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ตราห้าดาวของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดนครราชสีมา
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บทคัดย่อ
การศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าทีส่ ่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตรา
ห้าดาวของผูบ้ ริโภค ในจังหวัดนครราชสีมา มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อปจั จัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภค 2) เพื่อ
ศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้า 3) เพื่อศึกษาความภักดีต่อตราสินค้า 4) เพื่อเปรียบเทียบความภักดีต่อตรา
สินค้าของหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้าดาว จําแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล และ 5) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์
ตราสินค้าทีส่ ่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้าดาวของผูบ้ ริโภคในจังหวัด
นครราชสีมา เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ
ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาทีเ่ คยซือ้ หมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้าดาว จํานวน 400 คน
สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ค่า t-test ค่า F-test (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า
1. ปจั จัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 67.20 และเพศชาย ร้อยละ
32.80 มีอายุต่าํ กว่า 30 ปี ร้อยละ 51.50 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 30-40 ปี ร้อยละ 27.80 มีสถานภาพ
โสด ร้อยละ 59.00 รองลงมาคือ สมรส ร้อยละ 32.00 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 61.00
รองลงมาคือ ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 25.50 ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน ร้อยละ 28.70
รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 20.30 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท ร้อยละ
54.0 รองลงมาคือ 20,000-30,000 บาท ร้อยละ 28.70 ตามลําดับ
2. ภาพลัก ษณ์ ต ราสิน ค้ า ของหมี่โ คราชกึ่ง สํ า เร็จ รู ป ตราห้ า ดาวของผู้ บ ริโ ภคในจัง หวัด
นครราชสีมา ในภาพรวม ให้การรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้าอยู่ในระดับมาก ( X =3.73) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านความแข็งแรงของความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า ให้ การรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้า
สูงสุดเป็นอันดับแรก โดยให้การรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้าอยู่ในระดับมาก ( X =3.81) รองลงมาคือ ด้าน
ระดับความชื่นชอบต่อการเชื่อมโยงกับตราสินค้า ( X =3.77) ด้านเอกลักษณ์ของความเชื่อมโยงต่อ
ตราสินค้า ( X =3.80) และด้านชนิดความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า ( X =3.68) โดยให้การรับรูภ้ าพลักษณ์
ตราสินค้าอยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ
3. ความภัก ดีต่ อ ตราสิน ค้า ของหมี่โ คราชกึ่ง สํ า เร็จ รูป ตราห้า ดาวของผู้บ ริโ ภคในจัง หวัด
นครราชสีมา ในภาพรวม ให้ความภักดีต่อตราสินค้าอยู่ในระดับมาก ( X =3.60) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านการเป็นผูส้ นับสนุนหรือคําบอกเล่า ให้ความภักดีต่อตราสินค้าสูงสุดเป็ นอันดับแรก โดย

ให้ความภักดีต่อตราสินค้าอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.72) รองลงมาคือ ด้านความหนักแน่นในสิง่ ทีช่ อบ (
X =3.68) ด้านการแสดงตัว ( X =3.56) ด้านการไตร่ตรองเป็ นพิเศษ ( X =3.54) และด้านการมีส่วน
ร่วมในการปกป้อง ( X =3.50) โดยให้ความภักดีต่อตราสินค้าอยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ
4. การเปรียบเทียบความภักดีต่อตราสินค้าของหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้าดาวของผูบ้ ริโภคใน
จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล พบว่า อายุแตกต่างกัน มีภกั ดีต่อตราสินค้าของหมี่
โคราชกึง่ สําเร็จรูปตราห้าดาว แตกต่างกัน ในด้านการเป็ นผูส้ นับสนุ นหรือคําบอกเล่า และการมีส่ วนร่วม
ในการปกป้อง นอกจากนัน้ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีภกั ดีต่อตราสินค้าของหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูป
ตราห้าดาว แตกต่างกัน ในด้านการมีส่วนร่วมในการปกป้อง นอกจากนัน้ อาชีพแตกต่างกัน มีภกั ดีต่อ
ตราสินค้าของหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้าดาว แตกต่างกัน ในด้านการเป็ นผู้สนับสนุ นหรือคําบอกเล่า
และการมีส่วนร่วมในการปกป้อ ง และรายได้เฉลี่ยต่อ เดือ น แตกต่างกัน มีภกั ดีต่ อตราสินค้าของหมี่
โคราชกึง่ สําเร็จรูปตราห้าดาว แตกต่างกัน ในด้านการแสดงตัว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
5. การวิเ คราะห์ภาพลัก ษณ์ ต ราสิน ค้าที่ส่ ง ผลต่ อ ความภั กดีต่ อ ตราสิน ค้า ของหมี่โ คราชกึ่ง
สําเร็จรูปตราห้าดาวของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ ์การตัด สินใจ (R2 =
0.793) ร้อยละ 79.30 โดยภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านเอกลักษณ์ของความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า (X4)
(β = 0.392) เป็ นปจั จัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้าดาว มาก
ทีส่ ุด รองลงมาคือ ด้านระดับความชื่นชอบต่อการเชื่อมโยงกับตราสินค้า (X2) (β = 0.285) ด้านความ
แข็งแรงของความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า (X3) (β = 0.217) และด้านชนิดความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า
(X1) (β = 0.090) ตามลําดับ นอกจากนัน้ ยังพบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านชนิดความเชื่อมโยงต่อ
ตราสินค้า (0.081) ด้านระดับความชื่นชอบต่อการเชื่อมโยงกับตราสินค้า (0.276) ด้านความแข็งแรงของ
ความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า (0.224) และด้านเอกลักษณ์ของความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า (0.376) ส่งผล
ทางบวกต่ อ ความภัก ดีต่ อ ตราสิน ค้า ของหมี่โ คราชกึ่ง สํา เร็จ รูป ตราห้า ดาวของผู้บ ริโ ภคในจัง หวัด
นครราชสีมา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คาสาคัญ: ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้า หมีโ่ คราช
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Abstract
A Brand image affects brand loyalty of Mee Korat five-star brand of consumers in
Nakhon Ratchasima Province. The objectives were 1) for personal factors of consumers, 2) to
study brand image, 3) to study brand loyalty, and 4) to compare brand loyalty of five-star instant
noodles of Korat. Classified by personal factors and 5) to study the brand image affecting brand
loyalty of the Mee Korat five-star brand of consumers in Nakhon Ratchasima Province. It is a
quantitative research. by using a questionnaire as a study tool The sample group was people in
Muang District. Nakhon Ratchasima Province, who used to buy half-finished Korat Mee-Korat
brand, amounted to 400 people. The statistics used in the data analysis were frequency
distribution, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One-way ANOVA), and
analysis of multiple regression equations; The results of the study found that
1. Individual factors of the sample Most of the respondents were female (67.20%) and
32.80% male. They were under 30 years (51.50%), followed by age between 30-40 years
(27.80%), single (59.00%), followed by married (32.00%). Their education was at a bachelor's
degree 61.00 percent, followed by 25.50% below a bachelor's degree, 28.70% working as an
employee of a private company, followed by a personal business/trade, 20.0% having lower
average monthly income. 20,000 baht, 54.0%, followed by 20,000-30,000 baht, 28.70%,
respectively.
2. The brand image of the five-star instant noodles Korat among consumers in Nakhon
Ratchasima province gave their opinions at a high level ( X = 3.73). Put the highest opinions
first. The opinions were at a high level ( X =3.81), followed by the level of liking towards brand
linkage ( X =3.77), brand identity ( X =3.80) and type of connection. Linked to the brand ( X
=3.68) by giving opinions at a high level, respectively.
3. The brand loyalty of the five-star instant noodles of Korat consumers in Nakhon
Ratchasima province gave their opinions at a high level ( X = 3.60) when considering each
aspect. Put the highest opinions first. The opinions were at a high level ( X =3.72), followed by
the intensity of likes ( X =3.68), the presence ( X =3.56) , the special reflection ( X =3.54) , and
the participation aspect. in defense ( X =3.50) with high level of opinion, respectively.
4. Comparison of brand loyalty of five-star instant noodles of Korat consumers in
Nakhon Ratchasima Province Classified by personal factors, it was found that the age was
different. Loyal to the brand of the five-star instant noodles, different in terms of sponsorship or
word of mouth and participation in protection. In addition, different levels of education Loyal to
the brand of the five-star instant noodles korat, different in terms of participation in protection.

Loyal to the brand of the five-star instant noodles, different in terms of sponsorship or word of
mouth and participation in protection And the average monthly income is different. Loyal to the
brand of the Five-Star Mee Korat brand is different in terms of identity. statistically significant at
the 0.05 level
5. An analysis of brand image affecting brand loyalty of the five-star instant noodles
Korat of consumers in Nakhon Ratchasima found that the decision coefficient (R2 = 0.793) was
79.30 percent. Brand identity (X4) (β = 0.392) was the factor that most affected the brand
loyalty of the Five-Star Instant Mee Korat, followed by the level of connection preference. Brand
linkage (X2) (β = 0.285), brand link strength (X3) (β = 0.217) and brand linkage type (X1) (β =
0.090), respectively. that also found brand image Types of brand affinity (0.081), brand affinity
(0.276), brand affinity (0.224), and brand identity ( 0.376) positively affects the brand loyalty of
the five-star instant noodles of Korat consumers in Nakhon Ratchasima. Statistically significant
at the .05 level
Keywords: Brand image, Brand loyalty, Mee Korat
บทนา
อาหารเป็ นหนึ่งในปจั จัยสีถ่ อื ว่าเป็ นปจั จัยขัน้ พืน้ ฐานทีส่ ําคัญอย่างมากเป็ นแหล่งพลังงานในการ
ดํารงชีวติ ประจําวันของมนุ ษย์ ในด้านโภชนาการมนุ ษย์ควรได้รบั สารอาหารต่างๆ ที่มปี ระโยชน์และ
จําเป็ นต่อร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร วิตามินและแร่ธาตุ อาหารมี
ความสําคัญต่อมนุ ษย์ในหลายๆด้าน นอกจากด้านทีเ่ กี่ยวข้องกับสุขภาพแล้ว ยังมีด้านของวัฒนธรรม
จารีตประเพณี ความเชื่อ การปรุงอาหารและการรับประทานอาหาร ต้องคํานึงถึงสุนทรียข์ องรสชาติ การ
ปรุงแต่ง สถานที่ บรรยากาศและกาลเวลานอกเหนือไปจากเพื่อนขจัดความหิวและเพื่อประโยชน์ด้าน
สุขภาพ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้ได้กําหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้แตกต่างกันออกไปในแต่ละกลุ่ม แต่
ละชุมชน ตามท้องถิน่ นอกจากนี้รฐั บาลยังให้การสนับสนุ นโดยการวางนโยบายด้านโครงการครัวไทยสู่
ครัวโลก เนื่องจากประเทศไทยเป็ นแหล่งผลิตอาหารทีส่ มบูรณ์เป็ นทีน่ ิยมของต่างชาติ ซึง่ นอกเหนือจาก
ความโดดเด่นด้านรสชาติแล้ว อาหารไทยยังแสดวถึงความประณีตบรรจง รวมทัง้ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็ นครัวของโลก (Kitchen of the World) โดยมุ่งดําเนินการ
อย่างเป็นระบบให้มกี ารขยายตัวของอาหารไทยจํานวนมาก ซึง่ เป็ นผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี อง
ประเทศ รวมทัง้ การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว การส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าอื่นๆ (ครัวไทยสู่ครัวโลก,
2562)
ภาพลักษณ์ (Image) เป็ นภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลที่มคี วามรู้สกึ นึกคิด ต่อองค์กรและ
สถาบัน ภาพลักษณ์เป็ นพื้นฐานที่องค์กรขนาดใหญ่ทุกแห่งต้องให้ความสําคัญ เพราะภาพลักษณ์เป็ น
เรื่องของการสร้างสรรค์ ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างอย่างยาวนานและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคคลเก็บ

ความรูส้ กึ ประทับใจ จากการได้รบั รูไ้ ด้เห็นมีประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ แล้ว เก็บสะสมเป็ นภาพทีด่ เี ป็ น
ความรูส้ กึ ทีด่ ี เกิดความเลื่อมใสศรัทธา ให้ความไว้วางใจและให้ความร่วมมือต่อหน่ วยงานนัน้ ๆ ส่งผลให้
เกิดความราบรื่นในการดําเนินงาน และความเจริญก้าวหน้าขององค์กรนัน้ ในปจั จุบนั ท่ามกลางกระแส
ของการเปลีย่ นแปลงอย่างสูงทัง้ ในเรื่องของเทคโนโลยีและการแข่งขัน ส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีพฤติกรรมที่
เปลีย่ นไป คือ ผูบ้ ริโภคมีความคาดหวังต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการทีส่ ูงขึน้ ในขณะทีต่ ้องการให้ได้
สินค้าราคาที่ถูกลง มีความต้องการแบบเฉพาะบุคคลมากขึน้ ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้าและ
บริการมากขึ้น เพราะสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นหนังสือพิมพ์
โทรทัศน์ วิทยุ หรือ อินเตอร์เน็ต ในวงการธุรกิจ รวมทัง้ สถาบันการเงิน ซึง่ ธนาคารพาณิชย์จะรูจ้ กั และ
คุ้น เคยเป็ นอย่างมากในเรื่อ งของภาพลักษณ์ อ งค์ก ร ที่นํ ามาใช้เ ป็ นเครื่อ งมือ ในการบริห ารงานใน
หน่วยงานให้เป็นทีเ่ ชื่อถือ ได้รบั การยอมรับ มีช่อื เสียงเป็ นทีร่ จู้ กั ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงนี้ สถาบัน
การเงินและธนาคารพาณิชย์ จํานวนมากได้ใช้ “ภาพลักษณ์องค์กร” (Corporate Image) เข้ามาช่วย
สร้ า งความแตกต่ า งให้ ก ับ สิน ค้ า หรือ บริก ารของตน เพื่อ เพิ่ม ศัก ยภาพในการแข่ ง ขัน หรือ ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน (สรชา สุขศรีนวล, 2554 : 1) ดังนัน้ การสร้างภาพลักษณ์ เป็ นสิง่ หนึ่งทีแ่ ต่
ละองค์กรจะต้องใช้ดําเนินการเชิงรุก เพราะจะช่วยเสริมสร้างชื่อเสียง พัฒนาความน่ าเชื่อถือต่อองค์กร
เพื่อให้เกิดการยอมรับในตัวสินค้าและบริการขององค์กรให้สูงขึน้ เพื่อง่ายต่อการขยายตลาด และสร้าง
ความแตกต่างให้เกิดขึน้ ได้ เพื่อเป็ นผลให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการ หากองค์กรใดที่มภี าพลักษณ์ท่ดี ี
ย่อมได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
การสร้างให้ลกู ค้าเกิดความจงรักภักดี (Customer Loyalty) ซึง่ ถือได้ว่าเป็ นหัวใจของการดําเนิน
กิจกรรมทางการตลาด การสร้างให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดี จึงเป็ นสิง่ สําคัญในการดําเนินกิจกรรมทาง
การตลาด ลูกค้าทีม่ คี ุณค่าต่อธุรกิจมากทีส่ ุด คือ ลูกค้าทีม่ คี วามจงรักภักดีต่อตราสินค้ า หรือบริการเป็ น
อย่างมาก ดังนัน้ จึงควรมุ่งสร้างความจงรักภักดีและต้องมุ่งไปที่กลุ่มลูกค้า ซึ่งจะทําให้ธุรกิจได้รบั กําไร
ระยะยาว ดังนัน้ กําไรระยะยาว จึงเกิดจากกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งสร้างความจงรักภักดี และทําให้
นักการตลาดตระหนักถึงความสําคัญว่าความจงรักภักดีเป็ นเครื่องมือในการเพิม่ ยอดขายและป้องกัน
ส่วนครองตลาดได้เป็นอย่างดี (ธธีรธ์ ร ธีรขวัญโรจน์ , 2556 : 17)
เมื่อกล่าวถึงจังหวัดนครราชสีมาทุกคนจะนึกถึงคําขวัญที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ ความ
เป็ นอยู่ และสิง่ สําคัญของจังหวัด กล่าวคือ “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมีโ่ คราช ปราสาทหิน ดินด่าน
เกวียน” ซึง่ คําขวัญนี้ได้กล่าวถึง หมีโ่ คราช ซึง่ เป็นของดีเมืองโคราช เป็ นอาหารพืน้ บ้านชนิดหนึ่งทีไ่ ด้รบั
ความนิยมจากผูบ้ ริโภค โดยผลิตจากข้าวเจ้าทีผ่ ่านการหมัก การโม่ กวาดเป็ นแผ่น หันเป็
่ นเส้นตากแดด
ผึง่ ลมให้แห้งสนิท มีลกั ษณะคล้ายเส้นก๋วยเตีย๋ ว สามารถเก็บไว้ได้นานไม่ต้องแช่น้ําก่อนนําไปปรุง เส้น
หมีจ่ ะไม่ตดิ กันเป็ นก้อน เส้นเหนียวนุ่ ม ซึ่งเป็ นอาหารพืน้ เมืองโคราชโดยแท้จริง ซึ่งใครหลายๆ คน ที่
เดินทางมาจังหวัดนครราชสีมาไม่ได้รบั ประทานหมีโ่ คราชเหมือนกับเดินทางมาไม่ถงึ โดยหมีโ่ คราชเป็ น
อาหารจานเดียวทีน่ ิยมรับประทานในชีวติ ประจําวัน และนิยมใช้เป็ นอาหารในงานมงคลต่าง ๆ เช่น งาน
บวช งานแต่งงาน หรืองานสมโภชอื่นๆ เพราะถือว่าเป็ นความยังยื
่ นของชีวติ สําหรับการปรุงหมีโ่ คราช
ให้ได้รสชาติดงั ้ เดิมนัน้ ปจั จุบนั ได้ลดจํานวนลง โดยส่วนใหญ่จะปรุงคล้ายกับผัดไทยในภาคกลาง จึงถือ

ได้ว่าหมี่โคราชเป็ นสินค้าพื้นเมือ งที่เป็ นเอกลักษณ์ อย่าหนึ่งของเมืองโคราช (วไลพร ประถมพงษ์,
2559) ทัง้ นี้หมีโ่ คราช เป็ นอาหารชนิดหนึ่งที่ผลิตขึน้ มาเพื่อบริโภค และมีการแข่งขันกันเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริโภค โดยมีผู้จดทะเบียนผลิตและจําหน่ ายหมีโ่ คราชทัง้ หมด 4 ราย และมีรายได้
เฉลีย่ ในปี พ.ศ. 2562 ประมาณ 4 ล้านบาทต่อปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2563 มีรายได้เพิม่ มากขึน้ กว่า 7 ล้าน
บาทต่อปี ถือว่าได้รบั ความนิยมจากผู้บริโภคสูงสุด เป็ นเหตุให้มกี ารแข่งขันในตราสินค้าของผูผ้ ลิตและ
จําหน่ ายทีจ่ ดทะเบียนและยังไม่ได้จดทะเบียนอีกมากมาย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าทีจ่ ะส่งผลต่อ
ความภักดีต่อตราสินค้าของหมีโ่ คราช และสร้างความแตกต่างและความแปลกใหม่จากคู่แข่งขัน โดยคู่
แข่งขันได้หนั มาใช้กลยุทธ์ดงึ ดูดให้ผบู้ ริโภคในด้านผลิตภัณฑ์ทร่ี สชาติและการรับรองเพื่อเน้นตอบสนอง
ต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคในทุกระดับมากขึน้ รวมทัง้ ผลกระทบของความนิยมของผูบ้ ริโภคต่อยีห่ ้อ
และแหล่งผลิตหมีโ่ คราชนี้รวมถึงภาวะเศรษฐกิจในปจั จุบนั ตลอดจนความก้าวหน้าของเส้นหมีท่ ม่ี กี ารนํา
เทคโนโลยีท่มี กี ารพัฒนาและเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ซึ่งถือว่าเป็ นสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อการบริโภคหมี่
โคราชของผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ทงั ้ สิน้ (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา, 2563)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงได้สนใจศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าทีส่ ่งผลต่อความภักดีต่อ
ตราสิน ค้า ของหมี่โ คราชกึ่ง สํ า เร็จ รูป ตราห้า ดาวของผู้บ ริโ ภคในจัง หวัด นครราชสีม า ผลที่ไ ด้จ าก
การศึกษาสามารถนําไปปรับปรุง พัฒนา สร้างแนวทางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อ
หมีโ่ คราชกึง่ สําเร็จรูปตราห้าดาวซึง่ จะส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าได้อย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อปจั จัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภคหมีโ่ คราชกึง่ สําเร็จรูปตราห้าดาวในจังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าของหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้าดาวของผูบ้ ริโ ภคในจังหวัด
นครราชสีมา
3. เพื่อ ศึก ษาความภัก ดีต่ อ ตราสิน ค้าของหมี่โ คราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้า ดาวของผู้บริโภคใน
จังหวัดนครราชสีมา
4. เพื่อเปรียบเทียบความภักดีต่อตราสินค้าของหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้าดาวของผูบ้ ริโภคใน
จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
5. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าทีส่ ่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูป
ตราห้าดาวของผูบ้ ริโภคในจังหวัดนครราชสีมา
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ความภัก ดีต่ อ ตราสิน ค้า ของหมี่โ คราชกึ่ง สํ า เร็จ รูป ตราห้า ดาวของผู้บ ริโ ภคในจัง หวัด
นครราชสีมา แตกต่างกันตามปจั จัยส่วนบุคคล
2. ภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลทางบวกต่อความภักดีต่อตราสินค้าของหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตรา
ห้าดาวของผูบ้ ริโภคในจังหวัดนครราชสีมา

ขอบเขตของการวิ จยั
การศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าทีส่ ่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตรา
ห้าดาวของผูบ้ ริโภคในจังหวัดนครราชสีมา มีขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่
เคยซือ้ หมีโ่ คราชกึง่ สําเร็จรูปตราห้าดาว ซึง่ ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่ นอน
1.2 กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ คือ ประชาชนในอํ า เภอเมือ ง จัง หวัด
นครราชสีมาทีเ่ คยซือ้ หมีโ่ คราชกึง่ สําเร็จรูปตราห้าดาว เนื่องจากไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่ ท้จริง จึงใช้
วิธกี ารหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางขนาดตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ของ (Naresh K. Malhotra,
2007) กรณี (Problem Solving Research) โดยได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การวิจยั ครัง้ นี้ เนื้อหาในการศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้
2.1 ตัวแปรอิสระทีใ่ ช้ในการวิจยั (Independent Variable) ได้แก่
1) ปจั จัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
2) ภาพลัก ษณ์ ต ราสิน ค้า โดยประยุ ก ต์ใ ช้ท ฤษฎีภ าพลัก ษณ์ ต ราสิน ค้า ของ Keller
(1993) ประกอบด้วย ชนิดความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า ระดับความชื่นชอบต่อการเชื่อมโยงกับตราสินค้า
ความแข็งแรงของความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า และเอกลักษณ์ของความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า
2.2 ตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจยั (Dependent Variable) คือ ความภักดีต่อตราสินค้า โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความภักดีต่อตราสินค้าของ Bourdeau & Brian (2005) ประกอบด้วย การแสดงตัว
การไตร่ตรองเป็นพิเศษ การเป็ นผู้สนับสนุ นหรือคําบอกเล่า ความหนักแน่ นในสิง่ ทีช่ อบ และการมีส่วน
ร่วมในการปกป้อง
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็นเป็นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยมี
วิธดี าํ เนินการวิจยั ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
การศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าทีส่ ่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตรา
ห้าดาวของผู้บริโภค ในจังหวัดนครราชสีมาในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง นํามาจัดทําเป็นเครือ่ งมือ คือ แบบสอบถาม ซึง่ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปจั จัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว

ตอนที่ 2 ภาพลักษณ์ตราสินค้า ประกอบด้วย ชนิดความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า ระดับความชื่น
ชอบต่อการเชื่อมโยงกับตราสินค้า ความแข็งแรงของความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า และเอกลักษณ์ของ
ความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีภาพลักษณ์ตราสินค้าของ Keller (1993) โดยเป็ น
คําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแนวของ Likert Scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตร
ภาคชัน้ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้น้ําหนักเปรียบเทียบ 5 ระดับ
คือ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ุด โดยเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ ตามแนว
ของ Likert Scale ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 144)
ตอนที่ 3 ความภักดีต่อตราสินค้า ประกอบด้วย การแสดงตัว การไตร่ตรองเป็ นพิเศษ การเป็ น
ผูส้ นับสนุ นหรือคําบอกเล่า ความหนักแน่ นในสิง่ ทีช่ อบ และการมีส่วนร่วมในการปกป้อง โดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีความภักดีต่อตราสินค้าของ Bourdeau & Brian (2005) โดยเป็ นคําถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า ตามแนวของ Likert Scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ
โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้น้ํ าหนักเปรียบเทียบ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด โดยเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ ตามแนวของ Likert Scale ดังนี้ (บุญชม
ศรีสะอาด, 2556 : 144)
ตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 มีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ ตามแนวของ Likert Scale ดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 144)
ระดับ 5 หมายถึง ระดับการรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้า/ความภักดีต่อตราสินค้ามากทีส่ ุด
ระดับ 4 หมายถึง ระดับการรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้า/ความภักดีต่อตราสินค้ามาก
ระดับ 3 หมายถึง ระดับการรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้า/ความภักดีต่อตราสินค้าปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ระดับการรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้า/ความภักดีต่อตราสินค้าน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ระดับการรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้า/ความภักดีต่อตราสินค้าน้อยทีส่ ุด
มีการแปลผล ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 146)
4.21-5.00 หมายความว่า มีการรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้า/ความภักดีต่อตราสินค้าอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
3.41-4.20 หมายความว่า มีการรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้า/ความภักดีต่อตราสินค้าอยูใ่ นระดับมาก
2.61-3.40 หมายความว่า มีการรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้า/ความภักดีต่อตราสินค้าอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
1.81-2.60 หมายความว่า มีการรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้า/ความภักดีต่อตราสินค้าอยูใ่ นระดับ น้อย
1.00-1.80 หมายความว่า มีการรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้า/ความภักดีต่อตราสินค้าอยูใ่ นระดับ น้อยทีส่ ุด
2. กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง “การศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าทีส่ ่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของหมีโ่ คราช
กึ่ง สํ า เร็จ รูป ตราห้า ดาวของผู้บ ริโ ภคในจัง หวัด นครราชสีม า” โดยผู้ว ิจ ยั ได้ศึก ษาแนวคิด เกี่ย วกับ
ภาพลัก ษณ์ ต ราสินค้าตามแนวคิดของ Keller (1993) โดยได้ประยุกต์ใ ช้มาเป็ นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าของหมีโ่ คราชกึง่ สําเร็จรูปตราห้าดาวของผูบ้ ริโภคในจังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย 1) ชนิดความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า 2) ระดับความชื่นชอบต่อการเชื่อมโยงกับตราสินค้า
3) ความแข็งแรงของความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า และ 4) เอกลักษณ์ของความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า

นอกจากนัน้ ยังได้ศกึ ษาแนวคิดเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้าตามแนวคิดของ Bourdeau & Brian
(2005) โดยได้ประยุกต์ใช้มาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาความภักดีต่อตราสินค้าของหมี่โคราชกึ่ง
สําเร็จรูปตราห้าดาวของผูบ้ ริโภคในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 1) การแสดงตัว 2) การไตร่ตรอง
เป็ นพิเศษ 3) การเป็ นผูส้ นับสนุ นหรือคําบอกเล่า 4) ความหนักแน่ นในสิง่ ทีช่ อบ และ 5) การมีส่วนร่วม
ในการปกป้อง ซึง่ สามารถกําหนดเป็ นกรอบแนวคิดของการวิจยั ได้ดงั นี้
ตัวแปรอิ สระ (Independent Variable)
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า
1. ชนิดความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า
2. ระดับความชื่นชอบต่อการเชื่อมโยง
กับตราสินค้า
3. ความแข็งแรงของความเชื่อมโยงต่อ
ตราสินค้า
4. เอกลักษณ์ของความเชื่อมโยงต่อ
ตราสินค้า
Keller (1993)

ความภักดีต่อตราสิ นค้า
1. การแสดงตัว
2. การไตร่ตรองเป็นพิเศษ
3. การเป็นผูส้ นับสนุ นหรือคําบอกเล่า
4. ความหนักแน่ นในสิง่ ทีช่ อบ
5. การมีส่วนร่วมในการปกป้อง
Bourdeau & Brian (2005)

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3. การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้ผศู้ กึ ษาดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีร่ วบรวมได้จากแบบสอบถาม จะมาทํา การ
ประมวลผลข้อมูล ข้อมูลทีล่ งรหัสจะทําการป้อนข้อมูลของคําตอบในแบบสอบถาม บันทึกเข้าไฟล์ลงใน
ดิสก์ โดยใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล โดยมีสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
3.1 สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
3.1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency distribution) ใช้วเิ คราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม
3.1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วเิ คราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม

3.1.3 ค่าเฉลีย่ (Mean : X ) ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า และความ
ภักดีต่อตราสินค้าของหมีโ่ คราชกึง่ สําเร็จรูปตราห้าดาวของผูบ้ ริโภค ในจังหวัดนครราชสีมา
3.1.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.) เป็ นค่าวัดการกระจายที่
สําคัญทางสถิติ ซึง่ เป็นค่าทีใ่ ช้บอกถึงการกระจายของข้อมูลของภาพลักษณ์ตราสินค้า และความภัก ดีต่อ
ตราสินค้าของหมีโ่ คราชกึง่ สําเร็จรูปตราห้าดาวของผูบ้ ริโภค ในจังหวัดนครราชสีมา
3.2 สถิ ติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics)
3.2.1 เพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลทางบวกต่อความภักดี
ต่ อ ตราสินค้า ของหมี่โคราชกึ่งสําเร็จ รูปตราห้าดาวของผู้บริโภคในจังหวัด นครราชสีมา โดยใช้การ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
3.2.2 ค่า t – test เพื่อทดสอบสมมติฐาน ความภักดีต่อตราสินค้าของหมีโ่ คราชกึ่ง
สําเร็จรูปตราห้าดาวของผูบ้ ริโภคในจังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกันตามเพศ โดยทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัว อย่าง 2 กลุ่ ม ของลักษณะประชากรศาสตร์ใ นด้านเพศ โดยใช้สถิติ
Independent Sample t – test ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
3.2.3 ค่า F-Test จากการวิเคราะห์ค่าแปรปรวน ANOVA (One - Way Analysis of
Variance) เพื่อ ทดสอบสมมติฐานความภักดีต่ อ ตราสินค้าของหมี่โคราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้าดาวของ
ผูบ้ ริโภคในจังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกันตามปจั จัยส่วนบุคคล (ยกเว้นเพศ) เป็ นการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว โดยใช้ F-Test/ANOVA ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ผลการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง “การศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าทีส่ ่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของหมีโ่ คราช
กึง่ สําเร็จรูปตราห้าดาวของผูบ้ ริโภคในจังหวัดนครราชสีมา” ผลการศึกษาพบว่า
1. ปจั จัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 67.20 และเพศชาย ร้อยละ
32.80 มีอายุต่าํ กว่า 30 ปี ร้อยละ 51.50 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 30-40 ปี ร้อยละ 27.80 มีสถานภาพ
โสด ร้อยละ 59.00 รองลงมาคือ สมรส ร้อยละ 32.00 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้ อยละ 61.00
รองลงมาคือ ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 25.50 ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน ร้อยละ 28.70
รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 20.30 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท ร้อยละ
54.0 รองลงมาคือ 20,000-30,000 บาท ร้อยละ 28.70 ตามลําดับ
2. ภาพลัก ษณ์ ต ราสิน ค้ า ของหมี่โ คราชกึ่ง สํ า เร็จ รู ป ตราห้ า ดาวของผู้ บ ริโ ภคในจัง หวัด
นครราชสีมา ในภาพรวม ให้การรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้าอยู่ในระดับมาก ( X =3.73) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านความแข็งแรงของความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า ให้ การรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้า
สูงสุดเป็นอันดับแรก โดยให้การรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้าอยู่ในระดับมาก ( X =3.81) รองลงมาคือ ด้าน
ระดับความชื่นชอบต่อการเชื่อมโยงกับตราสินค้า ( X =3.77) ด้านเอกลักษณ์ของความเชื่อมโยงต่อตรา
สินค้า ( X =3.80) และด้านชนิดความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า ( X =3.68) โดยให้การรับรูภ้ าพลักษณ์ตรา
สินค้าอยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ

3. ความภัก ดีต่ อ ตราสิน ค้า ของหมี่โ คราชกึ่ง สํ า เร็จ รูป ตราห้า ดาวของผู้บ ริโ ภคในจัง หวัด
นครราชสีมา ในภาพรวม ให้ความภักดีต่อตราสินค้าอยู่ในระดับมาก ( X =3.60) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านการเป็นผูส้ นับสนุนหรือคําบอกเล่า ให้ความภักดีต่อตราสินค้าสูงสุดเป็ นอันดับแรก โดย
ให้ความภักดีต่อตราสินค้าอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.72) รองลงมาคือ ด้านความหนักแน่นในสิง่ ทีช่ อบ (
X =3.68) ด้านการแสดงตัว ( X =3.56) ด้านการไตร่ตรองเป็ นพิเศษ ( X =3.54) และด้านการมีส่วน
ร่วมในการปกป้อง ( X =3.50) โดยให้ความภักดีต่อตราสินค้าอยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ
4. การเปรียบเทียบความภักดีต่อตราสินค้าของหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้าดาวของผูบ้ ริโภคใน
จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล พบว่า อายุแตกต่างกัน มีภกั ดีต่อตราสินค้าของหมี่
โคราชกึง่ สําเร็จรูปตราห้าดาว แตกต่างกัน ในด้านการเป็ นผูส้ นับสนุ นหรือคําบอกเล่า และการมีส่วนร่วม
ในการปกป้อง นอกจากนัน้ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีภกั ดีต่อตราสินค้าของหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูป
ตราห้าดาว แตกต่างกัน ในด้านการมีส่วนร่วมในการปกป้อง นอกจากนัน้ อาชีพแตกต่างกัน มีภกั ดีต่อ
ตราสินค้าของหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้าดาว แตกต่างกัน ในด้านการเป็ นผู้สนับสนุ นหรือคําบอกเล่า
และการมีส่วนร่วมในการปกป้อ ง และรายได้เฉลี่ยต่อ เดือ น แตกต่างกัน มีภกั ดีต่ อตราสินค้าของหมี่
โคราชกึง่ สําเร็จรูปตราห้าดาว แตกต่างกัน ในด้านการแสดงตัว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
5. การวิเ คราะห์ภาพลัก ษณ์ ต ราสิน ค้าที่ส่ ง ผลต่ อ ความภักดีต่ อ ตราสิน ค้า ของหมี่โ คราชกึ่ง
สําเร็จรูปตราห้าดาวของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ ์การตัด สินใจ (R2 =
0.793) ร้อยละ 79.30 โดยภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านเอกลักษณ์ ของความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า (X4)
(β = 0.392) เป็ นปจั จัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้าดาว มาก
ทีส่ ุด รองลงมาคือ ด้านระดับความชื่นชอบต่อการเชื่อมโยงกับตราสินค้า (X2) (β = 0.285) ด้านความ
แข็งแรงของความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า (X3) (β = 0.217) และด้านชนิดความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า
(X1) (β = 0.090) ตามลําดับ นอกจากนัน้ ยังพบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านชนิดความเชื่อมโยงต่อ
ตราสินค้า (0.081) ด้านระดับความชื่นชอบต่อการเชื่อมโยงกับตราสินค้า (0.276) ด้านความแข็งแรงของ
ความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า (0.224) และด้านเอกลักษณ์ของความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า (0.376) ส่งผล
ทางบวกต่ อ ความภัก ดีต่ อ ตราสิน ค้า ของหมี่โ คราชกึ่ง สํา เร็จ รูป ตราห้า ดาวของผู้บ ริโ ภคในจัง หวัด
นครราชสีมา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
อภิ ปรายผล
ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้าดาว
ของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา ทัง้ นี้เนื่องจากการรับรูถ้ งึ ภาพลักษณ์ทด่ี ขี องหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูป
ตราห้าดาวแล้วจนทําให้ผู้บริโภคไม่เปลี่ยนใจไปซื้อผลิตภัณฑ์ย่หี ้ออื่น แม้ว่า สินค้ายีห่ ้ออื่นจะมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ดกี ว่าก็ตาม ทําให้ผู้บริโภคภักดีต่อตราสินค้าหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้า
ดาวและจะไม่เปลี่ยนใจไปซื้อยีห่ ้ออื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นลินรัตน สัมฤทธิ ์วงศ์ (2555) ได้
ศึก ษาความพึง พอใจและความภัก ดีข องลูก ค้า ในการใช้อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์พ าณิช ย์ : กรณีศึก ษา ผู้ใ ช้
อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า นอกจากนัน้ ยัง

สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขนิษตา สังฆรักษ์ (2556) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูภ้ าพลักษณ์
กับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของลูกค้าธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การสร้างการรับรูภ้ าพลักษณ์ทด่ี นี นั ้ จะส่งผลให้เกิดความประทับใจ ความพึง
พอใจ และจะส่งผลให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้านัน้ ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าทีส่ ่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตรา
ห้าดาวของผูบ้ ริโภค ในจังหวัดนครราชสีมา มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
1.1 ผลการศึกษาทําให้ผบู้ ริโภคจดจําตราสินค้าหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้าดาวได้เป็ นอย่าง
ดี ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรมีการสร้างโลโก้สนิ ค้า รวมถึงสร้างแบรนด์ของสินค้าเพื่อสร้างการจดจําตรา
สินค้าของหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้าดาว ซึง่ สามารถกระตุ้นเตือนความจําในการซือ้ ในครัง้ ต่อไป และ
การบอกต่อสินค้าได้อกี ด้วย
1.2 หมี่โ คราชกึ่ง สํา เร็จ รูป ตราห้า ดาวนั น้ มีค วามโดดเด่ น ในความอร่อ ย จัด จ้า น ดัง นั น้
ผู้ป ระกอบการควรมีก ารสร้า งผลิต ภัณ ฑ์ท่ีแ ตกต่ า งจากคู่ แ ข่ง ขัน ให้ม ีค วามโดดเด่ น มีเ อกลัก ษณ์
เฉพาะตัว ทีแ่ ตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อสร้างการจดจําคุณค่าตราสินค้าของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
1.3 ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริโภคเกิดความภักดีต่อหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้าดาว โดยไม่
คิดอยากลองซื้อผลิตภัณฑ์ยห่ี อ้ อื่น ซึ่งจะมีส่วนสําคัญในการรับรูค้ ุณค่าตราสินค้า ดังนัน้ ผู้ประกอบการ
ควรสร้างกิจกรรม และสร้างความประทับใจให้ลกู ค้าเกิดความภักดีต่อตราสินค้าให้ได้ ถ้าลูกค้าเกิดความ
ภักดีแล้วลูกค้าจะไม่อยากลองซื้อผลิตภัณฑ์ของตราสินค้ายี่ห้ออื่น ทําให้ผลิตภัณฑ์ของหมี่โคราชกึ่ง
สําเร็จรูปตราห้าดาวเป็นหนึ่งเดียวในใจของลูกค้าเสมอ
1.4 จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าผูบ้ ริโภคต้องการให้ หมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้าดาวเป็ น
ของดีโคราช ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการ หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรมีการส่งเสริมการจัดแสดงสินค้าของทาง
จังหวัดจัดขึน้ เป็ นประจําเพื่อกระตุ้นความต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนื่อง และสร้างตราสินค้าให้เป็ น
ของดีโคราช
1.5 การรูจ้ กั ตราสินค้าทําให้ผบู้ ริโภคเกิดการตัดสินใจซือ้ หมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้าดาวได้
โดยมีลงั เลใจ โดยเชื่อมันใจตราสิ
่
นค้า ดังนัน้ ผู้ประกอบการควรมีการให้ความสําคัญกับการสร้างการ
จดจําในตราสินค้า และพัฒนาคุณภาพสินค้าไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาการรับรู้ตราสินค้าเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ การจดจํา สร้างคุณค่าในตราสินค้า เพื่อให้ผบู้ ริโภคเกิดความมันใจและสามารถตั
่
ดสินใจซือ้
หมีโ่ คราชกึง่ สําเร็จรูปตราห้าดาวในตราสินค้าเดิมอย่างต่อเนื่อง
1.6 ความจงรักภักดีของผู้บริโภคหมี่โคราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้าดาวที่ผู้ประกอบการควรให้
ความสําคัญในการแนะนํ าการบอกต่อ การตัง้ ใจซื้อซํ้า โดยผู้ประกอบการควรสร้างความประทับใจใน
ทุกๆ ด้าน สิง่ ทีเ่ ป็ นจุดแข็งหรือจุดเด่น ผู้ประกอบการควรรักษาไว้โดยใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด
ให้เ กิดประโยชน์ สูงสุ ด ไม่ว่าจะเป็ นการขายโดยบุค คล การตลาดทางตรงการส่ งเสริมการขาย การ

ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การสร้างความพึงพอใจ และสร้างความประทับใจให้กบั ผูบ้ ริโภคหมีโ่ คราช
กึง่ สําเร็จรูปตราห้าดาว เมือ่ ลูกค้าเกิดความประทับใจแล้วจะเกิดการบอกต่อแก่บุคคลอื่น ทําให้ หมีโ่ คราช
กึง่ สําเร็จรูปตราห้าดาวสามารถรักษาลูกค้ารายเก่า และเพิม่ ฐานลูกค้ารายใหม่ๆ ได้
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีก ารเก็บ ข้อ มูล ด้ว ยวิธ ีก ารสัม ภาษณ์ แ บบมีโ ครงสร้า งจากลูก ค้า เพื่อ ให้ผู้ต อบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และสามารถสรุปผลการศึกษาได้อย่างชัดเจนมากยิง่ ขึน้
2.2 ควรมีการศึกษาในปจั จัยด้านอื่น ๆ เช่น การศึกษาความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อ หมี่
โคราชกึง่ สําเร็จรูปตราห้าดาว เพื่อให้ทราบถึงปจั จัยทีค่ รอบคลุมในทุกมิติ เพื่อจะส่งผลนํ าไปสู่การจัดการ
สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี ุณภาพทีด่ ี สร้างความประทับใจ และนํามาสู่ความ
จงรักภักดีต่อหมีโ่ คราชกึง่ สําเร็จรูปตราห้าดาวได้
2.3 ควรมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบถึงผลการศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าทีส่ ่งผล
ต่อความภักดีต่อตราสินค้าของหมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้าดาวอย่างต่อเนื่อง ชัดเจนยิง่ ขึน้ และนํามาสู่
การปรับปรุงพัฒนาการใช้เครือ่ งมือสื่อสารการตลาดทีท่ นั สมัยและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป
2.4 การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเฉพาะประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาทีเ่ คย
ซือ้ หมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้าดาวเท่านัน้ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรมีการขยายไปสู่กลุ่มที่ไม่
เคยซือ้ หมีโ่ คราชกึ่งสําเร็จรูปตราห้าดาว เพื่อศึกษาถึงการับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า โดยผลทีไ่ ด้สามารถ
นําปรับปรุง และพัฒนารูปแบบให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการมากขึน้
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