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การวิจยั เรื่ องกระบวนการยอมรับสิ นค้าเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้า
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นงานวิจยั เชิงพรรณาด้วย
วิธีการสารวจและเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบ
กระบวนการยอมรับสิ นค้า และความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภท
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน โดยประชากรในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปที่ซ้ือ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั มีจานวน
400 คน จากการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 60.75 มี
อายุในช่วง 21-30 ปี ร้อยละ 52.75 มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 56.25 มี
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 41.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 29.00
และร้อยละ 72.50 มีสถานภาพโสด กลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการยอมรับในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดยมีการยอมรับในขั้นความรู ้ ขั้นการจูงใจ ขั้นการจูงใจ และขั้นการนาไปใช้อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และมีการยอมรับในขั้นการยืนยันระดับน้อย กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านราคาอยูใ่ นระดับมาก ด้านผลิตภัณฑ์ การจัดจาหน่าย และ
การส่ งเสริ มการตลาดอยูใ่ นระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ ไม่มีผลต่อกระบวนการยอมรับสิ นค้าประเภท
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจากประเทศจีนในภาพรวม ยกเว้นเพศ และเพศ
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ ไม่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจาก
ประเทศจีนในทุกด้าน ยกเว้นอาชีพ ที่มีผลต่อความคิดเห็นในด้านผลิตภัณฑ์
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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.

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “กระบวนการยอมรับสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มี
แหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” มี
วัตถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบกระบวนการยอมรับสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน
2. เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้า
ประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิ ดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปที่ซ้ื อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านในร้านจาหน่าย
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวได้จากการ
สุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน และเก็บรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่เป้ าหมาย
หลังจากนั้นผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อ
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพื่ออธิ บายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของ
กลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์กระบวนการยอมรับสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มี
แหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มี
แหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชน หลังจากนั้นจึงทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ Independent Sample t-test และ
การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ในกรณี ที่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติจะทาการตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธี Least Significant Difference
(LSD) โดยมีสมมติฐานในการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลต่างกันมีกระบวนการยอมรับ
สิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
แตกต่างกัน

120
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนแตกต่างกัน

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งสิ้ น 400 ราย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุดเป็ น
เพศหญิง จานวน 243 ราย คิดเป็ นร้อยละ 60.75 รองลงมาเป็ นเพศชาย จานวน 157 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 39.25 มีอายุอยูใ่ นช่วง 21-30 ปี จานวน 211 ราย คิดเป็ นร้อยละ 52.75 รองลงมาเป็ นอายุ
31-40 ปี จานวน 129 ราย คิดเป็ นร้อยละ 32.25 และลาดับสุ ดท้ายเป็ นระดับอายุ มากกว่า 60 ปี
จานวน 1 ราย คิดเป็ นร้อยละ 0.25 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 225 ราย คิดเป็ นร้อยละ
56.25 รองลงมาเป็ นระดับการศึกษาปริ ญญาโท จานวน 139 ราย คิดเป็ นร้อยละ 34.75 และลาดับ
สุ ดท้ายเป็ นระดับการศึกษาปริ ญญาเอก จานวน 2 ราย คิดเป็ นร้อยละ 0.50
ผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุดมีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 166 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 41.50 รองลงมามีอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ จานวน 160 ราย คิดเป็ นร้อยละ 40.00 และ
ลาดับสุ ดท้ายมีอาชีพพ่อบ้าน/ แม่บา้ น จานวน 6 ราย คิดเป็ นร้อยละ 1.50 มีรายได้เฉลี่ย 10,00120,000 บาท จานวน 116 ราย คิดเป็ นร้อยละ 29.00 รองลงมามีรายได้ 20,001-30,000 บาท จานวน
103 ราย คิดเป็ นร้อยละ 25.75 และลาดับสุ ดท้ายมีรายได้ 40,001-50,000 บาท จานวน 33 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 8.25 และมีสถานภาพโสด จานวน 290 ราย คิดเป็ นร้อยละ 72.50 ลาดับถัดมา มี
สถานภาพสมรส จานวน 103 ราย คิดเป็ นร้อยละ 25.75 และลาดับสุ ดท้ายมีสถานภาพหม้าย
จานวน 2 ราย คิดเป็ นร้อยละ 0.50
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการยอมรับสิ นค้ าประเภทเครื่องใช้ ไฟฟ้า
ภายในบ้ านทีม่ ีแหล่งกาเนิดสิ นค้ าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากวัตถุประสงค์ในการวิจยั ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบกระบวนการยอมรับสิ นค้า
ประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิ ดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์กระบวนการยอมรับสิ นค้า
ประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิ ดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.83 โดยผลการวิเคราะห์ใน
แต่ละขั้น มีดงั นี้
1. ขั้นความรู ้ ผูต้ อบแบบสอบถามมีการยอมรับอยูท่ ี่ระดับปานกลาง และมีค่าเฉลี่ย 3.30
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โดยการเปรี ยบเทียบกระบวนการยอมรับ ในขั้นความรู ้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมาหานครที่มี
ปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน พบว่า
1.1 เพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศหญิงเรื่ อง ทราบว่ามีเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มา
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนจาหน่ายในประเทศ (3.89) รู้จกั / เคยได้ยนิ ยีห่ ้อเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (3.60) และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (2.68)
1.2 อายุ 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ อง ทราบว่ามีเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนจาหน่ายในประเทศไทย (4.01) อายุ 21-30 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ อง รู้จกั /
เคยได้ยนิ ยีห่ อ้ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (2.69) และอายุมากกว่า
60 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน (3.00)
1.3 ระดับการศึกษาปริ ญญาเอกมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในเรื่ อง ทราบว่ามีเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจาหน่ายในประเทศไทย (4.00) ปริ ญญาโทมีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ดเรื่ อง รู้จกั / เคยได้ยนิ ยี่หอ้ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (3.63)
และต่ากว่าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ อง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน
ที่มาจากสาธารณรัฐประชาชน (2.82)
1.4 พ่อบ้าน/แม่บา้ นมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในเรื่ อง ทราบว่ามีเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มา
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนจาหน่ายในประเทศไทย (4.00) และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (3.33) อาชีพค้าขายมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
เรื่ อง รู้จกั / เคยได้ยนิ ยีห่ ้อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (3.81)
1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน30,001-40,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ อง ศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (2.75) รายได้ 40,00150,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในเรื่ องทราบว่า มีเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจาหน่ายในประเทศไทย (4.15) และรายได้มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
และรู้จกั / เคยได้ยนิ ยีห่ ้อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (3.73)
1.6 สถานภาพหม้ายมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในเรื่ อง ทราบว่ามีเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มา
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนจาหน่ายในประเทศไทย (5.00) รู้จกั / เคยได้ยนิ ยีห่ ้อเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (4.50) และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (4.00)
2. ขั้นการจูงใจ ผูต้ อบแบบสอบถามมีการยอมรับ อยูท่ ี่ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.75
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โดยการเปรี ยบเทียบกระบวนการยอมรับ ในขั้นการจูงใจ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมาหานครที่มี
ปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีผลดังนี้
2.1 เพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศหญิงในเรื่ อง ทราบถึงจุดเด่น และจุดด้อยของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นอย่างดี (3.10) เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถอานวยความสะดวกในการดาเนิน
ชีวติ ประจาวันได้ (3.15) ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่สนใจซื้ อ (2.67) และเมื่อรู้จกั / เคยได้ยนิ ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน
ที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วรู ้สึกสนใจในสิ นค้าดังกล่าว (2.68)
2.2 อายุมากกว่า 60 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในเรื่ อง ทราบถึงจุดเด่น และจุดด้อยของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นอย่างดี (5.00) อายุต่ากว่า 20 ปี
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในเรื่ อง เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถอานวย
ความสะดวกในการดาเนินชีวติ ประจาวันได้ (3.67) ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สนใจซื้ อ (3.00) และเมื่อรู้จกั / เคยได้ยนิ ข้อมูล
เกี่ยวกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วรู้สึกสนใจในสิ นค้า
ดังกล่าว (3.67)
2.3 ระดับการศึกษาปริ ญญาเอก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในเรื่ อง ทราบถึงจุดเด่น และจุดด้อย
ของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นอย่างดี (4.00) และค้นหาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สนใจซื้ อ (3.50)
ระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในเรื่ องเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนสามารถอานวยความสะดวกในการดาเนินชีวติ ประจาวันได้ (3.09) ระดับการศึกษา
ปริ ญญาโท มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องเมื่อรู้จกั / เคยได้ยนิ ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มา
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วรู้สึกสนใจในสิ นค้าดังกล่าว (2.54)
2.4 พ่อบ้าน/ แม่บา้ นมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องทราบถึงจุดเด่น และจุดด้อยของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นอย่างดี (3.83) และเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถอานวยความสะดวกในการดาเนิน
ชีวติ ประจาวันได้ (3.33) อาชีพค้าขาย มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สนใจซื้ อ (2.86) และเมื่อรู้จกั / เคย
ได้ยนิ ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วรู้สึกสนใจใน
สิ นค้าดังกล่าว (2.95)
2.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-50,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องทราบถึงจุดเด่น

123
และจุดด้อยของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นอย่างดี (3.42)
รายได้ 10,001-20,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนสามารถอานวยความสะดวกในการดาเนินชีวติ ประจาวันได้ (3.03) รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในเรื่ องค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สนใจซื้ อ (2.91) และเมื่อรู้จกั / เคย
ได้ยนิ ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วรู้สึกสนใจใน
สิ นค้าดังกล่าว (2.68)
2.6 สถานภาพหม้ายมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องทราบถึงจุดเด่น และจุดด้อยของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นอย่างดี (3.50) และเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถอานวยความสะดวกในการดาเนิ นชีวติ
ประจาวันได้ (4.50) สถานภาพหย่าร้าง มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ อง ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สนใจซื้ อ (4.00) และเมื่อรู้จกั / เคยได้
ยินข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วรู้สึกสนใจใน
สิ นค้าดังกล่าว (3.60)
3. ขั้นการตัดสิ นใจ ผูต้ อบแบบสอบถามมีการยอมรับ อยูท่ ี่ระดับปานกลาง และมี
ค่าเฉลี่ย 2.89 โดยการเปรี ยบเทียบกระบวนการยอมรับ ในขั้นการตัดสิ นใจ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน มีผลดังนี้
3.1 เพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศหญิงในเรื่ องประเมินผลดี-ผลเสี ยของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนตัดสิ นใจซื้ อ (3.79) รู้สึกยอมรับ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนพบว่า เพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่า
เพศหญิง (2.68) และจะซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า
เพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศหญิง (2.58)
3.2 อายุมากกว่า 60 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในเรื่ องประเมินผลดี-ผลเสี ยของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนตัดสิ นใจซื้ อ (5.00) อายุต่ากว่า
20 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องรู้สึกยอมรับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชน
(4.33) และจะซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (3.00)
3.3 ระดับการศึกษาปริ ญญาเอก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องประเมินผลดี-ผลเสี ยของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนตัดสิ นใจซื้ อ (4.00) และจะซื้ อ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (2.50) ปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ อง
รู้สึกยอมรับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชน (2.56)
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3.4 รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องประเมินผลดี-ผลเสี ยของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนตัดสิ นใจซื้ อ (3.87) อาชีพค้าขายมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องรู้สึกยอมรับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (2.95)
และจะซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (2.76)
3.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ อง ประเมินผลดีผลเสี ยของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนตัดสิ นใจซื้ อ (3.95)
รายได้ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในเรื่ อง รู้สึกยอมรับเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชน (2.85) และจะซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน (2.62)
3.6 สถานภาพหม้ายมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องประเมินผลดี-ผลเสี ยของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนตัดสิ นใจซื้ อ (5.00) และรู้สึกยอมรับ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชน (3.60) และสถานภาพหย้าร้างมีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ดเรื่ องจะซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (3.00)
4. ขั้นการนาไปใช้ ผูต้ อบแบบสอบถามมีการยอมรับอยูท่ ี่ระดับปานกลาง และมีค่าเฉลี่ย
2.86 โดยการเปรี ยบเทียบกระบวนการยอมรับ ในขั้นการตัดสิ นใจ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน มีผลดังนี้
4.1 เพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศหญิงในเรื่ องศึกษาถึงปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้จาก
การใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างละเอียด (3.26) เรี ยนรู้
วิธีการ/ ขั้นตอนการใช้งานเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่าง
ละเอียด (3.01) และเมื่อเกิดปั ญหาจากการใช้งาน ทราบว่าจะแก้ไขปั ญหานั้นอย่างไร (2.73)
4.2 อายุมากกว่า 60 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องศึกษาถึงปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้จาก
การใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างละเอียด (4.00) อายุ
41-50 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องเรี ยนรู้วธิ ีการ/ ขั้นตอนการใช้งานเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างละเอียด (3.08) และอายุต่ากว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องเมื่อเกิด
ปั ญหาจากการใช้งาน ทราบว่าจะแก้ไขปั ญหานั้นอย่างไร (3.00)
4.3 ระดับการศึกษาปริ ญญาโท มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องศึกษาถึงปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้
จากการใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างละเอียด (3.24) ระดับ
ปริ ญญาเอก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องเรี ยนรู้วธิ ีการ/ ขั้นตอนการใช้งานเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มา
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างละเอียด (3.00) และระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ อง
เมื่อเกิดปั ญหาจากการใช้งาน ทราบว่าจะแก้ไขปั ญหานั้นอย่างไร (2.97)
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4.4 รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องศึกษาถึงปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้
จากการใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างละเอียด (3.21) อาชีพ
ค้าขายมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในเรื่ องเรี ยนรู้วธิ ีการ/ ขั้นตอนการใช้งานเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างละเอียด (3.19) และนักเรี ยน/ นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องเมื่อเกิด
ปั ญหาจากการใช้งาน ทราบว่าจะแก้ไขปั ญหานั้นอย่างไร (2.76)
4.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท ศึกษาถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้จาก
การใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรั ฐประชาชนจีนอย่างละเอียด (3.33) รายได้
10,001-20,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องเรี ยนรู้วธิ ีการ/ ขั้นตอนการใช้งานเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายใน
บ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างละเอียด (3.15) และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-50,000
บาท มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องเมื่อเกิดปั ญหาจากการใช้งาน ทราบว่าจะแก้ไขปั ญหานั้นอย่างไร (2.67)
4.6 สถานภาพโสดมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในเรื่ องศึกษาถึงปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการ
ใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างละเอียด (3.20) และสถานภาพ
หย่าร้าง มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องเรี ยนรู้วธิ ีการ/ ขั้นตอนการใช้งานเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างละเอียด (3.06) และเมื่อเกิดปั ญหาจากการใช้งาน ทราบว่าจะแก้ไข
ปั ญหานั้นอย่างไร (2.80)
5. ขั้นการยืนยัน ผูต้ อบแบบสอบถามมีการยอมรับอยูท่ ี่ระดับน้อย และมีค่าเฉลี่ย 2.34
โดยการเปรี ยบเทียบกระบวนการยอมรับ ในขั้นการยืนยัน ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมาหานครที่
มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีผลดังนี้
5.1 เพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศหญิง ในเรื่ องมีความพึงพอใจในสิ นค้า
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากได้ใช้สินค้า (2.66) หากจะซื้ อ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านในครั้งต่อไป จะซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (2.48) เมื่อได้ใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วจะ
แนะนาให้ผอู้ ื่นใช้ดว้ ย (2.32)
5.2 อายุต่ากว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ อง มีความพึงพอใจในสิ นค้าเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากได้ใช้สินค้า (3.67) หากจะซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้านในครั้งต่อไป จะซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (3.67)
และเมื่อได้ใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว จะแนะนาให้ผอู้ ื่นใช้
ด้วย (3.00)
5.3 ระดับการศึกษาปริ ญญาเอก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องมีความพึงพอใจในสิ นค้า
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากได้ใช้สินค้า (3.00) และหากจะ

126
ซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านในครั้งต่อไป จะซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (2.50) ระดับปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ อง เมื่อได้ใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มา
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว จะแนะนาให้ผอู้ ื่นใช้ดว้ ย (2.19)
5.4 อาชีพค้าขายมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องมีความพึงพอใจในสิ นค้าเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายใน
บ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากได้ใช้สินค้า (2.95) เมื่อได้ใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายใน
บ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว จะแนะนาให้ผอู้ ื่นใช้ดว้ ย (2.76) และหากจะซื้ อ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านในครั้งต่อไป จะซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (3.05)
5.5 รายได้ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องมีความพึงพอใจใน
สิ นค้าเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากได้ใช้สินค้า (2.74) หาก
จะซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านในครั้งต่อไป จะซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (2.71) และเมื่อได้ใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว
จะแนะนาให้ผอู้ ื่นใช้ดว้ ย (2.41)
5.6 สถานภาพหย่าร้างมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ อง มีความพึงพอใจในสิ นค้าเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (3.20) หากจะซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านในครั้ง
ต่อไป จะซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (4.00) และเมื่อได้ใช้
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว จะแนะนาให้ผอู้ ื่นใช้ดว้ ย (3.00)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกีย่ วกับส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้ า
ประเภทเครื่องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ านทีม่ ีแหล่ งกาเนิดสิ นค้ าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผู้บริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากวัตถุประสงค์ในการวิจยั ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ในแต่ละด้าน มีดงั นี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดของ
สิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.98 โดยการเปรี ยบเทียบความคิดเห็น ในด้านผลิตภัณฑ์ ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมาหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน มีผลดังนี้
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1.1 เพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศหญิง ในเรื่ องการใช้งานง่ายและสะดวก (3.57) มี
ฟังก์ชนั่ การใช้งานที่หลากหลาย (3.50) มีเครื่ องหมายการค้าหรื อตรายีห่ อ้ (3.09) คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน (3.01) มีการรับประกันสิ นค้า (2.95) มีความคงทน ใช้งานได้ยาวนาน (2.69)
และมีบริ การหลังการขาย (2.68)
1.2 อายุมากกว่า 60 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องการใช้งานง่ายและสะดวก (5.00) มี
ฟังก์ชนั่ การใช้งานที่หลากหลาย (5.00) มีเครื่ องหมายการค้าหรื อตรายีห่ ้อ (5.00) คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน (5.00) มีการรับประกันสิ นค้า (5.00) มีความคงทน ใช้งานได้ยาวนาน (5.00)
และมีบริ การหลังการขาย (3.33)
1.3 ระดับการศึกษาปริ ญญาเอก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องการใช้งานง่ายและสะดวก (5.00)
มีฟังก์ชนั่ การใช้งานที่หลากหลาย (4.00) มีเครื่ องหมายการค้าหรื อตรายีห่ ้อ (3.50) คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน (4.00) มีการรับประกันสิ นค้า (3.50) มีความคงทน ใช้งานได้ยาวนาน (3.50)
มีบริ การหลังการขาย (3.50)
1.4 พ่อบ้าน/ แม่บา้ นมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ อง การใช้งานง่ายและสะดวก (4.17) ค้าขาย มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องมีฟังก์ชนั่ การใช้งานที่หลากหลาย (3.90) มีเครื่ องหมายการค้าหรื อตรายีห่ อ้ (3.43)
คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน (3.38) และมีการรับประกันสิ นค้า (3.33) รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องมีความคงทน ใช้งานได้ยาวนาน (3.06) และมีบริ การหลังการขาย (2.94)
1.5 รายได้ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องการใช้งานง่ายและ
สะดวก (3.71) มีฟังก์ชนั่ การใช้งานที่หลากหลาย (3.56) มีเครื่ องหมายการค้าหรื อตรายี่หอ้ (3.24)
คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน (3.24) มีการรับประกันสิ นค้า (3.15) และมีบริ การหลังการขาย
(2.74) และรายได้ 10,001-20,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องมีความคงทน ใช้งานได้ยาวนาน (2.91)
1.6 สถานภาพหย่าร้าง มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ อง การใช้งานง่ายและสะดวก (3.80) มี
ฟังก์ชนั่ การใช้งานที่หลากหลาย (4.00) มีเครื่ องหมายการค้าหรื อตรายีห่ อ้ (3.80) คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน (3.40) มีการรับประกันสิ นค้า (3.60) และมีบริ การหลังการขาย (2.80)
สถานภาพสมรสมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องมีความคงทน ใช้งานได้ยาวนาน (2.69)
2. ด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดของ
สิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.43 โดยการเปรี ยบเทียบความคิดเห็น ในด้านราคา ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมาหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน มีผลดังนี้
2.1 เพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศหญิงเรื่ องราคาสิ นค้าถูกกว่ายีห่ อ้ อื่น (3.98)
ราคาสิ นค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า (3.73) และสามารถผ่อนชาระค่าสิ นค้าเป็ นงวด
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ได้ (3.06) เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศชายเรื่ อง มีการให้ส่วนลดราคาสิ นค้า (3.21)
2.2 อายุต่ากว่า 20 ปี และอายุ 51-60 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องราคาสิ นค้าถูกกว่ายีห่ อ้ อื่น
(4.00) อายุต่ากว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องสามารถผ่อนชาระค่าสิ นค้าเป็ นงวดได้ (3.67) อายุ
มากกว่า 60 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องราคาสิ นค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า (5.00) และ
ระดับอายุ 21-30 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องมีการให้ส่วนลดราคาสิ นค้า (3.27)
2.3 ระดับการศึกษาปริ ญญาเอก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ อง ราคาสิ นค้าถูกกว่ายีห่ อ้ อื่น
(4.50) และราคาสิ นค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า (4.50) ปริ ญญาโท มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
เรื่ องมีการให้ส่วนลดราคาสิ นค้า (3.24) และปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ อง สามารถผ่อนชาระ
ค่าสิ นค้าเป็ นงวดได้ (3.01)
2.4 พ่อบ้าน/ แม่บา้ น มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องราคาสิ นค้าถูกกว่ายีห่ อ้ อื่น(4.33)
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจและค้าขาย มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องราคาสิ นค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพของ
สิ นค้า (3.81) และอาชีพค้าขาย มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องมีการให้ส่วนลดราคาสิ นค้า (3.62) และสามารถ
ผ่อนชาระค่าสิ นค้าเป็ นงวด (3.52)
2.5 รายได้มากกว่า 50,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ อง ราคาสิ นค้าถูกกว่ายีห่ อ้ อื่น
(3.98) และราคาสิ นค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า (3.82) รายได้ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ อง มีการให้ส่วนลดราคาสิ นค้า (3.41) และสามารถผ่อนชาระ
ค่าสิ นค้าเป็ นงวดได้ (3.09)
2.6 สถานภาพหย่าร้าง มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องราคาสิ นค้าถูกกว่ายีห่ อ้ อื่น (4.20) มีการให้
ส่ วนลดราคาสิ นค้า (4.00) สามารถผ่อนชาระค่าสิ นค้าเป็ นงวดได้ (3.00) และสถานภาพหม้ายมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องราคาสิ นค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า (4.00)
3. ด้านการจัดจาหน่าย ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาด
ของสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.40 โดยการเปรี ยบเทียบความคิดเห็น ในด้านการจัดจาหน่าย
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมาหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน มีผลดังนี้
3.1 เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศชายในเรื่ องสามารถหาซื้ อสิ นค้าได้สะดวก (3.81 )
มีสินค้าวางจาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไป (3.57) มีการสัง่ ซื้ อสิ นค้าทางอินเตอร์ เน็ต (3.21) และ
มีบริ การขนส่ งสิ นค้าถึงบ้าน (3.19)
3.2 อายุมากกว่า 60 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องสามารถหาซื้ อสิ นค้าได้สะดวก (5.00) มี
สิ นค้าวางจาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไป (5.00) และมีบริ การขนส่ งสิ นค้าถึงบ้าน (5.00) อายุ
ต่ากว่า 20 ปี มีการสั่งซื้ อสิ นค้าทางอินเตอร์เน็ต (3.33)
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3.3 ระดับการศึกษาปริ ญญาเอก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องสามารถหาซื้ อสิ นค้าได้สะดวก
(5.00) มีสินค้าวางจาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไป (4.00) และมีบริ การขนส่ งสิ นค้าถึงบ้าน (3.50)
ปริ ญญาโท มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องมีการสั่งซื้ อสิ นค้าทางอินเตอร์ เน็ต (3.18)
3.4 พ่อบ้าน/ แม่บา้ น มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ อง สามารถหาซื้ อสิ นค้าได้สะดวก (4.33)
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องมีสินค้าวางจาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไป (3.66)
นักเรี ยน/ นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องมีการสั่งซื้ อสิ นค้าทางอินเตอร์เน็ต (3.55) และอาชีพค้าขาย
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องมีบริ การขนส่ งสิ นค้าถึงบ้าน (3.29)
3.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องสามารถหาซื้ อ
สิ นค้าได้สะดวก (3.91) และมีสินค้าวางจาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไป (3.67) รายได้ต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 10,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องมีการสั่งซื้ อสิ นค้าทางอินเตอร์ เน็ต (3.38) และกลุ่มทั้ง 2 มี
ค่าเฉลี่ยสุ ดสุ ดเท่ากันในเรื่ องมีบริ การขนส่ งสิ นค้าถึงบ้าน (3.24)
3.6 สถานภาพสมรสมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องสามารถหาซื้ อสิ นค้าได้สะดวก (3.87) และมี
สิ นค้าวางจาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไป (3.60) สถานภาพหย่าร้าง มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องมีการ
สัง่ ซื้ อสิ นค้าทางอินเตอร์ เน็ต (3.40) และมีบริ การขนส่ งสิ นค้าถึงบ้าน (3.60)
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.02 โดยการเปรี ยบเทียบความคิดเห็น
ในด้านการส่ งเสริ มการตลาด ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมาหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล
แตกต่างกัน มีผลดังนี้
4.1 เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศชายเรื่ องมีการจัดรายการพิเศษ/ ของแถมและของ
สมนาคุณต่าง ๆ (3.08) และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่ อต่าง ๆ (3.01) และเพศชายมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศหญิงเรื่ องมีการขายโดยพนักงานขาย (3.03)
4.2 อายุ 21-30 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดเรื่ องมีการจัดรายการพิเศษ/ ของแถมและของ
สมนาคุณต่าง ๆ (3.12) อายุ 41-50 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องมีการขายโดยพนักงานขาย (3.23) และอายุ
มากกว่า 60 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ อง มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่ อต่าง ๆ (5.00)
4.3 ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องมีการจัดรายการพิเศษ/ ของ
แถมและของสมนาคุณต่าง ๆ (3.26) ปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องมีการขายโดยพนักงานขาย
(3.09) และปริ ญญาเอกมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่ อต่าง ๆ (4.00)
4.4 อาชีพค้าขายมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องมีการจัดรายการพิเศษ/ ของแถมและของ
สมนาคุณต่าง ๆ (3.48) และมีการขายโดยพนักงานขาย (3.33) รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี่ย
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สู งสุ ดเรื่ องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่ อต่าง ๆ (3.16)
4.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องมีการจัดรายการ
พิเศษ/ ของแถมและของสมนาคุณต่าง ๆ (3.22) มีการขายโดยพนักงานขาย (3.14) และมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่ อต่าง ๆ (3.10)
4.6 สถานภาพหย่าร้าง มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเรื่ องมีการจัดรายการพิเศษ/ ของแถมและ
ของสมนาคุณต่าง ๆ (3.60) มีการขายโดยพนักงานขาย (3.40) และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สิ นค้าผ่านสื่ อต่าง ๆ (3.40)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่ต่างกันมี
กระบวนการยอมรับสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศกับกระบวนการยอมรับสิ นค้า
ประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิ ดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้
การทดสอบด้วยค่าสถิติ Independent Sample t-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า P-value < 0.05 จึง
สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า เพศมีผลต่อกระบวนการยอมรับสิ นค้าประเภท
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลการทดสอบปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และสถานภาพ กับกระบวนการยอมรับสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มี
แหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้การทดสอบด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า กระบวนการยอมรับสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มี
แหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในภาพรวม ของปั จจัยส่ วนบุคคลทุกด้านมีค่า
P-value > 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพไม่มีผลต่อกระบวนการยอมรับสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้านจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อพิจารณารายขั้น พบว่า ในด้านอาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และสถานภาพ มีความแตกต่างกันในขั้นการยืนยัน เมื่อพบความแตกต่างจึงทาการทดสอบ
ต่อเนื่องด้วยวิธีจบั คู่พหุ คูณ (LSD) ผลการทดสอบแบบจับคู่พหุ คูณ ด้วยวิธีของ LSD พบว่า
กลุ่มอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพค้าขาย และกลุ่มที่มีอาชีพนักเรี ยน/ นักศึกษา จะ
มีกระบวนการยอมรับ ในขั้นการยืนยันมากกว่ากลุ่มที่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน กลุ่มที่มีรายได้
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท มีกระบวนการยอมรับใน
ขั้นการยืนยันมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท และกลุ่มที่มีสถานภาพหย่าร้างมี
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กระบวนการยอมรับ ในขั้นการยืนยัน มากกว่ากลุ่มที่มีสถานภาพโสด สมรส และหม้าย
สมมติฐานที่ 2 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่ต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิด
สิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยใช้การทดสอบด้วยค่าสถิติ Independent Sample t-test ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้ง 4 ด้าน มีค่า P-value > 0.05 จึงไม่
สามารถปฏิเสธ สมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า เพศไม่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และสถานภาพ กับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภท
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยใช้การทดสอบ
ด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ของปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
สถานภาพ มีค่า P-value > 0.05 ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด
จึงไม่สามารถปฏิเสธ สมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และสถานภาพไม่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภท
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาหรับ
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอาชีพ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีค่า P-value > 0.05 ในด้านราคา
การจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์ นัน่ คือ อาชีพไม่มีผลต่อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มี
แหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในด้านราคา การจัดจาหน่าย และ
การส่ งเสริ มการตลาด แต่มีผลต่อความคิดเห็นในด้านผลิตภัณฑ์ เมื่อพบความแตกต่างจึงทาการ
ทดสอบต่อเนื่ องด้วยวิธีจบั คู่พหุ คูณ (LSD) ผลการทดสอบแบบจับคู่พหุ คูณ ด้วยวิธีของ LSD พบว่า
กลุ่มอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพค้าขายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจาก
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สาธารณรัฐประชาชนจีนมากกว่ากลุ่มที่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษากระบวนการยอมรับสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มี
แหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถอภิปรายได้ ดังนี้
จากสมมติฐานข้อที่ 1 “ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่ต่างกันมี
กระบวนการยอมรับสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนแตกต่างกัน” ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Independent Sample t-test และ One-way
ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า เพศมีผลต่อกระบวนการยอมรับสิ นค้าประเภท
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ชนิญญา ตั้งศุภกิจ (2552) ที่ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านจากต่างประเทศของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และพบว่าเพศมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านจากต่างประเทศ โดยในการวิจยั
ครั้งนี้ เพศชายมีการยอมรับสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าจากประเทศจีนมากกว่าเพศหญิง ในทุกขั้น
ของกระบวนการยอมรับ อาจเนื่องมาจากลักษณะบุคลิคของเพศชาย โดยส่ วนใหญ่จะมีนิสัย
กระตือรื อร้นในเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรื อมีความสนใจในสิ นค้าใหม่ได้มากกว่าเพศหญิง และมี
ความกล้าได้กล้าเสี ย ชอบเสี่ ยงโชค จึงทาให้มีโอกาสในการยอมรับสิ นค้าใหม่ ๆ ได้มากกว่าเพศ
หญิง สอดคล้องกับทฤษฎีของโรเจอร์ (1983 อ้างถึงใน นภาพรรณ ไทยใหญ่, 2546) ที่แบ่งผูซ้ ้ื อ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็ น 5 ประเภท โดยลักษณะของเพศชายจะตรงตามกลุ่มแรกของโรเจอร์ คือ ผูน้ าการ
ยอมรับ หรื อกลุ่มนวกร ที่บุคคลกลุ่มนี้จะซื้ อผลิตภัณฑ์ใหม่โดยไม่ตอ้ งการคาแนะนามาก บุคคล
กลุ่มนี้มีนิสัยชอบเสี่ ยงภัย เป็ นพวกกระตือรื อร้นในความคิดใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ กล้าได้กล้าเสี ย ชอบ
เสี่ ยงโชค กล้าทากล้าเสี่ ยง ในบางครั้งอาจจะยอมรับฉับพลันจนขาดความรอบคอบไปก็มี อย่างไรก็
ตาม พวกกล้าเสี่ ยงนี้ก็ถือเป็ นกลุ่มสาคัญในกระบวนการเผยแพร่ นวัตกรรมเพราะจะสนใจใฝ่ รู ้และ
บางครั้งอาจจะนานวัตกรรมนอกชุมชนมาใช้โดยที่คนอื่น ๆ ในชุมชนยังไม่ทราบก็มี
สาหรับปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
สถานภาพ ในภาพรวมไม่มีผลต่อกระบวนการยอมรับสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มี
แหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หมายความว่า ไม่วา่ ผูบ้ ริ โภคจะมีปัจจัยส่ วนบุคคล
ในลักษณะใด ผูบ้ ริ โภคก็มีกระบวนการยอมรับสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มี
แหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่แตกต่างกัน แต่หากพิจารณาในกระบวนการ
ยอมรับแต่ละขั้นแล้ว พบว่าในขั้นการยืนยันนั้น ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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และสถานภาพ มีผลต่อกระบวนการยอมรับ โดยอาชีพค้าขายจะมีการยอมรับมากกว่าพนักงาน
บริ ษทั เอกชน และรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และนักเรี ยน/ นักศึกษามีการยอมรับมากกว่าพนักงาน
บริ ษทั เอกชน สาหรับกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท และ 10,001-20,000 บาท จะ
มีการยอมรับมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท อธิ บายได้วา่ กลุ่มอาชีพค้าขาย และ
นักเรี ยน/ นักศึกษา ซึ่ งส่ วนใหญ่มกั จะมีรายได้ไม่สูงนัก และไม่แน่นอน จะมีการยอมรับสิ นค้า
ประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมากกว่า เนื่องจากมี
ราคาถูก และเหมาะสาหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ย
จากผลการศึกษา ยังพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีกระบวนการยอมรับสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่
มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจากประเทศจีนในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง อาจเป็ นผลมาจากผูบ้ ริ โภคมี
ความรู ้สึกต่อภาพลักษณ์สินค้าที่ผลิตจากประเทศจีนในทางลบ และสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จาหน่ายในประเทศไทยส่ วนใหญ่มีตราสิ นค้าที่ไม่เป็ นที่รู้จกั หรื อ
เป็ นที่คุน้ เคยของผูบ้ ริ โภค ทาให้มีผลต่อการกระบวนการยอมรับสิ นค้าได้ ซึ่ งจากผลการศึกษาของ
ทิพากร รังคสิ ริ (2548) ก็พบว่า ประเทศที่ผลิตสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ รวมทั้งงานวิจยั ของ
ชนิญญา ตั้งศุภกิจ (2552) ก็ได้อธิ บายว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซ้ื อผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า โดย
คานึงถึงตรายีห่ ้อของผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับแรก เนื่องจากเชื่อถือในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
จากสมมติฐานข้อที่ 2 “ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่ต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มี
แหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแตกต่างกัน” ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ
Independent Sample t-test และ One-way ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพไม่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน หมายความว่า ไม่วา่ ผูบ้ ริ โภคจะมีปัจจัยส่ วนบุคคลในลักษณะใด ผูบ้ ริ โภค
ก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มี
แหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่แตกต่างกัน โดยปัจจัยที่ผบู้ ริ โภคมีความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสุ งสุ ด 3 ลาดับแรก คือ ราคาสิ นค้าถูกกว่ายีห่ อ้ อื่น ค่าเฉลี่ย 3.89
สามารถหาซื้ อสิ นค้าได้สะดวก ค่าเฉลี่ย 3.79 และราคาสิ นค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้า
ค่าเฉลี่ย 3.64 ซึ่ งตรงกับผลการศึกษาของ ทิพภากร รังคสิ ริ (2548) ที่พบว่า ภาพพจน์สินค้าจีนใน
ภาพรวมที่กลุ่มตัวอย่างนึกถึงมากที่สุด คือ ราคาต่า/ ต้นทุนต่า และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สมหญิง ดิษฐวิเศษ (2550) ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความเห็นว่าราคาสิ นค้าของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ถูกกว่าราคาสิ นค้าทัว่ ไป ในระดับมาก ซึ่ งภาพพจน์สินค้าในลักษณะนี้
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อาจส่ งผลต่อต่อกระบวนการยอมรับโดยรวมของสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน ที่อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นด้วย
สาหรับปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอาชีพ พบว่า อาชีพไม่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วน
ประสมการตลาดของสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในด้านราคา การจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด แต่มีผลต่อ
ความคิดเห็นในด้านผลิตภัณฑ์ หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความความคิดเห็น
เกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้า
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในด้านราคา การจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกัน
แต่มีความคิดเห็นในด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน โดยพนักงานบริ ษทั เอกชน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนในระดับที่ต่ากว่าอาชีพค้าขาย และรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ โดยพนักงาน
บริ ษทั เอกชนมีความเห็นเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์ ของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิด
สิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอยูใ่ นระดับน้อย-ปานกลาง โดยเห็นว่ามีความคงทน ใช้งานได้
ยาวนาน มีบริ การหลังการขาย มีการรับประกันสิ นค้า คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน ในระดับ
น้อย และมีเครื่ องหมายการค้าหรื อตรายีห่ ้อ มีฟังก์ชนั่ การใช้งานที่หลากหลาย การใช้งานง่ายและ
สะดวก ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ที่ได้อธิ บายไว้วา่
กลุ่มพนักงานบริ ษทั เอกชนมีกระบวนการยอมรับในขั้นการยืนยันน้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ จะเห็นได้วา่ มี
ความสอดคล้องกัน คือ เมื่อมีความคิดเห็นว่าเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนไม่มีคุณภาพ จึงให้มีการยอมรับน้อย ซึ่งตรงกับทฤษฎีส่วนประสม
การตลาดของศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541 อ้างถึงใน นภาพรรณ ไทยใหญ่, 2546) ก็ได้อธิ บายเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไว้วา่ ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีมูลค่า (Value) ในสายตาของ
ลูกค้า จึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์เป็ นที่ขายได้

ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยมาประยุกต์ ใช้
ผลการศึกษากระบวนการยอมรับสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มี
แหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครครั้งนี้ ทาให้
ทราบถึงระดับของกระบวนการยอมรับสิ นค้าในแต่ละขั้นของผูบ้ ริ โภค และความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มี
แหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จะเป็ นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด
ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตและจาหน่ายเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐ
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ประชนจีนได้ ดังนี้
1. เพศชายมีกระบวนการยอมรับมากกว่าเพศหญิง ดังนั้น การนาเสนอสิ นค้า
ผูป้ ระกอบการควรเลือกเสนอให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเพศชายก่อน เนื่ องจากมีโอกาสที่จะยอมรับ
สิ นค้าได้มากกว่า และหากสามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคเพศชายยอมรับในสิ นค้าได้ ก็จะมีการแนะนาหรื อ
บอกต่อไปยังผูบ้ ริ โภคคนอื่นได้
2. ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ
ในภาพรวมไม่มีผลต่อกระบวนการยอมรับสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิด
สิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หมายความว่า การนาเสนอสิ นค้าจะนาเสนอให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่มี
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพใดก็ได้ แต่หากต้องการเจาะกลุ่ม
ย่อย กลุ่มที่มีโอกาสเสนอสิ นค้าได้มากที่สุด คือ กลุ่มที่มีอาชีพค้าขายและนักเรี ยน/ นักศึกษา และมี
รายได้ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท และ 10,001-20,000 บาท เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มอื่น
3. ความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าประเภท
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในด้านผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด เมื่อเทียบกับด้านอื่น ซึ่ งถือเป็ นจุดอ่อนที่ผปู ้ ระกอบการควรปรับปรุ งมากที่สุด โดย
ผูป้ ระกอบการควรปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้มีความคงทน ใช้งานได้ยาวนาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์มี
มาตรฐาน และมีบริ การหลังการขายที่ดี นอกจากนี้ควรมีการปรับปรุ งด้านการส่ งเสริ มตลาด โดย
การเพิ่มการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น รวมถึงการปรับภาพลักษณ์ของ
สิ นค้าให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย

ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. เนื่องจากสิ นค้าที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีหลากหลายชนิด
และหลายยีห่ อ้ ในการวิจยั ครั้งต่อไป ผูท้ ี่สนใจศึกษาควรระบุสินค้า และยีห่ อ้ ที่ตอ้ งการศึกษาให้
แคบลง เช่น โทรทัศน์ เครื่ องเล่นดีวดี ี เครื่ องซักผ้า และตูเ้ ย็น เป็ นต้น และควรเพิ่มการศึกษา
เปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกาเนิดสิ นค้าจากประเทศอื่น ๆ ด้วย เพื่อจะได้ทราบถึงจุดอ่อน
จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ที่สนใจได้มากขึ้น
2. ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรมีการขยายขอบเขตของประชากรให้กว้างขึ้น ทั้งขอบเขต
ด้านประชากร และขอบเขตด้านสถานที่ เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่แม่นยา และชัดเจนในเชิ งลึกยิง่ ขึ้น
3. ควรมีการศึกษาในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และความผูกพันของลูกค้า เป็ นต้น เพื่อนาผลรวิจยั มาพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต่อไป

