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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการซื้อ การเปิดรับสื่อ และปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าพรีเมียมของผู้ตัดสินใจซื้อ” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยใช้วิธีศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อ การเปิดรับสื่อ และปัจจัย
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าพรีเมียมของผู้ตัดสินใจซื้อ ผลจากการศึกษาพบว่า 
จุดประสงค์ในการซื้อสินค้าพรีเมียมของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพ่ือใช้แจกฟรีแก่ลูกค้าขององค์กร รองลงมา
คือ เพ่ือใช้เป็นรางวัลจูงใจลูกค้า เมื่อซื้อสินค้าขององค์กร และแจกให้กับบริษัทพันธมิตร ในโอกาส
ต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการซื้อสินค้าพรีเมียมเป็นการซื้อเพ่ือธุรกิจ โดยในช่วงเดือนตุลาคม – 
ธันวาคม เป็นช่วงที่มีการซื้อสินค้าพรีเมียมมากที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อสินค้าพรีเมียมแต่ละครั้งประมาณ 100 ,001 – 
300,000 บาท และราคาเฉลี่ยของสินค้าท่ีซื้อ คือ 101 – 200 บาท/ชิ้น ส่วนประเภทของสินค้าที่นิยม
ซื้อมากที่สุด คือ สินค้าเทคโนโลยี (IT/Gadget) เพราะเป็นประเภทสินค้าที่ใช้ระยะเวลาการผลิตไม่
นานนัก อีกทั้ง มีความหลากหลายทางด้านราคาให้เลือก และกลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อเกี่ย วกับ
สินค้าพรีเมียม จาก Search Engine (Google) เป็นอันดับ 1 จากเว็บไซด์ (Website) ของบริษัทฯ
พรีเมียมเป็นอันดับ 2  และจากแคตตาล็อก (Catalog) ของบริษัทฯพรีเมียม เป็นอันดับ 3 ด้านปัจจัย
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าพรีเมียม พบว่า ปัจจัยด้านราคา มีอิทธิพลสูงที่สุด 
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เนื่องจากการซื้อสินค้าพรีเมียม เป็นการซื้อเพ่ือธุรกิจ คือ ซื้อไปแจกให้กับลูกค้าขององค์กรอีกทอด
หนึ่ง โดยผู้ซื้อไม่ได้เป็นผู้ใช้สินค้าเอง ดังนั้นจึงให้ความส าคัญในด้านราคามากกว่าด้านอื่นๆ 

ค าส าคัญ : การตัดสินใจซื้อ, การเปิดรับสื่อ, ปัจจัยทางการตลาด, สินค้าพรีเมียม 

 

Abstract 

 The main purpose of this study is to examine the consumer’s behavior and 4Ps 
marketing factors affecting consumers’ buying decision of the premium gift. This 
research indicated that the objective of purchase were to utilize as complimentary 
goods for customer, used as incentive to persuade consumer and to give away to 
business partners for special occasions. This result indicated that the purchasing of 
premium gift was the business-to-business model. And during October to December 
was the peak time to purchase the premium gifts due to the festive season. The 
majority of sample spent around 100,001 to 300,000 baht per time of purchase. And 
the average price of purchased product was 101 to 200 baht per unit. The most popular 
product was IT product/Gadget because they had variety in terms of price and product, 
and the production period was shorter than others. According media exposure 
behavior, Search Engine (Google) was the no.1 ranking followed by website of vendor 
and catalog. For the 4Ps marketing factors, Price was the most influence because the 
goal of purchase was about business so the high quality product with reasonable price 
was preferred. 

Keyword: Buying decision, Media exposure, Marketing factors, Premium Gift 

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เป็นส่วนหนึ่งของส่วนประสมทางการตลาด 
(Promotion mix) ที่องค์กรธุรกิจใช้เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตอบสนอง หรือการตัดสินใจซื้อที่
รวดเร็วขึ้น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมการขายอย่างหนึ่ งที่เป็นที่นิยม คือ “การแจกของพรี
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เมียม” หรือ Promotional Product  ซึ่งกลยุทธ์การแจกของพรีเมียมนี้ นอกจากจะใช้เพ่ือกระตุ้น
ยอดขายแล้ว ยังถูกน ามาใช้ในการสื่อสารตราสินค้าด้วย  โดยการติดเครื่องหมายตราสินค้า (Logo)  
ขององค์กรเอาไว้กับของพรีเมียมที่แจก เพ่ือให้ผู้บริโภคนึกถึงตราสินค้าหรือองค์กรนั้นๆ ทุกครั้งที่ใช้
งาน ท าให้ “การแจกของพรีเมียม” กลายเป็นเครื่องมือส าคัญขององค์กรธุรกิจในปัจจุบัน (ท่ีมา : กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) 

จากความส าคัญของ “การแจกของพรีเมียม” ส่งผลให้ธุรกิจผลิต  จ าหน่าย และน าเข้า
สินค้าพรี เมียมเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยมูลค่าตลาดที่สูงถึง 10,000 ล้านบาทต่อปี จึงมี
ผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ท าให้การ
แข่งขันในตลาดสินค้าพรีเมียมปัจจุบันรุนแรงขึ้น เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัท
ฯพรีเมียมต่างๆ จะต้องปรับตัวและเฟ้นหากลยุทธ์และวิธีการ เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  

รูปแบบธุรกิจของบริษัทฯพรีเมียม จะเป็นในลักษณะการขายส่ง คือขายครั้งละจ านวนมาก 
ให้กับองค์กร หรือตราสินค้าน าไปใช้แจกให้กับลูกค้าขององค์กรหรือตราสินค้านั้นๆ อีกทีหนึ่ง หรือที่
เรียกว่า Business-to-Business ดังนั้นลูกค้าของบริษัทฯพรีเมียม จึงไม่ใช่ผู้บริโภคคนสุดท้าย (End 
User) เหมือนกับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทฯพรีเมียม ได้แก่ 
พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฝ่ายส่งเสริมการขาย หรือฝ่ายอ่ืนๆ ใน
องค์กรที่มีอ านาจ หรือเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าพรีเมียม ส าหรับสินค้าที่เรียกว่าเป็น 
“สินค้าพรีเมียม” นั้น สิ่งของทั้งหลายสามารถเป็นสินค้าพรีเมียมได้ทั้งสิ้น เนื่องจากหลักการส าคัญ
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งของ หากแต่ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์กรในการน าสิ่งของเหล่านั้นไปใช้
เพ่ือการส่งเสริมการขาย หรือการสื่อสารตราสินค้า (จิรบูลย์ วิทยสิงห์, 2552)   

ในขณะที่องค์กรต่างๆ ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขายด้วยการแจกสินค้าพรีเมียมให้กับลูกค้า   
บริษัทฯพรีเมียมเองก็ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมการขาย และช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
เช่นกัน  จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้  จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะท าการศึกษาถึง “พฤติกรรมการซื้อ 
การเปิดรับสื่อ และปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าพรีเมียมของผู้ตัดสินใจซื้อ” 
โดยข้อมูลจากการศึกษาจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการขยายโอกาสทางการตลาด  การพัฒนา
สินค้าและการจัดการ ตลอดจนการวางแผนการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรและภูมิหลังของผู้ตัดสินใจซื้อ 
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2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้ตัดสินใจซื้อ 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าพรีเมียมของผู้ตัดสินใจซื้อ 

4. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าพรีเมียมของผู้ตัดสินใจซื้อ 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการซื้อ การเปิดรับสื่อ และปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าพรีเมียมของผู้ตัดสินใจซื้อ” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยใช้วิธีศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ใช้ระยะเวลาการเก็บข้อมูลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพ่ืออธิบายถึง
ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการซื้อ การเปิดรับสื่อ และปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าพรีเมียมของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 - 34 ปี อาจเป็นเพราะเรื่องการสั่งซื้อ
สินค้า พรีเมียมไม่ใช่เรื่องท่ีมีความเสี่ยง หรือผลกระทบร้ายแรง ดังนั้นองค์กรส่วนใหญ่จึงมักมอบหมาย
ให้ผู้มีต าแหน่งงานในระดับเล็ก – กลางเป็นผู้ประสานงาน จึงอาจท าให้สัดส่วนของผู้มีอายุ 25 – 34 ปี
สูงกว่ากลุ่มอ่ืน ด้านการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี อาจเพราะ
เป็นระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับบริษัทฯ เอกชน ในกรุงเทพฯ ส่วนด้านรายได้ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 55,001 บาทขึ้นไป รองลงมาคือ 20,001  – 35,000 บาท 
โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดท างานในบริษัทฯเอกชน ดังนั้น จึงมีรายได้ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม พบว่ามี
ความสอดคล้องกับช่วงอายุ ตามตารางที่ 4.2 ที่ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 – 34 ปี ด้านต าแหน่งงาน
ปัจจุบัน พบว่าต าแหน่งงานที่มีอ านาจในการสั่งซื้อสินค้าพรีเมียมค่อนข้างหลากหลาย โดยฝ่าย
การตลาดมีสัดส่วนสูงที่สุด รองลงมาคือ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์  และฝ่ายบุคคล 
ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าพรีเมียมไปใช้ในแต่ละครั้ง เช่น หากเป็นการซื้อเพ่ือแจก
ให้ลูกค้า (End User) ในโอกาสปีใหม่ อาจอยู่ในอ านาจหน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อ ในขณะที่การแจกให้กับคู่
ค้า (Dealer) อาจอยู่ในความดูแลของฝ่ายการตลาด เป็นต้น อีกทั้งเรื่องความแตกต่างของโครงสร้าง
องค์กร โดยองค์กรบางแห่งอาจไม่มีฝ่ายจัดซื้อ ก็จะเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายอ่ืนแทน ด้านประเภท
ธุรกิจขององค์กรที่ท างานในปัจจุบัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ ในธุรกิ จอุตสาหกรรม 
(เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง พลาสติก เชื้อเพลิง) รองลงมาเป็นธุรกิจ
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การเงิน อาจเพราะธุรกิจอ่ืนๆ ได้แก่ ธุรกิจบันเทิง (ภาพยนตร์ ดิจิตอลคอนเทนท์ โฆษณา) ธุรกิจ
สุขภาพและความงาม ธุรกิจแฟชั่นและกีฬา และธุรกิจท่องเที่ยว (โรงแรม สปา) องค์กรสามารถน า
สินค้าและบริการมาใช้แจกแทนของพรีเมียมได้ เช่น บัตรส่วนลดส าหรับซื้อสินค้าหรือบริการของ
องค์กร บัตรของขวัญ (Gift Voucher) เป็นต้น แต่สินค้าและบริการของธุรกิจอุตสาหกรรม และ
การเงินอาจจับต้องได้ยากกว่าธุรกิจประเภทอื่นๆ หรือเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าจะให้เพ่ือแจกได้  

 ด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าพรีเมียม จาก 
Search Engine (Google) มากที่สุด รองลงมาคือ จากเว็บไซด์ (Website) ของบริษัทฯพรีเมียม ซึ่ง
คาดว่าเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึง 2 สื่อนี้ ได้อย่างสะดวกที่สุด และเข้าถึงได้ทันทีท่ีต้องการ 
ส่วนแคตตาล็อก (Catalog) ของบริษัทฯพรีเมียม และสื่อบุคคล (พนักงานขาย) นับเป็นสื่อดั้งเดิมที่
วงการสินค้าพรีเมียมใช้มายาวนาน ซึ่งจากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังมีการเปิดรับในระดับมาก 
โดยน่าจะเป็นเพราะมีข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน และประกอบกับความเคยชินของกลุ่มตัวอย่างด้วย 
ส่วนนิตยสารDGP พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับระดับปานกลาง ซึ่งน่าจะเป็นเพราะ นิตยสาร DGP 
เป็นนิตยสารที่แจกให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ไม่มีการวางขายตามแผงหนังสือทั่วไป ดังนั้นจึงเป็น
ข้อจ ากัดในการที่กลุ่มตัวอย่างจะเข้าถึงสื่อ อีกทั้งนิตยสาร DGP จะมีการตีพิมพ์เพียง 2 ครั้งต่อปี
เท่านั้น คือในเดือนเมษายน และกันยายน ดังนั้น ความสดใหม่ของข้อมูลอาจน้อยกว่าสื่ออ่ืน ส าหรับ
สื่อ Facebook ของบริษัทฯพรีเมียม พบกว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับในระดับปานกลาง ส่วนสื่ อ 
Instagram ของบริษัทฯพรีเมียม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับในระดับน้อย ซึ่งน่าจะเก่ียวกับเรื่องความ
น่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ที่อาจน้อยกว่าสื่ออ่ืน เช่น เว็บไซด์ของบริษัทฯพรีเมียม และแคตตาล็อก 
(Catalog) ส่วนสื่อกิจกรรมพิเศษส่งเสริมการขาย (Event) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับน้อยที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับสื่ออ่ืนๆ ที่กล่าวมา โดยน่าจะมาจากสาเหตุที่กิจกรรมพิเศษดังกล่าวจัดขึ้นไม่บ่อยนัก 
โอกาสในการที่กลุ่มตัวอย่างจะเข้าถึงจึงน้อยกว่าสื่ออ่ืน เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับสินค้าพรีเมียม ในระดับปานกลางเท่านั้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่ใช้เป็น
ครั้งคราว หมายถึง ใช้ในบางโอกาสเท่านั้น ไม่ใช่สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นจึงมี
การเปิดรับเฉพาะเวลาที่ต้องการแสวงหาข้อมูลเท่านั้น สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องกระบวนการเปิดรับ
ข่าวสารของ พีระ จิรโสภณ (2540, น. 637 – 639) ที่ว่า “บุคคลจะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนที่คิดว่ามี
ประโยชน์ต่อตน กระบวนการเปิดรับข่าวสารจึงเป็นกระบวนการที่ผู้รับสารเปิดรับข้อมูลข่าวสารจาก
แหล่งใดแหล่งหนึ่งตามความสนใจและความต้องการ เพ่ือน ามาใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
ของตน” 
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ด้านพฤติกรรมการซื้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อสินค้าพ
รีเมียมแต่ละครั้ง 100,001 – 300,000 บาท โดยราคาเฉลี่ยของสินค้า คือ 101 – 200 บาท/ชิ้น และ
มีการซื้อสินค้าในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม มากที่สุด รองลงมาคือช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 
เนื่องจากเป็นช่วงของเทศกาลส าคัญ ได้แก่ วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน และวันสงกรานต์ ส่วนประเภท
ของสินค้าที่นิยมซื้อ คือ สินค้าเทคโนโลยี ( IT/Gadget) อาจเพราะเป็นประเภทสินค้าที่มีระยะเวลา
การผลิตที่ไม่นานนัก และมีความหลากหลายทางด้านราคาให้เลือก โดยจุดประสงค์ในการซื้อสินค้าพ
รีเมียมของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพ่ือใช้แจกฟรีแก่ลูกค้าขององค์กร รองลงมาคือ เพ่ือใช้เป็นรางวัลจูงใจ
ลูกค้า เมื่อซื้อสินค้าขององค์กร และแจกให้กับบริษัทพันธมิตร ในโอกาสต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
รูปแบบการซื้อสินค้าพรีเมียมเป็นการซื้อเพ่ือธุรกิจ (Business-to-Business) โดยสัมพันธ์กับ ตารางที่ 
4.17 ที่พบว่าปัจจัยทางการตลาดด้านราคามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด  โดยการแจกสินค้าพ
รีเมียมถือเป็นอีกวิธีการหนึ่ง ที่ช่วยให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนให้การสนับสนุน
องค์กรต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องแรงจูงใจที่เกิดจากการสนับสนุนผู้ขาย ซึ่งเกิดจากความ
ประทับใจในการบริการขององค์กร (พิบูล ทีปะปาล, 2545, น. 156 – 159)  

ด้านปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าพรีเมียม พบว่า ปัจจัยด้านราคา มี
อิทธิพลสูงสุดต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
ปัจจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ ทั้งนี้ การที่กลุ่มตัวอย่าง 
ที่อยู่ในฐานะ “ผู้ซื้อ” ให้ความส าคัญในด้านราคามากกว่าด้านอ่ืนๆ อาจเป็นเพราะการซื้อสินค้าพ
รีเมียมนั้น เป็นการซื้อเพ่ือธุรกิจ คือ ซื้อไปแจกให้กับลูกค้าขององค์กรอีกทอดหนึ่ง ดังนั้น ผู้ซื้อจึงไม่ได้
เป็นผู้ใช้สินค้าเอง ส่วนด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายความถึง ภาพรวมของการเข้าถึงสินค้าและ
บริการ ตามแนวคิดของ Kotler & Armstrong (2004) ที่ว่า “ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) คือ 
ท าเลที่ตั้งหรือกิจกรรมการน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย รวมถึงความยากง่ายของผู้บริโภคใน
การเข้าถึงสินค้าและบริการ” โดยการที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยดังกล่าว อาจเพราะเป็น
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสะดวก และความยากง่ายในกระบวนการซื้อ ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจที่เกิดจาก
เหตุผล ตามแนวคิดของ พิบูล ทีปะปาล (2545) ที่ว่า “แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล เป็นแรงจูงใจที่
บุคคลพิจารณาแล้วว่าเพราะเหตุใดจึงต้องแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจประเภทนี้ ได้แก่ ความสะดวก
และโอกาส เป็นต้น” โดยความสะดวกในที่นี้ หมายถึง การที่บริษัทฯพรีเมียมมีบริการจัดส่งสินค้าให้
ฟรี และความง่ายในการติดต่อกับพนักงานขาย ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีอิทธิพลน้อยกว่าด้านราคา 
และช่องทางการจัดจ าหน่าย ซึ่งอาจเป็นเพราะประเด็นเรื่องคุณภาพสินค้า และการรับประกันหลัง
การขาย อาจไม่จ าเป็นมากนักต่อ “ผู้ซื้อ” เนื่องจากเป็นการซื้อเพ่ือธุรกิจ ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น ใน
ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่ามีอิทธิพลต่ าที่สุด เนื่องจาก การให้ของแถม และให้เครดิตในการวาง
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บิลมากกว่า 30 วัน อาจไม่ใช่ประเด็นหลักที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ หรือไม่ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มตัวอย่าง   

 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการซื้อ การเปิดรับสื่อ และปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกซื้อสินค้าพรีเมียมของผู้ตัดสินใจซื้อ”  ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. สัดส่วนของลูกค้ากลุ่มธุรกิจบันเทิง (ภาพยนตร์ ดิจิตอลคอนเทนท์ โฆษณา) ธุรกิจสุขภาพ
และความงาม และธุรกิจท่องเที่ยว (โรงแรม สปา) ยังต่ ากว่าธุรกิจประเภทอื่น ดังนั้น บริษัทฯพรีเมียม 
อาจท าการสื่อสาร หรือการตลาดเจาะจงไปที่กลุ่มดังกล่าว เพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจ 

2. ช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม เป็นช่วงที่มีการซื้อสินค้าพรีเมียมสูงที่สุด ดังนั้น บริษัทฯ
พรีเมียม ควรมีการเตรียมช่องทางการสื่อสารให้พร้อมตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – กันยายน เพ่ือรองรับ
การแสวงหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การลงโฆษณาทาง Search Engine 
อัพเดตเว็บไซด์ของบริษัทฯพรีเมียม จัดพิมพ์แคตตาล็อก (Catalog) ใหม่ เป็นต้น 

3. สินค้าประเภทเทคโนโลยี (IT/Gadget) เป็นประเภทสินค้าที่กลุ่มตัวอย่างซื้อบ่อยที่สุด ดังนั้น 
ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผ่านทางช่องทางต่างๆ บริษัทฯพรีเมียม ควรเน้นความส าคัญ และชูให้
เด่นกว่าสินค้าประเภทอ่ืน (Hero Product) 

4. Search Engine (Google Search) และเว็บไซด์ของบริษัทฯ พรีเมียม เป็น 2 สื่อ ที่กลุ่ม
ตัวอย่างใช้เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าพรีเมียมมากที่สุด ดังนั้น บริษัทฯพรีเมียม ควรใช้การ
โฆษณาผ่านทาง Google Adword เพ่ือเวลาที่กลุ่มเป้าหมายท าการค้นหาข้อมูลผ่านทาง Google 
Search จะเพ่ิมโอกาสในการพบเว็บไซด์ของบริษัทฯพรีเมียมมากขึ้น ในขณะเดียวกันจะต้องมีการ
พัฒนา และปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย 

5. ปัจจัยด้านราคา เป็นปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่าง 
เนื่องจากการซื้อสินค้าพรีเมียมเป็นการซื้อเพ่ือธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯพรีเมียมควรใช้ประเด็นนี้ในการจูง
ใจให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการตัดสินใจซื้อ ควบคู่ไปกับการน าเสนอสินค้าท่ีมีคุณภาพ เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในประเด็น “ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า” 
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