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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปWจจัยสXวนบุคคล ปWจจัยสXวนประสมทางการตลาดและ
พฤติ ก รรมผู\ บ ริ โ ภคที่ มี ผ ลตX อ การตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\าของผู\บริโภค การวิจัยครั้งนี้เปcน
การวิจั ยเชิ งปริมาณ และใช\ แบบสอบถามเปcน เครื่ องมือเปcน เครื่ องมือในการวิจัย โดยใช\กลุXมตั วอยXา ง
จํานวน 400 ตัวอยXาง จากการสุXมตัวอยXางแบบอาศัยความนXาจะเปcน สถิติที่ใช\ในการวิจัยครั้งนี้คือ คXาความถี่
คXาร\อยละ คXาเฉลี่ย สXวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test (Independent t-test) สถิติ F-Test (Indepemdent
sample F-Test) และ LSD (Least significant difference) ผลการวิ จัยพบวX า กลุX ม ตั ว อยX า งสXวนใหญX
เปcนเพศหญิง มีอายุระหวXาง 41-55 ปi มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวXา ประกอบอาชีพเจ\าของ
ธุรกิจ/อาชีพอิสระ และมีรายได\เฉลี่ยตXอเดือนระหวXาง 100,001-150,000 บาท ปWจจัยด\านสXวนประสม
ทางการตลาด และปWจจัยสXวนบุคคล มีผลตXอการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\าโดยรวมแตกตXางกัน
อยXางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปWจจัยด\านพฤติกรรมผู\บริโภค ได\แกX วัตถุประสงคในการเลือกซื้อ
คุณสมบัติสําคัญที่สุดของสินค\า ผู\ มี สX ว นรX ว มในการตัดสินใจซื้อ และการซื้อซ้ํา มีผลตXอการตัดสินใจซื้อ
เฟอรนิ เ จอรชุ ด ครั ว นํา เข\ า โดยรวมทุกด\านแตกตXางกัน อยXางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สXวนปWจจัย
ด\านพฤติกรรมของผู\บริโภคในด\านชXวงเวลาที่เดินเลือกซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวไมXแตกตXาง สXวนการตัดสินใจซื้อ
เฟอรนิ เ จอรชุ ด ครั ว นํา เข\ า โดยรวม ให\ระดับความสําคัญอยูXในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเปcนรายด\าน
มากที่สุด คือ ด\านพฤติกรรมในการเลือกซื้อ ให\ระดับความสําคัญอยูXในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
ตXอเปcนรายข\อ มากที่สุด คือ เฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\ามีรูปแบบตรงตามที่คาดหวัง
คําสําคัญ: การตัดสินใจ ชุดครัว เฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า
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Abstract
The objective of this research was to examine how demographic factors, marking
mix factors, and consumer behavioral factors influenced consumer decision in buying
kitchen furniture. This research employed a quantitative research methodology. Data
were collected with the use of a questionnaire. The research sample consisted of 400
respondents, selected via probability sampling. The statistics used to analyze the data
included frequency, percentage, mean, standard deviation, independent t-test,
independent sample F-test, and LSD (Least significant difference). The research findings
showed that most of the respondents were female aged between 41 and 45 years old,
with an educational background at a master’s degree level, being business owners or
freelancers. Their incomes were around 100,001-150,000 Baht per month. Moreover, it
was found that marketing mix factors and demographic factors influenced consumer
decision in buying imported furniture, at a .05 level of statistical significance. In addition,
the findings indicated that consumer behavioural factors including objective of buying,
the most important characteristic product, people who had a role in buying decision,
and repeated buying behaviour differently influenced consumer buying decision, at a .05
level of statistical significance. However, time of buying was found to have no different
influence on consumer buying decision. The overall consumer buying decision was rated
at a high level. When considering at each aspect, consumer behaviour in selecting the
products was rated the highest whereas the satisfied feature of the kitchen furniture was
rated the highest.
Keywords: Buying Decision, Kitchen Furniture, Imported Kitchen Furniture
บทนํา
จากการเติ บ โตของสภาพเศรษฐกิจของเทศไทยในชXวงระยะเวลา 3-4 ปiที่ผXานมานั้น เติบโต
อยXางตXอเนื่องในอัตราเกินกวXาร\อยละ 30 สXงผลให\ตลาดเฟอรนิเจอรในประเทศเติบโตตามไปด\วย ซึ่งมูลคXา
ของตลาดเฟอรนิเจอรก็มีการเติบโตอยXางตXอเนื่องด\วยเชXนกัน ซึ่งในปi พ.ศ. 2554 พบวXามีการขยายตัว
ร\ อยละ 3-4 เมื่ อเที ย บกั บ ปi กXอนโดยมี มูล คX า ประมาณ 55,000 ล\ า นบาท เนื่ องจากการชะลอตั ว ของ
เศรษฐกิจโดยมีสาเหตุจากอุทกภัยในปi พ.ศ. 2554 จึงมีแนวโน\มวXามูลคXาของตลาดเฟอรนิเจอรจะสูงถึง
60,000 ล\านบาท หรือขยายตัวร\อยละ 7-10 ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนโครงการบ\านหลังแรก
ผXานธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2554, ออนไลน)
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เฟอรนิเจอรกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยนั้น มีความเกี่ยวพันกันโดยตรง เมื่อผู\บริโภคต\องการ
ที่ พั ก อาศั ย เพิ่ ม ขึ้ น จึงจําเปcนที่จะต\องการเฟอรนิเจอรเพิ่มขึ้นเชXนกัน ซึ่งถือเปcนปWจจัยบวกที่สําคัญใน
การชXวยผลั ก ดั น ยอดขายเฟอรนิ เ จอรให\มีการขยายตัวเปcนอยXางมาก ผู\ประกอบการจึงต\องรับมือกับ
ภาวะการแขX ง ขั น ที่ รุ น แรงในตลาดทั้ง 3 ระดับ คือ (1) ตลาดระดั บ บน (Premium) สX ว นใหญX เ ปc น
กลุXมสินค\านําเข\า ซึ่ ง มี ก ารแขX ง ขั น กั น ทั้งในเรื่ อ งรู ป แบบและคุณภาพ (2) ตลาดระดับกลาง (Mass)
เปcนตลาดกลุXมใหญXที่สุด โดยสXวนใหญXเปcนสินค\าที่ผลิตในประเทศมีการผสมผสานวัตถุดิบจากแหลXงตXาง ๆ
เชXน อิ น เด็ ก ซลิ ฟ วิ่ ง มอลล, เอส บี, บุญถาวร เปcนต\น ซึ่ ง บางสX ว นเปc น สิ น ค\ า นํา เข\ า แตXเน\นเจาะตลาด
ระดับกลาง เชXน อิเกีย และ (3) ตลาดระดับลXาง (Nobrand) เปcนกลุXมตลาดเน\นขายสXง ไปตามตXางจังหวัด
ไมX เ น\ น เรื่ อ งตราสิ น ค\ า ดั ง นั้ น จะเห็ น ได\ วX า ด\ ว ยภาวะการแขX ง ขั น ที่ รุ น แรงทั้ ง จากผู\ ป ระกอบเดิ มและ
ผู\ประกอบการหน\าใหมX ทําให\ผู\ประกอบธุรกิจเฟอรนิเจอรมีความจําเปcนอยXางมากที่จะต\องเน\นกลยุทธ
ทางการตลาดเพื่อเปcนเครื่องมือในการผลักดันยอดขายและได\มาซึ่งความเปcนผู\นําตลาด (กรุงเทพธุรกิจ,
2557, ออนไลน)
จะเห็ น ได\ วX า อุ ต สาหกรรมเฟอรนิเจอรในประเทศไทย มีแนวโน\มการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะ
ตลาดนําเข\า (Imported Furniture) หากพิจารณากลุXมเฟอรนิเจอรบิวทอิน (Built-in) เชXน ชุดครัว จะมี
การเติ บ โตตามกระแสตลาดห\องชุดโครงการหรือคอนโด ซึ่งในปi 2555-2556 มี ก ารคาดการณมู ล คX า
ตลาดเฟอรนิเจอรถึง 60,000 ล\านบาท และจะเติบโตอีกร\อยละ 7-10 (ประชาชาติธุรกิจ, 2556, ออนไลน)
ซึ่งปWจจุบันเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\าในประเทศไทย มีทั้งหมด 11 ยี่ห\อ ได\แกX ร\าน Kvik (ควิก) ร\าน Mobalpa
(โมบาลปา) ร\าน Häcker Kitchen (แฮกเกอรคิ ช เชX น ) ร\าน Boffi (บอฟฟi•) ร\าน bulthaup (โบถอป)
ร\าน Absolute Kitchen (แอบโซลูทคิชเชXน) ร\าน SieMatic (ซีแมทิก) ร\าน ARMANI/Dada (อารมานี่/
ดาด\า) ร\าน Archlinea (อารคลิเนีย) ร\าน BINOVA (บิโนวXา) และร\าน Poggenpohl (พ็อกเกนโพล)
อี ก ทั้ ง เมื่ อ กระแสของอาหาร Fusion แผXวลงตามรูปแบบการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ผู\บริโภคที่หันไปนิยมทานอาหารที่ปรุงสดใหมX ได\เห็นการประกอบอาหาร ผู\บริหารร\านตXาง ๆ ก็ปรับเปลี่ยน
เปc น ในรู ป แบบของ Fine Dining เพราะสามารถตอบโจทยผู\บริโภคได\ในเรื่องของความ สดใหมX สะท\อนถึง
Hygience Issue ที่ผู\ บ ริ โ ภคได\ เ ห็ น ถึ ง กระบวนการในการประกอบอาหาร เกิดความสนุกเพลิดเพลินใน
การมาทานอาหาร (Live Kitchen) ทั้งนี้ ยังสอดคล\องกับกระแส Kitchen Living Space ที่มีการตกแตXง
ออกแบบเฟอรนิ เ จอรชุดครัวที่บ\าน เพื่ อ เปc น การเตรี ย มพื้นที่ในการทําอาหาร เชื่อม space ห\องครัว
กับสXวนพักผXอนของบ\าน ราวกับเปcนหัวใจของบ\านเพื่อสะท\อนถึงบรรยากาศที่ชXวยเสริมสร\างความสัมพันธ
ในครอบครัวอีกด\วย (สตารมารก, 2556, ออนไลน)
จากเหตุผลดังกลXาว ผู\วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปWจจัยที่มีผลตXอการตัดสินใจเลือกซื้อ
เฟอรนิเ จอรชุ ดครัว นํา เข\ าของผู\บ ริโ ภค โดยสามารถนํ าผลมาปรับ ให\ สอดคล\องกั บความต\ องการของ
ผู\บริโภคกลุXมเป„าหมายและนํามาเปcนแนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจได\
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปWจจัยสXวนบุคคลที่มีผลการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\าของผู\บริโภค
2. เพื่อศึกษาปWจจัยทางการตลาดที่มีผลตXอการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\าของผู\บริโภค
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีผลตXอการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\าของผู\บริโภค
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผู\บริโภคที่มีปWจจัยสXวนบุคคลแตกตXางกัน มีผลตXอการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า
แตกตXางกัน
2. ปWจจัยสXวนประสมทางการตลาด ที่แตกตXางกัน มีผลตXอการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า
ของผู\บริโภคแตกตXางกัน
3. พฤติ ก รรมผู\ บ ริ โ ภคที่ แ ตกตX า งกั น มี ผ ลตX อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เฟอรนิ เ จอรชุ ด ครั ว นํ า เข\ า ของ
ผู\บริโภคแตกตXางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ผู\ วิ จั ย ได\ กํา หนดขนาดกลุXมตัวอยXางกรณีไมXทราบประชากรที่แนXนอนที่ระดับความเชื่อมั่น
ร\อยละ 95 และคXาความคลาดเคลื่อนไมXเกินร\อยละ 5 โดยใช\สูตรการของทาโรXยามาเนX (Taro Yamane
อ\างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน\า 94) คํานวณได\กลุXมตัวอยXาง 384 คน แตXเพื่อความแมXนยําจึง
เพิ่มกลุXมตัวอยXางเปcน 400 คน
2. ขอบเขตพื้นที่
การศึกษาวิจัย คือ ร\านตัวแทนจําหนXายเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\าในประเทศไทย ซึ่งมีจํานวน
ทั้ ง หมด 11 ร\าน 11 ยี่ห\อ ได\แกX ร\าน Kvik (ควิก) ร\าน Mobalpa (โมบาลปา) ร\าน Häcker Kitchen
(แฮกเกอรคิชเชXน) ร\าน Boffi (บอฟฟi•) ร\าน bulthaup (โบถอป) ร\าน Absolute Kitchen (แอบโซลูทคิชเชXน)
ร\าน SieMatic (ซีแมทิก) ร\าน ARMANI/Dada (อารมานี่/ดาด\า) ร\าน Archlinea (อารคลิเนีย) ร\าน BINOVA
(บิโนวXา) และร\าน Poggenpohl (พ็อกเกนโพล)
3. ขอบเขตเวลา
เก็บรวบรวมข\อมูลจากการตอบแบบสอบถามออนไลนโดยใช\ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข\อมูลตั้งแตXเดือน ธันวาคม 2557- มกราคม 2558
ทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมของการวิจัยครั้งนี้ประกอบด\วยทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข\อง
ซึ่งสามารถนํามาเปcนกรอบแนวคิดของการวิจัยเรื่องปWจจัยที่มีผลตXอการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า
ของผู\บริโภค ดังมีรายละเอียดตXอไปนี้
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1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ถวัลย วรเทพพุฒิพงษ (2541, หน\า 15) กลXาววXา “การตัด สิน ใจ” เปcนกระบวนการการเลือก
ทางปฏิบัติ เพื่อให\บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว\ โดยการใช\เกณฑลองคประกอบตXางๆในการพิจารณา ดังนี้
(1) การตั ด สิ น ใจต\องมีทางเลือกซึ่งทางเลือกนั้น ๆ จะต\องมีมากกวXาหนึ่งทาง เพื่อทําให\เกิดกระบวนการ
ในการตัดสินใจ (2) การตัดสินใจต\องมีวัตถุประสงคที่แนXนอนอยXางใดอยXางหนึ่งหรือหลายทาง แตXผู\บริโภค
จะยั ง ไมX แ นX ใ จวX า ทางเลื อ กใดที่ทําให\บรรลุวัตถุประสงคนั้น ๆ ได\ดีกวXากัน แตXทราบวXาทําไปเพื่ออะไร
และ (3) การตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการใช\ความคิด หลักเหตุผลประเมินทางเลือก โดยเกณฑประเมิน
ทางเลื อ กที่ สํา คั ญ คื อ “ความสามารถของทางเลือกในการตอบสนองวัตถุประสงค” ซึ่งการตัดสินใจนั้น
เปcนกระบวนการที่สําคัญสําหรับผู\บริโภคที่มีผลตXอการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\าของผู\บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2538, หน\า 45) กลXา วถึง กระบวนการตัดสินใจของผู\บริโภควXา
ผู\บริโภคแตXละรายที่มีความหลากหลายด\านลักษณะและพฤติกรรม ความต\องการในการบริโ ภคยXอม
แตกตXางกัน ซึ่ ง จะสX ง ผลตX อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้อผลิตภัณฑและบริการ โดยมีขั้นตอนในการตัดสินใจ
5 กระบวนการ ดังนี้ (1) การรับรู\ถึงความต\องการ หมายถึง การรับรู\ปWญหา รับรู\ถึงความต\องการของตน
(2) การค\นหาข\อมูล เมื่อผู\บริโภครับรู\ถึงปWญหา ทราบถึงความต\องการของตนเองแล\วนั้น (3) การประเมินทางเลือก
เปcนการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ จากข\อมูลที่รวบรวมไว\ (4) การตั ด สิ น ใจซื้ อ เปcนการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑยี่ห\อใดยี่ห\อหนึ่งหลังจากที่ได\ทําการประเมินทางเลือก และ (5) พฤติกรรมหลังการซื้อ เปcนเรื่อง
ของความรู\สึกพอใจหรือไมXพอใจในตัวผลิตภัณฑ
กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้อของผู\บริโภค (Schiffman & Kanuk, 1994, p. 659) หมายถึ ง
ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑจากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรมผู\บริโภคจะพิจารณาในสXวนที่เกี่ยวข\องกับ
การตัดสินใจ ทั้งด\านจิตใจ และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้ อ เปc น กิ จ กรรมด\านจิตใจ และกายภาพ
ซึ่งเกิดขึ้นในชXวงเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหลXานี้ทําให\เกิดการซื้อ และเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น
สิทธิ์ ธีรสรณ (2552, หน\า 89) กลXาววXา กระบวนการตั ดสินใจวXาจะซื้อหรือไมX จะซื้ออะไร
จะซื้อเมื่อไหรX จะซื้อจากใคร และจXายเงินอยXางไรโดยผู\บริโภคมีทรัพยากรที่จํากัดจึงต\องมีการตัดสินใจ
โดยกระบวนการตัดสินใจ และได\ ก ลX า วถึ ง กระบวนการตัดสินใจซื้อวXา “กระบวนการนี้จะกลXาวถึง
การตัดสิ นวX าจะซื้อหรือไมX จะซื้ ออะไรจะซื้อเมื่อไรจะซื้อจากใครและจะจX ายเงิน อยXา งไรโดยผู\ บริโ ภคมี
ทรั พ ยากรที่ จํา กั ด จึงต\องมีการตัดสินใจ” ดังนี้ (1) การตระหนักถึงปWญหา (2) การหาข\อมูล (3) การประเมิน
ทางเลือก (4) การซื้อ และ (5) การประเมินหลังการซื้อ
จากทฤษฎีและแนวคิดเรื่องกระบวนการตัดสินใจของผู\บริโภคดังกลXาวข\างต\น สามารถนํามา
เปcนกรอบแนวคิดของงานวิจัยได\วXาปWจจัยที่มีผลตXอการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\าของผู\บริโภค
ประกอบด\ ว ยองคประกอบใดบ\างซึ่งผู\วิจัยสามารถนําองคประกอบดังกลXาวมาเปcนปWจจัยที่มีผลตXอ
การตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\าของผู\บริโภค
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2. แนวคิดสวนประสมทางการตลาด
ฐิตินันท วารีวนิช (2551, หน\า 54-55) กลXาววXา สXวนประสมทางการตลาด มีองคประกอบ 7 กลุXม
ดังนี้ (1) ด\ า นผลิ ต ภั ณ ฑ (Product) คือ สิ่ ง ที่ นํา เสนอให\ กั บ ผู\ บ ริ โ ภคเพื่ อ ตอบสนองความพึงพอใจ
(2) ด\านราคา (Price) คือ สิ่ ง ที่ กํา หนดมู ล คX า ของผลิตภัณฑในรูปของเงินตรา (3) ด\านทําเลที่ตั้ง (Place)
คือ โครงสร\างของชXองทางประกอบด\วยสถาบันและกิจกรรมที่ใช\เพื่อเคลื่อนย\ายสินค\าและบริการจาก
ผู\ ผ ลิ ต ไปยั ง ตลาด (4) ด\ า นการสX ง เสริ ม การตลาด (Promotion) คือ การติดตXอสื่อสารเกี่ยวกับข\อมูล
ระหวX า งผู\ ซื้ อ กั บ ผู\ ข ายเพื่ อ แจ\งขXาวสารหรือจูงใจผู\ซื้อ (5) ด\านบุคคล (People) คือ พนักงานให\บริการ
ซึ่งได\รับการฝŽกอบรมและแรงจูงใจ (6) ด\านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
คือ การสร\ า งและนํา เสนอลั ก ษณะทางกายภาพให\กับลูกค\า และ (7) ด\านกระบวนการการบริการ
(Process) คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข\องกับระเบียบและงานปฏิบัติในด\านการบริการที่นําเสนอให\แกXผู\ใช\บริการ
จากแนวคิดเรื่องสXวนประสมทางการตลาดนั้น สามารถนํามาเปcนกรอบแนวคิดของการวิจัยวXา
สXวนประสมทางการตลาดทั้งเจ็ดด\านนั้นจะมีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\าของ
ผู\บริโภคหรือไมXอยXางไรตXอไป
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู$บริโภค
วิจิตรา จริยะปWญญา (2544, หน\า 8) กลXาววXา พฤติกรรมผู\บริโภค หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ
ของผู\บริโภคแตXละคนวXาจะทําการตัดสินใจซื้อสินค\าและบริการอะไร ทําไมจึงซื้อ ซื้อที่ไหน ซื้ออยXางไร ซื้อ
จากใคร และซื้อบXอยแคXไหน จึงจะเหมาะสมและสร\างความพอใจในการซื้อให\แกXมากที่สุด
ตัวแบบพฤติกรรมการซื้อของฟ•ลิป คอตเลอรได\เสนอตัวแบบพฤติกรรมการซื้อของผู\บริโภค
โดยอาศัยทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยที่วXา พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได\ต\องมีสาเหตุที่ทําให\เกิด
ดังนั้น ตัวแบบของคอตเลอรได\บXงบอกถึงตัวสาเหตุที่ทําให\เกิดพฤติกรรม ซึ่งประกอบด\วย สิ่งเร\า 2 สXวน
คือ (1) สิ่งเร\าทางการตลาด ที่เปcนสXวนประสมทางการตลาด 4P’s ซึ่งเปcนปWจจัยที่ควบคุมได\ และ (2) สิ่งเร\าที่
ไมXสามารถควบคุมได\ คือ สิ่งเร\าภายนอกอื่น ๆ เชXน ปW จ จั ย และเหตุ ก ารณสภาพแวดล\อมที่มีอิทธิพลใน
การซื้อ ได\แกX เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองและวัฒนธรรม
จากทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู\บริโภคนั้นพบวXามีองคประกอบที่สําคัญหลายด\านซึ่งสามารถ
นํามาเปcนกรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อศึกษาวXาองคประกอบตXาง ๆ นั้นเปcนปWจจัยที่มีผลตXอการตัดสินใจ
ซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\าของผู\บริโภคหรือไมXอยXางไร
วิธีดําเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช$ในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช\ แ บบสอบถามเปcนเครื่องมือในเก็บรวบรวมข\อมูล โดยได\ตรวจสอบ ดังนี้
(1) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (ContentValidity) ด\วยวิธีการหาคXาดัชนีความสอดคล\องของ
ข\ อ คํา ถามกั บ โครงสร\ า งหลักของเนื้อหา (IOC: index of item–objective congruence) ตามวิธีของ
โรวิ เ นลลี แ ละแฮมเบิลตัน (Rovinelli & Hambleton, 1978, p. 34 อ\างถึงใน ผXองศรี วาณิชยศุภวงศ,
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2546, หน\า 140) และ (2) ความนXาเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability) โดยหาคXาสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) (Cronbach, 1990, p. 204 อ\างถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2540, หน\า 125-126)
ทั้งนี้ผู\วิจัยได\กําหนดขนาดกลุXมตัวอยXางกรณีไมXทราบประชากรที่แนXนอนที่ระดับความเชื่อมั่น
ร\อยละ 95 และคX า ความคลาดเคลื่อนไมXเกินร\อยละ 5 โดยใช\สูตรการของทาโรXยามาเนX (Taro Yamane
อ\างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน\า 94) คํานวณได\กลุXมตัวอยXาง 384 คน แตXเพื่อความแมXนยําจึง
เพิ่มกลุXมตัวอยXางเปcน 400 คน
2. การวิเคราะหข$อมูล
การวิ จั ย นี้ ใช\การวิเคราะห 2 รูปแบบ คือ (1) การวิเคราะหข\อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) เชXน คXาแจกแจงความถี่ (Frequency) คXาร\อยละ (Percentage) คXาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)
และคXาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปcนต\น และ (2) การวิเคราะหข\อมูลเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) เชXน Independent Sample หรือ One–Way Analysis of Variance เปcนต\น
ผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปWจจัยสXวนบุคคลตXางกันมีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\าแตกตXางกัน
โดยทดสอบสมมติฐานยXอยดังนี้
1. ผลการทดสอบสมมติ ฐ านเพศตX า งกั น โดยใช\ วิ ธี t-test พบวX า ด\ า นการค\ น หาข\ อ มู ล
เพื่อประกอบการตัดสินใจ และด\านพฤติกรรมในการเลือกซื้อ มีคXา sig น\อยกวXา 0.05 หมายถึง เพศตXางกัน
มีร ะดั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เฟอรนิ เ จอรชุดครัวนําเข\า ด\านการค\นหาข\อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
และด\านพฤติกรรมการเลือกซื้อตXางกัน
2. ผลการทดสอบสมมติฐานอายุตXางกัน โดยใช\วิธี F-test พบวXา ด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอ
การตัดสินใจซื้อ ด\านการบริการเพื่ออํานวยความสะดวกที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อ ด\านพฤติกรรมใน
การเลือกซื้อ มีคXา sig น\อยกวXา 0.05 หมายถึง อายุตXางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า
ด\านบุคคล/สิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลตX อ การตั ด สิ น ใจซื้อ ด\านการบริการเพื่ออํานวยความสะดวกที่มีอิทธิพลตXอ
การตัดสินใจซื้อ ด\านพฤติกรรมในการเลือกซื้อตXางกัน
3. ผลการทดสอบสมมติฐานระดับการศึกษา โดยใช\วิธี F-test พบวXาในทุก ๆ ด\าน มีคXา sig น\อยกวXา
0.05 หมายถึง ระดับการศึกษาตXางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\าทุกด\าน ไมXตXางกัน
4. ผลการทดสอบสมมติฐานอาชีพตXางกัน โดยใช\วิธี F-test พบวXาด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอ
การตั ด สิ น ใจซื้ อ มีคXา sig น\อยกวXา 0.05 หมายถึง ผู\ บ ริ โ ภคที่ มี อ าชี พ ตXางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อ
เฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า ด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อตXางกัน
5. ผลการทดสอบสมมติฐานรายได\เฉลี่ยตXอเดือน โดยใช\วิธี F-test พบวXา มีระดับการตัดสินใจซื้อ
เฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า ด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อ มีคXา sig น\อยกวXา 0.05 หมายถึง
รายได\เฉลี่ยตXอเดือนตXางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า ด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพล
ตXอการตัดสินใจซื้อตXางกัน
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สมมติฐานที่ 2 ปW จ จั ย สX ว นประสมทางการตลาดตXางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอร
ชุดครัวนําเข\าแตกตXางกัน โดยทดสอบสมมติฐานยXอยดังนี้
1. ผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะชุดครัว โดยใช\วิธี F-test พบวX า ด\ า นการค\ น หาข\อมูล
เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจ และด\ า นบุ ค คล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อ มีคXา sig น\อยกวXา 0.05
หมายถึง ลักษณะชุดครัว ตXางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า ด\านการค\นหาข\อมูล
เพื่อประกอบการตัดสินใจ และด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อตXางกัน
2. ผลการทดสอบสมมติฐานจํานวนเงินที่ซื้อ/ครั้ง โดยวิธี F-test พบวXาด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพล
ตXอการตัดสินใจซื้อ มีคXา sig น\อยกวXา 0.05 หมายถึง จํานวนเงินที่ซื้อ/ครั้ง ตXางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อ
เฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า ด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อตXางกัน
3. ผลการทดสอบสมมติฐานชXองทางชําระเงิน โดยใช\วิธี F-test พบวXา ด\ า นการค\ น หาข\ อ มู ล
เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจ และด\ า นบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อ มีคXา sig น\อยกวXา 0.05
หมายถึงชXองทางชําระเงิน ตXางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า ด\านการค\นหาข\อมูล
เพื่อประกอบการตัดสินใจ และด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อตXางกัน
4. ผลการทดสอบสมมติฐานรูปแบบของการสXงเสริมการขาย โดยใช\วิธี F-test พบวXา ในทุก ๆ ด\าน
มีคXา sig มากกวXา 0.05 หมายถึง รูปแบบของการสXงเสริมการขาย ตXางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอร
ชุดครัวนําเข\า ในทุก ๆ ด\านไมXตXางกัน
5. ผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะพนักงานขายที่ชื่นชอบ โดยใช\วิธี F-test พบวXาด\านบุคคล/
สิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลตXอการตัดสินใจซื้อ ด\านพฤติกรรมในการเลือกซื้อ มีคXา น\อยกวXา 0.05 หมายถึงลักษณะ
พนั ก งานขายที่ ชื่นชอบ ตXางกัน มี ร ะดั บ การตั ด สิ น ใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า ด\านบุคคล/สิ่งที่มี
อิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อ ด\านพฤติกรรมในการเลือกซื้อตXางกัน
6. ผลการทดสอบสมมติ ฐ านลักษณะหรือบรรยากาศของร\านเฟอรนิเจอรชุดครัวที่ชื่นชอบ
โดยวิ ธี F-test พบวXา ในทุ ก ๆ ด\าน มีคXา sig มากกวXา 0.05 หมายถึ ง ลั ก ษณะหรื อ บรรยากาศของ
ร\านเฟอรนิเจอรชุดครัวที่ชื่นชอบ ตXางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\าทุกด\านไมXตXางกัน
7. ผลการทดสอบสมมติ ฐ านการบริการจากร\านเฟอรนิเจอรชุดครัวที่เลือก โดยวิธี F-test
ด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อ มีคXา sig น\อยกวXา 0.05 หมายถึง การบริการจากร\านเฟอรนิเจอร
ชุ ด ครั ว ที่ เ ลื อ กตXางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า ด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอ
การตัดสินใจซื้อตXางกัน
สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมผู\บริโ ภคตXางกัน มีร ะดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\ า
แตกตXางกัน โดยทดสอบสมมติฐานยXอยดังนี้
1. ผลการทดสอบสมมติ ฐ านวั ต ถุ ป ระสงคในการเลื อกซื้ อเฟอรนิ เจอรชุ ดครั ว โดยวิ ธี F-test
พบวX า ด\ า นการค\ น หาข\อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อ
ด\านการบริการเพื่ออํานวยความสะดวกที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อ มีคXา sig น\อยกวXา 0.05 หมายถึง
วัตถุประสงคในการเลือกซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวตXางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า
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ด\านการค\นหาข\อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อ ด\านการบริการ
เพื่ออํานวยความสะดวกที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อตXางกัน
2. ผลการทดสอบสมมติ ฐ านคุณสมบัติสําคัญที่สุดในการเลือกซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัว โดยวิธี
F-test พบวXาด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อ มีคXา sig น\อยกวXา 0.05 หมายถึง คุณสมบัติสําคัญ
ที่ สุ ด ในการเลื อ กซื้ อ เฟอรนิ เ จอรชุดครัว ตXางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า
ด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อตXางกัน
3. ผลการทดสอบสมมติฐานแหลXงค\นหาข\อมูลชXวยในการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัว โดยวิธี
F-test พบวXา ด\ า นการค\ น หาข\ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการตั ดสินใจ และด\ า นบุ ค คล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอ
การตัดสินใจซื้อ มีคXา sig น\อยกวXา 0.05 หมายถึง แหลX ง ค\ น หาข\อมูลชXวยในการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอร
ชุดครัว ตXางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า ด\านการค\นหาข\อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
และด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อตXางกัน
4. ผลการทดสอบสมมติ ฐ านการเลือกซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวกับใคร โดยวิธี F-test พบวXา
ด\านการค\นหาข\อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ มีคXา sig น\อยกวXา 0.05 หมายถึง การเลือกซื้อเฟอรนิเจอร
ชุดครัวกับใคร ตXางกัน มีร ะดั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เฟอรนิ เ จอรชุ ด ครั ว นํา เข\ า ด\ า นการค\ น หาข\ อ มู ล
เพื่อประกอบการตัดสินใจตXางกัน
5. ผลการทดสอบสมมติ ฐ านผู\ มี สX ว นรX ว มในการตัดสินใจซื้อตXางกันโดยวิธี F-test พบวXา
ด\ า นการค\ น หาข\ อ มู ล เพื่อประกอบการตัดสินใจ ด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อ มีคXา sig
น\อยกวXา 0.05 หมายถึง ผู\มีสXวนรXวมในการตัดสินใจซื้อ ตXางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า
ด\านการค\นหาข\อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อ ตXางกัน
6. ผลการทดสอบสมมติฐานชXวงวันใดเลือกซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัว โดยวิธี F-test พบวXาในทุก ๆ
ด\าน มีคXา sig น\อยกวXา 0.05 หมายถึง ชXวงวันใดเลือกซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวตXางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อ
เฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า ในทุก ๆ ด\านตXางกัน
7. ผลการทดสอบสมมติ ฐ านชXวงเวลาที่เดินเลือกซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัว โดยวิธี F-test พบวXา
ในทุก ๆ ด\าน มีคXา sig มากกวXา 0.05 หมายถึง ชX ว งเวลาที่ เ ดิ น เลื อ กซื้ อ เฟอรนิ เ จอรชุดครัว ตXางกัน
มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า ในทุก ๆ ด\านไมXตXางกัน
8. ผลการทดสอบสมมติฐานร\านที่เลือกซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัว โดยวิธี F-test พบวXาด\านบุคคล/
สิ่งที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อ มีคXา sig น\อยกวXา 0.05 หมายถึง ร\ า นที่ เ ลื อ กซื้ อ เฟอรนิ เ จอรชุดครัว
ตXางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า ด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อ
ตXางกัน
9. ผลการทดสอบสมมติฐานรูปแบบการจXายชําระคXาเฟอรนิเจอรชุดครัว โดยวิธี F-test พบวXา
ด\านการค\นหาข\อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ และด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อ มีคXา sig
น\อยกวXา 0.05 หมายถึง ผู\บริโภคที่มีรูปแบบการจXายชําระคXาเฟอรนิเจอรชุดครัว ตXางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อ
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เฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า ด\านการค\นหาข\อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ และด\ า นบุ ค คล/สิ่งที่มีอิทธิพล
ตXอการตัดสินใจซื้อตXางกัน
10. ผลการทดสอบสมมติฐานในอนาคตจะเลือกซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวยี่ห\อเดิม โดยวิธี F-test
พบวXาด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อ มีคXา sig น\อยกวXา 0.05 หมายถึงในอนาคตจะเลือกซื้อ
เฟอรนิ เ จอรชุ ด ครัวยี่ห\อเดิม ตXางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า ด\านบุคคล/สิ่งที่มี
อิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อตXางกัน
อภิปรายผล
1. ปW จ จั ย สX ว นบุ ค คลตXางกัน มี ร ะดั บ การตั ด สิ น ใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า โดยเพศหญิง
มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า ด\ า นการค\ น หาข\ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการตัดสินใจ
และด\ า นพฤติ ก รรมในการเลือกซื้อ มากกวXา เพศชาย และผู\บริโภคที่มีอายุระหวXาง 25-40 ปi มีระดับ
การตัดสินใจซื้ อ เฟอรนิ เ จอรชุ ด ครัวนําเข\า ด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อ ด\านพฤติกรรม
ในการเลือกซื้อ ด\านการบริการเพื่ออํา นวยความสะดวกที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อ และโดยรวม
น\อยกวXา ผู\บริโภคที่มีอายุระหวXาง 41-55 ปi กับอายุ 56 ปiขั้นไป
ด\านระดับการศึกษาที่ตXางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า ในทุก ๆ ด\าน
ไมXตXางกัน ผู\บริโภคที่มีอาชีพพนักงานในธุรกิจเอกชน มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า
สXวนด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อ และโดยรวม น\อยกวXา ผู\บริโภคที่มีอาชีพเจ\าของธุรกิจ/
อาชีพอิสระ นอกจากนี้หากพิจารณารายได\เฉลี่ยตXอเดือนระหวXาง 50,001-100,000 บาท กับระหวXาง
100,001-150,000 บาท มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า ด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอ
การตัดสินใจซื้อ น\อยกวXา ผู\บริโภคที่มีรายได\เฉลี่ยตXอเดือน 150,001 บาทขึ้นไป
จาการจะพบวXาผู\บริโภคที่ปWจัยสXวนบุคคลแตกตXางกันมีระดับการตัดสินใจตXอปWจจัยตXาง ๆ ที่มี
ผลตXอการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\าแตกตXางกัน ดังนั้นจึงสามารถนําข\อมูลผลการวิจัยนี้
มากําหนดแผนกลยุทธทางการตลาดที่สอดคล\องกับผู\บริโภคแตXละกลุXมเพื่อให\สามารถขายสินค\าประเภท
เฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\าที่สอดคล\องและตอบสนองความพึงพอใจของผู\บริโภคสูงสุด
2. ปW จ จั ย สX ว นประสมทางการตลาดตXางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า
โดยลักษณะชุดครัว ที่มีรูปแบบเรียบงXายไมXหวือหวา กับมีนวตกรรมการผลิตที่ทันสมัย มีระดับการตัดสินใจซื้อ
เฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า ด\านการค\นหาข\อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ น\อยกวXาลักษณะชุดครัวที่มี
เทคโนโลยี แ ละรูปแบบล้ําสมัย ลักษณะชุดครัว ที่มีรูปแบบเรียบงXายไมXหวือหวา กับมีรูปแบบให\เลือก
หลากหลาย มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า ด\านบุคคล/สิ่งที่มีอิทธิพลตXอการตัดสินใจซื้อ
น\อยกวXาลักษณะชุดครัวที่มีเทคโนโลยีและรูปแบบล้ําสมัย ซึ่งสอดคล\องกับงานวิจัยของ ทัดศรันยา กลิ่นพินิจ
(2546, บทคัดยXอ) ได\ศึกษาเกี่ยวกับปWจจัยที่มีอิทธิพลตXอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรยี่ห\ออินเด็กซ
ของผู\บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวXาผู\บริโภคสXวนใหญXประทับใจรูปแบบที่ทันสมัย
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จากข\ อ มู ล ของการวิ จั ย ทางด\ า นปW จ จั ย สX ว นประสมทางการตลาดตX อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
เฟอรนิเจอรนํา เข\ า พบวX า ปW จ จั ย นี้ มี อิ ท ธิ พ ลตX อ ผู\ บ ริ โ ภคในการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอรนิเจอรนําเข\า
อยXางมีนัยสําคัญ ดังนั้นกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมตXอผู\บริโภคแตXละกลุXมจึงมีความสําคัญอยXางมาก
ซึ่ ง จะทํา ให\ เ กิ ด ความสามารถในการเพิ่ ม สX ว นแบX ง ทางการตลาดและความสามารถในการทํากําไร
อยXางตXอเนื่อง
3. พฤติกรรมผู\บริโภคตXางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า โดยด\านการเลือกซื้อ
เฟอรนิเจอรชุดครัวคุณสมบัติสําคัญที่สุดความสวยงาม กับความแข็งแรงทนทาน ในการเลือกซื้อเฟอรนิเจอร
ชุ ด ครั ว คุ ณ สมบั ติ สํา คั ญ ที่ สุ ด ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ กับการใช\งานเหมาะสมกับประโยชนใช\สอย
มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า โดยรวม น\อยกวXา ในการเลือกซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัว
คุณสมบัติสําคัญที่สุดความแข็งแรงทนทาน ซึ่งสอดคล\องกับงานวิจัยของ ป•ยพัฒน ภิภพสุขาวดี (2545,
บทคัดยXอ) ได\ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของเฟอรนิเจอรไม\ที่มีอิทธิพลตXอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของ
ผู\บริโภคในห\างสรรพสินค\าในเขตกรุงเทพหานคร พบวXา ความแข็งแรงและทนทาน เปcนคุณสมบัติของ
เฟอรนิเจอรใม\ที่สําคัญที่สุด และซึ่งสอดคล\องกับงานวิจัยของ ศุภนารี สุธารส (2552, บทคัดยXอ) ได\ศึกษา
เกี่ยวกับปWจจัยสXวนประสมทางการตลาดค\าปลีก ที่มีผลตXอการตัดสินใจของนักทXองเที่ยวชาวไทยในการซื้อ
เฟอรนิเจอรไม\สักในจังหวัดเชียงใหมX พบวXา ปWจจัยสXวนประสมทางการตลาดค\าปลีกด\านผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพและความแข็งแรง มีความสําคัญมากที่สุด ในการเลือกซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวคุณสมบัติสําคัญ
ที่สุดราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มี ร ะดั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เฟอรนิ เ จอรชุดครัวนําเข\า โดยรวม น\อยกวXา
ในการเลื อ กซื้ อ เฟอรนิ เ จอรชุดครัวคุณสมบัติสําคัญที่สุดความสวยงาม ซึ่งสอดคล\องกับงานวิจัยของ
ทัดศรันยา กลิ่นพินิจ (2546, บทคัดยXอ) ได\ศึกษาเกี่ยวกับปWจจัยที่มีอิทธิพลตXอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
เฟอรนิ เ จอรยี่ ห\ อ อิ น เด็ ก ซ ของผู\ บ ริ โ ภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวXา ผู\บริโภคสXวนใหญXประทับใจ
รูปแบบที่สวยงาม
ด\ า นรู ป แบบการจX ายชําระคXาเฟอรนิเจอรชุดครัว ด\วยเงินสด กับผXอนชําระด\วยบัตรเครดิต
มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า ด\านการค\นหาข\อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ น\อยกวXา
รูปแบบการจXายชําระคXาเฟอรนิเจอรชุดครัว ครั้งเดียวด\วยบัตรเครดิต รูปแบบการจXายชําระคXาเฟอรนิเจอร
ชุดครัว ครั้งเดียวด\วยบัตรเครดิต กับผXอนชําระด\วยบัตรเครดิต มีระดับการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\า
ด\านบุคคล/สิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลตX อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ น\อยกวXา รูปแบบการจXายชําระคXาเฟอรนิเจอรชุดครัว
ด\วยเงินสด ซึ่งสอดคล\องกับงานวิจัยของ ณัฐณิชา สําอางกุล (2547, บทคัดยXอ) ได\ศึกษาเกี่ยวกับปWจจัย
ทางการตลาดที่ มี ค วามสํา คั ญ ตX อ การเลื อ กซื้อเฟอรนิเจอรของผู\บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา พบวXา มีรูปแบบการชําระเงินด\วยเงินสด ในอนาคตผู\บริโภค ไมXซื้อ กับไมXแนXใจ กับขึ้นอยูXกับ
ความเหมาะสม แบบในอนาคต โปรโมชั่น สถานที่ และราคา
จากข\อมูลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมของผู\บริโภคตXอการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอรนิเจอรนําเข\า
พบวX า พฤติ ก รรมของผู\ บ ริ โ ภคแตX ล ะกลุX ม เป„ า หมายมี พ ฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เฟอรนิ เ จอรที่
หลากหลายแตกตXางกัน ดังนั้นจึงสามารถนําข\อมูลนี้มาวางแผนการจัดการด\านตXาง ๆ ได\แกX การสต็อก
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ประเภทสิน ค\า ที่ส อดคล\ องกับ พฤติกรรมการซื้อเฟอรนิเ จอรนํ าเข\า ซึ่ งจะทํ าให\เ กิด ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการสินค\าคงคลังสXงผลให\สามารถลดต\นทุนและเพิ่มกําไรให\แกXองคการตXอไป
ข$อเสนอแนะ
1. ผู\ประกอบการควรให\ความสําคัญกับปWจจัยสXวนบุคคล ด\านอายุ อาชีพ รายได\เฉลี่ยตXอเดือน
เพื่อจะได\นําข\อมูลเหลXานี้ไปใช\ในการกําหนดกลยุทธเพื่อการวางแผนกลุXมเป„าหมายหลักได\อยXางมีประสิทธิภาพ
ได\อยXางตรงความต\องการ
2. ปWจจัยสXวนประสมทางการตลาด ดังนี้
ด\านผลิตภัณฑ ผู\บริโภคสXวนใหญXเลือกซื้อลักษณะเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\าที่มีรูปแบบเรียบงXาย
ไมXหวือหวา ผู\ประกอบการควรปรับการออกแบบเฟอรนิเจอรชุดครัวนําเข\าให\เหมาะสม
ด\านราคา เปcนสิ่งที่ผู\บริโภคให\ความสําคัญในระดับมาก ดังนั้นผู\ประกอบการควรกําหนดวิธีการ
ตั้งราคาตามระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ ให\ผู\บริโภคได\รับความคุ\มคXา และสามารถทําให\ผู\บริโภครู\สึก
ไว\ใจ
ด\านชXองทางการจัดจําหนXาย ผู\บริโภคสXวนใหญXให\ความสําคัญกับการชําระผXานหน\าร\านด\วย
เงินสด ดังนั้นผู\ประกอบการควรคํานึงความสะดวกและความรวดเร็วเพื่อสร\างความประทับใจให\แกXลูกค\า
ด\านการสXงเสริมการตลาด ผู\บริโภคให\ความสําคัญกับการได\รับราคาพิเศษมากที่สุด ดังนั้น
ควรให\ความสําคัญกับการทําโปรโมชั่นสXวนลด
ด\านบุคลากร จะเห็นวXาผู\บริโภคให\ความสําคัญในระดับมาก ในเรื่องความรู\ในตัวผลิตภัณฑ
ของพนักงาน ดังนั้นผู\ประกอบการควรฝŽกอบรมพนักงานอยXางสม่ําเสมอ
ด\านลักษณะทางกายภาพ ควรมีการปรับปรุงและตกแตXงหน\าร\านให\มีความสวยงาม เปcนที่
สะดุดตานXาสนใจ และปรับให\สอดคล\องกับ life style ของผู\บริโภคโดยเฉพาะกลุXมหมายหลัก
ด\ า นการบริ ก าร ควรมีความเอาใจใสX เพิ่มพูนคุณภาพและรักษามาตรฐานการบริการให\เปcน
อยXางดี ทั้งกXอนและหลังการขาย
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