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บทคัดย่อ
การศึกษาในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ปั จจัยด้านการตลาดและปั จจัยด้านคุณค่าตราสินค้าทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ สินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโ มของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างคือ ผูท้ ซ่ี อ้ื
สินค้าในร้านดูโ มในเขตกรุงเทพมหานครและปริม ณฑลจานวน 385 คน นาข้อ มูล มาวิเคราะห์ ค่ าร้อยละ ค่ าความถี่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สมั ประสิทธิเชิ
์ งพหุ ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมระดับความคิดเห็นด้าน
ปั จจัยทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโ มอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน ภาพรวมของระดับการตัดสินใจซือ้ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การตัดสินใจซื้อมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
และด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโ ม และด้านคุณค่าตราสินค้า
ได้แก่ ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า ด้านการรับ รู้คุณ ภาพตราสิน ค้า และด้านความภักดีต่อ ตราสิน ค้า มีอิท ธิพ ลต่ อการ
ตัดสินใจซือ้ สินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดโู มมากทีส่ ดุ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ : ปั จจัยทางการตลาด, คุณค่าตราสินค้า, การตัดสินใจซือ้
ABSTRACT
The objectives of this research were to study the marketing factors and brand equity influence on
the buying decision of modern trade Dohome in Bangkok and its vicinity. The samples were 385 people
who shopping at Dohome in Bangkok and its vicinity. The questionnaires were used for the research tool,
whereas the statistics used for analyzing the obtained data were percentage, frequency, mean, standard
deviation and multiple regression analysis. The results showed that overall level of opinions on marketing
factors and brand equity of modern trade Dohome were high level. And overall level of buying decision
was high level too. The hypothesis testing showed that marketing factors in product and price influences
buying decisions and brand equity in perceived quality influences buying decisions of modern trade
Dohome at a significance level of 0.05
Keywords : Marketing Factors, Brand Equity, Buying Decision

บทนา
ธุ ร กิ จ ค้ า วัส ดุ ก่ อ สร้ า งและสิ น ค้ า ตกแต่ ง บ้ า น
มีศ ัก ยภาพการเติบ โตที่สูง ขึ้น เนื่ อ งจากความต้ อ งการ
สินค้าในหมวดวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านเริม่ เป็ นที่

ต้องการของผู้บริโภคมากขึน้ โดยผลมาจากการขยายตัว
ของภาคอสัง หาริม ทรัพ ย์ ปั จจัย ทางด้ า นภัย พิ บ ัติ ท าง
ธรรมชาติ อุทกภัย และการทรุดโทรมตามธรรมชาติของที่
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อยู่ อ าศัย การปรับ เปลี่ย นพฤติ ก รรมผู้ บ ริโ ภคที่ ห ัน มา
ซ่อมแซม ปรับปรุง และตกแต่ งบ้านด้วยตนเอง ส่งผลให้
ผู้บ ริโภคนิ ย มซื้อ สิน ค้าจากร้า นวัสดุ ก่ อ สร้างด้ ว ยตนเอง
และปั จจัยสนับสนุ นสาคัญมาจากรายได้เฉลีย่ ต่อครัวเรือน
อยู่ท่เี พิ่มสูงขึน้ (National Statistical Office, 2017) ทาให้
ผู้บ ริโภคมีก าลัง ซื้อ ที่เพิ่ ม ขึ้น ส่ ง ผลให้ผู้ บ ริโภคมีค วาม
ต้องการซือ้ สินค้าตกแต่งบ้านและซ่อมแซมบ้านด้วยตนเอง
มากขึน้ ด้วย (Kasikorn Research, 2016)
ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างสามารถแบ่งกลุ่มของผู้ค้า
วัสดุก่อสร้างได้ 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทร้านค้าปลีก เป็ น
ร้า นค้ า ที่ เ น้ น จ าหน่ า ยวัส ดุ ก่ อ สร้า งพื้ น ฐานตามความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า ภายในพื้ น ที่ แ ละบริเ วณใกล้ เ คี ย ง
ประเภทร้านค้าส่ง เป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่ทต่ี งั ้ อยู่ในตัว
เมืองของแต่ละจังหวัด ขายสินค้าในลักษณะคาสังซื
่ อ้ สินค้า
ขนาดใหญ่ และประเภทร้านค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ Modern
Trade เป็ นร้านค้าทีจ่ าหน่ายวัสดุก่อสร้างหลากหลายอย่าง
ครบวงจรในแห่ งเดียว ตัง้ แต่ สิน ค้าวัสดุ ก่อ สร้างประเภท
ต่ า ง ๆ รวมทั ้ง เ อร์ นิ เ จอร์ สิ น ค้ า ตกแต่ ง บ้ า น และ
เครื่องใช้ไ ้ า เมื่อพิจารณาแนวโน้มอัตราการคาดการณ์
การเติบโตของกลุ่มผู้ ค้าวัสดุ ก่อสร้าง จะพบว่าอัตราการ
เติบ โตของผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่งมีอตั ราการเติบ โตที่น้ อ ย
กว่ า มีอ ัต ราการเติ บ โตอยู่ ท่ี ร้อ ยละ 2-6 ในขณะที่ ก าร
เติบโตของร้านค้าปลีกสมัยใหม่มอี ตั ราการเติบโตทีส่ งู ทีส่ ุด
และมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2562
โดยมี อ ั ต ราการเติ บ โตอยู่ ท่ี ร้ อ ยละ 10-15 (Krungsri
Research, 2017)
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่มแี นวโน้มอัตราการ
เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ผลจากการที่ผู้บ ริโภคชอบความ
สะดวกสบาย ผู้ บ ริโ ภคนิ ย มหัน ไปซื้อ ในร้า นที่ มีสิน ค้ า
หลากหลายและให้ บ ริก ารครบวงจรมากขึ้น มีสิน ค้ า ที่
หลากหลายทัง้ วัสดุก่อสร้าง ของตกแต่งบ้าน เ อร์นิเจอร์
และเครื่องใช้ไ ้ า สามารถเปรียบเทียบสินค้าได้ ทาให้
ผูบ้ ริโภคซือ้ สินค้าจากร้านค้าประเภทร้านค้ าปลีกสมัยใหม่
หรือ Modern Trade มากยิง่ ขึน้ โดยในปี 2559 ตลาดวัสดุ
ก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านมีมูลค่าอยู่ท่ี 468,000 ล้าน
บาท เพิ่ม ขึ้น จากปี 2558 ที่มีมู ลค่ า ตลาดอยู่ ท่ี 450,000
ล้านบาท ถึงแม้ว่าการแข่งขันของธุรกิจจะค่อนข้างสูง แต่
กลุ่มธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัย ใหม่ ยงั คงมีอตั ราการ
เติบโตของยอดขายทีเ่ พิ่มขึน้ โดยปี 2560 มีการขยายตัว

เติบโตเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 8-12 ต่อปี โดยมีปัจจัยหลักมาจาก
การขยายสาขาของธุรกิจและการเพิ่มสินค้าที่หลากหลาย
เพื่ อให้ ผู้ บ ริ โ ภคมาเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า มากยิ่ ง ขึ้ น (GSB
Research, 2017)
จากการสารวจข้อมูล อัตราการเจริญ เติบโตของ
ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่จะพบว่า มีอตั ราที่เพิ่ม
สูงขึ้น แต่ เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของยอดขายและ
ส่วนแบ่งทางการตลาดแล้ว จะพบว่า ร้านดูโ ม มีจานวน
สาขาทีน่ ้อยกว่าร้านค้าอื่น ในปั จจุบนั มีจานวน 9 สาขา แต่
กลับมียอดขาย ส่วนแบ่งตลาดและอัตราการเติบโตทีส่ งู ขึน้
มาก โดยเมื่อเทียบส่วนแบ่งการตลาดกับตราสินค้าอื่น ในปี
2559 มีส่ ว นแบ่ ง การตลาดอยู่ ท่ีร้อ ยละ 4.35 ขึ้น มาเป็ น
อัน ดับ 2 จากในปี 2558 ที่ อ ยู่ ใ นอัน ดับ ที่ 4 มีส่ ว นแบ่ ง
การตลาดอยู่ทร่ี อ้ ยละ 3.15 (GSB Research, 2017)
ด้วยความสาคัญดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงปั จจัย
หรืออิทธิพลทีม่ ผี ลต่อการเติบโตของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดู
โ ม จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปั จจัยทางการตลาดและ
คุณ ค่าตราสิน ค้าที่มอี ิทธิพ ลต่ อการ ตัดสินใจซื้อสินค้าใน
ร้ า น ค้ าป ลี ก ส มั ย ให ม่ ดู โ ม ข อ งผู้ บ ริ โ ภ ค ใน เข ต
กรุ ง เทพมหานครและปริม ณฑล เพื่ อ ช่ ว ยให้ท ราบว่ า มี
ปั จจัยใดบ้างที่มีอิทธิพ ลต่ อการตัดสินใจซื้อ และเพื่อเป็ น
ประโยชน์ ในการวางกลยุทธ์ของธุรกิจและผู้ประกอบการ
สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุง
ปั จจัยทางการตลาดให้ตรงความต้องการของผูบ้ ริโภค และ
พัฒนาตราสินค้าเพื่อให้เกิดการยอมรับในตราสินค้า ได้มาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่ อศัก ยภาพในการแข่งขัน ทัง้ ปั จจุบ ัน
และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ในอนาคต

วัต ปุ ระสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึก ษาระดับ ความคิด เห็น ของปั จจัย ด้าน
การตลาดของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโ มของผู้บ ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อศึก ษาระดับ ความคิด เห็น ของปั จจัย ด้าน
คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ของร้ า นค้ า ปลี ก สมั ย ใหม่ ดู โ มของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจซือ้ สินค้าในร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ ดู โ มของผู้ บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริมณฑล

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

บทความวจัย

4. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการตลาดที่มอี ิทธิพลต่ อ
การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้าในร้านค้าปลีก สมัย ใหม่ ดูโ มของ
ผูบ้ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
5. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัย ด้ า นคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดู
โ มของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สมมติ ฐานการวิ จยั
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สมมติฐานที่ 2 ปั จจั ย ด้ า นคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า มี
อิทธิพ ลต่ อการตัดสิน ใจซื้อสิน ค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ดูโ มของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กรอบแนวคิ ดของงานวิ จยั
จากการศึก ษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจ ัย ที่
เกี่ยวข้อง ทาให้ผู้ศึกษาสามารถกาหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ตามภาพที่ 1 ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านการตลาดมีอทิ ธิพลต่อ
การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้าในร้านค้าปลีก สมัย ใหม่ ดูโ มของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด

การตัดสิ นใจ อสิ นค้าในร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ดโู มของ บู้ ริโ คในเขต
กรุงเทพมหานคร
และปริม ล
1. การรับรูค้ วามต้องการ
2. การค้นหาข้อมูล
3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสินใจซือ้
5. พฤติกรรมหลังการซือ้

ปัจจัยด้านคุ ค่าตราสิ นค้า
1. ด้านการรับรูต้ ราสินค้า
2. ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า
3. ด้านการรับรูค้ ุณภาพตราสินค้า
4. ด้านความภักดีตอ่ ตราสินค้า

าพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ทบทวนวรร กรรม
แนวคิ ดเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด
ปั จจัยทางการตลาด เป็ นกิจกรรมทางการตลาด
เพื่อสื่อสาร ส่งมอบคุณ ค่า และตอบสนองความพึงพอใจ
ให้แก่ ผู้บริโภค โดยใช้เครื่อ งมือ ทางการตลาดทัง้ 4 ด้าน
ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัด
จ าหน่ า ย (Place) และการส่ งเสริม การขาย (Promotion)
เป็ นองค์ ป ระกอบส าคัญ ในกลยุ ท ธ์ ก ารตลาด เป็ นการ
เลือกใช้เครื่องมือในการวางแผนทางการตลาด เพื่อจูงใจ
และกระตุ้ น ให้ ผู้ บ ริ โ ภคซื้ อ สิ น ค้ า (Kotler and Keller,
2016)

1. ปั จจัย ด้าน ลิ ต ั ์ (Product) คือ สินค้า
หรือ บริก ารที่ธุ ร กิจ เสนอให้ก ับ ผู้บ ริโภค เพื่อ ตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กบั ผู้บริโภค โดย
ผลิตภัณ ฑ์ต้อ งมีอรรถประโยชน์ และมูล ค่าในสายตาของ
ผูบ้ ริโภค
2. ปั จจั ย ด้ า นราคา Price) คื อ มู ล ค่ า ของ
ผลิต ภัณ ฑ์ ในรูป ของตัว เงิน ที่ผู้บ ริโภคต้อ งช าระเพื่อ ให้
ได้มาซึง่ สินค้าหรือบริการ การตัง้ ราคาต้องตัง้ ให้เหมาะสม
กับผลิตภัณ ฑ์และกลุ่ม เป้ าหมาย และสามารถสร้างกาไร
ให้กบั ธุรกิจอีกด้วย
3. ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย Place)
คือ การจัดการเกีย่ วกับสถานทีห่ รือช่องทางในการนาเสนอ
สิ น ค้ า ไปสู่ ผู้ บ ริ โ ภค เป็ นระบบการจั ด การคนกลาง
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เพื่อ อ านวยความสะดวกในการซื้อ สิน ค้าให้ก ับ ผู้บ ริโภค
โดยหน้าที่ของช่องทางการตลาดนัน้ ประกอบด้วย การจัด
ประเภทของสินค้าเป็ นหมวดเพื่อง่ายต่อการเลือกซื้อ การ
จัดแบ่งจานวนผลิตภัณฑ์ การรักษาปริมาณสินค้าคงคลังให้
เพียงพอและพร้อมจาหน่ายให้กบั ผูซ้ อ้ื ตลอดเวลา
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด Promotion)
คื อ การสื่อ สารข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ สิ น ค้ า และบริก ารไปยั ง
กลุ่มเป้ าหมาย สร้างการรับรูใ้ นสินค้าและบริการของธุรกิจ
เป็ นการกระตุ้น เพื่อให้ผู้บ ริโภคเกิดการตัดสิน ใจซื้อ โดย
การส่งเสริม การขายมี 5 ปั จ จัย ได้แ ก่ การโ ษณา การ
ประชาสัม พัน ธ์ การส่ง เสริม การขาย การตลาดทางตรง
และการใช้พนักงานขาย
แนวคิ ดเกี่ยวกับคุ ค่าตราสิ นค้า
คุ ณ ค่ า ตราสิน ค้ า เป็ นนิ ย ามของการสร้า งคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของตราสินค้าที่ไม่ซ้ากัน เป็ นมูลค่าเพิ่มที่
มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ คุณค่าตราสินค้าสะท้อนให้เห็นถึงวิธี
ที่ผู้ บ ริโ ภคคิด รู้สึก และปฏิ บ ัติ ต่ อ ตราสิน ค้ า และเป็ น
เอกลักษณ์ ท่สี ามารถแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและข้อดีใน
เชิงกลยุ ท ธ์ท่ีสาคัญ ของธุ รกิจ (Kotler and Keller, 2016)
โดยคุณค่าตราสินค้าแบ่งได้ 4 องค์ประกอบ คือ การรับรู้
ตราสิน ค้า (Brand Awareness) การเชื่อ มโยงตราสิน ค้า
(Brand Association) ก า ร รั บ รู้ คุ ณ ภ า พ ต ร า สิ น ค้ า
(Perceived Quality) และความภัก ดีในตราสิน ค้า (Brand
Loyalty)ดังนี้
1. การรับ รู้ ต ราสิ นค้ า (Brand Awareness)
เป็ นกระบวนการของการจดจาเกีย่ วกับตราสินค้าหรือธุรกิจ
นัน้ ๆ เป็ นการสะท้อนถึงความรู้สกึ คุ้นเคย สามารถระลึก
ถึงได้โดยไม่ จ าเป็ น ต้อ งจดจ าได้ละเอีย ด เป็ น การรับ รู้ท่ี
ผู้ บ ริโ ภคมีต่ อ สิน ค้ า ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง และระลึก ถึ ง เมื่ อ
ต้องการซือ้ สินค้าชนิดนัน้
2. ความเช่อมโยงตราสิ นค้า (Brand Association)
การเชื่อมโยงภาพลักษณ์ของตราสินค้าทีผ่ ู้บริโภคพบเห็น
และรับรูไ้ ด้ เข้ากับคุณสมบัตติ ่าง ๆ อาจเป็ นเรื่องราวหรือ
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าทีท่ าให้ผบู้ ริโภคจดจาได้ ไม่ว่าจะ
เป็ น ลัก ษณะของสิน ค้า คุ ณ ภาพสิน ค้า การโ ษณาของ
สินค้า หรือการใช้สญ
ั ลักษณ์ ต่าง ๆ ที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับ
ตราสินค้า ซึง่ ความสัมพันธ์ดงั กล่าวจะช่วยสร้างทัศนคติทด่ี ี
ให้ ก ั บ ตราสิ น ค้ า และเป็ นสิ่ ง เชื่ อ มโยงตราสิ น ค้ า ใน
ความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคด้วย

3. การรับ รู้ คุ าพตราสิ นค้ า (Perceived
Quality) การรับรู้ของลูกค้าที่มตี ่อคุณภาพของสินค้าหรือ
บริการของธุรกิจ เป็ นการรับรูถ้ งึ อรรถประโยชน์และความ
แตกต่ างของสินค้าหรือบริการเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับ
คู่แข่งขัน การรับรูค้ ุณภาพเป็ นปั จจัยสาคัญในการตัดสินใจ
ซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ เนื่ อ งจากการรับ รู้คุ ณ ภาพเป็ น สิ่งที่ท าให้
ผูบ้ ริโภคสามารถรับรูถ้ งึ ความแตกต่างของแต่ละตราสินค้า
ได้
4. ความ ัก ดี ใ นตราสิ น ค้ า (Brand Loyalty)
ความภักดีเกิดจากผูบ้ ริโภคทีช่ ่นื ชอบในตราสินค้าหนึ่งและ
ไม่เปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าของตราสินค้าอื่น ความภักดีต่ อ
ตราสินค้าจะเกิด ขึ้นเมื่อตราสินค้านัน้ สามารถตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้ ซึง่ จะ
นาไปสูพ่ ฤติกรรมการซือ้ ซ้าในตราสินค้านัน้ ในครัง้ ต่อไป
แนวคิ ดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ อ
การตัดสินใจซื้อเกิดจากขัน้ ตอนของการประเมิน
ทางเลือกต่าง ๆ ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตรง
กับความต้องการของตนเองมากทีส่ ุด การตัดสินใจซือ้ เป็ น
ทางเลือ กและผลที่ เกิ ด จากการตั ด สิน ใจของผู้ บ ริโ ภค
ขัน้ ตอนการตัดสินใจของผู้ซ้อื ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน คือ
การจาแนกความต้องการ การค้นหาข้อ มูล การประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซือ้ ใน
การซื้อ ตามปกติผู้บ ริโภคอาจข้ามขัน้ ตอนบางส่ ว นโดย
ขึน้ อยู่กบั ลักษณะของผลิตภัณฑ์และสถานการณ์ในการซือ้
(Armstrong, 2017)
1. การรับรู้ความต้ องการ (Need Recognition)
เกิดจากผูบ้ ริโภครับรูถ้ งึ ปั ญหาความต้องการนัน้ ๆ ซึง่ เป็ น
ขัน้ ตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจ โดยการรับรู้ปัญหา
เกิดจากสิง่ เร้าที่อยู่ภ ายใน คือ การรับ รู้ถึงความต้องการ
จากภายในร่างกาย และสิง่ เร้าทีอ่ ยู่ภายนอก คือ สิง่ กระตุ้น
ทีเ่ กิดจากข้อมูลข่าวสารภายนอกทีเ่ กิดจากการกระตุ้นจาก
ธุรกิจเพื่อทาให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการและตอบสนอง
ต่อผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ
2. ก ารค้ น ห าข้ อ มู ล (Information Search)
เป็ นขัน้ ตอนที่ผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูลและเรียนรู้เกี่ยวกับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละตราสิน ค้ า ที่ มี อ ยู่ ใ นตลาด และท าการ
พิ จ ารณาแบ่ ง แยกผลิต ภั ณ ฑ์ แ ละตราสิน ค้ า เพื่ อ น าไป
พิจารณาในการเลือกซือ้
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3. ก ารป ระเมิ น ท างเล อ ก Evaluation of
Alternatives) เป็ นขัน้ ตอนหลังจากการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ
เมื่อผูบ้ ริโภคค้นหาข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผูบ้ ริโภคจะนาข้อมูล
เหล่านัน้ ไปสู่ขนั ้ ตอนของการประเมิน ทางเลือก ประเมิน
ข้อมูลที่มอี ยู่นามาตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดของ
ผูบ้ ริโภค
4. การตัดสิ นใจ อ Purchase Decision) เป็ น
ขัน้ ตอนในการตัดสินใจหลังจากการประเมินทางเลือกหรือ
สรุปคุณ สมบัติของผลิตภัณ ฑ์และตราสินค้าที่ต้องการได้
แล้ว เมื่อผูบ้ ริโภคประเมินทางเลือกแล้ว ผูบ้ ริโภคจะทาการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากการป ระเมิ น
ทางเลือกนัน้
5. พ ติ กรรมหลัง การ อ Post-Purchase
Evaluation) เป็ น ขั ้น ต อน ห ลั ง จากก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ
ผู้ บ ริโ ภคจะประเมิ น คุ ณ ค่ า และประโยชน์ ท่ี ไ ด้ ร ับ จาก
ผลิตภัณฑ์ท่เี กิดจากการตัดสินใจซื้อไปแล้ว การประเมิน
พฤติกรรมหลังการซื้อจะส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าใน
ครัง้ ต่ อ ไป หากผู้ บ ริโ ภคเกิ ด ความพอใจ ผู้ บ ริโ ภคก็จ ะ
กลายเป็ น ลูก ค้า ประจ าและเกิด ความภัก ดีต่ อ ตราสิน ค้า
นัน้ ๆ
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
Kannalongkorn (2013) ได้ศกึ ษาเรื่องคุณค่าของ
แบรนด์และส่วนผสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจ
เลือ กซื้อ สิน ค้า SLOAN ของผู้บ ริโภค กรณี ศึก ษาลูก ค้า
ของบริษทั สุขกมลรัชดา จากัด ผลจากการวิจยั พบว่า การ
รับรูด้ า้ นคุณค่าตราสินค้าอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้า นที่มีก ารรับ รู้ได้ม ากที่สุด คือ ด้านการ
เชื่อมโยงของแบรนด์ รองลงมาคือ ด้านการรับรู้คุณ ภาพ
ตราสินค้า ด้านการตระหนักรูใ้ นตราสินค้า และด้านความ
ภัก ดีข องสิน ค้า ตามลาดับ ด้านส่ว นผสมทางการตลาด
พบว่ า ด้ า นที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งรับ รู้ ม ากที่ สุ ด คื อ ด้ า นการ
ส่งเสริมการตลาด ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า คุณค่า
ของแบรนด์ ด้านความภัก ดีต ราสิน ค้า SLOAN และการ
รับรู้คุณภาพของตราสินค้า SLOAN มีผลกับการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้า SLOAN และปั จจัยส่วนผสมการตลาดทุ ก
ด้านมีผ ลต่ อ การตัด สินใจเลือกซื้อ สินค้า SLOAN อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
Jara and Cliquet (2012) ได้ ศึก ษาแนวคิด และ
การวัดผลคุณค่าตราสินค้าของธุรกิจค้าปลีก ผลการศึกษา
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แสดงให้เห็นว่าการรับรูต้ ราสินค้าและการรับรูค้ ุณภาพตรา
สิน ค้ า มี ผ ลต่ อ คุ ณ ค่ า ตราสิน ค้ า ของร้ า นค้ า ปลี ก และมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภคมากทีส่ ุด การรับรูต้ ราสินค้า
ของร้านค้าปลีกมีอทิ ธิพลต่อภาพลักษณ์และการตอบสนอง
ของผู้ บ ริโ ภค และมีผ ลต่ อ การตอบสนองของผู้ บ ริโ ภค
ในเชิงบวก
Astuti, Silalahi and Wijaya (2015) ได้ศึกษาถึง
ปั จจัยทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ แอปเปิ้ ล
ของผู้บ ริโภคในศูนย์การค้าโอลิม ปิ กการ์เด้น เมืองมาลัง
ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรปั จจัย
ทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ผล
การศึก ษาพบว่ า ผลิต ภัณ ฑ์ ราคา สถานที่ การส่ งเสริม
การตลาด และกระบวนการมีผ ลต่ อการตัด สิน ใจซื้อของ
ผูบ้ ริโภคเป็ นส่วนมาก ตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ี
อิทธิพลทีส่ ุดคือราคา การกาหนดราคาขายในราคาถูกเป็ น
กลยุทธ์ทด่ี ที ส่ี ดุ ในการเพิม่ การตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค

วิ ธีการวิ จยั
การศึก ษาเรื่อง ปั จจัยทางการตลาดและคุ ณ ค่ า
ตราสิน ค้าที่มีอิท ธิพ ลต่ อการตัด สิน ใจซื้อสินค้าในร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ดูโ มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative) โดย
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัย
ทางการตลาดและคุ ณ ค่ า ตราสิน ค้ า ที่ มีอิท ธิพ ลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโ ม จากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ท่ซี ้อื สินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโ มในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริม ณฑลจ านวน 385 ชุ ด โดยใช้
วิธกี ารคานวณจากกรณีทไ่ี ม่ทราบประชากรทีแ่ น่ นอนจาก
สัดส่วนของประชากรทัง้ หมด แจกแบบสอบถามโดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
และนาแบบสอบถามที่รวบรวมมาได้นามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าความถี่
ค่ าเฉลี่ย (×̅) ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D) และท าการ
ทดสอบวิเคราะห์สมั ประสิทธิเชิ
์ งพหุ Multiple Regression
Analysis แบบ Enter เพื่ อ หาความสัม พัน ธ์ข องตัว แปร
มากกว่า 1 ตัวแปรขึน้ ไป (Multiple Factors)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ใน
การศึกษาครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน
ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุค คลของผู้ต อบแบบสอบถาม
จานวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 คาถามเกีย่ วกับปั จจัยทางการตลาด
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ของร้านค้าปลีก สมัย ใหม่ ดูโ ม จ านวน 16 ข้อ ส่ว นที่ 3
คาถามเกีย่ วกับปั จจัยด้านคุณค่าตราสินค้าของร้านค้าปลีก
สมั ย ใหม่ ดู โ ม จ านวน 12 ข้ อ และส่ ว นที่ 4 ค าถาม
เกีย่ วกับปั จจัยการตัดสินใจซือ้ สินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ดูโ ม จานวน 15 ข้อ

ลการศึกษา
ส่ ว นที่ 1 ปั จ จัย ด้ า นประชากรศาสตร์ข อง
ตู้ อบแบบสอบ าม
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ผู้ ท่ี ซ้ื อ สิ น ค้ า ในร้ า นค้ า ปลี ก สมั ย ใหม่
ดูโ มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 58.70
มี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว งต่ า กว่ า 30 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 40.30 มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 73.00 มีอาชีพ
พนักงานบริษทั คิดเป็ นร้อยละ 46.00 และมีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 30,001 – 45,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 48.60
ส่ ว นที่ 2 ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
และระดับของปั จจัยทางการตลาด ปั จจัยด้านคุ ค่า
ตราสิ นค้า และการตัดสิ นใจ อ
ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับของ
ปั จจัย ทางการตลาด ปั จจัย คุ ณ ค่ า ตราสิน ค้ า และการ
ตัดสินใจซือ้
ตัวแปร
̅ S.D. ระดับ
×
ปัจจัยทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
4.09 .535 มาก
ด้านราคา
4.17 .509 มาก
ด้านช่องทางการจัด
3.63 .463 มาก
จาหน่าย
ด้านการส่งเสริม
3.77 .535 มาก
การตลาด
ปัจจัยคุ ค่าตราสิ นค้า
ด้านการรับรูต้ ราสินค้า 3.66 .794 มาก
ด้านการเชื่อมโยง
3.96 .583 มาก
ตราสินค้า
ด้านการรับรูค้ ุณภาพ
3.65 .565 มาก
ตราสินค้า

ด้านความภักดีต่อ
ตราสินค้า
การตัดสิ นใจ อ
ด้านการรับรูค้ วาม
ต้องการ
ด้านการค้นหาข้อมูล
ด้านการประเมิน
ทางเลือก

3.43

.813

มาก

3.80

.561

มาก

3.70

.657

มาก

4.04

.580

มาก

ด้านการตัดสินใจซือ้

4.28

.448

มาก
ทีส่ ดุ

ด้านพฤติกรรมหลัง
การซือ้

4.01

.655

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ท่ี
ซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโ มเกี่ยวกับปั จจัยทาง
การตลาดมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณาปั จจัยรายด้านพบว่า อยู่ระดับมากในทุกด้าน โดย
ด้านทีมคี ่าเฉลีย่ มากที่สุด คือ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ าย ตามลาดับ ปั จจัยด้านคุณค่าตราสินค้ามีระดับ
ความคิด เห็น อยู่ในระดับ มากเช่ น เดีย วกัน เมื่อ พิจารณา
ปั จจัยรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยด้านที
มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ด้ า นการเชื่ อ มโยงตราสิน ค้ า
รองลงมาคือ ด้านการรับรูต้ ราสินค้า ด้านการรับรูค้ ุณภาพ
ตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า ตามลาดับ และ
ปั จจัยด้านการตัดสินใจซือ้ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาปั จจัยรายด้านพบว่า ด้านที่อยู่ในระดับ
มากที่สุด คือ ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านที่อยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรมหลัง
การซื้อ ด้า นการรับ รู้ค วามต้ อ งการ และด้า นการค้น หา
ข้อมูล ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ลการทดสอบสมมติ ฐาน
ผลการวิเคราะห์ปั จจัยด้านการตลาดและคุณค่า
ตราสิน ค้า ที่มีอิท ธิพ ลต่ อการตัด สิน ใจซื้อสินค้าในร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ดูโ มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดโู ม
ปัจจัยด้านการตลาด
b
SE
t
Sig.
ลการทดสอบ
β
ด้านผลิตภัณฑ์
.201
.033
.290 6.117 .000*
มีอทิ ธิพล
.180
.035
.247 5.121 .000*
มีอทิ ธิพล
ด้านราคา
.106
.038
.132 2.776 .006*
มีอทิ ธิพล
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
.064
.034
.092 1.903 .058
ไม่มอี ทิ ธิพล
R = .533 R2 = .284 Adjusted R2 = .276 S.E. = .315
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ ผลการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สิน ค้า ในร้า นค้า ปลีก สมัย ใหม่ ดู โ มของผู้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีอทิ ธิพ ลต่ อการ
ตัดสินใจซือ้ สินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดโู ม
เมื่ อ พิ จ ารณ าค่ า สั ม ป ระสิ ท ธิ ค์ วามถดถอย
มาตรฐาน (β) สามารถเรียงลาดับอิทธิพลของปั จจัยจาก
มากไปน้อยได้ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเท่ากับ .290 ด้าน

ราคา มีค่าเท่ากับ .247 และด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
มีค่าเท่ากับ .132 ตามลาดับ
สามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
Y = 1.772 + 0.201(X1) + 0.180(X2) + 0.106(X3)
ตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจ
ซือ้ สินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดโู ม (Y) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ท่ีร ะดับ 0.05 ได้ แ ก่ ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ (X1) มีค่ า
สั ม ป ระสิ ท ธิ ์ (b) เท่ ากั บ 0.201 ด้ า น ราคา (X2) มี ค่ า
สัม ประสิท ธิ ์ (b) เท่ ากับ 0.180 และด้า นช่ อ งทางการจัด
จาหน่าย (X3) มีค่าสัมประสิทธิ ์ (b) เท่ากับ 0.106

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิ เ คราะห์ ปั จจั ย ด้ า นคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ในร้ า นค้ า
ปลีกสมัยใหม่ดโู ม
ปัจจัยด้านคุ ค่าตราสิ นค้า
b
SE
t
Sig.
ลการทดสอบ
β
ด้านการรับรูต้ ราสินค้า
.030
.033
.065
.925 .356
ไม่มอี ทิ ธิพล
ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า
.093
.040
.147 2.315 .021*
มีอทิ ธิพล
ด้านการรับรูค้ ุณภาพตราสินค้า
.107
.038
.164 2.819 .005*
มีอทิ ธิพล
ด้านความภักดีต่อตราสินค้า
.109
.036
.239 3.039 .003*
มีอทิ ธิพล
R = .526 R2 = .277 Adjusted R2 = .269 S.E. = .317
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยด้าน
คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า ด้าน
การรับ รู้คุ ณ ภาพตราสิน ค้า และด้า นความภัก ดีต่ อ ตรา
สิน ค้า มีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อสิน ค้าในร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ดูโ มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริม ณฑลที่ระดับ นัยสาคัญ ทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านการ
รับ รู้ต ราสิน ค้า ไม่ มีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า ใน
ร้านค้าปลีก สมัย ใหม่ ดูโ ม เมื่อ พิ จ ารณาค่ าสัม ประสิท ธิ ์
ความถดถอยมาตรฐาน (β) สามารถเรียงลาดับอิทธิพ ล

ของปั จจัยจากมากไปน้ อยได้ คือ ด้านความภักดีต่อตรา
สิน ค้า มีค่าเท่ ากับ .239 ด้านการรับ รู้คุณ ภาพตราสิน ค้า
มีค่ าเท่ า กับ .164 และด้า นการเชื่อ มโยงตราสิน ค้า มีค่ า
เท่ากับ .147 ตามลาดับ
สามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
Y = 2.723 + 0.093(X2) + 0.107(X3) + 0.109(X4)
ตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจ
ซือ้ สินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดโู ม (Y) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ได้แก่ ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

112

บทความวจัย

(X2) มี ค่ า สัม ประสิท ธิ ์ (b) เท่ า กั บ 0.093 ด้ า นการรับ รู้
คุณภาพตราสินค้า (X3) มีค่าสัมประสิทธิ ์ (b) เท่ากับ 0.107
และด้านความภักดีต่อตราสินค้า (X4) มีค่าสัมประสิทธิ ์ (b)
เท่ากับ 0.109

อ ิ ปรายและสรุป ลการวิ จยั
จากการศึก ษาวิจ ัย และการทดสอบสมมติฐ าน
มีประเด็นทีน่ ่าสนใจและนามาอภิปรายได้ดงั นี้
1. ปั จจัยทางการตลาดของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดู
โ มมีร ะดับ ความคิด เห็น อยู่ในระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณา
ปั จ จัย รายด้านพบว่ า กลุ่ ม ตัวอย่ างมีร ะดับ ความคิด เห็น
ระดับ มากในทุ ก ด้า น โดยด้า นทีมีค่ า เฉลี่ย มากที่สุด คือ
ด้านราคา ปั จจัย ที่ก ลุ่ ม ตัว อย่ างให้ค วามสาคัญ คือ ราคา
สิน ค้าในร้านมีราคาไม่ แพง รองลงมาคือ ด้านผลิต ภัณ ฑ์
ปั จ จัยที่ก ลุ่ม ตัว อย่างให้ค วามสาคัญ คือ การมีสนิ ค้าครบ
ครันและหลากหลาย ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Astuti,
Silalahi and Wijaya (2015) ที่ไ ด้ ท าการศึก ษาถึง ปั จ จัย
ทางการตลาดที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ในศู น ย์ ก ารค้ า โอลิ ม ปิ กการ์ เ ด้ น เมื อ งมาลัง ประเทศ
อินโดนี เซีย ผลการศึก ษาพบว่า ตัวแปรส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลทีส่ ุดคือราคา การกาหนดราคาขายใน
ราคาถูกเป็ นกลยุทธ์ทด่ี ที ่สี ุดในการเพิม่ การตัดสินใจซื้อใน
การซือ้ ของผูบ้ ริโภค
2. ปั จ จัย ด้า นคุ ณ ค่ า ตราสิน ค้า ของร้า นค้า ปลีก
สมัย ใหม่ดูโ มมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาปั จจัยรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คิดเห็นระดับมากในทุกด้าน โดยด้านทีมคี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด
คือ ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า รองลงมาคือ ด้านการรับรู้
ตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า และด้านความ
ภักดีต่อตราสินค้า ตามลาดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ
Kannalongkorn (2013) ทีศ่ กึ ษาถึงคุณค่าของแบรนด์และ
ส่ ว นผสมทางการตลาดที่มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กซื้อ
สินค้า SLOAN ของผูบ้ ริโภค กรณีศกึ ษาลูกค้าของบริษัท
สุขกมลรัชดา จากัด ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความสาคัญคุณค่าตราสินค้าในด้านการเชื่อมโยงของตรา
สินค้า มากทีส่ ดุ เช่นกัน
3. ปั จ จัย ด้ า นการตัด สิน ใจซื้ อ ของร้า นค้ า ปลีก
สมัย ใหม่ดูโ มมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาปั จจัยรายด้านพบว่า ด้านที่มรี ะดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด คือ ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านที่มี

ระดับ ความคิด เห็นในระดับ มาก ได้แ ก่ ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ด้านการรับรู้ความ
ต้องการ และด้านการค้นหาข้อมูล ตามลาดับ
4. ผลการศึกษา ปั จจัยทางการตลาดและคุณค่า
ตราสิน ค้าที่มีอิท ธิพ ลต่ อการตัด สิน ใจซื้อสินค้าในร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ดูโ มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริม ณฑล พบว่ า ปั จ จัย ด้า นการตลาด ได้แ ก่ ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดู
โ มของผู้บ ริโภค สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ Mabhud
(2012) ทีท่ าการศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ง่ ผล
ต่ อพฤติก รรมการซื้อผลิต ภัณ ฑ์ท รูวิช นั ่ ของลูก ค้าในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ผลการศึก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งให้
ความสาคัญกับปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในด้าน
ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีห ลากหลาย และให้ความสาคัญ ในเรื่องของ
ราคา สามารถสรุปได้ว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซื้อสินค้า ส่วนปั จจัยด้านคุณค่า
ตราสินค้า ได้แก่ ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า ด้านการรับรู้
คุ ณ ภาพตราสิน ค้า และด้า นความภัก ดีต่ อ ตราสิน ค้า มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดู
โ มของผู้บ ริโภคในเขตกรุง เทพมหานครและปริม ณฑล
สอดคล้อ งกับ Jara and Cliquet (2012) ที่ ท าการศึก ษา
คุณค่าตราสินค้าของธุรกิจค้าปลีก เป็ นการศึกษาถึงคุณค่า
ตราสินค้าของธุรกิจทีม่ ตี ่อการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าคุณค่าตรามีผลต่อร้านค้าปลีกและมีอทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครัง้ นี้ เพื่อเป็ นข้อมูลและเป็ น
แนวทางที่จะสามารถน าผลการศึก ษาของการวิจยั ไปใช้
วางแผนในการประกอบธุรกิจเพื่อให้สามารถตอบสนองได้
ตรงต่อความต้องการของลูกค้า สามารถสรุปข้อเสนอแนะ
ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ด้านปั จ จัย ทางการตลาด ในด้า นผลิต ภัณ ฑ์
ผู้ บ ริโ ภคให้ ค วามส าคั ญ ใน เรื่ อ งการมี สิน ค้ า ในร้ า นที่
ครบถ้วนและหลากหลาย ร้านค้าจึงควรนาผลิตภัณ ฑ์ท่ีมี
ความหลากหลายและทันสมัยมาจัดจาหน่ ายให้มากขึน้ ทา
ให้มีล ัก ษณะเป็ น การบริก ารเบ็ด เสร็จ ณ จุ ด เดีย ว (One
Stop Service) เพื่อให้ลูกค้ามีตวั เลือกในการซื้อสินค้าและ
ดึงดูดผูบ้ ริโภคให้มาเลือกซือ้ สินค้ามากยิง่ ขึน้ ในด้านราคา
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เป็ นด้านที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญมากที่สุด ร้านค้าควรมี
มาตรฐานในการกาหนดราคา มีการตัง้ ราคาให้เหมาะสม
กับสินค้านัน้ ๆ มีสนิ ค้าที่ราคาไม่แพงไปกว่าที่อ่นื เพื่อให้
ลูกค้าเลือกซื้อและรู้สกึ คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป และด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ร้านค้าควรตัง้ ร้านค้าให้อยู่ในทาเล
ที่ลูกค้าสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบาย ใกล้กบั
แหล่งชุมชน จัดหมวดหมู่สนิ ค้าภายในร้านให้เป็ นระเบียบ
มีป้ายบอกอย่างชัดเจน มีความสะอาดและความสวยงาม
ภายในร้า นค้า และปรับ ปรุ ง ช่ อ งทางการซื้อ สิน ค้า ผ่ า น
ช่ อ งทางออนไลน์ ใ ห้ มีป ระสิท ธิภ าพ เพื่ อ อ านวยความ
สะดวกในการเลือกซือ้ สินค้าของลูกค้ามากยิง่ ขึน้
2. ปั จจั ย ด้ า นคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ใน ด้ า นการ
เชื่อมโยงตราสินค้า ร้านค้าควรเชื่อมโยงตราสินค้ากับลูกค้า
ให้มากขึน้ สื่อสาร โ ษณาไปลูกค้า เช่น เมื่อลูกค้านึกถึงดู
โ ม จะนึกถึงร้านค้าที่มรี าคาสินค้าที่ถูกกว่าที่อ่นื มีสนิ ค้า
หลากหลายและมีคุณภาพ ด้านการรับรูค้ ุณภาพตราสินค้า
ร้านค้าควรมีก ารปรับ ปรุง การบริก ารอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ให้มี
ความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา และจัดฝึ กอบรม
พนักงานอย่างสม่าเสมอเพื่อทีจ่ ะให้คาแนะนาและให้บริการ
แก่ลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ลูกค้ามันใจในการ
่
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มาเลือกใช้บริการ และด้านความภักดีต่อตราสินค้า ร้านค้า
ควรที่จ ะรัก ษาระดับ ความภัก ดีต่ อ ตราสิน ค้า ไว้ให้อ ยู่ ใน
ระดับ เดิ ม หรือ ให้ เ พิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้น ร้ า นค้ า จะต้ อ งรัก ษา
มาตรฐานคุณภาพสินค้า ตัง้ ราคาให้เหมาะสม และพัฒนา
คุณภาพการบริการให้ดอี ยู่เสมอ เพื่อให้ลกู ค้ามีความรูส้ กึ ดี
ทุกครัง้ ทีม่ าเลือกซือ้ สินค้า และกลับมาเลือกซือ้ สินค้าทีร่ า้ น
ในครัง้ ต่อไป

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครังต่อไป
1. การศึกษาในครัง้ ต่อไปควรศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ให้มคี วามหลากหลายมากขึน้ และศึกษาในเขตพื้นทีอ่ ่นื ๆ
ของประเทศไทย หรือเป็ นตราสินค้าอื่น ๆ เพื่อให้มีความ
ครอบคลุมและได้รบั ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการนาไปใช้
วางแผนการดาเนินงานของผูป้ ระกอบการ
2. ควรศึกษาปั จจัยด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากปั จจัย
ทางการตลาดและคุ ณ ค่ า ตราสิน ค้ า ที่ มีอิท ธิพ ลต่ อ การ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ในร้ า นค้ า ปลี ก สมั ย ใหม่ ดู โ มของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น ปั จจัย
ด้านภาพลัก ษณ์ ปั จจัยด้านคุณ ภาพการบริก าร เป็ น ต้น
เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดมี ากยิง่ ขึน้
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