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ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อความจงรักภักดีของลูกค้ าต่ อตราสินค้ าร้ านคาเฟ่ อเมซอน
ในสถานีบริการนํา้ มัน ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม
Factors Related to customers loyalty with brand Café Amazon
PTT Petrol station in the Nakhon Pathom Municipality
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั ง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความจงรักภักดีของลูกค้ าต่อตราสินค้ าร้ านคาเฟ่ อเมซอน
ศึ ก ษาปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คลส่ ง ผลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ข องลู ก ค้ า ต่ อ ตราสิ น ค้ า ร้ านคาเฟ่ อเมซอน และศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยในการสร้ างตราสินค้ ากับความจงรักภักดีของลูกค้ าต่อตราสินค้ าร้ านคาเฟ่ อเมซอนใน
สถานีบริ การนํ ้ามัน ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างลูกค้ าที่มาใช้ บริ การร้ านคาเฟ่ อเมซอน จํานวน 400 ราย ผลการวิจัยพบว่า ระดับความ
จงรักภักดีในตราสินค้ าของร้ านคาเฟ่ อเมซอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส อาชีพ ระดับรายได้ และจํานวนการใช้ บริ การที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกันในเรื่ องความจงรักภักดีของ
ลูกค้ าต่อตราสินค้ าของร้ านคาเฟ่ อเมซอน และปั จจัยในการสร้ างตราสินค้ ามีความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีของ
ลูกค้ าต่อตราสินค้ าร้ านคาเฟ่ อเมซอนเชิงบวกในระดับสูง

ABSTRACT
The objectives of this research were to study the level of customers’ loyalty with branded café
Amazon coffee shops, to study the personal factors affecting to customers’ 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 customer-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 customers’ loyalty with branded café
Amazon coffee shops. The factors in creating customers loyalty to the Amazon branded cafes related
positively to customers’ loyalty with branded café Amazon coffee shops at a high level.
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คํานํา
การสร้ างตราสินค้ า (Branding) คือ การก่อให้ เกิดการรับรู้ และจดจําได้ ในตราสินค้ า ดังนันการสร้
้
างตรา
สินค้ าจึงเป็ นปั จจัยที่สําคัญอย่างยิ่งในการทําการตลาดเพื่อการแข่งขัน การมีตราสินค้ าที่เข้ มแข็งสามารถทําให้
ลูกค้ ายอมจ่ายในราคาที่สงู กว่าคู่แข่ง หรื อสามารถใช้ ชื่อเสียงของตราสินค้ านันขยายธุ
้
รกิจ ไม่ว่าจะเป็ นประเภท
ของธุรกิจเดิมหรื อใหม่ ดังนันแนวคิ
้
ดในการสร้ างตราสินค้ าประกอบไปด้ วย คุณภาพ (Quality) ความแตกต่าง
(Differentiation) ความต่อเนื่องสมํ่าเสมอ (Consistency) วิวฒ
ั นาการ (Evolution) และสิ่งสนับสนุน (Support)
(วิโรจน์ ภู่ตระกูล, 2543) และแนวคิดความจงรั กภักดีในตราสินค้ า (Brand Loyalty) ในมุมมองเชิงจิตวิทยา
(Psychological) ความภักดีในตราสินค้ าคือตราสินค้ าที่ทําให้ ผ้ บู ริ โภคมีทศั นคติที่ดีและผูกพันด้ วยเป็ นอย่างมาก
ซึง่ ทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้ านันเกิ
้ ดจาก 3 ส่วน ที่สําคัญคือ ความเชื่อมัน่ (Confidence) การเข้ าไปอยู่กลางใจ
ผู้บริ โภค (Centrality) และความง่ายในการเข้ าถึง (Accessibility) เป็ นสิ่งสําคัญที่ทําให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความเชื่อมัน่
เข้ ามาอยู่กลางใจและง่ายต่อการเข้ าถึง ผู้บริ โภคไม่จําเป็ นต้ องใช้ เวลาหรื อลงทุนในการค้ นหาข้ อมูลเมื่อต้ องการ
ซื ้อสินค้ า ผู้บริ โภคจะเลือกตราสินค้ าที่สร้ างทัศนคติที่ดีเหล่านัน้ และเกิดเป็ นความภักดีในตราสินค้ า (Brand
Loyalty) นอกจากจะเป็ นฐานลูกค้ าที่มนั่ คง ยังอาจจะแนะนําหรื อเพิ่มลูกค้ าให้ มากขึ ้นโดยไปบอกต่อเพื่อนหรื อ
ญาติสนิทอีกด้ วย (กิตติ สิริพัลลภ, 2542) ดังนันธุ
้ รกิจใดก็ตามที่สามารถสร้ างความจงรั กภักดีในตราสินค้ าให้
เกิดขึ ้นในใจของผู้บริ โภคใดแล้ วนัน้ จะทําให้ ต้นทุนการทํากิจกรรมทางการตลาดตํ่า เนื่องจากผู้บริ โภคจะมีความ
เชื่อมัน่ ต่อตราสินค้ า ช่วยลดระยะเวลาในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ และยังทําให้ เกิดการโฆษณาแบบปาก
ต่อปาก ทําให้ ตราสินค้ านัน้ มีความยัง่ ยืนได้ อีกทัง้ ธุรกิจยังสามารถใช้ ความจงรั กภักดีในตราสินค้ านัน้ กับการ
ขยายสินค้ าหรื อบริ การใหม่ได้ ซึง่ จะมีผลต่อความประสบความสําเร็ จของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
การวิจยั ครัง้ นี ้เพื่อศึกษาระดับความจงรักภักดีของลูกค้ าต่อตราสินค้ าร้ านคาเฟ่ อเมซอนในสถานีบริ การ
นํ ้ามัน ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม และศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยในการสร้ างตราสินค้ ากับความ
จงรั กภักดีของลูกค้ าต่อตราสินค้ าร้ านคาเฟ่ อเมซอนในสถานีบริ การนํ า้ มัน ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม
เพื่ อ นํ าผลที่ ไ ด้ ม าเป็ นแนวทางให้ กับ ผู้ ป ระกอบการนัก การตลาดและผู้ ที่ ส นใจในการปรั บ ปรุ ง กลยุท ธ์ ท าง
การตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริ การ เพื่อตอบสนองกับความต้ องการของผู้บริ โภค อันนําไปสู่ความ
จงรักภักดีตอ่ ตราสินค้ า ส่งผลในการเพิ่มยอดขายและสร้ างผลประโยชน์ให้ กบั ธุรกิจได้ เป็ นอย่างมาก

อุปกรณ์ และวิธีการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย คือ ลูกค้ าร้ านคาเฟ่ อเมซอนในสถานีบริ การนํา้ มัน ปตท. เขตเทศบาลเมือง
นครปฐม ที่มาใช้ บริ การของร้ านคาเฟ่ อเมซอน เนื่องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ดังนัน้ จึงกํ าหนด
ขนาดตัวอย่างโดยใช้ สตู รของ W.G.Cochran (1953) อ้ างถึงใน อภินนั ท์ จันตะนี (2549 : 35) โดยใช้ ค่าของ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ที่ 5% หรื อเท่ากับ 0.05 ได้ ขนาดตัวอย่าง 400 คน ผู้วิจยั ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดสาขาร้ านคาเฟ่ อเมซอนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐมเป็ นโควตาใน
การสุม่ ตัวอย่างจากผู้ที่มาใช้ บริ การของร้ านคาเฟ่ อเมซอน จํานวน 5 สาขา โดยเลือกสุ่มตัวอย่างจํานวนสาขาละ
80 คน รวมเป็ นจํานวนกลุม่ ตัวอย่าง 400 คน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงสาขาร้ านคาเฟ่ อเมซอนที่ใช้ เป็ นเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
สาขาร้ านคาเฟ่ อเมซอนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม

ขนาดตัวอย่าง

นครปฐม-ธรรมศาลา

80

นครปฐม-ธรรมศาลา2

80

นครปฐม-ลําพญา

80

นครปฐม-ลําพญา2

80

สาขามาลัยแมน

80
รวม

400

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการสร้ าง
ตราสิน ค้ าของร้ านคาเฟ่ อเมซอนและปั จ จัยความจงรั ก ภักดี ใ นตราสิน ค้ าร้ านคาเฟ่ อเมซอนที่ ผ้ ูวิจัย สร้ างขึน้
โดยศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเป็ นแนวทางในการออกแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น
3 ส่วน ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้ วย
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จํานวน 7 ข้ อคําถาม โดยคําถามเป็ นแบบปลายปิ ด
แบบมีหลายคําตอบให้ เลือก (Multiple Choices Questions) และเลือกตอบได้ เพียงคําตอบเดียว (Best Answer)
เพื่อใช้ ในการศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของกลุม่ ประชากร
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยในการสร้ างตราสินค้ าร้ านคาเฟ่ อเมซอน ประกอบไปด้ วย คุณภาพ
ความแตกต่าง ความต่อเนื่องสมํ่าเสมอ วิวฒ
ั นาการและสิ่งสนับสนุน จํานวน 17 ข้ อคําถาม เพื่อใช้ ในการวัด
ระดับ ปั จ จั ย ในการสร้ างตราสิ น ค้ า ร้ านคาเฟ่ อเมซอนของกลุ่ม ประชากร โดยแบบสอบถามสร้ างขึ น้ ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้ างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท
(Likert Scale) ประเมินคําตอบ โดยให้ เลือกตอบได้ เพียงคําตอบเดียว
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความจงรั ก ภัก ดีใ นตราสิ นค้ าร้ านคาเฟ่ อเมซอน ประกอบไปด้ วย
ความเชื่อมัน่ การเข้ าไปอยู่กลางใจผู้บริ โภคและความง่ายในการเข้ าถึง จํานวน 13 ข้ อคําถาม เพื่อใช้ ในการวัด
ระดับ ความจงรั ก ภักดี ในตราสิ นค้ าร้ านคาเฟ่ อเมซอน ของกลุ่มประชากร โดยแบบสอบถามสร้ างขึน้ ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้ างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท
(Likert Scale) ประเมินคําตอบ โดยให้ เลือกตอบได้ เพียงคําตอบเดียว
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบสอบถามโดยศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ แนวคิด ทฤษฎี และรายงาน
ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง จากกรอบแนวคิด หลักการ ความรู้ เกี่ยวกับการสร้ างตราสินค้ าและปั จจัยความจงรักภักดี
ในตราสินค้ า และนําแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา
(Content Validity) โดยใช้ ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Consistency: IOC) นํ า แบบสอบถามที่ ผ่ า นการ
วิเคราะห์ หาความเที่ยงตรงตามเนือ้ หาแล้ ว ไปทดลองใช้ (Try -Out) กับกลุ่มตัวอย่างผู้มาใช้ บริ การร้ านคาเฟ่
0
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อเมซอนสาขาสามพราน จัง หวัด นครปฐม จํ านวน 30 คน แล้ ว นํ าแบบสอบถามมาหาค่า ความเชื่ อ มั่น
(Reliability) โดยใช้ วิธี ก ารหาค่าสัมประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ ค่าความ
เชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.97 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้ านการสร้ างตราสินค้ าของร้ าน
คาเฟ่ อเมซอนเท่ากับ 0.95 และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้ านปั จจัยความจงรั กภักดีในตราสินค้ าร้ าน
คาเฟ่ อเมซอนเท่ากับ 0.93 ดังนันค่
้ าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับและรายด้ านมากกว่า 0.70 ซึง่ อยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้

การวิเคราะห์ ทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี ้ใช้ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากแบบสอบถาม และใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทาง
สถิติวิเคราะห์ข้อมูล โดยกําหนดการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ รูปแบบตาราง และใช้ สถิติเป็ นค่า ร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็ นรายด้ าน และโดยรวมจากนัน้ นํ า
ค่าเฉลี่ยที่ได้ มาแปลความหมายโดยใช้ วิธีอิงเกณฑ์ในการแปลความข้ อมูลออกเป็ น 5 ระดับ ใช้ เป็ นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ทดสอบสมมติฐานความแตกต่าง เพื่อวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบข้ อมูล
เกี่ยวกับประชากรศาสตร์ กบั ความจงรักภักดีของลูกค้ าต่อตราสินค้ าโดยใช้ สถิติ (T-test) สําหรับตัวแปรกลุ่มย่อย
2 กลุ่ม และกรณี ตวั แปรกลุ่มย่อยมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ สถิติวิเคราะห์ (F-test) ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์
เพื่ อวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ปัจจัยในการสร้ างตราสินค้ ากับความจงรั กภักดีของลูกค้ าต่อตราสินค้ าร้ านคาเฟ่
อเมซอนในสถานีบริ การนํ ้ามัน ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม โดยแปลงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน (วิรัช วรรณรัตน์, 2539)

ผลการทดลองและวิจารณ์
การศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ ความจงรักภักดีของลูกค้ าต่อตราสินค้ าร้ านคาเฟ่ อเมซอนในสถานี
บริ การนํ ้ามัน ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม ผู้วิจยั นําเสนอข้ อมูล โดยแบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิ ง จํานวน 206 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.5 มีช่วงอายุระหว่าง 30-37 ปี จํานวน 153 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.3
มี ระดับการศึกษา ปวส. จํานวน 209 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.3 มีสถานภาพโสด จํานวน 211 คน คิดเป็ นร้ อยละ
52.8 มีอาชีพลูกจ้ างเอกชน/พนักงานบริ ษัท จํานวน 157 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.3 มี ช่วง รายได้ 10,001-20,000
บาท จํานวน 125 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.3 และมีความถี่ในการใช้ บริ การ 1 - 5 ครัง้ ต่อเดือน จํานวน142 คนคิด
เป็ นร้ อยละ 35.5
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับปั จจัยในการสร้ างตราสินค้ าของร้ านคาเฟ่ อเมซอน จากการวิเคราะห์ระดับ
ปั จจัยในการสร้ างตราสิ นค้ าของร้ านคาเฟ่ อเมซอนในสถานี บริ การนํ า้ มัน ปตท. เขตเทศบาลเมื องนครปฐม
จํานวน 400 คน ประกอบไปด้ วย ด้ านคุณภาพ ด้ านความแตกต่าง ด้ านความต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ด้ านวิวฒ
ั นาการ
และด้ านสิ่งสนับสนุน ดังแสดงในตารางที่ 2
10

10

10
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับนัยสําคัญของปั จจัยในการสร้ างตราสินค้ าของร้ าน
คาเฟ่ อเมซอนในสถานีบริ การนํ ้ามัน ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม
ปั จจัยในการสร้ างตราสินค้ า

X

S.D

ระดับนัยสําคัญ

1. คุณภาพ

3.90

0.547

มาก

2. ความแตกต่าง

3.97

0.562

มาก

3. ความต่อเนื่องสมํ่าเสมอ

3.74

0.555

มาก

4. วิวฒ
ั นาการ

3.69

0.644

มาก

5. สิ่งสนับสนุน

3.75

0.671

มาก

3.82

0.498

มาก

รวม

จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยในการสร้ างตราสิ นค้ าของร้ านคาเฟ่ อเมซอนโดยรวม อยู่ในระดับ มาก
( X = 3.82) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านแล้ ว พบว่า ลูกค้ าที่มาใช้ บริ การของร้ านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริ การ
นํ ้ามัน ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม ให้ ความสําคัญอยู่ในระดับมากทัง้ 5 ด้ าน โดยให้ ความสําคัญในด้ าน
ความแตกต่างมากที่สดุ ( X = 3.97) ให้ ความสําคัญในด้ านคุณภาพอยู่ในอันดับรองลงมา ( X = 3.90) และให้
ความสําคัญในด้ านวิวฒ
ั นาการน้ อยที่สดุ ( X = 3.69) ตามลําดับ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ ระดับความจงรั กภักดีในตราสินค้ าของลูกค้ าร้ านคาเฟ่ อเมซอนในเขตเทศบาล
เมืองนครปฐม จากการวิเคราะห์ ระดับความจงรั กภักดีในตราสินค้ าของลูกค้ าที่มาใช้ บริ การร้ านคาเฟ่ อเมซอน
จํานวน 400 คน ประกอบไปด้ วยด้ านความเชื่อมัน่ ด้ านการเข้ าไปอยู่กลางใจผู้บริ โภค และด้ านความง่ายในการ
เข้ าถึง ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับนัยสําคัญ ของระดับความ
จงรักภักดีในตราสินค้ าของร้ านคาเฟ่ อเมซอน
ความจงรักภักดีในตราสินค้ า

X

S.D

ระดับนัยสําคัญ

1. ความเชื่อมัน่

3.82

0.662

มาก

2. การเข้ าไปอยู่กลางใจผู้บริ โภค

3.80

0.62

มาก

3. ความง่ายในการเข้ าถึง

3.87

0.617

มาก

รวม

3.83

0.573

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความจงรักภักดีในตราสินค้ าของร้ านคาเฟ่ อเมซอนโดยรวม อยู่ในระดับมาก
( X = 3.83) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านแล้ ว พบว่า ลูกค้ าที่มาใช้ บริ การของร้ านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริ การ
นํ ้ามัน ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม ให้ ความสําคัญอยู่ในระดับมากทัง้ 3 ด้ าน โดยให้ ความสําคัญในด้ าน
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ความง่ า ยในการเข้ า ถึ ง มากที่ สุด ( X = 3.87) ให้ ค วามสํ า คัญ ในด้ า นความเชื่ อ มั่น อยู่ ใ นอัน ดับ รองลงมา
( X = 3.82) และให้ ความสําคัญในด้ านการเข้ าไปอยู่กลางใจผู้บริ โภคน้ อยที่สดุ ( X = 3.80) ตามลําดับ
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความจงรักภักดีของลูกค้ าต่อตรา
สินค้ าของร้ านคาเฟ่ อเมซอนจําแนกตามข้ อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ โดยใช้ สถิติ (T-test) สําหรับตัวแปรกลุ่ม
ย่อย 2 กลุม่ และกรณีตวั แปรกลุม่ ย่อยมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ สถิติวิเคราะห์ (F-test) และการทดสอบสมมติฐานเพื่อ
หาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยในการสร้ างตราสินค้ ากับความจงรักภักดีของลูกค้ าต่อตราสินค้ าร้ านคาเฟ่ อเมซอน
ในสถานีบริ การนํา้ มัน ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม โดยแปลงผลค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั
ดังแสดงในตารางที่ 4 -5
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างของความจงรั กภักดีของลูกค้ าต่อตราสินค้ าของร้ านคาเฟ่ อเมซอน
จําแนกตามข้ อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ข้ อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
สถิติที่ใช้
Sig.
ทดสอบสมมติฐาน
แตกต่าง
เพศ
T-test
0.000*
อายุ

F-Test

0.001*

แตกต่าง

ระดับการศึกษา

F-Test

0.000*

แตกต่าง

สถานภาพ

F-Test

0.004*

แตกต่าง

อาชีพ

F-Test

0.000*

แตกต่าง

รายได้

F-Test

0.000*

แตกต่าง

F-Test

0.002*

แตกต่าง

จํานวนการใช้ บริ การ
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์ ความแตกต่างของความจงรั กภักดีของลูกค้ าต่อตราสินค้ าของร้ านคาเฟ่
อเมซอนจําแนกตามข้ อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ
ระดับรายได้ และจํานวนการใช้ บริ การที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกันในเรื่ องความจงรักภักดีของลูกค้ าต่อตรา
สินค้ าของร้ านคาเฟ่ อเมซอนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การสร้ างตราสินค้ ากับความจงรักภักดีของลูกค้ าต่อตราสินค้ าโดยรวม
ความสัมพันธ์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ปั จจัยในการสร้ างตราสินค้ า
p-value
เพียร์ สนั (r)
0.000
ปานกลาง
1. ด้ านคุณภาพ
0.650**
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การสร้ างตราสินค้ ากับความจงรักภักดีของลูกค้ าต่อตราสินค้ าโดยรวม
(ต่อ)
ความสัมพันธ์
ค่าสัมประสิทธิ์
ปั จจัยในการสร้ างตราสินค้ า
p-value
สหสัมพันธ์เพียร์ สนั (r)
0.000
ปานกลาง
2. ด้ านความแตกต่าง
0.601**
0.000

ปานกลาง

0.000

ปานกลาง

0.608**

0.000

ปานกลาง

0.751**

0.000

สูง

3. ด้ านความต่อเนื่องสมํ่าเสมอ

0.637**

4. ด้ านวิวฒ
ั นาการ

0.540**

5. ด้ านสิ่งสนับสนุน
รวม
** p = 0.01

จากตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยในการสร้ างตราสินค้ ากับความจงรักภักดีของ
ลูกค้ าต่อตราสินค้ าโดยรวม พบว่ามีความสัมพันธ์ เชิงบวกในระดับสูง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
(r = 0.751) เมื่อจําแนกปั จจัยในการสร้ างตราสินค้ าเป็ นรายด้ าน พบว่า ทัง้ 5 ด้ าน ประกอบไปด้ วย ด้ านคุณภาพ
ด้ านความแตกต่าง ด้ านความต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ด้ านวิวฒ
ั นาการ และด้ านสิ่งสนับสนุน มีความสัมพันธ์ เชิงบวก
ในระดับปานกลางกับความจงรั กภักดีของลูกค้ าต่อตราสินค้ าโดยรวม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
(r = 0.650, 0.601, 0.637, 0.540 และ 0.608 ตามลําดับ)
จากผลการวิจยั พบว่า ระดับความจงรักภักดีในตราสินค้ าของลูกค้ าร้ านคาเฟ่ อเมซอนในภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง เนื่องจากปั จจัยในการสร้ างตราสินค้ าโดยรวมมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับความจงรักภักดีใน
ตราสินค้ าโดยรวมของร้ านคาเฟ่ อเมซอนในสถานีบริ การนํ ้ามัน ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม มีความสัมพันธ์
ในระดับสูง ทัง้ นีเ้ พราะ ถ้ าร้ านคาเฟ่ อเมซอนมีปัจจัยในการสร้ างตราสินค้ าที่ดีจะทําให้ ความจงรั กภักดีในตรา
สินค้ าโดยรวมของลูกค้ ามีมากขึน้ เมื่อพิ จารณาปั จจัย ในการสร้ างตราสินค้ าเป็ นรายด้ าน พบว่า ปั จจัยด้ าน
คุณภาพ ด้ านความแตกต่าง ด้ านความต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ด้ านวิวฒ
ั นาการ และด้ านสิ่งสนับสนุนมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับความจงรักภักดีในตราสินค้ าโดยรวมของร้ านคาเฟ่ อเมซอนในสถานีบริ การนํ ้ามัน ปตท. เขต
เทศบาลเมืองนครปฐม ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ และปั จจัยในการสร้ างตราสินค้ าของ
ลูกค้ าร้ านคาเฟ่ อเมซอน ด้ านความเชื่อมัน่ ของร้ านคาเฟ่ อเมซอนในสถานีบริ การนํ ้ามัน ปตท. เขตเทศบาลเมือง
นครปฐม มีความสัมพันธ์ ในระดับปานกลาง ทังนี
้ ้เพราะ ถ้ าร้ านคาเฟ่ อเมซอนมีปัจจัยในการสร้ างตราสินค้ าที่ดี
จะทําให้ ความจงรั กภักดีในตราสินค้ า ด้ านความเชื่อมัน่ ของลูกค้ ามีมากขึ ้น เมื่อพิจารณาปั จจัยในการสร้ างตรา
สินค้ าเป็ นรายด้ าน พบว่า ปั จจัยด้ านคุณภาพ ด้ านความแตกต่าง ด้ านความต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ด้ านวิวฒ
ั นาการ
และด้ านสิ่งสนับสนุนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความจงรักภักดีในตราสินค้ า ด้ านความเชื่อมัน่ ของร้ าน
คาเฟ่ อเมซอนในสถานีบริ การนํ ้ามัน ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม สอดคล้ องกับปวีณา วงศ์งามใส. (2554)
ได้ ทําการศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อลูกค้ าในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ต่อการตัดสินใจซื ้อกาแฟสดที่ร้านค้ าคาเฟ่ อเมซอน ณ สถานีบริ การนํ ้ามัน ปตท.
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สรุ ปผลการศึกษา
ระดับความจงรักภักดีในตราสินค้ าของร้ านคาเฟ่ อเมซอนโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้ านแล้ ว พบว่า ลูก ค้ าที่ มาใช้ บ ริ ก ารของร้ านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานี บ ริ ก ารนํ า้ มัน ปตท. เขตเทศบาลเมื อ ง
นครปฐม ให้ ความสําคัญในด้ านความง่ายในการเข้ าถึงมากที่สดุ ให้ ความสําคัญในด้ านความเชื่อมัน่ อยู่ในอันดับ
รองลงมา และให้ ความสําคัญในด้ านการเข้ าไปอยู่กลางใจผู้บริ โภคน้ อยที่สดุ การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ความจงรักภักดีของลูกค้ าต่อตราสินค้ าของร้ านคาเฟ่ อเมซอนจําแนกตามข้ อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ พบว่า
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ และจํานวนการใช้ บริ การที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกันใน
เรื่ องความจงรักภักดีของลูกค้ าต่อตราสินค้ าของร้ านคาเฟ่ อเมซอน และความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยในการสร้ าง
ตราสินค้ ากับความจงรักภักดีของลูกค้ าต่อตราสินค้ าโดยรวม พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง
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ในทิศทางเดียวกันกับความจงรักภักดีในตราสินค้ าโดยรวมในการสร้ างตราสินค้ าคาเฟ่ อเมซอนจะทําให้ เกิดความ
จงรักภักดีในตราสินค้ าโดยรวมของลูกค้ ามีมากขึ ้น
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