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บทคัดย่อ
การทําวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ าแบรนด์เนม ของพนักงานบริษัท บริเวณ
ศูนย์การค้ าสยามพารากอน เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาส่วนประสม
ทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของพนักงานบริษัทในการเลือกซื้อสินค้ าแบรนด์เนม บริเวณ
ห้ างสยามพารากอน และศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ าแบรนด์
เนม ของพนักงานบริษัท โดยใช้ วิธกี ารเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สังเกตุการณ์
การวิจัยพบว่าปัจจัยด้ านการสื่อสารการตลาดด้ านลักษณะและคุณสมบัตขิ องสินค้ าแบรนด์
เนม มีคุณภาพการใช้ งานที่ดี มีความคงทน มีอายุการใช้ งานที่ยาวนาน ลักณะของสินค้ ามีความ
สวยงาม หรู ห รา และเท่ ห์ ดู ดี มี เอกลั ก ณ์ ค วามโดนเด่ น เฉพาะตั ว สามารถใช้ ไ ด้ กั บ ทุ ก
สถานการณ์ ขั้นตอนกรรมวิธกี ารผลิตมีความประนีต ชื่อเสียงของสินค้ าแบรนด์เนมแต่ละแบรนด์
เป็ นที่จดจําและมีช่ ือเสียงมาอย่างยาวนาน ทําให้ ผ้ ูบริโภคมีความมั่นใจในตัวสินค้ ามาก ด้ านราคา
ของสินค้ าแบรนด์เนมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพราะเนื่องจากราคาสินค้ าแบรนด์เนม
มีราคาสูง ด้ านสถานที่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เลือกที่จะซื้อสินค้ าแบรนด์เนมจากต่ างประเทศ ด้ วย
เหตุผลที่ว่าราคาถูกกว่าสินค้ าแบรนด์เนมที่วางจําหน่ายในเมืองไทย ด้ านสถานที่ในการซื้อสินค้ า
แบรนด์เนม ผู้บริโภคส่วนเลือกที่จะซื้อสินค้ าแบรนด์เนมจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาถูกกว่าซื้อที่
ไทย หรื ออีกทางเลื อกคือสั่งซื้อผ่ านช่ องทางร้ าน พรีออร์ เดอร์ ซึ่งมีราคาแพงกว่ าไปซื้อจาก
ต่างประเทศ แต่มีราคาถูกกว่าซื้อช๊อปในเมืองไทย ซึ่งราคาร้ านพรีออร์เดอร์แต่ละร้ านไม่ตายตัว
ขึ้นอยู่กบั ผู้ซ้ ือและผู้ขายตกลงกัน รูปแบบการส่งเสริมการขายของสินค้ าแบรนด์เนมยังมีน้อยมาก
เพราะแบรนด์เนมแต่ละแบรนด์มีจุดขายและมีช่ือเสียงอยู่ในตัว แต่กไ็ ม่ได้ ละเลยการโฆษณาผ่าน
สื่ออื่นๆ เช่น นิตยสาร แมกกาซีน บิลบอร์ดบริเวณสําคัญๆ และการบอกต่อของผู้ท่ไี ด้ ใช้ สนิ ค้ าแบ
รนด์เนมแล้ วไปยังผู้อ่นื
ผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ าแบรนด์เนม พบว่า มีหลายเหตุผลที่ทาํ
ให้ ผ้ ูบริโภคคิดและทําการตัดสินใจในการซื้อ ซึ่งสาเหตุในการซื้อสินค้ าแบรนด์เนมของผู้บริโภค
แบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ 1) ผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้ าแบรนด์เนมด้ วยตัวเอง คือ มีความชื่น
ชอบและเชื่ อมันในตัวแบรนด์ สิน ค้ า แม้ ว่าจะมีส่ิงรอบข้ า งเชื่ อเชิญ ให้ สนใจในแบรนด์อ่ืน แต่
ผู้บริโภคประเภทนี้จะตัดสินใจได้ อย่างแน่วแน่และไม่โลเลที่จะเปลี่ยนเป็ นเป็ นอื่น 2) ผู้บริโภคที่
เลือกซื้อสินค้ าแบรนด์เนมด้ วยอิทธิพลรอบข้ าง ผู้บริโภคประเภทนี้จะชื่นชอบหมดทุกแบรนด์ จะ
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ไม่ยึดแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง จะไหลไปตามกระแสแฟชั่น และคนรอบข้ าง ในการเลือกซื้อสินค้ า
แบรนด์เนม

1. บทนํา
ปัจจุ บันสังคมได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อความเจริญด้ าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์ ได้ เริ่มเข้ ามามีบทบาทในทุกๆด้ านต่อนานาประเทศทั่วโลก มากยิ่งขึ้น
ในการเชื่อมต่ อโลกให้ ใกล้ ชิดกัน จากความเจริญดังกล่ าวได้ ส่งผลให้ ประเทศไทยจะกลายเป็ น
ประเทศที่มี ความเจริญก้ าวหน้ ามาก ทั้งในด้ านเศรษฐกิจสังคมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แต่ในขณะเดียวกัน ความเจริญก้ าวหน้ าเหล่านี้ได้ สร้ างผลกระทบให้ กบั สังคมไทยด้ วย
เช่นกัน ดังจะเห็นได้ จากปัญหาที่เกิดในปัจจุบัน ทั้งความเสื่อมทรามของสังคมที่เกิดจากความเห็น
แก่ตัวและการเอารัดเอาเปรียบกันของการเลื่อมล้ าทางสังคม การถูกครอบงําโดยอิทธิพลจากสื่อ
ต่างๆที่ทาํ ให้ พฤติกรรมและค่านิยมของคนในสังคม เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็ นสังคมแห่ งการ
บริโภคนิยมและสังคมวัตถุนิยม
การอุ ป โภคสิน ค้ า แบรนด์ เ นมได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลายมากในศตวรรษที่ 21
(Kapferer; & Bastien. 2009) ซึ่งให้ คุณค่าในสินค้ าแบรนด์เนมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวง
แฟชั่ น ปั จ จุ บั น มี แ บรนด์ สิ น ค้ าเกิ ด ขึ้ นมากมาย เป็ นผลจากแรงผลั ก ดั น ของการพั ฒ นา
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การค้ าในรูปแบบใหม่ ๆ การเพิ่มขึ้นของการจับจ่ าย และการสื่อสารที่
พัฒนาขึ้น และผลจากแรงผลักดันดังกล่าว ทําให้ คนในภูมิภาคต่างๆมีความคุ้นเคยกับสินค้ าแบ
รนด์ระดับโลก แม้ ปัจจุบันการแบ่งชนชั้นวรรณะทางสังคมจะค่อยๆเลือนหาย แต่ในสังคมยังมีการ
แยกความแตกต่างทางชนชั้นโดยผู้นาํ ในสังคม และบ่อยครั้งที่ผ้ ูคนในสังคมที่มีสถานะการเงินที่ดี
มักต้ องการมีชีวิตที่ฟุ้งเฟ้ อ และอยากให้ ผ้ ูอ่นื รู้ถงึ ความมั่งคั่งของตน ด้ วยเหตุน้ ีจึงไม่น่าแปลกใจว่า
ทําไมผู้คนถึงแสวงหาสินค้ าแบรนด์เนมาครอบครองเพราะสินค้ าดังกล่ าวสะท้ อนภาพเหล่ านั้น
ออกมาได้ เป็ นอย่างดี ในขณะเดียวกันการดํารงชีวิตในปัจจุบันของคนในสังคม ไม่มีใครปฎิเสธได้
เลยว่าการเลือกบริโภคสินค้ าเป็ นสิ่งที่สาํ คัญและต้ องใช้ การพิจารณาไตร่ตรองเลือกซื้อสินค้ าแต่ละ
ชนิ ด อย่ า งรอบคอบมากกว่ า เดิ ม เนื่ อ งด้ ว ยจากสถานการณ์ ท างเศรษฐกิจ ที่มี ก ารเปลี่ ย นอยู่
ตลอดเวลาและไม่สามารถคาดการณ์ในอนาคตได้ สินค้ ามีการปรับตัวของราคาสูงขึ้นจากสภาวะ
เงินเฟ้ อ ในขณะที่ค่าจ้ างก็เพิ่มสูงขึ้นจากการเรียกร้ องค่าจ้ างของแรงงานแต่กย็ ังไม่เพียงพอต่อการ
ใช้ จ่ายในแต่ ละวัน อีกทั้งสภาพสังคม ค่ านิยมและความเชื่ อในตัวผลิตภัณฑ์ท่ีถูกสร้ างขึ้นโดย
นักการตลาด เป็ นสิ่งที่กระตุ้นให้ ผ้ ูบริโภคมีส่งิ เร้ าเกิดความต้ องการจ่ายมากขึ้น ถึงแม้ ว่ากําลังซื้อ
ของผู้บริโภคอาจมีน้อยกว่าความต้ องการ แต่การเข้ าถึงแหล่ งเงินทุนประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล
เป็ นสิ่งที่เข้ าถึงได้ ง่ายมากขึ้น ทําให้ เกิดช่ องทางในการซื้อของผู้บริโภคมีมากขึ้นตามลําดับ เมื่อ
กําลังซื้อของผู้บริโภคมีมากขึ้นเท่าไหร่ ผู้บริโภคจะหันไปบริโภคสินค้ าที่มีคุณภาพดีกว่าสินค้ าที่
เคยบริโภค ซึ่งสินค้ าที่มีคุณภาพสูงมักจะมาพร้ อมกับราคาที่สงู เช่นกัน
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จากที่กล่าวมาข้ างต้ นทําให้ ผ้ ูวิจัยมีความสนใจทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้ าแบรนด์เนมของพนักงานบริษัท บริเวณศูนย์การค้ าสยามพารากอน เนื่องจาก
ผู้วิจัยเล่ งเห็นว่ า หากสามารถทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคและเข้ าถึงค่ านิยมของผู้บริโภคแล้ ว
ผู้ประกอบการสามารถนําผลการวิจัยนี้มาปรั บปรุงใช้ กับธุรกิจรวมทั้งการวางแผนกลยุ ทธ์ทาง
การตลาดให้ ดีกว่าเดิมยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้ าแบรนด์
เนมของพนักงานบริษัท บริเวณศูนย์การค้ าสยามพารากอน
2.2 เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้ าแบรนด์เนมของ
พนักงานบริษัท บริเวณศูนย์การค้ าสยามพารากอน

3. สมมติฐานการศึกษา
จากการที่ ณ ปั จจุ บัน สินค้ าแบรนด์เนมเป็ นที่ได้ รับความนิ ยมเป็ นอย่ างมาก ประสบ
ความสําเร็จสูง จึงทําให้ เกิดความสงสัยในการก้ าวไปสู่ความสําเร็จทางการตลาด จึงได้ มีคาํ ถามใน
การวิจัยต่อไปนี้
3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้ าแบรนด์เนมของ
พนักงานบริษัท บริเวณศูนย์การค้ าสยามพารากอน เป็ นอย่างไร
3.2 การเลือกซื้อสินค้ าแบรนด์เนมของพนักงานบริษัท บริเวณศูนย์การค้ าสยามพารา
กอน เป็ นอย่างไร

4. ประโยชน์ทีไ่ ด้รบั จากการศึกษา
ทําให้ ผ้ ูผลิตทราบถึงความต้ องการของผู้บริโภคอย่างแท้ จริง และสามารถนําไปใช้ ในการ
วางแผลกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม และเป็ นการเพิ่มยอดขายให้ กบั ผู้ผลิต

5. ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย เรื่ องการศึกษพฤติกรรมในการเลือกซื้ อสินค้ าแบรนด์เนม ของ
พนักงานบริษัท บริเวณศูนย์การค้ าสยามพารากอน
1. ทําการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ าแบรนด์เนม ของ
พนักงานบริษัท บริเวณศูนย์การค้ าสยามพารากอน
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2. ทําการศึกษาเฉพาะผู้ท่ใี ช้ ซ้ ือสินค้ าแบรนด์เนม
3. ทําการเก็บข้ อมูลจากผู้ท่เี คยซื้อสินค้ าแบรนด์เนมที่อยู่บริเวณศูนย์การค้ าสยามพารา
กอน เนื่องจากเป็ นสถานที่ใจกลางเมือง และภายในศูนย์การค้ าสยามพารากอนนั้นมีส้ นิ ค้ าแบรนด์
เนมหลายแบรนด์ท่เี ปิ ดจําหน่ายอยู่เป็ นจํานวนมาก
4. ขอบเขตระยะเวลาในการสํารวจและการเก็บข้ อมูลตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือน
เมษายน 2558

6. ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทําการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีระเบียบวิธวี ิจัยดังนี้
คําถามการวิจยั

แนวคิดและทฤษฏี

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ

วิธีวิจยั

1. ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในในการ
เลือกซื้อสินค้ า
แบรนด์เนม ของ
พนักงานบริษัท
บริเวณศูนย์การค้ า
สยามพารากอน
เป็ นอย่างไร

‐ แนวคิดค่ านิยมกับ
การพฤติกรรมการ
บริโภคของคนไทย

‐ ผู้บริ โภคและผู้ ท่ีทาํ
ก า ร เ ลื อ ก ซื้ อ ซื้ อ
สิ น ค้ าแบรนด์ เ นม
จํานวน 20 คน

‐ การสัมภาษณ์เชิง
ลึก(Indepth
Interviews)

2. การบริโภคสินค้ า
แบรนด์เนม ของ
พนักงาน บริษัท
บริเวณศูนย์การค้ า
สยามพารากอน
เป็ นอย่างไร

‐ แนวคิดการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ
ของผู้บริโภค

‐ แนวคิ ด ส่ ว ประสม
ทางการตลาด

‐ การสํารวจ
เอกสาร
‐ การสังเกต

‐ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมผู้บริโภค

‐ ผู้บริ โภคและผู้ ท่ีทาํ
การเลื อ กซื้ อสิ น ค้ า
แบรนด์เนม จํานวน
20 คน

‐ การสัมภาษณ์
เชิงลึก(Indepth
Interviews)
‐ การสํารวจ
เอกสาร
‐ การสังเกต

7. ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ าแบรนด์เนม ของพนักงานบริ ษัท บริ เวณ
ศูนย์การค้ าสยามพารากอน เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้ านการวิเคราะห์
ข้ อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ
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1. เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้ าแบรนด์
เนมของพนักงานบริษัท บริเวณศูนย์การค้ าสยามพารากอน
2. เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจซื้อสินค้ าแบรนด์เนม
ของพนักงานบริษัท บริเวณศูนย์การค้ าสยามพารากอน
ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้ อจํากัดของการวิจัย และข้ อเสนอแนะสําหรับ
งานวิจัยในอนาคตตามลําดับ ดังนี้
โดยทําการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ า
แบรนด์เนม ของพนักงานบริษัท บริเวณศูนย์การค้ าสยามพารากอน ด้ วยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก
( In-depth Interview) โดยมีรายละเอียดของการศึกษาดังนี้
1. กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ คือ ผู้ท่ซี ้ ือสินค้ าแบรนด์เนม
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้ อมมูลส่วนตัวของผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ
ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการเลือกซื้อสินค้ าแบ
รนด์เนม ของพนักงานบริษัท บริเวณศูนย์การค้ าสยามพารากอน ตามแนวความคิดของส่วนผสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) ดังต่อไปนี้
1. ลักษณะและคุณสมบัติของสินค้ าแบรนด์เนม
1.1 ระบุแบรนด์ของสินค้ าแบรนด์เนมที่ชอบพร้ อมเหตุผล
2. ราคาของสินค้ าแบรนด์เนม
3. สถานที่ในการซื้อสินค้ าแบรนด์เนม
4. วิธกี ารส่งเสริมการขายของสินค้ าแบรนด์เนม
ผู้บริโภครู้จักสินค้ าแบรนด์เนมผ่านช่องทางไหน
และพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ าแบรนด์เนม ของพนักงานบริษัท บริเวณศูนย์การค้ า
สยามพารากอน แบ่งเป็ น 6 ประเด็น ดังนี้
1. ผู้บริโภคซื้อแบรนด์อะไร
2. ทําไมผู้บริโภคถึงซื้อ
3. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
4. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด
5. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน
6. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร
ส่วนที่ 3 เป็ นคําถามปลายเปิ ด (Open end) เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรคและ
ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาถึงปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมเลือกซื้อสินค้ าแบรนด์
เนม ของพนักงานบริษัท บริเวณศูนย์การค้ าสยามพารากอน
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ห้ างสรรพสินค้ าที่โด่งดัง และถือเป็ นสินค้ าที่ทรงอิทธิพลเวลานี้ หนีไม่พ้น ห้ างสรรพสินค้ า
“สยามพารากอน” การเปิ ดตัวของสยามพารากอนสามารถสร้ างกระแส Talk of the town ดึงดูด
ให้ คนไทยและเทศจากทุกสารทิศเข้ ามาร่ วมงาน ร่ วมแสนคนแห่ เข้ ามาในสยามพารากอนคับคั่ง
ผลตอบรับเกินคาด เพราะนี่คือกลยุทธ์เด็ดในการสร้ าง Experience Marketing และ Brand
Awareness หรือสร้ างการรับรู้แบรนด์ให้ ลูกค้ าได้ ร้ สู กึ อย่างกลมกลืน โดยเฉพาะกลยุทธ์การใช้ ส่อื ที่
ระดมใช้ ก่อนการเปิ ดตัวทั้ง Ad โฆษณาทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์หัวใหญ่เกือบทุกฉบับตีพิมพ์โฆษณา
และบทสั ม ภาษณ์ พิ เ ศษผู้ บ ริ ห ารอย่ า งพร้ อมเพรี ย ง ด้ วยกลยุ ท ธ์ ท ํา ตลาดแนวใหม่ Multi
Dimension Marketing Approach ด้ วยจุดเด่น อันมีพ้ ืนที่นับแสนตารางเมตรของพารากอน ทํา
ให้ ห้างแห่ งนี้นาํ เรื่องขนาดความใหญ่ของพื้นที่มาเป็ น “จุดขาย” ให้ กับบรรดาร้ านค้ า สามารถ
สร้ างสาขาแห่งใหม่ท่มี ีขนาดใหญ่กว่าเก่า จูงใจให้ แบรนด์เนมหลายยี่ห้อ เปิ ดสาขา Flagship store
หรือ คอนเซ็ปต์ สโตร์ เช่นเดียวกับในต่างประเทศ ขณะเดียวกัน เพื่อให้ สอดคล้ องกับความเป็ น
Luxury และสอดคล้ องกับความเป็ นร้ านของสินค้ าแบรนด์เนมเหล่านี้จะสามารถออกแบบร้ าน ให้
มีความหรูเลิศ เพื่อดึงดูดลูกค้ ากระเป๋ าหนัก และข้ อมูลข้ างต้ นจึงเป็ นปั จจัยหลักที่ทาํ ให้ ผ้ ูจัดทํา
เลือกห้ างสรรพสินค้ าสยามพารากอนในการวิจัย เพราะห้ างสรรพสินค้ าสยามพารากอนสามารถบ่ง
บอกถึงความเป็ นที่สุดในทุกๆด้ าน โดยที่ร้านค้ าแบรนด์ต่างๆแทบไม่ต้องทําการโฆษณาใดๆ ก็
สามารถดึงดูดจุดสนใจได้ ด้วยตัวสถานที่เอง
จากข้ อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ
สามารถสรุปเป็ นประเด็นต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้
กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้ าแบรนด์เนมด้ วยตนเอง
1. ลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าแบรนด์เนม
ด้ านลักษณะและคุณสมบัติของสินค้ าแบรนด์เนมพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ มีความ
มั่นใจในตัวสินค้ า ไม่ว่าจะเป็ นรูปทรงที่สวยงาม ความคลาสสิค ความเท่ห์ คุณภาพของตัวสินค้ า
ขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิต ความคงทนคุ้มค่าในการใช้ งาน และความมีช่ือเสียงของแบรนด์แต่
ละแบรนด์
2. ราคาของสินค้าแบรนด์เนม
ด้ านราคาสินค้ าแบรนด์เนมพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าราคาสินค้ า
แบรนด์ เ นมที่ ซ้ ื อในช๊ อ ปไทย มี ร าคาสู ง กว่ า ต่ า งประเทศมาก และมี โ อกาสได้ เดิ น ทางไป
ต่างประเทศบ่อย จึงเป็ นเหตุให้ ผ้ ูบริโภคส่วนใหญ่ เลือกที่ซ้ ือจากที่ต่างประเทศมากกว่าที่จะซื้อที่
ไทย
3. สถานทีใ่ นการซื้ อสินค้าแบรนด์เนม
ด้ านสถานที่ในผลิตภัณฑ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้บริโภคทั้งหมดเลือกที่จะซื้อจาก
ต่างประเทศเมื่อมีโอกาสได้ เดินทาง ด้ วยเหตุผลคือราคาที่ถูกกว่าในประเทศไทย
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4. วิธีการส่งเสริมการขายของสินค้าแบรนด์เนม
ด้ า นวิธีก ารส่ งเสริ ม การขายของสิน ค้ า แบรนด์เนมพบว่ า สิน ค้ า แบรนด์ เ นมมี
ชื่อเสียงอยู่ในตัว ส่วนใหญ่ผ้ ูบริโภครู้จักและรับรู้จากการบอกต่อ หรือการถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ให้
กันจากรุ่นสู่ร่นุ (จากแม่ส่ลู ูก) และผ่านทางสื่ออินเตอร์เนต นิตยสาร แมกกาซีน
กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้ าแบรนด์เนมด้ วยอิทธิพลรอบข้ าง
1. ลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าแบรนด์เนม
ด้ านลักษณะและคุณสมบัติของสินค้ าแบรนด์เนมพบว่ า ผู้ บริ โภคส่วนใหญ่ มี
ความมั่นใจในตัวสินค้ า คุณภาพของตัว ความคงทนคุ้มค่าในการใช้ งาน และความมีช่ือเสียงของ
แบรนด์แต่ละแบรนด์ และตัวสินค้ าสามารถนํามาใช้ ในชีวิตประจําวันได้ เหมาะกับทุกสถานะการณ์
ตัวสินค้ ามีความคลาสสิค แม้ เวลาจะผ่านไปนานก็ยังคงคุณค่าและสภาพเหมือนเดิม
2. ราคาของสินค้าแบรนด์เนม
ด้ านราคาสินค้ าแบรนด์เนมพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าราคา
สินค้ าแบรนด์เนมที่ซ้ ือในช๊อปไทย มีราคาสูงกว่ าต่ างประเทศมาก และมีโอกาสได้ เดินทางไป
ต่างประเทศบ่อย จึงเป็ นเหตุให้ ผ้ ูบริโภคส่วนใหญ่ เลือกที่ซ้ ือจากที่ต่างประเทศมากกว่าที่จะซื้อที่
ไทย และมีผ้ ูบริโภคบางส่วนเลือกที่จะใช้ ร้านพรีออร์เดอรืในการสั่งซื้อสินค้ าแบรนด์เนมเข้ ามา
เพราะว่ามีราคาถูกกว่าช๊อปที่ขายในประเทศไทย แต่อาจมีราคาแพงกว่านิดหน่อยเมื่อเทียบกับการ
ไปซื้อเองที่ต่างประเทศ
3. สถานทีใ่ นการซื้ อสินค้าแบรนด์เนม
ด้ านสถานที่ในผลิตภัณฑ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้บริโภคทั้งหมดเลือกที่จะซื้อ
จากต่างประเทศเมื่อมีโอกาสได้ เดินทาง ด้ วยเหตุผลคือราคาที่ถูกกว่าในประเทศไทย และบางส่วน
เลือกที่จะซื้อผ่านร้ านค้ าพรีออร์เดอร์
4. วิธีการส่งเสริมการขายของสินค้าแบรนด์เนม
จากการสัมภาษณ์ทาํ ให้ ทราบถึงสาเหตุท่ที าํ ให้ ผ้ ูบริโภคตัดสินใจซื้อสินค้ าแบรนด์
เนม ด้ านวิธีการส่งเสริมการขายของสินค้ าแบรนด์เนม คือ ผู้บริโภครู้จักและรับรู้จากการบอกต่อ
จากบุคคลรอบข้ างที่ใช้ สนิ ค้ าแบรนด์เนม และผู้มีอทิ ธิพลที่มีช่ือเสียงที่มีภาพลักษณ์ท่นี ่าดึงดูดสน
หรือและผ่านทางสื่ออินเตอร์เนต นิตยสาร แมกกาซีน
ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ าแบรนด์เนม
พบว่า วัตถุประสงค์ของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สนิ ค้ าแบรนด์เนม มี
ความแตกต่างกัน ทั้งมีเลือกซื้อสินค้ าแบรนด์เนมด้ วยด้ วยตัวเอง และเลือกซื้อสินค้ าแบรนด์เนม
ด้ วยอิทธิพลรอบข้ าง
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สาเหตุ ท่ีผ้ ู บ ริ โ ภคเลื อ กซื้ อสิน ค้ า แบรนด์ เ นม เพราะตั ว สิน ค้ า มี ค วามคงทน แข็ง แรง
คุณภาพในการคัดเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนกรรมวิธกี ารผลิตที่ได้ คุณภาพ มั่นใจในตัวสินค้ า และเมื่อ
ได้ สนิ ค้ ามาครอบครอง ผู้บริโภคมีความรู้สกึ ดี มั่นใจ และภูมิใจในตัวเองมากขึ้น และเสริมสร้ าง
บุคลิคภาพ

8. อภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ท่ใี ช้ สนิ ค้ าแบรนดืเนมโดยตรง สามารถอภิปราย
ผลได้ ดังนี้
จากการสัม ภาษณ์ผ้ ู ใ ห้ ข้อมู ลสํา คัญ ด้ า นลั ก ษณะและคุ ณสมบั ติของสิน ค้ า แบรนด์ เนม
พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในตัวสินค้ าแบรนด์แนม เนื่องมาจากสินค้ ามีคุณภาพที่ดี ความ
คงทน สวยงาม มีเอกลักษณ์และความคลาสิคในตัวมันเอง จึงส่งผลต่ อการตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้น
สอดคล้ องกับแนวความคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ ที่กล่ าวว่ า กลยุ ทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
(Product Strategy) คือ สิ่งที่นาํ เสนอกับตลาดเพื่อความสนใจ ความอยากได้ การใช้ งาน หรือการ
บริ โ ภค ที่ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการหรื อ ความจํา เป็ น การตั ด สิ น ใจในลั ก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ จะได้ รับอิทธิพลมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคว่ามีความต้ องการผลิตภัณฑ์ท่มี ี
คุณสมบัติอะไรบ้ าง นักการตลาดจึงมากําหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ทางด้ านต่างๆ
จากการสัม ภาษณ์ผ้ ู ใ ห้ ข้อมู ลสํา คัญ ด้ า นราคา พบว่ า ราคามีส่ว นต่ อการตัด สิน ใจของ
ผู้บริโภคเป็ นอย่างมาก ว่าราคาที่ขายในประเทศมีความเหมาะสมหรือไหม เนื่องจากราคาที่ขายใน
ประเทศไทยมีราคาสูงกว่าสินค้ าแบรนด์เนมที่ขายอยู่ต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวความคิด
ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ที่กล่ าวถึง กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) หมายถึง สิ่งที่
บุคคลจ่ายสําหรับสิ่งที่ได้ มาซึ่งแสดงถึงมูลค่าในรูปของเงินตรา หรืออาจหมายความถึง จํานวนเงิน
และ/หรือสิ่งอื่นที่จาํ เป็ นต้ องใช้ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ ราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
และปรั บ ปรุ ง ราคาเหล่ า นี้ ในลั ก ษณะความแตกต่ า งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ และความสามารถในการ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคทําให้ เกิดมูลค่ าในตัวสินค้ า มูลค่าที่ส่งมอบให้ ลูกค้ าต้ อง
มากกว่ าต้ นทุนหรือราคาของตัวสินค้ านั้น ผู้บริโภคจะทําการตัดสินใจซื้อก็ต่อเมื่อมูลค่ามากกว่า
ราคาสินค้ า
จากการสัมภาษณ์ผ้ ูให้ ข้อมูลสําคัญด้ านสถานที่ พบว่า สินค้ าแบรนด์เนมในปั จจุ บันใน
ประเทศไทยจะมีจาํ หน่ ายเฉพาะห้ างสรรพสินค้ าที่หรูหราเท่านั้น แม้ จะมีแบรนด์สินค้ าให้ เลือก
อย่ างมากมาย ซึ่งสอดคล้ องกับแนวความคิดของฟิ ลิป คอทเลอร์ (Kotler) ได้ กล่ าวว่า ช่ อง
ทางการจัดจําหน่าย (Chanel of distribution) คือ กลุ่มของสถาบันหรือบุคคลที่ทาํ หน้ าที่หรือ
กิจกรรมอันจะนําผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ และการกระจายตัวสินค้ า (Physical

246

distribution) คือกิจกรรมทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนย้ ายตัวสินค้ าที่มีปริมาณถูกต้ องไปยัง
สถานที่ท่ตี ้ องการและเวลาที่เหมาะสม
จากการสัมภาษณ์ผ้ ู ใ ห้ ข้อมู ลสํา คัญ ด้ า นวิธีการส่ งเสริ มการขายของสินค้ า แบรนด์ เ นม
พบว่ า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ร้ ูจักสินค้ าแบรนด์เนมเป็ นอย่ างดี โดยผ่านการบอกต่ อ การใช้ ให้ เห็น
หรือจากการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และผ่ านช่ องทางสื่อโทรทัศน์โดยผ่านผู้ท่ีมีช่ ือเสียง นิตยสาร
แมกกาซี น โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ ท่ีมีดารา หรือผู้ท่ีมีช่ ือเสียงใช้ สินค้ าแบรนด์เนมตลอด เป็ น
ประจํา จึงทําให้ เกิดการตระหนัก รับรู้ และจดจําขึ้น ซึ่งจะสอดคล้ องกับแนวความคิดของฟิ ลิป
คอทเลอร์ (Kotler) ได้ กล่ าวว่ า การส่งเสริมการขายหมายถึง กิจกรรมที่สร้ างสรรค์ข้ ึนมาเพื่อใช้
เป็ นกระตุ้นให้ ช่องทางการจัดจําหน่ายและพนักงานในการให้ บริการ ซึ่งผู้จัดจําหน่ายได้ ใช้ วิธีการ
โฆษณา (Advertising) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพนิ่ง เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ในการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค

9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ข้ อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้
ผลการศึกษา พบว่า ค่านิยมการบริโภคสินค้ าแบรนด์เนมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ า
แบรนด์ท่ตี รงกับความต้ องการในด้ านต่างๆแตกต่างกันออกไป ตามรสนิยม บุคลิคลักษณะของ
แต่ ล ะคน ผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามสํา คั ญ กับ ราคาสิน ค้ า แบรนด์ เ นมที่ข ายอยู่ ใ นประเทศไทยมาก
เนื่องจากมีราคาสูงกว่าต่างประเทศ ดังนั้น การวางกลยุทธ์ทางการตลาด จึงจําเป็ นต้ องคํานึงถึง
ค่านิยมนี้ เนื่องจากปัจจุบันค่านิยมสินค้ าแบรนด์เนมกลายเป็ นค่านิยมที่มีความสําคัญไม่น้อยไป
กวาค่านิยมใดๆ แบรนด์แต่ละแบรนด์จึงควรดําเนินการด้ านต่างๆที่สามารถตอบสนองค่านิยมนี้
ของ ผู้บริโภคได้ อาทิเช่น จัดให้ มีผลิตภัณฑ์สนิ ค้ าที่เป็ นลิมิเตดอิดิช่ันมากขึ้น เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้ า
ให้ หันมาให้ ความสนใจที่จะซื้อที่ประเทศไทย ไม่จาํ เป็ นต้ องไปซื้อที่ต่างประเทศเพราะตัวสินค้ ามี
จํานวนจํากัด หรือควรมีการเปลี่ยนแปลงสินค้ าและบริการให้ น่าสนใจและทันสมัยอยูเสมอ ซึ่งเป็ น
การสร้ าง ความแตกต่าง ทําให้ เกิดความได้ เปรียบทางการแข่งขัน และทําให้ ผ้ ูบริโภคเกิดความ
มั่นใจและภูมิใจในสินค้ าและบริการที่ได้ รับ เพื่อเป็ นการตอบสนองค่านิยมของ
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งนี้เป็ นการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้ าแบรนด์เนม ของพนักงานบริษัท บริเวณห้ างสยามพารากอน ซึ่งครั้งต่อไปควรจะศึกษาถึงข้ อ
เปรียบเทียบระหว่างประชากรศาสตร์ท่ตี ่างกัน มีผลต่อการเลือกซื้อสิ้นค้ าแบรนด์เนมที่ต่างกันหรือ
ไหม เพื่อนํา้ มาศึกษาวิเคราะห์หาคําตอบ เพื่อนําคําตอบที่ได้ มาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และ
วางแผนกลยุทธ์การตลาดในอนาคต
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10. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองฉบับนี้ สําเร็จไปได้ ด้วยดี จากความช่ วยเหลือและการให้
คําแนะนํา รวมถึงความรู้ทางวิชาการด้ านต่ างๆ ของ ดร.เบญจมาภรณ์ อิศรเดช อาจารย์ ท่ี
ปรึกษาการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตอนเองฉบับนี้ ซึ่งดูแลเอาใจใส่ผ้ ูวิจัยเป้ นอย่างดีเสมอมา ท่านได้ มี
ความเมตตากรุณาแก่ผ้ ูวิจัย ยอมเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านให้ คาํ ปรึกษา คอยตอบปัญหา
คอยให้ คํา ชี้ แนะในสิ่ง ที่ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ต่ า งๆ ตรวจสอบข้ อ บกพร่ อ งของชิ้ นงานอย่ า งใกล้ ชิ ด
สมํ่า เสมอ ทํา ให้ เ กิด ทัก ษะความรู้ ความเชี่ ย วชาญเพิ่ ม พู น มากยิ่ ง ขึ้ นเป็ นพิ เ ศษ จนกระทั่ง
การศึกษาค้ นคว้ าฉบับนี้สาํ เร็จลล่วงไปได้ อย่างสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณผู้ให้ สัมภาษณ์ทุกท่านที่ได้ กรุณาเสียสละเวลาให้ ความอนุ เคราะห์ ในการ
สละเวลาให้ ผ้ ูวิจัยได้ สัมภาษณ์ด้วยความสัตย์จริงและตั้งใจ จนทําให้ ได้ ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์
ถูกต้ องตรงสอดคล้ องกับความเป็ นจริง ส่งผลให้ การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองฉบับนี้สาํ เร็จลุล่วง
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