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The Antecedence of Employee’s Work-family Conflict  

( Work Interference with Family and Family Interference with Work )  

in Thailand 

Nini Lu 1    Phusit  Wonglorsaichon,  D.B.A.2 

     Abstract 

Purpose—The purpose of the study is to identify how the work related 

demand and family related demand influence work interference with family (WIF) 

and family interference with work (FIW).  

Design/Methodology—Data were collected from a sample of 415 

employees in service industry and manufacture industry. LISREL8.72 (student 

edition) was used to analyzed the model. 

Findings—The findings showed both of the work related demand and 

family related demand have the positive effect on WIF and FIW. The work related 

demand was found to have the stronger effect on WIF and FIW. 

Research Implications—The managers of organizations can take use of 

the results to make their management strategies, they can do their best to help 

employee decrease WIF, which can lead to employee’s job satisfaction. 

Research Limitations—The study was based on a sample taken from two 

industries, which was not included agriculture industry. So the result can not 

represent the whole kingdom of Thailand. 

Key words Work-family conflict, Work interference with family, Family 

interference with work 
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1. Introduction 

For a long time it was the men who worked to earn money while women 

took care of the household responsibilities and accomplished the tasks of raising the 

children. However, the scenario has changed. Women’s participation in the 

workforce have increased all the world. These changes may cause the work-family 

conflict between women and men. In Thailand, more and more men and women join 

in the work environment, Otsuki Nami (2005) found the rate of Thailand’s dual-

career family was 66%, which meaned it was easier to experience work-family 

conflict by employees (Lewis , Gambles, 2007). The demand for working is also 

increasing. More and more organizations require employees to work longer, thus the 

work-family conflict can be stronger in organizations. 

Since 1970s, foreign scholars have done many researches on work-family 

conflict. A large number of documents discusses the definition, dimensions, the 

influence factors, the consequences and the strategies and so on of work-family 

conflict. Greenhaus and Beutell (1985) defined work-family conflict as “a form of 

inter-role conflict in which role pressures from the work and family domain are 

mutually incompatible in some respect competing work activity or when family 

stress has a negative effect on performance in the work role”. A group of scholars 

agreed that conflict in the work-family conflict have two directions, which are“work 

interference with family” and “family interference with work” (Duxbury, Higgins, 

Mills, 1992).  

Due to the development of economy globalization, work-family conflict is 

also very necessary to be concerned by developing countries. The researches of 

work-family conflict are mainly carried out in western countries, and there are 

relatively few scholars who study on this subject in Thailand cultural background. 

However, connotation of work-family conflict in the different cultural backgrounds 
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may differ materially, it is not useful to promote the research results achieved in the 

western cultural background to the other countries directly. Therefore it is very 

necessary to study the topic in a different population structure and cultural 

background for testing these theoretical results can be generalized or not. 

The objective of this study concentrate on how work related demand and 

family related demand influence work interference with family (WIF) and family 

interference with work (FIW). The managers of organizations will benefit from this 

study, because after realizing the antecedence of work-family conflict, they can help 

employee to decrease this conflict, it can lead to employee’s job satisfaction, which 

can keep employee’s loyalty to the organizations. 

2. Literature Review 

2.1 Work-family conflict 

Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, and Rosenthal (1964) first examined this 

interrole conflict that people experienced between their work roles and other life 

roles. Later Greenhaus and Beutell (1985) defined work-family conflict as “a form 

of inter-role conflict in which role pressures from the work and family domain are 

mutually incompatible in some respect competing work activity or when family 

stress has a negative effect on performance in the work role”. Earlier researchers 

believed that work-family conflict is unidirectional. Netemeyer, Boles and 

McMurrian (1996) agreed that conflict in the work-family conflict had a 

bidirectional nature. And they made two directions, which are “work interfere 

family” and “family interfere work”, both of them have different antecedents and 

consequences, and require different interventions and solutions to prevent or reduce 

their incidence. Greenhaus and Beutell (1985) divide work-family conflict into three 

types, which are Time-based conflict, strain-based conflict and behavior-based 

conflict. 
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2.2 Work related demand 

Burke and Greenglass (1999) and Voydanoff (1988) found that job 

stressors and work demand could predict work interference with family strongly. A 

lot of studies showed that work demand such as work time, work overload, work 

flexibility were positively and strongly associated with work-family conflict (Burke, 

2002; Voydanoff, 1988).  

If employee’s work time is long, which can limit the time that employees 

are available for family activities. Frone et al. (1997) proved that the total work time 

had a positive relationship with work-family conflict and a strong factor that can 

influence the level of work-family conflict. Freidson (1973) thought that work 

flexibility was the control which over the terms, conditions, and contents of work. 

Research on narrower samples shows the results that adopting the scheduling 

flexibility could decrease the work-family conflict among managers (Friedman and 

Greenhaus, 2000) and employees in a financial company (Wharton and Blair-Loy, 

2006). Many research have examined work involvement as an antecedence of work-

family conflict. According to the spillover theory, moods, stress, and thoughts 

generated in one role domain often influence or spill over into other domains 

(William and Alliger, 1994).  

It seems that work time, work overload, work flexibility, and involvement 

are the important indicators of work demands and may be antecedents of work-

family conflict. Past research has shown that domain-specific antecedents were 

related to different directions of work interference with family, therefore, work time, 

work overload, work flexibility, and involvement can also be expected as 

antecedence of family interference with work. After reviewing the previous study, 

two hypothesis were made.  

Hypothesis1: Work related demand could influence WIF positively. 



5 
 

วารสาร การเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่3ฉบบัที่1 (มกราคม-มีนาคม 2556) 

Hypothesis2: Work related demand could influence FIW positively. 

2.3 Family related demand 

Family basic demand mainly involves caring for families. Rothausen (1999) 

believed that number of dependent children was an objective indicator of the level 

of family demands. For example, Pleck et al (1980) found that parents with young 

children experienced higher family interference with work. Parasuraman et al (2002) 

showed there was a significant effect between time spent on caring for families and 

family interference with work. Household maintenance was another aspect of family 

basic demands, especially salient in societies with high rates of dual career families. 

Family basic demand is an objective branch, but family involvement is another 

factor to consist perceiving family demands, which is a subjective branch. There 

were also some scholars illustrated that family involvement is positively and 

directly related to family interference with work (Greenhaus and Kopelman, 1981). 

Therefore, family basic demand and family involvement can be expected as the 

dimensions of family related demand. After reviewing the previous study, two 

hypothesis were made.  

Hypothesis3: Family related demand could influence WIF positively. 

Hypothesis4: Family related demand could influence FIW positively. 

Based on the literature review, the conceptual framework of this study is presented 

as figure 2.1. 
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Figure 2.1 Conceptual Framework 

 

 
 

3. Methodology 

A 5-point Likert surveys were distributed to the employees who work in 

service industry and manufacturing industry in Thailand. The final sample size was 

415 participants (208 for service industry; 207 for manufacturing industry). Four 

components of work related demand: work time, work flexibility, work involvement, 

work overload were involved. Two components of family related demand: family 

involvement and family basical demand were discussed. 

Work time was measured with 3 items which the author constructed. Work 

flexibility was measured by the scale adapted by Kim et al. (1996). Work 

involvement was measured with Kanungo’s (1982) Involvement Questionnaire. 

Work Overload was measured using questiones adapted by Kim et al. (1996). 

Family involvement, items from the job involvement scale were modified so that all 

the items referred to family instead of job. Family basical demand was measured by 

questiones developed by Bjorkquist (1984). Work-family conflict were measured by 

using Netemeyer’s scale (1996).  
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The structural equation model (SEM) was performed to investigate the 

relationships between the factors. The analysis was using LISREL8.72 (student 

edition) to accomplish. 

4. Results 

There were 415 respondents who participated for the study. The employee 

who work in Service field accounts for 50.12%, Industry for 49.88%. The vast 

majority of the participants were female which represents 63.86%.Moreover,51.57% 

of them are single while 26.02% whose age between 26-30 years old. Furthermore, 

most of them have below or equal high school education background for 46.27%. 

The vast majority of the participants who don’t have dependent children represents 

46.50%. 33.01% participants who have two dependent elder are the biggest group. 

Most of participants who work 41-50 hours per week for 48.67%. What’s more, 

79.28% participants who don’t have managerial responsibilitie in the organizations. 

27.71% participants who have 21-40% family responsibilities are the biggest group. 

Correlations, means, standard deviations of the variables of the model are 

shown in table 4.1. The work interference with family(WIF) based on the 

correlation matrix and the correlation is significant at 0.01 level. It has positive 

correlation with family interference with work (FIW) (r=0.94, p=0.01); positive 

correlation with work related demand (WRD) (r=0.97, p=0.01); positive correlation 

with family related demand (FRD) (r=0.96, p=0.01). The family interference with 

work (FIW) has significant correlation at 0.01 level. It has positive correlation with 

work related demand (WRD) (r=0.97, p=0.01); positive correlation with family 

related demand (FRD) (r=0.95, p=0.01). 
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Table 4.1 Correlations, Means, Standard Deviations of Variables 

Correlation Matrix 

between latent variables 

WIF FIW WRD FRD 

 

Work interference with family(WIF) 1.00    

Family interference with work(FIW) 0.94 1.00   

Work related demand(WRD) 0.97 0.97 1.00  

Family related demand(FRD) 0.96 0.95 0.97 1.00 

Means 3.48 3.92 3.87 3.61 

Standard Deviations 0.90 0.88 0.85 0.97 

Correlation is significant at 0.01 level 

 

The model was examined Goodness of Fit and tested the overall research 

Hypotheses using the combined sample covariance matrix as input to LISREL 

8.72.The result in table 4.2 indicated that the model fits the data well 

(RMSEA=0.036, NFI=1.00, NNFI=1.00, CFI=1.00). 

In table 4.2, work time could present 70% (st=0.70, SE=0.04, t=19.91) of 

positive level of work related demand; work flexibility could present 88% (st=0.88, 

SE=0.03, t=22.37) of positive level of work related demand; work involvement 

could present 85% (st=0.85, SE=0.03, t=21.17) of positive level of work related 

demand; family involvement could present 91% (st=0.91, SE=0.04, t=23.88) of 

positive level of family related demand; family basic demand could present 91% 

(st=0.91, SE=0.04, t=23.88) of positive level of family related demand; family basic 

demand could present 92% (st=0.92, SE=0.04, t=24.33) of positive level of family 

related demand. 

Moreover, work related demand can influence both work interference with 

family and family interference with work. The work related demand had weight of 
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0.54 (st=0.54, SE=0.19, t=2.80) of measurement on work interference with family, 

which could be decribed that work related demand could present 54% of positive 

level of work interference with family. The work related demand had weight of 0.85 

(st=0.85, SE=0.24, t=3.61) of measurement on family interference with work, which 

could be decribed that work related demand could present 85% of positive level of 

family interference with work. The family related demand had weight of 0.44 

(st=0.44, SE=0.19, t=2.33) of measurement on work interference with family, which 

could be decribed that family related demand could present 44% of positive level of 

work interference with family. The family related demand had weight of 0.13 

(st=0.13, SE=0.23, t=2.53) of measurement on family interference with work, which 

could be decribed that family related demand could present 13% of positive level of 

family interference with work. 
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Table 4.2 Table of Parameters Statistics 

 

Variables 

          Factor Loading 

  b         Std.  

 

SE 
                  t 

Measurement Model     

Matrix LX     

WRD     

AVGWT 0.70 0.81 0.04 19.91 

AVGWF 0.74 0.88 0.03      22.37 

AVGWI 0.68 0.85 0.03 21

.43 

AVGWO 0.66 0.85 0.03 21.17 

FRD     

AVGFI 0.89 0.91 0.04 23.88 

AVGFD 0.91 0.92 0.04 24.33 

Matrix LY     

WIF                 

AVGWIF 0.84 0.93 --- --- 

FIW           

AVGFIW 1.02 0.97 --- --- 

Structural Equation Model 

Matrix GA     

WRD WIF 0.54 0.54 0.19 2.80 

WRD FIW 0.85 0.85 0.24 3.61 

FRD WIF 0.44 0.44 0.19 2.33 

FRD FIW 0.13 0.13 0.23 2.53 

 

In table 4.3, work interference with family has positive direct effect to work 

related demand at 0.54, and also has positive direct to family related demands at 

0.44. Family interference with work has positive direct effect to work related 
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demand at 0.85, and also has positive direct to family related demand at 0.13, hence 

both of them hava significance in structural model. 

 

Table 4.3 Total Effects and Indirect Effect of Model 

Effect 

 

Cause 

Work interference with family Family interference with work 

Total 

Effect 

Indirect 

Effect 

Direct 

Effect 

Total 

Effect 

Indirect 

Effect 

Direct 

Effect 

Work 

Related 

Demand 

0.54 --- 0.54 0.85 --- 0.85 

(0.19) --- (0.19) (0.24) --- (0.24) 

2.80 --- 2.80 3.61 --- 3.61 

Family 

Related 

Demand 

0.44 --- 0.44 0.13 --- 0.13 

(0.19) --- (0.19) (0.23) --- (0.23) 

2.33 --- 2.33 2.53 --- 2.53 

 

The results indicate that work-family conflict (work interference with 

family and family interference with work) is affected by work related demand and 

family related demand. Both of them have the significant positive relationships to 

work-family conflict. But to work interference with family, work related demand 

has a stronger effect (SD=0.54) than family related demand (SD=0.44); to family 

interference with work, work related demand also has a stronger effect (SD=0.85) 

than family related demand (SD=0.13). So work related demand have a stronger 

effect on work-family conflict in Thailand culture. 
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Figure 4.1 SEM results of this study 

 
5. Implications 

Based on the study results, work time, work flexibility, work overload are 

the objective characteristics of work related demand. It appears that Thailand 

organizations’ managers can benefit from establishing a flexible and supportive 

work invironment for their employees to lessen the work-family conflict. Family 

domain demand also influence work-family conflict. Given the wide range of 

dependent care responsibilities that employees attend to, HR practitioners need to be 

aware of and address the complete range of family care situations when assisting 

employees. Organizations can offer a variety of accommodations to help employees 

meet family needs. HR practitioners must provide employees with the flexibility to 

manage their own work and family responsibilities in a manner best suited to their 

particular situations and specific needs. In addition, supervisors should be trained on 

what available work-life policies the organization offers that promote flexibility to 

ensure that employees receive assistance from the organization in meeting their 

work and family obligations. 

6. Conclusion 

The findings indicate that both work related demand and family related 

demand are positively significant determinants of work-family conflict. More 
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specifically, work related demand has a stronger effect than family related demand 

on work-family conflict. The contribution of the study is in finding additional 

empirical support that work and family related demand affect Thai employee’ work-

family conflict. 

7. Limitations  

This study only consider service industry and manufacture industry, 

actually there is another industry named agriculture industry. For the characteristics 

of different industries, perhaps the findings are not usable for agriculture employee. 

So the results of this study cannot represent the whole Thailand employee’s 

conditions. The study is focus on Thailand employee’ s work-family conflict, the 

background is Thailand culture, as a result any conclusions made may not 

generalizable to employees in other cultural settings, especially in terms of that 

employee who cannot clearly separate their work from their family lives. 

8. Future research directions 

Future research can be done with agriculture employee to enhance and 

enrich the understanding of the relationship between work/family related demand 

and work-family conflict among Thailand employees.  
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The factors effect of transformational and transactional leadership 

and organization commitment on the employee’s job satisfaction  

and job performance  
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Abstract 

Purpose – This research is to find out the effect of transformational and 

transactional leadership and organization commitment on the employee’s job 

satisfaction and job performance.  

Design/methodology/approach - Data were collected through a questionnaire from 

400 employees who work in the organization in the Bangkok. Total has 400 

questionnaires was taken back. 

Findings - Results showed that transformational and transactional leadership has 

direct relationship with the employee’s job satisfaction and job performance, and the 

organizational commitment also has the positive effect on the employee’s job 

satisfaction and job performance. 

Practical implications - According to the objective of this study which the effect of 

transformational and transactional leadership and organization commitment on the 

employee’s job satisfaction and job performance in Bangkok. This gives idea for the 

leaders to use appropriate policies and innovative managing methods to increases the 

employee’s job satisfaction and job performance by uses of the limited resources. 

Keywords: transformational leadership, transactional leadership, organizational 

commitment, job satisfaction, job performance 
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Introduction  

Nowadays the business world becomes more and more necessarily. 

Organization as an important role in the business world also constantly changes with 

the development of the business world. The most valuable and significant factor to 

run the organizations effectively, smoothly development is human resource 

(Mosadeghrad, 2003).  

A business organization will lose the money when they have a fail human 

resource which is employee’s unmotivated and unsatisfied work force. Leadership is 

the capacity to impact the employees to achieve organization’s goal and 

organization’s vision (Nosheen, Khansa, Javeria, Mehwish, 2011). It is the duty of 

an individual leader to enhance employees to achieve organization’ succeed. Being a 

leader is one of the most significant roles in an organization (Wei-Chi, Hsien-Wen, 

Jen-Wei; 2009). Recent the crises of organizational also have emphasized the need 

for leadership from the decision maker and become more and more critical for 

getting organizational success (Earle 1996). Thus, all over the organizations in the 

world are deeply concerned with understanding, seeking and developing leadership. 

For the organization in this time, they no longer layoffs in the forms of 

voluntary resignation to cut costs to brace for the worst, it’s to find ways to retain 

employees to make organization more efficiency and succeed. The past empirical 

studies indicated that how to retain employees and keep them committed to an 

organization is one of the most significant issues in management. David, Andrews 

and Bucklew (2010) also said that for the competitive advantage of the company 

which is inevitable to have talented and loyal individuals willing retain in the 

organization. Therefore, until today there are a lot of scholars given it the study of 

organizational commitment (Allen & Meyer, 1990; Jaussi, 2007). 

 



18 

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3ฉบบัท่ี1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

Literature review 

Literature in this study includes transformational and transactional 

leadership, organization commitment, employee’s job satisfaction and job performance. 

Transformational and transactional leadership 

Burns (1978) explained that transformational leader is encourages 

employees to put in extra effort and to go beyond what the employees expected. 

Bass (1985) suggested that transformational leaders raise employees’ understanding 

of the signification of organizational outputs and help transform employees’ 

personal values to be accordance with the group objective or mission of the 

organization. Bass (1985) explained that transformational leadership has four key 

components: idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation 

and individualized consideration. 

Bass (1985) presented that transactional leadership create the basis for 

relationships between leaders and followers according to specifying expectations, 

clarifying responsibilities and providing recognition and rewards in order to achieve 

the expected performance. According to Bass (1985), transactional leadership has 

two main forms which is contingent reward, management-by-exception (active) and 

management-by-exception (passive).  

Bodla and Nawaz (2010) explained that all dimensions of transformational 

leadership and employee's job satisfaction have positive correlation, but except for 

individualized consideration. Tucker et al. (1992) found that all dimensions of 

transactional leadership contingent reward, management-by-exception (active), 

management-by-exception (passive) and employee’s job satisfaction have a positive 

relationship, but except for management-by-exception (passive). Nemanich and 

Keller (2007) concluded that the transformational leadership behaviors had a 

significantly positive relationship with employee's job performance. 
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Organization commitment 

Organizational commitment refers to an employees to belief the goals and 

values of the organization, employees willing to remain in the organization and be 

loyalty to the organization (Hackett et al., 2001). Meyer and Allen (1991) identified 

three components of commitment: affective, continuance and normative 

commitment. They describe the three components of commitment as “want to”, 

“have to” and “ought to”. The variable of the each affective, continuance and 

normative commitment was come from the three-component model of organization 

commitment which has work experiences, side-bet, alternatives, socialization and 

organizational investments. 

Meyer & Allen (1997) explained that the in results has the most meaningful 

contributions and better performance is affective commitment, after is normative 

commitment, and the followed by continuance commitment. J.H & N. (2010) found 

that the organizational commitment has the positive impact on the job performance 

of organizational. 

Employee’s job satisfaction  

Herzberg (1974) give the theory of job satisfaction is two-factor theory 

which is “Motivators” and “Hygiene”. Herzberg argues that “work characteristics 

identified because of satisfaction are totally different from those caused by 

dissatisfaction.” He recognized two types of factors, one was influence job 

satisfaction are called “motivators” or also called satisfiers and were intrinsic in 

nature and related to job itself, the other one was job dissatisfaction were called 

“hygiene” and were extrinsic in nature and related to job environment (Worrell, 

2004). In this theory, the main factor of motivators was included, responsibility 

achievement, possibility of growth, and the work itself. In this theory, the main 

factor of motivators was included, responsibility achievement, possibility of growth, 
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and the work itself. On the other side, the factor of hygiene was included wages, 

supervision, company policies, interpersonal relations at work, working 

conditions,working status, factors in personal life, and job security (Tietjen and 

Myers, 1998)  

Job performance 

According to the theory of performance can defined performance was 

“synonymous with behavior which is something that people actually does and can be 

observed” (Campbell, McCloy, Oppler & Sager, 1993). Motowidlo & Van Scotter 

(1994) suggested two dimensions of employee job performance which is task 

performance and contextual performance. Task performance refers to the 

organization’s technical core behaviors and activities involved in the job (Motowidlo 

& Schmit, 1999). Contextual performance is behaviors of employee interpersonal 

skill knowledge that supports the extended social environment in which the technical 

core operates. 

Conceptual framework 

This conceptual framework (Figure 1) is based on the above literature 

review and according to the objective of the study.  

 
Figure 1 Conceptual framework of the research 
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Methodology 

Population and sample 

The population were distributed by the researchers personally to 400 

employees work in the organization in Bangkok, Thailand. Total has 400 

questionnaires was taken back. 

Research Instrument  

The questionnaires were designed to measure independent variables is 

transformational and transactional leadership and organizational commitment. For 

the dependent variables is employee’s job satisfaction and job performance. The 

method has used to analyze the data collected in this study is Five point Likert, 

multiple regression analysis and hypothesis testing. By using multiple regression 

analysis, the relationship between the independent variables and dependent variables 

can be analyzed.  

Based on the pretest, the Cronbach’s Alpha value have to use to measure the 

reliability of the question. The reliability is the correlation of an item, scale, or 

instrument which to measures what is supposed to the hypothetical. The score of 

0.70 or higher is accepted as reliable construct (Hair et al., 2006). Crobach’s Alpha 

of this study is ranked from 0.771 to 0.914. It can imply that the data were 

acceptable. 

Data analysis 

In statistics, regression analysis is a statistical technique for estimating the 

quantitative relationship of interdependence between two or more variables. 

Because has more independent variables in this study, thus used the multiple 

regression to analysis the relationship between leadership, organizational 

commitment and employee’s job satisfaction and job performance. 
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Result 

The result of study showed that 400 samples of employees were selected 

from Bangkok who works in the organization. The result of this study can be 

summarized that the gender was females with 205 persons (51.3%); age between 25-

30 years with 228 persons (57.0%), the most of education was bachelor degree with 

257 persons (64.25%), who has income between 15,001-30,000 Baht with 191 

persons (47.75%) and length of employees work in the organization with less than 3 

years persons (49.5%). 

 

Table 1 Regression analyses between transformational and transaction leadership 

with employee’s job satisfaction 
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From table 1 showed, indepentdent variable is idealized influence (II), 

inspirational motivation (IM), intellectual stimulation (IS) and individualized 

consideration (IC). Indepentdent variable has ralationshio with the dependent 

variable which instransic job satisaction at 22.6% (R2=.226) and has ralationshio 

with the dependent variable which exstransic job satisaction at 22.0% (R2=.220). 

Based on the sig of the eache variable can get the idealized influence and intellectual 

stimulation has effect on the intrinsic job satisaction and the inspirational motivation 

and individualized consideration has no effect on the intrinsic job satisaction. 

Idealized influence, inspirational motivation and individualized consideration has 

effect on the extrinsic job satisaction and the intellectual stimulation has no effect on 

the extrinsic job satisaction. 

Thus, the reasonable linear regression equation for transformational 

leadership on the intrinsic job satisfaction= 1.883 + 0.216 idealized influence + 

0.077 inspirational motivation + 0.141 intellectual stimulation + 0.097 

individualized consideration. The reasonable linear regression equation for 

transformational leadership on the extrinsic job satisfaction= 1.236 + 0.136 idealized 

influence + 0.191 inspirational motivation + 0.072 intellectual stimulation + 0.227 

individualized consideration 

As the table 1 showed, in indepentdent variable is contingent reward (CR), 

management-by-exception (active) (MBEA) and management-by-exception 

(passive) (MBEP). Indepentdent variable has ralationshio with the dependent 

variable at 22.0% (R2=.220). Indepentdent variable has ralationshio with the 

dependent variable which instransic job satisaction at 17.9% (R2=.179) and has 

ralationshio with the dependent variable which exstransic job satisaction at 28.2% 

(R2=.282). Based on the sig of the eache variable can get the contingent reward and 

management-by-exception (active) has effect on the instransic job satisaction, 

management-by-exception (passive) has not effect on the intrinsic job satisfaction. 
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Contingent reward, management-by-exception (active) and management-by-

exception (passive) has effect on the extrinsic job satisaction. 

Thus, the reasonable linear regression equation for transaction leadership 

on the intrinsic job satisfaction = 2.205 + 0.270 contingent reward + 0.163 

management-by-exception (active) + 0.028 management-by-exception (passive). 

The reasonable linear regression equation for transactional leadership on the 

extrinsic job satisfaction = 0.976 + 0.429 contingent reward + 0.140 management-

by-exception (active) + 0.164 management-by-exception (passive). 

 

Table 2 Regression analyses between transformational and transaction leadership 

with job performance. 
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From table 2 showed, indepentdent variable is idealized influence (II), 

inspirational motivation (IM), intellectual stimulation (IS) and individualized 

consideration (IC). Indepentdent variable has ralationshio with the dependent 

variable which task performance at 17.8% (R2=.178) and has ralationshio with the 

dependent variable which conextual performance at 25.4% (R2=.254). Based on the 

sig of the eache variable can get the idealized influence and individualized 

consideration has effect on the task performance and the inspirational motivation and 

intellectual stimulation has no effect on the task performance. Idealized influence, 

inspirational motivation and individualized consideration has effect on the 

contextual performance and the intellectual stimulation has no effect on the 

contextual performance. 

Thus, the reasonable linear regression equation for transformational 

leadership on the task performance = 2.091+ 0.162 Idealized influence + 0.049 

inspirational motivation + 0.017 intellectual stimulation + 0.208 individualized 

consideration. The reasonable linear regression equation for transformational 

leadership on the contextual performance = 1.633+ 0.116 idealized influence + 0.183 

inspirational motivation + 0.050 intellectual stimulation + 0.240 individualized 

consideration. 

As the table 2 showed, in indepentdent variable is contingent reward (CR), 

management-by-exception (active) (MBEA) and management-by-exception 

(passive) (MBEP). Indepentdent variable has ralationshio with the dependent 

variable which task performance at 20.1% (R2=.201) and has ralationshio with the 

dependent variable which contextual performance at 26.0% (R2=.260). Based on the 

sig of the eache variable can get the contingent reward and management-by-

exception (active) has effect on the task performance, management-by-exception 

(passive) has not effect on the extrinsic job satisfaction. Contingent reward, 
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management-by-exception (active) and management-by-exception (passive) has 

effect on the contextual performance. 

Thus, the reasonable linear regression equation for transaction leadership 

on the intrinsic job satisfaction = 2.205 + 0.270 contingent reward + 0.163 

management-by-exception (active) + 0.028 management-by-exception (passive). 

The reasonable linear regression equation for transactional leadership (contingent 

reward, management-by-exception (active), management-by-exception (passive)) on 

the extrinsic job satisfaction = 0.976 + 0.429 contingent reward + 0.140 

management-by-exception (active) + 0.164 management-by-exception (passive). 

 

Table 3 Regression analyses between organizational commitment and employee’s 

job satisfaction 
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From table 3 showed, indepentdent variable is work experience (WE). 

Indepentdent variable has ralationshio with the dependent variable which instransic 

job satisaction at 18.5% (R2=.185) and has ralationshio with the dependent variable 

which exstransic job satisaction at 12.5% (R2=.125). Based on the sig of the variable 

can get the work experience has effect on the intrinsic and extrinsic job satisaction. 

Thus, the reasonable linear regression equation for affective commitment 

on the intrinsic job satisfaction = 2.129 + 0.453 work experience. The reasonable 

linear regression equation for affective commitment on the extrinsic job satisfaction 

= 1.787 + 0.454 work experience 

As the table 3 showed, indepentdent variable is side-bet (SB) and 

alternatives (AL). ndepentdent variable has ralationshio with the dependent variable 

which instransic job satisaction at 27.3% (R2=.273) and has ralationshio with the 

dependent variable which exstransic job satisaction at 31.4% (R2=.314). Based on 

the sig of the variable can get the side-bet has effect on the intrinsic job satisaction 

and alternatives has no effect on the intrinsic job satisaction. The side-bet and 

alternatives has effect on the intrinsic and extrinsic job satisaction. 

Thus, the reasonable linear regression equation for continuance commitment 

on the intrinsic job satisfaction = 1.997 + 0.475 side-bet + 0.017 alternatives. The 

reasonable linear regression equation for continuance commitment on the extrinsic 

job satisfaction = 0.938 + 0.547 side-bet + 0.163 alternatives. 

Accoding the table 3 showed, indepentdent variable is organization 

investment (OI) and socialization (SO). ndepentdent variable has ralationshio with 

the dependent variable which instransic job satisaction at 31.7% (R2=.317) and has 

ralationshio with the dependent variable which exstransic job satisaction at 41.8% 

(R2=.418). Based on the sig of the variable can get the organization investment and 

socialization effect on the intrinsic and extrinsic job satisaction. 
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Thus, the reasonable linear regression equation for normative commitment 

on the intrinsic job satisfaction = 1.620 + 0.200 organization investment + 0.395 

socialization. The reasonable linear regression equation for normative commitment 

on the extrinsic job satisfaction = 0.900 + 0.604 organization investment + 0.125 

socialization. 

 

Table 4 Regression analyses between organizational commitment and job 

performance 

 
From table 4 showed, indepentdent variable is work experience (WE). 

Indepentdent variable has ralationshio with the dependent variable which task 

performance at 17.1% (R2=.171) and has ralationshio with the dependent variable 
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which contextual performance at 20.0% (R2=.200). Based on the sig of the variable 

can get the work experience has effect on the task and contextual performance. 

Thus, the reasonable linear regression equation for affective commitment 

on the task performance = 2.050 + 0.429 work experience. The reasonable linear 

regression equation for affective commitment on the contextual performance = 

1.875 + 0.500 work experience. 

As the table 4 showed, indepentdent variable is side-bet (SB) and 

alternatives (AL). ndepentdent variable has ralationshio with the dependent variable 

which task performance at 23.0% (R2=.230) and has ralationshio with the dependent 

variable which contextual performance at 28.9% (R2=.289). Based on the sig of the 

variable can get the side-bet and alternatives has effect on the task and contextual 

performance. 

Thus, the reasonable linear regression equation for continuance commitment 

on the task performance = 1.901 + 0.368 side-bet + 0.121 alternatives. The 

reasonable linear regression equation for continuance commitment on the contextual 

performance = 1.653 + 0.491 side-bet + 0.083 alternatives. 

Accoding the table 4 showed, indepentdent variable is organization 

investment (OI) and socialization (SO). ndepentdent variable has ralationshio with 

the dependent variable which instransic job satisaction at 19.9% (R2=.299) and has 

ralationshio with the dependent variable which exstransic job satisaction at 45.3% 

(R2=.453). Based on the sig of the variable can get the organization investment and 

socialization effect on the task and contextual performance. 

Thus, the reasonable linear regression equation for normative commitment 

on the task performance = 1.567 + 0.162 organization investment + 0.400 

socialization. The reasonable linear regression equation for normative commitment 

on the contextual performance = 1.048 + 0.391 organization investment + 0.350 

socialization. 
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Discussion & Implementation 

The objective of this study which the effect of transformational and 

transactional leadership and organization commitment on the employee’s job 

satisfaction and job performance in Bangkok.  

Bodla and Nawaz (2010) explained that all dimensions of transformational 

leadership and employee's job satisfaction have positive correlation, but except for 

individualized consideration. It’s different with the result of this study, in this study 

idealized influence and intellectual stimulation has effect on the intrinsic job 

satisaction and the inspirational motivation and individualized consideration has no 

effect on the intrinsic job satisaction. Idealized influence, inspirational motivation 

and individualized consideration has effect on the extrinsic job satisaction and the 

intellectual stimulation has no effect on the extrinsic job satisaction. So, the leaders 

can throught increase then idealized influence and intellectual stimulation to make 

the employees more satisfy at intrinsic, also can thought idealized influence, 

inspirational motivation and individualized consideration to make the employees 

more satisfy at extrinsic. 

Tucker et al. (1992) found that all dimensions of transactional leadership 

contingent reward, management-by-exception (active), management-by-exception 

(passive) and employee’s job satisfaction have a positive relationship, but except for 

management-by-exception (passive). The result of this research also supported that 

the dimensions of transactional leadership has positively relationship with the 

employee's job satisfaction. The leaders can throught increase then varibal of 

transaction leadership to to make the employees more satisfy, but without 

management-by-exception (passive). 

Nemanich and Keller (2007) concluded that the transformational leadership 

behaviors had a significantly positive relationship with employee's job performance. 



31 

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3ฉบบัท่ี1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

Piccolo and Colquitt (2006) the authors found transformational leadership and task 

performance has a significantly positive relationship. The result of this research also 

supported that transformational and transactional leadership and job performance has 

positively relationship. 

Depend on the literature reviews, Bateman & Strasser (1984) suggest that 

organizational commitment has influence on job satisfaction which will affect the 

employee’s turnover intention. Meyer & Allen (1997) explained that the in results 

has the most meaningful contributions and better performance is affective 

commitment, after is normative commitment, and the followed by continuance 

commitment. The result of this research also supported that affective commitment 

which was consist of work experience has positively relationship with the 

employee's job satisfaction. Continuance commitment which involved side-bets and 

alternatives has positively relationship with the employee's job satisfaction. 

Normative commitment which involved organization investment and socialization 

has positively relationship with the employee's job satisfaction. Summary, increases 

the organizational commitment can raise the employee’s job satisfaction. 

Suliman and Lles (2002) revealed that the variable of organizational 

commitment which affective, continuance and normative commitment has a positive 

relationship with job performance. The result of this research also supported that 

affective, continuance and normative commitment also has the relationship with the 

job performance. It means that if organization wants to get more job performance 

from employees should to increase organizational commitment for employees. 

Conclusion 

The future research should enlarge the number of respondents, may be can 

distinguish respondents were divided into different occupations, and demographic 

also can included in the scope of the research. The other side also should distinguish 
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with the kinds of the organization. Because different occupation and demographic of 

employee, and different kinds of the organization has different problem and thinking 

in the leadership and organization. For the leadership and organizational 

commitment scales need more study in terms of their construct validity in the Thai 

language. The future research may also need to reduce the phenomenon of the 

differences caused by differences cultural. 
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Development of the model of foreign student loyalty studying 

 in Thailand 

Shuang Wei 1    Phusit Wonglorsaichon , D.B.A.2 

Abstract 

Purpose – This study aim to develop the model of foreign student loyalty studying 

in Thailand.  

Design/methodology - the research was conducted among foreign students of three 

universities in Thailand. A total 406 useable responses were received. Analysis was 

using structural equation modeling. 

Findings - 406 foreign students participated in this study; most of them are studying 

the first year. This study found that foreign student expectation has negative effect 

on foreign student satisfaction; Reputation is seen to be a major driver of foreign 

student loyalty. 

Practical implications - The result of this study would help to increase the number 

of foreign students to come to study in the universities in Bangkok so that it can 

successfully complete the goal that increasing the number of foreign students in 

2020 in Thailand up to 100,000 from the current figure of 20,000 and become a 

world-class regional academic and an education hub so that Thailand can 

successfully complete the 15-Year National Plan for Higher Education 

Development for 2008 to 2022 which formulated by OHEC. 
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Originality/value - this paper introduces a practical model of foreign student 

loyalty to be applied to universities. 

Keywords: foreign student expectation, foreign student satisfaction, reputation, 

foreign student loyalty 

Introduction  

In the age of globalization, many companies are operating business in a 

competitive environment level. They need employees with global awareness.  Thus, 

it is vitally important that students who understand the global environment which 

they will work, In other words, student study abroad is more and more popular and 

needing.  

Thailand is one of Southeast Asian emerging markets. Thus it also can’t 

avoid the impact of globalization. Besides, there are many of advantages for foreign 

students study in Thailand. Therefore, the number of foreign students come to in 

Thailand is increasing. The Office of the Higher Education Commission (OHEC) 

reports that the total number of foreign students in Thai from 2008 to 2010 is 16361, 

19052 and 20155. These number indicate that the trending of foreign students come 

to study in Thai is increasing. 

However, comparing with the number of foreign students come to study in 

Thai in the goal of Thailand aiming- increasing the number of foreign students in 

2010 in Thailand up to 100,000 from the current figure of 20,000, the distance of the 

truth and the goal is still very long. Thus student loyalty has become a very 

important strategic theme. Due to that analyzing student loyalty can bring 

advantages to higher education institutions (Navarro, 2005). Thurau (2001) pointed 

out that the advantages for analyzing student loyalty are including as the following: 

first, students are one of the main finance sources of university with enrolments; 

Second, loyal student is influencing teaching quality in a positive indirection 
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through active participation and a committed behavior (Rodie and Kleine, 2000). A 

loyal student can be a good advocate for using WOM to recommend the institution 

to friends/acquaintances. It is believe that word of mouth is a very powerful effect 

on the behavior that customers show regarding the decisions they are willing to take 

(Ghorban and Tahernejad, 2012).  Besides, in order to update their knowledge more 

and more students are returning to higher education institutions (Navarro, 2005). 

Both two word-of-mouth and retention are benefit for Thai to easy to achieve the 

15- Year National Plan for Higher Education.  

Literature review 

Literature in this study includes satisfaction, reputation and loyalty and 

foreign student expectation. 

Satisfaction- reputation- loyalty 

There are many researchers such as Johnson (2001); Seth (2004); Williams 

(2005) have studied the model link student satisfaction, reputation and loyalty. Dick 

and Basu (1994) suggest that satisfaction is an antecedent variable of loyalty. 

Loyalty is the result of customer satisfaction (Fornell, 1992; Fornell, 1996; Chan, 

2003). Apart from this, customer satisfaction is both positively related to customer 

loyalty and corporate image, corporate reputation and brand reputation also (Selnes, 

1993; Anderson1994; Johnson and Gustafsson, 2000; Johnson 2001; Oliver, 1980). 

Eskildsen (1999) also refers that reputation is really the one factor that has the most 

influence on student loyalty in higher education. Reputation building is looked upon 

as very important for attracting and retaining students (Bush, 1998; Standifird, 

2005). Mullin (1995) and Nesdale (1995) highlighting that an attracted university 

lies with its reputation in the home country as a recognized institution, it would be 

as the study destination of international students.  
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Foreign student expectation 

Expectation model indicated that, satisfaction is achieved through a two-

stage process. The first stage is before buying, customer form expectations by the 

product performance (the product will provide a variety of interest and utility). After 

purchased, the customer obtained the true level of performance. Then compare the 

resulting gap between the expectation and perception. That is to say, satisfaction 

level is determined by the difference between customer perceived service 

performances and customer expects (Parasurama, 1986). Davies (2002), Long and 

Tricker (2004) pointed out that student have expectation in service quality, teacher, 

technology, learning environment and university accommodation. 

 It is important for universities to learn the exact expectations of the 

students since the higher education institutions can gain an important advantage to 

realize their expectations and manage those well by understanding the student 

expectations (Voss, 2007). If a university’s education quality meets the student 

expectations or in other words if the gap between the expectations and perceptions 

is within the tolerance limit, it means that students are satisfied, students would 

make their university's advertisement. In this situation, the potential of other 

students liking this university increases (Smith and Hopkins, 2005; Laing, 2005). 

Wyles (1998) said that teachers have received a comparatively positive student 

evaluation in teaching. An effective teaching is essentially connected with how best 

to bring about the desired pupil learning by some educational activity (Chairs, 1989). 

An effective teacher improve student learning and lead to higher levels of student 

satisfaction with their learning experiences at university. Carnaghan and Webb 

(2005); Merritt (2000); Arambewela and Hall (2009) pointed out that a high 

education institutions within modern and adequate computer facilities can enhance 

the attractiveness of universities among students  There are not only people said that 

using technology pays a key role in the satisfaction of students (Harvey, 2001). 
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Rand (1968) found that there is a significant relationship between the student 

satisfaction and learning environment. Forbes-Mewitt and Nyland (2008) said that 

the international students would benefit from living in university accommodation. 

Daryl LeGrew, the lead Vice-Chancellor on international issues for UA, also has 

expressed that university accommodation is safer than alternative forms of 

accommodation (Banham & Gilmore, 2009). 

Conceptual framework 

After reviewing the literature, the conceptual framework of the study was 

developed and is shown in the figure 1. There is one independent variable which 

effects foreign student satisfaction, university reputation and foreign student loyalty 

(dependent variable). For the independent variable foreign student expectation have 

five dimension to measure it, that is service quality, teacher, technology, learning 

environment and university accommodation.  

 

 
 

Figure 1 Conceptual framework of the research 
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Methodology 

Population and sample 

The questionnaires were distributed in three universities: Assumption 

University (ABAC) Hua Chiew Chalerprakiest University (HCU) and The 

University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) in Bangkok. A total of 500 

foreign students answered the questionnaires of which 406 answered all the 

questions relevant for this study.  

Research Instrument 

The questionnaires were designed to measure independent variables foreign 

student expectation and dependent variables foreign student satisfaction, reputation 

and foreign student loyalty. Five-point Liker scale was used measured all indicators 

where “1” indicates the least favorable response alternative (Highly dissatisfied/ 

very poor reputation/ never recommend etc.) and “5” the most favorable response 

alternative (very satisfied/ very good reputation/ strongly recommend etc.) 

 The reliability of the questionnaires was measured by using the Cronbach's 

Alpha coefficient; it indicates the level of the items is correlated to each another. It 

establishes the internal reliability of the questionnaire responses (Fink and 

Jaruwacgirathanakul, 2005). The Cronbach's Alpha value with greater than 0.7 will 

be reliable enough used in the data collection. Crobach’s Alpha of this study is 

ranked from 0.703 to 0.870. It can imply that the data were acceptable. 

Data analysis 

 Structure Equation Model (SEM) is used to examine the postulated 

hypothesis (research questions). The structural relationships among foreign student 

expectation, foreign student satisfaction, university reputation and foreign student 

loyalty were analyzed by LISREL 8.8 (Joreskog and Sorbom 2006).The purpose of 

LISREL 8.8(student version) is using to evaluate the goodness of fit, as the absolute 
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fit indices like chi-square ( ), goodness of fit index (GFI), and average goodness 

of fit index (AGFI), and root means square error of approximation (RMSEA) index 

is used. In addition,  good-of-fit also incremental and decrement indices such as 

norm fit index (NFI), non-norm fit index (NNFI), comparative fit index (CFI), and 

norm chi-square ( ) are used to assess the goodness-of-fit.  

Result 

The result shows that the sample consisted of 322 males and 174 females. 

33.3% of the foreign students were between the age of 16 and 20. 56.4% of the 

foreign students were the age between 21 and 25 and 10.3% of the foreign students 

were more than 26 years old. 

 According to the table 1 which The Goodness of fitness of this research is 

0.99, The Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) of this study was 0.97 were 

almost approached to 1. The RMR of this study was 0.012, and the RMSEA was 

0.00, represents perfect fit. The result was matching the conceptual framework of 

this study.  

Table 1 Goodness of fit Statistic 

FIT Index Acceptable threshold levels  Value 

Chi-square relative to df with p-value (0.05) 
Chi-square: 12.80      

P-value = 0.80  

RMSEA  Values < 0.05  0.00 

GFI Values > 0.95 0.99 

AGFI Values > 0.95   0.97 

RMR Good model have small RMR   0.012 
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Figure 2 present the full structural model. The model in this study 

demonstrates the linkages among satisfaction, reputation and loyalty for foreign 

students at three universities in Thailand. In this study, university reputation is a 

major driver of foreign student loyalty at 0.64. The foreign student satisfaction also 

correlates positively with through a direct impact of 0.20. This means that a foreign 

student who has a positive perception about the university reputation is likely to 

make him/her more loyalty.  

 
Figure 2 the full structural model 

Discussion & Implementation 

This research proposed and validated the model of foreign student loyalty 

studying in Thailand.  

This study showed that foreign student expectation involved service quality, 

teacher, technology, learning environment and university accommodation. Among 

these five dimensions, teacher presented the value of LISREL estimates, which had 

the highest relationship with foreign student expectation. Appleton-Knapp and 

Krentler (2006) found that student’s satisfaction varied by their expectation level. 
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Eskilden (1999); Alves and Raposo( 2007) found that the influence of expectation 

and satisfaction was negative. Thus, universities should increase foreign student 

satisfaction by decreasing the foreign student expects in teacher. Of course, 

university management team should learn the exact expectations of the student and 

manage those well, so that what universities do can meet the student’s need. 

Researcher also noticed that the university reputation plays a major support 

role in driving foreign student loyalty. Eskildsen (1999) also refers that reputation is 

really the one factor that has the most influence on student loyalty in higher 

education. University should pay attention to reputation building in both own 

country and other countries to attract more foreign students’ interesting and know 

the value of the university. Mullin (1995) and Nesdale (1995) highlighting that an 

attracted university lies with its reputation in the home country as a recognized 

institution, it would be as the study destination of international students. Thus, 

university should give the important to the university reputation building to attract 

foreign students’ interesting and know the value of the university. 

The study results also indicate that word-of-mouth is the highest 

relationship between foreign student loyalty and the two dimensions. It means that 

when the foreign student becomes a loyalty student, he/she will introduce the 

university to his/her friends. It also has been proved that loyal customers have a 

positive behavior toward word of mouth (Kumar and Shah, 2004). Thus, university 

should do everything they can to make the foreign student become the loyalty 

student. For example, put the university advertisement on each web. Of course, the 

most efficiency method is cooperation with universities in other countries and then 

sending university representative to the universities to introduce the universities to 

the foreign students face to face. 
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Conclusion 

The future research is needed to extent more factors into foreign student 

expectation. This is important for universities to know exact expectation of foreign 

student for setting up the suitable strategies to meet foreign student satisfaction. The 

future research should extent more area and number of respondents to make the data 

more credible. 
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The effect of satisfaction, website quality, financial security, trust,  

and attitude on online re - purchase. 

Pathompong Tangcharoensutichai  1     Phusit Wonglorsaichon, D.B.A.  2 

Abstract 

Internet has fundamentally changed the way of businesses, consumers 

communication, interact and consumer transactions in worldwide. Vendors also 

must face reality of the complex behavior of consumers and should consider using 

data and information in the online market. The objective of this research is to 

examine a conceptual model for analyzing customers’ perceptions of online          

re-purchase intention. This research identified factors influence online re-purchase 

intention, paying the special attention to the satisfaction with online purchase, 

website quality, financial security, trust, and attitude toward online purchase. The 

survey was done via online channel, respondents of this survey are the internet users 

who have experiences on online shopping. There were 437 respondents who 

participate in this survey 245 were female and 192 were male. The results show that 

attitude toward online purchase is a major factor influence customer’s intentions to 

become online re-purchaser.  

The research model was analyzed by using the structural equation model. 

The result of the analysis revealed that the research model was a good fit. Base upon 

the threshold of the goodness-of-fit measure, the result indicated that the model was 

a good fit with chi-square (χ2) = 12.27 and degree of freedom (df) of 19 (p = 0.88); 

goodness of fit index (GFI) = 0.99; root mean square residual         (RMR) = 0.0052;  
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Standardized RMR (RMSR) = 0.0063. All results of goodness of fit statistic 

measure have found in line with the acceptable level. In the same direction with the 

incremental fit measurements as AGFI, NNFI, NFI, and CFI have the value greater 

than 0.95. For the result above indicated that the incremental fit and parsimonious 

fit measure the model was a good fit. 

Keywords: Satisfaction, website quality, trust, financial security, attitude toward 

online purchase, online re-purchase intention. 

Introduction 

Online shopping has become a popular way for consumers. This new 

innovative pattern of shopping not only brings a great number and wide range of 

merchandise to consumers, it also offers a huge and numerous business 

opportunities. The working efficiency, information transmission, and even cultural 

exchange have been unprecedentedly improved. The E-commerce market is 

growing rapidly (Fang et al., 2011) and has become one of the most interesting 

developments in E-commerce because of its facilitation through unlimited 

information, instantaneous price comparison and 24/7 services, as a relatively new 

medium for business, customers start and get used to E-commerce website instead 

of a physical store (Chiu et al., 2011). 

Online re-purchase intention is an important issue for E-commerce. The 

focus is increasingly on developing models to explain various aspects of online    re-

purchase intention, re-purchase is critical to the success of online stores    (Abdul-

Muhmin, 2011). It is important for online vendors to understand how to improve the 

customers’ continued use of an E-commerce website. Internet World Stats (2011) 

shows that the internet users in Thailand were 8,465,800 users in 2007, 16,100,000 

users in 2009, and 18,310,000 users in 2011. Since the internet users are increasing 

year by year, the values of E-commerce also increase, the statistic information from 
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National Thai Chamber of Commerce Statistical Office Thailand (2011) showed 

that the values of E-commerce in Thailand from year 2008 increased from 305,159 

million baht to 629,615 million baht in year 2011. 

The study was examining re-purchase intention of consumers who have 

previously made online purchase. Several researchers have studies a factor of 

antecedent and also examined the several variables that is the criteria in order to 

increase customer re-purchase intention (Zhou et al., 2009; Abdul-Muhmin, 2011; 

Fang et al., 2011). This research investigates to develop online re-purchase model. 

Base on researcher studied on literatures and academic journals and experiences on 

online shopping, researcher had conclude that satisfaction (Abdul-Muhmin, 2011; 

Wen et al., 2011) include encounters satisfaction (Gounaris et al., 2010), and 

processes satisfaction (Gounaris et al., 2010), website quality (Al-Maghrabi and 

Dennis, 2011) composed of information quality system quality and services quality 

(DeLone and McLean, 2003), financial security (Lloyd and Mark, 2010), trust 

(Zhou et al., 2009), attitude toward online purchase (Abdul-Muhmin, 2011) 

composed of perceived usefulness (Chiu et al., 2009) and perceived ease of use 

(Chiu et al., 2009), those variables have effect on online re-purchase intention. 

Literature review 

Financial security 

Financial security was measured via gauges of ease of payment and 

perceived security (Lloyd and Mark, 2010). Ease of payment means how efficient 

that payment procedure has. Whether it takes long time, easy to use, or involves a 

lot of details for entering (Lloyd and Mark, 2010). While perceived security means 

how concerns consumer has when buying products from the website. Whether the 

security systems seem rigorous, or can reassure of security procedures (Lloyd and 

Mark, 2010). Online financial security refers to the level to which consumers 
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perceive the processes of payment and policies as secure or safe. Ease with which 

payments are processed, forms a key dimension used by consumers to evaluate 

websites. Similarly, the joint second most powerful that drive the online satisfaction 

is the perceived security of a site (Szymanski and Hise, 2000). The later work of 

(Montoya-Weiss et al., 2003) also finds the links between security perceptions and 

both satisfaction and usage. In this sense reflecting the centrality of trust to online 

exchange and the importance of perceived security has been stressed by theorists 

(Szymanski and Hise, 2000). Therefore, there is enough evidence to suggest the 

following hypotheses. 

H1: Financial security had effect on trust. 

Satisfaction with online purchase 

Satisfaction with online purchase has been defined and measured in 

different ways (Oliver, 1997). It has been defined as customer’s overall experiences 

as cumulative satisfaction (Olsen, 2002). Satisfaction is a person’s feelings of 

contentment or disappointment from the comparison of a product’s perceived 

performance to consumer expectation. Several researchers distinct a difference 

between satisfactions with encounters satisfaction and satisfaction with processes 

satisfaction (Dube and Morgan, 1998). Encounters satisfaction describes the 

interactions between the customer and the online vender, while processes 

satisfaction describes the consumer’s experiences during the purchasing transaction. 

In the E-shopping environment, encounter satisfaction is considered as the 

interaction experience with the electronic system (e.g. site fuction, information, 

content and photo, site appearance and decoration) (Gounaris et al., 2010). While 

process satisfaction is the experience with services after purchasing (e.g. process of 

purchasing, delivery, product operation, after sale services) (Gounaris et al., 2010). 

Therefore, there is enough evidence to suggest the following hypotheses. 
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H2: Satisfaction with online purchase had effect on attitude toward online purchase. 

H3: Satisfaction with online purchase had effect on online re-purchase intention. 

Website quality 

Website quality has become essential for improving customer satisfaction 

and creating customer trust. Initial trust forms quickly on the basis of available 

information. If consumers perceive a website as high quality and user-friendly, they 

are more likely to trust. Website qualities also influence consumer evaluation and 

drive re-purchase intention. Factors include customization, interactivity, care, 

community, convenience, content, infrastructure quality, novelty, free services, 

individualization, technical integration, information quality, playfulness, appearance, 

technical adequacy, order fulfillment, merchandising, security, privacy, promotion, 

transaction speed, and user-friendliness. 

The three quality dimensions of DeLone and McLean’s IS success model 

covers all the characteristics of the consumer’s online interaction with the online 

vendor on website. Information quality relates to their semantic level (success of 

product information on the website in passing on intended meaning) and captures 

customers’ desired attributes of product content provided by online vendor. While 

System quality corresponds to the technical level, its captures the customers’ 

desired characteristics of an E-commerce system such as ease of navigation and 

download delay to reflect the success of online peripheral support (e.g. feedback, 

frequently asked questions (FAQ)) (DeLone and McLean, 2003). Accordingly, in 

this research define website quality as consisting of three dimensions: system 

quality, information quality and service quality (DeLone and McLean, 2003), and 

examine the impact of these three website quality dimensions on intention of 

purchase in the context of E-commerce. Thus, research proposes the hypotheses as 

following. 
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H4: Website quality had effect on satisfaction with online purchase. 

Trust 

Trust is a set of specific beliefs dealing primarily with the benevolence, 

competence and integrity of another party (Chiu et al. 2009). According to (Ajzen 

and Fishbein, 1980), trust can be viewed as a behavioral belief that online vendor 

will behave fairly (benevolence), capably (competence), and ethically (integrity), 

that can creates a positive attitude toward the transaction behavior (Pavlou and 

Gefen, 2004), which leads to customer purchase intentions. When a consumer trusts 

in vendor, feelings of confidence and security occur towards vendor. The consumer 

is assured and willing to involve in purchasing process (Moorman, et al., 1992).     

In an online transaction, there is no physical interaction between consumer and 

vendor, and the payment is usually paid by credit card, which increases the 

probability that consumer’s financial data may be exposed or used incorrectly. 

There is also the risk that the product received is not originally ordered        

(Monsuwe et al., 2004). Thus, the online transaction can create a sense of 

powerlessness among online shoppers (Monsuwe, et al., 2004).  Trust plays a 

crucial role in driving perceived usefulness (Gefen et al., 2003; Pavlou, 2003) and 

customer re-purchase intention (Weisberg et al., 2011) Identifying the importance of 

retaining customers’ trust in online business and retaining re-purchase customers, 

and have found that it absolutely vital for online business (Liao et al., 2006). 

Therefore, the following hypothesis is proposed. 

H5: Trust had effect on attitude toward online purchase. 

Attitude toward online purchase 

Attitude is a directly influenced factor that affects the consumers’ positive 

or negative purchasing willingness. Technology Accepted Model (TAM) is a key 

was initially developed to study the adoption of technologies for utilitarian purposes 
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whereby perceived usefulness (PU) and perceived ease of use (PEOU) appears to be 

the strongest predictor in most cases (Davis, 1989). PU is defined as the extent to 

which a consumer believes that online shopping will enhance their transaction 

performance (Chiu et al., 2009), and also influences customer attitudes. PEOU is 

defined as the extent to which a consumer perceives the ease of interaction and 

receives the product information that they need. When consumers find it easy to 

interact with the websites, they will consider online shopping more useful. 

Customers who have accomplished the online shopping in an efficient manner will 

be more likely to exhibit stronger re-purchase intentions (Chiu et al., 2009). 

Therefore, the following hypothesis is proposed. 

H6: Attitude toward online purchase had effect on online re-purchase intention. 

Online re-purchase intention 

By examining online re-purchase intentions of consumers who have 

previously made online purchase, the conceptualization simply as the likelihood that 

that consumer will buy online again at specific vendor. This conceptualization 

views intentions as “expectations,” in contrast to other sights of intentions as “aims” 

or “plans” (Soderlund and Ohman, 2003). The perceptions of re-purchase intention 

and satisfaction are always linked together. A direct and positive effect between   re-

purchase intention and customer satisfaction has been supported in general of 

product and service. Re-purchase intention is influence by customer satisfaction.   In 

higher level of customer satisfaction, the greater shows in their re-purchase 

intention. 

Conceptual framework 

According to the researcher was reviewed the journals or academic 

literature the conceptual framework of the study was developed and is shown in the 

figure 1. The focal construct is online re-purchase intention. The study proposition 
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is that this is directly determined by five constructs, satisfaction with online 

purchases, website quality, financial security, trust, and attitude toward online 

purchase. In turn, satisfaction is determined by two factors encounter satisfaction 

and process satisfaction, besides website quality consisted of information quality, 

system quality, and services quality, furthermore financial comprised of security 

perceived security and ease of payment, in addition attitude is composed of 

perceived ease of use and perceived usefulness.  

 

 
Figure 1 Conceptual framework of the research 

Methodology 

The data collection was done via online survey research with structured 

questionnaires. In order to conduct the research, the information was collected from 

the internet users who had experiences on online purchase, there are 437 

respondents who participated to answer the questionnaires. 

Research Instrument 

The questionnaire consists of two sections. The first section is demographic 

personal information, it consists of gender, age, occupation, monthly income, 

frequencies of online purchases, time spent on a web site when purchasing a 

products and services, number of online shops patronized, and online repurchase 

experience. The second section solicits responses on the key constructs of the 
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conceptual framework namely, satisfaction with online purchase composted of 

encounter satisfaction and process satisfaction were adapted from               

(Gounaris et al., 2010), website quality composted of information quality, system 

quality and services quality adapted from (Kuan et al., 2008), financial security 

consists of ease of payment and perceived security adopted by (Lloyd and Mark, 

2008), trust were adapted from (Chiu et al., 2009), attitude toward online purchase 

consists with perceived usefulness and perceived ease of use were adapted from 

(Davis, 1989; Chiu et al., 2009), and online re-purchase intention adopted by  (Chiu 

et al., 2009; Zhang et al., 2011).  

Since in the second section of this survey, the five-point Likert Scale         

(1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = neutral, 4 = agree, 5 = strongly agree) 

(Kolodinsky et al., 2004) was used as instrument to measure the questionnaire items. 

The reliability of the questionnaires was measured by using the Cronbach's 

Alpha coefficient, it indicates the level of the items are correlated to each another. 

The reliability as the consistency and stability of the score form the measurement 

scale was defined by (Hair et al., 2006) that the score of 0.70 or higher will be 

reliable enough used in the data collection. Cronbach’s Alpha of this study is ranked 

from 0.73 to 0.93. It can imply that the data were acceptable. 

Data analysis 

Structural Equation Model was used to examine the postulated hypothesis. 

The structural relationship both group between satisfaction with online purchase, 

website quality, financial security, trust, attitude toward online purchase and online 

re-purchase intention were analyzed by using LISREL 8.8. The purpose is to 

evaluate the goodness of fit, as the absolute fit indices like χ2, minimum fit the 

function test, GFI, AGFI, and (RMSEA) were used. Furthermore, the goodness of 
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fit also used the increment and decrement indices such as (NFI), (NNFI), (CFI), and 

norm chi-square was used to assess the goodness of fit. 

Result 

The result shows that the study sample exposed that female are the most 

participated in the survey by 56.10% (n=245), while male participated by 43.90% 

(n=192). The most respondents for age category are between 18 - 24 years old being 

45.10%. The occupation shows that 33.6% are private company officer. In part of 

monthly income (Baht), there is 29.70% earn 10,001 - 20,000.  Frequency of online 

purchases, less than once a month is the largest group of responded sample 

responding by 61.30%. There is 44.90% that compared 2 - 4 shops.  

GFI is 0.99, AGFI of this study was 0.98. The RMR of this study was 

0.0052, and the RMSEA was 0.00. All the measures are within the acceptable level. 

In the same way as incremental fit measurements like AGFI, NNFI, NFI, and CFI 

have value greater than threshold acceptance level of 0.9500 regarding to the table 1. 

Table 1 Goodness of fit Statistic 

Absolute Fit Measure 

Degree of Freedom (df) 19 

Minimum Fit Function Chi-Square (χ2) 12.27 (P = 0.87) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square 12.17 (P = 0.88) 

Goodness of Fit Index (GFI) 0.9900 

Root Mean Square Residual (RMR) 0.0052 

Standardized RMR 0.0063 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 0.0000 

Incremental Fit Measure 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 0.9800 

Normed Fit Index (NFI) 1.0000 
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Non-Normed Fit Index (NNFI) 1.0000 

Comparative Fit Index (CFI) 1.0000 

All hypotheses were supported. Financial security had effect on trust (Ha1), 

satisfaction with online purchase had effect on attitude toward online purchase 

(Ha2), trust and website quality had effect on attitude toward online purchase and 

satisfaction with online purchase (Ha3), attitude toward online purchase and 

satisfaction with online purchase had effect on online re-purchase intention (Ha4), 

as the data show in table 2. 

 

 

Table 2 Summary of path analysis for hypothesis testing 

Figure 2 presents the full structural model. The standardized path 

coefficient reflected in Figure 2 represents for the final model of online re-purchase 

intention model: the factor of satisfaction with online purchase, website quality, 

financial security, trust, and attitude toward online purchase. Which shows all the 

path are significant and the model product overall fit χ2 of 12.17 with p = 0.88. 

Since the proposed measurement relationships were consistent with the data. 

 TRUST ATOP SATIS ONRE 

 TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

FINS 0.88 -- 0.88 0.56 0.56 -- -- -- -- 0.36 0.36 -- 

WEBQ -- -- -- 0.36 0.36 -- 0.85 -- 0.85 0.45 0.45 -- 

TRUST -- -- -- 0.63 -- 0.63 -- -- -- 0.41 0.41 -- 

ATOP -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.64 -- 0.64 

SATIS -- -- -- 0.42 -- 0.42 -- -- -- 0.53 0.27 0.26 
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Figure 2 the full structural model 

Discussion 

This research aimed to develop the model of online re-purchase intention, 

in order to contribute customers to become online re-purchaser, to enhance the 

potential future development of online vendor to maximize the customer satisfaction, 

quality of website, financial security, trust and attitude to increase      re-purchase 

rate. Data from the survey support the online re-purchase intention model. Results 

indicate that online re-purchase intention is most dominantly influenced by attitude 

toward online purchase. Trust have significant effect on attitude, and is a critical 

aspect of online shopping that can creates a positive attitude toward the transaction 

behavior which leads to customer purchase intentions. Financial security also has 

significant effect on trust. Online service settings are evaluated on consumer’s 

interpretations and perceptions of website and payment security systems, this links 

between assessments of online financial security and website trust. This can 

confirmed that consumers are more concerned with security issues in the online 

service environment. 
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Implication 

Develop customer-oriented strategies at the post-purchase stage to increase 

customer satisfaction. Online vendor should pay close attention to the service 

encounter incidents. Develop an interesting and fancy interface design, which can 

increase online users’ tendency to use the website again. Furthermore, the 

interactions with customers can effect to the customer satisfaction on online 

shopping re-purchase intention. 

Focusing the marketing strategies more on establishing the awareness and 

image of the website. For example, retailers could be either exclusively online or 

have both online and brick-and-mortar presence. The company name should be 

leveraged to generate awareness of their online presence since customers with 

cognitive and affective bonds with the online vendor will tend to make a purchase 

decision even though the website is less superior to other retailers. E-commerce 

lacks of face-to-face contact. Easy-to-use navigation and real-time online 

communication will improve customers’ long-term satisfaction. In order to provide 

adequate information and accurate completion of online transactions, search engines, 

information agents, and information customization software should be implemented 

to avoid information overload to customers. 

Financial security is linked with trust that in turn is associated with loyalty 

intentions. The loyalty intentions of customers are strongly linked to the extent to 

which they trust the online vendor. Online vendor should critically evaluate their 

own security provision to enhance customers’ perceptions of website 

trustworthiness. Putting an address, E-mail and telephone number on every web 

page is the easy way to increase trust. Pay attention to four ways of forming 

psychological, contract, violation and increase consumers’ trust. An important way 

is to treat consumers with respect, sincerity, friendliness, and politeness during the 
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interaction. Enhance the perceived ability and integrity of the members in website 

and to increase the number of members who are willing to recommend products to 

others. Consumers would trust the information that experienced users provide. 

Making consumer have trust and feel usefulness and ease of used while 

making purchase can directly increase the attitude towards online purchase intention, 

which has strong relationship with re-purchase intention. The efficiently 

demonstrate the ease of used of the website will in turn of positively affect attitude 

of consumers towards online shopping and increased online re-purchase intentions.  

Perceived usefulness will make customer feel useful of visiting the website which 

will affect positive attitude that will lead to online re-purchase intention.   

Conclusion 

An examination of the standardized path coefficients among variables 

showed that the paths have statistically significant direct effects for financial 

security has significant direct effect on trust. Website quality has significant direct 

effect on satisfaction with online purchase. Trust has significant direct effect on 

attitude toward online purchase. Satisfaction with online purchase has significant 

direct effect on attitude toward online purchase. In addition, the paths significant on 

online re-purchase intention were satisfaction with online purchase and attitude 

toward online purchase have significant direct effect. The major variable that effect 

online re-purchase intention and lead customers to increase re-purchase rate is 

attitude toward online purchase that influence by trust and financial security. The 

significant, positive signs of all structural paths also supported all hypotheses. 
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The effect of commitment, trust, competence, communication, conflict handling 

on relationship quality, customer satisfaction and customer loyalty 

Phurituch Senasu 1   Phusit Wonglorsaichon , D.B.A.2 

Abstract 

The purpose of this research aims to study the effect of commitment, trust, 

competence, communication, and conflict handling on relationship quality, 

customer satisfaction and customer loyalty on after sales service. The automotive 

industry in Thailand is increase rapidly because the government issued the first car 

policy. The car’s dealers can make the profit not only the initial sales but also after 

sales service. Therefore, they should know how to attract the customer to use the 

after sales service to increase more profit in the future. The research design is 

quantitative and the respondents of this survey are the customers who used 

aftersales service. There were 433 respondents who participated in this survey 203 

were female and 233 were male. The results show that competence is a major factor 

influence customer satisfaction to become customer loyalty. The research model 

was analyzed by using the structural equation model. The result of the analysis 

revealed that the research model was a good fit. Based upon the threshold of the 

goodness-of-fit measure, the result indicated that the model was a good fit with chi-

square (χ2) = 1.94 and degree of freedom (df) of 2 (p = 0.3785); goodness of fit 

index (GFI) = 0.99; root mean square residual (RMR) = 0.0016; Standardized RMR 

(RMSR) = 0.0024. All results of goodness of fit statistic measure have found in line 

with the acceptable level. In the same direction with the incremental fit  
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measurements as AGFI, NNFI, NFI, and CFI have the value greater than 0.95. For 

the result above indicated that the incremental fit and parsimonious fit measure the 

model was a good fit. 

Keywords: commitment, trust, competence, communication, conflict handling,   

relationship quality, customer satisfaction, customer loyalty 

Introduction  

Nowadays the economics of Thailand is change rapidly and GDP of 

Thailand is growing up around 8.0% from the previous year. The automotive 

industry has been the priority sector for the economy of Thailand. There are many 

brands selling the cars such as Toyota, Honda, Mazda, Isuzu, Ford, Nissan etc. 

Every brand wants to be the number one of the markets. They always offer the 

promotion to the customer. The main reason that influencing the decision of the 

customer was the government issued the first car policy. 

Table 1 the number of customers who bought cars in 2010 to 2012 

 2012 2011 1/2010 

 Numbers %change Numbers %change Numbers 

Toyota 36117 25.8% 26777 24.3% 20268 

Honda 332 -96% 9772 21.2% 7701 

Mazda 3812 21.1% 3008 35.6% 1937 

Total 76246 10.3% 68398 27.5% 49560 

 

After customers purchased the car, it is the beginning of the after-sales 

service. Customers need come back to aftersales service for maintenance their car. 

Nowadays the numbers of competitors in after sales services are increase rapidly. 

The aftersales service need to increase the number of customer loyalty for the future 

profit. According to Oliver (1996) found the customer loyalty is the customer who 
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come to continuous repurchase intention, recommendation to other. Meanwhile 

aftersales service can make profit higher than sold new car (Arthur, 2008).  

Literature review 

Literature in this study includes customer loyalty, customer satisfaction, 

relationship quality, commitment, trust, competence, communication and conflict 

handling. 

Customer Loyalty 

Loyalty can be defined as the continuous repurchase of a preferred product 

or service, regardless of other options and/or marketing efforts to induce switching 

to competitors. According to Oliver (1996); Jones and Sasser (1995); Zeithami 

(1996); Gronholdt et al. (2000) defined customer who continuous repurchase 

intention, recommendation to other customer and tolerance to the prices. Customer 

loyalty can improve the number of customers who come to the aftersales service. 

Customer loyalty is very important to the aftersales service. More significantly, 

customer loyalty is a vital factor for increasing profits, because the costs of gaining 

new customers are much greater than the costs involved in serving existing 

customers (Reichheld and Sasser, 1990). Muller (1998) defined customer loyalty 

can help the company to maintain and develop in the market share. Customer 

loyalty can link the success and the profit to the company (Eakuru and Mat, 2008). 

Customer satisfaction – Competence – Communication – Conflict handling 

According to Fornell (1992) founded customer satisfaction appear to be 

important for all firms. Rogers et al., (1992) founded satisfaction is recognized as an 

important facet of marketing. Customer satisfaction has the positive effect and 

natural to increase the customer loyalty (T.O.James and W.E.Sasser, 2001; Bitner, 

1990). 
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Competence is the combination with the skill, knowledge and attitude 

(Page and Wilson, 1994; IIIeris, 2004). Communication is the way to exchange of 

information as by speech, visuals, signals between the supplier and customer 

(Seines, 1998). Communication is an important in the marketing strategy (Duncan 

and Moriarty, 1999) and communication can let the customer satisfy and believed to 

the competency of aftersales service (Rule and Keown, 1998).  

Conflict is the negative relationship between customer and company. 

Conflict handling as the company ability to minimize the negative consequence the 

conflict of customer and good conflict handling is important when the customer 

disagreement with the company (Dwyer and Schurr and Oh, 1987; Anderson and 

Narusm, 1990; Sitti Haryati Shaikh Ali, 2011). According to Nelson Oly Ndubisi 

and Naresh K.Molhotra and Chan Kok Wah (2009) founded when the company or 

employee have a good conflict handling to resolve the problem of the customer, 

after that the customer who conflict have the good handling from the employee, the 

customer can satisfy in the company and after customer satisfy will become the 

customer loyalty. 

Relationship quality – Commitment – Trust 

According to De Wulf et al (2001) defined that relationship marketing 

quality can be considered as an overall assessment of the strength of a relationship, 

relationship quality is useful measure to evaluate the effectiveness of relationship 

marketing and relationship quality offers a tool for diagnosing the pitfalls in 

building and maintaining relationships with customers and devising effective and 

efficient remedies for those problems (Roberts, Varki and Brodie, 2003). 

Relationship quality is an important concept in the relationship market, which play 

as a key role in affecting to the customer loyalty (Hennig-Thurau, T. and Gwinner, 

K.P. and Gremler, D.D., 2002; Palmatier et al., 2006). Relationship quality have a 
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trust and commitment be the critical relational construct (Morgan and Hunt, 1994; 

Simpson and Baker, 1998; Palmatier et al., 2006) 

According to Gundlach, Achrol, & Mentzer (1995); Morgan & Hunt (1994) 

founded that commitment as one of the important variables to understand the 

strength of a marketing relationship, implies to a higher level of obligation to make 

a relationship succeed and mutually satisfying (Gundlach, Achrol and Mentzer, 

1995; Morgan and Hunt, 1994). According to Wong and Sohal (2002) founded 

commitment is also one of the key elements for understanding the strength of 

marketing relationship quality and measuring the likelihood of customer loyalty. 

Trust is the basis of the relationship between customer and company, trust 

also can let be feel confidence to each other. According to defined trust is a very 

useful in the marketing and Mohr and higher of trust in degree of relationship can be 

success in the marketing (Ganesan and Morgan and Hunt, 1994). Trust is one of the 

important variables for understanding the strength of a marketing relationship 

quality. 

Conceptual framework 

According to the researcher was reviewed the journals or academic 

literature the conceptual framework of the study was developed and is shown in the 

figure 1. The main construct is customer loyalty. The study proposition is that this is 

directly determined by two constructs, customer satisfaction and relationship 

quality. In turn, customer satisfaction is determined by three factors competence, 

communication and conflict handling. Furthermore relationship quality consists of 

commitment and trust. 
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Figure 1 Conceptual framework of the research 

Methodology 

Population and sample 

The questionnaires were distributed for customer who used the aftersales 

service, in this research founded customer used many brand of cars; Toyota, Honda, 

Mazda, Nissan, Mitsubishi etc. The total of customer are 433 answered all the 

questions in this questionnaires.  

Research Instrument 

The questionnaires were designed to measure all of variables adapt from 

the previous research and previous questionnaires. Customer loyalty questionnaires 

was adapt from Zeithaml et al. (1996); Selnes and Hansen (2001); Nelson Oly 

Ndubisi (2006) and Parasuraman et al., (2005); Yang & Tsai, (2007); Zeithaml et 

al., (1996). Customer satisfaction questionnaires was adapt from Hong-Youl Ha & 

Helen Perks (2005) and LUIS V. CASAL´O (2010). Relationship quality 

questionnaires was adapt from Siti Haryati Shaikh Ali (2011). Commitment 
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questionnaires was adapt from Katie Delahaye Paine (2003). Trust questionnaires 

was adapt from Katie Delahaye Paine (2003). Competence questionnaires was adapt 

from Katie Delahaye Paine (2003). Communication questionnaires was adapt from 

Seines (1998), Duncan and Moriarty (1999) and Rule and Keown (1998) and 

conflict handling was adapt from Nelson Oly Ndubisi and Naresh K. Malhotra and 

Chan Kok Wah (2009). 

Since in the second section of this survey, the five-point Likert Scale (1 = 

strongly disagree, 2 = disagree, 3 = neutral, 4 = agree, 5 = strongly agree) 

(Kolodinsky et al., 2004) was used as instrument to measure the questionnaire 

items. 

The reliability of the questionnaires was measured by using the Cronbach's 

Alpha coefficient, it indicates the level of the items are correlated to each another. 

The reliability as the consistency and stability of the score form the measurement 

scale was defined by (Hair et al., 2006) that the score of 0.70 or higher will be 

reliable enough used in the data collection. Cronbach’s Alpha of this study is ranked 

from 0.782 to 0.910. It can imply that the data were acceptable. 

Data analysis 

              Structure Equation Model (SEM) is used to examine the postulated 

hypothesis (research questions). The structural relationships among commitment, 

trust, competence, communication, conflict handling, relationship quality, customer 

satisfaction, customer loyalty were analyzed by LISREL 8.8 (Joreskog and Sorbom 

2006).The purpose of LISREL 8.8 is using to evaluate the goodness of fit, as the 

absolute fit indices like chi-square (𝑥2), goodness of fit index (GFI), and average 

goodness of fit index (AGFI), and root means square error of approximation 

(RMSEA) index is used. In addition,  good-of-fit also incremental and decrement 
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indices such as norm fit index (NFI), non-norm fit index (NNFI), comparative fit 

index (CFI), and norm chi-square (𝑥2) are used to assess the goodness-of-fit.  

Result 

The result shows that the sample consisted of 230 males and 203 females 

from 433 respondents, 42.50% of the customer were between the ages of 26 – 33, 

82.00% of the customer who studied in bachelor’s degree, 33.00% of respondents 

who used Toyota brand , 24.00 % of respondents used Honda, 19.60 % of 

respondents used Mazda and 4.20 % of respondents used Isuzu.  

 

Table 1 Respondent characteristics 

Characteristics Number of 

Sample 

Percentage 

Gender 
Male 230 53.10 % 

Female 203 46.90 % 

Age 
18 – 25 93 21.50 % 

26 – 33 184 42.50 % 

Education Bachelor’s Degree 355 82.00 %  

Brand 

Toyota 143 33.00 % 

Honda 104 24.00 % 

Mazda 85 19.60 % 

Isuzu 18 4.20 % 

Type Sedan 290 67.00 % 

 Hatch Back 63 15.13 % 

Often 1 141 32.60 % 

 2 167 38.60 % 

 > 3 79 18.20 % 
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The most type of car that respondents used sedan type as 67.00 %and 15.13 

% of respondents used hatch back type. The often time that respondents come to 

aftersales as 32.60 % of respondents come to aftersales service 1 time in 6 months, 

38.60 % of respondents come to aftersales service 2 time in 6 months and 18.20 % 

of respondents come to aftersales service 3 time in 6 months but 10.60 % of 

respondents didn’t come to aftersales service in 6 months and 100 % of respondents 

used the aftersales service in Bangkok area. 

An analysis demonstrates degree of agreement of the respondents on 

customer loyalty, customer satisfaction, relationship quality, commitment, trust, 

competence, communication and conflict handling being shown in Table 2.  

Based on the table 4.2, the results indicate that the respondents totally agree with 

customer loyalty, customer satisfaction, relationship quality, commitment, trust, 

competence, communication, conflict handling, which coming from the mean value 

of customer loyalty is 3.83 and sd. is 0.50. Which with the mean value of customer 

satisfaction is 3.84 and sd. is 0.57. The mean value of relationship quality is 3.82 

and sd. is 0.59. So the mean value of commitment is 3.84 and sd. is 0.62. Therefore 

the mean value of trust is 3.89 and sd. is 056. Thus the mean value of competence is 

3.92 and sd. is 0.58. Follow with the mean value of communication is 3.92 and sd. 

is 0.56. Last mean value of conflict handing is 3.92 and sd. is 0.61. 
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Table 2 Level of agreement of respondents 

Factor Mean Std.Deviation Level of Agreement 

Customer Loyalty 3.83 0.50 Agree 

Customer Satisfaction 3.84 0.57 Agree 

Relationship Quality 3.82 0.59 Agree 

Commitment 3.84 0.62 Agree 

Trust 3.89 0.56 Agree 

Competence 3.92 0.58 Agree 

Communication 3.92 0.56 Agree 

Conflict handling 3.85 0.61 Agree 

 According to the table 3 which The Goodness of fitness (GFI) of this 

research is 0.99, The Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) of this study was 0.98 

were almost approached to 1. The Root Mean Square Residual (RMR) of this study 

was 0.0016. The result was matching the conceptual framework of this study.  

Table 3 Goodness of fit Statistic 

FIT Index Value 

Chi-square 
Chi-square = 1.94 

P-value = 0.3785 

Degree of Freedom (df) 2 

Goodness of Fit Index (GFI) 0.99 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 0.98 

Root Mean Square Residual (RMR) 0.0016 

Standardized RMR 0.0024 

Normed Fit Index (NFI) 1.0000 

Non-Normed Fit Index (NNFI) 1.0000 

Comparative Fit Index (CFI) 1.0000 
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Figure 2 present the full structural model. The model in this study 

demonstrates the linkages variables customer loyalty, customer satisfaction, 

relationship quality, commitment, trust, competence, communication, conflict 

handling. In this study, customer satisfaction is a major driver of customer loyalty at 

0.67. The customer satisfaction have 3 main dimensions to measure and competence 

have a highest positive effect at 0.47. Since the proposed measurement relationships 

were consistent with the data. 

 
Figure 2 the full structural model 

Discussion 

This research aimed to develop the model of customer loyalty on aftersales 

service, in order to contribute customers to become customer loyalty, to increase the 

potential future development of aftersales service to maximize the customer 

satisfaction, relationship quality, commitment, trust, competence, communication 

and conflict handling to increase the number of customer loyalty. 

Data from the survey support the customer loyalty on aftersales service 

model. Results point toward that customer loyalty is most dominantly influenced by 

customer satisfaction. Competence has critical significant effect to customer 
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satisfaction. Relationship quality has significant effect on customer loyalty, and 

commitment is a critical significant effect to relationship quality. This can 

confirmed that customers are more concerned with satisfy first. 

Implementation 

All of variables have positive effect to customer loyalty but the highest 

effect is customer satisfaction. According to T.O.James and W.E.Sasser (1995) 

found satisfied of customer will naturally loyalty and customer satisfaction will 

positively affect customer loyalty. The aftersales service should attention on the 

customer satisfaction. After-sales service should provide more than what the 

customer expects to receive from the service after the sale. In this research have 3 

measurements that have effect to customer satisfaction as competence, 

communication and conflict handling. For the result competence is higher effect to 

customer satisfaction. Aftersales service need to attention the competence of 

employees first such as skill, knowledge and attitude. Aftersales service should to 

practice and training their employees to clear understanding of their product. 

Perhaps when customers have a problem, they can support and solve the problem as 

soon as possible. For the new innovation, aftersales service can’t be omit, they 

should let their employees always learn the new innovation. The good 

communication also influence to the customer satisfaction as well. The aftersales 

service need to provide priority to conflict handling too. In the current, aftersales 

service can’t provide the customer expectation. When the customers got conflict 

issue, the employees need to use good conflict handling to solve the issue 

immediately. 

Relationship between customer and aftersales service is important to build 

the customer loyalty. Relationship quality is linked with commitment and trust. 

Commitment and trust are similar meaning. Commitment is the obligate that 

aftersales service offers to the customers. It means when the aftersales service 
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promise can fix this issue in 2 days, they must don it on time. Trust is the confident 

that the customer feel to aftersales service. Making the customer trust and feel this 

aftersales service keep their commit, it can directly increase the relationship quality 

towards customer loyalty. 

Conclusion 

An examination of the standardized path coefficients among variables 

showed that the paths have statistically significant direct effects for customer 

satisfaction has significant direct effect on customer loyalty. Competence has 

significant direct effect on customer satisfaction toward customer loyalty. 

Relationship quality has significant direct effect on customer loyalty. Commitment 

has significant direct effect on relationship quality toward customer loyalty. The 

major variable that effect to customer loyalty and lead customer come back to the 

aftersales service again is customer satisfaction and trust. The significant, positive 

signs of all structural paths also supported all hypotheses. 
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EFFECT OF IT CAPABILITIES AND BUSINESS-IT STRATEGIC 

ALIGNMENT ON BUSINESS AGILITY 
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ABSTRACT 

 The purpose of this study is to identify the effect of IT capabilities and 

business-IT strategic alignment on business agility and also referred to the 

knowledge based theory of the firm. This would bring up more understanding to 

support the management decision on how to execute IT planning with the whole 

company strategic planning so as to improve business agility. 432 employees who 

worked for the firm and had a chance to participate in IT or Business planning 

answered the questionnaires and responded back. Structural Equation Model (SEM) 

statistics technique was used to answer of the objectives in this study. The goodness 

of fit statistics revealed the fit of the model. (Chi-square value was 9.27 with df=8, 

p=0.31982). GFI and AGFI were equal to 0.99 and 0.98 accordingly which support 

the model was fit. While the errors indexes, RMR and RMSEA were 0.0028 and 

0.019 accordingly which were approached to zero. The result of the analysis 

exposed that IT’s participation on the business planning had the positive effect on 

business-IT strategic alignment (β = 0.52; t-value = 15.95; p = 0.001) and 

business’s participation on the IT planning had the positive effect on business-IT 

strategic alignment (β = 0.72; t-value = 15.95; p = 0.001). Business-IT strategic 

alignment had the positive effect on the business agility (β = 0.60 ; t-value = 2.29;      

 

p = 0.05). Also, IT capabilities had the positive effect on the business agility (β = 

0.25; t-value = 5.35; p = 0.001). The implication of the study also expose the way 

how the management teams would utilize IT resources effectively in order to 
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increase the business agility that they should take the consideration on how to 

increase the participation level of IT and business managements as the priority so as 

to improve IT-business strategic alignment which would positive effect to the 

business agility. 

KEYWORD: IT CAPABILITIES, BUSINESS-IT STRATEGIC ALIGNMENT, 

BUSINESS AGILITY  

INTRODUCTION 

Due to the recent crisis market situation in many regions around the world, 

this crucial event is leading the challenge condition for the firms which need to 

increase their ability to respond to the change to serve the volatile consumer 

demand, and rapid product obsolescence. The business agility is introduced to be 

defined on how the firm can detect and respond to opportunities and threats with 

ease, speed, and quickness. (Galliers 2007; Overby et al. 2006). Information 

technology is considered as the key engine for the business strategy driven. 

Therefore, in order to increase the business agility, information technology would 

be considered as the part of business strategic driven nowadays, many researches 

generally supported that information technology is able to increase the agility to 

speed up decision making, facilitate communication among the departments in the 

organization and respond quickly to rapid changing conditions (Sambamurthy et al. 

2003). These questions have been raised to the top management’s minds to find out 

the way to utilize their IT resources so as to improve the business agility. There 

were some previous researches begun to link firm-wide IT capability to competitive 

advantage (Bharadwaj 2000) and concentrate on the effect of IT capabilities on 

business agility which took the consideration on IT spending (Lu and Ramamurthy, 

2011)  
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The executives in many firms have been considering on how information 

technology would be fit to the business strategy which is defined as Business-IT 

strategic alignment (Tallon and Pinsonneault, 2011; Kearns and Sabherwal, 2006). 

The knowledge-based theory is applied in order to improve Business-IT strategic 

alignment in the firm. The success of Business-IT strategic alignment rely on how 

the firm can integrate the knowledge of IT and Business Perspectives together to 

achieve the organization goal which need to be able to respond to the rapid change 

that has been defined as business agility. Participation of business managers in 

strategic IT planning and participation of IT managers in business planning could 

create “cross-function interfaces” which is the key factor of the alignment success 

(Cohen and Levinthal, 1990) 

However, there was a gap that a few researchers studied on the magnitude 

of each item on how they impact to the business agility especially from the 

employee’s perception level. So, this research was intended to study the effect of IT 

management’s participation on business planning on business-IT strategic alignment 

and the effect of business management’s participation on IT planning on business-

IT strategic alignment and see whether the Business-IT strategic alignment effect on 

the business agility. And also, the magnitude on the effect of IT capabilities and 

Business-IT strategic alignment on business agility were analyzed in this study as 

well. 

The study also analyzed the demographic factors such as gender, age, 

education level, income per months and use IT capabilities of the firms which are 

measured by three dimensions (IT infrastructure capacities, IT business spanning 

capacities and IT proactive stance) and the participation levels between business and 

IT managers as the independent variables and see the effect on the dependent 

variables which are Business-IT strategic alignment, business agility. The data 

analysis from this study would bring up more understanding to the stakeholders on 
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how IT strategic alignment can enable the organization agility and give the benefits 

for the management to invest on IT capabilities and finally see whether IT 

capabilities can improve the business agility. Also, the executive team would be 

able to consider the business strategic plan along with IT strategic plan and see how 

they would spend IT efforts to the organization units more precisely. 

LITERATURE REVIEW 

Resource-Based Theory  

The theory was referred to provide more understanding on the basis of the 

competitive advantage of the firm is primarily in the application of the bundle of 

valuable resources of the firm disposal (Wernerfelt, 1984; Rumelt, 1984). Barney 

(1991) stated that the key points of the resource-based view theory are following by 

the steps as following. Firstly, the firms need to identify the potential key resources. 

Secondly, the firm must evaluate their own resources whether they are fit to the 

following criteria referred to as VRIN (Valuable, Rare, In-imitable and Non-

substitutable) and finally the firms must care and protect these resource that possess 

these evaluations. 

Knowledge-Based Theory of the Firm  

The primary role of the firm is to integrate the specialist knowledge into 

goods and services. The primary task of the management is to establish the 

coordination necessary for the knowledge integration. The theory is used to explore 

the linkage between the knowledge input and the product output and see the firm 

potential to establish the firm competitive advantage under the dynamic market 

conditions. The specialized knowledge is fundamental to their ability to create and 

sustain competitive advantage and revealed the implication in term of the 

competitive advantage under the hypercompetitive market (Grant, 1996) 
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Business - IT Strategic Alignment  

The top priorities in the business and IT executives are to find the way to 

improve the good mixture of the business strategy and IT supports. Many 

researchers explained the phenomenon how important of information technology 

which is supporting the business strategies and operations (Tallon et al. 2010; 

Tallon and Kreamer, 2007). Business-IT alignment could improve the competitive 

advantage; profit and market share of the firm (Tallon et al. 2010). Both of IT and 

business planning participation would effect to business-IT strategic alignment. 

Translating the alignment will be considered to enhance IT-effect on business 

agility. Therefore, it can imply that the knowledge management is also vital for the 

IT – business alignment. (Kearns and Sabherwal, 2006) The hypotheses were 

proposed to analyze the participations on both IT and Business planning were listed 

as below. 

Ho1: IT management’s participation on Business planning has no effect on 

Business-IT Strategic Alignment. 

Ha1: IT management’s participation on Business planning has positive effect on 

Business-IT Strategic Alignment 

Ho2: Business management’s participation on IT planning has no effect on 

business-IT strategic alignment. 

Ha2: Business management’s participation on IT planning has positive effect on 

business-IT strategic alignment 

Business Agility  

Agility of the firm reflects from how easily and quickly that firm can revise 

the behaviors based on the marketplace events. The recent study found out the effect 

of IT infrastructure flexibility on agility is as strong as the effect of alignment on 

agility (Tallon and Pinsonneault, 2011). Regarding the focus of this study, the 
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effects of IT capabilities and Business-IT strategic alignment on business agility 

were analyzed as the following hypotheses.  

Ho3: Business - IT strategic alignment has no effect on business agility. 

Ha3: Business - IT strategic alignment has positive effect on business agility. 

Ho4: IT capabilities have no effect on business agility. 

Ha4: IT capabilities have positive effect on business agility. 

IT Capabilities  

The definition of IT capabilities is how the firm can acquire, deploy, 

combine and reconfigure IT resources to support the business strategies 

enhancement and work processes (Sambamurthy and Zmud 1997) and reflect on 

how IT capabilities complements other organizational resources (IT spending) to 

enhance agility which is refined and conceptualized into three dimensions: IT 

Infrastructure capacity, IT business spanning capacity and IT proactive stance. (Lu 

and Ramamurthy, 2011) 

Business - IT Management’s Participation on the Planning  

The establishment of the business and information technology objectives 

which are clarified the nature of the linkage construct can be clarified into two 

dimensions, intellectual and social (Reich and Benbasat, 1996) Also, shared domain 

knowledge. IT implementation success, communication between business and IT 

executives, and connections between business and IT planning were found to 

influence short-term alignment as well (Reich and Benbasat, 2000) 



89 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

 
 

 

RESEARCH METHODOLOGY 

 This study investigates the effect of Business-IT strategic alignment and IT 

capabilities on business agility. Therefore, the research is designed to use the 

quantitative research method and collect the primary data by survey research with 

structured questionnaires that referred to the prior studies according to objectives of 

the study. The target populations were employees who work for the firms and had a 

chance to participate in business planning or IT planning before. Furthermore, the 

size of the sample group that were unknown clearly, therefore, this research 

employed the formula for calculating the size of the sample group with confidence 

level provided at 95% and allowable error provided at 5%. Snowball sampling 

technique was used in this study to spread out the questionnaires through the web 

link to the target sample groups as stated earlier. 

 The research instrument was divided into 6 parts with 36 questions. The 

employee profile information included gender, age, education level and income per 

month. IT Capabilities was measured by three sub dimensions, IT infrastructure 

capacities, IT Business Spanning Capacities and IT Business Spanning Capacities. 

IT Management’s Participation on Business Planning reflected on how IT managers 

regularly attend business meetings and participate in setting business goals and 
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strategies and Business Management’s Participation on IT planning was measured 

based on a prior measure of “planning participation” which explicitly identify tasks 

related to IT planning—evaluating future business needs, setting IT objectives and 

strategies, and selecting major IT investments. Business-IT Strategic Alignment was 

measured of “planning alignment.” which are focusing on activities that facilitate 

alignment, to assess the level of integration between business and IT. Business 

Agility was measured on the ability that the firm can speed up on the response to 

environmental threats and opportunities. 

The data was conducted from online questionnaires with quantitative 

analysis for analyzing the collected data from August to October 2012. The online 

questionnaires web link as following were spread out via the 

emails https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dC04anB4VFNLVF

pJV2I4VGU0ZUdxU2c6MQ#gid=0 to the employees in the firms who had a chance 

to involve in business planning and IT planning. Snowball sampling technique or 

chained referral sampling was used in this study so as to send the questionnaires to 

the stakeholders 

The researcher analyzes data variables from questionnaire which processed 

by statistics program for the results. The results of respondents were presented as 

following, using the descriptive statistical techniques to describe demographic 

characteristics which were gender, age, education and income per month and 

evaluation for development and validation the model by performing the goodness of 

fit indices, such as chi-square, goodness of fit index (GFI), and average goodness of 

fit index (AGFI), and root means square error of approximation (RMSEA). The 

hypotheses were tested by structural equation model (SEM). 

DATA ANALYSIS AND RESULTS 

Regarding the table 1, the groups of the characteristics which were 

analyzed were gender, employee age (years), education level and income per month 
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(Baht). According to the gender category, most of the samples are female (235 

samples or 55.66 %). while 188 samples are male or 44.44%. For employee age 

category, the analysis showed that the highest sample has the age between 30-39 

years (244 samples or 57.68%) while the second rank were the samples which had 

the age between 20 - 29 years (102 samples or 24.11%) 

 Looking into education level, the highest samples had bachelor degree level 

were 256 samples or 60.52%. While there were 143 samples or 33.81% who had the 

master degree level (or above) and others are 24 samples or 5.67%. For the income 

per month category, the demographic analysis shows that most of the samples had 

the income per month between 25,001 and 35,000 Baht (172 samples or 40.66%). 

The second rank of the samples had the income per month between 35,001 and 

55,000 Baht (108 samples or 25.53%) However, there were a few samples that had 

the income per month less than 15,000 Baht (20 samples or 4.73) 
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Table 1 Demographic characteristics data analysis 

Characteristics Frequency Percentage 

Gender   

 Male 188 44.44 

 Female 235 55.66 

Age  (Years)   

 20 - 29 years 102 24.11 

 30 - 39 years 244 57.68 

 40 - 49 years 75 17.73 

 More than 50 years 2 0.47 

Education Level   

 Bachelor Degree 256 60.52 

 Master Degree or Above 143 33.81 

 Others 24 5.67 

Income per Month (Baht)   

 Below 15,000 Baht 20 4.73 

 15,001 - 25,000 Baht 83 19.62 

 25,001 - 35,000 Baht 172 40.66 

 35,001 - 55,000 Baht 108 25.53 

 More than 55,001 Baht 40 9.46 

 

 

 

Regarding the analysis, LISREL was used to analyze the structural equation 

model. There were 2 types of the variable called latent variables and observed 

variables. Both variables were constructed in the model as shown in figure 1. 
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Figure 1 SEM Standardized Solutions 

Looking the statistics values which were used to determine the fit of the 

model, the chi-square with the p-value is 0.31982 which was more than 0.05 

(standard value). The goodness of fit index (GFI) and adjusted goodness of fit index 

(AGFI) were closed to 1 which supported the fit of the model. Root mean square 

residual (RMR) and root mean square error of approximation (RMSEA) were 

0.0028 and 0.019 respectively which were closed to zero. They reflect to the model 

fit with the low errors. After the goodness of fit was analyzed, the path analysis 

would be performed in the next stage.  

Regarding the result of SEM analysis in table 2, IT management’s 

participation variable had the significant at B coefficient of 0.52 (β=0.52) with t-

value of 15.95 which was more than critical value as 3.28 (at 0.001 significance 

level). Therefore, Ho1: IT management’s participation on Business planning has no 

effect on Business-IT Strategic Alignment was rejected and the result confirmed 

that IT management’s participation on Business planning had the positive effect on 

Business-IT strategic alignment. Also, Business management’s participation 

variable had the significant at B coefficient of 0.72 (β=0.72) with t-value of 22.04 

which was more than critical value as 3.28 (at 0.001 significance level). Ho2: 
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Business management’s participation on IT planning has no effect on business-IT 

strategic alignment was also rejected. The result confirmed that business 

management’s participation on IT planning had the positive effect on business-IT 

strategic alignment. 

 Business-IT strategic alignment variable had the significant at B coefficient 

of 0.60 (β=0.60) with t-value of 2.29 which was greater than 1.96 but less than 2.58 

(at 0.05 significance level). Therefore, Ho3: Business - IT strategic alignment has 

no effect on business agility was rejected and the result confirmed that Business - IT 

strategic alignment had the positive effect on Business Agility. IT capabilities 

variable had the significant at B coefficient of 0.25 (β=0.25) with t-value of 5.35 

which was more than critical value as 3.28 (at 0.001 significance level). Ho4: IT 

capabilities have no effect on business agility was rejected and the result confirmed 

that IT capabilities had the positive effect on business agility.  

Table 2 Path Analysis Summary 

Path from To Estimated  

(B) 

Standardize 

(β) 

t-value 

IT Management’s Participation on 

Business Planning 

Business - IT Strategic 

Alignment 
0.52 0.52 15.95 *** 

Business  Management’s 

Participation on Business Planning 

Business - IT Strategic 

Alignment 
0.72 0.72 22.04 *** 

Business - IT Strategic Alignment Business  Agility 0.60 0.60 2.29 * 

IT Capability Business  Agility 0.25 0.25 5.35 *** 

Note : *significance at 0.05 level 1.96 ≤ p < 2.58; **significance at 0.01 level 2.58 

≤ p < 3.28; *** significance at 0.001 level 3.28 ≤ p 

CONCLUSION AND DISCUSSION 

 The result of the study which revealed the effect of Business-IT strategic 

alignment had the positive effect on business agility was consistent the outcome of 

the previous literatures which stated that there were the positive link between 
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Business-IT strategic alignment and business agility (Tallon and Pinsonneault, 

2011). Also, looking into IT capabilities, it had the positive effect on business 

agility significantly as well. Therefore, it also supported the previous literature 

reviews which mentioned that IT capabilities were able to facilitate the business 

agility as well (Lu and Ramamurthy, 2011). Regarding Business-IT strategic 

alignment, Business-IT involvement on the planning revealed the establishment of 

the business and information technology objectives which had the positive effect to 

Business-IT strategic alignment. The result of the analysis was consistent with the 

previous literature that mentioned on the knowledge and behaviors of the 

management teams are related to the success of Business-IT alignment (Kearns and 

Sabherwal, 2006). The several factors on the social dimensions of alignments which 

are refer to the state in which IT and business executives understand and are 

committed to the business and IT missions, objectives and plans (Reich and 

Benbasat, 1996) 

IMPLICATION OF THE STUDY 

 This research proposes the suggestions on how the management team 

would take the consideration to utilize the scarce resources. The result of the 

research revealed the magnitude on business management’s participation on IT 

planning was quite a bit higher than IT management’s participation on business 

planning. Management teams should take the consideration on the operation 

strategy to encourage the business people to involve in IT planning as the priority so 

as to improve the efficiency on business-IT strategic alignment. Also, the research 

exposed the magnitude on business-IT strategic alignment was more than IT 

capabilities which is implied that the management team should ensure that their 

business and IT people have worked together effectively to align their 

operations/planning with the business strategic planning as the priority before the 

investing more on IT capabilities expansion. Especially, the result supported that the 
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business people were playing as the crucial role to improve the business agility if 

they participate on IT planning effectively. 

RECOMMENDATION FOR FUTURE RESEARCH 

 Due to the fact that the research indicated on the effect of IT capabilities 

and business-IT strategic alignment on business agility which was mostly 

conducting the data from the employees in Thailand, the researcher would 

recommend that the future research should conduct the data in another geographic 

area or expand the area of the data collection globally. 

 As the study did not look into the detail of the business processes within the 

firm, it should be beneficial if the researchers in the future to see how IT can 

improve each process so as to utilize IT more effectively on the most important 

process within the firm. Moreover, the technology has been changed rapidly 

nowadays. Therefore, the business improvement facilitated by IT would be 

important more and more. 

 Moreover, to get the result of the researches more precisely, the researcher 

should interview the employees directly rather than the questionnaire survey. Also, 

it would be helpful for the future research to see whether how the size of IT 

capabilities would be appropriated for the firms. Also, there are other interesting 

factors such as IT flexibilities which may effect to the successful of the strategic 

alignment which should be considered because it may effect to the business agility.  
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The factors of food additives exceed bid affect customer’s attitudes 

Lirong Quan 1 Piraphong Foosiri, D.B.A.2 

  Abstract 

Purpose – The aims of paper is analysis customer’s attitudes when they found the 

food additives exceed bid in the food after the Sanlu milk power scandal. 

Design/methodology/approach–This study is based on Sanlu milk power scandal, 

and the questionnaire survey asking customers attention food safety. A total of 420 

questionnaires were distributed in Nanning City, China. But only 400 qualified 

questionnaires could be analyzed, and used T-test, One – Way ANOVA, Correlation 

and Multiple Regression. 

Findings - Results that there are a common concern among consumers about the 

food safety when they found food additives exceed bid after bought the food. 

According with the research, customer requirement quality of food is increasingly in 

market and customer has cognitive ability about risk perception when they bought 

food. Moreover, social factors, internal factors and food risk have affect to 

customer’s attitudes when they bought the food in the future.  

Recommendations – According to the objective of this study which the social 

factors, internal factors and food risk affect customer’s attitudes. This gives 

recommendations for company and government to improve their action and attitude 

to affect the customer buying daily food attitudes. 

 

Keywords: Food safety, Food additives, Food risk, Customer’s attitudes 

___________________________________________ 
1 Master of Business Administration in International Business, School International 

College, University of the Thai Chamber of Commerce 
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Introduction 

In China, exceeding food addictives in food products has become a major 

public concern for food safety. In September 2008, China was shocked by the 

tainted milk scandal. Since then, the confidence level of consumers regarding food 

quality and safety has steadily dropped, and food safety has become a great 

significant issue in China. Such as, the scandal of Sanlu milk powder has more 

melamine-tainted and melamine is a kind of material of chemistry, which can cause 

urinary system to generate stores. Quickly, the melamine incident spread from Sanlu 

Company to all other domestic dairy companies, which negatively impacted the 

Chinese dairy market for a long time. The tainted milk scandal has increased 

consumer perceptions of food safety risk and concerns for food safety. 

All the people know food is vital to human survival and development of the 

basic and important one of the material, food quality related to people's health and 

even life safety. With Chinese economic conditions has improved, and with the 

level of people’s living standards have also risen, more people have higher request 

in food quality and safety. After Sanlu milk powder scandal, food safety problems 

became a greater concern. Food safety is a common issue worldwide, it does not 

only exist in China, each country have this problem and it does not matter whether it 

is in developed countries or developing countries and along with the progress of the 

society and the development of long-term and human coexistence (Chen, 2011). 

Nevertheless, China is prone to tainted milk scandal because this country has her 

own characteristics to add, with which they worsen the issues of exceeded food 

addictives. 

In conclusion, food additive beyond, excessive used by producers, the food 

quality caused by now doesn't pass, so that consumers of food safety problems have 

all kinds of misunderstanding. According this research can investigate 
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undergraduates' purchase perceived and family purchasing behavior. In addition, if 

the company, producers and government has knowledge, morals and a good policy 

management of food safety, it will affect satisfaction and confidence of customers. 

The important is can affect social stability. 

Literature review 

Literature in this study includes demographic, social factors, internal 

factors, food risk and customer’s attitudes. 

Demographic 

Zhou and Wang (2011) points to consumers’ personal characteristics refers 

to their age, gender, education level, family income and family structure and the 

consumer has higher education degree and high income will require higher food 

safety standards. Their finding the traditional socio-economic factors such as 

income, prices of products and lifestyle influence consumers’ behavior (Caswell, 

1998; Henson & Northen, 1998). Proper age is critical for many customers buying 

behavior. Age carries with it culturally defined behavioral and attitudinal norms 

(Henry, 2000). Education influences what one can purchase by partially determining 

one’s income and occupation. It can affect a person’s idea, or other people buying 

decision (Zhang, 2006). Income is a major factor in people’s ability to buy product 

or use a service (Capon & Hulbert , 2001). 

Social factors 

     Shao (2012) pointed out that the factors influence customer’s attitude 

toward food safety not only culture factor, social values, but also include political 

factor and social information environment. 

  Fujitake (1968) think the information environment is distinguished from 

the natural environment of the social environment directly or indirectly control the 

members of a society behavior of symbols, and it mainly through the interpersonal 
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relationship to social hint of environment. Shao (2012) also pointed out that make 

the standard information environment not only transfer positive government 

information, and at the same time transfer other industry information, such as, food 

safety, health and education. Information environment can affect authenticity and 

objectivity of information, customer’s obtain different levels of information will 

affect customers attitudes and purchase behavior after food safety incident (Zhou & 

Wang, 2011) 

    The government action is a kind of administrative behavior, and is regarding 

the enterprise, individual, behavior and with mandatory. On behalf of the 

government of the state administrative department behavior is the managers (Zhang, 

Kong, Yang & Luo, 2004). The government’s action has influence consumer’s 

purchase attitude. Because confidence of consumer to government from the after 

food safety incident, the attitude and ability of government’ action to strike illegal 

food. If consumers have higher confidence to the government, food quality and 

safety concerns will not last long (Zhou & Wang, 2011).  

Internal factor 

 Internal factors is the thing itself inherent elements, and also play the 

decisive role of things more causes and conditions, caused the main reason for the 

things to mobilize all positive factors (Web & Max, 1970). Food quality can be 

defending in a number ways. Different role will making the distinguishing 

definition. Typical actors participating in the valuation of food quality are food 

producers, government, marketing people and consumers (Lien, 1989). Satisfaction 

is consumer’s true response. It is a judgment that a product or service feature or the 

product or service itself, providing a pleasurable level of consumption-related true, 

including levels of under or over-fulfillment (Oliver, 1997). Knowledge is an 

individual in specific environment, to solve concrete problems to use when using 
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information, the strategy, action way, or even the deal with the problem of feelings 

and tendencies, the faith in many aspects such as comprehensive performance 

(Truck, 2003). Production specifications is common international of silkworm food 

production advanced management method, it is in the food production process in 

ensuring food with high completeness of good production management system 

(Yang et.al, 1998). Producers have different levels of attitude will produce a 

different production action. Each producer realizes enterprise profit, increase 

accumulation; expand production, in order to meet the needs of the consumers (An 

& Ren, 2009). 

Food risk 

  Extensive studies have been explained the source of food risk from 

communication for information and risk perception (Yeung & Morris, 2001). The 

analysis of the factors that influence customer’s attitudes when food safety event 

was been exposures, they found different reactions of media to the food scandal 

(Zhou & Wang, 2011). Verbeke and Ward (2001) analyzed level of consumption 

meat in Belgium in 1995 to 1998. The analysis report was reflected that on TV 

imposed a negative influence customer consumption of beef but promoted the 

consumption of pork. The latest shows that risk perception and customer’s attitude 

have relationship. Because risk perception and purchase behavior are causally 

linked: the former is an important explain variable of the latter (Yeung & Morris, 

2001). The research pointed out customer refrained from food perceived to contain 

more food additives in order to reduce health risks. This study highlights the 

importance of risk perceptions in customer’s attitudes and purchase behavior (Eom, 

1994).  
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Customer’s attitudes 

  Allport (1935) thinks that attitude is one kind of psychological and neural 

readiness, it through the experience to organize, to influence personal response to 

the situation. The customer’s attitudes include believe, feeling and behavior. 

Conceptual framework 

  This framework is a reflection the impact of consumer behavior factors, 

through the analysis of the unfavorable factors. Is created to propose to food 

additives exceed bid of food in order to explore demographic characteristic, social 

and internal factors, food risk affect to customer’s attitude in customer buying daily 

food. 

 

Figure 1: Conceptual framework of the research 

Methodology 

Population and sample 

 The population was distributed by the researchers personally to 420 

customers in Nanning City, China. But only 400 qualified questionnaires could be 

analyzed, the error is about 4.6% 
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Research Instrument 

 In this study, the questionnaire is designed in English and Chinese as the 

research instrument to accomplish the research’s objective combine from conceptual 

framework is demographic, social factors, internal factors, food risk, and customer’s 

attitude. All the questionnaires were measured used five point Likert scale, T-test, 

ANOVA and multiple regression analysis and hypothesis testing. By using ANOVA 

analysis, the customer demographic has influence to customer’s attitude and 

regression analysis; relationship with independent and dependent can be analyzed.  

 In addition, the other important measure is reliability analysis from use 

Cronbach’s alpha model for this study. The ideal reliability value general 

requirements of new measuring tool reliability value in the 0.7 above; many science 

researchers have use the comparative mature tools in more than 0.8 (Ebel, 1951). 

Data analysis 

 Analysis the collection data by used the statistic analysis to explain the 

frequency and percentage of the demographic factors of the respondent. The second 

used T-test, ANOVA (One-way Analysis of Variance). The ANOVA is a used to 

test hypotheses about differences between two or more means. The last, used 

Multiple Regression to explain relationship between the social factors, internal 

factors, food risk and customer’s attitudes. 

Result 

 The result of study showed that gender was including male and female. 

There are total 186 respondents (46.5%) are male and 214 respondents (53.5%) 

were female, the proportion of each group is almost balance; the majority of age 

respondents are between 20-29 years old (57%); the most of educations respondents 

are bachelor degree has 288 respondents (72%); most occupation of respondents is 

private officer 43%; respondent majority in the group of respondent is between 
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2001-6000RMB (66%) and the large group is respondent’s family are 3-4 persons 

64.5%.  

Table 1: Analyses of gender have significant affect on customer’s attitudes by 

using T-test. 

 

 Table 1 showed the Std. Deviation of male is 0.43455 was more than female 

with Std. Deviation is 0.42778. 

Table 1.2: Independent Samples T-test in gender and customer’s attitudes 

 

Significant level = 0.05 

 From the table 1.2 showed the t value is 0.690, and the Sig. (2-tailed) value 

is 0.491 which is more than the level of significant or the alpha level (ɑ=0.05) for 

the hypothesis test. 

Table 2: Analysis of demographic characteristic has significant affect on 

customer’s attitudes by ANOVA. 
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Significant level = 0.05 

 From the table 1 showed, the demographic characteristic used the ANOVA 

test. However, all the significant value of demographic is more than 0.05; it means 

the factors of demographic have not influence customers attitudes. 

Table 3: Result of hypothesis between social factors and customer’s attitude 

from respondents by regression analysis. 

 

Significant level = 0.05 

 The table 3 shows that customer buy daily foods shows the relationship 

between social factors and customer’s believe, considered with Adjusted R Square 

value, it shown the value at 0.042 (4.2%). Thus, the reasonable multiple regression 

equation for customers believe is 2.346+0.173 information environment (IE) -0.020 

government’s action (GA). 

 As can be see the table 3, the relationship between social factors and 

customer’s feeling. But the sig value is 0.375 and it means that sig. value is higher 

the level of alpha (а= 0.05) for the hypothesis. So, the null hypothesis is accepted. 

The regression equation of the analysis of variance and coefficient of regression 

testing all has the extremely significant level, indicating that they have statistical 

significance. Thus, unstandardized equation can be obtained feeling = 
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3.076+0.041(information environment) +0.031(government’s action). 

 The table 3 shows that, they were relationship between social factors and 

customer’s behavior. Considered with sig value is 0.015 and adjusted R²is 0.016, it 

means they have1.6% relationship, the null hypothesis is rejected. The social factors 

are influence to customer’s behavior. Thus, the reasonable linear regression 

equation for behavior of customer’s attitudes: behavior=3.142+0.020(information 

environment) +0.129(government’s action). 

Table 4: Result of hypothesis between internal factors and customer’s attitude 

from respondents by regression analysis. 

 

Significant level = 0.05 

    As can be see the table 4, the relationship between internal factors and 

customer’s believe. The sig. value is less than 0.05, and adjust R²at 0.065 (6.5%). 

The internal factors is affected customer’s believe. The variance that can predict the 

constant is internal factors. Thus, the reasonable linear regression equation for 

customer’s believed is: believe=2.217 + 0.046quality (Q) + 0.221customer’s 

satisfaction (CS) - 0.001knowledge (K) - 0.012production specification (PS) + 

0.015company’s attitude (CS). 

    From the table 4 shows the relationship between internal factors and 

customer’s feeling. The sig. value is below than 0.05, too, and considered with 
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adjust R²value at 0.065, it means they have 6.5% relationship, is very small. it 

means that internal factors are influence to customer’s feeling. Thus, the reasonable 

multiple regression equation for feeling regarding customer’s attitude is: 

feeling=1.959 + 0.097quality (Q) + 0.118 customer’s satisfaction (CS) + 

0.041knowledge (K) + 0.061production specification (PS) + 0.074company’s 

attitude (CS). 

 According to the table 4, it shows the relationship between internal factors 

and customer’s behavior, considered with adjusted R²value, it shows the value at 

0.120 (12%). The internal factors are affected customer’s behavior, the variance that 

can predict the constant is internal factor. Thus, the reasonable multiple regression 

equation for customer’s behavior is: behavior=1.683 + 0.192 quality (Q) + 

0.157customer’s satisfaction (CS) + 0.017knowledge (K) + 0.079 production 

specification (PS) + 0.044company’s attitude (CA). 

Table 5: Result of hypothesis between food risk and customer’s attitude from 

respondents by regression analysis. 

 

Significant level = 0.05 

 As can be see the table 5, the relationship between food risks and customer’s 

believe, although adjusted R²value at 0.004 (0.4%), but the sig. value is more than 



110 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

0.05. It means that food risk is not influence to customer’s believed. Thus, the 

reasonable multiple regression equation for believe of customer’s attitudes is: 

believe=2.423 + 0.091communication for information + 0.029risk perception. 

 From the table 5 shows that the relationship between food risk and 

customer’s feeling, adjust R²value at 0.028 (2.8%). It means that food risk is 

influence to customer’s feeling. Communication for information (CFI) shown that 

beta is 0.113 and the beta of risk perception (RP) is 0.131, it means communication 

for information (CFI) affect customer’s feeling more than risk perception (RP). 

Thus, the reasonable multiple regression equation for customer’ feeling is: feeling= 

2.485 + 0.113 communication for information (CFI) + 0.101 risk perception (RP). 

 According to the table 5, it shows the relationship between food risk and 

customer’s behavior. The sig. value is below alpha level (а=0.05) and adjust 

R²value at 0.103 (10.3%), it means that food risk are influence to customer’s 

feeling. The sig. of CFI and risk perception RP is less than 0.05, and the beta value 

is 0.170 and 0.248. It means CFI affect customer’s behavior more than RP. Thus, 

the reasonable multiple regression equation for customer’s behavior is: behavior= 

2.055+ 0.150 communication for information (CFI) + 0.150 risk perception (RP). 

Conclusion 

 Whether customer’s gender, age, education, occupation and income has 

different, will not affect the consumer concerns to food quality safety. Because food 

is human survival and development of the basic and important one of the material, 

the quality of food good or bad will affect human’s health. Producers should accord 

with the consumer’s requirement to improve food quality, in order to achieve food 

quality standards. Government should strengthen to food company management; 

strengthen the attack illegal production food company. The government should 

work to detection according to standard revision consummates unceasingly and 
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need to testing technology constantly to high technology, high speed development. 

Discussion 

 The research finding social factors influence to the customer’s attitudes. The 

market has a more perfect information environment; consumer can be easier to more 

rapid acquisition information. Information environment also affects consumers to 

purchase attitude. The government to strengthen the management of inspection of 

food, strict food quality requirements, can let producers pay attention to food safety 

and quality of food production change of attitude, at the same time also can let 

consumer to the government in the food safety management on confidence. 

 The research finding internal factors influence to the customer’s attitudes. 

Quality is the key point of food, it is good or bad will influence consumers’ health 

of body and mind. Satisfaction of consumers from benefits in product performance 

and experience with the product or communications about the product may be the 

product or service has level of quality. If something fails to meet to expectations, a 

negative effect may occur, and if performance happens to exceed our expectations, 

we are satisfied and pleased (Kotler and Clarke, 1987). 

 Food safety information will influence consumers’ attitudes and purchase 

intention. In the resent food market situation, consumers to acquire not optimistic 

information to buy food with not trust attitude, buying food risk unceasingly is also 

increasing. 
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Determinants  of customer’s complaint intention of Nanning’s  

(China) retail store  

                                       Huajuan  He1   Pussadee Polsaram , D.B.A.2 

Abstract 

The main purpose of this study were to identify the relationship between 

the demographic factors, level of dissatisfaction, perceived possibility of success, 

attitude toward complaint with complaint intention of customer of Nanning’s (China) 

Retail Store. The customers who had previously shopping in Nanning’s retail store 

was represented the sample of 450 respondents. The t-test , ANOVA and simple 

regression were used to analyzed the relationship. The finding shows that 

demographic factors has significant relationship with complaint intention. In 

addition, customer complaint intention and level of dissatisfaction, perceived 

possibility of success, attitude toward complaint are positive relationship with 

complaint intention. As a whole, this research provide valuable suggestions to retail 

stores in Nanning which provide knowledge of key factors which influences 

customer complaint intention.  

The retail stores’ manager can establish a perfect customer complaint 

handling,   improve retail store performances to meet customer needs as well as 

retain old customers. Furthermore, they can attract new customers and earn more 

profit. Information in this research can also provide for follow researchers to 

explore the customer complaint intention in other industry. 

Keywords: Customer,Complaint intention , Retail store, China 
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Introduction 

In recent years, China's economy has been developed rapidly, people's 

living standards has been improved greatly, and the people's purchasing power has 

also been improved greatly. At the same time, people's request of product or service 

are higher, people are increasingly seeking high quality products and services." In 

today's increasingly competitive environment, customers are becoming more 

discriminating in their purchases and making complaints about poor after-sales 

service,product quality and value for money" (Bard,2007). 

When the retail store offered the products or service that can't meet 

customers 's need ,customers will have different kinds of performance. Most of the 

customers tend to keep silent and select exit, such as stop buying from the retail 

store and turning to another retail store, or tell the dissatisfied experience to their 

friends and family through word-of-mouth communication (Ajzen and Driver,1992). 

There are just a little customers choose to report the dissatisfaction with product or 

service directly to the retail store and ask for improvement (Tschlo, 1994).The 

customer's negative complain against the development of the retail store . Because 

only the customers know the real cause of the dissatisfaction and the root of the 

problems, if customers keep silent, there will be more and more problems. Finally 

the retail store will lose customers. Therefore, it is of  great importance for the retail 

store to practice active management of  customer’s complaints via encouraging 

direct reports when dissatisfaction occurs, in order to discover valuable information 

underlying the complaint as the basis for further problem solving and service 

improvement. 

The study  introduces Hirshman’s (1970) theory of exit, voice and loyalty 

as a basic framework in order to develop a more integrated complaint intention 
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influencing factor model, and research each factor’s influence on customer’s 

intention to complain in the context of Nanning’s retail store. 

Literature review 

Hirschman’s (1970) theory  

Hirschman's (1970) theory was the first one conception about customer 

complaining behaviour. According to Hirschman's (1970) model, there are three 

options: exit, voice and loyalty. Exit refer to " some customers stop buying the firm's 

products or some members leave the organization". It is the situation that customers 

decide not to buy the product or service again. Voice refer to "the firms customers or 

the organization's members express their dissatisfaction directly to management or to 

some other authority to which management is subordinate or through general protest 

addressed to anyone who cares to listen". Hirschman pointed out that voice is the 

customer's complaint that expresses the dissatisfaction directly to the firm. Loyalty 

refer to "customers repeating purchase intention to some specific products or 

services in the future". It is a situation that customers not to complaint and to stay to 

accepting product or service. Hirschman pointed out that the customer who loyal 

should be les likely to exit when dissatisfied with the product or service of firm. 

Because loyal customers should be likely to give the firms opportunity  to improve 

the product or service(Albert. Hirschman,1970).Hirschman’s framework is very 

wide, and can be applied many areas, such as "social,economic,business firms,and 

organizations in general and so on". For example, for organization, Hirschman can 

explain the reason of dissatisfied employees leave a company.Also,for the marketing, 

Hirschman can uses the framework explain why some dissatisfied customers want to 

complaint to the firms. 
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Complaint intention  

Complaint intention is a hot topic in the market , and there are many 

scholars who try to develop a framework to interpret and predict customers’ 

complaint intention. Ajzen (1985) defined the complaint intention is "a motivation to 

perform a behavior and indicates the amount of time and effort that she/he is 

prepared to devote to ensuring that a particular action is undertaken". Many scholars 

believe that there are a lot of factors which influence customer complaints intention. 

For example ,some researchers believe a company’s response and attitude towards 

will influence customers’complaint intention (Day and Landon, 1977). Besides some 

researchers argue that the severity of the problem, level of the price, and cost will 

influence customers’complaint intention (Richins, 1983). Torben and Judith (2010) 

suggest that the price of products, and product complexity and quality of products 

have effect on the customer complaint intention. Some scholars divided complaint 

intention into various types into analysis. Dong-Geun (2005) suggests that "the 

complaining intentions are divided into exit intention, negative word-of-mouth 

intention, direct voice intention, indirect voice intention, and third-party complaint 

intention". Also point out there are many factors influences on the complaint 

intention, such as perceived severity of dissatisfaction, attitude toward 

complaining ,likelihood of success, difficulty of complaining, service importance, 

external attribution, loyalty. In this study , focused on  research level of 

dissatisfaction , perceived possibility of success and attitudes toward complaint  

influence in complaint intention. 

Demographic 

Demographic characters mainly refer to personal statistics such as gender, 

age , education leve and income. Many researchers studying customers complaint 

intention always examined by demographic variables. Nelson and Tam (2006) 
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suggests that demographic variables, have consistent effect on customer complaint. 

Li (2010) suggested that demographic characters play important roles in determining 

the complaint behavior. The hypotheses were analyze as below. 

H 1.1: Complaint intention is dependent on gender  

H 1.2: Complaint intention is dependent on age 

H 1.3: Complaint intention is dependent on education level 

H 1.4: Complaint intention is dependent on income  

Level of dissatisfaction 

Level of dissatisfaction is the result of the discrepancy between expected 

and  realized performance or dissatisfaction with an attribute. Many authors agree 

that dissatisfaction is the cause of the customer complaint. So understand the level of 

dissatisfaction are very important for a retail store . Many article focusing on the 

relationship between level of dissatisfaction and complaint intention. Vincent and 

Terry (2003) described customer complaint intention as a function of dissatisfaction, 

and level of dissatisfaction is a very important factor that attributes to complaints. 

Besides, Singh (1998) point out that complaining is a result of dissatisfaction. 

Beatriz and Maria (2010) suggests that the level of dissatisfaction has a positive 

relationship with customers complaint intentions , and negative word of mouth 

comments to the supplier of the product or service or to third parties. Ruyter and 

Wetzels (2000) report that dissatisfaction has more negative effects on new 

customers than repeat customers who have a satisfactory global relationship based 

on previous encounters.Understanding customer dissatisfaction have a great effect 

on customer retention and long-term customer relationship retention (Stephens and 

Gwinner, 1998). So, any retail store want to attract new customers and establish 

long-term,repeat purchase relationships, the retail store need to pay attention to the 

customer dissatisfaction. The hypotheses were analyze as below. 
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H 2: Level of dissatisfaction is positively related with complaint intention 

Perceived possibility of success 

Perceived possibility of success is customer’s subjective judgment of the 

probability of success in directly complaining and gaining expected utility." Richins 

(1983) suggest that the possibility of a success have relative with the customers 

complaint intention. The customers who have greater the perceived possibility of 

success would have the greater complaint intention to the firm. Singh (1988) found 

that the probability of a successful complaint plays a important role in understanding 

complain intention. The probability of a successful complaint can increase the 

customer complaint intention. It means that if customer believe that the firm will be 

accepted their complaints , they are more likely to express their complaint to the 

retail store. If customers think the retail store will not pay attention on the complaint 

intention, the customers will tend to keep silent and stop buy the product or service 

from the firm (Chulmin,2003) . The hypotheses were analyze as below. 

Ha3: Perceived possibility of success is positively related with complaint intention 

Attitudes toward complaint 

Attitudes toward complaint is a behavior describe a person's salient beliefs 

regarding the perceived outcomes of performing through person's positive or 

negative evaluation of a relevant .Attitude toward complaining have played a 

important role in relation to service evaluations and customer complaint intentions. 

For example Erdogan and Norman (2011)  pointed out that attitude toward 

complaining as an very important variable to understand the complaint intentions. 

According to Davidow (2003) attitude toward complaining is the customers who 

dissatified the product or service and in order to win compensation take action to 

complaint. In other words, it is an individual's tendency toward dissatified customers 

want to seeking redress from retail store. Day and Landon (1977) pointed out that the 
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customer who use positive attitudes to express the dissatifation are better than the 

customers negative attitudes toward complaint. Because most use negative attitude's 

customer will tend to silent and select exit, such as stop buying from the firm and 

turning to rival companies,this is unfavorable for the development of the enterprise. 

The hypotheses were analyze as below. 

H 4: Attitudes toward complaint is positively related with complaint intention 

Conceptual framework 

 
                                          Figure  Conceptual framework of the research 

Methodology 

 This study investigates the determinants of customer’s complaint intention 

of Nanning’s ( China)   retail store. This research design use quantitative research 

method to collects primary data via questionnaire according to our study objective. 

The target populations were the customers who had previously shopping in Nanning's 

retail store will selected through random sampling approach to observe from the 

survey questionnaire. 
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Research instrument 

The research instrument was divided into 3 parts with 26 questions. The 

customers profile information included gender, age, education level and income per 

month. Level of dissatisfaction was measured by three items. Perceived possibility 

of success was measured by three items.  Attitudes toward complaint  was measured 

by four items. Complaint intention   was measured by ten items. 

The data was conducted from questionnaires , customers from the Nanning 

city are select as the target respondents of the research. Target areas for distribution 

of questionnaire are at the retail store in Nanning city. The survey is conducted 

within the time frame of one month, October 2012. 

Data analysis and  result 

Regarding the table  1 ,  the demographic of respondent consist of  gender, 

age, education Level and income.  According to the gender category, there are 212 

respondents are female, it consists of 52.3%. For age category, There were 159 

respondents which is the largest group age among 26 to 35 years old, it consist of 

39.3% of the respondents , The majorities of respondents have education level 

36.5% (n=148) of under graduate. For the income, the big group is income among 

1001-2000 Yuan per month, there are 92 respondents which consists of 22.7% of 

the respondents.  
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Table 1 Demographic of Respondent 

Demographic Frequency Percent  

Gender   

Male 193 47.7 

Female 212 52.3 

Age   

Under 25 134 33.1 

26-35 years 159 39.3 

36-45 years 65 16.0 

More than 46 47 11.6 

Education Level 

High school 73 18.0 

Vocational school of colleges 113 27.9 

Under graduate 148 36.5 

Graduate 71 17.5 

Income 

Less than 1000 Yuan 43 10.6 

1001-2000 Yuan 92 22.7 

2001-3000 Yuan 65 16.0 

3001-4000 Yuan 72 17.8 

4001-5000 Yuan 49 12.1 

More than 5000 Yuan 84 20.7 

 Regarding the analysis, t-test and ANOVA  were used to analyze the 

Demographic. 
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Table 2  Summary of Demographic 

Demographic Frequency p Relationship  

Gender Male  193 0.000 Dependent 

Female 212 

 

Age 

Under 25 134  

0.004 

 

Dependent 26-35 years 159 

36-45years 65 

More than 46 47 

 

Education Level 

High school 73  

0.000 

 

Dependent Vocational school or colleges 113 

Under graduate 148 

Graduate 71 

 

 

Income 

Less than1000 Yuan 43  

 

0.013 

 

 

Dependent 

1001-2000 Yuan 92 

2001-3000 Yuan 65 

3001-4000 Yuan 72 

4001-5000 Yuan 49 

More than 5000 Yuan 84 

 According to the data in Table 2 reveal that in the resting demographic of 

respondents ,the gender, age, education level and income are dependent on the 

complaint intention. For the age , the younger customers are more inclined in 

complaint intention. For the education level, the high education customers are more 

inclined in complaint intention. For the income, the high income customers are more 

inclined in complaint intention. 

 The simple regression was used to analyze the level of dissatisfaction, 

perceived possibility of success and  attitudes toward complaint . 
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Table 3 Summary of Simultaneous Simple Regression 

 

According to the data in Table 3 indicates that there is a significant 

relationship between the complaint intention and level of dissatisfaction, because p 

value less than 0.05 , and  reveal R is equal 0.476 which is the correlation between 

the observed and predicted values of complaint intention. The R Square is 0.226, 

meaning that level of dissatisfaction can explain 22.6% the change of complaint 

intention. The adjusted R square is 0.220, it indicates that 22% of the variability of 

complaint intention is accounted to the model. 

There is a significant relationship between the complaint intention and 

perceived possibility of success, because p value less than 0.05 and Table 3 also 

reveal R is equal 0.547 which is the correlation between the observed and predicted 

values of complaint intention. The R Square is 0.300, meaning that perceived 

possibility of success can explain 30% the change of complaint intention. The 

adjusted R square is 0.294, it indicates that 29.4% of the variability of complaint 

intention is accounted to the model. 

There is a significant relationship between the complaint intention and 

attitudes toward complaint, because p value less than 0.05 and  Table 3 also reveal 

R is equal 0.486 which is the correlation between the observed and predicted values 

of complaint intention. The R Square is 0.236, meaning that attitudes toward 

complaint can explain 23.6% the change of complaint intention. The adjusted R 

 R R Square Adjusted R Square Sig. 

Level of dissatisfaction 0.476 0.226 0.220 0.012 

Perceived possibility of success 0.547 0.300 0.294 0.011 

Attitudes toward  complaint 0.486 0.236 0.228 0.016 
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square is 0.228, it indicates that 22.8% of the variability of complaint intention is 

accounted to the model. 

Discussion 

This  study aimed to research determinants of customer’s complaint 

intention of Nanning’s (China) retail store. Data from the customer of  Nanning city. 

Results indicate that  demographic, level of dissatisfaction, perceived possibility of 

success and attitudes toward complaint influence complaint intention. 

Implication 

This research proposes the suggestions on  how retail store  to practice 

active management of customers’ complaints via encouraging direct reports when 

dissatisfaction occurs. The result of the research revealed the complaint intention is 

dependent on the demographic. In  detail , the female is more inclined in complaint 

intention than male, younger customers more tend to complain than elder customers, 

and higher education and higher income are positively related to customers 

complaint intention. So for the demographic, the retail store should pay more 

intention on female customers who with the high income and high education and 

age under 25 years old. Also retail store need enhance customers perceived 

possibility of success, establishing warranty and guarantee system for products and 

service, improving the function of the customer service center. For the customers 

who had positive attitude toward complaint , in order to encourage customers to 

complain , retial store should setting up a complaining customers reward system. 

Conclusion 

The result of  the study is finds the complaint intention is significant related 

with the demographic, and the female are more inclined complaint intention, also 

reveals that younger customers more tend to complain than elder customers, and 

higher education  are positively related to customers complaint intention. 
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The study also finds that level of dissatisfaction is significant related with 

complaint intention, if the customer's dissatisfaction of level more high the 

complaint intention more strong. Perceived possibility of success is significant 

related with complaint intention, if customers believe that the retail store will be 

accepted their complaints,they are more likely to express their complaint to the 

retial store. And attitudes toward complaint is significant related with complaint 

intention, the customer who have higher attitude toward complaint will have higher 

complaint intention. 
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Factors and customer satisfaction of budget hotel customers  
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Abstract 

Purpose – The purpose of this research was to study the customer perception 

toward marketing mix (7P’s), customer satisfaction and customer loyalty of budget 

hotel in China. 

Design/methodology/approach –The researcher distributed 450 questionnaires 

during the month of September to October to the customers who stayed at budget 

hotel in China. There were 400 questionnaires completed and usable. Collected data 

from questionnaires processed by computer program in terms of frequency, mean, 

standard deviation and regression. 

Findings – Results showed that customer perception toward product/service and 

promotion had a positive impact on custom satisfaction, and customer satisfaction 

had a positive impact on customer loyalty. 

Management implications – The budget hotel operators can use the result to 

determine their target market, make a good marketing mix plan to make the 

customer satisfaction and loyalty.  

 

Keywords: Budget hotel, Customer perception, Customer satisfaction, Customer 

loyalty, Marketing mix (7P’s) 
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Introduction  

With the rapid development of economy in China, business activities 

between enterprises become more and more frequently and also the tourist market in 

China become more and more irritable. A new hotel state - budget hotel catering to 

the new customer demand, it has been supposed to have great development potential, 

which turns it to be one of the hot spots of investment. The travel and hospitality 

industry in China has witnessed a robust growth in recent years (Qin, 2007). The 

number of leisure, business and VFR tourists (visiting friends and relatives tourists) 

in 2011 in China had reached about 2.64 billion person/times that a rise of 12% and 

with an estimated about 1.93 trillion Yuan in revenue, representing an increase of 

21% over the previous year. A large number of tourists create a prerequisite for the 

rapid development of budget hotel industry in China (The Analysis of Budget Hotel, 

2012). With the market expands quickly, the competitions between budget hotels 

become more and more intense. For the purpose of gaining sustainable competitive 

advantage, the budget hotel has performed the customer resource scrambling war. 

To satisfy the budget hotel customers have been the advantageous weapons of 

budget hotels (Qin, 2007). Under the conditions of this fierce competition and how 

to improve customer satisfaction, thereby increasing customer loyalty has become 

the unavoidable marketing theme. 

Literature review 

Literature review in this study included 5 areas: budget hotel, customer 

perception, marketing mix (7P’s), customer satisfaction, and customer loyalty. 

Budget hotel 

Budget hotel is a new type of hotel that is a modern hotel existence to meet 

demand changes in tourism market; it is opposed to the traditional full service hotel 

(Scott, 2012). It is relatively price cheaper when compared with luxury hotels. 

Budget hotel just provide basic services and facilities. Actually, there is no 

standardization for the budget-hotel (Teng, 2010). And Xiao et al. (2012) stated that 

budget hotel is the hotel that focus on customers in middle and small enterprise 
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business people, leisure and self-help tourists, house prices moderate, and small and 

medium-sized hotel. The word “budget” means “cost” and “worth”, it refers to the 

“price” rather than just in the sense of “cheap”. 

Customer perception 

Consumer perception was defined as “customers’ beliefs concerning the 

service received” (Parasuramn et al., 1985). Thang and Tan (2003) indicated that 

“perception is the process of selecting, organizing and interpreting information 

inputs to produce meaning”. Positive perception towards a particular brand or 

product helps the company to retain their customers (Solomon, 1996). In this study, 

the model of nature of consumer perception use to explain how marketer gets into 

consumer decision making by customer perception which can mean “the effective 

communication between customer perception and products” (Hawkins et al., 2004). 

Parasuraman et al. (1995) stated that perception is one important factor in 

the customer satisfaction. And Kotler et al. (1999) stated that “customer satisfaction 

is a result of what customers think will happen (expectations), interacting with what 

customer think did happen (perceptions)” and “if the product’s performance falls 

short of the customers’ expectations, the buyer is dissatisfied; if performance 

matches expectations, the buyer is satisfied; if performance exceeds expectations, 

the buyer is delight" (Kotler et al., 1999). 

Marketing mix (7 P’s) 

Marketing mix is the set of marketing tools that uses to pursue its 

marketing objective in the target market (Kolter et al., 1994). In marketing, the 7P’s 

refer to the product, price, promotion, place, people, process and physical evidence 

that make up the marketing mix. They are an extension of the basic 4P's. Booms and 

Bitner (1981) advised to add 3 more elements about service on that include people, 

process and physical evidence on the basis of traditional market marketing theory 

4P’s. “People” refers to the employees of the organization with whom customers 

come into contact with. “Process” is the processes and systems that within the 

organization that affects its marketing process. “Physical evidence” is elements 
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within the store that included the store front, the staff uniforms, signboards, etc. 

Customer satisfaction 

Satisfaction is defined as “an overall evaluation of performance based on 

all prior experiences with a firm.” (Jones et al., 2000). 

Confirmation-disconfirmation theory 

Customer satisfaction is defined as “a post purchase evaluative judgment 

concerning a specific buying decision” (Homburg and Giering, 2001). According to 

the confirmation-disconfirmation paradigm, customers assess their levels of 

satisfaction by comparing their actual experiences with their previous experiences, 

expectations, and perceptions of the product’s performance (Oliver, 1980). 

Customer satisfaction is the starting point to build customer loyalty; it is a loyalty’s 

stock that will improve image of corporate, therefore a long-term relationship 

(Gandolfo, 2010). 

Customers’ satisfaction affects customers’ loyalty directly. In business 

activities, companies make great effort to improve customers’ satisfaction, reducing 

customer dissatisfaction, attracting new customers, and maintaining existing 

customers (Anna, 2006). Satisfaction or dissatisfaction is more than a reaction to the 

actual performance quality of a product or service. It is affected by prior 

expectations regarding the level of quality.  

Hallowell (1996) indicated that there is a connection between customer 

satisfaction, customer loyalty and profitability. Customer satisfaction improves 

profitability increased. However, there are some customers who will never be 

satisfied or will never be profitable to the product or service of budget hotel, the 

corporate should not waste energy and budget to satisfy all customers, the customers 

should focus on are the customers who can satisfy in a profitable way (Anna, 2006). 

Customer loyalty 

Loyalty has been defined as “a deeply held commitment to re-buy or 

re-patronize a preferred product or service consistently in the future, thereby 

causing repetitive same-brand-set purchasing, despite situational influences’ and 
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marketing efforts’ having the potential to cause switching behaviour” (Chaudhuri 

and Holbrook, 2001).  

Customer loyalty consisted of both an attitudinal commitment to the 

relationship, such as price insensitivity, and other, more-overt loyalty behavior, such 

as positive word of mouth and repeat patronage (Oliver, 1999). Comparison-level 

theory and the patronage literature provided the theoretical underpinnings for the 

loyalty construct. As discussed previously, the standard by which someone 

determines his or her satisfaction with a service and, hence, whether that person 

should switch or remain in that relationship is founded on comparison-level theory. 

The manner in which a service experience is assessed is based largely on the 

next-best alternative relationship. As soon as the current level of outcomes drops 

below the perceived comparison level for alternatives, the customer is motivated to 

leave the relationship (Thibaut and Kelley, 1959). Thus, guests who are satisfied 

with a service when compared with available alternatives should report greater 

loyalty to that service than dissatisfied guests. 

Conceptual framework 

The conceptual framework (Figure 1) was conducted based on the literature 

review to study about “Factors and customer satisfaction of budget hotel customers 

in China”. The research will study (1) the impact of customer perception toward 

marketing mix (7P’s) on customer satisfaction and (2) the impact of customer 

satisfaction on customer loyalty.  
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Figure 1 Conceptual Framework 

 

Methodology 

Population and sample 

The questionnaires were distributed 450 questionnaires in three budget 

hotels (7 Days Inn, Jin Jiang Inn and Green Tree Inn) in five cities (Beijing, 

Shanghai, Guangzhou, Wuhan and Guilin) in China form September 25th to October 

26th, 2012, the completed questionnaires and usable were 400 questionnaires. 

Research Instrument 

In this study, the questionnaire was designed in English language and 

translated into Chinese language. 

According to Aaker (1991, 1996) and keller (2000), the researchers used 

the five range scales to collect data from samples and used the five point Likert 

Scale method to measure the agreement level in each part. 

   The reliability of the questionnaires was measured by using the Cronbach's 

Alpha coefficient. Nunnaly (1978) has indicated 0.70 to be an acceptable reliability 

coefficient. The result of Cronbach’s validity instrument by Cronbach for all 400 

questionnaires is greater than 0.7 that the data were acceptable. 

 

1. Product/Service 
2. Price 
3. Place 
4. Promotion 
5. People 
6. Process 
7. Physical evidence 
      

Customer 
satisfaction 

Customer perception 
toward  

Marketing mix (7P’s) 
 

Customer 
loyalty 

 

H1 H2 
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Data analysis 

In this study, the researcher used five point Likert scale and usable data was 

processed by computer program in terms of frequency, mean, standard deviation 

and regression. Multiple regression used for finding the relationship between 

customer perception toward marketing mix (7P’s) and customer satisfaction. Simple 

regression used for finding the relationship between customer satisfaction and 

customer loyalty. 

Result 

Table 1 summarized the demographic characteristics of the respondents that 

consisted of 202 males and 198 females. 69.3% of respondents were 20-30 years old 

and 17.20% of respondents were 31-40 years old, 8.50% of respondents were under 

20 years old and 5.00% of respondents were over 40 years old. Therefore, budget 

hotels were especially attractive and suitable to young customers in China. Most of 

the sample (261 or 65.30%) had bachelor’s degree. Of the 400 respondents, 102 

(25.50%) had annual incomes of RMB  12, 000-24, 000 and 109 (27.20%) had 

annual incomes of RMB 24, 001-36, 000. Most (103 or 25.80%) of the respondents 

had 2 times stay at budget hotel per year. 
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Table 1 Characteristic profile of Respondents (N=400) 
Characteristic Frequency Percentage (%) 

Age 

under 20 34 8.50 

20-30 277 69.30 

31-40 69 17.20 

Over 40 20 5.00 

Gender 

Male  202 50.50 

Female 198 49.50 

Education 

High school/lower 46 11.50 

Bachelor 261 65.30 

Master 85 21.20 

Doctor 8 2.00 

Annual Income (RMB) 

Under 12,000 97 24.30 

12,000-24,000 102 25.50 

24,001-36,000 109 27.20 

Over 36,000 92 23.00 

Times stay at budget hotel per year 

1 61 15.20 

2 103 25.80 

3 60 15.00 

4 59 14.70 

5 38 9.50 

More than 5 79 19.80 
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Table 2 below showed the agreement level of customer perception toward 

marketing mix (7P’s) that all these seven elements were in the agreement level that 

has the mean score in 3.41 - 4.20. 

Table 2 Analysis of the agreement level of customer perception toward marketing 

mix (7P’s) 
Marketing mix (7P’s) Mean SD Level of Agreement 

1.Product/Service 3.67 .83 Agree 

2.Price 3.69 .82 Agree 

3.Place 3.71 .84 Agree 

4.Promotion 3.61 .85 Agree 

5.People 3.73 .84 Agree 

6.process 3.87 .77 Agree 

7.Physical evidence 3.66 .83 Agree 

Total 3.7057 0.8257 Agree 

3.41 – 4.20 are considered as agree 

 

Regarding to the regression analysis as table 3, there was the relationship 

between customer perception toward marketing mix (7P’s) and customer 

satisfaction at Adjusted R2= 0.424 (42.4%). F=42.946, the significant level was 

0.000 (sig < 0.05), the significant level of product/service and promotion were 0.000 

(sig < 0.05).  

The results indicated that H1: customer perception toward marketing mix 

(7P’s) has a positive impact on customer satisfaction was accepted. Furthermore, 

customer perception toward product/service and customer perception toward 

promotion had a positive impact on customer satisfaction 
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Table 3 Result of hypothesis test between customer perception toward marketing 

mix (7P’s) and customer satisfaction 
 Unstandardized 

Coeffienents 
Standardized 
Coeffienents 

t Sig. 

B Std. Error Beta   

(Constant) 
product/service 

1.294 .148  8.773 .000 

.229 .050 .250 4.622 .000 

Price .018 .043 .022 .411 .681 

Place -.037 .043 -.050 -.871 .384 

Promotion .304 .049 .371 6.271 .000 

People .073 .053 .102 1.359 .175 

Process -.021 .044 -.028 -.474 .636 

Physical evidence .064 .045 .087 1.433 .153 

R=.659a , Adjust R 2 = .424, F=42.946                  (Significant level = 0.05) 
 

Regarding to the regression analysis as table 4, there was the relationship 

between customer satisfaction and customer loyalty at Adjusted  R2 = 0.392 

(39.2%). F= 257.728 and the significant level was 0.000 (sig < 0.05). Therefore, H2: 

Customer satisfaction has a positive impact on customer satisfaction was accepted. 

 

Table 4 Result of hypothesis test between customer satisfaction and customer 

loyalty 
 Unstandardized Coeffienents Standardized 

Coeffienents 

t Sig. 

(constant) 

Customer 

satisfaction 

B Std. Error Beta   

1.059 .157  6.755 .000 

.695 .043 .627 16.054 .000 

R=.627a , Adjust R 2 = .392, F=257.728                    (Significant level = 0.05) 
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Discussion & Implementation 

Based on the result of this research, most of budget hotel customers were 

(1)the young people who 20-30 years old; (2)both female and male 

customers(3)education level in bachelor’s degree;(4)income more than 12,000 

RMB/Year. Thus, these groups of customers were the target market that budget 

hotel operators should focus on.  

This research studied the customer perception toward marketing mix (7p’s) 

that involved product/service, price, promotion, place, people, process and physical 

evidence. The result showed that customer perception toward product/service and 

promotion had a positive impact on custom satisfaction. For the dimension of 

product/service, the most important factors that affect customer satisfaction were 

guest room and service. The product/service strategy of budget hotel was to provide 

clean and comfortable guest room with variety of facilities (e.g. TV, Telephone, 

Air-condition, refrigerator), to provide pleasant atmosphere in guest room, variety 

of guest room type, and ensure customers’ safety and security and so on. This 

finding related to Oliver (1997) that satisfaction was a judgment that a product or 

service feature, or the product or service itself.  

Ogeniy (2009) stated that promotion is a plan with the objective to increase 

sales of product or services within a short period; it helps to stimulate customers to 

make decisions of buying a product or service in the market. In this study, the 

discussion of promotion showed that the most important factor that affect customer 

satisfaction were promotion activities, such as, loyalty card (VIP card) get more 

discount, online reservation get discount and the benefit for members and so on.  

Furthermore, the findings also showed that customer satisfaction had a 

positive impact on customer loyalty. It related with the previous research from 

(Gandolfo, 2010) that customer satisfaction is the starting point to build customer 

loyalty. It was a loyalty stock that will improve image of corporate in a long-term 

relationship. In business activities, to make great effort to improve customers’ 
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satisfaction, reducing customer dissatisfaction are very important in attracting new 

customers, and maintaining existing customers. 

Limitations and Further Research 

There are a few limitations associated with this study.  

First, the various backgrounds of customers. Some customers need more 

explain to understand the questionnaire. Thus, these respondents may make some 

errors that influence the accurate rate of the answers.  

Second, the substantial questionnaires made respondents take a long time to 

fill out it. Some impatient respondents fill out the questionnaires in hurry that 

without his /her real feelings, this may affect the accurate rate of the answers.  

Third, the sampling group used in this study was limited, further research 

may encompass respondents in more budget hotels, such as Home Inn, Motel 168, 

Super 8, Han Ting Hotel, Ibis in China and in more cities.  

Finally, this research studied about customer perception toward marketing 

mix (7P’s), the further research could study customer perception toward 8p’s.  
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The impact of demographics, personality and internet experience factors on 

online advertising in China 

Xiaoyan Wu1   Theeranuch  Pusaksrikit, D.B.A.2 

Abstract 

Purpose – The purpose of this study is to examine the factors such as demographics, 

personality and internet experience influencing attitudes toward online advertising 

among Chinese customers. 

Design/methodology/approach – This study is based on a questionnaire survey 

asking participants how factors influence their attitudes toward online advertising. 

Data were collected from internet users of a large metropolis in China. A total of 

395 questionnaires provided usable data and were analyzed using ANOVA, 

Correlation and Multiple Regression.  

Findings – Results show that there are some differences between various 

demographic factors in terms of their attitudes toward online advertising. In addition, 

personality and internet experience have the positive influencing attitudes toward 

online advertising in China.  

Practical implications – Marketers would benefit from understanding the factors 

influencing online advertising as they can apply this knowledge for targeting 

Chinese consumers. The business can develop an advertising campaign and 

marketing plan more effectively in order to expand their global marketing efforts. 

Originality/value – The results of a survey of 395 internet users in China showed 

that the factors such as demographic, personality and internet experience can 

influence attitudes toward online advertising in China. 

Keywords Online advertising, Attitudes toward online advertising, Demographics, 

Personality, Internet experience.  
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Introduction 

Nowadays, as the Internet is becoming more and more popular, the digital 

marketing is employed globally. People move from offline to make online 

purchases due to its speed and easiness. The prime benefit of online advertising is 

that it can reduce the transaction cost and contributes higher success rate in 

international marketing (Wolin and Korgaonkar, 2005). In China, the online 

advertising was begun in March, 1997. Based on the high growth of China’s 

economic with the large population and the development of global business, online 

advertising has been paid attention by both advertisers and researchers. The key 

players in China's search engine advertising are Baidu, Soso, Sogou, Google and

Yahoo! Moreover, Zhang (2012) indicates that Baidu is the country's largest search 

engine in recent year with the largest market share of 30.9 percent.  

In 2011, total gross merchandise value of online advertising market in 

China achieves USD 51.29 billion, up 57.6 percent compared with 2010 (iResearch, 

2012). China's online advertising market reaches year-on-year to be worth USD 2.2 

billion (RMB 14 billion) in the first quarter of 2012 (Zhang, 2012). Previous 

research suggested that customer’s attitudes toward online advertising are an 

important measure of advertising effectiveness (Ducoffe, 1996). For instance, the 

poor attitudes toward online advertising always result in the low attitude toward the 

website and weak online purchase. Also, people viewing the online advertising at 

least have the basic internet skill (Ng, 2003).  

Compared to the traditional media, online advertising is the most effective 

mode for global business. Banner advertising is still a very popular one among other 

online advertising tools (Zhang, 2012). In general, as the number of internet users is 

increasing dramatically, it provides a big room for web advertising (Ng, 2003). 

However, online advertising is becoming less effective. The one main 

reason is internet users always avoid looking at online advertising (Xavier and 
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Hussherr, 2003). Many websites report that their banner ads just have click-through 

rates of between 0.3 percent and 0.5 percent based on their lower attitudes toward 

online advertising. Hence, the purpose of this study is to examine the factors such as 

demographics, personality and internet experience which may have the influence on 

attitudes toward online advertising. The major focus of this paper is to understand 

which group of internet users has more positive attitudes toward online advertising.  

    This study will focus specifically on attitudes toward online advertising in 

China. The research question of this thesis is divided into three parts: 

    RQ1. Are there significant differences between demographics factors in 

terms of their attitudes toward online advertising?  

    RQ2. How do personality factors have an impact on attitudes toward online 

advertising? 

    RQ3. How do internet experiences have an impact on attitudes toward online 

advertising? 

    The scope of this paper might be narrow because it reports only on a subset 

of Chinese customers on online advertising. Yet consumers at least have to acquire 

some basic internet-related skills in China. Therefore, the lack of internet skills may 

be a barrier for some consumers who do not have a chance to see advertising online.  

Literature review 

Literature in this study includes the demographics factors, personality and 

internet experience. 

Demographic Factors 

         Demography is one of the consumers’ characteristic factors that can 

influence consumer’s attitude and behavior (Hui and Wan, 2007). Also, Wong 

(2002) indicated that different group of demographic factors cause different 

behavior, lifestyle and attitude. That is, previous research has shown that income, 

education (Alwitt and Prabhaker, 1992) and gender (Shavitt, Lowrey and Haefner, 

1998) have an impact on consumers’ attitudes of advertising and beliefs. Similarly,  
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 the variables of demographics including college major, age, income, gender 

employment status are shown to affect the attitudes towards advertising (Brackett 

and Carr 2001). Based on the characteristics on attitudes toward advertising, better 

educated, higher income consumers have more positive attitudes toward online 

advertising than the consumers who have less educated and lower-income (Shavitt, 

et al., 1998). 

Based on different attitudes for demand of customers, age plays an 

important role in customer’s consumption pattern of products. However, different 

range of age has difference attitudes on advertising. The younger internet users have 

more positive attitudes on advertising compare to the children and senior people 

(Lofosse, 2002).  

The education is simply the combination of skills, knowledge, customs and 

values from one generation to another (Simon and Schuster, 2000). The more 

positive attitudes one held towards online advertising, the greater the likelihood that 

a person would respond favorably to web ads (Korgaonkar and Wolin, 2002). 

Combined all of these, this study assumes that different educational level is a 

significant factor that relates to attitudes toward online advertising.   

 Personal income is the consumption and savings opportunity gained by an 

entity within a specified time frame that is generally expressed in monetary terms 

(Barr, 2004). In deeply, If personal income is high, the result could be more money 

spent in the market, expecting a future business boom (Andrew et al., 2006). In 

addition, the market here includes internet market as well.  

Personality 

    The personality can be defined as the personal thinking, feeling, and 

behaving that constitute the individual’s distinguish from other people relating to 

the environment (Jerome and Ernest, 1976). Moreover, the factors can be used to 

describe a person’s dimension of personality includes: Imagination, curiosity and 

open-mindedness (Shalley, Zhou and Choi, 2004). Specifically, through analysis of 

the internet users who prefer searching and providing online reviews since they are 
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talkative, outgoing, and curiosity. Thus, personality is a major predictor of internet 

behavior (Curtis et al, 1992).           

     Curiosity is people’s eager to investigate, learn and find more with 

exciting attention. It is the feeling of wanting to know then finding out (Hiscox, 

2006). Besides, it influences people’s desire to explore new things and build 

positive attitudes based on their own interest and purpose (Todd and Steger, 2007). 

For instance, the user can view the relative pages and click to the page of his/her 

interest by selecting a topic with their curiosity.  

     Imagination is considered as "a power of the mind," a "process" of the 

mind used for thinking, planning, creating, imaging, and forming opinion or a 

development of a concept of what already exists to the gain of new thinking 

(Bergstra and Van, 2010). Imagination can express in other way through stories 

such as fairy tales. Consisted with this feature, it often becomes a source making 

imagining pleasurable and involving in emotional perception as attitude (Costa, et 

al., 2010).  

     Open-mindedness can be defined as someone who is willing to hear, 

consider and acceptance new ideas or to try new things with the positive attitudes if 

the information of the new ideas and new things makes sense (Antony, 1985). 

Openness was an important predictor of general Internet use (McElroy, Hendrickson 

and DeMarie, 2007).  

Internet experience 

     Based on past research, Internet experience can be defined as the history 

of internet use and internet usage frequency by internet users through the internet 

browser (Lawton, 2012). 

     Internet usage frequency can be defined as the time spending online with 

the usage patterns by internet users (Chak and Louis, 2004). Higher frequency of 

Internet users indicates higher scores on online communication and other relative 

behavior (Stacy and Sukanya, 2006). The internet usage frequency plays a major 

role in internet user’s attitude (Cho and Jialin, 2008). 
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     Internet browsing history can be defined as the user profiling providing the 

user with his/her interest-focused, require-based online search history or previously 

visited Web pages (Grcar et al., 2005).  

Attitudes toward online advertising 

     Attitudes toward online advertising have cognitive and affective 

antecedents together (Ducoffe, 1996). While online advertising is informative and 

trustworthy, consumers’ attitudes toward advertising becomes more important 

because it can be a predictor that influences consumers’ exposure, attention, and 

reaction to ads effectiveness. Consumers’ attitudes toward online advertising are a 

positive predictor of online ads clicking (Alwitt and Prabhakar, 1992). Ducoffe 

(1996) stated that entertaining and giving information are prime factors support 

consumers evaluations of advertising values and even attitudes toward ads. Based 

on these factors, the advertisers can make more effective online advertising through 

understanding what kinds of Chinese demographics, personality and internet 

experience that can influence the positive attitudes toward online advertising.  

 

Conceptual framework 

 

      This framework exhibits the relationship between factors of demographics 

and attitudes towards online advertising. That is, how educational level, personal 

income and age have the impact on the attitudes towards online advertising. It also 

exhibits the impact between the personality and attitudes towards online advertising. 
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That is, how imagination, curiosity and open-mindedness have the impact on the 

attitudes towards online advertising. Also, how internet browsing history and 

internet usage frequency have impact on the attitudes towards online advertising.  

Methodology 

Population and sample 

     The questionnaire surveys were distributed in person by the researchers to 

400 internet users in IT square, Nanning city of China. Approximately 395 

questionnaires were completed (a 98.75 percent response rate). This study used 

convenience sampling method and the respondents was drawn from the 

medium-sized province such as Guangxi in China. The process of collecting the 

primary data starts from Sep. 15, 2012 to Oct. 15, 2012. There are 202 men and 193 

women. In sum, the highest sample was the group age between 18-25 years old with 

21.8 percent. The most respondents were employees with 23.5 percent. In addition, 

most of them acquired bachelor degree with 37.2 percent. For the monthly personal 

income, most of them gained below 1,700 RMB with 35.4 percent. Most 

respondents were married with 47.8 percent. 

Research Instrumentation 

  The questionnaires used for this research were analyzed in terms of the 

impact of demographic factors, personality and internet experience on online 

advertising in China. Five-point Likert scale was used to measure people’s opinion 

by the degrees of agreement with the all statements in the questionnaire. Analysis 

the demographic factors, personality and internet experience influence attitudes 

toward online advertising in China by using ANOVA, correlation and multiple 

regression analysis. 

  For the pretest, this study was used the most popular form called 

Cronbach’s alpha for the internal consistency reliability coefficient. Alpha having at 

least 0.70 or higher is considered "acceptable" in most social science research 

situations and many researchers required a cut-off 0.80 for a "good scale" Hence, 

the researcher was chosen 30 samples to do the pretest before test all the samples, 
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then test all 395 samples as well. The result of the coefficients calculated by using 

Cronbach’s alpha score ranked from 0.703 to 0.916. It means the scale in this thesis 

as an instrument for measuring perception of consumer in this study has been 

confirmed. 

Data analysis 

     Hypothesis can be defined as a possible answer to the research question 

(Aaker, 2006). In this research, the researcher set the hypotheses to examine the 

factors such as demographics, personality and internet experience influencing 

attitudes toward online advertising among Chinese customers. The type of statistical 

analysis such as ANOVA and multiple regressions were used to examine the 

hypotheses in this study. In addition, the descriptive statistics was used to analyze 

demographic factors of the sample data.  

Result 

  From Table 1, the analysis of different age group on attitudes toward 

online advertising shows that all the components of the measure are strongly 

associated. Each age group has different patterns of attitudes toward online 

advertising (F = 11.301; p < 0.001). Each educational level group has different 

patterns of attitudes toward online advertising as well (F= 34.261; p< 0.001). 

Moreover, each personal income group has different patterns of attitudes toward 

online advertising (F = 52.194; p < 0.001). 

 

Table1 The result of different demographic factors groups on attitudes toward 

online advertising by using ANOVA 

 Attitudes toward online advertising 

F Sig. 

Age 11.301 .000 

 

Educational level 4.261 

 

.000 

 

Personal Income 2.194 

 

.000 



152 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

Table 2 shows the different patterns of attitudes toward online advertising 

of different age, educational level and personal income groups. There are some 

significant differences between age groups’ attitudes toward online advertising. 

Concerning the age factor, one-way ANOVA analysis of respondents data indicates 

that the group of age between 26-35 years old (Mean=3.5066, S.D. = .70491) has 

the most positive attitudes toward online advertising, which the respondents 

agreement level is agree. Compared to the group age under 18 years old 

(Mean=3.2694, S.D. = .40815), the group age between 18-25 years old 

(Mean=3.4997, S.D. = .56457) is more likely to have positive attitudes toward 

online advertising. In addition, the respondents’ agreement level of the group age 

under 18 years old is neutral; while the respondents’ agreement level of the group 

age between 18-25 years old is agree. However, the group age between 36-45 years 

old (Mean=3.0483, S.D. = .73810) to the group age between 46-55 years old 

(Mean=2.9792, S.D. = .58510show the agreement levels are in neutral. In contrast, 

the group age over 55 years old has the lowest positive attitudes toward online 

advertising (Mean=2.9538, S.D. = .57230) with the respondents’ agreement level is 

neutral. Therefore, the respondents’ age between 26-35 years old are more likely to 

have higher positive attitudes toward online advertising compared with the group of 

age over 55 years old. 

  As shown in Table 2, compared to other groups, the highest different result 

is the postgraduate group and under high school group. In addition, the 

undergraduate group also different from under high school group. Therefore, there 

are some significant differences between educational level groups’ attitudes toward 

online advertising. Concerning the educational level factor, one-way ANOVA 

analysis of respondents data indicate that, the group of educational level at post 

graduate or higher (Mean=3.4609,S.D.= .75949) has the highest positive attitudes 

toward online advertising and the agreement level of the respondent is agree. 

Compared to the others group, the group of educational level under high school 

(Mean=2.5672, S.D. = .38195) has less positive attitudes toward online advertising 
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and the agreement level of the respondent is disagree. Therefore, the educational 

level is an important predictor of attitudes toward online advertising. Hence, higher 

educational level is likely to have more positive attitudes toward online advertising. 

     As shown in Table 2, concerning the personal income factor, ANOVA 

analysis of respondents data indicates that the group of respondents of personal 

income per month more than RMB 10,000 (Mean=3.8585 ,S.D.= .46076) has the 

highest level of positive attitudes toward online advertising and the agreement level 

of the respondents is agree. The group of respondents of personal income per month 

RMB 5,001-10,000 (Mean=3.5866, S.D.= .48573) also produces more positive 

impact on attitudes toward online advertising and the agreement level of the 

respondents is agree, and the group of respondents of personal income per month 

below RMB 1,700 (Mean=3.0444, S.D.= .53704) with the agreement level of the 

respondents is neutral. Compared to other income groups, the group of personal 

income per month RMB 1,700-5,000 (Mean=2.9602, S.D. = .61561) produces the 

least positive attitudes toward online advertising and the agreement level of the 

respondents is neutral. Therefore, the personal income per month more than RMB 

10,000 group is more likely to have higher positive attitudes toward online 

advertising. The group of respondents whose personal income per month is below 

RMB 1,700 is the least likely to have positive attitudes toward online advertising. 

Hence, the personal income is an important predictor of attitudes toward online 

advertising. Considered with mean of each group, it indicates that higher personal 

income is more likely to have more positive attitudes toward online advertising. 
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Table 2 The analysis of different demographic factors groups on attitudes toward 

online advertising by using ANOVA 

Age (years old) N Mean Std. 

Under 18 67 3.2694 .40815 

18-25 86 3.4997 .56457 

26-35 58 3.5066 .70491 

36-45 75 3.0483 .73810 

46-55 64 2.9792 .58510 

Over 55 45 2.9538 .57230 

Total 395 3.2294 .64405 
    

Educational level N Mean Std. 

Under high school 43 2.5672 .38195 

High school diploma 124 3.0512 .49840 

Undergraduate 147 3.4459 .56488 

Post graduate or higher 81 3.4609 .75949 

Total 395 3.2294 .64405 
    

Personal income (RMB) N Mean Std. 

Below 1,700 140 3.0444 .53704 

1,700-5,000 131 2.9602 .61561 

5,001-10,000 62 3.5866 .48573 

More than 10,000 62 3.8585 .46076 

Total 395 3.2294 .64405 

  Considering the demographic characteristics correlate with attitudes 

toward online advertising, age, educational level and personal income are all 

correlated with attitudes toward online advertising. Attitudes toward online 

advertising have more positive correlation with both education level and personal 
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income which means that when the educational level increases the attitudes toward 

online advertising may increase, or the attitudes toward online advertising will 

increase when personal income of the respondents increases. In contrast, age of the 

respondents has merely negative correlation with attitudes toward online advertising. 

In addition, age has the negative correlation with educational level. This means that 

older people has lower educational level. Besides, age also has positive correlation 

with personal income. It means that older respondent has higher personal income. 

Additionally, the educational level has the positive correlation with personal income. 

This means that the respondents whose educational levels are higher are more likely 

to gain more personal income.  

  Personality and internet experience were analyzed using multiple 

regressions. The results show in Table 3 that the multiple coefficients (R) for 

personality is 0.833 and for internet experience is 0.812 suggesting reasonably good 

correlation between all the influencing factors taken together and the attitudes 

toward online advertising. Moreover, for personality, the adjusted R square figure of 

0.692 suggests that they can explain 69.2 percent of the variance, leaving just 30.8 

percent unexplained. It can predict the impact of personality characters on attitudes 

toward online advertising. For internet experience, the adjusted R square figure of 

0.657 suggests that they can explain 65.7 percent of the variance, leaving just 34.3 

percent unexplained. It can predict the deep impact of internet experience on 

attitudes toward online advertising. Both personality and internet experience, 

regarding the analysis of variance, the statistical significance are 0.000 which are 

below the significant level or alpha level (α=0.05). It means that personality and 

internet experience has the impact on attitudes toward online advertising. 
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Table 3 The result of multiple regression between personality, internet 

experience and attitudes toward online advertising 

 R Adjusted R Square Std. Error of the Estimate   F Sig 

1 .833 a .692 .35760 295.674 .000 a 

2 .812 a .657 .37699  378.965 .000 a 

  *1 a. Predictors: (Constant), curiosity, imagination, open-minded. 

   2 a. Predictors: (Constant), internets browsing history, internet usage          

frequency. 

  Table 4 also suggests that a person’s attitudes toward online advertising 

can be influenced by personality characters such as curiosity, imagination and 

open-minded. For curiosity, imagination and open-minded p < 0.005, showing that 

all these factors can influence significantly the attitudes toward online advertising. 

Open-minded influence the attitudes toward online advertising (0.431 or 43.1 

percent), followed by imagination, the second most influential effect (0.265 or 26.5 

percent) and curiosity is the least influential effect (0.232 or 23.2 percent). 

Therefore, the reasonable linear regression equation for respondents as: 

  ATOA=0.779+0.179(curiosity)+0.241(imagination)+0.329(open-minded) 

  (ATOA in here is Attitudes toward online advertising) The t-value of 

personality or constant at 9.069, curiosity character = 5.151, imagination character = 

5.737 and open-minded character = 10.587. Considered the open-minded character 

= 10.587 with the highest beta of 0.431, it therefore appears that for many internet 

users, personality has the impact on attitudes toward online advertising. 

Open-minded is the most important characters of personality which impacts on 

attitudes toward online advertising. Thus, when considered with the sig. value, all of 

the variance are below the level of significant or the alpha level (α= 0.05) for the 

hypothesis test. It means the curiosity, imagination or open-minded internet users 

are more likely to have a positive impact on attitudes toward online advertising. 

Also, Table 4 suggests that a person’s attitudes toward online advertising can be 

influenced by internet experience (internet usage frequency and internet browsing 
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history). For internet usage frequency and internet browsing history, p <0.005, show 

that both two factors can influence significantly the attitudes toward online 

advertising. In general, internet browsing history influences the attitudes toward 

online advertising (0.669 or 66.9 percent), followed by internet usage frequency, the 

second most influential effect (0.182 or 18.2 percent). Therefore, the reasonable 

linear regression equation for respondents as: 

  ATOA= 0.812+0.126(IUF) +0.628(IBH)  

  (ATOA here is Attitudes toward online advertising; IUF here is internet 

usage frequency; IBH here is internet browsing history. The t-value of internet 

experience or constant at 9.012, internet usage frequency factor = 4.186 and internet 

browsing history = 15.391. Considered the internet browsing history = 15.391 with 

the highest beta of 0.664, it therefore appears that for many internet users, internet 

experience has the impact on attitudes toward online advertising. Internet browsing 

history is the most important factor of internet experience impacting on attitudes 

toward online advertising. Thus, when considered with the sig. value, all of the 

variance are below the level of significant or the alpha level (α= 0.05) for the 

hypothesis test. It means the internet users are more likely to have a positive impact 

on attitudes toward online advertising with higher internet usage frequency and 

internet browsing history. 
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Table 4 The result of multiple regression between internet experience and 

attitudes toward online advertising 

  * IUF: Internet usage frequency IBH: Internet browsing history 

Discussion and Implementation 

     The purpose of this study is to examine the factors such as demographics, 

personality and internet experience influencing attitudes toward online advertising 

among Chinese customers. In sum, the result of this study indicates that different 

age, educational level and personal income have different impact on attitudes 

toward online advertising. Ducoffe (1996) also found the higher educational level 

internet users are more likely to have more positive attitudes toward online 

advertising. This finding shows that the educational level and personal income are 

the positive predictors for attitudes toward online advertising while age is a 

significant negative predictor for attitudes toward online advertising. In addition, 

curious, imaginative or open-minded internet users are more likely to have a 

positive impact on attitude towards online advertising. Moreover, internet users with 

various internets browsing history and more internet usage frequency will have a 

more positive impact on attitude towards online advertising.  

      

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

      

Regression B Beta T Sig. 

Personality     

(Constant) .779  9.069 .000 

Curiosity .179 .232 5.151 .000 

Imagination .241 .265 5.737 .000 

Open-minded .329 .431 10.587 .000 

Internet experience     

(Constant) .812  9.012 .000 

IUF  .126 .182 4.186 .000 

IBH .628 .669 15.391 .000 
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 Depending on the high growth of China’s economic with the large 

population and the development of global business; online advertising has been paid 

more and more attention by both advertisers and researchers. Therefore, consumers’ 

attitudes toward advertising become more and more important because it influences 

consumers’ exposure, attention, and reaction to ads effectiveness (Alwitt and 

Prabhakar, 1992). This study explored that the different age, educational level or 

different personal income result in different attitudes toward online advertising. 

Also, the personality characters and internet experience impact on attitudes toward 

online advertising. Finding may deepen people’s understanding of attitudes toward 

online advertising in the Chinese environment and contribute useful implications for 

global business man. 

     Moreover, according to the finding of this research, the researcher has 

some recommendation to the advertiser to pay attention to customers’ attitudes 

toward online advertising. Based on this study, advertisers may well understand that 

personality and demographic group has more positive attitudes toward online 

advertising. In addition, the result of this study also shows the internet usage 

frequency and internet browsing history of the internet users, the advertisers can put 

the online advertising fit for the right internet users and will result in higher 

advertising effectiveness.  

Conclusion 

     There are several limitations associated with this study. Firstly, the 

sampling group used in this study may limit the generalizability of research findings, 

because most respondents were from Guangxi, China. Secondly, some respondents 

require more explanations. Thus, they may make some errors when filled in the 

questionnaire. The accurate rate of the given questionnaire answers was influenced. 

Thirdly, the questionnaire is quite substantial. Therefore, the respondents had to 

take around 20 minutes to fill out the questionnaires. Thus, the answers may not 

correspond to the respondents’ real feelings, especially when they were in a hurry.  
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Based on several limitations associated with this study, future research 

could examine a broader profile of internet users, and compare with online 

advertising, not just in Guangxi. Secondly, this study lies in addressing the impact 

of demographic factors, personality characters and internet experience on attitudes 

toward online advertising. Past research indicated that the entertainment, economy, 

value, credibility and information are the predictors of attitudes toward online 

advertising (Wang et al., 2009). Further research can focus on how these factors 

conspire to influence positive attitudes toward online advertising and result in 

higher advertising effectiveness. Thirdly, this research just examined the 

demographic characters, personality and internet experience which impact on 

attitudes toward online advertising. Further research could compare the different 

culture impacting on attitudes toward online advertising for enhancing our 

understanding of culture influence on internet users’ attitudes toward online 

advertising. Lastly, further research could focus on examining which type of online 

advertising and what web-site the internet users always click.  
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The research used descriptive statistics to describe the different 

demographic factors of the respondent by frequency distribution such as percentage, 

mean and standard deviation and analyzed the data by ANOVA method-test-test and 

Regression analyzes to examine our findings. 

For demographic factors this study found most respondents were males, 

aged between 26-35 years old, have the education level of bachelor’s degree, private 

company officer for occupation and 10,001-20,000 baht for income per month. The 

result of this research shows that demographic factor have effect on behavioral 

intention to buy tablet. 

Moreover the other factors such as brand loyalty, familiarity with the 

technology, subjective norm, perceived behavioral control, perceived ease of use 

and perceived usefulness have a positive effects on behavioral intention to buy 

tablet. 

KEYWORD: DEMOGRAPHIC, CONSUMER CHARACTERISTIC, SUBJECTIVE 

NORM, PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL, PERCEIVED EASE OF USE, 

PERCEIVED USEFULNESS 

INTRODUCTION 

A tablet is a mobile computer, larger than a mobile phone or personal 

digital assistant, integrated into a flat which is touch screen and primarily operated 

by touching the screen rather than using a physical keyboard. The tablet and the 

associated special operating software is an example of pen computing technology, 

and thus the development of tablets has deep historical roots.  

Throughout the 20th century many devices with these characteristics have 

been ideated and created whether as blueprints, prototypes, or commercial products. 

Microsoft attempted to define the Microsoft Tablet PC the tablet personal computer 

product concept (Markoff,1999), as a mobile computer for field work in business, 

though their devices failed to achieve widespread usage mainly due to price and 
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usability problems that made them unsuitable outside of their limited intended 

purpose (Bright and Peter, 2010). 

The Tablet is typically used in the classroom as a presentation device that 

takes the place of the blackboard (Carr, 2011). With products such as Microsoft 

OneNote, PowerPoint, or Journal, an instructor has the ability to prepare lecture 

material in advance or write “on the fly” during class as one would write on a 

blackboard (Mack, 2011). The latter is particularly useful for material that requires 

interaction - e.g. illustrating how to solve equations or illustrate dynamic processes 

that may be difficult to prepare in advance through a medium such as PowerPoint. It 

is also easy to switch between other computer applications – e.g. a web browser, 

telnet, or an integrated developer environment. A number of universities have 

adopted pilot projects to study the efficacy of tablet. For example, Notre Dame and 

Seton Hall University have put tablet into the hands of faculty to examine their 

impact as a teaching tool (Clark, 2004). 

LITERATURES REVIEW 

 Behavioral Buying Intention 

 Behavioral buying intention has been defined by Azjen, (2002) as human 

actions that are guided by three kinds of considerations; beliefs about the likely 

outcomes of the behavior and the evaluation of these outcomes (behavioral beliefs), 

beliefs about the normative expectations of others and motivation to comply with 

these expectations (normative beliefs), and beliefs about the presence of factors that 

may facilitate or impede performance of the behavior and the perceived power of 

these factors (control beliefs). As a general rule, the more favorable the attitude and 

subjective norm, and the greater the perceived control, the stronger should be the 

persons’ intention to perform the behavior in question.  
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Demographic Factors 

Demographics are one of the consumer’s characteristic factors (Troy, 

2001). Most of the past research on demographic factors has focused on 

examination of the impact of education, age, gender, occupation and income. 

The hypothesis for this research should be: 

      H1: There is a difference between genders on behavioral intention to buy tablet. 

      H2: Age has negative effect on behavioral intention to buy tablet. 

      H3: Income has positive effect on behavioral intention to buy tablet. 

      H4: Education level has positive effect on behavioral intention to buy tablet. 

      H5: There is a difference between occupations on behavioral intention to buy 

tablet. 

 Consumer Characteristic Factors 

               The characteristic factors which influence consumer behavior are factors 

such as past experience, beliefs and expectations (Willams, 1992; Samli, 1995; 

Mowen and Minor, 1998). According to Suttle, (2009) consumer characteristics 

include product usage rates, brand loyalty, user status, and benefits that consumers 

seek.  

           This research with aiming to study consumer characteristics effect on 

behavioral intention to buy tablet focuses only on two factors which are brand 

loyalty and consumer familiarity with technology. The research set the hypotheses of 

consumer characteristic as follow:     

H6: consumer characteristic has a positive effect on behavioral intention to buy tablet. 

Subjective norms 

Subjective norm reflects one’s perceived social pressure to perform a 

certain behavior (Dickinger, 2008). If consumers believe that significant others 

think tablet are good, consumers will have more intention to buy these products 

(Davis, 2010). Subjective norm has a significant effect on behavioral intention to 
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buy the tablet (Luarn and Lin, 2008), and a strong relationship between subjective 

norm and intention has been shown in research on buying behavior of tablet. Therefore, 

hypothesis is proposed as follows: 

H7: Consumers’ subjective norms will have a positive effect on behavioral intention to 

buy tablet. 

Perceived behavioral control 

According to Ajzen (1991), perceived behavioral control is the extent to 

which a person feels able to engage in the behavior. It has two aspects: how much a 

person has control over behavior and how confident a person feels about being able 

to perform or not perform the behavior. It is determined by the individual’s beliefs 

about the power of both situational and internal factors to facilitate the performing 

of the behavior. The more the control an individual feels about buying tablet, the 

more likely he or she will be to do so (Shankar et al, 2002). In this study, perceived 

behavioral control is the ability to buy tablet. Therefore, the hypothesis is: 

H8: Consumers’ perceived behavioral control will have a positive effect on 

behavioral intention to buy tablet. 

Perceived ease of use (PEOU) 

            PEOU is the degree to which a person believes that using a tablet technology 

is free of effort (Saade and Bahli, 2005). Previous studies have explained the effect 

of PEOU on PU (Davis, 2001; Adams et al., 1992; Szajna, 1996). Also, TAM posits 

that PEOU has a direct positive effect on behavioral intention to use (Szajna, 1996; 

Gefen and Straub, 1997). Therefore, hypothesis is proposed as follows: 

           H9: PEOU will have a positive effect on behavioral intention to buy tablet. 

Perceived usefulness (PU) 

            PU is the degree to which a person believes that using a particular system or 

technology product could enhance his or her performance (Saade and Bahli, 2005). 

Individuals who believed that using technology with tablet could lead to positive 
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outcomes also tended to have a more favorable perceive toward them (Clarke, 

2001). Also, there is an empirical support for the relationship between PU and 

buying intention to use tablet, therefore, hypothesis is proposed as follows: 

             H10:  PU will have a positive effect on behavioral intention to buy tablet. 

Theory of Planned Behavior (TPB) 

              Theory of Planned Behavior (TPB) generalizes TRA by adding a third 

construct, perceived behavioral control (Ajzen, 1991). TPB asserts that the actual 

behavior is determined directly both by behavioral intention and perceived 

behavioral control. 

               TPB has been supported by empirical studies on consumption and social 

psychology-related studies (Ajzen, 1991; Taylor and Todd, 1997). A study of 

Thompson et al. (1994), using meta-analysis technique indicates that measures of 

attitude, subjective norm, and perceived behavioral control, explains 40-50 percent 

of the variance in intentions and that behavioral intentions explain between 19 and 

38 percent of the variance in behavior.  

Theory of Technology Acceptance Model (TAM) 

The original TAM has empirically verified, replicated and extended by 

researchers (Maupin, Sena and Zhuang, 2000; Davis, 1999) for which almost all of 

them theorized that all other external variables, such as subject norm and system-

specify characteristics are fully mediated by the two constructs: perceived 

usefulness and perceived ease of use. Later, Davis et al. (1989) verified the original 

TAM on the usage of word processing program by some MBA students. They found 

out that the original TAM could be more validate without the “Attitude” construct 

since it was found to be a weak mediator (Davis , Bagozzi, and Warshaw, P.R., 

1992; Venkatesh, V and Davis, F.D., 2010).  
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Conceptual Framework 

 

RESEARCH METHODOLOGY 

For the purpose of understanding to the factors which affect behavioral 

intention to buy tablet. In this research we gathered data from consumers with 

residence in Bangkok Metropolitan area. Our surveyed questionnaires were 

designed especially for this research by adapted from researches suited for this 

topic. For our distribution of questionnaires, the primary data were collected 400 

consumers who are live in Bangkok Metropolitan area, both male and female of 

different ages, education level, occupation and income. However, the age of sample 

group is 16 years old and over.  

DATA ANALYSIS AND RESULTS 

Table 1 illustrates the gender of the respondents of this research. It contains 

204 male and 196 female which equals to 51.0% of all respondents for male and 

49.0% for female, accordingly. 

The majority of the respondents who are 26-35years-of-age for 113 

respondents which equals to 28.3% and the last group which is the respondents who 
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are older than 65 years old that have 17 respondents which equals to 4.3% for this 

research. The majority group of the respondents has income of between 10,001-

20,000 Baht/month for 139 persons or 34.8% and the last group has more than 

40,000 baht /month 25 persons or 6.3%. 

The majority group of the respondents graduated a bachelor degree for 171 

persons or 42.8%. The occupation of our respondents which shows that private 

company is our group of majority with 122 respondents contained which equals to 

30.5% . 

The results of statistic analysis for demographic factors which have an effect on 

behavioral intention to buy tablet 

From the analysis found that the highest mean is female (Mean = 4.0765, 

S.D. =.51255). Furthermore, the table indicates that the t value is -2.219, p value is 

.033 (p < .05) which means gender has effect on behavioral Intention to buy tablet 

at the .05 significant levels. The result of this hypothesis testing is show in table 1 

Table 1 Analysis of gender has significant effect on behavioral Intention to buy 

tablet by using t-test 

For the analysis of occupation, the research use One-way ANOVA analysis 

test for this hypothesis. The results and the interpretation of analysis are shown in 

table 3 

For the analysis of age, Income, and education, the researcher uses the 

regression analysis test for each hypothesis.  

Variable 
Male Female 

t Sig. 
Mean S.D. Mean S.D. 

AVGBI 3.9534 .5953 4.0765 .5126 -2.219* 0.033 

Note *Significant level at .05 
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From analysis age, behavioral Intention (forecasting) = 3.760+(- 0.053) 

age, this equation indicated the age has a negative effect on behavioral intention to 

buy tablet, the result of table 4 also show that F value  is 10.323; p value is. The t 

value of age is -2.441*, p value is.015.From analysis of income, behavioral 

Intention (forecasting) = 3.760+.012 income, the result of table 3 also show that F 

value is 10.323; p value is.708. The t value of income is .375, p value is .708 which 

mean income does not effect on behavioral intention to buy tablet (p>.05). From 

analysis of education, behavioral Intention (forecasting) = 3.760+.134 education, 

this equation indicated the education level has a positive effect on behavioral 

intention to buy tablet, the result of table 4.5 also show that F value is 10.323; p 

value is.000 .The t value of age is .773, p value is.000, the education level has 

significantly positive effect on behavioral intention to buy tablet at .05 significant 

level (p<.05). 

 

Table 2: Analysis of age, Income and education has significant effect on 

behavioral Intention to buy tablet by using enter method regression analysis 

Variables 

Behavioral intention to buy tablet. 

Unstandardized Standardized 
t Sig. 

Coefficients (B) Coefficients (β) 

(Constant) 3.760  40.837* .000 

Age -.053 -.132 -2.441* .015 

Income .012 .026 .375 .708 

Education .134 .238 .773* .000 

R =.269, 𝑅2 =.073, Adjusted 𝑅2.066, F = 10.323. 

Multiple Regression analysis, the consumer characteristic, subjective norm, 

perceived behavioral control, perceived ease of use and perceived usefulness which have 

an effect on behavioral intention to buy tablet. 
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From analysis found the consumer characteristic, subjective norm, 

perceived behavioral control, perceived ease of use and perceived usefulness which 

have a positive effect on behavioral intention to buy tablet.  (p<.05),the result as 

table 3. 

 

Table 3: Multiple Regression analysis, the consumer characteristic, subjective 

norm, perceived behavioral control, perceived ease of use and perceived 

usefulness which have an effect on behavioral intention to buy tablet. 

Variables 

Behavioral intention to buy tablet. 

Unstandardized Standardized 
t Sig. 

Coefficients (B) Coefficients (β) 

(Constant) 1.683   9.359* .000 

SU .066 .098 2.171* .031 

PBC .304 .341 .7.253* .000 

PEU .459 .467 10.545* .000 

PU .419 .455 7.0098* .000 

R =.580, �2=.337, Adjusted  �2.330, F = 50.517, Sig. =.000 

CONCLUSION AND DISCUSSION 

Demographic  

 This study found that gender, age, occupation and education have an effect 

on behavioral buying intention. While other studies (Chagant, 2001), Lewellen, 

Lease and Schlarbaum,(2004) indicated that the behavioral intention to buy tablet 

and smart phone depends on gender, the women are more likely to intend to buy 

than men. Age affects people's attitudes and behavior buying intention (Beatty & 
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Smith, 2004, Klippel and Sweeny, 2002) they found age has a negative effect on 

behavioral intention on a new technologies product. Moreover, their  studies (Beatty 

and Smith, 1999; Doti and Sharir, 2002; Engel, Kollat, and  Blackwell, 2003) found 

the level of education  is an important factor on behavioral buying intention ,they 

also conclude that people with higher education will be more intention to buy tablet 

than the less-educated people. Lu; Chen and Han, (2011) found the occupation of a 

person has significant impact on his behavioral buying intention. For example, a top 

manager of an organization and student will be more likely to intend to buy tablet 

than the worker and housekeeper, which is the same result from this study. Thus, we 

can confirm that gender age education level and occupation has the significant 

effect on behavioral intention to buy tablet. 

Consumer characteristic, subjective norm, perceived behavioral control, 

perceived ease of use and perceived usefulness 

       The result from this study found the Consumer characteristic (such as brand 

loyalty and Familiarity with the technology have a positive effect on behavioral 

intention to buy tablet. There were many researchers who studied and found 

consistent result from with this study which were Sacharin,(2001) research on 

behavioral intention to buy a new technology product , Cooper and Donald, (2001) 

studied the brand loyalty affecting consumer buying intention of  iPad and Erdogan 

and Baker, (2000) found the brand loyalty has a positive effect on buying behavior 

of a technology product. 

The result from this study found subjective norm has a positive effect on 

behavioral intention to buy tablet and the result is going the same way as other 

previous studies from Ma’aruf et al, (2003); Ramayah and Suki,(2006). 

The result from this study found the consumers’ perceived behavioral 

control has a positive effect on behavioral intention to buy tablet. The results are 
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consistent with another previous research from Novak et al., (1998); Sa´nchez-

Franco and Rolda´n, (2005).  

According to the study found the perceived ease of use and perceived 

usefulness will have a positive effect on behavioral intention to buy tablet and the 

results also relate with another previous research (Davis, 2002; Bagozzi, 2003; 

Adams, 2000 and Swanberg, 2004).   

IMPLICATION OF THE STUDY 

This research propose the suggestion to business about created perceived 

value of product to customer such as perceived ease of use for the buyer to feel easy 

to use and perceive usefulness, The result of the research revealed the consumer 

characteristic (such as brand loyalty and Familiarity with the technology)  the tablet 

company should create the brand loyalty to customer by advertising and developed  

the product to difference from competitor because the result from this study found 

the consumer characteristic have a positive effect on behavioral intention to buy 

tablet. 

RECOMMENDATION FOR FUTURE RESEARCH 

     The future studies should cover more sampling such as sample from another 

province, or compare samples between two provinces in Thailand. 

     The future research should investigate to compare the customer buying 

intention between Thai and Foreign customers on tablet. The future research should 

investigate to another factor such as marketing mix of tablet products has an effect 

on buying intention. This research emphasizes on technological products, so the 

next research should extend the products to another category such as mobile phone, 

computer. 
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Abstract 

The purpose of the study was to examine the effect of organizational 

culture and organizational justice on employee satisfaction and organizational 

commitment. Employees whose aged equal and more than 25 years old and worked 

in the general organizations in Bangkok, Thailand were respondents. There were 

406 qualified questionnaires were used in this analysis. Descriptive statistics 

analysis was used to find out the mean and standard Deviation. SEM (Structure 

Equation Model) was used to examine the hypothesis. The finding indicated both 

organizational culture and organizational justice had direct positive effect on 

employee satisfaction and organizational commitment.  

                    This research provided effectively resources (organizational culture and 

organizational justice) for the companies to improve the employee satisfaction, 

making employees more willing to remain and build their career within the 

organization. In addition, the information in this research could be useful for the 

future studies to explore the organizational culture and organizational justice effect 

on the employee satisfaction and employee commitment in other Asian countries. 

Keywords: organizational culture, organizational justice, employee satisfaction, 

organizational commitment 
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Introduction  

The increasing globalization of economies is promoting the 

internationalization of companies. The competitions among different companies are 

more and more intensifying with the rapid progress of economic globalization and 

advanced technology (Ma Eugenia, Raquel SanzValleb and Ma Isabel, 2008). In 

response to the pressure of globalization, increasingly competitive markets, and 

volatile market dynamics, many companies seek the ways to dominant in the market 

competition. Studying management practices in different social and cultural 

contexts are fore need of the corporation (Soumendu, 2011). Employees are the 

front line factor that leads to success in every organization, as whatever direction 

that organizations take depends on employees (Susan, 2012). Employee satisfaction 

is one of the most frequently studied characteristics in organizational behavior 

research. It has been termed as a central variable in both research and theory of 

organizational behavior (Spector, 1997).  

Therefore, studying employee satisfaction is one of the most important 

topics of organizations setup and employee satisfaction should not be ignored, but 

very few organizations seriously consider employee satisfaction (Boran, 2011). 

Much of the research in this area has not clearly analyzed employee satisfaction 

factors to gain insight into employee attitudes and behaviors (Abdallah, 2011). 

Although many studies have re-emphasized the importance of organizational culture, 

organizational justice, employee satisfaction and organizational commitment by 

bringing to light the relevance of managerial (Sajjad, Ali, Hemin, Sajad and 

Mohammad, 2011; Sajjadul, Waseef and Sajjad, 2011), very few studies have been 

conducted to examine systematically these variables in causal model and 

organization concepts should be evaluated within different culture environment and 

different countries and the effect may be not the same (Yavuz, 2010). 
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Thailand is a “core” six member (Indonesia, Malaysia, Philippines, 

Singapore, Brunel and Thailand) of the Association of South East Asian Nations 

(ASEAN) which is the original founding members of ASEAN in 1967 and remains 

the most influential members of ASEAN in the twenty-first century (Hooi and 

Russell, 2009).So In light of the upcoming China-ASEAN Free Trade Area 

(CAFTA) scheduled in 2015, it is likely that Thailand will increase its trade and 

investment activities with the region. So the study put forward the factors to 

influence the employee satisfaction and organization commitment of employees in 

Thailand to help the company in Thailand to know the factors and improve the 

human resource management and have the competition ability that can keep on the 

development. 

Literature review 

Literature in this study includes employee satisfaction, organizational 

culture, organizational justice and organizational commitment. 

Employee satisfaction  

 The concept of employee satisfaction was first developed by Elton Mayo in 

the late 1920s and early 1930s, in which survey the employees of the Western 

Electric Company the Hawthorne plant in Chicago. The result was that the emotions 

of employees can effect on their working behaviors (Sadegh and Azadeh, 2012). 

And then since the late 1950s, several researchers have built up theoretical of the 

nature of employee satisfaction, developed models that investigates factors that 

influences employee satisfaction, and conducted empirical studies to test their 

models (Lacy and Sheehan, 1997). Based on comparison among review of scholars 

in employee satisfaction, many researchers defined employee satisfaction. Locke 

(1976) indicated that employee  satisfaction is  that “results from the perception that 

one’s job fulfils or allows the fulfillment of one’s important job values, provided 
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that it is to the degree that those values are congruent with one’s needs”. Soumendu 

and ArupVarma (2011) indicated that employee satisfaction is a multidimensional 

construct manifesting the emotional evaluations of individuals regarding their 

expectations and how well they have been met. In this study, factors of employee 

satisfaction were determined based on JDI of Smith (1969). So, the dimension of the 

employee satisfaction in this study comprise: nature of work, present pay, 

opportunities for promotion, supervision and relationship with co-workers. The 

employees were more satisfied, and then their organizational commitment was 

higher (Testa and Muller, 2009). Many studies have established the relationship 

between organizational commitment and employee satisfaction (Khalil and Peter, 

2011). 

Organizational culture 

 In the organizational behavior literature, many of definitions of 

organizational culture have been proposed. Daulatram (2003) defined it as a “system 

of shared values (what is important) and beliefs (how things work) that interact with 

a company’s people, organizational cultures, and control systems to produce 

behavioral norms”. Nlco and Melinde (2007) indicated that organizational culture 

was regarded as particular pattern of human behavior, in which arouse a result of the 

organization’s survival process and synthesize with its environment. Organizational 

culture can be appraised by many dimensions, in which conceptions were different, 

but foundations of them are from similar models and theories. Different literatures 

have studied different sides of organizational culture (Nlco and Melinde, 2007). In 

this study, the second group dimensions (strategic direction, communication, 

learning, reward and incentive system) of Romualdas and Vida (2006) was used for 

the dimensions of organizational cultures. Different aspects dimensions of 

organizational culture have been proved that organizational culture plays a role in 

effecting on the employee satisfaction (Verda, Asma, Neelam and Amna, 2011). 
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Organizational culture also was positive effect of the organizational commitment 

(Yavuz 2010; Nlco and Melinde, 2007). Yavuz (2010) found that organizational 

culture affect teachers’ affective commitment, normative commitment and 

continuance commitment. 

Organizational justice 

Greenberg was one of the first authors to apply organizational justice theory 

to Performance evaluation in year 1986 (Anastasios, Panagiotis and Leda, 2011). 

Greenberg (1990) defined organizational justice shows employees’ fairly 

perceptions extent that they were treated in organizations and how the fairly 

perceptions effects on the organizational outcomes such as satisfaction and 

commitment. Muhammad and Basharat (2011) stated organizational justice is 

perception of employees about their equitable and honestly treatment in the 

organization. The perception of organizational justice included the sub-dimensions 

of distributive justice, Procedure justice and interactive justice, and the perception 

of overall organizational justice emerged from a combination of these three sub-

dimensions (Sajjad, Ali, Hemin, Sajadand Mohammad, 2011). Organizational 

justice was a factor which widely been applied to know the employee satisfaction 

(Jamshed and Naimatullah, 2011). According to the results of a study by Folgerand 

Konovsky (1989), employees with high level perception of organizational justice 

also have a high level of commitment to the organization. Perception of 

organizational fair increased the commitment that employees feel towards and 

remain in the organization (Muhammad and Basharat, 2011). 

Organizational commitment 

 The term organizational commitment has been described and defined in a 

variety of ways. Meyer and Allen (1997) defined organizational commitment as “a 

psychological link between the employee and his or her organization that makes it 
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less likely that the employee will voluntarily leave the organization”. In general 

terms, organizational commitment refers to an employee’s belief in the 

organization’s vision and value, would like to remain a member of the organization 

and faithfulness to the organization (Hackett, 2001). Many researchers believed that 

employee commitment toward the organization as a basic foundation for success in 

today’s competitive marketplace (Khalil and Peter, 2011; Matthew, Chang-Bae, Jae-

Jin, 2012). Organization commitment influenced the behaviors of employees and 

can make the behaviors of employees’ changes (Matthew S, Chang-Bae, Jae-Jin, 

2012). 

Conceptual framework 

After reviewing the literature, the conceptual framework in this study was 

modified from the conceptual framework of Sajjad, Ali,Hemin, Sajad and 

Mohammad (2011), Yavuz (2010) and Sajjadul, Waseef and Sajjad (2011). The 

independent variables were organizational culture and organizational Justice. The 

dependent variables were employee satisfaction and organizational commitment. All 

independent variable was drawn into the conceptual framework of this study 

together with the dependent variable, so the conceptual framework of this study was 

presented in as following model: 
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Figure 1 Conceptual framework of the research 

Methodology 

Population and sample 

The questionnaires were distributed to employees in twenty companies in 

Bangkok, Thailand. A total of 420 employees answered the questionnaires of which 

406 answered all the questions relevant for this study.  

Research Instrument 

The questionnaires were designed with relevant to the objectives conceptual 

framework and divided into 5 parts. The first part was designed to gather the basic 

personal information; the second part was designed to gather the organizational 

culture data of the organization; the third part was related to the organizational 

justice; the fourth part was about employee satisfaction; the last part was related to 

the organizational commitment. The questionnaire were written in English first and 

later translated into Thai language by the author so that the participants would find it 

easy to understand the content of survey. 
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The score on a 5-point Likert-type scale was used in this study where “1” 

indicates “strongly disagree” and “5” indicate “strongly agree”.    

Data analysis 

The collected data was analyzed through descriptive statistics analysis, 

Correlation analysis, factor analysis and Structure Equation Model 

(SEM).Descriptive analysis used for analysis the personal information. Correlation 

analysis and factor analysis used for evaluate whether there were clear observed 

variables which would be used as covariate. The study used the Structure Equation 

Model (SEM) to examine the hypothesis. The Structure relationship among 

organizational culture, organizational justice, employee satisfaction and 

organizational commitment were analyzed by LISREL 8.8 program (Joreskog and 

Sorbom, 2006). The purpose of LISREL 8.8(student version) is using to evaluate the 

goodness of fit, as the absolute fit indices like chi-square ( ), goodness of fit 

index (GFI), and average goodness of fit index (AGFI), and root means square error 

of approximation (RMSEA) index is used.  

Result 

The result shows that 406 respondents sample consisted of 199 males and 

207 females. majority of respondents aged from 25-29 year and 30-34 year which 

covered 38.9% and 29.8% respective of all the respondents. Majority of respondents 

had education level as Bachelor degree which covered 56.4%. Respondents that 

were from local company that covered 52.2% of all the respondents, in which was 

more than the respondents were from multinational company that covered 47.8% of 

all the respondents. Much of respondents got the income among 10,001-

20,000(Baht) that covered 36.7% of the all respondents. And most of respondents 

had the working years among 3-6 years that covered 38.7% of the all respondents. 
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More than half of the respondents coming from company that had establishment 

more than 15 years, of which 61.1% of all the respondents. 

 According to the table 1, the p-value was 0.524, in which was much more 

than the standard as more than 0.05. The Goodness of Fit Index was1.00 and 

Adjusted Goodness of Fit Index was0.96, in which were almost close to 1 and fitted 

the standard that need the value close or equal to 1. The value of the Root Mean 

Square Residual (RMR) was0.0075 in which was approached 0, and Root Mean 

Square Error of Approximation (RMSEA) was 0, in which that fitted the standard as 

the standard need the value of Root Mean Square Residual (RMR) and value of 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) were close or equal to 0. So, 

above results indicated that the model was matched the conceptual framework of the 

study. 

Table 1 Goodness of fit Statistic 

FIT Index Acceptable threshold levels Value 

x² x² relative to df with                   

p-value (0.05) 

Chi-square: 13.03 

p-value: 0.524 

GFI Values > 0.95 1.00 

AGFI Values > 0.95 0.96 

RMR Good model have small RMR 0.0075 

RMSEA Values < 0.05 0 

 

 Figure 2 present the SEM Standardized Solutions. It indicates that 

organizational culture (OCU) has direct effect on employee satisfaction (ES) as β = 

0.30 (SE= 0.12, st=0.30); organizational justice (OJ) has positive direct effect on 

employee satisfaction (ES) as β =0.71 (SE=0.12, st=0.71); employee satisfaction 

(ES) has positive effect on organizational commitment (OC) as β =0.46 (SE=0.20, 
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st=0.46); organizational culture (OCU) has direct effect on organizational 

commitment (OC) as β =0.17 (SE=0.08, st=0.17); and organizational justice (OJ) 

has direct effect on organizational commitment (OC) as β = 0.37 (SE=0.16, st=0.37) 

. 

 

 
Figure 2 SEM Standardized Solutions 

Discussion  

 From the analysis result, it was found that organizational culture had 

positive effect on employee satisfaction. Many empirical researches support this 

finding (Verda, Asma, Neelam, Amna, 2011; Nlco and Melinde, 2007). Nlco and 

Melinde (2007) argued that organizational culture influenced employees to be good 

members of the organization and influences the satisfied of employees for the 

organization in which should provides shared values that insure that every member 

in the organization is on the same terrace. Results also indicated organizational 

culture had positive direct effect on organizational commitment. Conducted studies 

had supported a positive relationship between organizational culture and 
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organizational commitment (Meyer, 1997; Yavuz 2010). Nlco and Melinde (2007) 

argued that organizational culture reinforced organizational commitment and 

increased the coherence of employee behavior for the organization. 

 Researcher also noticed that organizational justice had positive effect on 

employee satisfaction. The obtained results consistent with previous findings 

(Jamshed and Naimatullah, 2011). Fatt (2010) indicated that “distributive justice” 

has a direct positive effect of employee satisfaction and “procedural justice” has a 

direct positive influence on employee satisfaction. Results also indicated 

organizational justice had direct effect on organizational commitment. Conducted 

studies had supported a positive relationship between organizational justice and 

organizational commitment (Yavuz, 2010; Sajjad, Ali, Hemin, Sajad and 

Mohammad, 2011). 

 The study results also indicate that employee satisfaction had direct effect 

on organizational commitment. This finding was consistent with pervious findings 

(Khalil and Peter, 2011; Sajjad, Ali, Hemin, Sajad and Mohammad, 2011; Sajjadul, 

Waseef and Sajjad, 2011). Santoshi (2011) revealed that satisfied employees 

developed cognitive bonds with the organization commitment. Satisfied, motivated 

employees will hard work for organization and in turn positively influence 

organizational commitment. 

Implication of the study  

 According to the study results, organization managers or human resource 

department could improve the employee satisfaction, making them more willing to 

remain and build their career within the organization by developing organizational 

culture and organizational justice. 

For the organizational culture, organization managers should be fully 

analyzed when constructing the organizational strategies. Companies could 

strengthen the propaganda of the corporate strategy, and to make employee's 
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common goals more clearly. Companies should strengthen and focus on the 

communication between Superior and subordinate. Superior should strive to help 

and advice subordinate. Companies should invest into knowledge and skills of 

employees (different courses are offered and so on) and offers thorough training to 

improve employee job skills. And companies should construct a well good reward 

and incentive system for each of the employees with rewarding to guide good 

behavior, using punishment to reduce bad behavior. This may provide to build more 

sensible and healthy organizations. 

 For the organizational justice, managers should make each employee have 

the same opportunities to participate, same opportunities to be chosen and same 

opportunities to win in the related salary distribution occasions, and none were 

subject to discrimination. So that salary that employee get had direct proportion to 

their respective performance. Managers should respect the employees and fully 

consider the views of the employees in the job decision-making. And superior 

should treats subordinates were polite, taking into account employee's dignity, 

respect of employees. 

Recommendation for the future research 

 Future research could explore the differences in response towards the 

investigated variables among different groups of people of varied backgrounds and 

demographics. Such as investigate to compare the respondents between who work 

below 3 years and who work equal were or more than 3 years about organizational 

culture and organizational justice on employee satisfaction and organizational 

commitment.  This study was just widespread investigating the employees of the 

organizations, did not focus on an industry, future research could should be 

conducted in assertors, such as banking industry and automobile so as to validate the 

generalizability. 
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The Impact of Macro-Economic Factors on Banking Industry Stock  

Return in China 

Lina Tu1    Li Li, D.B.A.2 

Abstract 

This study examines the impacts of macroeconomic factors which 

including inflation rate, exchange rate, money supply and interest rate on banking 

industry stock return in China by using generalized least squares (GLS) model. The 

research covers 16 banks which listing on both Shanghai stock exchange and 

Shenzhen stock exchange as a whole banking sector be the dependent variable and 

moreover, the return of Shanghai stock market and the return of Shenzhen stock 

market are the control variables. The sample of data is from September 2007 to June 

2012 and all data is collected by monthly data. The regression results indicate that 

both the change of inflation rate and the growth rate of money supply (M2) are 

positive but insignificant to the banking industry stock return, the exchange rate is 

positive and significant to banking industry stock return and interest rate is negative 

and significant to banking industry stock return. But when put the control variables 

into the model, it shows that all macroeconomic factors have no impact on the 

banking industry stock return. 

 

Keywords: Banking industry stock return, Inflation rate, Exchange rate, Money 

supply, Interest rate, Shanghai stock market return, Shenzhen stock market return.  
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Introduction 

Chinese stock market is very different from other, especially according to 

the extent of government regulations and investor composition. The development of 

Chinese stock market is a milestone in china’s economic reform process. From 1990 

to 1991, China set up two stock exchange markets, Shanghai stock exchange and 

Shenzhen stock exchange. These two stock markets have been growing fast over 

time (Seddighi and Nian, 2004). So Chinese stock market has be an attracting 

market that can attract both foreign investors and local investors to invest. But not 

much is known about the Chinese stock market behavior. Moreover, some of 

investors who with little investment knowledge or experience, they only are 

speculators. Stocks buy and sell on historical price trends or on markets rumor, the 

last lead to stock market mania (Liu and Shrestha, 2008). But now, most of 

investors have a great interest in searching for variables that can help them to 

analyze and forecast stock prices. They also focus on macroeconomic news that can 

help them to analyze the trend of stock prices, so that can increase the returns and 

reduce the investment risk. So this study can be a document which offers this kind 

of knowledge. 

In recent years, China banking industry is development and innovation on 

and on, the whole banking industry have taken place a historic changes, played an 

important role in supporting and promoting the economic and social development, 

strongly support to the China's national economy development. At present there are 

16 Banks in the a-share listed, the banking sector as one of the most important part 

in the Shanghai index, the tendency will make a significant influence to the market. 

Many studies have researched about how macro-economic factors, such as 

interest rate, exchange rate and money supply influence to stock prices. For 

example, some people studied the 
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impact of individual factors such as real activity and inflation, interest rate on stock 

prices. And some examined the relationship between stock prices and a wider 

financial variety and macro-economic variables (Liu and Shrestha, 2008). 

Besides of these studies which are all related in the developed countries, it 

also have some studies analyzed the impact of different kinds of macro-economic 

variables on stock market in emerging market. But less to study give more details 

the impact of macro-economic factors on some sectors in the stock market and less 

empirical studies have yet been published that examine the joint interaction of 

interest rate, inflation rate, exchange rate and money supply on banking industry 

stock return. So this study investigates the level of closeness and the impact of the 

macro-economic factors, such as interest rate, exchange rate, inflation and money 

supply on the Barking industry stock return in China. 

Literature review 

Stock market development and the role of banks in China 

The development of the stock market is a milestone in China's economic 

reform process (Liu and Shretha, 2008). There are two stock exchanges in Chinese 

stock market. One is Shanghai stock exchange which was formally established in 

1990, the other is Shenzhen stock exchange which was formally established in 

1991. And one of Chinese stock market’s characteristics is: high return and high 

volatility, and this characteristic are related to the corporate governance, 

government interferences, and over speculation (Seddighi and Nian, 2004). 

Banking system is a very important part for the economic growth. It is an 

essential part to complete the financial system. (Jeyanthi and William, 2010). There 

is a uni-directional relationship between Shanghai Stock Exchange (SSE) Index and 

bank stock price, the movement  of SSE composite index will trigger the movement 

of almost all bank stock prices (Shujie, Dan and Stephen, 2008). 
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Bank stock returns 

Jeyanthi and William (2010) indicated that return is a motivating factor that 

stimulated the investors to invest money into stock market. Return is a profit that 

earned from the stock's prices. Fama (1981) said that stock prices reflect earnings, 

dividends and interest rate expectations and future economic activity behavior. And 

stock returns affect the wealth of investors which in turn affects the level of 

consumption and investment.  

Rebel, Fariborz and Wu (2007) indicated that banking industry stock return 

reflects the performance of a country’s banking sector. The position of bank to the 

economy and the investment opportunities are two important issues that reflect the 

bank stock’s performance, so it is very important to know the risk factors that may 

influence the returns. (Girard, Nolan and Pondillo, 2010) 

There are many strong evidences supports that bank stock returns 

generating process is dependent by time-varying. And the risk measurement should 

also have timeliness (Yourougou, 1990; Elyasiani and Mansur, 1998). Menike 

(2006) shows that stock prices have a negative relationship with interest rate, 

inflation rate and exchange rate, and it has a positive relationship with money 

supply. 

The impact of inflation on bank stock returns 

There are four variables lead to inflation: employment, consumption, 

production and unexpected increase in money supply. Increasing inflation rate can 

raise the nominal risk-free rate and discount rate in the equity valuation model. 

Unexpected inflation has a negative relationship  with stock price (Liu and Shrestha, 

2008). Tan and Floros (2012) found that there is a positive relationship between 

bank profitability, cost efficiency, banking sector development, stock market 

development and inflation in China.  
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Eita (2012) revealed that stock market returns and inflation in South Africa 

are positively related. The results also indicate that when all-share index is used as 

the measure of stock market returns, the causality is bi-directional. Lajeri and 

Dermine (1999) concluded that there was a negative impact of inflation on the 

market value of banks and the real economic activity and it would reduce the 

expected returns. Modigliani, Franco and Cohn (1979) suggest that stock market 

investors are depended on the inflation illusion in the inflation illusion hypothesis. 

Feldstein (1980) explain that the relationship between the higher inflation and lower 

stock prices in the tax hypothesis. Fama (1981) also get the result about a negative 

stock return-inflation relation. Unexpected changes in expected inflation would 

affect to the nominal contracts through discounting the cash flow.  

The impact of exchange rate on bank stock returns 

Exchange rate becomes more and more important for the China stock 

market. Renminbi appreciates will attract the hot money flow into china stock 

market. Then will raise the stock prices (Wang 2010). Choi, Elyasiani and Kopecky 

(1992) found that the exchange rate can affect to the bank’s profit though exposure 

to foreign translation risk. 

Joseph and Vezos (2006) indicated that exchange rate has a directly affect 

to the financial institutions revenues and costs. Economic theory suggests that the 

exchange rate has a very important influence in stock market by affecting cash flow, 

investment and profitability of the firms (Aydemir and Demirhan, 2009). Granger, 

Huang and Yang (2000) found that exchange  rate lead stock price in Korea, 

however, stock price lead exchange rate in Hong Kong, Malaysia, Thailand and 

Taiwan. Mishra et al (2007) also get the result that due to the various and 

changeable international business and capital inflow and outflow, these changes 

would increase the investment decision uncertainly and the risk of the investment 

increasing as well.  
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Exchange rate lead to stock prices and it also is determined by marketing 

principles. It means that changes in stock prices would impact on exchange rate also 

(Granger et al, 2000). Exchange rate changes have impact on the import and export 

price for the firms (Joseph and Vezos, 2006). Pan et al. (2007) use the data of seven 

East Asian countries to study, over the period 1988 to 1998, and found that the 

exchange rate and the stock prices have a bidirectional causal relationship. Ajayi et 

al. (1998) study the relationship between exchange rate and stock market. 

The impact of money supply on bank stock returns 

Seyed, Zamri and Wah (2011) got the result that in the long run, money 

supply has a positive impact on the Chinese stock market and negative impact on 

the India stock market; but in the short run, money supply have negative and 

insignificant impact on the Shanghai stock exchange market. The loose monetary 

policy is good for stock market, which will increase the stock price. Otherwise, tight 

monetary policy has a negative influence on stock market. Generally, the stock price 

will decrease (Thorbeke, 1997). Ehrmann and Fratzscher (2004) report that capital-

intensive industries and the firms which are more financially constrained both are 

affected by the changes in monetary policy. Zatul and Mohamed (2009) found that 

with the competitive bank market structure situation, there is a positive relationship 

between money supply and bank stock returns. 

There are different impacts on bank industry and individual bank stock 

returns by changing money supply (Zatul and Mohamed, 2009). Lee (2010) said 

that there is a long-run equilibrium relationship between stock prices and money 

supply. Muradoglu and Metin (1996) indicate that money supply and stock returns 

has a positive relationship in short-run dynamic model. Yildirtan (2007) reveals that 

an increase in money positively and strongly affects ISE 100 Index. Al-Sharkas 

(2004) shows that money supply (M2) has a positive influence on stock returns and 
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Maysami et al. (2004) also point out that the positive relationship between changes 

in money supply (M2) and Singapore’s stock returns. 

The impact of interest rates on bank stock returns 

Interest rate is one of the important macroeconomic factors which are 

directly influence to economic developing. Generally, interest rate is considered as 

the cost of capital, it means that the price paid for the use of money in a period of 

time (Joseph and Vezos, 2006). Vaz, Ariff and Brooks (2008) get the result 

Australian bank stock returns are not negatively impacted by the announced 

increase in official interest rate. Choi, Elyasiani and Kenneth(1992) get the result 

that interest rate has an important impact on bank stock return because it is a factor 

for the valuation of common stock of financial institutions while the returns and 

costs of financial institutions are directly dependent on interest rate.  

There is a negative influence on bank stock return by interest rate change 

and the sensitivity of interest rate on bank stock return is different over the 

time.(Kwan,1991). Yourougon (1990) point out interest rate has a significant impact 

on common stock of financial institutions, including banks. Akella and Chen (1990) 

said that bank stock returns just sensitive to long-term interest rate but not to short-

term interest rate. However, Mansur and Elyasiani (1998) find out  whatever long-

term, medium-term or short-term interest rate has significant affect to bank stock 

returns. Mahmudul (2009) interest rate has significant negative relationship with 

share price, changes of interest rate and changes of share price both determined by 

time series and panel regressions. Kasman, Vardar and Tunc (2011) pointed out 

interest rate volatility is a main determinant in the bank stock returns volatility. 
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Conceptual Framework 

Macroeconomic Factors 

1. Inflation Rate 

Tan and Floros (2012) 

2. Exchange Rate 

Choi, Elyasiani and Kopecky,1992 

3. Money Supply 2 

Zatul and Mohamed, 2007 

4. Interest Rate 

Zhu and Li, 2007 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Data and Methodology 

                The data used in this study consist of the monthly closing of stock indices, 

Such as monthly Shanghai Stock Exchange (SHSE) composite index, monthly 

Shenzhen Stock Exchange (SZSE) composite index and monthly banking sector 

index price, monthly Shanghai Interbank Offered Rate (SHIBOR) be the interest 

rate, monthly average real effective exchange rate; and the change of inflation rate 

is measured by the monthly consumer price index (CPI), monthly money supply 

which is measured by monthly growth rate of M2. All data cover September 2007 to 

June 2012 and sample size has 58 observations. And these data are obtained from 

Control factor 

1. Market returns 

 ShangHai Market return  

Wang, 2011 

 ShenZhen Market return 

 

Banking industry stock return 
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International Financial Statistics of the International Monetary Fund and Financial 

Statistics of the Federal Reserve Board and Statistics and Analysis Department of 

The People’s Bank of China and State Statistics Bureau of China. 

            This study will use logarithmic method that come from Jeyanthi and Willian 

(2010) to calculate each return of Shanghai stock market, Shenzhen stock market 

and return of banking industry sector. The generalized least squares (GLS) 

regression analysis estimates the effect of interest rate(INT), inflation rate(INF), 

exchange rate(EX) and money supply(MS) change on banking industry stock return: 

      Rt = a0 + a1INFt +a2EXt + a3MSt + a4INTt + e                (1) 

Where: 

Rt = Banking industry sector stock return at the period t, a0 = the intercept term, 

a1 … a4 = the coefficient of each variable for period t, INFt= monthly inflation rate 

at time t, EXt = exchange rate at time t, MSt = money supply at time t, INTt= 

monthly interest rate at time t, e = error term. 

Data Analysis and Results 

This section shows the descriptive analysis and the empirical results for the 

stock return of banking industry sector, Shanghai stock exchange market and 

Shenzhen stock exchange market in China, and the macroeconomic variables that 

found to be affecting the stock return. 

 

 

 

 

 

 

 

app:ds:State%20Statistics%20Bureau


209 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

Table 1 Descriptive Information of Macroeconomic factors impacting stock returns 

in period 9/2007-6/2012 

   Mean  Median Maximum  Minimum  Std. Dev.  Observations 

R (%) -0.701  1.001  25.203  -32.658  10.403  58  

MRSH (%) -1.470  0.343  14.234  -28.278  9.696  58 

MRSZ (%) -1.090  0.724  16.713  -25.816  10.533  58 

INF (%) -0.068  -0.095  1.494  -2.574  0.723  58 

EX 100.103  100.120  109.400  88.670  5.375  58 

MS (%) 1.520  1.340  4.720  -1.010  1.214  58  

INT (%) 2.300  2.290  4.560  0.830  0.994  58 

 

Note: R, MRSH, MRSZ, INF, EX, MS, and INT stand for banking industry sector 

stock return, Shanghai stock exchange market return, Shenzhen stock exchange 

market return, inflation rate, exchange rate, money supply and interest rate. 

 

 

Table 3 the correlation between MRSH, MRSZ, INF, EX, MS, INF 

  MRSH MRSZ INF EX MS INT 

MRSH  1.000000           

MRSZ  0.967839  1.000000         

INF  0.062185  0.055263  1.000000       

EX  0.183810  0.193566 -0.274795  1.000000     

MS  0.115516  0.091355 -0.04259  0.218778  1.000000   

INT -0.196444 -0.23025 -0.088381  0.084616 -0.308027  1.000000 

 

Note: MRSH is Shanghai exchange stock return; MRSZ is the Shenzhen exchange 

stock return. INF is inflation rate, EX is exchange rate, MS is money supply, and 

INT is interest rate. 
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Table 4 the results of the GLS estimation about the impact of macroeconomic factor 

on the banking industry stock return (R) 

Variable Coefficient P-value. 

C -37.17145 0.1067 

INF 0.99556 0.5979 

EX 0.402124* 0.0907 

MS 0.843772 0.4978 

INT -2.187996* 0.085 

R-squared 0.142875 
 

 

Note: C, INF, EX, MS, INT stand for the intercept term, inflation rate, exchange 

rate, money supply and interest rate. ***, ** and * indicates significant at 1%, 5% 

and 10% significant level. 

 

Table 5 the results of the GLS estimation about the impact of both macroeconomic 

factor and MRSH on the banking industry stock return (R) 

Variable Coefficient P-value. 

C 5.97074 0.6143 

MRSH 0.938366*** 0.0000 

INF -0.915199 0.3768 

EX -0.055194 0.6520 

MS 0.281899 0.6883 

INT -0.060773 0.9261 

R-squared 0.730689 
 

 

Note: C, MRSH, INF, EX, MS, INT stand for the intercept term, Shanghai exchange stock 

return, inflation rate, exchange rate, money supply and interest rate. ***, ** and * indicates 

significant at 1%, 5% and 10% significant level. 
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Table 6 the results of the GLS estimation about the impact of both macroeconomic 

factor and MRSZ on the banking industry stock return (R) 

Variable Coefficient P-value. 

C 5.759303 0.6721 

MRSZ 0.811057*** 0.0000 

INF -0.944351 0.4226 

EX -0.072285 0.6093 

MS 0.725314 0.3522 

INT 0.262814 0.7301 

R-squared 0.675974 
 

 

Note: C, MRSZ, INF, EX, MS, INT stand for the intercept term, Shenzhen exchange stock 

return, inflation rate, exchange rate, money supply and interest rate. ***, ** and * indicates 

significant at 1%, 5% and 10% significant level. 

Conclusions and Discussion 

This study undertakes a research to seek the impact of the macroeconomic 

variables namely inflation (INF), exchange rate (EX), interest rate (INT) and money 

supply (M2) on Chinese banking industry stock return. The data is collected over 

the period of Sep. 2007 to Jun. 2012 and Generalized Least Square (GLS) method is 

applied to examine whether the banking industry stock return is sensitive to the 

macroeconomic variables changes. From the result, we can see that these four 

macroeconomic factors have a relationship with banking industry stock return. Such 

as the inflation rate has a positive but insignificant impact with the banking industry 

stock return; the exchange rate is the most significant variable in explaining the 

fluctuation of Chinese banking industry stock return though it gives positive effect 

on the stock return. For money supply (M2), there is a positive and insignificant 
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impact on the banking industry stock return. And the interest rate has a negative and 

significant impact on the banking industry stock return, due to the increase the 

interest, people will saving money more than do the investment. It is found that the 

changes of market return are statistically significant and positively affecting the 

banking industry stock returns in overall.Regarding the Shanghai stock market 

return and Shenzhen stock market return as control variables, there is a very strong 

significant impact of both these two stock market returns on the banking industry 

stock return.  

Implication of the Study 

            This research indicates that in Chinese stock market, banking sector return is 

depended on the market returns. If market return increase, the banking stock return 

also increases, if market return decrease, the banking stock return also decreases, it 

has a positive relationship between them. So for the investors, they can use this 

document to analyze the trend of stock prices, so that can increase the returns and 

reduce the investment risk. The policymakers also can pay attention to the situation 

of the stock market that can be regarded as a leading indicator of future 

macroeconomic activity. They can better control the stability of the stock market by 

using macroeconomic tools. 

Recommendations and Future Research 

            In order to make a more precise and exact research, it is a need to improve 

and overcome those constraints. Since there are three major limitations stated on the 

above sections, hence, we would suggest the solutions for each of them. 

             To overcome the data constraint, we may be get a try on using the data 

series extracted on daily basis. As some of the researchers found that, the result has 

shown more exact by using daily data on carry out the relevant empirical studies. 
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       To improving the empirical result, it is better to apply Generalized Auto 

Regressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) model rather than Generalized 

Least Square (GLS), as this economic model is more advance in addressing and 

solving for econometric problems. 

       Other than these, future researchers may try to extend the study on other 

plate in the Chinese stock market. 

Conclusions 

As a conclusion, this study could be more extended by employing more 

informationfrom different aspects. As now Chinese is in building up a strong and 

convinced enough economy rapidly, especially in banking and financially sectors, 

thus research on these banks’ stock returns need to be carry on in deeper way in 

order to provide more improvement spaces to this sector. 

       Like what suggested by Muneeret. al (2011), this would be an indications 

for future researchers and academicians to examine more on the inference of 

economic growth in stock market development, particularly the inter-relationship 

between economic indicator and stock market performance should be taken into 

investigations to plan on an improved economic policy as well as to undergo the 

economic growth in China. The result of the study could be a useful mechanism in 

understanding the characteristic and roles of economic indicators and stock returns 

variations in forming the soundness economy in China. 
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การรับรู้โฆษณาในอนิเตอร์เน็ตต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าอปุโภคบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(AWRENESS ADVERTISING IN THE INTERNET MAKE DECISION  

TO BUY CONSUMER GOODS IN BANGKOK AREA) 

จิราภรณ์ กมลวาทิน 1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยการรับรู้โฆษณาในอินเตอร์เน็ตต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า

อุปโภคบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงค ์เพื่อ (1) ศึกษา

ถึงความแตกต่างกันของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภค

บริโภค (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภค

บริโภค และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้

อุปโภคบริโภค ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีมี

ประสบการณ์ในการซ้ือสินค้า จาํนวน 400 ราย การกาํหนดขนาดตวัอย่างผูว้ิจยั

คาํนวณจากสูตรของ W.G. Cochran (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ

ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 โดยกาํหนดใหมี้การตอบคาํถามเบ้ืองตน้ การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยใช้สถิติเชิงพรรณาอธิบาย

ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  (Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช้

ค่า ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อหาค่า     t-Test F-test ค่า 

Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2) และค่าวดัการกระจาย

ความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีระดบันยัสําคญั

ทางสถิติ 0.5 ผลการวจิยัพบวา่ 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคลทางดา้นระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัการรับรู้ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างกนัมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั 

คําสําคัญ : การรับรู้, โฆษณา, การตดัสินใจซ้ือ 

 

Abstract 

                 The objectives of this study are to : 1) Study  the individual factors  

effecting to buy consumer goods 2) To study the relationship of  awreness that 

effect to consumers’ purchase decisions of consumer goods 3) To study other 

factors that effect to consumers’ purchase decisions of consumer goods. To being 

research results to be used to improve marketing strategy. The research sample 

using random samples from a total population of 400 questionnaires used as a tool 

to collect data. And data analysis with SPSS computer program finished with 

descriptive statistics describe the frequency values (Frequency) percentage 

(Percentage) Average (Mean) and standard deviation values (Standard Deviation) 

and hypothesis testing. Reference statistics using ANOVA and Multiple Regression 

Analysis (MRA) to evaluate T-test F-test value Sig correlation  

coefficient (R) coefficient set (R2) and measure the distribution of error values. To 

analyze the relationship of different variables and with 0.05 significance level  

research appears as follows. 

 The results showed that individual factors different level of revenue made 

different decision affect the purchasing decision on consumer goods. Awreness and 

other factors different has influence on consumers’ purchase decisions  

 

KEYWORDS : Awreness, Advertising, Make decision 
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1. บทนํา 

ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ท่ีมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจยัใหม่

จากนวัตกรรมข องมนุษ ย์ มี อิทธิ พลส่งผ ลทําให้ เ กิดสภา พ “โลก าภิว ัฒน์” 

(Globalization) ท่ีซ่ึงเศรษฐกิจโลกมีการขยายตวัมาก ทั้งในดา้นการผลิตสินคา้ท่ีมี

ราคาถูกและมีคุณภาพสูงข้ึน การส่ือสารการตลาดท่ีกา้วหน้าและเพิ่มขยายศกัยภาพ

สูงข้ึนมาก สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคให้สามารถรับข่าวสารขอ้มูลไดห้ลายทาง สมบูรณ์

และดีกวา่เดิม พร้อมกบัเช่ือมโยงถึงกนัไดท้ัว่ทั้งโลกดว้ยอินเตอร์เน็ต กบั สามารถนาํ

ใช้ช่วยให้มีการกระจายสินค้าไปถึงทางไกลได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบการขนส่ง

ทนัสมยั ทาํให้ธุรกิจต่างตอ้งแข่งขนัรุนแรงในทุกแห่งหนทัว่โลก (ธงชัย สันติวงษ์, 

2546, หนา้ 1) 

การโฆษณาไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์นบัตั้งแต่ต่ืนเช้า

เปิดวิทยุ ดูโทรทัศน์ หรืออ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้ยินหรือเห็นโฆษณาแทรกอยู่

ตลอดเวลา เม่ือเดินทางออกนอกบา้น ไปทาํงาน เรียนหนงัสือ ฯลฯ ก็เห็นโฆษณาใน

รูปแบบต่างๆ อีกมากมาย เช่น ป้ายโฆษณากลางแจง้ท่ีติดอยู่ตามขา้งถนน บนอาคาร 

หรือป้ายโฆษณาเคล่ือนท่ีท่ีติดอยู่กับรถประจําทาง และถ้า เข้าไปซ้ือของใน

ห้างสรรพสินคา้หรือตามร้านคา้ต่างๆ ก็เห็นโฆษณาสินคา้หรือบริการจากส่ือต่างๆ 

มากมาย เช่น แผ่นพบั โมบาย และโปสเตอร์ เป็นตน้ จะเห็นได้ว่าโฆษณาเป็นส่วน

หน่ึงของชีวิตประจาํวนัเพราะข่าวสารท่ีมีการเปิดรับอยู่ทุกวนัมกัมีโฆษณาเข้ามา

ปะปนอยู่ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตาม ดงันั้นโฆษณาจึงเป็นส่ิงจาํเป็นต่อผูผ้ลิตหรือ

เจา้ของสินคา้ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือประเภทหน่ึงในการติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภคใน

ตลาดใหรู้้จกัสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์ในขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคก็ไดรั้บประโยชน์จากการ

โฆษณาโดยไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสินคา้และบริการ

เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า นอกจากน้ีแล้วการโฆษณายงัมี

ความสําคญัต่อธุรกิจเพราะเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ให้เกิดการลงทุนและการเพิ่มผลผลิต 

โฆษณาจึงกลายเป็นส่วนหน่ึงท่ีสําคญัในระบบเศรษฐกิจ เป็นองค์ประกอบท่ีจาํเป็น

ของระบบตลาดและส่ือสารมวลชน ท่ีองคก์รธุรกิจต่างๆ นิยมใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

ส่ือสารเก่ียวกับสินค้า หรือบริการ เพื่อหวงัในการเพิ่มยอดขายหรือการตลาดของ
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ธุรกิจ การประชาสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์อย่างหน่ึงทางการตลาดโดยเข้าไปสร้าง

ความคุน้เคยในตราสินคา้ ตลอดจนทศันคติท่ีดีต่อองค์กรและตรายี่ห้อ จากนั้นจึงใช้

วธีิการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในท่ีสุด (วิมล

พรรณ อาภาเวท, 2553, หนา้ 1-2) 

 อินเตอร์เน็ตไดข้ยายตวัอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology) ทาํให้โลกสามารถเช่ือมโยงกนัไดอ้ย่างไร้

พรมแดน มีการรายงานข่าวสารเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในส่วนต่างๆ ของโลกได้อย่าง

รวดเร็ว อินเตอร์เน็ตจึงไดถู้กนาํมาใช้ในชีวิตประจาํวนั รวมทั้งในการถูกใช้เป็นส่ือ

โฆษณา ทั้ งน้ีอินเตอร์เน็ตสามารถนําเสนอได้ทั้ งภาพ เสียง หรือวิดีโอ รวมทั้ งมี

โปรแกรมท่ีช่วยสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้ตามความสนใจ การโฆษณาผ่านทาง

อินเตอร์เน็ตนั้นนับได้ว่าได้รับความนิยมอย่างกวา้งขวาง อาจจะเป็นเพราะว่าใช้

งบประมาณไม่สูง และยงัสามารถให้ขอ้มูลหรือรายละเอียดต่างๆ ของสินคา้ บริการ 

ได้มากกว่าส่ืออ่ืนๆ ซ่ึงเป็นการกระตุน้ให้เกิดการซ้ือทนัที และยงัช่วยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ เพื่อหวงัผลระยะยาวในตัวสินค้า บริการได้อีกด้วย และในด้านของ

กลุ่มเป้าหมายก็สามารถรับรู้ขอ้มูลต่างๆ หรือสอบถามปัญหาขอ้สงสัยในตวัสินคา้ 

หรือบริการผา่นทาง E-mail ไดต้ลอดเวลา (วมิลพรรณ อาภาเวท, 2553, หนา้ 100) 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 ในการคน้ควา้อิสระการรับรู้โฆษณาในอินเตอร์เน็ตต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

อุปโภคบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดต้ั้งความมุ่ง

หมายไวด้งัน้ี 

1 เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค  

2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภค

บริโภค  

3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยอ่ืนๆ กับการตัดสินใจซ้ือสินค้า

อุปโภคบริโภค  
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สมมติฐานในการวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินซ้ือสินคา้

อุปโภคบริโภคท่ีแตกต่างกนั 

2. การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย Brand Loyalty, Brand Image, Trust มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผู ้

ท่ีตัดสินใจซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภคจากการรับรู้โฆษณาในอินเตอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะทาํการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัทาง

ประชากรศาสตร์ ปัจจยัการรับรู้ และปัจจยัอ่ืน ๆ วา่มีความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือไม่ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี ผลของการศึกษาคน้ควา้ จะไดคุ้ณค่าและประโยชน์ ดงัน้ี 

1. ผลการวิจยัน้ีสามารถนําไปเป็นข้อมูลอา้งอิง สําหรับแนวทางในการ

โฆษณาในอินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างการรับรู้ของผูบ้ริโภคให้ตดัสินใจซ้ือสินคา้มากข้ึน 

และสร้างความพึงพอใจต่อเจา้ของสินคา้ 

2. ผลการวิจัยสามารถนําไปเป็นแนวทางสําหรับผู ้ผลิตในการพฒันา 

ปรับปรุง รูปแบบงานโฆษณาในอินเตอร์เน็ต เพื่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค 

3. ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการและแนวทาง

การศึกษาการรับรู้โฆษณาในอินเตอร์เน็ตในคร้ังต่อไป 

2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการรับรู้โฆษณาในอินเตอร์เน็ตต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้อุปโภคบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวม



224 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

แนวความคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษา ซ่ึงเน้ือหาท่ีทบทวนมี

รายละเอียดดงัน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎด้ีานลกัษณะประชากร 

บริษทัท่ีจะประสบความสําเร็จจะให้ความสําคญักบัขอ้มูลของผูบ้ริโภค โดย

ทาํความเขา้ใจความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจึงจะสามารถพฒันากลยุทธ์

ทางการตลาดให้ตอบสนองความตอ้งการและพฤติกรรมนั้นได ้ในการทาํความเขา้ใจ

ผูบ้ริโภคนั้น นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งทราบถึงขอ้มูลต่างๆ เพื่อนาํไปประโยชน์ในการ

แบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภค โดยสามารถแบ่งออกตามลกัษณะความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั

(Solomon อา้งถึงในปณิศา มีจินดา, 2553, หนา้ 18) 

จากแนวคิดลกัษณะประชากรท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น ช้ีให้เห็นวา่ความแตกต่าง

ทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ

สมรส อาจส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงนาํเอาแนวคิด

ลักษณะประชากรมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาในเร่ือง การรับรู้โฆษณาใน

อินเตอร์เน็ตต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค 

2. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการรับรู้ 

วิมลพรรณ อาภาเวท (2553) กล่าวถึงการรับรู้ (Perception) ว่าเป็น

กระบวนการท่ีคนเราจะเขา้ใจส่ิงเร้าใดส่ิงเร้าหน่ึงท่ีปรากฎกบัประสาทสัมผสัส่วนใด

ส่วนหน่ึงของเรา การรับรู้เป็นส่ิงท่ีกาํหนดความตอ้งการแรงจูงใจและทศันคติของ

ผูบ้ริโภค การท่ีคนเรารับรู้วา่ความตอ้งการของเราเป็นอยา่งไร แรงจูงใจของคนเราเป็น

อย่างไรนั้น การรับรู้ดงักล่าวจะกาํหนดว่าตวัเรามีทศันคติอย่างไรกบัสินคา้ ควรจะ

ชอบหรือไม่ชอบ ควรจะเห็นคุณค่าหรือไม่เห็น สินคา้เหมาะกบัตวัเราหรือไม่เหมาะ 

ดงัน้ีเป็นตน้ ทาํใหผู้ท้าํโฆษณาตอ้งตระหนกัวา่ การโฆษณานั้นมีโอกาสเขา้ถึงการรับรู้

ของผูบ้ริโภคได้ไม่ง่าย เพราะตอ้งผ่านกระบวนการเลือกหลายขั้นตอน ในขณะน้ีมี

การโฆษณาต่างๆ มากมายให้ผูบ้ริโภคเลือกดู เลือกฟัง เลือกสนใจ เลือกจาํ ผูท้าํ

โฆษณาจึงตอ้งพยายามทาํโฆษณาของเขาให้มีจุดเด่นออกมา เพื่อให้สามารถผา่นการ

เลือกแต่ละขั้นตอนของผูบ้ริโภคได ้ส่ิงท่ีจะช่วยให้โฆษณาผ่านการเลือกจนเขา้ไปถึง
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การรับรู้ของผูบ้ริโภคได้ คือ ขนาด สี ความเขม้ขน้ (เช่น ความดงั ความเขม้ของสี 

ความสําคญัของสาร) การเคล่ือนไหว ตาํแหน่งท่ีอยู่ การใช้ความตดักันเพื่อสร้าง

จุดเด่น (เช่น สีตดักนั ขนาดท่ีผดิกนัมาก เป็นตน้) การแยกตวัอยูเ่ป็นเอกเทศ ฯลฯ ซ่ึงก็

คือช้ินงานโฆษณาท่ีดีและน่าสนใจ 

กมล ชยัวฒัน์ (2551, หนา้ 85) ไดก้ล่าวถึงการรับรู้ (Perception) วา่ความรู้

เก่ียวกบัวธีิการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บและใชข้อ้มูลจากแหล่งภายนอกมีความสาํคญัต่อการ

สร้างกลยทุธ์การส่ือสารของนกัการตลาด โดยส่ิงท่ีนกัการตลาดใหค้วามสนใจไดแ้ก่ 

 1. ผูบ้ริโภคทราบถึงแหล่งขอ้มูลภายนอกไดอ้ยา่งไร 

 2. ผูบ้ริโภคมีวธีิการเลือกและใหค้วามสนใจแหล่งขอ้มูลต่างๆ อยา่งไร 

 3. มีการตีความขอ้มูลน้ีและใหค้วามหมายอยา่งไร 

 กระบวนการเหล่าน้ี เป็นส่วนประกอบย่อยของการรับรู้ การรับรู้คือ

กระบวนการของบุคคล ซ่ึงข้ึนกบัปัจจยัภายใน เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ ความ

จําเป็น อารมณ์และความคาดหวัง นอกจากน้ี การรับรู้ย ังมีผลจากส่ิงกระตุ้น 

(Stimulus) ต่างๆ เช่น สี ขนาด และความเขม้ และปริบทท่ีไดเ้ห็นหรือไดย้นิ 

3. ทฤษฎีและแนวคิดโฆษณา 

สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Marking Association) 

(Louis Kaufman, 1980 , หนา้  3 – 4) (อา้งในวิมลพรรณ อาภาเวท, 2553, หนา้ 3)  ได้

ใหค้าํจาํกดัความซ่ึงพอสรุปวา่ การโฆษณา คือรูปแบบของการเสนอขายหรือการแจง้

เร่ืองราวความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้ บริการ หรือกิจกรรมอ่ืนใดในลกัษณะท่ีไม่ใช่เป็น

การส่วนตัว โดยผูอุ้ปถัมภ์ท่ีระบุช่ือท่ีต้องเสียค่าใช้จ่าย จากความหมายน้ีสมาคม

การตลาดไดอ้ธิบายรายละเอียดของขอ้ความสาํคญัของการโฆษณา ดงัน้ี 

1) รูปแบบของการเสนอขายหรือการแจง้เร่ืองราว ซ่ึงเป็นการโฆษณาท่ีผ่าน

ทางส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์วทิยกุระจายเสียง โทรทศัน์ และส่ืออ่ืนๆ 

2) การติดต่ออย่างไม่ได้เป็นการส่วนตวั หมายความว่า การโฆษณาไม่ได้

ติดต่อกนัดว้ยบทสนทนาโตต้อบกนั แต่เป็นการส่ือสารโดยผา่นส่ือมวลชนหรือส่ืออ่ืนๆ 

ท่ีสามารถส่งข่าวสาวไดอ้ยา่งรวดเร็วและครอบคลุมพื้นท่ีในบริเวณกวา้ง 
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3) สินคา้ บริการ หรือกิจกรรมอ่ืนใด ซ่ึงกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการ

ส่งเสริมการขาย เช่น การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 

4) การโฆษณาเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งเสียค่าใช้จ่าย หมายถึงผูโ้ฆษณาตอ้งเสีย

ค่าใช้จ่ายในการจดัทาํโฆษณา และการท่ีเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายใน

การซ้ือเวลาเน้ือท่ี 

5) ผูอุ้ปถมัภ ์หมายถึงผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัโฆษณานั้น ๆ 

จอห์น เอส.ไรท ์(John S. Wright) และแดเนียล เอส.วอร์เนอร์ (Danial S. 

Warner) (1966, หนา้ 8) (อา้งในวมิลพรรณ อาภาเวท, 2553, หนา้ 3) ไดใ้ห้ความหมาย

การโฆษณาดงัน้ี การโฆษณาเป็นการชกัชวนโดยการระบุช่ือและสามารถควบคุมได้

โดยผา่นส่ือมวลชน 

เดวิด โอกิลวี่ (David Ogilvy) (อา้งในวิมลพรรณ อาภาเวท, 2553, หนา้ 3)  ผู ้

ซ่ึงไดรั้บการยอมรับในวงการโฆษณาว่าเป็นปรมาจารยข์องการโฆษณา มองว่าการ

โฆษณาเป็นเร่ืองของการสร้างภาพลกัษณ์ในตวัสินคา้ (Brand Image) ดว้ยการสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดูแลว้น่าประทบัใจ สามารถอธิบายบุคลิกของเคร่ืองหมายหรือตรายี่ห้อ

ของสินค้าได้อย่างชัดเจน เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากท่ีสุด และ

ก่อใหเ้กิดผลกาํไรสูงสุดในระยะยาว 

4. ทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ 

สมชาติ กิจยรรยง (2551, หนา้ 39) ไดก้ล่าวถึงการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ว่า

เป็นปัจจยัพื้นฐานทางด้านจิตวิทยา ได้แยกแยะการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคว่ามี

องคป์ระกอบอยู ่4 ประการ คือ 

 1. ความตอ้งการ เช่น อาหาร นํ้า 

 2. แรงจูงใจ เช่น ความหิว 

 3. การรับรู้ เช่น เม่ือถึงเวลา เชา้ กลางวนั เยน็ หรือการไดก้ล่ินอาหาร 

 4. ทศันคติ เช่น คิดวา่คงอร่อย ช่วยแกก้ระหาย/อยาก  

ขั้นตอนของกระบวนการซ้ือ (Stages in the buying process) มี 5 ขั้นตอน คือ 

1) การทาํใหเ้กิดความตอ้งการ 2) การแสวงหาขอ้มูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การ

ตดัสินใจซ้ือ 5) ความรู้สึกหลงัการซ้ือ  
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กมล ชัยวฒัน์ (2551 , หน้า  92) ได้กล่าวถึงการตดัสินใจซ้ือ (Purchase 

Decision) วา่ เม่ือถึงจุดหน่ึงในกระบวนการซ้ือ ผูบ้ริโภคจะหยุดคน้หาและประเมิน

ทางเลือกเก่ียวกบัตราสินคา้ต่างๆ ในกลุ่มทางเลือกท่ีพิจารณา (Evoked Set) แลว้ทาํ

การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) โดยหลงัจากขั้นตอนการประเมินทางเลือก 

(Alternative Evaluation) ผูบ้ริโภคอาจมีความตั้งใจในการซ้ือ (Purchase Intention) 

หรือมีความเอนเอียงในการเลือกตราสินค้าบางชนิด โดยความตั้ งใจในการซ้ือ 

โดยทัว่ไปจะเกิดจากการจบัคู่แรงจูงใจในการซ้ือกบัรายละเอียดหรือลกัษณะของตรา

สินคา้ท่ีพิจารณาโดยอาจประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการสร้างแรงจูงใจ การ

รับรู้ การสร้างทศันคติ และการรวบรวมขอ้มูล 

แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ ช้ีให้เห็นประเด็นความแตกต่างของรูปแบบ

ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงนาํเอาแนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา 

เน่ืองจากประเด็นความแตกต่าง อาจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 
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กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ระเบียบวธีิการวจัิย 

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ใชว้ิธีการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research ) โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ

นาํเสนอในลกัษณะการวิจยัเชิงพรรณา (Descriptive Research) ในการศึกษาถึงการ

ตดัสินใจซ้ือสินค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวตัถุประสงค์ท่ี

กาํหนด โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ   - อาย ุ 

- อาชีพ   - รายได ้ 

- สถานภาพ 

ปัจจัยการรับรู้ 

- ส่ิงเร้า - ประสาทสัมผสั 

- ประสบการณ์/ความรู้เดิม  

- การแปลความหมายของ

ส่ิงท่ีเราสัมผสั 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- Brand Loyalty 

- Brand Image  

- Trust 

 

 

การตดัสินใจซื้อสินค้า

อุปโภคบริโภค 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู ้บริโภคท่ีใช้อินเตอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทั้ งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงไม่ทราบจํานวน

ประชากรท่ีแน่นอน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั จึงใช้การใช้สูตรของการคาํนวณ

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน (infinite 

population) โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคาดเคล่ือนไม่เกิน 5% โดย

ใชสู้ตรของ W.G. Cochran (1953) ดงัน้ี 

   

 

เม่ือ n คือ  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

  P คือ สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการสุ่ม   

  Z คือ ระดบัความมัน่ใจท่ีกาํหนด หรือระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  

  d คือ สัดส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได ้  

โดยการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้จิยักาํหนดสัดส่วนประชากรเท่ากบั 0.50 ตอ้งการความ

มัน่ใจร้อยละ 95  และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 แทนค่าได้

ดงัน้ี 

 

      
       

n = 384.16  = 385 คน 
 

จากการแทนสูตร ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 คน แต่เพื่อสํารอง

ความผิดพลาด ผูว้ิจยัจึงจะเก็บเพิ่มอีก 15 คน ดงันั้น ในงานวิจยัคร้ังน้ีจะใช้กลุ่ม

ตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน 
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2. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา, รายได,้ อาชีพ 

และสถานภาพ     

2. การรับรู้ 

3. ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น Brand Loyalty, Brand Image และ Trust    

ตัวแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

การศึกษาในคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เก่ียวกบั การรับรู้

โฆษณาในอินเตอร์เน็ตต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค จาํนวน 4 ตอน ซ่ึง

ประกอบดว้ย 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

เป็นลกัษณะเลือกตอบ (check list)ไดแ้ก่ (1) เพศ  (2) อายุ (3) รายได ้(4) อาชีพ และ 

(5) ระดบัการศึกษา  

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเก่ียวกับ ด้านการรับรู้โฆษณาใน

อินเตอร์เน็ตโดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบ 10 point scale ratio  

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบ 10 

point scale ratio  

 ตอนท่ี 4 เป็นการสอบถามข้อมูลด้านการตดัสินใจซ้ือสินค้าซ่ึงจะถามใน

ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 4 ขั้นตอนแรก คือ การตระหนกัถึงปัญหาหรือ

ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก และการตดัสินใจซ้ือ ใช้ระดบั

การวดัขอ้มูลแบบ 10 point scale ratio  

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยาย (descriptive analysis) ใชเ้พื่อวเิคราะห์ขอ้มูล

เบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยนาํเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อย
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ละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

เพื่อใชอ้ธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. ใชอ้ธิบายขอ้มูลลกัษณะปัจจยับุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

การศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ โดยแจกแจงเป็น ค่าความถ่ี (frequency) และ

ค่าร้อยละ (percentage) 

2. ใชอ้ธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยการหา ค่าเฉล่ีย 

(mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานหรือสถิติอา้งอิง (inferential Statistics) เพื่อใช้

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ตามสมมติฐานต่างๆ 

ท่ีตั้งไว ้โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติต่างๆ ดงัน้ี 

1. สมมติฐานขอ้ท่ี 1 คือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ อาชีพ,

รายได,้ สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคท่ี

แตกต่างกนั 

1.1 เพศกบัการตดัสินใจซ้ือ ใชก้ารวเิคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent 

Sample: t-Test 

1.2 อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ กบัการตดัสินใจซ้ือ ใช้

การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance (ANOVA): F-

test 

2. สมมติฐานขอ้ท่ี 2 คือ  การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้

อุปโภคบริโภค และสมมติฐานขอ้ท่ี 3 คือ ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย Brand Loyalty, 

Brand Image, Trust มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค ใชส้ถิติ

ในการวเิคราะห์ค่าสถิติแบบ Multiple Regression Analysis (MRA) 

 4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61 และ

เพศชาย จาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39 มีอายุ 20 - 30 ปีมากท่ีสุด จาํนวน 176 คน คิด
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เป็นร้อยละ 44 รองลงมาอายุ 31 - 40 ปี จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 และมีอาย ุ

41 - 50 ปี จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ15.25  มีอาชีพพนกังานเอกชน จาํนวน 313 คน 

คิดเป็นร้อยละ 78.25 รองลงมา มีอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างประจาํ 

จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 มีรายไดต้่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จาํนวน 154 

คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมามีรายไดต้่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท จาํนวน 103 คน 

คิดเป็นร้อยละ 25.8 มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 78.50 

รองลงมามีระดบัการศึกษาปริญญาโท จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 และผูต้อบ

ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 รองลงมามีสถานภาพ

สมรส จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 

ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซ้ือสินค้า 

จากตารางจะพบว่า ระดบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 7.734 

อนัดบัหน่ึงตดัสินใจซ้ือจากการหาข้อมูลก่อนตดัสินใจ ค่าเฉล่ีย 8.42 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.529 อนัดบั 2 ตดัสินใจซ้ือเน่ืองจากขอ้มูลเขา้ใจง่าย ค่าเฉล่ีย 8.32  ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.523 อนัดบั 3 ตดัสินใจจากการให้รายละเอียดสินคา้ครบถว้น 

ค่าเฉล่ีย 8.22 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.482 อนัดบั 4 ตดัสินใจจากความสะดวกในการ

ชาํระเงิน ค่าเฉล่ีย 8.13 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.838 อนัดบั 5 ตดัสินใจจากการท่ีมี

บริการหลงัการขาย ค่าเฉล่ีย 8.09 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.015 และตดัสินใจจากความ

น่าสนใจของสินคา้ ค่าเฉล่ีย 8.09 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.536 อนัดบั 7 ตดัสินใจจาก

การเคยใช้ผลิตภณัฑ์น้ีมาก่อน ค่าเฉล่ีย 7.85 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.908 อนัดับ 8 

ตัดสินใจเน่ืองจากมีความสะดวกในการสั่งซ้ือสินค้า ค่าเฉล่ีย 7.83 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.833 อนัดบั 9 ตดัสินใจเพราะรูปแบบของส่ือ ค่าเฉล่ีย 7.68 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.720 อนัดบั 10 ตดัสินใจจากรูปแบบของสินคา้ ค่าเฉล่ีย 7.61 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.692 อนัดบั 11 ตดัสินใจเพราะตราสินค้า ค่าเฉล่ีย 7.57 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.897 อนัดบั 12 ตดัสินใจเพราะจงัหวะเวลาในการซ้ือ ค่าเฉล่ีย 7.54 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.755 อนัดบั 13 ตดัสินใจเพราะเพื่อนหรือคนรู้จกัเคยใช ้ค่าเฉล่ีย 

7.20 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.865 อนัดบั 14 ตดัสินใจเพราะระยะเวลาในการทาํ
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รายการซ้ือสินคา้ ค่าเฉล่ีย 6.9 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.903 และอนัดบั 15 ตดัสินใจ

เน่ืองจากปริมาณการซ้ือ ค่าเฉล่ีย 6.56 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.994 

สรุปผลวเิคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

สินค้า  

พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  

 

การทดสอบสมมติฐาน โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้และปัจจัย

อืน่ ๆ กบัการตัดสินใจซ้ือสินค้า ได้ข้อมูลดังตาราง 

 

การรับรู้ 

Unstandardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std.Error Tolerance VIF 

Constant 1.323 0.178 7.442 0.00*   

การรับรู้       

1. มีการใชสี้ไดส้วยงามดูง่ายไม่แสบ

ตาหรืออ่านขอ้มูลยาก (1X) 

0.090 0.025 3.361 0.00* 0.265 3.767 

2. ใชภ้าพประกอบท่ีน่าสนใจทาํให้

อยากติดตามชมจนจบ 

- 0.026 0.030 - 0.889 0.375 0.272 3.681 

3. เสียงประกอบทาํให้สินคา้หรือ

บริการน่าติดตามชม (2X) 

- 0.054 0.023 - 2.340 0.020* 0.238 4.201 

4. แอนนิเมชัน่ท่ีใชมี้ความสวยงาม

น่าสนใจ (3X) 

0.129 0.022 5.868 0.00* 0.361 2.770 

5. ระยะเวลาของโฆษณา (4X) - 0.055 0.022 - 2.533 0.012* 0.434 2.304 

6. ความรวดเร็วในการ Download 

มีส่วนทาํให้เขา้ชมบ่อย 

0.034 0.020 1.688 0.092 0.391 2.556 

การรับรู้ 

Unstandardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std.Error Tolerance VIF 

7. ตาํแหน่งท่ีอยูข่องโฆษณา - 0.001 0.022 - 0.060 0.952 0.387 2.585 

8. ความจาํเป็นของผลิตภณัฑ ์(5X) 0.070 0.026 2.713 0.007* 0.286 3.493 

9. เคร่ืองหมายทางการคา้ (6X) 0.059 0.022 2.719 0.007* 0.358 2.791 
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10. เบอร์โทรศพัทใ์นการติดต่อ 

(7X) 

0.039 0.018 2.150 0.032* 0.454 2.204 

ปัจจยัอ่ืนๆ       

1. มีการแนะนาํผูอ่ื้นต่อ - 0.028 0.025 - 1.142 0.254 0.281 3.555 

2.  มีการซ้ือซํ้า  (8X) 0.135 0.030 4.455 0.00* 0.215 4.642 

3. ตดัสินใจจากประสบการณ์ของ

ตนเอง (9X) 

0.080 0.029 2.783 0.006* 0.257 3.885 

4. ตดัสินใจจากประสบการณ์ของ

คนรอบขา้ง (10X) 

0.072 0.021 3.427 0.001* 0.363 2.755 

5. ความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ ์ - 0.055 0.035 - 1.573 0.117 0.181 5.523 

6. บริษทัมีกิจกรรมท่ีช่วยเหลือ

สงัคม  

0.030 0.018 1.661 0.098 0.464 2.154 

7. ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้หรือ

บริษทั  

- 0.057 0.037 - 1.533 0.126 0.165 6.074 

8. ความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ ์ (11X) 0.284 0.048 5.956 0.00* 0.119 8.394 

9. ความจริงใจของผูผ้ลิต (12X) 0.068 0.027 2.553 0.011* 0.271 3.688 

10. ใชพ้รีเซนเตอร์เป็นบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียง  

0.025 0.022 1.119 0.264 0.262 3.817 

11. ความไวว้างใจในเวป็ไซต ์ 0.020 0.020 0.994 0.321 0.375 2.669 

             R = 0.918      R2 = 0.842             SEE = 0.531             F = 95.836           Sig = 0.00 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการศึกษาพบวา่ การใชสี้ไดส้วยงามดูง่ายไม่แสบตาหรืออ่านขอ้มูลยาก มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.00 การมีเสียง

ประกอบทาํให้สินคา้หรือบริการน่าติดตามชม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

สินค้าอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.020 การท่ีแอนนิเมชั่นท่ีใช้มีความสวยงาม

น่าสนใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.00 

ระยะเวลาของโฆษณามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ี 0.012 ความจาํเป็นของผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินค้า

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.007 เคร่ืองหมายทางการค้ามีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.007 เบอร์โทรศพัท์ในการติดต่อมี
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ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.032  มีการซ้ือซํ้ า 

มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือสินค้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.00 การ

ตดัสินใจจากประสบการณ์ของตนเองมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.001 ความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.00 และความจริงใจของผูผ้ลิตมีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.011   

ค่า R2 = 0.842  แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัการรับรู้และปัจจยัอ่ืน ๆ (ทั้งหมด 21 

ปัจจยั) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 84.2% ทาํใหท้ราบวา่ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ี

นอกเหนือจากท่ีกล่าวอีก 15.8% ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลจากการวิจยัเร่ือง การรับรู้โฆษณาในอินเตอร์เน็ตต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินค้าอุปโภคบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอย่างทั้งหมด 400 คน โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงสามารถอภิปรายได ้

ดงัต่อไปน้ี 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลทีต่อบแบบสอบถาม  

พบวา่กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20 - 30 ปี มีอาชีพ

พนกังานเอกชน มีรายไดต้่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 

และผูต้อบส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 

ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน โดยศึกษาความสัมพันธ์

ของปัจจัยส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า 

พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลเฉพาะระดับรายได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

สินคา้อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน โดยศึกษาความสัมพันธ์

ของการรับรู้ และปัจจัยอืน่ ๆ ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า 

พบว่า การรับรู้ และปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าอย่างมี

นยัสาํคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมี
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ความสัมพันธ์ ต่อตัวแปรตามของการตัดสินใจซ้ือสินค้า  มีตัวแปรอิสระท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 ไดแ้ก่การใชสี้ไดส้วยงามดูง่าย

ไม่แสบตาหรืออ่านขอ้มูลยาก การมีเสียงประกอบทาํให้สินคา้หรือบริการน่าติดตาม

ชม การท่ีแอนนิเมชั่นท่ีใช้มีความสวยงามน่าสนใจ ระยะเวลาของโฆษณา ความ

จาํเป็นของผลิตภณัฑ ์เคร่ืองหมายทางการคา้ เบอร์โทรศพัทใ์นการติดต่อ  มีการซ้ือซํ้ า 

การตดัสินใจจากประสบการณ์ของตนเอง ความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์ และความจริงใจ

ของผูผ้ลิต 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของผูท้าํการวิจยัคือรัตนากร เสริญสุขสัมฤทธ์ิ (2553) 

ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางโฆษณาออนไลน์ พบวา่ รูปแบบ

โฆษณา และโฆษณาทางอีเมล มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางโฆษณาออนไลน์ 

มากกว่าผูใ้ช้งานอินเตอร์เน็ตท่ีชอบโฆษณาในรูปแบบแบนเนอร์ ป๊อปอพั และแบบ

คาํคน้ ผูใ้ช้งานอินเตอร์เน็ตท่ีชอบโฆษณาท่ีมีสีสันสวยงาม มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินค้าทางโฆษณาออนไลน์ มากกว่าผูใ้ช้งานอินเตอร์เน็ตท่ีนิยมดูโฆษณาแสดง

รายละเอียดสินคา้ครบถว้น และโฆษณาท่ีอ่านไดง่้าย และสุชาติ ธนะสุนทร (2553:4) 

ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ท่ีมีแบรนด์เนม พบว่าการ

คลอ้ยตามบุคคลรอบขา้ง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มี

อิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ 

6. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยในคร้ังนี้ 

 จากผลการวิจยัสรุปเป็นประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจผา่น

อินเตอร์เน็ต ดงัน้ี 

1. ผลการวจิยัน้ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัการรับรู้ในดา้นการใชสี้

ท่ีสวยงามดูง่ายไม่แสบตาหรืออ่านขอ้มูลไดย้าก มีเสียงประกอบทาํให้โฆษณาสินคา้

หรือบริการน่าติดตามชม การใชแ้อนนิเมชัน่ท่ีมีความสวยงามก็เป็นท่ีน่าสนใจ รวมถึง

ระยะเวลาของโฆษณา ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัต่อปัจจยัต่าง ๆ เพื่อให้

เกิดความพึงพอใจ และเกิดการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 
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2. ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัผลิตภณัฑ์ จะเห็น

ไดจ้ากความเช่ือมัน่ในตราสินคา้หรือบริษทั หรือแมก้ระทัง่ความจริงใจของผูผ้ลิตท่ีจะ

แสดงให้ผูบ้ริโภคเห็น ดังนั้นผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัต่อการท่ีจะทาํให้

ผู ้บริโภคเช่ือมั่นในตราสินค้าหรือบริษัท และการแสดงออกถึงความจริงใจท่ี

ผูป้ระกอบการมีต่อผูบ้ริโภค 

3. เพื่อนาํมาใชป้ระกอบการพิจารณา พฒันา ปรับปรุง การผลิตโฆษณาท่ีจะ

ใชใ้นช่องทางอินเตอร์เน็ต ใหเ้หมาะสม เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

 ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ศึกษาถึงการซ้ือสินคา้จากการชมโฆษณาของสินคา้ประเภทอ่ืน ๆ เพื่อนาํ

ขอ้มูลจากการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในธุรกิจอ่ืน ๆ ต่อไป 

 2. ทาํการศึกษาเป็นกรณีศึกษาโดยระบุช่ือของเวป๊ไซต์ รวมถึงศึกษาในกลุ่ม

ตวัอยา่งอ่ืน ๆ เพิ่มเติมดว้ย 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ตราสินค้าสีโจตันของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

FACTORS INFLUENCING BRAND PERCEPTION OF JOTUN FOR 

PEOPLE IN BANGKOK AND METROPOLITAN AREA 

ธนาพงศ ์สิงห์วนาวงศ ์1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2                                                                                                         

________________________________________________________________ 

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงค์ของการศึกษาค้นควา้อิสระเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ตรา 

สินคา้สีโจตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (1) เพื่อศึกษาถึง

ความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินคา้สีโจตนั (2) 

เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการต่อ

การรับรู้ตราสินคา้สีโจตนัของผูบ้ริโภค และ(3) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัอ่ืนๆต่อการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนัของผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง

น้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคทัว่ไปทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุมากกวา่ 20 ปี และอาศยัอยูใ่น

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ  

รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลนั้น 

ไดใ้ช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ t-Test, F-Test (ONE-way ANOVA) และการ

วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis -- MRA) ทดสอบ

สมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี0.05            

ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในกลุ่มอายุ 31-40 ปี

มากท่ีสุด ส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน 

10,001-20,000 บาท มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร  

 

___________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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มีสถานภาพโสด ในการศึกษาจะมีนยัสาํคญัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้สีโจ

ตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 สําหรับผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการ ปัจจยัด้านการโฆษณา พบว่าผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น เร่ืองมีการโฆษณา

ผ่านส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด ปัจจยัด้านการส่งเสริมการขาย พบว่าผูบ้ริโภคมีความ

คิดเห็นเร่ืองมีบริการจัดหาช่างทาสีในราคาพิเศษมากท่ีสุด และปัจจัยด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ พบว่าผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเร่ืองมีการประชาสัมพนัธ์โดยใช้ส่ือ

สังคมออนไลน์มากท่ีสุด ปัจจยัด้านความสนใจส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร พบว่า

ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเร่ืองทุกคร้ังท่ีไปโฮมโปร หรือโฮมเวิร์ค มกัจะเดินไปท่ีแผนก

สีทาอาคารมากท่ีสุด  ปัจจยัดา้นความรู้ส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร พบว่าผูบ้ริโภคมี

ความคิดเห็นเร่ืองทราบว่าก่อนทาสีต้องมีการทาสีรองพื้นก่อนทุกคร้ังมากท่ีสุด  

สําหรับเร่ืองการรับรู้ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการรับรู้ตรา

สินคา้สีโจตนั เร่ืองเช่ือในความเป็นแบรนด์ระดบัโลกของสีโจตนัมากท่ีสุด 

 คําสําคัญ : การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ,การรับรู้ 

 

Abstract 

 The objective of this research is to study the factors that influence a brand 

perception of Jotun for people in Bangkok. It is expected that the acquired 

information will be beneficial to marketing department of Jotun,advertising 

agencies and related business. This study’s findings can be used to integrate into 

marketing strategy to create better competitiveness and a suitable marketing plan 

that is responsive to the needs of consumers. The statistics used include frequency, 

percentage, mean, standard deviation as well as independent sample T – test F – test 

(One way ANOVA) and multiple regression analysis (MRA) to test the assumption 

of the study project and the statistical significance was set at 0.05.  
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 This study is survey research, using questionnaires to gather data from a 

sampling group comprising 400 persons. Most of the sampling group members are 

females whose age is between 31-40 years old, single, bachelor degree graduates, 

working in private business sector and earning income between 10,001 – 20,000 

Baht .  

 The study findings show that the researcher found that IMC (advertising, 

sales promotion and public relation) in term of advertising factor found that people 

had the maximum agreement with television advertising ,sales promotion factor 

found that people had the maximum agreement with applicator contacts for special 

price and public relation factor found that people had the maximum agreement with 

public relation via online media. For other factor (knowledge  and interest about 

decorative paint) ,in term of  interest in decorative paint factor found that people had 

the maximum agreement with visiting booth of paint product every time they went 

to Home Pro or Home Work and knowledge in decorative paint factor found that 

people had the maximum agreement with primer supplying before top coat. For the 

perception of brand Jotun found that people had the maximum agreement with 

believe in world class brand of Jotun.  
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PERCEPTION 

1. บทนํา 

 บริษทั โจตนัไทย จาํกดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2511 โดยโรงงาน

แห่งแรกตั้งอยูท่ี่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ต่อมาในปี พ.ศ.2542 บริษทั โจตนั

ไทย จาํกดัไดย้า้ยโรงงานมาตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บางปะกง จ.ชลบุรี 

จนถึงปัจจุบนั และมีสํานกังานฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาดอยู่ท่ีถนนก่ิงแกว้ อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ 
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ธุรกิจของบริษทั  โจตนัไทย จาํกดั ไดมี้การแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ ไดแ้ก่ 

1. ธุรกิจสีอุตสาหกรรมและสีทาเรือ (protective coating and marine coating)     

2. ธุรกิจสีเคลือบฝุ่ น (powder coating) 

3. ธุรกิจสีทาอาคาร (decorative paint)                                                                                

ตลาดสีทาอาคาร(decorative paint) ในปี 2554 มีมูลค่าตลาดรวมในประเทศ  

13,000 ล้านบาท ซ่ึงมีการแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูงมาก โดยการแข่งขนัมีหลาย

รูปแบบ แต่ท่ีนิยมกนัมากคือการใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่นโฆษณา

ผา่นส่ือวิทยุ ,โทรทศัน์ เป็นตน้ สําหรับสีโจตนันั้น ไม่มีการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ 

หรือวทิยเุลย แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจคือวา่เหตุใดผลิตภณัฑโ์จตนัจึงยงัคงสามารถทาํตลาดได้

ดีในประเทศไทย และมีอตัราการเติบโตข้ึนทุกๆปี จนเป็นท่ีมาของปัญหาท่ีวา่ปัจจยั

ใดบา้งท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของโจตนั                                                                                         

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้ใน

ตราสินคา้สีโจตนั 

 2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการต่อการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนั                                                                                       

 3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆต่อการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนั

ของผูบ้ริโภค 

สมมติฐานการวจัิย                                                                                           

 1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ,อาย,ุอาชีพ,รายได,้สถานภาพ และ

การศึกษา ท่ีต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนัท่ีแตกต่างกนั                                 

 2) ปัจจยั การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีประกอบดว้ย การโฆษณา  

รายการส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ตราสินคา้

สีโจตนั                                                                                                                                    

 3) ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ความสนใจส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร และ

ความรู้ส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนั                                                                                                                          
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ขอบเขตการวจัิย 

 1. การรวบรวมขอ้มูลกบัประชากรในเขตพื้นท่ีห้างโฮมโปรจาํนวน 8 สาขา

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น                                                          

 2. การศึกษาน้ีใช้เวลาศึกษาในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม ปี พ.ศ. 2555 

เท่านั้น 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ทางตรง                                                                                                                         

 1. เพื่อนาํผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนและกาํหนดวิธีการออกส่ือโฆษณาของ

บริษทัฯใหมี้ความเหมาะสมและไดผ้ลท่ีสุดในงบประมาณท่ีจาํกดั  

2. เพื่อนาํผลมาปรับปรุงและพฒันาวิธีการเขา้ถึงตลาดผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ ท่ี

ปัจจุบนัยงัไม่ใช่ลูกคา้ของโจตนั 

ประโยชน์ทางอ้อม 

 1. ประหยดัค่าใชจ่้ายทางการตลาดของบริษทัฯในระยะยาว                                       

2. แนวคิด 

 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนัของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาค้นควา้ และรวบรวมงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 นนทว์ลี คูเกษมกิจ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้ต่อส่ือโฆษณากลางแจง้ของ

ท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีเป็น

การสํารวจขอ้มูลปฐมภูมิ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล กลุ่ม

ตัว อ ย่ า ง คื อ ผู ้บ ริ โ ภ ค ทั้ ง เ พ ศ ช า ย แ ล ะ เ พ ศ ห ญิ ง ท่ี อ า ศัย ห รื อ ทํา ง า น อ ยู่ ใ น

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 385 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่า

คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใชค้่า t และการ

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวจิยั และผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถ

สรุปไดด้งัน้ี 
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 ผลการศึกษาการรับรู้ต่อส่ือโฆษณากลางแจ้งของท่ีอยู่อาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นการเปิดรับส่ือโฆษณากลางแจง้ 

ดา้นการให้ความสนใจต่อส่ือโฆษณากลางแจง้ และดา้นการต่อตา้นการรับรู้จากส่ือ

โฆษณากลางแจง้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก                                                                    

 ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ประกอบไปดว้ย เพศ อาชีพ 

รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส มีการรับรู้ต่อส่ือโฆษณากลางแจง้

ของท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมไม่ต่างกนัส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

แตกต่างกนั ประกอบไปดว้ย อาย ุจาํนวนสมาชิกในครอบครัว ประเภทของท่ีอยูอ่าศยั

ในปัจจุบนั และสิทธิความเป็นเจา้ของท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนั มีการรับรู้ต่อส่ือโฆษณา

กลางแจง้ของท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 สุณีรัตน์ จิรเกรียงไกร (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้การส่ือสารทางการตลาด

ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อ กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เวชสําอางในร้านขายยาใน

กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นการเก็บรวมรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ

แตกต่างใช้การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน ทางเดียว และการ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ใช้

โปรแกรมคาํนวนทางสถิติ                                                                                                      

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ท่ี แตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เวชสําอางในร้านขายยา ไม่

แตกต่างกนั 

 2. ผูบ้ริโภคท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วช

สาํอางในร้านขายยา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                   

 3. กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชสาํอางในร้านขายยาดา้นการ
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ตดัสินใจซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดดา้นการโฆษณา และ

การจดัสัมมนาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 รวิน ไชยโย (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองอิทธิพลของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

การรับรู้ ความสนใจ ความรู้และส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อทศันคติและการยอมรับ

สินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจและใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ย

แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน400คนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 – 59 ปี ผลจากการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ การ

รับรู้โฆษณาสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ทางส่ือบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดในด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาด และทศันคติ

เก่ียวกบัสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ มีผลกระทบในเชิงบวกต่อการยอมรับสินคา้

หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติ โดยเม่ือเรียงลาํดบัความแข็งแกร่งของผลกระทบของตวัแปรทั้งหมดท่ีมีอิทธิพล

ต่อการยอมรับสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์แลว้พบว่า ทศันคติท่ีมีต่อสินคา้หน่ึง

ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑเ์ป็นตวัแปรท่ีมีความแขง็แกร่งของผลกระทบสูงท่ีสุด ตามมาดว้ย 

การส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการรับรู้โฆษณาสินคา้หน่ึงตาํบล

หน่ึงผลิตภณัฑ์ทางส่ือบุคคล ตามลาํดบั และผลจากการวิจยัยงัแสดงให้เห็นอีกว่า 

ความสนใจและความรู้เก่ียวกบัสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ มีผลกระทบในเชิง

บวกต่อทัศนคติเก่ียวกับสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยเม่ือเรียงลาํดบัความแข็งแกร่งของ

ผลกระทบของตวัแปรทั้งหมดท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติเก่ียวกบัสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ ์พบวา่ ความรู้เก่ียวกบัสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์เป็นตวัแปรท่ีมีความ

แข็งแกร่งของผลกระทบสูงกวา่ตวัแปรทางดา้นความสนใจเก่ียวกบัสินคา้หน่ึงตาํบล

หน่ึงผลิตภณัฑ ์

 เกลา้กมล สุริยนัต ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ืองการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา

การ และความพึงพอใจท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้เคร่ืองสําอางค์แบรนด ์

ETUDE HOUSE ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่การส่ือสาร
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ทางการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ETUDE 

HOUSE ท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 ทั้งในดา้นการขายโดยพนกังานขาย การส่งเสริมการ

ขาย ดา้นการบอกข่าวและประชาสัมพนัธ์ ดา้นการตลาดโดยการบอกต่อ และดา้นการ

จดักิจกรรม มีความสัมพนัธ์กบัการภกัดีในตราสินคา้ ETUDE HOUSE ทั้งส้ิน มีระดบั

นัยสําคัญท่ี  0.01โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง เ ดียวกันในระดับปานกลาง                                 

กรอบแนวความคิดการวจัิย 

 กรอบแนวคิดในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนัของ

ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ได้กําหนดกรอบแนวคิด

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามในการวจิยั ดงัน้ี 

 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวความคิดการวจัิย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ ,อาย,ุอาชีพ,รายได ้,

สถานภาพ และการศึกษา 

 

ปัจจัยการส่ือสารทางการตลาด 

-การโฆษณา 

-รายการส่งเสริมการขาย 

-การประชาสัมพนัธ ์

ปจัจยัอืน่ๆ 
-ความสนใจ  

-ความรู้  

 

 

การรับรู้ตราสินค้า

สีโจตัน 
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3. วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคทัว่ไปทั้งเพศชายและเพศหญิง

ท่ีมีอายุมากกว่า 20 ปี และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซ่ึง

ป ร ะ ช า ก ร ก ลุ่ ม น้ี จัด เ ป็ น ป ร ะ ช า ก ร ป ร ะ เ ภ ท นั บ ไ ม่ ไ ด้  (infinitepopulation)                                 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคทัว่ไปทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ี

มีอายุมากกว่า 20 ปี และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซ่ึงไม่

สามารถระบุจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนได ้ผูว้จิยัจึงคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งแบบใช้

สูตรไม่ทราบจาํนวนประชากร โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 % (ศิริวรรณ เสรีรัตน์

และคณะ, 2548:193-194) 

สูตร   n =  Z2pq / e2 

  n =     (1.96)2 (0.5)(1-0.5) / (0.05)2 

   =     384.16  หรือ    385  คน 

 ดังนั้ นขนาดตัวอย่างท่ีคาํนวณได้เท่ากับ 385 คน และเพื่อป้องกันความ

ผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึงไดเ้พิ่มจาํนวนตวัอยา่ง 4% 

เท่ากบั 15 คน รวมขนาดตวัอยา่งทั้งหมดเท่ากบั 400 คน                                                                 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ตัวแปรอิสระ : ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) อาชีพ (4) รายได ้

(5) การศึกษา และ(6) สถานภาพ ,ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ 

(1) การโฆษณา (2) รายการส่งเสริมการขาย และ (3) การประชาสัมพนัธ์และปัจจยั

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ (1) ความรู้เก่ียวกบัสีทาอาคาร และ (2) ความสนใจเก่ียวกบัสีทาอาคาร                                                                                                                           

ตัวแปรตาม คือการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนั 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

สถติิเชิงพรรณา (descriptive ststistic) 

 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ใชว้ธีิคาํนวณโดยแจกแจงความถ่ี(frequency) และค่าร้อยละ (percentage)                                        
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2. การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และ

ปัจจัยอ่ืนๆ ใช้วิ ธีค ํานวณหาค่าเฉล่ีย (mean),ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard 

deviation), ค่าสูงสุด (max.) และค่าตํ่าสุด (min.)                                                                           

สถติิเชิงอนุมาน (inferential statistic) 

 1. สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ,อายุ,อาชีพ,รายได้

สถานภาพ และการศึกษา ท่ีต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้โจตนัของผูบ้ริโภค ท่ี

แตกต่างกนั ใชส้ถิติ T-Test ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติ F-Test (ANOVA) 

สาํหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ                                                                                                            

 2.สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ท่ี

ประกอบด้วย การโฆษณา ,รายการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ มี

ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ตราสินคา้โจตนัของผูบ้ริโภค ใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis --MRA) 

 3. สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ความสนใจและความรู้ ของแต่

ละบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ตราสินคา้โจตนัของผูบ้ริโภค ใชก้ารวเิคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis --MRA)                                   

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล                                                              

 กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.00 และเป็น

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.00 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40ปี คิดเป็นร้อยละ 52.75 มีอาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน/พนักงานธนาคารมากคิดเป็นร้อยละ 53.50 มีรายไดต่้อเดือน 

10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.25 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

64.50 มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 67.50                                                                                                  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  

 ปัจจยัดา้นการโฆษณาของตราสินคา้สีโจตนั พบวา่ มีความคิดเห็น เร่ืองมีการ 

โฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 6.80 
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 ปัจจยัด้านการส่งเสริมการขายของตราสินคา้สีโจตนั พบว่า มีความคิดเห็น 

เร่ืองมีบริการจดัหาช่างทาสีในราคาพิเศษ มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 5.59                                    

 ปัจจยัด้านการประชาสัมพนัธ์ของตราสินคา้สีโจตนั พบว่า มีความคิดเห็น

เร่ืองมีการประชาสัมพนัธ์โดยใชส่ื้อสังคมออนไลน์มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 6.63                            

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยอ่ืนๆ 

 ปัจจยัด้านความสนใจส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร พบว่า ความคิดเห็น เร่ือง

ทุกคร้ังท่ีไปโฮมโปร หรือโฮมเวิร์ค มกัจะเดินไปท่ีแผนกสีทาอาคารมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ีย 5.17                                                                                                                            

 ปัจจยัดา้นความรู้ส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร พบวา่ มีความคิดเห็น เร่ืองทราบ

ว่า ก่ อ นท า สี ต้อง มี ก า รท า สี รอง พื้ น ก่ อ นทุ ก ค ร้ัง ม า ก ท่ี สุ ด  มี ค่ า เ ฉ ล่ี ย  7 . 4 1                     

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้ตราสินค้าสีโจตัน                                          

 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนั 

พบวา่ มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนั เร่ืองเช่ือในความเป็นแบรนด์ระดบัโลกของ

สีโจตนัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 6.70                                                                                                 

การทดสอบสมมติฐานเร่ืองปัจจัยส่วนบุคคลทีต่่างกนัมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้าสีโจ

ตันทีแ่ตกต่างกนั                                                                                                                                   

 พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาชีพ และการศึกษา มีผลต่อการรับรู้ตรา

สินคา้สีโจตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล                                            

การทดสอบสมมติฐานเร่ืองปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการทีป่ระกอบด้วย 

การโฆษณา, รายการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพนัธ์ รวมถงึปัจจัยอ่ืนๆ มี

ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ตราสินค้าสีโจตัน 

 จากผลการวเิคราะห์การรับรู้ตราสินคา้โจตนัของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัตวัแปร  5  ตวัแปร

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 3 ตวัแปรท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามท่ีมีค่า sig นอ้ยกวา่ 0.05 ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นการ
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ประชาสัมพนัธ์ ความรู้ส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร และตวัแปรดา้นการส่งเสริมการ

ขาย 

ตารางท่ี 1 ตาราง MRA 

ตวัแปร B SEb ß t Sig 

(Constant) 2.122 0.316  6.723* 0.000 

ดา้นการโฆษณา (x1) 0.080 0.051 0.090 1.586 0.114 

ดา้นการส่งเสริมการขาย (x2) 0.149 0.043 0.190 3.483* 0.001 

ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (x3) 0.273 0.068 0.260 3.995* 0.000 

ความสนใจส่วนบุคคลเร่ืองสีทา

อาคาร (x4) 

0.004 

 

0.049 

 

0.005 

 

0.079 

 

0.937 

 

ความรู้ส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร 

(x5) 

0.127 

 

0.031 

 

0.225 

 

4.054* 

 

0.000 

 

R       =        0.560 

R2      =        0.314 

SEE      =        1.102 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 

5. สรุปผลการวจัิย                                                                                                          

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค                                

กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่ เป็น

เพศหญิง มีอาย ุ31-40 ปี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร มีรายไดต้่อ

เดือน 10,001-20,000 บาท มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด                          

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ                                

ปัจจัยด้านการโฆษณา พบว่ามีความคิดเห็น เร่ืองมีการโฆษณาผ่านส่ือ

โทรทศัน์มากท่ีสุด ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย พบวา่มีความคิดเห็น เร่ืองมีบริการ

ผลการทดสอบสมมุติฐาน ค่านยัสาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมุติฐาน 

ไม่เป็นไป

ตาม

สมมุติฐาน 

เพศ 0.001 /   

อาย ุ 0.566   / 

อาชีพ 0.007 /  

รายไดต่้อเดือน 0.207   / 

สถานภาพสมรส 0.169   / 

การศึกษา 0.000 /  

การโฆษณา  0.114  /  

รายการส่งเสริมการขาย 0.001 /   

การประชาสัมพนัธ์  0.000 /   

ความสนใจส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร  0.937  /  

ความรู้ส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร 0.000 /   
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จดัหาช่างทาสีในราคาพิเศษเป็นอนัดบัหน่ึง และปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ พบว่า

มีความคิดเห็น  เ ร่ืองมีการประชาสัมพันธ์โดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์มากท่ีสุด                    

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยอ่ืนๆ 

 ปัจจยัดา้นความสนใจส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร พบว่ามีความคิดเห็น เร่ือง

ทุกคร้ังท่ีไปโฮมโปร หรือโฮมเวิร์ค มกัจะเดินไปท่ีแผนกสีทาอาคารมากท่ีสุด  ปัจจยั

ดา้นความรู้ส่วนบุคคลเร่ืองสีทาอาคาร พบว่ามีความคิดเห็น เร่ืองทราบว่าก่อนทาสี

ตอ้งมีการทาสีรองพื้นก่อนทุกคร้ังมากท่ีสุด                                                                                                                       

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้ตราสินค้าสีโจตัน 

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนั 

พบวา่มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สีโจตนั เร่ืองเช่ือในความเป็นแบรนด์ระดบัโลกของ

สีโจตนัมากท่ีสุด                                                                                                                                                                                                                        

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเร่ืองปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ตรา

สินค้าสีโจตันทีแ่ตกต่างกนั 

 พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาชีพ และการศึกษา มีผลต่อการรับรู้ตรา

สินคา้สีโจตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล                                         

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเร่ืองปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่

ประกอบด้วย การโฆษณา, รายการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพนัธ์ รวมถงึ

ปัจจัยอ่ืนๆมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ตราสินค้าสีโจตัน 

จากผล การวิ เคราะ ห์การ รับ รู้ตราสินค้าโจตันของผู ้บ ริโภค ในเข ต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา่ตวัแปรดา้นการประชาสัมพนัธ์ ความรู้ส่วน

บุคคลเร่ืองสีทาอาคาร และตวัแปรดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบัการ

รับรู้ตราสินคา้สีโจตนัอยา่งมีนยัสาํคญั  
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คุณภาพการบริการต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน   

 ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

(THE SERVICE QUALITY FOR MAKING DECISION TO USE SURVICE 

OF PRIVATE HOSPITAL  

IN BANGKOK METROPOLITAN AREA AND ITS VICINITY) 

กมนวรรณ มั่นมาก 1  กติติพนัธ์  คงสวสัดิ์เกยีรติ  2 

----------------------------------------------------------------- 

   บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระ (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนั

ของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน                

(2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการรับรู้คุณภาพของผูรั้บบริการกบัการ

ตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน(3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) กับการตัดสินใจใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชน  

การศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตัวอย่างเป็นผูรั้บบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยสุ่มกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามปลายปิดและการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จเชิงสถิติ โดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย เพื่อทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป  และสถิติเชิง 

อนุมานใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวั

แปรตาม ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดว้า่ 

 1. จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความแตกต่างต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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2. จากการศึกษาปัจจยัการรับรู้คุณภาพการบริการ พบว่า ด้านความเป็น

รูปธรรมของการบริการ และดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ มีความสัมพนัธ์ต่อ  

การตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 3. จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ดา้นราคาและการจดั

จาํหน่าย  มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

คําสําคัญ : การตดัสินใจ, โรงพยาบาลเอกชน 

Abstract 

 The purpose of this independent study were (1) to study difference of 

personal factor and decision to use service of private.  (2) to study relationship 

between the quality perception factor and decision to use service of private.  (3) to 

study study relationship between the marketing mix factor and decision to use 

service of private hospital.. 

 In this study, the sample was 400 customers. The instrument of this study 

was closed – end questionnaire. The data was analyzed by using computer program. 

Descriptive statistics were used to describe the basic features of the data about the 

respondents. Inferential statistics were used to test hypothesis to consider. The 

relationship between independent and dependent variables. 

Results found as follows : 

 1. Considering personal factors, it was found that gender, age, occupation, 

marital status and    monthly income  have different decision on use service of 

private hospital in Bangkok metropolitan area and its vicinity. 

 2. Considering quality perception factors, it was found that price and place 

have influence on use service of private hospital in metropolitan area and its 

vicinity. 
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 3. Considering quality perception factors, it was found that tangibles and 

responsiveness have influence on use service of private hospital in Bangkok 

metropolitan area and its vicinity.  

KEYWORDS : DECISION, PRIVATE HOSPITAL 

1. บทนํา 

 ปัจจุบนัจาํนวนประชากรในประเทศมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน ทาํให้รูปแบบการ

ดาํเนินชีวิตเปล่ียนแปลงไป  โดยเฉพาะมีการให้ความสําคญัในดา้นสุขภาพเพิ่มมาก

ข้ึน สังเกตได้จากการท่ีคนเรามีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารกันมากข้ึน ซ่ึงปัญหาทาง

สุขภาพล้วนแล้วแต่ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้  โรงพยาบาลถือเป็นสถานบริการ

สาธารณสุขท่ีครอบคลุมทั้งการป้องกนัโรค  การส่งเสริมสุขภาพ  การรักษาพยาบาล 

ตลอดจนการช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจใหมี้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง หาก

บริการของโรงพยาบาลดี ประชาชนได้รับบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานก็จะช่วยให้

ประชาชนโดยรวมมีสุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ซ่ึงจะเห็นไดว้่าแนวโน้มของ

ธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันกันรุนแรงมากข้ึน  มีการควบกิจการ มีการขยาย

เครือข่าย  และมีการเสนอบริการประเภทใหม่ ๆ ดังนั้น ธุรกิจโรงพยาบาลจึง

จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาทั้งคุณภาพการบริการทั้งองคก์ร  เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการ

ของผูรั้บบริการมากท่ีสุด 

   จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ทาํใหผู้ว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา่

ผูรั้บบริการมีความคิดและตดัสินใจอยา่งไรเก่ียวกบัคุณภาพของโรงพยาบาลเอกชน 

ตลอดจนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เพื่อจะไดน้าํแนวคิดและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจของผูรั้บบริการไปวิเคราะห์เป็นแนวทางในการพฒันาองคก์รใหต้รงตาม

ความตอ้งการของผูรั้บบริการมากท่ีสุด                 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน 
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2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการรับรู้คุณภาพของผูรั้บบริการกบั

การตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน 

3.เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

(marketing mix หรือ 4P’s) กบัการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการให้การบริการของโรงพยาบาลเอกชน  

สามารถนําข้อเปรียบเทียบท่ีได้จากการศึกษาไปพฒันา  และเป็นแนวทางในการ

กาํหนดทิศทางการบริการได ้

2. สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบาย  และจดัการให้การบริการ

สอดคลอ้งรับต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการได ้

 3. สามารถนาํไปเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แก่ผูส้นใจใหไ้ดรั้บรู้  โดยสามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ

สมรส สิทธิการรักษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั 

2.ปัจจยัการรับรู้คุณภาพการบริการ ท่ีประกอบดว้ยดา้นความเช่ือมัน่ไวว้างใจ

ได ้(reliability) ดา้นความน่าเช่ือถือได ้ (assurance)  ดา้นความเป็นรูปธรรมของการ

บ ริก า ร  ( tangibles) ด้า นก า ร เข้า ใ จแ ล ะ ค วา ม เ ห็นอก เ ห็นใ จ  ( empathy)  แล ะ                  

ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (responsiveness) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน 

 3.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ท่ีประกอบดว้ย 

ดา้นผลิตภณัฑ์ (product) ดา้นราคา(price) ดา้นการจดัจาํหน่าย (place) และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด (promotion) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาล

เอกชน 

 



260 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

ขอบเขตการวจัิย 

 ป ร ะ ช า ก ร เ ป้ า ห ม า ย เ ป็ น ผู ้ใ ช้บ ริ ก า ร โ ร ง พ ย า บ า ล เ อ ก ช น  ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมีจาํนวน 400 คนใช้ระยะเวลา

การศึกษา 4 เดือน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม  ตวัแปรท่ีศึกษาคร้ังน้ีมี      

2 กลุ่ม ไดแ้ก่ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม      ตวัแปรอิสระประกอบดว้ย ปัจจยัส่วน

บุคคล การรับรู้คุณภาพการบริการ ส่วนประสมทางการตลาด ตวัแปรตาม เป็นการ

ตดัสินใจรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

กรอบแนวคิด 

 ตวัแปรอิสระ                            ตวัแปรตาม 

 

 

  

 

 

 

 

2. แนวความคิด ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

อนุวฒัน์ ศุภชูติกุล (2536, หนา้ 45) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพ หมายถึง 

ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการหรือลูกคา้ 

ฉัตยาพร เสมอใจและมทันียา สมมิ(2546) กล่าวว่า การตดัสินใจ (decision 

making) หมายถึงกระบวนการในการเลือกท่ีกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ี

มีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ   

ในชีวติประจาํวนั 

สุรศกัด์ิ นานานุกูล และคณะ (2538, หนา้ 111) กล่าววา่ คุณภาพเป็นกลยุทธ์

ทางธุรกิจท่ีมีความสาํคญัระดบัสูงสุดทุกองคก์ร  ถา้มีคุณภาพแลว้ก็จะสามารถเอาชนะ

คู่แข่งขนัไดโ้ดยจะตอ้งเนน้ความพอใจของลูกคา้ก่อน   

ปัจจยัส่วนบุคคล 

การรับรู้คุณภาพการบริการ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

การตดัสินใจ 

รับบริการ

โรงพยาบาล

เอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 
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สรวีย ์ วิศวชยัวฒัน์ (2555) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลงัวิกฤตนํ้ าท่วมปี 

2554  พบวา่ ราคา มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคใน                

เขตกรุงเทพมหานคร หลงัวกิฤตนํ้าท่วมปี 2554  

 อลิสา ศิรินาฏเจริญ (2555) ศึกษาเร่ือง บทบาทธุรกิจคา้ปลีกในสถานีต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชส้ถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้น

ราคา และจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานี

บริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กนกกาญจน์ โชคกาญจนวฒัน์ (2555) ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาในเขตพระนครศรีอยุธยา พบว่า 

ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านขายยาในเขต

พระนครศรีอยธุยา 

 มญัชุตา ก่ิงเนตร (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ราคาและช่องทางการให้บริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ใ ช้บ ริ ก า รธ นา ค า รบ นอิ นเท อร์ เ น็ ตข อง ธ นา ค า รก รุง เท พ  จํา กัด (ม ห า ช น )                                

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 หทยัทิพย ์เจติยวรรณ (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีม

อาบนํ้าของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่ 

ไดแ้ก่ ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

ครีมอาบนํ้าของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

                การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง “คุณภาพการบริการต่อการตดัสินใจใช้

บริการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยไดมี้การดาํเนินการตามขั้นตอน

การศึกษาดงัน้ี 
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  การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

            ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูรั้บบริการท่ีใช้บริการของ

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 23.3 ล้านคน 

(สาํนกังานสถิติแห่งชาติ [สสช.]. 2551) และไดก้าํหนดการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน

จากตาราง TaroYamane ใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

               การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

               การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้แบบสอบถาม (questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล มี 8 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัการรับรู้คุณภาพการบริการท่ีมี                             

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน มี 25 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน มี 19 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 คาํถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชน มี 4 ขอ้ 

                การประมวลผล และการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การประมวลผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใช้โปรแกรมสําเร็จเชิงสถิติโดย

ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

            1. การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic)  

    1.1 Frequency  :  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ  

     สถานภาพสมรส สิทธิการรักษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

    1.2 Descriptive : ปัจจยัการรับรู้คุณภาพการบริการ ปัจจยั 

    ส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจใชบ้ริการ 

    โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
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2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

       2.1 T- test , F-test (One way ANOVA)    

       2.2 (Multiple Regression Analysis) 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการศึกษา คุณภาพการบริการต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงพยาบาล

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 72.00 อายุระหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.50 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ 73.30 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 61.80 

สถานภาพสมรสโสด คิดเป็นร้อยละ 67.50 สิทธิการรักษาประกนัสังคม คิดเป็นร้อย

ละ 57.50 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.80 เม่ือ

ทดสอบสมมติฐาน ทราบผลดงัน้ี 
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ตาราง 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ค่านยั 

สาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.00* ˇ  

อาย ุ 0.00* ˇ  

ระดบัการศึกษา  0.17  ˇ 

อาชีพ 0.00* ˇ  

สถานภาพสมรส 0.01* ˇ  

สิทธิการรักษา  0.38  ˇ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.00* ˇ  

ดา้นความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้  0.19  ˇ 

ดา้นความน่าเช่ือถือได ้  0.78  ˇ 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 0.00* ˇ  

ดา้นการเขา้ใจและความเห็นอกเห็นใจ  0.06  ˇ 

ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 0.00* ˇ  

ดา้นผลิตภณัฑ์  0.10  ˇ 

ดา้นราคา 0.00* ˇ  

ดา้นการจดัจาํหน่าย 0.00* ˇ  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  0.34  ˇ 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานที ่1. 

เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงพยาบาล

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีไม่แตกต่างกนั  

 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงพยาบาล

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 

 สิทธิการรักษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาล

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีไม่แตกต่างกนั  

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาล

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

สมมติฐานที ่2. และสมมติฐานที ่3. 

ตาราง 2 

ปัจจัยการรับรู้คุณภาพการบริการท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการ 

โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (400 คน)    

ตวัแปร B t Sig 

(Constant) 

ดา้นความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้(X1) 

ดา้นความน่าเช่ือถือได ้(X2) 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (X3) 

ดา้นการเขา้ใจและความเห็นอกเห็นใจ (X4) 

ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (X5) 

ดา้นผลิตภณัฑ์ (X6) 

ดา้นราคา (X7) 

ดา้นการจดัจาํหน่าย (X8) 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (X9) 

 

4.49 

0.06 

0.17 

-0.22 

-0.06 

0.29 

-0.08 

0.16 

0.18 

0.05 

9.49 

1.32 

0.28 

-4.53 

-1.90 

5.14 

-1.67 

3.63 

3.12 

0.96 

 0.00* 

0.19 

0.78 

 0.00* 

0.06 

 0.00* 

0.10 

  0.00* 

  0.00* 

0.34 

                          R = 0.67            R2 = 0.45              SEE = 0.30                                                                                  

                          F = 34.87          Sig = 0.00* 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

ปัจจยัการรับรู้คุณภาพการบริการ ได้แก่ ด้านเป็นรูปธรรมของการบริการ 

และด้านการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ท่ีตั้งไว ้แต่ปัจจยัการรับรู้คุณภาพการบริการดา้น

ความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้ดา้นความน่าเช่ือถือได ้และดา้นการเขา้ใจและความเห็นอก
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เ ห็นใ จ ไ ม่ มี ค ว า ม สั ม พัน ธ์ กับ ก า รตัด สิ นใ จใ ช้บ ริก า รโรง พ ย า บ า ล เอก ช น                     

จึงปฏิเสธสมมติฐาน  โดยปัจจยัการรับรู้คุณภาพการบริการทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ยกเวน้ด้านการเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจท่ีมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม 

ส่วนในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านราคาและด้านการจัด

จําหน่ายมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์และด้านการ

ส่งเสริมทางการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจใช้บริการโรงพยาบาล

เอกชน จึงปฏิเสธสมมติฐาน   โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยกเวน้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้ม 

โดยสรุปมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.67 และประสิทธิภาพ

ในการพยากรณ์ท่ีระดบัร้อยละ 45 

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 อภิปรายผล 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนั

ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน          

(2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการรับรู้คุณภาพของผูรั้บบริการกบัการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

โรงพยาบาลเอกชน โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น

ผูรั้บบริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาํนวน 400 

คน และใช้ค่าสถิติต่าง ๆ ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    
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T-test, F-test   (One Way ANOVA)และ MRA สาํหรับวเิคราะห์ขอ้มูลซ่ึงทาํการศึกษา

ระหวา่งเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 

 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20-30 

ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีสถานภาพโสด สิทธิ

การรักษาประกนัสังคม มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001-30,000 บาท โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการรับรู้คุณภาพการบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ให้ความสําคญัมากท่ีสุด ในด้านความ

เช่ือมัน่ไวว้างใจไดก้บัการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือให้พร้อมใช ้ดา้นความน่าเช่ือถือไดก้บั

เจ้าหน้าท่ีมีอธัยาศยัท่ีดี ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการกับสภาพแวดล้อม

สวยงามมีระเบียบด้านการเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจกับเจ้าหน้าท่ีแจ้งข้อมูล                   

อยา่งครบถว้น ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการกบัระบบการบริการมีความรวดเร็ว 

สาํหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ให้ความสําคญัมากท่ีสุดในดา้นผลิตภณัฑ์กบั

รูปแบบการบริการมีคุณภาพ ดา้นราคากบัรับบริการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต ดา้นการ

จดัจาํหน่ายกบัการตกแต่งสถานท่ีสวยงาม ดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัส่วนลดและ

โปรโมชัน่พิเศษ สําหรับการตดัสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ให้ความสําคญั

มากท่ีสุดกบัความเช่ือวา่เลือกรับบริการไดถู้กตอ้ง  

สาํหรับการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ยกเวน้ระดบัการศึกษา และสิทธิการรักษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ                   

ใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนท่ีไม่แตกต่างกนั นอกจากน้ี พบวา่ ปัจจยัการรับรู้คุณภาพ

การบริการ ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการและดา้นการตอบสนองต่อ

ผูรั้บบริการ มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่ด้าน                     

ความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้ดา้นความน่าเช่ือถือได ้และดา้นการเขา้ใจและความเห็นอก

เห็นใจไม่มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากน้ี พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
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ได้แก่ด้านราคาและด้านการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 แต่ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผล

การศึกษามีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ดงัน้ี 

สุรศกัด์ิ นานานุกูล และคณะ (2538, หนา้ 111) กล่าววา่ คุณภาพเป็นกลยุทธ์

ทางธุรกิจท่ีมีความสาํคญัระดบัสูงสุดทุกองคก์ร  ถา้มีคุณภาพแลว้ก็จะสามารถเอาชนะ

คู่แข่งขนัไดโ้ดยจะตอ้งเนน้ความพอใจของลูกคา้ก่อน   

สรวีย ์ วิศวชยัวฒัน์ (2555) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลงัวิกฤตนํ้ าท่วมปี 

2554  พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลงัวิกฤตนํ้ าท่วมปี 

2554  

 อลิสา ศิรินาฏเจริญ (2555) ศึกษาเร่ือง บทบาทธุรกิจคา้ปลีกในสถานีต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชส้ถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้น

ราคา และจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานี

บริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กนกกาญจน์ โชคกาญจนวฒัน์ (2555) ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาในเขตพระนครศรีอยุธยา พบว่า 

ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านขายยาในเขต

พระนครศรีอยธุยา 

 มญัชุตา ก่ิงเนตร (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ราคาและช่องทางการให้บริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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 หทยัทิพย ์เจติยวรรณ (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีม

อาบนํ้าของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่ 

ไดแ้ก่ ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

ครีมอาบนํ้าของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรจะขยายพื้นท่ีในการวิจยัเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีทัว่ถึงและครอบคลุมมาก

ยิง่ข้ึน  

2. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาให้ลึกลงไปในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และ

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาในปัจจุบนัท่ีมี

ประชากรจํานวนไม่มากนักท่ีตัดสินใจและให้ความไว้วางใจในการใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3. ควรทาํการวิจยัเป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อรักษาฐานขอ้มูลให้มีความ

ทนัสมยัอยูเ่สมอและสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  

 4.ควรศึกษาสภาวะแข่งขนัของโรงพยาบาลเอกชนในพื้นท่ี                          

เขตกรุงเทมหานคร และ จงัหวดัใกลเ้คียงเพื่อนาํมาเปรียบเทียบกลยทุธ์และปรับปรุง

การส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัของการใหบ้ริการ

ต่อไป 
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ภาพลกัษณ์ของเคร่ืองดื่มสมุนไพรไทยกบัการตัดสินใจซ้ือ 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

(THE IMAGE OF THAI HERBAL DRINKS WITH 

THE BUYING DECISION OF CONSUMERS IN BANGKOK) 

วนิดา  นิเวศน์มรินทร์ 1    กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  2 

                          ……………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล

และความสัมพนัธ์ด้านภาพลักษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย ความสัมพนัธ์ด้าน

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ีจาํหน่าย และการ

ส่งเสริมการตลาดกับการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครระหว่างเดือนกนัยายน 2555 โดยใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลกบั

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ มหานคร เพศชายและเพศหญิง ช่วงอายุ 11 – 60 ปีข้ึนไป 

จาํนวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช ้สถิติ analysis of variance (t-

test and F-test) และสถิติ regression analysis (multiple regression analysis)  

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 21-30 ปี 

ประ กอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง 10,001-15,000 บาท 

จบการ ศึกษาระดบัปริญญาตรี และอยูใ่นสถานภาพโสด โดยปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์

ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือ ความเช่ือมัน่วา่ 

เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยทาํให้สุขภาพดีข้ึน และลาํดับรองลงมาคือ ความมัน่ใจใน

คุณภาพของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย  ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีกลุ่มตวั 

อยา่งใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีตรารับรองความปลอดภยั 

……………………………………………………….. 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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เช่น อย. และปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีการแจง้ประโยชน์บนบรรจุภณัฑ์อย่างชัดเจน

ตามลาํดบั  ส่วนปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยท่ีกลุ่มตวัอย่างให้

ความสาํคญัมากท่ีสุด คือ การตดัสินใจบริโภคเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยดว้ยตวัเอง  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั พบวา่ เพศ และอาย ุมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ผลิต 

ภณัฑ ์ราคา และสถานท่ีจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม

สมุนไพรไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะให้นาํขอ้มูลการวิจยัเป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือก

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ใช้ในการพฒันาและสร้างภาคลกัษณ์ให้กบัเคร่ืองด่ืมสมุนไพร

ไทยใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อไปในอนาคต ใช้

เป็นขอ้มูลในการศึกษาและพฒันากลยุทธ์การตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี

จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือ 

คําสําคัญ   : เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย  การตดัสินใจซ้ือ 

  

ABSTRACT 

Purposes of this research study the difference of personal factors, the 

relationship of the image of the Thai herbal drinks and the relationship of the 

marketing mix (4 Ps) with the buying decision of consumers in Bangkok during 

September 2012 by using the questionnaire 400 sets for collecting data from the 

sampling. Statistics involve frequency, percentage, mean, standard deviation, analysis 

of variance (t-test and F-test) and multiple regression analysis. 

The most of respondents are female who have the age range between 21 to 30 

years. Mostly, they work in the private firm and the salary range between 10,001 to 

15,000 Bath. Besides they are single and graduated in bachelor’s degree. The most 

favorable factor of the image of the Thai herbal drinks is to improve the healthy and 
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the second factor is the good quality. The first important factor of the marketing mix 

is the products safety which is guaranteed by the food and drug administration. 

Secondly, the products must indicate the benefits clearly on the packaging. The 

highest score of the buying decision factor is the consumers decide to purchase the 

Thai herbal drinks by themselves.  

The testing of the hypothesis show the gender and the age has the effect to 

the buying decision of consumers in Bangkok. The image, the product, the price and 

the place has the relation with the buying decision of consumers in Bangkok which at 

significance level of 0.05. 

The recommendations from this research are the information to choose the 

target market of the Thai herbal drinks, to develop and build the image of the Thai 

herbal drinks in responding the consumers want and to create the strategies of the 

marketing mix in the further for encouraging the buying decision of consumers. 

KEY WORD : THAI HERBAL DRINKS, BUYING DECISION 

1. บทนํา 

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมการใชส้มุนไพรเพื่อเสริมสร้าง 

การพึ่งตนเองในดา้นยา เน่ืองจากในแต่ละปีประเทศไทยมีปริมาณการใชย้ามูลค่ารวม

กวา่ 100,000 ลา้นบาท ในจาํนวนน้ีมีสัดส่วนการใชย้าสมุนไพรท่ีสามารถผลิตไดเ้อง

ภายในประเทศเพียงร้อยละ 1.56 เท่านั้น (สมชยั ภิญโญพรพาณิชย,์ 2554, ยอ่หนา้ท่ี1)  

ประชาชนไทยทุกคนมีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมสมุนไพรวา่ ทาํให้ร่างกายได้

ประโยชน์ เพื่อเป็นการดบักระหาย และมีสรรพคุณในการรักษาโรค ช่วยให้ร่างกายมี

สุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้ชีวิตมีความสุข และจากความรู้ท่ีวา่ ปกติคนเรามี

ความตอ้งการนํ้ าอยา่งน้อยไม่ตํ่ากวา่วนัละ 8 แกว้ (สมุนไพรเพื่อสุขภาพ - เคร่ืองด่ืม

สมุนไพร – ประโยชน์ของสมุนไพร8, 2555, ยอ่หนา้ท่ี1) ก็ทาํให้น่าคิดวา่ การเลือกด่ืม

เคร่ืองด่ืมสมุนไพร ท่ีมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรค ยงัมีคุณค่ามากกวา่เคร่ืองด่ืมจาํพวก

นํ้าอดัลม เคร่ืองด่ืมชูกาํลงัต่าง ๆในทอ้งตลาด 
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จากขอ้มูลการใชส้มุนไพรไทยท่ีลดนอ้ยลงเร่ือย ๆ ของคนไทยและส่วนแบ่ง

การตลาดของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยท่ีน้อยกว่า เคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืน ๆ ทั้ ง ท่ี มี

คุณประโยชน์ท่ีมากกวา่ จากผลการสํารวจพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมช่วงหน้า

ร้อน ระหว่างวนัท่ี 1-8 เมษายน 2552 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 1,540 คน ระบุว่า

เคร่ืองด่ืมท่ีนิยมซ้ือด่ืมช่วงหน้าร้อน อนัดบัแรกคือ นํ้ าด่ืม มีสัดส่วน 42% อนัดบั 2 

นํ้าอดัลม 24% อนัดบั 3 นํ้าผลไม ้18% อนัดบัส่ี เคร่ืองด่ืมชาเขียว 11% และอนัดบั

สุดทา้ยคือนํ้ าสมุนไพร สัดส่วน 6% (ผูบ้ริโภครัดเข็มขดั-ห่วงสุขภาพ ดนัยอดนํ้ าด่ืม

แซง"อดัลม ชาเขียว"6, 2552, ย่อหน้าท่ี 2) ทาํให้ผูว้ิจยัมีความตั้งใจท่ีจะศึกษาถึง

ภาพลักษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยกับการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 10 ของปริมาณ

ประชากรในประเทศไทย อา้งอิงจาก0วิกิพีเดียกรุงเทพมหานคร0และ0ปริมณฑล0 (2555, 

ย่อหน้าท่ี 1) เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภณัฑ์

เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่อไปในอนาคต 

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ดา้นภาพลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยกบัการ 

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดคือ ผลิตภณัฑ ์

ราคา สถานท่ีจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม

สมุนไพรไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกกลุ่มลูกคา้ 

เป้าหมายท่ีตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและสร้างภาพ 
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ลักษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพ มหานคร 

3. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจเร่ืองผลิตภณัฑ ์ 

ราคา สถานท่ีจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาดของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยในเขต

กรุง เทพมหานคร 

4. เป็นการส่งเสริมการใชส้มุนไพรไทยในชีวติประจาํวนัเพื่อบาํรุงสุขภาพของ 

คนไทย 

5. เพิ่มมูลค่าของสมุนไพรไทย เม่ือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลของงานวจิยั 

ไปใชใ้หเ้กิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

6. เป็นขอ้มูลใหบุ้คคลท่ีสนใจนาํไปศึกษาและประยกุตใ์ชเ้ป็นประโยชน์ต่อไป 

ในอนาคต 

4. สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และ 

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยของผูบ้ริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ภาพลกัษณ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยของ 

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีจดัจาํ  

หน่ายและการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพร

ไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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5.กรอบแนวคิด 

 

              ตัวแปรอสิระ                                                                     ตัวแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล    

- เพศ 

- อาย ุ

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

- สถานภาพ 

   

    

 

ภาพลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย 

(image) 

   

     การตดัสินใจซ้ือ 

เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย 

 

  

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์(product) 

- ราคา (price) 

- สถานท่ีจดัจาํหน่าย (place) 

- การส่งเสริมการตลาด (promotion) 
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6.แนวคิด 

การวจิยัเร่ือง ภาพลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยกบัการตดัสินใจซ้ือของ 

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ตาํรา 

เอกสาร บทความและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ ดงัต่อไปน้ี 

ปรมะ สตะเวทิน, 2546 ปัจจยัส่วนบุคคล (personal factor) มีผลการตดัสินใจ 

ของผูบ้ริโภคท่ีได้รับอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยเพศ อายุ อาชีพ 

รายได ้การศึกษา และสถานภาพ 

 ปรียวศิว ์ขีระจิตต,์ 2553 ส่วนประสมการตลาดเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริหารสามารถ 

ควบคุมไดแ้ละเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีตอ้งปรับปัจจยัแปรผนัเหล่าน้ีให้สอดคลอ้ง

กบัการเปล่ียนแปลงของตลาดเป้าหมายและสภาวะในการแข่งขนัในตลาดเพื่อสร้าง

ความได ้เปรียบเหนือคู่แข่งและสร้างความพอใจใหก้บัลูกคา้เป้าหมาย 

Kotler (2000) อธิบายวา่ เป็นองคร์วมความเช่ือ ความคิดและความประทบัใจ

ท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงทศันคติและการกระทาํใด ๆ ท่ีคนเรามีต่อส่ิงนั้นจะมี

ความเก่ียวพนัอยา่งสูงกบัภาพลกัษณ์นั้น ๆ 

Lewison D.M (1996) กล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน 

ไดแ้ก่ การตระหนกัถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ 

การซ้ือ และการประเมินผลหลงัการซ้ือ 

7.ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษางานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยสาํรวจ 

ปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง แลว้นาํไป

วเิคราะห์และนาํเสนอเชิงพรรณนา 

 กลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 11 ปีถึง

มากกว่า 60 ปีข้ึนไป เป็นจาํนวน 420 คน อา้งอิงการคาํนวณจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 

2550 โดยใชสู้ตร   n = P (1-P) (Z)2 / e2  สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งของประชากรท่ีนบัไม่ได ้ 

ซ่ึงสามารถเก็บแบบสอบถามกลบัมาทั้งหมด 402 ชุด และนาํมาวเิคราะห์ 400 ชุด 
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 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ

(percentage) ค่าเฉล่ีย(mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation) การ

ทดสอบสมมติฐานใช้ สถิติ analysis of variance (t-test and F-test) และสถิติ 

regression analysis (multiple regression analysis)  

8.สรุปผลการวจัิย 

ตอนที่ 1 สรุปผลวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 275 คน (ร้อยละ 68.80) อายุอยู่ในช่วง 

21-30 ปี 217 คน (ร้อยละ 54.20) ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 290 คน (ร้อย

ละ 72.50) รายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท 122 คน (ร้อยละ 30.50) 

ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 320 คน (ร้อยละ 80.00) และ

อยูใ่นสถานภาพโสดมากท่ีสุด 297 คน (ร้อยละ 74.30)  

ตอนที ่2 สรุปผลวจัิยข้อมูลเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ของเคร่ืองดื่มสมุนไพรไทย  

พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัความเช่ือมัน่ว่าเคร่ืองด่ืม

สมุนไพรไทยทาํใหสุ้ขภาพดีข้ึน ค่าเฉล่ีย 7.52 (± 1.85)  

ตอนที ่3 สรุปผลวจัิยข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีป่ระ  

กอบด้วยผลติภัณฑ์ ราคา สถานทีจั่ดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีตรา

รับรองความปลอดภยั เช่น อย. ค่าเฉล่ีย 7.78 (± 1.99)  

ตอนที ่4 สรุปผลวจัิยข้อมูลเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มสมุนไพรไทย  

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสําคญัมากท่ีสุดกบัการตดัสินใจบริโภคเคร่ืองด่ืม

สมุนไพรไทยดว้ยตวัเองมีค่าเฉล่ีย คือ 7.48 (±2.07)  
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ตอนที่ 5 สรุปผลวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับผลการทดสอบสมมติฐาน ผู้บริโภคที่มี

ปัจจัยส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัจะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มสมุนไพรไทย  

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านยัสาํคญั เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม 

    สมมติฐาน สมมติฐาน 

เพศ 0.009 /   

อาย ุ 0.001 /   

อาชีพ 0.193   / 

รายไดต่้อเดือน 0.101   / 

ระดบัการศึกษา 0.612   / 

สถานภาพ 0.141   / 

สมมติฐานท่ี 1 พบวา่ 

เพศและอายุ ท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผล 

ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย 

ตอนที่  6 สรุปผลวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับผลการทดสอบสมมติฐาน ด้าน

ภาพลักษณ์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา 

สถานทีจั่ดจําหน่าย และการส่งเสริมทางการ ตลาดมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองดื่มสมุนไพรไทย  

 

 

 

 

 

 



284 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 
 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 และ 3 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านยัสาํคญั เป็นไปตาม 

ไม่เป็นไป

ตาม 

    สมมติฐาน สมมติฐาน 

ภาพลกัษณ์ 0.000 /   

ผลิตภณัฑ์ 0.000 /   

ราคา 0.002 /   

สถานท่ีจดัจาํหน่าย 0.044 /   

การส่งเสริมการตลาด 0.218   / 

สมมติฐานท่ี 2 และ 3 พบวา่ 

ภาพลักษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย ผลิตภณัฑ์ ราคา และสถานท่ีจัด

จาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนการส่งเสริมการตลาด 

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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9.กรอบแนวคิด (ใหม่) 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล    

- เพศ 

- อาย ุ

   

 

 

   

 

ภาพลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย 

(image) 

   

การตดัสินใจซ้ือ 

เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย 

 

  

 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์(product) 

- ราคา (price) 

- สถานท่ีจดัจาํหน่าย (place) 

 

10.อภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง ภาพลักษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยกับการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 

1. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุง  

เทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 21-30 ปี 

ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง 10,001-15,000 บาท 

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และอยูใ่นสถานภาพโสด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

กฤช เมฆาสุวรรณดาํรง (2546) ในงานวิจยัเร่ือง การศึกษาการยอมรับเคร่ืองด่ืม
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สมุนไพรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ียงัมีงานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีข้อมูล

ทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตวา่ เน่ืองมาจากการเลือก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เหมือนกนั แต่เม่ือพิจารณางานวิจยัทั้งหมดนั้นปัจจยัส่วนบุคคลส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายทั้งหมด 

2. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นภาพลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยท่ีมีระ 

ดบัคะแนนความเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ ความเช่ือมัน่ว่าเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยทาํให้

สุขภาพดีข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของศิริพงศ์ พรหมวงศานนท์ (2547) ใน

งานวิจยัเร่ือง การรับรู้และการยอมรับเคร่ืองด่ืมสมุนไพรในฐานะนวตักรรมของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน ระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งมีวตัถุประสงคใ์นการด่ืมเพื่อบาํรุงร่างกาย  

3. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ปัจจยัดา้น 

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีตรารับรองความปลอดภยั เช่น อย. มีระดบัความเห็นดว้ยมากท่ีสุด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลญา องค์มีเกียรติ และคณะในงานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และความ

งามของผูบ้ริโภควยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามจากกลุ่มท่ีไม่เคยซ้ือเพราะไม่มีขอ้มูล

เพียงพอใหเ้ลือก แต่ยงัตอ้งการซ้ือเม่ือสินคา้มีการรับรองจาก อ.ย.  

4. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย พบวา่ การ 

ตดัสินใจบริโภคเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยดว้ยตวัเองมีระดบัความเห็นดว้ยมากท่ีสุด เม่ือ

นาํไปวิเคราะห์กบังานวิจยัของธญัลกัษณ์ นนทวิศรุต (2551) ในงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมสมุนไพรในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมสมุนไพรส่วนใหญ่

เลือกบริโภคเฉพาะเคร่ืองด่ืมสมุนไพร ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยบริโภค มีสาเหตุมา

จากรสนิยม และส่วนใหญ่ได้รับการแนะนําผลิตภณัฑ์จากเพื่อน ทาํให้ผูว้ิจยัตั้ ง

ขอ้สังเกตวา่กลุ่มตวัอย่างของการวิจยัเร่ืองภาพลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยกบั

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครน้ี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ี

เคยบริโภคเคร่ืองด่ืมสมุนไพรมาก่อน 
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5.  จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล  

คือ เพศ และอายุมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกฤช เมฆาสุวรรณดาํรง (2546) ไดว้ิจยั

เร่ือง การศึกษาการยอมรับเคร่ืองด่ืมสมุนไพรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุและอาชีพของผู ้บริโภคมี

ความสัมพนัธ์กบัระดบัการยอมรับเคร่ืองด่ืมสมุนไพร ทั้งน้ีจากแนวคิดและทฤษฎีท่ี

เก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของ Kotler (2000) กล่าววา่ การตดัสินใจไดรั้บการ

กระตุน้ก่อให้เกิดการรับรู้ความตอ้งการ ซ่ึงก่อให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนองหรือ

การแกไ้ขปัญหาของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคไดรั้บ

อิทธิพลจากปัจจยัภายในและภายนอกของแต่ละบุคคลท่ีหล่อหลอมให้มีผลต่อการ

ตดัสินใจ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ  

6. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการทดสอบสมมติฐาน ภาพลกัษณ์ และปัจจยัส่วน 

ประสมทางการตลาด พบว่า ภาพลักษณ์ ผลิตภณัฑ์ ราคา และสถานท่ีจดัจาํหน่าย

เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศิริพงศ ์ พรหมวงศานนท ์(2547) ในงานวิจยั

เร่ือง การรับรู้และการยอมรับเคร่ืองด่ืมสมุนไพรในฐานะนวตักรรมของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัเอกชน ระดบัปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการรับรู้และยอมรับต่อเคร่ืองด่ืมสมุนไพรในฐานะ

นวตักรรมอยูใ่นระดบัมาก “ตวัผลิตภณัฑ”์ เป็นส่ิงพิจารณาประกอบเป็นอนัดบัแรกใน

การตดัสินใจเลือกซ้ือ ปรารถนา บุตรวงศ์ (2548) ในงานวิจยัเร่ือง การทดสอบ

ผลิตภณัฑ์ชาลาํไยของผู ้บริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความชอบต่อรูปลกัษณ์บรรจุภณัฑ์ คือ ชอบสีและรูปภาพ

บรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม รูปแบบบรรจุภณัฑมี์ความเหมาะสม สะดวกสําหรับการบริโภค 

จุดแข็งของผลิตภณัฑ์ คือ มีความแปลกใหม่และแตกต่างจากชาชนิดอ่ืน ธญัลกัษณ์ 

นนทวิศรุต (2551) ในงาน วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารและ

เคร่ืองด่ืมสมุนไพรในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ราคามีความเหมาะสม

กบัคุณภาพเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด งานวิจยัของ Joao Almeida Santos and 
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Wanderlei L De Paulo (2011) เร่ือง ความตั้งใจในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

ในช่วงคริสตม์าส ศึกษาในเกรทเตอร์ เอบีซี บรา ซิล พบวา่ ราคาและวิธีการจ่ายเงินมี

ผลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค แต่ขดัแยง้บางส่วนกบังานวิจยัของ Chin 

Kok Kwon (2011) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนผสมทางการตลาดและการจดจาํ

กาแฟสมุนไพรของผูบ้ริโภคในมาเลเซีย พบว่า การจดัจาํหน่ายและการจดักิจกรรม

ส่งเสริมการขายช่วยให้ผูบ้ริโภคจดจาํกาแฟสมุนไพร Tongkat Ali ไดดี้ข้ึน ส่วนราคา

และสถานท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการจดจาํของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูว้ิจยัตั้ งขอ้สังเกตว่า 

ถึงแม้ผู ้บริโภคจะจดจําสินค้าได้ แต่เม่ือต้องตัดสินใจซ้ือยงัมีตัวแปรอ่ืน ๆ คือ 

ภาพลกัษณ์ ผลิตภณัฑ ์ราคา และสถานท่ีจดัจาํหน่าย ณ เวลานั้น ๆ เป็นจุดเปรียบเทียบ

ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจก่อนการซ้ือจริง 

11.ข้อเสนอแนะเพือ่การนําไปใช้ 

1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ และอาย ุสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการตดั 

สินใจเลือกกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยในเขตกรุงเทพ 

มหานคร 

2. ขอ้มูลดา้นภาพลกัษณ์ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและสร้างภาค 

ลกัษณ์ดา้นคุณภาพของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครต่อไปในอนาคต 

3. ขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาดสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบ 

บรรจุภณัฑ์ การแจง้ราคาท่ีชดัเจน การกาํหนดสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีมีชั้นวางสินคา้ท่ี

สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและการส่งเสริมการตลาดท่ีเน้นคุณประโยชน์ของ

เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย 

4. การนาํขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ภาพลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย  และ 

ส่วนประสมทางการตลาดมาส่งเสริมพฒันาเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทยให้ผูบ้ริโภคสนใจ

นั้นเป็นการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจาํวนัเพื่อบาํรุงสุขภาพของคน

ไทยในทางออ้ม รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัสมุนไพรไทยต่อเน่ืองไปในอนาคต 
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 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า สีโจตัน ของผู้บริโภคใน 

   กลุ่มบ้าน ทีอ่ยู่อาศัย ทีซ้ื่อตรงกบับริษัท 

           ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

FACTORS WHICH INFLUENCE THE BRAND LOYALTY OF JOTUN 

PAINTS, INTERM OF CONSUMER IN RESIDENTIAL THAT BUY 

DIRECT WITH COMPANY  OF BANGKOK AND PERIMETER 

พฒัน์ชญานนัท ์วงศช์มภู1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคดัยอ่ 

   การศึกษาวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อ

ตราสินค้า สีโจตนัของผูบ้ริโภคในกลุ่มบ้านท่ีอยู่อาศัยท่ีซ้ือตรงกับบริษัทในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยกาํหนดปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้น ภาพลกัษณ์ของสินคา้ นวตักรรม

และคุณภาพของสินคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ และปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด (4P) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูใ้ชสิ้นคา้สีโจตนัในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้นาํขอ้มูลไปทาํการประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมสาเร็จ

รูป สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way ANOVA), t-test, f-test และ Multiple Regression Analysis 

(MRA)โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05 

  ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดแ้ละ

อาชีพมีความแตกต่างต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั ปัจจยัดา้น ภาพลกัษณ์ของ 

--------------------------------------------------- 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 



293 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

สินคา้นวตักรรมและคุณภาพของสินคา้ มีความแตกต่างต่อความภกัดีในตราสินคา้ 

สีโจตนั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ดา้นราคา ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

การส่งเสริมทางการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความแตกต่างต่อความ

ภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั 

คําสําคัญ : ตราสินคา้, ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

    Abstract  

       The purpose of this study was to study factors which influence the brand 

loyalty of jotun paints,interm of consumer in residential that buy direct with 

company of bangkok and perimeter , by defining the factors suppose to have 

connection loyalty in brand .Includes induvidual factors , image of the factor, 

innovation and quality of products that influence in brand loyalty and marketing 

mix foctor. The samples of the study are consumers using jotun paint 400 people in 

Bangkok and Perimeter. The instrument of the study is the questionnaires technique 

analyzing by using SPSS program to analyze both statistic and descriptive to 

describe percentage standard deviation and chi-square with significance of statistic 

at 0.05 level.  

 The result of the study found that the individual factor like sex age 

education salary occupation, image of the factor, innovation and quality of products  

and marketing mix factor (product price promotion and place), these are all 

affecting loyalty in brand Jotun paint in Bangkok and Perimeter. 

KEY WORDS : Brand, Brand Loyalty 

1.บทนํา 

       ความภกัดีต่อตราสินคา้หรือความภกัดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) นั้นทุกวนัน้ี

ถือเป็นงานสาํคญัท่ีแทบทุกบริษทัแสวงหา ยิ่งลูกคา้มีความภกัดีต่อตราสินคา้มากเท่าใด

มูลค่าโดยรวมของตราสินคา้ (Brand Value) นั้นก็จะมีค่าเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ยและการ

ท่ีลูกคา้มีความภกัดีสูงต่อแบรนด์ใดแบรนด์หน่ึงก็ยงัหมายถึงโอกาสในการสร้างความ
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มัน่คงให้กบัแบรนด์ๆ นั้น ทั้งในแง่ยอดขายการบริหารตน้ทุนในการทาํธุรกิจท่ีตํ่าลง 

โอกาสในการทํากําไรท่ีมากข้ึน รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดของแบรนด์ให้

กวา้งขวางมากข้ึนแต่การจะสร้างความภกัดีต่อแบรนด์นั้นคงจะเหมารวมวา่ลูกคา้ทุกคน

นั้นมีความภกัดีเหมือนๆกนัหรือมีความภกัดีท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนันั้นก็คงจะเป็นการ

สรุปรวบจนเกินไปซ่ึงแท้ท่ีจริงแล้วความภักดีต่อตราสินค้าของลูกค้านั้ นสามารถ

แบ่งแยกออกเป็นไดห้ลายกลุ่ม (Loyalty Segmentation) David A. Aaker ศาสตราจารย์

ช่ือดงัดา้นการส่ือสารการตลาดไดก้ล่าวไวใ้นเร่ืองความภกัดีต่อตราสินคา้วา่ความภกัดี

ของลูกค้านั้นอาจจะสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆ 4 กลุ่มดงัน้ีกลุ่มท่ีไม่ใช้ลูกค้า 

(Non-customer) กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มผูท่ี้ใช้สินคา้ของแบรนด์คู่แข่ง หรือไม่ไดใ้ชสิ้นคา้ใน

รูปแบบ หรือชนิดท่ีบริษทัเสนอเขา้สู่ตลาดกลุ่มท่ีอ่อนไหวต่อราคา (Price-switcher) เป็น

กลุ่มท่ีมีความภกัดีต่อแบรนด์สินคา้ในระดบัตํ่า ราคาเป็นเคร่ืองจูงใจในการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้และลูกคา้ในกลุ่มน้ีพร้อมท่ีจะเปล่ียนไปใช้สินคา้แบรนด์อ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบ

แลว้ราคาของคู่แข่งดูเหมาะสมกวา่ หรือบางคร้ังอาจจะถูกกวา่หรือเกิดจากความเคยชิน

ในการซ้ือสินคา้มากกวา่ท่ีจะใชเ้หตุผลพิจารณาในการซ้ือสินคา้ ดงันั้นราคาจึงเป็นปัจจยั

สําคญัท่ีจะดึงดูดให้เกิดการซ้ือซํ้ าเพื่อท่ีจะกระตุ้นหรือสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกค้ามี

ความภกัดีต่อแบรนดเ์ราอาจจะตอ้งเขา้ใจลูกคา้ใหถ่้องแทแ้ละดูวา่ส่ิงใดท่ีทาํให้ลูกคา้เกิด

ความเช่ือมัน่และภกัดีต่อแบรนดข์องเรา  

       ธุรกิจสีทาอาคาร (Decorative Paint) เป็นธุรกิจท่ีเกิดข้ึนมาในประเทศไทยมา

นานกวา่ 30 ปี และเป็นวสัดุจาํเป็นท่ีใชใ้นการก่อสร้างประเภทฉาบผิวตกแต่ง ในอดีต

การก่อสร้างอาคารจะฉาบดว้ยปูนขาว ต่อมาไดมี้วิวฒันาการเป็นการผลิตสีทาอาคาร ซ่ึง

ผูบ้ริโภคสามารถเลือกสีสันได้ตามต้องการ การเติบโตของธุรกิจสีทาอาคารนั้น จะ

ข้ึนอยูก่บัการเติบโตของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และธุรกิจก่อสร้างเป็นสําคญัไม่วา่

จะเป็นบา้นจดัสรร คอนโดมิเนียม อาคารสํานกังาน โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งงาน

ก่อสร้างซ่อมแซมทัว่ไป จาํเป็นตอ้งใช้สีในการตกแต่งอาคารทั้งภายในภายนอก เพื่อ

ความสวยงาม และความคงทนถาวรให้แก่งานก่อสร้างผลิตภณัฑ์สีทาอาคารไดมี้การ

คิดคน้พฒันาให้เหมาะกบัสภาพแวดลอ้ม เพื่อป้องกนัความร้อน ความช้ืน ทนทานต่อ

แสงแดด และมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการทาวสัดุท่ีแตกต่างกนัเป็นอยา่งดี ธุรกิจสีทา
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อาคารเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการก่อสร้างและมีมูลค่าตลาดค่อนขา้งสูงเน่ืองจากมี

ผูผ้ลิตเป็นจาํนวนมากการผลิตส่วนใหญ่เพื่อจาํหน่ายภายในประเทศเป็นหลกั โดยผูผ้ลิต

สีรายใหญ่จะนิยมขายผา่นตวัแทนจาํหน่าย เพื่อกระจายให้ผูค้า้ปลีกนาํไปขายต่อให้ผูใ้ช้

โดยตรง ส่วนผูผ้ลิตรายเล็กจะขายผา่นผูค้า้ปลีก และผูใ้ชโ้ดยตรง ส่วนการจาํหน่ายไปยงั

ต่างประเทศยงัมีสัดส่วนท่ีนอ้ย โดยมากจะส่งออกไปยงักลุ่มอาเซียน 

      จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ นอกจากการใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดต่างๆ ใน

การช่วงชิงความเป็นเจา้ตลาดแลว้ การสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ก็เป็นส่ิงสําคญัท่ีควร

คาํนึงถึง เพื่อใหต้ราสินคา้อยูใ่นใจของผูบ้ริโภค การนาํกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆมาใช้

เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ทาํให้ผูบ้ริโภคยอมรับ การนาํนวตักรรมและคุณภาพ

ของสินคา้ การโฆษณา และการส่งเสริมการตลาดมาใช ้เพื่อไม่ให้ผูบ้ริโภคเปล่ียนไปใช้

ตราสินคา้อ่ืน จึงเป็นเร่ืองสําคญัท่ีนกัการตลาดควรให้ความสนใจ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจ

ทาํการศึกษาวจิยัวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคสินคา้ สีโจตนั ใน

กลุ่มบา้นท่ีอยูอ่าศยัท่ีซ้ือตรงกบับริษทัฯ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  1.เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตรา

สินคา้สีโจตนั ของผูบ้ริโภคในกลุ่มบา้นท่ีอยูอ่าศยั ท่ีซ้ือตรงกบับริษทัฯ ในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล 

  2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ นวตักรรมและคุณภาพ

ของสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ สีโจตนั ของผูบ้ริโภคในกลุ่มบา้นท่ีอยู่

อาศยั ท่ีซ้ือตรงกบับริษทัฯ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

  3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  (4P’s) และ

ความภกัดีต่อตราสินคา้ สีโจตนั ของผูบ้ริโภคในกลุ่มบา้นท่ีอยูอ่าศยั ท่ีซ้ือตรงกบับริษฯั 

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

สมมติฐานในการวจัิย 

 1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ และ

สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีความภกัดีต่อตราสินคา้ สีโจตนั ต่างกนั 
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  2. ปัจจยัด้าน ภาพลักษณ์ของสินค้า นวตักรรมและคุณภาพของสินค้า มี

ความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ สีโจตนั 

  3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย Product Price Place 

Promotion  มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ สีโจตนั 

 

กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม 

      ( Independent Variables)    ( dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อายุ 

- การศึกษา 

- รายไดเ้ฉล่ีย 

- อาชีพ 

- สถานภาพสมรส 
 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดี 

- ภาพลกัษณ์ของสินคา้ 

- นวตักรรมและคุณภาพของ            

สินคา้ 

 

 
 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
  ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
               สีโจตนั 
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2.แนวคิดและทฤษฎี 

 แนวคิดเกีย่วกบัตราสินค้า 

  ตราสินคา้ หมายถึง ถอ้ยคาํสัญลกัษณ์ หรือรูปทรงอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ

หลายอยา่งรวมกนั ( ศิริวรรณ เสรีรัตน์,2541,หนา้ 49) 

 ความสําคัญของตราสินค้าต่อผู้ซ้ือหรือผู้บริโภค 

 1. ทาํใหเ้กิดความสะดวกในการซ้ือ 

 2. ผูซ้ื้อสามารถทราบคุณภาพของสินคา้ท่ีตนซ้ือ 

 3. ช่ือตราสินคา้ทาํใหผู้บ้ริโภคไดท้ราบถึงผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 

 4.ช่วยใหผู้ซ้ื้อสามารถประเมินผลิตภณัฑช์นิดอ่ืนๆท่ีตนไม่มีความรู้โดยอาศยั

ตราสินคา้เป็นตวัประเมิน 

 ความสําคัญของตราสินค้าต่อผู้ขายหรือผู้ผลติ 

 1.เป็นตวักระตุน้ให้เกิดความตอ้งการซ้ือในตราสินคา้นั้นๆโดยไม่คาํนึงวา่

ใครเป็นผูผ้ลิต 

 2.ตราสินคา้ทาํใหสิ้นคา้แต่ละชนิดแตกต่างกนัเป็นผลให้สามารถทาํการ

โฆษณาและส่งเสริมการตลาดแต่ละผลิตภณัฑ์ 

 3. ผูผ้ลิตสามารถผลิตสินคา้ท่ีมีรูปแบบใหม่ๆ 

 4.ตราสินคา้ท่ีไปจดเคร่ืองหมายการคา้ช่วยปกป้องใหส้ามารถเก็บเก่ียว

ผลประโยชน์ในตวัสินคา้ไดต่้อเน่ือง 

 ความสําคัญของตราสินค้าต่อสังคม 

 1. ช่ือตราสินคา้ทาํใหผู้ผ้ลิตหรือผูข้ายจาํเป็นตอ้งรักษาคุณภาพ 

 2. สร้างงานทาํใหค้นมีงานทาํ 

 3. ผูผ้ลิตหรือผูข้ายตอ้งการใชร้าคาเป็นส่ิงกระตุน้การขาย 

 4. คุณภาพของสินคา้ไม่เหมาะแก่การแจง้ตราสินคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

 5. ลกัษณะของผลิตภณัฑย์ากท่ีจะหาความแตกต่างระหวา่งสินคา้ 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประสมทางการตลาด 

(MarketingMixedTheory) 

 วารุณี ตนัติวงศ์วาณิช และคณะ (2546) ให้ความหมาย ส่วนประสมทาง

การตลาดว่า หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ซ่ึงกิจการ

ผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึง

พอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยทุกส่ิงทุก

อยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ (2550) ใหค้วามหมาย ส่วนประสมการตลาด 

(marketing mix หรือ 4P’s) คือ เคร่ืองมือหรือปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมไดท่ี้ธุรกิจ

ตอ้งใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้า

เป้าหมายหรือเพื่อกระตุน้ให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการ

ของตนประกอบดว้ยส่วนประกอบ 4 ประการ ดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑ์ (product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนอง

ความจาํเป็นหรือความตอ้งการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยส่ิงท่ี

สัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ์  สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและ

ช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี  บุคคล หรือความคิด 

ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ย 

สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ 

(utility) มีคุณค่า (value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลทาํให้ผลิตภณัฑ์สามารถขาย

ได ้ 

2. ราคา (price) หมายถึง จาํนวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่าย

เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ ์หรือหมายถึงคุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุน (cost) 

ของลูกค้า ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (value) ของผลิตภณัฑ์กับราคา 

(price) ของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ 

3. การจดัจาํหน่าย (place หรือ distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง

ซ่ึงประกอบ ด้วยสถาบนัและกิจกรรม ใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจาก
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องคก์ารไปยงัตลาด สถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบนัการตลาด 

ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ 

และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั  

4. การส่งเสริมการตลาด (promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบั

ขอ้มูลระหว่าง ผูข้ายกับผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การ

ติดต่อส่ือสารอาจจะใชบุ้คคลหรือไม่ใชก้็ได ้โดยการติดต่อส่ือสารนั้นมีหลายประการ

ท่ี เรียกว่า ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดหรือส่วนประสมการติดต่อส่ือสาร 

(promotion mix or communication mix) ซ่ึงประกอบดว้ย  

  4.1 การโฆษณา(advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบั

องค์การหรือ ผลิตภณัฑ์ บริการ หรือความคิดท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินให้กบัผูอุ้ปถมัภ์

รายการ  

 4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (personal selling) เป็นกิจกรรมแจง้ข่าวสาร

และจูงใจท่ีบุคคล  

  4.3 การส่งเสริมการขาย (sales promotion) เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการขาย

ท่ีนอก เหนือจากการโฆษณา สามารถกระตุน้ความสนใจการทดลองใชห้รือการซ้ือ 

การส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ  

             4.3.1 การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค  

              4.3.2 การกระตุน้คนกลาง เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง  

           4.3.3 การกระตุน้พนกังาน เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังาน 

  4.4 การให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ (publicity and public relation) 

การให้ข่าวเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกับสินคา้หรือบริการท่ีไม่ต้องมีการจ่ายเงิน 

ส่วนการประชาสัมพนัธ์ คือ ความพยายามท่ีมีการวางแผนการโดยองคก์าร เพื่อสร้าง

ทศันคติท่ีดีต่อองค์การให้เกิดข้ึนกบักลุ่มเป้าหมาย การให้ข่าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของ

การประชาสัมพนัธ์  

  4.5 การตลาดทางตรง (direct marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกับ

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหเ้กิดการสนองตอบโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการต่าง ๆ ท่ีนกัการ

ตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู ้ซ้ือและทําให้เกิดการตอบสนองทันที 
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ประกอบดว้ย การขายทางโทรศพัท ์การขายตรงโดย ใชจ้ดหมายตรง การขายโดยใช้

แคตตาล็อก และการขายทางโทรทศัน์วิทยุ หรือหนงัสือพิมพส์รุปไดว้า่ ส่วนประสม

ทางการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี ประกอบดว้ย 

ปัจจยัสําคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการ

ติดต่อส่ือสาร หรือการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงปัจจยัทั้ง 4 ต่างก็มีความสําคญัไม่นอ้ยไป

กวา่กนั ดงันั้น ปัจจยัทั้ง 4 จะเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั โดยท่ีส่วนประสมทางการตลาด

จะเป็นตวักระตุน้ทางการตลาด ในการสร้างความตอ้งการซ้ือในตวัผลิตภณัฑ์ เพื่อให้

สามารถตอบสนองความตอ้งการของเป้าหมาย ทางการตลาด ซ่ึงหมายถึง การ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคนัน่เอง 

แนวคิดเกีย่วกบัความภักดีในตราสินค้า 

 อดุลย ์จาตุรงคก์ุล กล่าวถึงความซ่ือสัตย ์(Loyalty) วา่ใชอ้ธิบายถึงความเต็ม

ใจของลูกคา้ท่ีจะทาํการอุปถมัภบ์ริษทัต่อไปในช่วงระยะเวลายาวนาน มีการซ้ือและ

การใช้สินค้าและบริการหลายคร้ังซํ้ ากัน และมีการแนะนําเพื่อนฝูงและคนท่ีรู้จกั

ตามแต่จะเห็นสมควร 

 Jacoby และ Chestnut( 1978) ไดใ้ห้คาํนิยามของความภกัดีวา่ คือ รูปแบบ

ต่างๆของพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะมีผลต่อการสร้าง รักษา และป้องกนั

ส่วนแบ่งทางการตลาดของตราสินคา้เพื่อใหต้ราสินคา้สามารถทาํกาํไรไดใ้นระยะยาว 

3.วธีิดําเนินการวจัิย 

ในการศึกษาวิจัย เ ร่ือง "ปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า 

กรณีศึกษาของผูบ้ริโภคสินคา้ สีโจตนั ในกลุ่มบา้นท่ีอยูอ่าศยั ท่ีซ้ือตรงกบับริษทัฯ ใน

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล " โดยมีเน้ือหาสาระสําคญัในการดาํเนินการตามลาํดบั 

ดงัน้ี  

 1. การกาํหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง  

 2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 4. การจดักระทาํและการวเิคราะห์ขอ้มูล  
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4. ผลการวเิคราะห์ /บทสรุป 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ค่า

นยัสาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมุติฐาน 

ไม่เป็นไป

ตาม

สมมุติฐาน 

เพศ 0.000 /   

อาย ุ 0.02 /   

ระดบัการศึกษา 0.21   / 

อาชีพ 0.01 /   

รายได ้ 0.00  /  

สถานภาพการสมรส 0.03  /  

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ 0.12   / 

ปัจจยัดา้นนวตักรรมและคุณภาพสินคา้ 0.000   / 

ปัจจยัดา้นราคา 0.44  /  

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.91  /  

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.04 /   

ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ 0.00 /   

ปัจจยัทางดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 0.00 /   
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ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ 

ถดถอยพหุคูณ ( Enter multiplier Regression Analysis) 

ตวัแปร B SEb ß 
t 

Sig 

(Constant) 2.13 
0.36  

5.86 0.00* 

ภาพลกัษณ์ของสินคา้ (X1) 
-0.06 

0.04 -0.07 

-1.54 0.12 

นวตักรรมและคุณภาพของ

สินคา้(X2)  

-0.09 

0.03 -0.12 

-3.13 0.00* 

ดา้นราคา(X3)  
0 

0.03 0.03 
0.78 0.44 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย(X4) 
-0.01 

0.04 -0.01 
-0.11 0.91 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด(X5) 
-0.05 

0.03 -0.08 
-2.02 0.04* 

ดา้นผลิตภณัฑ(์X6)  
0.15 

0.04 0.18 
4.1 0.00* 

ความภกัดีในตราสินคา้(X7)  
0.22 

0.05 0.21 
4.6 0.00* 

      

R               =          0.79 F    = 82.70    

      

R2             =          0.63 
Sig. = 0.00* 

   

      

SEE             =          0.19      

            

 

ส่วนที ่ 1  การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ ไปเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้อบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย  ต่อเดือน และ 
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สถานภาพการสมรส โดยการหาค่าความถ่ี  (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ดงัน้ี 

เพศ  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายจาํนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 

รองลงมาเป็นเพศหญิง จาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 ตามลาํดบั 

อายุ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 24-30 ปี จาํนวน 266 คน คิดเป็น

ร้อยละ 66.50 รองลงมามีอายุระหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 

และนอ้ยท่ีสุดมีอาย ุ41-50ปีจาํนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 2.50 

ระดับการศึกษา  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัอนุปริญญา

หรือเทียบเท่า จาํนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80 รองลงมามีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรีจาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 และน้อยท่ีสุดมีระดบัการศึกษา

ประถมศึกษา-มธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ  4.00 ตามลาํดบั 

อาชีพ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ                       

จาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัจาํนวน  

140  คนคิดเป็นร้อยละ 35.00 และนอ้ยท่ีสุดอ่ืนๆโปรดระบุไม่มีผูต้อบแบบสอบถาม 

รายได้   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 15,001-25,000 บาท 

จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 25,001-

35,000 บาท จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดต่้อเดือนตํ่า

กวา่หรือเทียบเท่า 15,000 บาท จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามลาํดบั 

   สถานภาพ  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสโสด จาํนวน 262 คน 

คิดเป็นร้อยละ 65.50 รองลงมาคือสถานภาพสมรส  จาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.8 และน้อยท่ีสุดมีสถานภาพหย่า / หมา้ย  จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 

ตามลาํดบั 

ส่วนที ่ 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้น ภาพลกัษณ์ของสินคา้ นวตักรรมและคุณภาพ

ของสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ สีโจตนั 
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พบว่าผูใ้ช้สีโจตนั  มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ใน

ภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 8.98 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีความคิดเห็นเรียงตามลาํดบั

ดงัน้ี ด้านการมีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ มีค่ามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.00 ส่วน 

รองลงมา คือดา้นความมีช่ือเสียงมีค่าเฉล่ีย 8.98 และดา้นความมีรสนิยมมีค่านอ้ยท่ีสุด 

มีค่าเฉล่ีย  8.75  

และพบวา่ ผูใ้ชสิ้นคา้สีโจตนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นนวตักรรมและ

คุณภาพของสินคา้ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 8.67 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีความ

คิดเห็นเรียงตามลาํดบัดงัน้ี มีอายุการใชง้านยาวนานทนต่อแสงแดด  มีค่ามากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ีย 8.94 รองลงมา คือมีการพฒันาสินคา้ตลอดเวลา มีค่าเฉล่ีย 8.89 และมีสินคา้

ใหเ้ลือกหลากหลาย มีค่านอ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย  8.72  

ส่วนที ่3 การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ดา้นราคา 

(price),ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย (place),ด้านการส่งเสริมการตลาด (promotion)และ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(product) 

พบว่า ผูใ้ช้สินค้าสีโจตันมีความคิดเห็นต่อปัจจัย ด้านส่วนประสมทาง

การตลาด ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 8.79 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีความคิดเห็น

เรียงตามลําดับดังน้ี ด้านราคามีค่ามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.94 รองลงมา คือ ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 8.752 และอนัดบัสุดทา้ยดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่านอ้ยท่ีสุดมี

ค่าเฉล่ีย 8.685  

ส่วนที ่ 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ สีโจตนั 

พบว่า ผูใ้ช้สินคา้สีโจตนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นความภกัดีต่อตรา

สินคา้สีโจตนั ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 8.78 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความ

คิดเห็นเรียงตามลาํดบัดงัน้ี จะแนะนาํเพื่อนและคนรู้จกัให้ใชสี้โจตนั  มีค่ามากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ีย 8.91 รองลงมา คือ เห็นคุณค่าในตราสินคา้สีโจตนั มีค่าเฉล่ีย 8.88 และจ่ายเงิน

ซ้ือสินคา้โจตนัอยา่งเตม็ใจ มีค่านอ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย  8.64  
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ส่วนที ่5 ผลการทดสอบสมมุตฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ,อายุ,การศึกษา,อาชีพ,รายได้

สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั 

  สมมติฐานที ่1.1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั จาํแนกตาม

เพศ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ Independent t-test พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความ

ภกัดีในตราสินค้าสีโจตนั แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง

ยอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานที ่1.2 อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนัจาํแนกตาม

อายุ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา่ อายุท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานที ่1.3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้

สีโจตนั 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั จาํแนก

ตามระดับการศึกษา ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนัท่ีไม่

แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

 สมมติฐานที ่1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้สีโจตนั 

ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนัจาํแนกตาม

อาชีพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า 

อาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าสีโจตันแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
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สมมติฐานที ่1.5 รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั 

ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนัจาํแนกตาม

รายได้ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า 

รายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าสีโจตันแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1.6 สถานะภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้

สีโจตนั 

ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนัจาํแนกตาม

สถานะภาพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

พบวา่ สถานะภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการความภกัดีในตราสีโจตนัแตกต่างกนั อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้าน ภาพลักษณ์ของสินค้า 

นวตักรรมและคุณภาพของสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ สีโจตนั 

สมมติฐานที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี

ประกอบดว้ย ดา้นราคา (price),ดา้นการจดัจาํหน่าย (place),ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(promotion)และ ดา้นผลิตภณัฑ ์(product) 

ผลการวิเคราะห์เพื่อคน้หาตวัพยากรณ์ ท่ีสามารถพยากรณ์ความภกัดีในตรา

สินค้าสีโจตนั โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Enter multiplier regression 

analysis) พบว่าสมการพยากรณ์ความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั พบว่าตวัแปรท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั ประกอบดว้ยตวัแปรความภกัดีใน

ตราสินคา้(X7), ตวัแปรดา้นผลิตภณัฑ(์X6), ตวัแปรดา้นส่งเสริมการตลาด(X5) และตวั

แปรนวตักรรมและคุณภาพของสินคา้(X2) โดยเป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ ประกอบดว้ยตวัแปรดา้นภาพลกัษณ์,ดา้นราคา,ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย โดยเป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มและพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั 
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้สีโจตนั  

พบวา่มีประเด็นควรนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ,อายุ,การศึกษา,อาชีพ,

รายได,้สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั 

  สมมติฐานที ่1.1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั จาํแนกตาม

เพศ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ Independent t-test พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความ

ภกัดีในตราสินค้าสีโจตนั แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง

ยอมรับสมมติฐานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายจาํนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 

54.00 รองลงมาเป็นเพศหญิง จาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 ตามลาํดบั 

 สมมติฐานที ่1.2 อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนัจาํแนกตาม

อายุ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา่ อายุท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 จึงยอมรับสมมติฐานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 24-30 ปี จาํนวน 266 

คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมามีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อย

ละ 29.00 และนอ้ยท่ีสุดมีอาย ุ41-50ปีจาํนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 2.50 

 สมมติฐานที ่1.3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้

สีโจตนั 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั จาํแนก

ตามระดับการศึกษา ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนัท่ีไม่

แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับ

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จาํนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80 รองลงมามีระดบั

การศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 และน้อยท่ีสุดมีระดับ
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การศึกษาประถมศึกษา-มธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ  4.00 

ตามลาํดบั 

 สมมติฐานที ่1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้สีโจตนั 

ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนัจาํแนกตาม

อาชีพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า 

อาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าสีโจตันแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับราชการ  

พนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30รองลงมาประกอบอาชีพ

ธุรกิจส่วนตวัจาํนวน  140   คนคิดเป็นร้อยละ 35.00   และนอ้ยท่ีสุดอ่ืนๆโปรดระบุไม่

มีผูต้อบแบบสอบถาม 

 สมมติฐานที ่1.5 รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั 

ผลการความเคราะห์ความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนัจาํแนก

นกตามรายได ้ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

พบวา่ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้สีโจตนัแตกต่างกนั อยา่งมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรสโสด จาํนวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 รองลงมาคือสถานภาพ

สมรส  จาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 และนอ้ยท่ีสุดมีสถานภาพหยา่ / หมา้ย  

จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 ตามลาํดบั 

 สมมติฐานที่ 1.6 สถานะภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้

สีโจตนั 

ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนัจาํแนกตาม

สถานะภาพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

พบวา่ สถานะภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการความภกัดีในตราสีโจตนัแตกต่างกนั อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่  2 การวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้าน ภาพลักษณ์ของสินค้า 

นวตักรรมและคุณภาพของสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ สีโจตนั
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พบว่าผูใ้ชสี้โจตนั  มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ในภาพรวมมี

ค่าเฉล่ีย 8.98 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีความคิดเห็นเรียงตามลาํดบัดงัน้ี ดา้น

การมีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ มีค่ามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.00 รองลงมา คือดา้น

ความมีช่ือเสียงมีค่าเฉล่ีย 8.98 และดา้นความมีรสนิยมมีค่านอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  8.75 

พบวา่ ผูใ้ชสิ้นคา้สีโจตนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทางดา้นนวตักรรมและคุณภาพของ

สินคา้ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 8.67 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีความคิดเห็นเรียง

ตามลาํดบัดงัน้ี มีอายกุารใชง้านยาวนานทนต่อแสงแดด  มีค่ามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.94 

รองลงมา คือมีการพฒันาสินคา้ตลอดเวลา มีค่าเฉล่ีย 8.89 และมีสินค้าให้เลือก

หลากหลาย มีค่านอ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย  8.72  

 สมมติฐานที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี

ประกอบดว้ย ดา้นราคา (price),ดา้นการจดัจาํหน่าย (place),ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(promotion)และ ด้านผลิตภณัฑ์ (product)พบว่ามีความคิดเห็นเรียงตามลาํดับดังน้ี 

สีโจตันมีราคาท่ีเหมาะสม  มีค่ามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.94 รองลงมา คือ ราคามี

มาตรฐาน มีค่าเฉล่ีย 8.82 และมีราคาไม่เกินกาํลงัซ้ือ มีค่าน้อยท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย  8.72 

สีโจตนัมีจาํนวนของสถานท่ีจดัจาํหน่ายเพียงพอ  มีค่ามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.82 

รองลงมา คือ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหาสินคา้ง่าย มีค่าเฉล่ีย 8.80 และมีความ

สะดวกในการหาซ้ือ มีค่าน้อยท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย  8.74 สีโจตนัมีการให้ส่วนลดและของ

แถม  มีค่ามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.95 รองลงมา คือ มีเจา้หน้าท่ีคอยแนะนาํให้บริการ

ขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย 8.87 และมีป้ายโฆษณาตามสถานท่ีต่างๆ มีค่าน้อยท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย  

8.44 และ สีโจตนัมีบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงามสะดุดตา  มีค่ามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.81 

รองลงมา คือ มีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย มีค่าเฉล่ีย 8.75 และสินคา้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน มีค่านอ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย  8.56  

ผลการวิเคราะห์เพื่อคน้หาตวัพยากรณ์ ท่ีสามารถพยากรณ์ความภกัดีในตรา

สินค้าสีโจตนั โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Enter multiplier regression 

analysis) พบว่าสมการพยากรณ์ความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั พบว่าตวัแปรท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั ประกอบดว้ยตวัแปรความภกัดีใน

ตราสินคา้(X7), ตวัแปรดา้นผลิตภณัฑ(์X6), ตวัแปรดา้นส่งเสริมการตลาด(X5) และตวั
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แปรนวตักรรมและคุณภาพของสินคา้(X2) โดยเป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ ประกอบดว้ยตวัแปรดา้นภาพลกัษณ์,ดา้นราคา,ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย โดยเป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มและพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ความภกัดีในตราสินคา้สีโจตนั 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นรายดา้น 

เพื่อศึกษาปัจจยัใดมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้มากท่ีสุด และเพื่อผูผ้ลิตจะ

ไดมุ้่งเนน้ ส่งเสริมและพฒันาปัจจยัในดา้นนั้นๆต่อไป  

2. ควรทาํการศึกษาวา่นอกจากปัจจยัท่ีไดท้าํการวิจยัไปแลว้ ยงัมีปัจจยัใดอีกบา้งท่ีมี

อิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า เพื่อนําปัจจัยนั้ นมาเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและพฒันาสินคา้และเพื่อสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ต่อไป  

3. ควรทาํการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในด้านต่างๆ

ของสินคา้เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์และกาํหนดนโยบายการตลาด

ในอนาคต 
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การศึกษาปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ของยี่ห้อรถยนต์ (ค่ายญี่ปุ่ น) ทีม่ีผลต่อการ    

ตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

A STUDYING FACTOR IMAGE OF THE CARS BRAND (JAPAN)  

THAT EFFECT DECISION MAKING PURCHASING OF CONSUMER IN 

BANGKOK AND PERIMETER 

อรอุษา ขนอนกุล1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

                _________________________________________________________________________ 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์(ค่ายญ่ีปุ่น) และเพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืน ๆ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

คือ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล  จาํนวน 400 คน และใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้นาํขอ้มูลไปทาํการประมวลผล โดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน แบบการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA), t-test, f-test และ Multiple 

Regression Analysis (MRA)โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05  

ผลการวิจยัขอ้มูลทัว่ไปพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

อายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน โดยมีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยั

ส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้และอาชีพมีความแตกต่างต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนต์(ค่ายญ่ีปุ่น) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืน ๆ   มี

ความแตกต่างต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต(์ค่ายญ่ีปุ่น) 

--------------------------------------------------------- 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต  
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คําสําคัญ : รถยนต ์(ค่ายญ่ีปุ่น), การตดัสินใจซ้ือ 

Abstract 

 The purpose of this study was to study factor image of the cars brand 

(Japan) that effect decision making purchasing of consumer in Bangkok and 

perimeter, by defining the factors suppose to have connection decision making 

purchasing a cars (Japan) .Includes induvidual factors , marketing mix and  other 

factor. The samples for this research were  400 consumer in Bangkok and perimeter. 

The instrument of the study is the questionnaires technique analyzing by using 

SPSS program to analyze both statistic and descriptive to describe percentage 

standard deviation and chi-square with significance of statistic at 0.05 level.  

Most of consumers were female, aged 31-40 years old, there highest 

education was bachelor degree , their occupation was employees of private 

companues and their average monthly salary was 20,001 – 30,000 baht 

 The result of the study found that the individual factor like sex age 

education salary occupation, marketing mix and other factor  these are all affecting 

to the decision making purchasing a cars. 

KEYWORDS : THE CARS BRAND (JAPAN), PURCHASING DECISION 

MAKING          

 1.บทนํา 

ในปัจจุบนัน้ีโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างสูง ทั้งในเร่ืองของเทคโนโลยีและ

การแข่งขนั ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป คือ ผูบ้ริโภคมีความ

คาดหวงัต่อคุณภาพของสินคา้หรือบริการท่ีสูงข้ึนในราคาท่ีถูกลง มีความตอ้งการ

แบบเฉพาะบุคคลท่ีมากข้ึนผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการซ้ือสินคา้และบริการมากข้ึน  

เพราะสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผา่นช่องทางตามส่ือต่างๆ ไม่วา่จะเป็นหนงัสือพิมพ ์

โทรทศัน์วิทย ุ หรือ อินเตอร์เน็ต ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงน้ี ธุรกิจจาํนวนมากได้
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ใช ้“ภาพลกัษณ์องคก์ร” (corporate Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ี

มีต่อบริษทัหรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหน่ึง และยงัรวมไปถึงดา้นการบริการหรือ

การจดัการ (management) ของบริษทัแห่งนั้นดว้ย และยงัหมายรวมไปถึงสินคา้ 

ผลิตภณัฑ์ (product) และบริการ (service) ภาพลกัษณ์องคก์ร เขา้มาช่วยสร้างความ

แตกต่างให้กบัสินคา้หรือบริการของตนเอง เพราะการมีภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นการเพิ่ม

ทรัพยสิ์นใหแ้ก่องคก์ร (อภิสิทธิฉตัรทนานนท,์ 2548) 

ในยุคปัจจุบนัน้ี รถยนต ์ถือวา่เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสําคญัอยา่งมากในการ

ดาํเนินชีวติของผูค้นมากข้ึน เพราะในทุกๆวนั ผูค้นตอ้งมีการเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงั

อีกท่ีหน่ึง ซ่ึงรถยนตน์ั้นก็เป็นพาหนะท่ีถูกเลือกนาํมาใชม้ากท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ในสังคมเมืองใหญ่ท่ีมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและสภาพปัญหาการจราจรท่ีติดขดั

ในกรุงเทพมหานคร  ในขณะท่ีการบริการขนส่งมวลชนของภาครัฐบาลและ

ภาคเอกชน ยงัไม่สามารถรองรับความตอ้งการของประชาชนในกรุงเทพมหานครได ้

อีกทั้งรัฐบาลยงัมีนโยบายซ้ือรถยนต์คนัแรกจะได้คืนภาษี 100,000 บาทด้วย จึง

ก่อให้เกิดเป็นการกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครให้ตอ้งการ

ซ้ือรถยนตเ์พื่อใชส่้วนตวัเพิ่มมากข้ึน  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตค์่ายญ่ีปุ่น 

2.เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตค์่ายญ่ีปุ่น 

3.เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

ค่ายญ่ีปุ่น 

สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ,อายุ,สถานภาพ,การศึกษา,อาชีพ

รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์(ค่ายญ่ีปุ่น) 
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2.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์

(product),ปัจจัยด้านราคา (price),ปัจจัยด้านการจัดจาํหน่าย (place),ปัจจยัด้านการ

ส่งเสริมทางการตลาด (promotion) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์

ค่ายญ่ีปุ่น 

3.ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ของสินคา้ (brand image),ความภกัดี

ต่อสินคา้ (brand loyalty),ความไวว้างใจ (trust) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถยนต ์(ค่ายญ่ีปุ่น) 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1.1ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มประชาชนท่ีมีอํานาจในการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนต ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ในกรณีน้ีไม่ทราบจํานวน

ประชากรท่ีแน่นอนจึงคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากสูตร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 

2549: 14) ได้จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง 385 คน ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์

ผดิพลาดไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต ์

             2. ตวัแปรอิสระ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้น

ภาพลกัษณ์ และปัจจยัอ่ืนๆ 

3. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ือรถยนตค์่ายญ่ีปุ่น 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

            1.ทาํให้ทราบถึงภาพลกัษณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภคต่อการเลือกซ้ือ

รถยนต ์(ค่ายญ่ีปุ่น) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการสร้างภาพลกัษณ์ของธุรกิจ

รถยนตต่์อไป 

            2.ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมในการเลือกซ้ือรถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น)และปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์(ค่ายญ่ีปุ่น)ในสถานการณ์ปัจจุบนั 
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               3. เพื่อใช้ในการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของยี่ห้อรถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น)และปรับ

กลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2.แนวคิด ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

           ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ตาํรา เอกสาร บทความ และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

            1.  ความหมายของพฤติกรรมการบริโภค 

            2.  แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

            3.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ 

            4.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมการตลาด 

            5.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความภกัดี 

            6.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความไวว้างใจ 

            7.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 

            8.  ทฤษฎีลูกคา้สัมพนัธ์ 

            9.  ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวความคิดในการศึกษา ดังนี ้

                แครียา  ภู่พฒัน์    (2551 : บทคดัยอ่) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือก 

ซ้ือรถยนต ์โตโยตา้ นิว วอีอส ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีมี

จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์โตโยตา้ นิว วิ

ออส ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ 

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชร้ถยนต ์โตโยตา้ นิว วิออส จาํนวน 385 คน โดย

ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียวและการทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ

เพียร์สัน   ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 27 - 35 ปี มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-

20,000 บาท มีสถานภาพโสด โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมซ้ือรถยนต ์โตโยตา้ นิว วิ



318 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

ออส รุ่น 1.5 E เกียร์อตัโนมติั สีท่ีนิยมท่ีสุด คือ สีดาํและซ้ือโดยการผอ่นชาํระและมกั

มีการตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 

2.79 เดือน และจาํนวนโชวรู์มท่ีเขา้เยี่ยมชมเพื่อศึกษาและเก็บขอ้มูล มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 

2.82 โชวรู์ม ลูกคา้ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์เพื่อความสะดวกและปลอดภยัในการ

เดินทาง สําหรับเหตุผลสําคญัท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ นิว วิออส 

เป็นเพราะว่าเห็นประโยชน์จากการประหยดันํ้ ามนัและสมรรถนะของเคร่ืองยนต ์

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโดยรวมท่ีมีต่อรถยนตโ์ตโยตา้ นิว วิออส อยูใ่นระดบัสูง

และมีแนวโนม้ท่ีจะแนะนาํหรือบอกต่อบุคคลอ่ืน ให้เลือกซ้ือรถยนต ์ โตโยตา้ นิว วิ

ออส ในระดบัสูง โดยผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ในระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมี อายุ สถานภาพ และระดบั

การศึกษา ต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์ โตโยตา้ นิว วิออส ใน

ดา้นโอกาสท่ีจะแนะนาํหรือบอกต่อบุคคลอ่ืน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 และพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ รถยนต ์โตโยตา้ นิว วิออส ของผูบ้ริโภคในดา้น

โอกาสท่ีจะแนะนาํหรือบอกต่อบุคคลอ่ืนและดา้นความพึงพอใจโดยรวม อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีระดบัความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบั

ค่อนขา้งตํ่า 

จากงานวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์โตโยตา้ นิว วี

ออส ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูศึ้กษาสรุปไดว้า่  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย นิยมซ้ือรถยนต์โตโยตา้รุ่น 1.5 E เกียร์อตัโนมติั สีดาํ ซ้ือโดยการผอ่นชาํระ 

ตัดสินใจซ้ือด้วยตนเอง ซ้ือเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง เห็น

ประโยชน์จากการประหยดันํ้ามนัและสมรรถนะของเคร่ืองยนต ์ ความพึงพอใจท่ีมีต่อ
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รถยนต์โตโยตา้อยู่ในระดบัสูง และมีแนวโน้มท่ีจะแนะนาํหรือบอกต่อบุคคลอ่ืนให้

เลือกซ้ือ 

ไพรินทร์ ปราศอาพาธ (2546) ไดท้าํการวิจยัหัวขอ้เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ี่ห้อฮอนดา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั

พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใช ้ รถยนตรุ่์นซีวิค มากท่ีสุด รองลงมา คือ รถยนตรุ่์นซิต้ี 

และในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ยี่ห้อฮอนดา้ท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุด 

คือ การออกแบบห้องโดยสารกวา้ง สะดวกสบายและปลอดภยั ดา้นราคา ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ี่ห้อฮอนดา้ มากท่ีสุด คือ ในเร่ืองราคารถยนตเ์ป็น

ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของรถ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ี่ห้อฮอนดา้ มากท่ีสุดในเร่ืองศูนยบ์ริการมีหลายสาขา อยูใ่น

ทาํเลท่ีติดต่อโดยสะดวก และด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือ รถยนตย์ี่ห้อฮอนดา้มากท่ีสุด คือ การจดัรายการพิเศษ และให้ส่วนลดใน

เทศกาลต่าง ๆ สําหรับโอกาสการซ้ือรถยนต์ยี่ห้อฮอนดา้ในอนาคตของผูบ้ริโภค ท่ี

ตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้ท่ีตอบแแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ ซ้ือแน่นอน 

จากงานวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาสรุปไดว้า่  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชร้ถยนตรุ่์นซีวิค  และปัจจยั

ในดา้นส่วนผสมทางการตลาด  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ การออกแบบห้องโดยสาร

กวา้ง สะดวกสบายและปลอดภยั ดา้นราคา เป็นราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของรถ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีศูนยบ์ริการหลายสาขา อยูใ่นทาํเลท่ีติดต่อสะดวก ดา้น

การส่งเสริมการตลาด มีการจดัรายการพิเศษ  และให้ส่วนลดในเทศกาลต่าง ๆ  ใน

อนาคตมีการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้แน่นอน 

สฤษดิ์พงษ์ เพ่งเล็งผล (2544) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือก

ซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของกลุ่มนกัศึกษาปริญญาโท ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยั

ทัว่ไปท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของกลุ่มนกัศึกษาปริญญา
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โท คือ ระดบัรายได ้ ระดบัฐานะทางครอบครัวและรูปแบบการดาํเนินชีวิต สําหรับ

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนตท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของ

กลุ่มนกัศึกษาปริญญาโท คือ คุณภาพ ระดบัราคา ระดบัความปลอดภยัและยงัพบวา่ 

รถยนตมี์ความจาํเป็นต่อชีวิตประจาํวนั ในหน่ึงครอบครัวควรมีจาํนวนรถยนต ์ 2 คนั 

และราคารถยนต์คนัแรกของชีวิตท่ีเหมาะสม คือ 500,001-600,000 บาท จากการ

ทดสอบ ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

พบว่า ระดบัรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นในเร่ืองราคาของรถยนต์คนัแรก 

และเพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัดา้นส่วนลดเงินสดและของ

แถม 

จากงานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของกลุ่ม

นกัศึกษาปริญญาโท ผูศึ้กษาสรุปไดว้่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์

คือ รายได้ ฐานะทางครอบครัวและรูปแบบการดาํเนินชีวิต  ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับ

รถยนต ์คือ คุณภาพ ราคา ความปลอดภยั ระดบัรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็น

ในเร่ืองราคาของรถยนตค์นัแรก 

3.วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวจิยัเร่ือง ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของยีห่อ้รถยนต ์(ค่ายญ่ีปุ่น) ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิง

สาํรวจ (survey research) เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มประชากรท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจซ้ือ

รถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงไม่ทราบจาํนวน

ประชากรท่ีแน่นอน จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั มีขั้นตอนการสุ่มดงัน้ี 
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               1. คาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของการคาํนวณกาํหนดขนาด

ของกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน (infinite population) โดย

กาํหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคาดเคล่ือนไม่เกิน 5% โดยใช้สูตรของ 

W.G. Cochran (1953) 

               2. ทาํการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเจาะจงเก็บ

ตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีซ้ือรถยนตค์่ายญ่ีปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

               3. ทาํการสุ่มขนาดตวัอย่างแบบกาํหนดโควตา้ (quota sampling) เพื่อ

คาํนวณหาขนาดตวัอยา่งใน 8 พื้นท่ี ท่ีสุ่มเลือกจากจาํนวนประชากรท่ีอาศยัรวมทั้ง 8 

พื้นท่ี ต่อจาํนวนประชากรท่ีอาศยัแต่ละพื้นท่ี จะไดข้นาดตวัอยา่ง 

   4. ทาํการสุ่มแบบตามสะดวก (convenience sampling) ให้ไดข้นาดตวัอยา่ง

ในแต่ละพื้นท่ีตามท่ีกาํหนดไว ้จนครบจาํนวนแบบสอบถาม 400 ชุด 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

              เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลสําหรับการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม

(questionnaire) สํารวจ ปัจจยัด้านภาพลักษณ์ของยี่ห้อรถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น) ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษาขอ้มูล 

ตาํรา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

             ส่วนท่ี1ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้าน

ภาพลกัษณ์ของยี่ห้อรถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

             ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย

ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย  และการส่งเสริมการตลาด 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วยภาพลกัษณ์สินคา้ 

ความภกัดีต่อสินคา้ ความไวว้างใจ 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต(์ค่ายญ่ีปุ่น) 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อนาํมาวิเคราะห์ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลตาม

ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ชุด ซ่ึงจะเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจากผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ

รถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น) ท่ีกาํหนดไวจ้นครบตามจาํนวน โดยมีขั้นตอนในการดาํเนินการ 

ดงัน้ี 

1.1 ผูว้จิยัเตรียมแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด 

1.2 นาํขอ้มูลท่ีได ้มาวเิคราะห์ และแปรผลขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ี

มีผูร้วบรวมไวท้ั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ดงัน้ี 

2.1 หนงัสือพิมพ ์วารสาร ส่ิงพิมพต่์างๆ 

2.2 ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 

2.3 หนงัสือทางวชิาการ บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

              ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาดาํเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์

ของแบบสอบถาม และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป และดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) 

1.1 ตวัแปรเชิงคุณภาพ จะใชก้ารแจกแจงค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อย

ละ (percentage) อธิบายลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.2 ตวัแปรเชิงปริมาณ จะใช้ค่าเฉล่ีย (means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) ค่าสูงสุด (max) และค่าตํ่าสุด (min) แสดงระดบัความสําคญัของ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัอ่ืนๆ กรณีศึกษา รถยนต์(ค่ายญ่ีปุ่น) ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

2.1 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา 

รายได ้สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์(ค่ายญ่ีปุ่น)ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนั ใชส้ถิติ T-Test ในกรณีตวัแปรอิสระ

เพศ และใชส้ถิติ F-Test (ANOVA) สาํหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ 

2.2 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(product), ราคา (price), ช่องทางการจดัจาํหน่าย (place) และ

การส่งเสริมการตลาด (promotion) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต(์ค่าย

ญ่ีปุ่น)  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

(multiple regression analysis) 

2.3 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ (brand 

image), ความภกัดีต่อสินคา้ (brand loyalty), ความไวว้างใจ (trust), มีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต(์ค่ายญ่ีปุ่น)  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใชก้าร

วเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression analysis) 
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4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล / บทสรุป 

ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

เพศ  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 

61.50 และเป็นเพศชาย จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 

 อายุ  กลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดมีอายุระหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 172 คน คิดเป็น

ร้อยละ 43 และนอ้ยท่ีสุดมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ค่า

นยัสาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมุติฐาน 

ไม่เป็นไป

ตาม

สมมุติฐาน 

เพศ 0.05 /   

อาย ุ 0.000 / 

 ระดบัการศึกษา 0.000 / 

 อาชีพ 0.001 / 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.000 / 

 สถานภาพสมรส 0.000  / 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.973   / 

ดา้นราคา 0.011   / 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.000  / 

 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 0.658 

 

 / 

ดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ 0.000 /   

ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ 0.577 

 

/ 

ดา้นความไวว้างใจ 0.685 

 

/ 
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ระดับการศึกษา  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 

189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 และนอ้ยท่ีสุดมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาหรือตํ่ากว่า 

จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 

อาชีพ  กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค มากท่ีสุดมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 

130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50  รองลงมามีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 120 

คน คิดเป็นร้อยละ 30 และนอ้ยท่ีสุด คืออาชีพอ่ืนๆ จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ี ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน  20,001-30,000บาท จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 และน้อยท่ีสุดมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 

              สถานภาพสมรส  กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส  จาํนวน 206 คน 

คิดเป็นร้อยละ 51.50 รองลงมามีสถานภาพโสด จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 

และน้อยท่ีสุดมีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 

ตามลาํดบั 

การวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 

1. กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ในดา้นตวัถงัรถ

มีความแขง็แกร่ง (ค่าเฉล่ีย 9.12) 

2. กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นราคา ในดา้นราคามีความ

เป็นมาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 9.15) 

3. กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัด้านการจดัจาํหน่าย ในด้าน

จาํนวนสาขาท่ีมากพอ (ค่าเฉล่ีย 9.02) 

4. กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

ในดา้นการใหบ้ริการ บาํรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด (ค่าเฉล่ีย 8.92) 

การวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ ภาพลกัษณ์ของสินคา้ ความ

ภกัดีของสินคา้ และความไวว้างใจ   มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1. กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัภาพลกัษณ์ของสินคา้ ในดา้นการมี

ช่ือเสียงของสินคา้  (ค่าเฉล่ีย 9.14) 

2. กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัความภกัดีของสินค้า ในด้านการ

แนะนาํสินคา้นั้นๆใหแ้ก่เพื่อนๆ (ค่าเฉล่ีย 9.18) 

3. กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัความไวว้างใจ ในดา้นความรวดเร็ว

และถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 8.81) 

การวเิคราะห์การตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ (ค่ายญีปุ่่ น) 

            ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือรถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น) ไดแ้ก่ การยอมรับจาก

บุคคลทัว่ไป ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ ความคุม้ค่าท่ีไดรั้บ ความเช่ือมัน่ต่อ Brand 

สินค้าและการดูแลเอาใจใส่ของผู ้แทนจําหน่าย จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างให้

ความสาํคญัมากท่ีสุดในดา้นความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 9.10) 
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ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที ่2 และสมมติฐานที ่3 

ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์การตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น) ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณ (enter 

multiplier regression analysis) 

ตวัแปร B SEb ß t Sig 

(Constant) 2.013 .637 
 

3.162 .002 

ดา้นผลิตภณัฑ(์x1) -.002 .060 -.001 -.033 .973 

ดา้นราคา (x2) -.123 .048 -.127 2.550 .011 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (x3) .407 .057 .400 7.158 .000* 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด(x4) -.021 .047 -.021 -.442 .658 

ดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้(x5) .484 .057 .511 8.467 .000* 

ดา้นความภกัดีต่อสินคา้(x6) .010 .018 .020 .558 .577 

ดา้นความไวว้างใจ (x7) .023 .057 .021 .405 .685 

R          =        0.78 F    = 84.28 

   R2         =        0.60                                           Sig   =   0.00* 

 SEE      =       0.41 

     

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ์(product),ปัจจยัดา้นราคา (price),ปัจจยัด้านการจดัจาํหน่าย (place),ปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (promotion) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนต ์(ค่ายญ่ีปุ่น) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอ่ืนๆท่ีประกอบด้วย ภาพลักษณ์ของสินค้า (brand 

image),ความภกัดีของสินคา้ (barnd loyalty),ความไวว้างใจ (trust) มีความสัมพนัธ์ต่อ
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การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

ผลการวเิคราะห์เพื่อคน้หาตวัพยากรณ์ ท่ีสามารถพยากรณ์การตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้

การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (enter multiplier regression analysis) พบวา่ การตดัสินใจ

เลือกซ้ือรถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น)ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี

ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัตวัแปร 2  ตวัแปร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

โดยตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์(ค่ายญ่ีปุ่น) ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ตวั

แปรด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (x3 )และตวัแปรด้านภาพลักษณ์ของสินค้า(x5 ) 

ตามลาํดบั ตวัแปรทั้ง 2 ตวัน้ี สามารถร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์

(ค่ายญ่ีปุ่น) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ ร้อยละ 60.14

  ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ ประกอบดว้ยตวัแปรดา้นผลิตภณัฑ์ (x1), ตวัแปรดา้นราคา 

(x2),ตวัแปรดา้นการส่งเสริมการตลาด (x4) ,ตวัแปรดา้นความภกัดีของสินคา้ (x6) 

และตวัแปรดา้นความไวว้างใจ (x7) พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนต ์(ค่ายญ่ีปุ่น) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

5. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. บริษทัควรมีการศึกษา ภาพลกัษณ์ของบริษทัถึงกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีอตัราการ

ใชบ้ริการนอ้ยหรือไม่เคยมาใชบ้ริการเลย เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ ใช้ในการ

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อท่ีจะเพิ่มจาํนวนกลุ่มลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ให้มา

ใชบ้ริการเพิ่มมากข้ึน 

2. บริษทัควรศึกษาเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ของบริษทั กบั บริษทัอ่ืน ๆ ท่ีมี

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายกลุ่มเดียวกนัเพิ่มเติม เพื่อจะได้ ศึกษาถึงความแตกต่างของ

ภาพลกัษณ์บริษทัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาภาพลกัษณ์บริษทั เพื่อให้ผูบ้ริโภค

เกิดความไวว้างใจ และจงรักภกัดีกบับริษทัตลอดไป 
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3. ควรศึกษาความคาดหวงัของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อรถยนตแ์ละการบริการของ

บริษทั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันารถยนตแ์ละการบริการบริษทั ให้ตรงกบัความ

ตอ้งการและความคาดหวงัของผูบ้ริโภคทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 

4. ควรมีกลยุทธ์ในการหาท่ีตั้งท่ีอาํนวยความสะดวกต่อผูม้าให้บริการ  มีการ

ประดบัตกแต่ง อาคารสถานท่ีให้สวยงาม  เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ เช่น อยูใ่นทาํเลท่ี

มีการจราจรไม่ติดขดั  มีสถานท่ีจอดรถและพนกังานรักษาความปลอดภยัไวใ้ห้บริการ  

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  และมีท่ีพกัผอ่นสะดวกสบาย เป็นตน้ 

5. ควรมีการส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณาหรือแนะนาํสินคา้ของตนผา่น

เวบ็ไซด ์และการออกงานแสดงสินคา้  เน่ืองจากเป็นกระบอกเสียงท่ีดีของการส่ือสาร  

คือการบอกปากต่อปาก จะทาํใ หลู้กคา้จาํสินคา้ของเราไดดี้อีกทางหน่ึง 

6. ควรมีพนักงานขายท่ีมีบุคลิกภาพ  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  มีความสามารถ

และมีความรอบรู้ในเร่ืองการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ 

7. ควรพิจารณาและปรับกลยุทธ์ทางดา้นราคา  เพื่อสร้างความเขา้ใจในราคา

ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้  อีกทั้ งควรกําหนดราคาให้เป็น

มาตรฐาน 
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ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ กรณีศึกษา:  

บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 

ECONOMIC FACTORS AFFECTING THE STOCK PRICE: THE 

CASE OF THE THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMIED (TOP) 

ธนทตั คู่พิทกัษ ์1    ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร 2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์กรณีศึกษา: 

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผล

ต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)   

 ในการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

พลงังาน (SETE) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก 

(NYMEX) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) 

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือนตั้ งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2550 ถึง วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2554 โดยใชส้มการถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression) ประมาณค่าดว้ย

วิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares – OLS)  ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ 

ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน (SETE)  มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 

ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 99 

 

 

คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, ราคาหลกัทรัพย ์

__________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2  อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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Abstract 

The objective of the study of economic factors affecting the stock price of 

TOP is to study economic factors that determine the stock price of TOP 

The economic factors used in this study are set energy (SETE), Dow Jones 

Industrial Average (DJIA), crude oil price (NYMEX), exchange rate between Thai 

Baht and USD (EX), and inflation rate (INF). The monthly data are from January 1, 

2007 to December 31, 2011. Multiple regressions with Ordinary Least Squares 

(OLS) are used to analyze the data. The results show that set energy (SETE) 

statistically positively affects the stock price of TOP at the significance level of 

0.01. 

KEYWORDS: ECONOMIC FACTORS, STOCK PRICE 

1. บทนํา 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้ ง ข้ึนโดยพระราชบัญญัติ 0 ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลโดยสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย0์ (ก.ล.ต.) เปิดทาํการซ้ือขายข้ึน

อยา่งเป็นทางการคร้ังแรกในวนัท่ี030 เมษายนพ.ศ. 2518 ทาํหน้าท่ีเป็นตลาดรองเพื่อ

แลกเปล่ียนซ้ือขายตราสารทุน0ของบริษทัต่างๆ ท่ีข้ึนทะเบียนไว ้และเพื่อให้สามารถ

ระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะไดโ้ดยสะดวกซ่ึงปัจจุบนัมีบริษทัจดทะเบียนกบั

ตลาดหลกัทรัพยม์ากกวา่ 400 บริษทั และจากการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยส์ามารถ

แบ่งนกัลงทุนออกเป็น 3 ประเภท คือ นกัลงทุนกลุ่มสถาบนั นกัลงทุนต่างชาติ และ

นกัลงทุนทัว่ไป 

  การลงทุนในหลักทรัพย์ถือเป็นทางเลือกหน่ึงของการออมเงินเพื่อใช้ใน

อนาคต โดยผูล้งทุนคาดวา่วิธีการออมน้ีจะให้ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การนาํเงินไปฝาก

สถาบนัการเงินในรูปแบบต่างๆซ่ึงตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงจากการลงทุนท่ีสูง ดงันั้นผู ้

ท่ีจะตดัสินใจเขา้มาลงทุนในหลกัทรัพย์ย่อมตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ

หลกัทรัพยท่ี์จะลงทุนเพื่อใช้ในการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยภ์ายใตก้ารเติบโต

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2517
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/30_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/30_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99
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ของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมในดา้นต่างๆ จาํเป็นตอ้งมีการลงทุนเพื่อให้มีการขยายตวั 

และการขยายกิจการตอ้งใช้เงินทุนจาํนวนมาก ดงันั้นรัฐบาลจึงไดเ้ห็นความสําคญั

ของการระดมเงินทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จึงไดจ้ดัตั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยข้ึนมา เพื่อใชเ้ป็นแหล่งระดมทุนในการขยายการลงทุนภายในประเทศซ่ึง

การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการช่วยให้ผู ้ประกอบการต่างๆ ท่ีมีความ

ต้องการท่ีจะขยายธุรกิจ สามารถหาต้นทุนการให้กู้ยืมเงินท่ีตํ่ากว่าธนาคารจาก

ประชาชนทัว่ไปหรือนกัลงทุนท่ีเขา้มาลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ทางผูป้ระกอบการไดน้าํ

หลกัทรัพยเ์ขา้มาจาํหน่าย และเพื่อช่วยให้มีการกระจายรายไดจ้ากผลประกอบการท่ีดี

ผา่นไปใหป้ระชาชนหรือนกัลงทุนประเภทต่างๆท่ีเขา้มาลงทุน 

  บริษัทไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

พลงังานและสาธารณูปโภค ประกอบธุรกิจโรงกลั่นนํ้ ามนัท่ีมีกระบวนการผลิตท่ี

ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนัปิโตรเลียมสําเร็จรูปป้อน

ตลาดในประเทศเป็นส่วนใหญ่ทั้งยงัขยายการลงทุนให้ครอบคลุมผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี 

นํ้ ามนัหล่อล่ืนพื้นฐาน เอทานอล รวมถึงการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า ตลอดจนธุรกิจ

ขนส่งนํ้ ามนัดิบผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีทางเรือ ธุรกิจขนส่งผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมทางท่อ ทั้งน้ี หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานนั้นน่าสนใจสําหรับการลงทุน การ

ศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงทาํการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ 

บริษทัไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับนักลงทุนในการใช้

ประกอบการตดัสินใจลงทุนต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย   

  เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์อง บริษทั ไทยออยล ์

จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานงานวจัิย 

  ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีใช้ศึกษาว่ามีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ไทยออยล์

จาํกดั (มหาชน) ได้แก่ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน (SETE) ดชันีอุตสาหกรรมดาว

โจนส์ (DJIA) ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ
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ดอลลาร์สหรัฐ (EX) อตัราเงินเฟ้อ (INF)  โดยมีสมมติฐานวา่ มีอยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์อง บริษทั 

ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับนกัลงทุนในการประกอบการ

ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์อง บริษทั ไทยออยลจ์าํกดั (มหาชน) 

กรอบแนวความคิด 

 ตัวแปรอสิระ            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ไทยออยล ์

จาํกดั (มหาชน) ผูว้จิยัจะนาํเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามลาํดบั

หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

  

ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์

 
อตัราเงินเฟ้อ 

ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก 
ราคาหลกัทรัพยข์อง 

บริษทั ไทยออยล ์

จาํกดั (มหาชน) 
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แนวคิดเก่ียวกบัการลงทุน 

 แนวคิดเคร่ืองช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจ 

 แนวคิดการวเิคราะห์เศรษฐกิจ 

ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด 

 ทฤษฎีความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย ์

ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

ศุภวฒัน์ ธนศิริหิรัญสุข และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2554) ศึกษาถึงปัจจยั

ท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน โดยปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nynex การศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา

โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2554 โดยใชส้มการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ประมาณค่าดว้ยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares - OLS) ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ 

 1. ดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยอ์ตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯและดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nynex มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  

2. ดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน

ในทิศทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส่วน

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือนมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานในทิศทางตรงขา้มกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 

90 

สุวสี สุวรรณเวช (2552) การศึกษาคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึง

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่ม

พลงังาน สําหรับปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ได้แก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
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ฮ่องกง ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์ไทยและราคานํ้ ามนัดิบเวสต์เท็กซัสท่ีตลาด

นิวยอร์ก การศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นราย

เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยใช้สมการ

ถดถอยพหุคูณ (multiple regression) ประมาณค่าดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares—OLS) 

ผลการศึกษาพบว่า ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยไ์ทย อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง และราคา

นํ้ ามนัดิบมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกัน

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภคมี

ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

 ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์อง บริษทั 

ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน)” เป็นการศึกษาโดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลา (Times Series) 

โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบั

วธีิดาํเนินการศึกษาดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาในงานวจิยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน 

(SETE) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) อตัราเงินเฟ้อ (INF)  โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2550 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เป็นจาํนวน 

60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

ตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทั ไทยออยล์จาํกดั (มหาชน) คร้ังน้ี ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
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การประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์เชิงปริมาณ ดว้ยวิธีการ

สร้างสมการเชิงถดถอย โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยสุด 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สาํหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัรายเดือนของราคาหลกัทรัพยแ์ละปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ต่างๆ ในช่วงเวลาตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2550 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เป็นจาํนวน 

60 เดือน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ไทยออยล์ จาํกดั 

(มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวม

ไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้า

สรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์ของราคา

หลักทรัพย์บริษัท ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) และมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ 

Multiple Regression ดงัน้ี 

สถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมติฐาน 

 ทาํการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวเิคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธีการสร้างสมการ

เชิงถดถอย โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยสุด โดยมีแบบจาํลองดงัน้ี 

 

TOP = C + b1SETE + b2DJIA + b3NYMEX + b4EX + b5INF 

โดยท่ี 

TOP  หมายถึง   ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ไทยออยลจ์าํกดั (มหาชน) 

C  หมายถึง   ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 

b1,b2,b3,b4,b5   หมายถึง             ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

SETE  หมายถึง   ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน 

DJIA  หมายถึง              ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 
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NYMEX หมายถึง               ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก 

EX  หมายถึง               อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

INF  หมายถึง    อตัราเงินเฟ้อ 

 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยนาํขอ้มูลท่ีได้มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูป ด้วยการทาํ Correlation matrix เพื่อทดสอบปัญหา Multicollinearity 

หลังจากนั้ น หาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) จากนั้น

ทดสอบพร้อมทั้งแกปั้ญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation  

 ข้ันตอนที่ 1 การทดสอบปัญหา Multicollinearity โดยการใช ้ Correlation 

Matrixในการตรวจสอบ โดยผลการคาํนวณไดต้ามตารางท่ี 1 มีดงัน้ี 

 

ตารางที ่1 แสดงการทดสอบ Correlation Matrix 

  SETE DJIA NYMEX EX INF 

SETE  1.00000 
 

  
  

DJIA 0.72637  1.00000 
   

NYMEX  0.68613 0.51845  1.00000 
  

EX -0.73667 -0.28783  -0.57110  1.00000 
 

INF  0.03123 0.00843  0.06949  -0.07149  1.00000 

จากตารางการทดสอบ Correlation Matrix แสดงใหเ้ห็นไดว้า่ตวัแปรอิสระ

ไม่มีความสัมพนัธ์กนัเองเกินกวา่ 0.8 ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ี จึงไม่เกิดปัญหา 

Multicollinearity 

 ข้ันตอนที่ 2 สร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกับตวัแปร

ตาม โดยนาํตวัแปร ทั้ง 5 ตวัแปร ท่ีผา่นการทดสอบปัญหา Multicollinearity มาสร้าง

เป็นสมการไดด้งัน้ี 
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TOP = C + b1DJIA + b2EX + b3INF + b4NYMEX + b5SETE 

 ข้ันตอนที่ 3 ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการคาํนวณหาค่าความสัมพนัธ์ของตวั

แปรต่างๆ โดยการทาํ Multiple Regressions ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares: OLS) และตรวจสอบความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย

เชิงซอ้นดว้ยสถิติทดสอบ F-Stat และ t-Statโดยผลลพัธ์ท่ีไดน้าํมาเขียนเป็นสมการได้

ดงัน้ี 

 ผลลพัธ์จากสมการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้นท่ี 1 

TOP = -129.5628 + 0.004155SETE + 0.005465DJIA – 0.180592NYMEX  

             (10.52061) **     (9.033002) **      (-4.5283721)** 

 + 2.133687EX – 0.011571INF 

    (3.615591) **   (-0.748177)  

หมายเหตุ คาํในวงเล็บ หมายถึง ค่า t-Stat 

  * หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 

  ** หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.01 

F = 204.6486 (ค่านยัสาํคญัทางสถิติ = 0.000) 

R-squared = 0.949872 

N = 60 

Durbin-Watson = 1.222690 

 จากสมการท่ี 1 จะอธิบายได้ว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ของ บริษทั ไทยออยล์จาํกดั (มหาชน) ได ้99% อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั α= 0.01 กล่าวคือ ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวั สามารถอธิบาย

ตวัแปรตาม คือ ราคาหลกัทรัพย ์ของ บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน)ได ้ถึงร้อยละ 

94.9872 อีกร้อยละ 5.0128 เกิดจากปัจจยัอ่ืน 

 การคาํนวณค่า F = 204.6486 และดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 การ

คาํนวณค่า F ท่ีไดห้รือค่า Prob. (F-statistic) = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 จึงส่งผลให้

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0: ไม่มีตวัแปรอิสระตวัใดท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ของ 
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บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) แต่จะยอมรับสมมติฐานรอง H1: มีตวัแปรอิสระ

อยา่งนอ้ย 1 ตวัแปรมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ของ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

ข้ันตอนที่ 4 ทดสอบปัญหา Heteroskedasticity พบวา่ Prob. Chi-Square = 

0.554355 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธ H0: กล่าวคือ สมการไม่มีปัญหา 

Heteroskedasticity 

 ข้ันตอนที่ 5 ทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยใช้สถิติทดสอบของ 

Durbin-Watson จากการเปิดตาราง Durbin-Watson ท่ีมีค่า n เท่ากบั 60 และค่า k 

เท่ากบั 5 จะไดค้่า d1 = 1.408 และ du = 1.767 โดยค่า Durbin-Watson ท่ีคาํนวณได้

ตอ้งตกอยูใ่นช่วง 4 - d l = 4 - 1.408 กล่าวคือค่า Durbin-Watson ท่ีคาํนวณไดต้อ้งตก

อยูใ่นช่วง 1.767 - 2.592 เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า Durbin-Watson ท่ีคาํนวณมาได ้ซ่ึง

เท่ากบั 1.222690 จะพบวา่ ค่า Durbin-Watson อยูใ่นช่วง 0 < d < dL ดงันั้นจึงเกิด

ปัญหา Autocorrelation 

 ข้ันตอนที่ 6 แก้ปัญหา Autocorrelation โดยใช้วิธีเขา้ไป Estimate สมการ

ใหม่ดว้ยการแกปั้ญหาความคลาดเคล่ือนท่ีมีความสัมพนัธ์ห่างกนั 1 ช่วงเวลาหรือท่ี

เรียกวา่ First – Order Autocorrelation: AR (1) โดยวิธี Cochrane Orcutt Iterative 

Method ดว้ยการใส่ค่า AR (1) ในการหาสมการถดถอยใหม่ ซ่ึงสามารถแสดงสมการ

ไดด้งัน้ี 

ผลลพัธ์จากสมการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้นท่ี 2   

TOP = 23.70269 + 0.003549SETE + 0.001219DJIA – 0.021341NYMEX  

            (7.832267)**    (0.916425)       (-0.286350) 

  - 1.333659EX - 0.003431INF 

     (-1.042382)    (-0.346987)   

หมายเหตุ คาํในวงเล็บ หมายถึง ค่า t-Stat 

  * หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 

  ** หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.01 

 F = 239.4706 (ค่านยัสาํคญัทางสถิติ = 0.000) 
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 R-squared= 0.965073 

 N = 59 

 Durbin-Watson = 2.009145 

 จากสมการท่ี 2 จะอธิบายได้ว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ของ บริษทั ไทยออยล์จาํกดั (มหาชน) ได ้99% อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั α= 0.01 กล่าวคือ ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวั สามารถอธิบาย

ตวัแปรตาม คือ ราคาหลกัทรัพย ์ของ บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน)ได ้ถึงร้อยละ 

96.5073 อีกร้อยละ 3.4927 เกิดจากปัจจยัอ่ืน 

 ค่า F = 239.4706 และค่า Prob (F-statistic) = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 จึงส่งผล

ให้ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0: ไม่มีตวัแปรอิสระตวัใดท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ของ 

บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) แต่จะยอมรับสมมติฐานรอง H1: มีตวัแปรอิสระ 

อยา่งนอ้ย 1 ตวัแปรมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ของ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

ข้ันตอนที่ 7 ทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยใช้สถิติทดสอบของ 

Durbin-Watson จากการเปิดตาราง Durbin-Watson ท่ีมีค่า n เท่ากับ 59 และค่า k 

เท่ากบั 5 จะไดค้่า d1 = 1.408 du = 1.767โดยค่า Durbin-Watson ท่ีคาํนวณไดต้อ้งตก

อยูใ่นช่วง 4 - d l = 4 - 1.408 กล่าวคือค่า Durbin-Watsonท่ีคาํนวณไดต้อ้งตกอยูใ่นช่วง 

1.767-2.592 เ ม่ือเปรียบเทียบกับค่า  Durbin-Watson ท่ีค ํานวณมาได้ ซ่ึง เท่ากับ 

2.009145 จะพบว่า  ค่า  Durbin-Watson ท่ีค ํานวณได้ตกอยู่ในช่วงไม่ เ กิดปัญหา 

Autocorrelation 

5. สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลา (Time Series) โดยรวบรวมข้อมูล

ยอ้นหลงัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2550 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2554 เป็นจาํนวน 60 เดือน ซ่ึงประกอบไปด้วยตวัแปร ดงัน้ี ดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

พลงังาน (SETE) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก 

(NYMEX) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) อตัราเงินเฟ้อ (INF) เพื่อ

ศึกษาว่าปัจจัยดังกล่าวจะมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริษัท ไทยออยล์ จ ํากัด 
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(มหาชน) หรือไม่ ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ย

วิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) ผลการวิเคราะห์ในรูปสมการ

ถดถอยเชิงซ้อน โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร

อิสระ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิ      ค่าสัมประสิทธ์ิ 

การมี

นัยสําคัญ 

ทางสถิติ 

ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน (SETE)       0.003549**              / 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)           0.001219              - 

ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX)          -0.021341              - 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX)          -1.333659              - 

อตัราเงินเฟ้อ (INF)          -0.003431              - 

** หมายถึง ตวัแปรอิสระท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 99   

/ หมายถึง ตวัแปรอิสระท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

-       หมายถึง ตวัแปรอิสระท่ีไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 สรุปผลการศึกษาพบว่ามีตวัแปรอิสระ 1 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพย์

ของ บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) ไดอ้ย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 

โดยตัวแปรอิสระทั้ ง 5 ตัวสามารถอธิบายปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน)ได ้96.1043% โดยอีก 3.8957% มา

จากปัจจยัอ่ืน และค่า Durbin-Watson = 2.009145 ซ่ึงไม่เกิดปัญหา Autocorrelation 

โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรไดด้งัน้ี  

 ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน (SETE) มีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ของ บริษทั ไทย

ออยล์ จาํกัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ 

0.003549 อธิบายไดว้า่ เม่ือ ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังานเปล่ียนแปลง 1 หน่วย จะทาํให้
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ราคาหลกัทรัพย ์ของ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลง 0.003549 หน่วย 

ในทิศทางเดียวกนั 

การอภิปรายผลการวจัิย 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ของ บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั 

(มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน (SETE) การท่ี

ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังานสูงข้ึน อนัเน่ืองมาจากราคานํ้ ามนัและเช้ือเพลิงต่างๆ ใน

ตลาดโลกสูงข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากความตอ้งการพลงังานท่ีเพิ่มสูงข้ึนทั้งในภาคธุรกิจ

และภาคครัวเรือน จึงส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพย ์บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) เพิ่ม

สูงข้ึนดว้ยเช่นกนั เพราะ บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน

ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหมวดธุรกิจพลงังาน เม่ือราคานํ้ ามนั

และเช้ือเพลิงต่างๆ ปรับสูงข้ึน ทาํให้ผลประกอบการของบริษทัเพิ่มข้ึน จึงทาํให้ราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทัปรับสูงข้ึน 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ของ บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั 

(มหาชน) ไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ซ่ึงอาจเป็นเพราะหลกัทรัพย์

บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) ดึงดูดเฉพาะนกัลงทุนพอร์ตฟอลิโอในประเทศจึง

ทาํให้การเปล่ียนแปลงของดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์

ของบริษทั ส่วนราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) อาจเป็นเพราะบริษทัมีการจดัหานํ้ามนัดิบจากแหล่ง

อ่ืนดว้ย เช่น จากแหล่งภายในประเทศและจากประเทศดูไบ จึงทาํให้ตน้ทุนการผลิต

ซ่ึงสะทอ้นถึงผลประกอบการและราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัไม่ได้ข้ึนอยู่กบัราคา

นํ้ามนัดิบ NYMEX นอกจากน้ี ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาค ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) ไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) อาจเน่ืองมาจากในช่วงท่ีทาํการศึกษาน้ีมีวิกฤติทาง

เศรษฐกิจเกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป อีกทั้งภาวะอุทกภยัท่ี

เกิดข้ึนภายในประเทศไทย จึงทาํให้เกิดการเขา้แทรกแซงในค่าเงินบาทและระดับ

ราคาสินคา้โดยหน่วยงานของรัฐบาล 
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ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ของบริษทั ไทยออยล ์

จาํกดั (มหาชน)ในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2550-2554 นกัลงทุนสามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ีได้

ไปใชใ้นการพิจารณาวางแผนการลงทุนในราคาหลกัทรัพย ์แต่เน่ืองจากขอ้มูลท่ีใชใ้น

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลรายเดือน ทาํให้ตวัแปรอิสระท่ีจะนาํมาใช้ในการศึกษามี

จาํกดั ฉะนั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจใชข้อ้มูลรายไตรมาส หรือ รายปี เพื่อท่ีจะได้

สามารถนาํตวัแปรอ่ืนๆมาใชใ้นการศึกษา เช่น ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีความเช่ือมัน่

ทางธุรกิจ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ เป็นตน้ 
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แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานในระดับปฏิบัติการ: 

กรณีศึกษา ธุรกจิอัญมณใีนเขตกรุงเทพมหานคร 

 (WORKING MOTIVATION OF EMPLOYEES IN OPERATIONAL 

LEVEL: A CASE STUDY OF GEM BUSINESS IN BANGKOK) 

ศกัด์ิดา กรรณนุช 1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง  2    

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของลักษณะ

ประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานในระดับ

ปฏิบติัการของธุรกิจอญัมณี ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัดา้นหนา้ท่ีการงานท่ีรับผดิชอบ และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและ

ผลตอบแทน ท่ีมีกับแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานในระดับปฏิบติัการของ

ธุรกิจอญัมณีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม

ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นกลุ่มพนกังานในระดบัปฏิบติัการของธุรกิจอญัมณีท่ีตั้งอยูใ่นเขตบาง

รักของกรุงเทพมหานคร รวม 50 แห่ง คิดเป็น 400 ตัวอย่างในระหว่างเดือน

กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2555   

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20-29 

ปี  มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.6/ 

ปวช.)  มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท และมีระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานหรือประสบการณ์การทาํงานระหว่าง 1-2 ปี  โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจยัดา้นหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นต่างๆ 

ไดแ้ก่ งานมีระบบการประเมินและแจง้ผลการปฏิบติั ในดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานและผลตอบแทน โดยให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การ

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ไดรั้บความช่วยเหลือเก้ือกูลจากเพื่อนร่วมงาน ทั้งน้ี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจ

ในการทาํงาน ซ่ึงใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นหนา้ท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ ผล

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกปัจจยัด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั    

ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานในระดบัปฏิบติัการ ของธุรกิจอญั

มณี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ปัจจยัด้านหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบและ

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน/ผลตอบแทนส่วนใหญ่มี  และไม่ มี

ความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานในระดับปฏิบัติการ ของ

ธุรกิจอญัมณีในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ตามลาํดบั 

คําสําคัญ: แรงจูงใจ, ระดบัปฏิบติัการ, ธุรกิจอญัมณี 

    ABSTRACT 

This study has objectives to study difference of demographic characteristics 

that influence working motivation of employees in operational level of gem 

business in Bangkok and to study relations of job and working environment/ 

compensation factors and their motivation.  This uses questionnaire to collect data 

with 400 samples who are group of operational employees of 50 gem businesses in 

Bangkok during July – November 2012. 

The findings show most samples are female; have age in range of 20-29 

years; are single; have the highest educational level of senior secondary or in an 

equivalence; have monthly income in range of 10,001 - 15,000 baht; and have 

working duration or experience in range of 1 – 2 years. For their comments, they 

focus on various most important factors,  including  job evaluation for their job/ 

responsibility and assistance from their colleagues for their working environment 

and compensation.  Herewith, they focus on their  job/ responsibility as the most 

important factor for the working motivation. The results of hypothesis testing show 

all different factors of demographic characteristics have no influence on their 

working motivation.  Most factors of job/ responsibility and working environment/ 
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compensation have and have no relation with their working motivation at significant 

level of .05 respectively.  

KEY WORDS:  MOTIVATION, OPERATIONAL LEVEL, GEM BUSINESS 

บทนํา 

การทาํงานเป็นหนา้ท่ีพื้นฐานของมนุษย ์ และมนุษยใ์ชเ้วลาส่วนใหญ่ในการ

ทาํงาน เน่ืองจากการทาํงานเป็นแหล่งท่ีมาของรายได ้ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัในการดาํรง

ชีพ โดยเป้าหมายสําคญัในการทาํงานคือคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดี ในปัจจุบนัมีการ

จา้งงานเพิ่มข้ึนและมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต ทั้งน้ี ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยั

การผลิตหลักท่ีสําคญัท่ีสุด การพฒันาบุคลากรควบคู่กับการพฒันาเทคโนโลย ี

ก่อให้เกิดการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ท่ีมีอยูสู่งใน

ยคุโลกาภิวฒัน์  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอย่างหน่ึงในการ

บริหารงาน เน่ืองจากบุคลากรเป็นผูจ้ดัหาและใชท้รัพยากรบริหารอ่ืนๆ เม่ือองคก์าร

เร่ิมตน้ดว้ยการมีบุคลากรท่ีดี มีคุณภาพและความสามารถในปริมาณท่ีเหมาะสมกบั

งาน ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ก็จะดีตามมา การบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งมีความสําคญัต่อการ

พฒันาองคก์ร เพื่อใหส้ามารถปฎิบติังานไดส้ําเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร พร้อม

ทั้งดาํเนินการธาํรงรักษา และพฒันาให้ทรัพยากรมนุษยข์ององค์กรมีคุณภาพชีวิตใน

การทาํงาน ซ่ึงการบริหารทรัพยากรมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กบัการจูงใจในการทาํงาน

เพื่อช่วยเพิ่มพลังและความพยายามในการทาํงานให้บุคคล และช่วยให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํงานของบุคคล รวมไปถึงการช่วยเสริมสร้างคุณค่าของ

ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ให้บุคคล และการใช้เป็นแนวทางธํารงรักษาบุคลากรท่ีดีมี

คุณภาพไวก้บัองคก์รได ้ 

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดับไทย เป็นอีกหน่ึงอุตสาหกรรมท่ีมี

ความสําคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงสามารถทาํรายได้เขา้ประเทศไดปี้ละกว่า

แสนลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งขนัดงัเช่นประเทศจีนและอินเดียท่ีมี

แรงงานจาํนวนมหาศาล ท่ีมีความได้เปรียบทางประเทศไทยในการแข่งขนัในด้าน
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ต้นทุนและค่าจ้างแรงงานท่ีตํ่า ทั้ งน้ี ยงัทาํให้มูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและ

เคร่ืองประดับของประเทศจีนและอินเดียในตลาดโลก มีการขยายตัวในระดับท่ี

ใกลเ้คียงกนัหรือมากกวา่ร้อยละ 20 ต่อปีในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา ผูว้ิจยัเล็งเห็น

ถึงความสําคญัและโอกาสดงักล่าว ด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจอญัมณี 

พบว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยมีจุดแข็งจากการท่ีอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัท่ีผลิตในประเทศไทยมีความประณีตและสวยงาม เน่ืองจากแรงงานท่ีมี

ทกัษะและความชาํนาญสูงในการทาํเคร่ืองประดบัท่ีตรงตามมาตรฐานสากล จนเป็นท่ี

ยอมรับจากทัว่โลก แต่มีจุดอ่อนของอุตสาหกรรมน้ีจากการท่ีมีแรงงานท่ีมีทกัษะและ

ฝีมือเป็นจาํนวนน้อยและขาดแคลน อีกทั้ง สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีตอ้งอยูก่บั

เคร่ืองจกัรก่อเกิดมลภาวะต่างๆ ไดแ้ก่ เสียง แสง ฝุ่ นละออง และสารเคมีท่ีเป็นพิษ ท่ี

อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพและร่างกาย ซ่ึงมีส่วนลดระดบัแรงจูงใจในการ

ทํางานส่งผลกระทบในทางลบต่อคุณภาพของงานและองค์กรได้  จึง เลือก

ทาํการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานใน

ระดบัปฏิบติัการของธุรกิจอญัมณีในเขตกรุงเทพมหานคร  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานในระดับปฏิบติัการ ของธุรกิจอญัมณีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ ท่ีมีกบั

แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานในระดับปฏิบติัการ ของธุรกิจอญัมณีในเขต

กรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และ

ผลตอบแทน ท่ีมีกับแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานในระดับปฏิบติัการของ

ธุรกิจอญัมณีในเขตกรุงเทพมหานคร  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
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1. ทาํให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัระดบัแรงจูงใจในมุมมองต่างๆ ในการทาํงานของ

พนกังานในระดบัปฏิบติัการของธุรกิจอญัมณีในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ทาํให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจ

ในการทํางานของพนักงานในระดับปฏิบัติการของธุรกิจอัญมณีอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์น

ธุรกิจอญัมณี โดยเฉพาะการนํามาประยุกต์ใช้วางแผนและกาํหนดกลยุทธ์ในการ

พฒันาและสร้างแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานในระดบัปฏิบติังานในฝ่ายการ

ผลิตท่ีผูว้จิยัดูแลรับผิดชอบอยูใ่ห้มีความเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของพนกังาน

มากข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานต่อไป  

3. ทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีสามารถนาํไปใช้วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานใน

ธุรกิจอญัมณีและใชพ้ิจารณาร่วมประกอบการวางแนวทางปรับปรุงแกไ้ขและพฒันา

องคก์รในภาคอุตสาหกรรมอญัมณีและธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงหรือเก่ียวขอ้งกนัให้มีผลการ

ดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน  

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั    มีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงาน

ของพนกังานในระดบัปฏิบติัการของธุรกิจอญัมณีในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ

ทาํงานของพนกังานในระดบัปฏิบติัการ ของธุรกิจอญัมณีในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และผลตอบแทน มีความสัมพนัธ์

กบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานในระดบัปฏิบติัการ ของธุรกิจอญัมณีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม  
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วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาแรงจูงใจในการ

ทํางานของพนักงานในระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษา ธุรกิจอัญมณีในเขต

กรุงเทพมหานครครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

Welleutein (2006 อา้งถึงในจารุณีย ์ศรีสถาพร, 2549) ความพึงพอใจ เป็น

ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือได้รับผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเป็นความรู้สึกขั้น

สุดทา้ยท่ีไดรั้บผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์

สถาบนัการศึกษาในเครือศรีวรการ (2554) แรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงท่ีควบคุม

พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีเกิดจากความตอ้งการ พลงักดดนัหรือความปรารถนา ท่ีจะ

พยายามด้ินรน เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงอาจเกิดจากธรรมชาติหรือ

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  รายไดต่้อเดือน 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

 

 ปัจจัยด้านหน้าทีก่ารงานทีรั่บผดิชอบ 

ดา้นความสาํเร็จของงาน  ดา้นการยอมรับนบัถือ 
ดา้นลกัษณะของงาน  ดา้นความรับผดิชอบ 
ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในงาน 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงานและผลตอบแทน 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาหรือเพื่อนร่วมงาน 
ดา้นวธีิการบงัคบับญัชา   
ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัในอาชีพ 
ดา้นสภาพการทาํงาน  ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 

 
แรงจูงใจใน

การทาํงาน

ของ

พนักงานใน

ระดับ

ปฏิบัติการ

ของธุรกจิ 

อญัมณใีน

เขตกรุงเทพ 

มหานคร 
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จากการเรียนรู้ก็ได ้แรงจูงใจเกิดไดท้ั้งจากภายในและภายนอกตวับุคคล  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2549) การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอย่างหน่ึงในการบริหารงาน เน่ืองจาก

บุคลากรเป็นผูจ้ ัดหาและใช้ทรัพยากรบริหารอ่ืนๆ เม่ือองค์การเร่ิมต้นด้วยการมี

บุคลากรท่ีดี มีคุณภาพและความสามารถในปริมาณท่ีเหมาะสมกบังาน ปัจจยัดา้น

อ่ืนๆ ก็จะดีตามมา ดงันั้นการบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งมีความสําคญัต่อการพฒันา

องคก์ร 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงวิจยัแบบเชิงพรรณนา โดยใช้แบบสอบถาม

แบบมีโครงสร้างเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างเดือนสิงหาคม-กนัยายน 2555 กบักลุ่ม

พนกังานในระดบัปฏิบติัการของธุรกิจอญัมณีไทย 50 แห่งในพื้นท่ีเขตบางรักของ

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงปกติเป็นทั้งผูค้ ้าส่ง และค้าปลีกภายในประเทศและส่งออก

ต่างประเทศ  ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2555 มีจาํนวน 1,634 แห่งทัว่ประเทศ จึงกาํหนด

ตวัแทนแห่งละ 1 คนและใชสู้ตรของทาโรยามาเน่กาํหนดขนาดตวัอย่างจากจาํนวน

ประชากรท่ีทราบแน่นอนหรือ n = N / (1+(Ne2)) ณ ระดบัคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้

ร้อยละ 5 ได้ 322 ตวัอย่าง และเพิ่มตวัอย่างสํารองอีก 78 ตวัอย่าง รวมเป็น 400 

ตวัอยา่ง ประมาณแห่งละ 4-12 ตวัอยา่งหรือ 8 ตวัอยา่งต่อแห่งโดยเฉล่ีย  

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-

test  F-test   และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA)   

สรุปผลการวจัิย 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มี

สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.6/ ปวช.) มี

รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001 - 15,000 บาท และมีระยะเวลาในการปฏิบติังานหรือ

ประสบการณ์การทาํงานระหวา่ง 1-2 ปี  โดยผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น

โดยให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นงานมีระบบการประเมิน และแจง้ผลการ

ปฏิบติั ดา้นงานช่วยใหไ้ดรั้บการยอมรับจากสังคม ดา้นงานมีลกัษณะเฉพาะท่ีตอ้งการ

http://www.google.co.th/url?q=http://pharmacy.hcu.ac.th/&sa=U&ei=TynTTa9yivetB7m81LsJ&ved=0CBAQFjAA&usg=AFQjCNF_6ue1uO0XyxGuZuvSgsuG3CsA-Q
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ความรู้และความชํานาญเฉพาะ ด้านงานเปิดโอกาสให้ได้รับผิดชอบอย่างเต็ม

ความสามารถ และดา้นงานช่วยสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติั สําหรับปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานและผลตอบแทน  ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้น

การไดรั้บความช่วยเหลือเก้ือกูลจากเพื่อนร่วมงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชามีความสามารถ

ในการบริหารจดัการและแก้ไขปัญหา ด้านองค์กรมีความมัน่คง ด้านระเบียบการ

ป้องกนัภยัเฉพาะดา้น และดา้นความเหมาะสมตรงกบัท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ทั้งน้ี มี

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน โดยให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบั

ปัจจยัดา้นหนา้ท่ีการงานท่ีรับผดิชอบ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ี

แตกต่างกนั    ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานในระดบัปฏิบติัการของ

ธุรกิจอญัมณี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

สําหรับปัจจยัดา้นหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ ส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ

ในก า รทํา ง านข อง พ นัก งา นใ นระ ดับป ฏิ บัติก า รของ ธุ ร กิ จอัญม ณี  ใ น เข ต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ ปัจจยัดา้นการยอมรับ

นับถือและลักษณะของงาน  แต่ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานและ

ผลตอบแทน ส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานใน

ระดบัปฏิบติัการของธุรกิจอญัมณีในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ยกเวน้ ความมัน่คงและความปลอดภยัในอาชีพและสภาพการทาํงาน 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

  สมมตฐิานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

   เพศ   t-Test 0.596 ปฏิเสธ 
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   อาย ุ F-Test 0.539 ปฏิเสธ 

   สถานภาพ F-Test 0.166 ปฏิเสธ 

   ระดบัการศึกษา F-Test 0.562 ปฏิเสธ 

   รายไดต้่อเดือน F-Test 0.123 ปฏิเสธ 

   ระยะเวลาในการปฏิบติังาน F-Test 0.790 ปฏิเสธ 

  สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัด้านหน้าทีก่ารงานทีรั่บผดิชอบ 

   ดา้นความสาํเร็จของงาน MRA 0.000 ยอมรับ 

   ดา้นการยอมรับนบัถือ MRA 0.848 ปฏิเสธ 

   ดา้นลกัษณะของงาน MRA 0.766 ปฏิเสธ 

   ดา้นความรับผิดชอบ MRA 0.000 ยอมรับ 

   ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในงาน MRA 0.015 ยอมรับ 

  สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงานและผลตอบแทน 

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาหรือ  

เพ่ือนร่วมงาน 
MRA 0.756 

ปฏิเสธ 

   ดา้นวธีิการบงัคบับญัชา MRA 0.076 ปฏิเสธ 

   ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัในอาชีพ MRA 0.038 ยอมรับ 

   ดา้นสภาพการทาํงาน MRA 0.000 ยอมรับ 

   ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ MRA 0.914 ปฏิเสธ 

 

 

 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปรีชา แซ่เจ็น (2549) 

ท่ีพบว่าบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้น

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และการยอมรับนบัถืออยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก โดย

ปัจจยัด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ลกัษณะงาน ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
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สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน และความมัน่คงในหน้าท่ีการงานอยู่ในระดบัปาน

กลางและผลการศึกษาต่างๆ ได้แก่ ผลการศึกษาของกิตติกร จงจิรวิศาล (2549) ท่ี

พบวา่เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ และระยะเวลาการทาํงานไม่มีผลต่อความพึง

พอใจในงานของพนักงานขายบัตรเครดิต ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 

แตกต่างกนั ผลการศึกษาของญาณวฒิุ พรหมเดชากุล (2549) ท่ีพบวา่เพศ อายุ อายุการ

ทาํงาน สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และรายไดท่ี้แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อระดบั

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู โรงพยาบาล

กรุงเทพ (ซอยศูนยว์จิยั)   และผลการศึกษาของก่ิงกาญจน์  ปรางอุดม (2549)  ท่ีพบวา่

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานพนักงาน บริษทั พระ

นครยนตรการ จาํกดัแตกต่างกนั  

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาในคร้ังน้ีไม่มีความสอดคล้องกับผลการศึกษา

ต่างๆ ได้แก่ ผลการศึกษาของปภาภรณ์  เจริญศรีสันต์ (2548) ท่ีพบว่าเพศและ

สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานในโรงงาน

อุตสาหกรรมเคร่ืองปรุงรส ศึกษาเฉพาะบริษทั หย ัน่ หวอ่ หยุ่น จาํกดั และบริษทัใน

เครือในภาพรวมแตกต่างกนั โดยอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ในดา้นความสาํเร็จในการทาํงานและดา้นทศันคติส่วนตวัแตกต่างกนั ระดบัการศึกษา

ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานในดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บ และดา้น

ความสัมพนัธ์กบัทีมงานแตกต่างกนั และประสบการณ์ในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั มี

ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานในดา้นทศันคติส่วนตวัแตกต่างกนั และผลการศึกษา

ของปรีชา แซ่เจ็น (2549) ท่ีพบว่าอายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรพยาบาล

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขมุวทิ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะตามการศึกษาในคร้ังนี้ 

ด้านหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีมีความคิดเห็นว่า มี

ความสําคญัมากท่ีสุด และมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานใน
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ระดับปฏิบัติการ เน่ืองจากงานท่ีรับผิดชอบเป็นงานท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีต้องการ

ความรู้ ทกัษะ และความชาํนาญเฉพาะ จึงเป็นงานท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคมและ

ตลาดแรงงาน ส่งผลทาํให้เกิดความภาคภูมิใจกบัการได้รับการยอมรับและนับถือ 

องค์กรธุรกิจอญัมณีจึงควรกาํหนดแผนงาน และเป้าหมายในการปฏิบติังานไวใ้ห้

ชัดเจนและเขา้ใจง่ายตรงกนั เพื่อทาํให้พนักงานปฏิบติังานโดยรับผิดชอบต่อส่วน

ต่างๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและสะดวกต่อการปฏิบติังานตามให้บรรลุความสําเร็จ อีกทั้งควร

มีการประเมินและแจง้ผลการปฏิบติังานต่างๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ   ส่งผลทาํให้

เกิดความพึงพอใจและมัน่ใจในงานและองคก์ร  รวมทั้งเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

อยา่งสุดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

ดา้นสังคม ถือว่าเป็นอีกปัจจยัท่ีพนกังานในระดบัปฏิบติัการให้ความสําคญั

มาก โดยเป็นปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับจากสังคม ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยท่ีมี

ความสาํคญัท่ีสุดต่อความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจในงานต่อการยอมรับนบัถือ 

ถึงแมปั้จจยัดงักล่าวน้ี ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อแรงงานจูงใจในการทาํงานจากการอา้งอิง

ผลการทดสอบสมมติฐานก็ตาม องค์กรธุรกิจอญัมณีจึงควรนาํปัจจยัดา้นน้ีพิจารณา

ร่วมกนักบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ในการส่งเสริมการสร้างแรงใจในการปฏิบติังานดว้ย 

ด้านการพฒันาและใช้ศกัยภาพ ถึงแม้พนักงานในระดับปฏิบติัการได้ให้

ความสาํคญันอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามปัจจยัดา้นน้ีมีความสาํคญัต่อการพฒันาบุคลากรและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงช่วยสะทอ้นถึงลกัษณะเด่นและโอกาส

กา้วหน้าในอนาคตของงานท่ีรับผิดชอบ องค์กรธุรกิจอญัมณีไม่ควรมองขา้มปัจจยั

สําคญัดา้นน้ี รวมทั้งการเลือกใช้ศกัยภาพของแต่บุคคลให้เหมาะสมและคุม้ค่า โดย

เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถ และการยกย่องชมเชยผลงานของ

พนกังานตามโอกาส 

ดา้นผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือนและสวสัดิการประเภทต่างๆ ควรพิจารณา

ให้มีความเหมาะสมอย่างน้อยท่ีสุด สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายบงัคบั

หรือกาํหนดไว ้และตรงกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบในแต่ละหนา้ท่ี ควบคู่กบัปัจจยัดา้น

การสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีของพนกังาน 
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ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ควรช่วยสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการ

ปฏิบติังานท่ีดี โดยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพนกังานกบัผูบ้งัคบับญัชาและ/หรือ

เพื่อนร่วมงาน โดยผูบ้งัคบับญัชาควรมีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการและ

แกไ้ขปัญหาควบคู่กบัการปกครอง โดยควรมีความชาํนาญในการจดัระบบการสั่งการ

ตามสายงาน เพื่อช่วยสนบัสนุนแผนงานและแนวทางปฏติังานของพนกังานให้เขา้ใจ

และบรรลุเป้าหมายไดง่้ายข้ึน รวมทั้งการให้ความสําคญัต่อระบบการส่ือสารภายในท่ี

มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรับรู้ขอ้มูลท่ีจาํเป็นของพนกังาน โดยควรมุ่งเน้นโดย

ให้ความสําคัญเก่ียวกับระบบรักษาความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก ทั้ งด้าน

กฎระเบียบดา้นความปลอดภยัเฉพาะดา้นท่ีพึงปฏิบติั และอุปกรณ์ป้องกนัและรักษา

ความปลอดภยั ทั้งน้ี รวมไปถึงการจดัให้มีจาํนวนบุคลากรและอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

ท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานใหเ้พียงพอพร้อมสําหรับการใชง้านดว้ย ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยั

หน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานในระดบัปฏิบติัการ 

ทั้งน้ี ไม่ควรมองขา้มปัจจยัดา้นความเป็นธรรมและความเสมอภาค ถึงแมผ้ล

การศึกษาระบุว่าพนักงานในระดบัปฏิบติัการได้ให้ความสําคญัน้อยท่ีสุด ซ่ึงอาจมี

สาเหตุมาจากการไดรั้บรู้ถึงความเท่าเทียมกนัในท่ีทาํงานในปัจจุบนัอยู่แลว้ จึงทาํให้

ไม่ใส่ใจหรือใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดงักล่าว 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

ดา้นตวัแปร ควรทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ นอกเหนือปัจจยัท่ีเลือกทาํการศึกษา

ในคร้ังน้ีเพิ่มเติม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีมุมมองท่ีหลากหลายและแตกต่างมากข้ึน 

ด้านกลุ่มตวัอย่างและพื้นท่ี ควรเลือกทาํการศึกษากบักลุ่มตวัอย่าง ท่ีเป็น

พนกังานในระดบัปฏิบติัการของธุรกิจอญัมณี ในพื้นท่ีเขตอ่ืนของกรุงเทพมหานคร 

นอกเหนือจากพื้น ท่ี เ ป้าหมายท่ีทําการศึกษาในคร้ัง น้ี  รวมทั้ งพื้ นท่ีนอกเขต

กรุงเทพมหานครหรือในจังหวดัต่างๆ  เพื่อให้ได้ข้อมูลจากตัวแทนประชากรท่ี

ครอบคลุมพื้นท่ีกวา้งขวางมากข้ึน 

ดา้นเคร่ืองมือวิจยั ควรพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมือวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ และ

เหมาะสมประเภทอ่ืนๆ ประกอบกนั เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์และมีความน่าเช่ือ
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มากข้ึน สําหรับใช้ประกอบการวางกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ดา้นระยะเวลา ควรมีการทบทวนในการศึกษาเป็นระยะตามความเหมาะสม 

เพื่อไดข้อ้มูลท่ีมีความทนัสมยั ตรงกบัความตอ้งการของพนกังานในปัจจุบนัมากท่ีสุด 

ซ่ึงมีส่วนช่วยให้สามารถกําหนดแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน ให้มี

ประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง  
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เศรษฐกจิ.” บทความออนไลน์, วารสารคนทาํงานออนไลน์, 2555 เขา้ถึงได้

จาก http://www.prachatai3.info 

 

สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน). ตาราง

แสดงสถิติการนําเข้าอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยระหว่างเดือนมกราคม

ถึงธันวาคมปี 2553 และ 2554. ขอ้มูลออนไลน์, 2555 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.git.or.th 

สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน). รายช่ือผู้

ส่งออกไทย. ขอ้มูลออนไลน์, 2555 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://gemandjewelrydb.git.or.th 

 

http://computer.pcru.ac.th/emoodledata
http://dit.dru.ac.th/home/023/psychology/chap5.html
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แรงจูงใจในการเลอืกซ้ือเคร่ืองจักรกลหนักมือสองจากประเทศญีปุ่่ น 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

(CONSUMERS’ MOTIVATION ON JAPANESE USED HEAVY 

MACHINERY IN BANGKOK METROPOLITAN AREA) 

ภาวณีิ คูทวทีรัพย ์1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง  2    

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระเพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยั

ส่วนบุคคล และพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกล

หนักมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสม

การตลาดกบัแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น 

การศึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยสํารวจจาก

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ีเคยซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศ

ญ่ีปุ่น จาํนวน 400 คน แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ย t-test  F-test  และ Multiple Regression of 

Analysis (MRA) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

6ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 

31-40 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจ

ส่วนตวั มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 50,000 บาท สําหรับเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจาก

ประเทศญ่ีปุ่นท่ีใช้งานอยู่ส่วนใหญ่เป็นประเภทรถขุด และเป็นยี่ห้อ Komatsu 2) 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือ

สองจากประเทศญ่ีปุ่นมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นราคา รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

สถานท่ี และอนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3) พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผล

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจักรกลหนักมือสองพบว่า ส่วนใหญ่เลือกซ้ือ

เคร่ืองจกัรกลมือสองท่ีมีตน้กาํเนิดจากประเทศญ่ีปุ่น โดยตอ้งการยี่ห้อ Komatsu  มาก

ท่ีสุด ในระดบัราคามากกวา่ 700,001 บาทข้ึนไป โดยมีอายุการใชง้านนาน 5 ปี ส่ิงท่ี

ตอ้งการจากร้านจาํหน่ายคือบริการหลงัการขาย และมีช่างซ่อมเคร่ืองเป็นผูท่ี้แนะนาํ

ให้ซ้ือ และ 4) แรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น

มากท่ีสุดไดแ้ก่ สินคา้มีความคุม้ค่าเหมาะสมกบัราคา รองลงมาคือ มีความพึงพอใจใน

สินคา้น้ี และอนัดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ อยากแนะนาํใหบุ้คคลอ่ืนใชสิ้นคา้น้ี  

ผลการสมมติฐานพบวา่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ และรายไดท่ี้

แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนักมือสองจาก

ประเทศญ่ีปุ่น 2) ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการ

เลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา และการ

ส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ทางบวกหรือทิศทางเดียวกนักบัแรงจูงใจในการ

เลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น และ 3) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค

ด้านการเลือกซ้ือตามประเทศต้นกาํเนิด ประเภทท่ีต้องการ ยี่ห้อท่ีต้องการ ส่ิงท่ี

ตอ้งการจากร้านจาํหน่าย และผูท่ี้แนะนาํในการซ้ือท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจใน

การเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่นท่ีแตกต่างกนั 

คําสําคัญ: เคร่ืองจกัรกลหนกั, มือสอง, จากประเทศญ่ีปุ่น, แรงจูงใจ 

ABSTRACT 

The Independent Study has purpose to study how differences of individual 

factors and consumer behavior that motivate the buying decision of 

Japanese secondhand heavy machinery. This study is also research how relative 

between marketing mix and motivation in buying Japanese secondhand heavy 

machinery.  

This study is collected data from questionnaires. Surveying 400 consumers 

in Bangkok and its perimeter, who ever bought Japanese heavy machine. This 

data was analyzed by frequency, percentage, standard deviation, statistically 
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hypotheses of t-test and F-test, and Multiple of Regression Analysis (MRA), 0.05 

was a significance of statistically result. 

The results can be summarized as follows: 1) the majority sampling groups 

are 31-40 years old married male. They’re undergraduate and employed own 

business, having more than Baht 50,000 monthly income. The most of Japanese 

heavy machinery type they used are excavators, branding Komatsu; 2) the first 

factor of marketing mix to motivate buying decision of Japanese secondhand heavy 

machinery is the price. The secondary are product, site, and promotion, respectively; 

3) the study of consumer behavior exposed the most motivation in buying 

secondhand heavy machinery is their originating from Japan, and Komatsu brand is 

mostly preferred. The price level must beyond Baht 700,001. Machinery lifetime is 

last for five years. Their most wanted from the shop is technician recommended and 

after-sales service; and 4) the best motivation to buy Japanese secondhand heavy 

machinery is the products are worth with their value, followed by satisfaction, and 

finally, they are encouraged others to use this product. 

The assumption results are: 1) the personal factors about their differently 

status and income are influence to motivate of buying Japanese secondhand heavy 

machinery; 2) the marketing mix related with the motivation of buying Japanese 

secondhand heavy machinery are including with product, price, and promotion. 

These factors are according to the positive motivation of buying; and 3) the 

consumer behavior in buying decision is about product originate, category, and 

brand. The different things they want from the stores and who recommended while 

purchasing was made the differently affect in motivation of 

buying Japanese secondhand heavy machinery.  

KEY WORDS:  HEAVY MACHINERY, USED, JAPANESE, MOTIVATION 

บทนํา 
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เคร่ืองจักรกลหนักเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีจะเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่

อุตสาหกรรมพื้นฐานหลกัของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรม

เกษตร เป็นต้น ประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนา ท่ียงัต้องอาศัยการนําเข้า

เคร่ืองจกัรกลหนกัจากต่างประเทศ โดยเคร่ืองจกัรกลหนกัสําหรับใชง้านในประเทศ

ไทยมีการนาํเขา้จากต่างประเทศใน 3 ลกัษณะ กล่าวคือ 1) นาํเขา้เคร่ืองจกัรใหม่

สําเร็จรูปจากต่างประเทศ 2) นาํเขา้ช้ินส่วนอุปกรณ์แลว้มาประกอบในประเทศ 3) 

นาํเขา้เคร่ืองจกัรท่ีใชแ้ลว้ (Used Machine) มาปรับปรุงสภาพใหม่ สาเหตุท่ีประเทศ

ไทยต้องนําเข้าเคร่ืองจักรกลหนักเป็นส่วนใหญ่เพราะอุตสาหกรรมสนับสนุน 

(Supporting Industries) ของอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลหนกัยงัไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ และแรงงานไทยยงัไม่มีความสามารถเพียงพอในการใชเ้ทคโนโลยีทางดา้น

คอมพิวเตอร์ในการผลิตและดว้ยขีดความสามารถท่ีจาํกดั ส่งผลให้ไม่สามารถผลิต

ช้ินส่วนท่ีมีความแม่นยาํ เพียงพอท่ีจะใชใ้นการผลิตเคร่ืองจกัรกลหลายประเภทได ้

ดงันั้นประเทศไทยจึงตอ้งพึ่งพาการนาํเขา้เคร่ืองจกัรกลหนักจากต่างประเทศเป็น

สาํคญั  

 จากอดีตท่ีผา่นมา จนถึงช่วงตน้ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบบัแรกโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีสําคญัของประเทศไทยข้ึนอยูก่บัภาคเกษตรกรรม 

ส่วนภาคอุตสาหกรรมนบัว่ามีความสําคญักบัระบบเศรษฐกิจนอ้ยมาก เม่ือประเทศ

ไทยเร่ิมใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัแรก จนถึงแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 4 ซ่ึงมุ่งเนน้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจดา้นต่าง ๆ รัฐไดทุ้่มเททรัพยากรและงบประมาณจาํนวนมากในโครงการ

ดงักล่าวเพื่อก่อใหเ้กิดการลงทุนจากภาคเอกชนตามมา ทาํให้เศรษฐกิจขยายตวั และมี

ความตอ้งการใช้เคร่ืองจกัรกล ในงานดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ มาก

ข้ึน เพื่อช่วยประหยดัแรงงานและเวลา อีกทั้งยงัช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทาํ

ใหต้ลาดเคร่ืองจกัรกลหนกัขยายตวั  

จากสถิติขอ้มูลภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของโลกพบว่า การเติบโต

ของภาวะการค้าเคร่ืองจกัรกลในตลาดโลกเฉล่ีย 10 ปี (พ.ศ.2543 - พ.ศ.2552) การ
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ส่งออกมีอัตราการเติบโตเฉล่ียสูงกว่าการนําเข้า แยกเป็นประเภทเคร่ืองจักรกล

การเกษตร มีการส่งออกเพิ่มข้ึน 10.07% การนาํเขา้เพิ่มข้ึน 8.96% ประเภทเคร่ืองมือกล 

มีการส่งออกเพิ่มข้ึน 3.24% การนําเข้าเพิ่มข้ึน 2.77% และประเภทเคร่ืองจักร

อุตสาหกรรมมีการส่งออกเพิ่มข้ึน 5.77% การนาํเขา้เพิ่มข้ึน 5.37% โดยประเทศท่ีได้

ดุลการคา้เกินดุลทางดา้นเคร่ืองจกัรกลจะเป็นประเทศผูผ้ลิตรายใหญ่ ส่วนการส่งออก

เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมและส่วนแบ่งการตลาดของประเทศผูผ้ลิตรายใหญ่ พบว่า 

ประเทศเยอรมนัมีการส่งออกและส่วนแบ่งการตลาดสูงท่ีสุดคือ 19.38% รองลงมาคือ 

สหรัฐอเมริกา 12.43% อิตาลี 9.70% ญ่ีปุ่น 8.72% และจีน 8.20% ตามลาํดบั จะเห็นได้

ว่าในภูมิภาคเอเชียประเทศญ่ีปุ่นมีส่วนแบ่งการตลาดสูงท่ีสุด (สถาบันเหล็กและ

เหล็กกลา้แห่งประเทศไทย, 2554) 

สําหรับสถิติการนาํเขา้และส่งออกเคร่ืองจกัรกลของไทยพบว่า มีการนาํเขา้

เคร่ืองจกัรกลสูงกว่าการส่งออกมาโดยตลอดสถิติตั้งแต่ปี 2550 - ส.ค. 2553 โดยมีการ

นําเข้า 925,117 ล้านบาท แต่การส่งออกมีเพียง 234,702 ล้านบาท เท่านั้น เพราะ

อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลหนกัยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและแรงงานไทยยงัไม่มี

ความสามารถเพียงพอตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ดงันั้น ประเทศไทยจึงตอ้งพึ่งพาการ

นาํเขา้เคร่ืองจกัรกลหนกัจากต่างประเทศเป็นสําคญั แต่เน่ืองจากเคร่ืองจกัรกลใหม่มี

ราคาสูงทาํให้ผูบ้ริโภคหันมานิยมเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองแทน โดยเคร่ืองจกัรกล

หนักมือสองเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจสําหรับผูป้ระกอบการรายย่อยและ

ผูบ้ริโภคท่ีมีงบประมาณจาํกดั โดยเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่นเป็นท่ี

นิยมอยา่งแพร่หลาย ผูบ้ริโภคต่างให้การยอมรับในดา้นคุณภาพและประสิทธิภาพท่ี

คุ้มค่า  ทําให้ เป็นสินค้าทดแทนเคร่ืองจักรกลใหม่ได้อย่างดี  ส่งผลให้ตลาด

เคร่ืองจักรกลหนักมือสองจากประเทศญ่ีปุ่นเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขันสูง ทําให้

ผูป้ระกอบการในธุรกิจดา้นน้ี จาํเป็นตอ้งมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแข่งขนั

กบัคู่แข่ง เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขนั และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ

ให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต (สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง

ประเทศไทย, 2554) 
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 ดงันั้น ผูว้ิจยัซ่ึงปฏิบติังานอยู่ในธุรกิจนาํเขา้เคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจาก

ประเทศญ่ีปุ่นจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกล

หนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น เพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจในการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนั และผูป้ระกอบการธุรกิจจะใชปั้จจยัตวั

ใดมาเป็นตัวกาํหนดกลยุทธ์ ซ่ึงผลในการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการนํามา

ปรับปรุงการปฏิบติังาน และพฒันาธุรกิจส่งผลใหธุ้รกิจของบริษทัประสบความสําเร็จ

มากยิง่ข้ึน  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ

เลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัแรงจูงใจ

ในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น 

3. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน

การเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปพฒันาปรับปรุงการบริหารธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการเพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ข้ึน 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้ได้เปรียบ

คู่แข่งขนัเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของผูท่ี้ตอ้งการ 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได,้ สถานภาพ, 

ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือ

สองจากประเทศญ่ีปุ่น 

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีประกอบด้วย Product, Price, Place, 

Promotion มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจาก

ประเทศญ่ีปุ่น 
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3. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือ

เคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่นท่ีแตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม  
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วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ปัจจยัส่วนผสมการตลาด 

1. ผลิตภณัฑ์ 

2. ราคา 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. การส่งเสริมทางการตลาด 

ปัจจยัส่วนผสมการตลาด 

5. ผลิตภณัฑ์ 

6. ราคา 

7. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

8. การส่งเสริมทางการตลาด 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

1. ประเทศตน้กาํเนิดของเคร่ืองจกัรท่ี

ตอ้งการซ้ือ 

2. ประเภทเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งการ 

3. ยีห่อ้เคร่ืองจกัรท่ีตอ้งการ 

4. ระดบัราคาท่ีตอ้งการ 

5. อายกุารใชง้านท่ีตอ้งการ 

6. ส่ิงท่ีตอ้งการจากร้านจาํหน่าย 

7. ผูท่ี้แนะนาํใหซ้ื้อ 

 

แรงจูงใจในการเลือกซ้ือ 

เคร่ืองจกัรกลหนกัมือสอง

จากประเทศญ่ีปุ่น 



373 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจใน

กา ร เ ลื อก ซ้ือ เค ร่ือง จัก รกล มื อสอง จา ก ป ระ เทศ ญ่ี ปุ่ นข องผู ้บ ริโภค ในเข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

เสรี วงษม์ณฑา (2542: หนา้ 11) ให้ความหมาย ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย ราคาท่ีผูบ้ริโภค ยอมรับได ้ และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นวา่มี

ความเหมาะสม รวมถึงมีการจดัจาํหน่าย การกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมการซ้ือ เพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ดว้ยความพยายามจูงใจ ให้เกิดความชอบ

ในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้งท่ีเรียกวา่ ส่วนประสมการตลาด 

ปริญ ลกัษิตานนท ์(2544: 54) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การกระทาํ

ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาและการใชผ้ลิตภณัฑ์ ทั้งน้ี

หมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ่ึงเกิดข้ึนก่อน และมีส่วนในการกาํหนดให้มีการ

กระทาํ 

แม็คไกร์ (McGuire อา้งถึงใน Hawkins, Best and Coney, 1998: 369-372) 

แม็คไกร์ (McGuire) ไดพ้ฒันาระบบการจาํแนกประเภทของแรงจูงใจ ที่มีลกัษณะ

ช้ีเฉพาะมากกวา่ของมาสโลว ์ 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวม

ขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลท่ีเคยซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสอง

จากประเทศญ่ีปุ่น โดยจาํนวนเคร่ืองจักรมือสองท่ีจดทะเบียนสะสม ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2553 มีจาํนวนทั้งส้ิน 319,798 คนั (กองแผนงาน กลุ่มสถิติการขนส่ง, 2554) 

จึงใชต้ารางของ Taro Yamane ในการคาํนวณหาขนาดตวัอยา่ง โดยกาํหนดช่วงความ

เช่ือมัน่เท่ากบั ร้อยละ 95 ได ้400 ตวัอยา่ง และสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  F-test  และ MRA   

สรุปผลการวจัิย 
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กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส 

มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีรายไดต่้อเดือน

มากกว่า 50,000 บาท โดย เลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลมือสองท่ีมีตน้กาํเนิดจากประเทศ

ญ่ีปุ่น โดยตอ้งการเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองประเภทรถขุด ยี่ห้อ Komatsu ท่ีระดบั

ราคามากกวา่ 700,001 บาทข้ึนไป โดยเป็นเคร่ืองจกัรกลหนกัท่ีมีอายุการใชง้านนาน 5 

ปี ซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการจากร้านจาํหน่ายคือบริการหลงัการขาย และส่วนใหญ่ผูท่ี้แนะนาํให้

ซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสอง คือ ช่างซ่อมเคร่ือง  

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด โดยในดา้น

ผลิตภณัฑ์ ให้ความสําคญักบัสมรรถนะเคร่ืองยนต ์ดา้นราคา ใหค้วามสําคญักบัราคา

สินคา้เหมาะสมกับคุณภาพ ด้านช่องทางจดัจาํหน่าย ให้ความสําคญักบัผูจ้าํหน่ายมี

ความน่าเช่ือถือและใหข้อ้มูลถูกตอ้ง และดา้นการส่งเสริมการตลาด ให้ความสําคญักบั

การรับประกนัหลงัการขาย ส่วนแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสอง

จากประเทศญ่ีปุ่น ใหค้วามสาํคญักบัสินคา้มีความคุม้ค่าเหมาะสมกบัราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
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                                    Coefficients 

ตวัแปร Unstandardized 

Cofficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี  2.505 0.409  6.132 0.000   

ผลิตภณัฑ ์ 0.366 0.045 0.362 8.186 0.000 0.787 1.271 

ราคา 0.165 0.036 0.216 4.595 0.000 0.696 1.437 

ช่องทางจดั

จาํหน่าย 

0.079 0.044 0.084 1.794 0.074 0.707 1.415 

การส่งเสริมทาง

การตลาด  

0.108 0.034 0.159 3.164 0.002 0.608 1.645 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา และอาชีพ (ยกเวน้ สถานภาพและรายได)้ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อ

แรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น แต่ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดส่วนใหญ่ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา และการส่งเสริมทางการตลาด 

(ยกเว้น ช่องทางการจัดจําหน่าย) มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเลือกซ้ือ

เคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ 

ยกเวน้ ระดบัราคาและอายุการใชง้านท่ีตอ้งการท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการ

เลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

  สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

   เพศ   t-Test 0.243 ปฏิเสธ 

   อาย ุ F-Test 0.164 ปฏิเสธ 

   ระดบัการศึกษา F-Test 0.381 ปฏิเสธ 

   สถานภาพ F-Test 0.023 ยอมรับ 

   รายได ้ F-Test 0.000 ยอมรับ 

   อาชีพ F-Test 0.489 ปฏิเสธ 

  สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

   ผลิตภณัฑ ์ MRA 0.000 ยอมรับ 

   ราคา MRA 0.000 ยอมรับ 

   ช่องทางการจดัจาํหน่าย MRA 0.074 ปฏิเสธ 

   การส่งเสริมทางการตลาด MRA 0.002 ยอมรับ 

  สมมตฐิานที ่3 พฤตกิรรมผู้บริโภค 

   ประเทศตน้กาํเนิดของเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งการซ้ือ F-Test 0.043 ยอมรับ 

   ประเภทเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งการ F-Test 0.003 ยอมรับ 

   ยีห่อ้เคร่ืองจกัรท่ีตอ้งการ F-Test 0.030 ยอมรับ 

   ระดบัราคาท่ีตอ้งการ F-Test 0.295 ปฏิเสธ 

   อายกุารใชง้านท่ีตอ้งการ F-Test 0.258 ปฏิเสธ 

   ส่ิงท่ีตอ้งการจากร้านจาํหน่าย F-Test 0.036 ยอมรับ 

   ผูท่ี้แนะนาํใหซ้ื้อ F-Test 0.000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน

การเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น มากท่ีสุดไดแ้ก่ ด้านราคา 

รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั 
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เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ พิพฒัน์ เศรษฐปิยา

นนท ์ (2546: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถบรรทุกขนาดกลางของผูบ้ริโภคในจงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า ผูบ้ริโภคมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถบรรทุกขนาดกลางอยู่

ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นราคา รองลงมา

ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ แต่แตกต่างจากผลการศึกษาของ ศราวุฒิ พรหมเจริญ (2550: 

บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการเลือกซ้ือรถบรรทุกในจงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ ผูบ้ริโภค

ท่ีซ้ือและตอ้งการจะซ้ือรถบรรทุกในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ให้ความสําคญัของปัจจยั

การตดัสินใจซ้ือรถบรรทุก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัดา้นผลิตภณัฑ์เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริม

การขาย ดา้นราคา และดา้นสถานท่ีการจดัจาํหน่าย ตามลาํดบั และแตกต่างจากผล

การศึกษาของ บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ โกลบอล บิซิเนส จาํกดั (2540) ไดศึ้กษาเร่ือง

สถานภาพตลาด และความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง

เก่าและใหม่ พบวา่ คุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด รองลงมาคือ บริการก่อนและหลงัการขาย ราคาอะไหล่ และ

ภาพพจน์ของผูป้ระกอบการ ในขณะท่ีรายการส่งเสริมการขายท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการมาก

ท่ีสุดคือ ส่วนลดจากราคาเคร่ืองจกัรและ อะไหล่ รองลงมาไดแ้ก่ การแถมอะไหล่

สํารอง การขยายระยะเวลาการรับประกนัสินคา้ตลอดจนรายการนาํเท่ียวทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนแตกต่างจากผลการศึกษาของ ผดุงศิลป์ แสงเพช็ร 

(2545) ได้ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์บรรทุกส่วน

บุคคลประเภทขบัเคล่ือนส่ีลอ้และศึกษาปัญหาในการใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

ประเภทขบัเคล่ือนส่ีล้อของผูซ้ื้อในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา

พบวา่ ผูซ้ื้อทุกกลุ่มอาชีพต่างก็ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู ้บริโภคเห็นว่ามีผลต่อแรงจูงใจมากท่ีสุดได้แก่ 

สมรรถนะเคร่ืองยนต์ รองลงมาไดแ้ก่ การประหยดันํ้ ามนั ตรายี่ห้อท่ีมีช่ือเสียง และ

อนัดบัสุดทา้ยคือ รูปลกัษณ์ภายนอกสวยงาม สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ผดุงศิลป์ 
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แสงเพช็ร (2545) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตบ์รรทุก

ส่วนบุคคลประเภทขบัเคล่ือนส่ีล้อและศึกษาปัญหาในการใช้รถยนต์บรรทุกส่วน

บุคคลประเภทขับเคล่ือนส่ีล้อของผูซ้ื้อในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ผล

การศึกษาพบวา่ ผูซ้ื้อใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดไดแ้ก่ โครงสร้าง

และสมรรถนะ แตกต่างจากผลการศึกษาของ บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ โกลบอล บิซิเนส 

จาํกดั (2540) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองสถานภาพตลาด และความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ

การเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลก่อสร้างเก่าและใหม่ พบว่า คุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็น

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

ดา้นราคา พบวา่ ผูบ้ริโภคเห็นวา่มีผลต่อแรงจูงใจมากท่ีสุดไดแ้ก่ ราคาสินคา้

เหมาะสมกบัคุณภาพ รองลงมาไดแ้ก่ ราคาไม่เกินกาํลงัท่ีจะซ้ือ ราคาอะไหล่ ค่าซ่อม 

และอนัดบัสุดทา้ยคือ การบาํรุงรักษา แตกต่างจากผลการศึกษาของ ผดุงศิลป์ แสง

เพช็ร (2545) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตบ์รรทุกส่วน

บุคคลประเภทขบัเคล่ือนส่ีล้อและศึกษาปัญหาในการใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

ประเภทขบัเคล่ือนส่ีล้อของผูซ้ื้อในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา

พบวา่ ผูซ้ื้อให้ความสําคญัต่อปัจจยัการตลาดดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาอะไหล่ค่าบริการ

หลงัการขายถูก ราคารถยนตถู์กส่วนลดเงินสด 

ดา้นการจดัจาํหน่าย พบวา่ ผูบ้ริโภคเห็นวา่มีผลต่อแรงจูงใจมากท่ีสุดไดแ้ก่ ผู ้

จาํหน่ายมีความน่าเช่ือถือและให้ขอ้มูลถูกตอ้ง รองลงมาไดแ้ก่ การจดัสถานท่ีแสดง

สินคา้เหมาะสม และอนัดบัสุดทา้ยคือ ทาํเลท่ีตั้งร้านคา้ติดต่อไดส้ะดวก แตกต่างจาก

ผลการศึกษาของ ผดุงศิลป์ แสงเพ็ชร (2545) ได้ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลประเภทขบัเคล่ือนส่ีลอ้และศึกษาปัญหา

ในการใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลประเภทขบัเคล่ือนส่ีล้อของผูซ้ื้อในเขตอาํเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการตลาดช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งของศูนยบ์ริการ จาํนวนศูนยบ์ริการ การใหบ้ริการของศูนยบ์ริการ   

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบวา่ ขอ้ท่ีผูบ้ริโภคเห็นว่ามีผลต่อแรงจูงใจมากท่ีสุด 

ไดแ้ก่ มีการรับประกนัหลงัการขาย รองลงมาไดแ้ก่ มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ และ
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อนัดบัสุดทา้ยคือ มีการจดัหาไฟแนนซ์ให้ แตกต่างจากผลการศึกษาของ ผดุงศิลป์ 

แสงเพช็ร (2545) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตบ์รรทุก

ส่วนบุคคลประเภทขบัเคล่ือนส่ีล้อและศึกษาปัญหาในการใช้รถยนต์บรรทุกส่วน

บุคคลประเภทขับเคล่ือนส่ีล้อของผูซ้ื้อในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ผล

การศึกษาพบวา่ ปัจจยัการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การส่งเสริมการขาย, 

การโฆษณา แตกต่างจากผลการศึกษาของบริษทั แอ๊ดวา้นซ์ โกลบอล บิซิเนส จาํกดั 

(2540) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองสถานภาพตลาดและความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการเลือก

ซ้ือเคร่ืองจกัรกลก่อสร้างเก่าและใหม่ ผลการศึกษาพบวา่  รายการส่งเสริมการขายท่ี

ผูบ้ริโภคตอ้งการมากท่ีสุดคือ ส่วนลดจากราคาเคร่ืองจกัรและอะไหล่ รองลงมาไดแ้ก่ 

การแถมอะไหล่สํารอง การขยายระยะเวลาการรับประกนัสินคา้ ตลอดจนรายการนาํ

เท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ผลการศึกษาพฤติกรรมผู ้บ ริโภคท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือ

เคร่ืองจักรกลหนักมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือ

เคร่ืองจกัรกลมือสองท่ีมีตน้กาํเนิดจากประเทศญ่ีปุ่น โดยตอ้งการเคร่ืองจกัรกลหนกั

มือสองประเภทรถขุด ยี่ห้อ Komatsu ท่ีระดบัราคามากกวา่ 700,001 บาทข้ึนไป โดย

เป็นเคร่ืองจกัรกลหนกัท่ีมีอายกุารใชง้านนาน 5 ปี ซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการจากร้านจาํหน่ายคือ

บริการหลงัการขาย และส่วนใหญ่ผูท่ี้แนะนาํให้ซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองคือ ช่าง

ซ่อมเคร่ือง แตกต่างจากผลการศึกษาของ พรทิวา ทรัพย์เกษตริน (2545) ได้

ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือรถยนตบ์รรทุกขนาดเล็กในจงัหวดั

เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ผูซ้ื้อรถยนตบ์รรทุกขนาดเล็กในจงัหวดัเชียงใหม่ มีการ

ตดัสินใจซ้ือรถจะตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง และผลการศึกษาของ บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ โก

ลบอล บิซิเนส จาํกดั (2540) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองสถานภาพตลาด และความพึงพอใจ

ของลูกคา้ต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลก่อสร้างเก่าและใหม่ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคลาํดบัท่ีสองคือ บริการก่อนและหลงัการขาย 

ผลการศึกษาแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศ

ญ่ีปุ่นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เห็นว่า
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แรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่นมากท่ีสุดไดแ้ก่ 

สินคา้มีความคุม้ค่าเหมาะสมกบัราคา รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในสินคา้น้ี ตรา

สินคา้มีความน่าเช่ือถือ และอนัดบัสุดทา้ยคือ อยากแนะนาํให้บุคคลอ่ืนใช้สินคา้น้ี 

สอดคลอ้งตามแนวคิดทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขั้นของ Abraham H. Maslow 

(1970: 122 – 144) ท่ีกล่าวว่าพฤติกรรมของบุคคลจะตกอยู่ภายใตผ้ลของส่ิงจูงใจ 

(Motives) หลายอยา่งท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนั ส่ิงจูงใจดงักล่าวน้ีบางคร้ังอาจจะขดัแยง้กนั

ทาํให้บุคคลตอ้งจดัลาํดบัความสําคญัระหว่างส่ิงจูงใจต่างๆ เพื่อท่ีเลือกตอบสนอง

ตามลาํดบัความสาํคญัของส่ิงจูงใจ 

ผลการทดสอบสมมติฐานสอดคล้องกับผลการทดสอบสมมติฐานของ 

พิพฒัน์ เศรษฐปิยานนท ์(2546: บทคดัยอ่) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสําคญั

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถบรรทุกขนาดกลางของผูบ้ริโภคในจงัหวดัอุบลราชธานี ท่ี

พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างกันในเร่ืองรายได้ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

โดยรวมและเป็นรายดา้นมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถบรรทุกขนาดกลาง

ไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างกันในผลการทดสอบสมมติฐาน แต่แตกต่างจากผล

การศึกษาของ ศราวุฒิ พรหมเจริญ (2550: บทคดัยอ่) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัการ

เลือกซ้ือรถบรรทุกในจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ และประเภทธุรกิจ

ต่างกนัมีปัจจยัการตดัสินใจซ้ือรถบรรทุกแตกต่างกนั นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งตาม

แนวคิดของ เสรี วงษม์ณฑา (2542, หนา้ 11) ท่ีไดใ้ห้ความหมายส่วนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) ว่าหมายถึงการมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้ และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็น

ว่ามีความเหมาะสม รวมถึงมีการจดัจาํหน่าย การกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบั

พฤติกรรมการซ้ือ เพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบ

ในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกตอ้ง และตามแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 

(2547) เร่ืองรูปแบบจาํลองของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ประกอบไปด้วย ส่ิงกระตุน้ 

(Stimulus) ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเองทั้งภายในและภายนอก แต่นกัการตลาดจะสนใจ
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ท่ีจะจดัการและกระตุน้ความตอ้งการภายนอก เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ

ผลิตภณัฑซ่ึ์งถือวา่ส่ิงกระตุน้เป็นมูลเหตุจูงใจใหเ้กิดการซ้ือสินคา้  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะตามการศึกษาในคร้ังนี้ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์จากผลการศึกษาพบวา่ สมรรถนะเคร่ืองยนตมี์ผลต่อแรงจูงใจ

ในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนักมือสองจากประเทศญ่ีปุ่นของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

ดังนั้ น ผูจ้ดัจาํหน่ายควรมุ่งเน้นคดัเลือกเคร่ืองจกัรกลหนักมือสองท่ีมีสมรรถนะ

เคร่ืองยนตท่ี์มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการนาํเทคโนโลยีใหม่เขา้มาใช ้และมีระบบการ

แจง้เหตุขดัขอ้งของรถขณะใช้งาน ควรมีการพฒันาเคร่ืองยนต์มีกาํลงัแรงมา้ท่ีสูง

บาํรุงรักษาง่าย ตลอดจนมุ่งเน้นเคร่ืองจกัรกลหนักท่ีประหยดันํ้ ามนัหรือมีการใช้

พลังงานทดแทนได้ และรักษาภาพลักษณ์ของตรายี่ห้อให้เป็นท่ียอมรับและรู้จัก

โดยทัว่ไป  

ดา้นราคา ผูบ้ริโภคเห็นว่าราคาเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองตอ้งเหมาะสมกบั

คุณภาพ มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น

มากท่ีสุด ดงันั้น ผูจ้ดัจาํหน่ายควรมีการสํารวจราคาในอุตสาหกรรมอย่างสมํ่าเสมอ 

เพื่อกาํหนดราคาเหมาะสมจะตอ้งคาํนึงถึงสายตาของลูกคา้ ซ่ึงต้องพิจารณาการ

ยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑ์วา่สูงกว่าราคาผลิตภณัฑ์นั้น รองลงมาคือ 

ราคาไม่เกินกาํลงัท่ีจะซ้ือควรกาํหนดราคาขายหลายระดบัให้เลือกเพื่อเพิ่มยอดขาย 

รักษาหรือเพิ่มส่วนครองตลาด ตลอดจนกาํหนดราคาอะไหล่ ค่าซ่อม และการ

บาํรุงรักษา และราคาของอะไหล่ไม่แพงจนเกินไป และลูกคา้สามารถต่อรองราคาได ้

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคเห็นว่าผูจ้าํหน่ายมีความน่าเช่ือถือและให้

ขอ้มูลถูกตอ้ง มีผลต่อแรงจูงใจมากท่ีสุด ดงันั้น ผูจ้าํหน่ายตอ้งรักษาระดบัคุณภาพดา้น

การจดัจาํหน่ายให้ดียิ่งข้ึน ตลอดจนมีการจดัสถานท่ีแสดงสินคา้เหมาะสม ทาํเลท่ีตั้ง

ร้านคา้ติดต่อไดส้ะดวกมากกวา่น้ี มีสถานท่ีรองรับและท่ีจอดรถใหลู้กคา้อยา่งเพียงพอ 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ผูบ้ริโภคเห็นวา่มีการรับประกนัหลงัการขาย มี

ผลต่อแรงจูงใจมากท่ีสุด ดังนั้ น ผูจ้ดัจาํหน่ายควรสร้างความน่าเช่ือถือและความ
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ไวว้างใจให้กบัลูกคา้เพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ดว้ยการรับประกนั

หรือให้บริการหลงัการขาย เช่น รับประกนัอะไหล่หรือช้ินส่วน ให้คูปองสําหรับ

ตรวจเช็คฟรีตามระยะ เป็นตน้ ตลอดจนมีการพิจารณาการส่งเสริมการขายท่ีมอบเพิ่ม

ใหลู้กคา้กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง เน่ืองจากมีกาํลงัซ้ือนอ้ยกวา่ลูกคา้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 

เช่น มีการจดัโปรโมชัน่ต่าง ๆ การให้ของแถมการให้ส่วนลด เป็นตน้ รวมทั้งมีการ

พฒันาการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้ในส่ือต่าง ๆ ให้แพร่หลายเพื่อให้ลูกคา้

สามารถคน้หาขอ้มูลไดง่้าย ตลอดจนพฒันารูปแบบการให้บริการทางการเงินมีการ

จดัหาไฟแนนซ์ให ้หรือการเช่าซ้ือหรือบริการต่างๆ ทางการเงิน เป็นตน้ 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

ขอบเขตด้านเน้ือหาในการวิจยัในคร้ังน้ี จะทาํการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ว่ามีผลต่อแรงจูงใจใน

การเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่นเท่านั้น โอกาสต่อไปควรมี

การศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เก่ียวกบัภาวะทางเศรษฐกิจซ่ึงมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือก

ซ้ือ เพื่อนาํผลท่ีไดไ้ปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และนาํไปพฒันากลยุทธ์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนั 

ในการศึกษาคร้ัง น้ีกําหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผู ้บ ริโภค ซ่ึง เคยใช้

เคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่นในภาพรวมทุกยี่ห้อ โอกาสต่อไปควรได้

ศึกษาเฉพาะเจาะลงไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชเ้คร่ืองจกัรกลหนกัมือสองของบริษทัคู่แข่ง 

เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของบริษทัคู่แข่ง เพื่อนาํขอ้มูลมาเปรียบเทียบกบักลยุทธ์

ทางการตลาดของธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถปรับใช้ได้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ในการศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล เท่านั้น โอกาสต่อไปควรมีการศึกษาในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในพื้นท่ีอ่ืนๆ 

เช่น ตามจงัหวดัใหญ่ ๆ ในแต่ละภาค เพื่อให้ไดท้ราบปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ

เลือกซ้ือเคร่ืองจักรกลหนักมือสองจากประเทศญ่ีปุ่น ในแต่ละพื้นท่ีท่ีมีความ
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หลากหลายไดอ้ย่างชดัเจนมากข้ึน ทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการวางแผนกล

ยทุธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองมากข้ึน  
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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนหลกัทรัพย์ 

กลุ่มวสัดุก่อสร้างโดยใช้แบบจําลองการตั้งราคาหลกัทรัพย์ (CAPM) 

ANAYSIS OF RETURN AND RISKS OF A STOCK INVESTMENT OF 

CONSTRUCTION MATERIALS SECTOR WITH CAPITAL ASSEST PRICING 

MODEL (CAPM) 

 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 1 

-------------------------------------------------------------------- 

บทคดัยอ่ 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์การลงทุนหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นสามญั

กลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้

รูปแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) และมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง

ความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง และเพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน และความ

เส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเพื่อเป็นแนวทางศึกษาใน

การตดัสินใจลงทุน จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน 

( หุ้ น ส า มัญ )  ท่ี จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด ห ลัก ท รั พ ย์แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น ก ลุ่ ม

อสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างจาํนวน 18 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ CCP , DCC , DCON, 

DRT,  GEN , KWH , Q-CON , RCI , SCC , SCCC , SCP , SUPER , TASCO , 

TCMC , TGCI , TPIPL , UMI และ VNG โดยมีระยะเวลาการศึกษาอยูใ่นระหวา่งช่วง

วนัท่ี 1 มกราคม 25553 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 731 วนัทาํการ  

และใช้ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอายุ 6 เดือน เป็นตวัแทนของอตัรา

ผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง  

 ผลการศึกษาพบว่า หลักทรัพย์กลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอัตราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 5 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ GEN, 

                                                           
1 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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TASCO, TPIPL, KWH และ SCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Overvalued หลกัทรัพย์

กลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 

13 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ SCP, Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, 

RCI, TGCI, SCCC, SUPER, VNG และ DCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 

Undervalued  

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, กลุ่มวสัดุก่อสร้าง, ราคาหลกัทรัพย ์

Abstract 

The purpose of this study is 1) To comparative study of risk and rates of 

return on securities in the construction materials sector and market rates of return.  

2) To comparison of the required rate of return and expected rates of return for 

securities in the construction materials sector. The securities in the study are in the 

construction materials sector in the stock exchange of Thailand. The study selects 

18 securities. CCP , DCC, DCON, DRT,  GEN , KWH , Q-CON , RCI , SCC , 

SCCC , SCP , SUPER , TASCO , TCMC , TGCI , TPIPL , UMI and  VNG. The 

study was collected the secondary data from January 1, 2010 to December 31, 2012 

(731 official trading days) and analyzed by Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

The result founded that, securities in the construction materials sector it has 

13 securities investors should be invested in. Include SCP, Q-CON, DCON, CCP, 

UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, SCCC, SUPER, VNG and DCC, that mean these 

stocks are undervalued stocks. While, securities in the information and 

communication technology sector it has 5 security investors should not invest is 

GEN, TASCO, TPIPL, KWH and SCC This mean these securities are overvalue 

securities. 

KEYWORDS: STOCK EXCHANGE OF THAILAND, CONSTRUCTION 

MATERIALS SECTOR, STOCK PRICE 
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1.บทนํา 

 การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นับเป็นทางเลือกหน่ึงของ

การลงทุนท่ีน่าสนใจ ซ่ึงผูมี้เงินออมมีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนใน

อัตราท่ีสูงกว่าการลงทุนในรูปแบบการออมและการลงทุนในหลักทรัพย์นั้ นมี

หลากหลายรูปแบบมากกวา่ ทั้งประเภทของสินคา้และอตัราผลตอบแทน เพราะการ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีสินค้าหรือตราสารเพื่อการลงทุน

หลายประเภท ซ่ึงออกโดยบริษัทจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจในหลายประเภท

อุตสาหกรรม ใหเ้ลือกลงทุนไดต้ามความตอ้งการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงมีบทบาทสําคญัดา้นการเป็นศูนยก์ลางท่ี

รวบรวมเงินทุนจากผูมี้เงินออมมาจดัสรรให้กบัธุรกิจท่ีตอ้งการเงินทุน เพื่อนาํไปใช้

ในการขยายกิจการ โดยการออกหลกัทรัพยจ์าํหน่ายให้กบัผูมี้เงินออมหรือนกัลงทุน

เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการถือหลักทรัพย์และรับผลตอบแทนทางการเงินใน

หลักทรัพย์ท่ีนักลงทุนถือหุ้นอยู่ เช่น เงินปันผล สิทธิในการจองซ้ือหุ้นออกใหม่ 

ใบสําคญัแสดงสิทธ์ิ เป็นตน้ ส่วนธุรกิจท่ีไดเ้งินทุนมาก็จะนาํเงินท่ีไดม้าไปใชใ้นการ

ประกอบธุรกิจและขยายกิจการ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาและขยายตวัทางเศรษฐกิจ

ของประเทศต่อไป 

 เน่ืองจากราคาของหลกัทรัพยมี์การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ดงันั้นการลงทุนในหลกัทรัพย ์นกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพย  ์จึงตอ้งวิเคราะห์แต่ละ

หลักทรัพย์ถึงอัตราผลตอบแทนและระดับราคาท่ีซ้ือขายตามภาวะตลาดและ

พฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ของ

ราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคต การพิจารณาการลงทุนเพื่อหาอตัราผลตอบแทนตามสภาพ

การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น ปัจจยัทางการเมือง 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และอตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้ ซ่ึง

ปัจจัยเหล่าน้ีเองท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดความเส่ียงท่ีเรียกว่า ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ

(SYSTEMATIC RISK) ดงันั้นการท่ีจะควบคุมความเส่ียงหรือลดความเส่ียงจากการ

ลงทุนในหลกัทรัพยจึ์งตอ้งมีการวิเคราะห์ความเส่ียง เพื่อให้นักลงทุนสามารถท่ีจะ

กาํหนดกลยุทธ์การลงทุนได ้ตามระดบัความตอ้งการหรือระดบัความเส่ียงท่ียอมรับ
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ได้ของนักลงทุน การลงทุนในหลักทรัพย์จึงควรมีเกณฑ์ในการพิจารณาถึง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนในการลงทุนก่อนการลงทุน 

เพื่อประเมินค่าก่อนการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดน้าํหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวด

วสัดุก่อสร้าง มาเป็นกรณีศึกษาโดยทาํการศึกษาเก่ียวกับค่าความเส่ียงและอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ว่าผลตอบแทนควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อเป็น

การชดเชยความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายการลงทุนของกิจการ โดยใชแ้นวคิดเร่ือง

ทฤษฏีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model - CAPM) เป็นแนวคิดใน

การพิจารณา 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดวสัดุก่อสร้าง กบัความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบอตัราผลตอบท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดวสัดุก่อสร้าง 
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กรอบแนวความคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาน้ีเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากรายงานการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET INDEX) ราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้าง หมวดวสัดุก่อสร้าง จาํนวน 18 หลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

1. CCP - บริษทั ผลิตภณัฑค์อนกรีตชลบุรี จาํกดั (มหาชน) 

2. DCC - บริษทั ไดนาสต้ีเซรามิค จาํกดั (มหาชน) 

3. DCON - บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 

4. DRT - บริษทั ผลิตภณัฑต์ราเพชร จาํกดั (มหาชน) 

5. GEN - บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

6. KWH - บริษทัวคิ แอนด ์ฮุคลนัด ์จาํกดั (มหาชน) 

คา่สว่น

เบ่ียงเบน

 

1. ความเสีย่งและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีได้รับของ

หลกัทรัพย์กลุม่วสัดกุ่อสร้าง 

2. คา่เบต้าของหลกัทรัพย์

กลุม่วสัดกุ่อสร้าง 

3. อตัราผลตอบแทนท่ี

ต้องการกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของ

หลกัทรัพย์กลุม่วสัดกุ่อสร้าง 

 

ตวัแปรตาม 

คา่เบต้า 
(Beta) 

การเปรียบเทียบ ตวัแปรอิสระ 

ราคาปิดแตล่ะวนัทํา

การของหลกัทรัพย์

กลุม่วสัดกุ่อสร้าง 

ดชันี SET INDEX 

อตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย์กลุม่

อสงัหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้างและอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด 

อตัราผลตอบแทน

ของตัว๋เงินคลงั

ระยะสัน้   

(T-BILLS) 

 

อตัราผลตอบแทน                       

ท่ีไมม่ีความเสีย่ง 

(RISK FREE RATE) 
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7. Q-CON - บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 

8. RCI - บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

9. SCC - บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน) 

10. SCCC - บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 

11. SCP - บริษทั ทกัษิณคอนกรีต จาํกดั (มหาชน) 

12. SUPER - บริษทั ซุปเปอร์บล๊อก จาํกดั (มหาชน) 

13. TASCO - บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 

14. TCMC - บริษทั อุตสาหกรรมพรมไทย จาํกดั (มหาชน) 

15. TGCI - บริษทั ไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทร่ี จาํกดั (มหาชน) 

16. TPIPL - บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) 

17. UMI - บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

18. VNG - บริษทั วนชยั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์จะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ช่วงเวลาท่ี

ทาํการศึกษาคือ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวม 731 วนั

ทาํการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เขา้ใจถึงวิธีการวิเคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

ซ่ึงจะเป็นแนวทางให้แก่ผูท่ี้สนใจลงทุนในการตดัสินใจลงทุนอย่างมีเหตุผลและ

สามารถนาํแนวทางน้ีไปใชไ้ดใ้นอนาคต 

 2. ใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์และทิศทางใน

การลงทุนสาํหรับผูล้งทุนวา่จะซ้ือหลกัทรัพย ์ขายหลกัทรัพย ์หรือถือครองหลกัทรัพย์

นั้นต่อไป จากการท่ีนาํมูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีไดจ้ากการศึกษามาเปรียบเทียบกบัราคาตลาด 

 3. ทําให้นักลงทุนมีประสิทธิภาพการตัดสินใจในการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีดีข้ึน 
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2. แนวความคิดทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

2.1  แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัการลงทุน 

สุพจน์ สกุลแกว้ (2553) การลงทุนหมายถึงกระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกท่ีจะ

ชะลอการใชจ่้ายในวนัน้ีเพื่อสร้างความมัน่คัง่ใหเ้พิ่มสูงในอนาคต ไม่วา่จะเป็นการซ้ือ

หลักทรัพย์หรือตราการเงินประเภทต่างๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือด้วย

วธีิการอ่ืนๆ โดยมุ่งหวงัเพื่อใหไ้ดรั้บกระแสเงินสดจากการลงทุนนั้นๆ และมุ่งหวงัให้

หลักทรัพย์ หรือตราสารการเงินท่ีได้ลงทุนไป มีมูลค่าสูงข้ึน ทั้งน้ี เพื่อให้คุ ้มกับ

ตน้ทุนค่าเสียโอกาส และเพื่อชดเชยอาํนาจซ้ือท่ีสูญเสียไป อนัเน่ืองมาจากภาวะเงิน

เฟ้อ รวมทั้งชดเชยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์หรือตราสาร

การเงิน ตลอดช่วงระยะเวลาลงทุน 

2.2  ทฤษฎตีลาดทุน 

จิรัตน์ สังแกว้ (2547)จากขอ้สรุปของทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพย ์ท่ีถูกพฒันาข้ึน

โดย Markowitz ท่ีกล่าววา่ ผูล้งทุนจะเลือกลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพย ์ท่ีอยูบ่นเส้นโคง้

กลุ่มหลักทรัพย์ท่ี มีประสิทธิภาพ โดยการพิจารณาเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ท่ี มี

ความสัมพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุดจะสามารถลดความเส่ียงรวมของกลุ่มหลกัทรัพยน์ั้นได ้ซ่ึง

เป็นพื้นฐานทาํให้ William F.Sharpeและ John  Lintnerและ Mossinไดพ้ฒันาแนวคิด

ท่ีเรียกวา่ Capital asset pricing model หรือเรียกวา่ CAPM  

2.3 รูปแบบจําลองกําหนดราคาสินทรัพย์ทุน (Capital Asset Pricing Model : 

CAPM) 

จิรัตน์ สังแก้ว (2547) รูปแบบจําลองกําหนดราคาสินทรัพย์ทุน  แสดง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดไวข้องหลกัทรัพยก์บัตวัช้ีความเส่ียงท่ี

เรียกว่า เบตา้ ซ่ึงทฤษฎีหรือตวัแบบการกาํหนดแบบราคาสินทรัพยทุ์นน้ี จะเรียกกนั

โดยยอ่วา่ CAPM โดยหลกัการน้ีเป็นท่ียอมรับในการวเิคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไป 

 ประเด็นสาํคญัของการวเิคราะห์ความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพย ์คือ ความเส่ียง

ของหลกัทรัพยแ์ต่ละรายท่ีส่งผลต่อความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพยเ์ป็นตวักาํหนดท่ี

สําคญั ดงัน้ี เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงใน
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ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ การพิจารณาความเส่ียงท่ีมีเบตา้เป็นตวัช้ี จึงเหมาะสมกวา่การ

พิจารณาความเส่ียงท่ีใชส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นตวัช้ี แนวคิดท่ีกล่าวมาน้ี เป็นท่ีมา

ของสมการ Security Market Line (SML) อนัเป็นสมการตวัแบบการกาํหนดราคา

สินทรัพยทุ์น 

2.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ธีระ ลมัประเสริฐ และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง

การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยห์มวด

พลงังานและสาธารณูปโภคโดยใชต้วัแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย(์CAPM) 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์น

หมวดพลังงานและสาธารณูปโภคโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย และประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยเ์พื่อใช้ในการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน 

โดยใช้แบบจาํลอง CAPM โดยใช้ขอ้มูลของหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในหมวดพลงังานและ

สาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการวิจยั

สรุปไดด้งัน้ี หลกัทรัพย ์PTT, BANPU, IRPC, ESSO และ TOP มีค่าเบตา้มีค่ามากกวา่ 

1 และเม่ือคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามแบบจาํลอง CAPM พบว่ามี

หลกัทรัพยเ์พียง1 หลกัทรัพยเ์ท่านั้นท่ีมีราคาตลาดตํ่ากวา่ความเป็นจริง (Undervalued) 

คือ ESSO ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนสามารถลงทุนได ้นอกนั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์มี

ราคาตลาดสูงกวา่ความเป็นจริง (Overvalued) ไดแ้ก่PTT, BANPU, IRPC และTOP 

ซ่ึงนกัลงทุนควรหลีกเล่ียงท่ีจะซ้ือหรือถือครองหลกัทรัพย ์

ศศิธร กาญจนาประเสริฐ และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยั

เร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน ของหลักทรัพยก์ลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร โดยใชแ้บบจาํลอง CAPM โดยมีวตัถุประสงค ์

1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

ของตลาด 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยผลการวิจยั
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สรุปดงัน้ี หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีผูล้งทุนควรจะ

ลงทุนซ้ือมี 9 หลกัทรัพย ์คือ ADVANCE, INTUCH, DTAC, JAS, THCOM, 

SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะ

เป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีผู ้

ลงทุนไม่ควรลงทุนซ้ือมี 1 หลกัทรัพยคื์อ TRUE โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่

ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) 

 กิตติยาพร คชาอนนัต ์และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยั

เร่ืองการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชยโ์ดยใชท้ฤษฏีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) โดยมีวตัถุประสงค ์ 

1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 2) เพื่อศึกษา

และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 

โดยผลการวิจยัสรุปดงัน้ี หลกัทรัพย ์BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB มีค่า

สัมประสิทธ์ิเบต้าน้อยกว่า 1 แต่มากกว่า 0 มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลกัทรัพย์

ดงักล่าวมีความเส่ียงนอ้ยกว่าตลาด กล่าวไดว้่าเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ ดงันั้นนกัลงทุน

ควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไว ้เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะ

ปรับตัวสูงข้ึน ในขณะท่ีหลักทรัพย์ BAY มีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด มีอัตรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ใน

สัดส่วนท่ีน้อยกว่า นักลงทุนควรตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลักทรัพย์นั้นเพราะ

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น  

 กฤตวร ตงัประเสริฐผล (2553) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทน ความเส่ียง และการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจกรเกษตร

และอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1) เพื่อหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของ

หลักทรัพย์ (Intrinsic Value) เปรียบเทียบกับราคาตลาด 2) เพื่อศึกษาอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ 3) เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยมีผลการวจิยัสรุปดงัน้ี พบวา่หลกัทรัพย ์TVO, SSC, 

GFPT เม่ือนาํราคาหุ้นท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบัราคาของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ 

ราคาหลกัทรัพยเ์กิด Undervalued คือราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดตํ่าเกินกว่ามูล



395 
 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

ค่าท่ีแทจ้ริงท่ีคาํนวณได้  นักลงทุนจึงควรซ้ือหุ้นของบริษทัเหล่าน้ี  เพราะราคาจะ

ปรับตวัสูงข้ึน  ส่วนหลกัทรัพย ์CPF, TUF, STA, MINT, KSL, OISHI, TF เม่ือนาํ

ราคาหุน้ท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบัราคาของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ราคาหลกัทรัพย์

เกิด Overvalued คือราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดสูงเกินกว่ามูลค่าท่ีแท้จริงท่ี

คาํนวณได ้นกัลงทุนจึงควรขายหุน้ของบริษทัเหล่าน้ี  เพราะราคาจะปรับตวัตํ่าลงมา 

  วิไลพรรณ ตาริชกุล (2551) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง รูปแบบจาํลอง CAPM 

การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร

โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1) ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน

ท่ีไดรั้บของตลาด 2) เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร 3) ศึกษาแนวทางการตดัสินใจลงทุนโดยใชรู้ป

แบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) โดยมีผลการวิจยัสรุปดงัน้ี 

หลักทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีควรตัดสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 7 หลักทรัพย์เรียง

ตามลาํดบัเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Overvalued แสดงว่าราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์น

ปัจจุบนัสูงกว่าราคาท่ีควรจะเป็นคือ BT, TMB, SCIB, KTB, ACL, KK, BBL 

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 5 หลกัทรัพยเ์รียงตามลาํดบั

เป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Undervalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่า

กวา่ราคาท่ีควรจะเป็นคือ TBANK, BAY, SCB, KBANK, TISCO 

  ปนิฏฐา ชีสังวรณ์ (2550) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์อัตรา

ผลตอบแทนความเส่ียงและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 

1) เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยก์บัของตลาดหลกัทรัพย2์) เพื่อเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงเฉล่ียกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อ

ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยมีผลการวิจยัสรุปดงัน้ี มี

หลกัทรัพยเ์พียง 5  หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ LPN, MBK, SF, SPALI, TICON ท่ีให้อตัรา
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ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงเฉล่ียมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ ส่วนท่ี

เหลืออีก 30 หลักทรัพย์ให้อัตราผลตอบแทนท่ีได้รับจริงเฉล่ียน้อยกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ 

Lawan Kerdnoy (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง The Capital Asset Pricing 

Model: A comparison study of securities in banking sector on the Stock Exchange 

of Thailand โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยัเพื่อศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างความ

เส่ียงและผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารและการประเมินระหว่าง

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารจาก

โมเดลการกาํหนดราคาสินทรัพย ์(CAPM) โดยมีผลการวิจยัสรุปดงัน้ีหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 6 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 

overvalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็นคือ 

ACL, BT, SCIB, KTB, TISCO, TMB หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจซ้ือ

หรือลงทุนมี 6 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงวา่ราคาตลาดของ

หลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากว่าราคาท่ีควรจะเป็นคือ BAY, BBL, KBANK, KK, 

SCB,TBANK 

Naphaporn Wisaisophon (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง The study of the 

Capital Asset Pricing Model: An evidence of listed family business in energy sector 

of Thailand stock market โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1)เพื่อศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

2)เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนระหว่างหลกัทรัพย์

กลุ่มพลังงานในกลุ่มธุรกิจครอบครัวและหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีไม่ใช่ในกลุ่ม

ธุรกิจครอบครัว 3)เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะมีอตัราการตอบแทน

จากหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานจาก CAPM โดยมีผลการวจิยัสรุปดงัน้ีผลการวิเคราะห์

ตามแบบจาํลอง CAPM เพื่อการประเมินราคาสินทรัพยทุ์นพบวา่อตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจครอบครัวมีค่าเป็นบวกซ่ึงมีค่าแตกต่างอย่างส้ินเชิงกบั

อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงโดยอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมีค่าเป็นลบไดแ้ก่
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หลกัทรัพย ์ AI, PICNI, RPC และ SOLAR ในขณะท่ีหลกัทรัพย ์ BANPU,LANNA 

และ SCG มีค่าเป็นบวก 

Weera Weerakhajornsak (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง Asset Pricing in 

Energy Sector: The Evidence from Stock Exchange of Thailand โดยมีวตัถุประสงค์

ในการวิจยั 1)เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างความ

เส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและความเส่ียงท่ีไดรั้บของตลาด 3)เพื่อประเมิน

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจาก

CAPM โดยมีผลการวิจยัสรุปดงัน้ีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่

ลงทุนมี 10 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม overvalued แสดงว่าราคาตลาดของ

หลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็นคือ AI, BCP, EASTW, PICNI,PTTEP, 

RPC, SOLAR, SUSCO, TOP, IRPC หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือ

ลงทุนมี 8 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงว่าราคาตลาดของ

หลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากวา่ราคาท่ีควรจะเป็นคือBAFS,BANPU, EGCOMP,GLOW, 

LANNA, PTT, RATCH, SCG 

3.วธีิการดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ 

 1. ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของหลกัทรัพยก์ลุ่มกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่ อส ร้า ง  หม วดวัส ดุ ก่ อส ร้า ง  จํา นวน 18 หลัก ท รัพ ย์  (หลัก ท รัพ ย์ใ นก ลุ่ ม

อสังหาริมทรัพย์ หมวดวสัดุก่อสร้างมีจํานวนทั้ งส้ิน 20 บริษัท แต่มีเพียง 18 

หลกัทรัพยเ์ท่านั้นท่ีมีขอ้มูลการซ้ือขายในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษา) ดงัน้ี (1) CCP - 

บริษทั ผลิตภณัฑ์คอนกรีตชลบุรี จาํกดั (มหาชน)(2) DCC - บริษทั ไดนาสต้ีเซรามิค 

จาํกดั (มหาชน) (3) DCON - บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) (4) DRT - 

บริษทั ผลิตภณัฑ์ตราเพชร จาํกดั (มหาชน) (5) GEN - บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 

จาํกดั (มหาชน) (6) KWH - บริษทัวิค แอนด์ ฮุคลนัด์ จาํกดั (มหาชน) (7) Q-CON - 
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บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) (8) RCI - บริษทั โรแยล ซีรา

มิค อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) (9) SCC - บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน) 

(10) SCCC - บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) (11) SCP - บริษทั ทกัษิณ

คอนกรีต จาํกดั (มหาชน) (12) SUPER - บริษทั ซุปเปอร์บล๊อก จาํกดั (มหาชน) (13) 

TASCO - บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) (14) TCMC - บริษทั อุตสาหกรรม

พรมไทย จาํกดั (มหาชน) (15) TGCI - บริษทั ไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทร่ี จาํกดั 

(มหาชน) (16) TPIPL - บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) (17) UMI - บริษทั สห

โมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) (18) VNG - บริษทั วนชยั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 2. ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) 

 3. อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดวสัดุก่อสร้าง เปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนต้องการกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั และการนํารูป

แบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) มาใช ้โดยศึกษาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดวัสดุก่อสร้าง เพื่อนักลงทุนสามารถท่ีจะ

คาดการณ์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนและตดัสินใจลงทุนได ้
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4.การวเิคราะห์และสรุปผล 

ตาราง 1 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับของหลักทรัพย์ก ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยก์บัตลาด 

 

หลกัทรัพย ์ อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 
SCP 0.3174% 

Q-CON 0.2525% 
DCON 0.2486% 
CCP 0.2451% 
UMI 0.1915% 

TCMC 0.1848% 
SUPER 0.1743% 
TGCI 0.1593% 
RCI 0.1454% 
DRT 0.1314% 
KWN 0.1121% 
VNG 0.1079% 
SCC 0.1018% 

SCCC 0.0956% 
SET Index 0.0946% 

TPIPL 0.0903% 
DCC 0.0727% 

TASCO 0.0562% 
GEN -0.0045% 

 

 

หมายเหตุ อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้นถวัเฉล่ีย = 2.55 % 

 เม่ือนําข้อมูลจากตาราง 1 อัตราผลตอบแทนท่ีได้รับของหลักทรัพย์กลุ่ม

อสังหาริมทรัพย ์หมวดวสัดุก่อสร้าง กบัตลาดมาเปรียบเทียบกนัดงัแสดงในภาพ 18 

หลกัทรัพย ์กลุ่มอสังหาริมทรัพย ์หมวดวสัดุก่อสร้าง ท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บสูง

กวา่ตลาดมี 14 หลกัทรัพย ์คือ SCP, Q-CON, DCON, CCP, UMI, TCMC, SUPER, 
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TGCI, RCI, DRT, KWH, VNG, SCC และ SCCC ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อสังหาริมทรัพย ์หมวดวสัดุก่อสร้างท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับตํ่ากว่าตลาดมี 4 

หลกัทรัพย ์คือ TPIPL, DCC, TASCOและ GEN 

ตาราง 2 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บและความเส่ียงของหลกัทรัพย์

กลุ่มอสังหาริมทรัพย ์หมวดวสัดุก่อสร้าง 

 

หลกัทรัพย ์ อตัราผลตอบแทนเฉล่ีย ความเส่ียงรวม 
SET Index 0.0946% 1.3072% 

CCP 0.2451% 11.3148% 
DCC 0.0727% 2.6648% 

DCON 0.2486% 7.7765% 
DRT 0.1314% 2.6336% 
GEN -0.0045% 35.8059% 
KWN 0.1121% 10.3837% 

Q-CON 0.2525% 5.8582% 
RCI 0.1454% 7.6158% 
SCC 0.1018% 2.9475% 

SCCC 0.0956% 2.6421% 
SCP 0.3174% 10.7789% 

SUPER 0.1743% 18.0801% 
TASCO 0.0562% 7.0609% 
TCMC 0.1848% 11.9737% 
TGCI 0.1593% 10.0451% 
TPIPL 0.0903% 5.3500% 
UMI 0.1915% 5.1995% 
VNG 0.1079% 5.3876% 

 

 เม่ือนาํขอ้มูลจากตาราง 2 มาพิจารณาเปรียบเทียบผลการคาํนวณเฉพาะความ

เส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง จากตาราง 2 หลกัทรัพย์

กลุ่มธนาคารทุกหลกัทรัพย ์คือ CCP, DCC, DCON, DRT, GEN, KWH, Q-CON, 
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RCI, SCC, SCCC, SCP, SUPER, TASCO, TCMC, TGCI, TPIPL, UMI และ VNG มี

ความเส่ียงสูงกวา่ตลาด 

ตาราง 3 หลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หมวดวสัดุก่อสร้างท่ีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการสูงกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจึงตัดสินใจขายเรียง

ตามลาํดบั (การตดัสินใจ “ซ้ือ”หรือ “ขาย” นั้นเป็นไปตามช่วงเวลาของการเก็บขอ้มูล 

ซ่ึงผลลพัธ์จะเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาของการเก็บขอ้มูล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัทรัพย ์

อตัรา

ผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการ 

อตัรา

ผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั 

อตัรา

ผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการสูงกวา่ท่ี

คาดหวงั 

ประเมินราคา

หลกัทรัพย ์

GEN 33.7691% -49.8418% 83.6108% สูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

TASCO 24.5990% 6.5031% 18.0960% สูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

TPIPL 25.7933% 17.2080% 8.5853% สูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

KWH 20.0567% 16.2312% 3.8255% สูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

SCC 26.7956% 24.2096% 2.5860% สูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 
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ตาราง 4 หลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หมวดวสัดุก่อสร้างท่ีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการตํ่ ากว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจึงตัดสินใจซ้ือเรียง

ตามลาํดบั (การตดัสินใจ “ซ้ือ”หรือ “ขาย” นั้นเป็นไปตามช่วงเวลาของการเก็บขอ้มูล 

ซ่ึงผลลพัธ์จะเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาของการเก็บขอ้มูล) 

 

 

 

 

หลกัทรัพย ์

อตัรา

ผลตอบแทน

ท่ีตอ้งการ 

อตัรา

ผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั 

อตัรา

ผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการตํ่ากวา่

ท่ีคาดหวงั 

ประเมินราคา

หลกัทรัพย ์

SCP 14.0002% 91.7230% 77.7228% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

Q-CON 7.7305% 72.8898% 65.1593% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

DCON 6.9201% 69.2310% 62.3108% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

CCP 21.9333% 58.8277% 36.8943% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

UMI 16.1115% 50.4335% 34.3221% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

DRT 10.6947% 34.5432% 23.8485% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

TCMC 12.9126% 36.6921% 23.7795% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

RCI 11.6544% 30.1949% 18.5405% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

TGCI 16.5166% 32.7017% 16.1851% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

SCCC 16.2394% 22.9042% 6.6648% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

SUPER 18.0947% 23.1913% 5.0966% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

VNG 18.3080% 23.2883% 4.9803% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

DCC 12.3795% 16.1539% 3.7745% ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 
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ภาพ 1 หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์หมวดวสัดุก่อสร้างท่ีตดัสินใจขายและซ้ือ 

การคํานวณเพื่ อ เป รียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ี ต้องการกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์หมวดวสัดุก่อสร้างแต่ละ

หลกัทรัพยโ์ดยใชรู้ปแบบจาํลอง CAPM ปรากฏตามตาราง 3-4 และดงัแสดงในภาพ 1 

สรุปไดด้งัน้ี  

1.หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างท่ีอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 5 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ GEN, 

TASCO, TPIPL, KWH และ SCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม overvalued นกัลงทุนจะ

เลือกขายหลกัทรัพยด์งักล่าว (การตดัสินใจ “ซ้ือ”หรือ “ขาย” นั้นเป็นไปตามช่วงเวลา

ของการเก็บขอ้มูล ซ่ึงผลลพัธ์จะเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาของการเก็บขอ้มูล) 
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2.หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างท่ีอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 13 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ SCP, 

Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, SCCC, SUPER, VNG และ 

DCC ซ่ึงเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่ม undervalued นักลงทุนจะเลือกซ้ือหรือลงทุน

หลกัทรัพยด์งักล่าว (การตดัสินใจ “ซ้ือ”หรือ “ขาย” นั้นเป็นไปตามช่วงเวลาของการ

เก็บขอ้มูล ซ่ึงผลลพัธ์จะเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาของการเก็บขอ้มูล) 

 นอกจากน้ีในการตดัสินใจลงทุนจะตอ้งทาํการวิเคราะห์ถึงสภาพปัจจยัต่าง ๆ 

ท่ีจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อย่างฉับพลัน เช่น ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีอาจทาํใหก้ารลงทุนเปล่ียนแปลงการตดัสินใจได ้

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ืองรูปแบบจาํลอง CAPM: การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและ

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หมวดวัสดุก่อสร้าง มี

วตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หมวดวสัดุก่อสร้างกับตลาดเปรียบเทียบอัตรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพย์ก ลุ่ม

อสังหาริมทรัพย ์หมวดวสัดุก่อสร้างรวมทั้งแนวทางในการตดัสินใจลงทุนโดยใชรู้ป

แบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ (1) ราคาปิดแต่ละวนัทาํการ

ของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หมวดวสัดุก่อสร้างทุกหลักทรัพยจ์าํนวน 18 

หลกัทรัพย ์(2) ดชันี SET จากรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ (3) อตัรา

ผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 

 สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาเก่ียวกับความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการ

ลงทุนของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์หมวดวสัดุก่อสร้าง 18 หลกัทรัพย ์คือ 

CCP, DCC, DCON, DRT, GEN, KWH, Q-CON, RCI, SCC, SCCC, SCP, SUPER, 

TASCO, TCMC, TGCI, TPIPL, UMI และ VNG ใชร้าคาปิดของหลกัทรัพยใ์นแต่ละ
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วนัทาํการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SET INDEX) ใช้วิเคราะห์อตัราผลตอบแทนของตลาด ส่วนความเส่ียงของ

หลกัทรัพยว์ิเคราะห์จากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าเบต้า ทั้งน้ีการตดัสินใจ

ลงทุนหรือไม่จะใช้อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1. เปรียบเทียบอตัราผลแทนของหลักทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างกับตลาด จาก

สมมติฐานท่ีกาํหนดว่าอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารตํ่ากว่า

อตัราผลตอบแทนของแทนของตลาด แต่ผลการศึกษาปรากฏวา่มีอตัราผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์หมวดวสัดุก่อสร้าง บางหลกัทรัพยสู์งกวา่

อตัราผลตอบแทนของตลาด ไดแ้ก่ SCP, Q-CON, DCON, CCP, UMI, TCMC, 

SUPER, TGCI, RCI, DRT, KWH, VNG, SCC และ SCCC ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุ

ก่อสร้าง ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บตํ่ากวา่ตลาด

ไดแ้ก่ TPIPL, DCC, TASCO และ GEN 

2. เปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างกบัตลาดหลกัทรัพย ์

กลุ่มวสัดุก่อสร้างทุกหลกัทรัพยมี์ความเส่ียงสูงกวา่ความเส่ียงของตลาด 

3. เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

3.1 หลักทรัพย์กลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการสูงกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัควรตดัสินใจขาย มี 5 หลกัทรัพยเ์รียงตามลาํดบัเป็นหลกัทรัพย์

ในกลุ่ม overvalued แสดงว่าราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควร

จะเป็น คือ GEN, TASCO, TPIPL, KWH และ SCC 

3.2 หลักทรัพย์กลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการตํ่ากว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 13 หลกัทรัพยเ์รียงตามลาํดบัเป็น

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากวา่

ราคาท่ีควรจะเป็นคือ SCP, Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, 

SCCC, SUPER, VNG และ DCC 

 นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนในตัว๋เงิน
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คลงัระยะสั้ นแลว้ การลงทุนในตัว๋เงินคลงัระยะสั้ นให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าการ

ลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้าง 

 อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาดงักล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้าง

มิได้ตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนของตลาดเสมอไป แต่ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

วสัดุก่อสร้างทุกหลกัทรัพยสู์งกวา่ความเส่ียงของตลาด ซ่ึงขดัแยง้กบัทฤษฎีการลงทุน 

คือ หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงอตัราผลตอบแทนจะสูงตรงกนัขา้มหลกัทรัพยท่ี์มี

ความเส่ียงตํ่าอตัราผลตอบแทนจะตํ่า หรือเรียกว่า high risk high return(loss) 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.ควรศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

วสัดุก่อสร้างกับกลุ่มอ่ืน ๆ ในสองช่วงเวลาท่ีมีปัจจยัด้านความเส่ียงทางการเมือง

แตกต่างกนั ซ่ึงจะมีผลใหค้วามเส่ียงท่ีเป็นระบบของตลาดเปล่ียนแปลงไป และอาจจะ

ส่งผลกระทบต่อหลกัทรัพยแ์ต่ละกลุ่มไม่เท่ากนัก็ได ้

2. ภายใตค้วามแตกต่างของสถานการณ์ระดบัมหภาคซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ

ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของตลาดและหลกัทรัพยแ์ต่ละกลุ่มนั้น นกัลงทุน

อาจมีพฤติกรรมการตดัสินใจแตกต่างกนัหรือไม่ ผูศึ้กษาอาจใชท้ฤษฎีและแนวคิดอ่ืน 

ๆ เช่น ทฤษฎีการเก็งกาํไรราคา (Arbitrage Pricing Theory - - APT) หรือ Fama 3 

Factor (F-3-F) ในการหาคาํตอบใหแ้ม่นยาํและชดัเจนยิง่ข้ึน 
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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของ 

หลกัทรัพย์หมวดประกนัภัยและประกนัชีวติ โดยใช้แบบจําลอง CAPM :  

กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ MTI, THRE, BKI, NKI, TIC และ BLA 

(The Comparisons of Risk and Rate of Return of Securities in the  

Financials Industry by Capital Asset Pricing Model (CAPM) : 

The case study of MTI, THRE, BKI, NKI, TIC และ BLA )  

นุสรา วรีะสุนทร 1     กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

-------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตกบัความ

เส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับของตลาด 2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพย์หมวด

ประกนัภยัและประกนัชีวิตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   ซ่ึงมีหลกัทรัพยใ์น

การศึกษา คือ หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวติจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่  

MTI, THRE, BKI, NKI, TIC และ BLA ทาํการศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั 

ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํ

การ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ การวิเคราะห์จากทฤษฎี CAPM (Capital Asset 

Pricing Model)  

   
------------------------------------------------------------------------- 

1 นักศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยั                 

รามคาํแหง 
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 ผลการศึกษาพบว่า หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ีผูล้งทุน

ควรจะลงทุนซ้ือมี 3 หลกัทรัพยคื์อ BKI, TIC และ BLA โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่า

ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยท่ี์ควรจะขายมี 3 หลกัทรัพย ์คือ 

MTI, THRE และ NKI โดยหลักทรัพย์เหล่าน้ีมีมูลค่าสูงกว่าท่ีควรจะเป็น 

(Overvalued) 

 หลกัทรัพย ์MTI, THRE, BKI, NKI, TIC และ BLA มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้

นอ้ยกวา่ 1 แต่มากกวา่ 0 มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียง

น้อยกว่าตลาด ซ่ึงแสดงว่า ผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นมีการเปล่ียนแปลงใน

ทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของตลาดในสัดส่วนท่ีน้อยกว่า  กล่าวได้ว่าเป็น

หลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Security) 

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, หมวดประกนัภยัและประกนัชีวิต, 

Capital Asset Pricing Model. ค่าเบตา้ 

Abstract 

 The purpose of this study is 1. To comparative study of risk and rates of 

return on securities in the financial industry and market rates of return.  2. To 

comparison of the required rate of return and expected rates of return for securities 

in the financial industry. The securities in the study are in the financial industry on 

the stock exchange of Thailand by selecting 6 securities. 

Include    MTI, THRE, BKI, NKI, TIC and BLA . The research was collected the 

secondary data from January 4, 2011 till December 28, 2012 and the total period of 

489 official working days based on Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

  The result founded that,   securities in the financial industry it has 3 

securities investors should be invested in. Include BKI, TIC and BLA.  That mean 

these securities are undervalued stocks. While, securities in the financial industry it 

has another 3 securities investors should be sell were MTI, THRE and NKI. That  

mean these securities are overvalued stocks. 
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 The securities MTI, THRE, BKI, NKI, TIC และ BLA have a beta 

coefficient of less than  but greater than 0, there is a positive relationship. Securities 

are less risky than the market which indicates that the returns of the securities 

subject to change in line with market returns proportion of less than. Securities such 

as passive (Defensive Security). 

Keywords : The stock exchange of Thailand,  The financial industry, Capital 

          Asset Pricing Model. Beta coefficient 

1. บทนํา 

 การออมถือไดว้า่มีบทบาทสาํคญัต่อการขยายตวัและการพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศ เม่ือประชาชนมีเงินออมจะกาํหนดความสามารถในการลงทุนทางการเงิน

เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด ซ่ึงการลงทุนทางการเงินของประชาชนมี 4 ประเภท

ใหญ่ๆ คือ การฝากเงินกบัธนาคารพาณิชยป์ระเภทออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ  การ

ซ้ือตราสารหน้ีทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน  การลงทุนในตราสารทุนหรือการลงทุน

ในตลาดหลกัทรัพย ์ และการลงทุนอ่ืนๆ เช่น การฝากเงินกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ ใน

ประเทศ เช่น บริษทัเงินทุน ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออม

ทรัพย์ และการลงทุนในกองทุนรวม  เป็นต้น (ข้อมูลการลงทุนทางการเงินของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2553)   

  การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงท่ีมี

ความสําคญัอย่างยิ่งสําหรับการวางแผนออมเงินระยะยาวของนกัลงทุนได ้ การท่ีนกั

ลงทุนเข้าไปซ้ือหลักทรัพย์ในธุรกิจท่ีมีความเช่ือมั่นว่าจะสร้างผลกําไรและ

เจริญรุ่งเรืองต่อไปในวนัขา้งหน้า จะทาํให้นกัลงทุนมีฐานะเป็น “ผูล้งทุน” และเป็น 

“เจา้ของกิจการ” ไปในขณะเดียวกนั  ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากกาํไรท่ีเกิดข้ึนใน

การทาํธุรกิจนั้นทุกๆ ปี ตราบท่ียงัถือหลกัทรัพยน์ั้นอยู่  ยิ่งไปกว่านั้น นักลงทุนยงั

สามารถคาดหวังให้หลักทรัพย์ท่ีตนเองถืออยู่ มีมูลค่าเพิ่มข้ึนได้ ถ้าธุรกิจนั้ น

เจริญเติบโตและมีผลกาํไรเพิ่มข้ึน และเม่ือถึงเวลาท่ีตัดสินใจขายหลักทรัพย์นั้ น

ออกไปก็จะไดร้าคาท่ีสูงกวา่เม่ือแรกซ้ือมา 
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 จะเห็นไดว้่าการลงทุนในหลกัทรัพยมี์ความเส่ียง แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ยงั

นิยมเลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์เพราะเห็นวา่อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยสู์งกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัการลงทุนประเภทอ่ืนๆ เช่น การลงทุนในรูปเงิน

ฝากกบัธนาคารพาณิชยท่ี์คนส่วนใหญ่เช่ือว่าเป็นการลงทุนท่ีปลอดภยั เพราะไดรั้บ

ดอกเบ้ียจากเงินตน้ท่ีฝาก และสามารถเรียกคืนไดเ้ม่ือตอ้งการ อยา่งไรก็ตามในความ

เป็นจริง โอกาสท่ีผูอ้อมจะได้รับดอกเบ้ียเงินฝากในอตัราท่ีสูงหรือเท่าเทียมระดับ

อตัราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ตามภาวะเศรษฐกิจนั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนเสมอไป  และหากเงิน

เฟ้อมีอตัราสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว หรืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากลดตํ่าลง ผลตอบแทนจาก

เงินออมดงักล่าวก็ลดค่าลงดว้ยเช่นกนั 

  การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งเป็นทางเลือกเพื่อการออมเงินในระยะยาว ท่ี

ผูอ้อมสามารถหลีกเล่ียงหรือป้องกันการขาดทุนท่ีเกิดจากระดับอตัราเงินเฟ้อได ้ 

เพราะการลงทุนในหลักทรัพย์จะช่วยรักษามูลค่าท่ีแท้จริงของเงินลงทุนและให้

ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล กาํไรส่วนทุน และสิทธิการจองซ้ือหุ้นใหม่ในราคา

ตํ่าแก่ผูล้งทุนอีกดว้ย  และหากผูล้งทุนมีความรอบรู้และชาญฉลาดพอ ก็จะสามารถ

เลือกซ้ือเลือกขายหลกัทรัพยต์่างๆ ในระดบัราคาและจงัหวะเวลาท่ีให้ผลตอบแทนได้

สูงกวา่   ดงันั้นในภาพรวมแลว้ จะเห็นไดว้า่การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยถื์อเป็นการ

ออมเงินอีกรูปแบบหน่ึงท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าในระยะยาวได ้(กา้วแรกสู่การลงทุน

ในตลาดหลกัทรัพย,์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2545)   

  อย่างไรก็ตามการลงทุนทุกชนิดย่อมมีความเส่ียง ซ่ึงความเส่ียงจะมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัระดบัผลตอบแทน กล่าวคือ หลกัทรัพยใ์ดท่ีให้

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการในระดบัสูงก็จะมีระดบัความเส่ียงท่ีสูงเช่นเดียวกนั  ในทาง

ตรงกนัขา้ม หลกัทรัพยใ์ดท่ีให้ผลตอบแทนท่ีตํ่าก็จะมีความเส่ียงในระดบัตํ่า ดงันั้น

การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน์กัลงทุนจะลงทุนเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนสุงสุดใน

ระดบัความเส่ียงท่ีเท่ากนัหรือในระดบัผลตอบแทนท่ีเท่ากนัแต่ระดบัความเส่ียงตํ่ากวา่

โดยการกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยต์่างๆ ในแต่ละอุตสาหกรรมซ่ึงต่อมาไดมี้การ

นาํทฤษฎีน้ีมาพฒันาเป็นแบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) ซ่ึงเป็น

แบบจาํลองท่ีมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ทียบกบั
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อตัราผลตอบแทนของตลาด ทฤษฎีน้ีทาํให้นกัลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนได้

เหมาะสมตามระดบัความเส่ียงท่ีนกัลงทุนยอมรับได ้ 

  ทั้ ง น้ีกลุ่มหลักทรัพย์ในหมวดประกันภัยและประกันชีวิตถือเป็นกลุ่ม

หลกัทรัพยท่ี์น่าลงทุน เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2556 มีการคาดการณ์วา่อตัราดอกเบ้ียปรับ

ลดลง มีผลทาํให้ธุรกิจประกนัมีอตัราการเติบโดท่ีสูงข้ึน รวมทั้งนโยบายรถคนัแรก

ของรัฐบาล ทาํให้ประชาชนมีการทาํประกนัภยักนัเพิ่มมากข้ึน ผูศึ้กษาวิจยัเล็งเห็น

ความสําคญัในส่วนน้ีจึงตดัสินใจเลือกศึกษา 6 หลกัทรัพยใ์นหมวดประกนัภยัและ

ประกันชีวิต ได้แก่ บริษทั เมืองไทยประกันภยั จาํกัด (มหาชน) , บริษทั ไทยรับ

ประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) , บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) , บริษทั 

นวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) , บริษทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั 

กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน)  โดยทาํการศึกษาเก่ียวกบัค่าความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ว่าผลตอบแทนควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อเป็น

การชดเชยความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายการลงทุนของกิจการ โดยใชแ้นวคิดเร่ือง

ทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model - CAPM)  เป็นแนวคิดใน

การพิจารณาความเส่ียง และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

  1.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับของ

หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บของตลาด 

   2.   เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิต 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

       ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม                การเปรียบเทยีบ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการศึกษา 

  การศึกษาน้ีไดเ้ลือกใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพยห์รือ CAPM ในการ

วิเคราะห์หลักทรัพย์ เน่ืองจากแบบจาํลองน้ีเป็นแบบจาํลองพื้นฐานท่ีได้แสดงถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ทียบกบัอตัราผลตอบแทน

ของตลาดไดอ้ยา่งชดัเจนและง่ายแก่การทาํความเขา้ใจ  โดยทาํการศึกษาหุ้นสามญัใน

 

ราคาปิดแต่ละ

วนัทาํการของ

หลกัทรัพย์

หมวดประกนัภยั

และประกนัชีวติ 

ค่าส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

ค่าเบตา้ 

 

อตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย์

หมวดประกนัภยั

และประกนัชีวติ 

และอตัรา

ผลตอบแทนของ

ตลาด 

 

SET INDEX 

อตัรา

ผลตอบแทนของ

ตัว๋เงินคลงั 

6 เดือน 

อตัรา

ผลตอบแทนท่ี

ไม่มีความเส่ียง 

1.ความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บของ

หลกัทรัพยห์มวด

ประกนัภยัและ

ประกนัชีวติ 

 

2.ค่าเบตา้ของ

หลกัทรัพยห์มวด

ประกนัภยัและ

ประกนัชีวติ 

 

3.อตัราผลตอบแทน

ท่ีตอ้งการกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของ

หลกัทรัพยห์มวด

ประกนัภยัและ

ประกนัชีวติ 
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หมวดประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จาํนวน 17 หลกัทรัพยเ์ลือกโดยการสุ่มจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ 

  1. MTI  : บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

    Muang Thai Insurance Public Company Limited 

  2. THRE : บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 

    Thai Reinsurance Public Company Limited 

  3. BKI  : บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

    Bangkok Insurance Public Company Limited 

  4. NKI  : บริษทั นวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

    The Navakij Insurance Public Company Limited 

  5. TIC  : บริษทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

    The Tahi Insurance Public Company Limited 

  6. BLA  : บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 

    Bangkok Life assurance Public Company Limited 

  

  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเป็น

ขอ้มูลราคาปิดในแต่ละวนัของหลกัทรัพยใ์นช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 

2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555  จาํนวน 489 วนัทาํการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  1.  ทาํให้ทราบถึงวิธีการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลกัทรัพยต่์างๆในหมวดประกนัภยัและประกนัชีวิตโดยสามารถนาํไปประยุกต์ได้

กบัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆได ้

  2. ทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ใชป้ระกอบการตดัสินใจในการกาํหนดกล

ยทุธ์และทิศทางในการลงทุนสําหรับผูล้งทุนวา่จะซ้ือหลกัทรัพย ์ขายหลกัทรัพย ์หรือ

ถือครองหลักทรัพย์นั้ นต่อไป  จากการนํามูลค่าท่ีแท้จริงท่ีได้จากการศึกษามา

เปรียบเทียบกบัราคาตลาด 

  3. ทาํใหน้กัลงทุนมีการตดัสินใจในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ดีข้ึน 
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2. แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง   

  ในการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

หมวดประกนัภยัและประกนัชีวิต โดยใชแ้บบจาํลอง CAPM ผูว้ิจยันาํเสนอแนวคิด

และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 1. แนวความคิดเกีย่วกบัความเส่ียง 

 ความเส่ียงจากการลงทุน (Risk) หมายถึง โอกาสท่ีจะไม่ได้รับอัตรา

ผลตอบแทนตามท่ีคาดไว ้ซ่ึงถา้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่แน่นอน

มากข้ึน การลงทุนนั้นก็ยิง่มีความเส่ียงมากข้ึน ในการวเิคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไปถือ

วา่ ผูล้งทุนเป็นบุคคลท่ีไม่ชอบความเส่ียง(Risk Averse) หรือตอ้งการหลีกหนีความ

เส่ียง  หากการลงทุนใดมีความเส่ียงสูง ผูล้งทุนยอ่มตอ้งการอตัราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน

เพื่อชดเชยความเส่ียง (โรจนา ธรรมจินดา, 2547) 

 2. แนวความคิดเกีย่วกบัการลงทุน 

  การลงทุนหมายถึง กระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกท่ีจะชะลอการใชจ้่ายในวนัน้ี 

เพื่อสร้างความมัง่คัง่ใหเ้พิ่มสูงในอนาคต  ไม่วา่จะเป็นการซ้ือหลกัทรัพยห์รือตราสาร

การเงินประเภทต่างๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือดว้ยวิธีการอ่ืนๆ โดยมุ่งหวงั

เพื่อใหไ้ดรั้บกระแสเงินสดจากการลงทุนนั้นๆ และมุ่งหวงัใหห้ลกัทรัพย ์หรือตราสาร

การเงินท่ีไดล้งทุนไป มีมูลค่าสูงข้ึน ทั้งน้ีเพื่อให้คุม้กบัตน้ทุนค่าเสียโอกาส และเพื่อ

ชดเชยอาํนาจซ้ือท่ีสูญเสียไป อนัเน่ืองมาจากภาวะเงินเฟ้อ  รวมทั้งชดเชยความเส่ียงท่ี

อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์หรือตราสารทางการเงิน ตลอดช่วงระยะเวลา

ลงทุน  ( ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,  ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, 

2552, หนา้ 2) 

  3. ตัวแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์ 

  แนวคิดการวิเคราะห์การลงทุนน้ีเป็นการประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไวข้องหลกัทรัพยก์บัสัมประสิทธ์ิช้ี

วดัความเส่ียงตวัหน่ึงท่ีเรียกว่า เบตา้ (beta)  ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้และค่าเบตา้ไดแ้สดงในทฤษฎีหรือตวัแบบ (model) ท่ีเรียก
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กนัวา่ ตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model )  หรือท่ี

เรียกว่า CAPM ซ่ึงเป็นตวัแบบกาํหนดราคาของหลกัทรัพย ์โดยการวิเคราะห์ผ่าน

อตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัสภาพความเส่ียงหรือค่าเบตา้ ซ่ึงหลกัการน้ีเป็นท่ี

ยอมรับในการวิเคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไป (จิรัตน์ สังข์แกว้, 2547, หนา้ 244)  จาก

ตวัแบบ CAPM ผูล้งทุนสามารถกาํหนดไดว้่า หลกัทรัพยท่ี์วิเคราะห์นั้นมีราคาตลาด

สูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overpriced) หรือมีราคาตลาดตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Underpriced)  

(สุพจน์ สกุลแกว้, 2553, หนา้ 168) 

 4. ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลักทรัพย์กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต โดยใช้ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย ์

(CAPM)  มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยวิธีการเช่นเดียวกนัคือ 

การใช้ CAPM เป็นแบบจาํลองในการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหลักทรัพยโ์ดย

สามารถสรุปงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

    ธีระ ลัมประเสริฐ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง

การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยห์มวด

พลงังานและสาธารณูปโภคโดยใชต้วัแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย(์CAPM) 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์น

หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค โดยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย และประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยเ์พื่อใช้ในการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน 

โดยใช้แบบจาํลอง CAPM โดยใช้ขอ้มูลของหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในหมวดพลงังานและ

สาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการวิจยั

สรุปไดด้งัน้ี หลกัทรัพย ์PTT, BANPU, IRPC, ESSO และ TOP มีค่าเบตา้มีค่ามากกวา่ 

1 และเม่ือคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามแบบจาํลอง CAPM พบว่ามี

หลกัทรัพยเ์พียง1 หลกัทรัพยเ์ท่านั้นท่ีมีราคาตลาดตํ่ากวา่ความเป็นจริง (Undervalued) 

คือ ESSO ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนสามารถลงทุนได ้นอกนั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์มี
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ราคาตลาดสูงกวา่ความเป็นจริง (Overvalued) ไดแ้ก่PTT, BANPU, IRPC และTOP 

ซ่ึงนกัลงทุนควรหลีกเล่ียงท่ีจะซ้ือหรือถือครองหลกัทรัพย ์

ศศิธร กาญจนาประเสริฐ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์ เกียรติ (2555) ได้

ศึกษาวจิยัเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน ของหลกัทรัพย์

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยใช้แบบจาํลอง CAPM โดยมี

วตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของ

หลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กับความเส่ียงและอัตรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ

กบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร โดยผลการวิจยัสรุปดงัน้ี หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารท่ีผูล้งทุนควรจะลงทุนซ้ือมี 9 หลกัทรัพย ์คือ ADVANCE, INTUCH, DTAC, 

JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ี

มูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารท่ีผูล้งทุนไม่ควรลงทุนซ้ือมี 1 หลกัทรัพยคื์อ TRUE โดยหลกัทรัพย์

เหล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) 

 กิตติยาพร คชาอนันต์ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยั

เร่ืองการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชยโ์ดยใชท้ฤษฏีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) โดยมีวตัถุประสงค ์1. 

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 2. เพื่อศึกษา

และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 

โดยผลการวิจยัสรุปดงัน้ี หลกัทรัพย ์BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB มีค่า

สัมประสิทธ์ิเบต้าน้อยกว่า 1 แต่มากกว่า 0 มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลกัทรัพย์

ดงักล่าวมีความเส่ียงนอ้ยกว่าตลาด กล่าวไดว้่าเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ ดงันั้นนกัลงทุน

ควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไว ้เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะ

ปรับตัวสูงข้ึน ในขณะท่ีหลักทรัพย์ BAY มีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด มีอัตรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ใน
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สัดส่วนท่ีน้อยกว่า นักลงทุนควรตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลักทรัพย์นั้นเพราะ

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น  

 กฤตวร ตังประเสริฐผล (2553) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทน ความเส่ียง และการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจกรเกษตร

และอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1. เพื่อหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของ

หลักทรัพย์ (Intrinsic Value) เปรียบเทียบกับราคาตลาด 2. เพื่อศึกษาอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย ์3. เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยมีผลการวจิยัสรุปดงัน้ี พบวา่หลกัทรัพย ์TVO, SSC, 

GFPT เม่ือนาํราคาหุ้นท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบัราคาของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ 

ราคาหลกัทรัพยเ์กิด Undervalued คือราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดตํ่าเกินกว่ามูล

ค่าท่ีแทจ้ริงท่ีคาํนวณได้  นักลงทุนจึงควรซ้ือหุ้นของบริษทัเหล่าน้ี  เพราะราคาจะ

ปรับตวัสูงข้ึน  ส่วนหลกัทรัพย ์CPF, TUF, STA, MINT, KSL, OISHI, TF เม่ือนาํ

ราคาหุน้ท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบัราคาของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ราคาหลกัทรัพย์

เกิด Overvalued คือราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดสูงเกินกว่ามูลค่าท่ีแท้จริงท่ี

คาํนวณได ้นกัลงทุนจึงควรขายหุน้ของบริษทัเหล่าน้ี  เพราะราคาจะปรับตวัตํ่าลงมา 

  วิไลพรรณ ตาริชกุล(2551) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง รูปแบบจาํลอง CAPM 

การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร

โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1. ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน

ท่ีไดรั้บของตลาด 2. เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร 3. ศึกษาแนวทางการตดัสินใจลงทุนโดยใชรู้ป

แบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) โดยมีผลการวิจยัสรุปดงัน้ี 

หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารท่ีควรตัดสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 7 หลักทรัพย์เรียง

ตามลาํดบัเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Overvalued แสดงว่าราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์น

ปัจจุบนัสูงกว่าราคาท่ีควรจะเป็นคือ BT, TMB, SCIB, KTB, ACL, KK, BBL 

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 5 หลกัทรัพยเ์รียงตามลาํดบั
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เป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Undervalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่า

กวา่ราคาท่ีควรจะเป็นคือ TBANK, BAY, SCB, KBANK, TISCO 

  ปนิฏฐา ชีสังวรณ์ (2550) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์อัตรา

ผลตอบแทนความเส่ียงและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 

1. เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยก์บัของตลาดหลกัทรัพย ์2. เพื่อเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงเฉล่ียกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อ

ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยมีผลการวิจยัสรุปดงัน้ี มี

หลกัทรัพยเ์พียง 5  หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ LPN, MBK, SF, SPALI, TICON ท่ีให้อตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงเฉล่ียมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ ส่วนท่ี

เหลืออีก 30 หลักทรัพย์ให้อัตราผลตอบแทนท่ีได้รับจริงเฉล่ียน้อยกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ 

 1. ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนั

ชีวิต โดยหุ้นสามญัของหลกัทรัพยใ์นหมวดประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 17 หลกัทรัพยเ์ลือกโดยการสุ่มจาํนวน 6 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 1. MTI : บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 2. THRE : 

บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 3. BKI : บริษทั กรุงเทพประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 4. NKI : บริษทั นวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 5. TIC : บริษทั 

ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 6. BLA : บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)  

ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํ

การ   
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 2. ดชันี SET INDEX จากรายงานซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธันวาคม 2555 รวมเป็น

ระยะเวลา 489 วนัทาํการ 

3. อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 6 เดือน รวบรวมจากฐานขอ้มูล

ของสมาคมตราสารหน้ีไทยในช่วงเวลาเดียวกนัตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 

28 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ 

สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา อธิบายเก่ียวกับ

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และคาํจาํกดัความท่ีเก่ียวขอ้ง และวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้สูตร

ในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

และอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ โดยใชรู้ปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model 

(CAPM)   

 

4. การวเิคราะห์และสรุปผล 

ตาราง 1  อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและ

ประกนัชีวติ 

หลกัทรัพย์ อตัราผลตอบแทน (%) ความเส่ียง (%) 

Market 0.0659 1.3274 

MTI 0.0222 3.1145 

THRE -0.0263 5.3572 

BKI 0.0380 0.8909 

NKI 0.0129 6.2445 

TIC 0.0880 10.3771 

BLA 0.1761 4.9603 

   

  จากตาราง 1 เป็นผลการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิต ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะความสัมพนัธ์ระหว่าง
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 อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนั

ชีวติในทางบวกและทางลบ ดงัน้ี 

 หลกัทรัพย ์MTI มีอตัราผลตอบแทนท่ี 0.0222% และความเส่ียงท่ี 3.1145%% 

หลกัทรัพย ์THRE มีอตัราผลตอบแทนท่ี -0.0263% และความเส่ียงท่ี 

 5.3572% 

หลกัทรัพย ์BKI มีอตัราผลตอบแทนท่ี 0.0380% และความเส่ียงท่ี 0.8909% 

หลกัทรัพย ์NKI มีอตัราผลตอบแทนท่ี 0.0129% และความเส่ียงท่ี 6.2445% 

หลกัทรัพย ์TIC มีอตัราผลตอบแทนท่ี 0.0880% และความเส่ียงท่ี 10.3771% 

หลกัทรัพย ์BLA มีอตัราผลตอบแทนท่ี 0.1761% และความเส่ียงท่ี 4.9603% 

 

 
 

ภาพ1 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและ

ประกนัชีวติกบัตลาด 

  จากภาพ 1 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการคาํนวณเฉพาะอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยักบัอตัราผลตอบแทนตลาด จะเห็นว่าผลตอบแทน

ของตลาดมีค่าเท่ากบั 0.0659% หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ีมีอตัรา

ผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดมี 2 หลกัทรัพยคื์อ BLA มีค่าเท่ากบั 0.1761% และ TIC มีค่า
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เท่ากับ 0.0880% ส่วนหลักทรัพย์หมวดประกันภัยและประกันชีวิตท่ีมีอัตรา

ผลตอบแทนตํ่ากว่าตลาดมี 4 หลกัทรัพยคื์อ BKI มีค่าเท่ากบั 0.0380%, MTI มีค่า

เท่ากบั 0.0222%, NKI มีค่าเท่ากบั 0.0129% และ THRE มีค่าเท่ากบั -0.0263% 

 

 
ภาพ 2   แสดงการเปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนั

ชีวติกบัความเส่ียงตลาด 

จากภาพ 2 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการคาํนวณเฉพาะความเส่ียงของ

หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตกบัความเส่ียงตลาด จะเห็นวา่ความเส่ียง

ตลาดมีค่าเท่ากบั 1.3274%  หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวติท่ีมีความเส่ียง

สูงกว่าความเส่ียงตลาดมี 5 หลกัทรัพยคื์อ TIC มีค่าเท่ากบั 10.3771%, NKI มีค่า

เท่ากบั 6.2445%, THRE มีค่าเท่ากบั 5.3572%, BLA มีค่าเท่ากบั 4.9603% และ MTI มี

ค่าเท่ากบั 3.1145% ส่วนหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ีมีความเส่ียงตํ่า

กวา่ความเส่ียงตลาดมี 1 หลกัทรัพยคื์อ BKI มีค่าเท่ากบั 0.8909% 
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ภาพ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและ

ประกนัชีวติกบัค่าเบตา้ของตลาด 

 จากภาพ 4  หลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวก และมีค่า

สัมประสิทธ์ิเบต้าน้อยกว่า 1 คือ BLA มีค่าเท่ากับ 0.9653%, MTI มีค่าเท่ากับ 

0.3774%, TIC มีค่าเท่ากบั 0.3670%, BKI มีค่าเท่ากบั 0.2805%, THRE มีค่าเท่ากบั 

0.2733% และ NKI มีค่าเท่ากบั 0.0956% ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมี

การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาด แต่ผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บจากหลกัทรัพยน์ั้นจะนอ้ยกวา่ผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้นมีความ

เส่ียงนอ้ยกวา่ความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ 

(Defensive Stock)  
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ตาราง 2  เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัเพื่อ

การตดัสินใจลงทุน 

หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทน            

ทีต้่องการ (%) 

อตัราผลตอบแทน            

ทีค่าดหวงั (%) 
การตัดสินใจ 

MTI 4.72 7.75 Overvalued 

THRE -8.42 6.45 Overvalued 

BKI 12.88 6.54 Undervalued 

NKI -1.61 4.22 Overvalued 

TIC 19.94 7.62 Undervalued 

BLA 46.36 15.12 Undervalued 

 

  จากตาราง 2 แสดงถึงหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ีอตัรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 3 หลกัทรัพย ์คือ BKI, 

TIC และ BLA โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued) 

ดงันั้นนกัลงทุนควรตดัสินใจซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาส

จะปรับตวัสูงข้ึน 

 ส่วนหลักทรัพย์หมวดประกันภัยและประกันชีวิตท่ีอัตราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 3 หลกัทรัพยคื์อ MTI, THRE และ NKI 

โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกว่าท่ีควรจะเป็น (Overvalued) ดงันั้นนกัลงทุนจะ

ตดัสินใจขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีแนวโนม้จะปรับตวัลดลง 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

  1. การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและ

ประกนัชีวติกบัตลาด ผลการศึกษาพบวา่หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิต

ท่ีมีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดมี 2 หลกัทรัพยคื์อ TIC และ BLA ส่วนหลกัทรัพย์

หมวดประกนัภยัและประกนัชีวติท่ีมีอตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดมี 4 หลกัทรัพยคื์อ 

MTI, THRE, BKI และ NKI 
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  2. การเปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนั

ชีวิตกบัตลาด ผลการศึกษาพบว่า หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ีมี

ความเส่ียงสูงกวา่ตลาดมี 5 หลกัทรัพยคื์อ MTI, THRE, NKI, TIC และ BLA ส่วน

หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวติท่ีมีความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาดมี 1 หลกัทรัพย์

คือ BKI 

  3. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ ไม่มีหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้

มากกวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์เชิงบวก ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ย

กวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 6 หลกัทรัพยคื์อ MTI, THRE, BKI, NKI, TIC 

และ BLA 

  4. การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการกับอัตราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ

สูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 3 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ BKI, TIC และ BLA ส่วน

หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากว่า

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 3 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ MTI, THRE และ NKI 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

  1. การศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาความเส่ียงท่ีเป็นระบบซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ี

นักลงทุนไม่สามารถหลีกเล่ียงได้เท่านั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษา

ความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ เพื่อจะไดท้ราบถึงความเส่ียงท่ี

แทจ้ริงของหลกัทรัพยน์ั้น วา่จะเกิดจากความเส่ียงภายในธุรกิจ หรือความเส่ียงอนัเกิด

จากความเปล่ียนแปลงปัจจยัแวดล้อมภายนอก และความเส่ียงใดส่งผลต่อธุรกิจ

มากกวา่กนั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาตดัสินใจในการเลือกลงทุน 

  2. ควรจะศึกษาวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มอ่ืนๆ ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อท่ีจะสามารถกระจายความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยห์มวดประกนัภยัและประกนัชีวิต โดยไปลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนๆ 

ดว้ย 
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  3. ผูศึ้กษาอาจใช้ทฤษฎีและแนวคิดอ่ืนๆ เช่น ทฤษฏีการเก็งกําไรราคา 

(Arbitrage Pricing Theory : APT) หรือ Fama 3 Factor (F-3-F) มาใชเ้พิ่มเติมในการ
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การวเิคราะห์ภาวะวกิฤติในปี 2553 และปี 2554  

ทีส่่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิโรงแรมในประเทศไทย   

(ANALYSIS OF CRISIS SITUATION IN 2010 AND 2011  

AFFECTING OPERATIONS OF HOTELS IN THAILAND) 

สถิตธรรม แสงจนัทร์ 1   กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  2    

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงสถานะทางการเงิน  และผล

ประกอบการท่ีผ่านมาของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย และศึกษาถึงความรุนแรง

และผลกระทบของภาวะวกิฤติทางการเมืองในปี 2553 และมหาอุทกภยัในปี 2554 ท่ีมี

ต่อการดาํเนินธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยใช้ระยะเวลาศึกษาระหว่างเดือน

เมษายน – มิถุนายน 2555 รวมประมาณ 2.5 เดือน 

ในการศึกษาไดใ้ช้ขอ้มูลทางการเงินในงบดุล และงบกาํไรขาดทุนประจาํปี 

2553 และปี 2554 ของทุกหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจท่องเท่ียวและสันทนาการของ

อุตสาหกรรมบริการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวม 13 หลกัทรัพยม์า

วเิคราะห์หาอตัราส่วนท่ีเป็นค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม และใชข้อ้มูลทางการเงินในงบ

ดุล และงบกาํไรขาดทุนประจาํปีระหวา่งปี 2549-2554 ของ 3 หลกัทรัพยก์รณีศึกษา

ซ่ึงมีลกัษณะและขนาดของธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั ไดแ้ก่ CENTEL  ERW และ LRH มา

วเิคราะห์ค่าร้อยละทั้งแนวด่ิงและแนวนอน และการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

 ผลการศึกษา พบว่า CENTEL มีขอ้มูลทางการเงินในระหวา่งปี 2549-2554 

โดยเฉพาะในปี 2553-2554 คลา้ยคลึงกนั จึงอาจสรุปไดว้า่บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบ

จาก 2 ภาวะวิกฤติในระดบัตํ่า แต่ ERW มีสัญญาณต่างๆ ท่ีบ่งช้ีให้เห็นว่าประสบ

ปัญหาในการประกอบการในปี 2553 จึงอาจสรุปไดว้า่บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจาก

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ภาวะวิกฤติทางการเมืองและ LRH อาจไดรั้บผลกระทบจากภาวะวิกฤติมหาอุทกภยั

ในปี 2554 

ผูว้จิยัมีคาํแนะนาํวา่ CENTEL และ ERW ควรปรับโครงสร้างเงินทุนดว้ยการ

ลดการสร้างหน้ีสินเพื่อเพิ่มสภาพทางการเงินและลดความเส่ียงทางการเงิน และ

แนะนาํให้ LRH เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพยใ์ห้เกิดประโยชน์และคุม้ค่า

ท่ีสุด ในขณะท่ีผูป้ระกอบการโรงแรมตอ้งปรับการทาํงานให้เป็นในเชิงการตลาดมาก

ข้ึน และนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ควรศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 

โดยเฉพาะขอ้มูลทางการเงินใหล้ะเอียดก่อนทาํการตดัสินใจลงทุน  

คําสําคัญ: โรงแรม, ภาวะวกิฤติทางการเมือง, มหาอุทกภยั 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study are to study financial status and operational 

results of hotels in Thailand and to study violence and impacts of political crisis in 

2010 and mega floods in 2011 on their operations.  It has consumed two and half 

months during April till June 2012.  

This study had utilized financial information from annual balance sheet and 

income for the years of 2010 and 2011 of all tourism and recreation securities in 

Services Sector in SET, totally 13 securities to compute average ratios as ratios of 

the industry.  And, to use the financial statements for the years of 2006-2011 of 

three securities, in which has similar business characteristics and size including 

CENTEL, ERW and LRH as the case study to make both common-size and trend 

analysis in a form of percentage and to analyze relating financial ratios. 

The findings show CENTEL has positive financial status for the years 

2006-2011, especially in 2010 and 2011.  They have similar trends to indicate that it 

may less be affected with two crisis.  But, ERW has negative sign in 2010 to 
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indicate its operations tend to be affected with the political crisis while operations of 

LRH tend to be affected with mega floods in 2012. 

 The researcher recommends that CENTEL and ERW should adjust their 

funding structure by reducing credit or loan amounts from external source in order 

to enhance financial liquidity and to reduce financial risk.  And, he recommends 

LRH to increase efficiency in using its assets as much worthy as possible.  

Meanwhile, any hotel entrepreneurs should change their working styles to more 

focus on the market and any investors in SET should deeply study all relating 

information particularly financial data  before making investment decision. 

KEY WORDS:  HOTEL, POLITICAL CRISIS, MEGA FLOODS 

บทนํา 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ประกอบดว้ยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรงอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทางออ้ม หรือธุรกิจสนบัสนุน

ต่างๆ ท่ีช่วยให้เกิดอาชีพการงานหลายแขนงและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ การ

ท่องเท่ียวยงัช่วยในการพกัผ่อนคลายความตึงเครียด พร้อมกบัการไดรั้บความรู้ความ

เขา้ใจในวฒันธรรมท่ีผดิแผกแตกต่างออกไปในแต่ละทอ้งถ่ิน อุตสาหกรรมท่องเท่ียว

ยงัเป็นแหล่งท่ีมาของรายไดใ้นรูปเงินตราต่างประเทศ ท่ีมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพ

ให้กบัดุลการชาํระเงินของประเทศได ้นอกจากน้ี การท่องเท่ียวยงัมีบาทบาทในการ

กระตุน้ใหมี้การนาํเอาทรัพยากรของประเทศมาใชป้ระโยชน์อยา่งกวา้งขวาง และช่วย

สนบัสนุนฟ้ืนฟู อนุรักษศิ์ลปะวฒันธรรมประเพณีและเป็นส่ิงดึงดูดความสนใจของ

นกัท่องเท่ียว   

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและธุรกิจโรงแรมมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั โดย

ถือการโรงแรมวา่เป็นธุรกิจหลกัท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และมีอิทธิพล

ต่อเศรษฐกิจของประเทศ อยา่งไรก็ตาม อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและธุรกิจโรงแรม

มีความอ่อนไหวและได้รับผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ  จากสภาพแวดล้อมภายนอก
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อยา่งเช่นภาวะวิกฤติทางการเมืองและภยัทางธรรมชาติต่างๆ ไดแ้ก่ มหาอุทกภยัในปี 

2554 

การวเิคราะห์ภาวะวกิฤติในปี 2553 และปี 2554 ท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนิน

ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลทางการเงินระหวา่งปี 2549-

2554 รวม 6 ปีของโรงแรมท่ีมีช่ือเสียง  3 แห่ง ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เป็นหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการท่องเ ท่ียวและสันทนาการ 

อุตสาหกรรมบริการ ไดแ้ก่ CENTEL ERW และ LRH  โดยการวิเคราะห์งบการเงิน

ต่างๆ ไดแ้ก่ งบดุล และงบกาํไรขาดทุนประจาํปีแบบรวมดว้ยเคร่ืองมือต่างๆ ในเชิง

เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานระหวา่งปีของแต่ละหลกัทรัพย ์และระหวา่งหลกัทรัพย์

อ่ืนในหมวดธุรกิจเดียวกนั เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการใน

ช่วงเวลาดงักล่าวท่ีผ่านมา อีกทั้ง ยงัไดท้ราบถึงระดบัความรุนแรง และผลกระทบท่ี

แต่ละบริษัทได้รับจาก  2 ภาวะวิกฤติดังกล่าว  สําหรับใช้ เป็นข้อมูลสําหรับ

ผูป้ระกอบการโรงแรมและท่ีพกัในการปรับตวั และการหาแนวทางรับมือในอนาคต 

รวมทั้งการประยุกต์ใช้เป็นแนวทางประกอบการศึกษา เพื่อพิจารณาตดัสินใจการ

ลงทุนสาํหรับนกัลงทุนท่ีสนใจอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อวิเคราะห์สถานะทางการเงิน   และผลประกอบการท่ีผา่นมาของธุรกิจ

โรงแรมในประเทศ 

2. เพื่อศึกษาถึงความรุนแรง  และผลกระทบของภาวะวกิฤติทางการเมืองในปี 

2553 และมหาอุทกภยัในปี 2554 ท่ีมีต่อการดาํเนินธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหไ้ดผ้ลการวคิราะห์สถานะทางการเงิน   และผลประกอบการท่ีผา่นมา

ของโรงแรมกรณีศึกษา และภาพรวมของธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ 

อุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. ทาํให้ได้ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของวิกฤติทางการเมืองในปี 2553    

และมหาอุทกภยัในปี 2554 รวมทั้งผลกระทบท่ีมีต่อธุรกิจโรงแรม  
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3. ทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะ

ธุรกิจโรงแรมสําหรับปรับตวัและหาแนวทางรับมือกบัวิกฤติต่างๆ ในอนาคตไดดี้ข้ึน 

รวมทั้งการประยุกต์ร่วมใช้เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาตดัสินใจเลือกลงทุน ใน

หลกัทรัพยธุ์รกิจโรงแรมของนกัลงทุน 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการวิเคราะห์ภาวะวิกฤติในปี 

2553 และปี 2554 ท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

 คณะการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัแม่โจ ้(2553) ธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจแขนง

หน่ึงท่ีมีผลมาจากการขยายตวัดา้นการคมนาคมและการท่องเท่ียว ซ่ึงมีบทบาทต่อการ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีมีแหล่งทองเท่ียวมากมายทั้ง

ทางดา้นประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม รวมทั้งแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชาติอนั

สวยงาม ซ่ึงเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงท่ีสามารถดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวประเทศ

ไทยเพิ่มมากข้ึนทุกปี  

ศูนยว์จิยักสิกรไทย (2553) ทิศทางการท่องเท่ียวของประเทศไทยในปี 2553 มี

แนวโน้มทรงตวัต่อเน่ืองจากปี 2552 เพราะมีความเส่ียงจากการถดถอยลงของตลาด

นักท่องเท่ียวต่างชาติ ในทุกพื้นท่ีท่องเท่ียวสําคัญของประเทศ โดยเฉพาะการ

ท่องเท่ียวในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดจากเหตุการณ์

ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง นบัตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม 2553 ท่ีได้

เกิดเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นเผาทาํลายอาคาร ซ่ึงอยูใ่นยา่นธุรกิจและการคา้สําคญักลาง

กรุงเทพฯ และมีผูไ้ดรั้บความเสียหายเป็นจาํนวนมาก ทาํให้มีแนวโน้มจะสูญเสีย

รายได ้ซ่ึงโดยปกตินกัท่องเท่ียวต่างชาติสามารถสร้างรายไดจ้ากการมาเยือนกรุงเทพฯ 

คิดเป็นมูลค่าปีละประมาณ 1.5 แสนลา้นบาท 

สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (2553) การเมืองมี

ความสําคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ การเมืองเป็นวิถีชีวิตแบบหน่ึงของมนุษยใ์นรัฐ  มนุษย์

ภายในรัฐไม่อาจหลีกหนีให้พน้จากผลกระทบทางการเมืองได ้ และกิจกรรมทางการ
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เมืองจะนําไปสู่การใช้อาํนาจทางการเมือง การปกครองเพื่อออกกฎหมายพฒันา

ประเทศ รวมทั้งการแกปั้ญหาของประเทศ  

ยุทธภูมิ จารุเศร์นีและกาญจนา จนัทรชิต (2554) ภาวะวิกฤติมหาอุทกภยั 

เกิดข้ึนจากสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน จากปรากฎการณ์ลานีญา ส่งผลทาํให้ในปี 

2554 ประเทศไทยต้องเผชิญกบัพายุโซนร้อนถึง 5 ลูก ฝนตกชุกในหลายพื้นท่ี 

ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียสูงสุดในรอบ 23 ปี ปริมาณนํ้าท่ีไหลเขา้เข่ือนขนาดใหญ่สูงจนยาก

ต่อการบริหารจดัการและเกิดนํ้าท่วมขงัในหลายพื้นท่ีจนเกิดเป็นมหาอุทกภยัข้ึน    

ปิยะมาน เตชะไพบูลย ์(2555) มหาอุทกภยัในปี 2554 ส่งผลทาํให้จาํนวน

นกัท่องเท่ียวลดลงถึง 900,000 คนจากเดิมท่ีเคยคาดการณ์ไวว้่ามีนกัท่องเท่ียวไม่ตํ่า

กวา่ 19.5 ลา้นคน  แต่กลบัมีนกัท่องเท่ียวตลอดปีเพียง 18.6 ลา้นคน  

สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2554) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative 

Analysis) เป็นวิเคราะห์จากงบการเงินของธุรกิจท่ีผ่านมาและในปัจจุบนัเป็นสําคญั 

เพื่อนาํมากาํหนดตวัแปรต่างๆ 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงพรรณนา โดยนาํขอ้มูลทางการเงินท่ีผ่าน

มาของโรงแรมกรณีศึกษา รวม 3 แห่งท่ีมีลกัษณะการดาํเนินกิจการและขนาดธุรกิจ

หรือทุนจดทะเบียนคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันจาก 13 หลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจ

ท่องเท่ียวและสันทนาการของอุตสาหกรรมบริการ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ไดแ้ก่ CENTEL  ERW และ LRH มาทาํการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหวา่งผล

ประกอบการในช่วงเวลาปกติกบัผลประกอบการในปี 2553 ซ่ึงมีภาวะวิกฤติทาง

การเมืองท่ีมีเหตุการณ์การชุมนุมประทว้งและในปี 2554 ซ่ึงมีภาวะวิกฤติจากภยั

ธรรมชาติท่ีมีสถานการณ์มหาอุทกภยั ท่ีส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อประชาชนและ

ธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม เพื่อศึกษาถึงความรุนแรงและผลกระทบดงักล่าว

ท่ีมีต่อการดาํเนินธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

ผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลทางการเงินจากงบการเงินประจาํปี 2553   และปี 2554 ของ

ทุกหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจเดียวกนัมารวมกนั เพื่อทาํการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียของ
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อุตสาหกรรมในธุรกิจโรงแรม สําหรับใช้เป็นค่ามาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์เชิง

เปรียบเทียบกับผลประกอบการของ 3 โรงแรมในปี 2553-2554 และทําการ

เปรียบเทียบผลประกอบการของตวัเองระหวา่งปี การเปรียบเทียบกบัผลประกอบการ

ของโรงแรมเป้าหมายอ่ืน และการเปรียบเทียบกบัผลประกอบการของอุตสาหกรรม

โดยรวม  โดยมุ่งเน้นการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงหรือความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนในปี 

2553-2554 ด้วยการวิเคราะห์ค่าร้อยละตามแนวด่ิงและแนวนอน และการวิเคราะห์

อตัราส่วนทางการเงิน 

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการศึกษาการดาํเนินงานรายหลกัทรัพยก์รณีศึกษา  และผลการ

เปรียบเทียบในกลุ่มหลกัทรัพยก์รณีศึกษา 

ในการวิเคราะห์ค่าร้อยละตามแนวด่ิง พบว่า ทั้ ง 3 บริษัทกรณีศึกษามี

โครงสร้างของสินทรัพยเ์ทียบเท่าสินทรัพยร์วม ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เหมือนกัน และนิยมการเพิ่มเงินทุนจากแหล่งภายนอกโดยการสร้างหน้ีสินอย่าง

ต่อเน่ือง ทาํให้สัดส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของแต่ละบริษทัเพิ่มสูงข้ึนทุกปี โดย 

CENTEL และ ERW มีโครงสร้างหน้ีส่วนใหญ่เป็นหน้ีระยะยาว แต่ LRH มี

โครงสร้างหน้ีส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 

CENTEL มีสัดส่วนของตน้ทุนการผลิตและค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการดาํเนินงาน

ต่อรายได้รวมใกล้เคียงกบัระหว่างปี 2549-2552 สําหรับ ERW มีโครงสร้างของ

ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายต่างๆ ต่อรายไดท้ั้งหมดเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองระหวา่งปี 2549-

2553 มีสาเหตุมาจากปริมาณเงินกู้และดอกเบ้ียจ่ายท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นผลทาํให้มีผล

ขาดทุนสุทธิในระหว่างปี 2552-2553   แต่กลับลดลงในปี 2554 ส่วน LRH มี

โครงสร้างของตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายต่างๆ ต่อรายไดท้ั้งหมดลดลงในปี 2553 จากปี 

2552 แลว้กลบัเพิ่มข้ึนในปี 2554  

ในการวิเคราะห์ค่าร้อยละตามแนวนอน พบว่า CENTEL มีสินทรัพยร์วม

เพิ่มข้ึนทุกปีระหว่างปี 2550-2554  แต่ ERW ท่ีมีสินทรัพยร์วมและสินทรัพยถ์าวร

ลดลง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั LRH ท่ีมีสินทรัพยร์วมเพิ่มข้ึนในปี 2553 แต่กลบัลดลงใน
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ปี 2554 ทั้งน้ี CENTEL มีหน้ีสินรวมและเจา้หน้ีการคา้เพิ่มข้ึนในระดบัท่ีแตกต่างกนั

ทุกปี ในขณะท่ี ERW มีปริมาณหน้ีสินรวมเพิ่มข้ึนระหวา่งปี 2550-2552 แลว้ลดลงใน

ระหวา่งปี 2553-2554 และ LRH ท่ีมีปริมาณหน้ีสินรวมและหน้ีสินระยะยาวลดลง

อยา่งต่อเน่ืองทุกปีในระหว่างปี 2550-2553 และเพิ่มข้ึนในปี 2554 ในส่วนของผูถื้อ

หุน้ CENTEL มีปริมาณเพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 2550-2551 แลว้ลดลงในระหวา่งปี 2552-

2553 และกลบัเพิ่มข้ึนในปี 2554 สาํหรับ ERW มีความสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสิน โดยลดลงระหวา่งปี 2552-2553 แลว้เพิ่มข้ึนในปี 2554  และ LRH ลดการ

ใชส่้วนของผูถื้อหุน้ในปี 2552 และ 2554 แต่เพิ่มข้ึนในปี 2553 

จากการวิเคราะห์ดา้นรายได้และตน้ทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ พบว่า 

CENTEL มีความสามารถในการสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึนต่อเน่ืองทุกปีในระดบัท่ีแตกต่าง

กนั โดยเพิ่มข้ึนอยา่งมากในปี 2554 สอดคลอ้งกบั ERW ท่ีมีปริมาณรายไดเ้พิ่มข้ึน 

ยกเวน้ในปี 2552 และเพิ่มข้ึนอย่างมากในปี 2554 ตรงกนัขา้มกบั LRH ท่ีมีรายได้

ลดลงในปี 2551-2552 และปี 2554 แต่เพิ่มข้ึนในปี 2553 ทั้งน้ี ERW ถือว่ามี

ประสิทธิภาพในการบริหารตน้ทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในปี 2554 ได้เป็น

อย่างดี แต่ดอกเบ้ียจ่ายมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองเหมือนกบั CENTEL แต่

ตรงกนัขา้มกบั LRH   สําหรับผลกาํไรสุทธิ CENTEL มีปริมาณท่ีลดลงโดยมีอตัราท่ี

เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปีระหวา่งปี 2550-2553 แต่เพิ่มข้ึนในปี 2554 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

ERW ตรงขา้มกบั LRH ท่ีมีผลกาํไรสุทธิลดลงในปี 2551-2552 แต่กลบัเพิ่มข้ึนในปี 

2553 แลว้ลดลงในปี 2554 

ในการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน พบวา่ CENTEL และ ERW มีสภาพ

คล่องทางการเงินไม่สูงในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัทุกปี ทาํให้อาจมีความเส่ียงจากการมี

ความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้ น ตรงข้ามกันกับ LRH ท่ีมีสภาพคล่องทาง

การเงินสูง โดยในปี 2553 ดีกวา่ในปี 2554  

ในระหวา่งปี 2553-2554 ERW มีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีสูงสุดเม่ือ

เปรียบเทียบใน 3 โรงแรมกรณีศึกษา โดยมีความสามารถในการใช้สินทรัพยไ์ม่

หมุนเวียนและสินทรัพยร์วมในการให้บริการตํ่าท่ีสุดในปี 2553 แต่เป็นอนัดบั 2 สูง
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กว่า LRH ในปี 2554 CENTEL มีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีรองมา และมี

ความสามารถในการใช้สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน และสินทรัพยร์วมในการให้บริการ

มากท่ีสุด  

CENTEL และ ERW มีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมและอตัราส่วน

หน้ีสินรวมต่อผูถื้อหุน้สูงข้ึนทุกปี  แต่มีความสามารถในการชาํระหน้ีมีอตัราส่วนแสดง

ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย ตรงกนัขา้มกบั LRH ท่ีมีความเส่ียงทางการเงินตํ่าจาก

การมีโครงสร้างเงินทุนท่ีมีหน้ีสินท่ีลดลง และมีความสามารถในการชาํระหน้ีระหวา่งปี 

2549-2553 โดยในปี 2553 มีความสามารถสูงท่ีสุด แต่กลบัไม่มีความสามารถในการ

ชาํระหน้ีในปี 2554  

LRH มีความสามารถในการสร้างกาํไรและผลตอบแทนระหวา่งปี 2549-2553 

และถือวา่มีความสามารถในการทาํกาํไรและผลตอบแทนสูงท่ีสุดในปี 2553 แต่กลบั

ลดลงจนมีอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานตํ่าท่ีสุดในปี 2554 ทั้งน้ี CENTEL และ ERW มี

ความสามารถในการสร้างกาํไร หรือผลตอบแทนลดลงอยา่งต่อเน่ืองทุกปีในระหวา่งปี 

2549-2552 แต่ ERW กลบัมีความสามารถในการทาํกาํไรและผลตอบแทนสูงท่ีสุดในปี 

2554  

2. สรุปผลการเปรียบเทียบกลุ่มหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจเดียวกนั 

ถึงแม ้LRH มีสภาพคล่องทางการเงินดีและสูงกวา่ช่วงระหวา่งปี 2549-2552 

แต่มีสภาพคล่องทางการเงินตํ่า ในขณะท่ี CENTEL และ ERW มีสภาพคล่องทาง

การเงินตํ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมในปี 2553-2554 ทั้งน้ี 

ERW มีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีดีกวา่ CENTEL และ LRH แต่ยงับริหารใน

ส่วนน้ีให้มีประสิทธิภาพนอ้ยกวา่ในอุตสาหกรรมโดยเฉล่ีย แต่บริษทัฯ ใชร้ะยะเวลา

ในการเรียกเก็บหน้ีไดน้อ้ยกวา่ในอุตสาหกรรมโดยเฉล่ีย และมีความสามารถในการใช้

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน และสินทรัพยร์วมในการให้บริการใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม 

สําหรับCENTEL มีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีในส่วนของจาํนวนคร้ังในการ

เรียกเก็บหน้ีตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียในอุตสาหกรรม แต่มีความสามารถในการใชสิ้นทรัพยไ์ม่
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หมุนเวียนและสินทรัพยร์วมในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่า ในขณะท่ี 

LRH ถือวา่มีประสิทธิภาพตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียในอุตสาหกรรมในทุกดา้น 

CENTEL และ ERW ถือวา่มีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงกวา่ค่าเฉล่ียใน

อุตสาหกรรมในปี 2553-2554 ถึงแมท้ั้ง 2 บริษทัมีความเส่ียงทางการเงินท่ีสูง และสูง

กว่าค่าเฉล่ียในอุตสาหกรรม สําหรับ LRH มีความเส่ียงทางการเงินตํ่า โดยตํ่ากว่า

ค่าเฉล่ียในอุตสาหกรรม  และมีความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีสูงกวา่ 

ในปี 2553 CENTEL มีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ส่วนผูถื้อ

หุ้นและกาํไรสุทธิต่อหุ้นสูงกว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม ยกเวน้ อตัราผลตอบแทน

ของส่วนผูถื้อหุ้นและกาํไรสุทธิต่อหุ้น สําหรับ ERW มีความสามารถในการสร้างผล

กาํไรจากการดาํเนินงาน และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยสู์งสุด ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ีย

ของอุตสาหกรรม แต่มีอตัรากาํไรสุทธิและกาํไรสุทธิต่อหุ้นท่ีตํ่ากว่า ส่วน LRH มี

ความสามารถในการสร้างกาํไรและผลตอบแทน โดยมีอตัราส่วนแสดงความสามารถ

ในการสร้างผลกาํไรส่วนใหญ่ ยกเวน้ อตัราผลตอบแทนของส่วนผูถื้อหุ้นสูงกว่า

ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมในระหวา่งปี 2553-2554  

อภิปรายผล 

จากการศึกษาโดยการวิเคราะห์ผลประกอบการในงบการเงินของ 3 โรงแรม

กรณีศึกษา พบว่า CENTEL มีแนวโนม้ไดรั้บผลกระทบจากภาวะวกิฤตทางการเมือง

ในปี 2553 และมหาอุทกภยัในปี 2554 ในระดบัตํ่า เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายไดแ้ละ

ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน ในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงไม่

แตกต่างกนัมากนักในช่วงระหว่างปี 2550-2553 ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการกระจาย

ความเส่ียงของโรงแรม ท่ีมีเครือข่ายกระจายอยู่หลายแห่งทัว่ประเทศท่ียงัสามารถ

ใหบ้ริการไดต้ามปกติ ในช่วงเวลาดงักล่าว  

ERW อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะวิกฤติทางการเมืองในปี 2553  

เน่ืองจากการมีทาํเลท่ีตั้งอยู่ติดกบัจุดชุมนุมทางการเมืองหลกัร่วมกบัปัจจยัต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ส่งผลทาํให้มีปริมาณผูใ้ช้บริการลดลงอย่างมากและมีรายไดท่ี้ลดลง ซ่ึงยงั

ตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนและค่าใช้จ่ายคงท่ีท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่การมีระบบคมนาคม
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สะดวกใจกลางเมืองและห่างไกลจากสถานการณ์นํ้ าท่วม  จึงมีส่วนช่วยทาํให้บริษทัฯ 

กลบัมีผลการประกอบการท่ีดีข้ึนในปี 2554  

สาํหรับ LRH  มีผลประกอบการท่ีลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัเจนในปี 2554 ซ่ึงอาจ

มีสาเหตุหลกัมาจากหลายปัจจยัทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไดแ้ก่ ปริมาณการใช้

บริการลดลง ทาํใหร้ายไดล้ดลงตามมาจากผลกระทบของมหาอุทกภยั และ/หรือปัจจยั

การผลิตมีราคาสูงข้ึนมาก ซ่ึงอาจมีความเก่ียวพนักนักบัประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการภายในลดลง  

ในภาพรวมของหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจท่องเท่ียว และสันทนาการได้รับ

ผลกระทบจาก 2 เหตุการณ์ในปี 2553-2554 มากนอ้ยแตกต่างกนัข้ึนกบัปัจจยัต่างๆ จน

ทาํให้หลายอตัราส่วนของค่าเฉล่ียในอุตสาหกรรมสะทอ้นในเห็นเป็นภาพลบ และมี

ผลการดาํเนินการตํ่ากวา่ 3 โรงแรมกรณีศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวรรณกรรมท่ีผูว้ิจยัได้

ทบทวนเก่ียวกบัตน้ทุน (อนุรักษ ์ ทองสุโขวงศ,์ 2555) ในงบกาํไรขาดทุนท่ีระบุว่า  

ตน้ทุนจาํแนกตามความสัมพนัธ์กบัระดบัของกิจกรรม โดยตน้ทุนคงท่ีเป็นตน้ทุนท่ีมี

พฤติกรรมคงท่ีเป็นตน้ทุนรวม ท่ีไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามระดบัของการผลิตในช่วง

ของการผลิตระดบัหน่ึง แต่ตน้ทุนคงท่ีต่อหน่วยลดลงเม่ือปริมาณการผลิตเพิ่มมากข้ึน 

ดังนั้น เม่ือกิจการไม่มีกิจกรรมหรือมีกิจกรรมในปริมาณน้อยในสัดส่วนท่ีตํ่ากว่า

ตน้ทุนคงท่ี ก็สามารถทาํใหกิ้จการประสบปัญหาในภาวะดาํเนินการขาดทุนได ้รวมทั้ง

ความสอดคล้องกับผลการศึกษาของฐิติมา สิทธิพงษ์พานิช (2551) ท่ีได้ศึกษา

ผลกระทบทางการเมืองท่ีมีต่อผลประกอบการของบริษทัในประเทศไทย พบว่า 

การเมืองมีความสัมพนัธ์และความสําคญัต่อผลประกอบการของบริษทั ซ่ึงบริษทัมกัมี

ผลประกอบการแยล่ง เม่ือบริษทัตอ้งสูญเสียความสัมพนัธ์ทางการเมือง การศึกษาของ

ชูกล่ิน อุนวิจิตรและคณะ (2553) ท่ีไดท้าํการศึกษาการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาด

กลางและขนาดเล็กในอาํเภอเมือง จังหวดัเชียงราย พบว่า ปัญหาเศรษฐกิจและ

การเมืองเป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการประกอบการ  บทความของยุทธภูมิ 

จารุเศร์นีและกาญจนา จนัทรชิต (2554) และสาํนกัข่าวหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ (2554) ท่ี

ระบุว่ ามหาอุท กภัย ส ร้า งควา มเสี ยหา ยต่อ เศรษฐกิจไทย เป็นวงก ว้าง  โดย
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ภาคอุตสาหกรรมไดรั้บความเสียหายมากท่ีสุด ตามมาดว้ยภาคบริการ การท่องเท่ียว 

และการโรงแรม และผลการศึกษาของสิรินาถ นุชัยเหล็ก (2555) ท่ีได้ศึกษาบท

วเิคราะห์จาํนวนหอ้งพกัของประเทศไทย พบวา่ ในระหวา่งปี 2545-2550 สถานการณ์

จาํนวนห้องพกัของประเทศมีการเติบโตในระดับค่อนข้างดีแ ละเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนัทั้งในดา้นอุปสงคแ์ละดา้นอุปทาน  ตั้งแต่มีภาวะวิกฤตทางการเมืองท่ีเกิดการ

รัฐประหารในปี 2549  ก็เกิดปัญหาการขาดความสมดุลทางดา้นอุปสงค ์และอุปทาน

ของสถานท่ีพกัแรมไทยจากภาวะวกิฤตทางการเมือง  กล่าวคือมีอตัราการขยายตวัของ

จาํนวนผูใ้ชบ้ริการท่ีพกั หรืออุปสงคต์ํ่ากวา่อตัราการขยายตวัทางดา้นจาํนวนท่ีพกัแรม

หรืออุปทานเป็นอยา่งมาก  

ข้อจํากดัในระหว่างงานวจัิย 

ปัญหาท่ีผู ้วิจ ัย เผชิญในระหว่างทําการศึกษาคร้ัง น้ี  คือข้อจํากัดของ

ความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่างๆ  ซ่ึงหลายหลักทรัพย์มีงบการเงินให้

เขา้ถึงไม่มากหรือครบถว้นตามท่ีตอ้งการ ถึงแมห้ลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยมี์ความ

รับผิดชอบต้องเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับบริษัทหรือองค์กรและ

หลกัทรัพย ์โดยเฉพาะขอ้มูลทางการเงิน ไดแ้ก่ งบการเงิน เป็นตน้ กล่าวคือ มีการจดั

ให้บริการเป็นงบการเงินอย่างยอ่ ซ่ึงมีขอ้มูลไม่ละเอียด หรืองบการเงินท่ียอ้นหลงัได้

เพียงบางปี ตวัอย่างเช่น หลกัทรัพย ์SHANG  มีปริมาณของทุนจดทะเบียนใกลเ้คียง

กบั 3 โรงแรมกรณีศึกษาแต่มีงบการเงินท่ีเขา้ถึงและสามารถใช้ได้เพียงระหว่างปี 

2552-2554 ซ่ึงทาํให้เกิดความยุ่งยากจากการมีขั้นตอนท่ีซับซ้อนในการเขา้ถึงงบ

การเงินของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2549-2550  ทาํให้ผูว้ิจ ัยต้องตัดสินใจเลือก

ทาํการศึกษา 3 โรงแรมจาก 4 โรงแรมตามท่ีตั้งใจไวแ้ต่แรก   

ดว้ยขอ้จาํกดัขา้งตน้ ยงัทาํให้ผูว้ิจยัไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการสําหรับ

ใชใ้นการวิเคราะห์บางอตัราส่วน โดยเฉพาะในส่วนของการใช้ขอ้มูลเพื่อคาํนวณหา

ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมสําหรับใช้ในการเปรียบเทียบ ข้อมูลท่ีขาดไปในบาง

หลกัทรัพยส่์งผลทาํให้การคาํนวณบางอตัราส่วนทาํไม่ได ้ จึงทาํให้ผูว้ิจยัตดัสินใจ

เลือกไม่วเิคราะห์ในส่วนของอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการใชสิ้นทรัพยใ์น
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ดา้นอตัราการหมุนเวยีนของสินคา้และของเจา้หน้ี  ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการขายสินคา้

และในการจ่ายชาํระหน้ี  วงจรดาํเนินงาน และวงจรเงินสด ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการไม่

แจกแจงรายการต้นทุนขายและซ้ือในงบการเงินของบางหลักทรัพย์ท่ีใช้ในการ

คาํนวณและวเิคราะห์อตัราส่วนดงักล่าว  

ทั้งน้ี การศึกษาในคร้ังน้ี มุ่งเน้นศึกษาการดาํเนินงานของโรงแรมกรณีศึกษา

เก่ียวกบัการไดรั้บผลกระทบจากภาวะวิกฤติในปี 2553 และปี 2554 ผูว้ิจยัจึงเลือกไม่

พิจารณามูลค่าทางการตลาดในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินปันผลและราคาหุ้นในตลาด

ของโรงแรมทั้ง 3 แห่ง 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี 

ผูว้จิยัมัน่ใจวา่ผลการศึกษาในคร้ังน้ี จะมีประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการโรงแรม

และธุรกิจท่ีพกัอาศยัและท่ีเก่ียวขอ้ง โดยช่วยทาํให้ทราบถึงผลการดาํเนินงานท่ีไดรั้บ

ผลกระทบในทางลบจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้อยา่งเช่นภาวะวิกฤติ

การชุมนุมประทว้งในปี 2553 และภาวะวิกฤติมหาอุทกภยัในปี 2554 ซ่ึงแต่ละกิจการ

ไดผ้ลกระทบในระดบัท่ีแตกต่างกนัข้ึนกบัหลายปัจจยั ไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้ง เป็นตน้ เพื่อใช้

เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาวางแผน และตดัสินใจดาํเนินการในด้านต่างๆ 

รวมทั้งการหาแนวทางป้องกันในอนาคต ได้แก่ การกระจายความเส่ียงจากการมี

เครือข่ายหลายทาํเลท่ีตั้งในการให้บริการได้อย่างต่อเน่ืองอย่างเช่น CENTEL ทาํ

ให้ผลประกอบการประจาํปี 2553 และปี 2554 ในภาพรวมของบริษัทฯ ได้รับ

ผลกระทบจาก 2 ภาวะวกิฤติในระดบัตํ่า 

อย่างไรก็ตาม อา้งอิงจากผลการศึกษา พบว่า CENTEL และ ERW มีความ

เส่ียงจากสภาพคล่องทางการเงิน จากการมีความสามารถในการชาํระหน้ีหน้ีสินระยะ

สั้นตํ่า และความเส่ียงทางการเงินจากการสร้างหน้ีสินในปริมาณมาก ทั้ง 2 บริษทัฯ จึง

ควรพิจารณาปรับโครงสร้างเงินทุน ดว้ยการพิจารณาใชแ้หล่งเงินทุนจากภายในแทน 

ทาํให้บริษทัฯ ไม่ตอ้งแบกรับภาระเก่ียวกบัตน้ทุนทางการเงินท่ีอยูใ่นรูปของดอกเบ้ีย
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ไวม้าก รวมทั้งการลดปริมาณหน้ีสินหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนให้บริษทัฯ มีสภาพ

คล่องทางการเงินมากข้ึน 

สําหรับ LRH พบวา่ บริษทัฯ ประสบปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการใช้

สินทรัพย ์บริษทัฯ จึงควรทาํการวิเคราะห์เพื่อจดัสรรการใช้สินทรัพยต์่างๆ ให้เกิด

ประโยชน์มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ในด้านการเรียกเก็บหน้ี ควร

วางแผนการใชก้ลยทุธ์ส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ การลดราคาเพื่อกระตุน้การชาํระเงินได้

เร็วข้ึน การนาํสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชง้านหรือใชง้านนอ้ยมาใช้งานมากข้ึน รวมทั้ง การ

ดดัแปลงใชสิ้นทรัพยบ์างประเภทให้สามารถใชง้านไดห้ลากหลาย และคุม้ค่ามากข้ึน 

เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการโรงแรมตอ้งปรับการทาํงานให้เป็นในเชิงการตลาดมาก

ข้ึน โดยเนน้การเจาะลึกในเชิงกลุ่มตลาด (Segment)  และในเชิงพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

(Psychology and Life Style) สําหรับนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ควรศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินให้ละเอียดก่อนทาํการ

ตดัสินใจลงทุนเพื่อลดความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยสามารถใชผ้ลและแนวทาง

การศึกษาในคร้ังน้ีประกอบการวเิคราะห์ เพื่อพิจารณาตดัสินใจดา้นการลงทุนได ้  

2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาในอนาคต 

 ผูท่ี้สนใจต้องการศึกษาเพื่อต่อยอด ควรทาํการรวบรวมข้อมูลให้ละเอียด

ครบถว้นมากข้ึน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ให้ไดล้ะเอียดและเป็นประโยชน์

มากข้ึนตามความจาํเป็นและท่ีตอ้งการ 
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การตัดสินใจใช้บริการด้านสินเช่ือของลูกค้าธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

สํานักงานใหญ่ 

Decision in applying for loan of the Islamic Bank of Thailand (head office). 

 ภควรรณ  เสือทิม 1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 2 

……………………………………………………………………. 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลและขอ้มูล

ลกัษณะของสินเช่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือกบัธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างคือลูกคา้ของธนาคารท่ีมาขอใช้บริการด้านสินเช่ือ และ

ไดรั้บการอนุมติัวงเงินสินเช่ือ  ระหว่างเดือนมกราคม 2555 - มีนาคม 2555 จาํนวน

ทั้งหมด 400 ราย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test  , One way ANOVA และใช้การวิเคราะห์ดว้ยสถิติ 

Multiple Regression Analysis (MRA) 

ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.0 มี

อายุอยูร่ะหวา่ง 41 – 50 ปี มีสถานภาพเป็นโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพ อิสระ/คา้ขาย มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 30,001 - 50,000 

บาท และส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม นอกจากน้ียงัพบว่าลกัษณะของสินเช่ือท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการดา้นสินเช่ือ สูงท่ีสุด คือ ประเภทสินเช่ือ สําหรับปัจจยัท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด คือ ดา้นหลกัศาสนาอิสลาม จากผลการศึกษาพบว่า

ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการตดัสินใช้บริการด้านสินเช่ือในทุก ๆ ด้าน 

ขอ้เสนอแนะ ลูกคา้ของธนาคารใหค้วามสาํคญักบัความมัน่คงและการประชาสัมพนัธ์ 

ส่วนเร่ืองลกัษณะของสินเช่ือท่ีลูกคา้ตอ้งการมากท่ีสุดคือไดรั้บอตัรากาํไรของลูกคา้

ชั้นดี 

คําสําคัญ: การตดัสินใจ, บริการดา้นสินเช่ือ  
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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     Abstract 

 This research is meant to study related elements that have an effect to the 

Islamic Bank of Thailand (head office) clients’ decision on applying for the bank 

loan. Representative samples (run-across approach) in this study include the current 

400 clients of  the head office whose have their loans approved during January – 

March 2012 period. The data for analyzing includes percentage, frequency, average, 

t-test, one-way Anova and Multiple Regression Analysis (MRA). 

 The research has shown that the most of them are female 75%, age between 

41 – 50, single, bachelor’s degree, self – employment, monthly income between  

30,001 – 50,000 Baht and Islamic. 

 Overall, clearly demonstrated that the samples group considers loan 

characteristic as a major element for decision in acquiring the loan. Also Islamic 

principles. 

 The hypothesis examination has found that individual client’s information 

has no influence in acquiring loan form the IBank.  

 Hence, it is suggested that the bank should pay most attention on factors 

related with the bank’s stability and public relations . Therefore, it is necessary to 

promote and provide general information about the bank to the public through 

various channels of distribution. The study has shown that most of the samples 

group prefers prime rate when acquiring the bank’s loan. 

KEYWORD: DECISION, LOAN  

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัธนาคารต่าง ๆ นั้นมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงทั้งในเร่ืองของตวั

ผลิตภณัฑ์และการให้บริการ เพื่อท่ีจะรักษาลูกคา้ไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด ปัจจยัท่ีนาํมาใช้

แข่งขนักนั ก็คือ ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ การให้บริการอยา่งเป็นกนัเอง ความ

สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนความถูกตอ้งในการทาํธุรกรรม ดงันั้นธนาคารควรจะตอ้ง 
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ตระหนกัถึงความคาดหวงัท่ีลูกคา้จะไดรั้บเป็นสาํคญั 

  ผูว้ิจยัมีความสนใจปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการด้านสินเช่ือกับ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เน่ืองจากธนาคารฯได้มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็น

ธนาคารท่ีแตกต่างและทางเลือกใหม่ไม่จาํกดัเช้ือชาติศาสนา มุ่งเนน้เพื่อสนองความ

ตอ้งการสําหรับชาวไทยมุสลิมให้มีช่องทางการเงินท่ีถูกตอ้งตามหลกัการอิสลาม 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการด้านสินเช่ือของ

ลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อนาํผลของการศึกษาท่ีไดรั้บมาใช้ในการ

ปรับปรุงแนวทางการทํางานของพนักงานและการบริการสินเช่ือลูกค้าอย่างมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของประชากรศาสตร์ในเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได ้สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ศาสนา ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย               

2. เพื่อศึกษาขอ้มูลลกัษณะของสินเช่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการดา้น

สินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

สมมติฐานในการวจัิย 

     1. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และศาสนา ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ

ดา้นสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

2 . ข้อมูลลักษณะของสินเช่ือท่ีประกอบด้วย ประเภทของสินเช่ือท่ีมาใช้

บริการ วงเงินท่ีได้รับอนุมติัสินเช่ือ อตัรากาํไร ระยะเวลาในการผ่อนชาํระสินเช่ือ 

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของ

ลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนาํผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการดา้นสินเช่ือของ

ลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มาใชป้รับปรุง/แกไ้ข และพฒันาขบวนการ 
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ทาํงานดา้นสินเช่ือของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. เพื่อนําผลการศึกษาเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านสินเช่ือเพื่อ

ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการบริการตรงความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 

3.เพื่อนาํผลการศึกษาท่ีได้รับมาใช้ในการวางแผนการกาํหนดลูกคา้เป้าหมาย

ของธนาคารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการกาํหนดเป้าหมายทางดา้นสินเช่ือ 

4.เพื่อนาํผลการศึกษาท่ีได้มาวางแผนการทาํงาน โดยเฉพาะการกาํหนดหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของพนักงาน กล่าวคือถ้าหากผลิตภณัฑ์ด้านใดมีลูกคา้ใช้บริการมาก 

ธนาคารควรกาํหนดพนกังานผูรั้บผิดชอบในส่วนงานดงักล่าวเพิ่มมากข้ึนเช่นกนัเพื่อให้

การทาํงานประสบผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 

ขอบเขตการวจัิย 

         การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการด้านสินเช่ือ

ของลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยพิจารณาจากตวัแปรช้ีวดัปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการดา้นสินเช่ือ ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ   

2. ดา้นบุคลากร 

3. ดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก  

4. ดา้นความมัน่คงและการประชาสัมพนัธ์ 

 5. ดา้นหลกัศาสนาอิสลาม 

 โดยเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ของธนาคารท่ีมาขอใชบ้ริการดา้นสินเช่ือและไดรั้บ

การอนุมติัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สํานกังานใหญ่ ระหวา่ง

เดือนมกราคม 2555- มีนาคม 2555 จาํนวนทั้งหมด 400 ราย 

 

 

 

 

 



452 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที ่3 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

                  ตวัแปรอิสระ                                                    ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการดําเนินธุรกจิบริการ 

1.1 ความหมายของการบริการ 

1.2 หลกัการใหบ้ริการ 

1.3 การบริการลูกคา้ผูบ้ริโภค 

1.4 การบริการประชาสัมพนัธ์ 

 1.5 ลกัษณะเฉพาะของการบริการ 

 1.6 รูปแบบกลยุทธ์ 3 ประการในธุรกิจการให้บริการ (Three Types of 

Marketing Strategy in the Service Business) 

1.7 เกณฑก์ารพิจารณาคุณภาพการใหบ้ริการ (Service quality) 

2. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตลาดสําหรับธุรกจิบริการ 

3. แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพบริการของธนาคาร 

            ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
7.ศาสนา 

 

ข้อมูลลกัษณะของสินเช่ือ 

1.ประเภทสินเช่ือ 
2.วงเงินสินเช่ือ 
3.อตัรากาํไร 
4.ระยะเวลาผอ่นชาํระ 
5.ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมติั 

 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 

ใช้บริการด้านสินเช่ือ 
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4. แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการตัดสินใจ 

5. แนวคิดเกีย่วกบัเศรษฐศาสตร์อสิลาม 

6. แนวคิดเกีย่วกบัการเข้าหุ้นส่วนและการแบ่งปันผลกาํไร ตามเศรษฐศาสตร์อสิลาม 

7. แนวคิดการวดัความมั่นคงของธนาคาร 

8. แนวคิดเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์0       

9. หลกัเกณฑ์และกระบวนการพจิารณาให้สินเช่ือ 

10. การจัดตั้งธนาคารอสิลามและการดําเนินงานด้านสินเช่ือตามนโยบายรัฐบาล 

3. ระเบียบวธีิการวจัิย 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีศึกษาวิจยัเร่ืองการตดัสินใจใช้บริการดา้นสินเช่ือของ

ลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสํานกังานใหญ่ โดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี

และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดและตวัแปรในการศึกษา 

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้สินเช่ือของธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทยสาํนกังานใหญ่ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้สินเช่ือของธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทยสํานกังานใหญ่ทั้งหมดจาํนวน 400 คนโดยใชว้ิธีการของ Taro Yamane 

โดยเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีมาขอวงเงินสินเช่ือระหว่างเดือน มกราคม 2555-มีนาคม 

2555 

2. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ 

1.ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้

เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และศาสนา 

2.ลกัษณะของสินเช่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของลูกคา้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาํนกังานใหญ่ ประกอบดว้ย 

1. ประเภทสินเช่ือ 2. วงเงินสินเช่ือ   3. อตัรากาํไร 

4. ระยะเวลาผอ่นชาํระ 5. ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมติั 
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ตัวแปรตาม คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการดา้นสินเช่ือ 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ช้เคร่ืองมือในการศึกษา ไดแ้ก่แบบสอบถาม ซ่ึง

สร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล โดยเน้ือหาของแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้าง

ข้ึนน้ีมีอยูท่ ั้งคาํถามประเภทปลายปิดใหเ้ลือกตอบ และคาํถามปลายเปิดให้ตอบอิสระ ซ่ึง

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และ

ศาสนา โดยเป็นทั้งคาํถามปลายปิดใหเ้ลือกตอบ  

ส่วนที่ 2 คาํถามเก่ียวกบัลกัษณะของสินเช่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ดา้นสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาํนกังานใหญ่ ประกอบดว้ย 

1. ประเภทสินเช่ือ 2. วงเงินสินเช่ือ  3. อตัรากาํไร 

4. ระยะเวลาผอ่นชาํระ 5. ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมติั 

ส่วนที่ 3 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการดา้นสินเช่ือ

ของลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาํนกังานใหญ่ไดแ้ก่ 

1. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

2. ดา้นบุคลากร 

3. ดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก 

4. ดา้นความมัน่คงและการประชาสัมพนัธ์ 

5. ดา้นหลกัศาสนาอิสลาม 

4.การวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปSPSS for 

Windows Version 10.0 โดยวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ใชก้ารหาค่าความถ่ี 

และค่าร้อยละ 
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            2. การศึกษาเร่ืองการตัดสินใจใช้บริการด้านสินเช่ือของลูกค้า 

วเิคราะห์โดยใช ้ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  

  3. วดัระดบัความแตกต่างของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ดา้นสินเช่ือโดยการทดสอบค่า (t-test Independent) 

  4. วดัระดบัความแตกต่างของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ดา้นสินเช่ือของลูกคา้ ในแต่ละดา้นจาํแนกตาม ลกัษณะส่วนบุคคลเพื่อทดสอบความ

แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป โดยใชก้ารวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

  5. หาความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลลกัษณะของสินเช่ือกบัปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการด้านสินเช่ือของลูกค้าโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ 

Multiple Regression Analysis (MRA) 
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ผลการศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูล 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมุติฐาน 

ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

• กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และเป็นเพศ

หญิง จาํนวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 

• กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 41 – 50 ปี จาํนวน 296 คน คิดเป็น

ร้อยละ 74.0 รองลงมามีอายุอยูร่ะหวา่ง  31 – 40 ปี จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0  

และมีอายุอยู่ระหวา่ง 20 – 30 ปี จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 น้อยท่ีสุดมีอายุ

มากกวา่ 50 ปี ข้ึนไป จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ค่า

นยัสาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมุติฐาน 

ไม่เป็นไป

ตาม

สมมุติฐาน 

เพศ 0.05 

 

 / 

อาย ุ 0.05   / 

สถานภาพ 0.05   / 

ระดบัการศึกษา 0.05   / 

อาชีพ 0.05   / 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.05   / 

ศาสนา 0.05   / 

ประเภทของสินเช่ือ 0 /  

 วงเงินสินเช่ือ 0.034 /   

อตัรากาํไร  0.0004 /   

ระยะเวลาผอ่นชาํระ  0 /   

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมติั  0 /   
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• กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นโสด จาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.0 รองลงมาสมรสแลว้ จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 และเป็นหมา้ย / หยา่

ร้าง จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0  

• กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 140 คน คิดเป็น

ร้อยละ 35.0 และมีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 

35.0 และนอ้ยท่ีสุดมีการศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.0 

• กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ อิสระ/คา้ขาย จาํนวน 168 คน คิดเป็น

ร้อยละ 42.0 รองลงมาเป็นเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 

31.0 และนอ้ยท่ีสุดเป็นพนกังานบริษทั/รับจา้ง จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 

• กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 30,001 - 50,000 บาท 

จาํนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 100,000 

บาทข้ึนไป จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่

ระหวา่ง 10,000 - 30,000 บาท จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 

• กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม จาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.0 รองลงมานบัถือศาสนาพุทธ จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 และนอ้ยท่ีสุด

นบัถือศาสนาคริสต ์จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 
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ตารางผลการวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอยของลักษณะของสินเช่ือที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือของลูกค้าธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Colinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 5.189 .669  7.760 .000   

ประเภทสินเช่ือ .292 .059 .289 4.922 .000 .574 1.744 

วงเงินสินเช่ือ 

อตัรากาํไร 

ระยะเวลาผอ่น

ชาํระ 

.155 

-.289 

.290 

.073 

-.101 

.077 

.143 

-.180 

.179 

2.124 

-2.873 

3.768 

.034 

.004 

.000 

.437 

.504 

.876 

2.289 

1.894 

1.141 

ระยะเวลา

พิจารณา 

-.553 .058 -.464 -9.515 .000 .831 1.203 

        

R  =  .471 SE est   = .46792 F   =   .000        

 R 2 =  .221         

จากตาราง ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ระหวา่งลกัษณะของสินเช่ือท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พบวา่ตวั

แปรอิสระคือลกัษณะของสินเช่ือทุกตวัมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัการตดัสินใจใช้

บริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยตวัแปรทั้งหมดมีผลต่อ

การตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร้อยละ 

47.10 และสามารถอธิบายการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย ได้ร้อยละ 22.10 (R2 = 0..221)จากการพิจารณาเพื่อพิจารณา

จดัลาํดบัความสาํคญัใหแ้ก่ตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจพบวา่ ระยะเวลาการพิจารณา

สินเช่ือ(APP) มีความสําคญัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ไดแ้ก่ประเภทสินเช่ือ (TYPE) 
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อตัรากาํไร(PRO) ระยะเวลาผ่อนชาํระ(PAY) และวงเงินสินเช่ือ(CRE) มีค่า Beta 

เท่ากบั -.464 .289  -.180 .179  และ .143ตามลาํดบั  

 

ตารางแสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R ) และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

(R2)ของการวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอยลักษณะของสินเช่ือที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการสินเช่ือของลูกค้าธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย                       

Model Summary b 

Model R R Square Adjusted R  

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .471 .221 .212 .46792 

a. Predictors: (Constant), APP, PAY, CRE, TYPE, PRO  

b. Dependent Variable: TOTAL 

 

จากตารางพบวา่ลกัษณะของสินเช่ือมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R ) 

เท่ากบัร้อยละ 47.1 และสามารถพยากรณ์การตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือของลูกคา้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได ้22.1 %  โดยตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคือ

ระยะเวลาการพิจารณาสินเช่ือ(APP) 

5. สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล 

โดยภาพรวมพบวา่ค่าเฉล่ียลกัษณะของสินเช่ือท่ีมีผลการตดัสินใจใชบ้ริการ

ดา้นสินเช่ือของธนาคารมีค่าเฉล่ียการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง และจากผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา่ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมาขอใช้บริการดา้นสินเช่ือและ

ไดรั้บการอนุมติัวงเงินสินเช่ือไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของลูกคา้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในทุก ๆ ดา้น  

 จากผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการดา้นสินเช่ือมาก

ท่ีสุดและมากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ คือ ดา้นหลกัศาสนาอิสลาม และจากผลการศึกษายงัพบวา่
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ลักษณะของสินเช่ือท่ีลูกค้าต้องการมากท่ีสุดคือได้รับอัตรากําไรของลูกค้าชั้ นดี 

(prime rate)  

6. ข้อเสนอแนะ 

 1. ลูกคา้ของธนาคารให้ความสําคญักบัความมัน่คงและการประชาสัมพนัธ์ 

ของธนาคารมากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารตอ้งเร่งทาํการประชาสัมพนัธ์ผ่านทางส่ือต่างๆ 

เพื่อให้ลูกค้าทั่วไปได้รับรู้ถึงข่าวสารต่าง ๆเก่ียวกับธนาคาร โดยเฉพาะการ

ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนและลูกคา้ทัว่ไปทราบวา่ธนาคารเป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจ

ท่ีมีความมัน่คงสูงกวา่ธนาคารพาณิชยโ์ดยทัว่ไป  

 2. จากผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุดและมากกว่า

ด้านอ่ืน ๆ คือ ด้านหลักศาสนาอิสลาม ดังนั้นธนาคารตอ้งประกาศให้ลูกค้าทราบว่า

ธนาคารดาํเนินธุรกิจโดยใชห้ลกัศาสนาเพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ในการใชบ้ริการ 

             3. จากผลการศึกษาพบว่าลกัษณะของสินเช่ือท่ีลูกค้าตอ้งการมากท่ีสุดคือ

ได้รับอตัรากาํไรของลูกคา้ชั้นดี (prime rate) คือมีอตัราท่ีตํ่า ดงันั้นธนาคารตอ้งมี

นโยบายในการกาํหนดอตัรากาํไรท่ีชดัเจนสําหรับลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้มาใชบ้ริการกบั

ธนาคาร 

            4. ลูกคา้ตอ้งการให้สินเช่ือท่ีไดรั้บสามารถผ่อนชาํระตามท่ีตอ้งการ ดงันั้น

ธนาคารควรมีการกาํหนดเง่ือนไขดงักล่าวร่วมกบัลูกค้า เพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึง

พอใจสูงสุด และใชบ้ริการกบัธนาคารตลอดไป 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยในคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองการตดัสินใจใช้บริการ

ด้านสินเช่ือของลูกค้าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ โดย

ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไปควรศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์ท่ีอยู่ใน 

กรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลการศึกษาท่ีได้มาปรับปรุงพฒันาบริการของธนาคาร

ต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาในดา้นของผูป้ฏิบติังาน เพื่อจะไดรั้บทราบอุปสรรคในการ

ทาํงานเพื่อหาหนทางแกไ้ข อนัจะนาํไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้เพื่อให้
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ลูกคา้ตดัสินใจใชบ้ริการดา้นสินเช่ือกบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สํานกังาน

ใหญ่ 
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การรับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์บัคส์ 

(PERCEPTION ON INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION OF 

STARBUCKS COFFEE) 

ณฐันนัท ์วบิูลยนุ์กลูกิจ 1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง  2    

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่าง ของลกัษณะ

ประชากรศาสตร์และความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด และเคร่ืองมือ

ส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ท่ีมีกบัการรับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ

ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี

อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและเป็นลูกคา้ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์สาขาต่างๆ ใน

เขตกรุงเทพมานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง สถิติต่างๆ สําหรับวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test และ MRA 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21-30 

ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาโท มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/พนักงาน

ธนาคาร มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 30,001-40,000 บาท และมีสถานภาพโสด 

โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด โดยให้ความสําคญักบัปัจจยั

ต่างๆ ไดแ้ก่ บริการและพนกังานมีจาํนวนเพียงพอ มีบุคลิกดี แต่งกายเรียบร้อย สุภาพ 

เต็มใจให้บริการ มีความรู้ความสามารถดี และสามารถให้บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

รวดเร็ว ราคามีมาตรฐานเดียวกนัในทุกสาขา ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ตั้งอยู่ในศูนยก์ลาง

ธุรกิจ ใกลท่ี้พกั ท่ีทาํงาน หรือสถานศึกษา สําหรับเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเชิง

บูรณาการให้ความสําคัญกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความสามารถในการใช้ร่วมกับ

ผลิตภัณฑ์ของร้านกาแฟสตาร์บัคส์  ท่ี เ ป็นท่ี รู้จักกันดีอยู่แล้ว  ได้เ ป็นอย่างดี 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ความสามารถในการใชก้บัลูกคา้จาํนวนนอ้ยราย หรือเป็นรายบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี ผล

การทดสอบสมมติฐาน พบวา่  ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ยกเวน้ สถานภาพ

สมรส มีอิทธิพลต่อการรับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ของร้านกาแฟสตาร์

บคัส์ โดยส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และราคา และเคร่ืองมือส่ือสาร

การตลาดเชิงบูรณาการดา้รการส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงมีความสัมพนัธ์

กบัการรับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ: ร้านกาแฟสตาร์บคัส์, การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ, การรับรู้ 

ABSTRACT 

This study has objectives to study relation of demographic difference, 

marketing mix and integrated marketing communication (IMC) with perception on 

IMC of Starbucks Coffee of consumers by using questionnaire to collect data from 

400 samples who have minimum age of 18 years and are customer of their branches 

in Bangkok.  Statistics used to analyze the data consist of percentage, mean, 

standard deviation, t-Test, F-Test, and MRA 

The findings show most of samples are female; have age in range between 

21-30 years; have graduated in master degree; are either an employee of private firm 

or a banker; have average income between 30,001-40,000 baht per month; and are 

single.  Their comments on the marketing mix focus on various factors such as 

services and staff - sufficient number, character, good dress, gentleness, being 

service-minded, well-skills, and professional response; standardized prices for all 

branched, location in business center, in anywhere is near home, workplace, or 

educational institute.    For IMC, they focus on various factors, including ability to 

efficiently utilize IMC with the product that is well known, ability to efficiently 

utilize IMC with small group of customer or personal.  The study also shows most 

demographic factors have influence on their perception with exception of marital 
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status.  For marketing mix and IMC, product, price, sales promotion, and direct 

marketing have relation with their perception at the significant level of 0.05. 

KEY WORDS:  STARBUCKS COFFEE, INTEGRATED MARKETING 

COMMUNICATION, PERCEPTION 

บทนํา 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) เป็นการวางแผนและการ

ผสมผสานรูปแบบการส่ือสารธุรกิจหลายรูปแบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดดว้ย

การใช้เคร่ืองมือการตลาดต่างๆ ไดแ้ก่ การโฆษณา การขายโดยใช้พนกังาน การ

ส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง และการตลาด

เชิงกิจกรรม  ร่วมกนัสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง โดยส่ือทุกประเภทได้รับการ

กาํหนดใหมี้ความชดัเจนสอดคลอ้งตรงกนั และมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ผูบ้ริโภค

รับรู้ขอ้มูลของสินคา้เพิ่มข้ึน ซ่ึงแตกต่างไปจากสินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาด แต่

การเลือกใช้เคร่ืองมือนั้นข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ ความสําเร็จข้ึนอยูก่บัความสามารถใน

การเขา้ใจทุกดา้นของการส่งเสริมการตลาดในแผนงานการตลาดและช่วยพฒันา และ

นาํแผนงานการสารการตลาดเชิงบูรณาการไปปฏิบติัใหป้ระสบความสาํเร็จ 

สภาวะการแข่งขนัทางการตลาดในปัจจุบนัทวีความรุนแรงภายใต้ระบบ

การค้าเสรี แรงกดดันทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง และการพัฒนาของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ยิ่งทาํให้ IMC มีบทบาท และความสําคญัมากข้ึนในการ

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ซ่ึงมุ่งเน้นการใช้เคร่ืองมือประเภทต่างๆ สอดคล้อง

สัมพนัธ์กนัทั้งระบบและต่างสนับสนุนส่งเสริมซ่ึงกันและกนั โดยเร่ิมตน้ท่ีลูกค้า

ไม่ใช่ผลิตภณัฑ์จากการศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงมีความสําคญัและ

ความจาํเป็นอยา่งยิ่งต่อการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายอยา่งชดัเจน  ผูว้ิจยัมีความสนใจจึง

เลือกศึกษาระดบัการรับรู้ใน IMC โดยเลือกศึกษาร้านกาแฟสตาร์บคัส์เป็นกรณีศึกษา 

เน่ืองจากกาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีผูบ้ริโภคนิยมมากท่ีสุด และร้านกาแฟสตาร์บคัส์ถือเป็น

ผูน้าํตลาดรูปแบบร้านกาแฟพรีเมียม โดยผูว้ิจยัคาดหวงัจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=กาแฟ
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=กาแฟ
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สาํหรับการวางแผนการตลาดเพื่อขยายฐานลูกคา้ใหม่และรักษาฐานลูกคา้เดิมของร้าน

กาแฟสตาร์บคัส์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1.   เพื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ เก่ียวกบัการรับรู้ใน

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 

2.   เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด เก่ียวกบัการ

รับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

เก่ียวกบัการรับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 

สมมติฐานในการศึกษา 

1.  ลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างเก่ียวกับการรับรู้ในการส่ือสาร

การตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 

2.  ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ เก่ียวกบัการรับรู้ในการส่ือสาร

การตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 

3.  การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการมีความสัมพนัธ์ เก่ียวกบัการรับรู้ในการ

ส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนาํผลการวิจยัทางดา้นพฤติกรรมการเลือกใช้สินคา้แฟชั่นเลียนแบบ

ของผูบ้ริโภค  ไปใชท้างดา้นการพฒันาการตลาดของส่วนประสมการตลาด รวมทั้ง

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการเลือกใช้สินคา้แฟชั่น

เลียนแบบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีเร่ิมทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อนาํผลการวิจยัทางด้านพฤติกรรมการเลือกใช้สินคา้เลียนแบบของ

ผูบ้ริโภคไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการผลิต นาํเขา้ และ/ หรือผลิตภณัฑ์

แฟชัน่ชั้นนาํท่ีมีช่ือเสียง เพื่อนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

สําหรับการแข่งขนักบัสินคา้ลอกเลียนแบบ รวมทั้งการนาํขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ต่อ
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การประกอบการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงช่องทางการควบคุมสินคา้ปลอมแปลง 

เช่น การทบทวนเน้ือหาทางด้านกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองหมายการคา้ให้เกิด

ความรัดกุมมากข้ึน เป็นตน้ 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาการรับรู้ในการ

ส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ครอบคลุมเน้ือหาสําคญัต่างๆ 

ไดแ้ก่ 

สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) บริษทัจาํกดั (2555) ร้านกาแฟสตาร์บคัส์

เปิดตวัคร้ังแรกในประเทศไทยเม่ือเดือนกรกฎาคม 2541 ณ ห้างเซ็นทรัล ชิดลม โดย

บริษทั คอฟฟ่ี พาร์ทเนอร์ส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทั สตาร์บคัส์ 

คอฟฟ่ี จาํกดั และ บริษทัเซ็นทรัลพฒันาเป็นผูริ้เร่ิมแนะนาํสตาร์บคัส์ให้แก่ลูกคา้ชาว

ไทย 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

  เพศ   อาย ุ การศึกษา  อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

  สถานภาพสมรส 

 
ส่วนประสมทางการตลาด 

  ผลิตภณัฑ ์   ราคา    สถานท่ีและช่องทางจดัจาํหน่าย  

  การส่งเสริมการตลาด 
 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

  การโฆษณา    การขายโดยใชพ้นกังาน    การส่งเสริม

การขาย    การใหข้่าวและการประชาสมัพนัธ์     

การตลาดทางตรง    การตลาดเชิงกิจกรรม 

 

 

การรับรู้ใน

ส่ือสาร

การตลาดเชิง

บูรณาการของ

ร้านกาแฟ

สตาร์บคัส์ 
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Kotler (2003) ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช้

ดาํเนินงานในตลาดเป้าหมายให้บรรลุวตัถุประสงค์ โดยจาํแนกเคร่ืองมือเป็น 4 กลุ่ม

ใหญ่ เรียกวา่ 4 Ps  การตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ี

หรือช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ (2544) การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการหรือแบบครบ

วงจร หมายถึง การใชกิ้จกรรมการส่งเสริมการตลาดหลายรูปแบบให้กลมกลืน ไดแ้ก่ 

การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยพนักงานขาย 

การตลาดทางตรง การจดักิจกรรมพิเศษไปในประเด็นเดียวกนัเพื่อความชดัเจนตรงกนั 

และส่งผลกระทบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภค  

Osborn and Others (1998) การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีบุคคลจดัระเบียบและ

ตีความรู้สึกประทบัใจของตนเองเพื่อใหค้วามหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงเชิงสํารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวม

ขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและเป็นลูกคา้ของร้านกาแฟ

สตาร์บคัส์สาขาต่างๆ ในเขตวฒันา บางรัก ปทุมวนั คลองเตย และสาทร รวม 400 

ตัวอย่าง และสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน t-test  F-test  และ MRA  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

สรุปผลการวจัิย 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21-30 

ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาโท มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/พนักงาน

ธนาคาร มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 30,001-40,000 บาท และมีสถานภาพโสด 

โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ให้ความสําคญักบั

ปัจจยัดา้นบริการและพนกังานมีจาํนวนเพียงพอ มีบุคลิกดี แต่งกายเรียบร้อย สุภาพ 

เต็มใจให้บริการ มีความรู้ความสามารถดี และสามารถให้บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

รวดเร็ว ดา้นราคามีมาตรฐานเดียวกนัในทุกสาขา ดา้นร้านกาแฟสตาร์บคัส์ตั้งอยู่ใน

ศูนยก์ลางธุรกิจ ใกลท่ี้พกั ท่ีทาํงาน หรือสถานศึกษา มีระบบคมนาคมดีทาํให้เดินทาง
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สะดวกและปลอดภยั และด้านข้อความหรือส่ือท่ีเลือกใช้ สําหรับความคิดเห็นใน 

IMC โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นความสามารถในการใชร่้วมกบัผลิตภณัฑ์ของ

ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีอยูแ่ลว้ไดเ้ป็นอยา่งดี ดา้นความสามารถในการ

ใช้กับลูกค้าจํานวนน้อยรายหรือเป็นรายบุคคลได้เป็นอย่างดีมากท่ีสุด ด้าน

ความสามารถในการยกระดบัดา้นคุณค่าและความคุม้ค่า ดา้นความสามารถในการ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดจ้าํนวนมาก ด้านความสามารถในการใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือ

การตลาดอ่ืนๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และดา้นความสามารถในการวดัผลจากการ

กิจกรรมในแต่ละคร้ัง โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ใน IMC ของร้านกาแฟ

สตาร์บคัส์ โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านการเลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด

หลายประเภทกบักลุ่ม เป้าหมาย ไดอ้ย่างเหมาะสม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั (ยกเวน้ ปัจจยัดา้นสถานภาพ) ส่วนใหญ่มีผล

ต่อการรับรู้ใน IMC ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ท่ีแตกต่างกนั สําหรับส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ แต่ดา้นสถานท่ีและช่องทาง

จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครใน IMC ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาํหรับ IMC ดา้นการส่งเสริม

การขาย และดา้นการตลาดทางตรงมีความสัมพนัธ์ แต่ดา้นการโฆษณา ดา้นการขาย

โดยใช้พนักงาน ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ และด้านการตลาดเชิง

กิจกรรม  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในIMC 

ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Toleranc

e 
VIF 
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(ค่าคงท่ี) 0.177 0.450   0.393 0.696     

ผลิตภณัฑ ์ 0.411 0.080 0.407 5.154 0.000 0.120 8.330 

ราคา -0.354 0.110 -0.158 -3.231 0.002 0.312 3.204 

สถานท่ีและช่องทาง

จาํหน่าย 
0.102 0.066 0.089 1.549 0.127 0.228 4.395 

การส่งเสริมการตลาด 0.105 0.147 0.047 0.712 0.479 0.170 5.888 

โฆษณา 0.080 0.079 0.070 1.023 0.311 0.162 6.182 

การขายโดยใชพ้นกังาน  0.169 0.128 0.078 1.318 0.193 0.215 4.653 

การส่งเสริมการขาย -0.254 0.084 -0.223 -3.041 0.004 0.140 7.140 

การให้ข่าวและการ

ประชาสมัพนัธ์ 
-0.129 0.176 -0.059 -0.735 0.465 0.116 8.624 

การตลาดทางตรง 0.679 0.080 0.631 8.508 0.000 0.137 7.322 

การตลาดเชิงกิจกรรม   0.149 0.168 0.069 0.888 0.378 0.124 8.067 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

    ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

  เพศ t-Test 0.000 ยอมรับ 

  อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 
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  การศึกษา  F-Test 0.001 ยอมรับ 

  อาชีพ F-Test 0.000 ยอมรับ 

  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.000 ยอมรับ 

  สถานภาพสมรส F-Test 0.060 ปฏิเสธ 

    ส่วนประสมทางการตลาด 

  ผลิตภณัฑ ์ MRA 0.000 ยอมรับ 

  ราคา  MRA 0.002 ยอมรับ 

  สถานท่ีและช่องทางจดัจาํหน่าย  MRA 0.127 ปฏิเสธ 

  การส่งเสริมการตลาด MRA 0.479 ปฏิเสธ 

     การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

  การโฆษณา  MRA 0.311 ปฏิเสธ 

  การขายโดยใชพ้นกังาน  MRA 0.193 ปฏิเสธ 

  การส่งเสริมการขาย  MRA 0.004 ยอมรับ 

  การใหข้่าวและการประชาสมัพนัธ์  MRA 0.465 ปฏิเสธ 

  การตลาดทางตรง  MRA 0.000 ยอมรับ 

  การตลาดเชิงกิจกรรม MRA 0.378 ปฏิเสธ 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษามีความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ไดแ้ก่  

เบญจมาศ สมบติันิมิตสกุล (2546) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการบริโภค

กาแฟร้านสตาร์บคัส์ พบว่า อาชีพและระดบัรายไดส่้วนตวัต่อเดือน มีผลต่อความ

ตอ้งการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ โดยไม่สอดคลอ้งกบัตรงท่ีเพศ อายุ รายไดค้รอบครัว

ต่อเดือน และระดบัการศึกษา ไม่มีผลต่อความตอ้งการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ และ

สถานภาพการสมรส มีผลต่อความตอ้งการบริโภคกาแฟสตาร์บคัส์ 

สิทธิพงศ ์ชีวเพชรมงคล (2547) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด่ืมกาแฟ

ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบวา่ เพศ อายุ อาชีพ และ

รายได ้มีอิทธิพลต่อความถ่ีในการด่ืมกาแฟ และสถานภาพไม่มีอิทธิพลกบัความถ่ีใน

การด่ืมกาแฟ โดยไม่สอดคลอ้งตรงท่ีระดบัการศึกษาไม่มีอิทธิพลกบัความถ่ีในการด่ืม

กาแฟ 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เบญจมาศ%20สมบัตินิมิตสกุล.%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษาในคร้ังนี ้

ด้านผลิตภัณฑ์  เน่ืองจากผลิตภณัฑ์กาแฟของสตาร์บคัส์ ไดรั้บการพิจารณา

อยู่ในชั้นสูงหรือระดบั High End นอกจากการรักษามาตรฐานคุณภาพให้ไดอ้ย่าง

ต่อเน่ืองแลว้ บริการก็มีความสําคญัเท่าเทียมกนั โดยร้านกาแฟสตาร์บคัควรให้สําคญั

เก่ียวกบัพนักงานมาเป็นอนัดบัแรกๆ ซ่ึงเร่ิมจากการจดัให้มีจาํนวนของพนักงานท่ี

เพียงพอต่อความตอ้งการและการให้บริการท่ีรวดเร็ว ทั้ งน้ี ต้องเน้นการฝึกอบรม

พนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการบริการอย่างมืออาชีพ ควบคู่ไปกับการ

แสดงออกถึงภาพพจน์ท่ีดี ไดแ้ก่ วาจาคาํพดูท่ีใช ้การแต่งกายท่ีสะอาดเรียบร้อย  

ในตวัผลิตภณัฑ์กาแฟ และอาหารประเภทอ่ืนๆ ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ควรทาํ

การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อพฒันาและปรับรายการกาแฟและ

อาหารต่างๆ ให้มีความหลากหลาย ทาํให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ด้านราคา เน่ืองจากผลิตภณัฑ์กาแฟของสตาร์บคัส์ ไดรั้บการพิจารณาอยู่ใน

ระดบั High End จึงยอ่มมีราคามีสูงกวา่ผูใ้ห้บริการรายอ่ืน โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์กาแฟ

ท่ีไม่มีตราสินคา้ ร้านกาแฟสตาร์บคัส์จึงควรรักษามาตรฐานของราคาเพื่อให้มีราคาใน

ทุกสาขา เพื่อรักษาความแตกต่างจากคู่แข่งขนัแต่ความเหมือนในกลุ่มสตาร์บคัส์ ทั้งน้ี 

ควรมีการกาํหนดราคาให้มีหลายระดบัสอดคลอ้งกบัชนิดและขนาดของผลิตภณัฑ์

เพื่อเป็นทางเลือกสาํหรับผูบ้ริโภคดว้ย   

ด้านสถานที่และช่องทางจําหน่าย ถึงแม้การทดสอบความสัมพันธ์ของ

สถานท่ีและช่องทางจาํหน่าย พบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ของผูบ้ริโภค ท่ีมี

ต่อการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ก็ตาม แต่

ปัจจยัด้านทาํเลท่ีตั้งยงัถือว่ามีความสําคญัอย่างยิ่ง เน่ืองจากกลุ่มป้าหมายของร้าน

กาแฟสตาร์บคัส์เป็นกลุ่มคนทาํงานท่ีอยู่ในย่านศูนยก์ลางธุรกิจและตอ้งดาํเนินชีวิต

การทาํงานในแต่ละวนัดว้ยความรวดเร็ว ร้านสตาร์บคัส์จึงควรให้ความสําคญักบัทาํเล

ท่ีตั้งของร้านให้อยูใ่นศูนยก์ลางธุรกิจใกลท่ี้ทาํงาน รวมทั้งใกลท่ี้พกัหรือสถานศึกษา 



480 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

หรือในห้างสรรพสินค้า โดยมีระบบคมนาคมท่ีทางสะดวก ทั้ งน้ี การจําหน่าย

ผลิตภณัฑก์าแฟท่ีใหบ้ริการนาํกลบับา้นและใชร้ะบบ Delivery ยงัเป็นอีกทางเลือกใน

การใชบ้ริการอีกดว้ย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ในการใช้โปรแกรมการส่งเสริมการตลาดไม่ว่า

ดว้ยประเภทเคร่ืองมือ และช่องทางใด ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ควรให้ความสําคญักบั

ปัจจยัด้านขอ้ความหรือส่ือมากท่ีสุด  ควบคู่ไปกบัปัจจยัด้านแหล่งขอ้มูลท่ีเลือกใช ้

ไดแ้ก่ การเร่ิมจากการใชด้าราหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงส่ือสารเพื่อให้มีความสอดคลอ้ง

กบัตราสินคา้ของสตาร์บคัส์ท่ีอยูใ่นระดบั High End ดว้ย  

ด้านการโฆษณา ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วในด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผลิตภณัฑ์กาแฟของสตาร์บคัส์เป็นท่ีรู้จกักนัดีอยู่แล้ว ซ่ึงเป็นสินคา้ในระดบั High 

End  จึงควรพิจารณาการใชส่ื้อโฆษณาท่ีเหมาะสมสอดรับกบัตวัผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ี การ

โฆษณาถือเป็นแนวทางการส่ือสารทางการตลาดท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในวงกวา้ง

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

ด้านการขายโดยใช้พนักงาน การใช้พนักงานมีประโยชน์ในการสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดี กบักลุ่มลูกคา้จาํนวนนอ้ยรายหรือเป็นรายบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี   แต่

เน่ืองจากผลิตภณัฑ์กาแฟสตาร์บคัส์เป็นท่ีรู้จกัในตลาดกาแฟ พรีเม่ียมกนัดีอยู่แล้ว 

เคร่ืองมือส่ือสารน้ีจึงอาจพิจารณาใชเ้ป็นทางเลือกสุดทา้ยควบคู่กบัเคร่ืองมือประเภท

อ่ืนๆ 

ด้านการส่งเสริมการขาย สอดคลอ้งกบัการส่งเสริมการตลาดและการโฆษณา 

ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ควรใช้การส่งเสริมการขายเพื่อยกระดบัด้านคุณค่าและความ

คุม้ค่า ซ่ึงมีส่วนช่วยขยายฐานลูกคา้ โดยเฉพาะการดึงดูดลูกคา้รายใหม่   

ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์กาแฟสตาร์บคัส์

เป็นท่ีรู้จกักนัดีในตลาดอยู่แล้ว การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือ

ส่ือสารการตลาด เพื่อให้ความรู้และข้อมูลของผลิตภัณฑ์และองค์กรและรักษา

ภาพลกัษณ์ จึงมีบทบาทลดลง เน่ืองจากการให้ความรู้แก่สาธารณะมีความเหมาะสม

กบัผลิตภณัฑ์และองคก์รท่ีไม่คุน้เคยมากกวา่ ดงันั้น หากร้านกาแฟสตาร์บคัส์มีความ
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ประสงค์ประชาสัมพนัธ์จึงควรพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมือประเภทอ่ืนท่ีมีความ

เหมาะสมมากกวา่ 

ด้านการตลาดทางตรง ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ควรพิจารใช้การตลาดทางตรง 

ร่วมกบัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอ่ืนประเภทๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชง้าน

ของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของกลุ่ม

ตวัอย่าง เก่ียวกบัการผสมผสานการใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดหลายประเภทให้

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อมุ่งให้ข่าว สร้างภาพพจน์ และจูงใจให้เกิดพฤติกรรม

ของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงช่วยยนืยนัไดว้า่เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีความ

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายแตกต่างกนั เน่ืองจากแนวทางน้ีเปิดโอกาสให้องคก์รไดใ้ช้

ฐานขอ้มูลท่ีมีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ในการติดต่อส่ือสารและแนะนาํผลิตภณัฑ์และ

โปรแกรมใหม่ โดยยงัสามารถรักษาความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ได้ อย่างไรก็ตาม 

การตลาดทางตรงไม่ให้ผลลพัธ์ดา้นปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายไดดี้เท่ากบัการใช้

พนกังาน  

ด้านการตลาดเชิงกจิกรรม  ถึงแมผ้ลการทดสอบความสัมพนัธ์ของการตลาด

เชิงกิจกรรม ไม่มีต่อการรับรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของร้าน

กาแฟสตาร์บคัส์ แต่เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดประเภทน้ีมีจุดเด่นท่ีแตกต่างโดย

สามารถวดัผลการจดักิจกรรมในแต่ละคร้ังได ้ ทั้งน้ี เป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ี

สามารถแนะนาํผลิตภณัฑ์และโปรแกรมใหม่ได ้คล้ายคลึงกบัการใช้พนักงานขาย

ร่วมกบัการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ และเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายไดรู้้จกั 

และทดลองผลิตภณัฑ์ อยา่งไรก็ตาม ความเป็นผลิตภณัฑ์ High End ของกาแฟสตาร์

บคัส์ การใชก้ารตลาดเชิงกิจกรรมจึงไม่น่ามีผลต่อการเพิ่มกระแสนิยมแต่อยา่งไร 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาต่อไป 

ควรทาํการศึกษากบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ทัว่ประเทศและ

เฉพาะกลุ่ม 

บรรณานุกรม 
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กมลรัตน์ โรจน์เรืองรัตน์. “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟตามร้าน

กาแฟพรีเมี่ยมบนถนนสีลมของผู้ บริโภคกลุ่ มวัยทํางาน .” สารนิพนธ์

สาขาวิชาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ,  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 

2550 

กฤษณะ บุญเกิด.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการคาร์แคร์

ของกลุ่มลูกค้าในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ, รายงานการศึกษา

ค้นคว้าอิสระสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป , คณะบริหารธุรกิจ , 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

กฤษติกา คงสมพงษ.์ “การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร สําคัญต่อการตลาดยุคใหม่

อย่างไร.” บทความการตลาด, Marketeer Magazine ฉบบัท่ี 63 พฤษภาคม 

2548 

กลัยา ตรีสุชน. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการซัก อบ รีดของคนทํางาน

ที่พักในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรังสิต, 

2554 

กัลยา วานิชย์บญัชา. การวิเคราะห์สถิติ: สถิติเพื่อการตัดสินใจ. พิมพ์คร้ังท่ี 5, 

กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544 

กิริยา ปิยะจนัทร์  ยุทธนา ธรรมเจริญ  และอดิลล่า พงศย์ี่หลา้. “พฤติกรรมการซ้ือ

กาแฟสาเร็จรูปบรรจุกระป๋องของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล.” รายงานวจิยั, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554 

เกรียงไกร รอยวิรัตน์. “การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ สาขา

พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์สาขาการตลาด,  

 คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร, 2548 
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เกรียงศกัด์ิ เอ่ียมพุทธรักษ.์ “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพใน

เขตกรุงเทพมหานคร.”  รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

เกษม พิพฒัน์เสรีธรรม. “การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ.” วารสารบริษทั 40  

เค แอนด ์พี จาํกดั, 2555 

ไกรสร บูชารัตนชยั. “การตัดสินใจเลือกซ้ือข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

จงรัก ชินเกล้ากําจร. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่

สมุนไพรชนิดก้อนในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรังสิต, 

2554 

ไซมอน โชติอนนัต์ พลต้ือ. “การส่ือสารการตลาดครบวงจร.: บทความ, วารสาร

บริษทั ซิมแอนดซ์นั คอมมิวนิเคชัน่ )ประเทศไทย(  จาํกดั, 2554 

ณัฐวรรณ โสมาศรี. “พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา.” 

วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

บริหารทัว่ไป, คณะการบริหารรัฐกิจ, มหาวทิยาลยับูรพา. 2549 

 

ธนกฤต โตรักตระกูล. “กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่ม

คนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร.”  รายงานการศึกษาค้นควา้อิสระ

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรังสิต, 

2554 

ธรรมปพน ศิริโสภา. “ทัศนคติและพฤติกรรมในการบริโภคกาแฟสดร้านสตาร์บัคส์

ในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์สาขาการจดัการทัว่ไป,  

คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา, 2549 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ธรรมปพน%20%20ศิริโสภา&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ. กลยุทธ์ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร. กรุงเทพมหานคร :  

ทิปป้ิง พอยท,์ 2544 

นิวุฒิ พูลศรี. "พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลตําบลเขา

รูปช้าง อาํเภอเมือง จังหวดัสงขลา.” วทิยานิพนธ์สาขาวชิาธุรกิจเกษตร,  

คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2550 

บุณชนิกา ยมลําภู.  “พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของพนักงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม กรณีศึกษา ร้านกาแฟสด แอท ทู คอฟฟ่ี.”  วิทยานิพนธ์

หลกัสูตรบริหารธุรกิจ, คณะบริหารธุรกิจ,   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, 2551 

เบญจมาศ สมบติันิมิตสกุล. “ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริโภคกาแฟร้านสตาร์

บัคส์.” วทิยานิพนธ์หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, เศรษฐสาสตร์ธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 2546 

ปริญญา หนูงาม. “ปัจจัยการรับรู้โฆษณาผ่านนิตยสารประเภทแจกฟรี GURU 

Magazine ในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาค้นควา้อิสระ

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

ปิยพรรณ  รัตนพิกุล. “แรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร.”  รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ สาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

พงษ์พัฒน์ รักอารมณ์. พฤติกรรมองค์กร. คู่มือประกอบการเรียนการสอนวิชา

พฤติกรรมองคก์ร, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555 

พรไทย ศิริสาธิตกิจ. “การรับรู้ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์รายวันของประชาชนใน 3 

จังหวดัชายแดนภาคใต้.” วทิยานิพนธ์, มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2542 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เบญจมาศ%20สมบัตินิมิตสกุล.%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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พรรณิภา เจริญศุข. “บทบาทของคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของร้านกาแฟสตาร์บัคส์และบ้านไร่กาแฟ.” 

สารนิพนธ์สาขาวชิาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ,   

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2549 

พรรษพล มงักรพิศม์. “IMC Choose The Best for Grest”, บทความ, นิตยสาร 

BrandAge ประจาํเดือนตุลาคม 2549 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. หน่วยการเรียนที ่ 2: ทรัพยากรสารสนเทศ.  

คู่มือประกอบการเรียน, 2555 

ยวุดี มีพรปัญญาทวโีชค. “การเปรียบเทยีบระดับคุณภาพการบริการของร้านกาแฟพรี

เ มี่ ย ม แ ฟ ร น ไ ช ส์ ข อ ง ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ กั บ แ ฟ ร น ไ ช ส์ ข อ ง ไ ท ย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์, คณะบริหารธุรกิจสําหรับผูบ้ริหาร, 

มหาวทิยาลยับูรพา, 2553 

รัตนา  ปัญญาดี. “ภาพลกัษณะและบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักอัยการสูงสุดใน

สายตาประชาชนและส่ือมวลชน.” วทิยานิพนธ์ปริญญาโท,  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541 

โรงเรียนจกัรคาํคณาทร. การส่ือสาร. เอกสารประกอบการสอน, 2555  

วรนุช กุณฑลสุรกานต์. “ความสัมพันธ์ระหว่างการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ

กบัความภักดีในตราสินค้า “uni-ball” ของบริษัท อุดมพานิช คอร์เปอร์เรช่ัน 

จํากดั.” วทิยานิพนธ์สาขาวชิาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, 

 มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร. 2551 

วชัรพงษ ์ พนิตธาํรง. “ผลกระทบของกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่มี

ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.” รายงานการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง กศ.ม. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา, 

 มหาวทิยาลยันเรศวร, 2552 
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แรงจูงใจในการเลอืกใช้สินค้าแฟช่ันเลยีนแบบ 

ของกลุ่มผู้เร่ิมทาํงานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร  

(MOTIVATION IN IMITATIVE FASHION PRODUCT SELECTION OF 

BRAND NEW WORKERS IN BANGKOK) 

ปาลิดา  หุเสนีย ์1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง  2    

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์พื้นฐาน กบัแรงจูงใจ

ในการเลือกใช้สินคา้แฟชัน่เลียนแบบของผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ ท่ีมีอายุการทาํงาน

ภายใน 1 ปีและมีประสบการณ์การเลือกซ้ือและใช้สินคา้แฟชัน่เลียนแบบมาก่อน 

จาํนวน 400 ตวัอย่าง และใช้สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  One-Way ANOVA (F-Test) และ MRA 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 20-24 

ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

มีรายไดต่้อเดือนในช่วง 30,001-40,000 บาท มีสถานภาพการสมรสโสด มีพฤติกรรม

ความถ่ีในการซ้ือสินคา้แฟชัน่เลียนแบบไม่แน่นอน ในปริมาณท่ีไม่แน่นอน  ประเภท

ของสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีซ้ือเป็นเส้ือผา้ โดยมีสาเหตุหลกัเพราะราคาถูก  และเลือกใช้

ตามท่ีช่ืนชอบและความพึงพอใจ โดยให้ความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาด ดว้ยการให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ ท่ีตั้ง

ของสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีใกล้แหล่งชุมชน การจดัให้มีพนักงานขายให้คาํแนะนํา

เก่ียวกบัตวัสินคา้ และความคลา้ยคลึงของสินคา้แฟชัน่เลียนแบบกบัของแทเ้ป็นอยา่ง

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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มาก รวมทั้งปัจจยัดา้นการใชสิ้นคา้เลียนแบบตามแฟชัน่ไดง่้าย และการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้แฟชัน่เลียนแบบมีความเหมาะสม  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือ

สินค้าแฟชั่นเลียนแบบส่วนใหญ่ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้สินค้าแฟชั่น

เลียนแบบของผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ ระดบัการศึกษาและ

สาเหตุหลกัในการซ้ือ โดยทุกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แต่ปัจจยัค่านิยม

เก่ียวกับแฟชั่นส่วนน้อยมีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการเลือกใช้สินค้าแฟชั่น

เลียนแบบของผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05   

คําสําคัญ: แรงจูงใจ, สินคา้แฟชัน่เลียนแบบ, ผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ 

                            ABSTRACT 

This study has objectives to study relation of basic factors with motivation 

in choosing fashion product of group of first-jobbers in Bangkok by using 

questionnaire to collect data from 400 samples and using various statistics – 

percentage, mean, standard deviation, t-test,  One-Way ANOVA (F-Test), and 

MRA. 

The findings show most samples are female; have age in a range of 20-24 

years; have career as an employee of private firm or a banker; have educational 

level in bachelor’s degree; have monthly income in range of 30,001-40,000 baht; 

are single; have uncertain buying behavior in  both frequency and quantity. Popular 

type of product bought is cloth; main buying reason is cheap price; and choosing is 

based on preference and satisfaction.  Their comments on marketing mix focus on 

reasonable price matching with quality, location of stores where is near center, 

salesperson to introduce to the product, and similarity with original product.  These 

include following up trends of fashion easily and decision made in an appropriate 

way. 
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For testing hypothesis, most of personal and buying behavior factors 

influence motivation on their buying with exception of educational level and main 

buying reason.  Every elements of marketing mix have relation with the motivation 

but less of factors of values relating to fashion have relation with the motivation at 

the significant level of 0.05. 

KEY WORDS:  MOTIVATION, IMITATIVE FASHION PRODUCT,  

NEW WORKERS 

บทนํา 

สภาพสังคมไทยในยุคปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยนาํเอา

ค่านิยม ว ัฒนธรรม และแฟชั่นของต่างประเทศเข้ามามากมาย ซ่ึงรูปแบบท่ี

เปล่ียนแปลงไปส่งผลทําให้พฤติกรรมของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มว ัย รุ่น

เปล่ียนแปลงไปดว้ย โดยสังเกตุไดจ้ากพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ ซ่ึง

ไม่สนใจในสินค้าท่ีไม่มีตราสินค้าหรือแบรนด์เนม เพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับการ

ยอมรับหรือเขา้กบักลุ่มเพื่อนไม่ได้ โดยเฉพาะสินคา้แฟชั่นแบรนด์เนม เน่ืองจาก

วยัรุ่นนิยมแต่งกายตามแฟชัน่และกระแสนิยมของสังคมเพื่อแสดงภาพลกัษณ์ของตน 

ค่านิยมถือวา่เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ซ่ึง

เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ หรือส่ิงอ่ืนใดก็ตามท่ีเป็นตวักาํกบัหรือควบคุมพฤติกรรมของ

บุคคลในสังคม โดยความสําเร็จหรือความลม้เหลวของธุรกิจทางการตลาดข้ึนอยู่กบั

ความสอดคลอ้งกบัค่านิยมเป็นสําคญั ดงันั้น ค่านิยมจึงเก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองต่อ

ส่ิงกระตุน้ดว้ยวิธีท่ีมีมาตรฐาน ทั้งน้ี บุคคลจะถูกกระตุน้ให้มีส่วนร่วมในพฤติกรรม

เพื่อให้บรรลุค่านิยม และความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภคและกลยุทธ์ทาง

การตลาด โดยกลุ่มวยัรุ่นมกัไดรั้บการกระตุน้ไดง่้ายกวา่บุคคลในกลุ่มอ่ืน ในขณะท่ี

แต่ละชั้นของสังคมมกัมีลกัษณะของค่านิยมและพฤติกรรมในการบริโภคจะแตกต่าง

กนัออกไป  

กลุ่มเป้าหมายท่ีผูผ้ลิตสินคา้แบรนด์แนมในต่างประเทศ ให้ความสนใจอยา่ง

มากสามารถออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีอายปุระมาณ 33 ปีข้ึนไป ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ี
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ไดรั้บความสนใจไม่มาก เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีใชเ้วลาในการตดัสินใจซ้ือค่อนขา้งมาก 

ถึงแมเ้ป็นกลุ่มท่ีกาํลงัซ้ือสูงก็ตาม กลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 20-32 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มนกัศึกษา

ในระดบัอุดมศึกษาจนถึงวยัเร่ิมทาํงานท่ีกาํลงัสร้างฐานะ และกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 13-

19 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาท่ีชอบแสดงออก มีความคิดเห็นเป็นของตนเอง 

และใหค้วามสาํคญัต่อสินคา้แบรนดเ์นมเป็นอยา่งมาก  (รุ่งรัศน์ จนัทจ์ารุภรณ์, 2547) 

ในปัจจุบัน สินค้าแบรนด์เนมเข้ามามีบทบาทในสังคมมากข้ึน ทําให้

ประชาชนมีความนิยมใช้สินค้าแบรนด์เนมแพร่หลายข้ึน สืบเน่ืองมาจากความ

เปล่ียนแปลงในสภาวะทางสังคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ ยิ่งส่งผลทาํให้ครอบงาํ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมากข้ึน  โดยค่านิยมการใชสิ้นคา้ต่างชาติท่ีมี

แบรนด์เนมและมีราคาแพงและฟุ่มเฟือยเกินความจาํเป็น ถือว่าเป็นค่านิยมท่ีเป็น

อนัตรายต่อประเทศชาติอย่างมาก ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจได ้ 

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรร่วมกนัหาแนวทางการปลูกฝังค่านิยมแบบใหม่

หรือชาตินิยมเขา้ไปแทนท่ี ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการสินคา้แบรนด์เนมมีความต่ืนตวัต่อการ

ผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ๆ มากตอบสนองความต้องการของวัย รุ่น ทําให้ต้อง

ทาํการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงักล่าว  

ลกัษณะของสินคา้แบรนด์เนมโดยทัว่ไปเป็นผลิตภณัฑ์มีความทนัสมยันํา

แฟชัน่อยู่เสมอซ่ึงไดม้าจากการศึกษาและคาดการณ์แนวโน้มหรือเทรนด์ของแฟชัน่

อย่างต่อเน่ือง โดยเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานการผลิตให้มีความเหมาะสมกบั

กลุ่มเป้าหมาย มีตราสินคา้และการออกแบบเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง และมีช่องทาง

การจดัจาํหน่ายในหา้งร้านหรูเฉพาะ แต่สินคา้แบรนด์เนมก็มีขอ้จาํกดัในดา้นราคาท่ีมี

ราคาแพง ดงันั้น นอกจากสภาพการแข่งขนักบัคู่แข่งขนัแบรนดเ์นมอ่ืนๆ ท่ีรุนแรงเพื่อ

นาํเสนอนวตักรรมใหม่ท่ีแตกต่างแต่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของ

ตราสินคา้ และรักษาตาํแหน่งทางการตลาดแลว้ ผูป้ระกอบการยงัตอ้งเผชิญส่ิงคุกคาม

จากสินคา้ปลอมและสินคา้เลียนแบบ ซ่ึงมีราคาถูกเน่ืองจากการใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ

ตํ่าแตกต่างจากตน้แบบแต่มีรูปแบบและคุณภาพคลา้ยคลึงกนักบัสินคา้แบรนด์เนม
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กลายมาเป็นอีกทางเลือกของผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการใช้สินคา้แบรนด์เนม สําหรับ

การสร้างภาพลกัษณ์ตามกระแสของสังคมแต่ขาดทุนทรัพยไ์ด ้

เน่ืองจากการสร้างค่านิยมการใช้สินคา้แบรนด์เนมในสังคม ท่ีเกิดจากการ

รับรู้และมีทศันคติท่ีว่าสินคา้ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศมกัมีคุณภาพดีกว่าสินคา้ท่ีผลิต

ข้ึนภายในประเทศ ทาํให้ผูบ้ริโภคชาวไทยคลัง่ไคลก้ารใช้สินคา้แบรนด์เนมเหล่าน้ี 

และยิ่งส่งเสริมให้เกิดการผลิตสินคา้เลียนแบบเพื่อตอบสนองผูบ้ริโภคในระดบัปาน

กลางไม่คาํนึงถึงคุณภาพสินคา้แต่ให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านราคาและรูปลกัษณ์

ภายนอกมากข้ึน เหตุการณ์ดังกล่าวน้ีส่งผลทาํให้เกิดการขาดกําลังในการสร้าง

นวตักรรมใหม่ๆ เขา้สู่ตลาด อาจทาํให้ผูป้ระกอบการสินคา้ตน้แบบขาดทุน และยงั

อาจถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญาอีกด้วย ถึงแม้หน่วยงานภาครัฐมีการ

คุม้ครองทางกฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาอยูแ่ลว้ก็ตาม 

ในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการเลือกใช้สินคา้แฟชัน่เลียนแบบ ของกลุ่มผู ้

เร่ิมทาํงานใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยั

ต่างๆ ท่ีมีต่อแรงจูงใจและพฤติกรรมการซ้ือและใชสิ้นคา้แฟชัน่เลียนแบบ จาํแนกตาม

คุณลกัษณะและพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผูเ้ร่ิมทาํงาน เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์ในการวิเคราะห์ดา้นจุดแข็งและจุดอ่อนของ สินคา้แฟชัน่เลียนแบบ  และ

นาํมาปรับใช้กบักลยุทธ์การผลิตและกลยุทธ์ทางการตลาดของสินคา้แบรนด์เนม

ต่อไป รวมทั้งการไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงสําหรับการพฒันาแนวทางป้องกนัและ/ หรือ

ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิต่อไป  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจใน

การเลือกใชสิ้นคา้แฟชัน่เลียนแบบของผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด   และ

แรงจูงใจในการเลือกใช้สินค้าแฟชั่นเลียนแบบของผู ้เ ร่ิมทํางานใหม่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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3. เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้แฟชัน่เลียนแบบ   ท่ี

ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้สินคา้แฟชัน่เลียนแบบของผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค่านิยมเก่ียวกับแฟชั่น   และ

แรงจูงใจในการเลือกใช้สินค้าแฟชั่นเลียนแบบของผู ้เ ร่ิมทํางานใหม่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนาํผลการวิจยัทางดา้นพฤติกรรมการเลือกใช้สินคา้แฟชั่นเลียนแบบ

ของผูบ้ริโภค ไปใช้ทางดา้นการพฒันาการตลาดของส่วนประสมการตลาด รวมทั้ง

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับแรงจูงใจในการเลือกใช้สินคา้แฟชั่น

เลียนแบบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีเร่ิมทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อนาํผลการวิจยัทางด้านพฤติกรรมการเลือกใช้สินคา้เลียนแบบของ

ผูบ้ริโภคไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการผลิต นาํเขา้ และ/ หรือผลิตภณัฑ์

แฟชัน่ชั้นนาํท่ีมีช่ือเสียง เพื่อนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

สําหรับการแข่งขนักบัสินคา้ลอกเลียนแบบ รวมทั้งการนาํขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ต่อ

การประกอบการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงช่องทางการควบคุมสินคา้ปลอมแปลง 

เช่น การทบทวนเน้ือหาทางด้านกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองหมายการคา้ให้เกิด

ความรัดกุมมากข้ึน เป็นตน้ 

 

 

 

กรอบแนวความคิด 

                              

 ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ  

อาย ุ 

อาชีพ  

รายไดต่้อเดือน 

ระดบัการศึกษา  

สถานภาพการสมรส 

  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ราคา  

สถานท่ีจดัจาํหน่าย  

การส่งเสริมตลาด  

ผลิตภณัฑ ์ 

      

ปัจจัยพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันเลียนแบบ 

ความถ่ีในการซ้ือ 

ปริมาณท่ีซ้ือโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ัง 

ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ 

สาเหตุหลกัในการซ้ือ 

ลกัษณะการเลือกซ้ือ 

 

ปัจจัยค่านยิมเกีย่วกบัแฟช่ัน    

ความนิยมใชสิ้นคา้แบรนดเ์นมในสงัคมไทย 

การใชสิ้นคา้เลียนแบบตามแฟชัน่ไดง่้าย 

การใชสิ้นคา้เลียนแบบตามบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

ความเคยชินกบัการใชสิ้นคา้เลียนแบบในสงัคม 

กระแสของแฟชัน่เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้สินคา้

แฟชัน่เลียนแบบของผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

 

แรงจูงใจในการ

เลอืกใช้สินค้า

แฟช่ันเลยีนแบบ

ของกลุ่มผู้เร่ิม

ทาํงานใหม่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  มีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการ

เลือกใชสิ้นคา้แฟชัน่เลียนแบบของผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือสินค้าแฟชั่นเลียนแบบท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการเลือกใช้สินค้าแฟชั่นเลียนแบบของผู ้เ ร่ิมทํางานใหม่ในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

4. ปัจจยัค่านิยมเก่ียวกบัแฟชั่น มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้

สินคา้แฟชัน่เลียนแบบของผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจใน

การเลือกใชสิ้นคา้แฟชัน่เลียนแบบ ของกลุ่มผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546) ตราสินคา้ หมายถึง ช่ือ คาํ สัญลกัษณ์ การ

ออกแบบ หรือส่วนของส่ิงดงักล่าวท่ีใชร้ะบุถึงสินคา้และบริการของผูข้ายรายใดราย

หน่ึง หรือกลุ่มของผูข้ายเพื่อแสดงถึงลกัษณะท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั 

ชมยัทิพย  ์ บารมีอนันต์ (2551) พฤติกรรมการซ้ือสินค้าเลียนแบบของ

ผูบ้ริโภค เป็นการซ้ือแบบเจาะจง เพราะมีความคิดวา่ใชสิ้นคา้ดงักล่าวแลว้ทาํให้ตนมี

ภาพลกัษณ์ท่ีดี มีรสนิยม สามารถตามกระแสนิยมหรือกระแสแฟชัน่ได ้จนกลายเป็น

ค่านิยมของสังคมในปัจจุบนั 

Kurtz (2008) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือวา่เป็นหวัใจ

สําคญัในการบริหารการตลาด การดาํเนินงานกิจการให้ประสบความสําเร็จไดข้ึ้นอยู่

กบัการปรับปรุงและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาด  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง พฤติกรรม

ซ่ึงผูบ้ริโภคทาํการคน้หาการซ้ือ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภณัฑ์ และ

การบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา หรือการศึกษาพฤติกรรม การ

ตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ชมัยทิพย์%20บารมีอนันต์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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พงษ์พฒัน์ รักอารมณ์ (2555) แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการท่ีชกันาํโน้ม

น้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อสนองตอบความตอ้งการบางประการให้

บรรลุผลสาํเร็จ 

Daft (2000) แรงจูงใจ หมายถึง พลงัหรือแรงผลกัดนัทั้งภายนอกและภายใน

ตวับุคคล ซ่ึงกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีกระตือรือร้น  

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงเชิงสํารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวม

ข้อมูลกับกลุ่มผู ้เ ร่ิมทํางานใหม่หรือมีอายุการทํางานไม่เกิน 1 ปี ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง และสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  F-test  และ MRA   

สรุปผลการวจัิย 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.00 มีอายุ

ในช่วง 20-24 ปี ร้อยละ 48.50 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร 

ร้อยละ 58.25 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 52.50 มีรายได้ต่อเดือนในช่วง 

30,001-40,000 บาท ร้อยละ 42.25 มีสถานภาพการสมรสโสด ร้อยละ 77.00 มี

พฤติกรรมความถ่ีในการซ้ือสินค้าแฟชั่นเลียนแบบไม่แน่นอน ร้อยละ 47.50 ใน

ปริมาณท่ีไม่แน่นอน  ร้อยละ 77.25 ประเภทของสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีซ้ือเป็นเส้ือผา้ ร้อย

ละ 60.25 โดยมีสาเหตุหลกัเพราะราคาถูก  ร้อยละ 81.00 และเลือกใช้ตามท่ีช่ืนชอบ

และความพึงพอใจ ร้อยละ 47.50 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเ ก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ท่ี มี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้สินคา้แฟชัน่เลียนแบบ โดยให้ความสําคญั

มากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ ท่ีตั้งของสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ี

ใกลแ้หล่งชุมชน การจดัให้มีพนกังานขายให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัตวัสินคา้ และความ

คลา้ยคลึงของสินคา้แฟชัน่เลียนแบบกบัของแทเ้ป็นอย่างมาก สําหรับความคิดเห็น

เก่ียวกบัค่านิยมในแฟชั่นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้สินคา้แฟชั่น

เลียนแบบ ไดใ้หค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการใชสิ้นคา้เลียนแบบตามแฟชัน่
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ไดง่้าย และความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการเลือกใชสิ้นคา้แฟชัน่เลียนแบบ ไดใ้ห้

ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัด้านการตดัสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นเลียนแบบมีความ

เหมาะสม  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่ส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการเลือกใช้สินค้าแฟชั่นเลียนแบบของผู ้เ ร่ิมทํางานใหม่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ยกเวน้ ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา และปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้

แฟชั่นเลียนแบบส่วนใหญ่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้สินคา้แฟชัน่เลียนแบบ

ของผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ ปัจจยัดา้นสาเหตุหลกัในการซ้ือ 

ในขณะท่ีทุกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด และผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้สินคา้

แฟชั่นเลียนแบบของผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ปัจจัยค่านิยม

เก่ียวกบัแฟชัน่ส่วนใหญ่  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใชสิ้นคา้แฟชัน่

เลียนแบบ ของผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ ปัจจยัด้านการใช้

สินค้าเลียนแบบตามแฟชั่นได้ง่าย ทั้ งน้ี ปัจจัยด้านความเคยชินกับการใช้สินค้า

เลียนแบบในสังคมมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนๆ มากท่ีสุด แต่ปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด  

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig.* 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) -0.128 0.412 
 

-0.312 0.757 
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- ดา้นราคา 0.147 0.035 0.249 4.217 0.000 0.124 8.059 

- ดา้นสถานท่ีจดั

จาํหน่าย  
0.826 0.040 0.814 20.636 0.000 0.277 3.605 

- ดา้นการส่งเสริม

การตลาด  
-0.065 0.020 -0.080 -3.175 0.003 0.675 1.481 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.106 0.035 0.082 3.014 0.005 0.587 1.702 

- ความนิยมใช้

สินคา้แบรนดเ์นม

ในสงัคมไทย 

0.001 0.033 0.002 0.033 0.974 0.093 10.709 

- การใชสิ้นคา้

เลียนแบบตาม

แฟชัน่ไดง่้าย 

-0.038 0.016 -0.069 -2.351 0.024 0.497 2.012 

- การเลียนแบบ

แฟชัน่ตามบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียง  

0.056 0.034 0.042 1.624 0.113 0.647 1.545 

- ความเคยชินกบั

การใชสิ้นคา้

เลียนแบบในสงัคม 

0.002 0.030 0.003 0.058 0.954 0.140 7.143 

- กระแสของแฟชัน่

เปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็ว 

-0.019 0.029 -0.039 -0.642 0.525 0.116 8.637 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

  สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ  t-Test 0.001 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.024 ยอมรับ 
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อาชีพ  F-Test 0.000 ยอมรับ 

รายไดต้่อเดือน F-Test 0.000 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา  F-Test 0.123 ปฏิเสธ 

สถานภาพการสมรส F-Test 0.000 ยอมรับ 

  สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ราคา  MRA 0.000 ยอมรับ 

สถานท่ีจดัจาํหน่าย  MRA 0.000 ยอมรับ 

การส่งเสริมตลาด  MRA 0.003 ยอมรับ 

ผลิตภณัฑ ์ MRA 0.005 ยอมรับ 

  สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้แฟชัน่เลียนแบบ 

ความถ่ีในการซ้ือ F-Test 0.000 ยอมรับ 

ปริมาณท่ีซ้ือโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ัง F-Test 0.000 ยอมรับ 

ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ F-Test 0.027 ยอมรับ 

สาเหตุหลกัในการซ้ือ F-Test 0.109 ปฏิเสธ 

ลกัษณะการเลือกซ้ือ F-Test 0.003 ยอมรับ 

  

 

 

 

 

 

 สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัค่านิยมเก่ียวกบัแฟชัน่    

ความนิยมใชสิ้นคา้แบรนดเ์นมในสงัคมไทย MRA 0.974 ปฏิเสธ 

การใชสิ้นคา้เลียนแบบตามแฟชัน่ไดง่้าย MRA 0.024 ยอมรับ 

การใชสิ้นคา้เลียนแบบตามบุคคลท่ีมีช่ือเสียง MRA 0.113 ปฏิเสธ 

ความเคยชินกบัการใชสิ้นคา้เลียนแบบในสงัคม MRA 0.954 ปฏิเสธ 
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กระแสของแฟชัน่เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว MRA 0.525 ปฏิเสธ 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษามีความสอดคลอ้งดบัผลการศึกษาต่างๆ ไดแ้ก่ ชวกร กาญจนกนั

ติการและคณะ (2550) ท่ีได้ศึกษาทศันคติการแต่งกายของวยัรุ่นในดา้นแฟชัน่ของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม โดยพบวา่การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติ

การแต่งกายในดา้นแฟชัน่ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษมไม่แตกต่างกนั 

แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในส่วนของเพศ อายุ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีทศันคติการแต่ง

กายในดา้นแฟชัน่ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษมไม่แตกต่างกนัดว้ย 

ยิง่ลกัษณ์ สุขแกว้ (2551) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้แบรนด์เนม

ของวยัรุ่น (13-19 ปี) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั

มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้แบรนดเ์นมแตกต่างกนัในทุกดา้น 

ชมยัทิพย ์ บารมีอนนัต์ (2551) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้

เลียนแบบ Brand name ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีพบวา่ปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้เลียนแบบ Brand name แตกต่างกนั

ในทุกดา้น 

ทั้งน้ี ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุมนา เวชโช (2551) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์เนมของลูกคา้ในห้างสรรพสินคา้ เขต

กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ในภาพรวม มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์เนมของลูกคา้ในห้างสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานครไม่

แตกต่างกนั  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

ผูป้ระกอบการผลิต นาํเขา้ และจาํหน่ายสินคา้แฟชัน่แบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงทั้ง

ของแทแ้ละเลียนแบบควรให้ความสําคญักบัทุกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากทุกปัจจยัมี

ความสําคญัท่ีเก่ียวพนัต่อกนัในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยผูว้ิจยัมี

http://202.28.199.1/tdc/basic.php?query=ยิ่งลักษณ์%20สุขแก้ว&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ชมัยทิพย์%20บารมีอนันต์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ขอ้เสนอแนะในดา้นต่างๆ ท่ีไดร้บจากผลการศึกษาในคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดต่างๆ 

ดงัต่อไปน้ี  

ควรเอาใจใส่ในการผสมผสานการใช้ส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงลว้นมี

ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใช้ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในระดับท่ี

เหมาะสมต่อตลาดเป้าหมายมากท่ีสุด ดงัน้ี 

ด้านราคา ควรกาํหนดระดับราคาสินค้าให้สอดคล้องกบัคุณภาพ เพื่อเป็น

ทางเลือกของผูบ้ริโภคในระดบักลางสาํหรับสินคา้เลียนแบบในการตามกระแสแฟชัน่ 

ซ่ึงเป็นค่านิยมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใชสิ้นคา้แฟชัน่เลียนแบบ 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ควรให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย

ใกลแ้หล่งชุมชนและศูนยก์ารคา้ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  ควรเน้นการจัดให้มีพนักงานขายคอยให้

คาํแนะนาํเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์เพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบัคุณภาพของสินคา้ ควบคู่

กบัการใชเ้คร่ืองมือส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆ ร่วมกนัตามโอกาส เช่น การให้ส่วนลดเพื่อ

เปิดโอกาสการทดลองใช้หรือมีโอกาสได้ใช้และกระตุ้นยอดจาํหน่าย โดยเฉพาะ

สินคา้แบรนด์เนมท่ีปกติมีราคาแพง หรือแมแ้ต่สินคา้เลียนแบบ เพื่อให้ผูบ้ริโภคท่ีมี

ขอ้จาํกดัดา้นกาํลงัทรัพยไ์ดส้ามารถตามกระแสนิยมของแฟชัน่ได ้

ดา้นผลิตภณัฑ์ สําหรับสินคา้แฟชัน่เลียนแบบ ควรยงัเนน้การออกแบบและ

ความปราณีตในการตดัเยบ็เพื่อรักษาความคลา้ยคลึงกบัของแทใ้หม้ากท่ีสุด 

นอกจากประโยชน์ในดา้นธุรกิจแลว้    ควรนาํผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปใช้

ประกอบปรับปรุงแนวทางควบคุมสินคา้เลียนแบบหรือปลอมแปลง เพื่อรักษาความ

เสมอภาคในตลอดท่ีมีสภาพการแข่งขนัสูงต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 

ควรทาํการศึกษาดว้ยการเลือกศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความ

หลายหลากมากข้ึนและเพื่อต่อยอดผลการศึกษาในคร้ังน้ี 

ควรทาํการศึกษากลุ่มตวัอย่างนอกเหนือจากกลุ่มประชากรเป้าหมายใน

การศึกษาคร้ังน้ี เช่น กลุ่มประชากรท่ีมีอายุการทาํงานในระดบัปานกลางและระดบั
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มาก ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมกัมีเงินออมเป็นจาํนวนมากและมีกาํลงัซ้ือท่ีสูง และกลุ่มประชากร

ท่ีเป็นผูบ้ริโภคในจงัหวดัตามภาคต่างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีมุมมองแตกต่างกนัมากข้ึน

และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคหลากหลายกลุ่มมากข้ึน 

บรรณานุกรม 

กมลรัตน์ จิราชยัรัตน์. “พฤติกรรมของวยัรุ่นในการซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันใน

กรุงเทพมหานคร.” รายงานการคน้ควา้แบบอิสระ, คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2548 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์. 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน, 2554 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. แรงจูงใจ. คู่มือประกอบการสอนประจาํ

สาขาวชิาสังคมศึกษา, 2554 

จนัทนา สวนพฤกษา (2551) ไดศึ้กษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

เส้ือผา้ของผูช้ายวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร  

ฉตัยาพร เสมอใจ. การตลาดธุรกจิบริการ. กรุงเทพมหานคร: เอก็ซเปอร์เน็ท, 2545 

ชมยัทิพย ์บารมีอนนัต.์ “พฤติกรรมการเลอืกซ้ือสินค้าเลยีนแบบ Brand name ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์สาขาการตลาด,  

 คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2551 

ชวกร กาญจนกนัติการและคณะ. “ทศันคติการแต่งกายของวยัรุ่นในด้านแฟช่ันของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม.” รายงานวิจยัหลกัสูตรปริญญา

บริหารธุรกิจบณัฑิต, คณะวิทยาการจดัการ, มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม, 

2550 

ธงชยั  สันติวงษ.์ พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด. พิมพค์ร้ังท่ี 9, กรุงเทพมหานคร: 

ไทยวฒันา, 2540 

http://www.ba.cmu.ac.th/
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ชมัยทิพย์%20บารมีอนันต์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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นพเกา้ พงษอ์มรพรหม. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมในจังหวดั

เชียงใหม่.” รายงานการคน้ควา้อิสระหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

(เศรษฐศาสตร์การเมือง),  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2553 

นิวฒัน์ ชาตะวทิยากลู. “แรงจูงใจในการแบ่งปันวดีีโอคอนเทนท์บนเครือข่าย

อนิเตอร์เน็ตของผู้ใช้อนิเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย.” รายงาน

การศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555 

เบญ็เล่ จนัทร์เทพ. “การตัดสินใจซ้ือสินค้าเลยีนแบบตราสินค้าต่างประเทศของร้าน

ก๊อปป้ี ซิตีใ้นห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง.” วทิยานิพนธ์สาขาวชิาการจดัการ

การตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร, 2552 

ปิยพรรณ  รัตนพิกุล. “แรงจูงใจในการเลอืกใช้ยาแผนโบราณของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

พงษพ์ฒัน์ รักอารมณ์. พฤติกรรมองค์กร. เอกสารประกอบการเรียนการสอนวชิา

พฤติกรรมองคก์ร, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555 

พรกมล ลีภกัด์ิปรีดา. “แรงจูงใจของผู้ปกครองไทยในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน

โรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรังสิต, 

2555 

พรรณธิชา ศิริโภคพฒั. “การตัดสินใจซ้ือสินค้าเลยีนแบบแบรนด์เนมต่างประเทศของ

ประชาชนในจังหวดัสุราษฎร์ธานี.” วทิยานิพนธ์สาขาวชิาบริหารธุรกิจ,  

 คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี, 2553 

พิมพา หิรัญกิตติ. การตลาดอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL PRODUCT 

MARKETING). กรุงเทพมหานคร: Diamond In Business World, 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2548 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://e-research.sru.ac.th/?q=biblio/author/108
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ยิง่ลกัษณ์ สุขแกว้. “พฤติกรรมการเลอืกซ้ือเส้ือผ้าแบรนด์เนมของวยัรุ่น (13-19 ปี) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์สาขาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2551 

รุ่งรัศน์ จนัทจ์ารุภรณ์. “การศึกษาเปรียบเทยีบตัวแปรทีใ่ช้ศึกษาพฤติกรรมการเลอืก

ซ้ือของผู้บริโภค.” วทิยานิพนธ์หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิตสาขาสถิติ

ประยกุต,์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2547 

วไิลลกัษณ์ จิระญาวลัพร. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการแต่งกายเลียนแบบแฟช่ันในนิตยสาร

ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์สาขาวชิาส่ือสารมวลชน, 

คณะศิลปะศาสตร์, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2552 

วรียา มัน่ใจ. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์นํา้ผลไม้พร้อมดื่ม 

100% (แบบบรรจุกล่อง)  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงาน

การศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร:  

 ธีระฟิลม์และไซเทก็ซ์, 2541 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: 

  ธรรมสาร, 2546 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. กลยุทธ์การตลาดและการบริหารการตลาด. 

กรุงเทพมหานคร: ธีรฟิลมแ์ละไซเทก็, 2546 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร:  

 ธีระฟิลม์และไซเทก็ซ์, 2550 

สมภพ ตงัตา. “ผลกระทบของกจิกรรมนันทนาการตามกระแสนิยมเกาหลต่ีอ

พฤติกรรมนิสิตนักศึกษามหาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา, จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2551 

http://202.28.199.1/tdc/basic.php?query=ยิ่งลักษณ์%20สุขแก้ว&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

(FACTORS INFLUENCING PURCHASE DECISION TOWARDS KOREAN 

COSMETICES FOR BANGKOK CONSUMERS) 

ธญัรัฐ ไพศาลวงศดี์ 1  ผศ.ดร.อิทธิกร ขาํเดช 2 

------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติและการรับรู้เคร่ืองสําอางเกาหลีท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อ

ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (ผลิตภณัฑ์,ราคา,ช่องทางการจดัจาํหน่ายและ

การส่งเสริมการตลาด) ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ทาํการวิจยัโดยกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งส้ิน 

400 โดยการเก็บแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากนั้นมีการวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณาอธิบายค่าความถ่ี 

(Frequency) ค่าเฉล่ีย(Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช ้ ANOVA 

และ Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อหาค่า T-test F-test ค่า Sig 

สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2) และค่าวดัการกระจายความ

คลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัสําคญั0.05 

ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี  

    
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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พบวา่ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 26 – 35 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายไดม้ากกวา่ 30,001 บาท 

สมมติฐานท่ี1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านการรับรู้และทัศนคติเคร่ืองสําอางเกาหลีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี สมมติฐานท่ี3 ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางเกาหลี 

คําสําคัญ:   เคร่ืองสาํอาง, เกาหลี 

Abstract 

The Studies on the Factors Influencing Purchase Decision towards Korean 

Cosmetics for Bangkok Consumers. The following objectives: 1) To study personal 

factors that affect the buying decision on Korean cosmetics 2) To study the 

perception and attitude towards Korean cosmetics 3) To study marketing mix 

factors that affect the purchasing decision on Korean cosmetics. To bring research 

sample using random samples from a total consumer in Bangkok of 400 

questionnaires used as a tool to collect data. And data analysis with computer 

program finished with descriptive statistic describe the frequency values 

(Frequency) percentage (Percentage) Average (Mean) and standard deviation values 

(Standard Deviation) and hypothesis testing. Reference statistics using ANOVA and 

Multiple Regression Analysis (MRA) to evaluate T-test F-test value Sig correlation 

coefficient (R) coefficient set (R2) and measure the distribution of error values. To 

analyze the relationship of different variables and with 0.05 significance level 

research appears as follows. 

Found that the buying decision on Korean cosmetics. Mostly, female aged 

26 – 35  years old,  single and Bachelor degree. Most of them are employee with 

revenue more than 30,001  baht. 
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Hypothesis 1) Individual factors show that the different level of the 

personal factors made different decision affect the purchasing decision on Korean 

cosmetics. Hypothesis 2) The perception and attitude made different decision affect 

the purchasing decision on Korean cosmetics.  Hypothesis 3) The marketing mix: 

Product, Price, Place, Promotion made different decision affect the purchasing 

decision on Korean cosmetics 

KEYWORD:  KOREAN, COSMETICS 

1. บทนํา 

ในสังคมปัจจุบนั เราไม่อาจปฏิเสธไดว้า่คนในสังคมมกัจะให้ความสําคญักบั

รูปลกัษณ์ภายนอกมากกว่าส่ิงอ่ืนใด กล่าวคือ คนในสังคมยุคปัจจุบนัมีความเช่ือไป

ในทางเดียวกนัวา่ หากคนเรามีหนา้ตาสวยงาม ผิวพรรณดี ดูดี จะเป็นหนทางหรือตวั

ช่วยเพื่อนาํเราไปสู่ความสําเร็จในชีวิต ทั้งในดา้นอาชีพการงาน หรือ การไดรั้บการ

ยอมรับในสังคม เราสามารถสังเกตไดจ้ากการท่ี การศลัยกรรมตกแต่งใบหน้า หรือ

ร่างกาย กลายเป็นเร่ืองปกติในสังคมปัจจุบนั 

 นอกจากการทาํศลัยกรรม เคร่ืองสําอางหรือผลิตภณัฑ์เสริมความงามก็ไดรั้บ

ความนิยมเป็นอย่างมาก จากการนาํเข้าเคร่ืองสําอางท่ีมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะเคร่ืองสําอางท่ีนาํเขา้มาจากประเทศเกาหลี ถือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัราการ

ขยายตวัสูงถึงร้อยละ 110.6 และยงัมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตสูงกว่าตลาดอ่ืนๆในเอเชีย 

ทั้งน้ีปัจจยัท่ีทาํให้ประเทศเกาหลีใตเ้ขา้มาเป็นตลาดใหม่ครองใจผูบ้ริโภคทัว่ไทย 

ไดแ้ก่ กระแสเกาหลีฟีเวอร์ หรือ การแสนิยมเกาหลี ท่ีเป็นการสนบัสนุนซ่ึงกนัและ

กันของวฒันธรรมเพลงป๊อบของเกาหลี แฟชั่นการแต่งกาย ทรงผม รวมไปถึง

เคร่ืองสาํอาง และการแต่งหนา้ 

ในปัจจุบนั กระแสความนิยมเกาหลีไดก้ระจายไปทัว่เอเชีย รวมทั้งประเทศ

ไทยด้วย และส่งผลกระทบต่อทัศนคติ หรือพฤติกรรมของคนไทยบางกลุ่ม 

วฒันธรรมเกาหลีไดเ้ขา้มาส่งผลต่อชีวิตวยัรุ่นไทย ไม่ว่าจะเป็น เร่ืองแฟชัน่ อาหาร 

สินคา้ ผลิตภณัฑ์ รวมไปถึงวิถีการดาํเนินชีวิต และอ่ืนๆอีกมากมาย ความนิยมเกาหลี
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นั้นได้แผ่ขยายและส่งผลกระทบต่อประชากรไทยเป็นจาํนวนมาก รวมถึงการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ความงามท่ีนําเข้าจากประเทศเกาหลีท่ีจําหน่าย ในประเทศไทย เช่น 

เคร่ืองสาํอาง เป็นตน้ 

สืบเน่ืองจากในปัจจุบนัประชากรในกรุงเทพมหานครหันไปให้ความสนใจ

ในวฒันธรรมเกาหลีเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ในดา้นความสวยความงามในการใช้

เคร่ืองสําอางเกาหลี แต่รวมไปถึงดา้นแฟชัน่ อาหาร สินคา้ ผลิตภณัฑ์ แมก้ระทัง่ วิถี

การดาํเนินชีวิต ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อวฒันธรรมไทย รวมไปถึงการทาํตลาด

ของนกัการตลาดไทยในการพยายามท่ีจะหกัเหความเขา้ใจ ทศันคติ และ การรับรู้ของ

คนไทยใหก้ลบัมาใชเ้คร่ืองสาํอางของไทย   

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ดงัน้ีคือ 

  1.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอาง

เกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติและการรับรู้เคร่ืองสาํอางเกาหลีท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร  

3.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยักาํหนดสมมติฐานการวจิยัในการศึกษา ดงัน้ี 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางเกาหลี

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

2.ปัจจยัดา้นทศันคติและการรับรู้เคร่ืองสาํอางเกาหลีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

3.ปัจจยัทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางเกาหลีของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตการวจัิย 

 การวจิยัน้ี ผูว้ิจยักาํหนดขอบเขตในการศึกษา ดงัน้ี 

1.ขอบเขตด้านประชากร ผูว้ิจ ัยทาํการศึกษากลุ่มประชากรท่ีอาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มนักศึกษา และกลุ่มคนทาํงาน ในช่วงอายุ

ระหวา่ง 18-50  ปี 

2.ขอบเขตด้านเน้ือหา ในการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัทาํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ 

ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งครอบคลุมกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง

เกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากเอกสาร บทความ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ

ออนไลน์ และรายงานวจิยั 

3.ช่วงเวลาในการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาอิสระ ผูว้ิจยักาํหนด

ระยะเวลาในการศึกษาวจิยัตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดทา้ยการศึกษา

อิสระ ตลอดจนองคร์วมของเน้ือหาและรูปเล่มเป็นระยะเวลา 120 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



515 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

กรอบความคิดในการวจัิย (Frame Work) 

    ตัวแปรต้น (Independent Variables)        ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผลการวิจัยน้ีจะช้ีให้เห็นถึงปัจจัยสําคัญของวฒันธรรมเกาหลีท่ีมีผลต่อ

ประเทศเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย ขอ้มูลน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนกัการตลาดไทย

ท่ีจะได้ศึกษาและคน้หาโอกาสทางการตลาด เพื่อท่ีจะนาํมาปรับใช้กบัผลิตภณัฑ์

สมุนไพรหรือเคร่ืองสําอางท่ีทาํจากวตัถุดิบธรรมชาติท่ีขายในประเทศไทยและ

ส่งออกไปยงัประเทศเกาหลี 

 

ประชากรศาสตร์ 

-เพศ 

-อาย ุ

-การศกึษา 

-อาชีพ 

-รายได้ 

-สถานภาพสมรส 

     ทศันคตแิละการรับรู้ 

เก่ียวกบัเคร่ืองสําอางเกาหลี 

ปัจจัยทางการตลาด 

-Product 

-Price 

-Place 

-Promotion 

การตดัสินใจซือ้เคร่ืองสําอาง

เกาหลีของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 
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2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางเกาหลีของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมหลกัการ และทฤษฎีท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งไดต้ามลาํดบัหวัขอ้ ต่อไปน้ี 

1. แนวคิดทฤษฏี วฒันธรรมสมัยนิยม (Popular Culture) 

Popular Culture หรือ วฒันธรรมสมยันิยม เป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํให้

เคร่ืองสาํอางเกาหลีเป็นท่ีนิยมในประเทศไทยคาํวา่ "Popular Culture" มีการใช้

ภาษาไทยในหลายคาํ เช่น วฒันธรรมสมยันิยม  วฒันธรรมประชานิยม ไม่วา่จะใชค้าํ

ใดก็ตาม การพิจารณาวา่ส่ิงๆนั้นเป็นความนิยมของผูค้นในยคุสมยัหรือเป็นวฒันธรรม

สมยันิยมหรือไม่นั้น อาจพิจารณาไดจ้ากเกณฑท์ั้ง4ประการไดแ้ก่ 

            1.เป็นส่ิงท่ีช่ืนชอบหรือยอมรับโดยผูค้นจาํนวนมาก 

            2.เป็นส่ิงท่ีถูกมองวา่ตํ่าชั้นและไร้คุณค่าหรือรสนิยมทางศิลปะ 

            3.เป็นส่ิงท่ีออกแบบมาหรือสร้างข้ึนเพื่อใหค้นจาํนวนมากช่ืนชอบเพื่อ

ประโยชน์ทางการคา้และบริโภคนิยม 

            4.เป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนโดยผูค้นเพื่อพวกเขาเอง 

2. ทศันคติ 

ความหมาย ลกัษณะ และองคป์ระกอบของทศันคติ  

ทศันคติเป็นความเช่ือ ความรู้สึกเชิงประมาณค่าท่ีเป็นไดท้ั้งดา้นบวกและดา้น

ลบ ทาํให้บุคคลพร้อมท่ีจะแสดงออกตอบโตต่้อส่ิงต่างๆ ทศันคติเป็นนามธรรม เป็น

ตวัการสาํคญัท่ีกาํหนดพฤติกรรมของบุคคล  

3.แนวความคิดด้านปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) 

ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู ้บริโภคท่ี

สําคญัๆไดแ้ก่ เพศ อายุ วฏัจกัรชีวิตครอบครัว อาชีพ รายได ้ รูปแบบการดาํเนินชีวิต 

บุคลิกภาพและมโนทศัน์ท่ีมีต่อตนเอง 
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4.ทฤษฎกีารรับรู้ 

 การรับรู้/การสัมผสัรู้เป็นปัจจยั 1 ใน 3 ปัจจยัการรู้ (awareness) ท่ีมี 

ผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค การรับรู้/การสัมผสัรู้เป็นเร่ืองเก่ียวกบัวิธีการท่ี

บุคคลมีการมองเห็นหรือพิจารณาเก่ียวกบัตนเองและโลกของบุคคลวา่เป็นอยา่งไร ซ่ึง

การรับรู้เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีแยกออกไปไม่ไดจ้ากพื้นฐานอ่ืนๆ เน่ืองจากความตอ้งการ

ของบุคคลและแรงจูงใจต่างๆ คือส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บรู้และทาํให้บุคคลแต่ละคนมีความ

แตกต่างกนั ส่วนหน่ึงก็เพราะบุคคลมีการรับรู้/การสัมผสัรู้ท่ีแตกต่างกนั และนั้นจึง

เป็นเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเป็นผลมาจากการรับรู้/การสัมผสัรู้ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งทราบ

ตั้งแต่ความหมาย ผลกระทบของการรับรู้ท่ีมีต่อการตลาด คุณลกัษณะของการรับรู้ท่ีมี

ผลต่อผูบ้ริโภค แนวความคิดท่ีสําคญัท่ีว่าดว้ยการเลือกสรรส่ิงท่ีไดรั้บรู้ ตลอดทั้ง

กระบวนการรับรู้ของผูบ้ริโภค และปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคอนัจะเป็น

ประโยชน์ต่อนกัการตลาดท่ีจะไดเ้ขา้ใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแต่ละคนท่ีแตกต่าง

กนัเพื่อนาํไปสู่กากาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดใหดี้ยิง่ข้ึนได ้

5.งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ดุษฎี วิชยัเมฆพตัร (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคของสตรี

ต่อเคร่ืองสาํอางเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลกระทบ

ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางจากเกาหลีของสุภาพสตรีในกรุงเทพมหานคร

โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีนํามาศึกษาในด้านปัจจัยส่วนบุคคล กับ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค และส่วนประสมการตลาด ใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งมา

วิเคราะห์จาํนวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง

อา้งอิง ไดแ้ก่ ความถ่ี การหาค่าร้อยละ การหาความสัมพนัธ์ โดยใช้ไคสแควร์และ

เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

 จากผลการศึกษาดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ จะมีอายุ

ระหวา่ง 15 – 20 ปี ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีรายได ้5,001 – 

10,000 บาท/ เดือน 
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 จากการศึกษาดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

(ร้อยละ 40.5) นิยมใช้เคร่ืองสําอางจากประเทศไทยมากท่ีสุด รองลงมาคือ เกาหลี 

(ร้อยละ 38.3) และ ญ่ีปุ่น (ร้อยละ 11.3) ตามลาํดบั โดยท่ียี่ห้อเคร่ืองสําอางเกาหลีท่ี

นิยมใช้มากท่ีสุดคือ อีทูด้ี รองลงมาคือ สกินฟู้ ด ส่วนของประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีนิยม

มากท่ีสุดคือ เมคอพั โดยมีความถ่ีในการใช้คือทุกวนั พบว่าวตัถุประสงค์ในการซ้ือ

เน่ืองจากตวัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ ตามกระแสโฆษณา หรือตามเท

รนด์ มีความถ่ีในการซ้ือคือ 1 คร้ัง/ เดือน โดยใชง้บประมาณการซ้ืออยูท่ี่ 501 – 1,000 

บาท/ คร้ัง และแหล่งท่ีซ้ือส่วนใหญ่ซ้ือท่ีเคาน์เตอร์เซลตามห้างสรรพสินคา้ โดย

ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเองมีการคน้หาแหล่งขอ้มูลจาก เพื่อนหรือญาติ ความนิยมในการ

ใชย้ีห่อ้สินคา้พบวา่จะมีเปล่ียนยีห่อ้สินคา้ใหม่ตามคุณสมบติัสินคา้ท่ีตอ้งการ 

 จากการศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือ(4Ps) 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัในดา้นภาพรวมของปัจจยัทางการตลาดอยูใ่นระดบั

มาก มีค่าเฉล่ียคะแนนตามมาตราวดัอยูท่ี่ 3.98 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.551 

3. วธีิการดําเนินการวจัิย 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

กา ร เก็ บ รวบ รวม ข้อมู ล กับ ก ลุ่ ม ตัวอย่า ง เ ป้ า หม าย ซ่ึ ง เ ป็ นผู ้บ ริโภค ใ นเข ต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ราย ตามวิธีการดาํเนินการวิจยัท่ีครอบคลุมรายละเอียด

ต่างๆดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูลทีใ่ช้วจัิย 

แหล่งขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยขอ้มูลปฐมภูมิเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้าก

ขอ้มูลท่ีเก่ียวรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง ด้วยการใช้แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 400 รายในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกนัยายน 2555 และขอ้มูลทุติยภูมิ

ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมจากหนงัสือ ตาํราเรียน วิทยานิพนธ์ รายงาน

การวจิยัหรือการศึกษาคน้ควา้อิสระ และบทความหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

โครงสร้างของแบบสอบถาม 

 แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือวิจยัท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย 

กลุ่มคาํถามแบบปลายปิดทั้งหมดแยกกลุ่มออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน  และสถานภาพการสมรส ซ่ึง

เป็นกลุ่มคาํถามท่ีมีหลายตวัเลือกใหเ้ลือกตอบเพียงตวัเลือกเดียว มี 6 ขอ้ 

การรับรู้และทศันคติ 

ได้แก่  เค ร่ืองสําอางเกาหลีน่า เ ช่ือถือ คนผลิตเค ร่ืองสําอางเกาหลีมี ฝี มือท่ี ดี 

เคร่ืองสําอางเกาหลีไวว้างใจไดสู้ง เคร่ืองสําอางเกาหลีมีคุณภาพสูง และคุณสมบติั

ของเคร่ืองสําอางเกาหลีน่าพึงพอใจ  ซ่ึงเป็นกลุ่มคาํถามท่ีให้แสดงความคิดเห็นแบบ

มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ท่ีทาํการแบ่งระดบัความสําคญัออกเป็น 10 

ระดบั มี 5 ขอ้ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ไดแ้ก่  สินคา้  ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  และการส่งเสริมการตลาด  ซ่ึงเป็นกลุ่ม

คาํถามท่ีใหแ้สดงความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ท่ีทาํการ

แบ่งระดบัความสาํคญัออกเป็น 10 ระดบั มี 20 ขอ้ 

การตดัสินใจซ้ือ 

ไดแ้ก่  ตดัสินใจซ้ือจากการเห็นจากส่ือบ่อยคร้ัง อิทธิพลจากคนรอบขา้ง ความชอบใน

ตวัดารานกัร้องเกาหลี ตามกระแสนิยม และความชอบส่วนตวั  ซ่ึงเป็นกลุ่มคาํถามท่ี

ใหแ้สดงความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ท่ีทาํการแบ่งระดบั

ความสาํคญัออกเป็น 10 ระดบั มี 5 ขอ้ 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา สําหรับปัจจยัส่วนบุคคลในส่วนท่ี 1 ของ

แบบสอบถามใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ในรูปร้อยละ (Percentage) 



520 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

การวิเคราะห์การรับรู้และทศันคติ  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  การ

ตดัสินใจซ้ือ ในส่วนท่ี 2, 3 และ 4 ของแบบสอบถามใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) ในรูปค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ประกอบกนั ซ่ึงแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 11 ช่วง โดยกาํหนดคะแนนหลกัไว ้3 

จุด ประกอบดว้ย 10 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด  5 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง และ 0 

หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) 

ประกอบดว้ย One-way ANOVA T-test และ F-test  เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร  และ Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้และทศันคติต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร  และความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้น1ส่วนประสมทาง

การตลาด 1 ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเค ร่ืองสําอาง เกาหลีของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร อา้งอิงจาก (ธญัญพสัส์ เกตุประดิษฐ,์ 2554) 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 มีอายุ 26-35 ปี จาํนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.5 การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีจาํนวน 289 คน มีจาํนวนร้อยละ 72.3 มีอาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 มีรายไดม้ากกวา่ 30,001 

บาท มีจาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด มี

จาํนวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 86.0 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ของขอ้มูลการรับรู้และทศันคติ  และดา้นปัจจยัส่วน

ประสมทาง การตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร 

Coefficients 

ตวัแปร Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

  B Std. 

Error 

Beta     Tolerance VIF 

ค่าคงที ่ 0.687 0.313   2.198 0.029     

การรับรู้และ

ทศันคติ 

0.317 0.055 0.324 5.739 0 0.384 2.603 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.146 0.077 0.129 1.908 0.057 0.27 3.698 

ดา้นราคา 0.092 0.061 0.088 1.514 0.131 0.364 2.747 

ดา้นช่องทาง

การจดั

จาํหน่าย 

-0.055 0.074 -0.049 -0.75 0.454 0.282 3.547 

ดา้นการ

ส่งเสริม

การตลาด 

0.361 0.067 0.328 5.409 0 0.333 3.005 

 

 

จากผลการวิเคราะห์ การรับรู้และทศันคติ  และดา้นปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรใน

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระของการรับรู้และทศันคติ และ

ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตัวแปรตามของการ

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

0.72 0.518 0.512 1.36155 1.629 
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ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีตวัแปรอิสระ

ทั้งหมด 2 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่านยัสําคญั น้อยกว่าหรือ

เท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ การรับรู้และทศันคติ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดน้าํเสนอ

กรอบแนวความคิดใหม่ดงัน้ี 

การตัดสินใจ = a + b1 (การรับรู้และทัศนคติ) + b5 (ด้านการส่งเสริมการตลาด) 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน (อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05) 

ผลการทดสอบความ

สมมติฐาน 

ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.330 

 

  

อาย ุ 0.739 

 

  

ระดบัการศึกษา 0.384 

 

  

อาชีพ 0.000   

 รายได ้ 0.001   

 สถานภาพการสมรส 0.013   

 การรับรู้และทศันคติ 0.000   

 ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.057 

 

  

ดา้นราคา 0.131 

 

  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.454 

 

  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.000   

  

5.สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน ท่ี
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ตอ้งการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีในกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการแจกแบบสอบถาม 

ซ่ึงผลการวจิยัไดน้าํเสนอออกเป็น 6 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1   ผลวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ พ บ ว่ า ผู ้ ท่ี ต้อ ง ก า ร ซ้ื อ เ ค ร่ื อ ง สํ า อ า ง เ ก า ห ลี ใ น

กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 26 – 35 ปี มีสถานภาพโสด 

มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายไดม้ากกวา่ 

30,001 บาท 

ส่วนท่ี 2   ผลวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาการรับรู้และทศันคติท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานครของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม 

จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ พ บ ว่ า ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ เ ค ร่ื อ ง สํ า อ า ง เ ก า ห ลี ใ น

กรุงเทพมหานครนั้น ท่ีระดบัความสําคญัมาก คือ คุณสมบติัของเคร่ืองสําอางเกาหลี

น่าพึงพอใจ ท่ีค่าเฉล่ีย 6.11 ตามมาดว้ยเคร่ืองสําอางเกาหลีน่าเช่ือถือ ท่ีค่าเฉล่ีย 5.92 

เคร่ืองสาํอางเกาหลีมีคุณภาพสูง ท่ีค่าเฉล่ีย 5.81 คนผลิตเคร่ืองสําอางเกาหลีมีฝีมือท่ีดี 

ท่ีค่าเฉล่ีย 5.75 และ เคร่ืองสาํอางเกาหลีไวว้างใจไดสู้ง ท่ีค่าเฉล่ีย 5.69 

ส่วนท่ี 3   ผลวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานครของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

 เป็นการวิเคราะห์การให้ความสําคัญกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงการวจิยัในส่วนน้ีพบวา่ 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางด้านผลิตภณัฑ์ พบว่าอยู่ในระดบัมาก 

ปัจจยัส่วนประสมดา้นราคา อยู่ในระดบัมาก ปัจจยัส่วนประสมทางดา้นสถานท่ีจดั

จาํหน่ายอยูใ่นระดบัมาก และปัจจยัส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก 

เช่นเดียวกนั 

ส่วนท่ี 4   ผลวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
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 จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ พ บ ว่ า ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ เ ค ร่ื อ ง สํ า อ า ง เ ก า ห ลี ใ น

กรุงเทพมหานครนั้น ท่ีระดบัความสําคญัมาก คือ ความชอบส่วนตวั ท่ีค่าเฉล่ีย 7.26 

ตามมาดว้ยตดัสินใจซ้ือเพราะอิทธิพลจากคนรอบขา้ง ท่ีค่าเฉล่ีย 6.68ตดัสินซ้ือจาก

การเห็นการส่ือบ่อยคร้ัง ท่ีค่าเฉล่ีย 6.25 ตดัสินใจซ้ือเพราะตามกระแสนิยม ท่ีค่าเฉล่ีย 

5.85 และตดัสินใจซ้ือเพราะความชอบในตวัดารานกัร้องเกาหลี ท่ีค่าเฉล่ีย 4.99 

ส่วนท่ี 5   การวิเคราะห์แสดงผลขอ้มูลและการทดสอบสมมุติฐาน โดยศึกษาขอ้มูล

ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันไปด้วย ท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ดา้นอาชีพ มีค่าระดบันยัสําคญัเท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัสําคญัท่ี 

0.05 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญั แสดงว่า 

อาชีพมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ดา้นรายได ้มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั .001 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัสําคญัท่ี 

0.05 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายได้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญั แสดงวา่รายได้

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ดา้นสถานภาพ มีค่า ระดบันยัสําคญัเท่ากบั .013 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบั

นยัสําคญัท่ี 0.05 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญั 

แสดงว่าสถานภาพมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 

สรุป ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอาชีพ รายได ้และสถานภาพการสมรส มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ส่วนท่ี 6    การวิเคราะห์แสดงผลข้อมูลและการทดสอบสมมุติฐาน โดยศึกษา

ความสัมพนัธ์ของการรับรู้และทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมี

ค ว า ม สั ม พัน ธ์ กับ ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ เ ค ร่ือ ง สํ า อ า ง เ ก า ห ลี ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ใ น

กรุงเทพมหานคร 
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ดา้นการรับรู้และทศันคติ มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบั

นยัสําคญัท่ี 0.05 พบวา่ดา้นการรับรู้และทศันคติมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เคร่ืองสําอางเกาหลี

น่าเช่ือถือ คนผลิตเคร่ืองสําอางเกาหลีมีฝีมือท่ีดี เคร่ืองสําอางเกาหลีไวว้างใจได้สูง 

เคร่ืองสาํอางเกาหลีมีคุณภาพสูง และคุณสมบติัของเคร่ืองสาํอางเกาหลีน่าพึงพอใจ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า ระดบั

นยัสําคญัท่ี 0.05 พบว่าปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มี

ค ว า ม สั ม พัน ธ์ ต่ อ ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ เ ค ร่ือ ง สํ า อ า ง เ ก า ห ลี ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ใ น

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ มีการส่งเสริมการขายโดยให้ส่วนลด การให้ขอ้มูลสินคา้บน

เวบ็ไซต์ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้สินคา้เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยม การให้

ของสมนาคุณ/ของแถม และมีพนกังานคอยแนะนาํบริการใหลู้กคา้ 

ผลจากการวิเคราะห์การรับรู้และทัศนคติ และปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชากรใน

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระของการรับรู้และทศันคติ และ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง

เกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 2 ตวัแปร ท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีม่ีค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 ไดแ้ก่ การรับรู้และทศันคติ 

และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

6. บรรณานุกรม  

ไกรชิต สุตะเมือง. “วชิาวธีิวจัิยธุรกจิและการศึกษากรณศึีกษาด้านการจัดการ”.    

   เอกสารประกอบการบรรยาย มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

เจฌิญา อติชาติมณี.“การรับรู้ภาพลกัษณ์ของผลติภัณฑ์เคร่ืองสําอางประเภทแป้งทา  

หน้าของผู้ที่อยู่ ในช่วงอายุ 20-35 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร”. รายงาน

การศึกษาคน้ควา้อิสระหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2552 
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ดุษฎี วชิยัเมฆพตัร.“พฤติกรรมผู้บริโภคของสตรีต่อเคร่ืองสําอางเกาหลใีนเขต 

กรุง เทพมหานคร”.วิทยานิพนธ์  ศูนย์บรรณสารและ ส่ือการศึกษา

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2554 

ตนัติมา เสลาหอม และคณะ.“วฒันธรรมเกาหลทีีม่ีอทิธิพลต่อการดํารงชีวติของ 

วยัรุ่นไทย”.วทิยานิพนธ์ คณะวทิยาการจดัการ  

มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม,  2550 

ธนวรรณ แกว้คง.“ความพงึพอใจของผู้ชมทีม่ีต่อละครเกาหลทีางสถานีโทรทศัน์สี 

กองทพับก ช่อง 7”.วทิยานิพนธ์ ส่ือสารมวลชน ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง2, 2551 

ธญัญพสัส์ เกตุประดิษฐ.์ “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าทาง 

อินเตอร์เนตของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร”. รายงานการศึกษาคน้ควา้

อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

รัชนี อ๊ิดแสง.“การบริหารจัดการศูนย์จําหน่ายเคร่ืองสําอางสมุนไพรทีม่ีผลต่อความ 

พึงพอใจของลูกค้าในเขตภาคกลาง”.วิทยานิพนธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต การจดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยัราชภฎั พระนครศรีอยธุยา, 2548 

รณชยั ตนัตระกลู.หนังสือการบริหารจัดการผลติภัณฑ์.กรุงเทพมหานคร :  

ซีเคแอนดเ์อสโฟโตส้ตูอิโอ, 2550 

วรณี เศรษฐโภคิน.“ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์บํารุง 

ผวิหน้าของสุภาพสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร”.รายงานการคน้ควา้อิสระ

หลกัสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาํหรับผูบ้ริหาร 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2554 

วรีนุช น่ิมวรพนัธ์ุ.“ปัจจัยทีม่ีผลต่อการซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทผลิตภัณฑ์สําหรับ 

แต่งหน้านําเข้าจากต่างประเทศของผู้หญงิวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร”.วทิยานิพนธ์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

2546 

 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยรามคำแหง&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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ศศชนญั ฉนัทประทีป.“ทศันคติของคนไทยทีม่ีต่อตราสินค้าไทย”. รายงานการศึกษา 

คน้ควา้อิสระหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไป

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2547 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์.พฤติกรรมผู้บริโภค ฉบับพืน้ฐาน.พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร:  

เพชรจรัส 

ศิวพร ชงัสัจจา และคณะ.“พฤติกรรมการบริโภคของส่ือเกาหลทีีม่ีอทิธิพลต่อวยัรุ่น 

ไทย”. รายงานการวจิยั คณะวทิยาการจดัการ สาขาการจดัการทัว่ไป  

มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม, 2551 

สุภาพร รัตน์นอ้ย และ สุดาวดี จตุรงควาณิช.“แนวคิดทศันคต”ิ. หลกัสูตรการศึกษา 

มหาบณัฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 

2551 

เสรี วงษท์องเหลือ. “การรับรู้ ทศันคติ และแรงจูงใจของนักศึกษารามคําแหงในระดับ 

ปริญญาโทโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ที่

มี ต่อละครเกาหลี”. รายงานการค้นคว้า อิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต โครงการสาํหรับผูป้ระกอบการยคุใหม่ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2552 

อนญัญา เบญจนาว.ี“ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซ้ือสินค้า 

นําเข้าจากประเทศเกาหลใีต้” รายงานการคน้ควา้อิสระหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัรังสิต, 2552 

Schiffman L.G. and L.L.Kanuk.Consumer Behavior.6th edition.New Jersey: A  

Simon  &Schuter Company, 1997 

จนัทิมา ทองคาํดี. “ความหมายของเคร่ืองสําอาง”, 2551 เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://jantima-117.blogspot.com/ 

นิตยสารผูจ้ดัการ 360 องศา. “ประวตัิความเป็นมาของเคร่ืองสําอางเกาหลใีนประเทศ 

ไทย”, 2553 เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.gotomanager.info/news/details.aspx?id=902992 

 

http://jantima-117.blogspot.com/
http://www.gotomanager.info/news/details.aspx?id=90299
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บทเรียนออนไลน์. “บทบาทในการซ้ือ”  “พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ” เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://classroom.hu.ac.th/courseware/Marketing/index16.html 

วรวทิย ์พฒันาอิทธิกุล. “ทฤษฎกีารรับรู้”, 2545 เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.nsru.ac.th/e-learning/advertising/ 

วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี. “ประวตัิเคร่ืองสําอาง”, 2555 เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://th.wikipedia.org/wiki/เคร่ืองสาํอาง2 

สุชีพ กรรณสูต.‘’แนวคิดทฤษฏี วฒันธรรมสมัยนิยม’’, 2554 เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://sucheeppost.blogspot.com/2009/05/popular-culture.html 

0หนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการรายสัปดาห์0.‘’ประวตัิความเป็นมาของเคร่ืองสําอางเกาหลี’’,  

2555 เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.kodhit.com/~korea/จุดกาํเนิดกระแสเกาหลี2 

3อรธีรา มูลสารภี3.“ทฤษฎกีระบวนการตัดสินใจซ้ือ”, 2546 เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.learners.in.th/blogs/posts/275312?locale=en 

 

http://classroom.hu.ac.th/courseware/Marketing/index16.html
http://www.nsru.ac.th/e-learning/advertising/
http://th.wikipedia.org/wiki/เครื่องสำอาง
http://sucheeppost.blogspot.com/2009/05/popular-culture.html
http://www.kodhit.com/~korea/จุดกำเนิดกระแสเกาหลี
http://www.learners.in.th/blogs/posts/275312?locale=en
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าเส้ือผ้าสตรีทางอนิเตอร์เน็ต 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

(FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING OF FEMALE IN 

PURCHASING WOMEN’S WEAR ON INTERNET IN BANGKOK AREA) 

รัชนี ไพศาลวงศดี์ 1  ผศ.ดร.อิทธิกร ขาํเดช 2 

------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระ เร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้เส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร มีดงัน้ี 1) เพื่อ

ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์

ประเภทเส้ือผา้สตรี 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ประเภทเส้ือผา้สตรี 3) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้น0ส่วนประสม

ทางการตลาด0มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ประเภทเส้ือผา้สตรี  

เพื่อนาํผลวิจยัท่ีไดไ้ปใช้ในการหาแนวทางแกปั้ญหาและขอ้คน้พบท่ีจะนาํไปสู่การ

กาํหนดกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจออนไลน์อยา่งเหมาะสม โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้าํ

การวิจยัโดยกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งส้ิน 400 รายโดยการเก็บแบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากนั้นมีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สําเร็จรูป โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่า

ร้อยละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการ

ทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช้ ANOVA และ Multiple Regression 

Analysis (MRA) เพื่อหาค่า F-test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการ

กาํหนด (R2) และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือน 

     

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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เพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ผลการวิจยั

ปรากฏดงัน้ี 

พบว่า ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือสินคา้เส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่มีอายุ

ระหวา่ง 26-35 ปี  มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ส่วน

ใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 30,001 บาท 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา และสถานภาพการ

สมรสท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ต,  สมมติฐาน

ท่ี 2 ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในดา้นการประหยดัเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้และ

บริการ ดา้นความสวยงาม สีสัน เป็นหมวดหมู่ของสินคา้ในเวบ็ ดา้นการตรงต่อเวลา

ในการบริการจดัส่งสินคา้และบริการ และดา้นความปลอดภยัของวิธีการชาํระเงิน มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ต, สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา  และด้านการส่ง เสริมทางการตลาดมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ต 

คําสําคัญ :  อินเตอร์เน็ต, เส้ือผา้สตรี  

Abstract 

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

decision making of female in purchasing women’s wear on internet in Bangkok 

area.  The following objectives    1) To study different personal factors that affect 

buying decision making of women’s wear on internet  2) To study consumer 

satisfaction related to buying decision making of women’s wear on internet  3) To 

study marketing mix factors related to buying decision making of women’s wear on 

internet.  To bring research sample using random samples from a total experienced 

internet users and experienced in buying products on internet in Bangkok of 400 

questionnaires used as a tool to collect data. And data analyses with computer 

program finished with descriptive statistic describe the frequency values 

(Frequency) percentage (Percentage) average (Mean) and standard deviation values 
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(Standard Deviation) and hypothesis testing. Reference statistics using ANOVA and 

Multiple Regression Analysis (MRA) to evaluate F-test value Sig correlation 

coefficient (R) coefficient set (R2) and measure the distribution of error values. To 

analyze the relationship of different variables and with 0.05 significance level 

research appears as follows. 

Findings involve personal data and internet using behavior of the most 

respondents are aged 26-35 years old, single and Bachelor degree.  Most of them are 

private enterprise employees with revenue of over 30,001 Baht.  

Hypothesis 1. Individual factors show that the different education level and 

marital status made different decision making affect the purchasing decision making 

on women’s wear on internet.  Hypothesis 2. Consumer satisfaction: saving time, 

web characteristics and well-organized products categories, on time delivery, safety 

of payment methods related to the purchasing decision making on women’s wear on 

internet.  Hypothesis 3. The marketing mix : price, and promotion related to the 

purchasing decision making on women’s wear on internet. 

KEYWORD :  INTERNET, WOMEN’S WEAR 

1. บทนํา 

ความก้าวหน้าและความเป็นท่ีนิยมของเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตทาํให้

ตลาดการคา้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของโลกเจริญเติบโตไปอยา่งรวดเร็ว   การ

ซ้ือสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ต (Online Shopping) เป็นท่ีนิยมกันอย่าง

แพร่หลายทัว่โลก  แมแ้ต่ในประเทศไทยมีผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้หรือบริการออนไลน์ถึง 

61% ของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต เพิ่มข้ึน 27% จากผลสาํรวจในปี 2005  อา้งอิงจาก (Nielsen, 

2008) 

 ส่วนประเภทสินค้าท่ีเป็นท่ีนิยมซ้ือบนอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุดคือ หนังสือ 

34.7%   รองลงมาคือการสั่งบริการต่างๆ เช่น จองห้องพกั จองตัว๋ภาพยนตร์ 31.3% 

เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย 26.7%  ภาพยนตร์ท่ีส่งผ่านพสัดุ 17.2% และอุปกรณ์
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คอมพิวเตอร์ 16.7%  อา้งอิงจาก (Nectec, 2010)  จะเห็นไดว้า่เส้ือผา้และเคร่ืองแต่ง

กายนั้นเป็นสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมมากเป็นอนัดบั 3   

อยา่งไรก็ดี ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-commerce) มีการขยายตวัอยา่ง

ต่อเน่ือง คนสนใจทาํธุรกิจออนไลน์กนัอยา่งมาก การเร่ิมตน้ทาํธุรกิจสามารถทาํได้

อยา่งไม่ยุ่งยากและใช้เงินลงทุนไม่มาก สะดวกทั้งผูข้ายและผูซ้ื้อ   ธุรกิจน้ีจึงมีการ

แข่งขนัสูงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ ดงันั้นผูท้าํธุรกิจน้ีหรือผูข้ายสินคา้ออนไลน์ทั้งหลาย

จึงควรศึกษาข้อจํากัดของการขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต รวมถึงทําความเข้าใจ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค, ส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า, ทศันคติของ

ผูบ้ริโภคต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์, รูปแบบของเวบ็ไซต ์อา้งอิงจาก (Wu & Li, 2009) 

เพื่อการดาํเนินธุรกิจน้ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและพฒันาอย่างต่อเน่ือง และท่ีสําคญั

คือการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง อีกทั้งสามารถสร้างความ

น่าเช่ือถือและเกิดการสั่งซ้ือซํ้ าในเวลาต่อมา 

ในปัจจุบนั การทาํธุรกิจบนโลกออนไลน์ เร่ิมไดรั้บความสนใจจากบรรดา

ผูป้ระกอบการมากข้ึน เน่ืองจากใชเ้งินลงทุนไม่สูงนกั อีกทั้งจากอตัราการเติบโตของ

การใชอิ้นเทอร์เน็ตและการเพิ่มข้ึนของเวบ็ไซตท์างธุรกิจท่ีมีอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้การ

ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ ไร้

พรมแดน สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายไดโ้ดยตรงอยา่งรวดเร็ว ไร้ขีดจาํกดั

ของเร่ืองเวลาและสถานท่ี ทาํใหธุ้รกิจออนไลน์ยงัคงมีแนวโนม้เติบโตท่ีดีต่อไป 

แต่อยา่งไรก็ตาม ร้านคา้หลายร้านก็ประสบความสําเร็จอยา่งมากในการเปิด

ร้านคา้ออนไลน์ ในขณะท่ีบางร้านกลบัไม่ประสบความสําเร็จทางด้านน้ีเลย ท่ีเป็น

เช่นน้ีเพราะการเปิดร้านคา้ออนไลน์นั้นมีทั้งขอ้ดีท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงธุรกิจและ

ขอ้เสียท่ีเป็นขอ้ควรระวงั  ดงันั้น ความจาํเป็นในการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัสําคญั

ต่าง ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาต่อการดําเนินธุรกิจออนไลน์อย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ 

คุณลกัษณะของเวบ็ไซต์  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจและความจงรักภกัดี

ของผูบ้ริโภค  0การรับรู้0ถึงความเส่ียง1ของผูบ้ริโภค  ซ่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ประเภทเส้ือผา้สตรีออนไลน์  เพื่อแสวงหาแนวทางแกปั้ญหาและขอ้คน้พบท่ีจะ

นาํไปสู่การกาํหนดกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจออนไลน์อยา่งเหมาะสมต่อไป 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร   

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ประเภทเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาปัจจยัด้าน0ส่วนประสมทางการตลาด0มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าประเภทเส้ือผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร   

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลักษณะของประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

สินค้าประเภทเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

2. ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ประเภทเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัดา้น0ส่วนประสมทางการตลาด0มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินค้าประเภทเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตด้านประชากร ผูว้ิจยัทาํการศึกษากลุ่มประชากรท่ีอาศยัอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มนักศึกษา และกลุ่มคนทาํงาน ในช่วงอายุ

ระหวา่ง 18-50  ปี 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ในการวจิยัน้ี ผูว้ิจยัทาํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งครอบคลุมกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรี

ทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากเอกสาร บทความ ส่ือส่ิงพิมพ ์

ส่ือออนไลน์ และรายงานวจิยั 

3. ช่วงเวลาในการศึกษา การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาอิสระ ผูว้ิจยักาํหนด
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ระยะเวลาในการศึกษาวจิยัตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดทา้ยการศึกษา

อิสระ ตลอดจนองคร์วมของเน้ือหาและรูปเล่ม เป็นระยะเวลา 120 วนั 

กรอบความคิดในการวจัิย  

 

               ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

- สถานภาพ 

 

ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด 

- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

- ปัจจยัดา้นราคา 

- ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย 

- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการซ้ือ

เส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ต 

 

 

การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรี        

ทางอินเตอร์เน็ต 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

1. ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ

ออนไลน์ประเภทเส้ือผา้สตรี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2. ผลการวิจยัสามารถใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้และสามารถเพิ่มฐานลูกคา้ใหแ้ก่ธุรกิจได ้

3. ผลการวิจยัสามารถใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพิจารณา และวางแผน

ธุรกิจการคา้บนอินเตอร์เน็ตในอนาคตได ้

2. แนวคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ผูว้ิจยันาํเสนอแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ต มีรายละเอียดตามลาํดบัดงัน้ี 

1. แนวความคิดเก่ียวกบัอุตสาหกรรมเส้ือผา้ในประเทศไทย 

อุตสาหกรรมส่ิงทอเป็นอุตสาหกรรมสําคญัท่ีสร้างรายไดแ้ละเป็นแหล่งจา้ง

งานท่ีสาํคญัของประเทศ จากการศึกษาเพื่อพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

ไทย ทกัษะท่ีเกิดจากการรับจา้งผลิตท่ีผา่นมา ส่งผลดีต่อแรงงานไทยให้มีทกัษะดา้น

ฝีมือแรงงานสูง ดงันั้น หากอุตสาหกรรมเส้ือผา้จะมุ่งเนน้พฒันาคุณภาพเส้ือผา้ไปยงั

ตลาดระดับกลางและระดับบน ซ่ึงมีคู่แข่งน้อยรายกว่า นอกจากเป็นการพฒันา

คุณภาพอุปสงค์แลว้ ยงัอาจเป็นการเพิ่มโอกาสการพฒันาขีดความสามารถทางการ

แข่งขนัของอุตสาหกรรมเส้ือผา้แฟชัน่เพื่อการส่งออกไดอี้กทางหน่ึงดว้ย   

2. แนวความคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

พฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ จะข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ต่างๆ 

ทั้งภายในตวับุคคลและส่ิงแวดลอ้มภายนอก อาทิ สภาพเศรษฐกิจ วฒันธรรม และ

สภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงมีผลต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ในกระบวนการซ้ือ

สินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค ขั้นตอนสําคญัคือ ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงนกัการ

ตลาดตอ้งศึกษาปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบการซ้ือสินคา้หรือบริการให้มากท่ีสุด เม่ือ

ผูบ้ริโภคไดแ้รงกระตุน้มากพอ ก็จะทาํให้เกิดความพอใจทนัที ทาํให้ตดัสินใจเร็วข้ึน 

(ฉลอง ศรีสุข และคณะ, 2543 หนา้ 10)   
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3. การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีความสําคญัต่อความพอใจของผูบ้ริโภคท่ี

ไดรั้บมาก เพราะการตดัสินใจแต่ละคร้ังท่ีเกิดข้ึนจะหมายถึงการยอมรับในร้านใดร้าน

หน่ึง หรือตราสินคา้ใดสินคา้หน่ึงโดยเฉพาะ ฉะนั้นการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมี

ประสิทธิภาพจึงเป็นหวัใจสําคญัของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดว้ยเหตุน้ีการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคจึงปรากฏอยู่ตรงกลางแบบจาํลอง ปัจจยัฐานของบุคคลทั้งหมด อนัไดแ้ก่ 

ความตอ้งการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และการรู้ จะนาํมาใชพ้ิจารณาร่วมกนั เพื่อให้การ

เลือกซ้ือเกิดข้ึนในตลาด และอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มภายนอกผูบ้ริโภคก็จะนาํมาใช้

พิจารณาและใชป้ระโยชน์ดว้ยเช่นกนั  

4. แนวความคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 

สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใชใ้นการแบ่ง

ส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงสําคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากร

ท่ีช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน 

5. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (MARKETING MIX หรือ 4PS) หมายถึง 

ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงใชร้วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย โดยมีส่วนประสมทางดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นตวัส่ือสารขอ้มูล

ระหวา่ง ผูข้ายและผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพเพื่อชกัจูงทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ ส่วน

ประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (PRODUCT), ราคา (PRICE), ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย (PLACE), ส่งเสริมการตลาด (PROMOTION) 

6. ประวติัและทฤษฎีอีคอมเมิร์ซ  (E-Commerce) 

ในการทาํอีคอมเมิร์ซนั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นเวบ็เพจหรือช่องทางการจาํหน่าย

สินค้า แต่อีคอมเมิร์ซยงัมีความหมายรวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ใน

กระบวนการทางธุรกิจ เพื่อลดค่าใชจ่้าย ลดเวลาท่ีตอ้งสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 

และยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ รวมไปถึงการพฒันาความสัมพนัธ์

ระหวา่งเจา้ของกบัผูบ้ริโภค และผูค้า้ส่ง  
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7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สุกญัญา พรสิทธิอนนัต์ (2547: บทคดัย่อ)  ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาถึงพฤติกรรม ปัจจยั และทศันคติของนกัลงทุนทัว่ไปท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ขายหลกัทรัพยผ์า่นอินเตอร์เน็ต 

ก ลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จัย ค ร้ั ง น้ี เ ป็ น นั ก ล ง ทุ น ทั่ ว ไ ป ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครท่ีใช้บริการซ้ือขายหลักทรัพย์ 400 คน โดยเก็บรวมรวมจาก

แบบสอบถาม ซ่ึงวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน และ

ค่าสถิติแบบไคสแควร์  ผลการวิจยัพบวา่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนและการใช้

อินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน ผลการวิจยัในด้านปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือขาย

หลกัทรัพยผ์า่นอินเตอร์เน็ตพบวา่ นกัลงทุนทัว่ไปจะให้ความสําคญักบัปัจจยัทางดา้น

ความปลอดภยัในการใชบ้ริการซ้ือขายหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด ส่วนผลการวิจยัทางดา้น

ทศันคติของนกัลงทุนท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นอินเตอร์เน็ต เหตุผล

หลกัท่ีทาํใหต้ดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นอินเตอร์เน็ตคือ ในเร่ืองของค่าคอมมิชชัน่

ในการซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ตท่ีถูกกว่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่าน

เจ้าหน้าท่ีการตลาด และทัศนคติของนักลงทุนท่ีเก่ียวกับปัญหาในการจะซ้ือขาย

หลกัทรัพยผ์า่นอินเตอร์เน็ตคือ ความไม่มีความเช่ือมัน่ในระบบความปลอดภยัในการ

ใชบ้ริการ 

3. วธีิการดําเนินการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยทาํการวิจยั

เชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อมุ่งศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีพิจารณาเลือกวิจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลทีใ่ช้วจัิย 

แหล่งขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยขอ้มูลปฐมภูมิเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้าก

ขอ้มูลท่ีเก่ียวรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง ด้วยการใช้แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง 
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จาํนวน 400 รายในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกนัยายน 2555 และขอ้มูลทุติยภูมิ

ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมจากหนงัสือ ตาํราเรียน วิทยานิพนธ์ รายงาน

การวจิยัหรือการศึกษาคน้ควา้อิสระ และบทความหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ใชแ้บบสอบถามในการวจิยั และประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป

เพื่อทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์หรือปัจจยัส่วนบุคคล ใช้การวิเคราะห์ดว้ยการ

แจกแจงความถ่ี (Frequency) ในรูปร้อยละ (Percentage)  การวิเคราะห์ความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด การตดัสินใจซ้ือ ใช้การวิเคราะห์ดว้ย

การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ในรูปค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  การทดสอบสมมติฐาน  ใช้การวิเคราะห์สถิติอนุมาน 

(Inferential Statistic) ประกอบดว้ย One-way ANOVA หรือ F-test เพื่อทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจซ้ือ และMultiple Regression 

Analysis (MRA) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อ

การตดัสินใจซ้ือ ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือ 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู ้ท่ีตัดสินใจซ้ือสินค้าเส้ือผ้าสตรีทาง

อินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 26-35 ปี  มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา

ตรี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายไดต่้อเดือน

มากกวา่ 30,001 บาท 

 ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบั

ความสะดวกในการค้นหาสินค้าและบริการ (ค่า เฉล่ีย 7.75)  ตามมาด้วยการ

ประหยดัเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ (ค่าเฉล่ีย 7.57)  และกลุ่มตวัอย่างให้

ความสาํคญันอ้ยท่ีสุดในดา้นความปลอดภยัของวธีิการชาํระเงิน (ค่าเฉล่ีย 6.69) 
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 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้

ความสาํคญัมากท่ีสุดกบัสินคา้มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 7.76) รองลงมา

คือดา้นรูปลกัษณ์สินคา้สวยงามทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 7.39)  และดา้นท่ีถูกให้ความสําคญั

นอ้ยท่ีสุดคือการท่ีสินคา้มีตาํหนิสามารถส่งคืนเพื่อเปล่ียนได ้(ค่าเฉล่ีย 6.35)  ดา้น

ราคา พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัการมีป้ายบอกราคาชัดเจน 

(ค่าเฉล่ีย 7.50) รองลงมาคือการมีสินคา้หลายราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 7.47) และอนัดบั

สุดทา้ยท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุดคือดา้นราคามีมาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 6.82)   

ตามลาํดบั  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุด

กบัความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 7.76) รองลงมาคือความหลากหลาย

ของร้านค้าบนเว็บไซด์ (ค่าเฉล่ีย 7.69) และความหลากหลายในวิธีการชําระเงิน 

(ค่าเฉล่ีย 7.19)  เป็นดา้นท่ีถูกให้ความสําคญันอ้ยท่ีสุด  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัการท่ีมีการส่งเสริมการขายโดยให้

ส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 6.90) ตามมาคือการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้สินคา้เป็นท่ีรู้จกัและ

ไดรั้บความนิยม (ค่าเฉล่ีย 6.71) และอนัดบัสุดทา้ยคือ การให้ของสมนาคุณ/ของแถม 

(ค่าเฉล่ีย 6.50) ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้

ความสําคญัมากท่ีสุดกบัความสะดวกในการให้บริการซ้ือสินคา้และบริการตลอด 24 

ชม. (ค่าเฉล่ีย 7.86) รองลงมาคือความสะดวกในการเปรียบเทียบราคาของสินคา้และ

บริการจากแหล่งต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 7.42) และด้านท่ีถูกให้ความสําคัญน้อยท่ีสุดคือ 

อิทธิพลจากคนรอบขา้ง (ค่าเฉล่ีย 6.39) 

 ความพึงพอใจของผู ้บ ริโภค และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค และปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัท่ี 0.05  มีตวัแปรอิสระของความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภค และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม

ข อ ง ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ เ ส้ื อ ผ้า ส ต รี ท า ง อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 3 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ี

มีค่านยัสาํคญั นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการ

ซ้ือเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ต ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

  

 

Standardized 

Coefficients

B

Std. 

Error Beta Tolerance VIF

ค่าคงที่ 1.890 .262 7.223 .000

ด้านความพึงพอใจ

ของผู้บริโภค
.228 .046 .249 4.915 .000 .446 2.243

ด้านผลิตภัณฑ์ .033 .062 .038 .537 .592 .231 4.329

ด้านราคา .133 .065 .150 2.037 .042 .211 4.730

ด้านช่องทางการจัด

จําหน่าย
.112 .060 .118 1.866 .063 .289 3.461

ด้านการส่งเสริม

การตลาด
.241 .043 .297 5.563 .000 .402 2.487

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.ตัวแปร

Collinearity Statistics

R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson

.740
a

.548 .542 .90960 1.91
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ผลการทดสอบสมมติฐาน (อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05) 

 
 

5. สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้เส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร  

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร   

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ประเภทเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาปัจจยัด้าน0ส่วนประสมทางการตลาด0มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าประเภทเส้ือผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการวจัิย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

พบวา่ผูท่ี้มีประสบการณ์ใชอิ้นเตอร์เน็ตและซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตมาก่อน ส่วน

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยสําคัญ
เป็นไปตาม

สมมติฐาน

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน

อายุ 0.392 

ระดับการศึกษา 0.010 

อาชีพ 0.829 

รายได้ 0.711 

สถานภาพการสมรส 0.008 

ความพึงพอใจของผู้บริโภค 0.000 

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.592 

ด้านราคา 0.042 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 0.063 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.000 
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ใหญ่มีอายุระหวา่ง 26-35 ปี  มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพ

โสด ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 30,001 

บาท 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคและปัจจยัด้าน0ส่วนประสมทาง

การตลาด0ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

เส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบัความสําคญัมาก คือ  

ความสะดวกในการคน้หาสินคา้และบริการ ท่ีค่าเฉล่ีย 7.75  สินคา้มีให้เลือกมากมาย

หลากหลาย ท่ีค่าเฉล่ีย 7.76  การมีป้ายบอกราคาชดัเจน ท่ีค่าเฉล่ีย 7.50  ความสะดวก

ในการเลือกซ้ือสินคา้ ท่ีค่าเฉล่ีย 7.76  การท่ีมีการส่งเสริมการขายโดยให้ส่วนลด ท่ี

ค่าเฉล่ีย 6.90 

การทดสอบสมมติฐาน โดยศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ พบวา่มีเพียงปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา

และดา้นสถานภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ประเภทเส้ือผา้สตรีใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

การทดสอบสมมติฐาน โดยศึกษาความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคและปัจจยั0ส่วนประสมทางการตลาด0ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ พบว่าความ

พึงพอใจของผูบ้ริโภคและปัจจยั0ส่วนประสมทางการตลาด0มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ประเภทเส้ือผา้สตรีในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสําคญัท่ี 0.05  มีตวัแปรอิสระของความพึงพอใจของผูบ้ริโภคและปัจจยั0ส่วน

ประสมทางการตลาด0มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ประเภท

เส้ือผา้สตรีในเขตกรุงเทพมหานคร มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 3 ตวัแปร ท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีม่ีค่า Sig นอ้ยกว่า 0.05 ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภค ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  เพื่อให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากงานวิจยั จึงควรทาํการวิจยัเป็นระยะๆอยา่ง

ต่อเน่ือง เพื่อรักษาฐานขอ้มูลใหมี้ความทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา และสอดคลอ้งกบัความ
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ตอ้งการในตลาดโลกอินเตอร์เน็ตท่ีมีการเปล่ียนแปลงสูงมาก และเพิ่มความสามารถ

ในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือคู่แข่งต่อไป 

2.  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้เส้ือผา้

สตรีทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขอ้เสนอแนะในคร้ังต่อไปอาจจะ

ศึกษาเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือสินคา้เส้ือผา้สตรีทาง

อินเตอร์เน็ต 
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แรงจูงใจในการบริโภคข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภคในวยัทาํงาน 

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

( MOTIVATION  FOR CONSUME ORGANIC RICE ON WORKING AGE 

OF CONSUMER IN BANGKOK METROPOLITAN AREAS )  

สุภคั  ภกัดีโต1 ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 2 

------------------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระ คือ เพื่อศึกษาความแตกต่างของ

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรียข์องผูบ้ริโภค

ในวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของ

ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรียข์องผูบ้ริโภค

ในวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรียข์องผูบ้ริโภค

ในวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 

คือผูบ้ริโภคในวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาย ุ20 ปีข้ึนไป จาํนวน 400 

คน เค ร่ืองมือ ท่ีใช้ในการวิจัยค ร้ัง น้ี  ได้แ ก่  การแจกแจงความ ถ่ี  (Frequency 

Distribution) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

(Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานระหว่างตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม

โดยใชค้่า t-test (Independent Sample t-test) ค่า F-test (One-way ANOVA) ค่า MRA 

(Multiple Regression Analysis) ทดสอบท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่เพศ 

อาย ุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ้และจาํนวนสมาชิก  

______________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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มีผลต่อแรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรียข์องผูบ้ริโภคในวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั  พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั เช่น  

เหตุผลในการเลือกซ้ือ  ความถ่ีในการซ้ือ เจาะจงยี่ห้อ   แหล่งท่ีซ้ือ  อิทธิพลในการ

เลือกซ้ือ  และระยะเวลาท่ีเร่ิมบริโภค มีผลต่อแรงจูงใจในการปัจจยัส่วนประสม

การตลาดท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ ประโยชน์ผลิตภณัฑ ์ บรรจุภณัฑ์ และ

ตราสินคา้  ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  และดา้นการส่งเสริมการตลาด มี

ผลต่อแรงจูงใจในการบริโภคข้าวอินทรีย์ของผู ้บริโภคในวัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ี

ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ประโยชน์ผลิตภณัฑ์  บรรจุภณัฑ์ และตราสินคา้  

ด้านราคา  ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ

แรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรียข์องผูบ้ริโภคในวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05  

คําสําคัญ:  ขา้วอินทรีย,์ แรงจูงใจ, วยัทาํงาน 

ABSTRACT 

The purpose of this independent is to study demographic factors that related 

to effect on the motivation of consumers to organic rice and working in Bangkok 

and its vicinity , to study the relationship of the consumer behavior that  affect the 

motivation of consumers to organic rice and working in Bangkok and its vicinity  

and to study the relationship of the marketing mix factors that affect the motivation 

of consumers to organic rice and working in Bangkok and its vicinity. 

The sample group used in this study. The working-age consumers. In Bangkok, and 

age 20 years and over 400 tools used in this study include frequency (Frequency 

Distribution) and percentage (Percentage) Average (Mean), standard deviation 

(Standard Deviation) between the variables and testing hypotheses on the 

parameters by using the t-test (Independent Sample t-test) the F-test (One-way 

ANOVA) and MRA (Multiple Regression Analysis) test at 95% confidence level. 
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           From the study , the research revealed that the following ; The study found 

that different demographic factors, including gender, age, education, marital status, 

occupation, income and number of members affect incentives for organic rice 

consumers in working in Bangkok and surrounding provinces with different 

statistical. Consumer  behavior  including different reasons for buying , frequency , 

specific brand ,influence in the purchase  and start time consuming related with 

motivation for consume organic rice on working age of consumers in working in 

Bangkok and surrounding provinces with different statistical significance. Factors 

include the marketing mix such as the product, including the product's packaging 

and  brand  ,pricing ,marketing and promotion affect incentives for organic rice 

consumers in working in Bangkok and surrounding provinces with different 

statistical significance at the 0.05 level.  

KEY WORD:  ORGANIC RICE , MOTIVATION , WORKING AGE  

บทนํา 

ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคญัต่อประเทศไทยมาโดยตลอด เน่ืองจาก

เป็นอาหารหลกัของคนไทย และยงัเป็นอาชีพหลกัของเกษตรกรในหลายพื้นท่ี พื้นท่ี

ถือครองทางการเกษตรกวา่ร้อยละ 50 เป็นพื้นท่ีเพาะปลูกขา้ว นาํรายไดเ้ขา้สู่ประเทศ

กวา่ 210,338 ลา้นบาท (เวป็ไซดส์ถาบนัอาหาร, 2554)  การผลิตแบบเกษตรอินทรียย์งั

เป็นระบบการผลิตท่ีคาํนึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของธรรมชาติ แม้ว่าตลาด

เกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยยงัเป็นตลาดของผูผ้ลิต แต่ความนิยมในผลิตผลเกษตร

อินทรียใ์นปัจจุบนัน้ีมีแนวโน้มสูงข้ึนทั้งในและต่างประเทศด้วยอตัราการขยายตวั

เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 20 ต่อปี (เวป็ไซด์สหกรณ์กรีนเนท, 2554) เน่ืองดว้ยกระแสท่ี

ผูบ้ริโภคกาํลงัต่ืนตวัเร่ืองการดูแลสุขภาพอนามยั ประกอบกบันโยบายสนบัสนุนจาก

ภาครัฐ  

จากการสนับสนุนของภาครัฐและการขยายตัวทางการตลาดส่งผลให้

เกษตรกรผูผ้ลิตขา้วอินทรียข์องไทยจาํนวนมากเกิดการรวมกลุ่มและพฒันาจากการ
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ปลูกขา้วทัว่ไปท่ียงัมีการใชส้ารเคมีเขา้สู่การเป็นกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วอินทรียเ์พื่อ

จาํหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ริโภคในนามของกลุ่มเกษตรกร ซ่ึงอุปสรรคท่ีสําคญัของกลุ่ม

เกษตรกรผูผ้ลิตขา้วอินทรีย ์คือ การขาดขอ้มูลเก่ียวกบัการวางแผนการตลาดและการ

กาํหนดกลยุทธ์ท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคขา้วอินทรียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดคือกลุ่มผูบ้ริโภค

ในกรุงเทพมหานคร  ดงันั้น การศึกษาถึงแรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรียข์อง

ผูบ้ริโภคในวยัทาํงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจึงเป็นส่ิงจาํเป็น เพื่อให้กลุ่ม

เกษตรกรผูผ้ลิตขา้วอินทรีย ์สามารถนาํขอ้มูลจากศึกษาไปใชใ้นการวางแผนการตลาด 

การกาํหนดกลยทุธ์ การปรับปรุงผลิตผลในอนาคต  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ

บริโภคขา้วอินทรีย ์

2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัแรงจูงใจในการ

บริโภคขา้วอินทรีย ์

3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาด กบัแรงจูงใจใน

การบริโภคขา้วอินทรีย ์

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้วอินทรียส์ามารถนาํผลการศึกษา

ไปใช้ในการวางแผนการตลาด การกาํหนดกลยุทธ์ และใช้เป็นฐานข้อมูลในการ

ส่งเสริมการขาย ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2.หน่วยงานภาครัฐและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการผลิตแบบเกษตร

อินทรียส์ามารถนาํผลการศึกษาไปใชใ้นการส่งเสริมและใหค้วามรู้กบัเกษตรกรผูผ้ลิต

ขา้วอินทรียท์ัว่ไปและกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วอินทรีย ์และสามารถศึกษาขยายผลได้

ต่อไป 
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สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ  อาชีพ รายได ้

สถานภาพ  การศึกษา ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรีย์ท่ี

แตกต่างกนั 

2.ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ

ในการบริโภคขา้วอินทรียท่ี์แตกต่างกนั 

3.ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ คุณภาพ

ผลิตภณัฑ ์ประโยชน์ผลิตภณัฑ ์ บรรจุภณัฑ ์และตราสินคา้  ดา้นราคา  ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย  และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ

บริโภคขา้วอินทรียท่ี์แตกต่างกนั 
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กรอบแนวความคิดของการวจัิย 

              ตวัแปรอิสระ                                                                  ตวัแปรตาม 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  

-เพศ   - อาย ุ  -อาชีพ  

-จาํนวนสมาชิก                    

-รายได ้  - สถานภาพ    

-การศึกษา   

 

ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภค                                                         

-เหตุผลในการเลือกซ้ือ       

- ความถ่ีในการซ้ือ 

- ปริมาณในการซ้ือ 

- เจาะจงยีห่้อ 

- แหล่งท่ีซ้ือ 

- อิทธิพลในการเลือกซ้ือ 

- ระยะเวลาท่ีเร่ิมบริโภค 

 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด                                                          

-ดา้นผลิตภณัฑ์  ไดแ้ก่ คุณภาพ

ผลิตภณัฑ ์ ประโยชน์ผลิตภณัฑ ์ 

 บรรจุภณัฑ ์และตราสินคา้ 

-ดา้นราคา     

-ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย    

-ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

 

แรงจูงใจในการ

บริโภคข้าวอนิทรีย์ 
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แนวคิด 

 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการ

บริโภคขา้วอินทรียข์องผูบ้ริโภคในวยัทาํงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในคร้ังน้ี

ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

 สหกรณ์กรีนเนท, 2554  สหพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ สรุปความหมาย

ของเกษตรอินทรียไ์วว้่า “ระบบการผลิตท่ีให้ความสําคัญกับความยั่งยืนของสุขภาพ

ดิน ระบบนิเวศ และผู้คน เกษตรอินทรีย์พ่ึงพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา ความ

หลากหลายทางชีวภาพ และวงจรธรรมชาติ ท่ีมีลักษณะเฉพาะของแต่ละพืน้ท่ี แทนท่ี

จะใช้ปัจจัยการผลิตท่ีมีผลกระทบทางลบ เกษตรอินทรีย์ผสมผสานองค์ความรู้

พืน้บ้าน นวัตกรรม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และ

ส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีเป็นธรรม และคุณภาพชีวิตท่ีดีของทุกผู้คนและส่ิงมีชีวิตต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง”  

สําหรับประเทศไทย หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการกาํหนด

มาตรฐานเกษตรอินทรียข์องไทย คือ สํานักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร

แห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดใ้ห้คาํนิยามของคาํว่า “เกษตร

อินทรีย”์ ตาม มกอช. 9000-2546  วา่ “ ระบบการจัดการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์

รวมท่ีเกือ้หนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้

วัสดุธรรมชาติ หลีกเล่ียงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์และไม่ใช้พืช สัตว์และ

เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความ

ระมัดระวัง เพ่ือรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ และคุณภาพท่ีสําคัญของการผลิต

ในทุกขัน้ตอน” 

 กรมวิชาการเกษตร ,2554  ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัขา้วอินทรีย ์(Organic rice) 

ว่าเป็นขา้วท่ีได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์(Organic farming หรือ Organic 

Agriculture) ท่ีหลีกเล่ียงการใช้สารเคมี หรือ สารสังเคราะห์ต่างๆ เช่น ปุ๋ยเคมี สาร

ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารควบคุมและกาํจดัวชัพืช สารป้องกนักาํจดัโรค

แมลงศตัรูขา้ว และฮอร์โมนต่างๆ ตลอดจนไม่ใช้เมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีเกิดจากการตดัต่อ

ทางพนัธุกรรม (Genetically Modified Organisms; GMOs) รวมทั้งเนน้เร่ืองของการ
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อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การรักษา

สมดุลธรรมชาติและการใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอยา่งย ัง่ยนื  

 สถาบนัยุทธศาสตร์การค้า, 2550 ตลาดข้าวอินทรีย์ในประเทศไทยมี

สัดส่วนประมาณร้อยละ 4  ของปริมาณขา้วอินทรียท่ี์ผลิตไดท้ั้งหมด โดยขา้วอินทรีย์

ท่ีจาํหน่ายในประเทศมีช่องทางการจดัจาํหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรด (Modern Trade)  

ร้านจาํหน่ายสินคา้เกษตรอินทรียโ์ดยเฉพาะ และจาํหน่ายในร้านคา้ชุมชนท่ีเป็นแหล่ง

ผลิต  โดยราคาข้าวอินทรียท่ี์จาํหน่ายในร้านคา้ชุมชนจะมีราคาขายตํ่ากว่าในร้าน

จาํหน่ายประเภทอ่ืน แต่ยงัมีราคาท่ีสูงกวา่ราคาขา้วสารแบบบรรจุถุงท่ีจาํหน่ายทัว่ไป  

 Walters (1978) แรงจูงใจ คือ บางส่ิงบางอยา่งท่ีอยูภ่ายในตวัของบุคคลท่ีมีผล

ทาํใหบุ้คคลตอ้งกระทาํ หรือเคล่ือนไหว หรือมีพฤติกรรมในลกัษณะท่ีมีเป้าหมาย” 

เสรี วงษม์ณฑา (2542) ไดอ้ธิบายถึง ธรรมชาติของแรงจูงใจไวว้า่ “แรงจูงใจ

เป็นส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค” ธรรมชาติของแรงจูงใจ (Nature 

of Motive) ของมนุษย ์ 

 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี (2554) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด ท่ีสามารถควบคุมไดแ้ละใชร่้วมกนัเพื่อสนอง

ความพึงพอใจแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย อนัจะประกอบดว้ยเคร่ืองมือ คือ 

 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีองคก์รเสนอขายต่อผูบ้ริโภค เพื่อ

สนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหเ้กิดความพึงพอใจ  

2. ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลจ่ายสําหรับส่ิงท่ีไดม้า ซ่ึงแสดงเป็น

มูลค่า (Value) ในรูปของเงินตรา ดงันั้น ลกัษณะของราคาก็คือ (1) ราคาเป็นมูลค่าของ

สินคา้และบริการ (2) ราคาเป็นจาํนวนเงินและส่ิงอ่ืนท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้พื่อให้ไดม้าซ่ึง

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

3. การจดัจาํหน่าย (Place or Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง

ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมท่ีใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์าร

ไปยงัตลาดเป็นกิจกรรมท่ีนาํผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายและมีโครงสร้างของ

ช่องทาง  
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4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารระหวา่ง

ผูข้ายและผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมี

หลายประการซ่ึงอาจเลือกใช้เพียงหน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือรวมกันตามหลักการ

เลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: 

IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของลูกคา้ ผลิตภณัฑ์และคู่แข่งขนัโดยบรรลุ

จุดมุ่งหมายร่วมกนั  

 ศุภกร เสรีรัตน์ (2544) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ การใช้สินคา้และบริการ (ผลิตภณัฑ์) โดยผ่านกระบวนการ

แลกเปล่ียนท่ีบุคคลตอ้งตดัสินใจทั้งก่อนและหลงัการกระทาํดงักล่าว  

 ธงชยั สันติวงศ์ (2535) การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง การ

วเิคราะห์ เพื่อใหท้ราบถึง สาเหตุทั้งปวงท่ีมีอิทธิพลเหนือและทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้และบริการ ซ่ึงการเขา้ใจถึงสาเหตุต่าง ๆ ท่ีมีผลจูงใจหรือกาํกบัการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภคน้ีเองท่ีจะทาํให้นักการตลาดสามารถตอบสนองผูบ้ริโภคไดส้ําเร็จผล 

ดว้ยความสามารถชกันาํและหวา่นลอ้มให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้และมีความจงรักภกัดีท่ีจะ

ซ้ือซํ้ าคร้ังอยา่งต่อเน่ือง  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์(2538)ใหค้าํจาํกดัความของลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 

(Demographic) วา่ ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว 

รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้น

ประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีสําคญัและสถิติท่ีวดัได้ของประชากรท่ีช่วยกาํหนด

ตลาดเป้าหมาย ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อ

การกาํหนดตลาดเป้าหมายตลอดจนง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน  

มลทิวา  โสมะ (2552:80) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “ทศันคติของผูบ้ริโภคใน

อาํเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีต่อขา้วอินทรีย”์ ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหวา่ง 31-40 ปี สถานภาพสมรสแลว้ การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี   มีอาชีพรับราชการ รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนประมาณ 30,001- 

40,000 บาท และมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนข้ึนไป  โดยจากการศึกษา

พฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือข้าวสารบรรจุถุงขนาดกลาง 5 
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กิโลกรัม โดยจะซ้ือขา้วสารแบบบรรจุถุง ความถ่ี 2 คร้ัง ต่อเดือน โดยซ้ือคร้ังละ 2 ถุง 

และชนิดขา้วท่ีนิยมเลือกซ้ือ คือ ขา้วกลอ้ง  จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม

เป็นผูท่ี้รู้จกัขา้วอินทรีย ์ ซ่ึงในจาํนวนน้ีมีผูต้อบท่ีเคยซ้ือขา้วอินทรีย ์ โดยจะซ้ือขา้ว

อินทรียแ์บบไม่เจาะจงยี่ห้อ และจะเลือกซ้ือขา้วอินทรียบ์างคร้ังท่ีพบว่ามีจาํหน่าย 

สําหรับเหตุผลในการซ้ือ คือ ห่วงใย จากการศึกษาในองค์ประกอบดา้นแนวโน้ม

พฤติกรรม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีแนวโนม้จะซ้ือขา้วอินทรียใ์นอนาคต โดยมี

เหตุผลการซ้ือ คือ ขา้วอินทรียป์ลอดภยัต่อสุขภาพและมีประโยชน์    

ระเบยีบวธีิวจัิย   

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคในวยัทาํงาน 

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อายุ 20 ปีข้ึนไป มีกาํลงัซ้ือ และสามารถเลือกซ้ือขา้ว

อินทรีย์ได้ด้วยตัวเอง รวมทั้ งเคยซ้ือข้าวอินทรีย์  ท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล จาํนวน 400 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Anova: F-test) และ

การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) 

สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่ม

ตัวอย่าง 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-39 ปี 

การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต้ ํ่าวา่ 

10,000 บาทต่อเดือน และมีสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน 

สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมในการบริโภคข้าวอินทรีย์ของกลุ่มตัวอย่าง   

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยซ้ือขา้วอินทรีย์มาบริโภค ส่วนใหญ่

เลือกซ้ือขา้วอินทรีย ์เพื่อสุขภาพท่ีดี ความถ่ีในการซ้ือคือเดือนละคร้ัง ปริมาณการซ้ือ

คือ 2 กิโลกรัมต่อคร้ัง มกัเจาะจงยี่ห้อขา้วอินทรียท่ี์ซ้ือบริโภค แหล่งซ้ือขา้วอินทรีย์

บริโภคคือ ซ้ือจากร้านขายสินคา้ราคาถูก (Discount Store) ผูมี้อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ
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ขา้วอินทรียข์องกลุ่มตวัอยา่งคือ บุคคลในครอบครัว มีระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมบริโภคขา้ว

อินทรียค์ร้ังแรกถึงปัจจุบนัคือ นอ้ยกวา่ 1 ปี 

สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด ต่อ

แรงจูงใจในการบริโภคข้าวอนิทรีย์ของกลุ่มตัวอย่าง   

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดงัน้ีดา้นผลิตภณัฑ์  พบวา่ให้ความสําคญัเฉล่ียในระดบัปานกลาง โดยให้

ความสําคญักบัประโยชน์ผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด รองลงมาคือคุณภาพผลิตภณัฑ์ ด้าน

ราคา พบวา่ใหค้วามสาํคญัเฉล่ียในระดบัปานกลาง โดยให้ความสําคญักบัขา้วอินทรีย์

ระบุราคาให้เห็นชดัเจนมากท่ีสุด ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย พบวา่ให้ความสําคญัเฉล่ีย

ในระดบัมาก โดยให้ความสําคญัเร่ืองการมีวางจาํหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตหลกัและ

ร้านคา้สุขภาพมากท่ีสุด  ดา้นส่งเสริมการตลาด พบว่าให้ความสําคญัเฉล่ียในระดบั

ปานกลาง โดยให้ความสําคญักบัการจดักิจกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อแนะนาํขา้วอินทรีย์

มากท่ีสุด  

สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญของแรงจูงใจในการบริโภคข้าว

อนิทรีย์ของกลุ่มตัวอย่าง   

จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามให้ความสําคญักบั

แรงจูงใจการบริโภคข้าวอินทรีย์พร้อมหุงในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้

ความสาํคญัเร่ืองขา้วอินทรียใ์หคุ้ณค่าทางโภชนาการมากกวา่ขา้วทัว่ไปมากท่ีสุด 
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สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมติฐาน  

ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

 

จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่เพศ อาย ุ 

การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ และจาํนวนสมาชิก มีผลต่อแรงจูงใจในการ

บริโภคขา้วอินทรียข์องผูบ้ริโภคในวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี

แตกต่างกนั พบว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั เช่น  เหตุผลในการเลือกซ้ือ  

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ค่า

นยัสาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมุติฐาน 

ไม่เป็นไป

ตาม

สมมุติฐาน 

เพศ 0.000 /   

อาย ุ 0.001 / 

 ระดบัการศึกษา 0.000 / 

 สถานภาพ 0.001 / 

 อาชีพ 0.000 / 

 รายได ้ 0.000  / 

 จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 0.000 /  

 เหตุผลในการซ้ือ 0.003 /  

 ความถ่ีในการซ้ือ 0.002  / 

 ปริมาณในการซ้ือ 0.076 

 

 / 

การเจาะจงยีห่อ้ในการซ้ือ 0.000 /   

แหล่งท่ีซ้ือ 0.001 / 

 อิทธิพลในการเลือกซ้ือ 0.000 / 

 ระยะเวลาท่ีเ ร่ิมบริโภคคร้ังแรกถึง

ปัจจุบนั 0.000 / 
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ความถ่ีในการซ้ือ เจาะจงยี่ห้อ   แหล่งท่ีซ้ือ  อิทธิพลในการเลือกซ้ือ  ระยะเวลาท่ีเร่ิม

บริโภค มีผลต่อแรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรียข์องผูบ้ริโภคในวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั  

ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที ่2 และสมมติฐานที ่3 

ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์แรงจูงใจในการบริโภคข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภคในวัย

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณ 

(enter multiplier regression analysis) 

ตวัแปร B SEb ß t Sig 

(Constant) .222 .125 
 

1.777 .076 

คุณภาพผลิตภณัฑ ์ .086 .047 .084 1.849 .065* 

ประโยชน์ผลิตภณัฑ์ 

บรรจุภณัฑ์ 

ตราสินคา้ของขา้วอินทรีย ์

ดา้นราคา 

1.191 

-.116 

.136 

.407      

 

.041 

.046 

.048 

.047 

.226 

-.116 

.127 

.396 

4.650 

2.523 

2.834 

8.670 

 

.000 

.012 

.005 

.000 

 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย .166 .038 .171 4.333 .000 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด(x4) .126 .035 .122 3.605 .000 

R          =        0.914 

     R2         =        0.835                                         

 SEE      =       0.888 

     

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ประโยชน์

ผลิตภณัฑ์  บรรจุภณัฑ์ และตราสินคา้  ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อแรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรียข์องผูบ้ริโภคใน
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วยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

ทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 

อภิปรายผลการวจัิย 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการซ้ือขา้วอินทรีย์

บริโภคคือ ซ้ือเพื่อสุขภาพท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งตามทฤษฎีแรงจูงใจท่ีเกิดจากตวัผลิตภณัฑ ์

(Product Buying Motive ) ของเสรี วงษม์ณฑา (2542) ท่ีกล่าววา่ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้อยา่งใดอยา่งหน่ึงตามกาํลงัอาํนาจซ้ือท่ีมีอยูเ่พื่อตอบสนองความตอ้งการของ

พวกเขา อย่างไรก็ดีผูบ้ริโภคยงัตดัสินใจซ้ือขา้วอินทรียด์ว้ยเหตุผลอ่ืนๆ ท่ีรองลงมา 

ได้แก่ อยากทดลองบริโภค ซ้ือเพราะเพื่อนแนะนํา และซ้ือเพราะใส่ใจในเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการซ้ือเพราะอยากทดลองบริโภค และซ้ือเพราะเพื่อนแนะนาํ แสดง

ให้เห็นว่าผูบ้ริโภคยงัไม่ทราบหรือไม่มัน่ใจในคุณค่าและประโยชน์ของการบริโภค

ขา้วอินทรียอ์ย่าง ดงันั้น จึงควรเพิ่มการประชาสัมพนัธ์คุณลกัษณะพิเศษหรือจุดเด่น

ของขา้วอินทรียใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึน ทั้งตวัผลิตภณัฑ์และขั้นตอนการผลิต

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากในประเด็นดงักล่าวกาํลงัเป็นกระแสท่ีไดรั้บความ

นิยมสูงในปัจจุบนั ดา้นปริมาณการซ้ือขา้วอินทรียบ์ริโภคพบว่า ส่วนใหญ่ซ้ือคร้ังละ 

2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมลทิวา โสมะ (2552:80) ท่ี

ศึกษาเร่ือง “ทศันคติของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีต่อขา้วอินทรีย”์ ส่วน

ดา้นสถานท่ีซ้ือพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกัซ้ือขา้วอินทรียจ์ากห้างสรรพสินคา้ 

(Department Store) และซุปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของมลทิวา โสมะ (2552:80) อยา่งไรก็ดี ปัจจุบนัช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีผูบ้ริโภค

เขา้ถึงเป็นจาํนวนมาก ได้แก่ ร้านขายสินคา้ราคาถูก (Discount Store) และร้านคา้

ออนไลน์ ซ่ึงหากผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการมุ่งเน้นการจาํหน่ายสินคา้ผ่านช่องทาง

ดงักล่าว โดยอาจดาํเนินการควบคู่ไปกบัการส่งเสริมการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ก็น่าจะทาํใหส้ามารถเพิ่มยอดขายขา้วอินทรียใ์นวงกวา้งได้

มากข้ึน ดา้นผูมี้อิทธิพลในการซ้ือ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ระบุวา่ไดรั้บอิทธิพลจากส่ือ

เป็นหลกั ดงันั้นการมุ่งเนน้การทาํตลาดผา่นส่ือจึงจาํเป็นตอ้งดาํเนินการต่อไป อยา่งไร
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ก็ดีในดา้นกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูรั้บขอ้มูลก็ไม่จาํเป็นตอ้งจาํกดัเฉพาะกลุ่มท่ีมีแรงจูงใจ

สูง เช่น กลุ่มท่ีเป็นเพศหญิง อายุ 30-39 ปี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ขา้ราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ แต่ควรสร้างความเขา้ใจในวงกวา้งให้กบับุคคลรอบขา้ง

ดว้ย เน่ืองจากส่ือบุคคลเหล่าน้ีต่างก็มีความสาํคญัแมจ้ะไม่เท่ากบัส่ือหลกัก็ตาม 

ดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีพบวา่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการบริโภค

ข้าวอินทรีย์ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุณภาพ

ผลิตภณัฑ ์ประโยชน์ผลิตภณัฑ ์และตราสินคา้ของขา้วอินทรีย ์และปัจจยัส่วนประสม

การตลาดอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึง

เป็นไปตามทฤษฎีปัจจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) (มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี, 2554) ท่ีอธิบายวา่ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

ดงันั้น ผูป้ระกอบการและผูผ้ลิตจึงต้องมุ่งเน้นการพฒันาปัจจยัต่างๆ ให้ดีข้ึนและ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคยิ่งข้ึน โดยปัจจยัดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์ ควร

มุ่งเนน้การพฒันาขา้วอินทรียใ์ห้ไดต้ามมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ เล่ม 1: การ

ผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจาํหน่าย เกษตรอินทรีย ์(มกอช. 9000:2546) ของ

สํานกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อสร้างความมัน่ใจ

ให้แก่ผูบ้ริโภค และควรมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) เพื่อให้มี

ตน้ทุนท่ีสามารถแข่งขนัได้ และมีราคาเหมาะสมอยู่ในวิสัยท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้

นอกจากน้ีควรมุ่งเน้นการสร้างตราสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกั เพื่อให้สามารถเปิดตลาดได้

กวา้งข้ึนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งจดัโปรแกรมการส่งเสริมการตลาด และเพิ่ม

ช่องทางการจัดจาํหน่ายท่ีตรงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน ทั้ งน้ี ภาครัฐควรมีมาตรการ

ส่งเสริมให้ผูผ้ลิตพฒันาเขา้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรียม์ากข้ึน โดยการให้ความรู้และ

คาํปรึกษาแนะนาํในการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ และการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ รวมทั้ง

จดัหาช่องทางจดัจาํหน่ายท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผูผ้ลิตเกิดการพฒันา

ศกัยภาพและมีความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มสูงข้ึน 

 

 



562 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษา ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เก่ียวกบัขา้ว

อินทรีย ์ดงัน้ี 

1. ภาคธุรกิจ ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายขา้วอินทรีย ์ควรหากลยุทธ์ด้าน

การตลาดท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดกบัผูบ้ริโภคเพื่อนาํมาใชใ้นการพฒันา 

ปรับปรุง และนาํมาใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินการ โดยผูป้ระกอบการและผูผ้ลิต

ขา้วอินทรียค์วรมุ่งเน้นการพฒันาในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเพื่อให้ผูบ้ริโภคทุก

กลุ่มสามารถเขา้ถึงสินคา้น้ีได ้ การระบุราคาให้เห็นชดัเจน และการส่งเสริมการตลาด

ท่ีควรเน้นสร้างความตระหนักถึงคุณประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคและต่อส่ิงแวดล้อม 

เน่ืองจากเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรียข์องผูบ้ริโภค 

2. ภาครัฐ ควรให้การส่งเสริม สนบัสนุนเร่ืองการผลิต และจดัจาํหน่าย

ให้กับเกษตรกรท่ีปลูกข้าวอินทรีย์ และมีส่วนช่วยในการสร้างความตระหนักถึง

คุณประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการบริโภคขา้วอินทรีย ์ท่ีแมมี้ราคาสูงกวา่ขา้วทัว่ไป แต่

ให้คุณประโยชน์ต่อตนเอง เช่นเร่ืองไม่มีสารตกคา้งท่ีมีผลต่อสุขภาพ  ต่อสังคม คือ

สนบัสนุนใหเ้กิดวถีิอินทรียท่ี์มีความพอเพียง  และต่อส่ิงแวดลอ้ม เพราะในระบบการ

ผลิตขา้วอินทรียจ์ะไม่มีสารเคมีมาเก่ียวขอ้ง ดงันั้นจะช่วยลดผลกระทบของเคมีจาก

ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ท่ีจะตกคา้งในดิน และนํ้า เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมถึงผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นภูมิภาค ดงันั้น

การศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาให้ครอบคลุมในส่วนภูมิภาคด้วย เพื่อให้สามารถ

กาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในวงกวา้งมากข้ึน 

2. การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าตัวแปรปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้าน

ผลิตภณัฑ์ทนาํมาศึกษาความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการบริโภคขา้วอินทรีย ์ได้แก่ 

คุณภาพผลิตภณัฑ์ ประโยชน์ผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ และตราสินคา้ของขา้วอินทรีย ์ 
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ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถอธิบายแรงจูงใจในการ

บริโภคขา้วอินทรียไ์ดดี้ข้ึน 
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การตัดสินใจเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์อาหารทีบ่รรจุในภาชนะ 

พลาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร 

(DECISION MAKING IN BUYING FOOD PRODUCTS  

CONTAINING IN PLASTIC PACKAGE IN BANGKOK) 

ภาสินทร์ องัคทะวานิช 1   กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  2    

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

ก า ร ศึ ก ษ า ค ร้ั ง น้ี  มี ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  เ พื่ อ ศึ ก ษ า อิ ท ธิ พ ล ข อ ง ลัก ษ ณ ะ

ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะ

พลาสติก ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์บรรจุในภาชนะพลาสติกใน

เขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด และ

การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร  ท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก  ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบั

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีประสบการณ์

เลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกมาก่อน จาํนวน 400 ตวัอยา่งกลุ่ม

ตวัอย่าง ผลการศึกษา พบว่า ทุกปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ขอ้จาํกดัท่ีพบในระหว่างทาํการศึกษา คือ การไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีมีคุณสมบติั

ตามท่ีบ่งช้ี และการได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัมีแนวทาง

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ดาํเนินการโดยขอความช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนๆ แยกยา้ยกันช่วยเก็บขอ้มูลและ

จดัเตรียมสมุดบนัทึกขนาดพกพาไวแ้จกให้ตวัอย่างทุกรายท่ีให้ความร่วมมือในการ

กรอกแบบสอบถามไดเ้สร็จสมบูรณ์เม่ือส่งมอบคืน และมีขอ้เสนอแนะให้ผูผ้ลิตและผู ้

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ในพื้นท่ีของจงัหวดัอ่ืนควรให้ความสนใจในปัจจยัทุกดา้นในเชิงลึกทั้งตวัผลิตภณัฑ์

อาหารและภาชนะพลาสติก เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิต การพฒันาผลิตภณัฑ ์

ผลิตภณัฑ์อาหารและภาชนะพลาสติก และการตลาดให้ตรงกบัความต้องการของ

ผูบ้ริโภคไดดี้ข้ึน สาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

คําสําคัญ: ผลิตภณัฑ์อาหาร,  บรรจุภณัฑ์,  พลาสติก   
 

ABSTRACT 

The Objectives of this study are to study influence of demographic and 

behavioral factors on purchasing food products containing in plastic package in 

Bangkok and its relations with marketing mix.  Questionnaire was used to collect 

the data from four hundred consumers who are eighteen years old at least and have 

experience in purchasing the products in Bangkok.  The results indicate all factors 

of demography, purchasing behavior, marketing mix have relationship with the 

purchasing decision at significant level of 0.05. 

Limitations of this study include qualification identity of the targeted 

samples and their good participation to affect efficiency of data completely gathered 

within controlled duration.  The researcher, therefore, asked his friends to help 

distribution of questionnaire and gave mini a notebook as a motivator to the 

respondents.  He also recommends that any producers and sellers of food products 

in any places should deeply focus on every relating factors both the products 

themselves and their package in order to better plan their production, product and 

package development, and marketing to match with consumers’ needs. For any 
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further studies, he recommends to study any other additional factors in any other 

places with any other research tools such as deep interview, observations, and 

analysis of secondary data for getting wider and more useful information.  

KEY WORDS:  FOOD PRODUCTS, PACKAGE, PALSTIC 

บทนํา 

อาหารเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติของมนุษย ์โดยพฤติกรรมการบริโภค

ของมนุษยมี์การเปล่ียนแปลงจากอดีตท่ีเป็นการบริโภคอาหารท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั เพื่อ

ความอยู่รอดไปเป็นการบริโภคอาหารตามความชอบของแต่ละบุคคล หรือกาํลัง

ทรัพย ์ทั้งน้ี มีสาเหตุมาจากการมีอาหารหลายประเภทให้เลือกมากข้ึน รวมทั้งการ

เติบโตของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภค ทั้งในและต่างประเทศ การเปล่ียนแปลงทางสังคม การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตอาหารจากต่างประเทศ ตลอดจนการนาํเขา้เคร่ืองจกัรต่างๆ เขา้มาในประเทศ 

และการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เพื่อช่วยในการพฒันา

อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ อุตสาหกรรมอาหารจึงมีสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรง 

โดยประเทศไทยสามารถผลิตอาหารไดสู้งถึง 28,485,918.6 ตนัในปี 2554 ซ่ึงเพิ่มจาก

25,942,903.1 ตัน ในปี 2550 คิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.8 ซ่ึงนํามาจาํหน่าย

ภายในประเทศ 18,712,795.0 ตนั ในปี 2554 ซ่ึงเพิ่มจาก 16,230,409.5  ตนั ในปี 2550 

คิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.3 ผูป้ระกอบการจึงควรทาํการศึกษาความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค และเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและปัจจยัต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ภาชนะบรรจุหรือบรรจุภณัฑ์เป็นส่ิงบรรจุสินคา้ เพื่อปกป้องตวัสินคา้ให้อยู่

ในสภาพท่ีดีตลอดการขนส่งสู่ผูบ้ริโภค โดยลกัษณะของบรรจุภณัฑ์มีหลายประเภท

ข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัของตวัสินคา้ ลกัษณะการขนส่ง ลกัษณะการใชง้าน ตน้ทุนการ

ผลิต และปัจจยัอ่ืนๆ นอกจากบรรจุภณัฑ์ยงัมีหนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกในการขนส่ง

และช่วยส่งเสริมดา้นการตลาด โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์อาหารท่ีสามารถช่วยแนะนาํตวั

สินคา้ท่ีบรรจุและกระตุน้ผูบ้ริโภคใหเ้กิดความสนใจและตดัสินใจซ้ือไดโ้ดยง่าย ทั้งน้ี 
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พฤติกรรมการบริโภคของผู ้บริโภคแต่ละรายแตกต่างกัน เ น่ืองจากลักษณะ

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีแนวโนม้ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุ

ในภาชนะพลาสติกแตกต่างกนั การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารยงัมีความแตกต่าง

กัน อาจเป็นผลมาจากพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะ

พลาสติกท่ีผา่นมา รวมไปถึงการไดรั้บอิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงเป็น

ปัจจยัสําคญัพื้นฐานท่ีผูป้ระกบการสามารถควบคุมได้ในการส่งมอบคุณค่า และ

ติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นความสําคญัและโอกาสทางธุรกิจ จึง

ตดัสินใจเลือกทาํการศึกษาปัจจัย ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร โดยหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่ผล

การศึกษาจะช่วยทาํให้เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดงักล่าว กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร และ

เข้าใจถึงความสําคญั และบทบาทของบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นภาชนะพลาสติกมากข้ึน 

รวมถึงการไดข้อ้มูลพื้นฐานประกอบการวางแผนการผลิต การพฒันาผลิตภณัฑ์ ทั้งตวั

ผลิตภณัฑ์อาหารและภาชนะพลาสติก และการตลาดให้ตรงกบัความต้องการของ

ผูบ้ริโภคไดดี้ข้ึนและช่วยสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมากข้ึน  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร   ท่ี

บรรจุในภาชนะพลาสติกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีบรรจุในภาชนะ

พลาสติก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด    และการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
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1. เพื่อทาํให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกในเขต

กรุงเทพมหานคร รวมทั้งความสาํคญัของบรรจุภณัฑท่ี์เป็นภาชนะพลาสติกในมุมมอง

ต่างๆ 

2. เพื่อทาํใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐานสาํหรับผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะในส่วนหนา้ท่ี

การงานและความรับผดิชอบท่ีผูว้จิยักาํลงัปฏิบติัอยู ่   ซ่ึงสามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวไป

ใช้ประกอบการวางแผนการผลิต การพฒันาผลิตภณัฑ์ ทั้งตวัผลิตภณัฑ์อาหารและ

ภาชนะพลาสติก และการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ข้ึน และช่วย

สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมากข้ึน 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

2. พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก 

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

3. ส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวความคิด 
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ตัวแปรอสิระ                   ตัวแปรตาม 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1. เพศ     2.  อายุ    3.  อาชีพ    4.  รายไดต้่อเดือน    

5.  ระดบัการศึกษา  6. สถานภาพการสมรส     

7.  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

  

 

 

 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์อาหาร 

ทีบ่รรจุในภาชนะพลาสติก 

1. สาเหตุหลกัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ  

2. ประเภทของผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกท่ี  

นิยมเลือกซ้ือ  

3. ความถ่ีโดยเฉล่ียท่ีเลือกซ้ือ  

4. ปริมาณโดยเฉล่ียของผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุในภาชนะ

พลาสติกท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง  

5. จาํนวนเงินโดยเฉล่ียท่ีจ่ายไปเพื่อซ้ือในแต่ละคร้ัง  

6. แหล่งจาํหน่ายท่ีนิยมเลือกซ้ือ  

7. แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง  

8. ประเภทของกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือ  

9. บุคคลท่ีมีบทบาทในการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

 

การ

ตัดสินใจ

เลอืกซ้ือ

ผลติภัณฑ์

อาหารที่

บรรจุใน

ภาชนะ

พลาสติก 

ในเขต

กรุงเทพ 

มหานคร 

 

ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ผลติภัณฑ์อาหาร 

ทีบ่รรจุในภาชนะพลาสติก 

1. ผลิตภณัฑ์   2. ภาชนะพลาสติกท่ีใชบ้รรจุผลิตภณัฑอ์าหาร 

3. ราคา   4. ช่องทางจดัจาํหน่าย   5. การส่งเสริมการตลาด 
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แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาการตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร ครอบคลุม

เน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2555) พฤติกรรมการบริโภคของมนุษยมี์

การเปล่ียนแปลงจากอดีตท่ีเป็นการบริโภคอาหารท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั เพื่อความอยู่รอด

หรือเพื่อประทงัชีวิตไปเป็นการบริโภคอาหารตามความชอบของแต่ละบุคคลตาม

กาํลงัทรัพยห์รือเศรษฐานะ สืบเน่ืองมาจากการมีอาหารหลายประเภทใหเ้ลือกมากข้ึน  

สุดาพร กุณฑลบุตร (2550) ได้กล่าวไวว้่าส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) ถือว่าเป็นหัวใจสําคญัของการบริหารการตลาด การจะทาํให้การ

ดําเนินงานของกิจการประสบความสําเร็จได้ ข้ึนอยู่กับการปรับปรุง และ

ความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดเหล่าน้ี ซ่ึงส่วนประสมทาง

การตลาดนั้นถือวา่เป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัตอ้งใช้ร่วมกนัเพื่อ

สนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ซ่ึงส่วนผสมการตลาดอาจเรียกอีอยา่งหน่ึงวา่ 

ปัจจยัในทางการตลาด (Internal Marketing Factor) โดยทัว่ไปส่วนประสมทาง

การตลาดประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยั

ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือ

เรียกวา่ 4P’s  

Kotler, Philip (2000) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาเหตุจูงใจ

ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์  โดยจะเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้  ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย  ส่ิงกระตุน้ภายนอก ไดแ้ก่  ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด  ส่ิงกระตุน้ดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม  และส่ิงกระตุน้ภายใน  ซ่ึงไดแ้ก่  สัญชาติญาณท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิด  หรือ

มาจากการเรียนรู้  ซ่ึงส่ิงกระตุ้นเหล่าน้ีก่อให้เกิดความต้องการ  ผ่านเข้ามาใน

ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ  ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาด

เดาได้  ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายใน  และปัจจัย

ภายนอกของผูซ้ื้อ  ท่ีมีผลต่อการตอบสนองหรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ   

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=swu.ac.th&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.swu.ac.th%2F&ei=9sE4T8jsE8vLrQeO6oXWBQ&usg=AFQjCNFYFGzBTCmZnbSf0VORHAYCjmDPGw
http://search.lpc.rmutl.ac.th/search.php?swhat=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&snewname=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&olp1=&sf1=selau&sw1=002175&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=ปี&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=ปกติ&dty1=&jfm=tophit&sod=
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วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณแบบสํารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป

และมีประสบการณ์เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกมาก่อน 400 

ตวัอยา่ง ซ่ึงใชสู้ตร n = [PQ (Z)2]/ e2 ณ ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ระดบั 0.05 

สาํหรับกลุ่มประชากรขนาดใหญ่แต่ไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน ได ้384.16 และเพิ่มอีก 

16 ตวัอย่างราย เป็น 400 รายเพื่อทาํให้มัน่ใจไดว้่าขนาดของกลุ่มตวัอย่างมีความ

เหมาะสมอยา่งแทจ้ริง โดยเลือกทาํการศึกษาตามความสะดวกในพื้นท่ีของ 7 เขตใน

จาํนวนท่ีไดต้ามสัดส่วนของประชากรในแต่ละเขต ไดแ้ก่ เขตบางรัก เขตปทุมวนั เขต

พระโขนง เขตพญาไท เขตสาทร เขตคลองเตย และเขตวฒันา 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ค่าที (t-test)  ค่าเอฟ (F-test) และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA)   

สรุปผลการวจัิย 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31 – 35 ปี มีอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน พนกังานธนาคาร มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง  20,001 – 30,000 

บาท มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว

ระหวา่ง 2-3 คน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก 

จาํแนกตามสาเหตุหลกัในการตดัสินใจเลือกซ้ือในดา้นความสะดวก รวดเร็ว ประเภท

ของผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกซ้ือ คือ ประเภทข้าว  ความถ่ีโดยเฉล่ียในการเลือกซ้ือทุกวนั  

ปริมาณโดยเฉล่ียท่ีเลือกซ้ือในแต่ละคร้ัง 1 หน่วย  จาํนวนเงินโดยเฉล่ียท่ีจ่ายไป เพื่อ

ซ้ือในแต่ละคร้ัง 50 บาทหรือนอ้ยกวา่  แหล่งจาํหน่ายท่ีนิยมเลือกซ้ือเป็นร้านสะดวก

ซ้ือ แหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑฯ์ ท่ีไดรั้บและใชพ้ิจารณาตดัสินใจเลือกซ้ือ 

ประเภทส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆ กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลทาํให้

ตดัสินใจเลือกซ้ือ คือ การใหส่้วนลดต่างๆ และบุคคลท่ีมีบทบาทในการตดัสินใจเลือก

ซ้ือเป็นตวัเอง  
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กลุ่มตวัอย่างความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในด้าน

ผลิตภณัฑ์อาหารให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัด้านการออกแบบ และตกแต่ง

ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก ด้านภาชนะพลาสติกท่ีใช้บรรจุ

ผลิตภณัฑอ์าหารใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นรูปแบบ และขนาดของภาชนะ

พลาสติกท่ีใชบ้รรจุผลิตภณัฑ์อาหาร ดา้นราคาให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้น

ราคามีมาตรฐาน ดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการ

วางจาํหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ และดา้นการส่งเสริมการตลาดให้ความสําคญัมากท่ีสุด

กบัปัจจยัดา้นการให้ส่วนลดตามปริมาณการสั่งซ้ือหรือตามเทศกาลต่างๆ โดยมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก ซ่ึง

ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกปัจจยัลักษณะประชากรศาสตร์และ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก มีอิทธิพลต่อการ

ตัด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ซ้ื อ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ อ า ห า ร ท่ี บ ร ร จุ ใ น ภ า ช น ะ พ ล า ส ติ ก  ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นมีความสัมพนัธ์

กับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก ในเขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางสรุปผลการทดสอบการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffic

ients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Tolera

nce 
VIF 

(ค่าคงท่ี) 8.371 0.195   42.980 0.000     

ดา้นผลิตภณัฑ์

อาหาร 
-0.805 0.192 -1.565 -4.194 0.000 0.013 74.480 

ดา้นภาชนะ

พลาสติกท่ีใช้

บรรจุ

ผลิตภณัฑ์

อาหาร 

1.145 0.221 2.402 5.190 0.000 0.009 114.515 

ดา้นราคา -3.520 0.375 -7.154 -9.394 0.000 0.003 310.135 

ดา้นช่องทาง

จดัจาํหน่าย 
0.923 0.385 1.890 2.394 0.017 0.003 333.250 

ดา้นการ

ส่งเสริม

การตลาด 

2.253 0.260 4.366 8.652 0.000 0.007 136.181 

 

 

 
 



577 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน                                                                              

ตวัแปรอิสระ 

สถิติท่ี

ใช ้

ค่า

นยัสาํคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

  สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ  t-Test 0.000 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 

อาชีพ  F-Test 0.000 ยอมรับ 

รายไดต่้อเดือน F-Test 0.000 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา  F-Test 0.000 ยอมรับ 

สถานภาพการสมรส F-Test 0.000 ยอมรับ 

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว F-Test 0.000 ยอมรับ 

  สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก 

สาเหตุหลกัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ  F-Test 0.000 ยอมรับ 

ประเภทของผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกท่ีนิยมเลือกซ้ือ  F-Test 0.000 ยอมรับ 

ความถ่ีโดยเฉล่ียท่ีเลือกซ้ือ  F-Test 0.000 ยอมรับ 

ปริมาณโดยเฉล่ียของผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกท่ีซ้ือในแต่

ละคร้ัง  
F-Test 0.000 ยอมรับ 

จาํนวนเงินโดยเฉล่ียท่ีจ่ายไปเพ่ือซ้ือในแต่ละคร้ัง  F-Test 0.000 ยอมรับ 

แหล่งจาํหน่ายท่ีนิยมเลือกซ้ือ  F-Test 0.000 ยอมรับ 

แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง  F-Test 0.000 ยอมรับ 

ประเภทของกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือ  
F-Test 0.000 ยอมรับ 

บุคคลท่ีมีบทบาทในการตดัสินใจเลือกซ้ือ F-Test 0.000 ยอมรับ 

  สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ ์ MRA 0.000 ยอมรับ 

ภาชนะพลาสติกท่ีใชบ้รรจุผลิตภณัฑอ์าหาร  MRA 0.000 ยอมรับ 

ราคา  MRA 0.000 ยอมรับ 

ช่องทางจดัจาํหน่าย  MRA 0.017 ยอมรับ 

การส่งเสริมการตลาด  MRA 0.000 ยอมรับ 
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อภิปรายผล 

ผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของดวงใจ หทยัวิวฒัน (2553) 

ท่ีได้ทาํการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ืออาหารสําเร็จรูปของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการซ้ืออาหารสําเร็จรูปของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษา

ของวรกานต ์ ว่องไวรุด (2554) ท่ีไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

อาหารแปรรูปชนิดหมูแผน่บางกรอบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ทุก

ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีผลและความสัมพนัธ์กบัการ

ตัดสินใจซ้ืออาหารแปรรูปชนิดหมูแผ่นบางกรอบ  ของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน ผลการศึกษาของภาวิณี  ตนัติผาติ (2554) ท่ีได้

ทาํการศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ทุกปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั  และพฤติกรรมการบริโภค

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลและความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ผลการศึกษาของวิจิตรา เปียคง (2554) ท่ีไดท้าํแผนการตลาดธุรกิจอาหารกล่องและ

การวิจยัตลาด พบว่า รายได้ต่อเดือนและปัจจยัการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด

ส่วนใหญ่ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารกล่องของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

แต่ไม่มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของภาวิณี  ตนัติผาติ (2554) ท่ีได้

ทาํการศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ 

ดา้นราคา และดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และวิจิตรา 

เปียคง (2554) ท่ีไดท้าํแผนการตลาดธุรกิจอาหารกล่องและการวิจยัตลาด พบวา่ เพศ 

http://e-research.sru.ac.th/?q=biblio/author/84
http://e-research.sru.ac.th/?q=biblio/view/39
http://e-research.sru.ac.th/?q=biblio/view/39
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อายุ สถานภาพ อาชีพ และปัจจยัการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นสถานท่ี

จดัจาํหน่ายส่วนใหญ่ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารกล่อง

ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากผูบ้ริโภคเคยชินกบัการ

ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารกล่อง และงานวจิยัดงักล่าวมุ่งเนน้ศึกษาถึงผลิตภณัฑ์อาหารกล่อง

ทัว่ไป ท่ีส่วนใหญ่วางจาํหน่ายทัว่ไปคลา้ยกนัในราคาเหมือนกนั จึงทาํให้ผูบ้ริโภคไม่

รู้สึกถึงความแตกต่างและมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือและบริโภคไม่แตกต่างกนั ถึงแมจ้ะ

มีเพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพท่ีแตกต่างกนัก็ตาม ทั้งน้ี รวมไปถึงส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา และสถานท่ีจาํหน่ายท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค ยกเวน้ การส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นปัจจยัพิเศษท่ีผูผ้ลิตและจาํหน่ายรายใด

จดัข้ึน ก็มกัสร้างความแตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดัเจนข้ึนมาทนัที 

ข้อจํากดัในระหว่างงานวจัิย 

ข้อจาํกัดท่ีพบในระหว่างทาํการศึกษา นอกจากการจัดสรรเวลาจากการ

ปฏิบติังานประจาํของผูว้ิจยัมาทาํการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคสนามให้

เสร็จสมบูรณ์ภายในช่วงเวลาท่ีกาํหนดแลว้ ผูว้ิจยัยงัพบอุปสรรคจากความยุ่งยากใน

การสุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะตามท่ีตอ้งการ กล่าวคือกลุ่มตวัอย่างตอ้งเป็นผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีประสบการณ์เลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกมาก่อน รวมทั้งการได้รับความร่วมมือ

จากกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัจึงตอ้งใชว้าทะศิลป์ในการชกัชวนกลุ่มเป้าหมายและสอบถาม

ถึงอายุและประสบการณ์ก่อน หากกลุ่มผูบ้ริโภคมีคุณสมบัติตามท่ีต้องการ จึง

ดาํเนินการส่งแบบสอบถามใหพ้ร้อมปากกาเพื่อกรอกต่อไป  

เน่ืองจากการกรอกแบบสอบถามแต่ละชุดจนครบถ้วนต้องใช้เวลามาก

พอสมควร ซ่ึงแตกต่างกนัตามความรู้ความสามารถในการตอบแบบสอบถามของ

ตวัอย่างแต่ละราย แต่ขดัแยง้กนักบัลกัษณะของพื้นท่ีท่ีเลือกทาํการศึกษาท่ีเป็นแหล่ง

ธุรกิจท่ีมีประชาชนสัญจรไปมาเป็นจาํนวนมากและตอ้งการความรีบเร่งและความ

รวดเร็วในการทาํกิจกรรมต่างๆ เพื่อแข่งขนักบัเวลา จึงทาํให้ไดรั้บความร่วมไม่มาก

และดีเท่าท่ีควร  ผูว้ิจยัจึงกําหนดแนวทางแก้ไข โดยขอความช่วยเหลือจากกลุ่ม
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เพื่อนๆ แยกยา้ยกันช่วยเก็บขอ้มูลและจดัเตรียมสมุดบนัทึกขนาดพกพาไวแ้จกให้

ตวัอยา่งทุกรายท่ีให้ความร่วมมือกรอกแบบสอบถามไดเ้สร็จสมบูรณ์และส่งมอบคืน 

เพื่อช่วยลดเวลาทาํงานลง ทาํให้สามารถเก็บขอ้มูลไดค้รบถว้นตามเวลาท่ีกาํหนดไว ้

และไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ ทุกปัจจยัมีความสาํคญัและความสัมพนัธ์กบัการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร ท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก ทั้ง

ในเขตกรุงเทพมหานคร และในพื้นท่ีของจงัหวดัอ่ืนควรให้ความสนใจในปัจจยัทุก

ดา้นในเชิงลึกทั้งตวัผลิตภณัฑอ์าหารและภาชนะพลาสติก เพื่อใหส้ามารถวางแผนการ

ผลิต การพฒันาผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์อาหารและภาชนะพลาสติก และการตลาดให้

ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑอ์าหาร ควรใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการออกแบบ

และตกแต่งผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก ควบคู่กบัปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

คุณภาพของผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก ประเภทของผลิตภณัฑ์

อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก ปริมาณของผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะ

พลาสติก  

ดา้นภาชนะพลาสติกท่ีใชบ้รรจุผลิตภณัฑอ์าหาร ควรใหค้วามสําคญัมากท่ีสุด

กบัปัจจยัดา้นรูปแบบและขนาดของภาชนะพลาสติก ท่ีใช้บรรจุผลิตภณัฑ์อาหาร 

ควบคู่กบัปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ คุณภาพและความปลอดภยัของภาชนะพลาสติกท่ีใชบ้รรจุ

ผลิตภัณฑ์อาหาร ความเหมาะสมของภาชนะพลาสติกท่ีสอดคล้องกับผลิตภณัฑ์

อาหารท่ีบรรจุ และสีของภาชนะพลาสติกท่ีใชบ้รรจุผลิตภณัฑอ์าหาร  

ดา้นราคา ควรให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นราคามีมาตรฐาน ควบคู่

กบัปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ การปรับราคาตามสภาวการณ์ของตลาดอย่างมีเหตุผล ราคามี
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ความคุม้ค่าเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีไดรั้บ ราคาถูกในเชิงแข่งขนัและการกาํหนด และ

การระบุราคาไวใ้หส้ังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ควรให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการวาง

จาํหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ ควบคู่กบัปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การวางจาํหน่ายในร้านท่ีตั้งอยู่

ใกลท่ี้พกัหรือท่ีทาํงาน การวางจาํหน่ายในร้านอาหารและเบเกอร่ี และการวางจาํหน่าย

ในโมเดิร์นเทรด  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการให้

ส่วนลดตามปริมาณการสั่งซ้ือหรือตามเทศกาลต่างๆ ควบคู่กับปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ 

ประเภทของส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ท่ีใช ้การรับผดิชอบต่อสังคมและเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดลอ้ม และการจดัโปรโมชัน่ต่างๆ ร่วมกนัร้านจดัจาํหน่าย  

2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

เน่ืองจากระยะเวลาทาํการศึกษาท่ีอยู่จาํกดั จึงทาํให้ผูว้ิจยัจาํเป็นตอ้งเลือก

ศึกษาปัจจยัสาํคญัพื้นฐาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก และส่วนประสมทางการตลาด

ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติก หากผูท่ี้สนใจตอ้งการศึกษาต่อยอด ควร

ทาํการศึกษาปัจจยัดงักล่าวในเชิงลึก หรือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกเหนือจากปัจจยั

ท่ีเลือกทําการศึกษาในคร้ังน้ีเพิ่มเติมอย่างเช่น ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมี

ประโยชน์กวา้งขวางและครอบคลุมส่วนต่างๆ ไดม้ากข้ึน 

ควรทาํการศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคในพื้นท่ีอ่ืนทั้งในพื้นท่ีปริมณฑล และ

เมืองใหญ่อ่ืนๆ และ/หรือจังหวดัต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลต่างมุมมองสําหรับการ

เปรียบเทียบมากข้ึน  

ควรพิจารณาใช้เคร่ืองมือวิจยัอ่ืนๆ ได้แก่ การสัมภาษณ์ในเชิงลึก การเฝ้า

สังเกตการณ์ และการใชข้อ้มูลการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพลาสติกใน

ช่วงเวลาหน่ึงมาวิเคราะห์ (การวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ) เป็นตน้ ร่วมดว้ย เพื่อให้ได้

ขอ้มูลเชิงลึกและละเอียดมากข้ึน 
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นอกจากน้ี ควรทาํการศึกษาทบทวนเป็นระยะตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้

ขอ้มูลท่ีมีความทนัสมยั สอดคลอ้งตรงกบัความตอ้งการของตลาดในปัจจุบนัมากข้ึน 

ซ่ึงสามารถนํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ท่ีมีความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ท่ีสามารถช่วยรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้ใหม่

ในอนาคตได ้ 
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พฤติกรรมและความพงึพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือสินค้า

ของTesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร  

THE MARKETING MIX OF TESCO LOTUS AFFECTS TO CONSUMER 

BEHAVIOR AND SATISFACTION IN BANGKOK 

สุนนัทา ฉนัทโรจนา 1 ผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขาํเดช 2 

-------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

          วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาพฤติกรรมการ

ซ้ือของผูบ้ริโภคของร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา: Tesco 

Lotusซ่ึงการวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือผูบ้ริโภคท่ี

ใช้บริการร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน400ชุด ส่วนการ

วิเคราะห์ขอ้มูล และประมวลผลขอ้มูลนั้น ไดใ้ช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยใน

การประมวลผล โดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ANOVA, T-test, F-test และMultiple Regression Analysis ในการวเิคราะห์  

ผลการศึกษาพบวา่  

1.ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ 

Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมาหานคร ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมี

ความพึงพอในในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ เทสโก ้โลตสั เป็นร้านคา้ปลีก

ขนาดใหญ่ มีสินคา้อุปโภคบริโภคให้เลือกซ้ือมากมายหลากหลายยี่ห้อ หลากหลาย

ราคา และมีการทดลองสินคา้ก่อนการตดัสินใจซ้ือ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคใหค้รบถว้น ทาํใหส่้งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตามมา 

--------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
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2.ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ 

Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคา โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความ

พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจาก เทสโก ้โลตสั มีสินคา้ราคาพิเศษสับเปล่ียนมา

จาํหน่ายอย่างสมํ่าเสมอ สินคา้ราคาถูกกว่าเม่ือเทียบกบัร้านอ่ืนๆ และมีป้ายราคาท่ี

สังเกตไดช้ดัเจน 

3.ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ 

Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยภาพรวมแลว้

กลุ่ตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากสถานท่ีตั้งสามารถเดินทางมา

ไดส้ะดวกรวดเร็ว การบริการท่ีจอดรถมีอย่างเพียงพอ การสัญจรภายในบริเวณร้าน 

สะดวก จดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ เลือกซ้ือไดส้ะดวกสบาย 

4.ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ 

Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดดยภาพรวมแลว้

กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากมีบุคลากรแนะนาํสินคา้ดา้น

เทคนิค การแจกแผน่พบัรายการสินคา้ราคาพิเศษดา้นการโฆษณาทางส่ือต่างๆและ

การจดัแสดสินคา้ ณ จุดจาํหน่าย  

5.ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจดา้นปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด พบวา่ ปัจจยัลกัษณะทัว่ไปท่ีประกอบดว้ยเพศ อาย ุสถานภาพ 

การศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินในของผูบ้ริโภคไม่

แตกต่างกนั 

6. ความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการซ้ือ

สินคา้จากร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่คือ Tesco Lotus ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 

คําสําคัญ : พฤติกรรม, ความพึงพอใจ, การซ้ือสินคา้ 
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Abstract 

The research of The marketing mix of Tesco lotus affects to consumer 

behavior and satisfaction in Bangkok. The objective of the research is for studying 

the satisfaction of the marketing mix in purchasing goods from Tesco Lotus in 

Bangkok and buying behavior of huge retailer consumers in Bangkok 

             This study was a survey research by using questionnaire as a tool to collect 

data from 400 sample consumers. They normally use service from large retailers in 

Bangkok. The researcher uses computer program as a tool to analyze and process 

data by using frequency, percentage, mean, standard, deviation, ANOVA, T-test, F-

test and Multiple Regression Analysis 

            The result showed that  

1. The marketing mix of Tesco Lotus affects to consumer behavior and 

satisfaction in Bangkok regards product, the satisfaction of sample consumers are 

the most. It might be caused Tesco Lotus is a big retailer which provides various 

kind of products in variety of brands and price level. Tesco Lotus also provides free 

trial products which could help their customers making an efficient purchasing. 

            2. The marketing mix of Tesco Lotus affects to consumer behavior and 

satisfaction in Bangkok regards price, the satisfaction of sample consumers are the 

most. Tesco Lotus always rotates their special price products and these prices are 

also cheaper than others. Their price tags are remarkable. 

3. The marketing mix of Tesco Lotus affects to consumer behavior and 

satisfaction in Bangkok regards location, the satisfaction of sample consumers are 

the most. The shop locates in convenience place with a lot of car park. The internal 

traffic and location of goods are well classified by category. 

4. The marketing mix of Tesco Lotus affects to consumer behavior and 

satisfaction in Bangkok regards marketing campaign, the satisfaction of sample 

consumers are the most. Tesco Lotus staffs can fully support even in technical 
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information. There are many pamphlets for special price products on advertisement 

and distribution spot. 

5. The difference between personal factor marketing mix factor found that 

gender, age, status, education, occupation and different income. Influence the 

decision of consumers is no different. 

6. The difference between Purchasing behavior of consumers to influence 

the purchase of a large retailer Tesco(Tesco Lotus) different. Influence the decision 

of consumers is no different. 

KEYWORDS : BEHAVIOR, SATISFACTION, PURCHASING 

 

1.บทนํา 

 ปัจจุบนัการคา้ปลีกของร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการ

ขยายสาขาจากสาขาใหญ่ขยายสู่ภูมิภาคทัว่ประเทศไทยและยงัเป็นโอกาสในการ

เติบโตอีกโดยมีการขายสินคา้ในรูปแบบการคา้ปลีกเป็นส่วนใหญ่และอีกส่วนของ

การคา้คือการคา้ส่งซ่ึงคนไทยในปัจจุบนัมีการพฒันาตามความทนัสมยัทางเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีนาํมาใช้ในการพฒันาการผลิตสินคา้และการขายสินคา้ของร้านคา้ปลีก

ขนาดใหญ่จึงมีผลทาํใหมี้การเติบโตของธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่อยา่งรวดเร็ว 

 ร้านคา้ปลีกถือเป็นงานบริการอีกประเภทหน่ึงท่ีมีการแข่งขนักนัสูง  และ

ผูใ้ช้บริการสามารถเสาะแสวงหา   หรือเลือกส่ิงท่ีตนพอใจ   ในขณะเดียวกนัเร่ือง

สร้างบริการแนวใหม่  เพื่อให้มียอดขายท่ีสูงข้ึน    หรือทาํให้ธุรกิจเจริญเติบโตไป

เร่ือย ๆ  ก็เป็นเร่ืองของร้านคา้ปลีกท่ีตอ้งหาวิธีการใหม่  ๆ   เพื่อชกัจูงใจผูใ้ชบ้ริการ    

ปัจจุบนัร้านคา้ปลีกมีความทนัสมยั   สามารถปรับตวัและแข่งขนัในตลาดได้อย่าง

ย ัง่ยืนดว้ยการพฒันารูปแบบร้านคา้และการจดัวางสินคา้ภายในร้านให้ดูสะอาดและ

ทนัสมัย    ปรับปรุงการบริหารจัดการร้านค้าปลีกให้เป็นระบบถูกต้องตามหลัก

วิชาการ   ท่ีสําคญัมีโครงสร้างพื้นฐานทางการคา้ท่ีแข็งแรง   รองรับ  ซ่ึงก็คือการมี

เครือข่ายร้านคา้ปลีก    ร้านคา้ส่ง   และมีจุดกระจายสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพในแต่ละ
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ภูมิภาคท่ีจะช่วยให้การจดัซ้ือ  และการบริหารจดัการสต๊อกสินคา้ของร้านคา้ปลีกแต่

ละร้านสะดวก  รวดเร็วข้ึน  เป็นระบบมากข้ึน   เกิดการประหยดัในตน้ทุนสินค้า   

และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน    

 กรุงเทพมหานครอยา่งท่ีทราบอยูแ่ลว้วา่ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่มีหลายแห่งแต่

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาตอ้งการศึกษาเพียง 1 แห่งคือเทสโก้ โลตสั (TESCO 

LOTUS) การเจาะตลาดการคา้ปลีกท่ีเหมือนกนัคือเจาะตลาดในพื้นท่ีมีร้านคา้ขนาด

เล็กหรือร้านชาํมีน้อยการขยายร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่จึงมีมากพื้นท่ีมีประชากรท่ีมี

จาํนวนมากเพิ่มศกัยภาพในการซ้ือสินคา้ของประชากรในพื้นท่ีนั้นและแหล่งจาํหน่าย

ท่ีสามารถจาํหน่ายไดคื้ออยูใ่นถนนสายหลกัหลายแห่งมีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆเช่น

โทรทศัน์วทิยแุผน่พบัตามบา้นของผูบ้ริโภคและตามสถานท่ีต่างๆเพื่อเป็นส่วนในการ

ส่งเสริมการตลาดของร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่และเพื่อความสะดวกในการเลือกสินคา้

ของผูบ้ริโภคและแก่บุคคลทัว่ไป 

 วิถีการดาํเนินชีวิตของคนไทยในประเทศไทยได้เน้นความสะดวกรวดเร็ว

และทนัสมยัมากข้ึน  และขนาดของครอบครัวท่ีเปล่ียนมาเป็นขนาดเล็ก ทาํให้การ

บริโภคเปล่ียนไป  ผูบ้ริโภคหันมาใช้บริการร้านคา้ปลีกและความแตกต่างทางดา้น

ร้านคา้ จึงทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจร้านคา้ปลีกท่ีแตกกนั 

 การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานครทาํให้ทราบถึงส่วน

ประสมทางการตลาดสามารถจะนาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาการส่งเสริมการขาย

สินคา้และปรับปรุงการดาํเนินงานให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ได ้

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

             เพื่อศึกษาความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ของ Tesco Lotusในเขตกรุงเทพมหานคร และ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคของร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา: TESCO LOTUS
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ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 

ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดในการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ Tesco Lotusในเขตกรุงเทพมหานครมีรายละเอียดในการ

วเิคราะห์ดา้นส่วนประสมทางการตลาดดงัน้ี 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) ,2. ราคา (Price) , 

3. การจดัการจาํหน่าย (Place) ,4. การส่งเสริมการขาย (Promotion)  

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการร้านคา้ปลีกขนาด

ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครโดยการสุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามจาก

TESCO LOTUS 

ขอบเขตตัวแปร 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ลกัษณะทัว่ไปและส่วน

ประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 

1. ลกัษณะทัว่ไปไดแ้ก่ 

    -   เพศ 

    -   อาย ุ 

    -  สถานภาพ 

    -  ระดบัการศึกษาสูงสุด  

                     -  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

    -  อาชีพ 

    2.  พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการซ้ือจากร้านคา้ปลีกขนาด

ใหญ่คือเทสโก ้โลตสั (TESCO LOTUS) 

                 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

มีอิทธิผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 1.ดา้นผลิตภณัฑ ์2.ดา้นราคา 3.ดา้นการจดั

จาํหน่าย 4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 5.ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
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กรอบแนวความคิด 

การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ของ Tesco Lotusในเขตกรุงเทพมหานครผูว้จิยัไดส้ร้างกรอบแนวความคิด

ไวด้งัน้ี 

                   ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1.ปัจจยัลกัษณะทัว่ไปท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 

และรายได้ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อความพึงพอใจในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค

แตกต่างกนั  

1. ลกัษณะทัว่ไปไดแ้ก่ 

1.1 เพศ 

1.2 อาย ุ

1.3 สถานภาพ 

1.4 ระดบัการศึกษา      

สูงสุด 

1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

1.6 อาชีพ 
 

ความพึงพอใจดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ของ Tesco Lotus ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

    1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 

    2.ดา้นราคา 

    3. ดา้นการจดัจาํหน่าย 

    4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด            

5. ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 

 

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้จาก

ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่คือเทสโก ้โลตสั 

(TESCO LOTUS) 
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2.พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือจาก

ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่คือเทสโก ้โลตสั (TESCO LOTUS) ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อ

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 

ประโยชน์ของการวจัิย 

ทาํให้ทราบถึงความพึงพอใจในด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ

ร้ า น ค้า ป ลี ก ข น า ด ใ ห ญ่ ท่ี มี ผ ล ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ซ้ื อ ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร และเป็นแนวทางสําหรับผูท่ี้ประกอบการร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ใน

การพิจารณาปรับปรุงและเปล่ียนแปลงการดาํเนินการบริหารให้มีความสามารถใน

การตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค นอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการ

ศึกษาในหวัขอ้น้ีและเป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังต่อไป 

2. แนวคิด ทฤษฎต่ีางๆและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

2.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของTESCO LOTUS 

2.1.2 ส่วนประสมทางการตลาด 

2.1.3 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.1.4 พฤติกรรมการซ้ือ  

2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ  

2.1.6 การคา้ปลีก 

ฉตัรชยั  ดวงรัตนพนัธ์ (2541 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาถึงความแตกต่างระหวา่ง

ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket) และซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (Supercenter) พบวา่ธุรกิจคา้

ปลีกทั้งสองรูปแบบเม่ือพิจารณาในลกัษณะส่วนประสมของผลิตภณัฑ์เป็นประเภท

เดียวกนัประกอบดว้ยส่วนขายสินคา้บริโภค (Food Store) และส่วนขายสินคา้อุปโภค 

(General Merchandise Store) แต่มีการพฒันามาจากแหล่งกาํเนิดต่างกนัไฮเปอร์มาร์

เก็ต (Hypermarket) มีถ่ินกําเนิดมาจากประเทศฝร่ังเศสซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

(Supercenter) มีถ่ินกาํเนิดมาจากสหรัฐอเมริกาและธุรกิจคา้ปลีกทั้ง 2 ประเภทใชก้ล

ยทุธ์การบริหารเหมือนกนัคือผูน้าํดา้นตน้ทุนตํ่า (Low Cost Leader)  
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ประภาพรรณ วงษ์สมบูรณ์ (2545 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้ปลีกประเภทซุปเปอร์

มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอายุระหวา่ง 15 – 25 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทั ลูกจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ีย 5,001 – 10,000 บาท และมี

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน  

พฤติกรรมการซ้ือหรือการใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่นิยมใช้บริการใน

ซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีตั้งภายในห้างสรรพสินค้ามากกว่าท่ีตั้ งแบบอิสระโดยคาํนึงถึง

ผลิตภณัฑ์ของร้านค้าเป็นหลัก สินคา้ท่ีซ้ือส่วนใหญ่ ได้แก่ ของใช้ประจาํวนั และ

อาหารแห้ง โดยให้เหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ คือ คุณภาพของสินคา้ สําหรับการซ้ือ

สินคา้ท่ีมีตราสินคา้ของร้านคา้ หรือ House Brand นั้น ส่วนใหญ่ไม่นิยมซ้ือสินคา้

ชนิดน้ี เพราะไม่มัน่ใจในคุณภาพ ประกอบกบัราคาสินคา้ใกลเ้คียงกบัสินคา้ตราผูผ้ลิต 

สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีนิยมซ้ือใหเ้หตุผลท่ีซ้ือวา่คุณภาพของสินคา้ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี

ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือเอง และใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ัง

เฉล่ีย 501 – 1,000 บาท ใชบ้ริการเฉล่ียนอ้ยกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ

ส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่งเวลา 16.01 – 20.00 น. และรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัซุปเปอร์

มาร์เก็ตจากโบวช์วัร์มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ มี

ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง โดยความพึงพอใจในระดบัมากสาํหรับกลยุทธ์ส่วน

ประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ และด้านการจดัจาํหน่าย และมีความพึงพอใจ

ระดบัปานกลางสําหรับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาและดา้นส่งเสริม

การขายและการประชาสัมพนัธ์ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณลักษณะด้าน

ประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้จาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือหรือการบริการอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติ และความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดโดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
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พงศา  นวมครุฑ (2544 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดของร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีผลต่อการซ้ือของผูบ้ริโภค

จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างจากผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่สาม

แห่งในจงัหวดัเชียงใหม่คือโลตสัซุปเปอร์เซ็นเตอร์โอชองไฮเปอร์มาร์เก็ตและคาร์ฟูร์

ไฮเปอร์มาร์เก็ตแห่งละ 70 รายรวมทั้งหมด 210 รายใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยบงัเอิญ

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาขอ้มูลท่ีไดน้าํมาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม

สําเร็จรูปสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าความถ่ีค่าร้อยละค่าเฉล่ียเลขคณิต

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อปัจจยัด้านส่วน

ประสมทางการคา้ปลีกในระดบัความสาํคญัต่างๆดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ให้ความสําคญั

ในระดบัสาํคญัมาก 

2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญัในระดบัสาํคญัมาก 

3. ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) ปัจจยัย่อยช่องทางจดัจาํหน่ายท่ี

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัสาํคญัมาก 

4. ปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ปัจจยัย่อยดา้นส่งเสริม

ทางการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก 

 5. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร (Image) ปัจจยัยอ่ยดา้นภาพลกัษณ์องคก์รท่ี

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัสาํคญัมาก 

 เพญ็ผา  หนสมสุข (2543 : บทคดัยอ่) พบวา่การใชบ้ริการซุปเปอร์สโตร์ใน

จงัหวดัเชียงใหม่ผูบ้ริโภคเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกนัในดา้นความถ่ี

การใช้บริการและช่วงเวลาการใช้บริการและมูลค่าการใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง

ผูบ้ริโภคแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่างกนัในดา้นความถ่ีการใช้บริการและช่วงเวลา

การใช้บริการผูบ้ริโภคสถานภาพสมรสมีมูลค่าการใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังมากกว่า

ผูบ้ริโภคสถานภาพโสดผูบ้ริโภคแต่ละระดบัการศึกษาไม่มีความแตกต่างกนัในดา้น

มูลค่าการใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังผูบ้ริโภคระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีความถ่ีในการ

มาใช้บริการมากกว่าระดบัการศึกษาอ่ืนๆผูบ้ริโภคท่ีมาใช้บริการส่วนมากมีอาชีพ
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นกัเรียนนกัศึกษาผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดน้อ้ยมีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังไม่เกิน 500 

บาทผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดสู้งมีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 500 บาทข้ึนไปผูบ้ริโภค

ส่วนมากเดินทางมาศูนย์การค้าโดยรถยนต์ส่วนตวัปัจจยัท่ีสําคญัท่ีมีส่ิงช่วยดึงดูด

ลูกคา้ให้มาใช้บริการคือมีสินคา้ให้เลือกมากมายเป็นปัจจยัอนัดบัหน่ึงรองลงมาคือ

สินคา้ราคาไม่แพงและยงัมีปัจจยัอ่ืนอีกหลายอยา่งเช่นสินคา้มีหลายระดบัราคาอยูใ่กล้

บา้นและท่ีทาํงานไปมาสะดวกเป็นตน้ 

 สร้อยรุจี   อินทศร (2548 : บทคดัยอ่) 1ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ี

มีต่อการให้บริการห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงค ์

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

สาขาจงัหวดันครปฐม0 และเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการ

ของห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาพบวา่ ลูกคา้ท่ีเป็น

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.8 มีอายุ 20 – 34 ปี ร้อยละ 62.5 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 52.5 ทาํงานเป็นพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 

48.5 มีรายได ้ตํ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 31.0 ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ดา้นสินคา้และบริการ ราคา สถานท่ีบริการ อยูใ่นระดบัมาก ส่วนความพึงพอใจดา้น

การส่งเสริมแนะนาํบริการอยู่ในระดบัปานกลาง สําหรับลูกคา้ท่ีมีเพศแตกต่างกนัมี

ความพึงพอใจการให้บริการดา้นสินคา้และบริการ สถานท่ีบริการ และการส่งเสริม

แนะนําบริการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั .05 ลูกค้าท่ีมีอายุและรายได้

แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นสินคา้และบริการแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสําคญัท่ีระดบั .05 ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการแตกต่างกนัด้านสินคา้และบริการ ราคา สถานท่ีบริการ และการส่งเสริม

แนะนาํบริการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05 ส่วนลูกคา้ท่ีมีอาชีพแตกต่าง

กนัมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั 
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3.วธีิดําเนินการวจัิย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากรท่ีศึกษาไดแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ในเขต

กรุงเทพมหานครเก็บตวัอยา่งจากร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่1 แห่งในเขต

กรุงเทพมหานครคือ เทสโกโ้ลตสั 

กลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกตวัอยา่งจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครคือเสทโกโ้ลตสั ใชว้ิธีเลือก

กลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มตวัอย่างโดยบงัเอิญ (Accidental Sampling) จากประชากร

ทั้งหมดท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่เก็บขอ้มูลท่ีประตูทางเขา้ออกและหลงัช่อง

ชาํระเงิน 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลโดยปรับปรุงจากแบบสอบถาม

ในการคน้ควา้อิสระของพงศานวมครุฑ (2544 : 87 – 91) และความคิดของผูศึ้กษาท่ี

เพิ่มเติมในแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอนคือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบ

แบบสอบถาม ,ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือท่ีTESCO LOTUS ,ตอนท่ี 3 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของTESCO LOTUS ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือ ,ตอนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวธีิการสาํรวจโดยแจแบบสอบถาม

แก่ผูท่ี้ใชบ้ริการจากร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ 1 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครคือเทสโก้

โลตสั  

2. ขอ้มูลทุติยภูมิเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสืองานวิจยัและเอกสารอา้งอิง

อ่ืนๆ 
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การจัดทาํกบัข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปทางสถิติและขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอรายงานผลการศึกษาในรูปแบบการบรรยาย

เชิงพรรณนา (Descriptive) โดยแบ่งออกเป็น 5 บทไดแ้ก่  บทท่ี 1 บทนาํ, บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง, บทท่ี 3 วิธีดาํเนินการวิจยั, บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห์

ขอ้มูล, บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษาอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชใ้นการศึกษาแต่ละส่วนของแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง  เป็น

ลกัษณะของคาํถามแบบท่ีมีคาํตอบให้เลือกคาํตอบเพียงขอ้เดียว โดยใชก้ารวิเคราะห์

ดว้ยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ  

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือ เป็นลกัษณะของคาํถามแบบท่ีมีคาํตอบให้เลือก

คาํตอบเพียงขอ้เดียว โดยใชก้ารวเิคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ  

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการให้ความสําคญัของแต่ละ

ปัจจยัแบ่งเป็น 10 ระดบั 

แทนค่าดว้ยตวัเลขวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยมี

การแปลความหมายขอ้มูล 

            ส่วนท่ี 4  การทดสอบสมมติฐาน  โดยใชส้ถิติ T-test ,F-test และสถิติ One – 

way –ANOVA เป็นตวัทดสอบสมมติฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยวธีิ LSD 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

   การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ Tesco Lotusในเขต

กรุงเทพมหานครซ่ึงผูศึ้กษาคน้ควา้ไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปและ

เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดด้งัต่อไปน้ี 1.ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบ

แบบสอบถาม , 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือท่ีTesco Lotus , 3.ปัจจยัดา้นส่วน
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ประสมทางการตลาดของTesco Lotus ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ , 4. การ

ทดสอบสมมติฐาน 

5.สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดในการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ Tesco Lotusในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์

เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ของ Tesco Lotusในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค

ของร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา: TESCO LOTUSประชากร

ท่ีศึกษาไดแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครเก็บ

ตวัอยา่งจากร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ 1 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครคือ เทสโกโ้ลตสั 

จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และ

ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปแกรมสาํเร็จรูป ซ่ึงผูศึ้กษาไดส้รุปผลการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

5.1  สรุปผลการวจัิย 

   ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือท่ี  

Tesco Lotusความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ของ Tesco Lotus ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ของ Tesco Lotus พบวา่ โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบั

มากท่ีสุด    

การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที ่ 1  ปัจจยัลกัษณะทัว่ไปท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ 

 การศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 

   เพศ  พบวา่ ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 

 อาย ุ พบวา่ ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 
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 สถานภาพ  พบวา่ ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อ

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 

  การศึกษา  พบวา่ ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อ

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 

 รายได ้ พบวา่ ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 

         สมมติฐานที่  2  พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการซ้ือสินค้าจาก

ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่คือเทสโก ้โลตสั (TESCO LOTUS) ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อ

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคแตกต่างกนัประเภทสินคา้ท่ีซ้ือปริมาณมากท่ีสุด  พบวา่ ใน

ภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีประเภทสินคา้ท่ีซ้ือปริมาณมากท่ีสุดแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนับุคคลท่ีมาเลือกซ้ือสินคา้กบัผูบ้ริโภคในแต่ลคร้ัง  

พบว่า ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีบุคคลท่ีมาเลือกซ้ือสินค้ากับผูบ้ริโภคในแต่ลคร้ัง

แตกต่างกันมีอิทธิผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกันเหตุผลในการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก Tesco Lotus พบว่า ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีเหตุผลในการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก Tesco Lotusแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค

ไม่แตกต่างกนัความถ่ีในการใช้บริการเทสโก ้โลตสั พบว่า ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมี

ความถ่ีในการใช้บริการเทสโก้ โลตัสแตกต่างกันมีอิทธิผลต่อการตัดสินใจของ

ผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกันเวลาในการใช้บริการเทสโก้ โลตัส พบว่า ในภาพรวม

ผูบ้ริโภคท่ีมีเวลาในการใชบ้ริการเทสโก ้โลตสัแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนัช่วงวนัในการใชบ้ริการเทสโก ้โลตสั พบวา่ ในภาพรวม

ผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงวนัในการใช้บริการเทสโก้ โลตัสแตกต่างกันมีอิทธิผลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนัช่วงเวลาในการใช้บริการเทสโก ้โลตสั พบว่า 

ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงเวลาในการใชบ้ริการเทสโก ้โลตสัแตกต่างกนัมีอิทธิผล

ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกันค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อคร้ังพบว่า ใน

ภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ังแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนัส่ือท่ีทราบขอ้มูลสินคา้ พบวา่ ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีส่ือ

ท่ีทราบขอ้มูลสินคา้แตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั
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สาเหตุในการตัดสินใจซ้ือสินค้า พบว่า ในภาพรวมผู ้บริโภคท่ีมีสาเหตุในการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้แตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั

ความคิดเห็นต่อ เทสโก้ โลตัส ในการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวพบว่า ในภาพรวม

ผูบ้ริโภคท่ีมีความคิดเห็นต่อ เทสโก ้โลตสั ในการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแตกต่างกนัมี

อิทธิผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 

การเขา้ร่วมกิจกรรมของ เทสโก้ โลตสั  พบว่า ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีการเขา้ร่วม

กิจกรรมของ เทสโก้ โลตสั แตกต่างกันมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่

แตกต่างกนั 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

  การศึกษาวิจัยเ ร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจด้านส่วนประสมทาง

การตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ Tesco Lotusในเขตกรุงเทพมหานครผูศึ้กษา

ทาํการอภิปรายผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ 

Tesco Lotusในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมี

ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ เทสโก ้โลตสัเป็นร้านคา้ปลีก

ขนาดใหญ่ มีสินคา้อุปโภค บริโภค ให้เลือกซ้ือมากมาย หลากหลาบยี่ห้อ หลากหลาย

ราคา และมีการทดลองสินคา้ก่อนการตดัสินใจซ้ือ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคใหค้รบถว้น ทาํใหส่้งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตามมา 

2.  ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคา โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมี

ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดเน่ืองจาก เทสโกโ้ลตสั มีสินคา้ราคาพิเศษสับเปล่ียน

มาจาํหน่ายอยา่งสมํ่าเสมอ สินคา้ราคาถูกกวา่เม่ือเทียบกบัร้านอ่ืนๆ และมีป้ายราคาท่ี

สังเกตไดช้ดัเจน 

3.  ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยภาพรวม

แล้วกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด เน่ืองจากสถานท่ีตั้ งสามารถ
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เดินทางมาได้สะดวกรวดเร็ว การบริการท่ีจอดรถมีอย่างเพียงพอ การสัญจรภายใน

บริเวณร้าน สะดวก จดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ เลือกซ้ือไดส้ะดวกสบาย 

4.  ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวม

แลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดเน่ืองจาก มีบุคลากรแนะนาํสินคา้

ดา้นเทคนิคการแจกแผ่นพบัรายการสินคา้ราคาพิเศษด้านการโฆษณาทางส่ือต่างๆ

และการจดัแสดงสินคา้ณจุดจาํหน่าย 

5.  ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจในดา้นปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจัยลักษณะทั่วไปท่ีประกอบด้วย เพศ อาย ุ

สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 

6.  ความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการซ้ือ

สินคา้จากร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่คือเทสโก ้โลตสั (TESCO LOTUS) ท่ีแตกต่างกนั มี

อิทธิผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1  ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

ขอ้มูลท่ีคน้พบจากการศึกษาผูศึ้กษาขอเสนอดงัน้ี 

1. จากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคาทาํให้การซ้ือในแต่

ละคร้ังผูบ้ริโภคมกัจะเปรียบเทียบราคาของสินคา้ก่อนซ้ือเสมอดงันั้นควรลดราคา

สินคา้ลงบา้งหรือจดัลดราคาสินคา้เป็นบางช่วงบางเวลาบางโอกาสเพื่อกระตุน้การซ้ือ

ของผูบ้ริโภคใหม้ากข้ึนและควรหาสินคา้ท่ีมีตรายีห่อ้ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคามา

จาํหน่าย 

2. ควรเพิ่มการส่งเสริมการตลาดให้มากข้ึนมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทาง

ส่ือต่างๆให้โดดเด่นเป็นท่ีสนใจของผู ้บริโภคจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม

ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนสินค้าท่ีนํามาลดราคาในแต่ละรอบเพื่อจูงใจให้ลูกค้ามาใช้

บริการและซ้ือสินคา้ใหม้ากข้ึน 
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3. ควรสร้างท่ีจอดรถให้มีท่ีบงัแดดและช่วงความกวา้งให้มากข้ึนเพื่อความ

สะดวกในการจอดรถและจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัคอยอาํนวยความ

สะดวกในการจอดรถและดูแลความปลอดภยัเพื่อลูกคา้จะไดไ้ม่ตอ้งวิตกกงัวลและมี

เวลาเดินดูสินคา้ในหา้งใหม้ากข้ึนเพื่อกระตุน้การซ้ือสินคา้ 

4. ควรเปิดช่องชาํระเงินเพิ่มโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ช่วงตน้เดือนหรือ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์เพราะส่วนมากลูกค้าจะมาใช้บริการมากในช่วงเวลาดังกล่าว

เพื่อใหลู้กคา้ไม่ตอ้งรอคิวนานในการชาํระเงินค่าสินคา้ไม่ตอ้งเสียเวลามาก 

5.3.2  ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป 

 การศึกษาคร้ังต่อไปควรจะมีการศึกษาเร่ืองของความตอ้งการในการบริโภค

สินคา้เพื่อจะได้นาํขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนัการ

พฒันาและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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ข้อเสนอแนะในการเตรยีมและส่งต้นฉบบั 

รูปแบบผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพื่อพิจารณาพิมพ์เผยแพร่  อาจเป็นดังนี ้
 บทความวิชาการ บทความเรียบเรียง บทความแปล บทความวิจัย /
วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้จะต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน ได้ผ่านการ
กลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ 
การคัดสรรบทความ 

 เน้นสาระประโยชน์ทางวิชาการในสาขาวิชาการ เงิน การลงทุน 
การตลาด และการบริหารธุรกิจ การพัฒนาสาขาวิชาชีพและสาขาที่เกี่ยวข้อง 
การเตรียมต้นฉบับ 
 1.พิมพ์ต้นฉบับในกระดาษ A4 โดยพิมพ์หน้าเดียว เนื้อหามีความยาวไม่
เกิน 15หน้า ใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้า เว้นหน้าแรกของบทความ โดยพิมพ์ไว้กึ่ง
หน้ากระดาษด้านล่าง และส่งพร้อมแผ่นข้อมูล ( CD ) 
 2.หน้าแรกของบทความประกอบด้วยชื่อเร่ือง ชื่อผู้เขียน ต าแหน่ง (ถ้ามี)
และสถานที่ท างาน 
 3.เน้ือหาบทความประกอบด้วยบทน า เน้ือหา และสรุป/เสนอแนะ 
 4.กรณีบทความวิจัย/วิทยานิพนธ์ เขียนในรูปแบบการเขียนบทความ 
ไม่ใช่บทสรุปรายงานการวิจัย 
 5.การใช้ค า-ภาษา ยึดหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
 6.รูปภาพและตาราง ให้พิมพ์แยกต่างหากจากเนื้อเร่ือง หน้าละ 1 
รายการโดยไม่ต้องอธิบายเขียนแยกไว้ต่างหาก 
 7.การอ้างอิงในเนื้อหา และการเขียนเอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม) ใช้
วิธีการอ้างอิงระบบนามปี (APA) ดูคู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
 8. ผู้ที่ต้องการส่งบทความ/บทความวิชาการ/บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน
วารสาร จะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการพิจารณาบทความๆ ละ 1,000 บาท  
  



 
 
 

 
ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสาร การเงิน  การลงทุน  การตลาด และการบริหารธุรกิจ 
 
ชื่อ.......................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี.......................................................  ตรอก/ซอย................................. 
ถนน..................................................................  ต าบล/แขวง................................ 
อ าเภอ/เขต  .......................................................  จังหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย์ ...................................................  โทร............................................ 
 
ข้าพเจ้าได้ช าระเงินสด จ านวน   1,500  บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 
มาด้วยแล้วเป็นค่าวารสาร  1   ปี   

 
ลงชื่อ...........................................ผู้สมัคร 

               ( ......................................................... ) 
วันท่ี..........เดือน..................... พ.ศ......... 

ท่ีอยู่ในการจัดส่ง 

ชื่อ......................................................................................................................... 

ท่ีอยู.่...................................................................................................................... 

สมัครท่ี 
มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ศึกษาสาทรธานี   อาคารสาทรธานี 1 ชั้น 6-8 ถนนสาทร
เหนือ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  โทรศัพท์ 02-6368383  ต่อ  1807 
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