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--------------------------------บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและทดสอบผลกระทบของความพึงพอใจในตราสิ นค้าและความชื่นชอบ
ในตราสิ นค้าต่อการตัดสิ นใจเปลี่ยนไปบริ โภคสิ นค้าในตราสิ นค้าอื่น โดยศึกษาจากผูบ้ ริ โภคในตลาดไอศกรี มนํ้าแข็ง
ใสเกล็ดหิ มะ โดยใช้วธิ ีการศึกษาร่ วมกัน 2 วิธี กล่าวคือ การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการทําการสํารวจเบื้องต้น (Exploratory
Survey) เพื่อหาประเด็นปั ญหาของการวิจยั ด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมายผูบ้ ริ โภค นอกจากนั้น ยังนําข้อมูลดังกล่าวมา
ใช้ประกอบการสร้างแบบสอบถาม และการวิจัยเชิ งปริ มาณ ใช้วิธีการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaires) กับกลุ่ม
ตัวอย่างผูบ้ ริ โภคเพศชายและหญิง อายุระหว่าง 15-44 ปี ที่ เคยบริ โภคไอศกรี มนํ้าแข็งใสเกล็ดหิ มะที่ ร้าน After You
และร้าน Sulbing Korean Dessert Café ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 202 คน
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีความพึงพอใจในตราสิ นค้าจะไม่เปลี่ยนไปบริ โภคไอศกรี มนํ้าแข็งใสเกล็ด
หิ มะตราอื่น ๆ อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และยังพบอีกว่า ความพึงพอใจในตราสิ นค้าส่งผลให้เกิด
ความชื่นชอบในตราสิ นค้าอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) และผลการวิจยั ที่สาํ คัญสําหรับการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ความชื่นชอบในตราสิ นค้าเป็ นตัวแปรคัน่ กลางของผลกระทบระหว่างความพึงพอใจในตราสิ นค้าต่อการไม่
เปลี่ยนไปบริ โภคสิ นค้าตราอื่น ๆ ของผูบ้ ริ โภคอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p-value <0.001) ที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์และระดับ
นัยสําคัญสูงกว่าผลกระทบโดยตรงระหว่างความพึงพอใจในตราสิ นค้ากับการไม่เปลี่ยนตราสิ นค้า
ดังนั้น นักการตลาดจึ งควรให้ความสําคัญกับการสร้ างความชื่ นชอบในตราสิ นค้า เพื่อให้โอกาสในการที่
ผูบ้ ริ โภคจะเปลี่ยนไปบริ โภคตราสิ นค้าอื่นๆ น้อยลง นอกเหนื อไปจากการให้ความสําคัญเพียงความพึงพอใจในตรา
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะอย่างยิง่ สําหรับสิ นค้าที่มีคุณลักษณะเป็ น Fast Fashion เช่น ไอศกรี มนํ้าแข็งใสเกล็ดหิ มะ
ซึ่ งโดยทัว่ ไปมีวงจรชี วิตแบบ Fad Life Cycle อาจทําให้สามารถยืดอายุวงจรชี วิตของการขายสิ นค้าให้ยาวนานและ
เติบโตยัง่ ยืน (Sustainable Growth)
คําสําคัญ: ความพึงพอใจในตราสิ นค้า, ความชื่นชอบในตราสิ นค้า, การเปลี่ยนตราสิ นค้า, ไอศกรี มนํ้าแข็งใสเกล็ดหิ มะ,
บิงซู, คากิโกริ , Fad, Fast Fashion
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ABSTRACT

This research aims to examine the effects of customer satisfaction toward product brand and brand
preference on brand switching costs for the context of ‘snow ice ice-cream business’ in Thailand. The researcher
conducted both qualitative and quantitative research methods. With respect to the qualitative approach, this study did
exploratory survey by observing the real market circumstances and interviewing 30 samples of the target consumers.
As a result, the researcher used the information from this exploratory survey stage to comprehend the market situation
and to identify research problem. In addition, the information was used for jointly designing the questionnaire with
the results of literature review. Major analysis method for hypothesis testing is a Structural Equation Modelling
(SEM).
Important instrument for the quantitative research is a questionnaire. This research collected the
questionnaire from consumers who ever consumed the products, snow ice ice-cream at After You and Sulbing Korean
Dessert Café in Bangkok area. The valid data points are 202 units which composed of male and female in the age
range between 15-44 years old.
The research results shows that customer satisfaction significantly affects the brand switching cost at pvalue < 0 . 0 5 . Importantly, this research found the significant mediating role of the brand preference on this
relationship. Furthermore, the total effect was higher than the direct effect of the customer satisfaction on the brand
switching cost at p-value < 0.001. Therefore, market practitioners should be concerned the effect of brand preference
on the brand switching cost too. As a result, the Fast Fashion product as the snow ice ice-cream which has the Fad
life cycle may be improved to be more sustainable in terms of their market growth and brand position.
Keywords: Brand Satisfaction, Brand Preference, Brand Switching Cost, Snow Ice Ice-cream, Bingsu, Kakigori,
FAD, Fast Fashion
1. บทนํา

ตลาดไอศกรี มในประเทศไทย มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มสู งขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.2557
ธุรกิจไอศกรี มมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 8.1 ต่อปี จากข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2557 พบว่า ตลาดไอศกรี มโดยรวมหดตัว
ลง ร้อยละ 0.2 แต่กลุ่มตลาดไอศกรี มพรี เมี่ยมกลับขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13 (ศูนย์อจั ฉริ ยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร,
2558) ดังนั้น ตลาดกลุ่มนี้ จึงมีความน่าสนใจในการศึกษาข้อมูลเพื่อนํามาใช้ต่อยอดทางธุรกิจ โดยใช้สินค้าประเภท
ไอศกรี ม นํ้า แข็ง ใสเกล็ด หิ ม ะ ซึ่ ง กํา ลัง ได้รั บ ความนิ ย มในปั จ จุ บัน มาเป็ นตัว แทนในการศึ ก ษากรณี ก ลุ่ ม ตลาด
ไอศกรี มพรี เมี่ยม
ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับขั้นตอนกระบวนการผลิต และการเลือกคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ
มากขึ้น (แนวโน้มเศรษฐกิจและธุรกิจของไทยในปี 2559, 2559; ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2558) โดยปั จจัยทางการตลาดที่
สําคัญที่ สุดคื อ รสชาติ ไอศกรี ม ซึ่ งจําเป็ นต้องมี การพัฒนาสิ นค้าหรื อออกรสชาติ ใหม่ เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความ
ต้อ งการซื้ อ (อุ ต สาหกรรมสาร, 2554) ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของ จัก รกฤษณ์ นาคประเสริ ฐ (2556) ที่ พ บว่า
ผูบ้ ริ โภคเลื อกรับประทานไอศกรี มเพราะรสชาติไอศกรี มเป็ นอันดับแรก รวมถึ งสิ นค้าประเภทขนมเบเกอรี่ ก็ให้
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ความสําคัญที่สุดในด้านรสชาติเช่นกัน (ขนิ ษฐา เลิศจรรยารักษ์, 2546; วราวรรณ อนันตรัตน์, 2549; น่ารัก ตันเสนี ย,์
2550) อย่างไรก็ตาม การนําเสนอสิ นค้าให้มีความแตกต่างจากรู ปแบบเดิมๆ จะช่วยสร้างเอกลักษณ์และเพิ่มยอดขาย
ให้กบั ธุรกิจได้ อีกทั้งการสร้างตราสิ นค้าจะทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ เชื่อมัน่ และยอมรับในตราสิ นค้านั้นๆ (Kotler
and Keller, 2012)
ไอศกรี มนํ้าแข็งใสเกล็ดหิ มะเป็ นหนึ่งในสิ นค้าที่เข้ามาตามกระแสนิยม ซึ่งโดยทัว่ ไปจะมีวงจรชีวติ แบบ Fad
Life Cycle กล่าวคือ เป็ นสิ นค้าที่ เข้ามาและเกิ ดการยอมรับในสังคมของผูบ้ ริ โภคในวงกว้าง มีลกั ษณะเฉพาะตัว มี
วงจรช่วงอายุส้ ัน และผูบ้ ริ โภคมีความต้องการสิ นค้าสู ง (Bhardwaj and Fairhurst, 2010; Fernie and Spark, 1998 อ้าง
ถึงใน พิจิตรจันทร์ หวังไพบูลย์กิจ, 2558) ด้วยลักษณะดังกล่าว จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงยอดขายสิ นค้าในลักษณะ
ที่สูงขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่งการทําธุรกิจในสิ นค้าที่มีคุณลักษณะเป็ น Fast Fashion มักมีความเสี่ ยง แต่อย่างไร
ก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนที่ ได้รับคืนกลับมาอย่างรวดเร็ ว และแนวโน้มการเติบโตทางธุ รกิ จของสิ นค้าใน
กลุ่มไอศกรี มพรี เมี่ยมในภาพรวม ธุรกิจนี้ก็ยงั คงเป็ นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจลงทุน
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึกษาสิ นค้าที่ มีคุณลักษณะเป็ น Fast Fashion หรื อกลุ่มสิ นค้าที่ มีวงจรชี วิตแบบ Fad
Life Cycle เช่น ไอศกรี มนํ้าแข็งใสเกล็ดหิ มะ เพื่อทําให้สามารถคาดการณ์และพยากรณ์ถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจาก
การบริ โภคสิ นค้าได้ในอนาคต รวมทั้งหาวิธียดื อายุวงจรชีวติ การขายสิ นค้า ให้ยาวนานและเติบโตขึ้นได้
ผูว้ จิ ยั ใช้การทบทวนทฤษฏี วรรณกรรม และศึกษาจากงานวิจยั ก่อนหน้า เพื่อทําความเข้าใจในบริ บทของตัว
แปรต่างๆ แล้วจึงนํามาสร้างเป็ นกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยั จากนั้นจึงนําตัวแปรมาทดสอบหาความสัมพันธ์
โดยมีรายละเอียดการศึกษาดังนี้
การเปลีย่ นตราสินค้ า
การเปลี่ยนตราสิ นค้า (Brand Switching) หมายถึง การที่ผูบ้ ริ โภคมีความภักดีในตราสิ นค้าเดิมลดลงและมี
ความยินดีที่จะซื้ อตราสิ นค้าอื่นมากขึ้น ทั้งนี้ ความภักดีในตราสิ นค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ (Ehrenberg, 1988)
ดังเช่น ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าไปแล้วไม่พึงพอใจหรื อไม่บรรลุตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ จะทําให้ผบู ้ ริ โภคเปลี่ยนตราสิ นค้า
(Van Trijp et al., 1996) วิธีที่ช่วยป้ องกันการเปลี่ ยนตราสิ นค้าคื อ ต้องทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความภักดี ต่อตราสิ นค้า
กล่ า วคื อ ทํา ให้ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ด ความพึ ง พอใจในสิ น ค้า หรื อ บริ ก าร และสร้ า งตราสิ น ค้า (Brand) ขึ้ น มา เพื่ อ สร้ า ง
เอกลัก ษณ์ แ ละความโดดเด่ น เฉพาะตัว ให้กับ สิ น ค้า นั้น ๆ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ด การจดจํา ตราสิ น ค้า ได้ โดย
วัตถุประสงค์ของการสร้างตราสิ นค้าคือ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี (O’Malley, 1991) อย่างไรก็ตาม การที่ผูบ้ ริ โภคจะ
ตัดสิ นใจเลือกใช้หรื อเปลี่ยนมาใช้ตราสิ นค้าใหม่ ผูบ้ ริ โภคจะเกิดต้นทุนขึ้นมา เช่น เกิดความเสี่ ยงในตราสิ นค้าที่ ไม่
เคยใช้มาก่อน เนื่ องจากไม่รู้วา่ ตราสิ นค้านั้นดีหรื อไม่ หากผูบ้ ริ โภครู ้สึกว่าสิ นค้ามีตน้ ทุนหรื อความเสี่ ยงสู งเกินกว่าที่
จะรับได้ ก็จะส่งผลให้ไม่เปลี่ยนตราสิ นค้า (Aaker, 1991)
ความพึงพอใจในตราสินค้ า
Hawkins and Motherbaugh (2014) และ Kotler (1988) มี ค วามเห็ น สอดคล้อ งกัน ในเรื่ อ งพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภค โดยให้ความหมายพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคว่า เป็ นการศึ กษาปั จเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรื อองค์การ และ
กระบวนการที่พวกเขาเหล่านั้นใช้เลือกสรร รักษา และกําจัดสิ่ งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริ การ ประสบการณ์ หรื อแนวคิด
เพื่อสนองความต้องการต่อผูบ้ ริ โภคและสังคม
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จึงกล่าวโดยสรุ ปว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ เพื่อแสวงหาสิ นค้าหรื อบริ การที่สามารถตอบสนองความต้องการ
และความพึงพอใจของตนเองภายใต้กระบวนการตัดสิ นใจ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคแต่ละบุคคลจะมีพฤติกรรมที่ แตกต่างกัน
ออกไป (Kotler and Keller, 2012)
ทั้งนี้ กระบวนการตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการพื้นฐานทางกายภาพที่ มีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค โดยกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรั บรู ้ ปัญหา การค้นหาข้อมูลข่าวสาร การประเมิน
ทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติกรรมหลังการซื้ อ โดยพฤติกรรมหลังการซื้ อจะเป็ นความรู ้สึกหลังจากที่ผบู ้ ริ โภค
ซื้ อและนําสิ นค้าไปใช้งานแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะทําการประเมินสิ นค้าในด้านความพึงพอใจ (Satisfaction) หากผูบ้ ริ โภค
รู ้ สึกว่าได้รับมากกว่าหรื อเท่ ากับความคาดหวังของตนเองจะเกิ ดความพึงพอใจ ซึ่ งความพึงพอใจนี้ จะทําให้เกิ ด
พฤติกรรมการซื้อซํ้าและการบอกต่อ ในทางตรงกันข้าม หากผูบ้ ริ โภครู ้สึกว่าได้รับตํ่ากว่าความคาดหวังของตนเองจะ
เกิดความไม่พึงพอใจ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคอาจเปลี่ยนใจไปใช้ตราสิ นค้าของคู่แข่งขัน และบอกต่อไปยังผูบ้ ริ โภคคนอื่น ทําให้
สูญเสี ยโอกาสในการขายสิ นค้า
จากงานวิจัย ก่ อนหน้า เรื่ อ ง Customer Perceived Value, Satisfaction, and Loyalty : The Role of Switching
Costs, Psychology and Marketing, Published Online in Wiley Inter Science (Yang and Peterson, 2004) พบว่า ความ
พึงพอใจในด้านการบริ การลูกค้า การปฏิบตั ิตามคําสั่งซื้ อ ความสะดวกในการใช้งานสิ นค้า และความปลอดภัยหรื อ
ความเป็ นส่วนตัวของผูบ้ ริ โภค จะทําให้ผบู ้ ริ โภคไม่เกิดการเปลี่ยนตราสิ นค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Saleh et al.
(2015) ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะซื้ อตราสิ นค้าเดิมที่ตนเองพึงพอใจ และ Siddiqui and Javed (2012) ยังได้พบว่า
หากผูบ้ ริ โภคไม่พึงพอใจในด้านคุณภาพการบริ การ จะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเปลี่ยนตราสิ นค้าด้วยเช่นกัน ส่ วนงานวิจยั
ของ Stan et al. (2013) พบว่า ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคจะลดลงเมื่อมีการปรับเปลี่ยนราคาสิ นค้า ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภค
เปลี่ ยนตราสิ นค้า จากการทบทวนงานวิจัย ก่ อนหน้าดังข้างต้น ทําให้ผูว้ ิจัยได้พบความสัม พัน ธ์แ ละขอกํา หนด
สมมติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 1 (H1) ความพึงพอใจในตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนตราสิ นค้า ไอศกรี มนํ้าแข็งใส
เกล็ดหิ มะ
ความชื่ นชอบในตราสินค้ า
ความชื่นชอบในตราสิ นค้า (Brand Preference) หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคประเมินตราสิ นค้าตั้งแต่ 2 ตราสิ นค้า
ขึ้นไป แล้วทําการเปรี ยบเทียบระหว่างตราสิ นค้าต่างๆในสิ นค้าประเภทเดียวกันว่า ตนเองรู ้สึกชื่นชอบหรื ออยากใช้
ตราสิ นค้าใดมากกว่า (Hellier et al., 2003) หรื อมีความโน้มเอียงไปที่ตราสิ นค้าที่ชื่นชอบมากกว่า โดยมีอคติกบั ตรา
สิ นค้าอื่ น (Ebrahim, 2013) โดยความชื่ นชอบเป็ นทัศนคติ ข้ นั พื้นฐานที่ นําไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ ง Keller (1993)
ชี้ให้เห็นว่า การตระหนักถึงตราสิ นค้า (Brand Awareness) มีผลต่อการประเมินและเลือกสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ในขณะที่
ความชื่นชอบในตราสิ นค้าจะมีบทบาทสําคัญในการเลือกสิ นค้า ถ้าผูบ้ ริ โภคจะต้องซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การใดจะส่ งผล
ให้เลือกตราสิ นค้าที่ชื่นชอบก่อน (Hellier et al., 2003)
จากงานวิจยั ก่อนหน้าของ Chinomona, Richard., Mahlangu, Donald. and Pooe, David. (2013) พบว่า ความ
พึงพอใจในตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั ความชื่นชอบในตราสิ นค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wong et al. (2014)
ที่พบว่า ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคจะพัฒนากลายเป็ นความชื่นชอบในตราสิ นค้า
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ส่ วนงานวิจยั ก่อนหน้าเรื่ อง องค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่สําคัญอันมีผลต่อความชื่นชอบแบรนด์ประเทศ
เกาหลีใต้ ในกรุ งเทพมหานครของ ปวีณวัฒน์ ศรี สุรินทร์ ( 2016) พบว่า ความชื่นชอบในตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั
การเปลี่ยนตราสิ นค้าในทิศทางบวก จึงทําให้ผวู ้ จิ ยั ได้พบความสัมพันธ์และขอกําหนดสมมติฐานดังนี้
สมมติ ฐานที่ 2 (H2) ความพึงพอใจในตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กับความชื่ นชอบในตราสิ นค้า ไอศกรี ม
นํ้าแข็งใสเกล็ดหิ มะ
สมมติฐานที่ 3 (H3) ความชื่นชอบในตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนตราสิ นค้า ไอศกรี มนํ้าแข็งใส
เกล็ดหิ มะ
จากสมมติฐานข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
กรอบแนวคิดการวิจยั
H1

BS

H2

BP

BSC

H3

หมายเหตุ : BS = Brand Satisfaction (ความพึงพอใจในตราสิ นค้า), BP = Brand Preference (ความชื่ นชอบในตราสิ นค้า),
BSC = Brand Switching Cost (การเปลี่ยนตราสิ นค้า)

2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อศึ กษาความพึงพอใจในตราสิ นค้า ความชื่ นชอบในตราสิ นค้า และการเปลี่ยนตราสิ นค้า ไอศกรี ม
นํ้าแข็งใสเกล็ดหิ มะของตลาดกลุ่มเป้ าหมาย
2) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในตราสิ นค้า กับการเปลี่ยนตราสิ นค้า ไอศกรี มนํ้าแข็ง
ใสเกล็ดหิ มะของตลาดกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีความชื่นชอบในตราสิ นค้าเป็ นตัวแปรคัน่ กลาง
3) เพื่อทดสอบผลกระทบของตัวแปรคัน่ กลางในด้านความชื่ น ชอบในตราสิ นค้า ที่ มีต่อความสัม พัน ธ์
ระหว่างความพึงพอใจในตราสิ นค้ากับการเปลี่ยนตราสิ นค้า ไอศกรี มนํ้าแข็งใสเกล็ดหิ มะของตลาดกลุ่มเป้ าหมาย
3. การดําเนินการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั ร่ วมกัน 2 วิธีคือ 1) การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) เพื่อหาประเด็นในการสํารวจเบื้ องต้น จากกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 30 คน และนําผลสรุ ปจากข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการสร้างแบบสอบถาม 2) การวิจยั เชิงปริ มาณ
(Quantitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่ งคําถามทั้งหมดเป็ นคําถามลักษณะปลาย
ปิ ด (Close-Ended Question) และใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS และ AMOS ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (กัลยา วา
นิ ชย์บญ
ั ชา, 2544; กัลยา วานิ ชย์บญ
ั ชา, 2557) เพื่อนํามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรคือ ความพึงพอใจในตรา
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สิ นค้า ความชื่นชอบในตราสิ นค้า และการเปลี่ยนตราสิ นค้า โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ ริ โภคเพศชายและเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 15-44 ปี เคยบริ โภคไอศกรี มนํ้าแข็งใสเกล็ดหิ มะร้าน After You และร้าน Sulbing Korean Dessert Café ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 202 คน โดยใช้วธิ ีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)
ผูว้ จิ ยั ได้เตรี ยมการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย 2 โมเดลหลัก คือ 1) โมเดลการวัด (Measurement
Model) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เป็ นการศึกษา
ถึ งความสัมพันธ์ของตัววัดหรื อคําถามของการวิจัยที่ มีความสัมพันธ์กันไว้ด้วยกัน รวมถึ งมี การตรวจสอบความ
น่ าเชื่ อถือด้วยวิธี Cronbach’s Alpha Coefficient อีกทั้งใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) โดยใช้วิธี Principal
Axis Factoring (PAF) ซึ่ งเป็ นเทคนิ คการจับกลุ่มหรื อรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั ไว้ในกลุ่มเดียวกัน โดยแต่ละ
คําถามต้องมีค่า Factor Loading มากกว่า 0.6 (Humphreys et al., 2004) และอีกประเภทคือการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis : CFA) ซึ่ งเป็ นการตรวจสอบคําถามและวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร และ 2) โมเดลโครงสร้าง (Structural Model) มีการวิเคราะห์ 3 ขั้นตอนหลัก ขั้นแรกคือการตรวจสอบ
ความสอดคล้อ งของโมเดล (Model Fit) ขั้น ที่ ส องคื อ การทดสอบความสั ม พัน ธ์ ข องตัว แปรหรื อ การทดสอบ
สมมติฐาน โดยพิจารณาจากค่านํ้าหนักความถดถอยมาตรฐาน (Regression Weight) และขั้นสุ ดท้ายคือการวิเคราะห์
เส้นทาง (Path Analysis)
4. ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการบริ โภคไอศกรี มนํ้าแข็งใสเกล็ดหิ มะ จํานวน
202 คน แบ่งเป็ นเพศชาย 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.2 เพศหญิง 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.8 กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง
15-24 ปี จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.4 อายุระหว่าง 25-34 ปี จํานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.3 และอายุระหว่าง
35-44 ปี จํานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.3 มีการศึ กษาระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.9
ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 124 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 61.4 ระดับปริ ญญาโท จํานวน 58 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 28.7 และ
ระดับสู งกว่าปริ ญญาโท จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท จํานวน 17 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 8.4 รายได้ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท จํานวน 69 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 34.2 รายได้ระหว่าง 25,001 –
35,000 บาท จํานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.8 รายได้ระหว่าง 35,001 – 45,000 บาท จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ
9.4 และรายได้สูงกว่า 45,001 บาท จํานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.3 ประกอบอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน 19
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 9.4 ค้าขาย/ประกอบธุ รกิ จส่ วนตัว จํานวน 32 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 15.8 พนักงานบริ ษทั เอกชน
จํานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.9 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.4 และอื่นๆ
จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.5 ตามลําดับ
ในการศึกษานี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการทดสอบโมเดลการวัด (Measurement Model) หลังจากนั้นจึงนํามาทําการ
ทดสอบโมเดลโครงสร้ าง (Structural Model) ด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM)
โดยผลการทดสอบได้ค่า KMO = 0.882 > 0.5 (p-value = 0.000) หมายความว่า ตัวแปรทุกตัวไม่เป็ นอิสระต่อกัน, ค่า
Cronbach’s Alpha = 0.952 หมายความว่า มีความน่าเชื่อถือ และมีค่า Fit Index ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ค่า Fit Index
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 624

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

CMIN
218.025

DF
190

CMIN/DF
1.148

P
0.080

RMR
0.027

GFI
0.915

TLI
0.989

CFI
0.991

RMSEA
0.027

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 1 พบว่า ค่า CMIN/DF < 2, P > 0.05, RMR เข้าใกล้ค่าศูนย์, ส่ วนค่าของ
GFI, TLI, CFI > 0.9 และ RMSEA < 0.05 จึงสรุ ปได้วา่ โมเดลกรอบแนวคิดนี้มีความเหมาะสม และมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากการทดสอบโมเดลสมการโครงสร้างพบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในตรา
สิ นค้ากับการเปลี่ยนตราสิ นค้ามีค่า 0.204 (p-value < 0.05) ความพึงพอใจในตราสิ นค้ากับความชื่นชอบในตราสิ นค้ามี
ค่า 0.372 (p < 0.001) ความชื่ นชอบในตราสิ นค้ากับการเปลี่ยนตราสิ นค้ามีค่า 0.387 (p-value < 0.001) จึ งสรุ ปได้วา่
ผูบ้ ริ โภคที่มีความพึงพอใจในตราสิ นค้า จะไม่เปลี่ยนตราสิ นค้าไปใช้ตราอื่นอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p-value
< 0.05) และยังพบว่า ความพึงพอใจในตราสิ นค้าส่ งผลให้เกิดความชื่ นชอบในตราสิ นค้าอย่างมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ (p < 0.001) ซึ่งจะเห็นได้วา่ การนําความพึงพอใจในตราสิ นค้ามาผ่านความชื่นชอบในตราสิ นค้า จะทําให้โมเดล
มีความสัมพันธ์ที่ชดั เจนมากขึ้น นอกจากนี้ ยงั พบว่า ความพึงพอใจในตราสิ นค้าด้านรสชาติมีอิทธิ พลสู งสุ ดที่ ทาํ ให้
ผูบ้ ริ โภคไม่เปลี่ยนตราสิ นค้าไปใช้ตราอื่นอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) รองลงมาคือ ด้านเนื้ อ
สัมผัส ด้านพนักงาน และด้านราคา ตามลําดับ แสดงผลดังตารางที่ 2 และรู ปที่ 1
ตารางที่ 2: Standardized Regression Weights
Item
Estimate
BS  BSC
0.204
BS BP
0.372
BP BSC
0.387
BS BS-Taste
0.868
BS BS-Texture
0.765
BS BS-Staff
0.518
BS BS-Price
0.433

P
0.019
***
***
***
***
***
***

หมายเหตุ : BS = ความพึงพอใจในตราสิ นค้า (Brand Satisfaction), BS-Taste = มิติความพึงพอใจในด้านรสชาติ,
BS-Texture = มิติความพึงพอใจในด้านเนื้ อสัมผัส, BS-Staff = มิติความพึงพอใจในด้านพนักงาน,
BS-Price = มิติความพึงพอใจในด้านราคา, BP = ความชื่ นชอบในตราสิ นค้า (Brand Preference),
BSC = การเปลี่ยนตราสิ นค้า (Brand Switching Cost)
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0.859

BS-Taste

0.771

BS-Texture

0.512

BS-Staff

0.471

BS-Price

BS

0.372******

0.204**

BSC

0.387***
***

BP

รู ปที่ 1 : Standardized Regression Weights
จากผลการทดสอบค่า Factor Loading ในโมเดลกรอบแนวคิดตามข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้แยกการวิเคราะห์ความ
พึงพอใจในตราสิ นค้าออกเป็ นรายด้าน รวมทั้งสิ้ น 4 ด้านพบว่า ส่ วนของความพึงพอใจในตราสิ นค้าด้านรสชาติ ควร
ให้ค วามสํา คัญ เรื่ อ งรสชาติ ก ลมกล่ อ มมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ รสชาติ ส่ ว นผสมลงตัว และรสชาติ อ ร่ อ ยถู ก ปาก
ตามลําดับ ส่วนของความพึงพอใจในตราสิ นค้าด้านเนื้อสัมผัส ควรให้ความสําคัญเรื่ องเกล็ดนํ้าแข็งใสมีความละเอียด
มากที่สุด รองลงมาคือมีเนื้อเนียนนุ่ม มีความเบา และมีขนาดเล็ก ตามลําดับ ส่ วนของความพึงพอใจในตราสิ นค้าด้าน
พนักงาน ควรให้ความสําคัญเรื่ องการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูบ้ ริ โภคมากที่สุด รองลงมาคือยินดีให้ความช่วยเหลือ
ผูบ้ ริ โภคและใช้วาจาสุ ภาพ ซึ่ งมีคะแนนความสําคัญเท่ากัน ส่ วนของความพึงพอใจในตราสิ นค้าด้านราคา ควรให้
ความสําคัญเรื่ องราคาเหมาะสมกับรู ปลักษณ์ความสวยงามของสิ นค้ามากที่สุด รองลงมาคือราคาเหมาะสมกับรสชาติ
สิ นค้า และราคาเหมาะสมกับปริ มาณของสิ นค้า ตามลําดับ แสดงผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3: Factor Analysis
Item
Detail
BS-Taste
BS-Taste 1
BS-Taste 2
BS-Taste 3
BS-Texture
BS-Texture 1
BS-Texture 2
BS-Texture 3
BS-Texture 4
BS-Staff
BS-Staff 2
BS-Staff 3
BS-Staff 4
BS-Price
BS-Price 1
BS-Price 2
BS-Price 3
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Componant
0.900
0.910
0.901
0.849
0.917
0.893
0.869
0.907
0.935
0.907
0.918
0.917
0.912
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5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาผลกระทบของความพึ ง พอใจในตราสิ น ค้า และความชื่ น ชอบในตราสิ น ค้า ต่ อ การตัด สิ นใจ
เปลี่ยนไปบริ โภคสิ นค้าในตราสิ นค้าอื่นในสิ นค้าไอศกรี มนํ้าแข็งใสเกล็ดหิ มะ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีความพึงพอใจใน
ตราสิ นค้าจะไม่เปลี่ยนไปบริ โภคไอศกรี มนํ้าแข็งใสเกล็ดหิ มะตราอื่นๆ อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <
0.05) ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1 (H1) และมี ความคิดเห็ นตรงกันกับงานวิจยั ของ Saleh et al. (2015) ที่ พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่จะซื้อตราสิ นค้าเดิมที่ตนเองพึงพอใจ อีกทั้งยังพบว่า ความพึงพอใจในตราสิ นค้าส่งผลให้เกิดความ
ชื่ นชอบในตราสิ นค้าอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ 2 (H2) และมี
ความคิ ดเห็ นตรงกันกับงานวิจยั ของ Chinomona, R., Mahlangu, D. and Pooe, D. (2013) และ Wong et al. (2014) ที่
พบว่า ความพึงพอใจในตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั ความชื่ นชอบในตราสิ นค้า และผลที่ สําคัญของการวิจยั นี้ คือ
ความชื่นชอบในตราสิ นค้าเป็ นตัวแปรคัน่ กลางของผลกระทบระหว่างความพึงพอใจในตราสิ นค้าต่อการไม่เปลี่ยนไป
บริ โภคสิ นค้าตราอื่นๆของผูบ้ ริ โภคอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p-value <0.001) ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ 3 (H3)
และมี ค วามคิ ด เห็ น ตรงกัน กับงานวิจัย ของ ปวีณ วัฒ น์ ศรี สุ ริ น ทร์ (2016) ที่ พ บว่า ความชื่ น ชอบในตราสิ น ค้ามี
ความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนตราสิ นค้าในทิศทางบวก
ผลการทดสอบ พบว่า ความพึงพอใจในตราสิ นค้าด้านรสชาติมีอิทธิ พลสูงสุดที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคไม่เปลี่ยนตรา
สิ นค้าไอศกรี มนํ้าแข็งใสเกล็ดหิ มะ โดยเฉพาะเรื่ องรสชาติกลมกล่อมจะมีอิทธิ พลมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ จักรกฤษณ์ นาคประเสริ ฐ (2556) ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภคเลือกรับประทานไอศกรี ม เพราะรสชาติไอศกรี มเป็ นอันดับ
แรก รวมถึงร้านค้าต้องมีการพัฒนาปรับปรุ งเนื้ อสัมผัสให้มีความละเอียดมากขึ้น มีลกั ษณะเนียนนุ่ม เบา และมีขนาด
เล็ก ส่ วนความพึงพอใจในตราสิ นค้าด้านพนักงาน ควรให้ความสําคัญเรื่ องการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูบ้ ริ โภค ด้วย
การจัดฝึ กอบรมพนักงานให้มีใจรักการบริ การและตอบสนองให้ความช่วยเหลือลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ พึง
พอใจ และกลับมาใช้บริ การซํ้า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Yang and Peterson (2004) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจใน
ด้านการบริ การลูกค้า การปฏิบตั ิตามคําสัง่ ซื้อของลูกค้า จะทําให้ผบู ้ ริ โภคไม่เกิดการเปลี่ยนตราสิ นค้า และสุดท้ายใน
ส่วนของความพึงพอใจด้านราคา ร้านค้าควรมีการพัฒนารู ปลักษณ์ของสิ นค้าให้สวยงาม โดดเด่น และมีความแตกต่าง
เพื่อดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
กล่าวโดยสรุ ปคือ ร้านค้าหรื อผูป้ ระกอบการที่สนใจในธุ รกิ จสิ นค้าที่ มีคุณลักษณะเป็ น Fast Fashion หรื อ
กลุ่มสิ นค้าที่มีวงจรชีวิตแบบ Fad Life Cycle เช่น ไอศกรี มนํ้าแข็งใสเกล็ดหิ มะ ควรให้ความสําคัญกับความชื่นชอบ
ในตราสิ นค้านอกเหนื อจากการให้ความสําคัญเพียงเรื่ องของความพึงพอใจในตราสิ นค้า เพื่อทําให้โอกาสที่ผูบ้ ริ โภค
จะเปลี่ยนไปใช้ตราสิ นค้าอื่นน้อยลง และเลือกใช้สินค้าของเราเป็ นอันดับแรก ซึ่ งการพัฒนาโมเดลนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อนํามาขยายผล และประยุกต์ใช้งานกับสิ นค้าที่มีคุณลักษณะดังกล่าว ให้สามารถยืดอายุวงจรชีวติ ของการขายสิ นค้า
ให้ยาวนานและเติบโตยัง่ ยืน (Sustainable Growth)
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ ผลการศึ กษาสําเร็ จได้ด้วยดี โดยได้รับความอนุ เคราะห์ จาก
อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่กรุ ณาสละเวลาตรวจแก้ไขและแนะนําลูกศิษย์อย่างดียง่ิ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้
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