรรมการซื้อ ซึ่งจะน าไปสู่ความคุน้เคย ความเชื่อมัน่ในตราสินคา้ และจะน าไปสู่
ความภกัดใีนอนาคต (ชื่นจติต ์แจง้เจนกิจ. 2556) ซึ่งหากตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างตรงจุด อาจท า

http://www.betagro.com/corporate/th/about#vision
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ใหส้นิคา้เบทาโกรสามารถครองใจผู ้บรโิภคและกลายเป็นผูน้ าในตลาดได ้ อกีทัง้ยงัจ าเป็นตอ้งดูแลความพึงพอใจของ
ลูกคา้ เพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัยาวนานกับลูกคา้ และยงัเป็นแนวทางทีจ่ะน าไปสู่ความภกัดขีองลูกคา้ 
 จากเหตุผลทีไ่ดก้ล่าวมาข้างต้นท าใหผู้ ้วจิัยเห็นความส าคัญและสนใจที่จะศึกษา การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ และความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดตี่อตรา S-Pure ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อค้นหา
ปจัจัยส าคญัอย่างแท้จริงที่ท าให้เกิดความภักดีต่อตรา S-Pure เพื่อจะช่วยเลือกเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่
ก่อใหเ้กิดประสทิธิภาพสูงสุดภายใต้งบประมาณทีจ่ ากัด เน้นการสรา้งความพึงใจต่อผูบ้รโิภค ซึ่งจะน าไปสู่การซื้อซ ้า
หรอืเกิดการบอกต่อ ซึ่งจะส่งผลใหเ้กิดผลตอบแทนอย่างยัง่ยนื อนัจะน าไปสู่ความภกัดใีนทีสุ่ด  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การขายโดย
ใช้พนักงานขาย การส่งเสรมิการขาย การตลาดทางตรง และการจดักิจกรรมพเิศษ ทีม่ผีลต่อความภกัดตี่อตรา S-Pure 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาความพงึพอใจทีม่ผีลต่อความภกัดตี่อตรา S-Pure ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความภักดีต่อตรา S-Pure ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน อาชีพ และระดบัการศึกษา  
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ ดา้นการขายโดยใช้
พนักงานขาย ดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้นการตลาดทางตรง และดา้นการจดักิจกรรมพเิศษมผีลต่อความภกัดตี่อตรา 
S-Pure ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ความพงึพอใจมผีลต่อความภกัดตี่อตรา S-Pure ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ผูบ้รโิภคทีม่ลีักษณะประชากรศาสตร ์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน อาชีพ และระดับ
การศึกษา ทีแ่ตกต่างกัน มคีวามภกัดตี่อตรา S-Pure ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ดา้นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เสร ีวงษ์มณฑา (2547: 90) ได้กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการว่า คือ การใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดร่วมกัน แบบผสมผสานเพื่อการจูงใจหลายรูปแบบกับ
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหก้ลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายรบัรูข่้าวสารหรอืไดรู้จ้กัสนิคา้ ซึ่งจะน าไปสู่ความคุน้เคย และ
ความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 

ดา้นความพงึพอใจ แนวคดิของนภดล ร่มโพธิ ์(2554) และแบบจ าลอง The American Customer Satisfaction 
Index Model (ACSI) ได้กล่าวว่า ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectation) มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ 
(Perceived Quality) และคุณค่าของการบรกิาร (Perceived Value) ซึ่งคุณภาพและคุณค่าของการบรกิารจะแปรฝนัไป
ในทศิทางเดยีวกันกับความคาดหวงั ความคาดหวงัของลูกคา้จะส่งผลทางออ้มต่อความพงึพอใจของลูกคา้ ผ่านคุณภาพ
ของการบรกิาร และคุณค่าของการบรกิาร โดยความพงึพอใจของลูกค้าส่งผลในทางตรงกันขา้มต่อการรอ้งเรียนของ
ลูกคา้ คอื หากลูกคา้ไม่พงึพอใจต่อบรกิารทีไ่ดร้บัก็จะเกิดจ านวนขอ้รอ้งเรยีนทีเ่พิ่มขึน้ ในทางกลับกันหากลูกคา้ไดร้บั
ความพงึพอใจในการบรกิารก็จะเกิดขอ้รอ้งเรยีนทีล่ดลง และเมื่อลูกคา้พงึพอใจมากขึน้จะเกิดความจงรกัภกัดตี่อสินค้า
หรอืบรกิารนัน้เพิม่ขึน้ ความพงึพอใจของลูกคา้จะน าไปสู่การซื้อซ ้าหรอืการบอกต่อ 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความภกัดี 
ความภกัด ีOliver (1999: 34-39) ไดก้ล่าวไวว้่า ความภกัดเีป็นความผูกพนัอย่างมัน่คง โดยการซื้อซ ้าหรอืใช้

บรกิารทีพ่งึพอใจอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งไม่ว่าสนิคา้อื่นจะน ากลยุทธท์างการตลาดเขา้ส่งเสรมิการตลาด อย่างไรก็ตามลูกคา้
ทีม่คีวามภกัดตี่อสนิคา้ก็จะไม่เปลี่ยนไปใช้สนิคา้แบรนดอ์ื่น ดงันัน้ ความภกัดขีองลูกคา้เป็นปจัจยัทีส่ าคญัในการด าเนิน
ธุรกิจ เน่ืองจากเมื่อผูบ้รโิภคไวใ้จและเชื่อมัน่ต่อสนิคา้และการบรกิาร จะท าง่ายต่อการขายสินคา้ใหม่ๆ และสามารถ
สรา้งความแตกต่างจากสนิคา้ชนิดอื่นไดอ้ย่างชัดเจน รวมถงึท าใหเ้กิดการแนะน าบอกต่อให้มาซื้อสนิคา้ และเกิดการ 
ซื้อซ ้า หรอืพรอ้มทีจ่ะแสวงหาสนิคา้เพื่อซื้ออย่างต่อเน่ืองจนเกิดความภกัดตี่อสนิคา้ในทีสุ่ด  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประชากรศาสตร ์
  ดา้นประชากรศาสตร ์ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ (2550 : 57) ไดก้ล่าวว่า การแบ่งส่วนทางการตลาดตามลักษณะดา้น
ประชากรศาสตร์ จะประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ และสถานภาพครอบครวั 
ประชากรศาสตรเ์ป็นลักษณะทีส่ าคญั โดยขอ้มูลสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรจะช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย และจะ
ช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ 
 
วิธีด  าเนินการวิจยั 

การศึกษาครัง้น้ีผูว้จิยัมุ่งศึกษาเรื่อง "การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และความพงึพอใจทีม่ีผลต่อความ
ภกัดตี่อตรา S-Pure ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร" โดยมสีาระส าคญัถงึวธิกีารด าเนินการวจิยัอย่างเป็นขัน้ตอน 
เพื่อใหไ้ดซ้ึ่งขอ้มูลจากลุ่มตวัอย่าง และน าไปวเิคราะหท์างสถติติ่อไป โดย ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ ผู ้บริโภคที่เคยซื้อหรือเคยบริโภคผลิตภัณฑ์ตรา  S-Pure ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี  คือ ผู ้บริโภคที่เคยซื้อหรือเคยบริโภคผลิตภัณฑ์ S-Pure ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั ้นจึงค านวณหาขนาดตวัอย่างจากสูตรแบบไม่ ทราบ
จ านวนประชากรของ Taro Yamane (กัลยา วานิชบญัชา. 2548) โดยใหค้่าความผดิพลาด 5 % ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 
95 %  
 วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 ขัน้ตอนที่ 1 การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยวธิจีบัฉลาก เพื่อเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างจากการแบ่งเขตการปกครองตามระบบการบรหิารการปกครองของกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มจบัฉลาก 5 
เขต จากทัง้หมด 50 เขต ไดด้งัน้ี เขตจตุจกัร เขต   บางแค เขตยานนาวา เขตบางรกั และเขตบางกะปิ 
 ขัน้ตอนที่ 2 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเจาะจงไปทีห่า้งสรรพสนิคา้เน่ืองจากมี
ผูบ้รโิภคไปจบัจ่ายใช้สอยมากทีสุ่ดจะไดก้ลุ่มผูบ้รโิภคที่หลากหลาย เน่ืองจากสนิคา้ตรา S-Pure ส่วนใหญ่จะขายตาม
หา้งสรรพสนิคา้ 
 ขัน้ตอนที่ 3 การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota sampling) โดยก าหนดสดัส่วนจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะเก็บ
ขอ้มูลในแต่ละหา้งสรรพสนิคา้ หา้งละ 80 คน จ านวน 5 หา้ง เท่า ๆ กัน รวมทัง้สิน้ 400 คน  
 ขัน้ตอนที่ 4 การสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience sampling) โดยเลือกเก็บเฉพาะผู้ทีใ่หค้วาม
ร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้น้ีจนครบ 400 คน 
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ผลการวิจยั 
 ผลการวเิคราะห ์ “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และความพงึพอใจทีม่ผีลต่อความภกัดตี่อตรา S-Pure 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

ตอนที่ 1 การวเิคราะหข์อ้มูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ ของผูต้อบแบบสอบถามทีใ่ช้เป็นกลุ่มตวัอย่าง 400 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมกีารรบัรูก้ารสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ3.65 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
 1. ด้านการโฆษณา พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการ
โฆษณาโดยรวมในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านเคยเหน็การโฆษณาผลิตภณัฑต์รา S-Pure ผ่านทาง
โทรทัศน์ เช่น ภาพยนตร์โฆษณา “ไม่ดีจริง ไม่ถึงมือคุณ” ท่านเคยรับชมการรีวิวท าอาหารจากบล็อกเกอร์ผ่านสื่อ
ออนไลน์โดยใช้ผลิตภณัฑต์รา S-Pure เช่น เฟซบุ๊ค ยูทูป เป็นตน้ ท่านเคยเหน็การโฆษณาผลิตภณัฑต์รา S-Pure ผ่าน
สื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ยูทูป อนิสตาแกรม เป็นตน้ และท่านเคยเหน็โฆษณาผลิตภณัฑต์รา S-Pure ผ่านป้ายโฆษณา
ตามหา้งสรรพสนิคา้/ป้ายโฆษณากลางแจง้ มกีารรบัรูใ้นระดบัมาก  
 2. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมกีารรบัรูก้ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดา้นการ
ประชาสัมพันธ์โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านเคยเห็นข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊คแฟนเพจของ S-Pure Brand/ เว๊ปไซตเ์บทาโกร ท่านเคยเหน็ตรา S-Pure เป็นผูส้นับสนุนของ
รายการโทรทศัน์ เช่น รายการ The mask singer และท่านเคยเหน็การจดัแถลงข่าวของบรษิัทในการเปิดตวัสนิคา้ใหม่
ของตรา S-Pure และการใช้นวตักรรมใหม่ๆ มกีารรบัรูใ้นระดบัมาก  
 3. ดา้นการขายโดยใช้พนักงานขาย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมกีารรบัรูก้ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ดา้นการขายโดยใช้พนักงานขายโดยรวมในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานมกีารบรกิารทีร่วดเร็ว 
และถูกตอ้ง พนักงานมคีวามรู ้และสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับสนิคา้ได ้ และท่านไดร้บัการบรกิารจากพนักงานอย่าง
เตม็ใจ ยิม้แยม้ และเอาใจใส่ มกีารรบัรูใ้นระดบัมาก  

4. ดา้นการส่งเสรมิการขาย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมกีารรบัรูก้ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการ
ส่งเสรมิการขายโดยรวมในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การจดัโปรโมชัน่ ส่วนลด 50% กับรา้นคา้ทีร่่วม
รายการ อาทิ Ootoya Fuji มีการจัดโปรโมชัน่ที่น่าสนใจ ตามช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ชุดไหว้จักรพรรดิราคาพเิศษ              
999 บาท (ปกต ิ1,100 บาท) ในเทศกาลตรุษจนี การจดัโปรโมชัน่ ซื้อ 1 แถม 1 และการจดัโปรโมชัน่ส่วนลด 50% เช่น              
ในโอกาสครบรอบ 50 ปี เบทาโกร มกีารรบัรูใ้นระดบัมาก  

5. ด้านการตลาดทางตรง พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ                  
ดา้นการตลาดทางตรงโดยรวมในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านเคยเหน็การแจง้โปรโมชัน่ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค อนิสตาแกรม และท่านเคยเห็นเวป็ไซตข์องเบทาโกร มกีารรบัรูใ้นระดบัมาก  

6. ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ              
ดา้นการจดักิจกรรมพเิศษโดยรวมในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านเคยเหน็การจดับูธออกงานแสดง
สนิคา้เกี่ยวกับอาหาร เช่น งาน THAIFEX เป็นตน้ ท่านเคยเหน็การจดักิจกรรมลุ้นรบัของรางวลัผ่านสื่อออนไลน์ เช่น 
เฟซบุ๊ค และท่านเคยเหน็การจดัชิมตามหา้งสรรพสนิคา้ มกีารรบัรูใ้นระดบัมาก  

ตอนที่ 2 การวเิคราะหข์อ้มูลความพงึพอใจต่อตรา S-Pure ของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการวเิคราะหข์้อมูล
ความพงึพอใจต่อตรา S-Pure ของผูต้อบแบบสอบถามทีใ่ช้เป็นกลุ่มตวัอย่าง 400 คน พบว่า มคีวามพงึพอใจต่อตรา  
S-Pure โดยรวมในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เมื่อผูต้อบแบบสอบถามไดบ้รโิภคผลิตภณัฑต์รา S-Pure 
แล้วมีความพงึพอใจต่อรสชาติในระดบัมากเมื่อเทยีบกับความคาดหวงั เมื่อได้บริโภคผลิตภัณฑ์ตรา S-Pure แล้วมี           
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พึงพอใจต่อความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ในระดับมากเมื่อเทียบกับความคาดหวงั และเมื่อได้บริโภคผลิตภัณฑต์รา               
S-Pure แล้วรูส้กึคุม้ค่าเมื่อเทยีบกับราคาทีจ่่าย  

ตอนที่ 3 การวเิคราะหข์อ้มูลความภกัดตี่อตรา S-Pure ของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการวเิคราะหข์อ้มูลความ
ภกัดตี่อตรา S-Pure ของผูต้อบแบบสอบถามทีใ่ช้เป็นกลุ่มตวัอย่าง 400 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามภกัดตี่อ
ตรา S-Pure โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านจะบอกต่อและแนะน าญาติหรือคนรูจ้กัให้
บริโภคสินค้าตรา S-Pure ท่านจะแนะน าผูอ้ ื่นให้ซื้อผลิตภัณฑต์รา S-Pure ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์ตรา S-Pure ต่อไป
ถงึแมร้าคาจะสูงขึน้ ท่านตัง้ใจทีจ่ะซื้อผลิตภณัฑต์รา S-Pure เสมอ เมื่อตอ้งการซื้ออาหารประเภท หมู ไก่ และไข่ไก่ 
ท่านจะซื้อผลิตภณัฑต์รา S-Pure ต่อไป ถงึแมส้นิคา้ชนิดเดยีวกันของ แบรนดอ์ื่นๆ จะราคาถูกลง และท่านจะยงัคงซื้อ
ผลิตภณัฑต์รา S-Pure ถงึแมจ้ะมแีบรนดอ์ื่นๆ(คู่แข่งรายใหม่) เขา้สู่ตลาด มคีวามภกัดอียู่ในระดบัมาก 

ตอนที่ 4 การวเิคราะหข์อ้มูลลักษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ผลจากการวเิคราะหข์อ้มูลดา้น
ประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตวัอย่าง 400 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มอีายุ 21 – 30 ปี รองลงมา อายุ 31 – 40 ปี มสีถานภาพโสดรองลงมาเป็นสมรส/อยู่
ด้วยกัน รายได้ 25,001 - 35,000 บาท รองลงมาเป็นรายได้ 15,001 - 25,000 บาท อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
รองลงมาเป็นขา้ราชการหรอืพนักงานรฐัวสิาหกิจ ระดบัการศึกษาปรญิญาตร ีรองลงมาเป็นสูงกว่าปรญิญาตรี 

ตอนที่ 5 การวเิคราะหข์อ้มูลระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามกับความพึงพอใจและ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดว้ย การโฆษณา และ การจดักิจกรรมพเิศษ ซึ่งการวเิคราะหจ์ะเป็นการ
วิเคราะห์เพียงตัวแปรที่มีผลต่อความภักดีต่อตรา S-Pure ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัย                
ดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา 
ผู้บริโภคมีการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณาอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาดา้น

ประชากรศาสตร ์พบว่า รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนจะส่งผลต่อความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ ดา้นการจดักิจกรรมมากกว่าลักษณะประชากรศาสตรด์า้นอื่น ๆ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และ
อาชีพ โดยรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35,001 บาท – 45,000 บาท และรายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 35,001 บาท – 
45,000  มกีารรบัรูก้ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการโฆษณาระดบัมาก ตามล าดบั 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการจดักิจกรรมพิเศษ 
ผู้บริโภคมีการรับรู้ต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษอยู่ในระดับมาก           

เมื่อพจิารณาดา้นประชากรศาสตร ์พบว่า รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน จะส่งผลต่อการรบัรูข้องผูบ้รโิภคต่อการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ ด้านการจัดกิจกรรมมากกว่าลักษณะประชากรศาสตร์ดา้นอื่น ๆ  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ โดยรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35,001 บาท – 45,000 บาท และรายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 
35,001 บาท – 45,000 มีการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษอยู่ในระดับมาก 
ตามล าดบั 

ด้านความพึงพอใจ 
ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาดา้นประชากรศาสตร ์ พบว่า 

อายุจะส่งผลต่อความคดิเหน็ของผู้บรโิภคต่อความพึงพอใจโดยรวมมากกว่าลักษณะประชากรศาสตรด์า้นอื่นๆ ไดแ้ก่ 
เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน โดยอายุน้อยกว่าหรอืเท่ากับ 30 ปี และอายุมากกว่า 
30 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 
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 ส่วนที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1-7 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ ดา้น
การขายโดยใช้พนักงานขาย ดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้นการตลาดทางตรงและดา้นการจดักิจกรรมพเิศษ และความ
พงึพอใจมผีลต่อความภกัดตี่อตรา S-Pure ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

Regression 36.243 7 5.178 26.191* 0.000 

Residual 77.492 392 0.198   
Total 113.734 399    

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 

 
ตารางแสดงผลการวเิคราะหส์มมตฐิานขอ้ที ่1-7 โดยใช้การวเิคราะหแ์บบ Multiple Regression 

 
 จากผลการวเิคราะหพ์บว่า ความภกัดตี่อตรา S-Pure มคีวามสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกับกลุ่มตวัแปรอสิระ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณ์เชิงเสน้ตรงได ้ดงัน้ี  

 

ตวัแปร B SE Beta t Sig. 

ค่าคงที ่(Constant) 1.255 0.226  5.547* 0.000 

ดา้นโฆษณา (x1) 0.243 0.045 0.324 5.412* 0.000 
ดา้นประชาสมัพนัธ ์(x2) 0.052 0.048 0.071 1.077 0.282 
ดา้นการขายโดยใช้พนักงานขาย (x3) 0.077 0.044 0.080 1.743 0.082 
ดา้นการส่งเสรมิการขาย (x4) - 0.064 0.042 -0.079 -1.541 0.124 
ดา้นการตลาดทางตรง (x5) 0.033 0.039 0.049 0.854 0.394 
ดา้นการจดักิจกรรมพเิศษ (x6) 0.093 0.042 0.122 2.199* 0.028 
ความพงึพอใจ (x7) 0.219 0.039 0.240 5.646* 0.000 
 r = 0.564 Adjusted R2 = 0.306 
 R2 = 0.319 SE = 0.445 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์สมมติฐานข้อที่ 1-7 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Enter Linear 
Regression Analysis) 
 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา (x1) และด้านการจดั
กิจกรรมพิเศษ (x6) และความพึงพอใจ (x7) มีอิทธิพลต่อความภักดตี่อตรา S-Pure (Y) ร้อยละ 30.6 (Adjusted R2= 
0.306) 
 ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสมัประสทิธิข์องตวัที่มอีิทธิพลมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความภักดตี่อตรา S-Pure (y) 
โดยใช้คะแนนดบิ ดงัน้ี 

Y = 1.255 + 0.243 x1 + 0.052 x2 + 0.077 x3 - 0.064 x4 + 0.033 x5 + 0.093 x6 + 0.219 x7 
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 ผลการศึกษา สรุปไดด้งัน้ี 
 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความภักดีต่อตรา S-Pure (y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
ไดแ้ก่ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการโฆษณา (x1) และดา้นการจดักิจกรรมพเิศษ (x6) และความพงึพอใจ 
(x7) เป็นปจัจยัทีเ่ป็นตวัก าหนดความภกัดตี่อตรา S-Pure (y) ซึ่งจากค่าสมัประสทิธิด์งักล่าว สามารถอธบิายได ้ดงัน้ี 
 หากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการโฆษณา (x1) เพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะมผีลท าใหผู้บ้รโิภคมคีวาม
ภกัดตี่อตรา S-Pure (y) เพิม่ขึน้ 0.243 หน่วย ทัง้น้ีเมื่อก าหนดใหก้ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอกี 5 ดา้น และ
ความพงึพอใจ มคี่าคงที ่
 หากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ (x6) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลท าให้
ผูบ้รโิภคมคีวามภกัดตี่อตรา S-Pure (y) เพิม่ขึน้ 0.093 หน่วย ทัง้น้ีเมื่อก าหนดใหก้ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
อกี 5 ดา้น และความพงึพอใจ มคี่าคงที ่
 หากและความพงึพอใจ (x7) เพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะมผีลท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามภกัดตี่อตรา   S-Pure (y) เพิม่ขึน้ 
0.219 หน่วย ทัง้น้ีเมื่อก าหนดใหก้ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอกี 6 ดา้น มคี่าคงที ่
 ส่วนตวัแปรทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธก์ับความภกัดตี่อตรา S-Pure (y1) ม ี4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นประชาสมัพนัธ ์(x2) 
ดา้นการขายโดยใช้พนักงานขาย (x3) ดา้นการส่งเสรมิการขาย (x4) และดา้นการตลาดทางตรง (x5) ไม่ไดเ้ป็นปจัจยัที่
เป็นตวัทีม่อีทิธพิลใหเ้กิดความภกัดตี่อตรา S-Pure (y) 
 สมมติฐานท่ี 8 ผูบ้รโิภคทีม่ลีักษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน อาชพี 
และระดบัการศึกษา ทีแ่ตกต่างกัน มคีวามภกัดตี่อตรา S-Pure ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
 
 

 
 
 
 
ภาพผลการวเิคราะหส์มมตฐิานขอ้ที ่ 8 แสดงแผนภาพโครงสรา้งตน้ไม ้ (Decision Trees) ระหว่างความภกัดี

ต่อตราสนิคา้ S-Pure กับลักษณะประชากรศาสตร ์
 จากภาพผลการวเิคราะหข์อ้มูลแบบจ าลองการพยากรณ์ในรูปแบบโครงสรา้งตน้ไม ้ (Decision Trees) พบว่า 
โนดภายใน (Internal node) คือ ผู ้บริโภคมีความคิดเห็นต่อความภักดีต่อตราสินค้า S-Pure มีทิศทางบวก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.63 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.534 หมายความว่า ผูบ้รโิภคมคีวามภกัดตี่อตราสนิคา้ S-Pure อยู่ในระดบั
มาก และข้อมูลมีการกระจายของข้อมูลอยู่ห่างไกลจากค่าเฉลี่ยเป็นส่วนมาก จึงท าให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
มากกว่า 0 โดยไม่มกีิ่งของโหนด หมายความว่า ไม่มลีักษณะประชากรศาสตรด์า้นใดส่งผลต่อความภกัดตี่อตราสินค้า 
S-Pure 
 
การอภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการศึกษาวจิัยเรื่อง “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และความพึงพอใจที่มผีลต่อความภกัดตี่อ
ตรา S-Pure ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มปีระเดน็ทีน่ ามาอภปิรายผล ดงัต่อไปน้ี 

1. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า ม ี2 ดา้น ทีม่ผีลต่อความภกัดตี่อตรา S-Pure ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา และดา้นการจดักิจกรรมพิเศษ ซึ่งทัง้ 2 ดา้นน้ีสามารถสรา้งการรับรู้ต่อ
ผูบ้รโิภคไดม้าก โดยเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดดา้นการโฆษณาจดัว่าเป็นเครื่องมอืส่งผลท าใหผู้ ้บริโภคเกิดความ
ภกัดตี่อตราสนิคา้มากทีสุ่ด อาจเน่ืองมาจาก การโฆษณาเป็นสื่อทีม่กีารแพร่กระจายไดอ้ย่างรวดเรว็ ซึ่งผูบ้รโิภคมกีาร
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เปิดรับข่าวสารผ่านทางออฟไลน์และออนไลน์ ได้แก่ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา และสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปจัจุบนัผูบ้รโิภครบัข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดยีเพิม่มากขึน้ ดงันัน้ เมื่อผูจ้ดัจ าหน่ายส่งสารไป ท า
ใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคเป้าหมายไดง่้ายขึน้และมจี านวนความถีม่ากกว่าเครื่องมอืสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดา้นอื่น ซึ่ง
ท าใหผู้บ้รโิภคเกิดทศันะคตทิีด่ตี่อตราสนิคา้ และจะน าไปสู่ความคุน้เคย ความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้ อกีทัง้จะส่งผลใหเ้กิด
การเปลี่ยนแปลงทศันคต ิซึ่งจะท าใหผู้บ้รโิภคเป้าหมายเกิดการความภกัดตี่อตราสนิคา้ (Potluri. 2008) ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวจิยัของ ภาณุพงษ์ พรหมวานิช (2552) ทีไ่ดท้ าการศึกษาวจิยัเรื่อง ต าแหน่งตราสนิคา้ การสื่อสารตราสินค้า
และคุณค่าตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดใีนตราสนิคา้น ้าอดัลม ตราเป๊ปซี่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างการสื่อสารตราสนิคา้น ้าอัดลม ตราเป๊ปซี่ ไดแ้ก่ การรณรงคโ์ฆษณา กิจกรรม
ทางการตลาด กับความภกัดใีนตราสนิคา้น ้าอดัลม ตราเป๊ปซี่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง ส่วนด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ อาจเน่ืองมาจาก ผู ้บริโภคไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆทีท่างผูป้ระกอบการจดัขึน้ เช่น การจดัชิมตามหา้งสรรพสนิคา้ ท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึไดม้สี่วนร่วมและไดท้ดลองชิม
สนิคา้  การลุ้นรบัรางวลั เป็นตน้ ซึ่งจะเกิดเป็นความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการ ซึ่งผลในระยะยาว
จงึเกิดเป็นความภกัดตี่อตราสนิคา้ สอดคล้องกับแนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2547) พบว่า การจดักิจกรรมพเิศษเป็น
กิจกรรมเพื่อให้ทุกคนไดม้ีส่วนร่วม ท าให้ผู ้บริโภครู้จกัสนิค้า ชื่นชม พอใจสินค้า และมักเป็นส่วนท าให้สนิคา้ขายได ้
เป็นเครื่องมอืทีม่ปีระสทิธภิาพสูงเน่ืองจากสามารถดึงผูช้มใหเ้ขา้มามสี่วนร่วมในกิจกรรมได้มาก และถา้กิจกรรมพเิศษ 
(Event) ที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์ (Creativity) กิจกรรมนั้นก็จะไดร้ับความสนใจจากสื่อมวลชน โดย
อาจจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์หรือวิทยุ สื่อแบบไม่ต้องจ่ายเงิน (Free Media Coverage) เช่น การประกวด 
(Contest) การแข่งขัน(Competition) การฉลอง (Celebration) การเปิดตัวสินค้าใหม่ (Launching) นอกจากนั้นยัง
สอดคล้องกับงานวจิยัของ เกล้ากมล สุรยินัต ์(2554) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และ
ความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าเครื่องส าอางค์เกาหลีแบรนด์ Etude house ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดา้นการจดักิจกรรม มคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกันใน
ระดบัปานกลางกับความภกัดตี่อตราสนิคา้เครื่องส าอางเกาหลีแบรนด ์Etude house  
 2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ไ ม่มีผลต่อความภักดีต่อตรา S-Pure ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ ดา้นการขายโดยใช้พนักงานขาย ดา้นการส่งเสรมิการขาย และดา้น
การตลาดทางตรง ไม่มีผลต่อความภักดตี่อตรา S-Pure ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า 
บรเิวณจุดขายของสนิคา้ของแบรนดต์่าง ๆ ต่างก็มพีนักงานมาใหข้้อมูลไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลิตภณัฑป์ระเภท หมู ไก่ 
ไข่ ผู ้บริโภคอาจไม่ต้องการค าแนะน าเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อเหมือนกับสินค้าชนิดอื่น อีกทัง้ในปจัจุบัน
ผูป้ระกอบการต่างก็มปีรบัตวัเพื่อรบัมอืกับการแข่งขนัเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ท าใหผู้ป้ระกอบการต่างท าการน าเสนอ
โปรโมชัน่ ท าให้ผู ้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแบรนด์ไดง่้ายขึ้น จึงท าให้ไม่ใช่ปจัจัยที่ท าให้เกิดความภักดีต่อตราสนิคา้               
ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ เลิศศักดิ ์ชัยวณิชย ์(2557) ทีไ่ดท้ าการศึกษาวจิยัเรื่อง การรบัรูก้ารสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการทีส่่งผลต่อความพึงพอใจและความจงรกัภกัดตี่อรถยนตปิ์กอพัยี่หอ้ ISUZU ของลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการตลาดทางตรง และ ดา้นการส่งเสรมิการขาย ไม่มอีทิธพิลต่อความ
จงรกัภกัดขีองลูกคา้ และยงัสอดคล้องกับงานวจิยัของ ปารชิาต ิทองอุบล (2558) อทิธพิลของปจัจยัส่วนผสมการตลาด
การบรกิารในรา้น และความเชื่อมัน่ต่อความภกัดตี่อตราคอนเวริส์ของลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัส่วนผสม
ทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิตลาดไม่มอีทิธพิลทางบวกต่อความภกัดตี่อตราคอนเวริส์ของลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร  

3. ด้านความพึงพอใจ พบว่า  ความพึงพอใจมีผลต่อความภักดีต่อตรา S-Pure ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ทัง้น้ีอาจะเป็นเพราะว่าผูบ้รโิภคไดท้ าการซื้อหรอืบรโิภคผลิตภณัฑต์รา S-Pure ในช่วงระยะเวลาหน่ึง
แล้ว จากประสบการณ์ตรงท าใหผู้บ้รโิภครบัรูถ้งึคุณภาพของสนิคา้ซึ่งสูงกว่าความคาดหวงัของลูกคา้และรูส้กึคุม้ค่ากับ
ราคาที่จ่าย จึงท าให้ผู ้บริโภคเกิดความพึงพอใจ และเกิดเป็นความภักดตี่อตราสนิค้า S-Pure ตามมา ซึ่งสามารถใช้
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โมเดล ACSI อธิบายปจัจัยส าคัญที่ก าหนดความพึงพอใจของลูกค้าประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ความ
คาดหวังของผูบ้ริโภค (Customer Expectations) การรับรู้คุณภาพในสายตาของผู้บริโภค (Perceived Quality) และ
คุณค่าทีผู่บ้รโิภครบัรู ้ (Perceived Value) ซึ่งความพงึพอใจของผูบ้รโิภคหากเกิดขึน้ในทศิทางบวกจะส่งผลให้เกิดเป็น
ความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty)  แต่หากเเกิดขึ้นในทิศทางลบจะส่งผลให้เกิดข้อร้องเรียนของลูกค้า 
(Customer Complaint) และสอดคล้องกับแนวคดิของคอตเลอร ์(Kotler,1997) พบว่า ระดบัความรูส้กึหากผลงานทีร่บัรู้
สูงกว่าความคาดหวงั ลูกคา้จะเกิดความรูส้กึยนิดหีรอืพงึพอใจมาก ดงันัน้หากความพงึพอใจก็จะน าไปสู่ความภกัดีใน
ทีสุ่ด และหากลูกคา้มคีวามพงึพอใจต่อสนิคา้หรอืบรกิารมากเพยีงใด จะส่งผลใหเระดบัความจงรกัภกัดตี่อตราสนิค้าจะ
ยิ่งเพิ่มมากขึ้น และจะซื้อสินค้าในครัง้ต่อไปในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ความถี่ในการซื้อสูงขึ้น โดยจะค้นหาข้อมูล                          
ที่น้อยลง และไม่สนใจในการส่งเสริมการขายที่เกิดขึ้นจากตราสินค้าอื่นอกีด้วย แล ะยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ                
พิชญลักขณจ ์จักรสิทธิ ์(2555) ที่ได้ท าการศึกษาวิจยัเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความภักดขีอง
ผูบ้รโิภคทีม่ตี่อการใหบ้รกิารของทอ็ปซุปเปอรม์ารเ์ก็ต พบว่า ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในดา้นการส่งเสรมิการตลาด
โดยรวม มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดียวกันในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อการให้บริการ
ของท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตในด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมาก จะมีความภักดีของผู ้บริโภคโดยรวมมากขึน้ใน
ระดบัปานกลาง นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกับงานวจิัยของ เกล้ากมล สุรยินัต ์ (2554) ทีไ่ดท้ าการศึกษาวจิยัเรื่อง การ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และความพงึพอใจทีม่ผีลต่อความภกัดตี่อตราสนิคา้เครื่องส าอางคเ์กาหลีแบรนด์ 
Etude house ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังโดยรวมมี
ความสมัพนัธก์ับความภกัดตี่อตราสนิคา้เครื่องส าอางเกาหลีแบรนด ์ETUDE HOUSE โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทาง
เดยีวกัน ในระดบัปานกลาง 

4. ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ โดยการใช้แบบจ าลองการพยากรณ์ในรูปแบบโครงสร้างตน้ไม้ (Decision 
Trees)  พบว่า ลักษณะประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกันมคีวามภกัดตี่อตรา S-Pure ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ไม่แตกต่างกันในทุกดา้น ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน อาชีพ และระดบัการศึกษา อาจเน่ืองมาจาก
ผลิตภณัฑต์รา S-Pure มกีารจดัโปโมชัน่อย่างต่อเน่ืองเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ท าใหร้าคาของสนิคา้ในแต่ละแบรนด์
ไม่แตกต่างกันมาก และในปจัจุบนัผูจ้ดัจ าหน่ายแบรนดต์่างก็พยายามสรา้งแบรนดข์ึน้มาเพิม่มากขึน้ ท าใหผู้บ้รโิภคมี
ตวัเลือกในการเลือกซื้อและบรโิภคเพิม่มากขึน้ โดยการจดัโปรโมชัน่ส่งเสรมิการขายท าใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคในทุกกลุ่ม 
อาจเป็นไปได้ว่าหากมตีราสินคา้ใดลดราคาผูบ้ริภคอาจะเปลี่ยนไปซื้อตราสินคา้นัน้ๆ จึงท าให้ผู ้บริโภคยังไม่รูส้กึถงึ
ความแตกต่างจากตราสนิคา้อื่น ท าใหไ้ม่มผีูบ้รโิภคกลุ่มใดเกิดความภกัดตี่อตราสนิคา้  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 จากผลการศึกษาวจิยัเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและความพงึพอใจที่มผีลต่อความภกัดีต่อตรา 
S-Pure ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะจากการวจิยัดงัน้ี 

1. จากผลการวจิยัผูจ้ดัจ าหน่ายควรใหค้วามส าคญักับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการโฆษณา 
เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่าการโฆษณามผีลใหผู้บ้รโิภคความภกัดใีนตราสนิคา้มากกว่าสื่อดา้นอื่นๆ โดยการโฆษณา
ผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ใหม้ากยิ่งขึน้และต่อเน่ือง จะช่วยท าใหผู้บ้รโิภคจดจ าชื่อตราสนิคา้ได้อีก
ดว้ย ผูจ้ดัจ าหน่ายควรเน้นการโฆษณาผ่านสื่อโทรทศัน์ทีส่ามารถสรา้งความน่าสนใจ ความโดดเด่นของสนิคา้ และผ่าน
ทางเวปไซต์หรือสื่อออนไลน์ทีเ่ป็นทีย่อมรับและน่าเชื่อถือเพื่อใหเ้ข้าถึงกลุ่มผู ้บริโภคเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เน่ืองจาก
สามารถช่วยกระตุน้และโน้มน้าวผูบ้รโิภคใหซ้ื้อสนิคา้มากขึน้ 

2. จากผลการวิจัยผู ้จัดจ าหน่ายควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการจัด
กิจกรรมพเิศษซึ่งเป็นปจัจัยทีก่่อใหเ้กิดความภกัดีในตราสนิคา้ ในปจัจุบนัการตลาดมกีารแข่งขนักันสูงมากขึน้เรื่อยๆ 
ประกอบกับมคีู่แข่งต่างก็มคีวามสามารถทางการแข่งขนั และการสื่อสารทางการตลาดแบบเดมิไม่ไดร้บัความสนใจจาก
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ผูบ้รโิภคเหมอืนเช่นเคย การเลือกใช้กลยุทธก์ารจดักิจกรรมพเิศษจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัที่สามารถดงึดูดความสนใจของ
ผู้บริโภค จะต้องท าใหต้ราสนิคา้และการสื่อสารตราสนิคา้ S-Pure ตรงกับความตอ้งการและสามารถเข้าถึงผู ้บรโิภค
เป้าหมายใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เช่น การออก  บูธงานแสดงสนิคา้เกี่ยวกับอาหาร การจดักิจกรรมชิงรางวลัผ่านสื่อออนไลน์ 
การจดัชิมตามหา้งสรรพสนิคา้ ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ีเปิดโอกาสใหผู้บ้รโิภคไดม้สี่วนร่วมและเกิดการทดลองสนิคา้ไดง่้าย 

3. จากผลการวจิยัผูจ้ดัจ าหน่ายควรสรา้งเสรมิใหเ้กิดความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างผูบ้รโิภคและผู้จดัจ าหน่ายให้
มากขึน้ เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกิดความพงึพอใจซึ่งเป็นปจัจยัทีก่่อใหเ้กิดความภกัดใีนตราสนิคา้ เน้นในเรื่องของความสดใหม่ 
รสชาต ิและความคุม้ค่า โดยระดบัความพึงพอใจจะเกิดจากความแตกต่างระหว่างประโยชน์ของผลิตภณัฑแ์ละความ
คาดหวงัของผูบ้รโิภค หากประโยชน์มากกว่าความคาดหวงัจะท าใหเ้กิดความพงึพอใจในการซื้อและบรโิภคสนิคา้ โดย
ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคจะส่งผลใหเ้กิดการซื้อซ ้า และแนะน าบอกต่อใหค้นรูจ้กัมาซื้อผลิตภณัฑ ์ซึ่งจะน าไปสู่ความ
ภกัดใีนตราสนิคา้ในทีสุ่ด อกีทัง้ยงัเป็นการรกัษาฐานลูกคา้เดมิและสรา้งฐานลูกคา้ใหม่  

4. ผู ้จัดจ าหน่ายควรให้ความส าคัญกับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25,001-35,000 บาท                     
มีสถานภาพโสด และมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นกลุ่มที่มีการรับรู้การสื่อสารการตลาด ด้านการ
โฆษณาในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ในการท าตลาดต่อไปในอนาคต ลูกค้ากลุ่มน้ีเป็นกลุ่ม
คนท างานมรีายไดค้่อนขา้งสูง และมกี าลังในการซื้อหรือบรโิภค โดยอาจมกีารจดัโปรโมชัน่หรอืกิจกรรมเพิม่เติมให้กับ
ลูกค้ากลุ่มน้ี เช่น ส่วนลดส าหรับกลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือคอร์สในการอบรมการประกอบอาหาร              
เป็นตน้ เพื่อเป็นการรกัษาฐานลูกคา้ในกลุ่มดงักล่าว 

 
กิตติกรรมประกาศ  

สารนิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็สมบูรณ์ไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์าก อาจารย ์ดร. อนิทกะ พริยิะกุล อาจารยท์ีป่รกึษา
สารนิพนธท์ีไ่ดใ้หค้ าปรกึษา ขอ้แนะน าและความคดิเหน็ต่างๆ ในการวจิยัตลอดจนการตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องจนท าให้
สารนิพนธฉ์บบัน้ีสมบูรณ์ ซึ่งผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่างสูงไว ้ณ ทีน้ี่  

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. วรินร าไพ รุ่งเรืองจิตต์ และอาจารย์ ดร. เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ ์                
ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม แก้ไขเครื่องมือในการวิจัยให้สมบูรณ์ รวมถึง
แนวทางในการท าสารนิพนธฉ์บบัน้ีตัง้แต่เริม่ตน้จนส าเรจ็สมบูรณ์  

นอกจากน้ีผู ้ว ิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้แก่ผู ้ว ิจัยในการศึกษาหลักสูตร
บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั ท าใหผู้ว้จิยัสามารถเขา้ใจเน้ือหาวชิาต่างๆทีไ่ดศ้ึกษาและ
น าไปประยุกตใ์ช้ในหน้าทีก่ารงานเป็นอย่างด ี รวมถงึขอขอบคุณเจา้หน้าที่ภาควชิาบริหารธุรกิจคณะสังคมศาสตร์ทุก
ท่านตลอดจนผูม้สี่วนร่วมในความส าเรจ็ของงานวจิยัครัง้น้ี  

กราบขอบพระคุณ บดิา มารดา และเพื่อนๆ ทุกคน ทีไ่ดม้อบก าลังใจ ใหค้ าแนะน าช่วยเหลือ และสนับสนุน
ผูว้จิยัมาโดยตลอด จนน ามาสู่งานวจิยัทีเ่สรจ็สมบูรณ์ 
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