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  การวิจยัเร่ืองกระบวนการยอมรับสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจยัเชิงพรรณาดว้ย
วิธีการส ารวจและเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
กระบวนการยอมรับสินคา้ และความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภท
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั โดยประชากรในการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีซ้ือ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัมีจ านวน      
400 คน จากการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.75 มี
อายใุนช่วง 21-30 ปี ร้อยละ 52.75  มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.25 มี
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 41.50 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 29.00 
และร้อยละ 72.50 มีสถานภาพโสด กลุ่มตวัอยา่งมีกระบวนการยอมรับในภาพรวมอยูใ่นระดบั   
ปานกลาง โดยมีการยอมรับในขั้นความรู้ ขั้นการจูงใจ ขั้นการจูงใจ และขั้นการน าไปใชอ้ยูใ่นระดบั
ปานกลาง และมีการยอมรับในขั้นการยนืยนัระดบันอ้ย กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบั        
ส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนในดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก ดา้นผลิตภณัฑ ์การจดัจ าหน่าย และ                
การส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพ ไม่มีผลต่อกระบวนการยอมรับสินคา้ประเภท
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จากประเทศจีนในภาพรวม ยกเวน้เพศ และเพศ 
อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพ ไม่มีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบั
ส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จาก
ประเทศจีนในทุกดา้น ยกเวน้อาชีพ ท่ีมีผลต่อความคิดเห็นในดา้นผลิตภณัฑ ์
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 The study of acceptance process in home appliance originated in People’s Republic of 
China of consumers in Bangkok Metropolitan is descriptive research using survey technique and 
data was collected using questionnaires. The objectives of the study were to study and compare 
acceptance process and the opinion on the maket combination in home appliance originated in 
People’s Republic of China of consumers in Bangkok Metropolitan who had different personal 
factors. The subjects in the study were 400 general consumers buying home appliance in Bangkok 
area. It was showed in the findings that subjects mostly were female at percentage of  60.75, 
52.75  percent were the age of 21-30, 56.25 percent obtained bachelor degree, 41.50 percent were 
company employees, 29.00 percent had average monthly income of 10,001-20,000 baht and 72.50 
percent of subjects were single. The subjects had the overall acceptance process at moderate level. 
In particular, the acceptance in knowledge stage, motivation stage and application stage were at 
moderate level and the acceptance in guarantee stage was at the low level.  Subjects expressed 
their opinion about market combination of home applicance from People’s Republic of China  
were at high level and production, distribution, and market promotion were at moderate level.   
The results from proving the assumptions showed that age, educational level, occupation, average 
monthly income and status had no influence on acceptance process in home appliance originated 
in People’s Republic of China, except gender. However, gender, age, occupation, educational 
level average monthly income had no influence on market combination of home appliance 
originated in People’s Republic of China in all aspects, except occupation. 



บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง “กระบวนการยอมรับสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมี
แหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มี
วตัถุประสงคใ์นการวจิยัดงัน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการยอมรับสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า            
ภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
 2.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดของสินคา้
ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นในร้านจ าหน่าย
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวไดจ้ากการ             
สุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพื้นท่ีเป้าหมาย 

 หลงัจากนั้นผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อ
วเิคราะห์ทางสถิติโดยใชก้ารวเิคราะห์เชิงพรรณนา เพื่ออธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะพื้นฐานของ
กลุ่มตวัอยา่ง และวเิคราะห์กระบวนการยอมรับสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมี
แหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ              
ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมี
แหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชน หลงัจากนั้นจึงทดสอบสมมติฐานดว้ยการทดสอบ
ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม โดยใช ้Independent Sample t-test และ              
การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม โดยใชก้ารวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติจะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวธีิ Least Significant Difference 
(LSD) โดยมีสมมติฐานในการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

 1.  ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีกระบวนการยอมรับ 
สินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
แตกต่างกนั 
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 2.  ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนแตกต่างกนั 
 

สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 400 ราย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดเป็น
เพศหญิง จ านวน 243 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.75 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 157 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 39.25 มีอายอุยูใ่นช่วง 21-30 ปี จ  านวน 211 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.75 รองลงมาเป็นอาย ุ  
31-40 ปี จ  านวน 129 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.25 และล าดบัสุดทา้ยเป็นระดบัอาย ุมากกวา่ 60 ปี 
จ  านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.25 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 225 ราย คิดเป็นร้อยละ 
56.25 รองลงมาเป็นระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 139 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.75 และล าดบั
สุดทา้ยเป็นระดบัการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.50 
 ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 166 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 41.50 รองลงมามีอาชีพรับราชการ/ รัฐวสิาหกิจ จ านวน 160 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.00 และ
ล าดบัสุดทา้ยมีอาชีพพอ่บา้น/ แม่บา้น จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.50 มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-
20,000 บาท จ านวน 116 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.00 รองลงมามีรายได ้20,001-30,000 บาท จ านวน 
103 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.75 และล าดบัสุดทา้ยมีรายได ้40,001-50,000 บาท จ านวน 33 ราย         
คิดเป็นร้อยละ 8.25 และมีสถานภาพโสด จ านวน 290 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.50 ล าดบัถดัมา มี
สถานภาพสมรส จ านวน 103 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.75 และล าดบัสุดทา้ยมีสถานภาพหมา้ย      
จ  านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.50 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการยอมรับสินค้าประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า         
ภายในบ้านทีม่ีแหล่งก าเนิดสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากวตัถุประสงคใ์นการวิจยัขอ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการยอมรับสินคา้
ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์กระบวนการยอมรับสินคา้
ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.83 โดยผลการวเิคราะห์ใน
แต่ละขั้น มีดงัน้ี 
 1.  ขั้นความรู้ ผูต้อบแบบสอบถามมีการยอมรับอยูท่ี่ระดบัปานกลาง และมีค่าเฉล่ีย 3.30  
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โดยการเปรียบเทียบกระบวนการยอมรับ ในขั้นความรู้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมาหานครท่ีมี
ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั พบวา่ 
  1.1  เพศชายมีค่าเฉล่ียมากกวา่เพศหญิงเร่ือง ทราบวา่มีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมา
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนจ าหน่ายในประเทศ (3.89) รู้จกั/ เคยไดย้นิยีห่้อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า           
ภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (3.60) และศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (2.68) 
  1.2  อาย ุ31-40 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ือง ทราบวา่มีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนจ าหน่ายในประเทศไทย (4.01) อาย ุ21-30 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ือง รู้จกั/ 
เคยไดย้นิยีห่อ้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (2.69) และอายมุากกวา่ 
60 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน (3.00)  
  1.3  ระดบัการศึกษาปริญญาเอกมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ือง ทราบวา่มีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจ าหน่ายในประเทศไทย (4.00) ปริญญาโทมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดเร่ือง รู้จกั/ เคยไดย้นิยี่หอ้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (3.63) 
และต ่ากวา่ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ือง ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น
ท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชน (2.82) 
  1.4  พอ่บา้น/แม่บา้นมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ือง ทราบวา่มีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมา
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนจ าหน่ายในประเทศไทย (4.00) และศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (3.33) อาชีพคา้ขายมีค่าเฉล่ียสูงสุด
เร่ือง รู้จกั/ เคยไดย้นิยีห่้อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (3.81)  
  1.5  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน30,001-40,000 บาท มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ือง ศึกษาขอ้มูล
เพิ่มเติมเก่ียวกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (2.75) รายได ้40,001-
50,000 บาท มีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ืองทราบวา่ มีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจ าหน่ายในประเทศไทย (4.15) และรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
และรู้จกั/ เคยไดย้นิยีห่้อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (3.73)  
  1.6  สถานภาพหมา้ยมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ือง ทราบวา่มีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมา
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนจ าหน่ายในประเทศไทย (5.00) รู้จกั/ เคยไดย้นิยีห่้อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (4.50) และศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (4.00)  
 2.  ขั้นการจูงใจ ผูต้อบแบบสอบถามมีการยอมรับ อยูท่ี่ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.75  
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โดยการเปรียบเทียบกระบวนการยอมรับ ในขั้นการจูงใจ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมาหานครท่ีมี 
ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีผลดงัน้ี 
  2.1  เพศชายมีค่าเฉล่ียมากกวา่เพศหญิงในเร่ือง ทราบถึงจุดเด่น และจุดดอ้ยของ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอยา่งดี (3.10) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัได ้(3.15) คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนท่ีสนใจซ้ือ (2.67) และเม่ือรู้จกั/ เคยไดย้นิขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น
ท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว้รู้สึกสนใจในสินคา้ดงักล่าว (2.68) 
  2.2  อายมุากกวา่ 60 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ือง ทราบถึงจุดเด่น และจุดดอ้ยของ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอยา่งดี (5.00) อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี       
มีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ือง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินชีวติประจ าวนัได ้(3.67) คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีสนใจซ้ือ (3.00) และเม่ือรู้จกั/ เคยไดย้นิขอ้มูล
เก่ียวกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว้รู้สึกสนใจในสินคา้
ดงักล่าว (3.67)  
  2.3  ระดบัการศึกษาปริญญาเอก มีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ือง ทราบถึงจุดเด่น และจุดดอ้ย
ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอยา่งดี (4.00) และคน้หาขอ้มูล
เพิ่มเติมเก่ียวกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีสนใจซ้ือ (3.50) 
ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ืองเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนสามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวติประจ าวนัได้ (3.09) ระดบัการศึกษา
ปริญญาโท มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองเม่ือรู้จกั/ เคยไดย้นิขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมา
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว้รู้สึกสนใจในสินคา้ดงักล่าว (2.54)  
  2.4  พอ่บา้น/ แม่บา้นมีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองทราบถึงจุดเด่น และจุดดอ้ยของ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอยา่งดี (3.83) และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัได ้(3.33) อาชีพคา้ขาย มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีสนใจซ้ือ (2.86) และเม่ือรู้จกั/ เคย   
ไดย้นิขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว้รู้สึกสนใจใน
สินคา้ดงักล่าว (2.95) 
  2.5  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001-50,000 บาท มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองทราบถึงจุดเด่น  
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และจุดดอ้ยของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอยา่งดี (3.42) 
รายได ้10,001-20,000 บาท มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนสามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวติประจ าวนัได ้(3.03) รายไดเ้ฉล่ีย          
ต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ืองคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีสนใจซ้ือ (2.91) และเม่ือรู้จกั/ เคย         
ไดย้นิขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว้รู้สึกสนใจใน
สินคา้ดงักล่าว (2.68) 
  2.6  สถานภาพหมา้ยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองทราบถึงจุดเด่น และจุดดอ้ยของ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอยา่งดี (3.50) และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
ภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวติ 
ประจ าวนัได ้(4.50) สถานภาพหยา่ร้าง มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ือง คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีสนใจซ้ือ (4.00) และเม่ือรู้จกั/ เคยได้
ยนิขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว้รู้สึกสนใจใน
สินคา้ดงักล่าว (3.60) 
 3.  ขั้นการตดัสินใจ ผูต้อบแบบสอบถามมีการยอมรับ อยูท่ี่ระดบัปานกลาง และมี
ค่าเฉล่ีย 2.89 โดยการเปรียบเทียบกระบวนการยอมรับ ในขั้นการตดัสินใจ ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีผลดงัน้ี 
  3.1  เพศชายมีค่าเฉล่ียมากกวา่เพศหญิงในเร่ืองประเมินผลดี-ผลเสียของ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนตดัสินใจซ้ือ (3.79) รู้สึกยอมรับ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนพบวา่ เพศชายมีค่าเฉล่ียมากกวา่          
เพศหญิง (2.68) และจะซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พบวา่             
เพศชายมีค่าเฉล่ียมากกวา่เพศหญิง (2.58)  
  3.2  อายมุากกวา่ 60 ปี  มีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ืองประเมินผลดี-ผลเสียของ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนตดัสินใจซ้ือ (5.00) อายตุ  ่ากวา่         
20 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองรู้สึกยอมรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชน 
(4.33) และจะซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (3.00) 
  3.3  ระดบัการศึกษาปริญญาเอก มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองประเมินผลดี-ผลเสียของ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนตดัสินใจซ้ือ (4.00) และจะซ้ือ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (2.50) ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ือง 
รู้สึกยอมรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชน (2.56)   
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  3.4  รับราชการ/ รัฐวสิาหกิจ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองประเมินผลดี-ผลเสียของ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนตดัสินใจซ้ือ (3.87)  อาชีพคา้ขายมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองรู้สึกยอมรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (2.95) 
และจะซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (2.76) 
  3.5  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ือง ประเมินผลดี-
ผลเสียของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนตดัสินใจซ้ือ (3.95) 
รายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ือง รู้สึกยอมรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า               
ภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชน (2.85) และจะซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน (2.62) 
  3.6  สถานภาพหมา้ยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองประเมินผลดี-ผลเสียของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนตดัสินใจซ้ือ (5.00) และรู้สึกยอมรับ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชน (3.60) และสถานภาพหยา้ร้างมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดเร่ืองจะซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (3.00)  
 4.  ขั้นการน าไปใช ้ผูต้อบแบบสอบถามมีการยอมรับอยูท่ี่ระดบัปานกลาง และมีค่าเฉล่ีย 
2.86 โดยการเปรียบเทียบกระบวนการยอมรับ ในขั้นการตดัสินใจ ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีผลดงัน้ี 
  4.1  เพศชายมีค่าเฉล่ียมากกวา่เพศหญิงในเร่ืองศึกษาถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดจ้าก
การใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอยา่งละเอียด (3.26) เรียนรู้
วธีิการ/ ขั้นตอนการใชง้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอยา่ง
ละเอียด (3.01) และเม่ือเกิดปัญหาจากการใชง้าน ทราบวา่จะแกไ้ขปัญหานั้นอยา่งไร (2.73)  
  4.2  อายมุากกวา่ 60 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองศึกษาถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดจ้าก   
การใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอยา่งละเอียด (4.00) อาย ุ        
41-50 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองเรียนรู้วธีิการ/ ขั้นตอนการใชง้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนอยา่งละเอียด (3.08) และอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองเม่ือเกิด
ปัญหาจากการใชง้าน ทราบวา่จะแกไ้ขปัญหานั้นอยา่งไร (3.00)  
  4.3  ระดบัการศึกษาปริญญาโท มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองศึกษาถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้
จากการใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอยา่งละเอียด (3.24) ระดบั
ปริญญาเอก มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองเรียนรู้วธีิการ/ ขั้นตอนการใชง้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมา
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนอยา่งละเอียด (3.00) และระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ือง
เม่ือเกิดปัญหาจากการใชง้าน ทราบวา่จะแกไ้ขปัญหานั้นอยา่งไร (2.97) 
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  4.4  รับราชการ/ รัฐวสิาหกิจมีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองศึกษาถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้
จากการใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอยา่งละเอียด (3.21) อาชีพ
คา้ขายมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ืองเรียนรู้วธีิการ/ ขั้นตอนการใชง้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนอยา่งละเอียด (3.19) และนกัเรียน/ นกัศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองเม่ือเกิด
ปัญหาจากการใชง้าน ทราบวา่จะแกไ้ขปัญหานั้นอยา่งไร (2.76)  
  4.5  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาท ศึกษาถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดจ้าก
การใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอยา่งละเอียด (3.33) รายได ้
10,001-20,000 บาท มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองเรียนรู้วธีิการ/ ขั้นตอนการใชง้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายใน
บา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอยา่งละเอียด (3.15) และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001-50,000 
บาท มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองเม่ือเกิดปัญหาจากการใชง้าน ทราบวา่จะแกไ้ขปัญหานั้นอยา่งไร (2.67) 
  4.6  สถานภาพโสดมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ืองศึกษาถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดจ้ากการ
ใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอยา่งละเอียด (3.20) และสถานภาพ
หยา่ร้าง มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองเรียนรู้วธีิการ/ ขั้นตอนการใชง้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนอยา่งละเอียด (3.06) และเม่ือเกิดปัญหาจากการใชง้าน ทราบวา่จะแกไ้ข
ปัญหานั้นอยา่งไร (2.80)  
 5.  ขั้นการยนืยนั ผูต้อบแบบสอบถามมีการยอมรับอยูท่ี่ระดบันอ้ย และมีค่าเฉล่ีย 2.34 
โดยการเปรียบเทียบกระบวนการยอมรับ ในขั้นการยนืยนั ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมาหานครท่ี
มีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีผลดงัน้ี 
  5.1  เพศชายมีค่าเฉล่ียมากกวา่เพศหญิง ในเร่ืองมีความพึงพอใจในสินคา้
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลงัจากไดใ้ชสิ้นคา้ (2.66) หากจะซ้ือ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นในคร้ังต่อไป จะซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (2.48) เม่ือไดใ้ชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว้จะ
แนะน าใหผู้อ่ื้นใชด้ว้ย (2.32) 
  5.2  อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ือง มีความพึงพอใจในสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลงัจากไดใ้ชสิ้นคา้ (3.67) หากจะซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ภายในบา้นในคร้ังต่อไป จะซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (3.67) 
และเม่ือไดใ้ชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว้ จะแนะน าใหผู้อ่ื้นใช้
ดว้ย (3.00)  
  5.3  ระดบัการศึกษาปริญญาเอก มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองมีความพึงพอใจในสินคา้
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลงัจากไดใ้ชสิ้นคา้ (3.00) และหากจะ
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ซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นในคร้ังต่อไป จะซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (2.50) ระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ือง เม่ือไดใ้ชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมา
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว้ จะแนะน าใหผู้อ่ื้นใชด้ว้ย (2.19)  
  5.4  อาชีพคา้ขายมีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองมีความพึงพอใจในสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายใน
บา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลงัจากไดใ้ชสิ้นคา้ (2.95) เม่ือไดใ้ชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายใน
บา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว้ จะแนะน าใหผู้อ่ื้นใชด้ว้ย (2.76) และหากจะซ้ือ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นในคร้ังต่อไป จะซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (3.05) 
  5.5  รายไดต้ ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองมีความพึงพอใจใน
สินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลงัจากไดใ้ชสิ้นคา้ (2.74) หาก
จะซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นในคร้ังต่อไป จะซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (2.71) และเม่ือไดใ้ชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว้ 
จะแนะน าใหผู้อ่ื้นใชด้ว้ย (2.41)  
  5.6  สถานภาพหยา่ร้างมีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ือง มีความพึงพอใจในสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (3.20) หากจะซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นในคร้ัง
ต่อไป จะซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (4.00) และเม่ือไดใ้ช้
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว้ จะแนะน าใหผู้อ่ื้นใช้ดว้ย (3.00)  
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดของสินค้า
ประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทีม่ีแหล่งก าเนิดสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากวตัถุประสงคใ์นการวิจยัขอ้ท่ี 2.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบั      
ส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั     
ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในแต่ละดา้น มีดงัน้ี 
 1.  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดของ
สินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.98 โดยการเปรียบเทียบความคิดเห็น ในดา้นผลิตภณัฑ ์ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมาหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีผลดงัน้ี 
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  1.1  เพศชายมีค่าเฉล่ียมากกวา่เพศหญิง ในเร่ืองการใชง้านง่ายและสะดวก (3.57) มี
ฟังกช์ัน่การใชง้านท่ีหลากหลาย (3.50) มีเคร่ืองหมายการคา้หรือตรายีห่อ้ (3.09) คุณภาพของ
ผลิตภณัฑมี์มาตรฐาน (3.01) มีการรับประกนัสินคา้ (2.95) มีความคงทน ใชง้านไดย้าวนาน (2.69) 
และมีบริการหลงัการขาย (2.68) 
  1.2  อายมุากกวา่ 60 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองการใชง้านง่ายและสะดวก (5.00) มี
ฟังกช์ัน่การใชง้านท่ีหลากหลาย (5.00)  มีเคร่ืองหมายการคา้หรือตรายีห่้อ (5.00) คุณภาพของ
ผลิตภณัฑมี์มาตรฐาน (5.00) มีการรับประกนัสินคา้ (5.00) มีความคงทน ใชง้านไดย้าวนาน (5.00) 
และมีบริการหลงัการขาย (3.33)  
  1.3  ระดบัการศึกษาปริญญาเอก มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองการใชง้านง่ายและสะดวก (5.00) 
มีฟังกช์ัน่การใชง้านท่ีหลากหลาย  (4.00) มีเคร่ืองหมายการคา้หรือตรายีห่้อ (3.50) คุณภาพของ
ผลิตภณัฑมี์มาตรฐาน (4.00) มีการรับประกนัสินคา้ (3.50) มีความคงทน ใชง้านไดย้าวนาน (3.50) 
มีบริการหลงัการขาย (3.50) 
  1.4  พอ่บา้น/ แม่บา้นมีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ือง การใชง้านง่ายและสะดวก (4.17) คา้ขาย มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองมีฟังกช์ัน่การใชง้านท่ีหลากหลาย (3.90) มีเคร่ืองหมายการคา้หรือตรายีห่อ้ (3.43) 
คุณภาพของผลิตภณัฑมี์มาตรฐาน (3.38) และมีการรับประกนัสินคา้ (3.33) รับราชการ/ รัฐวสิาหกิจ 
มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองมีความคงทน ใชง้านไดย้าวนาน (3.06)  และมีบริการหลงัการขาย (2.94)  
  1.5  รายไดต้ ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองการใชง้านง่ายและ
สะดวก (3.71) มีฟังกช์ัน่การใชง้านท่ีหลากหลาย (3.56) มีเคร่ืองหมายการคา้หรือตรายี่หอ้ (3.24) 
คุณภาพของผลิตภณัฑมี์มาตรฐาน (3.24) มีการรับประกนัสินคา้ (3.15) และมีบริการหลงัการขาย 
(2.74) และรายได ้10,001-20,000 บาท มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองมีความคงทน ใชง้านไดย้าวนาน (2.91) 
  1.6  สถานภาพหยา่ร้าง มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ือง การใชง้านง่ายและสะดวก (3.80) มี
ฟังกช์ัน่การใชง้านท่ีหลากหลาย (4.00) มีเคร่ืองหมายการคา้หรือตรายีห่อ้ (3.80) คุณภาพของ
ผลิตภณัฑมี์มาตรฐาน (3.40) มีการรับประกนัสินคา้ (3.60) และมีบริการหลงัการขาย (2.80) 
สถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองมีความคงทน ใชง้านไดย้าวนาน (2.69) 
 2.  ดา้นราคา  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดของ
สินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน        
ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.43 โดยการเปรียบเทียบความคิดเห็น ในดา้นราคา ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมาหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีผลดงัน้ี 
  2.1  เพศชายมีค่าเฉล่ียมากกวา่เพศหญิงเร่ืองราคาสินคา้ถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน (3.98)           
ราคาสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (3.73) และสามารถผอ่นช าระค่าสินคา้เป็นงวด 
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ได ้(3.06) เพศหญิงมีค่าเฉล่ียมากกวา่เพศชายเร่ือง มีการใหส่้วนลดราคาสินคา้ (3.21) 
  2.2  อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี และอาย ุ51-60 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองราคาสินคา้ถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน 
(4.00) อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองสามารถผอ่นช าระค่าสินคา้เป็นงวดได ้(3.67) อาย ุ        
มากกวา่ 60 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองราคาสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (5.00) และ
ระดบัอายุ 21-30 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองมีการใหส่้วนลดราคาสินคา้ (3.27) 
  2.3  ระดบัการศึกษาปริญญาเอก มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ือง ราคาสินคา้ถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน 
(4.50) และราคาสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (4.50) ปริญญาโท มีค่าเฉล่ียสูงสุด
เร่ืองมีการใหส่้วนลดราคาสินคา้ (3.24) และปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ือง สามารถผอ่นช าระ         
ค่าสินคา้เป็นงวดได ้(3.01)  
  2.4  พอ่บา้น/ แม่บา้น มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองราคาสินคา้ถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน(4.33)                    
รับราชการ/ รัฐวสิาหกิจและคา้ขาย มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองราคาสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพของ
สินคา้ (3.81) และอาชีพคา้ขาย มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองมีการใหส่้วนลดราคาสินคา้ (3.62) และสามารถ
ผอ่นช าระค่าสินคา้เป็นงวด (3.52)  
  2.5  รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ือง ราคาสินคา้ถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน 
(3.98) และราคาสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (3.82) รายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ือง มีการใหส่้วนลดราคาสินคา้ (3.41) และสามารถผอ่นช าระ              
ค่าสินคา้เป็นงวดได ้(3.09)  
  2.6  สถานภาพหยา่ร้าง มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองราคาสินคา้ถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน (4.20) มีการให้
ส่วนลดราคาสินคา้ (4.00) สามารถผอ่นช าระค่าสินคา้เป็นงวดได ้(3.00) และสถานภาพหมา้ยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองราคาสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (4.00)  
 3.  ดา้นการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด
ของสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.40 โดยการเปรียบเทียบความคิดเห็น ในดา้นการจดัจ าหน่าย           
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมาหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีผลดงัน้ี 
  3.1  เพศหญิงมีค่าเฉล่ียมากกวา่เพศชายในเร่ืองสามารถหาซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก (3.81 ) 
มีสินคา้วางจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป (3.57) มีการสั่งซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต (3.21) และ
มีบริการขนส่งสินคา้ถึงบา้น (3.19) 
  3.2  อายมุากกวา่ 60 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองสามารถหาซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก (5.00) มี
สินคา้วางจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป (5.00)  และมีบริการขนส่งสินคา้ถึงบา้น (5.00) อาย ุ   
ต ่ากวา่  20 ปี มีการสั่งซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต (3.33) 
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  3.3  ระดบัการศึกษาปริญญาเอก มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองสามารถหาซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก 
(5.00) มีสินคา้วางจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป (4.00) และมีบริการขนส่งสินคา้ถึงบา้น (3.50) 
ปริญญาโท มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองมีการสั่งซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต (3.18)  
  3.4  พอ่บา้น/ แม่บา้น มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ือง สามารถหาซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก (4.33)         
รับราชการ/ รัฐวสิาหกิจ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองมีสินคา้วางจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป (3.66)  
นกัเรียน/ นกัศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองมีการสั่งซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต (3.55) และอาชีพคา้ขาย 
มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองมีบริการขนส่งสินคา้ถึงบา้น (3.29) 
  3.5  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองสามารถหาซ้ือ
สินคา้ไดส้ะดวก (3.91) และมีสินคา้วางจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป (3.67) รายไดต้  ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองมีการสั่งซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต (3.38) และกลุ่มทั้ง 2 มี
ค่าเฉล่ียสุดสุดเท่ากนัในเร่ืองมีบริการขนส่งสินคา้ถึงบา้น (3.24) 
  3.6  สถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองสามารถหาซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก (3.87) และมี
สินคา้วางจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป (3.60) สถานภาพหยา่ร้าง มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองมีการ
สั่งซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต (3.40) และมีบริการขนส่งสินคา้ถึงบา้น (3.60) 
 4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั                       
ส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.02 โดยการเปรียบเทียบความคิดเห็น       
ในดา้นการส่งเสริมการตลาด ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมาหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล           
แตกต่างกนั มีผลดงัน้ี 
  4.1  เพศหญิงมีค่าเฉล่ียมากกวา่เพศชายเร่ืองมีการจดัรายการพิเศษ/ ของแถมและของ
สมนาคุณต่าง ๆ (3.08) และมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้ผา่นส่ือต่าง ๆ (3.01) และเพศชายมี
ค่าเฉล่ียมากกวา่เพศหญิงเร่ืองมีการขายโดยพนกังานขาย (3.03)  
  4.2  อาย ุ21-30 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองมีการจดัรายการพิเศษ/ ของแถมและของ
สมนาคุณต่าง ๆ (3.12) อาย ุ41-50 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองมีการขายโดยพนกังานขาย (3.23) และอายุ
มากกวา่ 60 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ือง มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้ผา่นส่ือต่าง ๆ (5.00)  
  4.3  ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองมีการจดัรายการพิเศษ/ ของ
แถมและของสมนาคุณต่าง ๆ (3.26) ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองมีการขายโดยพนกังานขาย 
(3.09) และปริญญาเอกมีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้ผา่นส่ือต่าง ๆ (4.00) 
  4.4  อาชีพคา้ขายมีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองมีการจดัรายการพิเศษ/ ของแถมและของ
สมนาคุณต่าง ๆ (3.48) และมีการขายโดยพนกังานขาย (3.33) รับราชการ/ รัฐวสิาหกิจ มีค่าเฉล่ีย 
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สูงสุดเร่ืองมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้ผา่นส่ือต่าง ๆ (3.16) 
  4.5  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองมีการจดัรายการ
พิเศษ/ ของแถมและของสมนาคุณต่าง ๆ (3.22) มีการขายโดยพนกังานขาย (3.14) และมีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์สินคา้ผา่นส่ือต่าง ๆ (3.10) 
  4.6  สถานภาพหยา่ร้าง มีค่าเฉล่ียสูงสุดเร่ืองมีการจดัรายการพิเศษ/ ของแถมและ        
ของสมนาคุณต่าง ๆ (3.60) มีการขายโดยพนกังานขาย (3.40) และมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
สินคา้ผา่นส่ือต่าง ๆ (3.40) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1  ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมี
กระบวนการยอมรับสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนแตกต่างกนั  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศกบักระบวนการยอมรับสินคา้
ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช ้        
การทดสอบดว้ยค่าสถิติ Independent Sample t-test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 มีค่า P-value < 0.05 จึง
สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ เพศมีผลต่อกระบวนการยอมรับสินคา้ประเภท
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ผลการทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และสถานภาพ กบักระบวนการยอมรับสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมี               
แหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใชก้ารทดสอบดว้ยค่าสถิติ One-way ANOVA 
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ กระบวนการยอมรับสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมี
แหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนในภาพรวม ของปัจจยัส่วนบุคคลทุกดา้นมีค่า            
P-value > 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพไม่มีผลต่อกระบวนการยอมรับสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ภายในบา้นจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือพิจารณารายขั้น พบวา่ ในดา้นอาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย           
ต่อเดือน และสถานภาพ มีความแตกต่างกนัในขั้นการยนืยนั เม่ือพบความแตกต่างจึงท าการทดสอบ
ต่อเน่ืองดว้ยวธีิจบัคู่พหุคูณ (LSD) ผลการทดสอบแบบจบัคู่พหุคูณ ดว้ยวธีิของ LSD พบวา่            
กลุ่มอาชีพรับราชการ/ รัฐวสิาหกิจ และกลุ่มอาชีพคา้ขาย  และกลุ่มท่ีมีอาชีพนกัเรียน/ นกัศึกษา จะ
มีกระบวนการยอมรับ ในขั้นการยนืยนัมากกวา่กลุ่มท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน กลุ่มท่ีมีรายได้
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได ้10,001-20,000 บาท มีกระบวนการยอมรับใน 
ขั้นการยนืยนัมากกวา่กลุ่มท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท และกลุ่มท่ีมีสถานภาพหยา่ร้างมี 
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กระบวนการยอมรับ ในขั้นการยนืยนั มากกวา่กลุ่มท่ีมีสถานภาพโสด สมรส และหมา้ย 
 สมมติฐานท่ี 2 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิด
สินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศกบัความคิดเห็นเก่ียวกบั                    
ส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยใชก้ารทดสอบดว้ยค่าสถิติ Independent Sample t-test ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้ง 4 ดา้น มีค่า P-value > 0.05 จึงไม่
สามารถปฏิเสธ สมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ เพศไม่มีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบั                 
ส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน และสถานภาพ กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภท
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยใชก้ารทดสอบ
ดว้ยค่าสถิติ One-way ANOVA ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบั                            
ส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
สถานภาพ  มีค่า P-value > 0.05 ทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
จึงไม่สามารถปฏิเสธ สมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และสถานภาพไม่มีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภท
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ส าหรับ                      
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ มีค่า P-value > 0.05 ในดา้นราคา           
การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ยกเวน้ดา้นผลิตภณัฑ ์นัน่คือ อาชีพไม่มีผลต่อ                 
ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมี
แหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในดา้นราคา การจดัจ าหน่าย และ                               
การส่งเสริมการตลาด แต่มีผลต่อความคิดเห็นในดา้นผลิตภณัฑ ์ เม่ือพบความแตกต่างจึงท าการ
ทดสอบต่อเน่ืองดว้ยวธีิจบัคู่พหุคูณ (LSD) ผลการทดสอบแบบจบัคู่พหุคูณ ดว้ยวธีิของ LSD พบวา่ 
กลุ่มอาชีพรับราชการ/ รัฐวสิาหกิจ และกลุ่มอาชีพคา้ขายมีความคิดเห็นเก่ียวกบั                                
ส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จาก 
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สาธารณรัฐประชาชนจีนมากกวา่กลุ่มท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
   

อภิปรายผลการวจิัย  
 ผลการศึกษากระบวนการยอมรับสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมี
แหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถอภิปรายได ้ดงัน้ี 
 จากสมมติฐานขอ้ท่ี 1 “ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมี
กระบวนการยอมรับสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนแตกต่างกนั” ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Independent Sample t-test และ One-way 
ANOVA ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ เพศมีผลต่อกระบวนการยอมรับสินคา้ประเภท
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ชนิญญา ตั้งศุภกิจ (2552) ท่ีศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นจากต่างประเทศของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และพบวา่เพศมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นจากต่างประเทศ โดยในการวจิยั
คร้ังน้ี เพศชายมีการยอมรับสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจากประเทศจีนมากกวา่เพศหญิง ในทุกขั้น
ของกระบวนการยอมรับ อาจเน่ืองมาจากลกัษณะบุคลิคของเพศชาย โดยส่วนใหญ่จะมีนิสัย
กระตือรือร้นในเทคโนโลยใีหม่ ๆ หรือมีความสนใจในสินคา้ใหม่ไดม้ากกวา่เพศหญิง และมี          
ความกลา้ไดก้ลา้เสีย ชอบเส่ียงโชค จึงท าใหมี้โอกาสในการยอมรับสินคา้ใหม่ ๆ ไดม้ากกวา่เพศ
หญิง สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของโรเจอร์ (1983 อา้งถึงใน นภาพรรณ ไทยใหญ่, 2546) ท่ีแบ่งผูซ้ื้อ
ผลิตภณัฑใ์หม่เป็น 5 ประเภท โดยลกัษณะของเพศชายจะตรงตามกลุ่มแรกของโรเจอร์ คือ ผูน้ าการ
ยอมรับ หรือกลุ่มนวกร ท่ีบุคคลกลุ่มน้ีจะซ้ือผลิตภณัฑใ์หม่โดยไม่ตอ้งการค าแนะน ามาก บุคคล
กลุ่มน้ีมีนิสัยชอบเส่ียงภยั เป็นพวกกระตือรือร้นในความคิดใหม่ ๆ อยูเ่สมอ กลา้ไดก้ลา้เสีย ชอบ
เส่ียงโชค กลา้ท ากลา้เส่ียง ในบางคร้ังอาจจะยอมรับฉบัพลนัจนขาดความรอบคอบไปก็มี อยา่งไรก็
ตาม พวกกลา้เส่ียงน้ีก็ถือเป็นกลุ่มส าคญัในกระบวนการเผยแพร่นวตักรรมเพราะจะสนใจใฝ่รู้และ
บางคร้ังอาจจะน านวตักรรมนอกชุมชนมาใชโ้ดยท่ีคนอ่ืน ๆ ในชุมชนยงัไม่ทราบก็มี 
 ส าหรับปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
สถานภาพ ในภาพรวมไม่มีผลต่อกระบวนการยอมรับสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมี
แหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน หมายความวา่ ไม่วา่ผูบ้ริโภคจะมีปัจจยัส่วนบุคคล
ในลกัษณะใด ผูบ้ริโภคก็มีกระบวนการยอมรับสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมี
แหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่แตกต่างกนั แต่หากพิจารณาในกระบวนการ
ยอมรับแต่ละขั้นแลว้ พบวา่ในขั้นการยนืยนันั้น ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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และสถานภาพ มีผลต่อกระบวนการยอมรับ โดยอาชีพคา้ขายจะมีการยอมรับมากกวา่พนกังาน
บริษทัเอกชน และรับราชการ/ รัฐวสิาหกิจ และนกัเรียน/ นกัศึกษามีการยอมรับมากกวา่พนกังาน
บริษทัเอกชน  ส าหรับกลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท และ 10,001-20,000 บาท จะ
มีการยอมรับมากกวา่กลุ่มท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท อธิบายไดว้า่ กลุ่มอาชีพคา้ขาย และ
นกัเรียน/ นกัศึกษา ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะมีรายไดไ้ม่สูงนกั และไม่แน่นอน จะมีการยอมรับสินคา้
ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมากกวา่ เน่ืองจากมี         
ราคาถูก และเหมาะส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย 
 จากผลการศึกษา ยงัพบวา่ ผูบ้ริโภคมีกระบวนการยอมรับสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ี
มีแหล่งก าเนิดสินคา้จากประเทศจีนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเป็นผลมาจากผูบ้ริโภคมี
ความรู้สึกต่อภาพลกัษณ์สินคา้ท่ีผลิตจากประเทศจีนในทางลบ และสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีจ าหน่ายในประเทศไทยส่วนใหญ่มีตราสินคา้ท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกั หรือ
เป็นท่ีคุน้เคยของผูบ้ริโภค ท าใหมี้ผลต่อการกระบวนการยอมรับสินคา้ได ้ซ่ึงจากผลการศึกษาของ 
ทิพากร รังคสิริ (2548) ก็พบวา่ ประเทศท่ีผลิตสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ รวมทั้งงานวจิยัของ 
ชนิญญา ตั้งศุภกิจ (2552) กไ็ดอ้ธิบายวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า โดย
ค านึงถึงตรายีห่้อของผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากเช่ือถือในคุณภาพของผลิตภณัฑ์  
 จากสมมติฐานขอ้ท่ี 2 “ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมี
แหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนแตกต่างกนั” ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ 
Independent Sample t-test และ One-way ANOVA ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ เพศ อาย ุ              
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพไม่มีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบั                         
ส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน หมายความวา่ ไม่วา่ผูบ้ริโภคจะมีปัจจยัส่วนบุคคลในลกัษณะใด ผูบ้ริโภค
ก็มีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมี
แหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่แตกต่างกนั โดยปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉล่ียสุงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ราคาสินคา้ถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน ค่าเฉล่ีย 3.89 
สามารถหาซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก ค่าเฉล่ีย 3.79 และราคาสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ 
ค่าเฉล่ีย 3.64 ซ่ึงตรงกบัผลการศึกษาของ ทิพภากร รังคสิริ (2548) ท่ีพบวา่ ภาพพจน์สินคา้จีนใน
ภาพรวมท่ีกลุ่มตวัอยา่งนึกถึงมากท่ีสุด คือ ราคาต ่า/ ตน้ทุนต ่า และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
สมหญิง ดิษฐวิเศษ (2550) ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคมีความเห็นวา่ราคาสินคา้ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ถูกกวา่ราคาสินคา้ทัว่ไป ในระดบัมาก ซ่ึงภาพพจน์สินคา้ในลกัษณะน้ี 
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อาจส่งผลต่อต่อกระบวนการยอมรับโดยรวมของสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น ท่ีอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ดว้ย   
 ส าหรับปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ พบวา่ อาชีพไม่มีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วน
ประสมการตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในดา้นราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด แต่มีผลต่อ    
ความคิดเห็นในดา้นผลิตภณัฑ ์ หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความความคิดเห็น
เก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในดา้นราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั 
แต่มีความคิดเห็นในดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั โดยพนกังานบริษทัเอกชน มีความคิดเห็นเก่ียวกบั 
ส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนในระดบัท่ีต ่ากวา่อาชีพคา้ขาย และรับราชการ/ รัฐวสิาหกิจ โดยพนกังาน
บริษทัเอกชนมีความเห็นเก่ียวกบัดา้นผลิตภณัฑ ์ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิด
สินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนอยูใ่นระดบันอ้ย-ปานกลาง โดยเห็นวา่มีความคงทน ใชง้านได้
ยาวนาน มีบริการหลงัการขาย มีการรับประกนัสินคา้ คุณภาพของผลิตภณัฑมี์มาตรฐาน ในระดบั
นอ้ย และมีเคร่ืองหมายการคา้หรือตรายีห่้อ มีฟังกช์ัน่การใชง้านท่ีหลากหลาย การใชง้านง่ายและ
สะดวก ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ท่ีไดอ้ธิบายไวว้า่
กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนมีกระบวนการยอมรับในขั้นการยนืยนันอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ จะเห็นไดว้า่มี
ความสอดคลอ้งกนั คือ เม่ือมีความคิดเห็นวา่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนไม่มีคุณภาพ จึงใหมี้การยอมรับนอ้ย ซ่ึงตรงกบัทฤษฎีส่วนประสม
การตลาดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541 อา้งถึงใน นภาพรรณ ไทยใหญ่, 2546) ก็ไดอ้ธิบายเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไวว้า่ ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility)  มีมูลค่า (Value) ในสายตาของ
ลูกคา้ จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นท่ีขายได ้ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวจิัยมาประยุกต์ใช้ 
 ผลการศึกษากระบวนการยอมรับสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมี
แหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี ท าให้
ทราบถึงระดบัของกระบวนการยอมรับสินคา้ในแต่ละขั้นของผูบ้ริโภค และความคิดเห็นของ
ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมี
แหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด
ของบริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐ 
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ประชนจีนได ้ดงัน้ี 
 1.  เพศชายมีกระบวนการยอมรับมากกวา่เพศหญิง ดงันั้น การน าเสนอสินคา้
ผูป้ระกอบการควรเลือกเสนอใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศชายก่อน เน่ืองจากมีโอกาสท่ีจะยอมรับ
สินคา้ไดม้ากกวา่ และหากสามารถท าใหผู้บ้ริโภคเพศชายยอมรับในสินคา้ได ้ก็จะมีการแนะน าหรือ
บอกต่อไปยงัผูบ้ริโภคคนอ่ืนได ้
 2.  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพ 
ในภาพรวมไม่มีผลต่อกระบวนการยอมรับสินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิด
สินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน หมายความวา่ การน าเสนอสินคา้จะน าเสนอใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีมี
อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพใดก็ได ้แต่หากตอ้งการเจาะกลุ่ม
ยอ่ย กลุ่มท่ีมีโอกาสเสนอสินคา้ไดม้ากท่ีสุด คือ กลุ่มท่ีมีอาชีพคา้ขายและนกัเรียน/ นกัศึกษา  และมี
รายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท และ 10,001-20,000 บาท เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มอ่ืน 
 3.  ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดของสินคา้ประเภท
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในดา้นผลิตภณัฑ ์มี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด เม่ือเทียบกบัดา้นอ่ืน ซ่ึงถือเป็นจุดอ่อนท่ีผูป้ระกอบการควรปรับปรุงมากท่ีสุด โดย
ผูป้ระกอบการควรปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หมี้ความคงทน ใชง้านไดย้าวนาน คุณภาพของผลิตภณัฑมี์
มาตรฐาน และมีบริการหลงัการขายท่ีดี นอกจากน้ีควรมีการปรับปรุงดา้นการส่งเสริมตลาด โดย
การเพิ่มการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์สินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน รวมถึงการปรับภาพลกัษณ์ของ
สินคา้ใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
 1.  เน่ืองจากสินคา้ท่ีมีแหล่งก าเนิดสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีหลากหลายชนิด 
และหลายยีห่อ้ ในการวจิยัคร้ังต่อไป ผูท่ี้สนใจศึกษาควรระบุสินคา้ และยีห่อ้ท่ีตอ้งการศึกษาให้
แคบลง เช่น โทรทศัน์ เคร่ืองเล่นดีวดีี เคร่ืองซกัผา้ และตูเ้ยน็ เป็นตน้ และควรเพิ่มการศึกษา
เปรียบเทียบผลิตภณัฑท่ี์มีแหล่งก าเนิดสินคา้จากประเทศอ่ืน ๆ ดว้ย เพื่อจะไดท้ราบถึงจุดอ่อน       
จุดแขง็ของผลิตภณัฑท่ี์สนใจไดม้ากข้ึน 
 2.  ในการวจิยัคร้ังต่อไป ควรมีการขยายขอบเขตของประชากรใหก้วา้งข้ึน ทั้งขอบเขต
ดา้นประชากร และขอบเขตดา้นสถานท่ี เพื่อใหไ้ดผ้ลการวิจยัท่ีแม่นย  า และชดัเจนในเชิงลึกยิง่ข้ึน  
 3.  ควรมีการศึกษาในประเด็นอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค และความผกูพนัของลูกคา้ เป็นตน้ เพื่อน าผลรวจิยัมาพฒันาผลิตภณัฑ ์
ต่อไป 


