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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับ
ความภักดีต่อตราสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภค
ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ที่ใช้หรือเคยใช้สินค้าตราอิเกีย จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ สถิติการวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน 
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ สถานภาพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ                
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกายภาพ และด้าน
กระบวนการ มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย 
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ABSTRACT 
 

The aim of this research is to study the satisfaction with the service marketing mix related to 
IKEA's customer brand loyalty in Bangkok and Suburbaning area. The sample consisted of four 
hundred consumers aged twenty - one years of age and older, who purchased the IKEA brand goods. 
The data was analyzed by using a questionnaire as a tool for data collection, including average, 
percentage and standard deviation. The statistics used in the hypothesis testing included an 
independent sample t-test, a one-way analysis of variance and the Pearson product-moment 
correlation coefficient. 

The results of this research found that: most respondents were female, aged thirty-one to 
forty, married or living together, postgraduate studies, private company employees and with an 
average monthly income of 20,001 to 30,000 baht. The hypothesis testing found that consumers of 
different ages, marital status, and average monthly income had different levels of brand loyalty to 
IKEA with a statistical significance at a level of 0.05 and 0.01 respectively. The level of satisfaction 
with the service marketing mix in terms of product, price, place, promotion, people, physical 
evidence, and process were related to IKEA's customer brand loyalty in Bangkok and Suburbaning 
area with a statistical significance of 0.01, and in the same direction. 
 
Keywords: Consumer Satisfaction, Service Marketing Mix, IKEA Brand Loyalty 
 

บทน า 
กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TFIC) ได้เผยถึงเทรนด์การออกแบบตกแต่ง

ภายในที่พักอาศัยของผู้บริโภค ปี 2561 ซึ่งแนวทางการตกแต่งภายในท่ีก าลังนิยมมากท่ีสุด ได้แก่ การออกแบบแนวโชว์
รูม คือการประดับตกแต่งเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ที่สามารถปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายได้ตามต้องการ เพื่อให้เข้ากั บ
ชีวิตประจ าวันของคนเมืองที่มีข้อจ ากัดในเรื่องของขนาดพื้นที่อยู่อาศัยเล็กลง เช่น การซื้อคอนโดฯ ใกล้แนวรถไฟฟ้าเพื่อ
เป็นที่อยู่อาศัยส ารอง การออกแบบเน้นฟังก์ชัน เพื่อรูปลักษณ์ทันสมัย สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลายรูปแบบ 
และการออกแบบสไตล์มินิมอล ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องส าหรับบ้านและเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ที่ไม่มีข้อจ ากัด
ทางด้านพ้ืนท่ี แม้ที่ผ่านมาการออกแบบสไตล์มินิมอลอาจถูกมองว่าล้าสมัย แต่มุมมองได้เปลี่ยนไปเป็นการแสดงถึงความ
หรูหรา ยิ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์สไตล์ย้อนยุคจะสามารถสร้างบรรยากาศที่คลาสสิกให้อารมณ์ ลุ่มลึกซึ่งส่วนแบ่งการตลาด
เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านยังคงเป็นตลาดใหญ่ที่มีมูลค่ารวมกว่าปีละ 80,000 ล้านบาท เฉพาะการส่งออกสามารถ
สร้างรายได้กว่า 30,000 ล้านบาท  

ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เผยถึงแนวโน้มตลาดเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย 
ปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวโดยมีปัจจัยมาจากโครงการคอนโดมิเนียมและอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ                  
ในกรุงเทพฯ ที่มีโครงการขึ้นตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายต่างๆ ทั่วเมือง รวมทั้งการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออก นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มความต้องการ
สินค้าเฟอร์นิเจอร์และช้ินส่วนที่เพิ่มขึ้นในตลาดอาเซียน จากการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่พักอาศัย โรงแรม และ              
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รีสอร์ท ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ผลิตและผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไทย เนื่องจากสินค้าจากไทยมีดีไซน์ที่สวยงามและมีคุณภาพที่ดี 
จึงเป็นที่รู้จักและยอมรับของต่างประเทศ โดยประมาณการณ์มูลค่าส่งออกปีนี้เติบโตขึ้นในอัตราคงที่ 3 -4% ขณะที่ 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน จะเป็นสินค้ากลุ่มใหม่ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคต 
จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเริ่มเช่ือมั่นในเรื่องความปลอดภัยในการสั่งซื้อ
สินค้ามากข้ึน ทั้งในแง่คุณภาพสินค้า การช าระเงิน และการจัดส่ง โดยธุรกิจขนส่งสินค้า (Delivery) สามารถจัดส่งสินค้า
ได้หลากหลายประเภทและยังรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงธุรกิจบรรจุภัณฑ์ได้มีการดีไซน์บรรจุภัณฑ์ให้รองรับกับสินค้าที่มีขนาด
ใหญ่ แบรนด์เฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งต่างๆ ได้วางแผนในปี 2561 ดังนี้ อินแด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ได้ตั้งยอดขาย 
10,000 ล้านบาท ยอดขายหลักจากค้าปลีก 80% ทั้งยังมีบริการ 3D ROOM TO SHOW จ าลองห้อง 3 มิติเสมือนจริง
พร้อมทีมดีไซน์เนอร์ให้ค าปรึกษาเรื่องออกแบบตกแต่ง รุกตลาดดิจิทัลด้วยกลยุทธ์ O2O และปัจจุบันมี 28 สาขาทั่ว
ประเทศ เอสบี เฟอร์นิเจอร์ ได้ตั้งเป้ายอดขาย 7,800 ล้านบาท ไตรมาสแรกรายได้เพิ่ม 5% ยังน าเข้าตราสินค้า
เฟอร์นิ เจอร์ ใหม่  ระดับหรูหรา ได้แก่  UNIVERSAL, METROPOLE LIVING, HABITAT และ KELVIN GIORMANI                   
รุ ก อ อ น ไ ล น์  แ ค ม เป ญ  5 2  WEEKS OF DESGIN BY SB DESIGN SQUARE แ ช ร์ ไ อ เดี ย แ ต่ ง บ้ า น ท า ง 
www.sbdesignsquare.com อิเกีย ก าลังศึกษาพื้นที่เปิดสโตร์แห่งที่ 3 ในกรุงเทพฯ ภายใน 5 ปีจะเปิดสโตร์และ
ศูนย์บริการในไทยเป็น 10 แห่ง พร้อมเล็งเพิ่มศูนย์บริการและสั่งซื้อในหัวเมืองใหญ่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมี 2 สาขาทั่วประเทศ 
เมื่อปี 2554 ประเทศไทยได้มีตราสนิค้าเฟอรน์ิเจอร์จากประเทศสวีเดน ที่มีช่ือว่า อิเกีย ส าหรับต่างประเทศ เป็นแบรนด์ที่
ทุกคนรู้จัก ในเรื่องการออกแบบ ราคาย่อมเยา และเป็นร้านเครื่องเรือนร้านแรกที่ขายเครื่องเรือนแบบถอดประกอบได้ 
โดยผู้ซื้อจะเดินเลือกสินค้าจากท่ีจัดแสดงไว้ และจดเลขรหัสของสินค้าที่ต้องการ จากนั้นจึงเดินไปเอากล่องบรรจุช้ินส่วน
จากห้องเก็บของ เพื่อเอาไปประกอบเองที่บ้าน ด้วยการบริการตัวเองตั้งแต่เริ่มซื้อ จึงท าให้ในปีแรก อิเกีย ประเทศไทย   
มีรายได้ 2,692.3 ล้านบาท และขาดทุน 225.9 ล้านบาท เนื่องจากคนไทยยังไม่ชินกับการบริการตัวเองในการซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ของ อิเกีย ท่ีต้องด าเนินการเองทุกขั้นตอนจึงท าให้ในปีแรก ขาดทุนแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคของ อิเกียในประเทศ
ไทย ได้มีการปรับกลยุทธ์เรื่องการบริการให้มีความเข้ากับลูกค้าประเทศมากขึ้น เช่น การมีบริการประกอบเฟอร์นิเจอร์ 
บริการส่งเฟอร์นิเจอร์ที่บ้าน และการเปลี่ยนของคืนใน 365 วัน  โดยสาขาแรก อิเกีย บางนา เปิดด าเนินการเมื่อวันที่           
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และขยายสาขาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ได้มีการเปิดศูนย์บริการสั่งซื้อและรับสินค้าอิเกีย 
ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และเปิดสาขาท่ี 2  

อิเกีย บางใหญ่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ในวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 การแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
ของเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านส่งผลให้อิเกียมีการปรับตัวในด้านต่างๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ที่มีสินค้าที่หลากหลาย 
ด้านราคามีการปรับราคาให้ลดลงเพื่อตามสนองกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อิเกียได้
วางเป้าหมายในการเปิดสาขาให้ได้  10 แห่งภายใน 5 ปี เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด อิเกียมีการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์มากขึ้น ด้านพนักงานอิเกียให้การให้บริการที่มาก
กว่าเดิมและมีบริการการต่อประกอบเฟอร์นิเจอร์ให้แก่ผู้บริโภคเพื่อสร้างความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  อิเกียจึงได้มีการ
พัฒนาการบริการด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดและความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย  

จากที่กล่าวข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี
ความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย เพราะความภักดีของลูกค้าเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนา และสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันแบบยั่งยืนของธุรกิจยังมีความส าคัญต่อการจัดการกลยุทธ์ทางการตลาดอีกท้ังสร้างคุณค่า
ให้สินค้าเพื่อที่จะสามารถน าข้อมูลไปใช้ ในการวางแผนพัฒนาการตลาดบริการของเฟอร์นิเจอร์อิเกีย และเพื่อประโยชน์
ในการปรับกลยุทธ์เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความภักดีต่อตราสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล จ าแนกตาม
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
 2. เพื่อศึกษาความพึงใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1.  ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ แตกต่างกันมีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกียแตกต่างกัน 
2.  ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้าอิเกียของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล จากแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร์ ของ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) สรุปได้ว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เป็นปัจจัยที่นิยมน ามาใช้ศึกษากันมากที่สุดในการแบ่ง
ส่วนการตลาดตามกลุ่มผู้บริโภค โดยอาศัยตัวแปรศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้  นั้น น ามา
วางแผนก าหนดกลยุทธ์สร้างความต้องการหรือจูงใจและความภักดีให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อให้
เข้าถึงและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ สถานภาพ
ทางการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน รวมทั้งผู้วิจัยต้องการทราบข้อมูลของกลุ่มประชากร เพิ่มเติม 
ได้แก่ อาชีพของคนในครอบครัว  รายได้ครอบครัวต่อเดือน และลักษณะที่อยู่อาศัย เนื่องจากทั้งหมดเป็นตัวแปรด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคัญ ซึ่งจะท าให้ทราบว่าผู้บริโภคที่ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่าง
กันมีความเห็นในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าอิเกีย 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านความพึงพอใจ  จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
หมายถึงความรู้สึก ความชอบ ความ พอใจ และความต้องการของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้น
เมื่อผู้บริโภคได้รับในสิ่งท่ีต้องการ ซึ่งการได้รับบริการที่ดีเกิดความรู้สึกพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและถ้าผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภค
ได้รับตอบสนองในสิ่งที่ต้องการหรือบรรลุเป้าหมายในระดับหนึ่ง สามารถส่งผลให้เกิดความพึงพอใจได้เช่นกัน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรของ               
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549) สรุปได้ว่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสินค้าและ บริการ 
ประกอบด้วย 7Ps เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้ง 7 ด้านเพื่อใช้ในการพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์              
ในการปรับปรุง 

แนวคิดและทฤษฎีความภักดีในต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรของ 
Aaker (2014) กล่าวว่า ความภักดีต่อตราสินค้า หมายถึง ทัศนคติหรือสิ่งที่ผู้บริโภคแสดงออกถึงความเชื่อมั่น ความภักดี
ต่อตราสินค้าถือเป็นพ้ืนฐานอันส าคัญของคุณค่าตราสินค้า เพราะหากผู้ซื้อมองเห็นถึงความแตกต่างและจุดเด่นของสินค้า
แต่ละตรา ผู้ซื้อก็จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าตราอื่นแทน แต่หากผู้ซื้อมีความภักดีต่อตราสินค้าในระดับสูง ย่อมมีพฤติกรรม
การซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นทางเลือกในการพิจารณาซื้อในท่ีสุด ซึ่งท าให้ทราบความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย 
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ข้อมูลของตราสินค้าอิเกีย อิเกีย หรือ อิเคยา (สวีเดน: IKEA) เป็นแบรนด์จ าหน่ายเครื่องเรือนและของใช้              
ในบ้าน มีต้นก าเนิดอยู่ที่ประเทศสวีเดน ผู้ริเริ่มความยิ่งใหญ่นี้คือ Ingvar Kamprad (อิงก์วา คัมปราด) ที่ปัจจุบันเป็นชาย
ชราวัย 89 ปี ที่ใช้ชีวิตอย่างสมถะในบ้านเกิด เขาเป็นคนริเริ่มเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ของอิเกียไว้เมื่อ 72 ปีก่อน อิเกีย
ก าเนิดขึ้นครั้งแรกในปี 1943 และเป็นเพียงร้านขายของช าเล็กๆ ก่อนมาเริ่มขายเฟอร์นิเจอร์จริงๆครั้งแรกเมื่อปี 1947 
เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดผลิตจากโรงงานไม่ไกลจากบ้านของอิงก์วา เพียงระยะเวลาไม่นานเฟอร์นิเจอร์ของเขาก็ได้รับการตอบ
รับอย่างดีเยี่ยม และมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อิเกียสาขาแรกจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการที่เมือง Almhult เมื่อปี 
1958 และหากใครสงสัยว่าช่ือ IKEA นั้นมีที่มาจากอะไร เรามีค าตอบมาให้หายสงสัยกันค่ะ “IKEA” เป็นค าย่อที่มาจาก
ตัวอักษรแรกของค าดังต่อไปนี้ I และ K มาจาก Ingvar Kamprad ช่ือของผู้ก่อตั้ง E มาจาก Elmtaryd (เอล์มตารี้ด) เป็น
ช่ือฟาร์มของเขา และ A มาจาก Agunnaryd (ออนอุนนารี้ด) เป็นบ้านเกิดของ Ingvar อยู่ทางตอนใต้ของสวีเดน ใน
ประเทศไทย บริษัท อิคาโน่ ตัวแทนของอิเกีย ได้ลงนามร่วมกับสยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ ของไทยในการสร้าง
ศูนย์การค้าเมกาบางนาโดยอาคารสีน้ าเงิน จะเป็นศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์ของอิเกีย ส่วนอาคารสีเทาจะเป็นศูนย์การค้า
ครบวงจรของ สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ ในส่วนของอิเกียนั้นเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2554 ต่อมา ได้มีการเปิดศูนย์บริการสั่งซื้อและรับสินค้าอิเกีย ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
และเปิดสาขาท่ี 2 ท่ีศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ในวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2561[6] โดยเป็นสาขาท่ีใหญ่ที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ขนาดพื้นท่ี 50,278 ตรม.) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปที่ใช้หรือเคยใช้สินค้าตราอิเกีย เนื่องจากเป็น          

ผู้ที่มีก าลังซื้อและสามารถตัดสินใจได้ตัวเอง ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปที่ใช้หรือเคยใช้สินค้าตราอิเกียเนื่องจาก

เป็นผู้ที่มีก าลังซื้อและสามารถตัดสินใจได้ตัวเองซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร
การค านวณขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2548) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และ 
ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมให้เกิดขึ้น 5% ได้ขนาดตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง เพิ่มจ านวนตัวอย่าง 15 ตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงใช้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 
 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเจาะจงไปที่ อิเกีย บางนา และอิเกีย 

บางใหญ่   
ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota  sampling) โดยการแบ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างสาขาละเท่าๆ 

กันได้สาขาละ 200 ตัวอย่าง  
ขั้นที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ท า

การสุ่มจากขั้นที่ 2 โดยเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เต็มใจ และยินดีจะให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามจนครบ                
400 ตัวอย่าง 
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เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการ

รวบรวมข้อมูลจากทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาประยุกต์เป็นลักษณะเฉพาะและข้อค าถามในแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) มีค าตอบหลาย
ตัวเลือก จ านวน 6 ข้อ (Multiple Choice Question) 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมทางการตลาด ด้านพนักงาน ด้านลักษณะกายภาพ 
และด้านกระบวนการ จ านวน 28 ข้อ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)             
โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ค าถามแต่ละข้อแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีระดับการวัดข้อมูลแบบ
อันตรภาค (Interval scale) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้าอิเกียของผู้บริโภค โดยใช้ระดับ การวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคช้ัน (Interval scale) ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบ Semantic difference scale เป็นค าถามที่มีความหมาย
ตรงกันข้าม มี  5 ระดับ จ านวนท้ังหมด 3 ข้อ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลดังนี้ 
   1.1 ลักษณะส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ โดยน ามาแจก

แจงความถี่ (Frequency) และแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
   1.2 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้าอิเกียของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยน ามาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
    1.3 ความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย ได้แก่ เช่ือมั่นและไว้วางใจว่าตราสินค้าอิเกีย ในครั้งต่อๆ ไปท่านจะกลับไป
ซื้อสินค้าตราอิเกีย และการแนะน าหรือบอกต่อให้บุคคลอื่นซื้อสินค้าตราอิเกียโดยน ามาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติที่ใช้แปลในการทดสอบสมมติฐาน มี
ดังนี ้

   2.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง ลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษาสูงสุด 
อาชีพ รายได้กับกับความภักดีต่อตราสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้สถิติวิเคราะห์
ค่ าที  ( Independent sample – t-test) และการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way analysis of 
variance) 

   2.2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่มีผลต่อ
ความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) 
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ผลการวิจัย 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 มีอายุระหว่าง                    

31 – 40 ปี จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 มีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน  จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.00 มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 มีอาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 127 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.75 และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อกับส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก                    
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทางช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน                 
ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 3.83 3.87 3.90 3.86  
3.90 และ 3.91 ตามล าดับ 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกียโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นข้อเช่ือมั่นและไว้วางใจว่าตราสินค้าอิเกียจะมอบแต่สิ่งดีๆให้อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก คือในครั้งต่อๆไปจะกลับไปซื้อสินค้าตราอิเกีย และจะ
แนะน าหรือบอกต่อให้บุคคลอื่นซื้อสินค้าตราอิเกีย 

4. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

5. ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคั ญทางสถิติ                 
ที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับการตั้งสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความแตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ ผู้บริโภคที่มีอายุ 21 – 30 ปี                
มีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย มากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 31 – 40 ปี และ ผู้บริโภคที่มีอายุ 31 – 40 ปี มีความภักดีต่อ
ตราสินค้าอิเกีย มากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป 

6. ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับการตั้งสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความแตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ ผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด มี
ความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย มากกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพ หย่าร้าง /แยกกันอยู่/หม้าย และ ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ
สมรส/อยู่ด้วยกัน มีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย มากกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพหย่าร้าง /แยกกันอยู่/หม้าย 

7. ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

8. ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

9. ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับการตั้งสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยมีความแตกต่างกัน 3 คู่ ได้แก ่

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย มากกว่า 
ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ                 
10,000 บาท มีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกียมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาทและ
ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
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10. ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและไปในทิศทางเดียวกัน 

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย                 
ด้านส่งเสริมการตลาด  ด้านพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อ
ตราสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและไปในทิศทางเดียวกัน 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. เพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก  สินค้าตราอิเกีย              

มีความทันสมัยเหมาะกับการใช้งาน สามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคได้ทุกเพศทั้งหญิงและชาย ท าให้ผู้บริโภค
ที่มีเพศต่างกันมีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกียไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาดา สมศักดิ์ (2559) ศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายี่ห้ออิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน ไม่มีผลต่างการตัดสินใจซื้อสินค้ายี่ห้ออิเกีย 

2. อายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 21-30 ปี มีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกียมากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคที่มีอายุ                 
21 – 30 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ความต้องการในสินค้าจึงเน้นท่ีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สีสันสวยงาม เหมาะ
กับการใช้งาน ซึ่งสินค้าของอิเกียเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่ มีรูปลักษณ์ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
ของช่วงอายุดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ท าให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2550) กล่าวว่า กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันย่อมจะมี ความต้อ งการในสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน เช่น                 
กลุ่มวัยรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่ นักการตลาดจึงใช้ ประโยชน์จากอายุ เป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาดา สมศักดิ์ (2559) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้ายี่ห้ออิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้า
ยี่ห้ออิเกียแตกต่างกัน และงานวิจัยของ อมรรัตน์ ทับทิมศรี (2558) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ประกอบเหล็กดัดของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันส่งผลต่างพฤติกรรมการ
ซื้อเฟอร์นิเจอร์ประเภทเหล็กดัดที่แตกต่างกัน  

3. สถานภาพ ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสดมีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกียมากที่สุด  เนื่องจากผู้บริโภคที่มี
สถานภาพต่างกัน เช่นคนโสดกับคนท่ีแต่งงานอาจมีการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันทั้งนี้อาจมีผลมาจาก
รูปแบบที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน เช่น คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว หรืออาคารพาณิชย์ท าให้มีพื้นที่จ ากัดในการตกแต่ง
แตกต่างกัน ซึ่งสินค้าตราอิเกียที่มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายประหยัดพื้นท่ีใช้สอย สามารถตอบสนองความต้องการ
ได้เป็นอย่างดี ท าให้คนโสดมีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกียมากกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาดา สมศักดิ์ 
(2559) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายี่ห้ออิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล พบว่า สถานภาพครอบครัวที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายี่ห้ออิเกียของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน  
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4. ระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย ไม่แตกต่างกัน 
เนื่องจาก สินค้าอิเกียมีความหลากหลายทั้งเรื่องของคุณสมบัติการใช้งานและราคาของสินค้าที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ทุกระดับ ท าให้ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความภักดีต่อสินค้าตราอิเกียไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาดา สมศักดิ์ (2559) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้ายี่ห้ออิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคที่มีการศึกษาต่างกันไม่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้ายี่ห้ออิเกีย 

5. อาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก สินค้าตราอิ
เกียมีการประชาสัมพันธ์ โฆษณาข้อมูลของสินค้า ให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดรายการส่งเสริมการขายราคา
พิเศษเป็นประจ า ท าให้ผู้บริโภคทุกอาชีพสามารถรับรู้ข้อมูลของสินค้าตราอิเกียได้ อีกทั้งสินค้าตราอิเกียเป็นสินค้า                      
ที่ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคโดยไม่จ ากัดเฉพาะอาชีพท าให้ผู้บริโภคที่มี อาชีพแตกต่างกันมี
ความภักดีต่อสินค้าตราอิเกียไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ (2558) ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีในตราสนิค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสตาร์เวลล์ในกรงุเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน
ส่งผลให้ความภักดีในตราสินเครื่องใช้ไฟฟ้าสตาร์เวลล์ไม่แตกต่างกัน 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลีย่ตอ่เดือนแตกตา่งกัน มีความภักดีต่อตราสนิค้าอิเกีย แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีความภักดีต่อตราสินค้า   
อิเกียมากที่สุด เนื่องจากสินค้าอิเกียมีการจัดรายการโปรโมช่ันการลดราคาสินค้าราคาพิเศษเป็นประจ า ท าให้สินค้า             
ตราอิเกียมีราคาย่อมเยาที่บุคคลทั่วไปแม้มีรายได้แตกต่างกันก็สามารถซื้อใช้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า รายได้มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาดา 
สมศักดิ์ (2559) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายี่ห้ออิเกียของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้ายี่ห้ออิเกีย                
แตกต่างกัน 

7. ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและไปในทิศทางเดียวกัน 
เนื่องจาก สินค้าตราอิเกียมีการมุ่งเน้นในการพัฒนาและคัดสรรสนิค้าให้เป็นท่ีรู้จักสอดคลอ้งกับความต้องการของผู้บริโภค 
ผ่านสินค้าที่มีความทันสมัยรวมถึงการสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้สินค้าตราอิเกียมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ซื้อมาประกอบได้ง่าย 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้น าไปสู่ความพึงพอใจซึ่งทางสินค้าตราอิเกียให้ความส าคัญเป็นการสร้างความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย              
ในระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับงานแนวคิดของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549) ได้กล่าวไว้ ผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้าหรือบริการ            
ที่ทางบริษัทได้น าเสนอออกขายสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ (Armstrong 
and Kotler, 2009, p.616) โดยที่ความพึงพอใจนั้นอาจเกิดได้จาก รูปลักษณ์ คุณสมบัติ ตราสินค้า สี บรรจุภัณฑ์ 
ช่ือเสียงของบริษัท แต่สินค้าหรือบริการนั้นจะต้องมีอรรถประโยชน์และมีมูลค่า ต่อผู้บริโภคที่เล็งเห็นถึงความต้องการ
สินค้าหรือบริการนั้นมาตอบสนอง อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นมัสการ มรรคสุนทร (2558) ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสตาร์เวลล์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยทางผลิตภัณฑ์มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีในตราสินค้าในระดับปานกลาง และความพึงพอใจน้ันจะส่งผลให้เกิดความภักดี 

8. ด้านราคาโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและไปในทิศทางเดียวกัน  
เนื่องจากสินค้าของอิเกียมีราคาสินค้าย่อมเยาเมื่อเทียบกับสินค้ายี่ห้ออ่ืน และมีราคาสินค้าอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ อีกท้ัง
ผู้ขายมีการแสดงราคาสินค้าที่มีความเหมาะสมกับคุณของสินค้า แสดงถึงความคุ้มค่าที่ผู้บริโภคได้รับเพราะในปัจจุบัน
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ผู้บริโภคมักมีการเปรียบเทียบราคาสินค้าจากหลายๆแหล่งก่อนท าการซื้อสินค้าเสมอ ซึ่งเมื่อสินค้าตราอิเกียมีราคาถูกกว่า
ตราสินค้าอื่นๆ จึงท าให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อบ่อยครั้งจนเกิดเป็นความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ            
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549) ได้กล่าวไว้ จ านวนเงินท่ีผู้บริโภคจ่ายออกไปเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการ กลับมา หรืออาจ
มองว่าเงินที่จ่ายออกไปนั้นคือคุณค่าที่ผู้บริโภคได้รับจากการใช้ประโยชน์ในสินค้า หรือบริการนั้นๆโดยที่ผู้บริโภคจะมีการ
เปรียบเทียบราคาหรือจ านวนเงินที่ต้องออกจ่ายไปกับคุณค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับหลังจากได้สินค้าหรือบริการนั้นแล้ว               
ซึ่งหากเปรียบเทียบแล้วคุณค่ามีมากกว่าราคา ผู้บริโภคก็จะเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นมัสการ มรรคสุนทร (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสตาร์เวลล์                  
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีในตราสินค้าในระดับปานกลาง และ
ความพึงพอใจน้ันจะส่งผลให้เกิดความภักดี 

9. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและไป
ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากตราสินค้าอิเกียมีสถานท่ีจ าหน่ายอยู่ในท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางเพียงลงทางด่วนบาง
นาหรือเดินทางจากรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีอุดมสุขทางศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์อิเกียมีรถรับส่งบริการ ท าให้ผู้บริโภคซื้อ
สินค้าได้เมื่อมีความต้องการ ผู้บริโภคยังสามารถเดินจดเลขรหัสสินค้าและสามารถเดินไปหยิบของจากช่องสินค้า เพื่อการ
ค้นหาที่ง่ายยิ่งขึ้น ดูสินค้าได้ง่ายจากการจัดโซนสินค้าที่มีความชัดเจน เช่น โซนห้องนอน โซนห้องครัว โซนห้องนั่งเล่น 
เป็นต้น จึงท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจซื้อสินค้าบ่อยขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549) 
กล่าวไว้ว่า ช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ ช่องทางในการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการจาก องค์กรออกสู่ตลาดเพื่อให้ถึงมือ
ของผู้บริโภคได้ทันเวลาและสอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งการน าสินค้าหรือบริการออกไปนั้นสามารถทาผ่านได้หลาย
ช่องทาง เช่น ช่องทางตรง ท่ี เป็นการส่งผ่านจากผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านคนกลางใดๆ หรือช่องทางอ้อม ที่เป็น
การเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตผ่านไปยังคนกลางเพื่อส่งต่อให้กับผู้บริโภคอีกทีหนึ่ง โดยคนกลางนี้อาจจะเป็น ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก 
หรือตัวแทนจ าหน่าย ดังนั้นช่องทางการจัดจ าหน่ายจึงเป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญที่ผู้ประกอบการควรค านึงถึง เพราะหาก
สินค้าหรือบริการไม่สามารถไปถึงมือผู้บริโภค การขายจะไม่เกิดขึ้น ทางบริษัทจึงควรมีช่องทางการจัดจ าหน่าย              
ที่ครอบคลุมพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดเพื่อที่จะช่วยในการกระจายสินค้าให้ถึงผู้บริโภคได้สะดวก รวดเร็ว                
ยิ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากเท่าไรก็ยิ่งท าให้ก าไรของบริษัทเพ่ิมมากข้ึนตาม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นมัสการ มรรคสุนทร (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสตาร์เวลล์                
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีในตราสินค้าในระดับ
ปานกลาง และความพึงพอใจน้ันจะส่งผลให้เกิดความภักดี 

10. ด้านส่งเสริมการตลาดโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและไป
ในทิศทางเดียวกัน  เนื่องจากสินค้าตราอิเกียมีบริการจัดส่งสินค้าหลังการสั่งซื้อ มีรายการส่งเสริมการขายราคาพิเศษ
ส าหรับสมาชิกในการซื้อสินค้า อีกทั้งยังมีบริการหลังการขายที่เหมาะสม เช่น มีการรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 365 วัน              
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูล สินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่องนั่นจึงท าให้ผู้บริโภคมีความสนใจและเกิดพฤติกรรม
การซื้อสินค้าบ่อยครั้งจนเกิดเป็นความพึงพอใจที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549) กล่าวไว้
ว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด  การส่งเสริมการตลาดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในสินค้า
หรือบริการเพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการหรือเป็นการเตือนความทรงจ าในตัวสินค้าหรือบริการ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซื้อ หรืออาจเป็นการติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและทัศนคติระหว่างผู้ซื้อ
กับผู้ขายอาจท าการสื่อสารโดยใช้พนักงานขายทาการขาย หรืออาจไม่ใช้คนในการติดต่อสื่อการก็ได้ ซึ่ งเครื่องมือที่ใช้ใน
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การสื่อสารก็มีให้เลือกอย่างหลากหลาย อาจใช้เพียงหนึ่งเครื่องมือ หรือใช้หลายเครื่องมือประสมกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นมัสการ มรรคสุนทร (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสตาร์
เวลล์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีในตราสินค้าใน
ระดับปานกลาง และความพึงพอใจน้ันจะส่งผลให้เกิดความภักดี 

11. ด้านพนักงานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและไปในทิศทางเดียวกัน  
เนื่องจากพนักงานถือเป็นจุดเด่นในการให้บริการในศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์อิเกีย ไม่ว่าจะเป็นในด้านของพนักงานสามารถ
แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมรวดเร็ว มีจ านวนพนักงานเพียงพอกับการให้บริการ พนักงานมีความรู้ในสินค้าเป็น
อย่างดีสามารถรับฟังปัญหาหรือข้อสักถามของลูกค้าอย่างเต็มใจเท่าเทียมกับทุกราย พนักงานพูดจาสุภาพ มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีมีใจบริการ ดังนั้นผู้ประกอบการศูนย์การค้าเฟอรน์ิเจอร์อิเกียต้องมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยมีการ
จัดอบรมและสนับสนุนทางวิชาการให้กับพนักงานที่ปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มทักษะในการให้บริการกับผู้บริโภคที่มาใช้บริการ
ภายในศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์อิเกีย จนให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด  ชัยสมพล 
ชาวประเสริฐ (2549) กล่าวไว้ว่าบุคคล หมายถึง พนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กร เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 
องค์กร ซึ่งถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่องค์กรควรให้ความส าคัญ จึงต้องมีการคัดเลือก ฝึกอบรม และสร้างแรงจูงใจให้บุคคล
เหล่านี้สามารถสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับผู้มาใช้บริการ และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยบุคลากรจะต้องมี
ทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้ บริการได้ มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และที่ส าคัญคือต้องมี
ปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้มาใช้บริการและสร้างมิตรไมตรีที่ดีเพื่อให้ผู้มาใช้บริการเกิดความประทับใจแลกลับมาใช้บริการซ้ ายิ่ง
ไปกว่านั้นถ้าผู้มาใช้บริการเกิดความรู้สึกที่ดีกับองค์กรอาจน าไปสู่การชักชวนบุคคลอื่นเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจัย ชิดกมล พวงภู่ (2560) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกีย พบว่า ปัจจัยด้าน
การขายโดยพนักงานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกีย 

12. ด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและ              
ไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์สินค้าอิเกียมีพื้นที่จอดรถอย่างเพีงพอ มีระบบรักษาความปลอดภัย
ที่ดี มีสัญลักษณ์บอกทิศทางอย่างชัดเจนท าให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อลักษณะทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม
ผู้ประกอบการศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์อิเกียต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์อิเกียอยู่เสมอ                
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคอยู่เสมอ ตลอดจนท าให้ผู้บริโภคสามารถติดตอ่ศูนย์การค้าเฟอร์นิเจอร์อิเกียได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น ครบครันด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เช่น ร้านอาหาร สถานที่เล่นของเด็ก ห้องน้ า เพื่อให้
ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจต่อตราสินค้าอิเกีย  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2546, น. 106) ได้กล่าว
ไว้ว่า ลักษณะทางกายภาพเป็นสิ่งที่ผู้มาใช้บริการสัมผัสได้ จึงใช้ลักษณะ ต่างๆ ท่ีจับต้องได้ระหว่างมาใช้สินค้าหรือบริการ
เป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพในการเลือกเข้ามาใช้ บริการ สังเกตได้จาก การใช้เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง  อุปกรณ์ที่ทันสมัย 
พนักงานแต่งกายสุภาพ มีมารยาทดี เป็นต้น จะท าให้ผู้มาใช้บริการมองการบริการมีคุณภาพเช่นนั้ น ซึ่งสอดคล้องกับที่ 
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2548, น. 63) ได้กล่าวไว้ สอดคล้องกับงานวิจัย อรรถพล ฟูไฟ (2560) ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลอืกซื้ออลูมเินียมส าเร็จรูป Lynn ผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
ปัจจัยลักษณะทางกายภาพมีความส าคัญกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ ประตู หน้าอลูมิเนียมส าเร็จรูป Lynn ผ่าน
ช่องทางโมเดิร์นเทรดในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ในด้านจุดประสงค์ต่อการตัดสินใจซื้อ 
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 13. ด้านกระบวนการโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้าอิ เกียของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและไป
ในทิศทางเดียวกัน  เนื่องจากสินค้าตราอิเกียมีบริการประกอบสินค้าที่รวดเร็วท าให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าเมื่อซื้อสินค้า                
ตราอิเกียแล้วจะได้รับสินค้าที่คุ้มค่าอีกทั้งสินค้าตราอิเกีย มีช่องทางทางการช าระเงินที่เพียงพอ มีเวลาเปิดปิดเหมาะสม 
และมีการอ านวยความสะดวกในการขนสินค้ากลับ จึงท าให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าตราอิเกียได้บ่อยครั้งและ
ยอมจ่ายเงินในจ านวนที่มาขึ้นเพื่อซื้อสินค้า ผู้บริโภคมีความมั่นใจในกระบวนการการท างานของตราสินค้าอิเกียจะท าให้
ได้รับความพึงพอใจที่คาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (Payne, 1983 อ้างถึงใน ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ, 2546,              
น. 76-79) กล่าวไว้ว่า กระบวนการให้บริการ หมายถึง กระบวนการให้บริการเพื่อส่งมอบคุณภาพใน  การให้บริการได้
อย่างประทับใจลูกค้าและรวดเร็ว กระบวนการให้บริการ เป็นส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัย อรรถพล ฟูไฟ (2560) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้ออลูมิเนียมส าเร็จรูป Lynn ผ่าน
ช่องทางโมเดิร์นเทรดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยลักษณะกระบวนการ มีความส าคัญกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อ ประตู หน้าอลูมิเนียมส าเร็จรูป Lynn ผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในด้านจุดประสงค์ต่อ
การตัดสินใจซื้อ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้ประกอบการ ควรจัดรายการโปรโมช่ัน ส่งเสริมการขาย มุ่งเน้น
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนโสด ท่ีมีอายุระหว่าง 21-30 ปี หรือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 10,000 บาท เช่น 
การจัดกิจกรรม รายการโปรโมช่ันส่งเสริมการขาย สินค้าที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ประหยัดพื้นที่ ในราคาพิเศษ ส าหรับ
คนโสดในเทศกาลวันวาเลนไทน์ หรือการจัดโปรโมช่ันลดราคา ในช่วงสิ้นเดือนหรือสิ้นปี เพื่อกระตุ้นการซื้อส าหรับ
ผู้บริโภคได้ทุกอาชีพทุกรายได้ เป็นต้น   
 2. ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับลักษณะทางกายภาพของศูนย์การค้า
เฟอร์นิเจอร์อิเกีย โดยต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่ออ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค ท าให้
ผู้บริโภคเกิดความรูส้ึกสะดวกสบายและปลอดภัย เช่น การดูแลอ านวยความสะดวกให้ผู้บรโิภคสามารถเข้ามาใช้บริการได้
อย่างเพียงพอในท่ีเดียวจบ มีร้านค้า ร้านอาหาร สนามเด็กเล่นส าหรับเด็ก ตอบสนองในความต้องการได้อย่างหลากหลาย
ก่อให้เกิดความรู้สึกสะดวกสบายและรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการ เป็นต้น 
 3. ด้านพนักงาน ผู้ประกอบการควรมีพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การจัดอบรมให้ความรู้ทั้งในเรื่องของ
คุณสมบัติลักษณะของสินค้า การให้ความช่วยเหลือ รับฟังและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว อีกท้ังควรมี
จ านวนพนักงานเพียงพอกับการให้บริการ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ผู้บริโภค เช่น การช่วยบอกต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการได้อย่างรวดเร็ว หรือการแก้ปัญหาในเรื่องของการ
จดจ ารหัสสินค้าเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้บริโภค เป็นต้น 
 4. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรสร้างการรับรับรู้คุณค่าตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และควรมี
การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ทั้งคุณสมบัติ รูปลักษณ์ การใช้งาน ให้ทันสมัย สีสันสวยงาม มีสินค้าในเลื อกใช้
หลากหลายรูปแบบท าให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้ออย่างพึงพอใจ  
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 5. ด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในเรื่องของการบริหารจัดการภายในศูนย์การค้า
เฟอร์นิเจอร์ตราอิเกีย โดยเฉพาะในเรื่องของเวลาการเปิด-ปิด ท่ีเหมาะสม เพื่อตอบสนองและการอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้บริโภคได้ในช่วงเวลาที่ เหมาะสมตามช่วงเวลา เช่น ขยายเวลาเปิด -ปิด ศูนย์การค้าในช่วงเทศกาลพิเศษ 
ศูนย์การค้าอาจมีการปรับเวลาเปิดเร็ว ปิดดึกขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงเทศกาล เป็นต้น 
 6. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในเรื่องการบริหารจัดการระบบช่องทางการ
จัดจ าหน่าย โดยเน้นการใช้ระบบเทคโนโลยีการตรวจสอบจ านวนสินค้าออนไลน์ภายในร้าน เช่น การปรับปรุงระบบการ
ตรวจสอบจ านวนสินค้า สามารถตรวจสอบได้อย่าง Real Time เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของ
ผู้บริโภคได้อย่างทันที ท าให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสถานะหรือจ านวนสินค้าได้ตลอดเวลา เป็นการประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริโภคได้ เป็นต้น 
 7. ด้านราคา ผู้ประกอบการควรตั้งราคาสินค้าให้มีราคาย่อมเยา เหมาะสมกับคุณภาพที่ผู้บริโภคจะได้รับ 
รวมถึงควรให้ผู้บริโภคเป้าหมายได้มีโอกาสยื่นข้อเสนอเพื่อต่อรองราคาได้ เช่น การใช้บัตรสมาชิก อิเกียแฟมิลี่ ในการซื้อ
สินค้าราคาพิเศษ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ น าไปสู่ความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย เป็นต้น  
 8. ด้านส่งเสริมการตลาด  ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในด้านส่งเสริมทางการตลาด โดยอาจจะเน้นหรือ
เพิ่มเติมการบริการหลังการขายที่มากขึ้น เช่น มีการจัดส่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ให้ฟรี ส าหรับสมาชิก หรือการใช้แต้ม
คะแนนเพื่อแลกรับของพรีเมี่ยมสินค้าตราอิเกีย เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
ซึ่งการสะสมแต้มนี้จะยิ่งท าให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อซ้ าและน าไปสู่ความภักดีในตราสินค้า อิเกียต่อไปได้ 
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