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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาปัจจยัด้านความพงึพอใจต่อตราสนิคา้ ด้านการสื่อสารการตลาด และด้าน

ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีม่อีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ .ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุงเทพฯ 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอืกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุงเทพฯ จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานคอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดยีว การวเิคราะหว์เิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุคณู และตน้ไมก้ารตดัสนิใจ 
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Abstract 
 

This study aims to investigate the satisfaction factors regarding product and price on marketing  
communication and brand image and affecting the brand loyalty of Osotho among magazine Generation Y readers 
in Bangkok. The four hundred samples received a questionnaire to collect the statistic of data employed in data  
analysis. The data analysis included mean, standard deviation, analysis of variance by employing experimental  
analyzed statistics with multiple regression analysis model and Decision Tree by the SPSS program.   
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The results of the hypotheses testing are as follows:  

 Gereration Y of Osotho magazine readers of different genders in Bangkok may have different levels of 
loyalty to the magazine.   
 The level of satisfaction with the product branding had a statistically significant effect the Generation Y 
readers of Osotho magazine in Bangkok and their loyalty at a level of .001, which can be explained by 66.4%. 
 The factor of marketing communication has statistically significant effect on the loyalty of Generation Y 
readers of Osotho magazine in Bangkok at 0.001%, which can explain 66.4%.  
 Product label image had statistically significant effect on the loyalty of Generation Y towards Osotho 
magazine in Bangkok at 0.001%, which can explain 66.4%.  
 Factors affecting Osotho magazine Generation Y readers’ loyalty in Bangkok on product label and image 
satisfaction are at high level with the mean of 3.666 (Node 0).   
 The participants’ opinions can be divided into six categories as the followings: 1. Node 1 of 115 participants 
which is 28.8% has average opinion with the mean of 2.976., 2. Node 2 of 81 participants which is 20.3% has 
high opinion with the mean of 3.559., 3. Node 3 of 83 participants which is 20.8% has high opinion with the mean 
of 3.795., 4. Node 4 of 121 participants which is 30.2% has very high opinion with the mean of 4.227., 5. Node 5 
of 65  participants which is 16.3%  has very high opinion with the mean of 4.227 . , 6. Node 6  of 56  participants 
which is 14% has very high opinion with the mean of 4.683. 
 
Keyword: Osotho Magazine, Generation Y, Brand Loyalty 
 
บทน า 
 นิตยสารถือเป็นสื่อสิง่พิมพ์ที่ท าหน้าที่เป็นสื่อมวลชนที่เก่าแก่และมีวิวฒันาการมาอย่างยาวนาน โดยเป็นสื่อ  
สิ่งพิมพ์ที่มีความสมัพันธ์กับผู้คนในสงัคมอย่างแน่นแฟ้น ด้วยเป็นกระจกสะท้อนภาพของสงัคมและเปรียบเสมือน               
คลงัความรู้ขนาดใหญ่ที่เก็บรวบรวมประวตัิศาสตร์ของโลก ส าหรบัในประเทศไทยนัน้ นิตยสารได้เริ่มจดัท าขึน้ในสมยั                   
รชัการที ่3 และตน้รชัการที ่4 โดยมพีฒันาการอย่างรวดเรว็และต่อเนื่องเพราะนิตยสารถอืเป็นสือ่สิง่พมิพท์ีไ่ดร้บัความสนใจ 
จากผูค้นทุกเพศทุกวยัและทุกระดบัชนชัน้ 
 นิตยสารการท่องเทีย่วเป็นนิตยสารทีเ่น้นเรื่องการท่องเทีย่วทัง้ภายในประเทศและนอกประเทศเป็นหลกั มกัจะ  
น าเสนอเรื่องราวทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท่องเทีย่วในลกัษณะของขนบธรรมเนียม, ประเพณี, ศลิปวฒันธรรม, ชวีติความเป็นอยู่
ของผู้คนในแหล่งท่องเที่ยวนัน้ๆ โดยมีเนื้อหาและรูปแบบในการน าเสนอที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเพื่อกีฬา ,  
ธรรมชาต,ิ ประเพณี, วฒันธรรม, ชุมชน, การอนุรกัษ์, อาหาร และเชงิธุรกจิ โดยส่วนใหญ่จะน าเสนอเนื้อหาในแนวสารคดี
เพื่อความบนัเทงิเป็นหลกั ซึง่มกัจะมภีาพประกอบทีม่คีวามสวยงามประกอบเนื้อหาเพื่อเล่าเรื่องของสถานทีน่ัน้ๆ  ไดอ้ย่าง 
ครบถว้นสมบรูณ์ 
 นับตัง้แต่ในอดตีจนถึงปัจจุบนั หนึ่งในนิตยสารด้านการท่องเที่ยวที่ได้รบัความสนใจในสงัคมไทยตลอดมา คอื                  
“อนุสาร อ.ส.ท.” หรือ ในปัจจุบนันิยมเรียก “นิตยสาร อ.ส.ท.” ออกโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย             
(อ.ส.ท.) ตีพิมพ์ฉบับแรกในปี พ.ศ. 2503 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จ ักของชาวไทยและ            
ชาวต่างประเทศ และในปัจจุบนัการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ท .ท.ท.) เป็นผูจ้ดัจ าหน่าย โดยยงัคงมกีารพฒันารูปแบบ
ของเนื้อหาให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคมในปัจจุบนัและน าเสนอเรื่องราวหรือเนื้ อหาให้สอดคล้องและปรบัปรุงให้เขา้กบั
เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม ่าเสมอ และต่อเนื่องเรื่อยมาจนถงึปัจจุบนั 
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 ส าหรบัประเทศไทยในยุคปัจจุบนั ไดม้กีารพฒันาของเทคโนโลยสีารสนเทศอนัทนัสมยั เป็นผลก่อใหเ้กดิอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  จ านวนมากที่เอื้ออ านวยความสะดวกสบายแก่ผู้คนในสังคมทัง้คอมพิวเตอร์แบบพกพา , 
โทรศพัทเ์คลื่อนที่, แทบ็เลต็, ไอแพด และแมก้ระทัง่อุปกรณ์อ่านหนังสอืหรอืนิตยสารในรูปแบบดจิทิลั ทัง้หมดนี้ไดเ้ขา้มา            
มีบทบาทส าคญัต่อการด ารงชีวิตของผู้คนในสงัคมเป็นอย่างมาก ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคสื่อประเภทนิตยสาร                
ของคนในสงัคมปัจจุบนัเปลีย่นแปลงไป มกีารบรโิภคทางสือ่ออนไลน์เพิม่มากขึน้ เช่น นิตยสารออนไลน์, ดจิทิลัแมกกาซนี, 
เครอืข่ายทางสงัคมในอนิเทอรเ์น็ต (Social network) ฯลฯ ท าให้ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการเสพขอ้มูลทีม่คีวามหลากหลาย             
ที่ตอบสนองต่อการรับรู้ข่าวสารแทบจะตลอดเวลา  กอปรกับผู้บริโภคยุคปัจจุบันหรือคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่ม                  
เจเนอเรชัน่วาย (Gen Y) ทีม่อีายุระหว่าง 25 – 37 ปี ก าลงัเขา้มามบีทบาทต่อการบรโิภคสื่อต่างๆมากขึน้เรื่อยๆ มคีวาม
ต้องการเสพสื่ออย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา เพราะกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย (Gen Y) เป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาในยุคที่มี               
การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยทีีก่า้วหน้า ท าใหม้คีวามเป็นตวัของตวัเองสงู และมบีุคคลกิลกัษณะทีต่ามสมยันิยม ท าให้
เสพตดิเทคโนโลย ีมคีวามอดทนต ่าจงึไม่ชอบอะไรทีซ่ ้าๆ แต่ชอบสิง่ทีแ่ปลกใหม่และทา้ทาย ท าใหม้พีฤตกิรรมความสนใจ
รบัรู้ข่าวสารจากสื่อหลากหลายประเภท และมเีรื่องราวหรอืเนื้อหาที่มลีกัษณะเฉพาะทางมากยิง่ขึน้  และในขณะเดยีวกนั  
กลุ่มผู้บริโภคนิตยสารการท่องเที่ยวไทย อ .ส.ท. ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ เฉลี่ยจัดอยู่ในกลุ่ม                 
เจเนอเรชัน่เอก็ซ ์(Gen X) ทีม่อีายุระหว่าง 38 – 52 ปี ถงึกลุ่มเบบีบ้มูเมอร ์(Baby Boomer) ทีม่อีายุระหว่าง 53 – 71 ปี 
จากเหตุผลดงักล่าวท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัดา้นความพงึพอใจต่อตราสนิคา้, ปัจจยัดา้นการสือ่สาร
การตลาด และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของกลุ่มผู้อ่านนิตยสาร อ .ส .ท.                         
กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุงเทพฯ โดยน าแบบจ าลอง ECSI (The European Customer Satisfaction Index) และ
งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งมาวเิคราะห์ ซึ่งจะน าไปสู่การทราบถึงปัจจยัด้านความพงึพอใจต่อตราสนิค้า ปัจจยัด้านการสื่อสาร
การตลาด และปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ตราสนิค้า เพื่อที่จะน ามาพฒันานิตยสาร อ.ส.ท. และนิตยสารด้านการท่องเที่ยว                
ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายดงักล่าวทีก่ าลงัเขา้มามบีทบาทในการเสพสือ่ในยุคปัจจุบนั 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาความจงรกัภกัดขีองกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ จ าแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ 

2. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นความพงึพอใจต่อตราสนิคา้ทีม่อีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ .ส.ท. 
กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ 

3. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นการสื่อสารการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ .ส.ท. กลุ่ม           
เจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ 

4. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีม่อีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ .ส.ท. กลุ่ม 
เจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ 

5. เพื่อศกึษาความจงรกัภกัดขีองกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ .ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ จ าแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร ์ดา้นความพงึพอใจต่อตราสนิคา้ ดา้นการสือ่สารการตลาด และดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. กลุ่มผู้อ่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ เพศ แตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดี            
ต่อนิตยสาร อ.ส.ท. แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของกลุ่มผู้อ่านนิตยสาร อ .ส.ท. กลุ่ม              
เจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ 

http://www.van-haaften.nl/customer-satisfaction/customer-satisfaction-models/137-the-european-customer-satisfaction-index
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3. ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของกลุ่มผู้อ่านนิตยสาร อ .ส .ท . กลุ่ม                        
เจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ 

4. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของกลุ่มผู้อ่านนิตยสาร อ .ส .ท . กลุ่ม                     
เจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ 

5. ปัจจยัด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ ด้านความพึงพอใจต่อตราสนิค้า ด้านการสื่อสารการตลาด และด้าน
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้แตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดขีองกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ .ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุงเทพฯ 
แตกต่างกนั 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อตราสินค้า                                                                                  
ตัวแปรอิสระในด้านความพึงพอใจต่อตราสนิค้า (Satisfaction) ผู้วิจยัมุ่งศึกษาเป็นตัวแปรอิสระ โดยจะศึกษา            

ในส่วนของด้านคุณค่าที่ลูกค้าได้รบัของ Kotler (2000) ได้กล่าวว่าคุณค่าที่ลูกค้าได้รบัเป็นผลต่างระหว่างคุณค่าทัง้หมด             
ที่ลูกค้าได้รบั ซึ่งมาจากผลรวมของผลประโยชน์ที่ลูกค้าคาดหวงัจากสนิค้าหรอืบรกิารทีไ่ดร้บั มาเทยีบกบัต้นทุนทัง้หมด               
ทีลู่กคา้จ่าย จงึเป็นผลรวมของต้นทุนทีลู่กค้าคาดว่าจะเกดิขึน้ทัง้ในการเลอืกซื้อ , การซือ้, และการใช ้ตลอดจนการเลกิใช้
สนิค้าหรอืบรกิารนัน้ และด้านคุณค่าผลติภณัฑ์รวมของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546) ได้กล่าวว่าคุณค่าผลติภณัฑ์
รวมในสายตาของลูกค้า ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า โดยเป็นระดับของความรู้สึกของลูกค้าที่มีผลมาจาก                  
การเปรยีบเทยีบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบตัผิลติภณัฑ ์หรอืการท างานของผลติภณัฑก์บัความคาดหวงัของลูกค้า 
ซึ่งงานวจิยันี้จะศกึษาดา้นความพงึพอใจตราสนิค้าของกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ               
ทีส่ง่ผลต่อความจงรกัภกัดต่ีอนิตยสาร อ.ส.ท. 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาด 
ตวัแปรอสิระในดา้นการสื่อสารการตลาด (Marketing Communications) ผูว้จิยัมุ่งศกึษาเป็นตวัแปรอสิระ โดยจะ

ศกึษาในส่วนของดา้นคุณค่าทีลู่กคา้ไดร้บัของ Kotler (1997) ไดก้ล่าวว่า การตดิต่อสื่อสารเพื่อใหเ้กดิมปีระสทิธภิาพ และ
เพื่อให้บรรลุวตุัประสงค์ตาความต้องการและความจ าเป็น จะต้องใช้เครื่องมอืสื่อสารหลายอย่างร่วมกนั ซึ่งเรยีกว่ าส่วน            
ประสมการสือ่สารการตลาด (Marketing Communications Mix) หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า สว่นประสมการสง่เสรมิการตลาด
โดยงานวจิยัชิน้นี้ศกึษาในกรอบของเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดอนัไดแ้ก่การโฆษณา (Advertising) การส่งเสรมิการขาย 
(Sale Promotion) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และ การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ส่วนการขาย                 
โดยบุคคล (Personal Selling) ผูว้จิยัไม่ไดก้ าหนดเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมอืการสื่อสารฯ ของ นิตยสาร อ.ส.ท. เนื่องจาก
เครื่องมอืดงักล่าวไม่ไดถู้กใชใ้นการสือ่สารไปสูก่ลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินค้า 
ตัวแปรอิสระในด้านภาพลกัษณ์ตราสนิค้า (Brand Image) ผู้วิจยัมุ่งศึกษาตวัแปรอสิระในส่วนของภาพลกัษณ์                

ขององคก์ร ภาพลกัษณ์ของผูใ้ชส้นิคา้ และภาพลกัษณ์ของตวัสนิคา้ของ Biel (1992) ไดก้ล่าวว่าภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้
เป็นกลุ่มของคุณลกัษณะเพิ่มเติมที่ผู้บริโภคใช้เพื่อเชื่อมโยงกบัตราสินค้ากบัชื่อของตราสินค้า ซึ่งงานวิจยันี้จะศึกษา                 
ดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ของกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ ทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดี
ต่อนิตยสาร อ.ส.ท. 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความจงรกัภกัดี 
ตัวแปรตามที่ผู้วิจยัต้องการศึกษา คือด้านความจงรกัภักดี (Loyalty) ผู้วิจยัมุ่งศึกษาตัวแปรตามดงักล่าวของ 

Pearce (1997) ได้กล่าวว่าลูกค้าที่มคี่าต่อธุรกจิมากที่สุดคอืลูกค้าที่มคีวามซื่อสตัย์ต่อตรายีห่้ออย่างมาก และเป็นผู้ที่ใช้
สนิคา้ในปรมิาณทีม่ากดว้ย และมองว่าความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ (Loyalty) เป็นเครื่องมอืในการเพิม่ยอดขายและปกป้อง
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ส่วนแบ่งการตลาด และท าให้ต้องใช้สิง่จูงใจต่างๆ ในการสร้างความจงรกัภกัดขีองลูกค้า เป็นต้น ซึ่งงานวจิยันี้จะศกึษา               
ตวัแปรอสิระได้แก่ด้านความพงึพอใจ ด้านการสื่อสารการตลาดและด้านภาพลกัษณ์ตราสนิค้าที่มผีลต่อความจงรกัภกัดี              
ของกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัเจเนอเรชัน่วาย 
เสาวคนธ์ วิทวสัโอฬาร (2550) ได้กล่าวว่า เจเนอเรชัน่วาย (Gen Y) หรือ Why Generation คือกลุ่มคนที่เกดิ

ระหว่างปี พ.ศ. 2523-2535 คนที่เกิดในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของสภาพแวดล้อมทางสงัคม  เศรษฐกิจและ
การเมอืง รวมทัง้เทคโนโลยทีีก่้าวหน้า เป็นวยัที่พึ่งเริม่เขา้สู่วยัท างาน มลีกัษณะนิสยัชอบแสดงออก มคีวามเป็นตวัของ
ตวัเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบเงื่อนไข คนกลุ่มนี้มบีุคลกิลกัษณะที่ตามสมยันิยม และกล้าในการแสดงออกและ
กลา้คดิ ระบุว่าผูบ้รโิภคเจเนอเรชัน่วาย (Gen Y) มบีุคลกิภาพ ทศันคตคิ่านิยม และแนวโน้มพฤตกิรรม 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ในการศกึษาวจิยัเรื่อง “ปัจจยัดา้นความพงึพอใจต่อตราสนิคา้ การสื่อสารการตลาด และภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีม่ี
อทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ” โดยมสีาระส าคญัถงึวธิกีาร
ด าเนินการวจิยัอย่างเป็นขัน้ตอน เพื่อใหไ้ดซ้ึง่ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง และจะน าไปวเิคราะหด์ว้ยวธิทีางสถติต่ิอไป ซึง่ผูว้จิยั
ไดด้ าเนินการศกึษาคน้ควา้ตามขัน้ตอนต่างๆ ดงันี้ 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรทีท่ าการศกึษาคน้คว้าครัง้นี้ คอื กลุ่มคนทัง้เพศชายและเพศหญิงในช่วงอายุเจเนอเรชัน่วาย (Gen Y)             

ทีม่อีายุระหว่าง 25 - 37 ปี ในเขตกรุงเทพฯ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มคนทัง้เพศชายและเพศหญงิในช่วงอายุเจเนอเรชัน่วาย ทีม่อีายุระหว่าง 

25 - 37 ปี ในกรุงเทพฯ โดยการเลอืกจากเขตทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในกรุงเทพฯ 8 เขต ไดแ้ก่ เขตสายไหม เขตบางแค 
เขตบางเขน แขตคลองสามวา เขตบางขุนเทยีนเขตลาดกระบงั เขตดอนเมอืง เขตหนองจอก ซึง่ประชากรทีใ่ชศ้กึษาวจิยั
ครัง้นี้ไม่ทราบประชากรที่แน่นอน (Non probability sampling) ดงันัน้ผู้วิจยัจึงก าหนดขนาดตัวย่างโดยใช้สูตรค านวณ           
แบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. 2548) 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง มดีงันี้ 
ขัน้ท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชว้ธิกีารจบัฉลากเพื่อคดัเลอืกเขต 

ที่มีระดับความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด  ทัง้หมด 8 เขตจากทัง้หมด 50 เขต ได้แก่เขตสายไหม เขตบางแค                 
เขตบางเขน เขตคลองสามวา เขตบางขนุเทยีน เขตลาดกระบงั เขตดอนเมอืง เขตหนองจอก 
 ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยใช้โควตา (Quota Sampling) จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง สามารถ
แบ่งออกเป็น 8 เขต 
 ขัน้ท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย (Gen Y) ไดแ้ก่ เพศ ซึง่มลีกัษณะ
เป็น Checklist ที่เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-end Questions) จ านวน 1 ขอ้ ได้แก่ ขอ้ที่ 1 เพศ เป็นระดบัการวดั
ขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale) 
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ผลการวิจยั 
 ผลการศกึษา “ปัจจยัดา้นความพงึพอใจต่อตราสนิคา้ ดา้นการสื่อสารการตลาด และดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีม่ี
อทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ” สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
  ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหค์วามเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
 พบว่า ไดเ้ท่ากบั .97   
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลด้านลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 
 ประกอบดว้ย เพศ จ านวนทัง้สิน้ 400 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชายคดิ
เป็นรอ้ยละ 62.7 
 ส่วนท่ี 2 สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานที ่1 – 4 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 1 สรุปผลสมมตฐิานที ่1 - 4 

ตวัแปรต้น 

ตวัแปรตาม 

ความจงรกัภกัดีของกลุ่มผูอ่้านนิตยสาร อ.ส.ท.  
กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรงุเทพฯ 

H B R2 
ลกัษณะประชากรศาสตร ์ X - - 
1. ดา้นความพงึพอใจต่อตราสนิคา้  0.45 0.666 
1.1 ดา้นคุณค่าทีล่กูคา้ไดร้บั  0.33 0.675 
1.2 ดา้นคุณค่าผลติภณัฑร์วม X 0.06 0.675 
2. ดา้นการสือ่สารการตลาด   0.21 0.666 
2.1 การโฆษณา  0.08 0.669 
2.2 การสง่เสรมิการขาย  X 0.00 0.669 
2.3 การประชาสมัพนัธ ์ X 0.07 0.669 
2.4 การตลาดทางตรง X 0.05 0.669 
3. ดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้  0.37 0.666 
3.1 ภาพลกัษณ์ขององคก์ร  0.12 0.671 
3.2 ภาพลกัษณ์ของผูใ้ชส้นิคา้  0.17 0.671 
3.3 ภาพลกัษณ์ของตวัสนิคา้ X 0.06 0.671 

เครือ่งหมาย   หมายความว่า สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
เครือ่งหมาย  X  หมายความว่า ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานที ่5 ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผลการวเิคราะหส์มมตฐิานที ่5 ดว้ยวธิตีน้ไมต้ดัสนิใจ (Decision Tree) 
 

 ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านความพึงพอใจต่อตราสินค้า ด้านการสื่อสารการตลาด และด้าน
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้แตกต่างกนัม ีความจงรกัภกัดขีองกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ .ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุงเทพฯ
แตกต่างกนั สามารถสรุปผลการวเิคราะห ์ไดด้งันี้คอื ดา้นความพงึพอใจต่อตราสนิคา้ มคี่า P-Value เท่ากบั 0.000 อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ และด้านภาพลกัษณ์ตราสนิค้า มคี่า P-Value เท่ากบั 0.000 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 โดยแบ่งกลุ่มระดบัความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 6 กลุ่ม เรยีงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื 
Node 6 มจี านวน 56 คน มคีวามคดิเหน็ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่ 4.683 Node 4 มจี านวน 121 คน มคีวามคดิเหน็
ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่ 4.227 Node 5 มจี านวน 65 คน มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ 3.927 Node 2 
มจี านวน 81 คน มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย 3.795 Node 3 มจี านวน 83 คน มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก 
โดยมคี่าเฉลีย่ 3.599 Node 1 มจี านวน 115 คน มคีวามคดิเหน็ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่ 2.976 
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สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัด้านความพงึพอใจต่อตราสนิค้า  ด้านการสื่อสารการตลาด และด้านภาพลกัษณ์            
ตราสนิคา้ทีม่อีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองกลุ่มผู้อ่านนิตยสาร อ .ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ โดยศกึษา
แนวคดิและทฤษฎ ีทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ดา้นความพงึพอใจต่อตราสนิคา้ ดา้นการสือ่สารการตลาด ดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ 
และความจงรกัภกัด ีจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน โดยท าการวจิยัถงึระดบัการรบัรู้และระดบัความคดิเหน็ของกลุ่ม
ผูอ้่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ มปีระเดน็ส าคญัทีน่ ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 กลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ ไดแ้ก่ เพศแตกต่างกนัมคีวาม
จงรกัภกัดต่ีอนิตยสาร อ.ส.ท. แตกต่างกนั 
 1. จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ดา้นลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า
กลุ่มผู้อ่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ ประกอบด้วย เพศที่แตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดต่ีอ
นิตยสาร อ.ส.ท. อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมัน่ .447 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้เนื่องจาก               
ความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิค้าของกลุ่มผู้อ่าน มกัเกดิจากพฤตกิรรมและทศันคติของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถเกดิกบับุคคล              
ได้ทัง้เพศชาย และเพศหญิงซึ่งน าไปสู่การรับรู้คุณค่าและความพึงพอใจต่อตราสินค้ าแล้วน าไปสู่พฤติกรรมการซื้อ                   
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั หมะหมูด หะยหีมดั และก่อพงษ์ พลโยราช (2556) กล่าวว่า ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ซึง่ถอืเป็น
เป้าหมายส าคญัทางการตลาดที่น าไปสู่พฤติกรรมการซื้อส าหรบัผู้บริโภคที่มีความภักดีที่แท้จริงในตราสนิค้า จ ะต้อง
ประกอบดว้ยความภกัดใีนดา้นทศันคตแิละความภกัดใีนดา้นพฤตกิรรม ความภกัดต่ีอตราสนิคา้เกดิจากการทีผู่บ้รโิภครบัรู้
คุณค่าและความพงึพอใจในตราสนิคา้แลว้จงึน าไปสูพ่ฤตกิรรมการซือ้ 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นความพงึพอใจต่อตราสนิคา้มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ.ส.ท. 
กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ ไดแ้ก่ ดา้นคุณค่าทีล่กูคา้ไดร้บั ดา้นคุณค่าผลติภณัพร์วม  
 1. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัด้านความพงึพอใจต่อตราสนิค้ามีอทิธพิลต่อความ
จงรกัภกัดขีองกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ ดา้นคุณค่าทีลู่กคา้ไดร้บั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .001 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนิตยสาร อ.ส.ท. เป็นนิตยสารที่เสนอเนื้อหา                   
ด้านการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว มีการจดัท าโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มาเป็นเวลายาวนานและ
สม ่าเสมอ และถือว่ามขีอ้มูล เนื้อหา ด้านการท่องเที่ยวที่ทนัสมยั มรีาคาสมเหตุสมผล สอดคล้องกบัแนวคดิของ Kotler 
(2000) กล่าวไวว้่า คุณค่าทีลู่กคา้ไดร้บัเป็นผลต่างระหว่างคุณค่าทัง้หมดทีลู่กคา้ไดร้บั ซึง่มาจากผลรวมของผลประโยชน์               
ทีลู่กคา้คาดหวงัจากสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดร้บั เทยีบกบัต้นทุนทัง้หมดทีลู่กคา้จ่าย จงึเป็นผลรวมของต้นทุนทีลู่กคา้คาดว่า               
จะเกดิขึน้ทัง้ในการเลอืกซือ้ การซือ้ และการใช ้ตลอดจนการเลกิใชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้ และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
ชุตมิา เตชะธโนปจยั (2549) กล่าวไวว้่า ความพงึพอใจ คอื ความรูส้กึของบุคคลทีเ่กดิขึน้หลงัจากเปรยีบเทยีบความรู้สกึ
ของตนเอง ระหว่างผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ กบัความคาดหวงัก่อนทีจ่ะใชส้นิคา้หรอืบรกิาร 
 2. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัด้านความพงึพอใจต่อตราสนิค้ามีอทิธพิลต่อความ
จงรกัภกัดขีองกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ ดา้นคุณค่าผลติภณัพร์วม อย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติทีร่ะดบั .05 ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนิตยสาร อ.ส.ท. เป็นนิตยสาร ที่น าเสนอขอ้มูล 
และเน่ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วเพยีงอย่างเดยีว อกีทัง้มกีารออกแบบภาพรวมของนิตยสารทีไ่มท่นัสมยัเมื่อเทยีบกบั
นิตยสารท่องเทีย่วอื่นๆ ในทอ้งตลาด จงึอาจเป็นสาเหตุทีท่ าใหผู้บ้รโิภคเจเนอเรชัน่วาย หนัไปเลอืกนิตยสารท่องเทีย่ว หรอื
ช่องทางหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ เพราะกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย มีลกัษณะนิสยัที่ ชอบความทนัสมยั มีความคิด
สร้างสรรค์ ชอบการเปลี่ยนแปลง และมีความอดทนต ่า สอดคล้องกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ ( 2546)               
กล่าวไวว้่า ความพงึพอใจของลูกคา้ เป็นระดบัของความรูส้กึของลูกคา้ทีม่ผีลมาจากการเปรยีบเทยีบระหว่างผลประโยชน์
จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ หรือการท างานของผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังของลูกค้า โดยที่ความคาดหวงัของบุคคล                
หรอืลูกค้า เกดิจากประสบการณ์และความรู้ในอดตีของผู้ซื้อ ส่วนผลประโยชน์จากคุณสมบตัิผลติภณัฑ ์หรอืการท างาน                 
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ของผลิตภัณฑ์ เกิดจากนักการตลาดและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะต้องพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และ                     
การพยายามสร้างคุณค่าเพิ่ม ทัง้คุณค่าเพิ่มที่เกิดจากการผลิต และจากการตลาด โดยยึดหลกัการสร้างคุณภาพรวม                 
คุณค่าทีเ่กดิจากความแตกต่างทางการแขง่ขนั ซึง่คุณค่าทีม่อบใหก้บัลกูคา้จะตอ้งมากกว่าตน้ทุนของลกูคา้หรอืราคาสนิคา้ 
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นการสื่อสารการตลาดมอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่ม 
เจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการประชาสมัพนัธ์ และด้าน
การตลาดทางตรง 
 1. จากผลการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ปัจจยัดา้นการสื่อสารการตลาดมอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดี
ของกลุ่มผู้อ่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุงเทพฯ ด้านการโฆษณา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ทีร่ะดบั .05 เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนิตยสาร อ.ส.ท. ไดท้ าการโฆษณาขอ้มลูขา่วสาร และกจิกรรม
ต่างๆ ของนิตยสารผ่านทาง Facebook ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่ม                       
เจเนอเรชัน่ วาย เพราะมคีวามสะดวก รวดเรว็ และง่ายต่อการเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูทางการท่องเทีย่ว อกีทัง้นิตยสาร อ.ส.ท. 
ได้มีการขาย E-Magazine ผ่าน Ookbee ซึ่งสอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันที่กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย                      
นิยมใชส้มารท์โฟนในการคน้หาขอ้มลู และอ่านหนงัสอืเป็นอย่างมาก สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ดารา ทปีะปาล และธนวฒัน์ 
ทปีะปาล (2546) กล่าวไวว้่า การโฆษณา เป็นสือ่ขอ้มลูขา่วสาร เกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารโดยผ่านสือ่มวลชนต่างๆ และ
ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2540) กล่าวไวว้่า การโฆษณาคอื การสือ่สารขอ้มลูโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อแจง้
ข่าวสารจูงใจและเตอืนความทรงจ าเกีย่วกบัสนิคา้ และบรกิารหรอืความคดิ ซึง่สื่อทีใ่ชใ้นการโฆษณาของนิตยสาร อ.ส.ท. 
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ โซเชยีลเน็ตเวริค์ 
 2. จากผลการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ปัจจยัดา้นการสื่อสารการตลาดมอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดี
ของกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ ดา้นการส่งเสรมิการขาย อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ                
ทีร่ะดบั .05 ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนิตยสาร อ.ส.ท. มกีารใหน้ ้าหนักต่อกจิกรรมการส่งเสรมิ
การขาย เช่น การจดัแสดงสนิค้า การจดัโปรแกรมฝึกอบรม เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นการส่งเสริมการขาย                 
ที่มุ่งเน้นที่คนกลางเป็นหลกั สอดคล้องกบัแนวคิดของ สุวมิล แม้นจรงิ (2545) กล่าวไว้ว่า การส่งเสรมิการขายที่มุ่งเน้น               
ทีค่นกลาง คอื กจิกรรมการส่งเสรมิการขายทีมุ่่งเน้นทีค่นกลาง หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายทีน่ิยมใชก้นัทัว่ไป ไดแ้ก่ การใหส้่วนลด
ทางการค้า การจัดแสดง ณ แหล่งซื้อ การแข่งขนัทางการขาย การจัดโปรแกรมฝึกอบรม การจัดแสดงสินค้า และ                   
การโฆษณาร่วม กจิกรรมการส่งเสรมิการขายเหล่านี้ จะออกแบบขึน้เพื่อเป็นการกระตุ้นจูงใจผู้จดัจ าหน่ายหรอืคนกลาง 
เพื่อใหร้บัเอาผลติภณัฑจ์ากผูป้ระกอบการไปจ าหน่าย 
 3. จากผลการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ปัจจยัดา้นการสื่อสารการตลาดมอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดี
ของกลุ่มผู้อ่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ ด้านการประชาสมัพนัธ์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ               
ที่ระดบั .06 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนิตยสาร อ.ส.ท. มีก ารประชาสมัพนัธ์ผ่านทางการจดั
กจิกรรมการส่งเสรมิการขายเป็นส่วนใหญ่ เช่น การจดัแสดงสนิค้า การจดัโปรแกรมฝึกอบรม ซึ่งเกดิการรบัรู้ต่อสมาชกิ
นิตยสาร อ.ส.ท. และกลุ่มผู้อ่านเก่า เป็นส่วนมาก อีกทัง้แผนด าเนินงานในการประชาสมัพันธ์ของนิตยสาร อ.ส.ท.                     
ยงัไม่เพยีงพอต่อการรบัรู้ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย สอดคล้องกบัแนวคดิของ Fill (1995) กล่าวไว้ว่า การประชาสมัพนัธ์              
เป็นการปฏบิตัอิย่างมแีบบแผน และเป็นความพยายามเพื่อเสรมิสรา้ง และธ ารงไวซ้ึง่ค่าความนิยม และความเขา้ใจทีด่ซีึง่กนั
และกนัระหว่างองค์กรกบัชุมชน และสอดคล้องกบัแนวคดิของ Stanley (1993) กล่าวไวว้่า การประชาสมัพนัธเ์ป็นหน้าที่
ด้านการจัดการอย่างหนึ่งในการพิจารณาถึงทัศนคติและความคิดเห็นของกลุ่มชนต่างๆ แล้วก าหนดออกมาในรูป                 
ของแผนงาน เพื่อก่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง และเกดิค่านิยมทีด่ต่ีอบุคคลกลุ่มต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 4. จากผลการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ปัจจยัดา้นการสื่อสารการตลาดมอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดี
ของกลุ่มผู้อ่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุงเทพฯ ด้านการตลาดทางตรง อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ             
ที่ระดบั .05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนิตยสาร อ.ส.ท. มกีารส่งเสรมิการตลาดทางตรง เช่น 
การตลาดโดยใชจ้ดหมาย การสื่อสารทางการตลาด โดยผ่านช่องทาง E-Mail Facebook และOokbee และมกีารตอบสนอง
ต่อกลุ่มผู้อ่านผ่านทางนิตยสาร อ.ส.ท. ซึ่งอาจยังสร้างการรับรู้ต่อเจเนอเรชัน่ วาย ไม่เพียงพอหรือข้อมูลเนื้ อหา                       
ยงัไม่สอดคลอ้งต่อกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย สอดคล้องกบัแนวคดิของ Kotler (1997) กล่าวไว้ว่า การตลาดทางตรง หมายถงึ 
ระบบการตลาดที่สามารถตอบโต้กนัได้ โดยใช้สื่อโฆษณาอย่างหนึ่ง หรือมากกว่า เพื่อให้เกิดผลการตอบสนองทันที                    
ทีส่ามารถวดัได ้และเกดิรายการซือ้ขายกนั ณ ทีใ่ดทีห่นึ่ง และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2540) กล่าวไวว้่า 
การตลาดเจาะตรง เป็นการตลาดโดยใช้สื่อโฆษณาต่างๆ กบักลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อ ให้เกดิการตอบสนองอย่างใด            
อย่างหนึ่ง โดยใชว้ธิกีารต่างๆ ทีน่ักการตลาดใชส้่งเสรมิผลติภณัฑโ์ดยตรงกบักลุ่มเป้าหมายและสรา้งใหเ้กดิการตอบสนอง
ทนัท ี
 สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่ม
เจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ 
 1. จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดี
ของกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุงเทพฯ ด้านภาพลกัษณ์ขององคก์ร อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนิตยสาร อ.ส.ท. เป็นนิตยสาร ทีผ่ลติโดยการท่องเทีย่ว
แห่งประเทศไทย ซึง่เป็นองคก์รทีผ่ลกัดนัดา้นการท่องเทีย่วในประเทศไทย ท าใหน้ิตยสารมคีวามน่าเชื่อ มกีารยอมรบัดา้น
เนื้อหา และขอ้มูลมาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั ส่งผลใหน้ิตยสาร อ.ส.ท. มภีาพลกัษณ์ทีด่ ีเป็นทีย่อมรบัจากคนหมู่มาก จงึ
อาจส่งผลใหเ้กดิการรบัรูท้างบวกโดยทางตรงหรอืทางออ้มต่อกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Biel (1992) 
กล่าวไว้ว่า ภาพลกัษณ์ขององค์กร เป็นการมองไปที่ภาพลกัษณ์ขององค์กรหรอืบรษิัทผู้ผลติ เนื่ องจากแต่ละบรษิัทจะมี
บุคลกิภาพแตกต่างกนัไป ซึง่ภาพลกัษณ์ของบรษิทันี้อาจแสดงผ่านทางสญัลกัษณ์บรษิทั การกระท าและการแสดงออกของ
บรษิทั เป็นตน้ หรอืกล่าวอกีนยัหนึ่งคอื ความรู ้ความรูส้กึ ความคดิ และความเชื่อ ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอบรษิทั 
 2. จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดี
ของกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ ดา้นภาพลกัษณ์ของผูใ้ชส้นิคา้ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .001 เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนิตยสาร อ.ส.ท. ท าหน้าทีน่ าเสนอขอ้มลูเน้ือหาทางดา้น
การท่องเทีย่วในประเทศไทย ทีอ่งิต่อแหล่งท่องเทีย่วใหม่ๆในปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูเน้ือหาทีล่ะเอยีดครบถว้น 
ท าให้มเีนื้อหาสาระที่ผู้บรโิภคทุกระดบัชัน้สามารถรบัรู้ และเขา้ถึงได้ง่าย อกีทัง้ในปัจจุบนักระแสการเดนิทางท่องเที่ยว      
ก าลงัเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ รวมทัง้กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย มองว่า นิตยสาร อ.ส.ท. เป็นหนึ่ง               
ในนิตยสารดา้นการท่องเทีย่วในประเทศไทย ทีต่อบโจทยต่์อการตดัสนิใจในการหาขอ้มลูในการท่องเทีย่วใหม่ๆ สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ Biel (1992) กล่าวไวว้่า ภาพลกัษณ์ของผูใ้ชส้นิคา้ เป็นภาพลกัษณ์ทีผู่บ้รโิภคพบเหน็ไดจ้ากบุคลกิลกัษณะ
ของผู้ที่ใช้ตราสนิค้านัน้ โดยส่วนใหญ่ภาพลกัษณ์ของผู้ใช้สนิค้าจะถูกอธิบายด้วยลกัษณะทางประชากร หรือรูปแบบ                 
การด าเนินชวีติ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ D. Aaker (1991) กล่าวไวว้่า การรบัรูเ้กีย่วกบัตราสนิคา้ทีเ่ป็นผลสะทอ้นออก
มาจากการเชื่อมโยงขอ้มลูต่างๆ ของตราสนิคา้ทีถู่กเกบ็อยู่ในระบบความทรงจ าของผูบ้รโิภค เกดิจากประสบการณ์ ตรงและ
ทางออ้มจากองคป์ระกอบทัง้จบัตอ้งได ้และองคป์ระกอบทีจ่บัตอ้งไม่ได้ ภาพลกัษณ์เชงิบวกจะขึน้อยู่กบัการเชื่อมโยงความ
แขง็แกร่ง ความชื่นชอบ และลกัษณะพเิศษเฉพาะของตราสนิคา้ในความทรงจ าผูบ้รโิภค 
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 3. จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดี
ของกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ ดา้นภาพลกัษณ์ของตวัสนิคา้ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนิตยสาร อ.ส.ท. มีการปรบัลกัษณะทางกายภาพ             
เพยีงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบันิตยสารอื่นๆในทอ้งตลาด เช่น โลโก้ การออกแบบรูปเล่มทีท่นัสมยั เนื้อหาและภาพประกอบ               
ทีต่อบโจทยค์นรุ่นใหม่ หรอืแมก้ระทัง่กระดาษทีใ่ชใ้นการพมิพ ์จงึไม่ท าใหเ้กดิความประทบัใจต่อกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย หรอื
กลุ่มผู้อ่านรุ่นใหม่ สอดคล้องกบัแนวคดิของ Biel (1992) กล่าวไว้ว่า ภาพลกัษณ์ของตวัสนิค้า เป็นภาพลกัษณ์ที่เกดิขึน้             
จากการที่ผู้บริโภค มีความเชื่อเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและการใช้งานของสินค้า ซึ่งอาจสะท้อนถึงคุณสมบัติ                    
การใชง้านทีแ่ทจ้รงิหรอืไม่กไ็ด ้โดยแต่ละองคป์ระกอบจะมบีทบาทต่อภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มากน้อยแตกต่างกนัไป ขึน้อยู่
กบัแต่ละประเภทตราสนิคา้นัน้ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ รตันาวด ีศริทิองถาวร (2548) กล่าวไวว้่า การเกดิภาพลกัษณ์
ของแต่ละบุคคลนัน้มสีิง่ทีส่่งผลต่อการเกดิภาพลกัษณ์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเหตุการแ์ละสิง่แวดลอ้ม ทีส่ามารถก าหนด
มุมมอง ตลอดจนมอีทิธพิลต่อความสมบรูณ์หรอืความหดหายของความจ าเป็นในเหตุการณ์ต่างๆ หรอื ช่องทางการสือ่สาร 
ไดแ้ก่ ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ซึง่แต่ละช่องทางเหล่านี้กย็งัมปีระสทิธภิาพทางดา้นการรบัความสมบรูณ์ ของเหตุการณ์แตกต่าง
ไปจนถึงทักษะของการสื่อสาร , ทัศนคติ, ความรู้, ระบบสงัคม, วัฒนธรรมของแต่ละบุคคลและสิ่งที่ส่งผลต่อการเกิด
ภาพลกัษณ์อย่างยิ่ง คือ การรบัรู้และความประทบัใจ ของแต่ละบุคคล เพราะ จะเกี่ยวพนักบัคุณภาพและปริมาณของ              
ความทรงจ า ถ้ามคีวามประทบัใจมากกจ็ะมคีวามทรงจ าจดจ าได้นานและก่อใหเ้กดิภาพลกัษณ์ขึน้ ซึ่งจะเป็นภาพลกัษณ์             
ทีช่ดัเจนกว่าการทีม่คีวามประทบัใจน้อยหรอืไม่มคีวามประทบัใจเลย 
 สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์ด้านความพงึพอใจต่อตราสนิคา้ ด้านการสื่อสารการตลาด 
และด้านภาพลกัษณ์ตราสนิค้าแตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดขีองกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ .ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขต
กรุงเทพฯ แตกต่างกนั 
 1. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ด้านความพงึพอใจต่อตราสนิค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่ากลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุงเทพฯ มคี่า P-Value เท่ากบั 0.000 หมายถงึมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบัระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนิตยสาร อ.ส.ท. เป็นนิตยสารที่มีเนื้อหา             
ที่ครอบคลุมด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทัง้เก่าและใหม่ การเดินทาง 
รา้นอาหาร ทีพ่กั กจิกรรมและประเพณีต่างๆ รวมทัง้ขา่วสารใหม่ๆในวงการท่องเทีย่วไทย ซึง่มกีารจดัท ามาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน อีกทัง้จดัท าโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ท าให้นิตยสารมคีวามน่าเชื่อถือในสายตาผู้อ่านหรอื
ผูบ้รโิภคหลายระดบั จงึท าใหก้ลุ่มผูอ้่านเจเนอเรชัน่ วาย สามารถรับรูถ้งึคุณภาพ และคุณค่าของนิตยสารดงักล่าว มคีวาม
เชื่อมัน่ว่านิตยสาร อ.ส.ท. มเีนื้อหาทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจในการท่องเทีย่ว สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
หรอืความคาดหวงัของผูอ้่านกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ไดส้อดคลอ้งกบัแนวคดิของ Kotler (2000) กล่าวไวว้่า ความพงึพอใจ คอื 
ความรู้สึกของลูกค้าที่ยินดีหรือผิดหวังเป็นผลมาจากการที่ได้เปรียบเทียบคุณสมบัติในการใช้สินค้าที่ลูกค้ารับรู้กับ               
ความคาดหวงัทีลู่กค้าคาดหวงัไว้ โดยลูกค้ายนิดเีมื่อสนิค้าหรอืบรกิารมคีุณสมบตัทิีสู่งกว่าหรอืเทยีบเท่ากบัที่คาดหวงัไว ้
และผดิหวงัเมื่อสนิคา้หรอืบรกิารมคีุณสมบตัทิีต่ ่ากวา่ทีค่าดหวงัไว ้และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 
(2546) กล่าวไว้ว่า ความคาดหวังของบุคคล เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผู้ซื้อ  ส่วนผลประโยชน์                
จากคุณสมบตัผิลติภณัฑ ์หรอืการท างานของผลติภณัฑ ์เกดิจากนกัการตลาดและฝ่ายอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งพยายามสรา้ง
ความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ และการพยายามสรา้งคุณค่าเพิม่ ทัง้คุณค่าเพิม่ที่เกดิจากการผลติ และจากการตลาด โดยยดึ
หลกัการสรา้งคุณภาพรวม คุณค่าทีเ่กดิจากความแตกต่างทางการแขง่ขนั ซึง่คุณค่าทีม่อบใหก้บัลกูคา้จะตอ้งมากกว่าตน้ทนุ
ของลกูคา้หรอืราคาสนิคา้ นัน่เอง 
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 2. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ด้านการสื่อสารการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า               
กลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ พบว่าดา้นการสื่อสารการตลาดไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ที่ตัง้ไว้ เนื่ องมาจากด้านการสื่อสารการตลาดอาจมีผลต่อความจงรักภักดีของกลุ่มผู้อ่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่ม                   
เจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ ในทางออ้ม เนื่องจากความจงรกัภคัดจีะเกดิขึน้ไดน้ัน้เกดิขึน้มาจาก การรบัรูภ้าพลกัษณ์
ของบริษัท ความคาดหวังของลูกค้า การรับรู้มูลค่า และการรับรู้คุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิด ECSI Model ของ 
Kristensen Martensen & Gronholdt (1999) ไดก้ล่าวว่า ECSI Model เป็นความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร ซึง่ความพงึพอใจ
ของลูกค้าจะส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ในขณะเดียวกันกับที่ถูกชี้ว ัดด้วยการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท                  
ความคาดหวังของลูกค้า การรับรู้มูลค่า และการรับรู้คุณภาพ โดยการรับรู้คุณภาพจะถูกแบ่งออกเป็นตัวผลิตภัณฑ์                
ที่จบัต้องได้ และสิง่ที่จบัต้องไม่ได้ ได้แก่บริการที่แฝงอยู่ในปฏิสมัพนัธ์ที่ผู้ซื้อได้รบัจากผู้ขาย หรือเป็นการแยกบรกิาร               
จากผู้ขายออกจากสินค้า ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมส่วนบุคคลของผู้ขาย และบรรยากาศในการให้บริการดังกล่าว อีกทัง้                   
การสื่อสารการตลาดเป็นการสื่อความหมายของกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างการรบัรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้าง                 
การยอมรบัระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค โดยมุ่งหวงัให้เกิดผลส าคัญคือ ช่วยกระตุ้นการขาย และสร้างความจงรกัภักดี                  
ของลกูคา้ กจิกรรมการสือ่สารการตลาดจงึประกอบดว้ยสว่นส าคญัคอื การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การสง่เสรมิการขาย 
และการตลาดทางตรง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ NIida Khizar SaiRra Farooqi and Maryam Rehmat (2016) กล่าวไวว้่า 
การสื่อสารการตลาดหรอืIMC ถอืเป็นเครื่องมอืส าคญัในการท าตลาด อกีทัง้องคก์รควรใช ้IMC เนื่องจากสามารถท าใหเ้หน็
ภาพรวมของประสทิธิภาพการด าเนินงานภายในองค์กรแทนที่จะมองภาพที่กระจัดกระจายซึ่งแสดงถึงประสทิธิภาพ               
การท างาน และประโยชน์ทีส่ าคญัคอื IMC มสี่วนช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการแข่งขนักบัคู่แขง่ และยงัเป็นเครื่องมอืส าคญั
ในการท าใหล้กูคา้เกดิความจงภกัดแีละรกัษาลกูคา้ไวไ้ดเ้ป็นเวลานาน 
 3. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ด้านภาพลกัษณ์ตราสนิค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า    
กลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ มคี่า P-Value เท่ากบั 0.000 หมายถงึมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนิตยสาร อ.ส.ท. ถูกจดัท าโดยการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ซึ่งเป็นองกรค์ที่ส่งเสรมิการตลาดทางการท่องเทีย่วภายในประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนาน และการท่องเทีย่ว  
เป็นกจิกรรมทีป่ระเทศไทยใหค้วามส าคญัเพราะมแีหล่งท่องเทีย่วทีม่คีณุภาพ มคีวามพรอ้มสงู จงึเป็นทีน่ิยมต่อนกัท่องเทีย่ว
ชาวไทย รวมทัง้กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ที่จะเกดิความรูส้กึ ความคดิ และความเชื่อต่อนิตยสาร อ.ส.ท. ในเชงิบวก เกดิการ
จดจ าไม่ว่าจะจดจ าจากประสบการณ์ตรงหรือทางอ้อม ท าให้กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย มีความมัน่ใจในข้อมูลและข่ าวสาร           
ของแหล่งท่องเที่ยว อีกทัง้ส่งผลให้กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย เกิดการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของนิตยสาร อ.ส.ท. ในเชิงบวก 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Keller (2003) กล่าวไวว้่า ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้เป็นการรบัรูเ้กีย่วกบัตราสนิคา้ทีเ่ป็นผลสะท้อน
ออกมาจากการเชื่อมโยงขอ้มลูต่างๆของตราสนิคา้ทีถู่กเกบ็อยู่ในระบบความทรงจ าของผูบ้รโิภค และสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ D. Aaker (1991) กล่าวไว้ว่า ภาพลกัษณ์ตราสนิค้าเป็นสิง่ที่เกดิจากประสบการณ์ในอดตีของผู้บรโิภคแต่ละบุคคล               
ซึ่งประกอบด้วยการเชื่อมโยงและคุณลกัษณะในแบบต่างๆ ที่รวมกนัในความทรงจ าของผู้บรโิภค และกลายเป็นมุมมอง           
ทีผู่บ้รโิภคมองสนิคา้นัน้ๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจยัด้านลกัษณะประชากร ผู้วิจยัมีความคิดเหน็ว่าความจงรกัภักดีในตราสนิค้าของกลุ่มผู้อ่าน
นิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ สามารถเกดิขึน้ไดท้ัง้เพศชายและเพศหญงิ ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย 
ดงันัน้ การทีจ่ะสรา้งความจงรกัภกัดใีหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายดงักล่าวนัน้ ผูบ้รหิารหรอืนักการตลาดควรวางแผนพฒันากลยุทธ์
ทางการตลาดที่ให้ความส าคัญกับการสร้างระดับความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ให้ ความส าคัญต่อ                  
ความต้องการของผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการพฒันาคุณภาพของตวัสนิค้าให้ดขีึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่ง 
สนิคา้ตอ้งมคีวามทนัสมยัอยู่เสมอ และมรีาคาทีเ่หมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งต่อบุคลกิของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย จงึตอ้งผลกัดนั
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ให้ผู้อ่านหรือผู้บริโภคกลุ่มดงักล่าวเกิดความพอใจในตวัสนิค้า เพื่อให้เกิดความภักดีต่อสนิค้า เพิ่มลูกค้าหน้าใหม่และ             
ยงัคงรกัษาลกูคา้เดมิ เป็นตน้ 
 2. จากผลการวจิยัดา้นความพงึพอใจต่อตราสนิคา้ ดา้นคุณค่าทีล่กูคา้ไดร้บัมผีลต่อความจงรกัภกัดขีองกลุ่มผู้อ่าน
นิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ เป็นอย่างยิง่ ผูว้จิยัจงึมคีวามคดิเหน็ว่าผูบ้รหิารหรอืนกัการตลาดควร
ส่งเสรมิการสร้างความพงึพอใจต่อตราสนิคา้ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าได้รบั รวมทัง้จากผลการวจิยั Decision Tree ที่ Node 1  
ซึง่ถอืว่ามจี านวนประชากรมากทีสุ่ด และมรีะดบัความคดิเหน็น้อยทีสุ่ด จะเหน็ว่ายงัมกีลุ่มประชากรนี้ สามารถผลกัดนัให้
เกดิความจงรกัภกัด ีด้วยการส่งเสรมิด้านความพงึพอใจต่อตราสนิค้า ด้านคุณค่าที่ลูกค้าได้รบั ขึน้ได้อกี โดยการพฒันา
สนิคา้ใหม้รีูปเล่มทีน่่าสนใจ เนื้อหาทีเ่ขา้กบักลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ภาพประกอบทีส่วยงามทนัสมยัและมคีวามน่าสนใจมรีาคา
ทีเ่หมาะสม เพื่อสรา้งคุณค่าใหเ้กดิขึน้ในใจผูบ้รโิภค รวมทัง้สรา้งคุณค่าของสนิคา้ใหส้งูกว่าคู่แขง่ 
 3. จากผลการวจิยัด้านการสื่อสารการตลาด ด้านการโฆษณา มผีลต่อความจงรกัภกัดขีองกลุ่มผู้อ่านนิตยสาร             
อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ เป็นอย่างยิง่ ผูว้จิยัจงึมคีวามคดิเหน็ว่าผูบ้รหิารหรอืนักการตลาดควรส่งเสรมิ
ดา้นการสื่อสารการตลาด ดา้นการโฆษณา ควรโฆษณาผ่านช่องทางทีม่ปีระสทิธภิาพที่สุด และตรงกบักลุ่มเจเนอเรชัน่วาย 
มากที่สุด เช่น การท าเว็ปไซต์ของนิตยสาร อ.ส.ท. เฟสบุ๊คหรือแอปพลิเคชัน่ต่างๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องโฆษณา โดยใช้
ช่องทางดงักล่าวอย่างจริงจงั และสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ชดัเจน เป็นประโยชน์ เป็นมาตรฐานเดยีวกนั              
ทุกช่องทาง ซึง่จะส่งผลใหเ้กดิการรบัรูด้้านบวกต่อนิตยสาร อ.ส.ท. ท าใหเ้กดิการจดจ าและบอกต่อ ส่งผลใหเ้กดิความภกัดี
ต่อกลุ่มเป้าหมาย และช่วยเพิม่กลุ่มลกูคา้ใหม่  
 4. จากผลการวจิยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร และดา้นภาพลกัษณ์ของผูใ้ชส้นิคา้ มผีลต่อ
ความจงรกัภกัดขีองกลุ่มผูอ้่านนิตยสาร อ.ส.ท. กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพฯ เป็นอย่างยิง่ อกีทัง้จากผลการวจิยั 
Decision Tree ที ่Node 4 ท าใหท้ราบว่าประชากรกลุ่มเจอเนอเรชัน่วาย กลุ่มดงักล่าว มคีวามพงึพอใจต่อตราสนิคา้ระดบั
มากที่สุด เกดิจากด้านดงักล่าว สบืเนื่องมากจากบุคลกิของเจเนอเรชัน่วาย นัน้ชอบสิง่ใหม่ๆตลอดเวลา เบื่อง่าย ผู้วจิยั           
จงึมคีวามคดิเหน็ว่าผูบ้รหิารหรอืนักการตลาดควรเน้นการรกัษากลุ่มเจเนอเรชัน่วาย กลุ่มนี้ใหค้งความภกัดอีย่างสม ่าเสมอ 
โดยการโฆษณาขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สรา้งการรบัรูถ้งึคุณค่าของสนิคา้ จุดเด่นของสนิคา้ และความแตกต่าง
ของสนิคา้เมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ พรอ้มทัง้ส่งเสรมิดา้น CSR อย่างจรงิจงั และชดัเจนเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่ลูกค่า และ
นิตยสาร อ.ส.ท. อย่างสงูสดุ 
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ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของ อาจารย์ ดร.วรินร าไพ รุ่งเรืองจติต์ และ อาจารย์ ดร.ธนภูม ิอติเวทนิ                 
ทีไ่ดใ้หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นกรรมการสอบสารนิพนธ ์และเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั 
รวมทัง้คณาจารยภ์าควชิาบรหิารธุรกจิ และอาจารยพ์เิศษหลกัสตูรบรหิารธุรกจิทุกท่านทีไ่ดก้รุณาอบรมสัง่สอนวชิาความรู้            
ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ 

ขอขอบคุณบดิา มารดา น้องสาว และคนใกลช้ดิทีค่อยสนบัสนุนในการจดัท าวจิยัของผูว้จิยัมาโดยตลอด 
ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนทีใ่หค้วามช่วยเหลอืและแนะน าในการจดัท าวจิยัของผูว้จิยัโดยตลอด 
ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีส่ละเวลาเพื่อใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานวจิยัในครัง้นี้ 
สุดท้ายนี้ ผู้วิจยัขอให้งานวิจยันี้ได้ประโยชน์ส าหรบัองค์กร ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจและผู้ที่สนใจคุณประโยชน์               

ความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิา มารดา ตลอดจนครอูาจารยท์ุกท่าน 
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