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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาการประเมินคณุค่าตราสินค้าเฟอร์นิเจอร์ บริษัทแพรคิก้า จํากัด 

โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การวิจยัเชิงคุณภาพซึง่ใช้การสมัภาษณ์ผู้จดัการฝ่ายขายบริษัท แพรคติก้า จํากดั และ

ผู้บริหารบริษัทท่ีมีอิทธิพลในการเลือกเฟอร์นิเจอร์ ในส่วนปัจจยัสภาพแวดล้อมเพ่ือนํามาวิเคราะห์ ส่วนการวิจยั

เชิงปริมาณใช้การเก็บข้อมลูจากบริษัทท่ีมีอิทธิพลในการเลือกเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ บริษัทตกแต่งภายใน  สถาปัตย์ 

และท่ีปรึกษาด้านการออกแบบ จํานวน 203 บริษัท ในส่วนปัจจยัด้านองค์กร กลุ่ม และส่วนบุคคล และนํามา

ศึกษาข้อเท็จจริงโดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยถิติเชิงพรรณนา พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ, 

การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี มีผลต่อการแนะนําสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ส่วนด้านวฒันธรรมและกายภาพจะไม่

สง่ผล สว่นปัจจยัองค์กรและปัจจยัสว่นบคุคลท่ีตา่งกนัไมส่ง่ผลตอ่การตระหนกัรู้ตอ่ตราสินค้า, ความเช่ือมโยงของ

ตราสินค้า และการรับรู้ปัจจยัทางการตลาดของตราสินค้า ยกเว้นด้านขนาดองค์กร และวฒิุการศกึษาท่ีส่งผลต่อ

ความภกัดีในตราสินค้า  สว่นปัจจยักลุม่ท่ีแตกตา่งกนัไมส่ง่ผลตอ่การประเมินคณุคา่สินค้าในทกุด้าน  

 

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.  
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คาํนํา 

ตราสินค้า (Brand) เป็นสิ่งท่ีนักการตลาดในยุคปัจจุบันให้ความสําคญัมากกว่าในยุคท่ีผ่าน ๆ มา จะ

เห็นได้จากการขนานนามยุคนีว้่า ยุคแห่งตราสินค้า (Brand Age) ด้วยเหตนีุต้ราสินค้าจึงเป็นทรัพย์สินท่ีเจ้าของ

สินค้าหรือนักการตลาดจะต้องทะนุถนอมและดํารงรักษาตราสินค้านีไ้ว้ให้เป็นท่ีจดจําของลูกค้าตราบนานเท่า

นาน การสร้างตราสินค้าจึงมีบทบาทและความสําคญัมากขึน้ในวงการตลาด ทุกอย่างถูกสร้างตราสินค้า ไม่ว่า

เป็นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ แม้กระทัง่คนปัจจุบันยงัมีการสร้างตราสินค้าด้วยการสร้างเอกลกัษณ์ของตวับุคคล 

เช่นเดียวกนั 

ในตา่งประเทศนัน้มีการจดัอนัดบัตราสินค้ากนัมายาวนาน โดยผู้ ท่ีทําการจดัอบัดบัท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดี คือ 

Interbrand  ในการจดัอนัดบัตราสินค้านัน้ วิเคราะห์จากตราสินค้า ผลประโยชน์ขององค์กร มลูคา่ของแบรนด์ ซึง่

จะถกูกําหนดโดยการดําเนินงานด้านการเงินของผลิตภณัฑ์ นัน่หมาย ถึงความแข็งแรงของแบรนด์ท่ีมีต่อผู้คนทัง้

โลก โดยการการจดัอนัดบัตราสินค้าในปี 2011 พบวา่ 1 ใน 10 เป็นตราสินค้าในธุรกิจแบบธุรกิจกบัผู้บริโภค 

สําหรับในส่วนของวงการเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยนัน้มีการแบ่งตลาดออกเป็น 2 ส่วน คือ ตลาดภาค

ผู้บริโภค และตลาดองค์กร ในส่วนของตลาดองค์กร เน้นการจําหน่ายสินค้าไปยังบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ทัง้

ภาคเอกชนและภาครัฐ โดยส่วนใหญ่จะมีผู้ มีอิทธิพลในการตดัสินใจเป็นบริษัทตกแต่งภายใน, บริษัทสถาปัตย์ 

และบริษัทท่ีปรึกษาด้านการออกแบบ ซึง่ทําหน้าท่ีกําหนดรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ให้สื่อถึง

ลักษณะขององค์กรซึ่งก็คือ การสร้างตราสินค้าให้กับองค์กรอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเอง ทําให้ในปัจจุบันธุรกิจ

เฟอร์นิเจอร์สําหรับตลาดองค์กรของประเทศไทยมีการขยายตวัเพ่ิมขึน้ และมีการแข่งขันท่ีรุนแรงขึน้ตามาด้วย 

จนกระทั่งในยุคปัจจุบันบริษัทเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบได้อย่าง

ทัดเทียมกันในด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ ออกแบบ จนเป็นเหตุให้ผู้ผลิตแต่ละรายพยายามสร้าง

ความแตกต่างให้กับธุรกิจโดยเร่ิมให้ความสําคัญกับตราสินค้า (Brand) ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสร้าง

ความสําเร็จทางการตลาด เน่ืองจากตราสินค้าช่วยสร้างความแตกต่าง และความได้เปรียบทางการแข่งขนัให้กบั

สินค้าและบริการ โดยทําหน้าท่ีเช่ือมโยงคณุค่าและลกัษณะเฉพาะ เข้ากบัคณุสมบติัทัว่ไปของสินค้าหรือบริการ 

ให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้  จึงเป็นท่ียอมรับในปัจจุบันว่าตราสินค้า (Brand) มีความสําคญัมากในทางการตลาด 

เพราะ การท่ีผู้บริโภคจะตดัสินใจซือ้สินค้าหรือเลือกใช้บริการอะไร ไม่ได้พิจารณาท่ีตวัสินค้าหรือบริการเพียง

อย่างเดียว โดยมากแล้วจะพิจารณาถงึตราสินค้าของสินค้านัน้ๆ ประกอบกนัด้วย 

การบริหารตราสินค้าให้แข็งแกร่ง ต้องอาศยัการลงทุนและการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน 

และมีเป้าหมายสูงสุด คือ การสร้างให้เกิดคุณค่าตราสินค้า เม่ือตราสินค้ามีคุณค่าในสายตาของผู้บริโภค จะ

ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความมัน่ใจในการตดัสินใจซือ้ และช่วยลดการรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภค เน่ืองจากตรา

สินค้าท่ีแข็งแกร่งจะเปรียบเสมือนตวัแทนในการรับประกนัคณุภาพให้ผู้บริโภค ในขณะเดียวกนัยงัช่วยสร้างความ

พงึพอใจตอ่ประสบการณ์ในการซือ้ของผู้  บริโภค จนกระทัง่เกิดความเต็มใจท่ีจ่ายในราคาท่ีสงูกว่า ซึง่จะนําไปสู่

การเกิดความภกัดีตอ่สินค้าในท่ีสดุ  นอกจากนีต้ราสินค้าท่ีมีคณุค่ายงัสามารถดงึดดูลกูค้ารายใหม่ๆ ซึง่จะส่งผล

ให้สามารถสร้างผลกําไรได้ในระยะยาว และมีการเจริญเติบโตอย่างตอ่เน่ือง  
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 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่า ตราสินค้าเป็นสิ่งสําคญักับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบัน แต่การวดัคุณค่าตรา

สินค้ายงัเน้นไปท่ีสินค้าในตลาดภาคผู้บริโภคเป็นหลกั จึงมีความสนใจการวดัคณุค่าตราสินค้าในส่วนของตลาด

องค์กร ซึง่อาจมีความแตกต่างจากการวดัคณุค่าตราสินค้าในตลาดภาคผู้บริโภค จึงได้ทําการวิจัยโดยสํารวจ

ความคิดเห็นด้านคุณค่าตราสินค้าของบริษัท แพรคติก้า จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ ผลิตเฟอร์นิเจอร์สําหรับตลาด

องค์กร กลุม่ตวัอย่าง คือ ลกูค้าของบริษัททัง้หมดท่ีเป็นผู้ มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกเฟอร์นิเจอร์สําหรับองค์กร 

ซึง่ประกอบด้วย บริษัทตกแต่งภายใน (Interior Design), บริษัท สถาปัตย์ (Architect) และบริษัทท่ีปรึกษาด้าน

การออกแบบ (Consultant) ผู้ ทําการวิจยัหวงัเป็นอย่างย่ิงวา่ผลของการวิจยันีจ้ะเป็นประโยชน์ให้กบัเจ้าของธุรกิจ

เพ่ือนําไปพฒันากลยทุธ์ทางการตลาด และการบริหารตราสินค้าของธุรกิจให้มีคณุคา่ในสายตาของตลาดองค์กร 

การวิจยัครัง้นีมี้แนวคิดเพ่ือพ่ือศกึษาลกัษณะของตลาดองค์กรมีส่วนเก่ียวข้องกบัเฟอร์นิเจอร์ของ บริษัท 

แพรคติก้า จํากัด รวมทัง้ประเมินคุณค่าตราสินค้าและศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยของตลาดองค์กร ต่อ

ระดบัคณุค่าตราสินค้าของบริษัท แพรคติก้า จํากดั โดยได้นําเอาทฤษฎีเก่ียวกับการตลาดต่าง ๆ มาใช้ ได้แก่ 

ทฤษฎีเก่ียวกบัตราสินค้า, คณุค่าตราสินค้า และตลาดองค์กร ซึง่ในส่วนของคณุค่าตราสินค้าได้ศกึษาบทความ

จากตา่งประเทศเก่ียวกบัการวดัคณุคา่ตราสินค้าของตลาดองค์กร เพ่ือมาใช้ในอ้างอิง  

 

วิธีการวิจัย 

กรอบแนวความคดิ 

จากทฤษฎีด้านปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ของตลาดองค์กร ซึง่จากการศกึษามีทัง้สิน้ 4 ด้าน คือ 1) 

สภาพแวดล้อม 2) องค์กร 3) กลุม่ 4) บคุคล โดยในการวิจยัครัง้นีเ้ลือกปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ของตลาด

องค์กรมาศกึษาดงันี ้ปัจจัยสภาพแวดล้อมเลือกมาศึกษาทัง้สิน้ 6 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ, การเมือง, กฎหมาย, 

วฒันธรรม, กายภาพ และเทคโนโลยีตา่ง ๆ ปัจจยัองค์กรเลือกมาศกึษาทัง้สิน้ 3 ด้านได้แก่ ขนาดองค์กร, ประเภท

ขององค์กร และบรรยากาศการทํางานขององค์กร ปัจจยักลุ่มเลือกมาศกึษาเฉพาะด้าน รูปแบบการตดัสินใจของ

องค์กร ส่วนปัจจยับุคคลเลือกมาศกึษาทัง้สิน้ 3 ด้าน คือ วฒิุการศกึษาสูงสุด, อาชีพ และระยะเวลาทํางานใน

ตําแหน่งปัจจบุนัของผู้ตอบแบบสอบถาม (D. Hutt and W. Speh, 1995) สว่นในด้านมิติการวดัคณุค่าตราสินค้า 

ซึง่ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) การตระหนกัรู้ในตราสินค้า 2) ความเช่ือมโยงของตราสินค้า 3) การรับรู้คณุภาพ

ของตราสินค้า 4) ความภกัดีในตราสินค้า 5) สินทรัพย์อ่ืน ๆ ของตราสินค้า(เสรี วงษ์มณฑา, 2543 อ้างอิง Aaker, 

1996) ซึ่งในการวิจัยครัง้นีเ้ลือกมาศึกษาเพียง 4 ด้านแรก โดยในการศึกษาครัง้นีจ้ะใช้การสมัภาษณ์เชิงลึก

ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท แพรคติก้า จํากดั และผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทตกแต่งภายในสําหรับการศึกษา

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ส่วนปัจจัยด้านองค์กร, กลุ่ม และส่วนบุคคลจะใช้การเก็บข้อมูลด้วยดังแสดงตาม 

Figure 1 
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Figure 1  The conceptual framework of the study 

 

สมมตฐิาน 

สมมติฐานในการวิจัยครัง้นี ้คือ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ของตลาดองค์กรแต่ละด้านมี

ความสมัพนัธ์ตอ่ระดบัคณุคา่ตราสินค้าของ บริษัท แพรคติก้า จํากดัแตกตา่งกนั 

กลุ่มประชากร 

ลกูค้าของบรษัททัง้หมดท่ีเป็นผู้ มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกเฟอร์นิเจอร์สําหรับองค์กร ซึง่ประกอบด้วย 

บริษัทตกแต่งภายใน (Interior Design), บริษัทสถาปัตย์ (Architect) และบริษัทท่ีปรึกษาด้านการออกแบบ 

(Consultant) จํานวน 203 บริษัท 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยนีแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสมัภาษณ์เชิงลึก โดยเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์คดัเลือกจากผู้ มีประสบการณ์และสามารถสะดวกในการให้ข้อมูล นําผลการ

สมัภาษณ์มาทําการวิเคราะห์โดยอ้างอิงเทียบกบับทความตา่ง ๆ ท่ีได้มาจากการค้นคว้า สว่นท่ี 2 เป็นการวิจยัเชิง

ปริมาณ ท่ีมุ่งศกึษาข้อเท็จจริงด้วยวิธีการเก็บข้อมลูจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 8 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ปัจจัยองค์กร ส่วนท่ี 2 ปัจจยักลุ่ม ส่วนท่ี 3 ปัจจยับุคคล โดยทัง้ 3 ส่วนเป็น
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คําถามปลายปิดให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว ส่วนท่ี 4 การตระหนกัรู้ต่อตราสินค้า จะเป็นคําถามปลายเปิดให้เติม

ข้อมลูส่วนท่ี 5 ความเช่ือมโยงของตราสินค้า ส่วนท่ี 6 การรับรู้ปัจจยัทางการตลาด ส่วนท่ี 7 ความภกัดีในตรา

สินค้า ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) และ ส่วนท่ี 8 ข้อเสนอแนเพ่ือ

การพฒันามีลกัษณะคําถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) 

การวางแผนวิเคราะห์ข้อมลูและประมวลผลข้อมลู โดยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาตรวจสอบข้อมลู 

(Editing) โดยนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาลงรหัส (Coding) และทําการประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์ เพ่ือหาค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ความถ่ี, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เพ่ือนํามาวิเคราะห์ความแตกต่างของตวัแปรตาม เม่ือตวัแปรต้นมีความแตกต่างกัน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 

2549) 

 

ผลการวิจัย 

ผลของการวิจยัแบ่งได้ออกเป็น 2 สว่นดงันี ้ในสว่นของการวิจยัเชิงคณุภาพ ทําการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้

มีประสบการณ์ด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จํานวน 2 คน แบ่งเป็นผู้จดัการสํานกับริหารขายของบริษัท แพรคติก้า จํากดั 

1 คน และผู้บริหารของบริษัท +Sense จํากัด 1 คน โดยศกึษาในส่วนของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ของ

ตลาดองค์กรด้านสภาพแวดล้อม ซึง่พบว่าปัจจยัด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อการแนะนําการเลือกใช้สินค้าของบริษัท 

แพรคติก้า จํากดัไมม่ากนกั เน่ืองจากลกูค้าสว่นใหญ่จะเป็นลกูค้าในระดบักลาง, บน และผู้พฒันาโครงการต่างๆ 

ซึง่มกัจะมีการเตรียมแผนงานในระยะยาว แต่ถ้าสภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตวัลงอาจส่งผลทําให้เกิดการชะลอ

ตวัของลกูค้าท่ีเป็นผู้ ใช้สินค้า (End User) เพ่ือทบทวนการลงทุนให้รอบคอบในการลงทุน เช่นอาจมีการนําปัจจยั

อ่ืน ๆ เข้ามาใช้ในการตดัสินใจ เช่น ราคา, การบริการหลงัการขาย เป็นต้น ด้านการเมือง ไม่ส่งผลต่อการลงทุน

ด้านท่ีเป็นการปรับภาพลกัษณ์องค์กรมากนัก โดยส่วนใหญ่จะยังคงมีการลงทุนแต่อาจจะชะลอการลงทุนหรือ

ทบทวนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเมืองท่ีไม่แน่แน่นอน ด้านกฎหมาย หากมีการออก

กฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐานของเฟอร์นิเจอร์ เช่น มาตรฐานสิ่งแวดล้อม, มาตรฐานความปลอดภยั ก็อาจ

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตท่ีสามารถดําเนินการได้ตามก็จะสามารถชิงความ

ได้เปรียบนัน้ไปครอง ด้านวฒันธรรมหากเป็นการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัการทํางานเกิดขึน้ ก็จะส่งผล

เช่นกนั โดยผู้ผลิตท่ีสามารถตอบสนองวฒันธรรมการทํางานท่ีเปลี่ยนไปได้ก็จะเป็นตราสินค้าท่ีได้รับการยอมรับ 

ด้านกายภาพไม่ส่งผล เพราะเฟอร์นิเจอร์สํานักงานเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทในร่ม ดงันัน้ลกัษณะภูมิประเทศท่ี

แตกตา่งจะสง่ผลการตดัสินใจเลือกซือ้ และส่วนด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อการแนะนําการเลือกใช้สินค้าของบริษัท 

แพรคติก้า จํากัดค่อนข้างมาก เน่ืองจากหากมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึน้ และองค์กรสามารถพัฒนารูปแบบ

เฟอร์นิเจอร์ให้ตอบสนองเทคโนโลยีดังกล่าวได้ เช่น การใช้ Smart phone, การใช้โน๊ตบุ๊ค หรืออุปกรณ์ใน

สํานกังานท่ีลกัษณะเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีในปัจจบุนั ก็มกัจะได้รับการยอมรับและถูกนึกถึงมากขึน้ ส่วน

ด้านเทคโนโลยีการผลิตใหม่ เช่น เคร่ืองจกัร, วสัดชุนิดใหม่ หากผู้ผลิตสามารถนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ ดงักล่าวเข้า

มาประยกุต์ใช้เพ่ือให้ตอนสนองการออกแบบและผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี หรือสร้างความแตกต่างกบัผลิตภณัฑ์ใน

ตลาด ก็มกัจะกลายเป็นผู้ นําในตลาด จนได้รับการยอมรับจากผู้ออกแบบและผู้ ใช้งาน ซึง่ผู้ออกแบบและผู้ ใช้งาน

จะนกึถงึเม่ือต้องการเฟอร์นิเจอร์เพ่ือตอบสนองความต้องการของทัง้ผู้ออกแบบและผู้ใช้งาน 
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สว่นท่ี 2 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยการนําเสนอในสว่นนีจ้ะรวบรวมจากแบบสอบถามจากลกูค้าของบริษัท แพร

คติก้า จํากดั ซึง่ประกอบด้วย บริษัทตกแต่งภายใน (Interior Design), บริษัทสถาปัตย์ (Architect) และบริษัทท่ี

ปรึกษาด้านการออกแบบ (Consultant) โดยให้พนกังานเป็นตวัแทนในการตอบแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมลูจาก

แบบสอบถามเป็นจํานวน 203 ชุด โดยจะเป็นเก็บข้อมูลในส่วนของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ของตลาด

องค์กรด้านองค์กร, กลุ่ม และส่วนบุคคล โดยให้ผลดงันี ้ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ของตลาดองค์กรด้าน

องค์กรไมส่ง่ผลตอ่ภาพรวมของการตระหนกัรู้ในตราสินค้า, ความเช่ือมโยงของตราสินค้า และการรับรู้ปัจจยัทาง

การตลาดของตราสินค้า แต่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ของตลาดองค์กรด้านองค์กรประเภทขนาดองค์กรท่ี

แตกต่างกันมีผลต่อภาพรวมของความภักดีในตราสินค้า แต่จะมีความแตกต่างอยู่บ้างในหัวข้อการตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้า, สะดวกเข้าชม, การบริการท่ีดี และการมีโชว์รูมเพียงพอแนะนําเม่ือมีลกูค้าต้องการ ส่วน

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ของตลาดองค์กรด้านกลุม่ท่ีแตกตา่งกนัไมส่ง่ผลภาพรวมของการตระหนกัรู้ในตรา

สินค้า, ความเช่ือมโยงของตราสินค้า, การรับรู้ปัจจยัทางการตลาดของตราสินค้า และความภกัดีในตราสินค้า แต่

สง่ผลท่ีแตกตา่งกนัเฉพาะการตระหนกัรู้ในด้านความสะดวกในการชมผลิตภณัฑ์ และสดุท้ายปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซือ้ของตลาดองค์กรด้านสว่นบคุคลมีเพียงวฒิุการศกึษาท่ีแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อภาพรวมของความภกัดี

ในตราสินค้า ส่วนด้านอ่ืนๆ จะไม่ส่งผลต่อภาพรวม แต่จะมีความแตกต่างอยู่บ้างในหัวข้อการตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้า, การบริการท่ีดี และการมีโฆษณาท่ีมากพอ ตามตวัอย่าง Table 1 – 3 

Table 1 Conclusion Hypothesis Test to the Individual factor with brand association 

 Individual Factor 

brand Education occupation Experience 

association Bachelor Master  Interior Architect Consultant 0-5 Yrs. 6-10 Yrs. 11-15 Yrs. 

Modern Design Recall Recall Recall Recall Recall Recall Recall Recall 
Expert Recall Recall Recall Recall Recall Recall Recall Recall 
Customer Response Always  

Recall 

Always  

Recall 
Always  

Recall 
Always  

Recall 
Always  

Recall 
Always  

Recall 
Always 

Recall 
Recall 

Good Quality Recall Recall Recall Recall Recall Recall Recall Recall 
Professional Recall Recall Recall Recall Recall Recall Recall Recall 
Reliable Recall Recall Recall Recall Recall Recall Recall Recall 
Popular Recall Recall Recall Recall Recall Recall Recall Recall 
Variety Recall Recall Recall Recall Recall Recall Recall Recall 
ภาพรวม Recall Recall Recall Recall Recall Recall Recall Recall 

 

Table 2 Conclusion Hypothesis Test to the Individual factor with brand perception 

 Individual Factor 

 Education occupation Experience 

Brand Perception Bachelor Master  Interior Architect Consultant 0-5 Yrs. 6-10 Yrs. 11-15 Yrs. 

Modern Design influence influence influence influence influence influence influence influence 

Good Service influence Great influence influence influence Great influence influence influence influence 

Durable influence influence influence influence influence influence influence influence 

Customer Response influence influence influence influence influence influence influence influence 

Suitable Price influence influence influence influence influence influence influence influence 

More Showroom merely merely merely merely merely merely merely merely 
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More Advertise merely Not influence merely merely merely merely Not influence Not influence 

More Discount merely merely merely merely merely merely merely merely 

Overall influence influence influence influence influence influence influence influence 
 

Table 3  Conclusion Hypothesis Test to the Individual factor with brand Loyalty 

 Individual Factor 

 Education occupation Experience 

brand Loyalty Bachelor Master  Interior Architect Consultant 0-5 Yrs. 6-10 Yrs. 11-15 Yrs. 

Suggest when customer want merely merely merely merely merely merely merely merely 
Suggest even have same 

furniture 

merely merely merely merely merely merely merely merely 

Suggest even other good on sale merely merely merely merely merely merely merely merely 
Suggest new design furniture Loyalty Loyalty Loyalty Loyalty Loyalty Loyalty Loyalty Loyalty 
Overall merely Loyalty merely merely merely merely merely merely 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การจดจําตราสินค้าของตลาดองค์กร จะได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซือ้ของตลาดองค์กรด้านสภาพแวดล้อมประเภทเศรษฐกิจ, การเมือง, กฎหมาย, วฒันธรรม และเทคโนโลยี เช่น 

หากตราสินค้าถูกจดจําว่าเป็นผู้ผลิตสินค้าท่ีมีนวตักรรม และมีการผลิตท่ีทนัสมยั หากเกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน

วฒันธรรมการทํางาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ องค์กรเหล่านีก้็มกัจะได้รับการนึกถึงเป็น

อนัดบัต้น หรือหากอยู่สภาวะเศรษฐกิจซบเซา, สภาพการเมืองไม่แน่นอน ในการตดัสินใจเลือกซือ้เฟอร์นิเจอร์ 

องค์กรเหล่านีก้็จะเลือกนึกตราสินค้าท่ีผลิตสินค้าราคาถูกและแข็งแรง เป็นต้น ถัดมา คือ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซือ้ของตลาดองค์กรด้านองค์กร ปัจจยัด้านนีไ้ม่ส่งผลต่อภาพรวมของการตระหนกัรู้ในตราสินค้า, ความ

เช่ือมโยงของตราสินค้า และการรับรู้ปัจจยัทางการตลาดของตราสินค้า แต่ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ของ

ตลาดองค์กรด้านองค์กรประเภทขนาดองค์กรท่ีแตกต่างกันมีผลต่อภาพรวมของความภักดีในตราสินค้า ส่วน

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ของตลาดองค์กรด้านกลุม่ท่ีแตกตา่งกนัไมส่ง่ผลภาพรวมของการตระหนกัรู้ในตรา

สินค้า, ความเช่ือมโยงของตราสินค้า, การรับรู้ปัจจัยทางการตลาดของตราสินค้า และความภักดีในตราสินค้า 

และสดุท้ายปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ของตลาดองค์กรด้านส่วนบุคคลมีเพียงวฒิุการศกึษาท่ีแตกต่างกนัท่ี

สง่ผลตอ่ภาพรวมของความภกัดีในตราสินค้า สว่นด้านอ่ืนๆ จะไมส่ง่ผลตอ่ภาพรวม 

ข้อเสนอแนะ  

ควรมีการเปิดตวัตราสินค้าและผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ีรู้จกัไปสูผู่้ ใช้ (End User) มากขึน้เน่ืองจากในปัจจบุนั

องค์กรตา่งๆ มกัจะให้ผู้ ใช้จริงเข้ามามีสว่นร่วมในการตดัสินใจเลือกซือ้เฟอร์นิเจอร์มากขึน้ เพ่ือสร้างความรู้สกึการ

มีสว่นร่วมและการเป็นเจ้าขององค์กร เป็นความสร้างความภกัดีตอ่องค์กรในอีกทางหนึง่ ดงันัน้หากผู้ใช้รู้จกัน้อย

อาจสง่ผลตอ่การเลือกซือ้ได้ในอนาคต 
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