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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์  
แบรนด์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภคที่ซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์
ผ่านร้านค้าปลีก จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 37-42 ปี มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีอาชีพ สถาปนิค/ดีไซเนอร์ และมีรายได้ต่อเดือน 60,001บาท ขึ้นไป 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรู้ถึงคุณภาพ และด้านความเช่ือมโยงถึงตราสินค้าอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านการรับรู้ถึงตราสินค้าและด้านความภักดีต่อตราสินค้าอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้าน ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการขายอยู่ในระดับดี 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์
แบรนด์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพและ
ด้านความเชื่อมโยงถึงตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 77 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์           
ผ่านร้านค้าปลีกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 32.4  
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด สุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ ร้านค้าปลีก 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to study how the brand equity and the marketing mix affected 
consumer buying decisions on Kohler Brand sanitary ware via retail stores in the Bangkok metropolitan area. 
The sample in this research consisted of 400 consumers who bought Kohler sanitary ware at retail stores. The 
statistics for data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis 
of variance and multiple regression analysis. The research found that most of the respondents were female, 
aged between 37-42, held a degree that was higher than a Bachelor’s degree and worked as architects or 
designers, with a monthly income more than 60,001 Baht per month. The opinions of the brand equity in 
terms of perceived quality and brand association were at a good level and the brand equity in terms of brand 
awareness and brand loyalty were at a moderate level. The opinions of marketing mix in terms of product, 
price, place and promotion at a good level. The results of the hypothesis testing were as follows: consumers 
of different ages, educational levels, occupations and monthly income had different buying decisions on 
Kohler sanitary ware via retail store with a statistical significance of 0.05. Brand equity, in terms of perceived 
quality and brand association affecting buying decisions on Kohler sanitary ware via retail stores, with a 
statistical significance of .05 and could be explained by an adjusted R2 of 77%. The marketing mix in the 
aspects of price affected buying decisions of Kohler sanitary ware via retail stores with a with a statistical 
significance of 0.05 and could be explained by an adjust R2 of 32.4%.  
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บทน า 
 ตลาดสุขภัณฑ์เป็นตลาดที่มีการเติบโตขึ้นทุกปีโดยจะมีการขยายตัวจากการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์และค าสั่งซื้อ
จากต่างประเทศไม่ว่า จะเป็น จีน อเมริกา หรืออาเซียน ซึ่งปริมาณการผลิตแต่ละปีรวมส่งออกอยู่ที่ 7.47 ล้านช้ินโดยมีการเติบโต
จากปี 2561 ร้อยละ 2.4 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อรองรับค าสั่งซื้อจากตลาดต่างประเทศ ส่วนตลาดสุขภัณฑ์ในประเทศไทยนั้น
มียอดจ าหน่ายที่ลดลงถึงร้อยละ 4.38 โดยภาพรวมของการเติบโตจึงมาจากการส่งออกที่ช่วยให้ตลาดสุขภัณฑ์ยังเติบโตต่อเนื่อง 
ส่วนยอดขายของตลาดในประเทศท่ีลดลงท าให้มีการแข่งขันภายในค่อนข้างสูง บริษัทสุขภัณฑ์ต่างๆจึงเริ่มมองหาความแตกต่างบาง
รายหันไปให้ความส าคัญในกลุม่งานค้าปลกีและกลุ่มผูพ้ัฒนาอสังหารมิทรัพย์ บางรายให้ความส าคัญกับงานกลุ่มปรับปรุงบ้านให้กับ
ผู้บริโภคหรืองานซ่อมแซมต่างๆท าให้แต่ละบริษัทจึงต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารลูกค้าแตกต่างกันออกไป 

สุขภัณฑ์โคห์เลอรเ์ข้ามาในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 17 ปีมีส่วนแบ่งในตลาดสุขภัณฑ์อยู่ท่ี 3 โดยมีบริษัท สยามซานิทา
รีแวร์ อินดัสทรี มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นที่ 1 บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นล าดับที่ 2  และ บริษัท โคห์
เลอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นล าดับที่ 3 บริษัทโคห์เลอร์มีเป้าหมายที่ต้องการจะเป็นบริษัทที่มียอดจ าหน่ายสุขภัณฑ์
สูงสุดในประเทศไทย แต่ด้วยสภาวะปัจจุบันที่เศรษฐกิจชะลอตัวก าลังซื้อหดหายและพฤติกรรมผู้บริโภค ในการตัดสินใจซื้อสินค้า
เปลี่ยนไปมีการเปรียบเทียบมากขึ้นจึงท าให้ตลาดสุขภัณฑ์มีการแข่งขันท่ีสูงขึ้นซึ่งโคห์เลอร์ต้องการยอดขายที่มากขึ้นเพื่อแย่งส่วน
แบ่งทางการตลาดโดยมีการท ากิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการขายร่วมกับทางร้านค้าปลีกหรือจะ
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เป็นการส่งเสริมการขายที่แจกโดยโคห์เลอร์เอง หากบริษัทโคห์เลอร์ยังไม่หาจุดได้เปรียบทางการแข่งขันก็มีโอกาสที่จะท าให้ไม่
สามารถอยู่รอดในตลาดระยะยาว โคห์เลอร์จึงเริ่มให้ความส าคัญกับการสร้างตราสินค้าของแบรนด์ตัวเองมากขึ้นโดยการค านึงถึง
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าและพัฒนาสินค้าของตัวเองให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งโดยการสร้างตราสินค้าที่แข็งแกร่งนั้นจะเป็นกล
ยุทธ์การด าเนินธุรกิจที่มีอนาคตและยั่งยืนกว่า 

การที่โคห์เลอร์มีเครื่องหมายตราสินค้าเป็นท่ีรู้จักท่ัวโลกส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจในตราสินค้า มีข้อได้เปรียบใน
การแข่งขันซึ่งท าให้ผู้บริโภคนั้นมีความเช่ือมั่นในมาตรฐานการผลิตของโคห์เลอร์โดยผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้ถึงคุณภาพสินค้าที่
ทางโคห์เลอร์ได้ผลิตออกมาโดยทางโคห์เลอร์ได้มีการใช้วิศวกรจากทางอเมริกา เข้ามาควบคุมในเรื่องกระบวนการขั้นตอนการผลิต
ต่างๆจึงท าให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณภาพสินค้าที่ผลิตออกมาได้ทุกช้ิน โดยสินค้าที่มีคุณภาพจะสร้างการเช่ือมโยงถึงตราสินค้าลูกค้า
และถูกสนับสนุนด้วยเอกลักษณ์ของสินค้าที่ได้ถ่ายทอดออกมาท าให้สุขภัณฑ์ของโคห์เลอร์เป็นที่จดจ ามากขึ้น และได้ส่งต่อความ
เชื่อมั่นที่มีให้ถึงผู้บริโภคที่ส าคัญมีผลให้เกิดความภักดีในตัวสินค้าเมื่อผู้บริโภคมีความมั่นใจในตราสินค้าท าให้เกิดการใช้ตราสินค้า
เดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทางด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของโคห์เลอร์นั้นมีสินค้าหลากหลายรูปแบบรูปแบบโมเดิร์ น ใน
ด้านราคาสินค้าของทางโคห์เลอร์มีราคาที่หลากหลายโดยขึ้นอยู่กับดีไซน์และรุปแบบฟังค์ช่ันท่ีเลือกใช้ การน ามาประยุกต์ใช้โดยใน
ด้านราคาได้มีการก าหนดราคาสินค้าที่เป็นราคาสมเหตุสมผลกับตลาดโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคหลากหลายรูปแบบไม่ว่า
จะเป็นสินค้าราคาหลักพันจนถึงราคาหลักหมื่นโดยจะเป็นสินค้ารูปแบบโมเดิร์น ในด้านราคาสินค้าของทางโคห์เลอร์มีราคาที่
หลากหลายโดยขึ้นอยู่กับดีไซน์และรูปแบบฟังค์ช่ันที่เลือกใช้ สถานที่จัดจ าหน่ายของโคห์เลอร์สามารถซื้อผ่านช่องทางร้านค้าปลีก
ต่างๆที่กระจายทั่วประเทศได้ซึ่งท าให้สินค้าโคห์เลอร์มีการกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ในด้านการส่งเสริมการขายทางโคห์เลอร์มีการ
ออกแคมเปญอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการจัดชุดเซ็ตสินค้าส าหรับผู้บริโภคด้วยราคาพิเศษหรือการแถมของพรีเมี่ยมให้กับผู้บริโภค 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาคุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์
โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเขตกรุงเทพมหานครเป็นเขตที่มีสัดส่วนยอดขายสูงสุดของ
ประเทศ ผลการวิจัยนี้สามารถไปพัฒนากลยุทธ์ทางด้านการตลาดและพัฒนาตราสินค้าให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้บริโภค
และท าให้เกิดการยอมรับในตราสินค้า และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสุขภัณฑ์ให้ดียิ่งข้ึน 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
2. เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงตราสินค้า ด้านการรับรู้ถึงคุณภาพด้านความเชื่อมโยงถึงตรา

สินค้าและด้านความภักดีต่อตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีกของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจ าหน่ายและด้านการ
ส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
  1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน 
มีการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีกแตกต่างกัน 
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2. คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงตราสินค้า ด้านการรับรู้ถึงคุณภาพ ด้านความเช่ือมโยงถึงตราสินค้า 
และด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีกของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการ
ขาย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ วชิรวัชร งามละม่อน (2558) ได้ให้ความหมายถึงลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ว่าความแตกต่างทางด้านตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ การศึกษา รายได้ ถือว่าเป็นความหลากหลายและ
แตกต่างของประสบการณ์ของแต่ละคนได้รับซึ่งลักษณะเหล่านี้จะถ่ายทอดออกมาแต่ละคนไม่เหมือนกันโดยจะบ่งช้ีถึงลักษณะ
ความเป็นมาของบุคคลนั้น 
 แนวคิดและทฤษฎีคุณค่าตราสินค้า ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีของ Farquhar (1989, อ้างถึงใน 
อรรถชัย ชุณหธนภัทร์.2560) ได้ให้ความหมายคุณค่าตราสินค้าว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวสินค้าและบริษัทของตราสินค้านั้นซึ่ง
ตราสินค้านั้นที่ดีก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยในด้านคุณค่าตราสินค้าประกอบด้วย 
 1. ด้านการตระหนักรับรู้ถึงตราสินค้า การที่ผู้บริโภคสามารถแยกแยะได้ว่าตราสินค้าแต่ละแบรนด์มีความแตกต่างกัน
อย่างไรโดยที่ตราสินค้านั้นจะเป็นที่จดจ าก็ต่อเมื่อตราสินค้านั้นมีความแข็งแกร่งจึงจะเป็นที่จดจ าของผู้บริโภคโดยการตระหนักรู้
ตราสินค้าสามารถแบ่งออกมาได้ 2 ระดับ 1.การจดจ าได้เป็นการจดจ าตราสินค้าเป็นการให้รู้ถึงการเป็นที่จดจ าของผู้บริโภคแต่ยัง
ไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าจะเป็นปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภค 2.การระลึกจะมีอิทธิพลก็ต่อเมื่อผู้บริโภคมีความจ าเป็นต้องใช้
สินค้านั้นจึงท าให้เกิดการระลึกถึงตราสินค้านั้น 
 2. การรับรู้คุณภาพ คุณภาพที่ถูกรับรู้หมายถึงการที่ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าแล้วเกิดความรู้สึกถึงความพึงพอใจของคุณภาพ
สินค้าที่มีความแตกต่างกันออกมาโดยที่สามารถสัมผัสได้ว่าสินค้านั้นมีคุณภาพที่ดีกว่าสินค้าอื่นในตลาดโดยการที่ผู้บริโภคสามารถ
รับรู้ได้ถึงคุณภาพของสินค้ามักจะส่งผลให้ทางผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจแล้วต้องการที่จะใ ช้สินค้าหรือบริการนั้นอีกโดยการที่
สามารถรับรู้ได้ถึงคุณภาพจะส่งให้ผู้บริโภคเป็นเหตุผลในอนาคตที่จะซื้อสินค้าอีก 
 3. ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า การที่ผู้บริโภคได้รับสื่อหรือได้สัมผัสประสบการณ์ของการได้ใช้ตราสินค้านั้นแล้วมีความ
ทรงจ าที่ดีจะส่งผลให้เกิดการเช่ือมโยงถึงตราสินค้านั้นโดยเครื่องมือสือ่สารทางการตลาดก็จะมีสว่นช่วยท าให้การเชื่อมโยงตราสนิคา้
ชัดมากยิ่งขึ้น 
 4. ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้าไว้ว่าความรู้สึกที่ยากจะมาท าให้ผู้บริโภคเปลี่ยนใจไปจากเดิมที่
เป็นอยู่หรือใช้อยู่ได้โดยที่นักการตลาดให้ความส าคัญอย่างมากในเรื่องนี้เนื่องจากการที่จะสร้างความภักดีให้กับสินค้าได้ต้องใช้เวลา
โดยเมื่อเกิดความภักดีต่อตราสินค้าก็จะท าให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของเรามีความนิ่งมากข้ึน 
 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีของ (Kotler 2003, อ้างถึง
ใน อัญชนา ทองเมืองหลวง. 2554)   กล่าวคือเครื่องมือทางการตลาดส าหรับนักการตลาดที่ใช้ในการตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุดโดยแบ่งเป็น 
 1. ผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งของที่ใช้ในการเสนอขายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยผลิตภัณฑ์ไม่ได้เป็น
แค่สินค้าแต่อาจหมายถึง บรรจุภัณฑ์ สี ตราสินค้า หรือ บริการ ก็ได้ตามที่กล่าวอ้างนี้โดยสามารถน ามาใช้ในการซื้อขายได้รวมทั้ง
ยังหมายถึงวัตถุดิบที่น าไปสู่กระบวนการน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่ายต่อไป 



5 
 

 2. ราคา เป็นตัวก าหนดสินค้าและบริการที่เราขายโดยควรตั้งราคาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ
โดยเป้าหมายของผู้ผลิตคือราคาที่สอดคล้องแล้วได้ก าไรสูงสุดส่วนผู้บริโภต้องการสินค้าและบริการที่สอดคล้องและราคาถูกท่ีสุด 
 3. สถานที่จัดจ าหน่าย สถานที่ท่ีมีคนกลางเข้ามาท าหน้าที่ในกระบวนการการจัดส่งและจัดจ าหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภค
เพื่อช่วยในการการกระจายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตและยังช่วยในการประหยัดเวลาส าหรับการเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคด้วย 
 4. การส่งเสริมการตลาด เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการกระตุ้นยอดขายโดยให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคโดยการท า
การตลาดนั้นมุ่งหวังที่จะสร้างยอดขายให้กับองค์กรหรือบริษัทมากยิ่งขึ้นและอาจจะเป็นการชิงยอดขายจากคู่แข่งไปในตัวการ
ส่งเสริมการตลาด)Promotion) เป็นส่วนประสมทางการตลาด )Marketing  mix) เป็นการใช้รูปแบบช่องทางให้เกิดการรับรู้ถึง
ผู้บริโภคโดยมุ่งหวังให้เกิดการรับรู้ แรงจูงใจ แรงกระตุ้น ในการบริโภคสินค้านั้นโดยการส่งเสริมการตลาดจะมีประสิทธิภาพนั้นต้อง
มีการวางแผนและแนวทางที่ชัดเจนที่จะสื่อไปถึงผู้บริโภคและถ้าใช้เครื่องมือทางการตลาดร่วมกันก็ยิ่งส่งผลให้การส่งเสริมทาง
การตลาดมีประสิทธฺภาพมากยิ่งข้ึน 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีของ Kotler and Keller 
(2016) มาใช้ในการศึกษาซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ ความต้องการได้รับการกระตุ้นหรือการรับรู้ถึงความต้องการ การแสวงหา
ข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อการกระท าหรือการปฏิบัติในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า 
โดยการตัดสินใจอาจจะเกิดจากสินค้าค้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรืออาจจะมาจากสินค้าก าลังมีการปรับราคา รวมทั้งบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อผู้ตัดสินใจอาจส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสุขภัณฑ์โคห์เลอร์ โคห์เลอร์เป็นแบรนด์สุขภัณฑ์สัญชาติอเมริกาโดยเป็นผู้น าในเรื่องการ
ผสมผสานนวัตกรรมทันสมัยและสไตล์การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยโคห์เลอร์เริ่มก่อตั้งมายาวนานกว่า 143 ปี  

สินค้าช้ินแรกท่ีทางโคห์เลอร์ได้ผลิตนั้นคือ อ่างอาบน้ าเหล็ก หล่อโดยนาย จอห์น ไมเคิล โคห์เลอร์  สินค้าที่ทางจอห์น ไมเคิล โคห์
เลอร์ได้คิดค้นนั้นเป็นที่เลื่องลือเป็นอย่างมากท าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศอเมริกา นาย จอห์น ไมเคิล โคห์เลอร์ จึง
มองเห็นโอกาสในการเติบโตในทางธุรกิจจึงเริ่มท าการผลิตสุขภัณฑ์ออกจ าหน่ายจนถึงปัจจุบัน ในปี 2545 โคห์เลอร์ได้เข้ามาท า
ธุรกิจในเมืองไทยโดยท าการซื้อบริษัทสุขภัณฑ์กะรัต จ ากัด (มหาชน)เพื่อเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าไปท่ัวโลก  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อสุขภัณฑ์แบรนดโ์คห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่

ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้วิธีค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
(กัลยา วานิชย์บัญชา. 2558) โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่าง
จ านวน 385 คน เพิ่มเติมกลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 คน รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้้น 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูลจากงานเอกสารทางวิชาการ
ต่างๆแล้วน ามาประยุกต์และมาสร้างเป็นแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยเป็นลักษณะค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) แบบให้เลือกตอบได้หลายข้อ
(Multiple Choices Questions) ดังต่อไปนี้ 

ข้อที่ 1 เพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  
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ข้อที่ 2 อายุ เป็นการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale)  
ข้อที่ 3 ระดับการศึกษา เป็นการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale)  
ข้อที่ 4 อาชีพ เป็นการวัดข้อมูลนามบัญญัติ (Nominal Scale)  
ข้อที่ 5 รายได้ต่อเดือน เป็นการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Font Scale)  
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพ ด้าน

ความเชื่อมโยงถึงตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ซึ่งเป็นแบบสอบถามโดยวิธีให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert 
Scale) จ านวน 16 ข้อ ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale) ก าหนดการให้คะแนนระดับความคิดเห็น 
ออกเป็น 5 ระดับ  

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นแบบสอบถามโดยวิธีให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) จ านวน 12 
ข้อ ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ก าหนดการให้คะแนนระดับความคิดเห็น ออกเป็น 5 ระดับ  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ ด้านการตัดสินใจซื้อ โดยใช้แบบสอบถามมาตราวัดส่วนประมาณค่า 
(Likert Scale) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ  

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา 
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งตาม เพศ อายุ การศึกษา และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย  ด้านการรับรู้ตราถึงสินค้า ด้านรับรู้ด้านคุณภาพ                  

ด้านความเช่ือมโยงถึงตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า วิเคราะห์โดยการหา  ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่

ต่อเดือน กับการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์โคห์เลอร์โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ Independent t-test และ One-way Analysis of 
Variance  

2.2 วิเคราะห์ข้อมูลคุณค่าตราสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ตราโคห์เลอร์ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงตราสินค้า ด้านรับรู้               
ด้านคุณภาพ ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านความเช่ือมโยงถึงตราสินค้า ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์
เลอร์ของผู้บริโภคในเขตโดยสถิติที่ใช้ทดสอบคือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

2.3 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านส่งเสริมการขาย ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ของผู้บริโภคในเขตโดยสถิติที่ใช้ทดสอบคือ                   
การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิ เคราะห์ เรื่อง คุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อการตัดสินใจซื้ อสุขภัณฑ์ 

แบรนด์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพรรณนา 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ 
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00  
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 37-42 ปี จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00  
ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 191 คนคิดเป็นร้อยละ 47.80  
อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80  
รายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 60,001 บาทขึ้นไป จ านวน 163 คน คดิเป็นร้อยละ 40.75  
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงตราสินค้า ด้านการรับรู้ถึงคุณภาพ ด้าน

ความเช่ือมโยงถึงตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Diviation) 

ด้านการรับรู้ถึงตราสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรู้ถึงตราสินค้าโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อเมื่อพูดถึง สุขภัณฑ์ ท่านมักนึกถึง 
“สุขภัณฑ์ โคห์เลอร์” เป็นอันดับแรก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.56 รองลงมา
คือ ข้อท่านพบเห็นสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ จากโรงแรม 5 ดาว เป็นประจ าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 ส่วนข้อท่านรู้จักคุ้นเคยกับตราสินค้าแบรนด์โคห์เลอร์มากกว่าผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ยี่ห้ออื่น ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 

ด้านการรับรู้ถึงคุณภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อความพอใจในการได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโคห์เลอร์ เป็นอันดับแรก
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.87 รองลงมาคือ ข้อสุขภัณฑ์โคห์เลอร์มีรูปแบบให้เลือกที่
หลากหลายกับการใช้งานผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ส่วนข้อการรับรู้ว่าคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์โคห์เลอร์เหนือกว่ายี่ห้ออ่ืน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 

ด้านความเชื่อมโยงถึงตราสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ด้านความเช่ือมโยงถึงตรา
สินค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่านรู้สึกว่าสุขภัณฑ์โคห์เลอร์มีความ
แตกต่างจากยี่ห้ออ่ืน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.25 รองลงมาคือ ข้อท่านเชื่อมั่นใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์โคห์เลอร์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ส่วนข้อทุกครั้งท่ีซื้อสุขภัณฑ์
ท่านตั้งใจซื้อสุขภัณฑ์ โคห์เลอร์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.29 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้าโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่านจะแนะน าให้คนอ่ืนซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์
เลอร์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.62 รองลงมาคือ ข้อถ้าท่านจะต้องซื้อสุขภัณฑ์เพิ่ม
ท่านก็จะเลือกโคห์เลอร์และข้อท่านยังคงซื้อสุขภัณฑ์โคห์เลอร์ต่อไปแม้ว่าตัวแทนจ าหน่ายโคห์เลอร์ลดลง ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 และ 3.21 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด  ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง                
การจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย  

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดี 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้อ โดยข้อสุขภัณฑ์โคห์
เลอร์เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.12 รองลงมาคือ ข้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์มีความหรูหรา
เมื่อเทียบกับสุขภัณฑ์ยี่ห้ออ่ืนๆ ข้อสุขภัณฑ์โคห์เลอร์มีการออกแบบให้เข้ากับสรีระของผู้ใช้ทุกกลุ่มอายุ และข้อสุขภัณฑ์โคห์เลอร์มี
การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ได้อย่างลงตัว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 3.69 และ 3.54 ตามล าดับ 

ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้อ โดยข้อสุขภัณฑ์โคห์เลอร์มี
ราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับสูงสุด 3.95 รองลงมาคือ สุขภัณฑ์โคห์เลอร์มีราคาให้เลือกหลากหลาย และ
ราคาโคห์เลอร์คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และ 3.74 ตามล าดับ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจัดจ าหน่าย
โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โดยข้อการช าระเงินมีช่องทางที่หลากหลายเช่น 
เงินสด บัตรเครดิต E-Payment ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 รองลงมาคือ ข้อร้านค้า
ปลีกที่จัดจ าหน่ายสุขภัณฑ์มีความสะดวกสบายในการเดินทางไปซื้อและข้อร้านค้าปลีกมีการแสดงสินค้าที่สวยงามเป็นระเบียบ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ในระดบัดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และ 3.60 ตามล าดับส่วนข้อร้านค้าปลีกสินค้ามีไม่ต้องเสียเวลา
รอนานผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 

ด้านส่งเสริมการขาย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการขายโดย
รวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อพนักงานขายสามารถอธิบายโปรโมช่ันได้ชัดเจน
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 รองลงมาคือ ข้อมีการให้ส่วนลดที่เหมาะสม ข้อสิทธิพิเศษ
ส าหรับลูกค้าที่เคยซื้อสุขภัณฑ์โคห์เลอร์มีความคุ้มค่ามากกว่าแบรนด์อื่นๆผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.56 และ 3.54 ตามล าดับส่วนข้อมีการโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซ้ือสุขภัณฑ์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีก 
การตัดสินใจซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีกโดยรวมอยู่

ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่เท่ากับ 4.11เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากทุกข้อ 
โดยข้อตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ด้วยตัวเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.19 รองลงมาคือ ข้อตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์
จากคุณสมบัติสินค้า และข้อตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์จากการเปรียบเทียบเทียบกับแบรนด์อื่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.09 และ 4.05 ตามล าดับ 
 

สรุปผลและอภิปราย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์

ผ่านร้านค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีกแตกต่างกัน 
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ด้านอายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีกแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 37-42ปีมีการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์โคห์เลอร์
มากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคที่มีอายุ37-42ปีอยู่ในช่วงก าลังสร้างครอบครัวและอาชีพการงานมั่นคง จะเริ่มสร้างที่อยู่เป็นของตัวเอง
หรืออาจจะมีการปรับปรุงห้องน้ าเดิม โดยจะเห็นได้จากผู้บริโภคกลุ่มนี้ที่มีรายได้ที่ค่อนข้างสูงและตัดสินใจโดยไม่ค านึงถึงราคามาก
นักโดยจะค านึงถึงรูปแบบของสินค้ามากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ ช้ างใจกล้า (2562) ได้ศึกษาเรื่องความพึง
พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้าอิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้าอิเกีย แตกต่างกัน  

ด้านระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์ผ่านร้านค้าปลีกแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีการ
ตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีกมากท่ีสุด เนื่องจากผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมีโอกาส
ในการท่องเที่ยวต่างประเทศและได้พบเห็นสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ตามสถานที่ต่างๆจึงท าให้ผู้บริโภคหากมีความต้องการซื้อ
สุขภัณฑ์จะท าให้นึกถึงแบรนด์โคห์เลอร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมล ธรรมไพโรจน์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทาง
การตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเหล็กเส้น"ทาทาทิสคอน" ของผู้รับเหมาก่อสร้างในในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ด้านอาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์ผ่านร้านค้าปลีกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานเอกชนมีการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์
โคห์เลอร์มากที่สุดเนื่องจากการจัดจ าหน่ายที่มีทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ท าให้พนักงานเอกชนสามารถที่จะเข้าถึงสินค้าได้
ง่ายและมีการท าส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องท าให้มีส่วนช่วยในการดึงดูดผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถชัย ชุณหธนภัทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการรับรู้คุณค่าตรา
สินค้า ทีม่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสุขภัณฑ์ตราโคห์เลอร์ของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีจังหวัด นครปฐม พบว่า ผู้บริโภคที่ประกอบ
อาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสุขภัณฑ์ตราโคห์เลอร์ แตกต่างกัน 

ด้ า น ร า ย ไ ด้  ผู้ บ ริ โ ภ ค ที่ มี ร ะ ดั บ ร า ย ไ ด้ แ ต ก ต่ า ง กั น  มี ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ สุ ข ภั ณ ฑ์ แ บ ร น ด์ 
โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มี
รายได้ 60,001บาทขึ้นไปมีการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์มากที่สุด เนื่องจากสินค้าของโคห์เลอร์นั้นมีราคาที่สูงและมี
คุณภาพมาตราฐานท่ีดีกว่าสินค้าในประเทศจึงท าให้ผู้บริโภคที่มีรายได้สูงจึงตัดสินใจเลือกใช้สินค้าของโคห์เลอร์ซึ่งจะสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฐพล อุ้มสิน (2555) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสุขภัณฑ์วิเทรียสไชน่าของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานที่ 2 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงตราสินค้า ด้านการรับรู้ถึงคุณภาพ ด้านความเชื่อมโยงถึง
ตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีกของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ด้านความเช่ือมโยงถึงตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากสินค้าของโคห์เลอร์เป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพจะเห็นได้จากโรงแรมช้ันน าต่างๆ
ทั่วโลกได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของโคห์เลอร์ท าให้ผู้บริโภคได้เกิดการรับรู้และเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อรรถชัย ชุณหธนภัทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ที่มีอิทธิพลต่อ
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พฤติกรรมการซื้อเครื่องสุขภัณฑ์ตราโคห์เลอร์ของผู้บริโภคในพื้นที่ จังหวัด นครปฐม พบว่า ด้านความเช่ือมโยงถึงตราสินค้ามี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์ 

ด้านการรับรู้ถึงคุณภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เนื่องจากทางโคห์เลอร์ได้มีการประชาสัมพันธ์และสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
บริการหลังการขายการรับประกันสินค้าซึ่งท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รัตนา ก่ีเอี่ยน (2552) ได้ศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้าและปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ร้านพัพฟ์แอนด์พาย พบว่า การรับรู้คุณภาพของผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค 
สมมติฐานที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริม
การขาย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้าปลีกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
เนื่องจากปัจจุบันสินค้าแบรนด์สุขภัณฑ์มีออกมาอย่างหลากหลายโดยเมื่อเปรียบเทียบในด้านราคากับคุณภาพแล้วจะเห็นได้ถึง
ความแตกต่างของแต่ละแบรนด์ที่มีคุณภาพแตกต่างกัน ซึ่งสินค้าของโคห์เลอร์เป็นท่ียอมรับในความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา
ของสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คมกริช กมลศิริ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน ) พบว่าราคามี
ความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสุขภัณฑ์แบรนด์โคห์เลอร์ผ่านร้านค้า
ปลีกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้ประกอบการควรก าหนดกลยุทธ์ผู้บรโิภคที่เป็นเพศหญงิ อายุ 37-42ปี ระดับการศึกษา
ระดับสูงกว่าปริญญาตร ีมีอาชีพเป็นสถาปนิค/ดีไซเนอร์ รายได้ต่อเดือน 60,001บาทขึ้นไป ให้เหมาะสมเพราะกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มนี้มี
อ านาจการตัดสินใจซื้อที่สูงควรจะท าการตลาดโดยตรงกับผู้บริโภคกลุ่มนี้โดยท าการตลาดเชิงสร้างความภักดีให้กับแบรนด์สินค้า
เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้จะมีความต้องการใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องจึงควรสร้างความภักดีให้กับแบรนด์สินค้าเพื่อท่ีผู้บริโภคจะได้
นึกถึงแบรนด์โคห์เลอร์ในอนาคต 

2. คุณค่าตราสินค้า  
   2.1 ด้านความเช่ือมโยงถึงตราสินค้า ผู้ประกอบการควรที่จะมีการเก็บข้อมูลของผู้บริโภคเพื่อน ามาพัฒนาสินค้าใหม่

และสินค้าที่น ามาพัฒนาควรที่จะต้องสร้างความแตกต่างในตลาดรวมทั้งต้องมีการพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อเป็น
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเกิดความประทับใจในการซื้อสินค้าของโคห์เลอร์ 
         2.2 ด้านการรับรู้ถึงคุณภาพ ผู้ประกอบการควรที่จะต้องมีการน าสินค้ามาสาธิตให้เห็นถึงความแตกต่างโดยอาจจะเป็น
รูปแบบการน าสินค้าให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้หรือการน าเทคโนโลยีมาสาธิตให้เห็นถึงความแตกต่างของสุขภัณฑ์แต่ละแบรนด์ เพื่อ
ท าให้ผู้บริโภคได้รู้สึกถึงความแตกต่างและสามารถรับรู้ได้ถึงคุณภาพของสินค้า ซึ่งการท าให้เห็นคุณภาพสินค้านี้จะท าให้ผู้บริโภค
เกิดความมั่นใจในสินค้าและเกิดการใช้บริการในอนาคต 

3. ส่วนประสมทางการตลาด ราคา ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงในเรื่องการก าหนดกลยุทธ์ราคาให้สอดคล้องกับตลาดให้
มากขึ้นควรจะมีการตรวจสอบราคาของคู่แข่งเป็นประจ าเพื่อน ามาเป็นกลยุทธ์ในการตั้งราคาสินค้าให้สอดคล้องกับตลาดและ
สามารถท่ีจะแข่งขันในตลาดได้ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไป

ควรต้องมีการศึกษาผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ภูมิภาคอื่นเพิ่มเติม เนื่องจากผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่มีปัจจัยทางด้านต่างๆไม่เหมือนกัน             
เพื่อจะได้น าผลการศึกษาที่ได้ของแต่ละพื้นมาวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ต่างๆให้ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค              
ให้ได้มากที่สุด 

2. ควรมีการท าวิจัยที่ค านึงถึงผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาโรคระบาดที่น ามาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค               
ที่ค านึงถึงห้องน้ าท่ีถูกสุขลักษณะมากขึ้น 

3. ควรจะศึกษาเพิ่มเติมในปัจจัยของพฤติกรรมการซื้อสุขภัณฑ์ของผู้บริโภคเช่น ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านความ
เช่ือและทัศนคติ เป็นต้นเพื่อที่จะได้น าข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์และวางแผนส าหรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีอันเนื่องมาจากความเมตตากรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก               
อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค ์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์น้ี ทั้งยังให้ค าปรึกษาค าแนะน าท่ีมีประโยชน์ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขช่วยเหลือและขัดเกลาข้อผิดพลาดและเสียสละเวลาอันมีค่าจนสารนิพนธ์ที่จัดท ามีความครบถ้วนของเนื้อหาและ
ความถูกต้อง 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ                 
รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา และ รองศาสตราจารย์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ที่กรุณาเป็นกรรมการเพิ่มเติมในการสอบสารนิพนธ์
และให้ค าแนะน าต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจนเสร็จสมบูรณ์  

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณครอบครัวของข้าพเจ้าที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมพร้อมทั้งเป็นก าลังใจให้ตลอดมา รวมถึงเพื่อนๆ
ทีมชบา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาการตลาดรุ่นที่ 20 คุณกมล เลิศศรัทธา คุณกริช ศิริมหาชัย คุณศัลยศิริ บุณยรัตพันธุ์ 
บริษัทโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน รวมถึงผู้ที่ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อตอบแบบสอบถาม
จนประสบความส าเร็จออกมาได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ทุกๆ ท่านท่ีมีส่วนร่วมในความส าเร็จของสารนิพนธ์ ฉบับนี้ที่ไม่ได้เอ่ยนามใน ณ 
ที่น้ีด้วยผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิต และ นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ
เกี่ยวกับหัวข้อสารนิพนธ์หากผลงานวิจัยมีสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยขออุทิศสิ่งที่ดีงามเหล่านี้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่านและ
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
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