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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

(FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING OF CONSUMERS WHO 

LIVE IN BANGKOK AREAS IN PURCHASING VIOLATED COPYRIGHT) 

สังสิทธิ์ เดชนอย1   กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ 2  
-------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในการศึกษา
คร้ังน้ีไดใชขอมูลปฐมภูมิ เปนกลุมตัวอยางผูบริโภคที่มีประสบการณในการซื้อแผน
ซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย การกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางผูวิจัยคํานวณโดยใชสูตรของครอแครน (Cochran) ที่ระดับความเช่ือม่ันรอย
ละ 95 และความคลาดเคลื่อนที่รอยละ 5 โดยกําหนดใหมีการตอบคําถามเบื้องตน 
(Screening Question) การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติ t (t-

Test) สถิติ F (One-way ANOVA) และการวิเคราะหความถดถอยเชิงซอน (Multiple 

Regression Analysis) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สําหรับกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ของผูบริโภค  
 

________________________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต 
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ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตรทางดานอายุ อาชีพ
หลัก และระดับรายไดที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่
แตกตางกัน สวนปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดทางดานผลิตภัณฑ และการ
สงเสริมการขายที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่
แตกตางกัน 

คําสําคัญ : ซีด,ี การละเมิด, ลิขสิทธิ์.  
 

Abstract 

The purpose of this Independent study is to study the factors influencing 

decision making of consumers who live in Bangkok areas in purchasing violated 

copyright. 

Respondents consisted of people who even been purchased violated 

copyright in Bangkok areas of 400 people. Assign the sampling size by used 

Cochran by confident interval 95% and sensibility 5%. The researcher is sampling 

by purposive sampling convenience sampling by specific screening question who 

even violated copyright totally 400 sampling size. The researcher collect all data by 

own and use statistic to analyze the data thru various frequency, percentage, mean, 

standard deviation, t-test, f-test (one-way ANOVA) and Multiple Regression 

Analysis : MRA. 

With respect to buying decision process and buyer response to the 

processed consumer in Bangkok areas, it was shown that individual factors show 

that the different level of age, career and revenue made different decision affect the 

purchasing decision in purchasing violated copyright. Product and Promotion factor 

show that the different level of costs the purchasing made different decision affect 

in purchasing violated copyright. 

KEYWORD : CD, VIOLATED, COPYRIGHT. 
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1.  บทนํา 
ประเด็นปญหา  
1. ปญหาดานลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อแผนซีดีละเมิด

ลิขสิทธิ์ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปญหาดานพฤติกรรมการเลือกซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําถามการวิจัย  
1. ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลจะมีผลตอการตัดสินใจซื้อซื้อแผนซีดีละเมิด

ลิขสิทธิ์ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางไร 

2. ปจจัยดานพฤติกรรมการเลือกซื้อซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ จะมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยางไร 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
     ในการวิจัยพฤติกรรมการซื้อและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี  

ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาละเมิดลิขสิทธิ์
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี ผลของการศึกษาคนควา จะใหคุณคาและ
ประโยชน ดังน้ี 
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1. ทําใหผูประกอบการทราบถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลสงการตัดสินใจซื้อสินคาละเมิด
ลิขสิทธิ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อใหผูประกอบการทราบแนวทางในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพ่ือใช
แขงขันกับสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ 

3. ทําใหผูประกอบการทราบถึงพฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อสินคาละเมิด
ลิขสทิธิ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชากรศาสตร  ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือผูบริโภคท่ี
มีประสบการณการซื้อสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตดานเนื้อหา จะทําการศึกษาในสวนท่ีเปนปจจัยทางประชากรศาสตรปจจัย
สวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค และ ปจจัยอ่ืนๆวามีความสัมพันธ 
ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อสินคาละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

       ตัวแปรอิสระ                                                          ตัวแปรตาม                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
 

พฤติกรรมการซ้ือ
 

สวนประสมทางการตลาด 

 

 

การตัดสินใจเลือกซื้อแผน
ซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ของ

ผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 



224

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

สมมติฐานในการวิจัย 

1. ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อแผนซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์ แตกตางกัน 

2.  พฤติกรรมการซ้ือมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ แตกตางกัน 
3. ปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ 
แตกตางกัน 

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อแผนซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์  ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดทําการคนควาเอกสารถึงแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยจะเปนการศึกษาหลายปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
ผูบริโภค อันประกอบดวย     ปยจัยทางดานสวนประสมการตลาด ปจจัยดาน
ประชากรศาสตร ปจจัยทางดานสังคม โดยในการวิจัยคร้ังน้ีไดใชแนวคิดและทฤษฎีที่
เก่ียวของดังน้ี 

1. พฤติกรรมผูบริโภค 

 การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาถึงวิธีการของแตละบุคคลที่ทํา
การตัดสินใจในการจัดหา การใช การใชจาย ตลอดจนการประเมินผลสินคา และ 
บริการ ที่บุคคลน้ันเลือกซื้อหามาใช ซึ่งไมวาจะเปนสินคาหรือบริการอะไร จะซื้อ
หรือใชบริการเมื่อใด ซื้อหรือใชบริการท่ีไหน ซื้อหรือใชบริการบอยแคไหน และใคร
มีอิทธิพลตอการซื้อหรือใชบริการ  สิ่งเหลาน้ีลวนเปนขั้นตอนหน่ึงของพฤติกรรม
ผูบริโภคดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538:3) 
2. โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 

โมเดลพฤติกรรมผูบริโภคของ Philip Kotler (Consumer behavior model) 

เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเร่ิมตนจาก
การท่ีเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุนนั้นจะเขามาใน
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําซึ่งผูผลิตหรือ
ผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะ
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ตางๆของผูซื้อ แลวจะมีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจ
ของผูซื้อ (Buyer’s purchase decision) (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ,2541:110) 
3.  ทฤษฎีดานประชากรศาสตรและแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการใชชีวิต 

  ลักษณะทางประชากรศาสตร รวมถึง อายุ เพศ วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษา 
รายได เปนตน ลักษณะดังกลาวมีความสําคัญตอนักการตลาดเพราะเก่ียวพันกับอุป
สงค (Demand) ในตัวสินคาท้ังหลายการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตรชี้ใหเห็นถึง
การเกิดข้ึนของตลาดใหมและตลาดอ่ืนก็จะหมดไปหรือลดความสําคัญลง  ลักษณะ
ทางประชากรศาสตรที่สําคัญ  (อดุลย จาตุรงคกุล 2545: 38-39) ดังน้ี  

1. อายุ (Age) นักการตลาดตองคํานึงถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงใน
เร่ืองอายุ  

2. เพศ (Sex) จํานวนสตรี สมรสหรือโสดท่ีทํางานนอกบานเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ 

นักการตลาดตองคํานึงวาปจจุบันสตรีเปนผูซื้อรายใหญ  ซึ่งท่ีแลวมาผูชายเปนผู
ตัดสินใจซื้อ นอกจากน้ันบทบาทของสตรีและบางสัดสวนที่ซ้ํากัน  

3. วงจรครอบครัว (Marital status) ขั้นตอนแตละข้ันของวงจรชีวิตครอบครัว
เปนตัวกําหนดท่ีสําคัญของพฤติกรรม ขั้นของวงจรชีวิตครอบครัวแบงออกเปน 9 

ขั้นตอน ซึ่งแตละข้ันตอนจะมีพฤติกรรมการซ้ือที่แตกตางกัน  

4. การศึกษา และรายได (Education and Income) มีอิทธิพลตอรายไดเปนอยาง
มาก การรูวาอะไรเกิดข้ึนกับการศึกษาและรายไดเปนสิ่งสําคัญ เพราะแบบแผนการใช
จายข้ึนอยูกับรายไดที่ไดรับ 
4. ทฤษฎีตัวแปรตัวแปรที่กออิทธิพลตอการตัดสินใจ 

ปจจัยทางดานตัวแปรท่ีกอใหเกิดการตัดสินใจ เชน ผลิตภัณฑสินคาหรือ
บริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ตางเปน
ปจจัยที่เปนสิ่งเรา ใหมีการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกัน เชน ผูที่มีรายไดสูงจะมีความ
ตองการใชสินคาท่ีมีคุณภาพดี ในขณะท่ีผูมีรายไดต่ํากวาจะใชของท่ีมีราคาถูกกวา  
หรือ สินคาหรือบริการที่มีประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ลูกคาจะจดจําและสามารถ
ตัดสินใจซื้อไดงายกวาสินคาท่ีไมมีการประชาสัมพันธมากอน เปนตน  (อดุลย จาตุรง
คกุล 2543:25) 
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5. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาด ( Marketing mix ) ของสินคาน้ันโดยพ้ืนฐานจะมี
อยู 4 ตัว ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมทาง
การตลาด Kotler (2003: 139 ) แตสวนประสมทางการตลาดของตลาดบริการ จะมี
ความแตกตางจากสวนประสมทางการตลาดสินคาท่ัวไป กลาวคือ จะตองมีการเนนถึง
พนักงาน กระบวนการใหบริการ และ สิ่งแวดลอมทางกายภาพซึ่งท้ังสามสวนประสม
เปนปจจัยหลักในการสงมอบบริการ ดังน้ัน สวนประสมทางการตลาดของการบริการ
จึงประกอบไปดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 
พนักงานกระบวนการใหบริการ และ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ( Payne,1993 อางถึง
ใน ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546 : 59-60 ) 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ไปรเนตร ชินพาณิชยกิจ (2548) ไดศึกษาวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่มีตอแผนซีดีภาพยนตรลิขสิทธิ์และแผนดีวีดีภาพยนตรละเมิดลิขสิทธิ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

 พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 20-30 ป อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนสถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดระหวาง 10,000 
– 20,000 บาท โดยมีทัศนคติดานผลิตภัณฑแผนภาพยนตรลิขสิทธิ์ ชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการขายอยูในระดับดีมาก สวนดานราคาอยูในระดับ
ปานกลาง ขณะท่ีทัศนคติตอปจจัยดานผลิตภัณฑแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ พบวาดาน
ราคาอยูในระดับดี ดานชองทาการจัดจําหนายอยูในระดับปานกลาง สวนดาน
ผลิตภัณฑ และการสงเสริมการขายอยูในระดับไมดี  โดยคาใชจายของแผนดีวีดี
ลิขสิทธิ์เฉลี่ยที่ 3,782 บาทตอเดือน จํานวนเฉลี่ย 60 แผน ซื้อจากหางสรรพสินคาเปน
อันดับแรก ในขณะท่ีคาใชจายการซื้อแผนดีวีดีละเมิดลิขสิทธิ์อยูที่ 436 บาทตอเดือน 
เฉล่ียจํานวน 2 แผน โดยซื้อจากรานคาปลีกสมัยใหม 
 
 



227

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

3. ระเบียบวิธีการวิจัย 

 งานวิจัยคร้ังน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research) โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary   Data) และ
นําเสนอในลักษณะการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research)ในการศึกษาถึง
พฤติกรรมการเลือกซื้อแผนซีดีลิขสิทธิ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหไดขอมูลตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1   ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

4 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5    การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

6   การเก็บรวบรวมขอมูล 

7    การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช      
ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ  

1.  ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ 
สถานภาพ 

2.  ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย พนักงาน ผลิตภัณฑ 
ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การโฆษณา และ การสงเสริมการขาย 

3.  พฤติกรรมการเลือกซื้อ ไดแก ความถี่ในการซื้อ คาใชจายในการซื้อ เหตุผลที่
ซื้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ 
ตัวแปรตาม 

1. การตัดสินใจแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

3.2.1  ประชากร 

  ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบริโภคท่ีมีประสบการณในการ
ซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3.2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  

 เนื่องจากการทําวิจัยคร้ังน้ีใชกลุมตัวอยางเฉพาะผูที่ เคยซื้อแผนซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์เทาน้ัน โดยไมทราบกลุมประชากรท่ีแนนอน จึงไดใชสูตรของครอแค
รน (Cochran, 1977 อางใน ธีรวุฒ ิเอกะกุล, 2543) ดังน้ี 
     

                                         สูตร      n    =                                  - - - - - - - - - - - - -  (1) 

 

n คือ ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีคํานวณได 
Z    เทากับ 1.96 ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

E    คือ คาความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได (allowable error) เทากับรอยละ 
5 

 

โดยกําหนดคาท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และกําหนดความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได
ไมเกิน  + 5% 

 
n    =                       

 

n    =            384.16       ~  385 ตัวอยาง 
 ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีคํานวณไดเทากับ 385 ดังน้ันจึงทําการเก็บกลุม
ตัวอยางท้ังหมด ไมนอยกวา 400 ตัวอยาง จากประชากรใน จังหวัดกรุงเทพมหานครที่
เคยตัดสินใจซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

     (4* e ) 2

  Z2 

             4 * 0.052 

  1.962 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ีคือแบบสอบถามใน
แบบสอบถามจะประกอบดวยคําถามปดแบบมีตัวเลือก และคําถามเปด ซึ่งแบงเปน 4 

ตอนใหญๆ คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 
เพศ อายุ รายได อาชีพ    การศึกษา และสถานภาพ จํานวน 6 ขอ 

สวนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด จํานวน 4  ขอ 
สวนที่  3 พฤติกรรมการเลือกซื้อ ไดแก ความถี่ในการซื้อ คาใชจายในการซื้อ 

เหตุผลที่ซื้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ 
สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์  

ไดแก ความรวดเร็วในการสงมอบสินคา การรับคืนสินคา ใน
กรณีที่ชํารุดเสียหาย ชองทางการรับชําระเงินท่ีหลากหลาย การมี
สถานท่ีจอดรถสําหรับลูกคา 

ซึ่งตอนท่ี 2 และ 4 มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา แตละขอมี 10 

ตัวเลือก โดยมีการใหคะแนนความคิดเห็น 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 การทดสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ใชวิธีการวัดแบบ 2 วิธีดวยกัน คือ 

1.  การทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Validity) มี 2 ขั้นตอน 

- ทดสอบเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยศึกษา
จากงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดคําถามตามวัตถุประสงค ที่เกี่ยวของใน
งานวิจัยเร่ืองนี ้

- ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาในแบบสอบถาม (Construct 

Validity) โดยการนําไปทดสอบ IOC โดยใหผูเชี่ยวชาญ 3 -10 คน ตรวจสอบความ
สอดคลองของขอคําถามกับตัวแปรในแบบสอบ ถา คา IOC > .50 ใชได แตถา < .50  

ถือวาไมสอดคลองตองปรับแกขอคําถามขอนั้น) 
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2. การทดสอบความเช่ือมั่น(Reliability) ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามจํานวน 30 

ชุด นําไปทดสอบกับกลุมเปาหมายจํานวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์ ความสอดคลองภายในครอนบาซ (Alpha 

Cronbach Coefficient) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows โดยคํานวณ
แลวปรากฏวาไดคาความเช่ือมั่นมากกวา 0.60 จากคาท่ีไดน้ีสรุปไดวาคําถามท่ีใชใน
แบบสอบถาม สําหรับงานวิจัยในคร้ังน้ี มีความนาเช่ือถืออยูในระดับสูงท่ีสามารถ
ยอมรับได 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี ไดนําแบบสอบถาม  ไปแจกในสถานท่ีตางๆ 
โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ลักษณะ 
face to face ซึ่งเปนการตอบแบบสอบถามดวยตัวเองโดยกอนที่ผูวิจัยจะแจก
แบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง    ผูวิจัยจะทําการช้ีแจงใหผูตอบแบบสอบถามได
เขาใจถึงวัตถุประสงคและอธิบายถึงขอสงสัยและวิธีการตอบแบบสอบถามกอน 

วิธีการวิเคราะหขอมูล       

 จากการตรวจแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได และนําไปประเมินผลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (Statistical   Package   for   Social   Sciences   :    SPSS     

for   window)   SPSS     for   window version 11.5 ดวยคาความเช่ือม่ันในระดับรอย
ละ 95   และความคลาดเคลื่อนรอยละ 5  เปนเกณฑในการยอมรับหรือปฎิเสธ 
สมมติฐานในการวิจัย 

การวิเคราะหทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistics) ไดแก 
 1.ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของ 2 ประชากรหรือกลุมโดยสุมตัวอยางจากแต
ละกลุมอยางเปนอิสระตอกัน (Independent-Sample t-test) จากคาสถิติแบบ t – test ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

     2.ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางต้ังแต 3 กลุมข้ึนไปโดยใชสถิติ
วิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว ( One way analysis of variance : Oneway 

ANOVA )จากสถิติแบบ F-Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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 3. ทดสอบความมีอิทธิพลระหวางปจจัยที่เปนตัวแปรตนและตัวแปรตามท่ีเปนตัว
แปรเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหความถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression 

Analysis) 
4. ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปน
ผูบริโภคแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวนทั้งสิ้น 400 คน 

วิเคราะหความมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ที่
เปนขอมูลเชิงปริมาณ   กับปจจัยสวนสวนประสมทางการตลาด ที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression 

Analysis : MRA) 

เกณฑการตัดสินใจ คือ การเปรียบเทียบระดับนัยสําคัญที่คํานวณไดจากการ
ประมวลผลแบบสอบถาม หากคานัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณไดมีคานอยกวา 0.05 จะ
ยอมรับสมมติฐานหลัก แตหากคานัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณ ไดมีคามากกวา 0.05 จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

ตารางท่ี 4.1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัย
สวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อแผนวีดีละเมิดลิขสิทธิ์ 
(400 คน) 

ตัวแปร N Min Max    S.D. 

ราคา 400 3.50 9.75 7.42 0.93 

ชองทางการจัดจําหนาย 400 2.00 9.00 6.79 0.99 

ผลิตภัณฑ 400 4.25 9.50 6.81 0.86 

การสงเสริมการตลาด 400 1.86 9.14 5.81 1.19 

รวม 400     
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จากตารางท่ี 4.1 สามารถสรุปไดดังน้ี จากการเก็บแบบสอบถามจํานวน 400 

ชุด พบวาปจจัยดานราคา มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 7.42 อยูในระดับเห็นดวยมาก 
รองลงมาคือปจจัยดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 6.81 อยูในระดับเห็นดวย
คอนขางมาก ปจจัยดานชองการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 6.79 อยูในระดับ
เห็นดวยคอนขางมาก สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด เทากับ 
6.37 อยูในระดับเห็นดวยคอนขางมาก 
ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการทดสอบสมติฐานความมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อแผนซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์ กับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (400 คน) 

Coefficients 

ตัวแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta   Tolerance VIF 

(Constant) 2.022 0.498  4.058 0.000   

ราคา 0.075 0.058 0.064 1.288 0.198 0.804 1.244 

ชองทางจัด
จําหนาย 

0.082 0.055 0.075 1.491 0.137 0.790 1.266 

ผลิตภัณฑ 0.302 0.065 0.238 4.618 0.000* 0.745 1.342 

การสงเสริม
การตลาด 

0.247 0.043 0.269 5.739 0.000* 0.904 1.107 

 

*ที่ระดับนัยสําคัญ Sig. <0.05 

Model R R Square 

Adjusted  

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0.465 0.216 0.208 0.97438 2.008 
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จากตารางท่ี 4.2 พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ และ
การสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R) = 0.216 หมายความวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ในทิศทาง
เดียวกันแตมีระดับตํ่า  
 คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) = 0.208 หมายความวาในการแปรผันของ
คาการตัดสินใจซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถอธิบายไดดวย
ความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรสวนประสมทางการตลาด 20.8% สวนท่ีเหลืออีก 
79.2% มาจากตัวแปรอ่ืน 

 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากการประมาณคา (Std. Error of The 

Estimate) = 0.97 การประมาณคาการตัดสินใจซื้อโดยใชสวนประสมทางการตลาด
เปนตัวประมาณ มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนเทากับ 0.97 

 จากการวิเคราะห พบวาคา VIF สูงสุดท่ีไดคือ ผลิตภัณฑ มีคาเทากับ 1.342 

ซึ่งไมเกิน 10 หรือคา Tolerance ที่นอยที่สุด คือผลิตภัณฑ มีคา 0.745  
5.  สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์  ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของผูบริโภคสินคาแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์  ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหปรับใชกับผูประกอบการแผนซีดีลิขสิทธิ์ โดยเคร่ืองมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมตัวอยางประชากรที่เคยซื้อ
สินคาแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย 
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางผูวิจัยคํานวณโดยใชสูตรของครอแครน (Cochran) 
ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และความคลาดเคลื่อนท่ีรอยละ 5 โดยไดเก็บ
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แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สําหรับการวิเคราะหผลการศึกษาใช
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายผลการศึกษา ไดแก การแจง
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis)การทดสอบความแตกตางโดยใชสถิติแบบ T-Test การ
วิเคราะหหาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way analysis of variance : One way 

ANOVA) หรือ การทดสอบคา F-Test และการวิเคราะหดวยคาสถิติ การถดถอย
เชิงซอน (Multiple Regression Analysis : MRA) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์  

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษา พบวา ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปน

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน ทั้งสิ้น 400 คน พบวากลุมตัวอยาง สวน
ใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 257 ราย คิดเปนรอยละ 64.20 มีอายุระหวาง 20 – 30 ป 
จํานวน 159 ราย คิดเปนรอยละ 39.80 มีสถานภาพโสด จํานวน 258  ราย คิดเปนรอย
ละ 64.50 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 289 ราย คิดเปนรอยละ 72.20 มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 318 ราย คิดเปนรอยละ 79.50 และมีรายได
ระหวาง 10,001 – 20,000  บาทตอเดือน จํานวน 98 ราย คิดเปนรอยละ24.50 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญใหความสําคัญความสําคัญกับราคาในการจําหนายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์มากท่ีสุดคือ 
8.26 สวนทางดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให
ความสําคัญกับความสะดวกสบายในการเดินทางมากท่ีสุดคือ 7.44 ในดานผลิตภัณฑ 
พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับความหลากหลายของแผนซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีใหเลือกซื้อ มากท่ีสุดคือ 8.03 และดานปจจัยการโฆษณา และ การ
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สงเสริมทางการขาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับการให
คูปองสะสมแตมเมื่อครบกําหนดสามารถแลกรับของสมนาคุณ มากท่ีสุดคือ 6.95  

3. ดานพฤติกรรมการเลือกซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ประเภทการเลือกซื้อ
แผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อแผนซีดีละเมิด
ลิขสิทธิ์ ประเภทแผนดีวีดีมากท่ีสุดคือ 280 ราย คิดเปนรอยละ 70.00 สวนผูมีสวน
สําคัญในการเลือกซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ตัดสินใจซื้อดวยตัวเองมากท่ีสุด จํานวน 327 ราย คิดเปนรอยละ 81.80 ทางดาน
วัตถุประสงคในการซื้อพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อ เพื่อดูหนังมากท่ีสุด
จํานวน 290 ราย คิดเปนรอยละ 72.50  โดยในการซื้อมีความถี่ในการซื้อตอเดือนเปน 
1 คร้ังตอเดือนมากท่ีสุดจํานวน 282 ราย คิดเปนรอยละ 70.50  ใชคาใชจายเฉลี่ยใน
การซื้อตอคร้ังตํ่ากวา 500 บาทมากท่ีสุดจํานวน 311 ราย คิดเปนรอยละ 77.80 ดาน
เหตุผลในการซื้อพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อเพราะราคาถูกมากท่ีสุด
จํานวน 324 ราย คิดเปนรอยละ 81.00   
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแผนซีดีละเมิด
ลิขสิทธิ์ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนําไปเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาวางแผนกลยุทธทางการตลาด  เพื่อสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน ไดดังน้ี 

1. จากการวิจัยครั้งน้ีพบวา กลุมลูกคาท่ีมีรายไดในชวง 10,001-20,000 บาท 
กลุมลูกคาท่ีมีสถานภาพโสด กลุมการศึกษาระดับปริญญาตรี และกลุมลูกคาท่ีเปนที่
เปนพนักงานเอกชน เปนผูที่มีการตัดสินใจซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ มากท่ีสุด ดังน้ัน
บริษัทผลิตแผนซีดี  หรือบริษัทตัวแทนจําหนายแผนซีดีประเภทตางๆ  ควรนํา
ผลการวิจัยครั้งน้ี ไปวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพ่ือออกผลิตภัณฑตางๆออกมาเพื่อ
ตอบรับกับความตองการลูกคาไดอยางตรงจุด  

2. ดานราคา เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับดาน
ราคามากเปนพิเศษ สาเหตุเพราะมองวาแผนซีดีถูกลิขสิทธิ์มีราคาแพงกวาสินคา
ละเมิดสิทธิ์มาก ทางผูผลิตและจําหนายซีดีลิขสิทธิ์จึงตองกําหนดราคาท่ีเหมาะสม 
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เพื่อลดชองวางระหวางสินคาลิขสิทธิ์และสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อใหผูบริโภคหันมา
ซื้อของแทมากยิ่งข้ึน 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูแทนจําหนายซีดีลิขสิทธิ์ตองจัดหา
สถานที่จําหนายซีดีเพื่อใหผูบริโภคเดินทางไดสะดวกท่ีสุด โดยสถานท่ีจัดจําหนาย
จะตองเปนสถานที่ที่ผูบริโภคสามารถซ้ือซีดีไดสะดวก เชนมีรถโดยสารผาน หรือ
สามารถเขาถึงไดโดยงาย ใชเวลาในการเดินทางไมนาน เชน หางสรรพสินคา หรือ
การจัดงานตามเทศกาลตางๆ หรือตามตลาดนัดท่ัวไป เปนตน 

4. ดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคตองการสินคาในการเลือกซื้อท่ีหลากหลาย 
เน่ืองจากความตองการของผูบริโภคมีไมเหมือนกัน ดังน้ันผูแทนจําหนายแผนซีดี
ลิขสิทธิ์จะตองเนนความหลากหลายของประเภทแผนซีดีลิขสิทธิ์ใหมากย่ิงข้ึน เชน
การผลิตแผน MP3 ออกมาขายแขงกับแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์มากย่ิงข้ึน รวมท้ังจะตอง
มีการพัฒนาคุณภาพของแผนซีดีลิขสิทธิ์ใหมีคุณภาพที่ดีกวาแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ใน
ระดับที่ลูกคาพึงพอใจ 

5. ดานการสงเสริมการขาย ผูบริโภคมีความพึงพอใจในดานการรับคูปอง
เพื่อรับสิทธิแลกของสมนาคุณซึ่งอาจจะเปนของรางวัลท่ีระลึกจากดารานักรองท่ีมี
ชื่อเสียง ซึ่งจะเนนในดานคุณคาทางจิตใจมากกวาทางดานราคา ซึ่งชวยใหลูกคาเกิด
ความภาคภูมิใจในของรางวัลที่ระลึกนั้น 

6. ผูบริโภคสวนใหญจะมีคาใชจายในการซื้อซีดีตอคร้ังตํ่ากวา 500 บาท 
ดังน้ันผูผลิตและผูแทนจําหนายซีดีลิขสิทธิ์จะตองมีการทํารายการสงเสริมการขายให
ลูกคาซื้อแผนซีดีลิขสิทธิ์มากย่ิงข้ึน โดยอาจจะจัดรายการสงเสริมการขาย เชน ซื้อครบ 
1,000 บาท จะไดรับคูปองเพ่ือสะสมแลกรับของสมนาคุณเปนตน  
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

กําหนดปจจัยที่มีผลตอการซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ใหมากข้ึนกวางานวิจัย
คร้ังน้ี เพ่ือผูวิจัยจะไดรับรู และเขาใจถึงปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อแผนซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์การซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ โดยอาจจะเพ่ิมปจจัยที่เกี่ยวของไดแก 
ปจจัยทางการตลาด 7P ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการตลาด การสงเสริมการขาย 
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