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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าอิเกียในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ 
และด้านผลิตภัณฑ์ 
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การตัดสินใจซื้อ อิเกีย 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research are to study the influence of the service marketing mix on the 
purchasing decisions on customers of Ikea products in the Bangkok metropolitan area. The samples in 
this research consisted of 400 consumers who bought Ikea products in the Bangkok metropolitan 
area. The results of the hypothesis testing showed that consumers with different demographic 
characteristics such as gender, education and average monthly income made different purchasing 
decisions on Ikea products with a statistical significance level of 0.05. The influence of the service 
marketing mix on the purchasing decisions on customers of Ikea products in the Bangkok 
metropolitan area with a statistical significance level of 0.05 were the aspects of people, promotion, 
price, physical evidence and and product. 
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บทน า 
ในการด ารงชีพของมนุษย์ นอกจากอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ยังมีสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์

อีกอย่างคือที่อยู่อาศัย หรือโดยทั่วไปเรียกกันว่า “บ้าน” จากการที่มีจ านวนที่พักอาศัย การขยายตัวของชุมชนเมือง และ
อาคารพาณิชย์เกิดขึ้นใหม่ในทุกปี ท าให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่มีแนวโน้ม
ขยายตัว และเติบโตตามตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีศูนย์จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์เกิดขึ้นมากมาย จึงเกิดการแข่งขันกันข้ึน 
อีกทั้งปัจจุบันศูนย์จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านต่างๆ ก็มีการปรับตัวทั้งในเรื่องดีไซน์และบริการ เพื่อมุ่งเน้น
ตอบสนองความต้องการและให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ซึ่งคาดว่าจะช่วยขับเคลื่อนตลาดไปในทิศ
ทางบวกได้ ซึ่งแต่ละศูนย์จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์นั้นต้องพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น นิยมเลือกซื้ อสินค้าตามความพอใจ 
ต้องการความทันสมัย เน้นส าคัญเรื่องราคา และมีรสนิยมในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการแตกต่างกันไป โดยจะเน้นที่
เดินทางสะดวก และมีสินค้าหรือแม้กระทั่งบริการที่สามารถตอบสนองต่อสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการได้อย่างครบครั้น สินค้า
หรือบริการทั้งหลายมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างและลักษณะเด่นเฉพาะตัวเพื่อสร้างความแตกต่าง               
เพื่อตอบสนองความต้องการ และดึงดูดผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมด้วย 

อิเกีย เป็นศูนย์จ าหน่ายเฟอร์นิ เจอร์และของตกแต่งบ้านขนาดใหญ่  มีต้นก าเนิดจากประเทศสวีเดน                 
เปิดให้บริการในไทยที่แรก คือ อิเกียบางนา ติดกับศูนย์การค้าเมกาบางนา เมื่อ พฤษจิกายน 2554 และที่ต่อมา                  
อิเกียบางใหญ่ ที่ติดกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสเกต ที่เปิดให้บริการเมื่อต้นปี 2561 ซึ่งทั้งสองแห่งให้บริการใน
ลักษณะ self-service เลือกเอง ขนเอง และประกอบเอง เฟอร์นิเจอร์ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสภาพแวดล้อมของบ้าน 
ไม่ว่าจะภายในบ้านหรือภายนอกบ้าน ต้องมีคุณภาพและคนทั่วไปสามารถซื้อได้ ราคาจับต้องได้  ตั้งแต่การออกแบบ               
การเลือกวัสดุหรือวัตถุดิบที่เลือกใช้ผลิตต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด การผลิต การขนส่ง การจัดจ าหน่าย 
ทั้งหมดทุกขั้นตอนตลอดจนถึงขั้นสุดท้ายที่สินค้าจะไปวางอยู่ที่บ้านของลูกค้า นักออกแบบจ าเป็นต้องคิดวิเคราะห์          
ทั้งกระบวนการ โดยอิเกียจะน าเอาราคาสินค้าเป็นตัวตั้ง ต้องเป็นราคาที่ไม่เกินก าลังคนทั่วไป โดยที่ทั้งสองสาขามีความ
แตกต่างกันในด้านต่างๆ เช่น การเดินทาง อิเกียสาขาบางใหญ่จะมีการเดินทางโดยผ่านรถสาธารณะที่หลากหลายและ
เดินทางสะดวกกว่าสาขาบางนา อีกทั้งยังมีลานจอดขนาดที่ใหญ่กว่า ส่วนสาขาบางนานั้นถึงแม้จะมีขนาดที่เล็กกว่า             
แต่สินค้าก็มีครบถ้วนเป็นระบบระเบียบ และโซนสินค้ามีขนาดที่ใหญ่กว่าสาขาบางใหญ่ ท าให้ใช้เวลาในการเดินเลือกซื้อ
สินค้าใช้ระยะเวลาไม่นาน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกใช้บริการทั้งสองสาขาก็ข้ึนอยู่กับผู้บริโภคที่สะดวกในการเดินทางแบบ
ไหน และใกล้กับศนูย์การค้าใดมากกว่ากัน  

ดังนั้นการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงเป็นส่วนที่ส าคัญต่อการน าข้อมูลไปก าหนด และพัฒนากลยุทธ์เพื่อรองรับความ
ต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และผลจากการศึกษาวิจัยสามารถน าไปต่อยอดพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของอิเกียให้มีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจมีแก่ผู้ที่มาใช้บริการ และมีความแตกต่างจากศูนย์จ าหน่ายฯ อื่น             
รวมสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดที่เหมาะสมเพื่อให้
ลูกค้าเข้ามาซื้อสิรค้าใช้บริการ และกลับมาซ้ าอีกต่อๆ ไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาข้อมูลลักษณะประชาการศาสตร์ อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 

1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
1.2 ส่วนประสมการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย            

ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ  
2. ตัวแปรตาม  (Dependent Variables) ได้ แก่  การตัดสิ นใจซื้ อสินค้ าอิ เกียของผู้บ ริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 
2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ พรชนก จิรวุฒาภรณ์ (2553, อ้างถึงใน ผ่องพิมล 

พิจารณ์สรรค์, 2556) กล่าวว่า การแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่มๆ โดยใช้เกณฑ์ตัวแปรด้านลักษณะประชากรศาสตร์ เช่น เพศ 
อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และการศึกษาเป็นต้น ตัวแปรเหล่านี้นิยมใช้กันอยา่งแพร่หลายในการระบุความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มผู้บริโภคทั้งหลาย เหตุผลก็คือความต้องการ อัตราการใช้หรือความชอบของผู้บริโภคล้วนมีความเกี่ยวพันกัน
เป็นอย่างมากกับตัวแปรทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ รวมถึงตัวแปรด้านลักษณะประชากรศาสตร์เป็นปัจจัยพื้นฐาน
ที่ง่ายต่อการใช้กว่าตัวแปรชนิดอื่น 

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546, อ้างถึงใน อณิษฐา           
ผลประเสริฐ, 2558) ได้กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาดจะเป็นตัวสื่อถึงข้อมูลต่างๆ ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อที่มีศักยภาพ 
เพื่อชักจูงทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค กิจการหรือธุรกิจจะต้องวางแผนสร้างส่วนประสมทางการตลาดที่
เหมาะสม ส่วนประสมการตลาดที่เป็นที่รู้จักมากท่ีสุดได้แก่ 4P’s ซึง่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ การจัดจ าหน่าย ราคา และ
การส่งเสริมการตลาด ต่อมาได้เพิ่มพนักงานผู้ให้บริการ ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ เพื่อให้ให้เหมาะสม
ส าหรับธุรกิจการบริการ และสร้างความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้บริโภค โดยมีส่วนประสมทางด้านการตลาด
บริการเป็นตัวสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ขายกับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้บริโภค 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, อ้างอิงใน พวงแก้ว บวรกิจสุธี, 
2556) กล่าวว่า ผู้ซื้อจะมีลักษณะการซื้อ มีเหตุผลและความช่ืนชอบที่แตกต่างกัน หากแต่ผู้ซื้อจะมีขั้นตอนการตัดสินใจ
ซื้อที่เหมือนกัน ซึ่งแบ่งได้ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ 
และพฤติกรรมภายหลังการซื้อหรือการใช้  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าอิเกีย ในอิเกียบางนา หรืออิเกียบางใหญ่ อยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าอิเกีย ในอิเกียบางนา หรืออิเกียบางใหญ่ ท่ีอาศัยอยู่  

ในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงค านวณจากสูตรไม่ทราบจ านวน
ประชากร (Yamane, 1973) ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% ยอมให้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 385 คน โดยส ารองแบบสอบถามเพื่อป้องกันแบบสอบถามที่เกิดความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามของ
กลุ่มตัวอย่างไว้ 15 คน ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้จึงเท่ากับ 400 คน  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นที่  1 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกแจก

แบบสอบถามให้เฉพาะ ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าอิเกีย ในอิเกียบางนา หรืออิเกียบางใหญ่ อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อายุ 20 ปีข้ึนไปเท่าน้ัน  

ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เนื่องจากอิเกียเป็นศูนย์จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์
และของตกแต่ง มี 2 แห่ง คือ อิเกียบางนา และอิเกียบางใหญ่ เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างในแต่ละที่เท่าๆ กัน จึงก าหนด
โควต้าที่ละ 200 คน รวมทั้งหมด 400 คน 

ขั้นที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจก
แบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างที่เต็มใจและสะดวกในการให้ข้อมูล โดยผู้กรอกเป็นผู้ให้ค าตอบเอง (Self – administered 
Questionnaires) จนครบตัวอย่าง 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยน าแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นค าถามแบบปลายปิด  
(Close – ended Question) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการของอิเกีย โดยแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือก
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวทางของ Likert Rating Scale จัดเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน 
(Interval Scale)  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวทางของ Likert Rating 
Scale จัดเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เพื่อให้ได้เครื่องมือที่สมบูรณ์ และมีคุณภาพ ผู้วิจัยได้ท าการสร้าง
เครื่องมือตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 

2. การสร้างแบบสอบถามทั้งหมด 3 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการของอิเกีย 
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  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลนั้นมาสร้างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เป็น
ผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเหมาะสมของภาษาตลอดจนความเหมาะสมของแบบสอบถาม จากนั้น
ท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง 
 4. น าแบบสอบถามที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข แล้วไปท าการทดสอบ (Tryout) กับประชากร จ านวน 30 ชุด และ

น ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์์แอลฟา (α - Coefficient)ของครอนบัค 

(Cronbach) ผลลัพธ์ค่าแอลฟาที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถามโดยจะมีค่าระหว่าง 0 < α < 1 ซึ่งค่าที่
ใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง ซึ่งจะก าหนดเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ยอมรับได้ ต้องมีค่าเกิน 
0.70 ขึ้นไป (กัลยา วานิชย์บัญชา .2550)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
400 ชุด โดยการเก็บแบบสอบถามจากผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าอิเกีย ในอิเกียบางนา หรืออิเกียบางใหญ่ อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อายุ 20 ปีขึ้นไป 
 2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก หนังสือ
ทางวิชา วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

การจัดท าข้อมูล 
 1. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับค าตอบแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 2.ด าเนินการลงรหัส (Coding) เพื่อเปลี่ยนสภาพข้อมูล (Data) เป็นข้อมูล (Information) แล้วน าข้อมูลมา
บันทึกลงคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล 
 3. ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social 
Science) for Window Version 11.0 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ 

  1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ แสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
  1.2 การวิเคราะห์การส่วนประสมทางการตลาดบริการของอิเกียวิเคราะห์ข้อมูลโดยการค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  1.3 การวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่  
  2.1 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อ การตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 2 เป็นอิสระต่อกัน ใช้ทดสอบข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ  



6 
 

  ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) ทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป ใช้ทดสอบข้อมูลเกี่ยวกับ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  2.2 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ด้านกระบวนการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธี Enter สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 
 

ผลการวิจัย 
การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ พบกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 อายุ 30-39 ปี จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อย
ละ 36.5 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 
 2. การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริการของอิเกีย ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของอิเกียอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ด้าน
ผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าเท่ากับ 4.36 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
พนักงานผู้ให้บริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ ด้านราคา โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17  4.08  4.08  3.89  3.86 และ 3.79 ตามล าดับ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมากทั้งหมด ได้แก่ ท่านตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือของแต่งบ้านของอิ
เกียโดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ดี ท่านตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือของแต่งบ้านของอิเกียโดยพิจารณาจากมีบริการ
ผ่อนช าระ ท่านตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือของแต่งบ้านของอิเกียโดยพิจารณาจากช่ือเสียงของอิ เกีย ท่านตัดสินใจซื้อ
เฟอร์นิเจอร์หรือของแต่งบ้านของอิเกียโดยพิจารณาจากคลิปวิดิโอสาธิต และท่านตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือของแต่ง
บ้านของอิเกียโดยพิจารณาจากค าแนะน าของคนในครอบครัวหรือเพื่อน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15  3.79  3.72  3.70 
และ 3.59 ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แตกต่างกัน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ผู้ใช้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเพศต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยผู้ใช้บริโภคเพศหญิง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าอิเกีย มากกว่าผู้ใช้บริโภคเพศชาย โดยผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.20 
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ผู้ใช้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกีย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียมากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี โดยผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.50 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผู้ใช้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 
อิเกียแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15 ,000 บาท มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกีย น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 
15,001 - 25,000 บาท โดยผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.32, ผู้บริโภคที่มีรายได้ 15,001 - 25,000 บาท มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าอิเกีย มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 35,001 - 45,000 บาทโดยผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.25, ผู้บริโภคที่มีรายได้ 
15,001 - 25,000 บาท มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกีย มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 45,001 - 55,000 บาทโดย
ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.58, ผู้บริโภคที่มีรายได้ 15,001 - 25,000 บาท มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกีย มากกว่า
ผู้บริโภคที่มีรายได้ 55,001 บาท ข้ึนไป โดยผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.48, ผู้บริโภคที่มีรายได้ 25,001 - 35,000 บาท มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกีย มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 45,001 - 55,000 บาท โดยผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.37 ส่วนคู่
อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สรุปได้ดังนี้ ตัวแปรที่มีผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา 
ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.561, 0.559, 0.368, 0.226 และ 
0.149 ตามล่าดับ หมายความว่า ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดในการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้  
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แตกต่างกัน จากผลการวิจัย พบว่า  
 ด้านเพศ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเพศแตกต่างกันมี
การตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเพศหญิง มากกว่าเพศชาย ซึ่งเป็นไปได้ว่า
เพศหญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อน และมักช่ืนชอบจับจ่ายใช้สอย จากการด าเนินชีวิตหลายยุคสมัยที่ผ่านมากผู้หญิงมักจะ
เป็นเพศที่ซื้อของเข้าบ้าน เดินตลาดเป็นส่วนใหญ่ และจากบทความของคุณ Keaw Keaw (2557) ที่กล่าวว่า เมื่อผู้หญิง
เห็นสิ่งของที่สวยงาม ล่อตาล่อใจ ที่วางจ าหน่ายก็อยากจะครอบครองมาไว้ที่บ้าน ท าให้รู้สึกมั่นใจในสินค้าที่ได้เพราะ ได้
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เลือกเองกับมือ อีกทั้งกายจับจ่ายใช้สอยก็เป็นนับว่าเป็นการผ่อนคลายจากความเครียดชั่วคราวอย่างนึงเช่นกัน สินค้าในอิ
เกียเป็นเฟอร์นิเจอร์ช้ินใหญ่และเล็ก มีทั้งของแต่งบ้านที่หลากหลาย พื้นที่จัดแสดงสินค้ากว้างขวาง เหมาะแก่การเดิน
เยี่ยมชม และจับจ่ายเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัดศรัณยา กลิ่นพินิจ (2546) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อ INDEX ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษา
พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์ ยี่ห้อ INDEX ในอนาคตแตกต่างกัน พบว่าเพศหญิงมี
แนวโน้มที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์ ยี่ห้อ INDEX ในอนาคตมากกว่าเพศชาย 
 ด้านอาย ุจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุแตกต่างกันมี
การตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เนื่องจากผู้บริโภคสินค้าไม่ว่าลูกค้าจะมีกลุ่มอายุเท่าใดก็ให้ความส าคัญในการซื้อสินค้าและบริการทั้งนั้น แต่ละช่วงอายุ
ล้วนมีความต้องการเฟอร์นิเจอร์เพื่อท่ีอยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นหอพัก คอนโดมิเนี่ยม บ้าน หรืออาคารพานิชย์ และของแต่ง
บ้านเพื่อความสวยงามของที่อยู่อาศัยด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัดศรัณยา กลิ่นพินิจ (2546) ที่ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้เฟอร์นิเจอรย์ี่ห้อ INDEX ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผล
การศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ ยี่ห้อ INDEX ในข้อจ านวนครั้งท่ีซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ ยี่ห้อ INDEX  และข้อแนวโน้มที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์ ยี่ห้อ INDEX ในอนาคตไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เสาวลักษณ์ โล่ห์ตระกูล (2547) ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยต่อการใช้เฟอร์นิเจอร์สั่ง
ท าประเภทไม้และไม้อัดเป็นส่วนประกอบแบบสร้างติดกับอาคารที่ใช้ภายในบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการใช้เฟอร์นิเจอร์สั่งท าประเภทไม้และไม้อัดเป็นส่วนประกอบแบบสร้าง
ติดกับอาคารที่ใช้ภายในบ้านไม่แตกต่างกัน 
 ด้านระดับการศึกษา จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียมากกว่า
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาจเป็นเพราะผู้บริโภคที่มีการ
ซื้อสินค้าอิเกียจะเป็นกลุ่มการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการเลือกสินค้าที่ตรงตามความต้องการและรสนิยม
เป็นอย่างดี อีกทั้งมักจะหาข้อมูล รีวิวเพื่อเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจ อาจเนื่องมาจากผู้ที่มีการศึกษาสูง เรียนและอ่าน
ทฤษฎีมามากมาย มักจะน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน หากจะตัดสินใจซื้อของต่างๆ มักจะมีเหตุมีผลมาสนับสนุนการ
ตัดสินใจเสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ที่กล่าวว่าผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะ
บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ า ซึ่งขัดแย้งกับ เสาวลักษณ์ โล่ห์ตระกูล (2547)  ที่ศึกษาเรื่อง 
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยต่อการใช้เฟอร์นิเจอร์สั่งท าประเภทไม้และไม้อัดเป็นส่วนประกอบแบบสร้างติดกับ
อาคารที่ใช้ภายในบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีทัศนคติต่อ
การใช้เฟอร์นิเจอร์สั่งท าประเภทไม้และไม้อัดเป็นส่วนประกอบแบบสร้างติดกับอาคารที่ใช้ภายในบ้าน ด้านความรู้ ความ
เข้าใจ ความเชื่อ และความตั้งใจก่อพฤติกรรรมไม่แตกต่างกัน และขัดแย้งกับ ณรงค์ ลือสาคร (2547) ที่ศึกษาเรื่อง ความ
คาดหวังและแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านแบบครบวงจรของผู้บริโภคในเขตมีนบุรี 
พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อร้านเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านไม่แตกต่างกันใน
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ด้านอาชีพ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอาชีพแตกต่าง
กันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับไม่สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
อาจเนื่องมาจากทุกกลุ่มอาชีพมีความต้องการต่อสินค้าอิเกียในรูปแบบต่างๆที่เหมือนหรือต่างกันก็ได้ ซึ่งที่อิเกียมี
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เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านมากมายและหลากหลาย และทุกๆ อาชีพล้วนมีที่ความต้องการสิ่งเหล่านี้เพื่อไปเติมเต็มที่อยู่
อาศัยให้สมบูรณ์สวยงามตามรสนิยมของแต่ละบุคคล ในการประกอบอาชีพหรือกระทั่งเรียน ล้วนเป็นหน้าที่ที่หนักละใช้
เวลาส่วนใหญ่กับมันเมื่อกลับมาในที่หลายๆ คนรู้สึกว่าปลอดภัยที่สุด นั่นคือที่อยู่อาศัย และสินค้าอิเกียก็ตอบโจทย์เป็น
อย่างมากที่จะท าให้ที่อยู่อาศัยมีเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านที่จะท าให้พักผ่อนได้อย่างสบายกายและใจ นี่อาจเป็น
เหตุผลหนึ่งที่ท าให้ทุกอาชีพนั้นมีความต้องการสินค้าอิเกียเหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ ลือสาค ร 
(2547) ที่ได้ท าการศึกษา และผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคในเขตรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ ยี่ห้อ INDEX ไม่แตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ ท่ีศึกษาเกี่ยวกับ โดยผลการศึกษาพบว่า 
ผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งแตกต่างกัน 
 ด้านรายได้ต่อเดือน จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีด้าน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ 15,001 - 25,000 บาท มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกีย 
มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ผู้บริโภคที่มีรายได้ 15,001 - 25,000 บาท มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกีย มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 35,001 - 45,000 บาท ผู้บริโภคที่มีรายได้ 15,001 - 25,000 บาท มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกีย มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 45,001 - 55,000 บาท ผู้บริโภคที่มีรายได้ 15,001 - 
25,000 บาท มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกีย มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 55,001 บาท ขึ้นไป ผู้บริโภคที่มีรายได้ 
25,001 - 35,000 บาท มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกีย มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 45,001 - 55,000 บาท เห็นได้ว่า
ผู้บริโภคที่มีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือนต่ ากว่ามกีารตดัสนิใจซื้อสินค้าอิเกียที่มากกว่าผูบ้ริโภคที่มีรายได้เฉลีย่ต่อเดือนสูงกว่า อาจ
เกิดจากผู้ทีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า มีก าลังทรัพย์ที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือของแต่ งบ้านที่ราคาสูง คุณภาพดี 
ระยะเวลาในการใช้งานนาน เพราะมีความทนทานต่อการใช้งานสูง และบริโภคทีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าซึ่ งมีความ
ต้องการเฟอร์นิเจอร์หรือของแต่งบ้านเช่นเดียวกัน แต่คุณภาพ ความทนทาน และราคาอาจจะต้องต่ าลงมาให้พอดีกับ
รายได้ จึงมีความเป็นไปได้ว่าเฟอร์นิเจอร์หรือของแต่งบ้านท่ีคุณภาพ ความทนทานต่ า ท าให้อัตราการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์
หรือของแต่งบ้านของบริโภคทีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าจึงมีมากกว่าผู้ทีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่สูงกว่า และสินค้าที่อิ
เกียแต่ละประเภทมีหลากหลาย ทั้งราคาและคุณภาพเหมาะกับทุกระดับรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นารีรัตน์ 
ฟักเฟื่องบุญ (2554) ที่ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในศูนย์
จ าหน่าย เอส.บี. ดีไซน์สแควร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้าในศูนย์จ าหน่าย เอส.บี. ดีไซน์สแควร์ แตกต่างกัน สอดคล้องกับ  ณัชชา วานิจจะกุล (2542) ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อไม้าาเออร่า แอดวานซ์ในโมมโปรของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องจ านวนครั้งที่ซื้อสินค้าใน 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ผู้ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อไมา้าเออร่า แอดวานซ์ในโมมโปร ด้านจ านวนครั้ง
ที่ซื้อสินค้าใน 6 เดือนท่ีผ่านมาแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
พนักงานผู้ให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตั ดสินใจซื้อสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ส่วนด้านอื่นๆ 
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ กล่าวคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 
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และด้านลักษณะทางกายภาพมีผลท าให้ลูกค้ามีแนวโน้มการซื้อเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 51 เนื่องมาจากอิเกียเป็นศูนย์จ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านแบบครบวงจร มีสินค้าหลากหลายทั้งดีไซน์ คุณภาพ และราคา ที่เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่
คุณภาพดีและราคาสมเหตุสมผล มีจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นประจ า ทั้งโฆษณา ช่วงลดราคาพิเศษ กิจกรรมโหวต
สินค้ายอดนิยม กิจกรรมวาดภาพต่างๆทั้งหลายที่จัดขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ บริโภคมีการจัดแสดงสินค้าที่
หลากหลาย สวยงาม และใช้ได้จริงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจหรือไอเดียในการจัดแต่งที่อยู่อาศัยแก่ผู้ที่ มาเยี่ยมชม มีลูกศร
บอกทิศทางเพื่อสะดวกต่อการเดินเยี่ยมชมห้องจัดแสดง อีกทั้งพนักงานของอิเกียที่มีประจ าแต่ละจุด ส่วนใหญ่จะเปิด
โอกาสให้ลูกค้าเดินเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการอย่างอิสระ ไม่เดินตามหรือแนะน าสินค้ามากจนท าให้ลูกค้ารู้สึก
อึดอัด แต่เมื่อลูกค้าเกิดข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ พนักงานท่ีประจ าตามจุดต่างๆก็สามารถให้ความช่วยเหลือ
ได้อย่าคล่องแคล่ว ว่องไว สิ่งต่างๆ ท่ีกล่าวมาเหล่านี้ล้วนเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียได้
ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ โล่ห์ตระกูล (2547) ท่ีศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย
ต่อการใช้เฟอร์นิเจอร์สั่งท าประเภทไม้และไม้อัดเป็นส่วนประกอบแบบสร้างติ ดกับอาคารที่ใช้ภายในบ้านในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบ ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ ในด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ความเชื่อ และความตั้งใจก่อพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยต่อการใช้เฟอร์นิเจอร์สั่งท าประเภทไม้และไม้อัดเป็นส่วนประกอบ
แบบสร้างติดกับอาคารที่ใช้ภายในบ้าน มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ โศภณ นนทประดิษฐ์ (2558) ที่ศึกษา ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จาก
งานวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการใช้บริการมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ ทับทิมศรี (2553) ที่ศึกษา ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผต่อพฤติกรรการซื้อเฟอร์นิเจอร์ประเภทเหล็กดัดของผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ประเภท
เหล็กดัดในด้านความถี่ท่ีซื้อเฟอร์นิเจอร์ 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ด้านลักษณะประชากรณ์ศาสตร์ ผู้บริหารหรือา่ายการตลาดของอิเกีย สามารถก าหนัดกลุ่มเป้าหมาย 

ก าหนดนโยบายในการพัฒนาธุรกิจต่อไปได้ ควรมีการกลยุทธ์ทางการตลาด โดยให้ความส าคัญกับผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท และเพศหญิง เนื่องจากผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท และเพญ
หญิง มีการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกีย มากที่สุด ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญ ดังนั้นหากมีการกลยุทธ์ให้ถูกกลุ่มเป้าหมาย ก็
สามารถสร้างผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ดีให้กับอิเกียได้ 

2. ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ผู้บริหารหรือา่ายการตลาดควรมีการจัด
อบรมพนักงานอิเกียให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์หรือของแต่งบ้านให้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้สามารถน า
ความรู้มาอธิบายให้แก่ลูกค้าเข้าใจในส่วนของสินค้าได้ดียิ่งขึ้น ให้มีใจรักในงานบริการ เพราะจากค่านิยมของคนไทยส่วน
ใหญ่เชื่อค าแนะน าจากผู้ให้บริการเป็นอย่างมาก หากมีข้อสงสัย หรือปัญหา หากได้รับการตอบข้อสงสัย หรือแก้ปัญหาได้
อย่างทันท่วงที ก็จะท าให้ผู้บริโภครู้สึกประทับใจและจัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น อีกท้ังมีแนวโน้มว่าจะแนะน าบอกต่อ จากนิสัย
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ของคนส่วนใหน่ที่ชอบรีวิว แนะน าสิ่งดีๆ ให้คนรอบข้างอยู่เสมอ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกีย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริหารหรือา่ายการตลาดของอิเกียควรให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมให้ลูกค้า
ได้มีส่วนร่วม สื่อโฆษณาทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ โปรโมช่ันวันพิเศษต่างๆ และการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
การรับรู้ กระตุ้นการเข้ามาเยี่ยมชมทั้งที่สาขา และในเว็ปไซต์ เนื่องจากท่ีสาขามีการจัดแสดงสินค้าตามตามห้องต่างๆ ไว้
อย่างสวยงามแหละหลากหลายแนว และในเว็ปไซต์รูปแสดงสินค้าการแนะน าในการจัดวางต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคใช้เป็น
แนวทางในการจัดตกแต่งได้ และเมื่อผู้บริโภคได้เข้ามาเยี่ยมชมทั้งที่สาขาและเว็ปไซต์ คาดว่าจะมีของติดไม้ติดมือกลับ
บ้านไปไม่มากก็น้อย ถือว่าเป็นตัวกระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกีย 

ด้านราคา ผู้บริหารหรือา่ายการตลาดของอิเกีย ควรมีการปรับในส่วนของราคาที่ตรงกับความต้องการและ
ค านึงถึงก าลังในการซื้อแต่ละครั้งของกลุ่มผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน และสินค้าเดียวกันในราคาที่หลากหลายเพื่อให้
ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ละระดับมีสิทธิ์เข้าถึงได้ทุกคน เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกีย 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้บริหารหรือา่ายการตลาดของอิเกีย ควรค านึงถึงทิศทางการเดินเยี่ยมชมภายใน
ศูนย์จ าหน่ายฯ มีการจัดให้มีสัญลักษณ์บอกทิศทางต าแหน่งอย่างชัดเจน มีจุดให้ค้นหาสินค้าว่าอยู่ตรงไหน มีทางลัดเพื่อ
ไปยังจุดช าระเงินได้โดยไว เพราะบางท่านอาจจะต้องการซื้อสินค้าเพียงไม่กี่อย่าง เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกีย 
ด้านผลิตภัณฑ์ โดยการปรับเฟอร์นิเจอร์หรือของแต่งบ้านของอิเกียให้มีคุณภาพ ขนาด ดีไซต์และมาตรฐานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ในเมื่อทางอิเกียมีจุดเด่นที่ดีไซต์ความทันสมัย และราคาที่
สมเหตุสมผลความมีชื่อเสียงของอิเกียแล้วนั้นผู้บริหารหรือา่ายการตลาดของอิเกียก็ไม่ควรละเลยกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โดยวางกลยุทธ์ให้ผลิตภัณฑ์เป็นจุดขายต่อเนื่องในระยะยาว พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ในอนาคต 
เนื่องจากการศึกษาครั้งน้ีพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกีย 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเกียของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับศูนย์จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านแบบครบวงจรอื่นๆ เพื่อสามารถ
น าข้อมูลมาพัฒนาต่อไปได้ 
 2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อศึกษาถึงปัจจัยในด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลท าให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ
สินค้า โดยข้อมูลที่ได้สามารถเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 3. ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึก โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth 
Interview) หรือควรใช้วิธีวิจัยแบบการผสานวิธีคิดและระเบียบวิธีเชิงปริมาณและคุณภาพเข้าด้วยกัน ใช้การสังเกต
กิจกรรม การร่วมกิจกรรมในพ้ืนท่ี การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 4. ควรศึกษาเกี่ยวกับความต้องการคุณภาพในการให้บริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถน าผล
การศึกษาไปใช้ก าหนดรูปแบบคุณภาพในการให้บริการได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สามารถน า
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นและแนวโน้มในการกลับมา
ซื้อซ้ าให้กับผู้บริโภคได้อย่างดี 
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สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร. รสิตา สังข์บุญนาค ซึ่งเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และตรวจแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่ องต่างๆ ให้ความ
ช่วยเหลือในงานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นด าเนินการจนส าเร็จ ผู้ วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์ทุกท่าน ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ เสรีรัตน์ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย์ ดร.
อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ ท่ีให้ความอนุเคราะห์เป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์และเป็นผู้ เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอให้งานวิจัยฉบับนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจหรือผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของแต่ง
บ้านต่างๆ ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบให้กับผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน 
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