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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้บริโภค             
ที่เคยซื้อสินค้าตราวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้างและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-30,000 บาท ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภค
ให้ความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและมีแนวโน้มพฤติกรรม
โดยรวมในระดับไม่แน่ใจ ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีแนวโน้ม
พฤติกรรมด้านการกลับมาซื้อสินค้าตราวัตสันและด้านการแนะน าผู้อื่นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
ผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้าในด้านคุณภาพตราสินค้าและด้านความภักดีต่อตราสินค้ามีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันในเขตกรุงเทพมหานครในด้านการกลับมาซื้อสินค้าร้อยละ 28 และด้านการแนะน า
สินค้าตราวัตสันผู้อื่นร้อยละ 27 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดใน
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านกายภาพ และด้านส่งเสริมการตลาดมีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันในเขตกรุงเทพมหานครในด้านการกลับมาซื้อสินค้า ร้อยละ 39.70 และด้านการ
แนะน าสินค้าตราวัตสันผู้อื่นร้อยละ 37.20 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: คุณค่าตราสินค้า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค วัตสัน 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the brand equity and the marketing mix toward 
consumption behavior trends of the Watsons house brand in Bangkok Metropolitan Area. The sample 
group in this study consisted of four hundred consumers who used the Watsons house brand 
products in the Bangkok Metropolitan Area. A questionnaire was used as a tool for data collection. 
The results of research were as follows: Most respondents were female, aged thirty-one to forty years 
old, holding a Bachelor's degree or equivalent, working as private company employees and with a 
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monthly income between 25,001-35,000 Baht. Consumers had opinions toward brand equity and 
marketing mix factors on behavioral trend of the Watsons house brand at a moderate level. They had 
the overall behavioral trend of repurchasing and recommending to others at an uncertain level. 
Consumers of different genders, ages, education levels, career and monthly income had behavioral 
trends with a statistical significance of 0.05. The opinions of consumers on brand equity in terms of 
perceived quality and brand loyalty toward consumption behavior trends for repurchasing was at 
28%, recommending others was at 27% with a statistical significance of 0.05. Consumer opinions on 
the marketing mix regarding channel, price, process, physical evidence and promotion toward 
consumption behavior trends for repurchasing was 39.70% and recommending to others was at 
37.20% with a statistical significance of 0.05. 
 
Keywords: Brand Equity, Marketing Mix, Consumption Behavior Trend, Watsons 
 

บทน า 
ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกสุขภาพและความงามมีตราสินค้าใหม่มากมายหลายประเภท ไม่ว่าเป็นตราสินค้าจาก

ต่างประเทศหรือท้องถิ่น กลุ่มผลิตภัณฑอ์ุปโภคบรโิภคสุขภาพและความงามเริ่มมีการแข่งขันในตลาดสูง โดยกลุ่มธุรกิจค้า
ปลีกดังกล่าวคือร้านค้าเฉพาะอย่าง อาทิ วัตสัน บู้ทส์ เป็นต้น จากการแข่งที่เพิ่มความรุนแรงในทุกปี จึงท าให้ธุรกิจ
จ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยสร้างโมเดลใหม่ๆ  เพื่อดึงดูด
ความน่าสนใจให้แก่สินค้า เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจต่อสินค้ าหรือบริการมากขึ้นและเริ่มเข้าถึง
สินค้าเพื่อสุขภาพและความงามมากข้ึนส่งผลให้ตลาดคา้ปลีกสนิค้าสขุภาพและความงามในประเทศมีการขยายสาขาอย่าง
รวดเร็วทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ธุรกิจดังกล่าวต้องค้นหาแนวทางกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
พร้อมขยายฐานลูกค้าใหม่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นธุรกิจการค้าปลีกสมัยใหม่ในกลุ่มสุขภาพและความงามเน้นกลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดเป็นส าคัญในการแข่งขัน พร้อมสร้างคุณค่าตราสินค้าและภาพลักษณ์ของตราสินค้าให้ดีมากยิ่งขึ้น 

อน่ึงสินค้าตราห้าง (House Brand) เป็นอีกหนึ่งหัวใจส าคัญของธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันนี้ท่ีเริ่มเข้ามามีบทบาท
ในประเทศโดยเป็นสินค้าที่น าเสนอผลิตภัณฑ์ตราห้างในหมวดต่างๆ ซึ่งเริ่มมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มองหาทาง
เลือกความคุ้มค่าในหลายๆ ด้าน ดังเช่น ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่งเสริมทางการตลาด และการรับรู้จาก
ภาพลักษณ์ของสินค้าตราห้างที่ต้องสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์และสินค้าตราห้างต้องมีคุณลักษณะที่
ใกล้เคียงสินค้าแบรนด์ดังเพื่อสร้างคุณค่า และความไว้วางใจจากตราสินค้าได้มากขึ้น ดังนั้นสินค้าตราห้างมีโอกาสที่จะ
เติบโตสูงในอนาคตและอาจกลายเป็นสินค้าคู่แข่งที่ส าคัญเทียบเท่าต่อสินค้าแบรนด์ดังได้ 

ฉะนั้นจะต้องรู้จักและเข้าใจความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาและน าเสนอสินค้าและการ
บริการได้ตรงใจผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม เพราะว่าผู้บริโภคมีลักษณะที่แตกต่างกันและมีพฤติกรรมการซื้อที่มีความซับซ้อน 
สินค้าควรค านึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ และสามารถตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการของผู้บริโภค
เพื่อให้ได้ผลลัทธ์ที่เป็นที่น่าพอใจ ต่อกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศวัย ตั้งแต่วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษาจนถึงวัยท างานเพราะ
สามารถเช่ือมต่อกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ง่ายจากการหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ การหาข้อมูลรีวิวสินค้าจาก
อินเทอร์เน็ต การพูดคุยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือการรับค าแนะน าจากคนใกล้ตัวหรือผู้อื่น จึงเกิดแนวโน้มพฤติกรรม
ผู้บริโภคในท่ีสุด 
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ร้านวัตสันเป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคมากมายในกลุ่มร้านค้าปลีกสุขภาพและความงามที่เริ่มต้นเมื่อ 17 ปีก่อน โดยมี
ความมุ่งมั่นในการน าเสนอผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพ และมีความคุ้มค่าในเรื่องของราคา พร้อมมอบการบริการที่เป็นเลิศให้แก่
ผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยสโลแกน “ใช้ชีวิตให้รู้สึกดี (LOOK GOOD, FEEL GREAT)” และนับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้น
มา ร้านวัตสันได้ครองความเป็นร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับ 1 ในทวีปเอเชีย และเปิดบริการในประเทศไทยครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2539 มีผลิตภัณฑ์วางจ าหน่ายในร้านวัตสันมากกว่า 5,000 รายการ โดยแบ่งเป็นตราสินค้าวัตสันกว่า 800 
รายการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม ท้ังนี้ร้านวัตสันถือเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสุขภาพและความงามที่
มีสาขามากถึง 469 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้มีร้านค้าเกิดขึ้นมาใหม่ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสุขภาพและความงามอีก
มากมาย อาทิ ซูรูฮะ มัทสึโมโตะ คิโยชิ อีฟแอนด์บอย และเซโฟร่า  

จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สินค้าควรสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งคุณภาพและราคาถือเป็นสิ่งที่ส าคัญให้เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคุณค่าตราสินค้า
ควบคู่กับการวางแผนการตลาดไว้ด้วยกันโดยเฉพาะการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบรกิาร
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง นอกจากนี้การมีภาพลักษณ์ของ
ตราสินค้าหรือบริการที่ดีจะสามารถช่วยให้ธุรกิจมีช่ือเสียงที่ยืนยาว และครองใจผู้บริโภคได้ยาวนาน เพราะผู้บริโภค                 
มีความเช่ือมั่นและรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าในภาพลักษณ์ที่ดี มีคุณค่าและคุณภาพย่อมดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี               
ตราสินค้า 

ดังนั้น ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวิจัยในเรื่อง "คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร" เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ น าไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในด้านการสร้างคุณค่าตราสินค้า การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้นและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าสินค้าตราวัตสันโดยจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
2. เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสัน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
   1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน 
   1.2 การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การรับรู้ตราสินค้า การรับรู้ในคุณภาพ การเช่ือมโยงกับตราสินค้า ความ

ภักดีต่อตราสินค้า มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร 
   1.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ลักษณะข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ

เดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันแตกต่างกัน 
2. การรับรู้คุณค่าตราสนิค้า ได้แก่ การรับรู้ตราสินค้า การรับรู้ในคุณภาพ การเช่ือมโยงกับตราสินค้า ความภักดี

ต่อตราสินค้า มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2539) โดยแย่งลักษณะส่วนบุคคลหรือด้าน

ประชากรศาสตร์ได้ดังนี้ คือ 1. เพศ 2.อาย ุ3. การศึกษา 4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษาเหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่
นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญ และสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วย
ก าหนดตลาดเป้าหมายการศึกษาเหล่านี้จะท าให้ทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มาใช้บริการ
ร้านวัตสัน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า Aaker  David A. (1998). ซึ่งรายละเอียดด้านคุณค่าตราสินค้า 
การรู้จักตราสินค้านั้นสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ 1. การตระหนักรู้ ช่ือตราสินค้า (Brand Name Awareness)                
2. คุณภาพที่ถูกรับรู้ (Perceived Quality) 3. การเช่ือมโยงกับตราสินค้า (Brand Associations) 4. ความภักดีต่อตรา
สินค้า (Brand Loyalty) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีความส าคัญที่จะท าให้กลุ่มบริโภครู้จักตราสินค้าของวัตสัน เพื่อให้ทราบถึง
แนวโน้มต่อการซื้อสินค้าวัตสันในอนาคต รวมทั้งการแนะน าต่อผู้บริโภคท่านอ่ืนให้ซื้อสินค้าตราวัตสัน  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 7P's ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2546) และ Kotler Philip 
(2008) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์ 2. ราคา 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 4. การส่งเสริมการตลาด                
5. บุคคล 6. กายภาพ 7. กระบวนการ 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรม Kotler  Philip (2006) เป็นการศึกษาพฤติกรรมและ
แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยให้ค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อได้รบัอิทธิพลจากลกัษณะ
ของผู้ซื้อ และแนวคิดแนวโน้มพฤติกรรมของ เสรี  วงษ์มณฑา (2542) ซึ่งบ่งบอกถึงปัจจัยภายหลังการซื้อแสดงถึงความ
พึงพอใจต่อสินค้า/บริการหากสินค้าเพื่อวิเคราะห์ถึงแนวโน้มการซื้อสินค้าสินค้าตราวัตสัน  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าตราวัตสันที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบ

จ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าตราวัตสันที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบ

จ านวนประชากรที่แน่นอน โดยก าหนดขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549)                
โดยการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างและได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดระดับความเช่ือมั่นที่ 95% 
ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 385 คน และเพิ่มจ านวนตัวอย่างไว้จ านวน 4% หรือ
ประมาณ 15 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 คน 
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วิธีสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นที่ 1 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยค านึงถึงความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยการสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) จากสาขาวัตสันในกรุงเทพมหานครที่มีร้านวัตสันเปิดบริการอยู่
ตามห้างสรรพสินค้าและอาคารส านักงาน ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ 
โลตัส และอาคารส านักงาน จ านวนรวมทั้งสิ้น 55 สาขา (ข้อมูลจาก www.watsons.co.th. 2562, สาขาและที่ตั้ง) ผู้วิจัย
สุ่มทุกช้ันแต่ละชั้นโดยวิธีการจับฉลากประมาณ 10% ได้จ านวนสาขา 10 สาขา 

ขั้นที่ 2 วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโค้วต้า (Quota Sampling) โดยใช้โควต้าตามสาขาวัตสันท่ีสุม่ได้ขั้นตอนท่ี 1 จ านวน 
10 สาขา สาขาละ 40 ชุด 

ขั้นที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) การสุ่มตัวอย่างโดยสะดวกตามขั้นท่ี 1 
และขั้นที่ 2 ให้ครบตามจ านวนแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด 
 

เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าและ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยแบ่งเป็น 5 ตอน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน โดยเป็นข้อค าถามแบบค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ
เพียงข้อเดียว ซึ่งในแต่ละข้อค าถามใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทต่างๆ  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามคุณค่าตราสินค้า "สินค้าตราวัตสัน" ของผลิตภัณฑ์ในร้านวัตสันของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ตราสินค้า (Brand Awareness) การรับรู้ในคุณภาพตราสินค้า 
(Perceived Quality) เช่ือมโยงกับตราสินค้า (Brand Association) ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) โดยมี
ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-ended Questions) ลักษณะค าถามเป็นแบบ Likert's Scale จ านวน 11 ข้อ 
โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามส่วนประสมทางการตลาดสินค้าตราวัตสัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านกายภาพ (Physical Evidence) และด้านกระบวนการ 
(Process) โดยมีลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-ended Questions) ลักษณะค าถามเป็นแบบ Likert's Scale 
จ านวน 21 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ริโภคสนิค้าตราวัตสันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ แนวโน้มการซื้อสินค้าในอนาคตและแนวโน้มการแนะน าสินค้าให้แก่ผู้บริโภคท่านอื่นเป็นลักษณะค าถามแบบปลาย
ปิด (Close-ended Questions) ลักษณะค าถามเป็นแบบ Semantic Differential Scale วัดจากซ้ายไปขวาด้วยค าถาม
ที่มีลักษณะตรงกันข้ามกัน มี 2 ข้อ ซึ่งใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยด าเนินงานตามขั้นตอนดังน้ี 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้สถิติดังนี ้
   1.1 วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทราบลักษณะประชากรทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยแจกแจงเป็นความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
   1.2 ปัจจัยด้านคุณค่าตราสนิค้าตราสินค้าวัตสัน ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และแนวโน้มพฤติกรรม

ผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร โดยน าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีทางสถิติ ดังนี ้
   2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t - test) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น

อิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ  
   2.2 สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) 

โดยใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ข้อที่ 1 ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

   2.3 วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธี Enter ค่าสัมประสิทธิ์ที่
ค านวณได้จะต้องเป็นค่าสัมประสิทธ์ิท าให้สมการดังกล่าวมีค่าความคาดเคลื่อนก าลังสองรวมกัน เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน
ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แบ่งออกเป็น 4 ตอน ผลการวิเคราะห์ พบว่า 
ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 244 คน คิดเป็น

ร้อยละ 61.00 อายุ 21-30 ปี มีจ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า             
มีจ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจ้าง มีจ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 
และรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีจ านวน 87 คนคิดเป็นร้อยละ 21.75 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านคุณค่าตราสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ด้านการรับรู้ ด้านด้านคุณภาพตราสินค้า การเชื่อมโยงตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า  ทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา              
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านรายการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ โดยรวม           
อยูใ่นระดับปานกลางและเมื่อพิจารณารายดา้นพบว่าด้านสง่เสรมิทางการตลาดผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ  

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ ที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมบริโภคสินค้าตราวัตสันในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
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สมมติฐานข้อที่ 2 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ ด้านคุณภาพตราสินค้า ด้านเชื่อมโยงตราสินค้า 
และด้านภักดีต่อตราสินค้า พบว่า ด้านคุณภาพตราสินค้าและด้านความภักดีต่อตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ พบว่า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา 
ด้านกายภาพ ด้านกระบวนการ และด้านส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัต
สันในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้ม

พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
ด้านเพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคสินค้ามากกว่าเพศชาย 
เนื่องมาจากสินค้าตราวัตสันส่วนใหญ่เป็นสินค้าบริโภคที่เกี่ยวกับความงามและสุขภาพเป็นหลัก ดังนั้นเพศหญิงจะให้
ความส าคัญกับความสวยความงามมากกว่าเพศชายเป็นพิเศษ โดยเพศหญิงมีพฤติกรรมชอบการซื้อสินค้าและมีอ านาจใน
การตัดสินใจซื้อสินค้าไดง่้ายกว่าเพศชาย ประกอบกับเพศหญิงจะติดตามข่าวประชาสมัพันธ์ส่งเสริมการขายอยูต่ลอดเวลา
จากช่องทางออนไลน์และมีความละเอียดอ่อนในการเลือกซื้อสินค้ามากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัย
ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศของ อดุลย์ จาตุรงค์คกุล (2541) กล่าวว่า การที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม มักจะมีพฤติกรรมที่เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ เสมอ ซึ่งปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรม
การซื้อของผู้บริโภค ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะปัจจัยในด้านเพศ จัดเป็นตัวแปรที่ส าคัญโดยเพศ
หญิงจะเป็นเป้าหมาย และเป็นผู้บริโภคที่มีอ านาจในการซื้อสูงไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดก็ตาม เช่น สินค้าส าหรับ
ผู้ชาย หรือเด็กก็มักจะสังเกตได้ว่าผู้ที่ตัดสินใจซื้อมักเป็นสตรีมากกว่าเพศชาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  จิราภา                
พึ่งบางกรวย (2549) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเฉพาะในจังหวัดพิษณุโลก 
พบว่าผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านอายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 31-40 ปี และอายุ 41-50 ปี มีแนวโน้ม
พฤติกรรมผู้บริโภคมากท่ีสุด เนื่องจากประชากรกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มวัยกลางคน จึงมีรายได้ที่มั่นคงและให้ความส าคัญ
กับสุขภาพ รวมถึงการดูแลผิวพรรณ และสินค้าตราวัตสันมีผลิตภัณฑ์ที่เจาะกลุ่มวัยกลางคนในเรื่องของการบ ารุงแบบ
สูงสุดไม่ว่าจะเป็นริ้วรอย จุดด่างด า ฝ้ากระ จึงท าให้ช่วงอายุดังกล่าวมีแนวโน้มใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพที่ดี สอดคล้องงานวิจัยของ อรอุรัช  ศุกร์มาลา (2557) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ากับการ
ตัดสินใจซื้อและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า 
และบิ๊กซี เอ็กตร้า ในกรุงเทพมหานคร พบกว่าผู้บริโภคสินค้าเฮาส์แบรนด์ของบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้ามีช่วงอายุ 36-45 ปี                 
พึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์มากกว่าช่วงอายุอ่ืน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสัน            
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี มีแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันมากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
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เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคต่ ากว่าปริญญาตรีเป็นวัยเริ่มเข้าสังคม การมีเพื่อนฝูง จึงให้ความส าคัญกับการมีรูปลักษณ์ภายนอก 
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ และผลิตภัณฑ์ตราวัตสันเช่นครีมอาบน้ า โลช่ัน หรือสินค้าความงามทั่วไปมีราคาไม่แพง เหมาะสม
กับกลุ่มที่ยังไม่มีรายได้ประจ า ทั้งนี้กลุ่มผู้บริโภคเปิดรับสื่อช่องทางออนไลน์มากขึ้นเช่น เฟสบุค ไลน์  ยูทูปที่ก าลังเป็นที่
นิยมในขณะนี้ จึงเปิดรับสื่อจากการได้ดูรีวิวต่างๆ มากกว่ากลุ่มระดับการศึกษาอื่น โดยผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงจะข้อหา
ข้อมูลรายละเอียดในเชิงลึก หรือเปรียบเทียบสินค้าแต่ละแบรนด์ได้มากกว่าระดบัการศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญาตรีสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธนัฏฐา  ศิวะลีราวิลาศ (2559) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าร้านอีฟแอนด์บอย 
(EVEANDBOY) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าแตกต่างกัน โดยคนที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีจะมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สินค้ามากกว่าคนท่ีมีระดับการศึกษาสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านอาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัวและ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน มีแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่น เนื่องจากผู้บริโภคอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
เป็นกลุ่มวัยรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่ และโปรโมช่ันท่ีดึงดูดใจ ท้ังนี้สินค้าตราวัตสันมีหลากหลายและหลายราคาที่กลุ่ม
ดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีแนวโน้มกลับมาซื้อได้อนาคต สอดคล้องงานวิจัยของ ธนัฎฐา ศิวะลีราวิลาศ (2559) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าร้านอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าแตกต่างกัน โดยคนที่มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษามีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสนิค้ามากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มที่มี
อาชีพรับราชการ/ รัฐวิสากิจมีแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคด้านการกลับมาซื้อสินค้าและด้านการแนะน าผู้อื่นน้อยกว่า
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัวและพ่อบ้าน/แม่บ้าน เนื่องจากสินค้าตราวัตสันมีคณุภาพท่ีเหมาะสมกับราคาดังนั้นสินค้าตรา
วัตสันจะสามารถซื้อได้ในจ านวนมากในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป  โดยพ่อบ้าน/แม่บ้านหรือผู้ประกอบธุรกิจส่ วนตัวจะมี
เวลาในการตัดสินใจและเลือกซื้อสินค้าได้มากกว่ากลุ่มอาชีพอื่น สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (1997) อาชีพของแต่
ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็น และความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน รายได้ หรือโอกาสทางเศรษฐกิจของ
บุคคลกระทบต่อสินค้าและการซื้อสินค้า 

ด้านรายได้ ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไปมีแนวโน้มพฤติกรรม
มากกว่ากลุ่มผู้บริโภครายได้อื่นๆ เนื่องจากกลุ่มรายได้สูงมีอ านาจในการซื้อสินค้าหรือตัดสินใจซื้อ และสามารถซื้อได้
มากกว่ากลุ่มรายได้อื่น อันเนื่องมาจากรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันนั้นส่วนมากมักจะส่งผลท าให้ผู้บริโภคมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน จึงท าให้ผู้บริโภคมีก าลังซื้อแตกต่างซึ่งสอดคล้องทฤษฎี Kotler and Keller (2009) กล่าวว่า 
สภาพทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ จะมีผลกระทบต่อสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุปรียา พูลสุวรรณ (2559) ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมบริโภคสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของผู้บริโภคในอ าเภอ
เมืองจังหวัดสงขลา:กรณีศึกษาห้างเทสโก้ สาขาอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรม
บริโภคสินค้าเฮ้าส์แบรนด์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ ด้านคุณภาพตราสินค้า ด้านเช่ือมโยงตรา
สนิค้า และด้านภักดีต่อตราสินค้าท่ีมีต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตราวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสินค้าใน ด้านการกลับมาซ้ือ  ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ด้านคุณภาพตราสินค้า และด้านเช่ือมโยงตราสินค้า มีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าในด้านการกลับมาซื้อ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 28 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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แนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในด้านการแนะน าผู้อื่น  ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ด้านคุณภาพตราสินค้า และด้านเช่ือมโยงตราสินค้า ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าในด้านการแนะน าผู้อื่น
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 27 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คุณค่าตราสินค้า ด้านคุณภาพตราสินค้า และด้านเช่ือมโยงตราสินค้า มีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าในด้านการกลับมาซื้อเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28 และส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าในด้านการแนะน าผู้อื่น ร้อย
ละ 27 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตั้งไว้เนื่องจากด้านคุณภาพตราสินค้าผู้บริโภค
รู้สึกมั่นใจในคุณภาพและกระบวนการผลิตที่ดีของสินค้าตราวัตสัน และผลิตภัณฑ์มีความคุ้มค่า ท าให้ผู้บริโภคจะนึกถึง
สินค้าตราวัตสันเป็นอันดับแรก สอดคล้องแนวคิดของ Schiffman and Kanuk (1994) ได้กล่าวไว้ว่าคุณค่าตราสินค้า
เป็นความรู้สึกของผู้บริโภคที่รับรู้ถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพตราสินค้าที่เหนือกว่าตราสินค้าอื่น ทั้งนี้ผู้บริโภคบาง
รายอาจจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าจากบุคคลที่รู้จัก หรือมีผู้แนะน ามา จึงท าให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อ และ
เมื่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วจะท าให้เกิดการกลับมาซื้อในอนาคต ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงได้ส่งผลให้การรับรู้ในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรประภา สุดสวัสดิ์ (2555) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลี 
ผลการวิจัยพบว่า คุณค่าตราสินค้ามีผลต่อความต้องการในการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลี สินค้า 
ที่ผู้บริโภคมองเห็นว่ามีคุณค่า เป็นตราที่ผู้บรโิภคมีทัศนคติที่ดีต่อคุณสมบัติของสินค้าและช่ืนชอบตราสินค้านั้นท าให้ลูกค้า
หันมาซื้อสินค้า 

สมมติฐานข้อที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าตรา
วัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสินค้าใน ด้านการกลับมาซ้ือ  ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา ด้านกายภาพ ด้านกระบวนการ และด้านส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อสินค้าในด้านการกลับมาซื้อเพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

แนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในด้านการแนะน าผู้อื่น  ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา ด้านกายภาพ ด้านกระบวนการ  และด้านส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อสินค้าในด้านการแนะน าผู้อื่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 37.20 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เนื่องจากร้านวัตสันมีจ านวนสาขาจ านวนมาก ท าเลที่ตั้งสะดวกในการเข้ามาใช้บริการ โดยผู้บริโภคเข้าถึงไดง่้าย 
และมีช่องทางออนไลน์ที่สะดวกในการซื้อสินค้าตราวัตสันมากข้ึน ในด้านราคาสินค้ามีราคาที่ไม่สูงมากเกินไป ซึ่งราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพที่บริโภคได้รับ ด้านกระบวนการมีการปรับระบบการท างานเป็นขั้นเป็นตอน พนักงานมีความ
ช านาญจึงท าให้ได้รับการบริการที่รวดเร็ว และที่ส าคัญร้านวัตสันสามารถให้ผู้บริโภคเดินเข้าไปเลือกซื้อสินค้ าได้สะดวก
โดยไม่มีพนักงานคอยติดตามมากเกินไป ด้านกายภาพร้านวัตสันตกแต่งทันสมัยดึงดูดผู้บริโภคให้บริการมากขึ้น และ
พนักงานแต่งกายสะอาดเรียบร้อยเป็นมุมมองหนึ่งที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญและค านึงถึงภาพลักษณ์ที่ดีของร้านเช่นกัน 
ด้านส่งเสริมการตลาดมีการจัดโปรโมช่ันตราสินค้าวัตสันอย่างต่อเนื่อง และมีโปรแกรมสะสมแต้ม คูปองเงินสดเพื่อให้
ลูกค้าน ามาเป็นส่วนลดในการซื้อครั้งถัดไปช่วยเพิ่มแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการมากขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ                
นฤมน บัวระบัดทอง (2549) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางผิวหน้าในสถาน
ประกอบการที่มีตรายี่ห้อไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางบ ารุงผิวหน้าเพราะมีการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ มีของสมนาคุณให้กับผู้บริโภค 
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มีการให้สิทธิพิเศษกับสมาชิก สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ย่อมส่งผลท าให้ผู้บริโภค
เกิดพฤติกรรมการซื้อมากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บริหารฝ่ายการตลาดควรจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย              

เพศหญิง อายุระหว่าง 31-50 ปี ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการและ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ มีแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้า
ตราวัตสันในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด 

2. ผู้บริหารฝ่ายการตลาดควรจัดแนวทางกลยุทธ์สรา้งคุณค่าตราสนิค้าเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรบัรู้ในการบริโภค
สินค้ามากยิ่งข้ึน โดยมุ่งให้ความส าคัญในแต่ละด้านดังน้ี 

ด้านคุณภาพตราสินค้าเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพสินค้า กระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานโดยให้มีสถาบัน                  
ทีน่่าเชื่อถือรับรอง หรือขยายสายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ โดยเน้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมากข้ึน 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้าโดยปรับปรุงโปรแกรม Loyalty Program ให้ร่วมสนุกกับกิจกรรมของร้านวัตสัน 
ให้มากขึ้น โดยเน้นโปรโมช่ันพิเศษเฉพาะตราสินค้าวัตสัน และการโฆษณาตราสินค้าวัตสันให้ต่อเนื่องให้ผู้บริโภคเกิด              
การรับรู้ และตื่นตัวต่อสินค้าตราสินค้าอยู่เสมอ  

3. ผู้บริหารฝ่ายการตลาดควรที่จะท าการปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดหรือหมั่นพัฒนาส่วนประสมทาง
การตลาดในด้านต่างๆ อยู่เสมอ ควรเลือกส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถเข้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งให้ความส าคัญในแต่ละด้านดังน้ี 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยขยายสาขาเพิ่มไปยังพื้นที่อื่นให้ครอบคลุมตามการเจริญเติบโตของเมือง               
โดยพิจารณาที่ตั้งที่ใกล้ที่อยู่อาศัย/ห้างสรรพสินค้าเป็นส าคัญเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่หลากหลายและเพื่อให้
ผู้บริโภคได้รับความสะดวกที่มากขึ้น และควรเพิ่มช่องทางออนไลน์อื่นๆ ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการซื้อขายออนไลน์เป็นที่
นิยม และสามารถเข้าได้ถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกคน และง่ายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นควรเน้นขายผลิตภัณฑ์ต ราวัตสันให้มากขึ้น
เพราะเป็นการเพิ่มยอดขายอีกทางหนึ่ง  

ด้านกระบวนการ ควรปรับปรุงกระบวนการช าระสินค้าให้เป็นระบบและเป็นข้ันตอนมากขึ้น ในปัจจุบันจะเห็น
ว่าเริ่มมีการช าระสินค้าในช่องทางใหม่เกิดขึ้นมากมาย ดังนั้นการให้พนักงานเรียนรู้กระบวนการช่องทางช าระสินค้าใหม่  
โดยฝึกให้มีความช านาญจะท าให้การบริการรวดเร็ว และสะดวกต่อผู้บริโภคที่ไม่ต้องใช้เวลามากเกินไปในการรอคิว                
ช าระสินค้า 

ด้านกายภาพ ควรการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมในการจัดวางสินค้าตราวัตสันอยู่ในต าแหน่งที่ชัดเจน 
และอยู่ในระดับสายตาที่ผูบ้ริโภคมองเห็นไดง่้ายเพื่อให้สะดวกต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ หรือการตกแต่งร้านค้าให้ทันสมัย
อยู่เสมอก็เป็นส่วนส าคัญที่จะดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการมากขึ้น เช่นการจัดตกแต่งร้านค้าไปตามเทศกาลต่างๆ 
เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกร่วมกับการซื้อสินค้ามากขึ้น และปรับปรุงชุดแต่งกายพนักงานให้เรียบง่ายแต่ทันสมัยอยู่เสมอ
เพราะการตกแต่งร้านค้า และเครื่องแต่งกายของพนักงานสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของร้านวัตสัน และเพิ่มความ
น่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดี 

ด้านส่งเสริมการตลาดควรจัดโปรโมชั่นใหม่ๆ ที่แตกต่างจากคู่แข่งและติดตามการเปลี่ยนแปลงของคู่แข่ง หรือ
เทรนสินค้าความสุขภาพและความงามในปัจจุบัน และศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคสม่ าเสมอเพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงช่องทางส่งเสริมการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยให้มีโปรโมช่ันอย่างต่อเนื่อง เพิ่ม



11 
 

โฆษณากับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เนื่องจากเป็นเครื่องมือท่ีสามารถเข้าถึงกับกลุ่มเป้าหมาย
ได้มากที่สุด ดังนั้นควรเลือกสื่อกับช่วงเวลาโฆษณามีความชัดเจนและน่าสนใจอยู่เสมอ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สิทธิ
ประโยชน์ส าหรับผู้ใช้บัตรสะสมแต้มวัตสัน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าใช้บัตรมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า
เพิ่มมากขึ้น และสะสมแต้มเพื่อรับของสมนาคุณ จากการส่งเสริมการตลาดที่กล่าวมานั้น จะช่วยให้ผู้บริโภคอยากเข้ามา
ใช้บริการ และเกิดการแนะน าต่อให้ผู้บริโภคท่านอ่ืนมาใช้บริการ 

ด้านราคา การพิจารณาเรื่องปรับราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ควรมีการเปรียบเทียบราคาของผลิตภัณฑ์
กับร้านค้าปลีกรายอื่น หรือเทียบกับผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นในกลุ่มประเภทเดียวกัน เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกคุ้มค่าเมื่อได้ซื้อสินค้า
ตราวัตสันท่ีมีคุณภาพ และได้รับประโยชน์สูงสุดในราคาที่พึงพอใจต่อผู้บริโภค 
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