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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมินคุณค่าตราสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ บริ ษัทแพรคิก้า จํากัด
โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ การวิจยั เชิงคุณภาพซึง่ ใช้ การสัมภาษณ์ ผ้ ูจดั การฝ่ ายขายบริ ษัท แพรคติก้า จํากัด และ
ผู้บริ หารบริ ษัทที่มีอิทธิพลในการเลือกเฟอร์ นิเจอร์ ในส่วนปั จจัยสภาพแวดล้ อมเพื่อนํามาวิเคราะห์ ส่วนการวิจยั
เชิงปริ มาณใช้ การเก็บข้ อมูลจากบริ ษัทที่มีอิทธิพลในการเลือกเฟอร์ นิเจอร์ ได้ แก่ บริ ษัทตกแต่งภายใน สถาปั ตย์
และที่ปรึ กษาด้ านการออกแบบ จํานวน 203 บริ ษัท ในส่วนปั จจัยด้ านองค์กร กลุ่ม และส่วนบุคคล และนํามา
ศึกษาข้ อเท็จจริ งโดยนํ าข้ อมูล มาวิ เคราะห์ ด้ วยถิ ติเชิ งพรรณนา พบว่า ปั จจัย สภาพแวดล้ อมด้ านเศรษฐกิ จ ,
การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี มีผลต่อการแนะนําสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ ส่วนด้ านวัฒนธรรมและกายภาพจะไม่
ส่งผล ส่วนปั จจัยองค์กรและปั จจัยส่วนบุคคลที่ตา่ งกันไม่สง่ ผลต่อการตระหนักรู้ ตอ่ ตราสินค้ า, ความเชื่อมโยงของ
ตราสินค้ า และการรับรู้ ปัจจัยทางการตลาดของตราสินค้ า ยกเว้ นด้ านขนาดองค์กร และวุฒิการศึกษาที่ส่งผลต่อ
ความภักดีในตราสินค้ า ส่วนปั จจัยกลุม่ ที่แตกต่างกันไม่สง่ ผลต่อการประเมินคุณค่าสินค้ าในทุกด้ าน

ABSTRACT

This research aims to study about measuring brand equity for furniture brand of PRACTIKA
Company Limited which is separated into two parts. The first is qualitative research. Depth Interview
which relate to essential factors of market environment, were given to sales manager of Practika Co.,
Ltd., and manager of company influenced determine the product concept. For the quantitative
research, the data is collected from 203 companies who play significant role in making a decision for
furniture such as interior designers, architectures, and consultants in terms of organization, group and
Individual forces. Data gathering will be analyzed by descriptive statistic method. The result of
research, it is reflected that economic, political, law and technology are important factors for
recommending to afford products while cultural and physical factors are not much affected. Besides,
the result showed that brand awareness, brand association, and brand perception are not affected
from differentiation of organizational forces and of Individual forces. However, size of organization
and education affect to brand royalty while there is no effect from differentiation of group forces.
Key Words: Furniture, Organizational market, Measuring Brand Equity
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คํานํา

ตราสินค้ า (Brand) เป็ นสิ่งที่นักการตลาดในยุคปั จจุบันให้ ความสําคัญมากกว่าในยุคที่ผ่าน ๆ มา จะ
เห็นได้ จากการขนานนามยุคนี ้ว่า ยุคแห่งตราสินค้ า (Brand Age) ด้ วยเหตุนี ้ตราสินค้ าจึงเป็ นทรัพย์สินที่เจ้ าของ
สินค้ าหรื อนักการตลาดจะต้ องทะนุถนอมและดํารงรักษาตราสินค้ านีไ้ ว้ ให้ เป็ นที่จดจําของลูกค้ าตราบนานเท่า
นาน การสร้ างตราสินค้ าจึงมีบทบาทและความสําคัญมากขึ ้นในวงการตลาด ทุกอย่างถูกสร้ างตราสินค้ า ไม่ว่า
เป็ นผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ แม้ กระทัง่ คนปั จจุบันยังมีการสร้ างตราสินค้ าด้ วยการสร้ างเอกลักษณ์ ของตัวบุคคล
เช่นเดียวกัน
ในต่างประเทศนันมี
้ การจัดอันดับตราสินค้ ากันมายาวนาน โดยผู้ที่ทําการจัดอับดับที่เป็ นที่ร้ ู จกั กันดี คือ
Interbrand ในการจัดอันดับตราสินค้ านัน้ วิเคราะห์จากตราสินค้ า ผลประโยชน์ขององค์กร มูลค่าของแบรนด์ ซึง่
จะถูกกําหนดโดยการดําเนินงานด้ านการเงินของผลิตภัณฑ์ นัน่ หมาย ถึงความแข็งแรงของแบรนด์ที่มีต่อผู้คนทัง้
โลก โดยการการจัดอันดับตราสินค้ าในปี 2011 พบว่า 1 ใน 10 เป็ นตราสินค้ าในธุรกิจแบบธุรกิจกับผู้บริ โภค
สําหรับในส่วนของวงการเฟอร์ นิเจอร์ ในประเทศไทยนันมี
้ การแบ่งตลาดออกเป็ น 2 ส่วน คือ ตลาดภาค
ผู้บริ โภค และตลาดองค์กร ในส่วนของตลาดองค์กร เน้ นการจําหน่ายสินค้ าไปยังบริ ษัทหรื อองค์กรต่าง ๆ ทัง้
ภาคเอกชนและภาครัฐ โดยส่วนใหญ่จะมีผ้ ูมีอิทธิพลในการตัดสินใจเป็ นบริ ษัทตกแต่งภายใน, บริ ษัทสถาปั ตย์
และบริ ษัทที่ปรึกษาด้ านการออกแบบ ซึง่ ทําหน้ าที่กําหนดรู ปแบบของเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ ให้ สื่อถึง
ลัก ษณะขององค์ ก รซึ่ง ก็ คื อ การสร้ างตราสิ น ค้ า ให้ กับ องค์ ก รอี ก รู ป แบบหนึ่ ง นั่น เอง ทํ าให้ ใ นปั จ จุบัน ธุ ร กิ จ
เฟอร์ นิเจอร์ สําหรั บตลาดองค์กรของประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึน้ และมีการแข่งขันที่รุนแรงขึน้ ตามาด้ วย
จนกระทั่งในยุคปั จจุบันบริ ษัทเฟอร์ นิเจอร์ ต่างๆ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบได้ อย่าง
ทัดเทียมกันในด้ านการตอบสนองความต้ องการของผู้ออกแบบ จนเป็ นเหตุให้ ผ้ ูผลิตแต่ละรายพยายามสร้ าง
ความแตกต่างให้ กับ ธุ ร กิ จ โดยเริ่ มให้ ค วามสํ าคัญ กับ ตราสิ น ค้ า (Brand) ซึ่ง มี บ ทบาทสํ าคัญ ในการสร้ าง
ความสําเร็ จทางการตลาด เนื่องจากตราสินค้ าช่วยสร้ างความแตกต่าง และความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันให้ กบั
สินค้ าและบริ การ โดยทําหน้ าที่เชื่อมโยงคุณค่าและลักษณะเฉพาะ เข้ ากับคุณสมบัติทวั่ ไปของสินค้ าหรื อบริ การ
ให้ ผ้ ูบริ โภคสามารถรับรู้ จึงเป็ นที่ยอมรับในปั จจุบันว่าตราสินค้ า (Brand) มีความสําคัญมากในทางการตลาด
เพราะ การที่ผ้ ูบริ โภคจะตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อเลือกใช้ บริ การอะไร ไม่ได้ พิจารณาที่ตวั สินค้ าหรื อบริ การเพียง
อย่างเดียว โดยมากแล้ วจะพิจารณาถึงตราสินค้ าของสินค้ านันๆ
้ ประกอบกันด้ วย
การบริ หารตราสินค้ าให้ แข็งแกร่ ง ต้ องอาศัยการลงทุนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน
และมีเป้าหมายสูงสุด คือ การสร้ างให้ เกิดคุณค่าตราสินค้ า เมื่อตราสินค้ ามีคุณค่าในสายตาของผู้บริ โภค จะ
ส่งผลให้ ผ้ ูบริ โภคเกิดความมัน่ ใจในการตัดสินใจซื ้อ และช่วยลดการรั บรู้ ความเสี่ยงของผู้บริ โภค เนื่องจากตรา
สินค้ าที่แข็งแกร่ งจะเปรี ยบเสมือนตัวแทนในการรับประกันคุณภาพให้ ผ้ บู ริ โภค ในขณะเดียวกันยังช่วยสร้ างความ
พึงพอใจต่อประสบการณ์ ในการซื ้อของผู้ บริ โภค จนกระทัง่ เกิดความเต็มใจที่จ่ายในราคาที่สงู กว่า ซึง่ จะนําไปสู่
การเกิดความภักดีตอ่ สินค้ าในที่สดุ นอกจากนี ้ตราสินค้ าที่มีคณ
ุ ค่ายังสามารถดึงดูดลูกค้ ารายใหม่ๆ ซึง่ จะส่งผล
ให้ สามารถสร้ างผลกําไรได้ ในระยะยาว และมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
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จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า ตราสินค้ าเป็ นสิ่งสําคัญกับธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ในปั จจุบัน แต่การวัดคุณค่าตรา
สินค้ ายังเน้ นไปที่สินค้ าในตลาดภาคผู้บริ โภคเป็ นหลัก จึงมีความสนใจการวัดคุณค่าตราสินค้ าในส่วนของตลาด
องค์กร ซึง่ อาจมีความแตกต่างจากการวัดคุณค่าตราสินค้ าในตลาดภาคผู้บริ โภค จึงได้ ทําการวิจัยโดยสํารวจ
ความคิดเห็นด้ านคุณค่าตราสินค้ าของบริ ษัท แพรคติก้า จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ สําหรั บตลาด
องค์กร กลุม่ ตัวอย่าง คือ ลูกค้ าของบริ ษัททังหมดที
้
่เป็ นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกเฟอร์ นิเจอร์ สําหรับองค์กร
ซึง่ ประกอบด้ วย บริ ษัทตกแต่งภายใน (Interior Design), บริ ษัท สถาปั ตย์ (Architect) และบริ ษัทที่ปรึ กษาด้ าน
การออกแบบ (Consultant) ผู้ทําการวิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าผลของการวิจยั นี ้จะเป็ นประโยชน์ให้ กบั เจ้ าของธุรกิจ
เพื่อนําไปพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และการบริ หารตราสินค้ าของธุรกิจให้ มีคณ
ุ ค่าในสายตาของตลาดองค์กร
การวิจยั ครัง้ นี ้มีแนวคิดเพื่อพื่อศึกษาลักษณะของตลาดองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้ องกับเฟอร์ นิเจอร์ ของ บริ ษัท
แพรคติก้า จํากัด รวมทัง้ ประเมินคุณค่าตราสินค้ าและศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยของตลาดองค์กร ต่อ
ระดับคุณค่าตราสินค้ าของบริ ษัท แพรคติก้า จํากัด โดยได้ นําเอาทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดต่าง ๆ มาใช้ ได้ แก่
ทฤษฎีเกี่ยวกับตราสินค้ า, คุณค่าตราสินค้ า และตลาดองค์กร ซึง่ ในส่วนของคุณค่าตราสินค้ าได้ ศกึ ษาบทความ
จากต่างประเทศเกี่ยวกับการวัดคุณค่าตราสินค้ าของตลาดองค์กร เพื่อมาใช้ ในอ้ างอิง

วิธีการวิจัย
กรอบแนวความคิด
จากทฤษฎีด้านปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อของตลาดองค์กร ซึง่ จากการศึกษามีทงสิ
ั ้ ้น 4 ด้ าน คือ 1)
สภาพแวดล้ อม 2) องค์กร 3) กลุม่ 4) บุคคล โดยในการวิจยั ครัง้ นี ้เลือกปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อของตลาด
องค์กรมาศึกษาดังนี ้ ปั จจัยสภาพแวดล้ อมเลือกมาศึกษาทังสิ
้ ้น 6 ด้ าน ได้ แก่ เศรษฐกิจ, การเมือง, กฎหมาย,
วัฒนธรรม, กายภาพ และเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ปั จจัยองค์กรเลือกมาศึกษาทังสิ
้ ้น 3 ด้ านได้ แก่ ขนาดองค์กร, ประเภท
ขององค์กร และบรรยากาศการทํางานขององค์กร ปั จจัยกลุ่มเลือกมาศึกษาเฉพาะด้ าน รู ปแบบการตัดสินใจของ
องค์กร ส่วนปั จจัยบุคคลเลือกมาศึกษาทัง้ สิ ้น 3 ด้ าน คือ วุฒิการศึกษาสูงสุด, อาชีพ และระยะเวลาทํางานใน
ตําแหน่งปั จจุบนั ของผู้ตอบแบบสอบถาม (D. Hutt and W. Speh, 1995) ส่วนในด้ านมิติการวัดคุณค่าตราสินค้ า
ซึง่ ประกอบด้ วย 5 ด้ าน คือ 1) การตระหนักรู้ ในตราสินค้ า 2) ความเชื่อมโยงของตราสินค้ า 3) การรับรู้ คณ
ุ ภาพ
ของตราสินค้ า 4) ความภักดีในตราสินค้ า 5) สินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้ า(เสรี วงษ์ มณฑา, 2543 อ้ างอิง Aaker,
1996) ซึ่งในการวิจัยครั ง้ นีเ้ ลือกมาศึกษาเพียง 4 ด้ านแรก โดยในการศึกษาครั ง้ นีจ้ ะใช้ การสัมภาษณ์ เชิงลึก
ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท แพรคติก้า จํากัด และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทตกแต่งภายในสําหรั บการศึกษา
ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อม ส่วนปั จจัยด้ านองค์ กร, กลุ่ม และส่วนบุคคลจะใช้ การเก็บข้ อมูลด้ วยดังแสดงตาม
Figure 1
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Figure 1 The conceptual framework of the study
สมมติฐาน
สมมติ ฐ านในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ คื อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ การตัด สิ น ใจซื อ้ ของตลาดองค์ ก รแต่ล ะด้ า นมี
ความสัมพันธ์ตอ่ ระดับคุณค่าตราสินค้ าของ บริ ษัท แพรคติก้า จํากัดแตกต่างกัน
กลุ่มประชากร
ลูกค้ าของบรษัททังหมดที
้
่เป็ นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกเฟอร์ นิเจอร์ สําหรับองค์กร ซึง่ ประกอบด้ วย
บริ ษัทตกแต่งภายใน (Interior Design), บริ ษัทสถาปั ตย์ (Architect) และบริ ษัทที่ปรึ กษาด้ านการออกแบบ
(Consultant) จํานวน 203 บริ ษัท
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย และการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยนีแ้ บ่งออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพใช้ การสัมภาษณ์ เชิงลึก โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์ คดั เลือกจากผู้มีประสบการณ์ และสามารถสะดวกในการให้ ข้อมูล นําผลการ
สัมภาษณ์มาทําการวิเคราะห์โดยอ้ างอิงเทียบกับบทความต่าง ๆ ที่ได้ มาจากการค้ นคว้ า ส่วนที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิง
ปริ มาณ ที่ม่งุ ศึกษาข้ อเท็จจริ งด้ วยวิธีการเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็ น 8 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1 ปั จจัยองค์กร ส่วนที่ 2 ปั จจัยกลุ่ม ส่วนที่ 3 ปั จจัยบุคคล โดยทัง้ 3 ส่วนเป็ น
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คําถามปลายปิ ดให้ เลือกตอบเพียงข้ อเดียว ส่วนที่ 4 การตระหนักรู้ ต่อตราสินค้ า จะเป็ นคําถามปลายเปิ ดให้ เติม
ข้ อมูลส่วนที่ 5 ความเชื่อมโยงของตราสินค้ า ส่วนที่ 6 การรับรู้ ปัจจัยทางการตลาด ส่วนที่ 7 ความภักดีในตรา
สินค้ า ลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และ ส่วนที่ 8 ข้ อเสนอแนเพื่อ
การพัฒนามีลกั ษณะคําถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended Question)
การวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้ อมูล โดยนําแบบสอบถามที่รวบรวมได้ มาตรวจสอบข้ อมูล
(Editing) โดยนํ าแบบสอบถามที่ สมบูรณ์ มาลงรหัส (Coding) และทํ าการประมวลผลข้ อมูล โดยใช้ โปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ เพื่อหาค่าสถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ความถี่, ร้ อยละ, ค่าเฉลี่ย, และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อนํามาวิเคราะห์ ความแตกต่างของตัวแปรตาม เมื่อตัวแปรต้ นมีความแตกต่างกัน (กัลยา วานิชย์ บัญชา,
2549)

ผลการวิจัย
ผลของการวิจยั แบ่งได้ ออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้ ในส่วนของการวิจยั เชิงคุณภาพ ทําการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้
มีประสบการณ์ด้านธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ จํานวน 2 คน แบ่งเป็ นผู้จดั การสํานักบริ หารขายของบริ ษัท แพรคติก้า จํากัด
1 คน และผู้บริ หารของบริ ษัท +Sense จํากัด 1 คน โดยศึกษาในส่วนของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อของ
ตลาดองค์กรด้ านสภาพแวดล้ อม ซึง่ พบว่าปั จจัยด้ านเศรษฐกิจส่งผลต่อการแนะนําการเลือกใช้ สินค้ าของบริ ษัท
แพรคติก้า จํากัดไม่มากนัก เนื่องจากลูกค้ าส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้ าในระดับกลาง, บน และผู้พฒ
ั นาโครงการต่างๆ
ซึง่ มักจะมีการเตรี ยมแผนงานในระยะยาว แต่ถ้าสภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงอาจส่งผลทําให้ เกิดการชะลอ
ตัวของลูกค้ าที่เป็ นผู้ใช้ สินค้ า (End User) เพื่อทบทวนการลงทุนให้ รอบคอบในการลงทุน เช่นอาจมีการนําปั จจัย
อื่น ๆ เข้ ามาใช้ ในการตัดสินใจ เช่น ราคา, การบริ การหลังการขาย เป็ นต้ น ด้ านการเมือง ไม่ส่งผลต่อการลงทุน
ด้ านที่เป็ นการปรับภาพลักษณ์ องค์กรมากนัก โดยส่วนใหญ่จะยังคงมีการลงทุนแต่อาจจะชะลอการลงทุนหรื อ
ทบทวนการลงทุน ให้ เ หมาะสมกับ สถานการณ์ ท างการเมื องที่ ไ ม่แ น่ แ น่ น อน ด้ านกฎหมาย หากมี ก ารออก
กฏหมายที่เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานของเฟอร์ นิเจอร์ เช่น มาตรฐานสิ่งแวดล้ อม, มาตรฐานความปลอดภัย ก็อาจ
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ เฟอร์ นิเจอร์ ซึ่งบริ ษัทผู้ผลิตที่ สามารถดําเนิ นการได้ ตามก็จะสามารถชิ งความ
ได้ เปรี ยบนันไปครอง
้
ด้ านวัฒนธรรมหากเป็ นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการทํางานเกิดขึ ้น ก็จะส่งผล
เช่นกัน โดยผู้ผลิตที่สามารถตอบสนองวัฒนธรรมการทํางานที่เปลี่ยนไปได้ ก็จะเป็ นตราสินค้ าที่ได้ รับการยอมรับ
ด้ านกายภาพไม่ส่งผล เพราะเฟอร์ นิเจอร์ สํานักงานเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ ประเภทในร่ ม ดังนัน้ ลักษณะภูมิประเทศที่
แตกต่างจะส่งผลการตัดสินใจเลือกซื ้อ และส่วนด้ านเทคโนโลยีส่งผลต่อการแนะนําการเลือกใช้ สินค้ าของบริ ษัท
แพรคติ ก้ า จํ ากัด ค่ อนข้ างมาก เนื่ อ งจากหากมี เ ทคโนโลยี ใ หม่ เ กิ ด ขึ น้ และองค์ ก รสามารถพัฒ นารู ป แบบ
เฟอร์ นิเจอร์ ให้ ตอบสนองเทคโนโลยี ดังกล่าวได้ เช่น การใช้ Smart phone, การใช้ โน๊ ตบุ๊ค หรื ออุปกรณ์ ใน
สํานักงานที่ลกั ษณะเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีในปั จจุบนั ก็มกั จะได้ รับการยอมรับและถูกนึกถึงมากขึ ้น ส่วน
ด้ านเทคโนโลยีการผลิตใหม่ เช่น เครื่ องจักร, วัสดุชนิดใหม่ หากผู้ผลิตสามารถนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ ดังกล่าวเข้ า
มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ ตอนสนองการออกแบบและผู้ใช้ งานได้ เป็ นอย่างดี หรื อสร้ างความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ใน
ตลาด ก็มกั จะกลายเป็ นผู้นําในตลาด จนได้ รับการยอมรับจากผู้ออกแบบและผู้ใช้ งาน ซึง่ ผู้ออกแบบและผู้ใช้ งาน
จะนึกถึงเมื่อต้ องการเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อตอบสนองความต้ องการของทังผู
้ ้ ออกแบบและผู้ใช้ งาน
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ส่วนที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดยการนําเสนอในส่วนนี ้จะรวบรวมจากแบบสอบถามจากลูกค้ าของบริ ษัท แพร
คติก้า จํากัด ซึง่ ประกอบด้ วย บริ ษัทตกแต่งภายใน (Interior Design), บริ ษัทสถาปั ตย์ (Architect) และบริ ษัทที่
ปรึกษาด้ านการออกแบบ (Consultant) โดยให้ พนักงานเป็ นตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม โดยเก็บข้ อมูลจาก
แบบสอบถามเป็ นจํานวน 203 ชุด โดยจะเป็ นเก็บข้ อมูลในส่วนของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อของตลาด
องค์กรด้ านองค์กร, กลุ่ม และส่วนบุคคล โดยให้ ผลดังนี ้ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อของตลาดองค์กรด้ าน
องค์กรไม่สง่ ผลต่อภาพรวมของการตระหนักรู้ ในตราสินค้ า, ความเชื่อมโยงของตราสินค้ า และการรับรู้ ปัจจัยทาง
การตลาดของตราสินค้ า แต่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อของตลาดองค์กรด้ านองค์กรประเภทขนาดองค์กรที่
แตกต่างกันมีผลต่อภาพรวมของความภักดีในตราสินค้ า แต่จะมีความแตกต่างอยู่บ้างในหัวข้ อการตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ า, สะดวกเข้ าชม, การบริ การที่ดี และการมีโชว์รูมเพียงพอแนะนําเมื่อมีลกู ค้ าต้ องการ ส่วน
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อของตลาดองค์กรด้ านกลุม่ ที่แตกต่างกันไม่สง่ ผลภาพรวมของการตระหนักรู้ ในตรา
สินค้ า, ความเชื่อมโยงของตราสินค้ า, การรับรู้ ปัจจัยทางการตลาดของตราสินค้ า และความภักดีในตราสินค้ า แต่
ส่งผลที่แตกต่างกันเฉพาะการตระหนักรู้ ในด้ านความสะดวกในการชมผลิตภัณฑ์ และสุดท้ ายปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อของตลาดองค์กรด้ านส่วนบุคคลมีเพียงวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันที่ส่งผลต่อภาพรวมของความภักดี
ในตราสินค้ า ส่วนด้ านอื่นๆ จะไม่ส่งผลต่อภาพรวม แต่จะมีความแตกต่างอยู่บ้างในหัวข้ อการตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า, การบริ การที่ดี และการมีโฆษณาที่มากพอ ตามตัวอย่าง Table 1 – 3
Table 1 Conclusion Hypothesis Test to the Individual factor with brand association
brand
association
Modern Design
Expert
Customer Response

Education
Bachelor
Master

Interior

Individual Factor
occupation
Architect
Consultant

0-5 Yrs.

Experience
6-10 Yrs.

11-15 Yrs.

Recall
Recall
Always
Recall
Recall
Recall
Recall
Recall
Recall

Recall
Recall
Always
Recall
Recall
Recall
Recall
Recall
Recall

Recall
Recall
Always
Recall
Recall
Recall
Recall
Recall
Recall

Recall
Recall
Always
Recall
Recall
Recall
Recall
Recall
Recall

Recall
Recall
Always
Recall
Recall
Recall
Recall
Recall
Recall

Recall
Recall
Always
Recall
Recall
Recall
Recall
Recall
Recall

Recall
Recall
Recall

Good Quality
Professional
Reliable
Popular
Variety

Recall
Recall
Always
Recall
Recall
Recall
Recall
Recall
Recall

ภาพรวม

Recall

Recall

Recall

Recall

Recall

Recall

Recall

Recall

Recall
Recall
Recall
Recall
Recall

Table 2 Conclusion Hypothesis Test to the Individual factor with brand perception
Brand Perception
Modern Design
Good Service
Durable
Customer Response
Suitable Price
More Showroom

Education
Bachelor
Master

Interior

Individual Factor
occupation
Architect
Consultant

influence
influence
influence
influence
influence
merely

influence
influence
influence
influence
influence
merely

influence
influence
influence
influence
influence
merely

influence
Great influence
influence
influence
influence
merely
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influence
Great influence
influence
influence
influence
merely

0-5 Yrs.

Experience
6-10 Yrs.

influence
influence
influence
influence
influence
merely

influence
influence
influence
influence
influence
merely

11-15 Yrs.
influence
influence
influence
influence
influence
merely
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More Advertise
More Discount

Overall

merely
merely

Not influence
merely

merely
merely

merely
merely

merely
merely

merely
merely

Not influence
merely

Not influence
merely

influence

influence

influence

influence

influence

influence

influence

influence

Table 3 Conclusion Hypothesis Test to the Individual factor with brand Loyalty
brand Loyalty
Suggest when customer want
Suggest even have same
furniture
Suggest even other good on sale
Suggest new design furniture
Overall

Education
Bachelor
Master

Interior

Individual Factor
occupation
Architect Consultant

Experience
0-5 Yrs. 6-10 Yrs. 11-15 Yrs.

merely
merely

merely
merely

merely
merely

merely
merely

merely
merely

merely
merely

merely
merely

merely
merely

merely
Loyalty

merely
Loyalty

merely
Loyalty

merely
Loyalty

merely
Loyalty

merely
Loyalty

merely
Loyalty

merely
Loyalty

merely

Loyalty

merely

merely

merely

merely

merely

merely

สรุปผลการวิจัย

การจดจําตราสินค้ าของตลาดองค์กร จะได้ รับผลจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื ้อของตลาดองค์กรด้ านสภาพแวดล้ อมประเภทเศรษฐกิจ, การเมือง, กฎหมาย, วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เช่น
หากตราสินค้ าถูกจดจําว่าเป็ นผู้ผลิตสินค้ าที่มีนวัตกรรม และมีการผลิตที่ทนั สมัย หากเกิดการเปลี่ยนแปลงด้ าน
วัฒนธรรมการทํางาน หรื อมีการเปลี่ยนแปลงด้ านเทคโนโลยีใหม่ ๆ องค์กรเหล่านีก้ ็มกั จะได้ รับการนึกถึงเป็ น
อันดับต้ น หรื อหากอยู่สภาวะเศรษฐกิจซบเซา, สภาพการเมืองไม่แน่นอน ในการตัดสินใจเลือกซื ้อเฟอร์ นิเจอร์
องค์กรเหล่านีก้ ็จะเลือกนึกตราสินค้ าที่ผลิตสินค้ าราคาถูกและแข็งแรง เป็ นต้ น ถัดมา คือ ปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อของตลาดองค์กรด้ านองค์กร ปั จจัยด้ านนี ้ไม่ส่งผลต่อภาพรวมของการตระหนักรู้ ในตราสินค้ า, ความ
เชื่อมโยงของตราสินค้ า และการรั บรู้ ปั จจัยทางการตลาดของตราสินค้ า แต่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อของ
ตลาดองค์กรด้ านองค์กรประเภทขนาดองค์กรที่ แตกต่างกันมีผลต่อภาพรวมของความภักดีในตราสินค้ า ส่วน
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อของตลาดองค์กรด้ านกลุม่ ที่แตกต่างกันไม่สง่ ผลภาพรวมของการตระหนักรู้ ในตรา
สินค้ า, ความเชื่อมโยงของตราสินค้ า, การรั บรู้ ปั จจัยทางการตลาดของตราสินค้ า และความภักดีในตราสินค้ า
และสุดท้ ายปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อของตลาดองค์กรด้ านส่วนบุคคลมีเพียงวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันที่
ส่งผลต่อภาพรวมของความภักดีในตราสินค้ า ส่วนด้ านอื่นๆ จะไม่สง่ ผลต่อภาพรวม
ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการเปิ ดตัวตราสินค้ าและผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ไปสูผ่ ้ ใู ช้ (End User) มากขึ ้นเนื่องจากในปั จจุบนั
องค์กรต่างๆ มักจะให้ ผ้ ใู ช้ จริ งเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจเลือกซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ มากขึ ้น เพื่อสร้ างความรู้ สกึ การ
มีสว่ นร่ วมและการเป็ นเจ้ าขององค์กร เป็ นความสร้ างความภักดีตอ่ องค์กรในอีกทางหนึง่ ดังนันหากผู
้
้ ใช้ ร้ ู จกั น้ อย
อาจส่งผลต่อการเลือกซื ้อได้ ในอนาคต
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