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บทคดัย่อ 

       การศึกษาวิจยัครั งนี  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาขอ้มูลพื นฐานส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคที�มี
ความสนใจเลือกซื อซื อเครื�องใชไ้ฟฟ้าในครัวชนิดฝังเขา้กบัเฟอร์นิเจอร์ของผูบ้ริโภค เพื�อศึกษาระดบั
ความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีต่อการตดัสินใจซื อเครื�องใชไ้ฟฟ้าในครัวชนิดฝัง
เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ของผูบ้ริโภค รวมถึง เพื�อศึกษาความต้องการที�มีต่อสินค้าและบริการของ
เครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวชนิดฝังเขา้กบัเฟอร์นิเจอร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื�องมือในการสํารวจผูบ้ริโภคจาํนวน 400 ตวัอยา่ง จาก 5 ร้านโมเดิร์นเทรด คือ 
โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์  โฮมเวิร์ค  บุญถาวร  อินเด็กซ์ และ โมเดิร์นฟอร์ม  ทั งนี สถิติที�ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี�ยประชากร 2 กลุ่ม (Independent Sample T-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวของประชากรมากกว่า 2 กลุ่มขึ นไป (One Way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิ LSD (Least Significant Difference) ต่อไป 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการตดัสินใจซื อเครื�องใชไ้ฟฟ้า
ในครัวชนิดฝังเข้ากับเฟอร์นิเจอร์อยู่ในระดับมาก และเมื�อพิจารณาจากปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดทั ง 4 ดา้นที�ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากที�สุด คือ ผลิตภณัฑ์  รองลงมาคือดา้น ช่องทางการ
จาํหน่าย ราคา และการส่งเสริมการขาย ตามลาํดบั โดยจากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลต่อการตดัสินใจ
ซื อ พบว่า เพศของผูบ้ริโภคแตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจเครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวชนิดฝังเขา้กบั
เฟอร์นิเจอร์ ไม่แตกต่างกนั  อายุของผูบ้ริโภคแตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจซื อเครื�องใชไ้ฟฟ้าใน
ครัวชนิดฝังเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ ไม่แตกต่างกัน  สถานภาพของผูบ้ริโภคแตกต่างกันมีระดับการ
ตดัสินใจซื อเครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวชนิดฝังเขา้กบัเฟอร์นิเจอร์ ไม่แตกต่างกนั  อาชีพของผูบ้ริโภค
แตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจซื อเครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวชนิดฝังเขา้กบัเฟอร์นิเจอร์ แตกต่างกัน  
รายได้เฉลี�ยของครอบครัวของผูบ้ริโภคแตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจซื อเครื�องใช้ไฟฟ้าในครัว
ชนิดฝังเขา้กบัเฟอร์นิเจอร์ แตกต่างกนั ระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคแตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจ



ซื อเครื�องใชไ้ฟฟ้าในครัวชนิดฝังเขา้กบัเฟอร์นิเจอร์ ไม่แตกต่างกนั  เพศของผูบ้ริโภคแตกต่างกนัมี
ระดบัความตอ้งการในตวัสินคา้และบริการของเครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวชนิดฝังเขา้กบัเฟอร์นิเจอร์ ไม่
แตกต่างกัน อายุของผู ้บริโภคแตกต่างกัน มีระดับความต้องการในตัวสินค้าและบริการของ
เครื�องใชไ้ฟฟ้าในครัวชนิดฝังเขา้กบัเฟอร์นิเจอร์ ไม่แตกต่างกนั   สถานภาพของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั
มีระดบัความตอ้งการในตวัสินคา้และบริการของเครื�องใชไ้ฟฟ้าในครัวชนิดฝังเขา้กบัเฟอร์นิเจอร์ ไม่
แตกต่างกัน อาชีพของผูบ้ริโภคแตกต่างกันมีระดับความต้องการในตวัสินค้าและบริการของ
เครื�องใชไ้ฟฟ้าในครัวชนิดฝังเขา้กบัเฟอร์นิเจอร์ แตกต่างกนั  รายไดเ้ฉลี�ยของครอบครัวของผูบ้ริโภค
แตกต่างกนัมีระดบัความตอ้งการในตวัสินคา้และบริการของเครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวชนิดฝังเขา้กบั
เฟอร์นิเจอร์ ไม่แตกต่างกัน ระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคแตกต่างกนัมีระดับความตอ้งการในตวั
สินคา้และบริการของเครื�องใชไ้ฟฟ้าในครัวชนิดฝังเขา้กบัเฟอร์นิเจอร์ แตกต่างกนั   
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ABSTRACT 
 This research was undertaken with the aim of exploring basic personal 
information of consumers who interested in buying kitchen electricity devices built in 
with the house furniture, consumer purchasing decisions’ important levels of marketing 
mix factors, and product and service’s needs of built-in kitchen Appliances of 

Consumers in Bangkok. Data was collected from a sample group of 400 consumers 

from 5 modern trade stores, which are Home Product Center, Homeworks, 
Boonthavorn, Index and Modern Form, by quota and then convenience sampling. This 
involved the use of questionnaires as data collecting tools. The statistics used to 
analyze data are percentage, average, standard deviation, independent t-test, one way 
ANOVA with LSD by using the SPSS for windows. 

The study found that most of consumer giving a great significantly of making 
decision in buying the kitchen electricity device built in with the house furniture in a 
high level  when analyze from the marketing component factor in four parts, which is 
product,  selling channel, price and selling support. In study an influence of buying 
from a personal factor found that. Sex does’nt influence the customer buying decision 
on kitchen electricity device built in with the house furniture. Age level of consumer 
did not effect kitchen electricity device built in with the house furniture. Different 
consumer status did not effect kitchen electricity device built in with the house 
furniture. Different consumer job career have a different decision in buying  kitchen 
electricity device built in with the house furniture. Different Family income have a 
different decision in buying  kitchen electricity device built in with the house furniture. 
Different level of consumer education  did not effect buying decision of  kitchen 
electricity device built in with the house furniture. Sex does’nt influence   level and 
service need  on  kitchen electricity device built in with the house furniture. Age level 
of consumer have no different of   level and service need  on kitchen electricity device 
built in with the house furniture. Different consumer status background have no 
different of   level and service need  on kitchen electricity device built in with the house 
furniture. Different consumer job career have  different of   level and service need  on 
kitchen electricity device built in with the house furniture. Different Family income 
have no different of   level and service need  on kitchen electricity device built in with 
the house furniture. Different level of consumer education  have  different of   level and 
service need  on kitchen electricity device built in with the house furniture. 

 
 
 

 




