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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตรา
สินค้าของประเทศจีน ได้แก่ การรับรู้ต่อตราสินค้า และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 2) ศึกษาการ
ตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) วิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ

ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
วิจัย และใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 
1. การรับรู้ต่อตราสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของประเทศจีน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ มีการรับรู้

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย สูงสุด 3 อันดับแรก คือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตรา
สนิค้าของประเทศจีนมีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม และทนัสมัย เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีน

มีขั้นตอน/วิธีการใช้งานที่เข้าใจได้ง่าย และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนได้รับความนิยมใน

ผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างมาก ตามล าดับ 
2. ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าของประเทศจีน มีความคิดเหน็โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน 

พบว่า ด้านราคา ความคิดเหน็อยู่ในระดับมาก รองลงมา เป็นด้านช่องทางจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมาก

เช่นกนั ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ ์เหน็ด้วยในระดับปานกลาง  
3.  ผลการทดสอบสมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริม มี

ผลต่อการเสาะหาข้อมูลในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีน ส่วนปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตรา

สินค้าของประเทศจีน และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริม และช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อ

พฤติกรรมหลังการซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสนิค้าของประเทศจีน  
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บทน า 

ตลาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยในปัจจุบันคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ

กลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนที่มีการฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็วจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและปัญหา

การเมืองในประเทศ ซ่ึงในปี 2557 ตลาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนมีการทรุดตัวลงโดยมีอัตราการ
ขยายตัวลดลงที่ร้อยละ 15 เมื่อเทยีบกบัปี 2556 ในขณะที่ปี 2558 พบว่า ความต้องการของประชาชนในการ
เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ มีเพ่ิมขึ้น ประกอบกับภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ก  าลังแล้วเสรจ็หรือผู้ซ้ือก าลังจะย้าย

เข้าพักอาศัย ดังน้ัน ประชาชนจึงมีความต้องการเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการตกแต่งหรือหาซ้ือมาติดตั้ง

เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป จึงคาดการณ์ได้ว่าในปี 2558 ตลาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนจะมีอัตรา
เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 10 โดยเฉพาะอย่างย่ิงเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองซักผ้า 
ตู้ เยน็ โทรทศัน์ วิทยุ/เคร่ืองเล่นซีดี/ดีวีดี  พัดลม และเคร่ืองใช้ในเคร่ืองเรือนต่างๆ ทั้งน้ี กยั็งคงต้องจับ
ตาดูกันอย่างต่อเน่ืองจากปัจจัยที่อาจกระทบตลาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 2 ปัจจัยหลัก คือ (1) ก าลังซ้ือของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาจากหน้ีสินภาคครัวเรือน โดยเฉพาะในตลาดระดับกลาง-ล่าง ที่ก  าลังซ้ือจะ

ยังไม่ฟ้ืนกลับมาเท่าที่ควร และ (2) อัตราการแลกเปล่ียนของเงินบาท หรือเร่ืองของค่าเงินบาท ที่อาจอ่อน
ตัวลง และส่งผลกระทบไปถึงราคาน าเข้าต้นทุนวัตถุดิบที่สูงข้ึน รวมถึงการน าเข้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าจาก

ต่างประเทศที่มีอ านาจในการผลิตสูง เช่น ประเทศจีน เป็นต้น ที่จะท าให้ผู้ประกอบการในประเทศไทย

จ าเป็นต้องมีการแข่งขันอย่างหนักหน่วงทางด้านราคากับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ราคาถูก คุณภาพปานกลางจาก

ประเทศจีนในสภาวะที่ผู้บริโภคมีก าลังซ้ือน้อยเช่นนี้  (ฐานเศรษฐกจิ, 2558)  
สภาพการแข่งขันของตลาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่สูงเน่ืองจากมีคู่แข่งมากข้ึน ส่งผลให้ราคาของ

สินค้าถูกลงเร่ือยๆ โดยเทคโนโลยีของแต่ละตราสินค้ากไ็ม่แตกต่างกันมากนักเมื่อเทียบกับในอดีต โดย

ตราสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่เป็นกลุ่มใหญ่ในปัจจุบันคือ กลุ่มตราสินค้าจากประเทศจีน เช่น 
Media, Haier และอื่นๆ ประเทศจีนมีก าลังการผลิตมหาศาล และต้นทุนการผลิตต ่ากว่าประเทศคู่แข่งอย่าง
ชัดเจนทั้งต้นทุนด้านแรงงาน และวัตถุดิบ ประกอบกับจีนมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้

สามารถไต่อนัดับแนวหน้าของโลก ได้ ยกตัวอย่างเช่น การเป็น “ผู้ผลิตเคร่ืองปรับอากาศที่มีก าลังการผลิต
เป็นอนัดับ 1 ของโลก” แซงหน้าญ่ีปุ่นด้วยก าลังการผลิตปีละ 27-28 ล้านเคร่ือง ซ่ึงเป็นตัวเลขที่สูงมากเม่ือ
เทยีบกับความต้องการใช้เคร่ืองปรับอากาศในจีน เพียงปีละ 5-6 ล้านเคร่ืองเท่าน้ัน ดังน้ัน การแข่งขันกับ
สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าจีนจึงเป็นเร่ืองที่ยากมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ประสบ

ปัญหาด้านสภาวะเศรษฐกจิ จนท าให้ประชาชนมีความสามารถในการซ้ือสนิค้าลดลง และผู้ประกอบการกม็ี
การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด โดยมีการผลักดันให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตรา

สินค้าจีนเข้ามาท าตลาดในไทยอย่างเตม็ที่ทั้งด้านราคา คุณภาพ บริการ ช่องทางจัดจ าหน่าย และอื่นๆ 

ดังน้ัน เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าจีนจึงเข้ามาเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจซ้ือที่เพ่ิมข้ึน (กิติศักด์ิ ต้ังจรรยา

รักษ์, 2552: 1-4) โดยในปี 2557 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าจีนมีอัตราการขยายตัวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้ น 
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตรา
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สนิค้าของประเทศจีนของผู้บริโภคชาวไทย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่มีก าลังซ้ือสูงสุด  ทั้งน้ี เพ่ือ
น าข้อมูลที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางในการเสนอแนวทางกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือให้กับผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่สนใจน าไปประยุกต์ใช้ และเพ่ือสร้างแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าประเทศจีน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของ

ผู้บริโภคและเพ่ือให้ผู้ประกอบการจีนที่สนใจน าไปใช้เป็นแนวทางในการแข่งขันกับตราสินค้าอื่นๆ ใน

ประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม 

 
วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีน ได้แก่ 
การรับรู้ต่อตราสนิค้า และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีน ได้แก่ 
การรับรู้ต่อตราสินค้า และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตรา
สนิค้าของประเทศจีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคของนักวิชาการหลายท่านทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดังน้ี 
แองเกิ้ ล แบลคเวล และมินาร์ด (Engel, Blackwell, & Miniard, 2001: 4) เบลช และเบลช 

(Belch & Belch, 2012: 103) ชิฟแมน และคานุก (Schiffman and Kanuk, 2007: 7) ปริญ ลักษิตานนท ์
(2536: 27) ธงชัย สันติวงษ์ (2550: 29) และศุภร เสรีรัตน์ (2550: 6) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม
ผู้บริโภคไว้ใกล้เคียงกนั โดยกล่าวว่าของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้

ซ้ือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเสาะแสวงหา การเลือก การซ้ือ การใช้ การประเมินผล และการก าจัด

ผลิตภัณฑ์และบริการหลังการใช้ เพ่ือสนองความต้องการและความปรารถนาอยากได้ของตนเองให้ได้รับ

ความพอใจ ซ่ึงอดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550: 5) ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า พฤติกรรมผู้บริโภค
เกิดขึ้นจากสิ่งกระตุ้นต่างๆ ซ่ึงจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของผู้บริโภคก่อนจะเกิดกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือสนิค้าหรือใช้บริการ โดยกระบวนการตัดสนิใจซ้ือจะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสงัคมวิทยาร่วมด้วย 
คอตเลอร์ (Kotler, 2012) กล่าวว่า ลักษณะของผู้ซ้ือ (Buyer’s charactehstic) เป็นปัจจัยที่มี

อทิธพิลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซ้ือของบริโภค เมื่อผู้ซ้ือได้รับสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้สิ่งกระตุ้นอื่นๆ 
ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ นักการตลาดต้องค้นหาว่าลักษณะของผู้ซ้ือและความรู้สึกนึกคิดได้
อิทธิพลจากสิ่งใด โดยมีการศึกษาถึงลักษณะของผู้ซ้ือที่เป็นเป้าหมายได้อย่างถูกต้องว่าผู้ซ้ือได้รับอิทธิพล
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จากปัจจัยใดบ้าง ซ่ึงคอตเลอร์ได้เสนอปัจจัย 4 ด้าน คือ ด้านวัฒนธรรมปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล 
และปัจจัยทางจิตวิทยา ดังมีรายละเอยีดต่อไปนี้  
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 การวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนส าหรับผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส าหรับงานวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
                    ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 
          (Independent Variables)                        (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบยีบวิธีวิจยั  

ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนส าหรับ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวิธีการศึกษาประกอบด้วย ประชากร การสุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ขอบเขตด้านระยะเวลา สมมติฐานในการวิจัย และสรุป
ผลการวิจัย 

 
ประชากร 

ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยก าหนด
ขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยในคร้ังน้ีโดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การก าหนดขนาดของตัวอย่างของทาโร่ ยามา

เน่ (Taro Yamane, 1973: 1088) ที่ระดับความคลาดเคล่ือนที่ ร้อยละ ±5 ที่ระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 95 
 
 

การตัดสินใจซ้ือเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ตราสินค้าของประเทศจีน 

- การเสาะหาข้อมูล  (Y1) 
- การประเมินทางเลือก (Y2) 
- การตัดสินใจซ้ือ (Y3) 
- พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Y4) 

1. การรับรู้ต่อตราสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศ
จีน (X1) 

 

2.  ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด  

2.1  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) (X2) 

2.2  ด้านราคา (Price) (X3) 

2.3  ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) (X4) 

2.4  ด้านการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) (X5) 

 

H1 

H2 

H3 

H4 
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การสุ่มตวัอย่าง 
แผนการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 2 ช้ัน (Two-stage Cluster Sampling) ช้ันที่ 1 สุ่มเขต

กรุงเทพมหานครออกมา 10 เขต จากทั้งหมด 50 เขต ช้ันที่ 2 สุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตพ้ืนที่ตามจ านวนที่
ก าหนดไว้ 
 
เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires)  โดยมีค าถามชนิดเลือกตอบ 
ซ่ึงผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากทฤษฏแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาสร้างข้อค าถามใน

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด 

(Closed-end Question) และมีค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 การรับรู้ของผู้บริโภคต่อตราสนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของประเทศจีนของผู้บริโภค จ านวน 
8 ข้อ ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด (Closed-end Question) 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตรา
สนิค้าของประเทศจีน จ านวน 20 ข้อ ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด (Closed-end Question) 

ส่วนที่ 4 ความคิดเหน็เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีน
ของผู้บริโภค จ านวน 10 ข้อ ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด (Closed-end Question) 
 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยรับหน้าที่เป็นผู้แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง

ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยจะน าหนังสอืซ่ึงออกโดยมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์แสดงต่อกลุ่มตัวอย่างทุกคร้ังเพ่ือ

ขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือในการกรอบแบบสอบถามการวิจัยในคร้ังน้ี และก่อนเร่ิมท าแบบสอบถาม

ทุกคร้ัง ผู้วิจัยจะช้ีแจงให้ตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยทุกคร้ัง ทั้งน้ี เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับ

สภาพความเป็นจริงมากที่สุด จากน้ันจะรอรับแบบสอบถามกลับคืนทนัท ีพร้อมทั้งจะตรวจสอบความถูกต้อง

และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกคร้ัง 
 
การวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามทั้งหมดมาบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
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1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( x ) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) 
2. การทดสอบสมมติฐานการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ด้วยการ

วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระหลาย
ตัวที่มีต่อตัวแปรตามหน่ึงตัว  

 
สมมติฐานการวิจยั 

 งานวิจัย เร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีน

ส าหรับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ได้ตั้งสมมติฐาน ดังน้ี 
H1:  ปัจจัยด้านการรับรู้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ

ส่งเสริม มีผลต่อการเสาะหาข้อมูลในการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสนิค้าของประเทศจีน  
H2:  ปัจจัยด้านการรับรู้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ

ส่งเสริม มีผลต่อการประเมินทางเลือกในการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสนิค้าของประเทศจีน 
H3: ปัจจัยด้านการรับรู้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ

ส่งเสริม มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสนิค้าของประเทศจีน 
H4: ปัจจัยด้านการรับรู้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ

ส่งเสริม มีผลต่อพฤติกรรมหลังการซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสนิค้าของประเทศจีน 
 
วิธีด าเนนิการวิจยั 

ส าหรับการวิจัยในคร้ังน้ีโดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การก าหนดขนาดของตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ 

(Taro Yamane, 1973: 1088) ที่ระดับความคลาดเคล่ือนที่ร้อยละ ±5 ที่ระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 95 จาก
การค านวณได้ขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยในคร้ังน้ี เทา่กบั 400 คน 

แผนการสุ่มตวัอย่าง 
ผู้วิจัยได้ก าหนดแผนการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 2 ช้ัน (Two-stage Cluster Sampling) ดังน้ี  
ช้ันที่ 1 สุ่มเขตกรุงเทพมหานครออกมา 10 เขต จากทั้งหมด 50 เขต ผลการสุ่มเขตพ้ืนที่ใน

กรุงเทพมหานครและจ านวนตัวอย่างเป็นสัดส่วนกับขนาดประชากร และช้ันที่ 2 สุ่มตัวอย่างในแต่ละเขต
พ้ืนที่ตามจ านวนที่ก  าหนดไว้โดยใช้การสุ่มแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) เป็นสัดส่วนกับช่วงอายุ
ของตัวอย่าง 
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เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการศึกษา 
การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม (Questionnaires)  โดยมีค าถามชนิดเลือกตอบ ซ่ึง

ผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาสร้างข้อค าถามใน

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด 

(Closed-end Question) และมีค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 การรับรู้ของผู้บริโภคต่อตราสนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของประเทศจีนของผู้บริโภค จ านวน 
8 ข้อ ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด (Closed-end Question) และมีค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มีการแบ่งระดับการรับรู้ออกเป็น 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 ความคิดเหน็ของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตรา

สนิค้าของประเทศจีน จ านวน 20 ข้อ ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด (Closed-end Question) และมีค าตอบเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ส่วนที่ 4 ความคิดเหน็เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีน
ของผู้บริโภค จ านวน 10 ข้อ ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด (Closed-end Question) และมีค าตอบเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List)  

 การสรา้งและการตรวจสอบเครือ่งมือการวิจยั 
ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธกีารสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยประยุกต์ใช้หลักการใน

การสร้างแบบสอบถามของมารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิสรรพ์  (2552) ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้าง

แบบสอบถามดังน้ี 
1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย นิยามตัวแปร 

และสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย  
2) ยกร่างแบบสอบถามส าหรับการวิจัย โดยก าหนดข้อค าถามให้มีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย และกรอบแนวคิดในการวิจัยทั้งหมด  
3) น าร่างแบบสอบถามที่สร้างข้ึนน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความ

ถูกต้อง และเหมาะสมในการใช้ภาษา  
4)น าแบบสอบถามที่แก้ไขไปตรวจสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ด้วยการน าแบบสอบถาม

ไปทดลองใช้จริง (Try Out) ในกลุ่มที่ประชากรที่ไม่ได้รับเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามา
ค านวณหาค่าความเช่ือมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาช (Cronbach’s Alpha 
Coefficient)  
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วิธีการวิเคราะหข์อ้มูล 
ผู้วิจัยน าวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 1)สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 2) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D) 3) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระหลายตัวที่มีต่อตัวแปรตาม
หน่ึงตัว  

 
ผลการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ตามหลักการทางสถิติด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูป ซ่ึงผลการวิจัยที่ได้รับสามารถน าเสนอได้ตามล าดับ ดังน้ี 
1.  ปัจจยัส่วนบุคคล 
การศึกษาในส่วนน้ี กลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53) เพศชาย (ร้อยละ 47) อายุตั้งแต่ 

25 ปีขึ้ นไป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต้ังแต่ 15,000 บาทขึ้นไป 

2.  ปัจจยัการรบัรูข้องผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้เครือ่งใชไ้ฟฟ้าของประเทศจีน 
การรับรู้ต่อตราสนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของประเทศจีน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ มีการรับรู้โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย สูงสุด3 อันดับแรก คือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้า
ของประเทศจีนมีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม และทันสมัย เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนมี

ข้ันตอน/วิธีการใช้งานที่เข้าใจได้ง่าย และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนได้รับความนิยมใน

ผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างมาก ตามล าดับ 
3.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของเครือ่งใชไ้ฟฟ้าตราสินคา้ของประเทศจีน 
ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ มีความ

คิดเหน็โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านราคา (Price) ความคิดเหน็
อยู่ในระดับมาก รองลงมา เป็นด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  (Place) อยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) และด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เห็นด้วยในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาปัจจัยแต่ละด้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของประเทศจีน สามารถ

สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 3 อันดับแรก ได้แก่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตรา

สนิค้าของประเทศจีนมีสนิค้าวางจ าหน่ายหลายประเภท รองลงมา เป็นคู่มือแนะน าการใช้งานอ่านเข้าใจได้ 

และตราสนิค้าของประเทศจีนมีช่ือเสยีงเป็นที่รู้จัก น่าเช่ือถือ ตามล าดับ 
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ด้านราคา (Price) โดยส่วนใหญ่จะค านึงถึง ราคาสินค้าที่ย่อมเยาว์เม่ือเทยีบกับตราสินค้าของ
ประเทศอื่น รองลงมา เป็นสินค้ามีหลากหลายราคาให้เลือกซ้ือตามความพอใจ และราคาสินค้ามีความ

เหมาะสมกบัคุณภาพของสนิค้า 
ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) โดยส่วนใหญ่จะค านึงถึง เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสนิค้าของประเทศ

จีนหาซ้ือได้ง่ายตามร้านจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทั่วไป รองลงมา เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศ
จีนมีบริการสั่งซ้ือสินค้าผ่านเวบ็ไซต์ และ/หรือโทรศัพทส์ั่งสินค้าตามแคตตาลอ็ก  และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตรา
สนิค้าของประเทศจีนมีการบริการจัดส่งสนิค้า และติดตั้งฟรี ตามล าดับ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 3 อันดับแรก ได้แก่ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนมีการประชาสัมพันธ์สินค้าให้รู้จักในวงกว้าง รองลงมา เป็น

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนมีการโฆษณาสินค้าครอบคลุมหลากหลายช่องทาง และพนักงาน

ขายยินดีให้บริการ ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่ทา่นอย่างเหมาะสม ตามล าดับ 
4.ปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ือเครือ่งใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้าตราสินคา้ของประเทศจีน 
ความคิดเหน็ต่อปัจจัยการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีน 

พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ท่านมีการ
เปรียบเทยีบราคาของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในหลายๆ ตราสินค้าก่อนตัดสินใจเลือกซ้ือ รองลงมา เป็นท่านมีการ

เปรียบเทียบคุณสมบัติของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในหลายๆ ตราสินค้าก่อนตัดสินใจเลือกซ้ือ และท่านมีการ

สอบถามข้อมูลการใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนจากบุคคลใกล้ชิดเพ่ือใช้ประกอบการ

ตัดสนิใจซ้ือ ตามล าดับ 

 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของ

ประเทศจีนส าหรับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” คร้ังน้ี มีประเดน็ส าคัญที่ค้นพบ และอภิปรายผลได้
ดังน้ี 

1. การรับรู้ต่อตราสนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของประเทศจีน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีการรับรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละ

ปัจจัย เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนมีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม และทันสมัย อยู่ในระดับ

มาก ส่วนปัจจัยข้ออื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนมีขั้นตอน/

วิธีการใช้งานที่เข้าใจได้ง่าย เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนได้รับความนิยมในผู้บริโภคชาวไทย

เป็นอย่างมากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนผลิตโดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี คงทน แขง็แรง และ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดไฟฟ้า ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยหลายช้ินที่พบว่าเม่ือผู้บริโภคมีการรับรู้ต่อตราสินค้าสูง จะส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าน้ันมาก
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ตามมาด้วย (ธญัญลักษณ์ ล้ิมทองกุล, 2557; ปรีย์วรา ฟ่ันพรหมมินทร์, 2557; สุเทพ ยนต์พิมาย และคณะ, 
2557)  

2. ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินเกี่ยวกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของ
จีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่

ละด้าน พบว่า ด้านราคา (Price) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา เป็นด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
(Place) อยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
มีความคิดเหน็ด้วยในระดับปานกลาง ตามล าดับ นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาปัจจัยแต่ละด้านลงไปที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของประเทศจีน ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 3 อันดับแรก ได้แก่ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสนิค้าของประเทศจีนมีสินค้าวางจ าหน่ายหลายประเภท รองลงมา เป็นคู่มือแนะน าการ

ใช้งานอ่านเข้าใจได้ และตราสินค้าของประเทศจีนมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จัก น่าเช่ือถือ ตามล าดับ ด้านราคา 
(Price) โดยส่วนใหญ่จะค านึงถึง ราคาสินค้าที่ย่อมเยาว์เม่ือเทยีบกับตราสินค้าของประเทศอื่น รองลงมา 
เป็นสินค้ามีหลากหลายราคาให้เลือกซ้ือตามความพอใจ และราคาสินค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพของ

สินค้า ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) โดยส่วนใหญ่จะค านึงถึง เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีน
หาซ้ือได้ง่ายตามร้านจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทั่วไป รองลงมา เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีน
มีบริการสั่งซ้ือสินค้าผ่านเวบ็ไซต์ และ/หรือโทรศัพท์สั่งสินค้าตามแคตตาล็อก  และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตรา
สินค้าของประเทศจีนมีการบริการจัดส่งสินค้า และติดตั้งฟรี ตามล าดับ  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือ 3 อนัดับแรก ได้แก่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนมีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าให้รู้จักในวงกว้าง รองลงมา เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนมีการ

โฆษณาสนิค้าครอบคลุมหลากหลายช่องทาง และพนักงานขายยินดีให้บริการ ช่วยเหลือ และอ านวยความ

สะดวกแก่ท่านอย่างเหมาะสม ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปณิธาน คันธมาศ (2548) และ
เรวดี สระบัว (2548) ที่พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการเลือกซ้ือสินค้าโดยพิจาณาจากด้านผลิตภัณฑ ์
ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

3. ความคิดเหน็เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีน พบว่า 
ด้านการประเมินทางเลือกอยู่ในระดับมาก ด้านการเสาะหาข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการตัดสินใจ

ซ้ืออยู่ในระดับปานกลาง และด้านพฤติกรรมหลังการขายอยู่ในระดับปานกลาง จากผลการวิจัยน้ีแสดงให้

เหน็ชัดเจนว่าผู้บริโภคได้ใช้ข้อมูลที่มีอยู่มาท าการประเมินตราผลิตภัณฑท์ี่สนใจจะซ้ือโดยจะเลือกทางเลือก

ที่เหมาะสมที่สดุส าหรับการตัดสนิใจ (ปริญ ลักษิตานนท,์ 2544) 

4. ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการรับรู้ มีผล

ต่อการเสาะหาข้อมูลในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีน โดยมีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับการเสาะหาข้อมูลอยู่ในระดับต ่า (r=.492) และจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของการเสาะหาข้อมูล
ในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนได้ร้อยละ 24.20  แสดงให้เหน็ว่าเมื่อผู้บริโภค
ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์ รวมถึงเมื่อผู้บริโภคมีการรับรู้ต่อ
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เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีน จะท าให้ ผู้บริโภคเร่ิมหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการ

ตัดสนิใจในการซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสนิค้าของประเทศจีน 

5. ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อ

การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีน  โดยมีความสัมพันธ์เชิง
บวกอยู่ในระดับต ่า (r=.538) และจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของการเปรียบเทยีบข้อมูลในการตัดสินใจ
ซ้ือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนได้ร้อยละ 28.90 แสดงให้เหน็ว่าเมื่อผู้บริโภคให้ความส าคัญ
กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของ

ประเทศจีน จะท าให้ผู้บริโภคใช้ข้อมูลที่มีน ามาประเมินตราผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มตราผลิตภัณฑ์ที่เลือกซ่ึง

เป็นการประเมินทางเลือกที่มีอยู่ เพ่ือตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดซ่ึงผู้บริโภคจะให้คะแนน

ความเช่ือที่มีต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีน แล้วประเมินโดยอาศัย

หลักการประเมินต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การตัดสนิใจ 
6. ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของ

ประเทศจีน โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับปานกลาง (r=.615) และจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนได้ร้อยละ 37.80  สอดคล้องกับงานวิจัย

ของเพด็สาคอน คอสีสะหวัด (2553) ที่พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือนปัจจัยหน่ึงที่สามารถพยากรณ์ได้ คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ แสดงให้เหน็ว่าเมื่อผู้บริโภคต้องการ
ซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อการ

ทางเลือกซ้ือผลิตภัณฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสนิค้าของประเทศจีน 
7. ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมหลังการซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีน   โดยมีความสัมพันธ์เชิง
บวกอยู่ในระดับต ่ า ( r=.526) และจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของการพฤติกรรมหลังการซ้ือ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนได้ร้อยละ 27.70 แสดงให้เหน็ว่าเมื่อผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ของผลิตภัณฑ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนจะท าให้พฤติกรรมหลังการซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของ

ประเทศจีนเปล่ียนแปลงไป เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างการคาดหวังของผู้บริโภคและการรับรู้ถึง

ประสทิธภิาพของสนิค้า ถ้าผลิตภัณฑใ์ช้งานได้มากกว่าความคาดหวังผู้บริโภคจะรู้สึกพอใจ แต่ถ้าใช้งานได้

ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ผู้บริโภคจะรู้สึกไม่พอใจ  ซ่ึงจะน าไปสู่พฤติกรรมอื่นต่อไป เช่น การซ้ือซ ้า 

ความภักดีต่อตราสินค้า การแนะน าให้ผู้อื่นใช้ การร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากความไม่พึงพอใจใน

ผลิตภัณฑ ์

 

ขอ้เสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ 
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1. จากผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า การรับรู้ของผู้บริโภคต่อตราสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของประเทศ

จีน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ควรมีการสร้างการรับรู้ที่เข้าใจง่าย เช่นการสร้างแผ่นพับวิธีการใช้

งานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า คู่มือการใช้งานมีหลากหลายภาษา มีภาพอธบิายประกอบเป็นต้น 

2. จากผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของ

ประเทศจีน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน 
คือ ด้านราคา (Price) และ ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้าน

ผลิตภัณฑ ์(Product) และ ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) จึงมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
ด้านผลิตภัณฑ ์(Product) ควรน าเสนอให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพเหมาะสม

ต่อราคา และประโยชน์ใช้สอย รวมทั้ งตอบสนองการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย นอกจากน้ี 

ผู้ประกอบการที่ผลิตสนิค้าต้องได้รับความน่าเช่ือถือ และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค 

ด้านราคา (Price) ผู้จัดจ าหน่ายสนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าจากจีนควนน ากลยุทธ์ทางการตลาดในด้าน
ราคา มากระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซ้ือสินค้าเพ่ิมมากขึ้น เช่น การใช้โปรโมช่ัน ลดแลก แจก แถม การตั้ง

ราคาสนิค้าที่ลงท้ายด้วยเลข 9 การจัดโปรโมช่ันตามเทศกาลต่างๆ เป็นต้น 

ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) ควรมีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าที่หลากหลาย เช่นทาง

เว็บไซต์ ทางทีวี โทรศัพท์ ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) ร้านจ าหน่าย

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทั่วไป เป็นต้น หรือการมีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าสะดวกในการน า

สนิค้าไปใช้ ช่วยให้ลูกค้าเกดิความประทบัใจ จนสามารถพัฒนาให้เกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้า สินค้า

ควรมีการจัดจ าหน่ายไว้ในต าแหน่งที่มองเหน็ได้ชัดเจน และควรค านึงถึงท าเลที่ต้ังที่สะดวกสบาย มีบริการ

ที่จอดรถให้กบัลูกค้า หรือ การเลือกท าเลที่ต้ังที่เหมาะสมกบัพฤติกรรมการซ้ิอของผู้บริโภค 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) แนะน าผู้จัดจ าหน่ายควรมีการสาธิต แนะน าการใช้
เคร่ืองไฟฟ้า การทดลองใช้สนิค้ารวมถึงการใช้การใช้กลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ในการสร้างแรงจูงใจ เพ่ือกระตุ้น

ให้เกิดการซ้ือสินค้า หารให้ความส าคัญในเร่ืองของการประกันคุณภาพของสินค้า และความเข้าใจในตัว

สนิค้า เพ่ือให้สามารถให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกบัสนิค้าได้ 

3. จากผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า การตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของ

ประเทศจีน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ความมีการสร้างแบรนด์สินค้าที่ชัดเจน มีการโฆษณา ให้
เกิดแรงจูงใจในการซ้ือสินค้า มีการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ชัดเจน เช่นก าหนด STP ที่เหมาะสมของ
สนิค้า การเข้าถึงการรับรู้ของผู้บริโภคให้มากที่สดุ เพ่ือให้การรับรู้ต่อตราสินค้า และส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือสนิค้า มีบริการหลังการขายที่ประทบัใจๆ 
4. จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้า

ของประเทศจีน โดยมีความสมัพันธเ์ชิงบวกอยู่ในระดับปานกลาง และจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตราสินค้าของประเทศจีนได้ร้อยละ 37.80 ซ่ึงสูงกว่าปัจจัยอื่นดังน้ันผู้ผลิต

12



 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าของตราสินค้าประเทศจีนจะต้องผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในการใช้งานและให้มีรูปลักษณ์ที่

สวยงามทนัสมัย และมีฟังกช่ั์นที่หลากหลายเพ่ือจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสนิใจซ้ือ 
 
ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาความต้องการผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดของประเทศอื่นๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และเพ่ือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน า

ข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลติเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดของบริษัทผู้ผลิต เพ่ือเป็น

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของประเทศ 
3. ควรศึกษาถึงกลยุทธ์ทาการตลาดของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าจากประเทศอื่นๆ เพ่ือเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงเทคนิคการขายให้ดีย่ิงขึ้นไป 
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