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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความจงรักภกัดีของลกูค้าต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอน

ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอน และศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัในการสร้างตราสินค้ากบัความจงรักภกัดีของลกูค้าตอ่ตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอนใน

สถานีบริการนํา้มนั  ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู

จากกลุ่มตวัอย่างลูกค้าท่ีมาใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอน จํานวน 400 ราย ผลการวิจัยพบว่า ระดบัความ

จงรักภกัดีในตราสินค้าของร้านคาเฟ่อเมซอนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ

สมรส อาชีพ ระดบัรายได้และจํานวนการใช้บริการท่ีแตกต่างกนั มีความแตกต่างกนัในเร่ืองความจงรักภกัดีของ

ลกูค้าตอ่ตราสินค้าของร้านคาเฟ่อเมซอน และปัจจยัในการสร้างตราสินค้ามีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของ

ลกูค้าตอ่ตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอนเชิงบวกในระดบัสงู  
 

ABSTRACT 

The objectives of this research were 5to study the level of customers’ loyalty with branded café 

Amazon coffee shops, to study the personal factors affecting to 5customers’ loyalty with branded café 

Amazon coffee shops and to investigate the relationship between factors in creating customers 

loyalty to the Amazon branded cafes at PTT petrol stations in Nakhonpathom municipality. The 

questionnaire was used as a tool for collecting data from 5customer-service café Amazon coffee 

shops around 400 people. The result found that the level of customers’ loyalty with branded café 

Amazon coffee shops was at a high level and the different in sex, age, the educational level, status, 

occupation, income and the frequency of use were different in 5customers’ loyalty with branded café 

Amazon coffee shops. The 5factors in creating customers loyalty to the Amazon branded cafes related 

positively to 5customers’ loyalty with branded café Amazon coffee shops at 2a high level. 
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คาํนํา 

 การสร้างตราสินค้า (Branding) คือ การก่อให้เกิดการรับรู้และจดจําได้ในตราสินค้า ดงันัน้การสร้างตรา

สินค้าจึงเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอย่างย่ิงในการทําการตลาดเพ่ือการแข่งขนั การมีตราสินค้าท่ีเข้มแข็งสามารถทําให้

ลกูค้ายอมจ่ายในราคาท่ีสงูกว่าคู่แข่ง หรือสามารถใช้ช่ือเสียงของตราสินค้านัน้ขยายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นประเภท

ของธุรกิจเดิมหรือใหม่ ดงันัน้แนวคิดในการสร้างตราสินค้าประกอบไปด้วย คณุภาพ (Quality) ความแตกต่าง 

(Differentiation) ความต่อเน่ืองสม่ําเสมอ (Consistency) วิวฒันาการ (Evolution) และสิ่งสนบัสนุน (Support)  

(วิโรจน์ ภู่ตระกูล, 2543) และแนวคิดความจงรักภกัดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ในมุมมองเชิงจิตวิทยา 

(Psychological) ความภกัดีในตราสินค้าคือตราสินค้าท่ีทําให้ผู้บริโภคมีทศันคติท่ีดีและผูกพนัด้วยเป็นอย่างมาก 

ซึง่ทศันคติท่ีดีต่อตราสินค้านัน้เกิดจาก 3 ส่วน ท่ีสําคญัคือ ความเช่ือมัน่ (Confidence) การเข้าไปอยู่กลางใจ

ผู้บริโภค (Centrality) และความง่ายในการเข้าถงึ (Accessibility) เป็นสิ่งสําคญัท่ีทําให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมัน่ 

เข้ามาอยู่กลางใจและง่ายต่อการเข้าถึง ผู้บริโภคไม่จําเป็นต้องใช้เวลาหรือลงทุนในการค้นหาข้อมลูเม่ือต้องการ

ซือ้สินค้า ผู้บริโภคจะเลือกตราสินค้าท่ีสร้างทศันคติท่ีดีเหล่านัน้ และเกิดเป็นความภักดีในตราสินค้า (Brand 

Loyalty) นอกจากจะเป็นฐานลกูค้าท่ีมัน่คง ยงัอาจจะแนะนําหรือเพ่ิมลกูค้าให้มากขึน้โดยไปบอกต่อเพ่ือนหรือ

ญาติสนิทอีกด้วย (กิตติ สิริพัลลภ, 2542) ดงันัน้ธุรกิจใดก็ตามท่ีสามารถสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้าให้

เกิดขึน้ในใจของผู้บริโภคใดแล้วนัน้ จะทําให้ต้นทนุการทํากิจกรรมทางการตลาดต่ํา เน่ืองจากผู้บริโภคจะมีความ

เช่ือมัน่ตอ่ตราสินค้า ช่วยลดระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการ และยงัทําให้เกิดการโฆษณาแบบปาก

ต่อปาก  ทําให้ตราสินค้านัน้มีความยัง่ยืนได้ อีกทัง้ธุรกิจยังสามารถใช้ความจงรักภักดีในตราสินค้านัน้กับการ

ขยายสินค้าหรือบริการใหมไ่ด้ ซึง่จะมีผลตอ่ความประสบความสําเร็จของธุรกิจอย่างยัง่ยืน  

  การวิจยัครัง้นีเ้พ่ือศกึษาระดบัความจงรักภกัดีของลกูค้าต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการ

นํา้มนั  ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม และศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการสร้างตราสินค้ากบัความ

จงรักภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการนํา้มนั  ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม    

เพ่ือนําผลท่ีได้มาเป็นแนวทางให้กับผู้ ประกอบการนักการตลาดและผู้ ท่ีสนใจในการปรับปรุงกลยุทธ์ทาง

การตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  เพ่ือตอบสนองกบัความต้องการของผู้บริโภค อนันําไปสู่ความ

จงรักภกัดีตอ่ตราสินค้า สง่ผลในการเพ่ิมยอดขายและสร้างผลประโยชน์ให้กบัธุรกิจได้เป็นอย่างมาก 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าร้านคาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการนํา้มนั ปตท. เขตเทศบาลเมือง

นครปฐม ท่ีมาใช้บริการของร้านคาเฟ่อเมซอน เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนัน้จึงกําหนด

ขนาดตวัอย่างโดยใช้สตูรของ  W.G.Cochran (1953) อ้างถึงใน อภินนัท์  จนัตะนี (2549 : 35) โดยใช้ค่าของ

ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ท่ี 5% หรือเท่ากบั 0.05  ได้ขนาดตวัอย่าง 400  คน ผู้ วิจยัใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง

แบบโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดสาขาร้านคาเฟ่อเมซอนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐมเป็นโควตาใน

การสุม่ตวัอย่างจากผู้ ท่ีมาใช้บริการของร้านคาเฟ่อเมซอน จํานวน 5 สาขา โดยเลือกสุ่มตวัอย่างจํานวนสาขาละ 

80 คน รวมเป็นจํานวนกลุม่ตวัอย่าง 400 คน ดงัตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1 แสดงสาขาร้านคาเฟ่อเมซอนท่ีใช้เป็นเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

สาขาร้านคาเฟ่อเมซอนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม ขนาดตวัอย่าง 

นครปฐม-ธรรมศาลา 80 

นครปฐม-ธรรมศาลา2 80 

นครปฐม-ลําพญา 80 

นครปฐม-ลําพญา2  80 

สาขามาลยัแมน 80 

รวม 400 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ใช้วิธีการออกแบบสอบถาม (Questionnaire)  เก่ียวกบัการสร้าง

ตราสินค้าของร้านคาเฟ่อเมซอนและปัจจัยความจงรักภักดีในตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอนท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้       

โดยศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น        

3 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 

เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ จํานวน 7 ข้อคําถาม โดยคําถามเป็นแบบปลายปิด

แบบมีหลายคําตอบให้เลือก (Multiple Choices Questions) และเลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว (Best Answer) 

เพ่ือใช้ในการศกึษาปัจจยัสว่นบคุคลของกลุม่ประชากร 

สว่นท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัในการสร้างตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอน ประกอบไปด้วย คณุภาพ 

ความแตกต่าง ความต่อเน่ืองสม่ําเสมอ วิวฒันาการและสิ่งสนับสนุน จํานวน 17 ข้อคําถาม เพ่ือใช้ในการวดั

ระดับปัจจัยในการสร้างตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอนของกลุ่มประชากร โดยแบบสอบถามสร้างขึน้ตาม

วตัถุประสงค์ของการวิจยั แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท 

(Likert Scale) ประเมินคําตอบ โดยให้เลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความจงรักภักดีในตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอน ประกอบไปด้วย       

ความเช่ือมัน่ การเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภคและความง่ายในการเข้าถึง จํานวน 13 ข้อคําถาม เพ่ือใช้ในการวดั

ระดับความจงรักภักดีในตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอน ของกลุ่มประชากร โดยแบบสอบถามสร้างขึน้ตาม

วตัถุประสงค์ของการวิจยั แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท 

(Likert Scale) ประเมินคําตอบ โดยให้เลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว 

การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้สร้างแบบสอบถามโดยศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั แนวคิด ทฤษฎี และรายงาน

ผลการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง จากกรอบแนวคิด หลกัการ ความรู้เก่ียวกบัการสร้างตราสินค้าและปัจจยัความจงรักภกัดี

ในตราสินค้า และนําแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา 

(Content Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of 0Consistency: IOC) นําแบบสอบถามท่ีผ่านการ

วิเคราะห์หาความเท่ียงตรงตามเนือ้หาแล้ว ไปทดลองใช้ (Try -Out) กับกลุ่มตวัอย่างผู้มาใช้บริการร้านคาเฟ่   
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อเมซอนสาขาสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน แล้วนําแบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือมั่น 

(Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.97 คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้านการสร้างตราสินค้าของร้าน

คาเฟ่อเมซอนเท่ากับ 0.95 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้านปัจจัยความจงรักภักดีในตราสินค้าร้าน   

คาเฟ่อเมซอนเท่ากบั 0.93 ดงันัน้ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัและรายด้านมากกว่า 0.70 ซึง่อยู่ใน

เกณฑ์ท่ียอมรับได้ 

การวิเคราะห์ทางสถติ ิ

 การวิเคราะห์ข้อมูลครัง้นีใ้ช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม และใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติวิเคราะห์ข้อมลู โดยกําหนดการวิเคราะห์ข้อมลูใช้รูปแบบตาราง และใช้สถิติเป็นค่า ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายด้าน และโดยรวมจากนัน้นํา

ค่าเฉลี่ยท่ีได้มาแปลความหมายโดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ในการแปลความข้อมูลออกเป็น 5 ระดบั ใช้เป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ทดสอบสมมติฐานความแตกต่าง เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล

เก่ียวกบัประชากรศาสตร์กบัความจงรักภกัดีของลกูค้าต่อตราสินค้าโดยใช้สถิติ (T-test) สําหรับตวัแปรกลุ่มย่อย 

2 กลุ่ม และกรณีตวัแปรกลุ่มย่อยมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้สถิติวิเคราะห์ (F-test) ทดสอบสมมติฐานความสมัพันธ์   

เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยในการสร้างตราสินค้ากับความจงรักภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่    

อเมซอนในสถานีบริการนํา้มนั  ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม โดยแปลงผลคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์

สนั (วิรัช วรรณรัตน์, 2539) 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

    การศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่ความจงรักภกัดีของลกูค้าตอ่ตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอนในสถานี

บริการนํา้มนั  ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม ผู้ วิจยันําเสนอข้อมลู โดยแบ่งเป็น 4 สว่น ดงันี ้

 สว่นท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จํานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5  มีช่วงอายุระหว่าง 30-37 ปี จํานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 1 0    

มี1 0ระดบัการศกึษา ปวส. จํานวน  209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 มีสถานภาพโสด จํานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.8 มีอาชีพลกูจ้างเอกชน/พนกังานบริษัท จํานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 มี1 0ช่วง 1 0รายได้ 10,001-20,000 

บาท  จํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 และมีความถ่ีในการใช้บริการ 1 - 5 ครัง้ต่อเดือน จํานวน142 คนคิด

เป็นร้อยละ 35.5 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดบัปัจจยัในการสร้างตราสินค้าของร้านคาเฟ่อเมซอน จากการวิเคราะห์ระดบั

ปัจจัยในการสร้างตราสินค้าของร้านคาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการนํา้มัน ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม 

จํานวน 400 คน ประกอบไปด้วย ด้านคณุภาพ ด้านความแตกตา่ง ด้านความตอ่เน่ืองสม่ําเสมอ ด้านวิวฒันาการ 

และด้านสิ่งสนบัสนนุ ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  แสดงคา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบันยัสําคญัของปัจจยัในการสร้างตราสินค้าของร้าน        

คาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการนํา้มนั ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม 

ปัจจยัในการสร้างตราสินค้า X  
 

S.D ระดบันยัสําคญั 

1. คณุภาพ 3.90 0.547 มาก 

2. ความแตกตา่ง 3.97 0.562 มาก 

3. ความตอ่เน่ืองสม่ําเสมอ 3.74 0.555 มาก 

4. วิวฒันาการ 3.69 0.644 มาก 

5. สิ่งสนบัสนนุ 3.75 0.671 มาก 

รวม 3.82 0.498 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจัยในการสร้างตราสินค้าของร้านคาเฟ่อเมซอนโดยรวม อยู่ในระดับมาก            

(  = 3.82) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ลกูค้าท่ีมาใช้บริการของร้านคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการ

นํา้มนั ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม ให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมากทัง้ 5 ด้าน โดยให้ความสําคญัในด้าน

ความแตกต่างมากท่ีสดุ ( X  = 3.97) ให้ความสําคญัในด้านคณุภาพอยู่ในอนัดบัรองลงมา ( X  = 3.90) และให้

ความสําคญัในด้านวิวฒันาการน้อยท่ีสดุ ( X  = 3.69) ตามลําดบั 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ระดบัความจงรักภักดีในตราสินค้าของลูกค้าร้านคาเฟ่อเมซอนในเขตเทศบาล

เมืองนครปฐม จากการวิเคราะห์ระดบัความจงรักภักดีในตราสินค้าของลกูค้าท่ีมาใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอน

จํานวน 400 คน ประกอบไปด้วยด้านความเช่ือมัน่ ด้านการเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค และด้านความง่ายในการ

เข้าถงึ ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงความถ่ี  ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบันยัสําคญั ของระดบัความ

จงรักภกัดีในตราสนิค้าของร้านคาเฟ่อเมซอน 

ความจงรักภกัดีในตราสินค้า X  
 

S.D ระดบันยัสําคญั 

1. ความเช่ือมัน่ 3.82 0.662 มาก 

2. การเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค 3.80 0.62 มาก 

3. ความง่ายในการเข้าถงึ 3.87 0.617 มาก 

รวม 3.83 0.573 มาก 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ระดบัความจงรักภกัดีในตราสินค้าของร้านคาเฟ่อเมซอนโดยรวม อยู่ในระดบัมาก 

(  = 3.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ลกูค้าท่ีมาใช้บริการของร้านคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการ

นํา้มนั ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม ให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมากทัง้ 3 ด้าน โดยให้ความสําคญัในด้าน

X

X
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ความง่ายในการเข้าถึงมากท่ีสุด ( X  = 3.87) ให้ความสําคัญในด้านความเช่ือมั่นอยู่ในอันดับรองลงมา               

( X  = 3.82) และให้ความสําคญัในด้านการเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภคน้อยท่ีสดุ ( X  = 3.80) ตามลําดบั 

สว่นท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งความจงรักภกัดีของลกูค้าต่อตรา

สินค้าของร้านคาเฟ่อเมซอนจําแนกตามข้อมลูเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ โดยใช้สถิติ (T-test) สําหรับตวัแปรกลุ่ม

ย่อย 2 กลุม่ และกรณีตวัแปรกลุม่ย่อยมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้สถิติวิเคราะห์ (F-test) และการทดสอบสมมติฐานเพ่ือ

หาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการสร้างตราสินค้ากบัความจงรักภกัดีของลกูค้าต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่อเมซอน

ในสถานีบริการนํา้มนั  ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม โดยแปลงผลค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั     

ดงัแสดงในตารางท่ี 4 -5 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความจงรักภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าของร้านคาเฟ่อเมซอน

จําแนกตามข้อมลูเก่ียวกบัประชากรศาสตร์                

ข้อมลูเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ สถิติท่ีใช้ Sig. ทดสอบสมมติฐาน 

เพศ T-test 0.000* แตกตา่ง 

อาย ุ F-Test 0.001* แตกตา่ง 

ระดบัการศกึษา F-Test 0.000* แตกตา่ง 

สถานภาพ F-Test 0.004* แตกตา่ง 

อาชีพ F-Test 0.000* แตกตา่ง 

รายได้ F-Test 0.000* แตกตา่ง 

จํานวนการใช้บริการ F-Test 0.002* แตกตา่ง 

* มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความจงรักภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าของร้านคาเฟ่ 

อเมซอนจําแนกตามข้อมูลเก่ียวกับประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ 

ระดบัรายได้และจํานวนการใช้บริการท่ีแตกต่างกนั มีความแตกต่างกนัในเร่ืองความจงรักภกัดีของลกูค้าต่อตรา

สินค้าของร้านคาเฟ่อเมซอนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์การสร้างตราสินค้ากบัความจงรักภกัดีของลกูค้าตอ่ตราสินค้าโดยรวม 

ปัจจยัในการสร้างตราสินค้า 
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

เพียร์สนั (r) 
p-value 

ความสมัพนัธ์ 

1. ด้านคณุภาพ 0.650** 0.000 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์การสร้างตราสินค้ากบัความจงรักภกัดีของลกูค้าตอ่ตราสินค้าโดยรวม 

                 (ตอ่) 

ปัจจยัในการสร้างตราสินค้า 
คา่สมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์เพียร์สนั (r) 
p-value 

ความสมัพนัธ์ 

2. ด้านความแตกตา่ง 0.601** 0.000 ปานกลาง 

3. ด้านความต่อเน่ืองสม่ําเสมอ 0.637** 0.000 ปานกลาง 

4. ด้านวิวฒันาการ 0.540** 0.000 ปานกลาง 

5. ด้านสิ่งสนบัสนนุ 0.608** 0.000 ปานกลาง 

รวม 0.751** 0.000 สงู 

** p = 0.01 

 

 จากตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการสร้างตราสินค้ากับความจงรักภกัดีของ

ลกูค้าต่อตราสินค้าโดยรวม พบว่ามีความสมัพันธ์เชิงบวกในระดบัสงู อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01      

(r = 0.751) เม่ือจําแนกปัจจยัในการสร้างตราสินค้าเป็นรายด้าน พบวา่ ทัง้ 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านคณุภาพ 

ด้านความแตกต่าง ด้านความต่อเน่ืองสม่ําเสมอ ด้านวิวฒันาการ และด้านสิ่งสนบัสนุน มีความสมัพนัธ์เชิงบวก

ในระดบัปานกลางกบัความจงรักภักดีของลกูค้าต่อตราสินค้าโดยรวม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01     

(r = 0.650, 0.601, 0.637, 0.540 และ 0.608 ตามลําดบั)  

จากผลการวิจยัพบว่า ระดบัความจงรักภกัดีในตราสินค้าของลกูค้าร้านคาเฟ่อเมซอนในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัสูง เน่ืองจากปัจจยัในการสร้างตราสินค้าโดยรวมมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักับความจงรักภกัดีใน

ตราสินค้าโดยรวมของร้านคาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการนํา้มนั ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม มีความสมัพนัธ์

ในระดบัสูง ทัง้นีเ้พราะ ถ้าร้านคาเฟ่อเมซอนมีปัจจัยในการสร้างตราสินค้าท่ีดีจะทําให้ความจงรักภักดีในตรา

สินค้าโดยรวมของลูกค้ามีมากขึน้ เม่ือพิจารณาปัจจัยในการสร้างตราสินค้าเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้าน

คณุภาพ ด้านความแตกตา่ง  ด้านความตอ่เน่ืองสม่ําเสมอ ด้านวิวฒันาการ และด้านสิ่งสนบัสนุนมีความสมัพนัธ์

ในทิศทางเดียวกนักบัความจงรักภกัดีในตราสินค้าโดยรวมของร้านคาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการนํา้มนั ปตท. เขต

เทศบาลเมืองนครปฐม ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจยัในการสร้างตราสินค้าของ

ลกูค้าร้านคาเฟ่อเมซอน ด้านความเช่ือมัน่ของร้านคาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการนํา้มนั ปตท. เขตเทศบาลเมือง

นครปฐม  มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง ทัง้นีเ้พราะ ถ้าร้านคาเฟ่อเมซอนมีปัจจยัในการสร้างตราสินค้าท่ีดี

จะทําให้ความจงรักภกัดีในตราสินค้า ด้านความเช่ือมัน่ของลกูค้ามีมากขึน้ เม่ือพิจารณาปัจจัยในการสร้างตรา

สินค้าเป็นรายด้าน พบวา่ ปัจจยัด้านคณุภาพ ด้านความแตกต่าง  ด้านความต่อเน่ืองสม่ําเสมอ ด้านวิวฒันาการ 

และด้านสิ่งสนบัสนนุมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความจงรักภกัดีในตราสินค้า ด้านความเช่ือมัน่ของร้าน

คาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการนํา้มนั ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม  สอดคล้องกบัปวีณา วงศ์งามใส. (2554) 

ได้ทําการศกึษาวิจยัเร่ืองปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอ่ลกูค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ตอ่การตดัสินใจซือ้กาแฟสดท่ีร้านค้าคาเฟ่อเมซอน ณ สถานีบริการนํา้มนั ปตท.   

 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

567 

สรุปผลการศึกษา 

ระดบัความจงรักภกัดีในตราสินค้าของร้านคาเฟ่อเมซอนโดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้านแล้ว พบว่า ลูกค้าท่ีมาใช้บริการของร้านคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการนํา้มัน ปตท. เขตเทศบาลเมือง

นครปฐม ให้ความสําคญัในด้านความง่ายในการเข้าถงึมากท่ีสดุ ให้ความสําคญัในด้านความเช่ือมัน่อยู่ในอนัดบั

รองลงมา และให้ความสําคญัในด้านการเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภคน้อยท่ีสดุ การเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ความจงรักภกัดีของลกูค้าต่อตราสินค้าของร้านคาเฟ่อเมซอนจําแนกตามข้อมลูเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ พบว่า 

เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชีพ รายได้และจํานวนการใช้บริการท่ีแตกต่างกนั มีความแตกต่างกนัใน

เร่ืองความจงรักภกัดีของลกูค้าต่อตราสินค้าของร้านคาเฟ่อเมซอน และความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการสร้าง

ตราสินค้ากบัความจงรักภกัดีของลกูค้าตอ่ตราสินค้าโดยรวม พบวา่มีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัสงู 
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