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บทคัดย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของคุณค่าตราสินคา้ ส่วนประสม 

ทางการตลาด และการตดัสินใจซ้ือซ ้ า (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของคุณค่าตราสินคา้ ส่วนประสมทาง
การตลาด และการตดัสินใจซ้ือซ ้ า โดยกลุ่มตวัอย่างคือกลุ่มสตรีท่ีเคยซ้ือสินคา้ร้านไดโซ อายุระหว่าง 22-39 
ปี อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด รองลงมาคือ สถานภาพสมรส ในด้านระดับการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษกัเอกชนหรือลูกจา้ง  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
มากกว่า 35,000 บาทขึ้นไป (2) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัคุณค่าตราสินคา้โดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมากและให้ความส าคญัดา้นการรู้จกัตราสินคา้มากท่ีสุด  (3) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดมากและใหค้วามส าคญัดา้นราคามากท่ีสุด  (4) ผลการทดสอบ
สมมุติฐานท่ี 1 พบว่า คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าสินคา้ไดโซของกลุ่มสตรี Generation 
Y ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 และ (5) ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 พบวา่ส่วน
ประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือซ ้ าสินค้าไดโซของกลุ่มสตรี Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study general conditions of brand equity, marketing mix factors 
and repurchase intention and the relationship between brands equity, marketing mix factors and repurchase 
intension. A group of samples was 400 females who have purchasing experience from Daiso shop, age range 
between 22-29 years and live in Bangkok area.    

The results show that most respondents were single status and follow by married status. A majority 
of respondents had education level in bachelor's degree and be occupied as private company workers. The 
average monthly income is more than 35,000 baht. Respondents pay importance on the brand equity as high 
and brand awareness as highest.  The marketing mix factors and price has great significance to most 
respondents. The hypothesis 1 found that brand equity had a significance relationship on repurchase 
intension in Daiso product at 0.001 for a group of female Generation Y in Bangkok and the hypothesis 2 
found that marketing mix factors had a significance relationship on repurchase intension in Daiso product 
at 0.001 for a group of female Generation Y in Bangkok.   

 
บทน า 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ร้านไดโซถือว่าเป็นผูป้ระกอบการท่ีเข้ามาท าตลาดเมืองไทยก่อนแบรนด์อ่ืน ๆ และประสบ
ความส าเร็จดว้ย โดยใช้โมเดลร้านราคาเดียว 60 บาททั้งร้าน ชูสินคา้จากญ่ีปุ่ นเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ในทุก
กลุ่มสินคา้มากกวา่ 10 แคทิกอรี และกวา่ 1,000 Item ท่ีเนน้จุดขายเป็นสินคา้น าเขา้จากญ่ีปุ่ น และในเมืองไทย
ไม่มี เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ การจัดตกแต่งร้านค่อนข้างมีสไตล์ และมีกล่ินอายความเป็นญ่ีปุ่ น ท่ีสร้าง
ความรู้สึกอินเตอร์ได้อย่างดี สินค้าจากญ่ีปุ่ นถูกจัดวางโชว์อย่างเป็นระเบียบ การกระจายสาขาไปท่ี
ศูนยก์ารคา้เป็นหลกัท่ีอยูใ่นกรุงเทพฯ ปริมณฑล และในจงัหวดัตามหวัเมืองใหญ่เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้
แบรนด ์และยกระดบัภาพลกัษณ์สินคา้ส าหรับผูมี้ก าลงัซ้ือท่ีดี 

ร้านขายสินคา้ราคาเดียวทั้งร้านทั้งสัญชาติญ่ีปุ่ น เกาหลี และจีน ต่างเขา้มาเปิดตลาดในไทยเพิ่มขึ้น
อยา่งชดัเจนในปีน้ี ความรุนแรงของการแข่งขนัจึงสูงมาก มีการแข่งขนักนัตั้งแต่ความหลากหลายของสินคา้ 
คุณภาพ นวตักรรม ดีไซน์ แฟชัน่ การจดัวางหรือดิสเพลยท่ี์ดึงดูดใจ ตลอดจนบรรยากาศภายในร้าน เพื่อช่วง
ชิงส่วนแบ่งการตลาดท่ีมีมูลค่ามากกว่าปีละ 3,000 ลา้นบาท เติบโตต่อเน่ืองปีละ 20-50% (ไทยรัฐออนไลน์, 
4 ก.พ. 2562) โดยจ าหน่ายสินคา้ในราคาเร่ิมตน้เพียง 60 บาท พฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเขา้ร้านขายสินคา้ราคา
เดียว 60 บาท จะเป็นลูกคา้กลุ่มกลาง – บน ซ่ึงมีก าลงัซ้ือมาก (Generation Y) โดยภาพรวมการแข่งขนัร้านคา้
ราคาเดียวมีความรุนแรง โดยเฉพาะร้านค้า 60 บาทซ่ึงมีผูป้ระกอบการหลายแห่ง เช่น KONOMOYA, 



MINISO, PENGUIN,  MOSHI MOSHI, MINI MONO และ MUMUSO ซ่ึงผูป้ระกอบการเหล่าน้ีต่างเขา้มา
แยง่ส่วนครองตลาด หรือยอดขายเดิมซ่ึงไดโซไดถื้ออยูใ่นอดีต  

ดงันั้น จากท่ีกล่าวมาท าให้ผูว้ิจยัตอ้งการท าการศึกษาเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้และส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าสินคา้ไดโซของกลุ่มสตรี Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพราะเป็นการศึกษาและคน้หาวิธีท่ีท าใหท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการ ความพึงพอใจ และการตดัสินใจ
ซ้ือซ ้ าสินคา้ไดโซ เพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการสามารถน าไปใชป้ระกอบการพิจารณาและตดัสินใจ
ออกแบบการสร้างคุณค่าตราสินคา้ และวางกลยุทธ์ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดเพื่อให้ผูใ้ช้บริการมี
ความพึงพอใจสูงสุด และปรับปรุงธุรกิจให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยสร้างความสัมพนัธ์และกระตุน้ให้ผูใ้ช้บริการ
เหล่าน้ีกลบัมาซ้ือสินคา้อยา่งต่อเน่ืองและมีความภกัดีต่อร้านไดโซต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของคุณค่าตราสินคา้ ส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจซ้ือซ ้า 
และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของคุณค่าตราสินคา้ ส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจซ้ือซ ้า 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 (1) ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ คือ กลุ่มสตรีท่ีเคยซ้ือสินคา้ร้านไดโซ อายรุะหวา่ง 22-39 ปี อาศยั
อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร (2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขตดา้นเน้ือหา โดย
ท าการศึกษาคุณค่าตราสินคา้ ส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจซ้ือซ ้ าสินคา้ร้านไดโซของกลุ่ม
สตรี Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวแปรอิสระ คือ คุณค่าตราสินค้า และส่วนประสมทาง
การตลาด ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือซ ้ า และ (3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา ผูว้ิจยัก าหนดระยะเวลาใน
การศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกนัยายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 3 เดือน 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 (1) ประโยชน์เชิงวิชาการ สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา และเพื่อพฒันารูปแบบ
การศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือซ ้ าสินคา้ร้านไดโซ (2) ประโยชน์เชิงนโยบาย ท าให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัร้าน
ไดโซไดท้ราบถึงระดบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดจากส่ือต่าง ๆ ท่ี
ร้านไดน้ าเสนอ และการตดัสินใจซ้ือซ ้ าสินคา้ร้านไดโซว่าเป็นเช่นไร เพื่อให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิด
ความเขา้ใจ สามารถก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 
แนวคิดและทฤษฎี 

1.คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) Aaker, David A. (1991) ไดใ้หค้  าจ ากดัความคุณค่าของตราสินคา้ 
(Brand Equity) คือ ผลลพัธ์ทางการตลาดท่ีเกิดขึ้นจากสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง (Brand Name) เม่ือเปรียบเทียบกบั



สินคา้ท่ีเหมือนกนัแต่ไม่มีตราสินคา้หรือยี่ห้อ ซ่ึงเกิดจากการจดัการตราสินคา้ท่ีดี  ท าให้ในบางคร้ังบริษทั
สามารถท่ีจะก าหนดราคาสินคา้ในระดบัสูงได ้(Premium Price)  

2.ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2546:212-213)  ไดใ้หค้วามหมาย
ของส่วนประสมทางการตลาดท่ีเฉพาะเจาะจง เม่ือน าไปใช้กบัธุรกิจหน่ึง ๆ จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนตาม
สถานการณ์ เช่น ตามปริมาณของอุปสงค ์ระยะเวลาท่ีท าการเสนอบริการหน่ึง ๆ ออกไป ดงันั้นกระบวนการ
สร้างส่วนประสมทางการตลาดก็จะเป็นการปรับเปล่ียนปัจจยัหรือองคป์ระกอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์
และความจ าเป็นของตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลง และเป็นท่ีแน่นอนว่าการตัดสินใจใด ๆ โดยอาศัย
องคป์ระกอบหน่ึงเท่านั้น นอกจากนั้นองคป์ระกอบหน่ึง ๆ ก็จะคงความส าคญัเพียงช่วงเวลาหน่ึง ๆ เท่านั้น 

3.การตดัสินใจซ้ือซ ้า (Repurchase Intention) A.S.C. Ehrenberg (1972) ไดน้ าทฤษฎีการค านวณ
ทางคณิตศาสตร์The NDB Theory และ The LSD Theory มาใช้ในการค านวณเป็นตวัเลขทางสถิติเก่ียวกับ
อตัราการซ้ือซ ้ าสินคา้อุปโภค ในอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย ท่ีมีการซ้ือซ ้ าอย่างสม ่าเสมอ อาทิ เช่น อาหาร 
เคร่ืองด่ืม น ้ายาท าความสะอาด ท่ีสามารถหาซ้ือไดต้ามร้านคา้ทัว่ไป ขอ้มูลทางสถิติพบวา่ ตราสินคา้หน่ึงไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการ และความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดท้ั้งหมด ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงมีแนวโนม้ท่ี
จะซ้ือสินคา้จากตราสินคา้อ่ืน ๆ ไดเ้ช่นกนั 
 
งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

กาญจนา ชุณห์กุล (2560) ศึกษาการเช่ือมโยงตราสินคา้ผ่านคาแรคเตอร์ตวัการ์ตูน” เพื่อการส่ือสาร 
เก่ียวการเช่ือมโยงตราสินคา้ผา่นคาแรคเตอร์ โดยศึกษาจากกรณีของตราสินคา้ซานริโอ เฮลโล คิตต้ี เฮา้ส์ ผล
การศึกษาพบว่าการรับรู้ตราสินคา้ดา้นการรู้จกัช่ือตราสินคา้ ดา้นคุณภาพ ดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นการบริการ ดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้และดา้นการตลาด บางปัจจยัท่ีส่งผลต่อตวัแปร
ตามคือ การเช่ือมโยงตราสินคา้ร้านเฮลโลคิตต้ี เฮา้ส์ แบงคอก ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ
วิเคราะห์พบวา่ ค่า sig เท่ากบั 0.000 แสดงวา่ตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม 
 ดนุสรณ์ อรัญสุคนธ์ (2558) ศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า
ประเภทผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เก่ียวกบัการรับรู้ต่อปัจจยัดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ประเภทผลิตภณัฑจ์ดัแต่งทรง
ผมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการ
เช่ือมโยงตราสินคา้ และดา้นการรับรู้คุณภาพตามล าดบั   

สุธิณี  แซ่เฮง (2544) ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านจ าหน่ายสินคา้อุปโภคราคาเดียวของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยศึกษาการให้ความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาด ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการให้ความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาด และพฤติกรรมการซ้ือ
สินค้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าประเภท
ครัวเรือน โดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภคราคาเดียวมากท่ีสุดคือเพื่อน และคนรัก 



และให้ความส าคญัและความพึงพอใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่ายในระดบัมาก และดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัปานกลางเท่านั้น 

ศิรินภา  สระทองหน (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ต่อการใชบ้ริการร้านวตัสันในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าขอ้มูลอตัลกัษณ์ของร้านวตัสันพบวา่
ผูบ้ริโภคท่ีมาใช้บริการมีความคิดเห็นท่ีมีต่ออัตลักษณ์ร้านวตัสันโดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี จดั
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก 

   
กรอบแนวคิดการวิจัย   

 
ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

(1) คุณค่าตราสินคา้ของร้านขายสินคา้ราคาเดียวไดโซมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้าของกลุ่มสตรี 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ส่วนประสมทางการตลาดของร้านขายสินคา้ราคาเดียวไดโซมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้าของกลุ่มสตรี Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

คุณค่าตราสินค้า 

1.การรู้จกัตราสินคา้ 

2.การรับรู้คุณภาพสินคา้  

3.ความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ 

 
ส่วนประสมทางการตลาด 

1.ผลิตภณัฑ ์ 

2.ราคา  

3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย  

4.การส่งเสริมการตลาด  

 

 

การตัดสินใจซ้ือซ ้าสินค้าร้านไดโซ 

ของกลุ่มสตรี Generation Y  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 



วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

ประชากรท่ีศึกษาเป็นผูบ้ริโภคเพศหญิงท่ีเคยซ้ือสินคา้ร้านไดโซในเขตกรุงเทพมหานคร โดยอา้งถึง
จ านวนประชากรเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 2,999,393 คน (ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล 
(2559) ผูว้ิจยัจึงมีการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดให้ขนาดประชากรมีค่าเท่ากบั   2,999,393 คน และค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 ซ่ึงสามารถสรุปเป็นขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้400 ตวัอย่างและเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
จากประชากรเป้าหมาย โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะท าการ
เลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพศหญิง ท่ีในปัจจุบนัรู้จกัและซ้ือสินคา้จากร้านได
โซจริงหรือเป็นผูท่ี้มีความสนใจในสินคา้ไดโซ โดยเก็บแบบสอบถามแบบออนไลน์จ านวน 400 ฉบบั 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

พนกังานบริษกัเอกชนหรือลูกจา้ง และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาทขึ้นไป นอกจากน้ีผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัการรู้จกัตราสินคา้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเม่ือวิเคราะห์การรู้จกั
ตราสินคา้ด้านต่าง ๆ พบว่าช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของร้านไดโซเป็นท่ีรู้จกัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และให้
ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือเม่ือพูดถึงร้านขายสินคา้ราคาเดียวท่านนึกถึงร้านไดโซเป็นอนัดบั
แรก  รู้จกัและสามารถจดจ าตราสัญลกัษณ์ของร้านไดโซไดเ้ป็นอยา่งดี  เม่ือพูดถึงร้านขายสินคา้ราคาเดียวจะ
นึกถึงร้านไดโซเป็นอนัดบัแรก คุน้เคยกบัตราสัญลกัษณ์ร้านไดโซมากกว่าร้านอ่ืน ๆ ตามล าดบั มีการให้
ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเม่ือวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์ดา้นต่าง ๆ พบว่าสินคา้
ร้านไดโซมีให้เลือกหลายหลายประเภทมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ
สินคา้ร้านไดโซมีความครบถว้นตามความตอ้งการ ตราสินคา้ไดโซมีความน่าเช่ือถือ สินคา้ร้านไดโซมี
คุณภาพและไดม้าตรฐาน สินคา้ร้านไดโซส่วนมากน าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่ น ตามล าดบั 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัผูท่ี้สนใจใชบ้ริการร้านไดโซ เป็นกลุ่มคนท่ีมีอายุ 21-37 ปี (Generation Y) ผูบ้ริโภคกลุ่ม
น้ีเป็นวยัท่ีเพิ่งเร่ิมเขา้สู่วยัท างาน มีรายไดแ้ละมีก าลงัซ้ือสูง เปิดรับต่อวิธีการขายไดห้ลายรูปแบบ ชอบชอ้ป
ป้ิง   และมกัจะซ้ือสินคา้ซ ้าหากแบรนดน์ั้นเป็นแบรนดท่ี์เขาช่ืนชอบ   



จากท่ีได้กล่าวไปขา้งตน้ผลการศึกษาส่วนหน่ึงมีความสอดคลอ้งกับชัญญานุช ชัยวิชิต (2560) ท่ี

ศึกษาเก่ียวกบั อิทธิพลของความเช่ือมัน่ในตราสินคา้และการรับรู้ถึงคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจของผูบ้ริโภค กรณีศีกษาของร้านไดโซในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหวา่ง 20 – 29 ปี มีอาชีพพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชนมากท่ีสุด และมีรายได้

ส่วนตวัเฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 30,000 บาท มากท่ีสุด ระดบัการศึกษาของผูใ้ชบ้ริการเช่นกนั การศึกษาของ 

จนัจิรา อรวงศ์ไพศาล ซ่ึงศึกษาในหัวขอ้ ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การใชบ้ริการท่ีร้านไดโซ ซงัเงียว ของผูบ้ริโภคในเขตบางนา พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมี

พฤติกรรมการใชบ้ริการมากท่ีสุด ในดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อเดือน และดา้นจ านวนในการซ้ือต่อคร้ัง  

ด้านความส าคญักับคุณค่าตราสินคา้ของร้านไดโซผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นโดยภาพ

รวมอยู่ในระดบัมาก โดยคุณค่าตราสินคา้ดา้นการรู้จกัตราสินคา้มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดและให้ความส าคญัระดบั

มากท่ีสุด  รองลงมาคือคุณค่าตราสินคา้ด้านความสัมพนัธ์กับตราสินคา้ และด้านการรับรู้คุณภาพสินคา้

ตามล าดบั (1) ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ผลการศึกษาในภาพรวมแสดงให้เห็นว่าตราสินคา้ของร้านไดโซเป็นท่ี

รู้จกัอยา่งแพร่หลายในกรุงเทพมหานคร และสังคมรอบตวัของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงหากพิจารณาจะพบร้านไดโซ

นั้นเป็นร้านจ าหน่ายสินคา้ราคาเดียว น าเขา้จากญ่ีปุ่ น ร้านแรกท่ีก่อตั้งมาแลว้กว่า 16 ปี (ก่อตั้งเม่ือปี 2546) 

โดยใช้โมเดลขายสินคา้ราคาเดียว 60 บาททั้งร้าน ชูสินคา้จากญ่ีปุ่ นเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ในทุกกลุ่มสินคา้

มากกว่า 10 แคทิกอร่ี และมากกว่า 1,000 Items เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ตกแต่งร้านและจดัวางสินคา้แบบมี

สไตลแ์ละมีกล่ินอายความเป็นญ่ีปุ่ น ซ่ึงเป็นตน้แบบใหก้บัร้านอ่ืน ๆ ในเวลาต่อมา จากแนวคิดและความเป็น

ต้นแบบน้ีเองจึงท าให้ร้านไดโซเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายในสังคมมาเป็นระยะเวลานาน (2) ด้าน

ความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้  พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจ และยอมรับตราสินคา้ร้านไดโซเน่ืองจาก

ตราสินคา้ไดโซสะทอ้นถึงความเป็นญ่ีปุ่ น มีมาตรฐาน มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั อีกทั้งสินคา้ร้านไดโซยงัมี

ความคุม้ค่า เหมาะสมกบัราคา และรูปแบบท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตของเขาอยู่ในเกณฑ์มาก  ผลการศึกษา

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัตนา  ก่ีเอ่ียน (2552) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้และปัจจยัทางการตลาดท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ร้าน พพัฟ์ แอนด ์พาย พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการ

ส่วนใหญ่มีความรู้สึกเช่ือมัน่ในคุณภาพและรสชาติของเบเกอร่ีร้านพพัฟ์ แอนด ์พาย อยูใ่นระดบัดี และรู้สึก

วา่กระบวนการผลิตเบเกอร่ีพพัฟ์ แอนด ์พาย ดีกวา่ยีห่อ้อ่ืนอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั (3) ดา้นการรับรู้

คุณภาพสินคา้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัเอกลกัษณ์และคุณภาพสินคา้ท่ีเนน้ความเป็นญ่ีปุ่ น และ

ผลิตจากวสัดุท่ีมีคุณภาพดีเหนือกวา่คู่แข่งขนัอยูใ่นเกณฑม์าก    



การใหค้วามส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัส่วนประสม
ทางการตลาดของร้านไดโซโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั  

1. ดา้นราคา ผลการศึกษาในภาพรวมแสดงให้เห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาของสินคา้
ร้านไดโซเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยสร้างความได้เปรียบมากขึ้น การก าหนดราคาขายสินค้าของไดโซได้
ค  านึงถึงปัจจยัตน้ทุนสินคา้กบัผลก าไรท่ีตอ้งการจะได ้แลว้จึงก าหนดราคาขายออกมา และตอ้งค านึงสภาพ
การแข่งขนัของตลาดสินคา้ราคาเดียว นอกจากน้ีการก าหนดราคายงัมีนยัซ่ึงบ่งบอกถึงต าแหน่งท่ีตอ้งการให้
สินคา้ไปยืนอยู่ดว้ย ซ่ึงการตั้งราคาอาจตั้งให้ใกลเ้คียงกบัสินคา้ประเภทเดียวกนัในทอ้งตลาด หรือนอ้ยกว่า
หากตอ้งการแย่งชิงฐานลูกคา้ หรือมากกว่าหากตอ้งการวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ให้อยู่เหนือกว่าผลิตภณัฑ์
ทัว่ไป 

ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัและมีการรับรู้กบัราคาและเคร่ืองมือต่าง ๆ ของทางการตลาดท่ีร้านไดโซ
น ามาใช้สร้างแนวทางเพื่อน าเสนอและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
และทฤษฎีของเสรี วงษ์มณฑา (2547 : 17-21) และพิบูล ทีปะปาล (2543) ท่ีกล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด คือ ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 
หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ร่วมกนัเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ทางการติดต่อส่ือสารขององค์กร อีกทั้งยงัมีบทบาท
ส าคญัมากทางการตลาด เพราะเป็นการรวบรวมการตดัสินใจทางการตลาดทั้งหมดเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน 
แมว้่าเราจะไดท้ าการวิเคราะห์เลือกตลาดเป้าหมายอย่างดีท่ีสุดแลว้ แต่การท่ีเราจะพฒันาส่วนประสมทาง
การตลาดเพื่อให้สอดคลอ้งตามความตอ้งการของลูกคา้ในตลาดเป้าหมาย ทั้งน้ีเน่ืองจากว่าเรามีวิธีการท่ีจะ
เลือกกระท าใหห้ลายทางท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของเขา เม่ือวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ดงักล่าว 

อีกทั้งผลการศึกษายงัสอดคล้องกับงานวิจัยของศิรินภา สระทองหน (2555) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรม และความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการใช้บริการร้านวตัสันในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใหค้วามพึงพอใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ผลิตภณัฑ ์สถานท่ี
จดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดบั
มาก และผลการศึกษาบางส่วนมีความสอดคลอ้งกบัสุธิณี แซ่เฮง (2544) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้จากร้านจ าหน่ายสินคา้อุปโภคราคาเดียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่าผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคญัและความพึงพอใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายในระดบัมาก และดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัปานกลางเท่านั้น 

2. ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักับคุณภาพ มาตรฐาน ความหลากหลายและ
ความครบถว้นของสินคา้ อีกทั้งความน่าเช่ือถือของสินคา้เน่ืองจากน าเขา้มาจากประเทศญ่ีปุ่ นผลอยูใ่นเกณฑ์
มาก ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผลิตภณัฑไ์ดโซมีความแตกต่าง โดดเด่น มีเอกลกัษณ์ ตรงความตอ้งการ
และชดัเจนในใจผูบ้ริโภค ส่งผลให้ครองใจผูบ้ริโภคมานานกว่า  16 ปี   สินคา้ไดโ้ซให้ความส าคญักบับรรจุ



ภณัฑ์เพราะบรรจุภณัฑ์ท่ีมีรูปทรง สีสัน ทนัสมยั สะดุดตาช่วยสร้างแรงกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดความตอ้งการ
แบบฉบัพลนัหรือซ้ือโดยไม่ตั้งใจ และยงัช่วยใหผู้บ้ริโภคสะดวกสบายต่อการใชด้ว้ย  

ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปิยนุช  ลือชยั (2554) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด แรงจูงใจ และทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือหนังสือการ์ตูนความรู้แนว
วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มี
คะแนนมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านราคา 
ตามล าดบั 

3. ดา้นส่งเสริมการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขาย และการเปิดเพลงญ่ีปุ่ นในร้านไดโซอยู่ในเกณฑม์าก ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
การส่งเสริมการตลาดของร้านไดโซมีการติดต่อส่ือสารไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เพื่อท่ีจะบอกให้ลูกคา้
ทราบเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ท่ีร้านไดโซเสนอขาย  และให้ลูกคา้ทราบว่าในแต่ละเดือนหรือเทศกาลต่าง ๆ มี
ผลิตภณัฑใ์ดออกจ าหน่ายในตลาด ชกัชวนใหลู้กคา้ซ้ือและเพื่อเตือนความทรงจ ากบัตวัผูบ้ริโภค  

ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกานดา  เสือจ าศีล(2555) ) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเขา้
ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี พบว่าส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุด คือ การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ เฟซบุ๊ค นิตยสาร ดงันั้นควรสร้างการรับรู้
เพื่อส่ือสารไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคให้เกิดการจดจ าและเกิดความตอ้งการเขา้ใช้บริการด้วยการโฆษณาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยใชช่้องทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น เป็นส่ือท่ีมีตน้ทุนไม่สูงและเขา้ถึงเป้าหมายท่ีเป็นคนวยัท างาน
ไดดี้ เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ รู้จกั ไดล้องใชบ้ริการ และส่งท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บเป็นไปตามส่ิงท่ีร้านกาแฟสด อเมซอน 
ส่ือสารออกไปและเกิดความพึงอใจ จะท าใหผู้บ้ริโภคกลบัมาใชบ้ริการและเกิดการบอกต่อ 

4. ช่องทางการจดัจ าหน่าย  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัการจดัวางสินคา้พื้นท่ี และต าแหน่ง
ท่ีตั้งร้านไดโซอยูใ่นเกณฑม์าก ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่การจะเลือกใชช่้องทางการจ าหน่ายโดยตรง หรือ
โดยผ่านคนกลางประเภทใดเป็นเร่ืองท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งพิจารณาหลาย ๆ ปัจจยัประกอบโดยรอบคอบ 
เพื่อเลือกช่องทางท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์และน าผลิตภณัฑ์นั้นไปสู่ตลาดเป้าหมายไดใ้นเวลาท่ีเหมาะสม 
ด้วยค่าใช้จ่ายท่ีประหยดัท่ีสุด ร้านไดโซค านึงถึงปัจจยัท่ีต้องพิจารณาในการตดัสินใจเลือกช่องทางการ
จ าหน่ายท่ีเหมาะสมทั้ง 4 ดา้น คือ ตลาด ผลิตภณัฑ ์ผูผ้ลิต และคู่แข่งขนั และร้านไดโซยงัให้ความส าคญักบั
การขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคโดยตรงผ่านหนา้ร้าน และเวบ็ไซต ์ และการแจกจ่ายตวัสินคา้เขา้สู่ตวัผูบ้ริโภค
โดยการเลือกใชว้ิธีการขนส่งท่ีเหมาะสม คือ การขนส่งทางรถยนต ์หรือจกัรยานยนตผ์่านผูใ้ห้บริการขนส่ง
สินคา้ เช่น Kerry Express หรือไปรษณียไ์ทย โดยค านึงว่าจะเลือกใช้การขนส่งอย่างใดจะดีท่ีสุด โดยเสีย
ค่าใชจ่้ายต ่าและสินคา้นั้นไปถึงลูกคา้ทนัเวลา และอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ พร้อมใช ้ไม่เกิดความเสียหาย 

ผลการศึกษาสอดคลอ้งกับงานวิจยัของพนัธุ์ทิพย ์ ดีประเสริฐด ารง (2559) ท่ีศึกษาเก่ียวกับส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ร้าน LOFT ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นว่าร้าน LOFT นั้นสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการมาก สามารถแวะใช้



บริการได้ง่าย ต าแหน่งท่ีตั้งอยู่ในท่ีปลอดภยัต่อผูใ้ช้บริการ มีบริการพื้นท่ีส าหรับท่ีจอดรถเพียงพอ และ
จ านวน Counter Cashier มีความเพียงพอกบัผูใ้ชบ้ริการ 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักับการตดัสินใจซ้ือซ ้ า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเม่ือ
วิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือซ ้ าด้านต่าง ๆ พบว่าความคิดเห็นท่ีว่าท่านจะกลบัมาซ้ือสินคา้ไดโซอีกคร้ังใน
อนาคตมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือทุกคร้ังท่ีท่านตอ้งการซ้ือสินคา้
ญ่ีปุ่ นจะนึกถึงร้านไดโซ ท่านจะคิดถึงสินคา้ไดโซเป็นอนัดับแรกหากตอ้งการซ้ือสินคา้ราคาเดียว ท่านตั้งใจ
ซ้ือสินคา้ไดโซแมไ้ม่มีการลดราคา จดัโปรโมชัน่หรือให้ส่วนลด ท่านตั้งใจซ้ือสินคา้ไดโซอย่างสม ่าเสมอ 
ตามล าดบั  

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีจะกลบัมาซ้ือสินคา้ไดโซอีกคร้ังในอนาคตอยู่ใน
เกณฑม์าก เน่ืองจากหลงัจากผูบ้ริโภคมีการซ้ือสินคา้ไดโซแลว้ ไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภคซ่ึงเป็นท่ี
น่าพึงพอใจ และรับทราบถึงขอ้ดีต่าง ๆ ของสินคา้ท าใหเ้กิดการซ้ือซ ้าสินคา้ไดโซ นอกจากน้ียงัมีการแนะน า
ไปสู่เพื่อน ครอบครัว และคนรู้จกัให้รับทราบถึงประสบการณ์ดี ๆ ท่ีมีต่อผลิตภณัฑไ์ดโซอีกดว้ย ส่งผลให้มี
การแนะน าใหเ้กิดลูกคา้รายใหม่เพิ่มขึ้นอีกดว้ย 

จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อท่ี 1 พบว่าคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ า
สินคา้ไดโซของกลุ่มสตรี Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าคุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือซ ้ าสินคา้ไดโซของกลุ่มสตรี Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.001 กล่าวคือเม่ือความส าคญัของคุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพสินคา้ และ
ดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลใหก้ารตดัสินใจซ้ือซ ้าสินคา้ไดโซเพิ่มสูงขึ้นตามไปดว้ย 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าร้านไดโซก าหนดคุณค่าตราสินคา้ โดยการคน้หาการวางต าแหน่ง 
หลกัการวางต าแหน่งคุณค่า และขอ้เสนอดา้นคุณค่าโดยรวม เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่เหตุใดขอ้เสนอโดยรวมของ
ร้านไดโซจึงเหนือกว่าข้อเสนอโดยรวมของคู่แข่ง และส่ิงท่ีต้องท าต่อไปคือใช้ผลิตภัณฑ์ในการสร้าง
เอกลักษณ์ของตราสินค้าให้แข็งแกร่งขึ้ นมาเพื่อให้เห็นภาพของคุณค่า และอรรถประโยชน์ท่ีลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายคาดหวงัจะได้รับหากซ้ือสินคา้ร้านไดโซ สอดคลอ้งกับการศึกษาของวรพรรณ  อินวะษา 
(2551) พฤติกรรมการซ้ือซ ้ าเคร่ืองด่ืมชาเขียวโออิชิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย ท่ีมีผลกบัพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าชา
เขียวโออิชิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ และคุณภาพ
ชาเขียวโออิชิ   ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าเคร่ืองด่ืมชาเขียวโออิชิ และความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจท่ีมีต่อชาเชียวโออิชิท่ีมีความความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าเคร่ืองด่ืมชาเขียวโออิชิ 
พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือซ ้ า
เคร่ืองด่ืมชาเขียวโออิชิแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและ
คุณภาพสินคา้ชาเขียวโออิชิมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าเคร่ืองด่ืมชาเขียวโออิชิอย่างมีนยัส าคญั



ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และความพึงพอใจท่ีมีต่อชาเชียวโออิชิมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือซ ้ า
เคร่ืองด่ืมชาเขยีวโออิชิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อท่ี 2 พบว่าส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือซ ้ าสินคา้ไดโซของกลุ่มสตรี Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือซ ้ าสินคา้ไดโซ อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ โดยมีความ
คิดเห็นไปในแนวทางเดียวกนั กล่าวคือเม่ือความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลใหก้ารตดัสินใจซ้ือซ ้ าสินคา้ไดโซเพิ่ม
สูงขึ้นตามไปดว้ย  

ร้านไดโซก าหนดให้ส่วนประสมทางการตลาดมีบทบาทส าคญัมากส าหรับธุรกิจ เพราะเป็นการ
รวบรวมการตดัสินใจทางการตลาดทั้งหมดเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน แมว้่าร้านไดโซจะไดท้ าการวิเคราะห์
เลือกตลาดเป้าหมายอย่างดีท่ีสุดแลว้ แต่การท่ีจะพฒันาส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคลอ้งตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ในตลาดเป้าหมายไดน้ั้นร้านไดโซจะตอ้งจดัการ ผลิตภณัฑ ์การจดัจ าหน่าย การก าหนด
ราคา และการส่งเสริมการตลาด ให้อยู่ในมาตรฐานการด าเนินธุรกิจของร้านไดโซ และเร่งพฒันาให้ส่วน
ประสมทางการตลาดเหล่าน้ีใหท้นัสมยั ดียิง่ขึ้น และเหมาะสมสอดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยสามารถ
รักษาจ านวนฐานลูกคา้เดิมใหค้งอยู ่และสร้างลูกคา้ใหม่เพิ่มมากขึ้นต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย  

จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงคุณค่าตราสินคา้ และส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือซ ้ าสินค้าไดโซของกลุ่มสตรี Generation Y ในเขตกรุงเทพหานคร ทั้ งน้ีผูวิ้จัยขอสรุป
ขอ้เสนอแนะต่อผูป้ระกอบการธุรกิจสินคา้ราคาเดียวเพื่อจะไดน้ าผลการศึกษาวิจยัไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์ในด้านธุรกิจให้มีความได้เปรียบในเชิงแข่งขนั และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้ริโภคมากยิง่ขึ้น ท าใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจเพื่อจะสามารถกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเหล่าน้ีซ้ือ
สินคา้ซ ้าอยา่งต่อเน่ือง จนก่อใหเ้กิดความภกัดีต่อร้านไดโซต่อไป ดงัน้ี 
 1.จากการศึกษาพบว่าคุณค่าตราสินคา้ดา้นการรู้จกัตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าสินคา้
ไดโซมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ และดา้นการรับรู้คุณภาพสินคา้ ตามล าดบั ดงัน้ี 
  1) ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรให้ความสนใจมากท่ีสุด ดงันั้นการ
สร้างการรับรู้ และการจดจ าตราสัญลกัษณ์ของร้านไดโซวา่เป็นร้านจ าหน่ายสินคา้ราคาเดียว ผลิตดว้ยวสัดุท่ี
มีคุณภาพและน าเขา้จากญ่ีปุ่ นเป็นร้านแรกของประเทศไทยท่ีก่อตั้งมาแลว้กว่า 16 ปี จะช่วยส่งเสริมให้
ผูบ้ริโภคจดจ าได ้และหากจะซ้ือสินคา้ราคาเดียว ก็จะตอ้งนึกถึงร้านไดโซเป็นอนัดบัแรก 



  2) ด้านความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัความคุม้ค่าของสินคา้กบั
ราคา ตราสินค้าท่ีมี เอกลักษณ์เฉพาะตัว และสินค้ามีรูปแบบเหมาะสมกับวิถีชีวิตของเข า ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในการควบคุมและรักษาระดบัมาตรฐานของสินคา้ท่ีวางจ าหน่ายให้อยูใ่น
ระดบัเดิม และดีขึ้นต่อไป 
  3) ดา้นการรับรู้คุณภาพสินคา้ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัเอกลกัษณ์และคุณภาพสินคา้ซ่ึง
ผลิตจากวสัดุท่ีมีคุณภาพดีเหนือกวา่คู่แข่งขนั ดงันั้นผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัในการจดัซ้ือสินคา้ท่ีมี
คุณภาพดี มีความแตกต่างจากคู่แข่งขณะท่ีราคาสินคา้เท่ากนั 
 2.จากการศึกษาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าสินคา้ได
โซมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตามล าดบั ดงัน้ี 
  1) ดา้นราคา เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรให้ความสนใจมากท่ีสุด โดยการตั้งราคาสินคา้ให้
เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั และควรตั้งราคาสินคา้ท่ี
สมเหตุสมผลเพื่อใหผู้บ้ริโภครู้สึกคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพสินคา้ท่ีไดรั้บ 
  2) ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการควรจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีความโดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง มี
เอกลกัษณ์และคุณภาพ ง่ายต่อการจดจ าว่าเป็นสินคา้ไดโซ มีความหลากหลายและครบถ้วนของสินค้า
ส าหรับกลุ่มผูบ้ริโภคทุกวยั เช่น เด็ก ผูใ้หญ่ วยัท างาน หรือแม่บา้น 
  3) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการควรสนบัสนุน และจดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์
สินคา้ผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา วิทยุ ใบปลิว และ Social Media และจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่ง
สม ่าเสมอส าหรับเทศกาลต่าง ๆ เพื่อให้ร้านไดโซไดส่ื้อสารไปสู่ผูบ้ริโภค และส่งผลให้เกิดการซ้ือซ ้ าสินคา้
ต่อไป 
  4) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการควรสนับสนุนให้มีช่องทางการจ าหน่ายท่ี
เขา้ถึงลูกคา้ไดง้่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เช่น หน้าร้าน เว็บไซต์ และ Social Media ตลอดจนมีการ
ขนส่งสินคา้ท่ีเหมาะสม เช่น Kerry Express หรือไปรษณียไ์ทย เพื่อส่งสินคา้ใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และอยู่
ในสภาพสมบูรณ์ และเสียค่าใชจ่้ายต ่า 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีผลต่อการซ้ือซ ้าสินคา้ไดโซ อาทิ ปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นพฤติกรรม ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ เป็นตน้ เพราะจะไดท้ราบขอ้มูลท่ีครอบคลุมถึง
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 
 2. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู ้วิจัยเน้นศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู ้ท่ี เคยซ้ือสินค้าไดโซในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้น ดงันั้นในการวิจยัคร้ังถดัไป ผูวิ้จยัขอแนะน าให้ท าการศึกษากบักลุ่มประชากรหรือ
กลุ่มตวัอย่างอ่ืน ๆ หรือในสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั เช่น กลุ่มผูท่ี้ไม่เคยซ้ือสินคา้ไดโซ ว่าปัจจยัอะไรท่ีจะส่งผล



ให้เกิดการซ้ือสินคา้ หรือการวิจยัในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่กรุงเทพมหานคร เพื่อจะไดท้ราบถึงความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างทัว่ถึง และน ามาเปรียบเทียบเพื่อหาความแต่ต่างของความตอ้งการในแต่ละพื้นท่ี อนัจะ
เป็นประโชน์ส าหรับผูป้ระกอบการเก่ียวกบัธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ราคาเดียวในการก าหนดนโยบาย และกล
ยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดต้่อไป 
 3.การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปผูวิ้จยัแนะน าว่าควรใช้วิธี
การศึกษาเชิงคุณภาพเขา้มามีส่วนร่วมในการวิจยัควบคู่ไปดว้ย เช่น การสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคร้านไดโซ การ
สังเกต หรือการระดมสมอง เป็นตน้ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมแนวคิดท่ีละเอียดและชดัเจนมากขึ้น 
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