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บทคดัย่อ 
การศกึษาฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศกึษาระดบัความภกัดใีนตราสนิคา้ คุณค่าตราสนิคา้ และความตัง้ใจซื้อซ ้า 
ของยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ และ 2) เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความภกัดใีนตราสนิคา้ คุณค่าตราสนิคา้ และ
ความตัง้ใจซื้อซ ้า ของยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิ๊ว ตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาคอื ผู้ใช้ยาหม่องน ้าเซียงเพยีวอิ๊ว ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 400 ตวัอย่าง สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเบื้องตนั คอื สถิติเชงิพรรณนา ได้แก่  ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ไดแ้ก่ การวเิคราะหค์า่สหสมัพนัธ์
แบบเพยีรส์นั และการวเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุ ผลการศกึษาพบว่า ผูใ้ชย้าหมอ่งน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิ มี
อายุระหว่าง 41-50 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรี มสีถานภาพสมรส มรีายไดเ้ฉลี่ย 20,001- 30,000 บาท และส่วน
ใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน จากการศกึษาความสมัพนัธ์ความภกัดใีนตราสนิคา้ คุณค่าตราสนิค้า และความ
ตัง้ใจซือ้ซ ้า ของยาหมอ่งน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็มาก และมคีวามสมัพนัธก์นัระหวา่งความภกัดใีนตรา
สนิคา้ คุณคา่ตราสนิคา้ และความตัง้ใจซือ้ซ ้า ของยาหมอ่งน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ค าส าคญั: ความภกัดใีนตราสนิคา้, คุณคา่ตราสนิคา้, ความตัง้ใจซือ้ซ ้า 
 
Abstract 
This study had these following objectives; 1) To examine the brand loyalty, brand equity and repurchase 
intention of a case study Siang Pure. 2) To study the relationship between brand royalty, brand equity and 
repurchase intention. The sample used in this study was 400 people who do used in Bangkok area by the 
Convenience Sampling method. The tool which used in this study was questionnaire. The statistics used in the 
baseline data analysis were descriptive statistics: percentage, mean, standard that used to test the hypothesis 
which had significance statistic level at 0.05 was the multiple regressions. 
The study’s results showed that the people who do used in Bangkok area whom decided to used mostly were 
female at age of 41-50 years old, they are graduating Bachelor’s degree, married, earning income at 20,001-
30,000 baht a month and working as employees of private companies. From the study of brand royalty, brand 
equity and repurchase intention of a case study Siang Pure, mostly of the agreement was in the high level 
which the brand royalty, brand equity and repurchase intention. The relationship between brand royalty brand 
equity and repurchase intention which had significance statistic level at 0.05. 
Keywords: Brand Royalty, Brand Equity, Repurchase Intention 
 
 



บทน า 
ยาดม ยาหม่อง นับเป็นผลติภณัฑท์ีผู่บ้รโิภคคนไทยต่างคุน้เคยเป็นอย่างด ีและส่วนใหญ่มกัจะมตีดิกระเป๋าไวด้มหรอื
ทาในเวลาทีต่อ้งการความสดชื่น เพิม่ความกระปรีก้ระเปร่า ยามวงิเวยีน คดัจมูก เคลด็ขดัยอก แมลงสตัวก์ดัต่อย อกี
ทัง้ในปัจจุบนักระแสความนิยมผลติภณัฑท์ีม่าจากธรรมชาตมิเีพิม่มากขึน้ เนื่องจากคนส่วนใหญ่นิยมน าผลติภณัฑจ์าก
ธรรมชาตหิรอืสมุนไพรมาใชท้ดแทนสารที่มาจากการสงัเคราะห์ทางเคมทีัง้ยงัเป็นการช่วยลดการน า เขา้ ลดการเสยี
ดุลการค้าจากการน าเขา้เคม ีด้วยประเทศไทยมคีวามพร้อมที่จะน าสมุนไพรไปใช้ ซึ่งสมุนไพรสร้างรายได้มหาศาล 
รฐับาลไทยจงึไดก้ าหนดแผนแม่บทแห่งชาตวิ่าดว้ยการพฒันา สมุนไพรไทยฉบบัแรก พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อส่งเสรมิ
การพฒันาสมุนไพรไทยทัง้ระบบอย่างยัง่ยนื ให้เป็นทีย่อมรบัของนานาชาต ิและผลกัดนัสมุนไพรใหเ้ป็นพชืเศรษฐกจิ
ตวัใหม่ที่จะช่วยท าหน้าที่ขบัเคลื่อน โมเดล Thailand 4.0 นี้ไปข้างหน้า โดยการสร้างมูลค่าเพิม่แก่ผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร และสามารถแกไ้ขปัญหาเพื่อหลุดพน้จากกบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง ความเหลื่อมล ้า ความไม่สมดุล และ
การกระจายความมัง่คัง่และโอกาสของประชาชน (ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณิชย์, 2560) 
แต่อย่างไรก็ตามผลติภณัฑ์ยาดมที่เราคุ้นเคยกนัดนีี้ มคีวามส าคญัและส่งผลต่อสุขภาพได้มากกว่าที่คดิ เพราะหาก
เลอืกใชย้าดม ยาหม่องคุณภาพไม่ด ีไม่ไดร้บัการผลิตตามมาตรฐาน กเ็ท่ากบัเราก าลงัสดูดมสารพษิ หรอืรบัเอามลพษิ
ต่างๆ สะสมเข้าสู่ร่างกายไปทุกวนั ๆ จนท าให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ตามมาในภายหลังและหนึ่งในบริษัทที่ให้
ความส าคญักบัเรื่องเหล่านี้มาโดยตลอด นัน่กค็อื บรษิทั เบอรแ์ทรมเคมคิอล (1982) จ ากดั ดว้ยนโยบายในการผลติยา
ดม ยาหม่อง และยาหม่องน ้า ทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดส าหรบัประชาชนคนไทย รวมทัง้ในทุก ๆ ประเทศทีข่ยายการท าตลาด
ออกไป เพื่อต้องการให้ทุกคนได้ใช้ผลติภณัฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ตลอดช่วงระยะเวลาที่ท าตลาดมาอย่างยาวนานถึง 6 
ทศวรรษหลายๆ คนอาจยงัไม่คุ้นเคยกบัชื่อเบอร์แทรมเคมคิอล (1982) มากนัก แต่ถ้าเอ่ยชื่อผลติภณัฑ์ที่ผลติโดย
บรษิทัแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นยาหม่องน ้า ยาหม่อง และยาดมภายใตแ้บรนด ์“เซยีงเพยีว” หรอืในชื่อเดมิว่า “เซยีงเพยีวอิว๊” 
ซึ่งการอยู่ยัง่ยนืในตลาดมาได้ถงึ 60 ปี ถอืเป็นหนึ่งบทพสิูจน์ถงึความเป็นตวัจรงิในเรื่องคุณภาพไดเ้ ป็นอย่างด ีและ
ไมใ่ชเ่พยีงแคค่วามภาคภมูใิจกบัความส าเรจ็ในอดตีเท่านัน้ แต่จะมกีารสานต่อความส าเรจ็ใหม ่ๆ ใหเ้กดิขึน้ในทศวรรษ
ต่อไป โดยเป้าหมายไม่ใช่เพยีงแค่ความส าเรจ็ของแบรนด์สนิคา้ต่าง ๆ ทีดู่แลอย่างเซยีงเพยีว แต่ตัง้ใจจะเป็นอกีหนึ่ง
ตวัแทนในการน าพาแบรนด์สนิค้าคุณภาพของคนไทยไปบุกตลาดโลก เพื่อสรา้งใหค้วามเป็น Thai Brand ไดร้บัการ
ยอมรบัในเวทโีลกไดอ้ยา่งไมม่ขีอ้กงัขา 
ยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ ถอืเป็นหนึ่งแบรนด์ทีพ่ฒันาสูตรมาจากต ารบัยาจนีโบราณ เป็นทีย่อมรบัในวงกวา้งทัง้ชาว
ไทยและชาวต่างชาตมิากขึน้จนกจิการเตบิโตมากขึน้ อกีทัง้กระบวนการผลติตอ้งมาตรฐานสงูสุด การใหค้วามส าคญักบั
การผลิตสินค้าคุณภาพ หรือเน้นที่ Product Base ท าให้สินค้าได้ร ับการยอมรับและแข็งแรงได้ด้วยตัวเอง ที่ให้
ความส าคญักบัเรื่องของ Marketing เพิม่มากขึ้น เพื่อท าให้สนิค้าที่ดเีป็นที่รู้จกัและได้รบัการยอมรบัในวงกว้าง แต่
อย่างไรกต็าม เรื่องของคุณภาพสนิคา้เป็นเรื่องส าคญัทีต่้องคงมาตรฐานไวใ้นระดบัสูงสุดใหไ้ดเ้ช่นเดิม นอกจากนี้ยงั
เป็นโรงงานยาดมยาหม่องเพยีงแห่งเดยีวในประเทศไทยทีส่ามารถท าไดต้ามมาตรฐานนี้ ดว้ยมาตรฐานเทยีบเท่ากบักบั
การผลติยา ทัง้ส าหรบัรบัประทานและยาใชภ้ายนอก ทีม่ขีอ้ก าหนดต่างๆ มากถงึ 457 ขอ้ เพิม่ขึน้จากมาตรฐานเดมิ
อย่าง GMP WHO ทีม่ขีอ้ก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่77 ขอ้ โดยเฉพาะในส่วนการผลติทีเ่ป็นหอ้ง Clean Room ไดร้บัการ
รบัรองความสะอาดของอากาศภายใน ระดบั Class 100,000 หรอืเทยีบเท่ากบัหอ้งผ่าตดัเลยทเีดยีว ท าใหม้ัน่ใจไดว้่า
ผลติภณัฑท์ุกชิน้จากเบอรแ์ทรมนัน้ มคีุณภาพและปลอดภยัอย่างแทจ้รงิ ส าหรบัโรงงานแห่งนี้เป็นฐานการผลติส าคญั
ของ ยาหม่องน ้า ยาหม่อง และยาดม ทัง้ของแบรนด์เซียงเพยีว และ เป๊ปเปอร์มนิท์ฟิลด์ โดยปัจจุบนัมกี าลงัผลติ
โดยรวมประมาณ 80 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งเป็นการใชศ้กัยภาพในการผลติเพยีงแค่ครึง่เดยีวเท่านัน้ เพราะโรงงานแห่งนี้ม ี
Full Capacity สงูถงึ 200  ลา้นชิน้ต่อปี เท่ากบัสามารถรองรบัการเตบิโตไปไดอ้กีถงึ 10 ปี รวมทัง้ยงัใหค้วามส าคญักบั
การประหยดัพลงังานดว้ยการตดิตัง้หลงัคาพลงังานแสงอาทติย ์ทีจ่ะสามารถชว่ยลดการใชพ้ลงังานไดไ้ม่ต ่ากว่า 4 ลา้น
บาทต่อปี และลดปรมิาณการสรา้ง CO2 ไดถ้งึ 5.5 แสนกโิลกรมันอกจากมาตรฐานของกระบวนการผลติในโรงงานแลว้ 



รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบสารปนเป้ือนต่าง ๆ ตัง้แต่ตน้ทางไปจนถงึปลายทางก่อนส่งผลติภณัฑท์ุกชิน้ไป
ถึงมอืผู้บรโิภค ด้วยการสุ่มตรวจสอบผลิตภณัฑ์ในห้องปฏิบตัิการทางวทิยาศาสตร์ โดยนักวทิยาศาสตร์ที่มคีวาม
ช านาญใน  3 ขัน้ตอนผลติส าคญั ไมว่า่จะเป็นการตรวจสอบวตัถุดบิและวสัดุบรรจุ  การตรวจสอบในส่วนของยารอบรรจุ 
และการตรวจสอบในขัน้ตอนทีเ่ป็นยาส าเรจ็รปู ทัง้การตรวจหาสารปนเป้ือนต่าง ๆ ทีจ่ะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูใ้ช ้
ตลอดจนการตรวจสอบสรรพคุณทางยาตามสูตรมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้หากไม่ไดคุ้ณภาพตามก าหนด หรอืพบปัญหา
สารปนเป้ือนต่างๆ กจ็ะท าการ Reject สนิคา้ทีจ่ะผลติในลอ็ตนัน้ๆ ทัง้หมด เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าจะสามารถส่งมอบ
ผลติภณัฑ์ทีด่แีละมคีุณภาพสูงสุดใหแ้ก่ผูบ้รโิภคได ้ไม่เพยีงการตรวจสอบคุณภาพในระหว่างการผลติเท่านัน้ เพราะ
ผลติภณัฑ์ทุกลอ็ตทีไ่ดท้ าการผลติเพื่อจ าหน่ายไดม้กีารจดัเก็บตวัอย่างไวต้ลอดอายุการใชง้านรวมทัง้เอกสารในการ
ผลติยาทุกลอ็ต เพื่อสามารถเรยีกตรวจสอบในกรณีทีเ่กดิการรอ้งเรยีน หรอืแจง้ว่าผลติภณัฑล์อ็ตนัน้ ๆ มปัีญหาไม่ได้
คุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ และตรวจสอบหาสาเหตุไดอ้ยา่งทนัท่วงทอีกีดว้ย 
ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัในการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความภกัดใีนตราสนิคา้ คุณคา่ตราสนิคา้ และ
ความตัง้ใจซื้อซ ้า กรณีศกึษา: ยาหม่องน ้าเซียงเพยีวอิ๊ว ซึ่งผลการวจิยัครัง้นี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรบั
ผูบ้รหิารในการน าไปพจิารณาวางแผน การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดหรือการปรบัปรุงแกไ้ขระบบการด าเนินงาน
ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดด้ยีิง่ขึน้   
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1) เพือ่ศกึษาระดบัความภกัดใีนตราสนิคา้ คุณคา่ตราสนิคา้ และความตัง้ใจซือ้ซ ้า ของยาหมอ่งน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ 
2) เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความภกัดใีนตราสนิคา้ คุณคา่ตราสนิคา้ และความตัง้ใจซื้อซ ้า ของยาหมอ่งน ้าเซยีง
เพยีวอิว๊ 
 
วิธีการวิจยั 
การศกึษาวจิยั เรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างความภกัดใีนตราสนิคา้ คุณค่าตราสนิคา้  และความตัง้ใจซื้อซ ้า กรณีศกึษา: 
ยาหมอ่งน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึง่สรา้งขึน้ตามกรอบ
แนวคดิการวจิยั การทบทวนวรรณกรรม และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาไว ้โดย 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
การวจิยัครัง้นี้ใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 2 ลกัษณะ คอื 
1) ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นขอ้มูลที่ได้จากการด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างการวิจัยโดยท าการแจกแบบสอบถามผ่านทาง Google Docs ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการส่ง
แบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Social Network เนื่องจากเป็นวธิทีีส่ามารถเขา้ถงึกลุ่มตวัอย่างไดง้่ายและสรา้งความ
สะดวกสบายใหแ้ก่กลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถามลดระยะเวลาและประหยดัค่าใชจ้่ายในการเก็บขอ้มูล ผูว้จิยั
ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยมขีัน้ตอนดงันี้คอื 
  1) ท าการกระจายแบบสอบถาม หรอืแจกจ่ายใหก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 ชุด ดว้ยวธิสี่งแบบสอบถามใหแ้ลว้
ผูใ้หข้อ้มลูสง่ค าตอบกลบัมา 
  2) เก็บรวบรวม ติดตามขอรบัขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตรวจสอบคดัออกชุดที่ผดิพลาด/ไม่สมบูรณ์ ให้ได้
จ านวนคงเหลอื 400 ชุด 
2) ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) เป็นขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการคน้ควา้ และรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลทีม่ผีูร้วบรวมไวแ้ละ
สงิตพีมิพเ์อกสารต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครฐัและเอกชนตลอดจนหนังสอืวารสาร วทิยานิพนธ์ งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง
ฐานขอ้มลูและการคน้ควา้ขอ้มลูผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต 



การวิเคราะหข้์อมลู 
หลงัจากเก็บขอ้มูลเสรจ็สิ้นแล้ว ผูว้จิยัได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดที่เก็บคนืมา โดยผูว้จิยัน า
ขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหท์างสถติ ิโดยการประมวลขอ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู โดยสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ และแจกแจงความถี่ ใช้ส าหรบัอธิบายข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค่าสถติกิารหาค่าเฉลีย่เลขคณิต และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน วเิคราะหข์อ้มลูเพื่อแสดงภาพรวมส าหรบัความคดิเหน็ทีม่ ี
ต่อแต่ละค าถามและระดบัความคดิเห็นรวมของทุกค าถามในแต่ละด้าน เป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และอธิบาย
เกีย่วกบัความภกัดใีนตราสนิคา้ คุณคา่ตราสนิคา้ และความตัง้ใจซือ้ยาหมอ่งน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ซ ้า   
2) การวเิคราะหส์มมตฐิานการวจิยัดว้ยสถติเิชงิอนุมานสถติสิ าคญัทีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความภกัดี
ในตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า และความตัง้ใจซื้อซ ้า ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear 
Regression) 
 
ผลการวิจยั 
การวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างความภกัดใีนตราสนิค้า คุณค่าตราสนิค้า  และความตัง้ใจซื้อซ ้า กรณีศกึษา: ยา
หมอ่งน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ 
1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 302 คน คดิเป็น รอ้ยละ 75.5 และเพศชาย 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.5 
2. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผูท้ีม่อีายุระหว่าง 41 - 50 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 47.0 รองลงมาคอือายุระหว่าง 51 - 60 ปี คดิ
เป็นรอ้ยละ 16.3 อายุระหว่าง 20 – 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 13.0 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 11.3 อายุ 61 ปี
ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 11.0และอายตุ ่ากวา่ 20 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 ตามล าดบั 
3. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นจบการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 78.3 รองลงมาคอื จบการศึกษาระดบั
ปรญิญาโท คดิเป็นรอ้ยละ 11.3 จบการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 9.0 และจบการศกึษาสงูกว่าปรญิญาโท 
คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 ตามล าดบั 
4. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 84.0 รองลงมาคอื โสด คดิเป็นรอ้ยละ 14.8 หมา้ย/หย่ารา้ง
คดิเป็นรอ้ยละ 0.8 และแยกกนัอยู ่คดิเป็นรอ้ยละ 0.5ตามล าดบั 
5. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 20,001- 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.0 รองลงมาคือ มีรายได้ 30,001-
40,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 31.5 มรีายได ้40,001 – 50,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.3 ต ่ากวา่ 10,000 บาท และ 50,001 
บาทขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 2.0 และมรีายได ้10,000 – 20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.3 ตามล าดบั 
6. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 46.5 รองลงมาคอื รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ คดิ
เป็นรอ้ยละ 39.5 มอีาชพีอื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 ธุรกจิสว่นตวั และคา้ขาย คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 ตามล าดบั 
7. ความภกัดใีนตราสนิคา้ยาหมอ่งน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ทัง้หมด 2 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก ( �̅�  = 3.82, S.D. = .44 ) โดยแยก
ย่อยแต่ละด้านที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ด้านทศันคต ิ ( �̅�  = 3.82 , S.D. = .51) อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื ด้าน
พฤตกิรรม ( �̅�  = 3.83 , S.D. = .37) อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
8. ความภกัดใีนตราสนิคา้ยาหมอ่งน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ ในดา้นทศันคต ิอยูใ่นระดบัมาก ( �̅�  = 3.82, S.D. = .51) โดยแยก
ยอ่ยแต่ละดา้นทีม่คีา่เฉลีย่มากทีสุ่ด คอื รูส้กึเยน็สดชืน่เมือ่ไดส้ดูดมยาหมอ่งน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ ( �̅�  = 4.37 , S.D. = .67) 
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาคอื เมื่อนึกถงึยาหม่องน ้า ทีช่่วยบรรเทาอาการวงิเวยีนศรีษะ คดัจมกู จุกเสยีด แน่นทอ้ง 
เป็นตะครวิ เคลด็ขดัยอก ฟกช ้า ปวดเมื่อยร่างกาย และรกัษาอาการคนัจากแมลงสตัวก์ดัต่อย ท่านจะนึกตราสนิคา้ยา
หม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ เป็นอนัดบัแรก ( �̅�  = 4.11 , S.D. = .77) อยู่ในระดบัมาก มคีวามยนิดทีีจ่ะแนะน าใหผู้อ้ื่นเลอืก
ซือ้ยาหมอ่งน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ ( �̅�  = 3.71 , S.D. = .65) อยูใ่นระดบัมาก เมือ่ยาหมอ่งน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ จดักจิกรรมใด ๆ 
ท่านยนิดทีี่จะเขา้ร่วมกจิกรรมนัน้ ( �̅�  = 3.57 , S.D. = .81) อยู่ในระดบัมาก และจะยงัคงยนืยนัที่จะซื้อยาหม่องน ้า
เซยีงเพยีวอิว๊ ต่อไปถงึแมว้า่จะมผีลติภณัฑย์ีห่อ้อื่นทีม่คีุณภาพใกลเ้คยีงกนั ( �̅�  = 3.36 , S.D. = .48) อยูใ่นระดบัมาก 



ตามล าดบั 
9. ความภกัดใีนตราสนิคา้ยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ ในดา้นพฤตกิรรม อยู่ในระดบัมาก ( �̅�  = 3.83, S.D. = .37) โดย
แยกย่อยแต่ละดา้นทีม่คี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื จะเลอืกซื้อยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ เมื่อมสีตูรใหม่ๆออกสู่ตลาด  ( �̅�  = 
3.87 , S.D. = .59) รองลงมาคอื จะซื้อยาหมอ่งน ้าเซยีงเพยีวอิว๊เมือ่ถงึการซือ้ยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ขวดใหม่ ( �̅�  = 
3.86 , S.D. = .58) อยู่ในระดบัมาก จะยงัคงเลอืกซื้อยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ ถงึแมว้่ายีห่อ้อื่นลดราคา  ( �̅�  = 3.85 , 
S.D. = .36 อยู่ในระดบัมาก และจะซื้อยาหม่องน ้าเซียงเพยีวอิ๊วตลอดไป( �̅�  = 3.75 , S.D. = .43) อยู่ในระดบัมาก 
ตามล าดบั 
10. คุณค่าตราสนิคา้ยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ทัง้หมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นไดแ้ก่ การรูจ้กัตราสนิคา้ การเชื่อมโยงตรา
สนิคา้ และการรบัรูคุ้ณภาพ อยู่ในระดบัมาก ( �̅�  = 4.00 , S.D. = .43 ) โดยแยกย่อยแต่ละดา้นทีม่คี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด 
คอื การรูจ้กัตราสนิคา้ ( �̅�  = 4.08 , S.D. = .32) อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื การรบัรูคุ้ณภาพ ( �̅�  = 4.05, S.D. = 
.36) อยูใ่นระดบัมาก และการเชือ่มโยงตราสนิคา้ ( �̅�  = 3.89, S.D. = .63) อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
11. คุณค่าตราสนิคา้ยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ในดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้อยู่ในระดบัมาก ( �̅�  = 4.08, S.D. = .32) โดย
แยกย่อยแต่ละด้านที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื พบเหน็ตราสนิค้ายาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิ๊ว  ที่ซื้อจากสื่อโฆษณาต่างๆ       
( �̅�  = 4.37 , S.D. = .48) อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ตราสนิคา้ยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ ทีท่่านซื้อเป็นทีน่ิยม
และได้รบัการยอมรบั  ( �̅�  = 4.23 , S.D. = .77) อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถจดจ าตราสินค้ายาหม่องน ้าเซียง
เพยีวอิว๊ ทีท่่านซือ้ได(้ �̅�  = 4.11 , S.D. = .31) อยูใ่นระดบัมาก ตราสนิคา้ของยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ เป็นตราสนิคา้
ทีบ่่งบอกคุณภาพทีไ่ดม้าตรฐาน ( �̅�  = 3.98 , S.D. = .69) อยู่ในระดบัมาก และคุน้เคยกบัตราสนิคา้ยาหม่องน ้าเซยีง
เพยีวอิว๊ ทีท่่านซือ้( �̅�  = 3.75 , S.D. = .43) อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
12. คุณคา่ตราสนิคา้ยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ในดา้นการเชื่อมโยงสนิคา้อยูใ่นระดบัมาก ( �̅�  = 3.89, S.D. = .63) โดย
แยกย่อยแต่ละดา้นทีม่คี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื รูส้กึมคีวามคุม้ค่าของยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ ทีท่่านซื้อ ( �̅�  = 4.23 , 
S.D. = .82) อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ชื่นชอบ และไวว้างใจยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ ทีท่่านซื้อ  ( �̅�  = 4.86 , 
S.D. = .58) อยู่ในระดบัมาก ยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ ทีท่่านซื้อมภีาพลกัษณ์ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เมื่อเทยีบกบัตราสนิคา้
อื่น( �̅�  = 3.85 , S.D. = .93) อยู่ในระดบัมาก และมคีวามชื่นชอบตราสนิคา้ยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ ทีท่่านซื้อ( �̅�  = 
3.63 , S.D. = .48) อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
13. คุณค่าตราสนิคา้ยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ในดา้นการรบัรูคุ้ณภาพอยู่ในระดบัมาก ( �̅�  = 4.05, S.D. = .36) โดย
แยกย่อยแต่ละดา้นทีม่คี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื ตราสนิคา้ยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ ทีท่่านซื้อมสีรรพคุณดกีว่าตราสนิคา้
อื่น ๆ ( �̅�  = 4.23 , S.D. = .42) อยู่ในระดบัมากที่สุด รองลงมาคือ ตราสนิค้ายาหม่องน ้าเซียงเพยีวอิ๊ว ที่ท่านซื้อ
สามารถใชไ้ดย้าวนานกวา่จะหมดขวด ( �̅�  = 4.12 , S.D. = .32) อยูใ่นระดบัมาก ยาหมอ่งน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ มสี่วนผสม
ของตวัยาต่าง ๆ ทีม่คีุณภาพดแีละปลอดภยั ( �̅�  = 4.00 , S.D. = .47) อยูใ่นระดบัมาก และตราสนิคา้ยาหมอ่งน ้าเซยีง
เพยีวอิว๊ ทีท่่านซื้อใชพ้ชืสมุนไพรจนีทีจ่ะเขา้ไปกระตุน้พลงังานและการไหลเวยีนของโลหติใหก้ลบัสู่ภาวะสมดุล  ( �̅�  = 
3.85 , S.D. = .60) อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
14. ความตัง้ใจซื้อยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ซ ้า อยู่ในระดบัมาก ( �̅�  = 3.95, S.D. = .70) โดยแยกย่อยแต่ละดา้นที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ตราสนิค้าเป็นสิง่ที่ท าให้ท่านซื้อซ ้ายาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิ๊ว  ( �̅�  = 4.12 , S.D. = .32) อยู่ใน
ระดบัมาก รองลงมาคอื จะเลอืกซื้อยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ ถา้มกีารออกสตูรใหม่หรอืรูปแบบใหม่ในอนาคต  ( �̅�  = 
4.11 , S.D. = .31) อยู่ในระดบัมาก จะกลบัไปซื้อยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ อกีในอนาคต( �̅�  = 3.96 , S.D. = .70) อยู่
ในระดบัมาก จะพจิารณาซื้อยาหม่องน ้าเซียงเพยีวอิ๊วเป็นตวัเลอืกแรกเมื่อมคีวามต้องการที่จะช่วยบรรเทาอาการ
วงิเวยีนศรีษะ คดัจมกู จุกเสยีด แน่นทอ้ง เป็นตะครวิ เคลด็ขดัยอก ฟกช ้า ปวดเมื่อยร่างกาย และรกัษาอาการคนัจาก



แมลงสตัวก์ดัต่อย ในอนาคต( �̅�  = 3.87 , S.D. = .59) อยูใ่นระดบัมาก และจะซือ้ยาหมอ่งน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ ถงึแมว้า่จะ
ไมม่โีปรโมชัน่พเิศษ( �̅�  = 3.72 , S.D. = .81) อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 
การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
สมมติฐานท่ี 1 ความภกัดใีนตราสนิคา้ คุณคา่ตราสนิคา้  และความตัง้ใจซือ้ซ ้า มคีวามสมัพนัธก์นั 
 
ตารางที ่1 การวเิคราะหห์าคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธค์วามภกัดใีนตราสนิคา้ คุณคา่ตราสนิคา้  และความตัง้ใจซือ้ซ ้า 

 ความภกัดใีนตรา
สนิคา้ 

คุณคา่ตราสนิคา้ ความจัง้ใจซือ้ซ ้า 

ความภกัดใีนตราสนิคา้ 1 .604** .649** 

คุณคา่ตราสนิคา้ .604** 1 .623** 

ความตัง้ใจซือ้ซ ้า .649** .623** 1 

**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ดงันัน้จากการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ทีไ่มพ่บค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทีม่คีา่มากกว่า .85 ดงันัน้จงึ
สามารถท าการทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติกิารถดถอยพหุคณู (Multiple Linear Regression) ทดสอบได ้
ตารางที่ 2 แสดงการวเิคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณความภกัดีในตราสนิค้า คุณค่าตราสนิค้า และความตัง้ใจซื้อซ ้ามี
ความสมัพนัธก์นั 

ตวัแปร R R Square Adjusted 
R Square 

B Beta t Sig 

ความภกัด ีX1 .71 .50 .50 .60 .42 9.68 .00* 

คุณคา่ตราสนิคา้ X2 .71 .50 .50 .39 .36 8.23 .00* 

Constant    .05  .26 .79 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ความภกัดใีนตราสนิคา้ คุณค่าตราสนิคา้ และความตัง้ใจซื้อซ ้ามคีวามสมัพนัธ์กนักบัความตัง้ใจ
ซื้อซ ้า พบว่า ความภกัด ี(B=.60) คุณค่าตราสนิคา้ (B=.39) ตามล าดบั มอี านาจการพยากรณ์แม่นย ารอ้ยละ 71 โดย
เขยีนสมการความสมัพนัธ ์ไดด้งันี้  

   Y = 0.05 + 0.60 X1* + 0.39X2*  
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
จากผลการศกึษาเรือ่ง ความสมัพนัธร์ะหวา่งความภกัดใีนตราสนิคา้ คุณคา่ตราสนิคา้ และความตัง้ใจซือ้ซ ้า กรณีศกึษา: 
ยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ ในครัง้นี้ ผลลพัธ์ทีไ่ดเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์หลกัคอื 1) เพื่อศกึษาระดบัความภกัดใีนตรา
สนิค้า คุณค่าตราสนิค้า และความตัง้ใจซื้อซ ้า ของยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิ๊ว และ2) เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความภกัดใีนตราสนิคา้ คุณค่าตราสนิคา้ และความตัง้ใจซื้อซ ้า ของยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ พบว่า ความภกัดใีนตรา



สนิคา้ คุณคา่ตราสนิคา้ และความตัง้ใจซือ้ซ ้า มคีวามสมัพนัธก์นั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัวุฒกิร ตุลาพนัธุ ์(2559) ไดศ้กึษาเรื่องความภกัดใีนตราสนิคา้ และคุณค่าตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก
ซื้อรองเทา้กฬีาแบรนดเ์กาหล ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อส ารวจความคดิเหน็ดา้นความภกัดใีนตราสนิคา้ของผูท้ี่ออก
ก าลงักาย หรอืเล่นกฬีาทัว่ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อส ารวจความคดิเหน็ดา้นคุณค่าตราสนิคา้ของผูผู้ท้ีอ่อก
ก าลงักาย หรอืเล่นกฬีาทัว่ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อวเิคราะหก์ารส่งผลของความภกัดใีนตราสนิคา้ทีม่ตี่อการ
ตดัสนิใจเลอืกซื้อรองเท้ากฬีาแบรนด์เกาหล ีและ 4) เพื่อวเิคราะห์การส่งผลของคุณค่าตราสนิคา้ทีม่ตี่อการตดัสนิใจ
เลอืกซื้อรองเท้ากฬีาแบรนด์เกาหลพีบว่า ผูท้ี่ออกก าลงักาย หรอืเล่นกฬีาทัว่ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ตดัสนิใจ
เลอืกซื้อรองเทา้กฬีาแบรนด์เกาหล ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 24-35 ปี อาชพีเป็นขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ 
และมรีายไดต้่อเดอืน จ านวน 15,000-25,000 บาท จากการศกึษาความภกัดใีนตราสนิคา้ คุณค่าตราสนิคา้ และการ
ตดัสนิใจเลอืกซื้อรองเทา้กฬีาแบรนดเ์กาหล ีส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยความภกัดใีนตราสนิคา้ 
ดา้นทศันคต ิและดา้นพฤตกิรรม ไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อรองเทา้กฬีาแบรนดเ์กาหล ีอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั 0.05 ส่วน คุณค่าตราสนิค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสนิค้า ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อรองเท้ากฬีาแบรนด์
เกาหล ีในทศิทางเดยีวกนั ในขณะที ่คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ และ ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ ไม่ส่งผลต่อ
การตดัสนิใจเลอืกซือ้รองเทา้กฬีาแบรนดเ์กาหล ีอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ความภกัดใีนตราสนิคา้ยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ ผลการวจิยัพบว่า ความภกัดใีนตราสนิคา้ยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิ๊ว
ทัง้หมด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านทศันคต ิและด้านพฤตกิรรม อยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของภารด ีผวิขาว 
(2558) ไดศ้กึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ ทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อตราสนิคา้ และความเกีย่วพนัในเรื่องแฟชัน่ ทีม่ผีล
ต่อความตัง้ใจซื้อสินคา้แฟชัน่ตราสนิคา้เกรฮาวด์ ของผูบ้รโิภคภายในเขตกรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงค์ คอื เพื่อ
ศกึษาคุณค่าตราสนิค้า ทศันคตขิองลูกค้าที่มตี่อตราสนิค้าและความเกี่ยวพนัในเรื่องแฟชัน่ ที่มผีลต่อความตัง้ใจซื้อ
สนิคา้แฟชัน่ตราสนิคา้เกรฮาวด ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นคุณค่า
ตราสนิคา้เกรฮาวดโ์ดยรวมในระดบัมาก ในขณะที ่ดา้นทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อตราสนิคา้เกรฮาวด ์โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากส าหรบัดา้นความเกีย่วพนัในเรื่องแฟชัน่ โดยรวมผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมากและ
ดา้นความตัง้ใจในการซื้อสนิคา้ตราสนิคา้เกรฮาวด ์อยู่ในระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าดา้นทศันคตทิี่
มตี่อตราสนิคา้เกรฮาวดม์ผีลต่อความตัง้ใจซื้อสนิคา้เสือ้ผา้แฟชัน่ตราสนิคา้เกรฮาวดม์ากทีสุ่ด อยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั 0.05 ตามด้วยคุณค่าตราสนิค้าของเกรฮาวด์ความจงรกัภกัดตี่อตราสนิค้าและความเชื่อมโยงกบัตราสนิค้า
ตามล าดบั 
คุณค่าตราสนิคา้ยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ ผลการวจิยัพบว่า คุณค่าตราสนิคา้ยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ทัง้หมด 3 ดา้น 
ได้แก่ ด้านได้แก่ การรู้จกัตราสนิค้า การเชื่อมโยงตราสนิค้า และการรบัรู้คุณภาพ อยู่ ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของดรุณี มูเกม็ (2562) ไดศ้กึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ทีส่่งผลต่อความภกัดใีนการซื้อผลติภณัฑเ์สือ้ผา้บาบ๋า
และผา้ปาเต๊ะของวสิาหกจิชุมชนผลติภณัฑ์เพื่อการท่องเทีย่วโดยชุมชนเทศบาลนครภูเกต็มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษา
ระดบัความคดิเหน็และความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณคา่ตราสนิคา้ ความภกัดใีนการ ซือ้ผลติภณัฑเ์สือ้ผา้บาบ๋าและผา้ปาเต๊ะ 
D’s corner และศึกษาคุณค่าของตราสินค้าที่ส่งผลต่อความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์ D’s corner ด้วยการวิจยัเชิง
ส ารวจ พบว่า โดยรวม คุณค่าตราสนิคา้และความภกัดมีคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัเหน็ด้วย คุณค่าตราสนิคา้กบัความ
ภักดีในการซื้อ ผลิตภัณฑ์ D’s corner โดยรวมมีระดบัความสมัพนัธ์กันสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ระดับ
นยัส าคญั .01 และ คุณคา่ตราสนิคา้มอีทิธพิลต่อความภกัดใีนการซือ้ผลติภณัฑ ์D’s corner พยากรณ์ความผนัแปรของ
ความภกัดไีด ้(Adjust R2) คดิเป็นรอ้ยละ 66.3 ทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 33.7 เป็นผลอนัเนื่องมาจากตวัแปรอื่น ๆ 
ความตัง้ใจซือ้ยาหมอ่งน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ซ ้า ผลการวจิยัพบวา่ ความตัง้ใจซือ้ยาหมอ่งน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ซ ้า อยูใ่นระดบัมาก
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของศุภรา เจรญิภูม ิ(2560) ได้ศกึษาเรื่องปัจจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจซื้อซ ้าของผูบ้รโิภคต่อ
ธุรกิจร้านค้าปลกีดัง้เดมิในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อนัดามนัการวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาระดบัการรบัรู้ของ



ผูบ้รโิภคทีม่ตี่อธุรกจิรา้นคา้ปลกีดัง้เดมิในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่ อนัดามนัในดา้นท า เลทีต่ัง้ ดา้นคุณภาพบรกิาร ดา้น
ความเสีย่ง ดา้นความเพลดิเพลนิในการซือ้ ดา้นความคุม้คา่เงนิ ดา้นความพงึพอใจในการซือ้ และดา้นความตัง้ใจซื้อซ ้า 
2) ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจ ซือ้ซ ้าของผูบ้รโิภคจากรา้นคา้ปลกีดัง้เดมิในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั พบว่า 
ผูบ้รโิภคของรา้นคา้ปลกีดัง้เดมิในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนัมรีะดบัการรบัรูข้องปัจจยัดา้นคุณภาพบรกิาร ความ
เพลดิเพลนิในการซื้อ ความคุม้ค่าเงนิ ความพงึพอใจในการซื้อ และความตัง้ใจซื้อซ ้า อยู่ในระดบัมาก ดา้นท าเลทีต่ัง้
และความเสีย่ง อยู่ในระดบัปานกลาง และปัจจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการซื้อม ี4 ดา้น ตามล าดบั ไดแ้ก่ ปัจจยั
ด้านความเพลิดเพลินในการซื้อ (0.421) คุณภาพบรกิาร (0.353) ความคุ้มค่าเงนิ (0.220) และท าเลที่ตัง้(0.080) 
ในขณะที่ปัจจยัด้านความพึงพอใจในการซื้อส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อซ ้าโดยมคี่าสมัประสิทธิเ์ส้นทางเท่ากับ 0.668 
ผลการวจิยัเชงิคุณภาพยงัพบว่า ผูบ้รโิภคยงัต้องการให้ร้านค้าปลกีดัง้เดมิดาเนินกจิการต่อไปได้เนื่องจากมที าเลที่
ตัง้อยู่ใกลบ้า้น สะดวกต่อการเดนิทาง และยงัสามารถคา้งช าระไวก้่อนได ้นอกจากนี้ ยงัสามารถนัง่คุยหรอืท ากจิกรรม
ร่วมกนัทีร่า้นคา้ปลกีดัง้เดมิไดโ้ดยไมจ่ ากดัเวลาเนื่องจากความคุน้เคยและเป็นกนัเองระหว่างเจา้ของรา้นคา้ปลกีดัง้เดมิ
กบัคนในชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้  
1. ดา้นทศันคต ิผูบ้รโิภคจะยงัคงยนืยนัทีจ่ะซื้อยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ ต่อไปถงึแมว้่าจะมผีลติภณัฑย์ีห่อ้อื่นทีม่คีุณภาพ
ใกลเ้คยีงกนั อยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด ดงันัน้ผูบ้รหิารควรพฒันาผลติภณัฑใ์หม้คีวามแตกต่างจากคู่แขง่ และยงัคงคุณภาพทีด่ไีว้
ตลอดไป  
2. ดา้นพฤตกิรรม ผูบ้รโิภคจะซื้อยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ตลอดไป อยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด ดงันัน้ผูบ้รหิารมโีปรโมชัน่ในการ
ส่งเสรมิการขายต่าง ๆ เพือ่ใหลู้กคา้ซือ้สนิคา้ตลอดไป จนเกดิเป็นการซือ้ซ ้า 
3. ด้านการรู้จกัตราสนิค้า ผู้บรโิภคคุ้นเคยกบัตราสนิค้ายาหม่องน ้าเซียงเพยีวอิ๊ว ที่ท่านซื้ออยู่ในระดบัน้อยที่สุด ดงันัน้
ผูบ้รหิารควรสรา้งการรบัรูถ้งึตราสนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภค ใหม้เีอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น 
4. ดา้นการเชือ่มโยงสนิคา้ ผูบ้รโิภคมคีวามชืน่ชอบตราสนิคา้ยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ ทีท่่านซือ้อยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด ดงันัน้
ผูบ้รหิารควรสรา้งภาพลกัษณ์ของสนิคา้ใหผู้บ้รโิภคเลง็เหน็ถงึสรรพคุณต่อการใชส้นิคา้ 
5. ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพ ตราสนิคา้ยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ ทีท่่านซื้อใชพ้ชืสมุนไพรจนีทีจ่ะเขา้ไปกระตุน้พลงังานและการ
ไหลเวยีนของโลหติใหก้ลบัสู่ภาวะสมดุล อยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด ดงันัน้ผูบ้รหิารควรสรา้งการรบัรูถ้งึคุณภาพ สรรพคุณต่างๆ
ของสนิคา้อยา่งถ่องแท ้
6. ความตัง้ใจซื้อยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ซ ้า ผูบ้รโิภคจะซื้อยาหม่องน ้าเซยีงเพยีวอิว๊ ถงึแมว้่าจะไม่มโีปรโมชัน่พเิศษ อยู่ใน
ระดบัน้อยที่สุด ดงันัน้ผูบ้รหิารควรสร้างและรกัษาระดบัของความภกัดใีนตราสนิค้า คุณค่าตราสนิค้าให้เพิม่มากขึน้ เพื่อ
ส่งผลใหเ้กดิความตัง้ใจซือ้ซ ้าในทีสุ่ด 
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