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บทคัดย่อ 

เน่ืองจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอยา่งมากในปัจจุบนัส าหรับ

ดา้นตลาดของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้น ก็มีการเปล่ียนแปลงเขา้สู่การขายผา่นช่องทางออนไลน์และผา่นระบบคอล

เซ็นเตอร์ (NALISA,2563) เพื่อเป็นการรองรับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ผู ้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าว จึงท าการศึกษางานวิจยั 1)เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์

และของแต่งบา้นของ กลุ่ม Gen Y ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2)เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้นของกลุ่ม Gen Y ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่ม Gen Y ใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยก าหนดขนาดตวัอยา่ง ไดจ้ านวน 385 คน 

ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีระดบันยัส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ท่ีต่างกนั และ 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัมีระดบันยัส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ท่ีต่างกนั ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีระดบัความส าคญัมากต่อส่วนประสม
ทางการตลาด 

การทดสอบปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ปัจจยัการส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์
และของตกแต่งบา้น อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

ค าส าคญั : การตดัสินใจซ้ือ, เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบา้น 
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1.บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
เน่ืองจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอย่างมากในปัจจุบนั ทั้งในดา้นของ 
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ตามกระแสเทรนดท่ี์มาแรง พฤติกรรมการป้องกนัและดูแลสุขภาพ พฤติกรรมการเรียน การกา้วเขา้สู่สังคม
ไร้เงินสด พฤติกรรมการซ้ือสินคา้เพ่ือความสะดวก และ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ (Accesstrade,2563) ทั้งน้ี การระบาดของ
ไวรัส     โควิด 19 ยงัส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง ในดา้นเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงส่งผลต่อรูปแบบการท างาน การติดต่อส่ือสาร และ
การท าธุรกิจอีกดว้ย (อิทธิชยั อรรถกระวสุีนทร,2563) 
 ส าหรับดา้นตลาดของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้น ก็มีการเปล่ียนแปลงเขา้สู่การขายผา่นช่องทางออนไลน์
และผา่นระบบคอลเซ็นเตอร์ (NALISA,2563) เพื่อเป็นการรองรับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  
ในปี 2563 ศูนยว์จิยักสิกรไทยจะประเมินไวว้า่ ภาพรวมการเติบโตของธุรกิจคา้ปลีกในปี 2563 น่าจะยงัคงหดตวัราว 5-8% เม่ือเทียบ
กบัปีท่ีแลว้ แต่ตลาดเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้น ปี 2563 กลบัเติบโตข้ึนไดภ้ายใตว้ิกฤติ Covid-19 แสดงถึงผูค้นมีความสนใจใน
การปรับปรุงและตกแต่งบา้นมากข้ึน 
ปัจจุบนัประชากรกลุ่ม Generation Y ถือวา่มีสัดส่วนมากท่ีสุดในประเทศไทย โดย กลุ่ม Generation Y เป็นประชากรท่ีเกิดในช่วงปี 
พ.ศ. 2523-2540 (อาย ุ23-40 ปี ) ในปี พ.ศ.2559 มีจ านวนประชากรทั้งประเทศจ านวน 65,931,550 คน ซ่ึงเป็นกลุ่ม Gen Y ถึง 18.7 
ลา้นคน หรือประมาณ 28.54% รองลงมาคือ Gen X ซ่ึงมีจ านวนใกลเ้คียงคือ 27% และ Gen Z มีสดัส่วน 22% ส่วนกลุ่มประชากรอ่ืน
นั้นนอ้ยกวา่และมีแนวโนม้ลดลง โดยสัดส่วน Gen Y ในกรุงเทพฯเท่ากบั 27.17% (เทอร์ร่า บีเคเค,2562) กลุ่ม Gen Y ส่วนใหญ่ยงั
ไม่มีบา้นเป็นของตวัเอง จ านวน 35% เลือกเช่าท่ีอยูอ่าศยั และ 37% ยงัอาศยัอยูก่บัพอ่แม่และญาติ แต่ไม่ใช่วา่ Gen Y ไม่อยากมีท่ีอยู่
อาศยัเป็นของตวัเอง จากการส ารวจมีเสียงโหวตมากถึง 84% ส าหรับ Gen Y ท่ียงัไม่มีท่ีอยูอ่าศยั มีแผนจะซ้ือท่ีอยูอ่าศยัในระยะเวลา 
1-2 ปีข้างหน้า ด้วยเหตุผลหลัก คือ เพ่ือขยายครอบครัวและหาท่ีอยู่อาศัยใกลท่ี้ท างาน สุดท้าย คือต้องการความเป็นส่วนตวั 
(Marketeer Team,2562)  
 จากเน้ือหาท่ีผา่นมา ผูว้จิยัเลง็เห็นถึงประโยชน์ของการวจิยัตลาดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบา้น ในโลกโลกาภิวตัน์ ซ่ึงมี
การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา อีกทั้งบริษทัเฟอร์นิเจอร์ก็มีการปรับตวัมาโดยตลอดจากยคุ Traditional Trade จนเขา้สู่ Modern trade 
จนถึงในปัจจุบนับริษทัเฟอร์นิเจอร์ก็ยงัคงเติบโตและรักษายอดขายไดแ้มใ้นภาวะวิกฤติท่ีมีการระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ซ่ึง
เป็นปัญหาระดบัโลก แสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมการบริโภคและความตอ้งการเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้นท่ีไม่ลดลงไป โดยมีกลุ่ม 
Gen Y ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนประชากรท่ีมากท่ีสุดในประเทศ และอยูใ่นวยัแรงงาน คือมีอาย ุตั้งแต่ 23-40ปี ( พ.ศ. 2523-2540) ท่ีมีความ
ตอ้งการจะซ้ือท่ีอยูอ่าศยั เพ่ือเร่ิมสร้างครอบครัว หรือ ขยายครอบครัว จะส่งผลใหต้ลาดเฟอร์นิเจอร์เติบโตตามการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัใน
ระยะจากน้ีและต่อไปในอนาคต 

 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้นของ กลุ่ม Gen Y ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้นของ กลุ่ม Gen Y 
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

2.3 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้นของกลุ่ม Gen Y ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 
 



3. สมมุติฐานของการวจัิย 
3.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้นของ กลุ่ม Gen Y ใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล แตกต่างกนั 
3.2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้นของ กลุ่ม Gen Y ในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล แตกต่างกนั 
3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์อย่างแตกต่างกัน ของ กลุ่ม Gen Y ใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
เพ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้น  โดยสามารถท่ีจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

วจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการท าการตลาดเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y 

5. ขอบแขตการวจัิย 
งานวิจยัน้ี เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์และ

ของแต่งบา้นของกลุ่ม GenY ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงในปัจจุบนัพฤติกรรมการบริโภคมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
รวมถึงพฤติกรรมในรูปแบบ New normal ท่ีจะตามมา ส่งผลให้มีการบริโภคท่ีต่างจากท่ีเคยเป็นผนวกกบัเศรษฐกิจขาลงท่ีมีการ
คาดการณ์ GDP มีการติดลบมาก ในปี2563 เกิดการเลิกจา้งงานเป็นวงกวา้งก าลงัซ้ือหดหาย ส่งผลให้ตลาดเฟอร์นิเจอร์มีความเส่ียง 
ผูว้จิยัจึงท าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม และ ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ โดยแบ่งเป็นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์โดยเลือกกลุ่มท่ีใหญ่
และมีก าลงัซ้ือ คือ Generation Y ขอ้มูลประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ปัจจยัดา้นพฤติกรรม 
และ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

6. กรอบแนวคิดงานวจัิย 

กรอบแนวคิดการวจิยั ปรากฏดงัภาพท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั  



7.วธีิด าเนินการวจัิย 

7.1 กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

ประชากร ( Population ) ท่ีเป็นเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ีคือ กลุ่ม Generation Y หรือผูท่ี้เกิดใน ปี พ.ศ. 2523-2540 (อาย ุ
23-40 ปี) ก าลงัศึกษา ท างาน และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  

7.2 การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูท่ี้อยูอ่าศยั ท างานหรือก าลงัศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือไดว้า่มีจ านวนประชากรทั้งหมดขนาดใหญ่มาก ไม่สามารถทราบจ านวนท่ีแน่นอนได ้ท าใหก้ารศึกษาในคร้ัง
น้ี จึงไดค้  านวณกลุ่มประชากรตวัอยา่งในการวจิยั (Cochran,1977) โดยอาศยัสูตรในการค านวณกลุ่มประชากรตวัอยา่งแบบไม่ทราบ
จ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2548:26) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณไม่เกิน 5% ซ่ึงท า
ใหไ้ดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลในงานวจิยัน้ี ทั้งส้ิน 385 ตวัอยา่ง 
7.3 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีคือการท าการส ารวจ และเก็บขอ้มูลแบบสอบถามในรูปแบบแบบสอบถาม
ออนไลน์ เร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้นของกลุ่ม GenY ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล”จ านวน 
385 แบบสอบถาม โดยผูว้จิยัไดส้ร้างจากแนวคิดท่ีไดศึ้กษาจากเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 3 ส่วนดว้ยกนั ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วยขอ้มูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ้ 

ตอนท่ี 2 โอกาสในการซ้ือเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้น ลกัษณะและประเภทท่ีเลือกซ้ือ การคน้หาขอ้มูลของเฟอร์นิเจอร์
และของแต่งบา้นก่อนการตดัสินใจซ้ือ ลกัษณะการอยูอ่าศยัปัจจุบนั และ ท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนั 

ตอนท่ี 3 ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ตอนท่ี 4 กระบวนการการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้น 

โดย แบบสอบถามตอนท่ี 2 และ ตอนท่ี 3 ค าถามมีค าตอบใหเ้ลือกดว้ยกนั 5 ระดบั ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีเกณฑใ์นการให้คะแนน โดยเรียบตามระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ 
จาก มากท่ีสุด ถึง นอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี 5 แทนระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ มากท่ีสุด 4 แทนระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ 
มาก 3 แทนระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ ปานกลาง 2 แทนระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ น้อย และ 1 แทนระดบั
ความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ นอ้ยท่ีสุด 

โดยน าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต การแปลความหมาย ของระดบัคะแนนเฉล่ีย (กลัยา วานิชยบ์ญัญา, 
2549, หน้า 74) จะยึดหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.21 – 5.00 แทนระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.41 – 4.20 
แทนระดบัความส าคญัมาก ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.40 แทนระดบัความส าคญัปานกลาง ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.81 – 2.60 แทนระดบั
ความส าคญันอ้ย และ ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 0  – 1.80 แทนระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

8.ผลการศึกษา 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้นของกลุ่ม Gen Y ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัและการอภิปรายผลดงัน้ี 

ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ และส่วนประสมทางการตลาด 



จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ส าหรับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีระดบันยัส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ท่ีต่างกนั และ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัมี
ระดบันยัส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ท่ีต่างกนั มีดงัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
226 คน คิดเป็นร้อยละ 58.70 มีช่วงอายรุะหวา่ง 21-31 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.60 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาอยูใ่น
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 และประกอบอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 
รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตวัจ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 รายไดโ้ดยเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สูงกวา่ 30,000 
บาท จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20 โอกาสในการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้น เพ่ือตกแต่งท่ีอยูอ่าศยัเก่าจ านวน 191 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.60 รองลงมา คือ เม่ือซ้ือท่ีอยูอ่าศยัใหม่ จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 46.20 ลกัษณะและประเภทท่ีเลือกซ้ือ
เป็น เฟอร์นิเจอร์แยกช้ิน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 45.20 รองลงมาคือ ของตกแต่งบา้นขนาดเลก็ จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 36.90 
มีการคน้หาขอ้มูลของเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้นก่อนการตดัสินใจซ้ือ 337 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 

 ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี 
(4.14,0.59), (3.85,0.63), (3.61,0.76) และ (3.89,0.85) ตามล าดบั มีระดบัความส าคญัมากต่อส่วนประสมทางการตลาด  

และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นของส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) พบวา่ ความสวยงามของ
การออกแบบ ความคงทนของสินคา้ และคุณภาพของวสัดุท่ีน ามาผลิตและงานประกอบมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี (4.41,0.69), (4.34,0.76) ตามล าดบั รองลงมาคือ ความหลากหลายของเฟอร์นิเจอร์และของแต่ง
บา้น ตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือ มีความส าคญัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี (3.96,0.88) และ (3.70,0.96) 
ตามล าดบั   

ในดา้นราคา (Price) พบว่า ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพและดีไซน์มีระดบัความส าคญัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ (4.29,0.79) 

ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) พบว่า ซ้ือท่ีหน้าร้าน เช่น IKEA,INDEX และ เปรียบเทียบสินคา้จากช่องทาง 
Online และ Offline โดยเลือกช่องทางท่ีถูกกว่า มีความส าคญัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (4.00,0.97) และ 
(3.76,1.04) ตามล าดบั  ในทางกลบักนั การซ้ือเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้นผา่นทางช่องทางออนไลน์ มีระดบัความส าคญัปานกลาง
ต่อสถานท่ีจดัจ าหน่าย ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.08 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.18   

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) พบวา่ บริการหลงัการขายท่ีเหมาะสมและการรับประกนัสินคา้ การลด แลก 
แจก แถม สินคา้โปรโมชัน่ต่างๆ และ การมีบตัรสมาชิกเพ่ือลดราคาและสะสมคะแนน มีระดบัความส าคญัมากต่อการส่งเสริม
การตลาด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี (4.08,0.97), (3.91,1.00) และ (3.70,1.09) ตามล าดบั 

ตอนที ่2 การทดสอบสมมตฐิานงานวจิยั (Hypothesis Test) โดยใช้เคร่ืองมือทางสถิต ิ

การทดสอบปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงใชส้ถิติ t-test และ F-test พบวา่ ปัจจยัเพศ (t=56.236,p=0.000) ปัจจยัดา้นอายุ 
(F=57.125,p=0.000) ปัจจยัดา้นสถานภาพ (F=7.164,p=0.000)  ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา (F=7.480,p=0.000) ปัจจยัดา้นอาชีพ (F=
5.768,p=0.000) ปัจจยัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (F=5.345p=0.000) การคน้หาขอ้มูลของเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้นก่อนการตดัสินใจ
ซ้ือ (F=57.125,p=0.000) โอกาสท่ีซ้ือเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน (F=12.540,p=0.000) ลกัษณะและประเภทท่ีเลือกซ้ือ (F=
5.650,p=0.000)ลกัษณะการอยูอ่าศยัปัจจุบนั (F=3.969,p=0.000) ท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนั (F=6.579,p=0.000)   ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้นของกลุ่ม Gen Y ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 



 การทดสอบปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
น าเขา้ตวัแปร ซ่ึงประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้วยวิธี Enter 
Multiple Regression  พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(t=5.195,p=0.000) ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย (t=9.319,p=0.000) ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการส่งเสริมทางการตลาด(t=5.936,p=0.000) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบา้น อย่างมีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 

9. อภิปรายผลการวจัิย 

จากการสรุปและการวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้นของกลุ่ม Gen Y 
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบวา่ มีประเด็นท่ีน่าสนใจ สามารถน ามาอภิปรายไดด้งัน้ี 

ความส าคญัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้นของกลุ่ม Gen Y ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
โดยภาพรวม พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทดัศรัณยา กล่ินพินิจ (2546 )ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อ Index ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ อมรรัตน์ ทบัทิมศรี (2558 ) ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ประเภทเหล็กดดัของผูบ้ริโภค นางสาวชญาดา สมศักด์ิ  (2559) ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ยีห่อ้อิเกีย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล นารีรัตน์ ฟกเฟ่ืองบุญ ( 
2554 )  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ในศูนยจ์ าหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์ ใน
กรุงเทพมหานครนาย ศิริวงศ์ ภาติกะเสรี (มปป)  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดคา้ปลีกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เฟอร์นิเจอร์ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร นางสาวจินตนา เท่ียงตรง (2557)  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดสิันใจซ้ือสุขภณัฑข์อง บริษทั คาสวาจ ากดั 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โศภณ นนทประดิษฐ ์(2558)  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม 
การเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครญาณิศา รุ่งโรจน์วณิชย ์(มปป)  ปัจจยัคุณสมบติัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้น
ลูกคา้สมัพนัธ์ และปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชสิ้นคา้ประเภทเฟอร์นิเจอร์ของบริษทั เฟอร์นิเจอร์แห่งหน่ึง ใน
เขตจงัหวดันนทบุรีรังสรรค ์สุธีสิริมงคล (2562)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคยคุดิจิทลั
ในกรุงเทพมหานคร 

ความส าคญัของปัจจยัในด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่ายและ การส่งเสริมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ มีความสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ทัดศรัณยา กล่ินพินิจ (2546 )  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ยีห่อ้ Index ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ อมรรัตน์ ทบัทิมศรี (2558 ) ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ประเภทเหล็กดดัของผูบ้ริโภค นายสมพงษ ศรีรุ่งเรืองชยั (2552) ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมส้นร้าน PINERY FURNITURE  ท่ีหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางกะปิ นางสาวชญาดา 
สมศกัด์ิ  (2559)ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ยีห่อ้อิเกีย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล นมสัการ มรรคสุนทร (2558)  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเรือนอเนกประสงค์ของผูบ้ริโภคใน 
กรุงเทพมหานคร วชุิตา หวา่งจอ้ย และ คณะ (2556)  พฤติกรรมและแนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมเ้น้ือแขง็ของผูบ้ริโภค 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา นารีรัตน์ ฟกเฟ่ืองบุญ ( 2554 )  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค ในศูนยจ์ าหน่าย เอส.บี. ดีไซด ์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร นาย ศิริวงศ ์ภาติกะเสรี (มปป)  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดคา้
ปลีกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เฟอร์นิเจอร์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร นางสาวจินตนา เท่ียงตรง (2557)  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดสิันใจซ้ือสุขภณัฑข์อง บริษทั คาสวาจ ากดั ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ชนิกา กุลวานิช และคณะ (2562)  ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไมไ้ผ่แช่น ้ ายาป้องกนัมอดในจงัหวดัพงังา โศภณ นนทประดิษฐ์ (2558)  ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม การเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครญาณิศา 



รุ่งโรจน์วณิชย ์(มปป)  ปัจจยัคุณสมบติัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นลูกคา้สัมพนัธ์ และปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
สินคา้ประเภทเฟอร์นิเจอร์ของบริษทั เฟอร์นิเจอร์แห่งหน่ึง ในเขตจงัหวดันนทบุรี รังสรรค ์สุธีสิริมงคล (2562)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคยคุดิจิทลัในกรุงเทพมหานคร 

 จากการศึกษางานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ถึงแมจ้ะมีงานวิจยัท่ีวิเคราะห์เก่ียวกบัดา้นพฤติกรรม แต่ทั้งน้ีในดา้นของตวัแปร
ดา้นพฤติกรรมนั้นแตกต่างกนั ซ่ึงตวัแปรในงานวจิยัน้ี ประกอบไปดว้ย โอกาสในการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้น ลกัษณะ
และประเภทท่ีเลือกซ้ือ มีการคน้หาขอ้มูลของเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้นก่อนการตดัสินใจซ้ือ การอยู่อาศยั ท่ีอยู่อาศยัปัจจุบนั 
ผูว้ิจยัเลง็เห็นวา่ ปัจจยัดงักล่าวมีความส าคญัต่อการศึกษาเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลมาวิเคราะห์พฤติกรรมปัจจุบนัของผูบ้ริโภคสินคา้ประเภท
เฟอร์นิเจอร์ 

10. ข้อเสนอแนะ 

งานวิจยัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือไดซ่ึ้งขอ้มูลของการบริโภคปัจจุบนัในยคุโควิดเน่ืองจากผูเ้ขียนมีความคิดเห็นเห็นว่าการบริโภค
อาจจะเปล่ียนไปจากเดิม โดยในส่วนของขอ้มูลน้ีผูเ้ขียนคาดหวงัวา่จะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้ไดอ่้านแลว้น างานวิจยัช้ินน้ีไปศึกษาต่อ
ยอด หรือ มีส่วนท าแผนการตลาดใหต้รงกบัการบริโภคปัจจุบนั 

จากผลการวจิยัช้ีใหเ้ห็นวา่ ประชากร GenY ท่ีอาศยัในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวนมากยงัคงมีพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือเฟอร์นิเจอร์จากหนา้ร้านมากกวา่ทางออนไลน์ อาจจะเป็นเพราะสินคา้ประเภทเฟอร์นิเจอร์น้ี เป็นสินคา้ท่ีไม่ไดเ้ปล่ียนบ่อยและมี
ขนาดใหญ่ พฤติกรรมการเลือกเฟอร์นิเจอร์มีการเปรียบเทียบสินคา้มากกวา่ในยคุก่อนๆ ทั้งในดา้นราคา คุณภาพต่างๆ และ การซ้ือ
เฟอร์นิเจอร์แบบแยกช้ิน หรือท่ีเรียกวา่ลอยตวั และของตกแต่งบา้นขนาดเล็ก นั้นเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั ในส่วนของพฤติกรรมการ
บริโภคออนไลน์ในปัจจุบนันั้นไม่ส่งผลต่อสินคา้ประเภทเฟอร์นิเจอร์มากนกั เพราะ คนส่วนใหญ่ยงันิยมการไปสัมผสัท่ีหนา้ร้าน
หรือโชวรู์ม โดยจะสัง่ผา่นทางช่องทางออนไลน์หากมีราคาถูกกวา่ 

11.กติติกรรมประกาศ 

 งานวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้นของกลุ่ม GenY ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล” 
ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์ ในการแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ ให้ค  าปรึกษา ขอ้คิดเห็น รวมถึงการ
สนับสนุน ตลอดจนการตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและวิธีการด าเนินงานวิจยัจากอาจารย ์ดร.รชฏ ข าบุญ ผูเ้ป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษางานวจิยั ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม และ ดร.ภูมิพฒัณ์ พงศพ์ฤฒิกลุ กรรมการในงานวจิยัน้ีท่ีกรุณาใหแ้นวคิด และ
ค าแนะน าในการแกไ้ขใหง้านวจิยัฉบบัน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 นอกจากน้ี ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชา คอยอบรมสั่งสอนจนผูว้ิจยัสามารถท างานวิจยั
ลุล่วงและเสร็จสมบูรณ์ 

 อน่ึงการวจิยัคร้ังน้ีไม่อาจส าเร็จได ้ถา้ผูว้จิยัไม่ไดรั้บความกรุณาจากบิดา และมารดา ท่ีใหก้ าลงัใจตลอดระยะเวลาการศึกษา 
และขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีให้ความร่วมมือและความกรุณาในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและถูกตอ้ง
สมบูรณ์ครบถว้น 
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