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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาถงึองคป์ระกอบผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี
สาขาเมกะบางนา โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มผูบ้รโิภคอายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไปซึง่เป็นผูบ้รโิภคทีบ่รรลุนิติ
ภาวะแลว้ ทีเ่ขา้มาซือ้เฟอรน์ิเจอรแ์ละใชบ้รกิารในอเิกยี สาขาเมกะบางนา จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอื
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และสถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สมการ   
ถดถอยเชงิซอ้น 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า  
 ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยีสาขาเมกะบางนา ดา้นความถี่ของการซื้อ
เฟอร์นิเจอร์อิเกียสาขาเมกะบางนา (ครัง้/1ปี) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามล าดบั  
 ผูบ้รโิภคที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกียสาขาเมกะบางนา ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้
เฟอร์นิเจอร์อิเกียสาขาเมกะบางนา (บาท/ครัง้) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามล าดบั   
 องค์ประกอบผลิตภัณฑ์  ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ควบ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิ เจอร์อิเกีย                 

สาขาเมกะบางนา ดา้นความถีข่องการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา (ครัง้/1ปี) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 4.3 

 องคป์ระกอบผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ มีผลต่อพฤตกิรรมการซื้อเฟอร์นิเจอรอ์เิกยี 
สาขาเมกะบางนา ดา้นจ านวนเงนิเฉลี่ยในการซื้อเฟอรน์ิเจอร์อเิกยี สาขาเมกะบางนา (บาท/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 5.4 
 
ค าส าคญั: องคป์ระกอบผลติภณัฑ ์พฤตกิรรมการซือ้ เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี 
 
 
 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research was to study the product components affecting the purchasing behavior of 
customers regarding furniture at IKEA in Mega Bangna. The sample consisted of four hundred customers who 
were twenty years old and had come to buy furniture in IKEA at Mega Bangna. The questionnaire was 
constructed and used as a data collection tool. The data was analyzed using percentage, mean, and standard 
deviation and statistical hypothesis testing and employed a t-test, one way analysis of variance and multiple 
regression analysis. 
 The results of hypotheses testing are as follows: 
 The consumers were different ages, marital status, educational levels, occupations and an average 
monthly income. This resulted in different purchasing behavior regarding IKEA furniture at Mega Bangna in 
terms of the frequency of purchasing furniture in IKEA at Mega Bangna (time/year) at statistically significant 
levels of 0.01 and 0.05, respectively. 
 The consumers of different genders, ages, marital status, educational levels and average monthly 
income demonstrated different purchasing behaviors on IKEA furniture at Mega Bangna in terms of average 
expenditure when purchasing IKEA furniture at Mega Bangna (baht/time) at statistically significant levels of 
0.01 and 0.05, respectively. 
 The product components which consisted of augmented products affected the purchasing behavior 

of customers regarding IKEA furniture at Mega Bangna in terms of frequency of purchasing furniture in IKEA 

at Mega Bangna (time/year) at a statistically significant level of 0.01 with an adjusted R2 equal to 4.3%. 

 The product components, consisted of product features, affected the purchasing behavior of 
customers on furniture in IKEA at Mega Bangna in terms of average expenses of purchasing IKEA furniture at 
Mega Bangna (baht/time) at a statistically significant level of 0.01, with an adjusted R2 equal to 5.4%. 
 
Keywords: Product Components, Purchasing Behavior, Furniture in IKEA 
 

บทน า  
 การเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมและสงัคมตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนันัน้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้

มนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้ต้องปรบัตวัและพฒันาตวัเองตามยุคสมยัอย่างรวดเรว็ จงึส่งผลท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านความคิด ทศันคติ พฤติกรรม ที่อยู่อาศยั รวมไปถึงทางด้านเทคโนโลยีที่มกีารพฒันาเปลี่ยนแปลงให้

เจรญิกา้วหน้าอย่างต่อเนื่องมาจนถงึปัจจุบนั ดงันัน้ การด าเนินธุรกจิทุกๆอย่างจงึจ าเป็นจะต้องมคีวามทนัสมยั ล ้า

หน้าดา้นเทคโนโลย ีแก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้ได ้รูท้นัเหตุการณ์ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต เพื่อการด าเนินธุรกจิอย่าง

ยัง่ยนืต่อไป 

 ในดา้นของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ุกประเภทในประเทศไทยมคีวามน่าสนใจมากเนื่องจากธรุกจิมกีารฟ้ืน
ตวัที่ดขี ึน้จากปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมาจนถงึครึง่แรกของปี พ.ศ.2558 โดยไดร้บัอทิธพิลจากปัจจยัส าคญัๆ คอื ใน
ตลาดมคีวามสมดุลของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ค่อนขา้งด ีและสถานการณ์ทางการเมอืงมคีวาม
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เสถียรภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนัน้ จึงท าให้ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ ทุกประเภทที่เจแอลแอลศึกษา ได้แก่ อาคาร
ส านักงาน ศูนย์การค้า และคอนโดมเีนียมระดบัหรู ยงัคงสามารถปรบัราคาเช่าที่เพิ่มสงูขึน้ได้ (คุณสุพินท์ มชีูชพี 
กรรมการผู้จดัการเจแอลแอล ปี พ.ศ.2558) จากธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ที่มแีนวโน้มดขีึ้นท าให้ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
สามารถขยายตวัและพฒันาไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ตามไปดว้ย 
 ดังนัน้ อิเกีย (IKEA) ที่เป็นศูนย์จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านขนาดใหญ่  จึงสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้เป็นอย่างดี เพราะสนิค้าเฟอร์นิเจอร์อเิกยีเป็นสนิค้าที่มีความหลากหลาย          
ทุกรสนิยมทีร่วมกว่า 7,500 รายการ เน้นฟังกช์ัน่ประโยชน์ใชง้าน มดีไีซน์ที่เรยีบง่ายอย่างมสีไตล ์ราคาย่อมเยา     
มคีุณภาพ และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 จากขอ้มูลขา้งต้น ผูว้จิยัจงึเกดิแรงบนัดาลใจที่จะศกึษาเรื่อง “องคป์ระกอบผลติภณัฑ์ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
การซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกีย สาขาเมกะบางนา” เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิจยัไปเป็นข้อมูลบริษัทในการพัฒนาและ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในอนาคต และสามารถน า
ผลการวจิยัไปเป็นสว่นประกอบในการตดัสนิใจท าธุรกจิเฟอรน์ิเจอรใ์นอนาคตต่อไปได้ 

จดุประสงคข์องการวิจยั  
 1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอรข์องผู้บรโิภคในอเิกยี สาขาเมกะบางนา จ าแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประโยชน์หลกั รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง 
ผลติภณัฑค์วบ และศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา 

กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประโยชน์หลกั รูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ ์
ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ผลติภณัฑค์วบ และศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์
 2. ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย พฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา 
 
สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา แตกต่างกนั 
 2. องค์ประกอบผลิตภัณฑ์  ได้แก่  ประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ ที่คาดหวัง              
ผลติภณัฑค์วบ และศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้น้ี  คือ ผู้บริโภคอายุตัง้แต่  20 ปีขึ้นไปซึ่งเป็นผู้บริโภคที่บรรลุ             
นิตภิาวะแลว้ ทีเ่ขา้มาซือ้เฟอรน์ิเจอรแ์ละใชบ้รกิารในอเิกยี สาขาเมกะบางนา 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ กลุ่มผู้บรโิภคอายุตัง้แต่ 20 ปีขึ้นไปซึ่งเป็นผู้บรโิภคที่บรรลุ                
นิตภิาวะแลว้ ทีเ่ขา้มาซือ้เฟอรน์ิเจอรแ์ละใชบ้รกิารในอเิกยี สาขาเมกะบางนา จ านวน 400 ตวัอย่าง 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง 
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 การวิเคราะหข์้อมูล แบ่งเป็น 2 สว่น 
  1. การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธบิายขอ้มูลเบือ้งต้นเกีย่วกบั
กลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ถติ ิดงันี้  
  1.1 วเิคราะห์ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการใช้การแจกแจงความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  
  1.2 วเิคราะหข์อ้มลูดา้นองคป์ระกอบผลติภณัฑ ์โดยใชก้ารหาค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)  
  1.3 วิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกีย สาขาเมกะบางนา โดยการใช้             
การแจกแจงความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน            
โดยสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานมดีงันี้ 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 มกีารวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
 2.1 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ 2 กลุ่ม โดยสุ่มตวัอย่างจากแต่ละกลุ่มอย่างเป็นอสิระต่อกนั 

(Independent sample t-test) จากค่าสถติแิบบ t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 2.2 ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ

วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One way ANOVA) ที่ระดบันัยส าคญัทาง
สถติทิี ่0.0 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 มกีารวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
 2.3 ทดสอบอิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกีย สาขาเมกะบางนาจะทดสอบ

สมมตฐิานโดยใชส้ถติวิเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
 
สรปุผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
     การวเิคราะห์ขอ้มูลเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยแจกแจงความถี ่และค่ารอ้ยละ 
  จากการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 400 ตวัอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 อายุ 20 – 29 ปี จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 สถานภาพโสด 
จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 ระดับการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี จ านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 76.75 
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 224 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.00 และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 24,000 - 35,999 บาท 
จ านวน 157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.25 
 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัองค์ประกอบผลติภณัฑ์ที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์           
อเิกยี สาขาเมกะบางนา ประกอบไปด้วย ประโยชน์หลกั รูปลกัษณ์ผลติภัณฑ์ ผลติภณัฑ์ที่คาดหวงั ผลติภณัฑ์
ควบ และศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์โดยการน าเสนอขอ้มลูในรปูแบบของค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  ผลการวเิคราะหเ์กีย่วกบัองคป์ระกอบผลติภณัฑโ์ดยรวม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมกีารใหร้ะดบั
ความส าคญักบัองคป์ระกอบผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น จะเหน็ไดว้่า 



5 
 

  ดา้นประโยชน์หลกั มรีะดบัความส าคญัมากที่สุด โดย ท าใหบ้า้นมคีวามทนัสมยั เน้นประโยชน์ใชง้าน 
ความคุม้ค่า มกีารพฒันาทีม่ปีระสทิธภิาพ และมคีุณภาพความเป็นทีอ่ยู่ดขี ึน้ มรีะดบัความส าคญัมากทีส่ดุ และราคา
ย่อมเยามรีะดบัความส าคญัมาก 
       รูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ มีระดบัความส าคญัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านรูปร่าง

ลกัษณะ ด้านรูปแบบ ด้านการบรรจุภณัฑ์ ด้านตราสนิค้า และดา้นรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์อื่นๆ มรีะดบัความส าคญั

มากทีส่ดุ และดา้นคุณภาพ มรีะดบัความส าคญัมาก  

       ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั มรีะดบัความส าคญัมากทีส่ดุ โดยสามารถตอบสนองความต้องการ สามารถใช้

สอยไดต้รงตามทีต่อ้งการ และการมโีปรโมชัน่สว่นลด มรีะดบัความส าคญัมากทีส่ดุ  

        ผลติภณัฑ์ควบ พบว่า มรีะดบัความส าคญัมากที่สุด โดยด้านการติดตัง้ ด้านการขนส่ง ด้านการ

รบัประกนั ดา้นการใหส้นิเชื่อ ดา้นการใหบ้รกิารอื่นๆ มรีะดบัความส าคญัมากทีส่ดุ 

      ศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์มรีะดบัความส าคญัมากทีส่ดุ โดยพบัถอดเกบ็ไดง้่าย การพฒันาโต๊ะใหม้ี

ปลัก๊ส าหรบัชารจ์โทรศพัทใ์นตวั และนวตักรรมใหม่ๆ มรีะดบัความส าคญัมากทีส่ดุ 

 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา  
  จากการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา สามารถสรุป
ผลไดด้งันี้ 
       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกียประเภทห้องนัง่เล่น มวีตัถุประสงค์ในการซื้อ
เฟอรน์ิเจอร์อเิกยีเพื่อการตกแต่งบ้าน ตวัท่านเองมอีทิธพิลต่อการซือ้เฟอรน์ิเจอร ์ซือ้เฟอร์นิเจอร์ อเิกยีเพราะลกัษณะ
เด่นของเฟอร์นิเจอร์อเิกยีด้านรูปแบบดไีซด์ เคยซื้อเฟอร์นิเจอร์จาก Index Living Mall ความถี่ของการซื้อเฟอรน์ิเจอร์อิ
เกยีใน 1 ปีทีผ่่านมา ประมาณ 3 ครัง้ต่อปี จ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี ประมาณ 8,750 บาทต่อครัง้ ซือ้
เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยีช่วงวนัหยุดราชการ (เสาร ์– อาทติย)์ และช่วงเวลา 13.01 – 16.00 น. 
 ส่วนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 2 ขอ้ ดงันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกีย สาขาเมกะบางนา 
แตกต่างกนั สามารถสรุปผลการวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
    สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขา 

เมกะบางนา แตกต่างกนั พบว่า 

       - ผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์อเิกยี สาขาเมกะบางนา ด้าน

ความถี่ของการซื้อเฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา (ครัง้/1ปี) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 

0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

                - ผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์อเิกีย สาขาเมกะบางนา  ด้าน
จ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
  สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอรอ์เิกยี สาขา        

เมกะบางนา แตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา 

ด้านความถี่ของการซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกีย สาขาเมกะบางนา (ครัง้/1ปี) และด้านจ านวนเงินเฉลี่ยในการซื้อ
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เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิาน 

          สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขา
เมกะบางนา แตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเม
กะบางนา ด้านความถี่ของการซื้อเฟอร์นิเจอร์อเิกยี สาขาเมกะบางนา (ครัง้/1ปี) และด้านจ านวนเงนิเฉลี่ยในการซื้อ
เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิาน 
  สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร ์         

อิเกีย สาขาเมกะบางนา แตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ

เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา ด้านความถี่ของการซื้อเฟอร์นิเจอร์อเิกยี สาขาเมกะบางนา (ครัง้/1ปี) และ

ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

  สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผู้บรโิภคที่มีอาชพีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกยี สาขา          

เมกะบางนา แตกต่างกนั พบว่า 

      - ผู้บรโิภคทีม่ีอาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา ดา้น

ความถี่ของการซื้อเฟอรน์ิเจอร์อเิกยี สาขาเมกะบางนา (ครัง้/1ปี) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

      - ผู้บรโิภคทีม่ีอาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา ดา้น

จ านวนเงนิเฉลี่ยในการซื้อเฟอร์นิเจอร์อเิกยี สาขาเมกะบางนา (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

  สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผู้บรโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอร ์

อิเกีย สาขาเมกะบางนา แตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ

เฟอร์นิเจอร์อเิกีย สาขาเมกะบางนา ด้านความถี่ของการซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกีย สาขาเมกะบางนา (ครัง้/1ปี) และด้าน 

จ านวนเงินเฉลี่ยในการซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกีย สาขาเมกะบางนา (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ               

ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 องคป์ระกอบผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ประโยชน์หลกั รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั 

ผลติภณัฑค์วบ และศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา 

   สมมติฐานข้อท่ี 2.1 องคป์ระกอบผลติภณัฑม์ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะ
บางนา ด้านความถี่ของการซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกีย สาขาเมกะบางนา (ครัง้/1ปี) โดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
พบว่า องคป์ระกอบผลติภณัฑม์ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อเฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา ดา้นความถี่ของการซื้อ
เฟอร์นิเจอร์อิเกีย สาขาเมกะบางนา (ครัง้/1ปี) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01 และองค์ประกอบผลิตภัณฑ์          
ดา้นผลติภณัฑค์วบมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนาในทศิทางตรงขา้ม  
   สมมติฐานข้อท่ี 2.2 องคป์ระกอบผลติภณัฑม์ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะ
บางนา ในด้านจ านวนเงินเฉลี่ยในการซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกีย สาขาเมกะบางนา (บาท/ครัง้) โดยการวิเคราะห ์             
ความถดถอยพหุคูณ พบว่า องคป์ระกอบผลติภณัฑม์ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา 



7 
 

ในดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา (บาท/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
และองคป์ระกอบผลติภณัฑด์า้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑม์ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา
ในทศิทางตรงขา้ม 
   
อภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการศึกษาเรื่อง องค์ประกอบผลิตภัณฑ์มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกีย สาขา             
เมกะบางนา สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายไดด้งันี้  

 สมมติฐานข้อท่ี  1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกีย สาขาเมกะบางนา 

แตกต่างกนั พบว่า 

      1.1 จากผลการศึกษาที่ได้ คือ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี 

สาขาเมกะบางนา ดา้นจ านวนเงนิเฉลี่ยในการซื้อเฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้  โดยพบว่า เพศชายมจี านวนเงนิเฉลีย่             

ในการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา (บาท/ครัง้) มากกว่าเพศหญงิ โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่ของ

จ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้เฟอรน์ ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา (บาท/ครัง้) เท ่ากบั 1,094.81 บาท /ครัง้               

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากเพศชายจะมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิค้าทีแ่ตกต่างออกไป โดยจะ

เน้นเลอืกซือ้สนิคา้ทีม่คีุณภาพด ีคุม้ค่าต่อราคา และการใชง้านทนทาน ดงันัน้ เพศชายจงึยอมจ่ายเงนิจ านวนมาก

เพื่อแลกกบัสนิค้าในแบบที่ต้องการ จงึท าใหเ้พศชายมจี านวนเงนิเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้ เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขา            

เมกะบางนา (บาท/ครัง้) มากกว่าเพศหญงิ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ นารรีตัน์ ฟักเฟ่ืองบุญ (2554) ศกึษา

ปัจจยัทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจเลอืกซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคในศูนย์จ าหน่าย เอส.บี.ดไีซด ์

สแควร ์ในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มเีพศแตกต่างกนัมจี านวนเงนิที่ซื้อสนิค้าแต่ละครัง้ 

แตกต่างกนั 

     1.2 จากผลการศกึษาที่ได ้คอื ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเฟอรน์ิเจอร์ อเิกยี สาขา 

เมกะบางนา ในด้านความถี่ (ครัง้/1ปี) และจ านวนเงินเฉลี่ย (บาท/ครัง้) ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกีย สาขา                

เมกะบางนา แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่า 

ผูบ้รโิภคที่มอีายุ 40-49 ปี มดี้านความถี่ (ครัง้/1ปี) และจ านวนเงนิเฉลีย่ (บาท/ครัง้) ในการซื้อเฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี 

สาขาเมกะบางนา มากที่สุด เนื่องจากผู้บรโิภคที่มอีายุ 40-49 ปี เป็นกลุ่มผู้บรโิภคที่ประสบความส าเรจ็ในชีวติ            

ทัง้ดา้นการงานและการเงนิ และมบีา้นเป็นของตนเองแลว้ โดยผูบ้รโิภคจะมกี าลงัซือ้และมคีวามสุขกบัการตกแต่ง

บา้นของตนเองเพื่อการเป็นอยู่อย่างมคีวามสุขในบัน้ปลายของชวีติ ซึ่งผู้บรโิภคจะซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อตกแต่ง

บ้านบ่อยครัง้ และจ านวนเงนิเฉลี่ยต่อครัง้ค่อนขา้งสูง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวจิยั ของ กญัญ์ชลา สุขเกษม

(2553) ศกึษาปัจจยัด้านผลติภณัฑ์และการบรหิารลูกคา้สมัพนัธท์ี่มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เฟอรน์ิเจอร์ยีห่้อ 

Rockworth ของนักออกแบบตกแต่งภายใน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า นักออกแบบตกแต่งภายใน              

กลุ่มอายุต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เฟอรน์ิเจอรย์ีห่อ้ Rockworth แตกต่างกนั  
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      1.3 จากผลการศกึษาที่ได้ คอื ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเฟอรน์ิเจอร์           

อเิกยี สาขาเมกะบางนา ในด้านความถี่ (ครัง้/1ปี) และจ านวนเงนิเฉลี่ย (บาท/ครัง้) ในการซื้อเฟอรน์ิเจอรอ์เิกีย 

สาขาเมกะบางนา แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดย

พบว่า ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรสแล้ว/ อยู่ด้วยกนั มคีวามถี่ (ครัง้/1ปี) และจ านวนเงนิเฉลี่ย (บาท/ครัง้) ในการซื้อ

เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด/ หมา้ย/ หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่ โดยมผีลต่าง

ของค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด ้านความถี่ของการซื้อเฟอร์นิเจอร์อเิกยี สาขาเมกะบางนา (ครัง้/1ปี)  เท่ากับ 0.85               

ครัง้/1ปี และจ านวนเงนิเฉลี่ยในการซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกีย สาขาเมกะบางนา (บาท/ครัง้) เท่ากบั 4,090.13 บาท/ครัง้ 

เนื่องจาก ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแล้ว/ อยู่ด้วยกนั เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ก าลงัสร้างครอบครวัให้มีความมัน่คง             

มากยิง่ขึน้ โดยการซื้อสิง่ที่จ าเป็นกบัครอบครวัไม่ว่าจะเป็น คอนโด บ้าน รถยนต์ เป็นต้น ซึ่งผู้บรโิภคกลุ่มนี้จะมี

ความพรอ้มทางด้านการเงนิในระดบัหนึ่ง จงึมพีฤตกิรรมการซื้อเฟอรน์ิเจอรเ์พื่อตกแต่งบ้านได้มากกว่า ซึง่สอดคลอ้ง

กบัผลงานวิจยัของ พิพัฒน์ อภิรกัษ์ธนากร (2551) ศึกษาความรู้ความเข้าใจและแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อของ

ผูบ้รโิภคต่อเฟอรน์ิเจอรเ์พื่อสิง่แวดล้อม ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพสมรสต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรม

การซือ้เฟอรน์ิเจอรเ์พื่อสิง่แวดลอ้มแตกต่างกนั 

      1.4 จากผลการศึกษาที่ได้ คือ ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ

เฟอร์นิเจอร์อิเกีย สาขาเมกะบางนา ในด้านความถี่ (ครัง้/1ปี) และจ านวนเงินเฉลี่ย (บาท/ครัง้) ในการซื้อ

เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ที่ตัง้ไว้ โดยพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกกว่าปริญญาตรี มีความถี่ (ครัง้/1ปี) และจ านวนเงินเฉลี่ย               

(บาท/ครัง้) ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกีย สาขาเมกะบางนา  มากที่ส ุด เนื่องจากระดบัการศึกษาเป็นตัวก าหนด

พฤติกรรมของผู้บรโิภคที่แตกต่างกนัออกไป โดยผู้บรโิภคที่มีระดบัการศกึษาสูงกว่าระดบัปรญิญาตรจีะมคีวาม

รอบคอบ และศกึษาขอ้มูลเป็นอย่างดกี่อนตดัสนิใจซือ้ เพื่อประโยชน์สงูสุดที่ผูบ้รโิภคจะไดร้บั อกีทัง้ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้

จะเป็นกลุ่มที่กล้าซื้อสนิคา้แม้ว่าจะราคาสูง เพราะเชื่อว่าสนิค้าที่มรีาคาสงูและมตีราสนิคา้รบัรอง คอื สนิค้าที่ดมีี

คุณภาพ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั ของทดัศรณัยา กลิน่พนิิจ (2546) ศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจซื้อเฟอรน์ิเจอรย์ี่หอ้ INDEX ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคทีม่รีะดบั

การศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มพีฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อเฟอรน์ิเจอร์ยีห่อ้ INDEX ในขอ้จ านวนครัง้ทีซ่ื้อเฟอรน์ิเจอร์

และแนวโน้มทีจ่ะซือ้เฟอรน์ิเจอรย์ีห่อ้ INDEX ในอนาคต แตกต่างกนั  

      1.5 จากผลการศกึษาที่ได้ ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเฟอรน์ิเจอร์ อเิกยี สาขา           

เมกะบางนา ในดา้นความถีก่ารซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา (ครัง้/1ปี) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่า ผู ้บรโิภคที ่มอีาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ                    

มคีวามถีใ่นการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา (ครัง้/1ปี) มากที่สุด เน่ืองจากอาชพีแต่ละอาชพีต่างมรีะบบ

การด าเนินชีวิตและระบบการเงินที่แตกต่างกัน ส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าแตกต่างกันออกไป ดังนัน้ 

ผู ้บรโิภคที ่มอีาชพีธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีระบบเศรษฐกิจของธุรกิจตนเอง                   

โดยผู้บริโภคกลุ่มนี้จะกล้าเสี่ยงในด้านการลงทุนเพื่อท าธุรกิจนัน้ๆ จึงท าให้มีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์

บ่ อยครัง้และจ านวนมาก เพื่ อปรับปรุงส านักงาน หรือตกแต่งบ้าน ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ                                
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วิชุดา เพรศิพิพัฒน์ (2549) ศึกษาปัจจยัการโฆษณาที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ KONCEPT ของ

ผู้บรโิภค ในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัมจี านวนครัง้ที่ซื้อเฟอร์นิเจอร ์

KONCEPT แตกต่างกนั 

      1.6 จากผลการศึกษาที่ได้ คือ ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ

เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา ในดา้นความถี่ (ครัง้/1ปี) และจ านวนเงนิเฉลีย่ (บาท/ครัง้) ในการซือ้เฟอรน์ิเจอร ์

อเิกยี สาขาเมกะบางนา แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

โดยพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 48,000 บาท ขึ้นไป มีความถี่ (ครัง้/1ปี) และจ านวนเงินเฉลี่ย               

(บาท/ครัง้) ในการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา มากกทีสุ่ด เนื่องจากรายไดเ้ป็นปัจจยัหนึ่งทีส่ าคญัมากใน

ดา้นการซือ้สนิคา้ โดยทีผู่บ้รโิภคทีม่รีายไดม้ากจะมกี าลงัซือ้มาก และสง่ผลใหม้พีฤตกิรรมการซือ้ทีม่ากขึน้ตามไปดว้ย 

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิชุตา หว่างจ้อย (2556) ศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ

เฟอร์นิ เจอร์ไม้เนื้ อแข็งของผู้บริโภค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพ บว่า ผู้บริโภคในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง 

แตกต่างกนั 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประโยชน์หลัก รูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์               

ที่คาดหวงั ผลติภัณฑ์ควบ และศกัยภาพเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์อเิกีย สาขา             

เมกะบางนา 

      2.1 จากผลการศกึษาทีไ่ด ้คอื องคป์ระกอบผลติภณัฑม์ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เฟอรน์ิเจอร ์อเิกยี สาขา

เมกะบางนา ในดา้นความถีข่องการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์ิเกยี สาขาเมกะบางนา (ครัง้/1ปี) โดยมจี านวน 1 ตวัแปร คอื 

ตัวแปรผลิตภัณฑ์ควบ (X4) ตัวแปรนี้สามารถท านายองค์ประกอบผลิตภัณฑ์มผีลต่อพฤติกรรมการซื ้อ

เฟอร์นิเจอร์อิเกีย สาขาเมกะบางนา ในด้านความถี่ของการซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกีย สาขาเมกะบางนา (ครัง้/1ปี) 

ได้ร้อยละ 4.30 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้ อนัเนื่องมาจาก

ผลติภณัฑ์ควบเป็นผลประโยชน์ทีผู่บ้รโิภคไดร้บันอกเหนือจากผลติภณัฑห์ลกั เช่น การบรกิารตดิตัง้ การบรกิาร

ขนส่ง การรับประกันสินค้า และการให้สินเชื่อ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ

เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา ได้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ กญัญช์ลา สขุเกษม (2553) ศกึษาปัจจยั

ด้านผลิตภัณฑ์และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อ Rockworth                

ของนักออกแบบตกแต่งภายใน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ ควบมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อเฟอรน์ิเจอรย์ีห่้อ Rockworth ของนักออกแบบตกแต่งภายใน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

       2.2 จากผลการศกึษาที่ได้ คอื องค์ประกอบผลติภณัฑ์มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อเฟอรน์ิเจอร์อเิกยี 

สาขาเมกะบางนา ในดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา (บาท/ครัง้) มจี านวน 1 ตวัแปร 

คือ รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์(X2) ตัวแปรนี้สามารถท านายองค์ประกอบ ผลติภณัฑ ์มผีลต่อพฤต ิกรรมการซื ้อ

เฟอร์นิเจอร์อเิกยี สาขาเมกะบางนา ในด้านจ านวนเงินเฉลี่ยในการซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกีย สาขาเมกะบางนา               

(บาท/ครัง้) ได้ร ้อยละ 5.40 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้               
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อนัเนื่องมาจากรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์เป็นสิง่จูงใจอย่างแรกของผลติภณัฑ์ทีผู่้บรโิภคสามารถสมัผสัไดด้้วยตนเอง 

เช่น รปูแบบและสสีนัของเฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี ทีเ่ป็นจุดดงึดดูความสนใจใหผู้บ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ วรดี บวรเศรษฐนันท์ (2549) ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อเก้าอี้             

นวดไฟฟ้าของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ทศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาดอื่นสง่ผลต่อ

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เกา้อีน้วดไฟฟ้า  

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั  
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ 

จากการศกึษาวจิยั พบว่า กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่คีวามถี่ของการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา 

(ครัง้/1ปี) มากที่สุด คอื ผู้บรโิภคที่มีอายุ 40-49 ปี มีสถานภาพสมรสแล้ว/ อยู่ด้วยกนั มีระดบัการศึกษาสูงกว่า

ปรญิญาตร ีประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั/ เจ้าของกจิการ และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 48,000 บาท ขึน้ไป ผู้บรโิภค

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ผู้ประกอบการควรสงัเกตและศกึษาพฤติกรรมการซื้อ เพื่อปรบักลยุทธ์และพฒันาเฟอร์นิเจอร์           

ใหส้อดคลอ้งกบัรปูแบบการด าเนินชวีติและความตอ้งการของผูบ้รโิภค  

ส่วนกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่จี านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้เฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี สาขาเมกะบางนา (บาท/ครัง้)               

มากที่สุด คือ ผู้บรโิภคเพศชาย ที่มีอายุ 40-49 ปี มีสถานภาพสมรสแล้ว/ อยู่ด้วยกนั มีระดบัการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 48,000 บาท ขึ้นไป                     

ซึง่ผูป้ระกอบการควรวางแผนกลยุทธก์ารส่งเสรมิการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยเน้นผลกัดนักลยุทธใ์หเ้ขา้ถงึ

กลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 2. องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์

 จากการศกึษาวจิยั พบว่า ดา้นรูปลกัษณ์ผลติภณัฑข์องเฟอรน์ิเจอรอ์เิกยี ผู้ประกอบการ ควรมุ่งเน้นพฒันา

ในด้านคุณภาพของเฟอร์นิเจอร์ โดยเริ่มจากการคัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพมากที่สุด เป็นวัสดุที่มีการรองรับ

มาตรฐานสากลทัว่โลกเพื่อน ามาผลติเฟอร์นิเจอร์ และมีความแขง็แรงทนทานในด้านการใช้งานของเฟอรน์ิเจอร ์

นอกจากนี้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งปรบัมาตรฐานขนาดของเฟอรน์ิเจอร ์ใหต้รงตามขนาดมาตรฐานของคนในประเทศไทย

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้ เช่น ขนาดเตียงนอนควรปรบัขนาดให้เลก็ลงตามมาตรฐานขนาด 

ของคนไทย เป็นตน้ 

 ดา้นผลติภณัฑ์ควบ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัการให้บรกิารผู้บรโิภคเพิม่มากขึน้ เพราะกลุ่ม

ผู้บริโภคในประเทศไทยจะมีความต้องการการบริการที่ดีจากศูนย์จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์  โดยเฉพาะการบริการ                    

ดา้นการตดิตัง้และการขนส่งเฟอรน์ิเจอรใ์หก้บัผูบ้รโิภคทีเ่ป็นส่วนส าคญัทีผู่บ้รโิภคมคีาดหวงัและต้องการจะไดร้บัจาก

ศูนย์จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์มากที่สุด เพราะการบรกิารที่ดีมีคุณภาพจะท าให้สามารถสร้างฐานลูกค้าที่มัน่คง และ               

มจี านวนลกูคา้ภกัดเีพิม่มากขึน้ 

ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรน านวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาเฟอร์นิเจอร์              

ให้แตกต่าง เช่น การพฒันาเฟอร์นิเจอร์ประเภทเก้าอี้ที่มคีวามเรยีบง่ายและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม การพฒันา

เฟอรน์ิเจอรส์ าหรบัการประหยดัพืน้ทีส่ าหรบัคนเมอืงทีอ่ยู่ในพืน้ทีค่บัแคบ เป็นตน้  
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ดา้นผลติภณัฑท์ี่คาดหวงั ผูป้ระกอบการจะต้องปรบักลยุทธก์ารส่งเสรมิการตลาดใหต้อบสนองความต้องการ

ผูบ้รโิภคมากขึน้ โดยเฉพาะกลยุทธก์ารส่งเสรมิการขายที่สามารถกระตุ้นผูบ้รโิภคให้เกดิพฤตกิรรมการซือ้เพิม่มากขึน้ 

เช่น การจดัแสดงโชวส์นิคา้ทีผู่บ้รโิภคสามารถทดลองใชห้รอืสมัผสัได ้การจดัโปรโมชัน่สว่นลดต่างๆ ตามเทศกาลส าคญั

ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรมกีารประชาสมัพนัธเ์พิม่มากขึน้ในทุกๆ ช่องทางเพื่อเขา้ถงึผูบ้รโิภค           

ในวงกวา้งมากขึน้  

       ด้านประโยชน์หลัก ผู้ประกอบการควรปรับกลยุทธ์การตัง้ราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพเฟอร์นิเจอร์               
เพื่อตอบสนองความพงึพอใจของผู้บรโิภค นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะต้องพฒันาประสทิธภิาพการใชง้านของ
เฟอรน์ิเจอรท์ุกชนิดอย่างสม ่าเสมอเพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูบ้รโิภค และควรสรา้งสรรคเ์ฟอรน์ิเจอรใ์หม่ๆ ใหก้บั
ผูบ้รโิภค เพื่อเป็นการสรา้งคุณภาพความเป็นอยู่ของผูบ้รโิภคทีด่ยีิง่ขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะผู้วิจ ัยได้รับความเมตตากรุณาและความช่วยเหลือจาก       

อาจารย์รสิตา สังข์บุญนาค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ค าแนะน าและ             

ให้ค าปรึกษาที่ดีเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ต่างๆ ซึ่งมีคุณค่ามากส าหรบัการท า             

สารนิพนธใ์นครัง้นี้ จงึขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์ และรองศาสตราจารย์สุพาดา สริกิุตตา ที่ให้ความ

กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามรวมไปถึงให้ค าปรกึษาในการแก้ไขแบบสอบถามให้มีความ

น่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้และใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นกรรมการสอบสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัซาบซึง้ในพระคุณของท่าน

เป็นอย่างยิง่ 

 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ในภาคบรหิารธุรกจิ คณะสังคมศาสตร์ และบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั           

ศรนีครินทรวโิรฒทุกท่าน ที่มอบวิชาความรู้ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่สร้างทกัษะความรู้ที่ดีและประสบการณ์                

ทีส่ามารถน าไปปรบัใชไ้ดจ้รงิในชวีติประจ าวนั รวมทัง้เจ้าหน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่ านทีช่่วย

ประสานงานเพื่ออ านวยความสะดวกต่างๆเป็นอย่างดีเสมอมา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ตอบ

แบบสอบถามทีม่พีระคุณอย่างสงูในการตอบแบบสอบถามการวจิยัในครัง้นี้จนงานวจิยัส าเรจ็ลุล่วงดว้ยดี 

 ขอขอบพระคุณบดิา มารดา พีส่าว และเพื่อนสนิท รวมถงึญาตพิี่น้องทุกคนทีม่อบความรกั ความห่วงใย 

ให้ค าปรกึษา คอยเป็นก าลงัใจ และให้การสนับสนุนผู้วจิยัมาโดยตลอด รวมไปถึงเพื่อนๆ  ในกลุ่ม MBA รุ่น 16 

ทุกๆ คนทีใ่หค้วามช่วยเหลอื ใหค้ าปรกึษาในการท าสารนิพนธใ์นครัง้นี้จนเสรจ็สมบรูณ์  

 สุดท้ายนี้ ผูว้จิยัขอให้สารนิพนธฉ์บบันี้เป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ี่เกี่ยวขอ้งและผูท้ี่สนใจประกอบธุรกจินี้ 

โดยคุณประโยชน์และความดีอนัพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจยัขอน้อมบูชาพระคุณบิดา มารดา ตลอดจน             

บรูพคณาจารยท์ุกท่าน ทีไ่ดช้ีแ้นะแนวทางและอบรมสัง่สอนตลอดมา จนกระทัง่ประสบความส าเรจ็ดว้ยดใีนครัง้นี้ 
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