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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาการรับรูตราสินคาทีม่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใช

บริการ ของลูกคาที่มาใชบริการ รานบุญถาวร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัย คือ ลูกคาทีเ่ขามาใชบริการรานบญุถาวร ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 สาขา โดยใช

แบบสอบถามเปนการเก็บรวบรวมขอมูลสิถติิที่ใชนในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตางที่ใชการทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และ Chi-Square (2 test) ใชในการวเิคราะห

กลุมตัวอยางเชิงกลุมเพื่อหาความแตกตางของตัวแปร สําหรับการขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป 

 

 ผลการวิจัยพบวา 

1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูหญิงสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26 - 35 ป สถานภาพโสด 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบรษิัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท 

2. การศึกษาพฤติกรรมการใชบรกิาร ของลูกคาที่มาใชบริการบุญถาวร พบวา จํานวนครั้ง

ที่มาใชบริการ จํานวน 1 – 2 ครั้ง บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ คือ ตัวเอง และบดิา/มารดา/

ญาติพี่นอง/บุตร ธิดา สาเหตทุี่ทานมาใชบรกิาร คือ สินคาที่ตองการครบถวน และมีความสะดวกใน

การเดินทางมาใชบริการ สินคาที่ทานเลือกซื้อเมื่อเขามาใชบริการ คือ วัสดุปูพื้น/บุผนัง และหองน้ํา 

และคาใชจายในการซื้อสนิคาเทากับ 14,605.50 บาท 

3. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัการรับรูตราสินคาของรานบุญถาวร พบวา ดานความรูจักตรา

สินคาของรานบุญถาวร ดานคุณภาพทีเ่กดิจากการรับรูตราสินคาของรานบุญถาวร และ ดาน



 

 

ความสัมพันธของตราสินคากบัคุณคาที่เกิดจากการรับรูของรานบุญถาวร อยูในระดับ ดี สวนดาน

ความภักดีตอตราสินคาของรานบุญถาวร อยูในระดับ ปานกลาง 

4. ลูกคาที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการ ดานจาํนวนครั้งทีเ่ขามาใชบริการ 

แตกตางกัน  

5. ลูกคาที่มีอาย ุและลูกคาที่มีการรับรูตราสินคา ดานความรูจักตราสินคาของรานบุญถาวร

แตกตางกัน มพีฤติกรรมการใชบริการ ดานบคุคลที่มีอทิธพิลในการตดัสินใจซื้อ และสาเหตทุี่ทานมาใช

บริการ แตกตางกนั 

6. ลูกคาที่มีสถานภาพแตกตางกนั มีพฤตกิรรมการใชบริการ ดานจํานวนครั้งทีเ่ขามาใช

บริการ บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสนิใจซื้อ และดานสาเหตุที่ทานมาใชบริการ แตกตางกัน  

7. ลูกคาที่มีอาชีพแตกตางกนั มีพฤตกิรรมการใชบริการ ดานจํานวนครั้งที่เขามาใชบรกิาร 

และ สาเหตุทีท่านมาใชบริการ แตกตางกนั  

8. ลูกคาที่มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกนั มีพฤตกิรรมการใชบรกิาร ดานจํานวน

ครั้งที่เขามาใชบรกิาร สาเหตทุี่ทานมาใชบริการ และดานคาใชจายในการซื้อสนิคา แตกตางกัน  

9. ลูกคาที่มีการรับรูตราสนิคา ดานคณุภาพที่เกิดจากการรับรูตราสินคาของรานบุญถาวรที่

แตกตางกัน มพีฤติกรรมการใชบริการ สาเหตุทีท่านมาใชบริการ แตกตางกนั  
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 The purpose of this research was to study Brand Perception affecting Customers 

Behaviour at Boonthavorn in Bangkok Metropolitan Area. Questionnaires were used as the 

primary tools for data collection from 400 Boonthavorn customer. The statistics used for 

analysing the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, Independent t-

Test, One-Way Analysis of Variance (ANOVA), Least Significant Difference (LSD), Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient and Pearson's chi-square. The analysis was 

processed by Statistical Package. 

 The results of the research were as follows; 

1. Most respondents were 26 – 35 years old female, Single, holding a bachelor 

degree, working in private company and having average monthly income of 15,001 – 25,000 

baht. 

2. From the study of customers behaviour of Boonthavorn customer, it was found 

that the average times of using services was around 1-2 times, the people who influenced 

purchase was himself and father/mother/relation/children, and the reason for using services 

was wide product varieties and ease of travel, products bought were floor & wall tiles and 

bathroom and amount spent around 14,605.50 THB a time 

3. From the analysis on the brand perception of Boonthavorn, it was found that 

perception in term of quality from brand awareness and relationships between the brand 

and value perceived at Boonthavorn were at good level, but the brand awareness of 

Boonthavorn on brand loyalty was at moderate level. 



 

 

4. Customers with different sex had different behaviour in term of the times of using 

services. 

5. Customers with different age and brand awareness in term of brand awareness 

of Boonthavorn had different behaviour in term of the people who influence purchase 

decision and the reason for using services. 

6. Customers with different marriage status had different behaviour in term of the 

times of using service, the people who influence the purchase decision and the reason for 

using services. 

7. Customers with different occupations had different behaviour in term of the 

times of using services and the reason for using services. 

8. Customers with different salary had different behaviour in term of the times of 

using services, the people who influence purchase decision and the reason for using 

services. 

9. Customers with different brand awareness in term of quality from brand 

awareness had different behaviour in term of the reason for using services. 

  



 

 

 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ประธานคณธกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการสอบ

ไดพิจารณาสารนิพนธเรื่อง การรับรูตราสินคาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการ ของลูกคาที่มาใช

บริการ รานบุญถาวร ในเขตกรุงเทพมหานคร ของ วสุทัตต รัตนนาคินทร ฉบับนี้แลว เห็นสมควรรับเปน

สวนหนึ่งของการศกึษาตามหลักสูตรปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ของ

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒได 
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 คณะกรรมการสอบ 

    .............................................................................. ประธาน 

     (อาจารย ดร.ไพบูลย อาชารุงโรจน) 

    .............................................................................. กรรมการสอบสารนิพนธ 

     (อาจารย ดร.ธนภูมิ อติเวทนิ) 

    ..............................................................................กรรมการสอบสารนิพนธ 

     (รองศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ สิริแพทยพิสุทธิ)์ 
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มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ประกาศคุณูปการ 

  

 สารนิพนธฉบับนี้สําเรจ็ลุลวงไดดวยดี อันเนื่องมากจากความชวยเหลือและความกรุณาอยาง

ดียิ่งจากอาจารย ดร.ไพบูลย อาชารุงโรจน อาจารยที่ปรกึษาสารนิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคา

นับตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จเรียบรอยสมบูรณ ในการใหคําปรกึษา แนะนําและตรวจสอบแกไขขอบกพรอง

ตางๆ ในสารนิพนธ อันเปนประโยชนในการจัดทําสารนิพนธฉบับนีเ้ปนอยางยิ่ง ผูวิจยัรูสึกซาบซึ่งใน

ความกรุณา ความเมตตา และขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. สุภาพรรณ สริิแพทยพิสุทธิ์ และอาจารย  

ดร. ธนภูมิ อติเวทิน ทีก่รุณาเปนผูเชีย่วชาญตรวจคณุภาพเครื่องมือ ใหคําแนะนําชี้แนะ แกไข

ขอบกพรองในสวนตางๆ ของงานวิจัยครั้งนี้ และกรณุาเปนคณะกรรมการสอบปากเปลา จึงขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้

 ขอบกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ทกุทานที่ประสิทธิ์ประสาทวชิาความรูตลอดจน

ประสบการณที่ดี และความเมตตาแกผูวิจยั 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ ผูใหความรัก เอื้ออาทรและเสียสละในทุกประการ เผาอบรมสั่ง

สอนและเปนกําลังใจที่ดใีหแกผูวิจัยเสมอมา 

 ขอขอบคุณพี่ๆ ที่บริษทับุญถาวร จํากัด ทีค่อยใหความชวยเหลือ คําปรกึษา คําแนะนําที่ดี

เสมอมา และที่ตองขอขอบคุณเปนพเิศษ คณุชนัส ชชูาติ ผูจัดการฝายการตลาด ผูใหความชวยเหลือ

ในทกุๆ เรื่อง 

 

 ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ไดกรณุาสละเวลาใหความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถามคร้ังนี ้

วสุทัตต รัตนนาคินทร 

 

 

  



 

 

สารบัญ 
                        

บทที่                                                                                                            หนา 

 1 บทนํา..............................................................................................................       1 

  ภูมิหลัง........................................................................................................            1 

   ความมุงหมายของการวิจยั...............................................................................       2

   ความสําคัญของการวิจัย..................................................................................            3

   ขอบเขตของการวิจัย........................................................................................       3

   นิยามคําศัพท.................................................................................................       5

   กรอบแนวคิดในการวิจยั...................................................................................       7 

   สมมติฐานในการวจิัย.......................................................................................       8 

 

  2 เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ……................................................................        9

   ทฤษฎีเกี่ยวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร.......................................................       9

   แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู.....................................................................................     11

   แนวคิดเกี่ยวกับตราสินคา..................................................................................     16

   แนวคิดเกี่ยวกับคุณคาตราสนิคา........................................................................     19

   ทฤษฎีและแนวความคิดเกีย่วกับพฤติกรรมผูบริโภค.............................................     27

   ประวัติของรานบุญถาวร....................................................................................     40           

   งานวิจัยที่เกีย่วของ............................................................................................     43

  

  3 วิธีดําเนินการวิจยั.............................................................................................     45

   การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง..................................................     45

   การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั.......................................................................     46 

   วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ................................................................................     49

   การเก็บรวบรวมขอมูล........................................................................................     50

   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล............................................................................     50

   

 

 



 

 

สารบัญ (ตอ) 

 
บทที่                                                                                                            หนา 

  4 ผลการวเิคราะหขอมูล.......................................................................................     57

    การวิเคราะหขอมูลสวนของบุคคลของบุคคลของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม......     58

    การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใชบริการบญุถาวร................................     64 

    การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัการรับรูตราสินคาของรานบุญถาวร............................     68

    การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน..........................................................     72 

 

  5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ.............................................................   104

    ความมุงหมายของงานวจิัย................................................................................        104

    ความสําคัญของงานวิจยั สมมติฐาน วิธีการดําเนินการ........................................   105 

    การสรางเครื่องมือในการวิจัย.............................................................................    106

    การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล.............................   110 

    สรุปผลการศึกษาคนควา...................................................................................   112

    อภิปลายผลการศึกษาคนควา............................................................................   115

    ขอเสนอแนะจากการวิจัย...................................................................................   120 

    ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป...................................................................   122 

 

บรรณานกุรม.................................................................................................................   134  

 

ภาคผนวก......................................................................................................................   127

 ภาคผนวก ก............................................................................................................   139

 ภาคผนวก ข.............................................................................................................   143 

 

ประวัตยิอผูทําสาระนิพนธ............................................................................................   146 

  



 

 

บัญชีตาราง 
 
ตาราง                                                                                                          หนา 

      1  แสดงคําถามทีใ่ชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค 6Ws และ 1H  เพื่อ 

   คนหาคําตอบ 7 ประการ.....................................................................................     28

  2  แสดงจํานวน และคารอยละของปจจัยทางดานขอมูลสวนบุคคล จําแนกตามเพศ 

    อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสดุ อาชีพ รายไดเฉลีย่ตอเดือน  

    และของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม...................................................................     59

  3  แสดงจํานวน และคารอยละของปจจัยทางดานขอมูลสวนบุคคล จําแนกตามอาย ุ

   สถานภาพ และอาชีพ ของผูบริโภคที่ ตอบแบบสอบถาม (จัดกลุมใหม)...................     62

  4  แสดงจํานวน และคารอยละของปจจัยทางดานพฤติกรรมการใชบรกิารรานบุญถาวร 

   ในสวนของจํานวนครั้งที่ใชบริการ บุคคลที่มอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ  

   สาเหตุทีท่านมาใชบรกิาร และสินคากลุมที่เลือกซื้อเมื่อเขามาใชบริการรานบุญถาวร     65

  5  แสดงคาต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาใชจายในการซื้อ 

    สินคา…………………………………...............................................................     68

  6  แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูตราสินคาของรานบุญถาวร...     69

  7  แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูตราสินคาของรานบุญถาวร...     70 

   8  แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูตราสินคาของรานบุญถาวร...     70

  9  แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูตราสินคาของรานบุญถาวร...     71 

 10   แสดงการเปรยีบเทียบพฤติกรรมการใชบริการ ดานจาํนวนครั้งทีเ่ขามาใชบริการ  

   บุคคลที่มีอิทธพิลในการตัดสินใจซื้อ และสาเหตุที่ทานมาใชบริการจําแนกตามเพศ     73

 11  แสดงการเปรยีบเทียบพฤตกิรรมการใชบริการ ดานคาใชจายในการซื้อสินคา............     75 

 12  แสดงการเปรยีบเทียบพฤตกิรรมการใชบริการ ดานจํานวนครั้งทีเ่ขามาใชบริการ 

   บุคคลที่มีอิทธพิลในการตัดสินใจซื้อ และสาเหตุที่ทานมาใชบริการจําแนกตามอาย ุ     76 

 13  แสดงการเปรยีบเทียบพฤตกิรรมการใชบริการ ดานคาใชจายในการซื้อสินคา 

   ที่รานบุญถาวรตอครั้ง........................................................................................     79 

 14  แสดงการเปรยีบเทียบพฤตกิรรมการใชบริการ ดานจํานวนครั้งทีเ่ขามาใชบริการ 

   บุคคลที่มีอิทธพิลในการตัดสินใจซื้อ และ สาเหตทุี่ทานมาใชบรกิาร 

   จําแนกตามสถานภาพ.......................................................................................     80 

 



 

 

บัญชีตาราง (ตอ) 
 
ตาราง                                                                                                          หนา 

 15  แสดงการเปรยีบเทียบพฤตกิรรมการใชบริการ ดานคาใชจายในการซื้อสินคา 

   ที่รานบุญถาวรตอครั้ง.........................................................................................     82

 16  แสดงการเปรยีบเทียบพฤตกิรรมการใชบริการ ดานจํานวนครั้งทีเ่ขามาใชบริการ    

   บุคคลที่มีอิทธพิลในการตัดสินใจซื้อ และ สาเหตทุี่ทานมา 

   ใชบรกิารที่รานบญุถาวรจําแนกตาม ระดับการศึกษาสูงสดุ....................................     84

 17  แสดงการเปรยีบเทียบพฤตกิรรมการใชบริการ ดานคาใชจายใน การซื้อสินคา 

   ที่รานบุญถาวรตอครั้ง.........................................................................................     86

 18  แสดงการเปรยีบเทียบพฤตกิรรมการใชบริการ ดานจํานวนครั้งทีเ่ขามาใชบริการ  

   บุคคลที่มีอิทธพิลในการตัดสินใจซื้อ และ สาเหตทุี่ทานมา 

   ใชบรกิารที่รานบญุถาวรจําแนกตามอาชีพ............................................................     87

 19  แสดงการเปรยีบเทียบพฤตกิรรมการใชบริการ ดานคาใชจายในการซื้อสินคา..............     89

 20  แสดงการเปรยีบเทียบพฤตกิรรมการใชบริการ ดานจํานวนครั้งทีเ่ขามาใชบริการ 

   บุคคลที่มีอิทธพิลในการตัดสินใจซื้อ และ สาเหตทุี่ทานมาใชบรกิาร 

   จําแนกตามระดบั รายไดเฉลีย่ตอเดือน................................................................     90

 21  แสดงการเปรยีบเทียบพฤตกิรรมการใชบริการ ดานคาใชจายในการซื้อสินคา..............     93

 22  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการใชบรกิาร  

   ดานคาใชจายในการซื้อสินคา………………………..............................................     94

 23  การทดสอบความแตกตางระหวางการรับรูตราสนิคากบัพฤติกรรมการใชบริการของ 

   ลูกคาที่มาใชบริการรานบุญถาวร ดานจํานวนครั้งทีเ่ขามาใชบรกิาร ดานบุคคล 

   ที่มีอิทธิพลในการตัดสนิใจซื้อสินคา และดานสาเหตุทีท่านมาใชบริการ…………….     96 

 24  การทดสอบความแกตางระหวางการรับรูตราสินคา ดานคุณภาพทีเ่กิดจากการรับรู 

   ตราสินคาของรานบุญถาวรกับพฤติกรรม การใชบริการของลูกคาที่มาใชบริการ 

   รานบุญถาวรดานจํานวนครั้งทีเ่ขามาใชบริการ ดานบุคคลที่มีอิทธิพลใน 

   การตัดสินใจซื้อสินคา และดานสาเหตทุี่ทานมาใชบรกิาร………………................     99 

 

 

 



 

 

บัญชีตาราง (ตอ) 

 
ตาราง                                                                                                          หนา 

 25  การทดสอบความความแตกตางระหวางการรับรูตราสนิคา  ดานความสัมพันธของ 

   ตราสินคากับคณุคาทีเ่กิดจากการรับรูของรานบุญถาวร กับพฤติกรรมการใชบริการ 

   ของลูกคาที่มาใชบริการ ที่เขามาใชบริการโดยเฉลี่ย ดานบุคคลที่มีอิทธพิลใน 

   การตัดสินใจซื้อสินคา และดานสาเหตทุี่ทานมาใชบรกิาร.....................................   103

 26  การทดสอบความความแตกตางระหวางการรับรูตราสนิคาดานความภักดี ตอตราสินคา 

   ของรานบุญถาวร กับพฤติกรรมการใชบริการของลูกคาทีม่าใชบริการรานบุญถาวร 

   ดานจํานวนครั้งทีเ่ขามาใชบริการ ดานบุคคลที่มีอทิธิพลในการตัดสินใจซื้อ 

   และดานสาเหตุที่ทานมาใชบริการ....................................................................   100

 27  แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธระหวางการทดสอบความสัมพันธ ระหวาง 

   การรับรูตราสินคากับพฤติกรรมการใชบริการของลูกคาที่มาใชบริการรานบุญถาวร  

   ดานความรูจักตราสินคาของรานบญุถาวร...........................................................      111 

 28  แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน............................................................................   112            

 

 

 

 

   



 

 

บัญชีภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบ                                                                                                 หนา 

  1 แสดงแบบจําลององคประกอบของตราสินคา.......................................................     17

  2   แสดงแบบจําลองคณุคาตราสินคา......................................................................          24

  3  แสดงรูปแบบพฤติกรรมผูซื้อ และปจจยัที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค  

           (Factors influencing consumer’s buying behavior).......................................         31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 

บทนํา 

 

ภูมิหลัง 

 ในปจจุบนัภาวะการคาปลีกขยายตัวอยางกาวกระโดดรานคาปลีกสมยัใหมเขามามีบทบาท

ในระบบเศรษฐกจิของไทยไมวาจะเปน Department store, Super center, Convenience store, 

Specialty store เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผูบริโภคทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผูบริโภคสมัยใหมนัน้

ตองการความสะดวกสบาย สามารถเขาถึงไดงาย ทําใหเกดิความแตกตางจากรานคาปลกีสมัยเกา  

ดังนั้นรานคาปลีกสมัยใหมจึงกลายเปนแหลงในการเขาถึงสินคาของผูบริโภคที่ทวีความสําคัญมากขึ้น

เรื่อยๆ เพราะมีการตอบสนองความตองการสูงสุดของผูบรโิภค 

 รานคาปลีกรูปแบบใหมที่นาจัดตามองคือรานคาเจาะจงซือ้ (Specialty store หรือ Category 

killer) หรืออีกนัยหนึ่งเรียกวาธุรกิจเฉพาะอยาง เปนอีกสวนแบงที่สําคญัของรานคาปลีกที่ปจจุบนักอ

ตัวขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการเฉพาะดานของผูบรโิภค ซึ่งความคิดนีเ้กิดจากการทีน่ักการตลาด

เล็งเห็นวาสินคาบางประเภทมีศักยภาพพอทีจ่ะแยกหมวดหมูออกมาทําตลาดไดเองอยางมี

ประสิทธิภาพ สงผลใหรานคาปลีกเฉพาะอยางไดรับการตอบรับจากผูบริโภคอยางรวดเร็วเนื่องจาก

รานคาปลีกสมัยใหมนั้นจะมีการจดัสินคาที่มีความหลากหลาย การเรียงสินคาทีด่ึงดูดความสนใจ การ

มีตัวอยางสินคาโชวใหลูกคาไดทดสอบ มีปายบอกราคาทีช่ัดเจน และการเลือกชมไดดวยตนเองหรือถา

ตองการคําแนะนําก็มบีริการจากพนักงานที่มคีวามรูความชํานาญคอยใหบริการ ตัวอยางรานคาที่เนน

เฉพาะทางไดแกรานพาวเวอรบายเดอะพาวเวอร หรือ พาวเวอรมอลล ซึ่งเปนรานคาเฉพาะทางดาน

เครื่องใชไฟฟาโฮมโปร หรือ โฮมเวิรค  รานคาเฉพาะทางดานอสังหาริมทรัพย ถงึอยางนัน้ก็ตามรานคา

ที่นาจัดตามองมากที่สุด ก็คงไมพนรานคาปลีกทีต่อบสนองลูกคา ในดานธุรกจิอสังหาริมทรัพย ซึ่งมี

การขยายตัวอยางมากไมวาจะเปน ที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว เพื่อตอบสนองกลุมลูกคาในทกุสวน

ของประเทศ โดย 

 การคาปลีกที่มกีารขยายตัวอยางกาวกระโดดอันเนื่องมากจากการแขงขันของผูประกอบการ

อยางรุนแรงไมวาจะเปนจากรานคาเจาะจงซื้อทองถิน่อยาง บุญถาวรหรือ รานคาสมัยปลีกเฉพาะ

ประเภทสมัยใหมอยางโฮมเวิรคทําใหรานคาแบบเกาเกิดการแขงขันกันปรับปรุงรูปแบบรานคาให



2 

 

ทันสมัยมากขึ้น เพื่อเปนการดึงดูดลกูคาใหเขามาจบัจายใชสอบเพิ่มขึน้ การสงเสริมการขายอยาง

ตอเนื่องเพื่อเพิ่มสวนแบงตลาดในปจจุบนัทําใหเกิดการแขงขันอยางรุนแรงในการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขายทุกรูปแบบ ทั้งการลดราคา แลกของรางวัลแจกของสมนาคุณและ

แถมสินคา รวมถึงอีกสารพัดวิธทีี่จะทําใหลกูคาหนัมาใชบริการที่รานคา การสงเสริมทุกรูปแบบจะเปน

การชวยกระตุนใหเกิดการซื้อ โดยรานคาแตละแหงพยายามสรางรูปแบบทีเ่ปนเอกลักษณเพื่อแสดง

ความโดดเดนและสะทอนเอกลักษณของตนเองใหปรากฏในใจผูบริโภคเชน การสะสมสติกเกอรเพื่อชงิ

รางวัลของโฮมโปร หรือการซื้อสินคาครบตามจํานวนแถมทอง 1 เสน ของรานบุญถาวร เปนตน 

 จากขอความขางตนทีก่ลาวมาแลวผูวิจัยไดเห็นความสําคญัของ รานคาเจาะจงซื้อ 

(Specialty store) ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหนึง่คือ รานบุญถาวร ซึง่เปนศูนยจัดจําหนายสินคา

เกี่ยวกบัหองน้ํา/หองครัว กระเบื้องหินออน หนิแกรนติ มามากกวา 30 ป อีกทั้งยังมีสาขาครอบคลุมใน

ทุกสวนของกรุงเทพฯ และปริมณฑล คือ รัชดาภิเษก รังสิต ปนเกลา บางนา และธนบุรี ปากทอ แตดวย

ภาวะปจจุบนักลุมลูกคาสวนใหญของบญุถาวรคือ กลุมทีม่ีอายุ 50 ปขึ้นไปซึ่งมกีารรับรูที่มีตอตรา

สินคาบุญถาวรในระดบัสูง แตการรับรูตอตราสินคาจะลดลงสําหรับรุนตอๆมา โดยจะลดลงจากรุนสูรุน

ซึ่งเปนเหตใุห กลุมที่มีอายุอยูในชวง 31 – 50 ป ไมรูจักบุญถาวรอยางถูกตอง และไมเขามาใชบริการ 

ดังนั้นเพื่อลดชองวางการรับรูในตราสนิคาระหวางกลุมดังกลาวกับรานบญุถาวร ทางผูวิจยัจึงไดจัดทํา

งานวิจัยเพื่อนําผลที่ไดไปปรบัปรุง และสรางความเขาใจทีถู่กตองใหกับกลุมดังกลาวตอไป 

  

ความมุงหมายของงานวิจัย 

 ในการวิจยัครั้งนี้ผูวจิัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี ้

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการ ของลูกคาที่มาใชบรกิารรานบุญถาวร ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาการรับรูตราสินคา ของลูกคาทีม่าใชบริการรานบุญถาวร ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อเปรยีบเทียบพฤติกรรมการใชบริการ ของลูกคาที่มาใชบริการรานบุญถาวร ในเขต

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร เชน เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา และรายไดตอเดือน 
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4. เพื่อเปรยีบเทียบพฤติกรรมการใชบริการของลูกคาทีม่าใชบริการรานบุญถาวรในเขต

กรุงเทพมหานครดานจํานวนครั้งที่มาใชบริการ ดานบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสนิใจซื้อ และดาน

สาเหตุทีม่าใชบริการ จําแนกตามการรับรูตราสนิคาของลูกคาที่มาใชบริการรานบุญถาวรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อเปรยีบเทียบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชบรกิารในดานคาใชจายในการซื้อ

สินคา กับการรับรูตราสนิคาของลูกคาที่มาใชบริการรานบญุถาวรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ความสําคัญของงานวิจัย 

 การศึกษาทศันคตดิานการรับรูตราสนิคาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการ ของลูกคา

ที่มาใชบริการรานบญุถาวร ในเขตกรงุเทพมหานครครั้งนี ้ผลการศึกษาจะเปนประโยชน ดังนี ้

1. ผลการศึกษาเชิงประจักษจะทําใหทราบถึงจุดแข็งในดานของการรับรูตราสินคาในการใช

บริการของลูกคา ทั้งนีเ้พื่อทีจ่ะธํารงรักษาจุดแข็ง ในดานการรับรูตราสินคา และปรับปรุงจุดออนในสวน

ของการรับรูตราสินคาของรานบุญถาวร 

2. ผลที่ไดจากการวจิัยจะถูกนําเสนอใหกบัผูบริหารรานบุญถาวรนําไปใชในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อพัฒนาชื่อเสียงของรานใหสามารถแขงขันทางธุรกิจ และสามารถ

พัฒนาธุรกิจใหกาวหนาไปอยางรวดเร็ว 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรทีท่ําการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดแก ลูกคาที่เขามาใชบริการรานบุญถาวร ในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 สาขา 
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

  เนื่องจากไมทราบประชากรที่แนนอนจงึไดกําหนดขนาดตวัอยาง โดยใชสูตรแบบไมทราบ

จํานวนประชากร (นราศรี ไววนิชกุล. 2545: 133) ซึ่งขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน ที่มีระดับ

ความเชื่อมั่น 95% แตเพื่อเปนตัวแทนที่ดีของประชากรจึงเพิ่มกลุมสํารองตัวอยางไว เทากับจํานวน 15 

คน ดังนัน้ ขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับการวิจยัครั้งนี้ เทากับ 400 คน  

 

 ตัวแปรที่ศึกษา  

1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี ้

1.1. ลักษณะทางประชากรศาสตร 

1.1.1. เพศ 

1.1.1.1. ชาย  

1.1.1.2. หญิง  

1.1.2. สถานภาพ  

1.1.2.1. โสด  

1.1.2.2. สมรส/อยูดวยกัน  

1.1.2.3. หยาราง/หมาย/แยกกันอยู  

1.1.3. อายุ  

1.1.3.1. ต่ํากวา 26 ป 

1.1.3.2. 26 - 35 ป  

1.1.3.3. 36 - 45 ป  

1.1.3.4. 46 ปขึ้นไป 

1.1.4. อาชีพ  

1.1.4.1. พนักงานบริษัทเอกชน 

1.1.4.2. พนักงานรฐัวิสาหกจิ  

1.1.4.3. รับราชการ  

1.1.4.4. เจาของกจิการ/อาชีพอิสระ 

1.1.4.5. อื่นๆระบุ  

1.1.5. ระดับการศึกษาสูงสุด 

1.1.5.1. ต่ํากวาปริญญาตร ี 



5 

 

1.1.5.2. ปริญญาตร ี

1.1.5.3. สูงกวาปริญญาตร ี

1.1.6. รายได หรือรายรับ สวนตัว โดยเฉลีย่ตอเดือน 

1.1.6.1. ต่ํากวาหรือเทากบั 15,000 บาท 

1.1.6.2. 15,001 - 25,000 บาท  

1.1.6.3. 25,001 - 30,000 บาท  

1.1.6.4. 35,001 - 40,000 บาท  

1.1.6.5. 40,001 บาทขึ้นไป 

1.2. การรับรูตราสินคา 

1.2.1. ดานความรูจักตราสินคา 

1.2.2. ดานคุณภาพทีเ่กิดจากการรับรูตราสินคา 

1.2.3. ดานความสัมพันธของตราสินคากับคณุคาทีเ่กิดจากการรับรู 

1.2.4. ดานความภักดีตอตราสินคา 

2. ตัวแปรตาม 

2.1. พฤติกรรมการใชบรกิาร 

2.1.1. จํานวนครั้งที่เขามาใชบรกิารเฉลี่ยตอ 6 เดือน 

2.1.2. คาใชจายในการซื้อสนิคาเปนจํานวนเงินโดยประมาณ 
2.1.3. บุคคลที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจซื้อสินคา 

2.1.4. สาเหตุทีท่านมาใชบรกิาร 

2.1.5. สินคาที่เลือกซื้อเมื่อเขามาใชบริการ 

 

นิยามคําคัพทเฉพาะ 

1. ลูกคาที่มาใชบริการ หมายถึง ผูมาใชบรกิารในรานบุญถาวรที่ซื้อสินคาเพื่อนําไปใชเอง ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ไดแก การซื้อสินคา การขอคําแนะนาํ ปรึกษาดานขอมูลเทคนิคของวัสด ุรวมทั้ง

บริการตางๆ ที่รานบญุถาวร จัดขึ้น 

2. บุญถาวร หมายถึง ศูนยจําหนายผลิตภัณฑเกี่ยวกบัหองน้าํและหองครัว ที่มีพื้นทีจ่ัด

แสดงใหญที่สุดในประเทศไทย เปดดําเนินการโดยคนไทย ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมากกวา 30 

ป โดยสาขาที่ทําการศกึษามีดังนี้ 1. รัชดา 2. ปนเกลา 3. ธนบุรีปากทอ 4. เกษตรนวมนิทร 5. เวิลด 

เซรามิค เซ็นเตอร   
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3. พฤติกรรมการใชบรกิารรานบุญถาวร หมายถงึ จํานวนครัง้ที่ใชบริการเฉลีย่ตอ 6 เดือน 

คาใชจายในการซื้อสนิคาเปนจํานวนเงินโดยประมาณ บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตดัสินใจซื้อสนิคา 

สาเหตุทีท่านมาใชบรกิาร และสินคาทีเ่ลือกซื้อเมื่อเขามาใชบริการที่รานบุญถาวร 

4. การรับรูตราสินคาบญุถาวร หมายถงึ การเกิดความรูสึกเชงิบวกตอตราสินคาบญุถาวร ใน

สายตาของลูกคาที่มาใชบริการดานตางๆ ไดแก  

4.1. ดานความรูจักตราสินคา หมายถึง การทีบุ่ญถาวรเปนตราสินคาที่สามารถเขาไป

อยูในใจของผูบริโภคได และตราสินคาเปนที่รูจักคุนเคย มคีุณภาพ และเชื่อถือได  

4.2. ดานคุณภาพทีเ่กิดจากการรับรูตราสินคา หมายถึง ความรูสึกของผูบริโภคที่รับรูถึง

คุณภาพโดยรวม หรือคุณภาพทีเ่หนือกวาสินคาตราอ่ืน ๆ ของสินคาตราบุญถาวร  

4.3. ดานความสัมพันธของตราสินคากับคณุคาทีเ่กิดจากการรับรู หมายถึง

ความสามารถของตราสินคาบุญถาวรที่ทําใหผูบริโภคสามารถดึงออกมาจากความทรงจํา และมี

ความรูสึกที่ดีกบัตราสินคา 

4.4. ดานความภักดีตอตราสินคา หมายถึง ลูกคาที่เคยใชบรกิารที่รานบุญถาวรจะไม

เปลี่ยนไมไปใชบริการที่รานอ่ืน รวมทัง้ยังทําใหเกิดการกลบัมาใชบรกิาร ซึ่งเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึง

ศักยภาพทางการตลาดของตราสนิคา 
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กรอบการวิจัย 

 ในการศกึษา “การรับรูตราสินคา ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบรกิารของลูกคาที่มาใช

บริการ รานบุญถาวร ในเขตกรุงเทพมหานคร” ไดมีการกําหนดตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม เพื่อเปน

เครื่องมือในการดําเนนิการวิจยั และเปนแนวทางในการดาํเนินหาคําตอบ ในทิศทางที่ถกูตองซึ่งแสดง

ดังกรอบแนวความคิดในการวจิัยดังตอไปนี ้

 

ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลักษณะทางประชากรศาสตร 

- เพศ 

- สถานภาพ 

- อายุ 

- อาชีพ 

- ระดับการศึกษา 

- รายไดตอเดือน 

 

พฤติกรรมการใชบริการ 

 

การรับรูตราสินคา 

- ดานความรูจักตราสินคา 

- ดานคุณภาพทีเ่กิดจากการ

รับรูตราสินคา 

- ดานความสัมพันธของตรา

สินคากับคณุคาทีเ่กิดจากการ

รับรู 

- ดานความภักดีตอตราสินคา 
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สมมติฐานในการวิจัย 

1. ลูกคาที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษาอาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกนั มีพฤติกรรมการใชบริการ แตกตางกัน 

2. ลูกคาที่มีการรับรูตราสนิคาที่แตกตางกนั มีพฤตกิรรมการใชบรกิารของลูกคาที่มาใช

บริการรานบุญถาวร ดานจํานวนครั้งทีเ่ขามาใชบริการ ดานบุคคลทีม่ีอิทธิพลในการตัดสนิใจซื้อสินคา 

และดานสาเหตุที่ทานมาใชบริการ แตกตางกัน 

3. การรับรูตราสินคาของลูกคาทีม่าใชบริการรานบญุถาวร มคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ใชบรกิารของลูกคาที่มาใชบริการรานบุญถาวร ดานคาใชจายในการซื้อสินคา 

 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศกึษาเรื่องการรับรูคุณคาตราสนิคาที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการใช

บริการ และ ของลูกคาที่มาใชบริการรานบุญถาวร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูทําการวิจยัได

ทําการศึกษาคนควา รวบรวมจากเอกสาร ตํารา งานวิจยัที่เกีย่วของ และไดอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวของ โดยสรุปเปนประเด็นตามลําดับดังนี ้

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู 

3. แนวคิดเกี่ยวกับตราสินคา 

4. แนวความคิดเกี่ยวกับคุณคาตราสนิคา 

5. ทฤษฎีและแนวความคิดเกีย่วกับพฤติกรรมผูบริโภค 

6. ประวัติของรานบุญถาวร 

7. งานวิจัยที่เกีย่วของ 

 

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 อดุลย จาตุรงคกุล (2546: 38-39) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร รวมถึงอายุ เพศ

วงจรชีวิตของครอบครัว การศกึษา รายได เปนตน ลกัษณะดังกลาวมีความสําคัญตอนักการตลาด

เพราะมันเกี่ยวกบัอุปสงค ในตัวสินคาและบริการทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร

ชี้ใหเหน็ถึงการเกิดขึน้ของตลาดใหม และตลาดอื่นก็จะหมดไป หรือลดความสําคัญลง 

 ปณิศา สัญชานนท (2548: 113-114) กลาววา การแบงสวนตลาดตามลักษณะทาง

ประชากรศาสตรเปนการแบงสวนตลาดโดยใชหลกัดานประชากรศาสตร ขอมูลดานประชากรศาสตร

จะสามารถเขาถงึ และมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมาย รวมทั้งงายตอการวัดมากกวาตัว

แปรอ่ืนในทํานองเดยีวกับศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2538: 41-42) ไดกลาววา ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ รายได อาชีพ การศึกษา เหลานีเ้ปนเกณฑที่นิยม

ใชในการแบงสวนตลาด ลักษณะทางดานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญและสถิติที่วัดไดของ
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ประชากรทีช่วยกําหนดตลาดเปาหมาย รวมทั้งงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอื่น ตัวแปรดาน

ประชากรศาสตรที่สําคัญ ดังนี ้

1. เพศ (Sex) เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญเชนกนั นักการตลาดควรตอง

ศึกษาตัวแปรตัวนี้อยางรอบคอบเพราะในปจจบุันตัวแปรทางดานเพศมกีารเปลีย่นแปลงในพฤติกรรม

การบริโภคการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจมีสาเหตุมาจากทีส่ตรีทํางานมากเกินไป 

2. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภค

ที่มีอายุแตกตาง นกัการตลาดจึงใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานประชากรศาสตรที่แตกตางของ

สวนตลาด นักการตลาดไดคนหาความตองการของสวนตลาดสวนเล็ก (Niche market) โดยมุง

ความสําคัญที่ตลาดอายุสวนนั้น 

3. สถานภาพ (Marital status) ในอดีตจนถึงปจจุบนัลักษณะครอบครัว เปนเปาหมายที่

สําคัญของการใชความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญยิ่งขึน้ในสวนทีเ่กี่ยวกับ

หนวยผูบริโภค นกัการตลาดจะสนใจจํานวน และลักษณะของบุคคลในครัวเรือนทีใ่ชสนิคาใดสินคา

หนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะดานประชากรศาสตร และโครงสรางดานสื่อที่จะเกี่ยวของ

กับผูตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อชวยในการพัฒนากลยทุธการตลาดใหเหมาะสม 

4. รายได การศึกษา และอาชีพ (Income, education and occupation) เปนตัวแปรที่

สําคัญในการกําหนดสวนครองของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่มีความร่ํารวย แต

อยางไรก็ตาม ครอบครัวที่มีรายไดปานกลางและมีรายไดต่ําจะเปนตลาดที่มีขนาดใหญ ปญหาที่

สําคัญในการแบงสวนตลาดโดยถือเกณฑรายไดอยางเดียวก็คือ รายไดจะเปนตัวชีก้ารมีหรือไมมี

ความสามารถในการจายสินคา ในขณะเดยีวกันการเลือกซื้อสินคาที่แทจริงอาจถือเกณฑรูปแบบการ

ดํารง ชีวิต รสนิยม คานิยม อาชีพ การศกึษา ฯลฯ แมวารายไดจะเปนตัวแปรที่ใชบอยมาก นักการ

ตลาดสวนใหญจะโยงเกณฑรายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรหรืออื่นๆ เพื่อใหการกําหนด

ตลาดเปาหมายไดชัดเจนยิ่งขึน้ เชน กลุมรายไดสูงที่มีอายตุาง ๆ ถือวาใชเกณฑรายไดรวมกับเกณฑ

อายุ เปนเกณฑทีน่ิยมใชกนัมากขึ้น เกณฑรายไดอาจจะเกี่ยวของกับเกณฑอายุและอาชีพรวมกนั 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู 

 ความหมายของการรับรู 

  จําเนยีร ชวงโชติ และคณะ (วาสนา จัตุพร. 2547: 15; อางอิงจาก จําเนียร ชวงโชต;ิ และ

คณะ. 2515: 2) การรับรูคือ การสัมผัสที่มีความหมาย การรับรูเปนการแปลหรือตีความแหงการสัมผัส

ที่ไดรับออกเปนสิ่งหนึง่สิ่งใดที่มีความหมาย หรือที่รูจกัเขาใจ ซึง่ในการแปล หรือตีความแหงการสัมผัส

ที่ไดรับออกเปนสิ่งหนึง่สิ่งใดที่มีความหมาย หรือที่รูจกัเขาใจ ซึง่ในการแปลหรือตีความหมายนีจ้ําเปนที่

อินทรียจะตองใชประสบการณเดมิหรือความรูเดิม หรือความจัดเจนที่มีมาแตหนหลัง 

   สุรางค จันทนเอม (วาสนา จัตุพร. 2547: 16; อางอิงจาก สุรางค จันทรเอม. 2524: 

107) ไดใหความหมายของการรับรูไวเปนขอ ๆ ดังนี ้

 การรับรู คือ การจัดระบบการรวบรวมและตีความหมายจากการสัมผัส 

 การรับรู คือ กระบวนการที่สิง่มีชีวิตรับเอาเรื่องราวตางๆ โดยอาศัยอวัยวะรับสัมผัสเปน

สื่อกลาง 

 การรับรู คือ กระบวนการทีเ่กดิขึ้นอยูระหวางสิ่งเราและการตอบสนองสิ่งเราดังนี ้

สิ่งเรา    การรับรู   การตอบสนอง 

 สรุปวา การรับรู หมายถึง กระบวนการตีความในสิ่งที่เห็นไดยินและส่ิงที่รับรูดวยประสาท

สัมผัสวาคืออะไร ซึ่งจะตอบสนองตอส่ิงเรา การรับรูหากไมบอกผูอ่ืนทราบ คนอื่นก็ไมสามารถจะทราบ

ได 

 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (มณเฑียร อนกุูลกิจพานิช. 2550: 9; อางอิงจาก ประภาเพ็ญ สุรวรรณ.

2534: 26) ใหความหมายของการรับรูวาเปนกระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐานของบุคคล เพราะถา

ปราศจากการรับรูแลวบคุคลจะไมสามารถมคีวามจํา ความคิด หรือการเรียนรู การรับรูเกี่ยวกบั

เหตุการณตางๆ เปนขั้นตอน ดังนัน้บุคคลรบัพลังงานจากสิ่งเราที่จะเราประสาทสัมผัส ประสาทสัมผัส

จะเขารหัสพลงังานนัน้ผานมาทางเสนประสาท และเสนประสาทจะสงขอมูลไปยังสมอง ซึ่งขั้นสุดทาย

ของขบวนการจะเปนการรับรูเกีย่วกับสิ่งเรานัน้ ๆ ในกระบวนการนี้ความใสใจ (Attention) ของบุคคล

จะแสดงถึงความรูสึกที่พุงไปยังสิ่งเราและประสาทสัมผัส และการรับรูจะแสดงถึงลักษณะสิ่งของใน

ดานรูปราง เสียง ความรูสึก รส และกลิ่น 
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 อรุณ รักธรรม (มณเฑียร อนกุูลกจิพานชิ. 2550: 9; อางอิงจาก อรุณ รักธรรม. 2539: 42) ให

ความหมายของการรับรูวา หมายถงึ กระบวนการที่บุคคลไดรับขาวสารขอมูลจากสิ่งแวดลอมรอบตัว 

และมีการวิเคราะหตคีวามขาวสารขอมูลนั้นจนเกิดความเขาใจในขาวสารขอมูลนั้น 

 องคประกอบของการรับรูของบุคคล 

 การรับรูของบุคคลเกิดขึ้นจากองคประกอบ 2 ประการคือ 

1. สิ่งเราภายนอก (External stimulus) หมายถงึ ลักษณะหรอืคุณสมบัติของสิ่งเราที่มา

กระทบประสาทสัมผัสของบุคคล เชน สีสัน ขนาด การเปลีย่นแปลงใหม เปนตน 

2. สิ่งเราภายใน (Internal stimulus) หมายถึง ความสนใจ ความคิด ความตองการแรงจูงใจ

ความคาดหวังที่มีอยูในจิตใจของบุคคลในขณะที่มกีารรับสัมผัสเกิดขึน้ 

  

 ลักษณะของการรับรู 

 การรับรูของบุคคล เกิดขึ้นได 3 ลักษณะคือ 

1. การรับรูดานกายภาพ คือ การรับรูที่อาศัยการสัมผัสดวยตามากที่สุด โดยรับรูเกี่ยวกับ

รูปรางลักษณะของบคุคล เชน ดํา ขาว อวน ผอม เปนตน 

2. การรับรูดานพฤตกิรรม คือ การรับรูเกี่ยวกับลกัษณะ หรือคุณสมบัติประจําตัวของบุคคล 

เชน การเปนคนราเริง เมตตากรุณา เปนตน 

3. การรับรูดานปฏิสัมพันธ คือ การรับรูถึงความสัมพันธของบุคคล เชนความสัมพนัธเครือ

ญาต ิเปนตน 

 

 ประเภทของการรับรู 

1.  การรับรูดานอารมณ (Perception of emotion) คือ การตีความหมายเกี่ยวกับอารมณ

ภายในบุคคล ซึ่งเปนพฤติกรรมภายในของบุคคลที่เขาใจยาก มีผลตอการเรียนรูและการพัฒนา

ทรัพยากรมนษุย 

2. การรับรูดานบุคลกิภาพ คือ การรับรูเกี่ยวกับลักษณะและความสามารถของบุคคล เชน 

การวางตัวเหมาะสม ความราเริง ยิ้มงาย มีมนุษยสัมพนัธดี หนาตาสวยงาม เปนตน ทําใหผูพบเหน็

จดจํา เกิดความประทับใจ และรับรูได 
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3. การรับรูขาวสาร คือ การที่บุคคลตระหนัก (Aware) และมีปฏิกิริยาตอบสนอง(Reaction) 

ตอสิ่งเรา โดยรับรูสื่อตาง ๆ ผานระบบประสาท ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง และกลามเนื้อ เปนตน เมื่อไดรับ

ขาวสารแลวจะสงขอมูลไปยังสมอง และสมองจะสั่งการหรือตีความออกมาในรูปของการรับรู 

ปกต ิการรับรูของแตละบุคคลจะแตกตางกนัไป หากบุคคลไดมีการรับรูในสิ่งที่ดีและมีความ

ประทับใจ บุคคลนั้นจะมีการรับรูในทางบวก และจะเขาใจตนเอง สังคม และองคการไดเปนอยางด ี

หากวาบุคคลไดมีการรับรูในสิ่งที่ไมพึงปรารถนายอมกอใหเกิดการรับรูในทางดานลบดังนั้น การรับรู

ของบุคคลจึงมีความสําคญัตอการดําเนินงาน การกําหนดเปาหมาย ทิศทางการดําเนนิกจิกรรรมและ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนอยางมาก 

 

 กระบวนการของการรับรู 

 กระบวนการของการรับรู (จําเนียร ชวงโชต.ิ 2515: 3; อางอิงจาก วาสนา จัตุพร. 2547: 18)

ประกอบดวย 

1. การสัมผัส หมายถึง อาการที่อวัยวะรับสัมผัส รับสิ่งเรา หรือสิ่งเราผานเขามากระทบกับ

อวัยวะสัมผัสตาง ๆ เพื่อใหบคุคลรับรูภาวะแวดลอมรอบตัว 

2. การแปลความหมายจากอาการสัมผัสคือสวนสําคัญที่จะชวยใหการแปลความนั้นถูกตอง

เพียงใดซึง่ตองอาศัยสติปญญา ความเฉลียวฉลาด การสังเกต การตั้งใจ สนใจและคุณภาพจิตใจของ

บุคคลในขณะนัน้ 

3. การใชความรูเดิม หรือประสบการณทานมาเพื่อชวยแปลความหมาย ไดแก ความคิด

ความรู และการกระทําหนาที่ไดเคยปรากฏผูนัน้มาแลว โดยอดีต ความรูเดิมและประสบการณเดิมมี

ความสําคัญมากในการแปลความหมาย และในการแปลความหมายไดดีตองมีคณุลักษณะดังนี ้คือ

เปนความรูที่แนนอนถูกตอง ชัดเจน และตองมีปริมาณมาก หมายถึง มีความรูหลาย ๆ อยางจึงจะชวย

แปลความหมายไดสะดวก 

 สถิต วงศสวรรค (วาสนา จัตุพร. 2547: 19; อางอิงจาก สถิต วงศสวรรค. 2525: 79-105) 

ลักษณะของผูรับรูการที่บุคคลจะเลือกรับรูสิ่งใดกอนหลัง มากนอยอยางไรนั้นขึน้อยูกับลกัษณะผูรับรู 

ปจจยัทีเ่กี่ยวกับลักษณะผูรับรูแบงออกเปน 2 ดาน คือ 
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1. ดานกายภาพ เชน เพศ อายุ เชื้อชาต ิระดับการศึกษา ซึ่งมีอิทธิพลตอการรับรูทําใหการ

รับรูตางกันออกไป 

2. ดานจิตวทิยา เชน ความจํา ความพรอม สติปญญา การสังเกตพจิารณา ความสนใจ

ตั้งใจทักษะ คานิยม วัฒนธรรม ซึ่งเปนผลมาจากการเรียนรูเดิม 

ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยจึงมุงที่จะศึกษาการรับรูทางดานกายภาพดานเดียว 

เนื่องจาก เพศ อายุระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน สิ่งเหลานีน้าจะมีผลตอการมารับบริการ

มากกวาการรับรูทางดานจิตวทิยา ซึ่งผูมารับบริการที่โรงพยาบาลนาจะไดรับการบริการในดาน

จิตวิทยาที่ประทบัใจอยูแลว 

 

 การวดั “การรับรู” 

 การวัด “การรับรู” สามารถพิจารณาไดเปนขอ ๆ ดังตอไปนี้ 

1.  การสังเกตซึ่งบารอนและเบิรน (วาสนา จัตุพร.2547: 20; อางอิงจาก Baron & Byme. 

1980: 93-104) ไดกลาวถึงวิธีการสังเกตการรับรูของบุคคลเปน 4 วิธี คือ 

1.1. พิจารณาทีใ่บหนาของบุคคลวามีการแสดงออกทางสีหนาอยางไร 

1.2. สังเกตที่สายตาหรือแววตา 

1.3. พิจารณาทีเ่จตนารมณของบคุคลวา พฤติกรรมที่เขาแสดงออกมามีเจตนาอยางไร 

2. การวัดการรับรูนํามาใชในการออกแบบสอบถาม ซึ่งสามารถแบงออกเปนขอ ๆ ดังนี ้

2.1. ที่มีคําถามเปนขอความวัดการรับรูเพียงความคิดเดยีว โดยใหผูตอบเลือกตอบวา 

เห็นดวย - ไมเห็นดวย , ใช -ไมใช , ถูก - ผิด ซึ่งในบางครั้งอาจจะมีคําวา ไมแนใจอยูดวยก็ได 

2.2. ที่คําถามมีตัวเลือกหลายประเภทตามสเกล เปนคําถามทีม่ีประโยคคําถาม และมี

คําตอบที่แบงระดบัการรับรูวามากนอยเพียงใดออกเปน 5 หรือ 7 ระดับ หรืออื่น ๆ เชน นอยที่สุด นอย

ปานกลาง มาก มากที่สุด หรือเห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

2.3. ที่มีคําถามแบบใชความหมายตรงกันขาม เปนการใชคําหรือวลีที่มีความหมายตรง

ขามกันเปนคู ๆ โดยมีสเกลวัดตามแนวนอน แลวใหผูตอบเลือกตามสภาพการรับรูที่มีตอเรื่องนั้นๆ 

2.4. การใชแบบทดสอบ และเครื่องมือทางจติวิทยา โดยผูทําการทดสอบเสนอสิ่งเราแกผู

ถูกทดสอบ เพื่อใหแสดงพฤตกิรรมหรือคําตอบออกมา สิ่งเรานั้นอาจจะเปนรูปภาพหรือสิ่งของอ่ืน ก็ได
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แบบทดสอบทางจิตวทิยาเพื่อวัดความรับรูมหีลายประเภท คือ Roschanck Ink Blot Test และ

Thematic Appreciation Test (TAT) 

  

 ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการรับรูทางสังคม 

 ปจจยัสําคัญที่มีอิทธิพลตอการรับรู ประกอบดวย (อิทธิพล หมั่นภักด.ี 2538: 45-48;อางอิง

จาก มณเฑียร อนุกูลกจิพานชิ. 2550: 11) 

1. ความตองการ (Need) ของผูรับรูเองจะทําใหผูรับรูตีความสิ่งเราที่สงมาเปนสิ่งที่จะสนอง

ความตองการของตัวเรา ความตองการเปนเหตจุูงใจใหเรารับรูสิ่งที่ตองการใหรวดเร็ว เชน ขณะกําลัง

หิว เราจะรับรูสิ่งที่เกี่ยวของกับอาหารไดเร็ว 

2. ประสบการณ (Experiences) บุคคลทั่วไปมักจะตีความสิง่ที่ตัวเองสัมผัสตามภูมิหลงัของ

แตละคน 

3. การเตรียมตัวไวกอน (Preparatory set) การที่คนเรามีประสบการณและการเรียนรู สิ่งใด

มากอน ทําใหเราเตรียมทีจ่ะตอบสนองตอส่ิงนั้นในแนวเดยีวกันทีเ่รารับรูมา 

4. บุคลิกภาพ มีความสัมพันธกับการรับรู เชน บุคคลที่มบีุคลกิภาพแข็งกราวยึดมั่นจะรับรู

ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเราไดชากวาผูที่มีบคุลิกภาพยืดหยุน 

5. ทัศนคต ิ(Attitude) ทัศนคติมีอิทธิพลตอการรับรู ถาคนเรามีทัศนคตทิี่ดีตอใครคนหนึ่งการ

กระทําของบุคคลนั้นจะถูกรับรูในทางที่ดีอยูเสมอ 

6. ตําแหนงทางสงัคม (Social position) และบทบาททําใหคนเรารับรู ไมเหมือนกัน 

7. วัฒนธรรมทางสังคม เปนสิ่งสําคญัทีท่ําใหคนเรารับรูอะไรแตกตางกัน 

8. สภาพอารมณของผูรับรู มีผลตอการรับรูดวยเชนกนั 

 การรับรูของบุคคลจะแตกตางกนั แมวาจะรับรูในเรื่องเดยีวกัน ทั้งนี้ขึน้อยูกับอวัยวะที่ใชใน

การรับรูวาแตกตางกันมากนอยเพียงใด ไดแก ระบบประสาทรับความรูสึก และสมองหรือสติปญญา

ของแตละบุคคลนัน่เอง นอกจากนีย้ังมีปจจยัที่มีอิทธพิลตอการรับรูของบุคคล ไดแกประสบการณใน

อดีต ความนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง กรรมพันธุทางดานชีวภาพ ภูมิหลังทางดานชีวภาพภูมิหลังทาง

การศึกษา และฐานะทางเศรษฐกจิ สังคม เปนตน 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับตราสินคา 

 ตราสินคามีบทบาทในการสรางความสําเรจ็ใหกับสนิคาหรือบริการอยางมาก ความสําเร็จ

ของการสรางตราสินคานั้นตองใชทั้งศาสตรและศิลป ดังนัน้ แนวคิดเกี่ยวกบัตราสินคาจึงเปนสิ่งสําคญั

ในการทีจ่ะทําความเขาใจ และอธิบายถึงคุณคาของตราสนิคาในจิตใจของผูบริโภค 

 คอทเลอร และอารมสตรอง (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2543: 90; อางอิงจาก Kotler; & Armstrong. 

1996) ไดใหความหมายของตราสินคาวาเปน ชื่อ (Name) คํา (Term) สัญลักษณ (Symbol) การ

ออกแบบ (Design) หรือสวนประสมของสื่อดังกลาว เพื่อระบุถึงสินคาและบริการของผูขายรายใดราย

หนึ่ง เพื่อแสดงถึงลักษณะที่แตกตางจากคูแขงขนั 

 ปราณี จิตกรณกจิศิลป (เพญ็พนัส วิมุกตายน. 2549: 15; อางอิงจาก ปราณี จิตกรณกจิ

ศิลป. 2539: 4) ไดใหความหมายของตราสินคาวา เปนคํา ขอความสั้น ๆ หรือสัญลักษณที่สามารถ

สื่อสารใหผูบริโภคไดทราบถึงบคุลิกภาพของผลิตภัณฑ ตาํแหนงของผลิตภัณฑตลอดจนประโยชน 

หรือความพึงพอใจที่ผูบริโภคจะไดรับจากการใชผลิตภัณฑนั้นๆ 

 คอทเลอร และเคลเลอร (ศิริวรรณ เสรีรตัน. 2550: 314; อางอิงจาก Kotler; & Keller. 2006:  

256) ไดใหความหมายของตราสินคาวา เปนสิ่งที่เพิ่มเขามาในผลิตภัณฑหรือบริการ ทําใหผลิตภัณฑ

หรือบริการมีความแตกตาง ซึ่งอาจเปนการทําหนาที่ของตรา (Functional) การจูงใจดานเหตุผล

(Rational) การแสดงสัญลักษณ (Symbolic) การจูงใจดานอารมณ (Emotional) หรือลักษณะที่

สามารถจับตองได (Tangible) และจับตองไมได (Intangible) ของตราสินคาที่สัมพันธกบัการ

ปฏิบัติงานของผลิตภัณฑและสิง่ที่ตราสินคานําเสนอ 

 

 ความสําคัญของตราสินคา 

 ตราสินคามีความสําคัญตอผูซื้อและผูขาย 

1. ความสําคัญของตราสินคาที่มตีอผูซื้อหรือผูบริโภค มีดังนี ้

1.1. ตราสินคาทําใหผูซื้อสามารถเรียกชื่อสินคาไดถกูตอง 

1.2. ตราสินคาทําใหผูซื้อรูจกัคุณภาพสนิคา และเหน็ความแตกตางระหวางสินคา 

1.3. ตราสินคาทําใหผูซื้อทราบถึงผลิตภัณฑใหมจากตราสินคา 

1.4. ตราสินคาทําใหผูซื้อมีอิสระตอการเลือกซื้อตราสินคาตราใดก็ได 
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2. ความสําคัญของตราสินคาที่มตีอผูขายหรือนักการตลาด มีดังนี ้

2.1. ผูขายใชตราสนิคาในการโฆษณาสงเสริมการตลาดอื่น ๆ 

2.2. ตราสินคาชวยสรางยอดขายและควบคุมสวนครองตลาด 

2.3. ตราสินคาชวยในการแนะนําสินคาใหม 

2.4. ตราสินคาชวยในการกําหนดตําแหนงตราสินคา 

 จากคําจํากัดความของตราสินคาและความสําคญัของตราสินคา จะเห็นไดวาตราสินคาไมใช

เปนเพียงตราสินคาหรือบรรจุภัณฑเทานัน้ แตยังหมายถงึการรวมกันทกุสิ่งที่ผูบริโภครับรูเกี่ยวกับตัว

สินคา ซึ่งรูปที่ แสดงแบบจําลององคประกอบของตราสินคาของ Aaker, D.A. (1996: 74) สามารถ

อธิบายใหเหน็ถึงความแตกตางระหวางตราสินคาและสินคา รวมทั้งสรางความเขาใจตราสินคาให

ชัดเจนขึน้ 

 
ภาพประกอบ 1 แสดงแบบจําลององคประกอบของตราสินคา 

 ที่มา: Aaker. (1991). Managing Brand Equity : Capitalizing on the Value of a Brand 

Name. P. 74. 
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 จากรูปดังกลาวอธิบายไดวาตราสินคาประกอบดวย 2 สวน (วิริยา สาโรจน. 2543: 16) คือ 

1. สินคา (Product) ซึ่งถือเปนแกนกลางของความเปนสนิคา ประกอบดวย ขอบเขต

(Scope) คือการเชื่อมโยงตราสินคากับประเภทสินคา (Product Class) เชน COMPAQ คือ

คอมพิวเตอร หรือ AIA คือ การประกนัชีวิต เปนตน การเชือ่มโยงสินคาของเรากอนตราสนิคาได

หมายความวา เมื่อพูดถึงประเภทของสินคาผูบริโภคจะนึกถึงตราสินคาที่แข็งแกรงเขากบัสินคาอื่น ตรา

สินคาที่โดดเดนจะเปนตราสนิคาผูบริโภคนึกถึง ตราสินคาที่แข็งแกรงจึงตองเปนตราสินคาที่สามารถ

เชื่อมโยงกับประเภทสินคาของตนไดอยางเดนชัด ในสวนของคุณลักษณะ ในอดีตมีความสําคัญตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและสรางประสบการณจากการใชสินคาของผูบริโภคและคุณลักษณะของสินคาเปน

สิ่งที่มองเหน็ไดงายกวา นอกจากนั้นโดยทั่วไปผูบริโภคจะไมคอยคํานึงถึงกระบวนการในการหาขอมูล

เกี่ยวกบัตราสินคา และไมคอยสนใจเกีย่วกับหนาที่ของสนิคามากนักแตกลับใหความสําคัญกับรูปแบบ

ประโยชนอืน่ ๆ ที่ไมเกีย่วของกับหนาที่ของสินคามากกวา 

 ดังนั้น การใหความสําคญักับตราสนิคาเพยีงคณุลักษณะของสินคาจะทําใหกลยุทธในการ

ขายตรามีขอจํากัดและขาดความยืดหยุน ถายืดตดิเมื่อตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ

ปรับเปลีย่นจะยากไปดวย นอกจากนี้คณุภาพของสินคา (Quality) และคุณคา (Value) คือ คุณภาพ

ของสินคาเปนสิ่งที่สรางคณุคาใหกับตราสนิคาและจะนําไปสูการใช (Uses) ของผูบริโภค 

2. องคประกอบอื่นๆ ของตราสินคา ประกอบดวย ภาพลักษณผูใช (User Imagery)

กลาวคือ สินคากําหนดตําแหนงของตัวเองจากผูใชสินคา ถิ่นกําเนิดของสินคา (Country of Origin)

เปนตัวบอกความนาเชื่อถือและความเชี่ยวชาญของสินคา เชน นาฬิกา Swatch เปนตน การเชื่อมโยง

สินคากับประเทศถิ่นกําเนดิแสดงใหเห็นถึงความมีคุณภาพดี เปนสนิคาทีย่อมรับกันทั่วโลก 

 การเชื่อมโยงกับองคกร (Organization Association) เปนการมององคกรในแงคุณลักษณะ

ผูนําทางเทคโนโลยี คณุภาพสินคา และความใสใจเกีย่วกบัสิ่งแวดลอมที่ไดรับหลอหลอมมาจาก

ประชาชน คานิยม ในขณะที่บุคลกิของคน เชน ความนาเชื่อถือ ความมีไหวพริบ เปนตน บคุลิกของ

สินคาก็สรางความแข็งแกรงใหกบัตราได เนื่องจากสะทอนถึงบุคลิกลกัษณะของลูกคาซึ่งเปนการสราง

ความสัมพันธที่ดีระหวางตรากับลกูคา นอกจากนัน้ยังชวยสื่อสารคุณลักษณะและหนาที่ของสินคาไปสู

ผูบริโภคดวย 
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 สัญลักษณที่แขงแกรงจะชวยใหเกิดการเชื่อมโยงเอกลักษณและโครงสรางจะชวยจดจําตรา

สินคาไดงายขึ้น สัญลกัษณแบงได 3 ประเภท คือ 1) ภาพลักษณที่เห็นได (Visual Imagery) เปนสิ่งที่

จดจําไดและมีพลัง 2) การเปรยีบเทียบ (Metaphors) การเปรียบเทยีบกนัระหวางนกัฟุตบอลทีม่ี

ชื่อเสียงกับความเปนหนึ่งของตราสินคา 3) มรดกของตราสินคา (Brand heritage) คือส่ิงที่เปนแกนแท

ของตราสินคา นอกจากนั้นความสัมพนัธทีด่ีระหวางตราสนิคากับผูบริโภค (Brand Customer 

Relationship) สรางความสัมพันธที่ดกีับลูกคาได เพราะลกูคามีความรูสึกดานบวกตอตราสินคา

ผลประโยชนดานอารมณ (Emotional Benefits) คือ ผูใชเกิดความรูสึกดานอารมณเปนตัวเพิ่มและ

สรางประสบการณในการเปนเจาของหรือการใชสนิคาและทายที่สุดผลประโยชนจากความภาคภูมิใจ

ในตนเอง (Self-Expressive Benefits) คือ การซื้อหรือการใชสินคาก็เพื่อที่จะบงบอกถงึความเปนตัว

ของตัวเอง 

 จากแนวความคิดเรื่ององคประกอบของสินคาจะเหน็ไดวาสินคา (Product) และตราสินคา 

(Brand) นั้นแตกตางกัน กลาวคือ สินคา (Product) คือ ลักษณะทางกายภาพของสินคา เปนสิ่งที่จบั

ตองได และมองเห็นได ในขณะที่ความเปนตราสินคา (Brand) เปนสิ่งที่นอกจากลักษณะทางกายภาพ

ของสินคาแลวยังรวมไปถึงสิ่งทีจ่ับตองไมได เนื่องจากเปนสิ่งที่ผูบริโภครับรูในดานของบุคลกิภาพ 

ความนาเชื่อถือ ความพึงพอใจ คณุคาตราสินคา ซึ่งเกิดจากประสบการณที่ผูบริโภคมีรวมกับสนิคา 

 

4. แนวความคิดเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา 

 แนวความคิดเกี่ยวกับคุณคาตราสนิคา (Brand Equity) เปนแนวคิดที่ไดรับความสนใจจาก

นักการตลาดมาโดยตลอด นักการตลาดพยายามที่จะหาวธิีการในการวัดคุณคาตราสนิคาและศึกษา

วิธีการการสรางตราสินคาใหแข็งแกรง สําหรับความหมายของคุณคาตราสินคามีผูใหคําจํากัดความไว

หลากหลาย ดังนี ้

 ฟารคูฮาร (Farquher. 1998: 24) ไดใหความหมายของคณุคาตราสินคาไววา เปนคุณคาเพิ่ม 

(Value Added) ที่มีตอบริษัท รานคา หรือผูบริโภค ซึ่งตราสินคาไดทําใหเกดิขึ้นกบัผลิตภัณฑมารโคนี ่

(Marconi. 1998: 24) ไดใหความหมายของคณุคาตราสินคาไววา คุณคาตราสินคาคือการรับรูคุณคา

ในตราสินคา 



20 
 

 เสรี วงษมณฑา (2540: 43) ไดใหความหมายของคุณคาตราสินคาไววา คุณคาตราสนิคา

(Brand Equity) หมายถงึ การที่ตราสินคาของบริษัทมเีชิงบวกในสายตาของลูกคาซึง่เปนผูซื้อและผูอ่ืน

(Bovee and others. 1998: 2) นักการตลาดจะตองพยายามสรางคุณคาตราสินคาใหมากที่สุดเทาที่

จะมากได กลาวคือ การที่คนมีความรูเกี่ยวกับตราสินคา มีผลในการสรางความแตกตางใหตราสินคา

และมีผลกอใหเกิดพฤติกรรมของตราสินคานั้น คุณคาตราสินคาจะเกิดขึน้ก็ตอเมื่อผูบริโภคคุนเคยกับ

ตราสินคามีความรูสึกที่ดตีอตราสินคาอยางมั่นคงจดจําตราสินคานั้นไดดวยคุณลักษณะที่ไมซ้ํากับตรา

สินคาอื่น 

 คอทเลอร และเคลเลอร (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2550: 315; อางอิงจาก Kotler; & Keller. 2006: 

258) ไดใหความหมายของคุณคาตราสินคาไววา เปนคุณคาที่เพิ่มขึน้ในผลติภัณฑและบริการ ซึ่ง

คุณคานี้อาจจะสะทอนถึงวิธีที่ผูบริโภคคิด (Think) รูสึก (Feel) และแสดง (Act) โดยการให

ความสําคัญตอตราสินคา เชนเดียวกับราคา (Price) สวนครองตลาด (Market share) และ

ความสามารถทํากําไร (Profitability) คุณคาตราสินคาเปนสินทรัพยที่ไมสามารถจบัตองได ซึ่งมีคณุคา

ดานจิตวทิยาและดานการเงินตอบริษัท 

 สรุปโดยรวม คุณคาตราสินคาเปนผลกระทบทางการตลาดที่เกดิจากความมีลักษณะ

เฉพาะตัวของตราสินคา และเปนคณุคาเพิ่ม (Value Added) ที่ใหเขาไปในผลิตภัณฑ ซึ่งตราสนิคาทํา

ใหเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑโดยการศกึษาเกี่ยวกบัคุณคาตราสินคามักจะเนนไปในมุมมองของผูบริโภคเปน

หลัก และเปนเหตุผลทีท่ําใหเขาใจถึงคุณคาตราสนิคา “รานบุญถาวร” 

  

 คุณคาตราสินคาในสายตาของผูบริโภค (Customer-based Brand Equity) 

 การสรางคุณคาตราสินคาเกิดในสายตาของผูบริโภค (เสรี วงษมณฑา. 2540: 43) มี

หลักเกณฑ ดังนี ้

1. ตองกอใหเกิดความรูสึกวาสินคานั้นแตกตางจากสินคาอ่ืน 

2. คุณคาตราสินคาเกิดขึน้เมื่อผูบริโภคมีความคุนเคยกับตราสินคา หรือเกดิความพึง

พอใจบางประการซึ่งเกิดจากลักษณะตราสินคาทีเ่ปนเอกลักษณ และแข็งแกรงในความทรงจําของ

ลูกคา 
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 คุณคาตราสินคา (Brand Characteristics) (เสรี วงษมณฑา. 2540: 43) ดังนี ้

1. ตราสินคาจะอยูในความคิดของลูกคา (Exist only in the Mind of the Customer) 

ซึ่งเกิดจากผูบริโภคมีความรูในตราสินคา ซึ่งมีการรับรูอยางเต็มที ่เรียกวา เกิดคณุคาในตราสินคา 

(Brand Value) ตราสินคาอยูในความคิดคํานึงของผูบริโภค ตราสินคาไมไดอยูภายนอกใหใคร

เลียนแบบได 

2. ตราสินคาจะมีคณุคาก็ตอเมื่อลูกคามีความรูสึกที่ดีในขณะที่จะซื้อสินคา ดังนั้น จึง

ตองสรางตราสินคาใหมีลกัษณะที่ดเีพื่อใหอยูในจิตใจของผูบริโภคเหนือตราสินคาอ่ืน ๆ ในประเภท

เดียวกนั ตราสินคาจะมีความหมายตอเมื่อผูบริโภคมีความรูสึกที่ดีและอยากมีพฤติกรรมที่สนับสนุน

ตราสินคาในชวงการตัดสนิใจซื้อตราสนิคาจะมคีาก็ตอเมือ่เกิดความคิดในดานด ี(Positive Thinking)

ในสถานการณซื้อ (Out of Buying Situation) ตราสินคานัน้ก็ไมมีความหมาย เพราะลูกคารูจักตรา

สินคา ชื่มชมตราสินคา แตไมซื้อสินคา ดังนัน้ เราจะตองพยายามสรางตราสินคาใหลูกคาระลกึถึงและ

คิดถึงในเวลาทีจ่ะซื้อ แลวเกิดพฤติกรรมการซื้อไมใหจําไดแลวชอบอยางเดยีว 

3. ตราสินคาจะอยูในความทรงจําของลูกคา (The Brand is a living) แตอยางไรก็ตาม

ตราสินคาเปนสิ่งที่ไมคงที ่อาจจําไดหรือจําไมได อาจดีขึ้นหรือเลวลง ดังนัน้นักการตลาดจงึตองกระตุน

ใหเห็นตราสนิคาบอย ๆ เพื่อเพิ่มความถี่ของวิธีการสื่อสารตามสินคา (Brand Contact) 

4. คุณคาของตราสินคาเปนเหมือนสิง่มีชีวิต (Living Thing) ดังนั้น เราจึงตองใช

เครื่องมือการตลาดเพื่อสรางความทรงจําในตราสินคาอยางตอเนื่อง (Living Memory) และเปน

ลักษณะความทรงจําที่ดียิ่งขึน้เรื่อย ๆ (Growth Memory) โดยใชกิจกรรมการติดตอสื่อสารทาง

การตลาด (Marketing Communication) ในการใสความรูในตราสินคา (Brand Knowledge) อยาง

สม่ําเสมอ (Constantly) 

5. ตราสินคาจะมีลกัษณะทางพันธกุรรม (The Brand is Generic Program) 

หมายความวาตราสินคามีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะเดน คือ ถาสามารถสรางตราสินคานัน้จะตอง

มีความสอดคลองกัน 

6. ตราสินคาจะเปนตัวสรางความหมาย และทิศทางของการสงเสริมการตลาดของ

สินคา(The Brand Gives Products Their Meaning and Direction) การสื่อสารทางการตลาดไมวา
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จะใชเครื่องมือใดจะตองใหความหมายเกี่ยวของกับตราสินคานั้นใหชัดเจนขึน้เรื่อยๆ และทําใหสนิคามี

ลักษณะเฉพาะตัวที่ไมสับสน 

7. ตราสินคาเปนพันธะสญัญาระหวางผูขายกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย (A Brand is 

aContract) คือ เปนพันธะสญัญาระหวางผูสื่อสารกับผูซื้อ ผูบริโภคเลือกซื้อสินคานั้นเพราะผูสื่อสารได

ระบุถึงลักษณะทางพันธุกรรมในตราสนิคานัน้ ดังนัน้ จึงเปนสัญญาที่แมไมมีการเขยีนกเ็หมือนกับ

เขียนไวแลว (Invisible Contract) คุณสมบตัิผลิตภัณฑจึงตองสอดคลองกับการสื่อสารทางการตลาด

ทั้งหลาย จึงจะสอดคลองกับความคาดหวังที่ผูบริโภคหวังไวจากการไดรับรู 

8. ความรูเกี่ยวกบัตราสินคาจะไดรับผลกระทบจากกจิกรรมตาง ๆ ทางการตลาด เชน 

การจัดแสดงสนิคา การจัดนิทรรศการ เปนตน ก็จะทําใหความรูเกี่ยวกับตราสินคาเปลี่ยนแปลงได 

ดังนั้นใหระลึกวาทุกกจิกรรมทีธุ่รกิจทํานั้นจะสงผลกระทบตอตราสินคา และเมื่อความรูเกี่ยวกับตรา

สินคาเปลีย่น พฤติกรรมของผูบริโภคตอตราสินคาอาจเปล่ียนได 

 

องคประกอบของคุณคาตราสินคา (Brand Equity) 

จากการใหความสําคัญของคณุคาตราสินคาในสายตาของผูบริโภค และคุณสมบัติของ

ตราสินคานั้นทําใหการศึกษาเกีย่วกับตราสนิคามักจะเนนและใหความสําคัญในสายตาของผูบริโภค 

ซึ่งแนวความคิดและแบบจําลองคณุคาตราสินคาของอารเคอร (Aaker. 1991) ไดอธิบายวา คุณคาตรา

สินคานั้น มีองคประกอบ 5 อยางดวยกนัคือ 

1. การรูจักชื่อสินคา (Brand Name Awareness) 

  การรูจักชื่อสินคา เปนองคประกอบอยางหนึง่ของคุณคาตราสินคา และจัดวาเปน

จุดเริ่มตนทีจ่ะทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ เพราะการที่ตราสินคาใดๆ สามารถเขามาอยูในใจของ

ผูบริโภคไดในขณะที่กําลังนกึถึงสนิคาประเภทนั้นๆ อยู ก็ยอมแสดงวาตราสินคานั้นมีความมั่งคงอยูใน

ใจของผูบริโภคพอสมควร และโดยสวนมากแลว ตราสินคาที่เปนรูจักคุนเคยก็มกัจะไดรับการ

สันนิษฐานจากผูบริโภควา มีคุณภาพ และเชื่อถือได ดังนัน้จึงมักถูกเลือกซื้อ หรือใชมากกวาตราสินคา

ที่ไมเปนที่รูจกั 

2. คุณภาพที่ถูกรับรู (Perceived Quality) 

    คุณภาพที่ถูกรบัรู หมายถึง ความรูสึกของผูบริโภคที่รับรูถึงคุณภาพโดยรวม หรือ

คุณภาพที่เหนือกวาสินคาตราอื่น ๆ ของสินคาตราใดตราหนึ่ง โดยจะมีการคํานงึถึงวัตถุประสงคในการ
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ใชงานหรือคุณสมบัติของสินคาอื่น ๆ จัดวาเปนองคประกอบอยางหนึ่งของคณุคาตราสินคา เพราะเปน

สิ่งที่ทําใหผูบริโภคไดทราบถึงความแตกตาง และตําแหนงของสินคานั้น รวมทั้งทําใหผูบริโภคมีเหตุผล

ที่จะซื้อสินคานัน้ดวย 

3. ความสัมพันธกบัตราสินคา (Brand Associations) 

  ความสัมพันธกับตราสินคา หมายถึง ความสัมพันธซึ่งเชื่อมโยงตราสินคาเขากับ

ความทรงจําของผูบริโภค ดังนัน้ตราสินคาจึงมีสวนชวยใหผูบริโภคสามารถดึงขาวสารเกี่ยวกบัตรา

สินคาออกมาจากความทรงจํา ทําใหมีความแตกตางจากคูแขงขัน รวมทั้งทําใหผูบริโภคมเีหตุผลใน

การซื้อสินคาโดยการสรางทัศนคติเชิงบวกใหกับตราสินคา 

4. ความภกัดตีอตราสินคา (Brand Loyalty) 

  ความภักดีตอตราสินคา เปนสิ่งที่แสดงถึงความยดึมั่นที่ผูบริโภคมีตอตราสินคา 

ความภักดีตอสินคาจัดวาเปนองคประกอบของคณุคาตราสินคา (Brand Equity) ที่มีความสําคัญ 

เพราะจะสะทอนใหเห็นวาผูบริโภคจะเปลี่ยนไปใชสินคาอ่ืนหรือไม รวมทั้งยังเปนองคประกอบหลกัที่ทํา

ใหผูบริโภคเกิดการซื้อซ้ําซึ่งเปนสิ่งสะทอนใหเหน็ถึงศกัยภาพทางการตลาดของตราสินคานั้น เชน 

ผูบริโภคจดจําลักษณะและมัน่ใจในคุณภาพกาแฟ “สตารบัคส” และ/หรือ “บานไรกาแฟ” ก็จะซื้อสินคา

นั้น เปนตน 

5. สินทรัพยประเภทอื่น ๆ ของตราสินคา (Other Proprietary Brand Assets) 

  สินทรัพยของตราสินคา เชน สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา หรือความสัมพันธชอง

ทางการจัดจําหนาย เปนตน จัดวาเปนองคประกอบอยางหนึ่งของคุณคาตราสินคา เนื่องจากสิง่เหลานี้

เปนสนิทรัพยที่มีคา ซึ่งจะชวยปกปองตราสินคาจากคูแขงขันได 
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ภาพประกอบ 2 แสดงแบบจําลองคุณคาตราสินคา (Brand Equity) 

 ที่มา: Aaker. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand 

Name. P.75. 

 สรุปโดยรวม การสรางคุณคาตราสนิคาใหเกดิขึ้นในจติใจผูบริโภคนั้น จะตองทําใหผูบริโภค

รูสึกวาสินคามีความแตกตางจากสินคาอ่ืนกอน จากนัน้เชือ่มโยงตราสินคาเขากบัความทรงจําของ

ผูบริโภค และเมื่อผูบริโภคไดใชสินคาและเกิดความพึงพอใจกจ็ะเกิดความภักดีตอตราสนิคาได ดังนัน้

การศึกษาเกี่ยวกบัสัญลักษณตรา “สตารบัคส” และ/หรือ “บานไรกาแฟ” จะไดศึกษาคุณคาของ

สัญลักษณตรา “สตารบัคส” และ/หรือ “บานไรกาแฟ” ที่มอียูในใจของผูบริโภควาผูบริโภคมีการรับรู

Brand 
Equity 
Name 

Symbol

Perceived Quality

Brand Associaltion

Other Proprietary 
Brand Assests

Provides Value to Firm by Enhancing : 
Decision

• Efficiency and Effectives of Marketing 
Program

• Brand Loyalty

• Prices or Margins

• Brand Extensions

• Trand Leverage

• Competitive Advantage

Provides Value to Customer's By 
Enhancing Customer's

• interpretation or processing of 
information

• Confidence in the Purchase 
Decision

• Use Satisfaction

Brand Loyalty

Name Awareness
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เรียนรู จดจําสญัลักษณตรา “สตารบัคส” และ/หรือ “บานไรกาแฟ” ไดอยางไร นอกจากนีก้ารศึกษา

ความคิดเหน็เกี่ยวกบัสัญลักษณ“สตารบัคส” และ/หรือ “บานไรกาแฟ” ชวยใหทราบถึงความรูสึกที่

แทจริงของผูบริโภคในการใหคุณคากับสัญลกัษณตรา “สตารบัคส” และ/หรือ “บานไรกาแฟ” 

 

 การรับรูตราสินคา 

 การรับรูตราสินคาของผูบริโภคสามารถวัดไดจากความรูของผูบริโภคที่เกี่ยวกับตราสินคาวา

ผูบริโภครับรูในสิ่งทีน่ักการตลาดสื่อสารเกี่ยวกับตราสินคานั้นอยางไร ซึ่งการรับรูตราสินคาแบงไดเปน 

1. การระลึกถึงตราสินคาเปนอันดับแรกในใจของผูบริโภค (Top of Mild Awareness) ซึ่งใน

เชิงการตลาด ตราสินคาที่ผูบริโภคระลึกถึงเปนอนัดับแรกนั้นทําใหผูบริโภคสามารถตัดสนิใจซื้อสินคา

ไดอยางรวดเร็ว 

2. การจําไดโดยไมมีการแนะนํา (Unaided Awareness) เปนการระลึก (Recall) ตอตรา

สินคาที่เกิดขึ้นในใจผูบริโภค โดยที่ไมมีการกระตุนใหเกดิการระลึกได ซึ่งในเชิงการตลาด ตราสินคาที่

ผูบริโภคจําไดโดยไมมีการแนะนํานั้น แสดงใหเห็นวาตราสนิคาไดรับความสนใจจากผูบริโภค ซึ่งมี

แนวโนมวาผูบริโภคจะตัดสนิใจซื้อสินคาไปอันดับแรกๆ 

3. การจําไดโดยมีการแนะนํา (Recognition) เปนการระลึกไดโดยที่ผูบริโภคไดรับการ

กระตุนใหเกิดการจําได เชน ถามผูบริโภควารูจักสัญลักษณ “S&P หรือไม เปนตน การที่ผูบริโภคไดรับ

การกระตุนจึงสามารถระลึกถึงตราสินคาไดนั้น หมายความวา ผูบริโภครับรูถึงตราสินคาเพยีงบางสวน

เทานัน้ ในเชงิการตลาดมีแนวโนมวาตราสินคาที่ผูบริโภคจําไดเมื่อมีการแนะนํานั้น ผูขายสามารถชัก

จูงใหซื้อสินคาไดงายขึ้นกลาวโดยสรปุ หลังจากที่ผูบริโภคไดรับรูจากสิ่งเราตาง ๆ แลว จึงเกดิการ

เรียนรู ทําใหเกิดความรู ความเชื่อ และประสบการณตอส่ิงนั้น ซึ่งจะสะทอนความโนมเอยีงของจิตใจ

ทางบวกหรือลบนั้น ความคิดเหน็ของผูบริโภคที่มีตอคณุคาสัญลักษณตราสินคาจะเปนเครื่องมือที่จะ

หาคําตอบของความรูสึกของผูบริโภค 

 

 การวดัคุณคาตราสินคา (Brand Equity Measurement) 

 การวัดคุณคาตราสินคาที่ถกูตองจะทําใหการบริหารคณุคาตราสินคามีประสิทธิภาพ ดังนั้น

จึงไดมีความพยายามที่จะคิดคนและพฒันาวิธีการในการวัดคุณคาตราสินคาขึน้มากมายซึ่งในทีน่ี้จะ
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กลาวถึงวิธีการวัดทางดานการตลาด หรือความสัมพันธกบัผูบริโภค โดยสามารถแบงวิธีการวัดออกเปน

กลุมยอยได 2 กลุม คือ 

1. กลุมที่วัดจากการรับรูของผูบริโภค (Consumer Perception) 

2. กลุมที่วัดจากพฤตกิรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior) 

 การวัดคุณคาตราสินคาจากการรับรูของผูบริโภคนั้น มีผูเสนอแนวความคิดเกี่ยวกบัวิธีการวัด 

รวมไปถึงงานวิจัยตาง ๆ มากมาย ที่ไดรับพัฒนาขึ้นเพื่อหาวิธีการวัดคุณคาตราสินคาที่เหมาะสมและ

ถูกตอง ดังนี้ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550) ไดเสนอวิธีการวัดคุณคาตราสนิคาในรูปของความรูสึกของผูบริโภค

ไว 2 ประเภท คือ 

1. วิธีการประเมินทางออม (Indirect approach) เปนการประเมินศกัยภาพตราสินคาดวย

การกําหนดและติดตามโครงสรางความรู ความรูสึก และความพึงพอใจในตราสินคา โดยการสํารวจ

ความคิดเหน็ของผูบริโภค 

2. วิธีการประเมินทางตรง (Direct approach) เปนการผลกระบททีเ่กิดขึน้โดยตรงของ

ความรูในตราสินคาที่ผูบริโภคตอบสนองในลักษณะที่แตกตางทางการตลาด 

 ครีมมินส (เพ็ญพนัส วิมุกตายน. 2549: 21; อางอิงจาก Crimmins. 1992: 11) ไดนําเสนอ

วิธีการวัดคุณคาเพิ่มของตราสินคา โดยการศึกษาจาการเลือกตราสินคาของผูบริโภค (Consumer 

Choice) โดยเปรียบเทียบอัตราสวนดานราคาที่ผูบริโภคมคีวามพึงพอใจในการเลือกซื้อเทากนั ซึ่งจะ

ทําใหสามารถเปรียบเทียบคณุคาเพิ่มของตราสินคาที่มเีหนือคูแขงขันได 

 ธิดา บุตรรัตน (เพ็ญพนัส วิมุกตายน. 2549: 44; อางอิงจาก ธิดา บุตรรัตน. 2541) ไดพัฒนา

วิธีการวัดคุณคาตราสินคาแบบ 5 ปจจัย ประกอบดวย การรูจักตราสินคา ความชอบตราสินคา ความ

ตั้งใจที่จะซื้อตราสินคา ความพึงพอใจในตราสินคา และความภักดีในตราสินคา โดยอาศัยกรอบ

แนวคิดจากแบบจําลองคณุคาตราสินคาของ Aaker และไดทําการวัดคุณคาตราสินคาในสินคา

ประเภทเบียรพรอมทั้งทําการทดสอบความเชื่อถือได (Test-Retest Reliability) และความเที่ยงตรง 

(Construct Validity)ของคาที่วัดได ซึ่งพบวิธีการวัดแบบ 5 ปจจัย ดังกลาวมีความเชื่อไดและความ

เที่ยงตรงของคาที่วัดไดในระดับด ี
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 จากแนวความคิดเกีย่วกับตราสนิคา แนวคิดการวัดคุณคาตราสินคาขางตนจะเห็นไดวา

คุณคาตราสินคาในสายตาของผูบริโภคทั้งในดานการรับรู (Perception) เชน การรูจักในตราสินคา

(Brand Awareness) ความสัมพันธกับตราสินคา (Brand Association) และคุณคาที่ถูกรบัรู

(Perceived Quality) ตลอดจนในเรื่องของความภักดีตอตราสินคานั้นสามารถกลาวโดยสรุปไดวา เปน

คุณคาเพิม่ที่เกิดขึ้นในความรูสกึของผูบริโภคที่มีตอตราสินคา และเปนสวนที่มคีวามสําคัญที่สดุของ

แนวคิดเรื่องตราสินคา เพราะคณุคาที่แทจริงของสินคาเกดิจากความรูสึกของผูบริโภคที่มตีอตราสินคา 

 

5. ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีเ่กีย่วของโดยตรงกบัการ

จัดหาใหไดซึ่งสนิคาและบริการ ซึ่งหมายถึงการตดัสินใจซือ้สินคาและบริการ ที่สามารถสรางความพึง

พอใจในการซื้อใหแกผูซื้อมากที่สุด สาเหตทุี่ผูบริโภคซื้อสนิคาและบริการอาจเปนเพราะ มีสิ่งจงูใจบาง

ประการที่สอดคลองกับทัศนคติของผูบริโภค (อดุลย จาตุรงคกุล. 2546: 31-41) 

 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤตกิรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับการซื้อ และการใชสินคา

บริการ (ผลิตภัณฑ) โดยผานการแลกเปลี่ยนที่บุคคลตองมีการตัดสินใจทัง้กอนและหลงัการกระทําโดย

บุคคลทีจ่ัดวาเปนผูบริโภคในที่นี้ คือ บคุคลผูมีสิทธใินการไดมาและใชไป ซึ่งสนิคาและบริการที่ไดเสนอ

ขาย โดยสถาบันการตลาด (ศุภร เสรีรัตน. 2540: 6) 

 ดังนั้นจากความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคขางตน อาจสรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค

หมายถึง บคุคลที่ตดัสินใจในการเลือกซื้อสินคาหรือบริการ โดยการตัดสินใจอาจมาจากความตองการ

และการจูงใจ ความรูสึก ความเคยชิน การกระตุน การรับรูได การสัมผัส หรือมาจากบุคลิกภาพและ

แนวความคิดสวนตัว หรือมาจากอิทธิพลจากปจจัยสิง่แวดลอมภายนอก ทางดานสังคม เศรษฐกจิ

วัฒนธรรม เปนตน จงึสงผลตอพฤตกิรรมของผูบริโภคที่มกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อตอบสนอง

ความตองการของตนเอง 

 

 การวเิคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing consumer behavior) 

 เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค ทั้งทีเ่ปนบุคคลกลุม 

หรือองคการ เพื่อใหทราบถึงลกัษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อ การใช การเลือกบริการ
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แนวคิดหรือประสบการณทีจ่ะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถ

กําหนดกลยุทธการตลาด (Marketing strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได

อยางเหมาะสมคําถามที่ใชเพื่อคนหาลกัษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบดวย

Who, What, Why, Who, When, Where และ How เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ ซึ่งประกอบดวย

Occupants, Objects, Objectives, Organization, Occasions, Outlets และ Operations เพื่อ หา

คําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค รวมทั้งการกําหนดกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับ

คําตอบเกีย่วกับพฤติกรรมผูบริโภค ดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 แสดงคําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค 6Ws และ 1H เพื่อคนหาคําตอบ 7  

      ประการ 

 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย 

(Who is in the target 

market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย 

(Occupants) 

ทางดาน 

1. ประชากรศาสตร 

2. ภูมิศาสตร 

3. จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห 

4. พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด (4Ps) ประกอบดวยกล

ยุทธดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย 

และการสงเสริมการตลาดที่เหมาะสมและ

การตอบสนองความพึงพอใจของ

กลุมเปาหมายได 

2. ผูบริโภคซื้ออะไร 

(What does the consumer 

buy?) 

สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects) 

สิ่งที่ผูบริโภคตองการจาก

ผลิตภัณฑก็คือ 

ตองการคุณสมบัติหรือ

องคประกอบของผลิตภัณฑ 

(Product component) และ 

ความแตกตางที่เหนือกวาคูแขงขัน

(Competitive differentiation) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product 

strategies) ประกอบดวย (1) ผลิตภัณฑ 

หลัก (2) รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแก การ

บรรจุภัณฑ ตราสินคา รูปแบบกิจการ  

คุณภาพลักษณะนวัตกรรม (3) ผลิตภัณฑ

ควบ (4) ผลิตภัณฑที่ คาดหวัง (5) ศักยภาพ

ผลิตภัณฑความแตกตางทางการแขงขัน 

(Competitive differentiation) ประกอบดวย

ความ แตกตาง ดานผลิตภัณฑบริการ 

พนักงาน และภาพลักษณ 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why 

does the consumer buy?) 

วัตถุประสงคในการซ้ือ (Objectives) 

ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อตอบสนองความ

ตองการของเขาดานรางกายและดาน 

จิตวิทยาซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อคือ (1) 

ปจจัยภายในหรือปจจัยทางดาน

จิตวิทยา (2) 

ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (3) 

ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธที่ใชมากคือ (1) กลยุทธดาน

ผลิตภัณฑ (Product strategies)(2) 

กลยุทธการสงเสริมการตลาด

(Promotion strategies) 

ประกอบดวย 

กลยุทธทางการโฆษณา การขายโดย

ใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย 

การใหขาว การประชาสัมพันธ (3) 

กลยุทธ 

ดานราคา (Price strategies) (4) กล

ยุทธดานชองทางการจัดจํา หนาย

(Distribution strategies) 

4. ใครมีสวนรวมในการ 

ตัดสินใจ(Who participates in the 

buying) 

บทบาทของกลุมตาง (Organization) มี

อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย 

(1) ผูริเร่ิม (2) ผูมีอิทธิพล (3) ผูตัดสินใจ

ซื้อ (4) ผูซื้อ (5) ผูใช 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการ

โฆษณา(หรือ) กลยุทธการสงเสริม

การตลาด(Advertising and 

promotion strategies) โดยใชกลุม

อิทธิพล 

5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด 

(When does the consumer 

buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เชน ชวง

เดือนใดของป ชวงวันใดของเดือน

ชวงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษหรือ

เทศกาลวันสําคัญตางๆ 

กลยุทธที่ใชมากคือกลยุทธการ

สงเสริมการตลาด (Promotion 

strategies) เชนทําการสงเสริม

การตลาดเมื่อใดจึงจะสอดคลองกับ

โอกาสในการซ้ือ 

6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน 

(Where does the consumer 

buy?) 

ชองทางหรือแหลง (Outlets) ที่ผูบริโภค

ไปทํา การซื้อ เชน หางสรรพสินคา

ซุปเปอรมารเก็ต รานขายของชํา 

บางลําพู พาหุรัด สยามสแควร ฯลฯ 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย

(Distribution channel strategies)

บริษัทนําผลิตภัณฑสูตลาดเปาหมาย

โดยพิจารณาวาจะผานคนกลาง

อยางไร 
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ตาราง 1(ตอ) 

 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ 

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร

(How does the 

consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ

(Operation)ประกอบดวย (1) 

การรับรูปญหา (2) การคนหา

ขอมูล (3) การประเมินผลาง

เลือก 

(4) ตัดสินใจซื้อ (5) ความรูสึก

ภายหลังการซื้อ 

กลยุทธที่ใชมากคือการสงเสริมการตลาด(Promotion 

strategies) ประกอบดวยการ 

โฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การสงเสริมการ

ขาย การใหขาว และการประชาสัมพันธ การตลาด

ทางตรง เชน พนักงานขายจะกําหนดวัตถุประสงคใน

การขายใหสอดคลองกับวัตถุประสงคใน 

การตัดสินใจซื้อ 

 

 ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม. หนา 194. 
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โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 แสดงรูปแบบพฤตกิรรมผูซื้อ และปจจยัทีม่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 

       (Factors influencing consumer’s buying behavior) 

       ที่มา: Kotler. (2000). Marketing management. P.184. 

สิ่งกระตุนภายนอก (Stimulus=S) 

สิ่งกระตุนทางการ

ตลาด 

สิ่งกระตุน

อื่นๆ 

ผลิตภัณฑ 

ราคา 

การจัดจําหนาย 

การสงเสริม

การตลาด 

เศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี 

การเมือง 

วัฒนธรรม 

ฯลฯ 

 

กลองดําหรือ

ความรูสึกนึกคิด

ของผูซื้อ(Buyer’s 

characteristic) 

การตอบสนองของผูซ้ือ 

(Response=R) 

การเลือก

ผลิตภัณฑ 

การเลือกราคา 

การเลือกผูขาย 

เวลาในการซื้อ 

ปริมาณการซ้ือ 

การตัดสินใจซื้อ 

1. การทดลอง 

2. การซื้อซ้ํา 

พฤติกรรมภายหลัง

การซื้อ(Post 

purchase 

behaviour) 

 

ลักษณะของผูซ้ือ 

(Buyer’s characteristics) 

1. ปจจัยดานวัฒนธรรมและปจจัยดาน

สังคม 

2. ปจจัยสวนบุคคล 

3. ปจจัยดานจิตวิทยา 

 

ขั้นตอนการตัดสินใจของผูซ้ือ 

(Buyer’s decision process) 

1. การรับรู 

2. การคนหาขอมูล 

3. การประเมินผลทางเลือก 

4. การตัดสินใจซื้อ 

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

 

สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม 

(Socio cultural environment) 

1. ปจจัยดาน

วัฒนธรรม 

2. ปจจัยดานสังคม 

1.1 วัฒนธรรม

พื้นฐาน 

1.2 วัฒนธรรมยอย 

1.3 ชั้นสังคม

การตลาด 

2.1 กลุมอางอิง 

2.2 ครอบครัว 

2.3 บทบาทและ

สถานะ 

ฯลฯ 

 

3. ปจจัยสวนบุคคล 

3.1 อายุ 

3.2 วงจรชีวิตครอบครัว 

3.3 อาชีพ 

3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจหรือ

รายได 

3.5 การศึกษา 

3.6 คานิยมและรูปแบบการ

ดํารงชีวิต 

 

4. ปจจัยดานจิตวิทยา 

4.1 การจูงใจ 

4.2 การรับรู 

4.3 การเรียนรู 

4.4 ความเชื่อถือ 

4.5 ทัศนคติ 

4.6 บุคลิกภาพ 

4.7 แนวคิดของตนเอง 
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 โมเดลพฤตกิรรมผูบริโภค (Consumer behavior model) 

 เปนการศึกษาถงึเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจดุเริ่มตนจากการที่

เกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคดิของผูซื้อ

(Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเหมือนกลองดําซึ่งผูผลติหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึก

นึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซือ้ ซึ่งจะนําไปสูการตอบสนองของผูซื้อ

(Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s purchase decision)จุดเริ่มตนของโมเดลนี้

อยูที่มีสิ่งกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิดการตอบสนอง (Response) 

ดังนั้นโมเดลนีจ้ึงอาจเรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอยีดของทฤษฎีดังนี ้

1. สิ่งกระตุนภายนอก (External Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกดิขึ้นเองจากภายในรางกาย

(Inside stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจดัสิ่งกระตุนภายนอก เพื่อใหผูบริโภคเกิดความ

ตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตจุูงใจใหเกิดการซื้อสินคา (Buying motive) ซึ่งอาจใหเหตุ

จูงใจใหซื้อดานเหตุผลหรือดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได ส่ิงกระตุนภายนอกประกอบดวยสิ่งกระตุน

ทางการตลาดและสิ่งกระตุนอื่นๆ 

1.1. สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing stimuli) เปนสิ่งที่ผูประกอบการสรางขึ้นมา

เพื่อใหผูบริโภคเกิดความสนใจและตองการจะซื้อสินคาหรอืใชบริการซึ่งเกี่ยวกับสวนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) ประกอบดวยสิ่งกระตุนตาง ๆ ดังนี ้

1.1.1. สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความ

ตองการของลูกคาใหพงึพอใจผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได 

1.1.2. สิ่งกระตุนดานราคา (Price) การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ โดยพจิารณาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย 

1.1.3. สิ่งกระตุนดานการจัดจําหนาย (Place or distribution) เชน การจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑใหทั่วถึงเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภคถือวาเปนการกระตุนความตองการซื้อ 

1.1.4. สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณา

สม่ําเสมอ การใชความพยายามของพนกังานขาย การลด การแลก แจก แถม การสรางความสัมพันธ

อันดีกับบุคคลทั่วไปเหลานี้ถือวาเปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อ 
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1.2. สิ่งกระตุนอื่นๆ (Other stimulus) เปนสิง่กระตุนความตองการผูบริโภคที่อยูภายนอก

องคการ ซึ่งบริษทัควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลานี้ ไดแก 

1.2.1. สิ่งกระตุนทางเศรษฐกจิ (Economic) ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของผูบริโภค 

1.2.2. สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technology) เชนเทคโนโลยดีานฝากถอนเงิน

อัตโนมัติ สามารถกระตุนความตองการใหมาใชบริการของธนาคารมากขึ้น 

1.2.3. สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เชน กฎหมายเพิ่ม

หรือลดภาษีสินคาใดสนิคาหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรอืลดความตองการของผูซื้อ 

1.2.4. สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนมธรรมเนียมประเพณีไทยใน

เทศกาลตาง ๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนัน้ 

2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) ความรูสึกนึกคดิของผูซื้อที่

เปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา

ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซือ้และกระบวนการตัดสนิใจของผูซื้อ 

2.1. ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s characteristics) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลมาจาก

ปจจยัตางๆ คือปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจยัดานสังคม ปจจัยดานสวนบุคคลและปจจัยดานจิตวทิยาซึ่ง

รายละเอียดใจความของแตละลักษณะจะกลาวในหัวขอปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 

2.1.1. ปจจยัดานวัฒนธรรม (Culture) และปจจัยดานสังคม (Social) เปนสิ่งที่

มนุษยสรางขึ้นโดยเปนทีย่อมรับจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งโดยเปนตัวกําหนดและควบคมุพฤตกิรรม

ของมนุษยในสังคมหนึ่ง คานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลกัษณะของสังคม และกําหนดความแตกตาง

ของสังคมหนึ่งจากสังคมอื่น วัฒนธรรมเปนสิ่งทีก่ําหนดความตองการและพฤติกรรมของบุคคล ซึ่ง

สามารถแบงออกเปนวัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมยอย และชั้นของสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนลักษณะพืน้ฐานของบคุคลในสังคม เชน

ลักษณะอุปนิสัยของคนไทย ซึ่งเกิดจากการหลอหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ทําใหมีลกัษณะ

พฤติกรรมทีค่ลายคลึงกนั 

2. วัฒนธรรมกลุมยอย (Subculture) เปนวัฒนธรรมของแตละกลุมที่มี

ลักษณะเฉพาะแตกตางกัน ซึ่งมีอยูภายในสังคมขนาดใหญและสลับซบัซอน วัฒนธรรมยอย เกิดจาก

พื้นฐานทางภูมิศาสตรและลักษณะพืน้ฐานของมนุษย วัฒนธรรมยอยสามารถจดัประเภทไดดังนี ้
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1. กลุมเชื้อชาติ (Nationality Groups) ไดแก ไทย จีน อังกฤษ แตเชื้อ

ชาติจะมกีารบริโภคสินคาที่แตกตางกนั 

2. กลุมศาสนา (Religious Groups) ไดแก ชาวพุทธ ชาวครสิต ชาว

อิสลาม ฯลฯ แตละกลุมประเพณีและขอหามที่แตกตางกนั จึงมีผลกระทบตอพฤตกิรรมการบริโภค 

3. กลุมสีผิว (Recital Groups) กลุมสีผิวตางๆ เชน ผิวดํา ผิวขาว ผิว

เหลืองแตละกลุมจะมีคานิยมในวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ทําใหเกิดทัศนคติที่แตกตางกนั 

4. พื้นที่ทางภูมิศาสตร (Geographical Areas) หรือทองถิ่น(Region) 

พื้นที่ทางภูมิศาสตรทําใหเกดิลักษณะการดํารงชีวิตที่แตกตางกันและมีอิทธิพลตอการบริโภคที่แตกตาง

กันดวย 

5. กลุมอาชีพ (Occupational) เชน กลุมเกษตรกร กลุมผูใชแรงงาน 

กลุมพนักงาน กลุมนกัธุรกจิ เจาของกิจการ และกลุมวิชาชีพอื่นๆ เชน แพทย นักกฎหมาย ครเูปนตน 

6. กลุมยอยดานอายุ (Age) ไดแก ทารก เด็ก วัยรุน ผูใหญวยัทํางาน 

และผูสูงอายุ 

7. กลุมยอยดานเพศ (Sex) ไดแก เพศหญิง และเพศชาย 

3. ชั้นของสังคม (Social Class) เปนการแบงสมาชิกออกเปนชนชั้นฐานะที่

แตกตางกัน โดยถือเกณฑรายได ทรัพยสนิ หรือ อาชีพ (ตาํแหนงหนาที่) ดงันั้น สมาชิกในชัน้ของสังคม

ที่แตกตางกนัจะมีลักษณะที่แตกตางกนั ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจซื้อของผูบริโภค 

ลักษณะที่สําคัญของชั้นสังคมมดีังนี ้

1. ระดับสูง (Upper class) แบงเปนกลุมยอยได 3 กลุมดังนี ้

- ระดับสูงอยางสูง (Upper - upper class) ไดแก ผูดีเกาและ

มีมรดกจํานวนมาก กลุมนี้มีอํานาจซื้อสูง 

- ระดับสูงอยางกลาง (Middle - upper class) ไดแก ผูมี

รายไดสูง การศึกษาสูง ชาติตระกูลปานกลาง 

- ระดับสูงอยางต่ํา (Lower - upper class) ไดแกผูบริหาร

ระดับสูง เศรษฐีใหม กลุมนี้จะมคีวามตองการดานการยกยองมากกวากลุมแรก 

2. ระดับกลาง (Middle class) แบงเปน 2 กลุมยอย 
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- ระดับกลางอยางสูง (Upper - middle class) ไดแก ผูที่รับ

ความสําเร็จทางอาชพีพอสมควร สินคาที่มเีปาหมายกลุมนี้ไดแก บาน เสื้อผา รถยนตทีป่ระหยัดน้ํามัน 

เฟอรนิเจอร และของใชครัวเรือน กลุมนี้มีความตองการยกยองสูงมาก 

- ระดับกลางอยางต่ํา (Lower - lower class) ไดแกกรรมกรที่

มีรายไดต่ํา สินคาที่มเีปาหมายในกลุมนีจ้ะมีลักษณะคลายคลึงกับขอ 1 

 

3. ระดับต่ํา (Lower Class) แบงเปน 2 กลุมยอย 

- ระดับต่ําอยางสูง (Upper - lower class) 

- ระดับต่ําอยางต่ํา (Lower - lower class) 

2.1.2. ปจจยัดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยเกีย่วของในชีวิตประจําวนัและ

มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งประกอบดวย 

1. กลุมอางอิง (Reference Groups) เปนกลุมทีบุ่คคลเขาไปเกี่ยวของดวย

กลุมนี้จะมีอิทธิพลตอทัศนคติ ความคดิเหน็ และคานยิมของบุคคลในกลุมอางอิง แบงออกเปน 2ระดับ

คือ 

1. กลุมปฐมภูมิ (Primary Groups) ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท และ

เพื่อนบาน 

2. กลุมทุติยภูมิ (Secondary Groups) ไดแก กลุมบุคคลชัน้นําใน

สังคม เพื่อนรวมอาชีพ และรวมสถาบัน บุคคลกลุมตางๆ ในสังคม 

2. ครอบครัว (Family) สมาชิกในครอบครัวถือวามีอิทธิพลทีม่ากที่สุดตอ

ทัศนคติ ความคิดเห็นและคานิยมของบุคคล สิ่งเหลานี้มีอทิธิพลตอพฤตกิรรมการซื้อของครอบครัว 

3. บทบาทและสถานะ (Roles and statuses) บุคคลจะเกีย่วของกับหลาย

กลุม ซึ่งจะตองวิเคราะหวาใครมีบทบาทเปนผูคิดริเริ่ม ผูตดัสินใจซื้อ ผูมีอิทธิพล ผูซื้อและผูใช 

2.1.3. ปจจยัสวนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพล

จากลักษณะสวนบุคคลของคนทางดานตางๆ ประกอบดวย 

1. อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันมคีวามตองการผลิตภัณฑแตกตางกนัไป 
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2. วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle stage) เปนขั้นตอนการตํารงชีวิต

ของบุคคลในลกัษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวติในแตละขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธพิลตอความ

ตองการทัศนคติและคานยิมของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซื้อที่

แตกตางกัน 

3. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและ

ความตองการสินคาและบริการแตกตางกนั 

4. โอกาสทางเศรษฐกจิ (Economic circumstances) หรือรายได(Income) 

โอกาสทางเศรษฐกจิของบุคคลกค็ือรายไดของบุคคล ซึ่งมผีลตออํานาจการซื้อและทัศนคตเิกี่ยวกับการ

จายเงนิ 

5. การศึกษา (Education) ผูมีการศึกษาสูง มีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑ

มีคุณภาพดีมากกวาผูมีการศกึษาต่ํา 

6. คานิยมหรือคณุคา (Value) และรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) 

2.1.4. ปจจยัทางดานจิตวทิยา (Psychological factors) เปนปจจัยภายในตัว

ผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการซื้อและการใชสนิคา ประกอบดวย 

1. การจูงใจ (Motivation) หมายถงึ ความตองการที่ไดรับการกระตุนจาก

ภายในตัวบุคคลที่ตองการแสวงหาความพอใจดวยพฤตกิรรมที่มีเปาหมาย (Stanton & Futrell. 

1987:649) นักการตลาดตองศึกษาแรงจูงใจทีเ่กิดขึน้ภายในตัวมนษุย ซึง่ถือวาเปนความตองการของ

มนุษยอันประกอบดวยความตองการดานรางกาย และความตองการดานจิตวทิยาตาง ๆ ความ

ตองการเหลานีท้ําใหเกิดแรงจูงใจที่หาสินคามาบําบัดความตองการของตน นักจิตวิทยาไดเสนอทฤษฎี

ทําใหเกิดแรงจูงใจที่มชีื่อเสยีงมาก คือทฤษฎีจูงใจของมาสโลว 

  มาสโลว (Maslow. 1970) นักจิตวทิยาที่มชีื่อเสียงมากไดสรางทฤษฎี

การจูงใจของมนุษยโดยกลาววา ความตองการของมนษุยมีหลายประการ และเปนความตองการไมมี

สิ้นสุด ตั้งแตระดับความตองการพื้นฐานซึ่งเปนความตองการต่ําสุดไปจนถึงความตองการสูงสุด

จําแนกเปน 5 ระดับ คือ 

       ระดับที่ 1 ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs) 

เปนความตองการเพื่อความอยูรอด ซึ่งเปนความตองการระดับพื้นฐานของชีวิต 
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       ระดับที่ 2 ความตองการดานความปลอดภัย (Safety needs) ระดับ

ความตองการทางดานสังคม (Social needs) เปนความตองการทางดานความรัก การมีสวนรวมและ

การยอมรับจากสังคม 

       ระดับที่ 3 ความตองการดานสังคม (Social need) หรือความ

ตองการการยอมรับและความรัก 

       ระดับที่ 4 ความตองการความภาคภูมิใจ (Egoistic needs) เปน

ความตองการความมีชื่อเสียง ความรู ความมีเกยีรติ ความร่ํารวย 

       ระดับที่ 5 ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self- actualization) 

เปนความตองการขั้นสูงสุดของมนษุย 

2. การรับรู (Perception) เปนกระบวนการเปดรับของแตละบุคคลทั้งนี้

ขึ้นอยูกับปจจยัภายใน เชน ความเชื่อ ประสบการณ ความตองการและอารมณ นอกจากนี้ยังขึน้อยูกับ

ปจจยัภายนอกคือ สิ่งกระตุน ซึ่งการรับรูจะแสดงถึงความรูสึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก การเห็น

การฟง การไดยิน ไดกลิน่ สัมผัส 

3. การเรียนรู (Learning) เปนการเปลี่ยนพฤตกิรรม หรือความโนมเอียงของ

พฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคไดรับสิ่งกระตุนและเกิด

การตอบสนอง 

4. ความเชื่อถือ (Beliefs) เปนความคิดของผูบริโภคทีย่ึดถือสิง่ใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง

เปนผลมาจากประสบการณที่ผานมาในอดีต 

5. ทัศนคติ (Attitude) เปนความรูสึกนกึคิดของบคุคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ซึ่งมีอิทธิพลตอความเชื่อ ในขณะเดียวกนัความเชื่อก็มีอิทธิพลตอทัศนคติ จากการศึกษาพบวาทัศนคติ

ของผูบริโภคกับการตัดสินใจซื้อมีความสัมพันธกัน นกัการตลาดจึงตองศกึษาวาทัศนคตินัน้เกิดขึ้นมา

ไดอยางไร และเปลี่ยนแปลงอยางไร การเกิดของทศันคตนิัน้เกิดจากขอมูลแตละบคุคลที่ไดรับ ถา

นักการตลาดตองการใหผูบริโภคซื้อสินคาของเขา นกัการตลาดมีทางเลือกคือ (1) สรางทัศนคติของ

ผูบริโภคใหสอดคลองกับสนิคาของธุรกจิ (2) พิจารณาทัศนคติของผูบริโภคเปนอยางไรแลวจึงพัฒนา

สินคาใหสอดคลองกับทศันคตซิึ่งทําไดงายกวาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบริโภค 
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6. บุคลิกภาพ (Personality) เปนรูปแบบลกัษณะของบุคคล ที่จะเปน

ตัวกําหนดพฤติกรรมการตอบสนองหรืออาจหมายถึง ลกัษณะทางจิตวิทยาที่มีลักษณะแตกตางของ

บุคคล ซึ่งนําไปสูการตอบสนองที่สม่ําเสมอและมีปฏิกิริยาตอสิ่งกระตุน 

7. แนวคิดของตนเอง (Self concept) หมายถึงความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมี

ตอตนเองหรือความคิดที่บุคคลคิดวาบุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นอยางไรตอตนเอง 

2.2. กระบวนการตัดสนิใจซื้อ (Buying Decision Process) ประกอบดวย การรับรูความ

ตองการ(ปญหา) การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลัง

การซื้อ ซึ่งรายละเอียดในแตละกระบวนการจะกลาวถึงในหัวขอกระบวนการตัดสนิใจของผูซื้อ เปน

ขั้นตอนในการตัดสนิใจซื้อและความรูสึกหลักซื้อ มีกระบวนการ 5 ขั้นตอนคือ 

2.2.1. การรับรูปญหา (Problem Recognition) เกิดขึน้เมื่อผูบริโภคเกิดความรูสึก

ในความแตกตางระหวางสิ่งที่ผูบริโภคนึกเห็นภาพ สภาวะที่ปรารถนาเมื่อเปรียบเทียบกับภาวะที่เปน

จริงณ เวลาหนึ่ง แหลงสําคัญของการตระหนักถึงปญหาคอืความตองการเกิดการตืน่ตัวขึ้นมา เฉพาะ

อยางยิ่ง เมื่อความตองการเกี่ยวพนักับภาพพจนของตนเอง (Self-image) ของผูบริโภค 

2.2.2. การคนหาขอมูล (Information Search) เปนขั้นตอนเกี่ยวกับการเสาะ

แสวงหาขอมูลขาวสารตางๆ จากภายในความทรงจํา เพื่อกําหนดทางเลือกโดยไมตองทําการเสาะ

แสวงหาขาวสารอื่นตอไป แตถาขาวสารในความทรงจําไมพอ ก็แสวงหาจากแหลงภายนอก ซึ่งการ

เสาะแสวงหาขาวสารภายนอก ไดรับอิทธิพลของความแตกตางของบุคคลและอิทธิพลทางดาน

สิ่งแวดลอมครอบครัวมักมีอิทธิพลรวม 

2.2.3. การประเมินทางเลือกกอนซื้อ (Alternative Evaluation) ผูบริโภคตอง

ทําการศึกษาในแงของผลิตภัณฑ และทําการเปรียบเทยีบมาตรฐานและมเีกณฑใชในการประเมิน

ทางเลือก เพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑและตราสินคาดังกลาว 

2.2.4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ผูบริโภคตัดสินใจซื้อหรือไมซื้อ และ

ตัดสินใจในเรื่องอื่นๆที่เกีย่วกับการซื้อ 

2.2.5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) เมือ่ผูบริโภคผานแต

ละขั้นตอนแลว เปนความรูสึกพอใจหรือไมพอใจหลังจากที่ไดซื้อผลิตภัณฑไปใชแลวเกิดความรูสึกกับ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑและความคาดหวัง ซึ่งถาผลติภัณฑมีคณุสมบัติตรงที่คาดหวังไว ผูบริโภคก็จะ
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เกิดความพอใจและมีการซื้อซ้ําอีก ทางตรงกันขาง ถาผลติภัณฑมีคุณสมบัติต่ํากวาที่ผูบริโภคคาดหวัง

ไว ผูบริโภคจะเกิดความไมใจและไมซื้อซ้ําอีก 

   การซื้อซ้ํา (Repeat Purchase) เกิดขึ้นเมื่อ  

1. การแกปญหาแบบซ้ําซาก (Repeated Problem Solving) การซื้อซ้ํามักเกิดขึน้

เมื่อผูบริโภคตองมีการแกปญหาติดตอกันหลายครั้ง อันเนือ่งมาจากความไมพอใจในการตดัสินใจซื้อ

จากเหตุการณที่ผานๆ มา ทําใหเกิดการเปลี่ยนตรายีห่ออยูเสมอ หรืออาจจะเกิดจากสต็อกสินคาใน

รานคาหมด ซึง่ผูซื้อกจ็ะพิจารณาดูวา เปนการคุมคาไหมทีจ่ะตองเสยีเวลาและพลังงานเพื่อทีจ่ะไปหา

ซื้อที่อื่นๆ สินคาบริโภคแบบหลายประเภทมีการซื้อซ้ํามาก การตัดสินใจจะเปนแบบ LPS โดยมีกฎวา 

“ซื้อของที่ถูกที่สุด” นักการตลาดจงึตองใชการสงเสริมการขายเขามา เชน คูปอง ชิน้สวนสินคา ลด

ราคาเปนตน (อดุลย จาตุรงคกุล. 2546: 24) 

2. การตัดสินใจอยางเปนนิสัย (Habitual Decision Making) การซื้อซ้ําอาจเกิดจาก

ลักษณะนิสัยของผูบริโภคที่ตองการใหกระบวนการตดัสินใจงายขึน้และทําใหผูบริโภคจดัการกับ

แรงผลักดัน ของชีวิตไดดีขึน้ ซึ่งพฤติกรรมการซื้อแตกตางกันไปตามระดับของการเกีย่วของ มีการ

เปรียบเทยีบนิสยัการซื้อที่ขึ้นอยูกบัความซื่อสัตยตอตรายีห่อ (Brand Loyalty) ซึ่งมักเกิดขึน้เมื่อการ

ตัดสินใจครั้งแรกมกีารพิจารณาอยางรอบคอบดวยวิธี EPS เมื่อปรากฏวาทุกฝายที่เกี่ยวของกับการ

จําหนายสนิคาทีเ่ชื่อถือได ไมมีแรงจูงใจใดๆ ทีจ่ะทําใหผูบริโภคเกิดความเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมได

ดังนั้น ทกุครั้งเมื่อผูบริโภคตระหนกัถึงความตองการเขาจะนึกถึงและซื้อยี่หอเดิมอีกทั้งจะมีความชื่อ

สัตยตอตรายี่หอ นอกจากนีพ้ฤตกิรรมการซื้อซ้ํายังขึ้นอยูกบัความเฉื่อย (Inertia) เกิดขึน้เมื่อผูบริโภค

ซื้อจนเปนนิสัย ซึ่งในความจริงแลวผูบริโภคไมไดซื่อสัตยตอตรายี่หอ แตผูบริโภครูสึกวาสินคาเหมือนๆ 

กัน และจะซื้อซ้ําเรื่อยๆ จนกวาจะคนพบวาสินคาใดมีราคาถูกกวากจ็ะเปลีย่นไปเรื่อยๆ (ศิริวรรณ เสรี

รัตน. 2546: 120) 

3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หมายถึง พฤติกรรมที่มกีารแสดง

ออกมาจากบุคคลหลังจากมีสิ่งกระตุน ซึ่งหมายถึง การตดัสินใจซื้อของผูบริโภค (Buyer’s Purchase 

Decision) ผูบริโภคจะมีการตัดสนิใจในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

3.1. การเลือกผลิตภัณฑ (Product Decision) การตัดสินใจของผูบริโภคที่จะซื้อ

ผลิตภัณฑหนึ่งจะขึน้อยูกับทัศนคติตอผูประกอบการธุรกิจและยี่หอ ราคา การลดราคา และการเลือก
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ดานผลิตภัณฑจะทําการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้ (1) การตัดสินใจเกี่ยวกบัยี่หอ (2) การตัดสินใจ

ดานราคาและการลดราคา (3) การตัดสินใจซื้อโดยฉับพลนั 

3.2. การเลือกผูขาย (Dealer Decision) การตัดสินใจเกี่ยวกับรานคาของ

ผูบริโภคขึ้นอยูกับทศันคตคิวามรูสึกตอรานนัน้ ๆ และการเลือกรานคาขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้ง ประเภทของ

สินคา ราคาและบริการ 

3.3. การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) ลักษณะหรอืวิธีการซื้อของ

ผูบริโภคจะใชหัวขอตอไปนี้พิจารณา คือ 

3.3.1. ทัศนคตติอเวลาและระยะเวลาและระยะทาง (Attitude toward 

Time and Distance) โดยผูบริโภคจะเปรยีบเทียบระยะทางกับสินคาที่จําหนาย 

3.3.2. การตัดสินใจจับจายหลายประเภท (Multiple Shopping Decision) 

ผูบริโภคมักนิยมไปรานคาที่สามารถหาซื้อของไดครบทุกอยางภายในรานเดียว (One stop Shopping) 

3.4. การเลือกตราสินคา (Brand Choice) เชน การที่ผูบริโภคเลือกซื้อนมกลอง

จะเลือกยี่หอ เชน มะลิ โฟรโมสต เปนตน 

3.5. การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase amount) ผูบริโภคจะเลือกวาซื้อ 

ปริมาณครึ่งโหล หรือหนึ่งโหล เปนตน 

 

6. ประวัติของรานบุญถาวร 

 เริ่มตนจากป 2520 ชองวางจากการทําธุรกิจ 

 จากวิสัยทศันทีก่วางไกล ประกอบกบัไดอาศัยวิชาชีพทางดานวิศวกร ในการทํางานทางดาน

การกอสราง ทําใหคณุวิวัฒน ทยานุวัฒน ไดเล็งเห็นชองวางแหงการพัฒนาธุรกิจทางดานวัสดุตกแตง 

เพราะในขณะนัน้ การขยายตัวของบานจัดสรรภายในกรงุเทพฯ มีปริมาณที่มากและคอนขางจะแนน 

และมีแนวโนมทีจ่ะขยายตัว ออกไปสูบรเิวณชานเมือง ประกอบกับรานคาวัสดเุฉพาะทางขณะนัน้ยังคง

เปนรานโชวหวยทั่วไป แถวมหาพฤกษธาราม คุณวิวัฒน จงึไดมาเริ่มบุกเบิกธุรกิจของครอบครัว บน

ถนนงามวงศวาน โดยใชชื่อรานวา บริษทั บุญถาวรวัสดุภัณฑ จํากัด การพัฒนาไดเริ่มจากรานคาหอง

แถวทั่วไป ที่ไมมีระบบการดําเนนิการทีซ่ับซอนมากนกั เปลี่ยนมาเปนรานคาที่มีการติดแอร และมีการ

พัฒนาการทางดานการหองตัวอยาง ใหลูกคาไดสัมผัสไดจริง นับเปนจุดแรกที่มีการเปลี่ยนภาพลักษณ
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ของ รานโชวหวยทั่วไป มาเปนรานคาที่มีการตกแตง การจดัวาง และมีการบริการออกแบบใหกับลกูคา

ตามที่ลูกคาอยากได ซึ่งในชวงแรกนี้ยังคงมุงเนนของการขาย เซรามิคและสุขภัณฑ เปนหลกั 

 ป 2527 กาวแรกของการขยายตัว 

 จากความแออัดของรานเกา และลูกคามีปริมาณที่เตบิโตอยางสูงขึ้นตอเนื่อง คณุวิวัฒน จึง

ไดแยกครอบครัว ออกมาดําเนนิธุรกจิของตัวเอง บนถนนรชัดาภิเษก ภายใตชื่อวา บริษทั บุญถาวร

เซรามิค (รชัดา) จํากัด ณ จุดนี้ถือวาเปนวิวัฒนาการ แหงการกําเนดิ อาณาจักรและเครือฯขายของ 

บุญถาวร เพราะไดมีการพฒันารูปแบบของการจัดแสดง แบบอยางเมืองนอก โดยอาศัยเพื่อนสถาปนิก 

มาชวยในการสรางสีสรรใหกับหนาราน มีการใชเครื่องคอมพิวเตอรในการใหบริการลูกคา และ ยังมี

การนําเครื่องชวยผอนแรงมาใชในการพัฒนาการจัดเก็บสนิคาเปนเจาแรก ของวงการ พรอมกันนี้ยังได

เปดดําเนินธุรกิจหินออน -หินแกรนิต ในนาม บริษทั บุญถาวรหินออน จํากัด 

 ป 2535 เปดตาํนานคาปลีก 4 มุมเมือง 

 หลังจากที่ธุรกจิไดรับการตอบรับจากผูบริโภค จนทําใหพืน้ที่ในการใหบริการลูกคาไม

เพียงพอ บญุถาวร จึงไดขยาย กระจายตัวออกสู 4 มุมเมือง โดยไดเปดสาขา รังสิต โดยไดจัดสราง

โกดังขนาดใหญ เพื่อเตรยีมความพรอมของสินคา เพื่อใหเกิดระบบการคาสงและคาปลีกครบวงจร 

ทางดานเซรามิคและสุขภัณฑ ซึ่งไดสรางสีสรรใหกับวงการคาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นไดขยายตัว

ออกไปในโซน ปนเกลา ในป 2537 และ บางนา ในป 2538 เปนลําดับตอมา โดยรูปแบบของธุรกจิ

ในชวงนี้มุงเนนการกระจาย ตัวเขาสูชุมชน เพื่อเพิม่ความสะดวก ใหกับลูกคาในการเขามาใชบริการ 

โดยมีสโลแกนวา ใกลที่ไหน ไปทีน่ั่น บญุถาวร เสริมคุณคาที่อยูอาศัย ในชวงนีเ้ปนชวงของการเติบโต

ภายใตวิกฤตเศรษฐกจิพอด ีแตก็นับเปนการพัฒนาธุรกจิอีกครั้งหนึง่ของ บุญถาวร ที่ไดมีการนําธุรกจิ

หองครัวเขามา เปนสวนหนึ่งของบริษทัฯ ซึ่งถือเปนกาวยางใหม ที่มกีารผสมผสาน หองน้ํา - หองครัว 

เขาไวดวยกันในโชวรูมอยางกลมกลืน นอกจากนี้ไดปรับปรุง รูปแบบการบริหารงานภายในหลายดาน 

มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบรหิารจากครอบครัวมาสูทีมงาน มืออาชีพมากขึ้น และยังไดมีการลงทุน

ในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรภายในใหม เพื่อใหสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกจิ ไดอยาง

ดียิ่งในอนาคต โดยกลยุทธหลัก ทีย่ังคงมุงเนนใชในชวงนีค้ือ ศูนยรวมหองน้ํา หองครัว หินออน 

หินแกรนติ ครบวงจร และมีสินคาพรอมจําหนายใหลูกคาเลือกหาหลากหลาย เรียกไดวา เปน

ผูเชี่ยวชาญ เฉพาะดานที่ครบเครื่องตัวจริง ในป 2542 บริษัทไดเปดดําเนินการสาขา ธนบุรี-ปากทอ ซึ่ง
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สาขาสุดทายตามแผนโครงการ 4 มุมเมือง เพื่อรองรับการใหบริการ ลูกคาในโซนภาคตะวันตก และ

ภาคใตลงไป 

 ป 2543 พลิกโฉมธุรกิจเพื่อตอสูกับกลุมโมเดรินเทรด ขามชาต ิ

 จากการที่ระบบการคาเริ่มเปดเสรี ทําใหกลุมธุรกิจขามชาติโมเดรินเทรด ไดเขามาลงทุนทํา

รานคาปลีกในเมืองไทย มากขึ้น เพื่อสรางศักยภาพทางดานการแขงขัน บญุถาวร ไดมีการลงทุนปรับ

ภาพลักษณของสาขาที่มีอยูใหม โดยขยายพื้นที่บริการใหมี ขนาดใหญมากขึ้น และเปนผูนําในวงการที่

เริ่มนําบนัไดเลื่อนเขามาใหบรกิารกับลกูคา พรอมกับเนรมติบรรยากาศภายใน โชวรูมใหมีรูปแบบ

เสมือนเปนหางสรรพสนิคาขนาดใหญ ที่จําหนายเฉพาะวสัดุตกแตง ทางดานหองน้ํา และหองครัว โดย

ไดเริ่มเปดตัวภาพลักษณใหมของบญุถาวร ตามลําดับดงันี้ ป 2546 งานเปดตัวโชวรูมสาขา รัชดา ป 

2547 งานเปดตัวโชวรูมสาขา ปนเกลาป 2548 งานเปดตัวโชวรูมสาขา สุวรรณภูมิ (บางนาเดิม) พรอม

กันนี้บรษิัทยงัไดเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อบริการใหกับลูกคา อยางมากมาย ไมวาจะเปนการ

ออกแบบ ดวยคอมพิวเตอรที่ลกูคาสามารถเห็นภาพจําลองเหมือนจริง ทั้งหองน้ํา และหองครัว การ

พัฒนาระบบงานที่ชวยในการ คนหาของลูกคา ที่เรยีกกนัวา E-Library Catalogue ตลอดจนการจัดตั้ง

ศูนยกระจายสินคาขึ้นที่โซนรังสิต เพื่อรองรับการ เตบิโตใหบริการกับลกูคาตอไปในอนาคต โดยศูนย

กระจายสนิคาทีจ่ัดตั้งนี้ไดมกีารนําระบบงานในการบริหารและควบคุม ที่ทนัสมัยเขามาใชเปนเจาแรก

ของประเทศไทย ทําใหลูกคาสามารถมัน่ใจไดวาจะไดรับสนิคาตรงตามกําหนดนัดหมาย การ

พัฒนาการในชวงนี้ ไดมกีารปรับภาพลักษณทั้งหลายดาน เริ่มมีการทําการตลาดสําหรับธุรกจินี้อยาง

จริงจัง มากขึน้ และเปนชวงที่มีการแขงขันรนุแรงจากผูประกอบการกลุมโมเดรินเทรด 

 ป 2550 ขยายตัวออกสูภมูิภาค 

 ตามที่ลูกคาไดมีการเรียกรองใหบริษทั ไปรวมลงทุนกับรานคาในภูมิภาคตาง ๆ เปนจํานวน

มาก ทําใหบริษัทตอง ตัดสินใจดําเนินการขยายสาขา ออกสูภูธรทองถิ่น โดยไดเลือกทําเลตามเมืองที่มี

ศักยภาพ ซึ่งสาขาแรกที่อยูนอกเขต กรุงเทพ คือ สาขา พัทยา เพื่อรองรับการเตบิโตของ

อสังหาริมทรัพยในแถบภาคตะวันออกทั้งหมด ซึ่งนับเปนสาขาแรก ที่บริษัท ไดทดรองขีดความสามารถ

ของธุรกิจในการใหความชวยเหลือ สนบัสนุน จากสวนกลาง กอนที่จะไดขยับขยาย ออกไปตามหัว

เมืองใหญในอนาคต 
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 ป 2551 การสรางระบบเครือคายลูกคาสมัพันธ 

 จากสภาพการแขงขันที่รนุแรง ประกอบสภาวะเศรษฐกิจทีผ่ันผวน ทําใหในปนี ้บุญถาวร ไดมี

การปรับกลยทุธทาง ดานการตลาดแบบเต็มรปูแบบ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกจิตอไปในอนาคต ได

มีการทําสื่อภาพลักษณทางดานการ ตลาดที่แตกตางจากที่เคยปฏิบัติมา โดยเริ่มพัฒนาแนวทาง และ

วิธีการสรางสรรค เครือฯขายลูกคาอยางมัน่คง โดย ไดกําเนิดระบบบตัรสมาชิกขึน้ เพื่อสรางฐานลูกคา

สัมพันธของบริษัทใหมากที่สุด พรอมกันนี้ยงัไดมีการทุมเท การพัฒนาบุคลากรภายในใหสามารถ

ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง และการแขงขันตัวเองใหไดในอนาคต พรอมทั้งสนับสนุนสงเสริมให

พนักงานทุกระดบั มีสวนรวมในการแสดงออกและสามารถแสดงความคิดเห็น ในการทํางาน ที่ตัวเอง

รับผิดชอบไดอยางเต็มที ่มีการลงทุนจัดตั้งศนูยฝกอบรมชางฝมือแรงงาน บุญถาวร ขึ้น เพื่อมุงเนนการ

ฝกชาง ที่มีคณุภาพออกสูสังคม และยังใชในการพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรภายในอีกทางหนึ่งดวย 

 ป 2552  การปรับภาพลักษณงานบริการใหม 

 จากการที่ไดมกีารพัฒนาอยางตอเนื่องในป 2551 ทําให บญุถาวร มีกระบวนการพัฒนา

รูปแบบบริการ ใหมใหลูกคาประทับใจ โดยมุงเนนวา บุญถาวร เปนศนูยรวมความสุขสําหรับคนทํา

บาน ซึ่งในปนี้ไดมีการเปด BCD CLUB สําหรับใหบรกิารสมาชิก บุญถาวร โดยเฉพาะ พรอมกบัการ

เปดสาขานองใหม สาขาเกษตร-นวมินทร (ก.ค.2552) ซึ่งสาขานี้เปนภาพลักษณใหมสําหรบับุญถาวร 

ที่จะมีองคประกอบของพันธมติรทางธุรกจิทีใ่ชพืน้ที่รวมกนัอยางเหน็ ไดเดนชัด 

 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ทัดศรัณยา กลิ่นพนิิจ (2546) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อ

เฟอรนิเจอรยี่หอ INDEX ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคที่มีอายุ อาชีพ และ

สถานภาพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อเฟอรนิเจอร ยีห่อ INDEX ของผูบริโภค ไดแก 

จํานวนครั้งที่ซื้อ และแนวโนมที่จะซื้อเฟอรนเิจอรในอนาคต ไมแตกตางกัน ผูบริโภคที่มีระดับ

การศึกษาที่แตกตางกนั มีพฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อเฟอรนิเจอร ยีห่อ INDEX ของผูบริโภค ดาน

จํานวนครั้งที่ซื้อ แตกตางกัน 
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 วิชุดา เพริศพิพฒัน (2549) ศึกษาเรื่องปจจัยการโฆษณาที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ

เฟอรนิเจอร Koncept ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา อายุที่แตกตางกนัมีแนวโนม

พฤติกรรมการซื้อเฟอรนเิจอร Koncept แตกตางกัน ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกนัมี

ผลตอพฤติกรรมการซื้อเฟอรนเิจอร Koncept ดานจํานวนครั้งที่ซื้อเฟอรนิเจอร แนวโนมพฤติกรรมการ

ซื้อแตกตางกนั สถานภาพที่แตกตางกนัมี พฤตกิรรมการซือ้เฟอรนิเจอร Koncept ดานเงินโดยเฉลีย่ที่

ซื้อเฟอรนเิจอร แตกตางกัน 

 

 สรรธกร สุภาควัฒน (2549) ศึกษาเรื่องปจจัยผลติภัณฑทีม่ีผลตอแนวโนมพฤตกิรรมการ

ตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรโลหะของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร 

ประกอบดวย รายไดตอเดือน สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัว และลักษณะที่อยูอาศยัที่

แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อเฟอรนิเจอรโลหะของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกนั ปจจัยดานทัศนคติของผูบริโภค ประกอบดวย ดานตราสนิคาโดยรวม 

ดานออกแบบผลิตภัณฑโดยรวม ดานราคาผลิตภัณฑโดยรวม และดานคุณภาพผลิตภัณฑโดยรวม มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อเฟอรนิเจอรโลหะของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

  จีรพา วงคธิดา (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง คุณคาตราสินคา และปจจยัดานผลิตภัณฑที่

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาหัตถกรรมยี่หอ Doi Tung by Mae Fah Luang ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิัยพบวา ลูกคาที่มีอายุ ระดบัการศึกษาสูงสดุ สถานภาพการสมรส 

อาชีพ ตําแหนงงาน และรายไดตอเดือน ตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาหัตถกรรมยีห่อ Doi 

Tung by Mae Fah Luang ดานคาใชจายเฉลีย่ตอการซื้อแตละครั้ง และดานระยะเวลาการเปนลูกคา  

แตกตางกัน ปจจัยดานคุณคาตราสนิคาและพฤตกิรรมดานคาใชจายเฉลี่ยตอการซื้อแตละครั้ง มี

ความสัมพันธไปในทิศทางเดยีวกันในระดบัคอนขางต่ํา และปจจยัดานคานิยมกบัพฤตกิรรมดาน

คาใชจายเฉลีย่ตอการซื้อแตละครั้ง 

 

 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศกึษาเรื่องการรับรูคุณคาตราสนิคา ที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการใช

บริการ และ ของลูกคาที่มาใชบริการรานบุญถาวร ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดดําเนินการตาม

ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

3. วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรศาสตรท่ีใชในการวิจัย 

 ประชากรทีท่ําการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดแก ลูกคาที่เขามาใชบริการรานบุญถาวร ในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 สาขา  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชในการศึกษาวจิัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุระหวาง 20 – 55 ปขึ้นไป ซึ่งเปน

กลุมบุคคลในวันทํางานเปนกลุมที่มีกําลังซื้อสินคาและสามารถตัดสินใจซื้อสินคาไดดวยตนเอง ซึ่งไม

ทราบประชากรที่แนนอน(Non probability sampling) (กลัยา วานิชยบญัชา. 2546: 26) หลังจากนั้น 

กําหนดระดบัความเชื่อมั่นที่ 95% โดยใชสูตรการหาขนาดตัวอยางของยามาเน (Yamane. 1967) สูตร

การคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยาง 

� =
��

4��
 

 เมื่อ   n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

    Z  แทน คาระดับความเชื่อมั่นที่ผูวิจยักําหนดที่มคีา เทากบั 95% โดยที่  

        Z1-.05 = Z.0975 = 1.96 
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    E  แทน คาความคลาดเคลื่อนทีจ่ะยอมใหเกิดขึ้นได โดยกําหนดใหคาความ 

        คลาดเคลื่อน = 0.05 

 ดังนั้นจะไดขนาดตัวอยาง 

       � =
(�.��)�

�(�.��)�
   = 384.16 หรือ 385 คน 

 กลุมตัวอยางที่ควรใชในการวิจยัครั้งนีเ้ทากับ 385 คน เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น จงึ

เห็นสมควรเพิ่มจํานวนตัวอยางอีก 5% รวมจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนดไวทั้งสิ้น จํานวน 400 คน ใน

การเลือกกลุมตัวอยางเพื่อใชในการวิจยัครั้งนี้ ผูวจิัยใชวิธกีารเลือกตัวอยางแบบสะดวก 

(Convenience sampling) คือโดยการใชการสอบถามเฉพาะผูบริโภคที่เขามาใชบริการและซื้อสินคา

หรือ เคยใชบรกิารที่ รานบญุถาวรจนครบกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง 

 

2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี ้คือ แบบสอบถาม ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลจาก

ลูกคาที่มาใชบริการรานบุญถาวร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยสรางขึ้นโดยการศึกษาคนควาจาก

หนังสือและเอกสารตางๆ โดยลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี ้

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลกัษณะทางประชากรศาสตรของลูกคาที่มาใชบริการ ไดแก 

1. เพศ เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด ลักษณะคําถามมีคาํตอบใหเลือก 2 ทาง

(Dichotomous Question) เปนขอมูลแบบ Identification Information (พรเพ็ญ เพชรสุขศิร.ิ 2540:36) 

โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ไดแก 

1.1. เพศชาย 

1.2. เพศหญิง 

2. สถานภาพ เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด ลักษณะคําถามมีหลายคําตอบใหเลือก

(Multichotomous Question) เปนขอมูลแบบ Identification Information (พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ. 2540: 

36) โดยใชระดบัการวัดขอมูลประเภทนามบญัญัต ิ(Nominal Scale) ไดแก 

2.1. โสด 

2.2. สมรส/อยูดวยกัน 

2.3. หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
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3. อาย ุเปนแบบสอบถามชนิดปลายปด ลักษณะคํา ถามมีหลายคํา ตอบใหเลือก

(Multichotomous Question) เปนขอมูลแบบ Identification Information (พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ. 2540: 

36) โดยใชระดบัการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดบั (Ordinal Scale) ซึ่งการกําหนดชวงอายุมีการแบง

เกณฑอายุเปนชวงหางชวงละ 10 ป แสดงชวงอายุตางๆ ของกลุมตัวอยางที่ใชในแบบสอบถาม ดังนี ้

3.1. ต่ํากวา 26 ป 

3.2. 26 - 35 ป  

3.3. 36 - 45 ป  

3.4. 46 ปขึ้นไป 

4. อาชีพ เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด ลักษณะคําถามมหีลายคําตอบใหเลือก

(Multichotomous Question) เปนขอมูลแบบ Identification Information (พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ. 2540: 

36) โดยใชระดบัการวัดขอมูลประเภทนามบญัญัต ิ(Nominal Scale) ดังนี้ 

4.1. พนักงานบริษัทเอกชน 

4.2. พนักงานรฐัวิสาหกจิ  

4.3. รับราชการ  

4.4. เจาของกจิการ/อาชีพอิสระ 

4.5. อื่นๆระบุ  

5. ระดับการศกึษา เปนแบบสอบถามชนดิปลายปด ลักษณะคําถามมีหลายคําตอบให

เลือก (Multichotomous Question) เปนขอมูลแบบ Identification Information (พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ. 

2540: 36) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) โดยกําหนดเปน 

5.1. ต่ํากวาปริญญาตร ี

5.2. ปริญญาตร ี

5.3. สูงกวาปริญญาตร ี

6. รายไดตอเดือน เปนแบบสอบถามชนดิปลายปด ลักษณะคําถามมีหลายคําตอบให

เลือก (Multichotomous Question) เปนขอมูลแบบ Identification Information (พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ. 

2540: 36) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ซึ่งการกําหนดชวงรายไดตอ
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เดือนมีการแบงเกณฑรายไดตอเดือนเปนชวงหางชวงละ 10,000 บาท แสดงชวงรายไดตอเดือน ของ

กลุมตัวอยางที่ใชในแบบสอบถาม ดังนี ้

6.1. ต่ํากวาหรือเทากบั 15,000 บาท 

6.2. 15,001 - 25,000 บาท  

6.3. 25,001 - 30,000 บาท  

6.4. 35,001 - 40,000 บาท  

6.5. 40,001 บาทขึ้นไป 

  

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกับพฤติกรรมการใชบริการรานบุญถาวร ไดแก 

1. จํานวนครั้งที่ใชบริการตอ 3 เดือน โดยระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน 

(Nominal Scale) 

2. คาใชจายในการซื้อสนิคาโดยเฉลี่ยตอครั้ง โดยระดับการวดัขอมูลประเภทอัตราสวน

(Ratio Scale) 

3. บุคคลที่มีอิทธพิลในการมาใชบริการที่รานบุญถาวร โดยระดับการวัดขอมูลประเภท

นามบัญญัติ (Nominal Scale) 

4. สาเหตุทีท่านมาใชบรกิารที่รานบญุถาวร โดยระดบัการวัดขอมูลประเภทนามบญัญัติ

(Nominal Scale) 

5. ประเภทของสินคาที่ซื้อ โดยระดบัการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 

Scale) 

 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกับการรบัรูคุณคาตราสนิคา ไดแก ดานความรูจักตราสินคา

ดานคุณภาพทีเ่กิดจากการรับรูตราสินคา ดานความสัมพนัธของตราสินคากับคุณคาที่เกดิจากการรับรู

และดานความภักดีตอตราสินคา เปนคําถามปลายปด (Close - ended response question) มี 10 

ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบ Likert Scale โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval 

Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน คือ การคํานวณหาอัตราภาคชั้น เพื่อแปรผลคะแนนในแต

ละชวง ประกอบดวย 

   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 
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ไมเห็นดวย    เกณฑการใหคะแนน 2 คะแนน 

ไมแนใจ     เกณฑการใหคะแนน 3 คะแนน 

เห็นดวย     เกณฑการใหคะแนน 4 คะแนน 

เห็นดวยอยางยิ่ง   เกณฑการใหคะแนน 5 คะแนน 

 ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณความ

กวางของอันตรภาคชั้น ดังนี้ (มัลลิกา บนุนาค. 2537: 29) 

 

ความกวางของอันตรภาคชั้น =	
ขอมูลที่มีคาสูงสุด − ขอมูลที่มีคาต่ําสุด

จํานวนชั้น
 

 

            =	
���

�
 

 

                     = 	0.08 

 

 ดังนั้นเกณฑเฉลีย่ระดับการรับรูคุณคาตราสินคาของลูกคาที่เขามาใชบริการบญุถาวร ในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถกําหนดไดดังนี ้

คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.80 หมายถึง ลูกคาที่เขามาใชบรกิารมีการรับรูคุณคาตราสินคาอยูในระดับไมดี

ที่สุด 

คาเฉลี่ยตั้งแต 1.81 – 2.60 หมายถึง ลูกคาที่เขามาใชบรกิารมีการรับรูคุณคาตราสินคาอยูในระดับไมด ี

คาเฉลี่ยตั้งแต 2.61 – 3.40 หมายถึง ลูกคาที่เขามาใชบรกิารมีการรับรูคุณคาตราสินคาอยูในระดับ

ปานกลาง 

คาเฉลี่ยตั้งแต 3.41 – 4.20 หมายถึง ลูกคาที่เขามาใชบรกิารมีการรับรูคุณคาตราสินคาอยูในระดับด ี

คาเฉลี่ยตั้งแต 4.21 – 5.00 หมายถึง ลูกคาที่เขามาใชบรกิารมีการรับรูคุณคาตราสินคาอยูในระดับดี

ที่สุด 
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3.  วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ 

1. นําแบบสอบถามที่ไดทําการสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาพจิารณาความถูกตอง และให

ขอเสนอแนะเพิม่เติม 

2. แกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยทีป่รึกษา 

3. นําแบบสอบถามทีป่รับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง 

4. แกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชีย่วชาญ จากนัน้นําเสนออาจารยที่

ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งหนึง่เพื่อปรบัปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใช 

5. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขเสร็จเรียบรอยไปทดลองใช (Try out) กับลูกคาที่มาใช

บริการรานบุญถาวร ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่น โดยวิธีสัม

ประสิทธอัลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbarch) โดยคาอัลฟาที่ไดจะแสดงถงึระดับความ

คงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0<α<1 คาที่ใกลเคียง 1 มาก แสดงวามีความเชื่อมัน่สูง  

 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาวิจยัในครั้งนี ้ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลปฐมภูม ิและขอมูลทุติยภูมิ เพื่อชวยสรางความ

เขาใจพืน้ฐานในการวิจัย ชวยออกแบบสอบถาม ตลอดจนชวยใหไดขอมูลที่สมบูรณยิ่งขึ้น โดยมี

แหลงที่มาของขอมูล ดังนี ้

1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการคนหาขอมูลจากเอกสาร วารสารที่สามารถ

อางอิงได ผลงานวิจยัตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพื่อประกอบการสรางแบบ

สอบ 

2. วิธีการสุมตัวอยาง โดยใชโควตา(Quota Sampling) จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน

โดยแบงตามสาขาทั้งหมด 5 สาขา สาขาละ 80 คน 

3. วิธีการสุมแบบตามสะดวก(Convenience Sampling) โดยใหผูตอบแบบสอบถามเปนผู

กรอกคําตอบเอง (Self-administered questionnaires) เพื่อใหไดครบตามจํานวน 400 คน 
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5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี ้มีดังนี ้

1. สถิติพื้นฐาน ไดแก 

1.1. คารอยละ (Percentage) ใชสูตรดังนี ้(อภินันท จันตาน.ี 2538: 75) 

 

P =
ƒ	(100)

n
 

 

เมื่อ  P  แทน รอยละหรือเปอรเซน็ต 

  ƒ  แทน ความถี่หรือจํานวนที่ตองการเปลี่ยนแปลงใหเปนรอยละ 

  n  แทน จํานวนความถี่ทัง้หมดหรือจํานวนประชากร 

1.2. คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยใชสูตร (กัลยา วาณิชยบญัชา. 2546: 36) 

X 		 =
∑�

�
 

 

    เมื่อ X     แทน คาคะแนนเฉลีย่ 

   ∑�  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

1.3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตร (ชูศร ีวงศรัตนะ. 2541: 

165) 

�.�.=�
�∑�� − (∑�)�

�(� − 1)
 

 

โดยที ่ S.D.  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   X    แทน คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 

   ∑��   แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

   (∑�)� แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกลังสอง 
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   n    แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   n – 1   แทน จํานวนตัวแปรอิสระ 

 

2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการทดสอบความเชื่อมัน่ของ

แบบสอบถามมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสตูรหาคาสัมประสิทธอัลฟา (α - Coefficient) 

ของครอนบัค (Cronbarch) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 449) 

 

 

α =
� covaiance/variance 	

1 + (� − 1) covaiance/variance 	
 

 

  โดยที ่α     แทน คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบบั 

 

 

 k     แทน จํานวนคําถาม 

covariance   แทน คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 

variance     แทน คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนของคําถาม 

  คา α ที่ไดจะแสดงถึงระดับของความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 

0 < α < 1 คาที่ใกลเคียงกบั 1 มาก แสดงวามีระดับความเชื่อมั่นสูง โดยผูวิจัยไดคาความเชื่อมนั

เทากับ 0.7 
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3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

3.1. สถิต ิt-test แบบ Independent Sample โดยทดสอบความแตกตางระหวาง

คาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมที่ระดับนยัสําคัญ .05 (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541: 164-165)  

 

� = X 		
�
− X 		

�

X 		
�
− X 		

�

�
��
�

��
+
��
�

��

 

 

เมื่อ   t   แทน  คาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุม 

   X1  แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที ่1 

   X2  แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที ่2 

   ��
�  แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที ่1 

   ��
�  แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที ่2 

   n1  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที ่1 

   n2  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที ่2 

 

3.2. สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of Variance)

ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลีย่ของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม ที่ระดับนัยสําคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05 (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 135) 

3.2.1. ใชคา F-Ratio (กัลยา วานิชยปญชา. 2545: 293) มีสูตรดงันี ้

� =
���
���

 

 

  เมื่อ  F   แทน  คาสถิติทีใ่ชพจิารณาใน F-Distribution 

    MSb แทน  คาความแปรปรวนระหวางกลุม 

    MSw  แทน  คาความแปรปรวนภายในกลุม 
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  กรณีพบความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความ

แตกตางเปนรายคูที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี่ .05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชสตูรตามวิธี 

Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยประชากร (กัลยา วาณิชยปญญา. 

2545: 161) 

��� = �� −
�

2
; � − ��

2���

��
 

 โดยที่  ni  ≠  nj      

   r  =  n – k  

เมื่อ LSD  แทน  คาผลตางนัยสําคญัที่คํานวณไดสําหรับประชากรกลุมที ่i และ j 

  MSE  แทน  คา Mean Square Error จากตารางวิเคราะหความแปรปรวน 

    k   แทน  จํานวนกลุมตัวอยางทีใ่ชทดสอบ 

  n   แทน  จํานวนขอมูลตัวอยางทัง้หมด  

  α   แทน  คาความเชื่อมั่น 

 

3.3. สถิติสหสัมพนัธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกัน หรือหาความสัมพันธระหวาง

ขอมูล 2 ชุด ดังนี ้(กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 311 - 312) ใชกับพฤติกรรมการใชบรกิารของลูกคา

ที่มาใชบริการรานบญุถาวร ดานคาใชจายในการซื้อสนิคาเปนจํานวนเงินโดยประมาณ 

 

��� =
n∑XY − (∑X)(∑Y)

�[n∑X� − (∑X)�][n∑Y� − (∑Y)�]
 

 

เมื่อ  rxy    แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ 

  ∑�  แทน  ผลรวมของคะแนน X 

  ∑�  แทน  ผลรวมของคะแนน Y 

  ∑X�   แทน  ผลรวมคะแนนชดุ X แตละตัวยกกําลังสอง 

  ∑��  แทน  ผลรวมคะแนนชดุ Y แตละตัวยกกําลังสอง 
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  (∑ X)�  แทน  ผลรวมคะแนนชดุ X ทั้งหมดยกกําลังสอง 

  (∑ �)�  แทน  ผลรวมคะแนนชดุ Y ทั้งหมดยกกําลังสอง 

  ∑XY  แทน  ผลรวมของผลคูณระหวาง X และ Y ทุกคู 

  n    แทน  จํานวนคนหรือกลุมตัวอยาง 

  โดยที่คาสัมประสทิธิ์สหสัมพนัธจะมคีาระหวาง -1 < r < 1 

  คา r เปน – แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 

  คา r เปน + แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเดยีวกัน 

  ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทศิทางเดยีวกันและมี

ความสัมพันธกันมาก 

  ถา r มีคาเขาใกล -1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามและมี

ความสัมพันธกันมาก 

  ถา r มีคาเทากับ 0 หมายถงึ x และ y ไมมีความสัมพันธกนัเกณฑการแปลความหมายคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ (ชูศร ีวงศรัตนะ. 2541: 316) 

  ถา r มีคาระหวาง 0.71 - 1.00 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับสูง 

  ถา r มีคาระหวาง 0.31 - 0.70 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

  ถา r มีคาระหวาง 0.01 - 0.30 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับต่ํา 

  ถา r มีคาเทากับ 0 แสดงวา ไมมีความสัมพันธกนัเลย 

 

3.4. ใชสถติ ิChi-Square (c2 test) ใชในการวิเคราะหกลุมตัวอยางเชงิกลุมเพื่อหาความ

แตกตางของตัวแปร 2 ตัวข้ึนไป โดยคํานวณคา Chi-Square จากคาความถี่โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วา

นิชยบัญชา. 2545: 203) ใชกบัพฤตกิรรมการใชบริการของลูกคาที่มาใชบริการรานบุญถาวร ดาน

จํานวนครั้งที่เขามาใชบรกิาร ดานบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ และดานสาเหตทุี่มาใชบริการ 

 

c� = ��
(��� − ���)

�

���

�

���

�

���

 

เมื่อ c2  แทน คาสถิติของการทดสอบไค-สแควร (Chi-Square Test) 
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    Oij แทน ความถี่ที่ไดจากขอมูลแถวที ่i และคอลัมนที ่j 

    Eij แทน ความถี่ที่คาดหวังจากแถวที ่i และคอลัมนที ่j 

    r แทน จํานวนกลุมของตัวแปรดานแถว 

    c แทน จํานวนกลุมของตัวแปรดานคอลัมน 

 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

  การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการรับรูตราสินคาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบรกิาร ของลูกคา

ที่มาใชบริการบุญถาวรในเขตกรุงเทพมหานครการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลความหมายของผล

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการกําหนดสัญลกัษณตาง ๆ ที่ใชในการวเิคราะหขอมูล ดังนี้ 

 

สัญลกัษณที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 

 n     แทน จํานวนลูกคากลุมตัวอยาง 

 X       แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

 S.D.    แทน     ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 Max    แทน    คาสูงสุด (Maximum) 

 Min    แทน    คาต่ําสุด (Minimum) 

 t     แทน    คาที่ใชพิจารณา t-Distribution 

 F-ratio   แทน    คาที่ใชพิจารณา F-Distribution 

 F-Prob.,p   แทน    ความนาจะเปนสําหรบับอกนยัสําคัญทางสถิต ิ

 r     แทน    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

 H0    แทน    สมมติฐานหลัก 

 H1    แทน    สมมติฐานรอง 

 Sig.    แทน    ระดับนัยสําคญัทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน  

 *     แทน    ความมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 

การเสนอผลขอมูลวิเคราะห 

 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการนําเสนอ

ออกเปน 4 สวน ตามลําดับ ดังนี ้

 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่ตอบแบบสอบถาม  
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 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใชบรกิารบุญถาวร 

 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับการรับรูตราสินคา 

 สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

 

ผลการวเิคราะหขอมูล 

 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบคุคลของลูกคาทีต่อบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน 

สามารถจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน

สมาชิกในครอบครัว และจํานวนรถยนตทีเ่ปนเจาของ โดยนําเสนอในรูปของจํานวน และรอยละ ดังนี ้

 

  



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการรับรูตราสินคาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบรกิารของ

ลูกคาที่มาใชบริการรานบุญถาวร ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลการศึกษาเชิงประจักษจะทําให

ทราบถึงจดุแข็งในดานของการรับรูตราสินคาในการใชบรกิารของลูกคาทั้งนีเ้พื่อทีจ่ะธํารงรักษาจุดแข็ง

ในดานการรับรูตราสินคา และปรบัปรุงจดุออนในสวนของการรับรูตราสินคาของรานบญุถาวร และ

นําเสนอใหกับผูบริหารรานบญุถาวรนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อพัฒนา

ชื่อเสียงของรานใหสามารถแขงขันทางธุรกจิและสามารถพัฒนาธุรกิจใหกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ผูวิจัย

ไดสรุปผลการวิจัยดังนี ้

 

1. ความมุงหมายของงานวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการ ของลูกคาที่มาใชบรกิารรานบุญถาวรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาการรับรูตราสินคา ของลูกคาทีม่าใชบริการรานบุญถาวรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อเปรยีบเทียบพฤติกรรมการใชบริการ ของลูกคาที่มาใชบริการรานบุญถาวร ในเขต

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร เชน เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา และรายไดตอเดือน 

4. เพื่อเปรยีบเทียบพฤติกรรมการใชบริการของลูกคาทีม่าใชบริการรานบุญถาวรในเขต

กรุงเทพมหานครดานจํานวนครั้งที่มาใชบริการ ดานบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสนิใจซื้อ และดาน

สาเหตุทีม่าใชบริการ จําแนกตามการรับรูตราสนิคาของลูกคาที่มาใชบริการรานบุญถาวรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อเปรยีบเทียบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชบรกิารในดานคาใชจายในการซื้อ

สินคา กับการรับรูตราสนิคาของลูกคาที่มาใชบริการรานบญุถาวรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. ความสําคัญของงานวิจัย 

1. ผลการศึกษาเชิงประจักษจะทําใหทราบถึงจุดแข็งในดานของการรับรูตราสินคาในการใช

บริการของลูกคา ทั้งนีเ้พื่อทีจ่ะธํารงรักษาจุดแข็ง ในดานการรับรูตราสินคา และปรับปรุงจุดออนในสวน

ของการรับรูตราสินคาของรานบุญถาวร 

2. ผลที่ไดจากการวจิัยจะถูกนําเสนอใหกบัผูบริหารรานบุญถาวรนําไปใชในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อพัฒนาชื่อเสียงของรานใหสามารถแขงขันทางธุรกิจ และสามารถ

พัฒนาธุรกิจใหกาวหนาไปอยางรวดเร็ว 

 

3. สมมติฐานในการวิจัย 

1. ลูกคาที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรประกอบดวยเพศอายุสถานภาพระดับการศกึษา

อาชีพและรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการแตกตางกนั 

2. ลูกคาที่มีการรับรูตราสนิคาที่แตกตางกนั มีพฤตกิรรมการใชบรกิารของลูกคาที่มาใช

บริการรานบุญถาวรดานจํานวนครั้งที่เขามาใชบริการ ดานบุคคลทีม่ีอิทธิพลในการตัดสนิใจซื้อ และ

ดานสาเหตุที่มาใชบริการ แตกตางกนั 

3. การรับรูตราสินคาของลูกคาทีม่าใชบริการรานบญุถาวร มคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ใชบรกิารของลูกคาที่มาใชบริการรานบุญถาวรดานคาใชจายในการซื้อสินคา 

 

4. วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

 ประชากรท่ีใชในการวิจยั 

 ประชากรทีท่ําการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดแก ลูกคาที่เขามาใชบริการรานบุญถาวร ในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 สาขา  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั 

 เนื่องจากไมทราบประชากรที่แนนอนจึงไดกําหนดขนาดตวัอยาง โดยใชสูตรแบบไมทราบ

จํานวนประชากร (นราศรี ไววนิชกุล. 2545: 133) ซึ่งขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน ที่มีระดับ

ความเชื่อมั่น 95% แตเพื่อเปนตัวแทนที่ดีของประชากรจึงเพิ่มกลุมสํารองตัวอยางไว เทากับจํานวน 15 

คน ดังนัน้ ขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับการวิจยัครั้งนี้ เทากับ 400 คน 
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5. การสรางเครื่องมือในการวิจัย 

 เครื่องมือในการวิจยั 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนีค้ือแบบสอบถามซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลจาก

ลูกคาที่มาใชบริการรานบุญถาวรในเขตกรุงเทพมหานครโดยผูวิจัยสรางขึน้โดยการศกึษาคนควาจาก

หนังสือและเอกสารตางๆโดยลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอนดังนี ้

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลกัษณะทางประชากรศาสตรของลูกคาที่มาใชบริการไดแก 

1. เพศ เปนแบบสอบถามชนิดปลายปดลกัษณะคําถามมีคําตอบใหเลือก 2 ทาง

(Dichotomous Question) เปนขอมูลแบบ Identification Information (พรเพ็ญเพชรสุขศิร.ิ 2540:36) 

โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ไดแก 

1.1. เพศชาย 

1.2. เพศหญิง 

2. สถานภาพ เปนแบบสอบถามชนิดปลายปดลักษณะคําถามมีหลายคําตอบใหเลือก

(Multichotomous Question) เปนขอมูลแบบ Identification Information (พรเพ็ญเพชรสุขศิร.ิ 

2540:36) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัต ิ(Nominal Scale) ไดแก 

2.1. โสด 

2.2. สมรส/อยูดวยกัน 

2.3. หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 

3. อาย ุเปนแบบสอบถามชนิดปลายปดลักษณะคําถามมีหลายคําตอบใหเลือก

(Multichotomous Question) เปนขอมูลแบบ Identification Information (พรเพ็ญเพชรสุขศิร.ิ 

2540:36) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ซึ่งการกําหนดชวงอายุมกีาร

แบงเกณฑอายเุปนชวงหางชวงละ 10 ปแสดงชวงอายุตางๆของกลุมตัวอยางที่ใชในแบบสอบถามดังนี ้

3.1. ต่ํากวา 26 ป 

3.2. 26 - 35 ป 

3.3. 36 - 45 ป 

3.4. 46 ปขึ้นไป 
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4. อาชีพ เปนแบบสอบถามชนิดปลายปดลักษณะคําถามมหีลายคําตอบใหเลือก

(Multichotomous Question) เปนขอมูลแบบ Identification Information (พรเพ็ญเพชรสุขศิร.ิ 

2540:36) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัต ิ(Nominal Scale) ดังนี้ 

4.1. พนักงานบริษัทเอกชน 

4.2. พนักงานรฐัวิสาหกจิ 

4.3. รับราชการ 

4.4. เจาของกจิการ/อาชีพอิสระ 

4.5. อื่นๆระบุ 

5. ระดับการศกึษา เปนแบบสอบถามชนดิปลายปดลักษณะคําถามมีหลายคําตอบให

เลือก (Multichotomous Question) เปนขอมูลแบบ Identification Information (พรเพ็ญเพชรสุขศิ

ริ.2540: 36) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรยีงลําดับ (Ordinal Scale) โดยกําหนดเปน 

5.1. ต่ํากวาปริญญาตร ี

5.2. ปริญญาตร ี

5.3. สูงกวาปริญญาตร ี

6. รายไดตอเดือน เปนแบบสอบถามชนดิปลายปดลักษณะคําถามมีหลายคําตอบให

เลือก (Multichotomous Question) เปนขอมูลแบบ Identification Information (พรเพ็ญเพชรสุขศิ

ริ.2540: 36) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรยีงลําดับ (Ordinal Scale) ซึ่งการกําหนดชวงรายได

ตอเดือนมีการแบงเกณฑรายไดตอเดือนเปนชวงหางชวงละ 10,000 บาทแสดงชวงรายไดตอเดือนของ

กลุมตัวอยางที่ใชในแบบสอบถามดังนี ้

6.1. ต่ํากวาหรือเทากบั 15,000 บาท 

6.2. 15,001 - 25,000 บาท 

6.3. 25,001 - 30,000 บาท 

6.4. 35,001 - 40,000 บาท 

6.5. 40,001 บาทขึ้นไป 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกับพฤติกรรมการใชบริการรานบุญถาวร ไดแก 

1. จํานวนครั้งที่ใชบริการตอ 3 เดือน โดยระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน 

(Nominal Scale) 
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2. คาใชจายในการซื้อสนิคาโดยเฉลี่ยตอครั้ง โดยระดับการวดัขอมูลประเภทอัตราสวน

(Ratio Scale) 

3. บุคคลที่มีอิทธพิลในการมาใชบริการที่รานบุญถาวร โดยระดับการวัดขอมูลประเภท

นามบัญญัติ (Nominal Scale) 

4. สาเหตุทีม่าใชบริการ โดยระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัต(ิNominal Scale) 

5. ประเภทของสินคาที่ซื้อ โดยระดบัการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 

Scale) 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกับการรบัรูคุณคาตราสนิคา ไดแก ดานความรูจักตราสินคา

ดานคุณภาพทีเ่กิดจากการรับรูตราสินคา ดานความสัมพนัธของตราสินคากับคุณคาที่เกดิจากการรับรู

และดานความภักดีตอตราสินคา เปนคําถามปลายปด (Close - ended response question) มี 10 

ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบ Likert Scale โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval 

Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน คือ การคํานวณหาอัตราภาคชั้น เพื่อแปรผลคะแนนในแต

ละชวง ประกอบดวย 

   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  เกณฑการใหคะแนน 1 คะแนน 

ไมเห็นดวย    เกณฑการใหคะแนน 2 คะแนน 

ไมแนใจ     เกณฑการใหคะแนน 3 คะแนน 

เห็นดวย     เกณฑการใหคะแนน 4 คะแนน 

เห็นดวยอยางยิ่ง   เกณฑการใหคะแนน 5 คะแนน 

 ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณความ

กวางของอันตรภาคชั้น ดังนี้ (มัลลิกา บนุนาค. 2537: 29) 

ความกวางของอันตรภาคชั้น =	
ขอมูลที่มีคาสูงสุด− ขอมูลที่มีคาต่ําสุด

จํานวนชั้น
 

 

            =	
���

�
 

 

                     = 	0.08 
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 ดังนั้นเกณฑเฉลีย่ระดับการรับรูคุณคาตราสินคาของลูกคาที่เขามาใชบริการบญุถาวร ในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถกําหนดไดดังนี ้

คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.80 หมายถึง ลูกคาที่เขามาใชบรกิารมีการรับรูคุณคาตราสินคาอยูในระดับไมดี

ที่สุด 

คาเฉลี่ยตั้งแต 1.81 – 2.60 หมายถึง ลูกคาที่เขามาใชบรกิารมีการรับรูคุณคาตราสินคาอยูในระดับไมด ี

คาเฉลี่ยตั้งแต 2.61 – 3.40 หมายถึง ลูกคาที่เขามาใชบรกิารมีการรับรูคุณคาตราสินคาอยูในระดับ

ปานกลาง 

คาเฉลี่ยตั้งแต 3.41 – 4.20 หมายถึง ลูกคาที่เขามาใชบรกิารมีการรับรูคุณคาตราสินคาอยูในระดับด ี

คาเฉลี่ยตั้งแต 4.21 – 5.00 หมายถึง ลูกคาที่เขามาใชบรกิารมีการรับรูคุณคาตราสินคาอยูในระดับดี

ที่สุด 

 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาวิจยัในครั้งนี้ผูวจิัยไดศึกษาขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิเพื่อชวยสรางความ

เขาใจพืน้ฐานในการวิจัยชวยออกแบบสอบถามตลอดจนชวยใหไดขอมูลที่สมบูรณยิ่งขึ้นโดยมี

แหลงที่มาของขอมูลดังนี ้

1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการคนหาขอมูลจากเอกสารวารสารที่สามารถ

อางอิงไดผลงานวิจัยตางๆทีเ่กี่ยวของรวมถงึแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ตเพื่อประกอบการสรางแบบ

สอบ 

2. วิธีการสุมตัวอยาง โดยใชโควตา(Quota Sampling) จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน

โดยแบงตามสาขาทั้งหมด 5สาขา สาขาละ 80คน 

3. วิธีการสุมแบบตามสะดวก(Convenience Sampling) โดยใหผูตอบแบบสอบถามเปนผู

กรอกคําตอบเอง (Self-administered questionnaires) เพื่อใหไดครบตามจํานวน 400 คน 
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7. การจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจยันําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนนิการดังนี ้

 การจดัทําขอมูล 

1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบรูณของการตอบแบบสอบถาม

ที่ไดจากการออกเก็บขอมูลตามสถานที่ทีก่ําหนดไว โดยไดทําการแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองสมบูรณเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ได

กําหนดไว เพื่อใชสําหรบัประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร 

3. การประมวลผลขอมูล โดยนําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบนัทึกและประมวลผลโดยใช

คอมพิวเตอรโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร SPSS (Statistic Package for 

Social Sciences) For Windows Version 11.5 เพื่อวิเคราะหเชงิพรรณนาและเชงิอนุมานเพื่อทดสอบ

สมมติฐานที่ตั้งไว 

  

 การวเิคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหโดยใชสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

 ขอมูลสวนที่ 1 เปนขอมูลสวนบคุคลของลูกคา ในแบบสอบถามตอนนีจ้ะวิเคราะหขอมูลโดย

ใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) และแสดงผลเปนคารอยละ (Percentage) 

 ขอมูลสวนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใชบริการบุญถาวร ในแบบสอบถามตอนนีจ้ะ

วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) แสดงผลเปนคารอยละ (Percentage) การหา

คาเฉลี่ย (Mean) และหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 ขอมูลสวนที่ 3 เปนขอมูลเกี่ยวกบัการวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับการรับรูตราสินคา ใน

แบบสอบถามตอนนี้จะวเิคราะหขอมูลโดยใชการหาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) 

 

2. การวิเคราะหโดยใชสถิตเิชิงอนุมาน (Inferential statistics) 

 การทดสอบสมมตฐิานขอที่ 1 ทดสอบเกี่ยวกบัลูกคาที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร

ประกอบดวยเพศอายุสถานภาพระดับการศึกษาอาชีพและรายไดตอเดือนที่แตกตางกนัมีพฤติกรรม
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การใชบรกิารแตกตางกัน โดยใชสถิต ิPearson Chi-SquareTwo Independent Sample t-Test และ 

One Way Analysis of Variance 

 การทดสอบสมมตฐิานขอที่ 2 ทดสอบเกี่ยวกบัลูกคาที่มีการรับรูตราสินคาที่แตกตางกัน มี

พฤติกรรมการใชบรกิารของลูกคาที่มาใชบรกิารรานบุญถาวร ดานจํานวนครั้งที่เขามาใชบรกิาร ดาน

บุคคลที่มีอิทธพิลในการตัดสินใจซื้อ และดานสาเหตุทีม่าใชบริการ แตกตางกันโดยใชสถิติ Pearson 

Chi-Squareสวนดานคาใชจายในการซื้อสินคา ใชสถิติ Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient 

 การทดสอบสมมตฐิานขอที่ 3ทดสอบเกี่ยวกับการรับรูตราสินคาของลูกคาที่มาใชบรกิารราน

บุญถาวร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบรกิารของลูกคาที่มาใชบริการรานบุญถาวร ดาน

คาใชจายในการซื้อสนิคาโดยใชสถติิ Pearson Product Moment Correlation Coefficient 

 

8. สรุปผลการศึกษาที่คนควา 

 ผลการวิเคราะหเรื่อง “การรับรูตราสินคาทีม่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการของลูกคาที่มา

ใชบรกิารรานบุญถาวร ในเขตกรุงเทพมหานคร” สรุปผลการวิเคราะหและอธิบายไดดังนี ้

  

 ผลการวเิคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวน

ใหญเปนเพศหญิง อายุ 26 - 35 ป รองลงมา คือ อายุ 36 – 45 ป สถานภาพโสด รองลงมา คือ มี

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี รองลงมา คอื ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อาชพี

พนักงานบริษัทเอกชน รองลงมา คือ เจาของกจิการ/อาชีพอิสระ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 

25,000 บาท รองลงมา คือ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 45,001 บาทขึ้นไป 

 

 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลสวนพฤติกรรมการใชบรกิาร 

 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนพฤติกรรมการใชบรกิาร พบวา จํานวนครั้งที่มาใชบริการจํานวน 1 

– 2 ครั้งในระยะเวลา 6 เดือน บุคคลที่มีอิทธิพลในการตดัสินใจซื้อ คือ ตัวเอง และบิดา/มารดา/ญาติพี่
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นอง/บุตร ธิดา สาเหตทุี่มาใชบริการ คือ สินคาที่ตองการครบถวน และมีความสะดวกในการเดินทางมา

ใชบรกิาร สินคาทีท่านเลือกซื้อเมื่อเขามาใชบริการที่รานบญุถาวร คือ วัสดุปูพื้น/บุผนัง และหองน้ํา 

และคาใชจายในการซื้อสนิคาเทากับ 14,605.50 บาท 

 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับการรับรูตราสินคาของรานบุญถาวร 

 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัการรับรูตราสินคาของรานบุญถาวร พบวา การรับรูคุณคาตรา

สินคาของรานบุญถาวร ดานความรูจักตราสินคาของรานบุญถาวร พบวาลูกคาที่ตอบแบบสอบถามมี

ระดับการรับรูอยูในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอ ทานคุนเคยกับรานบุญถาวรมาเปน

เวลานาน เนื่องจากเปนตราสินคาที่มีอยูในตลาดมาเปนระยะเวลานาน เมื่อพูดถงึรานขายวัสดุตกแตง

บานทานนึกถึงรานบุญถาวรเปนอันดับแรก และทานรูจักตราสินคาบุญถาวรเปนอยางดีลูกคาที่ตอบ

แบบสอบถามมีระดับการรับรูอยูในระดับ ดี  

 การรับรูคุณคาตราสินคาของรานบุญถาวร ดานคุณภาพทีเ่กิดจากการรับรูตราสินคาของราน

บุญถาวร พบวาลูกคาที่ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรูอยูในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ในขอ ภาพพจนและความมชีื่อเสียงของรานบุญถาวรเปนที่รูจักกันดใีนสวนทานรูสึกวาบญุถาวรมีการ

เลือกสินคาที่มีคุณภาพมาจําหนาย ลกูคาที่ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรูอยูในระดบั ดี  

 การรับรูคุณคาตราสินคาของรานบุญถาวร ดานความภักดตีอตราสินคาของรานบุญถาวร 

พบวาลูกคาที่ตอบแบบสอบถามมีระดบัการรับรูอยูในระดบั ปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ในขอ ทานจะแนะนําบุคคลอื่นที่รูจักใหมาซื้อวัสดุตกแตงบานที่รานบญุถาวรครั้งตอไปที่จะซื้ออุปกรณ

ตกแตงบานทานจะซื้อที่รานบุญถาวรและทานจะยังคงซื้อวัสดุตกแตงบานที่รานบญุถาวรถึงแมวาจะ

ราคาสูงกวารานอื่น ลูกคาที่ตอบแบบสอบถามมีระดบัการรับรูอยูในระดบั ปานกลาง 

 

 สวนที่ 4การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ลูกคาที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตรประกอบดวยเพศอายุสถานภาพ

ระดับการศึกษาอาชีพและรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมพีฤติกรรมการใชบรกิารแตกตางกนัสามารถ

แยกเปนสมมตฐิานยอยไดดงันี ้
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 ลูกคาที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการ ดานจาํนวนครั้งทีเ่ขามาใชบริการ 

แตกตางกันยกเวนดานบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสนิใจซือ้ ดานสาเหตทุี่มาใชบริการ และดาน

คาใชจายในการซื้อสนิคาไมแตกตางกนั 

 ลูกคาที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการ ดานจาํนวนครั้งทีเ่ขามาใชบริการ และ

ดานคาใชจายในการซื้อสินคา ไมแตกตางกันยกเวนดานบคุคลที่มีอิทธิพลในการตดัสินใจซื้อ และ

สาเหตุทีม่าใชบริการ แตกตางกัน 

 ลูกคาที่มีสถานภาพแตกตางกนั มีพฤตกิรรมการใชบริการ ดานจํานวนครั้งทีเ่ขามาใชบริการ

บุคคลที่มีอิทธพิลในการตัดสินใจซื้อ และดานสาเหตุทีม่าใชบริการแตกตางกันยกเวนดานคาใชจายใน

การซื้อสินคา ไมแตกตางกัน 

 ลูกคาที่มีการศกึษาสูงสุดแตกตางกนัมีพฤตกิรรมการใชบริการ ดานจํานวนครั้งทีเ่ขามาใช

บริการดานบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ สาเหตทุี่มาใชบริการ และดานคาใชจายในการซื้อ

สินคา ไมแตกตางกนั 

 ลูกคาที่มีอาชีพแตกตางกนั มีพฤตกิรรมการใชบริการ ดานจํานวนครั้งที่เขามาใชบรกิาร และ 

สาเหตุทีม่าใชบริการ แตกตางกัน ยกเวนดานบุคคลที่มีอิทธิพลในการตดัสินใจซื้อ และดานคาใชจาย

ในการซื้อสินคา  ไมแตกตางกนั 

 ลูกคาที่มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกนั มีพฤตกิรรมการใชบรกิาร ดานจํานวนครั้งที่

เขามาใชบริการสาเหตุที่มาใชบรกิาร และดานคาใชจายในการซื้อสินคา แตกตางกนั ยกเวนดานบุคคล

ที่มีอิทธิพลในการตัดสนิใจซื้อ  ไมแตกตางกนั 

 สมมติฐานขอที่ 2 ลูกคาที่มกีารรับรูตราสินคาที่แตกตางกัน มีพฤตกิรรมการใชบริการของ

ลูกคาที่มาใชบริการรานบุญถาวร ดานจํานวนครั้งทีเ่ขามาใชบรกิาร ดานบุคคลที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจซื้อ และดานสาเหตทุี่มาใชบริการ แตกตางกันสามารถแยกเปนสมมตฐิานยอยไดดังนี ้

 ลูกคาที่มีการรับรูตราสนิคาดานความรูจักตราสินคาของรานบุญถาวรที่แตกตางกัน มี

พฤติกรรมการใชบรกิารดานบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสนิใจซื้อ และดานสาเหตุทีม่าใชบริการ 

แตกตางกัน 
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 ลูกคาที่มีการรับรูตราสนิคา ดานคณุภาพที่เกิดจากการรับรูตราสินคาของรานบุญถาวรที่

แตกตางกัน มพีฤติกรรมการใชบริการดานจํานวนครั้งทีเ่ขามาใชบริการ และดานบุคคลที่มีอิทธิพลใน

การตัดสินใจซื้อ ไมแตกตางกัน  

 ลูกคาที่มีการรับรูตราสนิคา ดานคณุภาพที่เกิดจากการรับรูตราสินคาของรานบุญถาวรที่

แตกตางกัน มพีฤติกรรมการใชบริการสาเหตุที่มาใชบริการ แตกตางกัน 

 ลูกคาที่มีการรับรูตราสนิคา ดานความสัมพนัธของตราสินคากับคุณคาที่เกิดจากการรับรูของ

รานบุญถาวรที่แตกตางกนั มีพฤตกิรรมการใชบริการดานจํานวนครั้งที่เขามาใชบรกิาร ดานบุคคลที่มี

อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ และดานสาเหตุที่มาใชบรกิาร ไมแตกตางกนั 

 ลูกคาที่มีการรับรูตราสนิคา ดานความภักดีตอตราสนิคาของรานบุญถาวรที่แตกตางกนั มี

พฤติกรรมการใชบรกิารดานจํานวนครั้งที่เขามาใชบรกิาร ดานบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสนิใจซื้อ 

และดานสาเหตุที่มาใชบริการ ไมมีแตกตาง 

 สมมติฐานขอที่ 3การรับรูตราสินคาของลูกคาที่มาใชบรกิารรานบุญถาวร มีความสัมพนัธ

กับพฤตกิรรมการใชบริการของลูกคาที่มาใชบริการรานบญุถาวร ดานคาใชจายในการซื้อสินคา 

 การรับรูตราสินคา ดานความรูจักตราสินคาของรานบุญถาวร ไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการใชบรกิารดานคาใชจายในการซื้อสินคา 

 

9. อภิปรายผลการศึกษาคนควา 

 ผลการวิจัยเรื่อง การรับรูตราสินคาที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการใชบรกิารของลูกคาที่มาใช

บริการรานบุญถาวร ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญสามารถนํามาอภิปรายผลเพิ่มเติม

ไดดังนี ้

1. ดานขอมูลสวนบุคคล 

 ผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนผูหญิงสวนใหญเปนเพศหญงิ อายุ 26 - 35 ป 

สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน รายไดเฉลีย่ตอเดือน 15,001 

– 25,000 บาท เนื่องจากสังคมและคานยิมของคนไทย เพศหญิงเปนเพศที่มีความละเอยีดออนมี

อํานาจในการตัดสินใจเลือกใชบริการและซื้อวัสดุที่ใชในการตกแตงบาน เพราะของตกแตงบาน เปน
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กลุมผลิตภัณฑที่มีความสวยงามและเพศหญิงจะเปนผูทีใ่ชและดูแลอุปกรณตางๆภายในบาน จึงทําให

เพศหญิงมีสวนในการเลือกและตัดสนิใจซื้อมากกวาเพศชาย 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบรกิาร ของลูกคาที่มาใชบรกิารบุญถาวร พบวา  

 จํานวนครั้งที่มาใชบริการ จํานวน 1 – 2 ครั้งในระยะเวลา 6 เดือนเนื่องจากเปนวัสดทุี่ใชใน

การตกแตงบาน มีอายุการใชงานนาน จึงทําใหจํานวนครั้งที่มาใชบริการมีจํานวนนอย เพราะลูกคา

สวนใหญทีจ่ะเปลีย่นหรือซื้อใหมวัสดุภายในบานตองมีการชํารุดหรือเสียหายเทานัน้ 

 บุคคลที่มีอิทธพิลในการตัดสินใจซื้อ คือ ตัวเอง และบิดา/มารดา/ญาติพี่นอง/บุตร ธิดา ซึ่ง

บุคคลเหลานี้ เปนบุคคลทีใ่กลชดิและเปนผูทีเ่คยใชบริการบุญถาวรมากอน จึงมีการแนะนําและบอก

ตอ  

 สาเหตุทีม่าใชบริการ คือ สินคาที่ตองการครบถวน และมีความสะดวกในการเดนิทางมาใช

บริการ ซึ่งจะเหน็ไดวารานบุญถาวรนั้นมกีารกระจายสาขาที่ครอบคลุมทั้งเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยภายในรานยังมีวัสดุอุปกรณของตกแตงบานใหเลือกทกุหมวดหมูและทุกตราสินคา จึง

ทําใหลกูคาสามารถทีจ่ะเลือกใหตรงตามความตองการของลูกคา นอกจากนี้ยงัสะดวกในการซื้อและ

เดินทางอีกดวย 

 สินคาที่เลือกซื้อเมื่อเขามาใชบริการที่รานบุญถาวร คือ วัสดุปูพื้น/บุผนัง และหองน้ํา 

เนื่องจากวัสดุตกแตงบานหลกัที่รานบุญถาวรขายคือ วัสดุประเภทกระเบื้องทั้งสําหรับปูพืน้ และผนัง

รวมถึงสุขภัณฑในหองน้ํา ซึ่งถือไดวารานบุญถาวรเปนรานคาแบบ Category Killer ของสินคาประเภท

วัสดุตกแตงบานชนดินี้ คือ รานขายสินคาเฉพาะอยาง จําหนายสินคาในสายผลิตภัณฑที่

เฉพาะเจาะจงมพีนักงานที่มีความรูความสามารถคอยใหบริการ จึงทําใหวัสดุประเภทนี้ไดรับความ

นิยมจากลูกคา 

และคาใชจายในการซื้อสนิคาเทากับ 14,605.50 บาท เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่อยูใน

กลุมผลิตภัณฑตกแตงบาน ซึ่งมกัจะเปนผลติภัณฑที่มีราคาแพง โดยเฉลี่ยผลติภัณฑในกลุมวัสดุที่ใช

ตกแตงหองน้ําจะมีราคาคอนขางแพง ยกตัวอยางเชนชุดผกับัวในหองน้ํา 1 ชุด มีราคาประมาณ 

10,000 บาท เปนตน แตทั้งนี้ขึน้กับคุณภาพและรูปลักษณของวัสดุเชนกนั 

3. ผลการศึกษาเกี่ยวกบัการับรูตราสินคา ของลูกคาที่มาใชบริการรานบุญถาวร พบวา 
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 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัการรับรูตราสินคาของรานบุญถาวร พบวา การรับรูคุณคาตรา

สินคาของรานบุญถาวร ดานความรูจักตราสินคาของรานบุญถาวร พบวา ลูกคาทีต่อบแบบสอบถามมี

ระดับการรับรูอยูในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอ ทานคุนเคยกับรานบุญถาวรมาเปน

เวลานาน เนื่องจากเปนตราสินคาที่อยูในตลาดมาเปนระยะเวลานาน เมื่อลูกคาตองการทีจ่ะซื้อวัสดุ

ตกแตงบานจะทําใหทานนกึถึงรานบุญถาวรเปนอันดับแรก และทานรูจกัตราสินคาบญุถาวรเปนอยาง

ดี ลูกคาที่ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรูอยูในระดับ ด ีเนื่องจากรานบุญถาวรถือเปนรานขายวัสดุ

ตกแตงบานที่เปดใหบริการมามากกวา 30 ป ซึ่งถือวาไดทําตราสินคาใหลกูคารูจักและทางรานบญุ

ถาวรมีการปรับปรุงในดานบริการและคุณภาพของผลิตภัณฑไปในทิศทางที่ดเีสมอมา จึงทําใหลกูคา

เชื่อมั่นและมัน่ใจในตราสินคา จึงทําใหตราสินคานี้เปนตราสินคาที่อยูในใจของลูกคา 

 การรับรูคุณคาตราสินคาของรานบุญถาวร ดานคุณภาพทีเ่กิดจากการรับรูตราสินคาของราน

บุญถาวร พบวาลูกคาที่ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรูอยูในระดับ ดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ในขอ ภาพพจนและความมชีื่อเสียงของรานบุญถาวรเปนที่รูจักกันดใีนสวนทานรูสึกวาบญุถาวรมีการ

เลือกสินคาที่มีคุณภาพมาจําหนาย ลกูคาที่ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรูอยูในระดบั ดี เนื่องจาก

กอนที่ทางรานจะนําวัสดุตางๆมาจําหนาย ทางรานไดคํานงึถึงคุณภาพเปนหลัก นอกจากนีย้ังคํานงึถึง

การใหบรกิารและดูแลจนถึงกระบวนการสุดทายของการรบัมอบสินคาถึงลกูคาเปนอยางดี เมื่อ

พิจารณาแลวผลิตภัณฑที่รานบญุถาวรมีจําหนายบางรายการสามารถซื้อหาไดจากที่อื่น แตเนื่องจาก

ในปจจุบนัลูกคาใหความสําคญัในดานบรกิารที่มีความแตกตางกันเปนหลักที่จะทําใหลกูคาเกิดความ

ประทับใจในการเขามาใชบริการ และจะกลบัมาใชบริการอีกในภายหลัง 

 การรับรูคุณคาตราสินคาของรานบุญถาวร ดานความภักดตีอตราสินคาของรานบุญถาวร 

พบวาลูกคาที่ตอบแบบสอบถามมีระดบัการรับรูอยูในระดบั ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ในขอ ทานจะแนะนําบุคคลอื่นที่รูจักใหมาซื้อวัสดุตกแตงบานที่รานบญุถาวรครั้งตอไปที่จะซื้ออุปกรณ

ตกแตงบานทานจะซื้อที่รานบุญถาวรและทานจะยังคงซื้อวัสดุตกแตงบานที่รานบญุถาวรถึงแมวาจะ

ราคาสูงกวารานอื่น ลูกคาที่ตอบแบบสอบถามมีระดบัการรับรูอยูในระดบั ปานกลาง เนื่องจาก

ผลิตภัณฑบางรายการลูกคาสามารถหาซื้อจากรานคาอ่ืนได ซึ่งมีราคาต่ํากวารานบุญถาวรเล็กนอย จึง

ทําใหลกูคาบางกลุมที่คํานึงถึงราคามากกวาการบรกิาร ความหลากหลายและคณุภาพของผลิตภัณฑ 
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นอกจากนี้ทางรานมกีารจัดรานที่สวยงาม จึงอาจจะทําใหลูกคาคิดวาทางรานขายสนิคาแพงกวาราน

อื่นๆมาก จึงสงผลใหลูกคาไมกลาที่จะแนะนําและบอกตอกับบุคคลอื่นใหมาใชบริการ 

 

 อภิปรายผลตามสมมติฐาน 

1. ลูกคาที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรประกอบดวยเพศอายุสถานภาพระดับการศกึษา

อาชีพและรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการแตกตางกนั 

 ลูกคาที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการ ดานจาํนวนครั้งทีเ่ขามาใชบริการ 

แตกตางกันซึ่งสอดคลองกบังานวจิัยของ จีรพา วงคธิดา (2551) ศึกษาเรื่อง คุณคาตราสินคา และ

ปจจยัดานผลิตภณัฑที่มคีวามสัมพันธกบัพฤตกิรรมการตดัสินใจซื้อสินคาหัตถกรรมยี่หอ Doi Tung by 

Mae FahLuangในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ลูกคาที่มีเพศ ตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา

หัตถกรรมยี่หอ Doi Tung by Mae FahLuang ดานระยะเวลาการเปนลูกคา แตกตางกนั จะเหน็ไดวา

สังคมไทยเพศชายเปนเพศทีเ่ปนผูนําภายในครอบครัว เพราะฉะนั้นการดูแลและตดัสินใจในเรื่องตางๆ 

เพศชายจะเปนผูตัดสินใจทั้งหมด รวมทั้งการเลือกซื้อวัสดตุกแตงบานดวย เพื่อใหสอดคลองกบัการใช

งานและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ เนื่องจากวัสดุอุปกรณตกแตงบานบางชนิดจะตองมีการประกอบและ

ติดตั้ง จึงจะตองใชความรูทางดานเทคนคิ ซึ่งเพศชายจะมคีวามชํานาญมากกวาเพศหญิง จึงทําใหเพศ

ชายนัน้เปนผูทีจ่ะเขาไปใชบรกิารและตัดสินใจในการเลือกซื้อวัสดุตกแตงบาน 

 ลูกคาที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการ ดานบคุคลที่มีอิทธิพลในการตดัสินใจซื้อ 

และสาเหตุทีม่าใชบริการ แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชุดา เพรศิพิพัฒน (2549) ศึกษา

เรื่องปจจัยการโฆษณาที่มีผลตอพฤตกิรรมการซื้อเฟอรนิเจอร Konceptของลูกคาในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา อายุที่แตกตางกันมีแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเฟอรนเิจอร Konceptแตกตาง

กันเนื่องจากปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไป จงึทําใหเกิดการมีครอบครัวเดีย่วและจะมี

แนวโนมที่จะมีการครองโสดมากขึ้น ซึ่งจะทําใหมีการตัดสนิใจโดยการนําความชอบสวนตัวมาเปน

เกณฑในการตัดสนิใจ และบุญถาวรจัดเปนรานคาที่อยูในประเภท Category Killer ซึ่งเปนรานทีจ่ะมี

วัสดุตกแตงบานที่มีความหลากหลายในตัวของผลิตภัณฑและตราสินคา จึงทําใหลกูคารูสึกวาจะ

สามารถหาซื้อสินคาไดทกุประเภทตามตองการ 
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 ลูกคาที่มีสถานภาพแตกตางกนั มีพฤตกิรรมการใชบริการ ดานจํานวนครั้งทีเ่ขามาใชบริการ

บุคคลที่มีอิทธพิลในการตัดสินใจซื้อ และดานสาเหตุทีม่าใชบริการแตกตางกันซึ่งสอดคลองกบังานวิจยั

ของ จีรพา วงคธิดา (2551) ศึกษาเรื่อง คุณคาตราสินคา และปจจยัดานผลิตภณัฑที่มคีวามสัมพันธ

กับพฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อสินคาหัตถกรรมยี่หอ Doi Tung by Mae FahLuangในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา ลูกคาที่มีสถานภาพการสมรส ตางกันมีพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อสนิคา

หัตถกรรมยี่หอ Doi Tung by Mae FahLuangแตกตางกัน จะเหน็ไดวาสภาพสังคมของสังคมไทยนั้น 

เปนสังคมประชาธปิไตยจงึทําใหเห็นไดวาผูที่มีครอบครัวแลว เวลาที่จะตัดสนิใจซื้อตองถามความ

คิดเหน็ของบุคคลทีอยูในครอบครัว จึงทําใหบุคคลอื่นมีอิทธิพลในการตดัสินใจซื้อและผูที่มีครอบครัว

แลวจะมีการเขามาใชบริการมากกวา เนื่องจากการลูกคาที่มีครอบครัวก็ยอมมกีารที่จะเตรียมพรอมใน

การสรางบานจึงทําใหตองมีการเขามาใชบรกิารและซื้อวัสดุตกแตงบานมากกวากลุมลกูคาทีเ่ปนโสด 

แตลูกคาที่มีสถานภาพโสด เวลาตัดสินใจเลือกซื้อสินคาจะไมคํานึงถึงความชอบของบุคคลอื่นและมี

ความจําเปนที่แตกตางจากผูที่มีครอบครัวแลว ทําใหเวลาตัดใจซื้อสินคาจึงขึ้นอยูกับความพอใจ

สวนตัวเปนหลัก  

 ลูกคาที่มีการศกึษาสูงสุดแตกตางกนั มีพฤตกิรรมการใชบริการ ดานจํานวนครั้งทีเ่ขามาใช

บริการดานบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ สาเหตทุี่มาใชบริการ และดานคาใชจายในการซื้อ

สินคา ไมแตกตางกนั โดยผูทีก่รอกแบบสอบถามในระดบัการศึกษาต่ํากวาปรญิญาตรหีรือเทยีบเทา

และสูงกวาปริญญาตรี มีอัตราสวนในสวนพฤตกิรรมในแตละดานใกลเคียงกัน จึงไมมีความแตกตาง

ทางดานระดับการศึกษาตอพฤติกรรมการใชบริการ เนื่องจากการเขาไปใชบรกิารและความตองการใน

ตัวสินคานั้นไมไดขึ้นอยูกับความรูของลูกคาแตขึน้อยูกับความตองการและความจําเปนในการใชงาน

ในแตละครั้ง เพราะการตัดสนิใจซื้อวัสดุตกแตงบานนั้นจะมีความตองการและความจําเปนกต็อเมื่อ

วัสดุนั้นเกิดความชํารุดหรือเสยีหาย 

 ลูกคาที่มีอาชีพแตกตางกนั มีพฤตกิรรมการใชบริการ ดานจํานวนครั้งที่เขามาใชบรกิาร และ 

สาเหตุทีม่าใชบริการ แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของ วิชุดา เพริศพิพัฒน (2549) ศึกษาเรื่อง

ปจจยัการโฆษณาที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเฟอรนเิจอร Konceptของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร 

อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการซื้อเฟอรนเิจอร Konceptดานจํานวนครั้งทีซ่ื้อเฟอรนเิจอร 

แตกตางกัน เนื่องจากฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ทําใหอาชีพเปนตัวแปรทีท่ําใหลกูคามีโอกาสเขา
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มาใชบริการและเกิดความตองการในการเลือกซื้อสินคาทีต่างกัน และยังทําใหมีทัศนคติและความ

ตองการในตัวสนิคาตางกนัไปดวย นอกจากนี้ผูรับเหมา เจาของกิจการและสถาปนิกมีการเขามาใช

บริการมากกวาอาชีพอื่น เพราะเปนอาชีพที่เกีย่วของกับวสัดุตกแตงบาน  และบุญถาวรยงัมีสินคา

ครบถวน จงึเปนสาเหตุทีท่ําใหลกูคาเขามาใชบรกิารอีกดวย 

 ลูกคาที่มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกนั มีพฤตกิรรมการใชบรกิาร ดานจํานวนครั้งที่

เขามาใชบริการสาเหตุที่มาใชบรกิาร และดานคาใชจายในการซื้อสินคา แตกตางกนัซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ วิชุดา เพริศพิพัฒน (2549) ศึกษาเรื่องปจจัยการโฆษณาที่มีผลตอพฤตกิรรมการซื้อ

เฟอรนิเจอร Konceptของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร รายไดแตกตางกนัมีผลตอพฤตกิรรมการซื้อ

เฟอรนิเจอร Konceptดานจํานวนครั้งที่ซื้อเฟอรนิเจอร แตกตางกัน จะเห็นไดวารายไดเฉลีย่ตอเดือน

ของลูกคา เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล ทําใหเกิดการใชบริการ ความตองการและ

คาใชจายในการซื้อสนิคาที่ตางกัน เนื่องจากผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวานั้นจะมีอํานาจในการซื้อ

มากกวาและทําใหเกดิคาใชจายในการซื้อสูงไปดวย 

2. การรับรูตราสินคาที่แตกตางกนั มีพฤตกิรรมการใชบริการของลูกคาที่มาใชบริการ

รานบุญถาวร ดานจํานวนครั้งทีเ่ขามาใชบริการ ดานบคุคลที่มีอิทธิพลในการตัดสนิใจซื้อ และดาน

สาเหตุทีม่าใชบริการที่แตกตางกนัสามารถแยกเปนสมมตฐิานยอยไดดังนี ้

 ลูกคาที่มีการรับรูตราสนิคา ในดานความรูจกัตราสินคาของรานบุญถาวรที่แตกตางกัน มี

พฤติกรรมการใชบรกิารดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจซื้อ และดานสาเหตุทีม่าใชบริการ 

แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกบัแนวคิดเรื่องความสําคัญของตราสินคา ซึ่งสอดคลองกบัแนวความคิดเรื่อง

คุณคาตราสินคาของ เสรีวงษมณฑา (2540: 43) ไดใหความหมายของคุณคาตราสนิคาไววาคุณคา

ตราสินคา (Brand Equity) หมายถึงการทีต่ราสินคาของบริษัทมีเชิงบวกในสายตาของลูกคาซึง่เปนผู

ซื้อและผูอื่น (Bovee; others. 1998: 2) โดยนกัการตลาดจะตองพยายามสรางคณุคาตราสินคาใหมาก

ที่สุดเทาที่จะมากไดกลาวคือการที่คนมีความรูเกี่ยวกบัตราสินคามีผลในการสรางความแตกตางใหตรา

สินคาและมีผลกอใหเกดิพฤตกิรรมของตราสินคานัน้คุณคาตราสินคาจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อลูกคาคุนเคย

กับตราสินคามีความรูสึกที่ดีตอตราสินคาอยางมั่นคงจดจาํตราสินคานั้นไดดวยคุณลกัษณะที่ไมซ้ํากบั

ตราสินคาอ่ืน เนื่องจากรานบุญถาวรนัน้เปนตราสนิคาที่ในปจจุบันสรางชื่อใหลูกคาเชื่อในทิศทางที่ดใีน

ดานความหลากหลาย คุณภาพและการใหบรกิารไดเปนอยางดี จึงทําใหลกูคาสามารถจดจําในตรา
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สินคาได ซึ่งจะทําใหลูกคาเกิดความคุนเคยและจะเชื่อมตอใหลูกคาสรางความภักดีตอตราสินคาได 

และยังสามารถทําใหลูกคาเกิดพฤติกรรมการใชอีกดวย  

 ลูกคาที่มีการรับรูตราสนิคา ในดานคณุภาพที่เกิดจากการรับรูตราสินคาของรานบุญถาวรที่

แตกตางกัน มพีฤติกรรมการใชบริการดานจํานวนครั้งทีเ่ขามาใชบริการ และดานบุคคลที่มีอิทธิพลใน

การตัดสินใจซื้อ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมตฐิานที่ตัง้ไว โดยในปจจุบันนี้การรับรูตรา

สินคาในดานคณุภาพของสินคาเพยีงอยางเดียว ไมสามารถที่จะดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการได 

เนื่องจากผลิตภัณฑชนิดนี้มีอายุการใชงานนานและบางชนิดมีราคาที่แพง ถาไมเกิดการชํารุดหรือ

เสียหายลูกคากจ็ะไมเขามาใชบริการ นอกจากนี้ก็ยงัตองมีสวนประสมอื่นๆเขามามีสวนรวมดวย เชน 

ราคา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปจจบุันทําใหลกูคาไมกลาที่จะจบัจายใชสอยจึงตองตระหนกัถึงราคา

สินคามากกวาข้ึนกวาเดิม 

 ลูกคาที่มีการรับรูตราสนิคา ในดานคณุภาพที่เกิดจากการรับรูตราสินคาของรานบุญถาวรที่

แตกตางกัน มพีฤติกรรมการใชบริการสาเหตุที่มาใชบริการ แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิด

เรื่องคุณคาตราสนิคาของ เสรีวงษมณฑา (2540: 43) ตราสินคาจะอยูในความคิดของลูกคา (Exist 

only in the Mind of the Customer) ซึ่งเกิดจากลูกคามีความรูในตราสินคาซึ่งมีการรับรูอยางเต็มที่

เรียกวาเกิดคณุคาในตราสินคา (Brand Value) ตราสินคาอยูในความคิดคํานึงของลูกคาตราสนิคา

ไมไดอยูภายนอกใหใครเลียนแบบได การที่ลูกคาจะเลือกซื้อผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่ง ลกูคาจะตอง

รับรูถึงคุณภาพของสินคา แตละประเภทที่ตองการทีจ่ะซื้อ จึงสงผลใหลูกคาเลือกทีจ่ะเขามาใชบริการ

ในรานที่ลกูคารับรูวารานนัน้มีผลิตภัณฑที่มีคณุภาพดีจําหนาย และเนื่องจากบุญถาวรก็จะเลือกและ

คํานึงถึงคณุภาพของสินคากอนที่จะนํามาวางจําหนาย นอกจากนีย้ังมีสินคาใหเลือกหลากหลาย

ประเภท แบบ และตราสินคา 

 ลูกคาที่มีการรับรูตราสนิคา ในดานความสัมพนัธของตราสินคากับคณุคาทีเ่กิดจากการรับรู

ของรานบุญถาวรที่แตกตางกนั มีพฤตกิรรมการใชบริการดานจํานวนครั้งทีเ่ขามาใชบริการ ดานบุคคล

ที่มีอิทธิพลในการตัดสนิใจซื้อ และดานสาเหตทุี่มาใชบริการ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกบั

สมมติฐานที่ตั้งไว ถึงแมวาคุณคาที่เกิดจากการรับรูอยูในระดับดีแลวก็ตาม การรับรูในดาน

ความสัมพันธกับคุณคาของตราสินคานั้น ไมสามารถทําใหลูกคาตัดสนิใจมาใชบริการและบุคคลอื่นไม

สามารถที่จะมามีอิทธิพลในการโนมนาวใหลูกคาเขามาใชบริการไดเชนกัน เพราะการซื้อผลิตภัณฑ 
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สวนใหญลูกคาจะคํานึงถึงความหลากหลาย คณุภาพราคา  และการใหบริการมากกวาที่จะตัดสินใจ

โดยมองถึงความสัมพันธและคุณคาของการรับรูในตราสนิคา 

 ลูกคาที่มีการรับรูตราสนิคา ดานความภักดีตอตราสนิคาของรานบุญถาวรที่แตกตางกนั มี

พฤติกรรมการใชบรกิารดานจํานวนครั้งที่เขามาใชบรกิาร ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตดัสินใจซื้อ 

และดานสาเหตุที่มาใชบริการ ไมมีแตกตาง ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากผลติภัณฑ

ประเภทนี้มตีัวแทนจําหนายเฉพาะตราสินคาและผูขายปลกีรายยอยเปนจํานวนมาก นอกจากนี้

ผลิตภัณฑก็ยงัไมคอยมีความแตกตางกันมากทั้งในดานคณุภาพและราคา และยังเปนผลิตภัณฑที่

สามารถใชงานไดนาน จงึทําใหลูกคาที่มาใชบริการตองมคีวามจําเปนเทานั้น ซึ่งสงผลใหลูกคามาใช

บริการไมบอยครั้ง 

 3.  การรับรูตราสินคามีความสัมพนัธกับพฤตกิรรมการใชบริการของลูกคาที่มาใชบริการราน

บุญถาวรดานคาใชจายในการซื้อสินคาเปนจํานวนเงินโดยประมาณ สามารถสรุปไดดังนี ้

 การรับรูตราสินคา ไมมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการใชบริการดานคาใชจายในการซื้อ

สินคาซึ่งไมสอดคลองกบัสมมติฐานที่ตั้งไว จะเหน็ไดวาการรับรูของตราสินคา ไมสามารถเปน

ตัวกําหนดคาใชจายในการซื้อสินคาได เนื่องจากสภาพเศรษฐกจิในปจจุบนันั้นมีผลตอการใชจายในแต

ละครั้งของลูกคา จึงทําใหลกูคาตระหนักถงึคุณภาพและอายุการใชงานของสินคามากกวา ซึ่ง

ผลิตภัณฑนัน้ก็ควรทีจ่ะคุมคากับการจายเงินในแตละครั้งมากกวาแคการรับรูตราสินคา 

 

10. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากการวิจยั การรับรูตราสินคาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการของลูกคาที่มาใชบริการ

รานบุญถาวร ในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ผูวจิัยมีขอเสนอแนะดังนี ้

1. ดานพฤตกิรรม 

 จากพฤตกิรรมการใชบริการปกติทั่วไปมกัมีการเขามาใชบริการ 1 – 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 

6 เดือน และมีคาเฉลี่ยในการใชจายแตละครั้งอยูที่ประมาณ 14,605.50 บาท บริษัทอาจจะนําจุดนี้ไป

ทําเปนคูปองสวนลดซึ่งอาจจะมีอายุ ภายใน 3 เดือนเพื่อการบังคับใหลูกคามีการกลับมาใชบริการใหม 

หรือถึงแมวาลูกคาที่ไดคูปองไปอาจจะไมไดใช แตก็อาจจะไปใหบุคคลที่รูจกัทําใหเปดโอกาสใหลูกคา

กลุมใหมๆ ไดเขามาใชบริการรานมากยิ่งขึ้น ซึง่สงผลใหลกูคาที่มีการรับรูในตราสินคาที่ต่ํา ไดลองเขา
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มาใชบริการและไดรูจักตราสินคาบุญถาวรมากยิ่งขึ้น และการใหสงตอของคูปอง กค็ือการบอกตอไป

เรื่อยๆ ซึ่งโดยจากขอมูลลูกคาที่เขามาใชบรกิารสวนใหญเพราะคิดวามีสินคาที่ตองการครบถวน ไม

ตองไปที่อื่นเพิ่มเติมถาจะตกแตงบาน 

2. ดานการรับรูตราสินคา 

2.1. ดานความรูจักตราสินคา จากการวิจัยพบวา เมื่อพูดถงึรานขายวัสดุตกแตงบาน

ทานนึกถึงรานบญุถาวรเปนอันดบัแรก เปนตราสินคาบุญถาวรเปนอยางดี และมีความคุนเคยกับราน

บุญถาวรมาเปนเวลานาน เนื่องจากเปนแบรนดที่อยูในตลาดมาเปนระยะเวลานาน มีระดับการรับรูอยู

ในระดับดี ซึ่งเปนขอไดเปรียบอยางมาก เนื่องจากไมตองทําการโฆษณาจํานวนมาก แตกย็ังคงตองทํา

การโฆษณาอยูบางเพื่อใหลูกคาเกิดการรับรู และไมลืมตราสินคาบุญถาวร 

2.2. ดานคุณภาพทีเ่กิดจากการรับรูตราสินคา จากการวิจัยพบวา ความรูสึกวาบุญถาวร

มีการเลือกสินคาที่มีคุณภาพมาจําหนาย ภาพพจนและความมีชื่อเสียงของรานบุญถาวรเปนที่รูจกักัน

ดี มีระดับการรับรูอยูในระดับดี โดยบริษทัตองดํารงความมีมาตรฐานสวนนี้ตอไป เพื่อใหเกิดเปน

มาตรฐานทีค่วบคูกับตราสินคา ซึง่จะทําใหเกิดความรูสึกทีดีกับลกูคา เมื่อคิดถึงตราสินคาวัสดตุกแตง

บานที่มีคณุภาพ ก็จะนึกถึงบุญถาวรเปนแบรนดแรก 

2.3. ดานความสัมพันธของตราสินคากับคณุคาทีเ่กิดจากการรับรู จากการวิจยัพบวา 

ทุกครั้งทีซ่ื้อวัสดุตกแตงบาน ลูกคาจะตั้งใจที่จะซื้อจากรานบุญถาวรมีการรับรูอยูในระดับปานกลาง 

และทานมีทัศนคตทิี่ดีตอตราสินคาบุญถาวร มีระดับการรบัรูอยูในระดบัดี โดยในดานทุกครั้งที่ซื้อวัสดุ

ตกแตงบานลกูคาจะตั้งใจซื้อจากรานบญุถาวรอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากดวยภาพลักษณของบุญ

ถาวรเองซึ่งลูกคาคิดวาสินคาในรานมกัจะขายแพงกวารานอื่น เมื่อเทียบกันกบัสินคาในประเภท

เดียวกนั สงผลใหลูกคาจะไมเลือกซื้อสินคาที่รานบุญถาวร ดังนั้นเพื่อเปนแนวทางแกไข ควรจะนําสื่อที่

เหมาะสมเพื่อทําการแกไขความเขาใจของลูกคาใหถูกตอง สวนดานทานมทีัศนคติที่ดตีอตราสินคาบญุ

ถาวรอยูในระดับดีสื่อเนื่องมาจาก ความมีชื่อเสียงที่เปนทนุเดิมของบญุถาวรอยูแลว รวมถึงคณุภาพที่

ดีเสมอ เมื่อมาซื้อสินคาในราน เปนการสรางความสัมพันธที่เขมแข็งใหกับแบรนด 

2.4. ดานความภักดีตอตราสินคา จากการวิจยัพบวา ดานครั้งตอไปที่จะซื้ออุปกรณ

ตกแตงบานทานจะซื้อที่รานบุญถาวร ทานจะแนะนําบคุคลอ่ืนที่รูจักใหมาซื้อวัสดุตกแตงบานที่รานบุญ

ถาวร ทานจะยังคงซื้อวัสดุตกแตงบานที่รานบุญถาวรถงึแมวาจะราคาสูงกวารานอ่ืน ระดับการรับรูอยู

ในระดับ ปานกลาง โดยถาดูดานอื่นๆ แลวบญุถาวรมีแบรนดที่ดี แตดวยความเหมือนกนัของสินคา คือ

สามารถหาสินคาทดแทนไดงาย ราคาเปนปจจัยหนึ่งในการตัดสินใจซื้อ โดยบริษัทตองพยายามทําให

ลูกคาเกดิความรูสึกถึงความแตกตางในตัวสินคา ในราคาที่เทากับโดยการเพิ่มเรื่องการทําบัตรสมาชิก 

เพื่อเพิ่มความภักดตีอตราสินคา โดยอาจจะมีการจัดโปรโมชั่น สมาชกิแนะนําสมาชิก โดยอาจให
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สวนลดกับผูที่แนะนําสมาชิกทีเ่ขามาซื้อสินคาภายในราน เปนการสรางความภักดีและ ขยายฐาน

ลูกคาไปพรอมๆ กัน 

3. ดานสมมติฐาน  

3.1. ลูกคาที่มีเพศแตกตางกัน อายุสถานภาพอาชีพแตกตางกนั และระดับรายไดเฉลีย่

ตอเดือนมีพฤติกรรมการใชบรกิาร แตกตางกนั ผูวิจัยคิดวา ควรศึกษาความตองการของกลุมเปาหมาย

แตละกลุมใหชัดเจเพื่อทีจ่ะไดนําผลที่ไดมาออกแบบการสือ่สารทางการตลาดที่เหมาะสมใหกับแตละ

กลุมเพื่อกระตุนใหเกิดการตัดสนิใจซื้อไดโดยการทําโฆษณาเพื่อใหลูกคาจดจําตราสนิคาได และเกดิ

การระลึกถึงในเวลาที่ตองการจะซื้อผลิตภัณฑประเภทนี้ นอกจากนัน้ควรทีจ่ะทําการจําลองหรือแสดง

การถึงวิธีการใชวัสดุและอุปกรณตางๆเพื่อที่จะจูงใจใหลูกคาเกิดการทดลองใชของจริง และจะสงผลให

ลูกคาเกดิการตัดสินใจซื้อ 

3.2. ลูกคาที่มีการรับรูตราสนิคา ในดานความรูจกัตราสินคาของรานบุญถาวรที่แตกตาง

กัน มีพฤตกิรรมการใชบริการ ดานบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ และดานสาเหตทุี่มาใชบริการ 

แตกตางกัน ในสวนนี้ทางบุญถาวรนาจะทําการโฆษณาในการสงสารถึงลูกคาวาผลิตภัณฑของทาง

รานนั้นไมไดมีราคาที่แพงกวาภายนอก เพราะในปจจบุันสวนใหญลูกคาทีย่ังไมเคยเขามาใชบรกิารจะ

คิดวาทางรานมีราคาของผลิตภัณฑนั้นแพงกวาที่อื่นจึงไมกลาที่จะเขามาใชบริการ เพราะฉะนั้นทาง

รานควรที่จะปรับความคิดของลูกคาในดานนีก้อน เพื่อทีจ่ะสรางการรับรูในดานความรูจกัตราสินคา 

นอกจากนี้บุญถาวรจะไดขยายฐานลกูคามากยิ่งขึน้อีกดวย 

3.3. ลูกคาที่มีการรับรูตราสนิคา ในดานคณุภาพที่เกิดจากการรับรูตราสินคาของราน

บุญถาวรที่แตกตางกนั มีพฤตกิรรมการใชบริการ สาเหตุทีม่าใชบริการ แตกตางกนั ซึ่งในสวนนี้บุญ

ถาวรควรที่จะทําใหลกูคารับรูใหตรงกนัในดานคณุภาพ เพราะบุญถาวรเองก็มกีารคัดเลือกตราสินคาที่

จะมาวางจําหนายในดานคณุภาพเปนสิ่งแรก เพราะฉะนัน้ควรที่จะมีการทําโฆษณาเพื่อสื่อสารถึง

ลูกคาในการันตรีถึงคุณภาพของผลิตภัณฑวาคุมคาเมื่อเปรียบเทยีบกบัผลิตภัณฑนอกจากนี้ยงัถือวา

เปนการรับผิดชอบตอการขายและยังถือวาเปนการบริการหลังการขายอีกดวย 

 

11. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ในการศกึษาครั้งตอไปควรจะพิจารณาตัวแปรอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบตอการตดัสินใจซื้อ

สินคาในรานบุญถาวร เชนทัศนคตทิี่มีหลังจากใชบริการ 

2. ควรทําการศึกษาปจจัยทางการตลาด 7P’s เพื่อสามารถมองในสวนการเขาถึงลูกคาอยาง

แทจริงของผูประกอบการ 
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3. ควรมีการศึกษาวิจยัในระยะยาว และความถี่ของการเกบ็รวบรวมขอมูลใหไดขอมูลที่มี

ความหลากหลาย เพื่อนําขอมูลในแตละครั้งมาเปรียบเทยีบเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
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แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

การรับรูตราสินคาที่มีอิทธพิลตอพฤตกิรรมการใชบริการ ของลูกคาที่มาใชบริการรานบญุถาวร ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจงแบบสอบถามนี้มีวตัถุประสงคเพื่อสอบถาม การรับรูตราสินคาที่มีอิทธพิลตอพฤตกิรรมการ

ของลูกคาที่มาใชบริการรานบญุถาวร ในเขตกรุงเทพมหานคร กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปน

จริงมากที่สดุ เพื่อผูวิจยัจะไดนําขอมูลมาวิเคราะหผลไดนาํขอมูลมาวิเคราะหผล ผูวิจัยขอความรวมมือ

จากทานกรุณากรอกแบบสอบถามดงัตอไปนี ้

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการใชบริการ ของลูกคาที่มาใชบริการรานบญุถาวร 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูตราสินคา ของลูกคาที่มาใชบริการรานบญุถาวร 

การตอบแบบสอบถามนี้ใชเพื่อการศกึษา ผูตอบแบบสอบถามจะไมมีผลกระทบจากการตอบ

แบบสอบถามแตประการใด และการเสนอการวิจยัเปนภาพโดยรวมเทานั้นขอขอบคุณทานทีก่รุณาให

ความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

ตอนที่ 1 : ขอมูลสวนบุคคล 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  ตามความเปนจริง 

1. เพศ    1. ชาย    2. หญิง 

2. อายุ    1. ต่ํากวา 25 ป       2. 25 – 35 ป       3. 36 – 45 ป    4. 46 ปขึ้นไป 

3. สถานภาพ   1. โสด   2. สมรส/อยูดวยกัน   3. หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด    1.ต่ํากวาปริญญาตร ี   2. ปริญญาตร ี    3. สูงกวาปริญญาตรี 

5. อาชีพ    1. ขาราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกจิ   2. พนักงานเอกชน   

  3. เจาของกิจการ/อาชีพอิสระ    4. ผูรับเหมา/สถาปนิก/ผูรับออกแบบตกแตง  

  5. อ่ืนๆ โปรดระบุ .............. 

6. ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

  1. ต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท    2. 15,001 – 25,000 บาท   

  3. 25,001 – 35,000 บาท    4. 35,001 – 45,000 บาท   5. มากกวา 45,001 บาท 
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใชบริการรานบญุถาวร 

1. จํานวนครั้งที่เขามาใชบรกิารโดยเฉลีย่ตอ 6 เดือน 

  1. 1 ครั้ง   2. 2 ครั้ง   3. 3 ครั้ง   4. มากกวา 3 ครั้ง  

2. คาใชจายในการซื้อสนิคาที่รานบุญถาวรเปนจํานวนเงินโดยประมาณ...................บาทตอครั้ง 

3. บุคคลใดที่มีอิทธพิลตอการตดัสินใจซื้อสินคาที่รานบุญถาวรมากที่สุด(เลือกตอบเพยีง 1 ขอ) 

 1. ตัวของทานเอง      4. คูสมรส 

 2. บิดา/มารดา/ญาติพี่นอง/บุตร ธิดา    5. อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................... 

 3. ผูรับเหมา/สถาปนกิ/ผูรับออกแบบตกแตง 

4. สาเหตุทีท่านมาใชบรกิารที่รานบญุถาวร มากทีสุ่ด(เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 

 1. มีสินคาที่ตองการครบถวน    5. มีความสะดวกในการเดนิทางมาใชบริการ 

 2. สินคามีราคาถูก     6. สินคามีคุณภาพด ี

 3. มีพนักงานใหคําแนะนําตลอดเวลา   7. อ่ืนๆ โปรดระบุ ....................................... 

 4. มีบริการที่ดี 

5. สินคากลุมใดที่ทานเลือกซื้อเมื่อเขามาใชบรกิารที่รานบญุถาวร(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1. วัสดุปูพื้น/บุผนัง     8. อุปกรณเครื่องใชภายในบาน  

 2. หองน้ํา      9. เฟอรนิเจอร  

 3. หองครัว      10. ระบบประปาบําบัด 

 4. อุปกรณไฟฟาแสงสวาง    11. เครื่องมือชาง (Power Tool/Hand Tool) 

 5. สีและอุปกรณ     12. เครื่องใชไฟฟาภายในบาน  

 6. ประตูและอุปกรณ     13. สวน  

 7. ฮารดแวร (วัสดุงานชางกระเบื้อง/น้ํายา/สารเคมี/ฉนวนกันความรอน/ฟตติ้งเฟอรนเิจอร/

อุปกรณยึด/อุปกรณเพื่อความปลอดภัย/เทป/กันกระแทก/ขูดขีด) 
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ตอนที่ 3 การรับรูตราสินคาของรานบญุถาวร 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกบัความเปนจริงของทานมากที่สุด 

การรับรูคุณคาตราสินคาของรานบุญถาวร 

ไมเห็น

ดวย

อยางย่ิง     

1 

ไมเห็น

ดวย        

2 

ไม

แนใจ 

3 

เห็น

ดวย   

4 

เห็นดวย

อยางย่ิง 

5 

ดานความรูจักตราสินคาของรานบุญถาวร      

1. เมื่อพูดถึงรานขายวัสดุตกแตงบานทานนึกถึงรานบุญ

ถาวรเปนอันดับแรก 

     

2. ทานรูจักตราสินคาบุญถาวรเปนอยางดี      

3. ทานคุนเคยกับรานบุญถาวรมาเปนเวลานาน 

เนื่องจากเปน   แบรนดที่อยูในตลาดมาเปนระยะเวลานาน 

     

ดานคุณภาพที่เกิดจากการรับรูตราสินคาของรานบุญ

ถาวร 
     

4. ทานรูสึกวาบุญถาวรมีการเลือกสินคาที่มีคุณภาพมา

จําหนาย 

     

5. ภาพพจนและความมีชื่อเสียงของรานบุญถาวรเปนที่

รูจักกันดี 

     

ดานความสัมพันธของตราสินคากับคุณคาที่เกิดจากการ

รับรูของรานบุญถาวร 
     

6. ทุกคร้ังที่ซื้อวัสดุตกแตงบาน ทานตั้งใจที่จะซื้อจาก

รานบุญถาวร 

     

7. ทานมีทัศนคติที่ดีตอตราสินคาบุญถาวร      

ดานความภักดีตอตราสินคาของรานบุญถาวร      

8. คร้ังตอไปที่จะซื้ออุปกรณตกแตงบานทานจะซื้อที่ราน

บุญถาวร 

     

9. ทานจะแนะนําบุคคลอื่นที่รูจักใหมาซื้อวัสดุตกแตง

บานที่รานบุญถาวร 

     

10. ทานจะยังคงซื้อวัสดุตกแตงบานที่รานบุญถาวร

ถึงแมวาจะราคาสูงกวารานอื่น 

     

 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานทีเ่สียสละเวลาอันมีคาใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

หนังสือขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ 
รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม



145 
 

 

  



146 
 

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 

      รายชื่อ      ตําแหนงและสถานที่ทํางาน 

 1.  รองศาสตราจารย ดร. สุภาพรรณ สริแพทยพิสทุธิ ์ อาจารยประจําภาควิชาบรหิารธุรกิจ  

       คณะสังคมศาสตร 

       มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

 

2.  อาจารย ดร.ธนภูมิ อติเวทนิ    อาจารยประจําภาควิชาบรหิารธุรกิจ 

        คณะสังคมศาสตร 

        มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 

 

  



148 

 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 

 
ชื่อสกุล นายวสุทัตต รัตนนาคินทร 

วันเดือนปเกิด 28 เมษายน 2527 

สถานที่เกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สถานที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ 134/442 ถนนสนามบินน้ํา ตําบลทาทราย อําเภอเมือง 

   จังหวัดนนทบุรี 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน วิศวกรโยธา 

สถานที่ทํางานปจจุบัน บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด(มหาชน) 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2549 วิศวกรรมศาสตรบัญฑิต(วิศวกรรมโยธา) 

  จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 พ.ศ. 2554 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

         จาก มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vita

